
١ 
 

 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 تمییز األعالم الذین تتشا�ه أسماؤهم في �تب أهل العلم

 
لم إلى آخر �قول ز بین األئمة الذین تتشا�ه أسماؤهم من عِ �یف لطالب العلم أن �میِّ  :السؤال

قال شیخ ( :قولهم، أو )قال أبو العباس( :قولهم، أو )قال الشیباني( :�عض المصنفین في �تبهم
، وهكذا..، وهل هناك قاعدة )قال أبو حنیفة( :قولهم، أو )قال أبو حاتم( :قولهم، أو )اإلسالم
 بین هؤالء األئمة في حال االلتباس؟ للتمییزطالب العلم  ایلتزمه

و�سند �ل قول إلى صاحبه المتخصص  ،نظر في القولالطر�قة في تمییز هؤالء أن یُ  :الجواب
: قال أبو حنیفة، فالمراد �ه أبو حنیفة النعمان صاحب الفقه وقیل، فإذا �انت المسألة في فیه

ْیَنَوِري، و�ذا قیلف ،أبو حنیفة : قاللوقیالمذهب، و�ذا �انت المسألة لغو�ة   :المراد �ه أبو حنیفة الدِّ
الرجال فهو الرازي، و�ن �ان في حدیث فیحتمل أنه الرازي، علم فإن �ان في  ،قال أبو حاتم
 :ه ابن حبان، و�ذا �انت المسألة لغو�ة فأبو حاتم هو السجستاني، وهكذا..، فإذا قالوأقرب منه أن

جار�ة على  ، وهيفإن �انت المسألة عقد�ة ،نظر إلیه من عدة اعتباراتفإنه یُ  ،قال أبو العباس
فالغالب على الظن أنه �قصد ابن تیمیة،  ،وفي �تب من جاء �عد شیخ اإلسالم ،مذهب السلف

د.المسألة في األدب أو في اللغة فالغالب أنه الـمُ و�ن �انت  نظر المقصود أن مثل هذه األمور یُ  َبرِّ
 �حتمل أن �صدر عنه من أهل العلم. منو فیها إلى القول 

شیخنا أ�ا قول القرطبي المفسر: ولقد سمعت  مرّ  )تفسیر القرطبي(ومن الطرائف أنه في 
اإلسالم  و�قصد ابن القیم بذلك شیخَ  ،في �تب ابن القیموهذه الكلمة تتردد  العباس مراًرا �قول..،

لمجرد  ،نه ابن تیمیةإ :هل �مكن أن �قال )تفسر القرطبي(لكن في  ،-رحمه هللا-ابن تیمیة 
الموافقة �الحرف مع �الم ابن القیم؟ ال �مكن؛ ألن شیخ اإلسالم متأخر عن القرطبي صاحب 

، والغر�ب أن من الباحثین )مفهمالقرطبي صاحب (الیخه أ�ا العباس وهو �قصد بذلك ش ،التفسیر
من ینسب القول لشیخ اإلسالم ابن تیمیة و�نقله من (تفسیر القرطبي)؛ لهذه في رسالة علمیة 

هذه و  أ�ًضا! المشرف فاتتالباحث و  الكلمة "ولقد سمعت شیخنا أ�ا العباس مراًرا �قول"، وفاتت
بل  ،فعلى اإلنسان أن یتنبه لمثل هذا، وأ�عد من ذلك .موجودة ومألوفة في �تب ابن القیمالكلمة 

في حدیث  -ممن یزعم أنه محقق-قول �عض المعلقین  وهو أمر ال �خفى على صغار المتعلمین
البخاري: [ .قال أبو موسى: الهرج بلسان الحبشة القتلحین  -رضي هللا عنه- أبي موسى

 !المدیني المتوفى سنة خمسمائة وثمانین�ترجم ألبي موسى و  عند القائلیعلق المعلق ف، ]٧٠٦٥
– أبو موسى عبدهللا بن قیس األشعري الصحابي الجلیل  )، والقائلصحیح البخاري (والنص في 

واإلمام البخاري  ،ترجم لشخص في أواخر القرن السادسفكیف یُ راوي الحدیث،  -رضي هللا عنه
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فإذا خفي على ، فعلى طالب العلم أن یتنبه لمثل هذه األمور ؟!توفي سنة مائتین وستة وخمسین
حیث إن القرطبي صاحب التفسیر مات -الباحث مثل قول القرطبي آنف الذ�ر لقرب العهد 

ق َمن أبو موسى علِّ لكن �یف �خفى على هذا المُ  -وشیخ اإلسالم موجود إال أنه لم یبلغ الحنث
 ى المدیني؟!مع �عد العهد بین البخاري و�ین أبي موس

 مع أن في  )منظومة اآلداب(القوي  أضیفت إلى نظم ابن عبد )منظومة الكبائرو(
وفیها �قول  !م على شیخ اإلسالمتقدّ وابن عبد القوي مُ  ،عن شیخ اإلسالم نقًال  )منظومة الكبائر(

 الناظم:

        َحفیُد اْلَمجِد: َأو جا َوِعیُدهُ  وزادَ 
. 

دِ ِبَنْفٍي ِإل�ماٍن، َوَلعٍن                 ُمَبعِّ
. 

ثم �عد ذلك یتبین أن هذه  أي: في حد الكبیرة. (زاد) ،شیخ اإلسالم )حفید المجد(
 .القوي  للحجاوي ولیست البن عبد )منظومة الكبائر(المنظومة 

لئال �قع في مثل هذه  ؛هذه األمور �جب أن یتنبه لها طالب العلم المقصود أن
 المضحكات.
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