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 2 (22شرح العقيدة الواسطية )

 :إثبات الصفات من السنة
 أما بعد: .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
تفنمو  -صمى    لىهمو هللانمى -ثم  نم ر ونمهللا    " :-تعيالى رحميه هللا-فقد قال شيي  اسسي م 

هللاما هللاصم  الونمهللا   مو وممو ممن اث اديما الصم ا  التم   ؛القوآن هللاتبي و هللاتد  لىهو هللاتعبو ل و
: -صممى    لىهممو هللانممى -مثممم لهللالممو كممكل    تىقاهمما لهممم المعواممر  ممالقبهللا  هللانممه ا همممان ب مما

))ي مم   وم مما المم  النممما  الممد ها كممم ليىممر  ممين ي قمم  ثىمما الىيممم ا  ممو اهقممهللا : مممن يممدلهللا   
 متفق لىهو.  ؟ من هنأل   األطهو؟ من هنتغفو   اأغفو لو؟((ه لوياأنتن
ال ديا متفمق  بتهللا ر لبده من ل دك  بوا ىتو(( ))هلل لشد او ا  : -صى    لىهو هللانى -هللالهللالو 
))هضمم     المم  ونىممين هقتممم ل ممدهما ا  ممو ك هممما : -صممى    لىهممو هللانممى -هللالهللالممو   لىهممو
   ممهللاع ل مماده))لنممه وم مما مممن ل  :  -صممى    لىهممو هللانممى -هللالهللالممو  متفممق لىهممو الن ممر(( يممد م  

 ..." ديا  نن وه ي ظو الهك  ل لين ل طين اهظم هض   هعى  لن اونك  لويه((ي  هللالوه غ  
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينيا محميد وعليى آليه وصيحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد: ،أجمعين
لنفسيه مين الصيفات في   -جل وع -من بيان ما أثبته هللا  -تعالى هللارحمه -فلما انتهى المؤلف 

ميين  -عليييه الصي ا والسي م-نَّ بمييا ثبيت عنيه ثي -علييه الصيي ا والسي م-كتابيه المني ل علييى نبييه 
  .-جل وع -صفاٍت هلل 

 :-تعالى رحمه هللا-قال 
شي ٌ  مين التيياير مين في  عيرأ أ يل العليم يجعيل فيميا يفصيل بيين أمير ن بينهميا : الفصيل "اصم"

وجييه وتوافيي  ميين وجييه، تييياير ميين وجييه وتوافيي  ميين وجييه، فالتييياير عنييدنا باعتبييار أن مييا تقييدم ميين 
والتوافي  أن دللية كيل منهميا واحيدا، وميدلول كيل واحيٍد منهميا واحيد،  ،الكتاب، وال حي  مين السينة

السينة بالنسيبة لميا هكيره المثبتية في  الكتياب بالنسيبة لميا تقيدم، وفي   -جيل وعي -و و الصيفات هلل 
  .بعد  ها الفصل

والترتيب عند أ ل العلم أن الفصل يأت  ف  المرتبة الثالثة، ف  ترتيب أ ل العليم للمسيا ل العلميية، 
 .ثم بالباب، ثم بالفصل - هه الترجمة الكبرى -ون بالكتاب أفيبد

ينميا كثيير  مين كتيب أ يل ، ول كتيب داليل  يها الكتياب، بالكتاب المعنون بالواسييية وشي  اسس م
العلييم فيهييا كتييب دالييل الكتيياب اكصييل ، ففيي  كتيياب صييحيع البلييار، سييبعة وتسييعون كتابييا ، وفيي  

 و كها. وبعضها ينقص عن العشرا، ،ضمن كل كتاب أبواب، بعضها ي  د عن الما ة
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ميية أن ترتييب المسيا ل العل -عنيد م العلمي  الجيار،  عيرأال-المقصود أن الترتيب عند أ يل العليم 
وميا أشيبه هليك  ،ثم بعد هلك تلح  مسا ل وتتمات وتيهييل ،ثم الفصل ،ثم الباب ،بدأ فيها بالكتابي  

 لههه الفصول. 
ها عيرأ الصيي ال و يين في   وترتيبهم يتفاوت من كتاب إليى آلير، كيل مؤليف ليه اصيي حه، واف

العليم مين يضي  مشاحاا ف  الصي ال؛ كنها كلهيا أميور اصيي حية، لكين  يل تجيدون مين أ يل 
دون بيل ما يوجد  ها، لكن قد يوجيد فصيول بيدون أبيواب، يوجيد أبيواب  ؟االفصل ثم يفرع عليه كتب  
 ما يعكسون  ها العرأ. ؟لكن يعكسون  ممكن دون كتب،بفصول، يوجد أبواب 

 : واتفيا   ،وعرفنيا أن بينهميا اليت أ مين وجيه ،يفصيل بينهميا ميا يحجي  بيين أمير ن أ،: و فصل 
 ن وجه، وعرفنا وجه اللت أ ووجه التحاد. واتحاد م

 ".-صى    لىهو هللانى -اصٌم: ث  ا  ن ر ونهللا    "
: ومييين اسيميييان بييياهلل -تعيييالى رحميييه هللا-العييييف عليييى أيييي ؟ فييي  أول الكتييياب قيييال الشيييي   ثممم "" 

 -صيلى هللا علييه وسيلم-اسيمان بما وصف بيه نفسيه في  كتابيه، بعيد  يها: ثيم في  سينة رسيول هللا 
وبميا وصيفه بيه رسيوله  ،اعتقاد الفرقة الناجية المنصورا يؤمنيون بميا وصيف هللا بيه نفسيه في  كتابيه

فيي  سيينته، فييالعيف بعييد  ييها الكيي م الكثييير ميين النصييوص القرآنييية التيي   -عليييه الصيي ا والسيي م-
ييتثبييت الصييفات ع   ف، والعيييف فيي  مثييل  ييها ميي  يييول الفصييل، يعنيي  اكسييلوب المتبيي  أن يعيياد ي 

ليف للحفيب بحييس يسيتظهره ياليب ل، لكن  نا ظا ر، يعن  ف  متٍن أ  المعيوأ عليه ليول الفص
ل ليو كيان ك ميا  إنشيا يا  كليبية ميث   أو مقامية، أو  العلم، ف  يع ب عن باله المعييوأ علييه، واف
أ، مقيوعية أدبييية مييث   ييييول فيهييا الفصييل يعيياد المعيييوأ عليييه؛ كنييه بصييدد أن ينسييى إها يييال 

 لفصل، و نا متن  ألف للحفب ف  يع ب عن بال يالب العلم المعيوأ عليه.ا
يعني  ثيم يؤمنيون بميا جياٌ في  سينة رسيول هللا  ":-صى    لىهو هللانمى -"ث  ا  ن ر ونهللا    

 .-عليه الص ا والس م-بما وصف هللا به نفسه على لسان نبيه  -صلى هللا عليه وسلم-
مصييادر -الترتيييب، والترتيييب عنييد أ ييل العلييم بالنسييبة للمصييادر العيييف  نييا ل شييك أنييه يقتضيي  

عنييد أ ييل السيينة الكتيياب بالدرجيية اكولييى ثييم السيينة بعييده، و ييها ميين جهيية باعتبييار شييرأ  -التلقيي 
هييا متراليية عين من ليية الكتياب، بمعنييى تالكي م، ل شيك أن من ليية السينة بالنسيبة لشييرأ الكي م من ل

تيه عبيادا، لكين شيلص يقيرأ في  السينة ل للعميل ول للعليم إنميا يقيرأ أن الكتاب لفظه متعبد  به، ت و 
ل ميا ييؤجر؟ ل ييؤجر، كنهي  اكما يقرأ ف  أ، كتياب عياد، ل ينيو، بيهلك العليم ول العميل ييؤجر واف

ومين حييس شيرأ النسيبة  -شيرأ الكي م- غير متعبد بت وتها، بل أ القرآن، فمن حيس الشرأ
ل فاكصيل أن الكيل مين عنيد هللا، وميا ثبيت إلى المتكلم مرتبة السينة متر  اليية عين مرتبية القيرآن، واف
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فيي  السيينة حكمييه كمييا ثبييت بييالقرآن، فالسيينة مصييدر مسييتقل ميين مصييادر التشيير  ، ومصييدر ميين 
 ما يفيده القرآن على حد سواٌ. كمصادر التلق  عند أ ل السنة يثبتون ما تفيده السنة كما يثبتون 

ولييها يقولييون: آحيياد السيينة أو السيينة عمومييا   ؛ن القييرآن مرتبتييه أعلييىنعييم فيي  ك مهييم مييا يييدل علييى أ
جيل -ييلقون يقولون: السنة ل تنس  القرآن، كيف ل تنس  القرآن و ي  وحي   ييوحى مين عنيد هللا 

 ؟وع 
ى  يقيول: -جل وع -يقولون: هللا  ثم ما ل هللام م  موو م   م   يم َ  ب    مأم ا    م   منم آه مرو ل هللام    ن  م م م  ما    ن  ما }م    [(501 )
وليين يكيون مثلييه،  ،إها  ل بيد أن نييأت  بلييٍر منهيا، وليين يكيون الحييديس ليير ميين القيرآن[ نمهللاو  ال قممو 

نمييا نييأت  بليييٍر منهييا ميين ك منييا أو مثلهييا، فهييها يسييتدلون بييه علييى أن السيينة ل تنسيي  القييرآن،  واف
ل ينييي   -والسيي معليييه الصيي ا -وجميي   ميين أ ييل التحقييي  يقولييون: الكييل ميين عنييد هللا، والرسييول 

عيين الهييوى إن  ييو إل وحيي   يييوحى، فالسيينة بمييا فيي  هلييك آحاد ييا تنسيي  القييرآن، لكيين يعييو  هكيير 
المثييال السييالم عيين المعييارف، يعييو  فيي  مثييل  ييها المثييال السييالم عيين المعييارف، يمثلييون بحييديس 

جلييد ما يية ))لييهوا عنيي ، لييهوا عنيي ، قييد جعييل هللا لهيين سييبي  ، البكيير بييالبكر عبييادا بيين الصييامت: 
 .ونف  سنة، والثيب بالثيب جلد ما ة والرجم((
َ  في  سيورا النسياٌ: -جيل وعي -قد جعل هللا لهن سبي   إشيارا إليى قيول هللا  مهللام اَّماه نَّ المم  تَّم   ي ت هللا    {

ب ه    ع م  ّللا   ل   نَّ ن  ونيه قالوا: الحديس نسي  اييية، والحيديس آحياد، فيهكر [ ( نهللاو  ال نا 51)] ل هللام ي نم
 مثال ف  مثل  ها الموض . 

والمعييارف يقييول:  ييها لييين بنسيي  إنمييا  ييو بيييان، يعنيي  حكييم مؤقييت ثييم جيياٌ بيانييه بهييها الحييديس، 
 يصلع به البيان.  -عليه الص ا والس م-والبيان يصلع بايحاد من قوله أو فعله 

أ ييل العلييم فيي   ييهه  تبعييا  لمييا قييرره :علييى كييل حييال الكييل شييرع، والكييل ميين عنييد هللا، فيي  يقييول قا ييل
أنييي ل عليييى عبيييده الكتييياب  -جيييل وعييي -ثبيييت بالسييينة فييييه لييييرا كحيييد، أبيييدا ، وهللا المسيييألة أن ميييا 

مر   الكتياب والحكمية -الص ا والسي م عليه-على محمد -والحكمة  م  كم ِ ت ماه  هللا الم   م   الم ه ع ى  م    ( 4)]}هللا 
ى م  ا م  }[ نهللاو  النمعر ما ي تم ن  م  وم ك  مر  هللا اكم م  كم َ  ّللاَّ  هللا الم   ما منم آه  ِ نَّ م  والحكمية [ ( نمهللاو  اث م اه42)]ب ي مهللات 

نيي  أوتيييت القييرآن ومثلييه معييه))يقييول:  -عليييه الصيي ا والسيي م- يي  السيينة، والنبيي   لييين  ((أل واف
أ يل  مينالمجال مجال نقا  ف  حجية السنة أبدا ، أو    محيل تيردد عنيد أحيد ممين يعتيد بقيولهم 

وأوجييدوا شييبهات، ولييم يعملييوا  ،شييككوا فيي  السيينة -ولينهبعييف المليي-العلييم، نعييم، بعييف المبتدعيية 
مييا أثبتييه الشييارع، فيياللوار: يقولييون: بيننييا و ييينكم مبالسيينة، وصييار هلييك مييدلل لهييم فيي  نفيي  كثييير 

 ، ول يرون غير كتاب هللا.كتاب هللا
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 2 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

حييياد ل سييييما فييي   يييها البييياب بييياب العقا يييد، كثيييير  مييين يوا يييف المبتدعييية ل يعمليييون بايو المعت لييية 
فليين  -عليه الص ا والس م-وأثبته له رسوله  ،والقصد من ك مهم  ها إبيال ما أثبته هللا لنفسه

نميا الحييديس ميي  مين يتييدين بحجييية السينة و ييو قيول  عاميية أ ييل العليم الييه، ي عتييد  ،الحيديس معهييم، واف
 بقولهم.

-والسنة ف  اللية: الير قة، وفي  الصيي ال : "-ىهو هللانى صى    ل-ث  ا  ن ر ونهللا    "
أو  رمين قيوٍل أو فعيٍل أو تقر ي -صلى هللا عليه وسلم-ما يضاأ إلى النب   -اصي ال أ ل العلم

 .وصف
 من قول أو فعل أو وصف. -عليه الص ا والس م-ما أضيف إلى النب   ، هه    السنة

  "االن ر": -تعالى رحمه هللا-يقول 
 . هه الفاٌ
 .................يالب
 .إها قيل: الك م ينقسم إلى ث ثة أقسام: اسم  وفعل  وحرأ  جاٌ لمعنى، فالسمل, 

 يالب:.........
تفر ع ، يعن  يتفرع مما تقدم أو ينبن  على ما تقدم، وبعضهم يسميها الفصيحة، و ي  التي  تيأت  

فالسينة تفسير القيرآن، يعني  أنهيا تشيرحه وتوضيع  :ف  جواب شرط مقدر، إها كيان اكمير كميا قليت
 -عليييه الصيي ا والسيي م-القييرآن؛ كن القييرآن فيي  كثيييٍر ميين أحكامييه إجمييال، وعييدم وضييوال، فييالنب  

وظيفته البيان، يعن  إها نظرنا إلى أعظم أركان اسس م بعد الشهادتين الص ا، يعن  ليو ليم يني ل 
كيف نصل ؟ أمرنا بالص ا، و ينت المواقيت عليى وجيٍه ل  علينا إل ما ف  القرآن بالنسبة للص ا

وركعيييات الصيييلوات وكيفييييات الصيييلوات  لكييين مييين أيييين أعيييداد الصيييلواتيسيييلم مييين إجميييال أيضيييا ، 
السينة  -علييه الصي ا والسي م-وأركانها وشيرويها؟ إنميا جياٌ بييان هليك بالسينة عليى لسيان النبي  

 .تفسر القرآن
وفسييير القيييوا  -عييي  وجيييل-فسييير ال  يييادا بيييالنظر إليييى وجيييه هللا  -علييييه الصييي ا والسييي م-الرسيييول 

ت ط عمت   م  ن ل هللاَّ و  هللاام ل     مَّا انم دُّ وكثيير  ))أل إن القيوا الرمي ((فسر ا بيالرم  [ ( نهللاو  اث فا 10)]}هللا ل ل 
 مين اكلفييال التيي  تحتييا: إلييى بييان جيياٌ بيانهييا وتفسييير ا بالسيينة، اكحكيام المجمليية مثلمييا هكرنييا فيي 

 -علييه الصي ا والسي م-الص ا، كثير من العبادات جاٌ إجمالها ف  القرآن والبيان بالسينة بفعليه 
 .السنة القولية والفعلية، وتبينه وتدل عليهبوبقوله، 
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لييى مييا تقييدم ومثلييه إأييي  معنييى تييدل عليييه؟ أ، أنهييا ترشييد إليييه أو تبييين دللتييه وتوضييحها، فيعييود 
 يها  ،وتبيين اسجميال ،تفسر المفيردات ؟قوله: وتفسر القرآن وتبينهوتعبر عنه، يعن  ما الفر  بين 
  ل    بمعنى تبينه؟ ؟ما فيه إشكال، لكن تدل عليه

 ................يالب:
نفييين الكييي م السييياب ، أو أنيييه إها حصيييل التفسيييير وحصيييل التبييييين حصيييلت الدللييية عليييى القيييرآن 
واسحالية عليييه؛ كن الكي م المجمييل إها لييم يبيين كيييف تييدل علييه للعمييل بييه والسيتدلل بييه؟  تييرون 

 أ، مييا يجييامميين يحسييب للكيي م حسيياب،  -رحمييه هللا-المسييألة يعنيي  تحتييا: إلييى نظيير، والشييي  
ا    م المجميليعن  الك  يعني  أنيت لميا تيأمر شيلص  [( نمهللاو  ال قمو 24)]}هللا ل ل هم هللاام الصَّ     هللا آت هللاام ال َّك 

للعمل بههه ايية، يعن  عام  مفتيرف أنيه عيام  ميا يعيرأ  او و ل يعرأ وجه   ،بههه ايية مث   
لتبييين لييه ول كيييف ي كيي ؟ وأنييت تسييتدل لييه ميين القييرآن ل بييد أن تبييين لييه ميين السيينة  ؟كيييف يصييل 

تدله على وجه الدللة من القرآن ببيان السينة، فعليى  يها تكيون السينة تيدل  ,وجه الدللة من القرآن
وتعبير عنيه، كييف , على القرآن، تدل المسيلم عليى العميل بيالقرآن؛ كنيه مجميل بعيد أن بيين بالسينة

 تعبر عنه؟
 .................يالب:

اٌ في  القيرآن  يو ميا جياٌ في  السينة دون ملالفية، فالسينة يعن  توافقه ول تلالفه، بمعنيى أن ميا جي
 ل تلالف القرآن ول تعارف القرآن.

 يقول: ،ناظم الواسيية عبد هللا بن عدوان، أشرنا إليه مرارا   -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 وسيييييييييييييييييييينة لييييييييييييييييييييير المرسييييييييييييييييييييلين محمييييييييييييييييييييدٍ 

 

 تبينييييييييييييييييييييييه لليييييييييييييييييييييييالب  سييييييييييييييييييييييبل الهييييييييييييييييييييييدى
 

 تفسييييييييييييييييير آييييييييييييييييييات الكتييييييييييييييييياب الممجيييييييييييييييييد   
 

 عليييييييييييييييييييييه بالييييييييييييييييييييدليل المؤكييييييييييييييييييييد  تييييييييييييييييييييدل 
 

إعرابهييا جييار  :وتبينييه لليييالب  سييبل الهييدى،  نييا لليييالب  ،تبييين القييرآن تفسيير آيييات الكتيياب الممجييد
لييو قييال لليييالبين مضيياأ إليييه، دليييل أنييه حييهأ  ،لليييالب  كومجييرور متعليي  بتبييين، وسييبل؟ عنييد

 .حهأ النون  ,النون من اليالب 
 نونيييييييييييييييييييييييييييييييييييا  تلييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اسعيييييييييييييييييييييييييييييييييييراب

 

 تضييييييييييييييييييييييف احيييييييييييييييييييييهأا  مميييييييييييييييييييييا نييييييييييييييييييييي وتنو  
: 

م     محهوفة عين اسضيافة  :يعن  م  الصَّ ، اسضيافة  نيا: للييالب  سيبل   [( نمهللاو  ال مم 41)]}هللا المم ق هم 
اليالب  مضياأ وسيبل مضياأ إلييه، وسيبل مضياأ والهيدى مضياأ  إلييه، و نيا المضياأ مقتيرن 

ل ما يجو ؟ ,بي "أل" والمضاأ إليه مجرد من "أل"  يجو  واف
 يالب:................

ل بشرط؟  يجو ، بإي   واف
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 يالب:.....................
بشييرط أن تكييون اسضييافة لفظييية ل محضيية معنوييية، وأن يكييون المضيياأ إليييه مقتييرن بييي "أل"، أو 
يكييون المضيياأ إليييه مضييياأ لمقتييرن بييي "أل" ل بييد أن تكيييون اسضييافة لفظييية، ل تكييون معنويييية، 

أ، حيال مين اكحيوال، ل يجيو  عليى  د الرحمن ل يجو  أن يقترن عبيد بيي "أل" فمث   عبد هللا وعب
بحييال أن يقتييرن عبييد هللا وعبييد الييرحمن وعبييد الع  يي  وعبييد المجيييد؛ كن اسضييافة محضيية معنوييية، 

بييي "أل" أو مضيياأ إها كانييت اسضييافة لفظييية ل بييأن، لكيين بشييرط أن يكييون المضيياأ إليييه مقتييرن 
 ؟مضاأ لمقترن بي "أل" لليالب  سبل الهدى، واضع  ناو لمقترن بي "أل" 

 ووصييييييييييييييل أل بييييييييييييييها المضيييييييييييييياأ الميتفيييييييييييييير
 

 الثييييييييييييييييييييان  لييييييييييييييييييييه أضيييييييييييييييييييييفأو بالييييييييييييييييييييه، 
 

 إن وصييييييييييلت بالثييييييييييان  كالجعييييييييييد الشييييييييييعر 
 

 ك  يييييييييييييييييييييييد  الضيييييييييييييييييييييييارب رأن الجيييييييييييييييييييييييان 
 

  من اث اديا الص ا ": -ل  هللانم- و ومو  -صى    لىهو هللانى -"هللاما هللاص  الونهللا  
 أي  معنى الصحاال  نا؟

عرفنييا أن المبتدعيية ل يقبلييون ألبييار ايحيياد فيي  العقا ييد؛ كن دللتهييا ظنييية، والعقا ييد يقينييية،  :أول  
يفهييم منييه أنييه ل يسييتدل باكحاديييس الحسييان  "مممن اث اديمما الصمم ا ": -رحمييه هللا-فقييول الشييي  

ل ل  ؟على الصفات على إثبات الصفات يفهم منه  ها واف
نميا ييراد بهيا ميا يشيمل الصيحيع والحسين، يعني  ميا إنما الصحة أعم من الوصف ال صي ح ، واف

 . و ف  دا را القبول، وبعد هلك الت  تلقا ا أ ل المعرفة بالقبول
أنيه ل ييرى اكحادييس الحسيان  :بدقية لقلنيا -رحميه هللا-عرفنا أن الصحاال يعن  لو حاسبنا الشي  

ف  جمي  مؤلفاتيه د ك مه المضير ف   ها الباب، لكن عرأ عنه من عادته وير قته ومن ل ل 
))عجييب ر نييا ميين قنييوط ديس: وا حييشييوف ,معنيياأنييه يسييتدل بالحسييان فيي  إثبييات الصييفات بييدليل مييا 

ي ره، ينظر إليكم أ لين قنيين ف حيديس حسين،  ل يضحك يعلم أن فرجكم قر يب((يظعباده، وقرب غ 
يثبييييت الصييييفة بالحييييديس الحسيييين، فيييي  يكييييون مييييراده بالحييييديس  -رحمييييه هللا-فييييدل علييييى أن الشييييي  

 الصحيع اله، يلر: الحسن.
 ...............يالب:

 .عتبره من الصحيعا 
 يالب:.............
كنيه  ؛لمسيألة باليهات سيوأ تييو ك م شيي  اسسي م في   يهه ال ؟تيول المسألةترى  هه مشكلة, ب

حمييل الضييعيف فيي  كيي م اسمييام أحمييد علييى الحسيين، ومييراد أحمييد بقولييه فيي  قبييول الضييعيف فيي  
فحمل ك م اسميام أحميد لي    ،فضا ل اكعمال؛ كن شي  اسس م ل يرى العمل بالضعيف ميلقا  
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عليييى الحسييين فييي  اصيييي ال الترميييه، ومييين جييياٌ بعيييده، فجعيييل  ا، وليكيييون الكييي م مضييييرد  يلالفيييه
جعيل الضيعيف اليه، ضيعفه قر يب  محتميل عنيد اسميام أحميد  يو الحسين عنيد الترميه، الحسن أو 

 .ومن جاٌ بعده
 يالب:..........

ل ل؟ و يها قيول  اسمام أحمد ماها يقول: اسمام أحمد يقبل الضعيف ف  فضيا ل اكعميال، صيع واف
 -ف الصيي ح الضيعي-جمهور أ ل العلم، لكن شي  اسس م باعتباره ل يقبل الضعيف ميلقيا  

يقول: إن اسمام أحميد يقصيد بالضيعيف الحسين في  اصيي ال الترميه، ومين جياٌ  ،ل يقبله ميلقا  
 ؟بعده، فعلى  ها الضعيف اله، أشار إليه اسمام أحمد  و الحسن، لكن  ل  ها الك م يستقيم

 اليالب:.............
  اه كيف؟

 يالب:...............
التقسييم ل يعيرأ في  عهيد اسميام أحميد إليى صيحيع وحسين وضيعيف، ل شي  اسس م يقيول: إن 

ما في  قسيم ثاليس،  ،مقبول وغير مقبول ،ما فيه إل صحيع وضعيف، ما فيه إل ثابت وغير ثابت
وفيي  كيي م اك ميية  ،وفيي  كيي م اسمييام الشييافع  ،لكيين وجييد التعبييير بالحسيين فيي  كيي م اسمييام أحمييد

المتقييدمين علييى اسمييام أحمييد، فكونييه ل يوجييد إل فيي  كيي م الترمييه،  ييها فيييه مييا فيييه، اللهييم إل إن 
ل يوجد ف  ك مهم الحسين،  كان قصد شي  اسس م أن الترمه،  و أول من شهره ونشر هكره، واف

في  كيي م و  ،موجييود حتيى موجييود في  كيي م الشيافع  قبييل اسميام أحمييد، في  كيي م علي  بيين الميدين 
 أ مة.

أو يقتضي  أن اسميام  ،أنيه ييؤد، -رحميه هللا– اكمر الثان : مما ي حب عليى كي م شيي  اسسي م
نميييا يسيييتدل بيييه فييي  الفأحميييد ل يسيييتدل بالحيييديس الحسييين فييي  اكحكيييام،  ؛ كنيييه يشيييدد فييي  ا لضيييواف

الحسين،  -سي معند شيي  اس-، فيقبل الضعيف، الضعيف يساو، ا لض، و تسا ل ف  الفاكحكام
 اسمام أحمد ل يستدل بالحسن ف  اكحكام، والمعروأ عنه غير هلك.  إهن

باكحادييييس  -رحمييية هللا علييييه-شيييي  اسسييي م ابييين تيميييية  اسميييام قصيييد–المقصيييود أن  يييها الكييي م 
الصحاال يعن  المقبولة، الت  أعم من الصحة الصي حية، الت  تدلل الحسن في  القبيول، و يها 

مييه ب ميين ل يفيير  بييين الصييحيع والحسيين، كييابن ل  ميية وابيين حبييان وجميي  ميين أ ييل  جيياٍر علييى
 العلم، ل فر  بين الحسن والصحيع عند م، ما دام ف  دا را القبول فهو صحيع.

 .انتهينا من كلمة اكحاديس الصحاال
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ل ميراد أيي  معنيى التلقي  بيالقبول؟  ي حين يٍه يجيب اسيميان بهيا،ها لهم المعوامر  مالقبهللا  اقالت  تى
ن كييان ميين ايحيياد فيي   شييي  اسسيي م ابيين تيمييية بييالتلق  بييالقبول الييه، يجعييل اللبيير مقيوعييا  بييه واف

كن التلقي  بيالقبول مرتبية  ؟ويحتجيون بيه ويسيتدلون بيه ،أو مراده اله، يقبليه أ يل المعرفية ؟اكصل
 .؟فو  الصحة

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
  ".من اث اديا الص ا  -ل  هللانم- و ومو  -صى    لىهو هللانى -هللاما هللاص  الونهللا  "

حينمييا يقييول: ميين  -رحمييه هللا تعييالى-عرفنييا أن  ييها اللفييب ل يليير: الحسييان، اصييي ال البيييو، 
مييين الصيييحاال ومييين  -أعنييي  المصيييابيع-الصيييحاال ومييين الحسيييان، يعنييي  يقسيييم كتابيييه إليييى قسيييمين 
ر: الحسيييان بيييدليل أن ل يلييي -رحميييه هللا-الحسيييان، فالصيييحاال غيييير الحسيييان، لكييين شيييي  اسسييي م 

قاعدتييه ميييردا السييتدلل بالحييديس الحسيين فيي  العقا ييد، وعرفنييا مثييال ميين الكيي م الييه، فيي   ييها 
يب أنيه حيديس  حسين، قيال: حيديس حسين، يعني  بعيد بضيعة  الفصل، وسيأت  ف  إثبات صفة العج 

 أسير.
  .ها لهم المعوار  القبهللا "ا"الص ا  الت  تىق
م بالقبول، بمعنى أنهم لم يلتلفوا فيهيا، ل في  ثبوتهيا ول في  دللتهيا،  ا أ ل العلا ناك أحاديس تلق

 ))اكعميال بالنييات((فتلقو يا بيالقبول، وعمليوا بهيا، وتتيابعوا عليى قبولهيا والعميل بهيا، فميث   حيديس 
تلقياه العلمياٌ بيالقبول،  نياك أحادييس نيص  ))ل وصيية ليوارس((تلقته اكمة بيالقبول، حيديس ميث  : 

علم على أن العلماٌ تلقو يا بيالقبول، فهيل  يهه اكحادييس  ي  ميراد اسميام شيي  اسسي م ابين أ ل ال
بهييها الكيي م أو غير ييا؟ أو أنييه وصييف  للصييحاال؟ وصييف  كاشييف، تصيير ع بمييا  -رحمييه هللا-تيمييية 

 و مجرد توضيع، الت  من شأنها أن يقبلها أ ل العلم؛ كن أ يل العليم ل يقبليون إل ميا صيع، إل 
 يعن   ل  ناك فر  بين الحتمالين؟ -عليه الص ا والس م-ثبت عن النب  ما 

بمعنيى أنهيم ليم  -أ يل المعرفية بيالقبول-فر ، يعن  اكحاديس الت  تلقتها اكمة أو العلماٌ بالقبول 
 عند أ ل العلم. -شروط القبول-يلتلفوا فيها، أقل من اكحاديس الت  تنيب  عليها الشروط 

لميا عير أ الصيحيع، قيال: و يها  يو اليه، يجمي  أ يل العليم عليى  -حمه هللا تعالىر -ابن الص ال 
 قبوله، والعمل به، أي  معنى يجمعون؟

بمعنى أنه إها توافرت الصيفات اللمين يجمي  أ يل العليم عليى صيحته والعميل بيه، لكين الليت أ 
ه وبعضييهم فيي  قبييول حييديس تتييوافر فيييه  ييهه الشييروط اللييت أ بييينهم فيييه؛ كن بعضييهم يصييحح

يضيييعفه فييي  تيييوافر  يييهه الشيييروط، يعنييي   يييل تيييوافرت  يييهه الشيييروط؟ مييين اك مييية مييين يقيييول: نعيييم 
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فيضعف، أما إها تيوافرت واتفقيوا عليى توافر يا فيإنهم يجمعيون عليى  ،فيصحع، ومنهم من يقول: ل
 صحته والعمل به.

نمييا إها تييوافرت  و نييا نقييول: ل يليي م أن يكييون الحييديس متفيي  علييى صييحته، مجميي  علييى صييحته، واف
فيه شروط القبيول التي  يصيحع بهيا أ يل العليم الحيديس وليو تجاهبتيه وجهيات النظير في  التصيحيع 

ل ما  و واضع؟ واضع يا إلوان؟  اه واضع.  والتضعيف، واضع واف
 الي ب:..............

 أجيبوا بصراحة.
 نعم يعاد؟ ييب:

واتصيييال السيييند، والسييي مة مييين  عنيييدنا شيييروط القبيييول التييي   ييي : عدالييية اليييرواا، وتميييام ضيييبيهم،
 الشهوه، والس مة من العلة القادحة.

 فييييييييييييييييييييييييييييييياكول المتصيييييييييييييييييييييييييييييييل اسسيييييييييييييييييييييييييييييييناد  
 

 عييييييييييييين مثليييييييييييييه مييييييييييييين غيييييييييييييير ميييييييييييييا شيييييييييييييهوه  
 

 بنقيييييييييييييييييييييل عيييييييييييييييييييييدٍل ضييييييييييييييييييييياب  الفيييييييييييييييييييييؤاد   
 

 وعليييييييييييييييييييييييييييييييييية قادحيييييييييييييييييييييييييييييييييية فتييييييييييييييييييييييييييييييييييوه،
 

لمسة شروط،  هه الشروط إها توافرت واتف  أ ل العلم على توافر ا ف  حديس؛ فإنهم ل يلتلفيون 
العمييل بييه، لكيين قييد تتييوافر عنييد اسمييام أحمييد فيصييححه و نا عييه أبييو حيياتم، أو  فيي  تصييحيحه، ول

اسمام أحمد يحكم له بالتصال، وأبو حاتم يقول: ل، مرسل، ينا عيه، فهنيا  يل نقيول: تيوافرت فييه 
شروط القبول؟ نعم، توافرت فيه شروط القبول عند اسمام أحمد، وأبو حاتم يقول: مرسل ليم تتيوافر 

القبول، التصيال شيرط غيير متحقي ،  يها عنيد اسميام أحميد صيحيع، يجيب العميل بيه، فيه شروط 
عنييد أبيي  حيياتم لييين بصييحيع مرسييل ل يجييب العمييل بييه،  ييها ميين يييرجع قييول اسمييام أحمييد يجييب 
العمل به عنده، توافرت فيه شروط القبول عنده، لكن  يل معنيى  يها أنيه تلقياه أ يل العليم والمعرفية 

 بالقبول؟
أن أبييا حيياتم رده، قييال: مرسييل، فمييا تلقيياه أ ييل العلييم بييالقبول، فهييل المييراد ميين كيي م شييي  ل، بييدليل 

ل الثان ؟ يعن  أنه انيبقيت فييه الشيروط، ومين  اسس م "الت  تلقا ا أ ل المعرفة بالقبول" اكول واف
أنيت إها ف  نقده انيبقت فيه الشروط, اله، ف  نقده؛ كن كل عالم مل م بما يؤديه إليه اجتهياده، ف

ٌ  عليى أن شيروط القبيول تيوافرت عنيده، وتجيد أبيا  نظرت ف  حديس تجد اسمام أحميد صيححه؛ بنيا
ٌ  على أن شروط القبول لم تتوافر عنده أو العكن.  حاتم قد ضعفه بنا

 يييها الحيييديس نسيييتيي  أن نقيييول تلقييياه أ يييل العليييم بيييالقبول؟ ل، لكييين تلقيييوه بيييالقبول باعتبيييار تيييوافر 
ن يثبت عنده، فمين يثبيت عنيده يتلقياه بيالقبول؛ كن شيروط القبيول تيوافرت فييه، الشروط فيه عند م

ثيم بعييد هلييك ميين يييأت  بعييد م مميين لديييه أ ليية النظيير إن تييرجع عنييده قييول اسمييام أحمييد؛ كنييه لديييه 
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ثبيات ميا  أ لية يستيي  أن يوا ن بين اكقوال، إن ترجع عنيده قيول اسميام أحميد ل ميه العميل بيه، واف
حكييم شييرع ، إن تييرجع عنييده قييول أبيي  حيياتم مييث   ل يل مييه العمييل بييه؛ كنييه مرسييل، يتضييمنه ميين 

 والمرسل من قسم الضعيف. 
عنييد ابيين -ولييها اكحاديييس التيي  تلقتهييا اكميية بييالقبول  ؛فييالتلق  بييالقبول  نييا ل يييراد بييه تلقيي  الجمييي 

لكنهيا لتلقي  اكمية  تفيد القي ، ولو كانيت في  أصيلها ظنيية آحياد، -الص ال، وجم  من أ ل العلم
 لها بالقبول أفاد ا القي .

وابن حجر يقول: وتلق  اكمة لللبر بالقبول أعظم من تعدد اكسانيد وكثرتها؛ كن اللبر إها تلق  
بين أ ل العلم بالقبول، وما  ال يعمل به العلماٌ، و تلقونه و تلقوه عنهم أتباعهم  يها يكفي ، وليهلك 

))ل وصيية أجر يت عليهيا ميوا  ن  النقيد عنيد أ يل العليم قيد ل تثبيت  تلقوا بعف اكحادييس التي  ليو
لو بحثنا ف  أسانيده لوجدناه أقل من درجة القبول، لكن م  هلك تلق  اكمة لهيها الحيديس  لوارس((

ن مجيييرد تلقييي  اكمييية لللبييير بيييالقبول أعظيييم مييين كثيييرا اكسيييانيد إبيييالقبول ملييي م, وابييين حجييير يقيييول: 
 وتعدد ا وتباينها.

نتبييه لكيي م الشييي ؛ كنييه الييه، يفهمييه علييى الوجييه ايليير يترتييب عليييه نفيي  لكثييير ميين الصييفات، فن
))عجيب ر نيا مين قنيوط عبياده، وقيرب فمث   الحديس اله، قال عنه شي  اسس م أنه حديس  حسن 

 اككثر على تضعيفه، فهل يكون مما تلق  بالقبول؟ ها  غي ره((
اسس م؟  إنما توافرت فييه شيروط القبيول مين وجهية نظيره  يو فيعميل ل، إها  كيف يستدل به شي  

بييه، الييه، يلالفييه ويضييعفه ل يعمييل بييه، وسيييأت  أنييه يوجييد بييدل  ييها الحييديس المييتكلَّم فيييه أحاديييس 
 .-إن شاٌ هللا تعالى-كثيرا تثبت الصفة، ف  الصحيحين وغير ما، وسيأت   ها 

 يالب:................؟
ماع، لكين ل يعييى حكيم اسجمياع، باعتبيار أنيه ليو لالفيه أحيد، يعني  ل يتأكيد  و ف  معنى اسج

نما اشتهر واستفاف بين أ ل العلم العميل بيه؛ كن اسجمياع من لتيه  أن اكمة بكاملها عملت به، واف
 قيعية عند أ ل العلم.
 اليالب:............؟

 ل بد له من مستند. اللبرل بد له من مستند،  اسجماعاللبر؟ 
 اللهم صل   وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


