
 البحث األمني يف حديث األربعني
 لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عمر الربيعان
 مدير املعهد املتوسط ابجلامعة اإلسالمية

صدر اجلزء الثامن من كتاب أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، وهو اجلزء األول من التكملة 
ف الكتياب أصيال ، وهيو العالمية لير العليوم والذي قام بتأليفه فضييلة الشييخ عةيية  ميد سياي  لمييذ م لي
ة قبييإ إميييام للييب الكتييياب ال فييي  وال يييفر يييالزاخيير  مييد األميييي الشيي قيةل ر يييه ه الييذي اخ متيييه امل 
ممييا سييبقه ميين كتيي   - ف ييا القييرآن الكيير   -العظيييا الييذي يف اعتقييااي ه كاالييه كتيياب يف هييذا الفيين 

سييورا ايديييد فا تييدب إلكمالييه فضيييلة الشيييخ عةييية القاضيييل  التف يياو وقييد وصييإ فيييه م لفييه إ  آخيير
مبحكمة املدي ة، وقد حرص أاثبه ه على  اكاا خةة امل لف وال  ي  عليى م واليه بقيدر اإلمكيان، فلميا 
صدر اجلزء األول من التكملة وهو من أول سورا اجملاالة حىت آخر سورا املرسالت  راا على أل  ة طلبة 

أن فضيييلة امل لييف قييد وقييا يف بعييل األخةيياء التقليدييية الييل يف اعتقييااي أ ييه لييو  ييرا  العلييا وعييان بييي ها
أمامها من امل ارات اخلارجيية وا يه يف لثهيا إ  علميه وعقليه فقيط مليا وقيا فيهيا، و ظيرا  لكيو  ي أقيرأ كيإ 

هأيا م ييألة الكتياب وإايا قيرأت  بعضيه فيف  سيو  أيقي  فضييلة امل ليف يف م يألتي أيا فيميا قيرأت أو 
، واث يهمييا م ييألة عييد الرحييال لييز را قيي   "ميين صييلى مب ييبدي أربعييي صييالا وو ا " صييحيحه يييدي  

 ال يب صلى ه عليه وسلاو
 وأبدأ ابألوىل من املسألتني فأقول:

وقيد  ,ح هذا ايدي  وقيد ضيعفه بعيل اهيإ العليا ممين هيا أعليا م يه  يذا الشيأنإن فضيلته صح  
فه سييوك كلميية ب يييةة  قلهييا عيين اون أن يقييدم أي حبيية يييرا  ييا اليييإ ميين ضييع   صييححه الشيييخ عةييية

ق  فضيييلة الشيييخ  يياا مييا فضيييلة االشيييخ  يياا األ صيياري ه  ملييو يف املوضييون عيييفا ، لييذلب سييو    يي
 الشيخ عةية إل هو عيخه يف للب التصحيح، ف قول:

 يف أسييلوبه بتبييرا وإخييالص فرمبييا أيهييا الشيييخان الكركييان أ ظييرا مع ييا أوه يف ميي  ايييدي  و مييال
"مين صيلى يف م يبدي أربعيي صيالا ه  وافقتماي على أن أسلوبه لي   بو   وه عربيا  بليملا  وهيذا  صيه:

ألي  ال يار هيل العيذاب وو أليي  براءا من ال ار وجنا من العذاب وبرئ من ال فاق"  ه فو ه صالا كت  ل
خيرا وو مقتضيى التعبيا البليي  أن يكتفيل بواحيد مين هيذين العذاب ع د اهطالق ي صير  إ  عيذاب اآ

ضييمن لييه ال بيياا ميين ال ييار والعييذاب أخيي   نبعييد أ "وبييرئ ميين ال فيياق"مييا ال ييار أو العييذاب، وبعييد للييب إ
ب اء يييه مييين ال فييياق ومعليييوم أن مييين ضيييم ا ليييه ال بييياا مييين ال يييار ه يكيييون م افقيييا  ه يف اياضييير وه يف 

 امل تقبإو



ليه ميا  قي   ذا ايدي  أن من صلى يف امل بد ال بيوي الشيريف نا يية أ م  قي مث إن مقتضى ه
ولييو   "اعملييوا ميا عييفتا فقيد كفييرت لكيا" :ألهيإ بيدر حييي  أخي  املصييةفى علييه ال ييالم أن ه قيال  يا

مليو  إ  مين بعيدها إل هيذا كان للب صيحيحا  لعرفيه ال يلف الصياد واباروا إلييه و  ياقلو  فيميا بيي ها وبل  
 فكيف ي يرا إه خب  واحد عين صيحاو واحيد مين طريي  وبعيل واحيد كيا معيرو  ع يد أمر لي  اب ي  

علماء اإلسالم وي يرا امسه يف حدي  واحد كا هذا ايدي  وه يف كتاب واحد من كت  ال مجة سوك  
 بقبو ييا وه ن ميي  اييدي   ييرا وجهية  ظيير خاصية ه  لييزم أحيدا  عيكتياب ابيين حبيان، وهييذا اليذي قل ييا  

  لوم من خالف ا فيهاو
واآن إ  س د ايدي  ل رك كا متعصبي ألحد وه ضد أحد، إاا  ريد اي  فقيط ركبية م يا  ن 

يقيييول فضييييلة الشييييخ  ييياا  ,ه  بيييع أعميييال امل يييلمي عليييى الظ يييون واألوهيييام وه عليييى  ييياراا العواطيييف
ح وا تقد من ضعفه جبهالة  بيط بن عميرو مين أهيإ األ صاري و بعه الشيخ عةية  ن هذا ايدي  صحي

اهختصاص  ذا الفن، أما الشيخ عةية فقد اكتفى ب قإ عبارا خمتصرا عن الشيخ  اا وي يكلف  ف ه 
أي ع يياء يف سييبيإ البحيي  ليقييدم لقرابييه ميين طلبيية العلييا خالصيية اراسيية وافييية وليي  عمييي  مق يياو و يين 

ا اجلهد اخلفيف وإن ي يكتيف بيذلب بعيل مي ها ففيل اليبعل اآخير وفقه ه أن طلبة العلا يكتفون  ذ
و قول لفضيلته: إ  ا مين اليبعل  -هذا  و والعلا ع د ه وإلا كان بعل الظن إنا  فبعضه ح   -بركة 

الذي ه يكتفيل مبثيإ هيذا البحي  اخلفييف يف امل يابإ املختليف فيهيا يف سيبيإ الوصيول إ  ايي  والقيول 
 له، أما فضيلة الشيخ  اا فقد احت  لتصحيحه هذا ايدي  مبا يلل:على ه ورسو 

  بيط بن عمرو لكر  ابن حبان يف الثقاتو – 1
 ابن حبر  قإ للب عن ابن حبان وي يعارضهو – 2
 و"روا ه اقات" :ا يثمل أورا هذا ايدي  يف الزوابد وقال بعد سياقه – 3
 و"روا ه رواا الصحيح" :كي  وال هي  وقال بعد سياقهامل ذري أورا هذا ايدي  يف ال   – 4

و ذا اعت  الشيخ  ياا هي هء العلمياء األربعية كلهيا ميواقي ل بييط بين عميرو اليذي قيرر كيا    يه 
  هول العي وايالو

 وهذه عبارة فضيلة الشيخ محاد بنصها حسبما نقل فضيلة الشيخ عطية:
 " بييط بيين عميرو لكير  ابيين حبيان يف الثقييات" زوابييد األربعية: قيال ابين حبيير يف  عبييإ امل فعية يف

فاجتما على  واي   بيط كإ من ابن حبيان وابين حبير "ا تهى امل قول عن ابن حبرو قال الشيخ  اا: 
وامل ذري وا يثمل وي جيرحه أحد من أبمة هذا الشأن فمن مث ه جييوز ألحيد أن يةعين يف مين واقيه أربعية 

 و"من أبمة هذا الشأن
ي يكيين يف  اولييو فييرد وقييدر جييده  أن يف ال يي د مقيياه  فييفن أبميية ايييدي  ه ك عييون إل"مث قييال: 



اييييدي  حيييالل أو حيييرام أو عقيييييدا بيييإ كيييان يف ابب فضيييابإ األعمييييال ه ك عيييون العميييإ بييييه ألن ابب 
ا  بييدأ وميين ه يي ",الفضييابإ ه يشييدا فيييه هييذا التشييديد  قييإ ال يييوطل مثييإ للييب عيين أ ييد وابيين املبييار 

 ال قاش ما فضيلة الشيخ  اا ف قول:
أما لكر ابن حبان ل بيط يف الثقات فأ ا  ف ب قيد لكيرت وكيررت أن  وايي  ابين حبيان ه يعتيد 

  اهإ ابن حبان يف  :األول :به قبلب مجاها علماء امل لمي الذين  ا ع اية  ذا الشأن وللب ألمرين
هيذا اييدي   ةقاعد يه الشيالا وهيل  وايي  اجملاهييإ مين اليرواا، وعلي :والثاايالتواي  فف ه يواي  اجمليروحي، 

ذكر  ابن حبان اون مجيا من ألفيوا  يراجا رواا اييدي ، واليذي بجهالة أحد روا ه وهو  بيط الذي ا فرا 
ليييه اسييا يف أي حيييدي  صييحيح وه ضيييعيف وه موضييون سيييوك هييذا اييييدي  الييذي  ييين بصيييدا  ي يييرا

ليه يف كتياب الثقيات ميا هيو إه جيري عليى قاعد يه يف  وايي  اجملهيولي، وإن  بيانالكالم فيه، فذكر ابن ح
 خ: إ و قد لكرت عدم اهعتداا بتواي  ابن حبان إلا عورد اون ما إلا ي يعاردويقلا   فضيلة الش

 قول جوااب  على هذا: إ ه ه فرق بيي أن يعيارد وبيي أن ي فيرا ألن العلية حاصيلة يف اييالي أه 
ل الت اهإ يف التواي  ويف  واي  اجملاهيإ، أما لو أن عدم املعارضة حاصإ جبا   رجيإ معيرو  العيي وه

مشهور بيي أهيإ العليا وحصيإ  وايقيه مين ابين حبيان وي يعارضيه معيارد بتضيعيف لليب الرجيإ فحي فيذ 
 يكون اهع اط وجيها  ومقبوه و

وه  فصيييال  سييوك ابيين حبييان، فييال ي بملييل أن  أمييا والرجييإ  هييول ي  ييذكر  كتيي  اليي اجا ه إمجيياه  
ابيين حبيان وجيد اسيا للييب  أن ابين حبيان ي يعيارد يف  وايقييه ليذلب الرجيإ، و ين ه  شيب يف أن   يقيال

ن امسييه يف كتيياب الثقييات جيير   الرجييإ يف سيي د للييب ايييدي  وي جيييد لييه أي خيي  وه أايير فيمييا سييوا  فييدو  
 على قاعد ه املعروفةو
من م اقشت ا للشيخ  اا بشأن ابين حبيان فل  تقيإ إ  م اقشيته حيول ااعابيه أن ابين واآن ا تهي ا 

 حبر وا   بيةا  ف قول:
، وي أيت بشلء من ع د  ف ه بشأن "لكر  ابن حبان يف الثقات" إن ابن حبر ي يزا على قوله:

بان كأ كا  قوليون: ن  علقتا فضيلتكا بعدم معارضة ابن حبر هبن حإأما  , بيط يدل على رأيه اخلاص
  ه ابطإوإهذا الدليإ يف كاية من الضعف إن ي  قإ  :فأولا ال كوت اليإ على املوافقةو 

ن سكوت ابن حبر وعدم معارضته هبن حبان بشأن  واي  هذا الرجيإ راجيا إ ن  قول:  :اثنياا 
 إ  أمرين:

اجليرح والتعيديإ إه يف كتياب له لكر يف علء من كت   األول: عدم معرفته لذلب الرجإ إل ي يرا
 ابن حبانو



والثا : علا ابن حبر ابعتهار ابن حبان بي أهإ العلا ابلت اهإ من يحية وبتواي  اجملاهيإ من 
يحية أخرك، فاكتفى بذلب عن بيان جهالة  بيط، علما   ن ابن حبر ي يقيإ يف مقدمية كتابيه ج عبييإ 

 إلزامله، وه جيوز  أحد وي يعارضه كان للب اليال  على موافقته  ه إلا  قإ حكما  من أحد علىأامل فعة( 
 أحد ملا ي يلتزمو

أل يه يف هيذا  - و ن وفضيلة الشيخ  اا وكاي  علا أن الزمان طوييإ جيدا  بيي  بييط وهيو وبعيل
وبي ابن حبر وهو مين أهيإ القيرن التاسيا فيال سيبيإ إ  معرفية رجيإ مين  -ايدي  يروي عن صحاو 

والكت  الل اطلا عليها ابين حبير موجيواا اآن فهيإ  ,لتابعي إ  عن طري  الكت  الل ألفها ال لفا
ا أ يه ه حبية بيه كميا قيرر   يلكر  بيةا  علء م ها سوك كتاب ابن حبان، وقد فرك ا من اييدي  ع يه وبيي  

 فضيلة الشيخ  اا  ف هو
هيإ يعتيي   هن  قييإ عيهااا كيا  وي يعارضييمث  وجيه هيذا ال يي ال إ  فضييلة الشييخ  يياا ف قيول: مي

عاهدا  اث يا  ليه وو وهيإ مكيا علييه  ن موافي  عليى مقتضيى  ليب الشيهااا نن ه عيب أن اجليواب: ه، 
يي   بييط لبية أ يه لكير  وايقيه اكيف ي وغ ل ا أن  كا على ابن حبر   ه موافي  هبين حبيان يف  و   إلا  

 ا اام ال اقإ ي يصرح ابملوافقة وي يبد ما يدل على رأيه اخلاصوله وي يعارضه وو  قول: هذا ه جيوز م
بإ لو صرح ابن حبر  ف ه بتواي  هذا الرجيإ هسيتملرب ا و  ياءل ا مين أيين عير  ابين حبير هيذا 

 ال اجا أمجا سوك ما لكر   الرجإ ما عدم وروا امسه يف كت  اجلرح والتعديإ بإ يف كت
ن أربعة من أبمة هذا الشأن واقوا  بيةيا  فيال إ :ك هإ يصح أن يقالواآن إ  ا يثمل وامل ذري ل ر 

جيوز ألحد بعدها أن يةعن فيه، كما هل عبارا فضيلة الشيخ  اا، وهو يعو  ولفب األربعة ابن حبيان 
 وبن حبر وا يثمل وامل ذريو

 هيول وجهالتيه أمير  من  شا إليه   فضيلة الشيخ ي يةعين يف  بييط وإايا قيرر أ يه ن  إف قول أوه: 
 واقا ه  ال ه كار و

فق ييا علييى أن كييال  ميين ا يثمييل وامل ييذري قييد اعتمييد يف اه عييب أ ييب  و  :اث يييا :  قييول للشيييخ  يياا
وقيد أوضيح ا أ يه ه اعتمياا عليى  وايي  ابين  , وايقه  ذا الرجإ على لكر ابن حبان ليه يف كتياب الثقيات

للييب   فضيييلة الشيييخ  يياا يف  ليية صييوت اجلامعيية الييل  صييدرها حبيان، وأ ييه يوايي  اجملاهيييإ كمييا قييررت 
ولوه  - 58هي ص 1395ععبان عام  ,العدا األول ,ال  ة ال ابعة -اجلامعة ال لفية بب ارس يف ا  د 

  قرير فضيلتكا املشار إليه ل قل ا من كالم أهإ العلا ما يثبا ما لكريو
يخ  يياا ه لييالف يف أن كييال ميين ا يثمييل وامل ييذري اثلثييا : الييذي يملليي  علييى  ييو أن فضيييلة الشيي

مت يياهإ يف التواييي  ه يعتمييد عليييه إه بعييد ال ظيير والتحقييي و يعيير  للييب ميين  ظيير يف كتابيهمييا الزوابييد 
وا ظيير مييا كتبييه الشييوكا  يف  ,وال كييي ، وا ظيير العبييارا الييل  قل اهييا عيين مقدميية امل ييذري لكتابييه ال كييي 



أراا ابن حبر أن يتتبا أوهامه فبلمله لليب " ضمن  رمجته للهيثمل إل يقول: 2جزء424البدر الةالا ص
وهو كثا اهستحضار للمتون ي رن اجلواب لضيرا اليزين فيعبي  اليزين لليب "و قال: "فعا به ف   التتبا

 و"الزين أ ه أحفظ م ه ولي  كذلب، بإ ايفظ املعرفة اوكان من ه يدري يظن ل رعة جوابه لضر 
  هذا الكالم  عريل اب يثمل بعدم املعرفة ووألي  يف

وأخاا  أنيت إ  ما له  إليه الشيخ  اا من التفري  بيي حيدي  يف اييالل واييرام وبيي حيدي  
يف فضابإ األعمال حي  يرك فضيلته أن التشدا يف طل  صيحة ال ي د هزم ومةليوب يف الق يا األول 

عتمااا  م ه على ما   به ال يوطل لإلمام أ يد وابين املبيار  اون الثا ، وأن للب مذه  أهإ ايدي  ا
 ، مث   صاح  الفضيلة ه ا  أمور ي بملل مالحظتها:اإلماميف قول: إن أهإ ايدي  أكثر من هذين 

ألن الييزمن طويييإ بي همييا وبي ييه فييال  ؛ه" اجلييواب:  أوه : هييإ مسييا ال يييوطل ميين هييذين اإلمييامي
 سبيإ إ  مساعه م هماو

إ كتبييا للييب يف كتيياب اطلييا عليييه ال يييوطل وو لييو كييان كييذلب لرأي ييا للييب الكتيياب، ألي ييا هيي
مكتبة فضيلتكا ي در أن يوجد كتاب ابللملة العربية يف أي علا ايدي  ه  شتمإ علييه وو فهيإ وجيدت 

مييا قيييإ يصييدق  إمميين عاصييرأا أو عيياش قريبييا  ميين عصييرأا  وهييإ كيي أحييد للييب مكتييواب   يييديهما أو بيييد
وكيف يكون اقة وهو ييورا  ",ه" : بع عليه أحكام  وو وهإ ال يوطل اقة يف ال قإ  وو اجلواب ع ديو 

 -املصيي وعة ومكييا عليهييا  وييا موضييوعة، وإلا اعتييه  ف ييه إ  إابييات حكييا  ئلييآلأحااييي  يف كتيياب ال
وا ظير يف فتيياوا  أورا لليب اييدي   تبيا  بيه عليى صيحة ميا لهي  إلييه،  -كالبيا  ميا يكيون يف اخلرافيات 

 وان اخلرافة، فكيف يقال:  قإ ال يوطل عن اإلميام أ رك العب  العباب يف ابب التصو  والشعولا و 
 أ د وابن املبار  ومت   ذا يف امل ابإ العلمية األساسية نووو

ال يلف إلا قيالوا ابييدي  الضيعيف أو عيدم  مث لو صح لليب عين أحيد أبمية اإلسيالم فمعليوم أن  
جاي ين( إل أن اصيةالح ال يلف عليى اييدي   يع يون ميا مسيى بعيدها بيي ايف صحة اإلس اا فهي التشدا

فميا ي يبلي  ارجية الصيحيح فهيو ضيعيف يف اصيةالحها وعليى هيذا أ زليوا ميا  ,ق مان صيحيح وضيعيف
 إلا روي ا يف" قإ عن اإلمام أ د وكا  من قو ا: ايدي  ضعيف، أح  إلي ا من القياس، وكذا قو ا: 

فهو ه يع يون حيديثا  فيراا  مين أول سي د   ",ايالل وايرام  شداي وإلا روي ا يف فضابإ األعمال   اهل ا
إ  آخر  ويف س د  راو  هول العي وايال وحىت راويه للب اجملهول وهو عبد الر ن بن أو الرجال قال 

 من رواا ايدي وفلي  هو يف الدرجة العليا  "صدوق يها" :فيه ابن حبر يف التقري 
أميا مييا مسييل ضييعيفا  يف اهصيةالح األخييا فهييو ع ييد ال ييلف مي و  ه يلتفييا إليييه، ا ظيير مقدميية 

 م لا لصحيحهو
مث لو فرد أن  قإ ال يوطل صحيح وأن اإلمامي يع يان مثإ هذا ايدي  لقل يا: كيإ ي خيذ مين 



 قوله ويرا إه رسول ه صلى ه عليه وسلا و
ليييوم ي فقييون أوقيياوا وأمييوا ا علييى أسيياس هييذا ايييدي  فيي ك ايييا  الفقييا امل ييكي مث إن ال يياس ا

يقيا يف املدي ة نا ية أ م، وه بد أن ي تأجر م ك ا  مببال  ابهظية وقيد   فيد  فقتيه ويبقيى يت يول ب يب  
ايييرام   يه صييحة هيذا ايييدي  ابإلضيافة إ  حرما ييه  ف يه ميين املقيام هييذا امليدا يف مكيية يةيو  ابلبيييا 

 ويصلل ابمل بد ايرام الذي الصالا فيه مبابة ألف صالاو
فالعامة وأعباهها يهتمون ابلوصول إ  املدي ة واإلقامة فيها ما أمكن أكثر من حرصها واهتماها 

 ايدي  من بعل الوعاظو اابلوصول إ  مكة واإلقامة فيها لكثرا ما ي معون هذ
واطليييا عليهييا بعييل طلبيية العلييا الييذين مبييون التحقيييي   وبعييد أن فركييا ميين  رييير هييذ  الورقييات

ون التلفي  قدما يل ورقة فيها اا ان وأربعون امسا  من رواا ايدي  كإ واحد م ها لكر  ابن حبان رهويك
ميام كيإ واحيد مي ها أويف التقريي  لكير  ,ولكر كيذلب ابين حبير يف التهيذي  وسيكا علييه ,يف الثقات

وإلييب أيهيا القيارئ الكير  أمثلية مي ها لتكيون عليى  ,كا عليها ابجلهاليةأ ه ضعيف أو  هول وكالبها ح
وحىت ه  مل  بقول أحيد اون أن  قيوم ب ف يب ابملراجعية والتحقيي  ميا أمكين وحيىت  ,بصاا يف هذا األمر

 عر  أن أكثر ال اس يب ون أحكامها على الوها والظ ون وقيد  كيون  يياوا ح ي ة ولكين ح ين ال يية ه 
 ة ابألمور العلميةويكفل وخاص
لكييير  ابييين حبيييان يف الثقيييات وسيييكا علييييه ابييين حبييير يف  -كييييالن بييين عبيييد ه العيييامري  – 1

  يف التقري  أ ه ليوالتهذي  وبي  
لكييير  ابييين حبيييان يف الثقيييات وسيييكا علييييه ابييين حبييير يف  -القاسيييا بييين فيييياد الصييي عا   – 2

 و يف التقري  أ ه  هولالتهذي  وبي  
 كا معرو و :لكر  ابن حبان يف الثقات وقال الذهيب -ن  مد بن عبد الر نالقاسا ب – 3
قداميية بيين وبييرا العبلييل البصيييري لكيير  ابيين حبييان يف الثقيييات وسييكا عليييه ابيين حبييير يف  – 4

 التهذي  وبي يف التقري  أ ه  هولو
التهيذي  لكير  ابين حبيان يف الثقيات وسيكا علييه ابين حبير يف  -كع  املديو أبو عامر   – 5

 وبي يف التقري  أ ه  هولو
 وهو ح ب ا و عا الوكيإ ووو ,فف  ه املشتكى

 كتبه: عبد العزيز بن عمر الربيعان
 


