املِروَحة الفاخرة

ترمجة ودفاع عن الشيخ عبد احلميد احلجوري

أخي الزعاكرة

مجعها الفقري إىل اهلل/

أبو فريوز عبد الرمحن بن سوكايا القديس اإلندونييس
عفا اهلل عنه
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ،اللهم صل وسلم عىل حممد وعىل آله أمجعني
أما بعد:
فقد سمعت مقطع ًا صوتي ًا لبعض احلزبيني املخذولني
يستهزئون فيه بفضيلة شيخنا أيب حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد
الزعكري احلجوري -حفظه اهلل ورعاه ،-ويزعمون( :إنه من
أذناب الشيخ حييى احلجوري حفظه اهلل ،يقلد وال حيقق األمر).
وقال بعض اآلخرين بحرص العلامء يف اليمن عىل رجلني
فقط.
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فأحب أن أبرهن هلم خصوص ًا وللناس عموم ًا أن السلفيني
ّ
الثابتني هلم خريا ،،فيهم أكيياء العلامء وفقهاء الفطنني ،ومن
أبرازهم هو فضيلة الشيخ أبو حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد
الزعكري احلجوري حفظه اهلل.
وهو شيخ عامل يميش مع الشيخ حييى بالعلم والدراية
والبصرية ويعلم أن الشيخ حييى يف هذه القضية –يسوابقها -عىل
احلق يستحق أن ينرص ويعان ،باألدلة الرشعية.
وليس كلك التحقري إال بسبب جهلهم بالعلم وأهله ،أو
لغرض التحريش بني علامء أهل السنة.
وال شك أن الشيخ أبا حممد حفظه اهلل يستغني عن هذا
الذب
الدفاع عنه ،ولكن هذا السعي واجب من واجباتنا ،من باب
ّ
عن عرض املؤمن ونرصته ،وال سيام هو من علامء املسلمني.
عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام  :أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قال« :املسلم أخو املسلم ال يظلمه ،وال يسلمه .ومن
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كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته .ومن فرج عن مسلم كربة
فرج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة .ومن سرت مسلام سرته اهلل
يوم القيامة»( .أخرجه البخاري ( )2442ومسلم (.))2852
قال ابن حجر رمحه اهلل :وقوله« :وال يسلمه» أي :ال يرتيه
مع من يؤكيه ،وال فيام يؤكيه ،بل ينرصه ويدفع عنه .وهذا أخص
من ترك الظلم ،وقد يكون كلك واجب ًا ،وقد يكون مندوب ًا بحسب
اختالف األحوال"( .فتح الباري"/8/ص .)79
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :لذلك يان اجلزاء مماثال
للعمل من جنسه يف اخلري والرش ،فمن سرت مسلام سرته اهلل ،ومن
يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ومن نفس عن
مؤمن يربة من يرب الدنيا نفس اهلل عنه يربة من يرب يوم القيامة
ومن أقال نادما أقاله اهلل عثرته يوم القيامة ومن تتبع عورة أخيه
تتبع اهلل عورته ومن ضار مسلام ضار اهلل به ومن شاق شاق اهلل
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عليه ،ومن خذل مسلام يف موضع جيب نرصته فيه خذله اهلل يف
موضع جيب نرصته فيه- ،إىل قوله -:فهذا رشع اهلل وقدره ووحيه
وثوابه وعقابه يله قائم هبذا األصل وهو إحلاق النظري بالنظري
واعتبار املثل باملثل"( .إعالم املوقعني"/1/ص.)185-189
وليس هذه الرتمجة مبالغة يف املدح ،وإنام هو إخبار بام ظهر
يل ولغريي ،ودفاع عمن احتقر بغري حق.
فأقول بتوفيق اهلل وحده:
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الباب األول :دوام الصراع بين حزب الرحمن وجنود
الشيطان

إن اهلل ابتىل عباده بعدو حريص عىل إهاليهم ،وهو إبليس.
قال اهلل تعاىل عن هذا اللدودَ ﴿ :ق َال َفبِ َام َأغ َْو ْيتَنِي َألَ ْق ُعدَ َّن ََُل ْم
ِ
ِ
يم * ُث َّم ََلتِ َين َُّه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ِصا َط َ
ْي َأ ْي ِدهيِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن
ك املُْ ْستَق َ
َ

ِ
َأ ْيام ِ ِِن ْم َو َع ْن َشامئِلِ ِه ْم َو َال َ ِ
ين[ ا األعرا61 :
تدُ َأ ْك َر َر ُم ْم َشاك ِر َ
َ
َ
.] 61 ،

هذا يدل عىل شدة حقد إبليس آلدم وكرياته وعظيم
عداوته هلم.
قال اإلمام ابن يثري رمحه اهلل :خيرب تعاىل أنه ملا أنظر إبليس
﴿إىل يوم يبعرون[ واستوثق إبليس بذلك ،أخذ يف املعاندة
والتمرد ،فقال﴿ :فبام أغويتني ألقعدن َلم ِصاطك املستقيم[
أي :يام أغويتني .قال ابن عباس :يام أضللتني .وقال غريه :يام
أهلكتني ألقعدن لعبادك -الذين ختلقهم من كرية هذا الذي
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أبعدتني بسببه -عىل ﴿ِصاطك املستقيم[ أي :طريق احلق وسبيل
النجاة ،وألضلنهم عنها لئال يعبدوك وال يوحدوك بسبب
إضاللك إياي .وقال بعض النحاة :الباء هاهنا قسمية ،يأنه يقول:
فبإغوائك إياي ألقعدن هلم رصاطك املستقيم.
قال جماهدِ﴿ :صاطك املستقيم﴾ يعني :احلق .وقال حممد
بن سوقة ،عن عون بن عبد اهلل :يعني طريق مكة .قال ابن جرير:
والصحيح أن الرصاط املستقيم أعم من كلك يله.
قلت :ملا روى اإلمام أمحد :حدثنا هاشم بن القاسم ،حدثنا
أبو عقيل-يعني الثقفي عبد اهلل بن عقيل -حدثنا موسى بن
املسيب ،أخربين سامل بن أيب اجلعد عن سربة بن أيب فايه
قال:سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول« :إن الشيطان
قعد البن آدم بطرقه ،فقعد له بطريق اإلسالم ،فقال أتسلم وتذر
دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم .قال وقعد له بطريق
اَلجرة فقال أهتاجر وتدع أرضك وسامءك ،وإنام مرل املهاجر
كالفرس يف الطول؟ فعصاه وماجر ،ثم قعد له بطريق اجلهاد ،ومو
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جهاد النفس واملال ،فقال تقاتل فتقتل ،فتنكح املرأة ويقسم املال؟
قال فعصاه ،فجامد» .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :فمن
فعل ذلك منهم فامت ،كان حقا عىل اهلل أن يدخله اجلنة ،أو قتل
كان حقا عىل اهلل ،عز وجل ،أن يدخله اجلنة ،وإن غرق كان حقا
عىل اهلل أن يدخله اجلنة ،أو وقصته دابة كان حقا عىل اهلل أن يدخله
اجلنة»(.)1
وقوله﴿ :ثم َلتينهم من بْي أيدهيم ومن خلفهم وعن
أيامِنم وعن شامئلهم وال تد أكررمم شاكرين[ قال عيل بن أيب
طلحة ،عن ابن عباس﴿ :ثم َلتينهم من بْي أيدهيم[ أشككهم يف
آخرهتم﴿ ،ومن خلفهم[ أرغبهم يف دنياهم ﴿وعن أيامِنم[ أشبه
عليهم أمر دينهم ﴿وعن شامئلهم[ أشهي هلم املعايص .وقال عيل
بن طلحة -يف رواية -والعويف ،يالمها عن ابن عباس :أما ﴿من
بْي أيدهيم[ فمن قبل دنياهم ،وأما ﴿من خلفهم[ فمن آخرهتم،
( )1أخرجه اإلمام أمحد ( )10222وابن أيب شيبة ( )17327والنسائي يف
"الكربى" ( )4342وغريهم بسند حسن.
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وأما ﴿عن أيامِنم[ فمن قبل حسناهتم ،وأما ﴿عن شامئلهم[
فمن قبل سيئاهتم- .إىل قوله -:واختار ابن جرير أن املراد مجيع
طرق اخلري والرش ،فاخلري يصدهم عنه ،والرش حيببه هلم.
("تفسري القرآن العظيم"/ 3/ص.)378-373
فكيف يسرتيح العبد ويتمتع يف غفلته وعدوه يف غاية من
النشاط واحلرص عىل إهاليه؟
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :وكلك أن اهلل سبحانه ابتىل
بعدو ال يفارقه طرفة عني ،صاحبه ينام وال ينام عنه،
هذا اإلنسان
ّ
ويغفل وال يغفل عنه ،يراه هو وقبيله من حيث ال يراه ،يبذل
جهده يف معاداته بكل حال ،ال يدع أمر ًا يكيده به يقدر عىل إيصاله
إليه إال أوصله ،ويستعني عليه ببني جنسه من شياطني اإلنس
وغريهم من شياطني اجلن ،وقد نصب له احلبائل وبغا له الغوائل،
ومدّ حوله األرشاك ،ونصب له الفخاخ والشباك ،وقال ألعوانه:
(دونكم عدويم وعدو أبيكم ،ال يفوتكم ،وال يكون حظه اجلنة
وحظكم النار ،ونصيبه الرمحة ونصيبكم اللعنة ،وقد علمتم أن ما
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جرى عيل وعليكم من اخلزي واللعن واالبعاد من رمحة اهلل بسببه
ومن أجله ،فابذلوا جهديم أن يكونوا رشياءنا يف هذه البلية إكا قد
فاتتنا رشية صاحليهم يف اجلنة) ... ،إلخ"( .اجلواب الكايف"/ص
.)08
لو سكت حزب الرحمن عن خبائث جنود الشيطان لفسد دين
األمة
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ض
﴿و َل ْو َال َد ْف ُع اهلل الن َ
قال اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ْي[ [البقرة.]281/
َل َف َسدَ ت ْاألَ ْر ُض َو َلك َّن اهلل ُذو َف ْض ٍل َع َىل ا ْل َعاملَ َ
قال اإلمام ابن قتيبة رمحه اهلل :وإنام يقوى الباطل إكا تبرصه
ومتسك عنه"( .االختالف يف اللفظ"/له /ص/01دار الراية).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :ويلامام ضامعف مامن
يقاموم بنامامور النباماموة قويامامت البدعامامة"( .جمماماموع الفتاماماوى" / 3/ص
.)124
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وقال رمحه اهلل :وجتد اإلسامالم واإليامامن يلامام ظهامر وقاموي
يانت السنة وأهلها أظهر وأقوى وإن ظهر يشء من الكفر والنفاماق
ظهر ،البدع بحسب كلك مثل  :دولة املهدي والرشاميد ونحومهاما
ممن يان يعظم اإلسالم واإليامن ويغزو أعداءه من الكفار واملنافقني
 .يان أهل السنة يف تلك األيام أقوى وأيثر وأهل البدع أكل وأقل .
فإن املهدي قتل من املنامافقني الزنادقامة مامن ال حيدام عامدده إال اهلل
والرشاماماميد يامامامان يثامامامري الغامامامزو واحلامامام "( .جمماماماموع الفتاماماماوى"
/4/ص.)22
وقال اإلمام ابن باماز رمحامه اهلل :وإنامام يعمامل أهامل الباطامل
وينشطون عند اختفاء العلم وظهامور اجلهامل  ،وخلامو امليامدان ممامن
يقول  :قال اهلل وقال الرسول  ،فعند كلك يستأسدون ضامد غامريهم
وينشطون يف باطلهم  ،لعدم وجود مامن خيشامو م مامن أهامل احلامق
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واإليامن وأهل البصرية"( .جمموع فتاوى و مقاال ،ابن باز" / 4/
ص /98دار أصداء املجتمع).
وقال اإلمام الوادعي رمحه اهلل :والبدع تظهر إكا مل يقم أهامل
السنة ينرش سنة رسامول اهلل صامىل اهلل عليامه وعامىل آلامه وساملم –إىل
قوله -:فإكا ظهر ،السنة فإن البدعة ترحل من البلد التي فيها سنة
رسامامول اهلل صامامىل اهلل عليامامه وعامامىل آلامامه وساماملم"( .غامامارة األرشطامامة"
/2/ص.)180-188
وقال الشيخ العالمة حممد البشري اإلبراهيم رمحه اهلل:
واجب العامل الديني أن ينشط إىل اهلداية يلام نشط الضالل ،وأن
يسارع إىل نرصة احلق يلام رأى الباطل يصارعه ،وأن حيارب
البدعة والرش والفساد قبل أن متدّ مدّ ها ،وتبلغ أشدَّ ها ،وقبل أن
يتعودها الناس ،فرتسخ جذورها يف النفوس ،ويعرس اقتالعها.
ّ
("اآلثار"/له/يام يف "الصوارف عن احلق"/حلمد بن إبراهيم
العثامن/ص/143دار اإلمام أمحد).
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ولكن اهلل برمحته وحكمته أقام يف يل حني من تصدّ ى
هلجوم جحافل الشياطني يكشف عوارهم ويزيل شبهاهتم ويظهر
ضعف حججهم ويعيل يلمة اهلل وحججه ،فهو وأمثاله محاة دين
اهلل وأنصاره ،حيفظ اهلل هبم دينهم وجيعل هبم حوض رشيعته غ ّظ ًا
طر ّي ًا للواردين.
وعن ثوبان ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
و سلم« :ال تزال طائفة من أمتي ظامرين عىل احلق ال يرضمم من
خذَلم حتى يأيت أمر اهلل ومم كذلك»( .أخرجه مسلم (.)1722
واحلديث جاء عن عدد من الصحابة ريض اهلل عنهم).
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل :باب قول النبي صىل اهلل عليه
وسلم« :ال تزال طائفة من أمتي ظامرين عىل احلق يقاتلون» وهم
أهل العلم"( .صحيح البخاري"/قبل حديث (.))9311
فكلام ظهر أهل الباطل أقام اهلل جنده لكشفه وحربه.
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قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل  :احلمد هلل الذي
جعل يف يل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من
ضل إىل اهلدى ويصربون منهم عىل األكى حييون بكتاب اهلل املوتى
ويبرصون بنور اهلل أهل العمى فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه
ويم من ضال تائه قد هدوه فام أحسن أثرهم عىل الناس وأقبح أثر
الناس عليهم ينفون عن يتاب اهلل حتريف الغالني وانتحال املبطلني
وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال
الفتنة...إلخ"( .الرد عىل الزنادقة واجلهمية"  /ص /82دار
املنهاج).
وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل :إن هذه األمة وهلل احلمد مل
يزل فيها من يتفطن ملا يف يالم أهل الباطل من الباطل ويرده وهم
ملا هداهم اهلل به يتوافقون ىف قبول احلق ورد الباطل رأيا ورواية من
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غري تشاعر وال تواطؤ اهام"( .جمموع الفتاوى"  / 7/ص
/233مكتبة ابن تيمية).
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :ويلام أظهر الشيطان بدعة
من هذه البدع وغريها :أقام اهلل هلا من حزبه وجنده من يردها ،
وحيذر املسلمني منها ،نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله  ،وألهل
اإلسالم  .وجعله مرياث ًا يعرف به حزب رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وويل سننه  ،من حزب البدعة ونارصها اهام"( .هتذيب سنن
أيب داود"/يتاب السنة/يف القدر/ضمن "عون املعبود" /11/
ص /277-275دار الكتب العلمية).
وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل :وملا مل يمكن أحد أن يدخل يف
القرآن شيئا ليس منه أخذ أقوام يزيدون يف حديث رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم وينقصون ويبدلون ويضعون عليه ما مل يقل ،فأنشأ
اهلل عز وجل علامء يذبون عن النقل ،ويوضحون الصحيح
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ويفضحون القبيح ،وما خيىل اهلل عز وجل منهم عرصا من العصور،
غري أن هذا النسل قد قل يف هذا الزمان  ...إلخ( .مقدمة
"املوضوعا / 1/ "،ص/9ط .مكتبة أضواء السلف).
وقال اإلمام ابن عثيمني رمحه اهلل :وملا يان من حكمة اهلل
البالغة أن جيعل للحق معارضني يتبني بمعارضتهم صواب احلق
وظهوره عىل الباطل ،فإن خالص الذهب ال يظهر إال بعرضه عىل
النار ،قيض اهلل جل وعال بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره
الغالب من يدحض حج هؤالء املعارضني ويبني زيف شبههم
إلخ( .مقدمة "تقريب التدمرية"/ص/9مكتبة اإلرشاد).
وقال اإلمام الوادعي رمحه اهلل :ومن فضل اهلل أنه ال يقوم
مبتدع إال ويقوم أهل العلم عليه"( .حتفة املجيب" /ص/299دار
اآلثار).
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وقال فضيلة الشيخ الفوزان حفظه اهلل ... :هذه العقيدة قد
جرى عليها وعىل أهلها من االمتحان ما جرى وجيري يف خمتلف
العصور يام هو واقع ومشاهد اآلن من خصومها ولكن قد قيض
اهلل األئمة املصلحْي واملجددين يذبون عنها حتريف الغالْي
وانتحال املبطلْي وتأويل اجلاملْي...إلخ"( .مقاال ،الشيخ
الفوزان"/81-82/1/املكتبة الشاملة).
والشيخ صالح السحيمي حفظه اهلل هو نفسه قال :فكلام
ظهر ،نحلة أو مجاعة منحرفة قيض اهلل هلا علامء ربانيني يقولون
باحلق وبه يعدلون  ،ينفون عن السنة حتريف الغالني وانتحال
املبطلني وتأويل اجلاهلني  ،وما أشبه الليلة بالبارحة( .مقدمة
"النرص العزيز"/دار املنهاج).
روحة يف يده للذب عن
فمن زمرة من أعطاه اهلل تعاىل م َ
السنة ،وأقامه اهلل يف هذا الزمن يف التعاون عىل إقامة احلق ،ورفع به
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راية الرشيعة؛ مع إبطال الباطل ،ويرس ألوية الشياطني؛ هو فضيلة
شيخنا أبو حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد اليمني احلجوري
الزعكري حفظه اهلل .وهو الذي نحن بصدد تسطري يشء من
ترمجته إلعالم الناس أن البالد اليامنية زاخرة بأنجم العلم والسنة؛
خالف ًا ملزاعم احلزبيني واجلاهلني.

09

الباب الثاني :اسمه ومولده ودراسته وخلقه

اسمه ونسبه حفظه اهلل
هو فضيلة الشيخ أبو حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد
الزعكري حفظه اهلل.
احلجوري ُّ

مولده حفظه اهلل
ولد شيخنا حفظه اهلل يف بالد حجور  -مديرية ي َرش -
الز َعاي َرة يف األول من رمضان عام 1372هام.
حمافظة حجة يف قرية َّ
قال السيوطي رمحه اهلل :احلجوري :بالفتح والضم وراء إىل
لب اللباب يف حترير األنساب"/ص
َحجور بطن من مهذانّ "( .
.)24
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وقال احلزامي رمحه اهلل " :احلجوري " منسوب إىل حجور
بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد بن جشم
بن خيوان بن نوف بن مهدان"( .عجالة املبتدي وفضالة
املنتهي"/ص .)14
ومديرية حجور تبعت حمافظة حجة.
قال ياقو ،احلموي رمحه اهللَ :حجة :بالفتح ثم التشديد،
جبل باليمن فيه مدينة مسامة به"( .معجم البلدان"/2/ص .)02

نشأته ودراسته
نشأ شيخنا عبد احلميد الزعكري حفظه اهلل يف تلك البالد،
ثم درس يف املدارس النظامية يف قريته حتى انتهى من املرحلة
األساسية ،ثم درس الدراسة الثانوية يف مريز املديرية ،وأمتها يف
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مدينة احلديدة ،وأيمل بعد كلك الدراسة اجلامعية ويان ختصصه
يف علوم األرض ،والكيمياء.

رحلته يف طلب العلم الرشعي
ثم رحل يف طلب العلم الرشعي إىل دار احلديث بدماج يف
أواخر شهر مجادى الثاين 1415هام ،وله فيها حوايل 18عا ًما
تقري ًبا إىل اآلن .
فدرس عىل يد اإلمام العالمة مقبل بن هادي الوادعي رمحه
اهلل مدة سنتني ونصف السنة وبعدها خرج اإلمام الوادعي رمحه
اهلل للعالج.
فاستمر يف طلب العلم عند خليفته الشيخ العالمة حييى بن
مستمرا
عيل احلجوري حفظه اهلل ،والزمه مالزمة شديدة ،و الزال
ً
يف طلب العلم إىل الوقت احلايل يف دار احلديث بدماج  -حرسها
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اهلل تعاىل  -وله جهو ٌد يبرية يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،سواء يف باب
التأليف و التدريس ،واخلطابة وغري كلك مما نرجو أن ينفع اهلل به
والفضل يف هذا هلل وحده.
وهو من أفاضل املشايخ الكبار بدار احلديث بدماج و
خطبائها و دعاهتا و مدرسيها ومن الباحثني املحققني فيها نحسبه
يذلك واهلل حسيبه  ،وال نزييه عىل اهلل.

من أخالقه حفظه اهلل
يان شيخنا أبو حممد شيخا يريام متواضعا رحيام عفيفا
حليام يثري التبسم ويثري العفو ،ويثري التحبب عند الناس ،مع
ثباته عىل منه السلف الصالح.
ويان حفظه اهلل حمبا للعلم والسنة جد ًا ،غيور ًا عىل دينه،
نشيط ًا يف نرش اخلري.
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الباب الثالث :األنشطات العلمية والعملية

فصل :نشاطه في التدريس
لفضيلة شيخنا أيب حممد عبد احلميد احلجوري حفظه اهلل
نشاط يبري يف تدريس طلبة العلم ،فيدرسهم علوم ًا يثرية دالة عىل
سعة معارفه واطالعه عىل يتاب اهلل والعلوم املستنبطة منه.
وعن عثامن  -ريض اهلل عنه  -عن النبي  -صىل اهلل عليه
وسلم – قال« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه»( .أخرجه البخاري
(.))8229
وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم « :-ال حسد إال يف اثنتْي رجل آتاه اهلل ماال فسل عىل
ملكته يف احلق  ،ورجل آتاه اهلل احلكمة  ،فهو يقىض هبا ويعلمها».
(أخرجه البخاري ( )93ومسلم (.))510
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استمع واستفد من دروسه املسجلة يف موقعه:
( )alzoukory.netوالشبكا ،األخرى يشبكة العلوم السلفية.

فصل :األنشطات الدعوية

قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْوال ِمم َّ ْن َد َعا إِ َىل اهلل َو َع ِم َل

ِِ
ِ ِ
ِ
ْي[ [فصلت .]33 :وقال جل كيره:
َصاحلا َو َق َال إِنَّني م َن املُْ ْسلم َ
ان
﴿ ُق ْل َم ِذ ِه َسبِ ِيل َأ ْد ُعو إِ َىل اهلل َع َىل َب ِص َري ٍة َأنَا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
اهلل وما َأنَا ِمن املُْ ْ ِ ِ
ْي[ [يوسف.]125 :
رشك َ
َ
ََ
قال أبو هالل العسكري رمحه اهلل :البصرية هي تكامل
العلم واملعرفة باليشء"( .الفروق اللغوية"/ص .)122
هذا الكالم جيد.
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وقد قال أبو البقاء الكفوي رمحه اهلل :البصرية هي قوة يف
القلب تدرك هبا املعقوال"( .،الكليا/"،أليب البقاء الكفوي
/ص .)392
يف هذا التعريف قصور حلرصه البصرية عىل إدراك
أعم وأشمل من كلك؛ تشمل املنقوال،
املعقوال ،فقط .بل هي ّ
واملعقوال .،بل إدراك املنقوال– ،وهي نصوص الكتاب والسنة
هو املعترب.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :والعلم هو ما بعث
اهلل به رسوله وهو السلطان يام قال تعاىل﴿ :إن الذين جيادلون ىف
آيات اهلل بغري سلطان أتامم[ فمن تكلم ىف الدين بغري ما بعث اهلل
به رسوله يان متكلام بغري علم"( .جمموع الفتاوى" / 25/ص
.)37
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فالبصرية هي يام قاله اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :فالبصرية:
نور يقذفه اهلل يف القلب يرى به حقيقة ما أخرب ،به الرسل يأنه
يشاهده رأى عني ،فيتحقق مع كلك انتفاعه بام دعت إليه الرسل
وترضره بمخالفتهم"( .مدارج السالكني"/1/ص .)124
وقال رمحه اهلل :وتفاو ،الناس يف هذه البصرية بحسب
تفاوهتم يف معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه
املخالفة حلقائقها .وجتد أضعف الناس بصرية أهل الكالم الباطل
املذموم الذي كمه السلف جلهلهم بالنصوص ومعانيها ومتكن
الشبه الباطلة من قلوهبم وإكا تأملت حال العامة الذين ليسوا
مؤمنني عند أيثرهم رأيتهم أتم بصرية منهم وأقوى إيامنا وأعظم
تسليام للوحي وانقيادا للحق"( .مدارج السالكني"/1/ص
.)128
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وممن وفقه اهلل للدعوة إليه عىل قوة احلفظ وتوقد الذياء
والبصرية ومتابعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم –إن شاء اهلل -هو
شيخنا أبو حممد عبد احلميد احلجوري الزعكري حفظه اهلل.
علم شيخنا حييى احلجوري حفظه اهلل أهليته للدعوة
ومكانته يف العلم فبعثه إىل البلدان املتعددة واألماين سواء داخل
ومدرسا  ،ففي
وحمارضا وخطي ًبا
اليمن أو خارجها  ،داع ًيا إىل اهلل
ً
ً
اليمن زار أغلب حمافظا ،اليمن  ،وخارج اليمن زار ً
يال من :
تنزانيا (مرتني) ،واحلبشة (مرتني) ،وترينداد وتوباجو ( يف البحر
الكاريبي -أمريكا الالتينية)  ،ومرص (مرتني) ،اجلزائر،
وسريالنكا ،وجزر املالديف ،وغريها من البلدان.
ويقوم بعمل حمارضا ،ودروس علمية عرب اإلنرتنت أو
عرب اهلاتف إىل العديد من البلدان وجييب األسئلة التي ترد إليه عرب
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اهلاتف أو عرب موقعه عىل اإلنرتنت ،فجزاه اهلل خري ًا وجعله من
أهل الربية واإلخالص.
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :فإن النافع هو املبارك .وأنفع
األشياء وأبريها :املبارك من الناس أينام يان ،هو الذي ينتفع به
حيث ّ
حل"( .زاد املعاد"/4/ص.)141

فصل :التصانيف العلمية حفظه هللا
لفضيلة شيخنا أيب حممد الزعكري احلجوري حفظه اهلل
نشاط عظيم يف التصانيف لنرصة اإلسالم والسنة ومحاية الدين
وأهله من هجوم املفسدين ،منها:
 -6التبيْي خلطأ من حرص أسامء اهلل يف تسع وتسعْي (ط .دار اإلمام
أمحد).
قال فضيلة املفتي أمحد بن حييى النجمي رمحه اهلل :احلمد هلل
والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ،أما بعد :فقد
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أرسل إيل أبو حممد عبد احلميد بن حييى الزعكري احلجوري بحثه
الذي سامه" :التبيْي خلطأ من حرص أسامء اهلل يف تسع وتسعْي"،
فقرأ ،بعضه ،وتصفحت بعض اآلخر حيث ورد إيل وأنا يف زمحة
من األعامل ،فألفيته بحثا جيدا يف بابه ،حيث إن أسامء اهلل –جل
شأنه -ال حييط هبا العباد ،وال يأيت عليها احلرص –ثم كير رمحه اهلل
بعض األدلة واالستدالل ،إىل قوله -:املهم أن الكاتب قد وفق فيام
أرى يف هذا البحث الذي أنكر فيه عىل من جعل أسامء اهلل حمصورة
يف تسعة وتسعني ،فجزاه اهلل خريا ،وبارك فيه ،ويثر من أمثاله،
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
وقال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
مقدمة :فقد بذل سلفنا رمحهم اهلل من جهدهم غاية اجلهد يف
تصحيح عقائدهم وعقائد غريهم من املسلمني من مجيع األخطاء
املخالفة لألدلة وأصل منه األمة ألن أهم مكسب لدى املسلم:
تصحيح عقيدته عىل ضوء يتاب اهلل وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،وفهم الرعيل األول رمحهم اهلل –إىل قوله -:وعىل هذا
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التوجيه العظيم -إن شاء اهلل -قام أخونا الفاضل الباحث املفيد
عبد احلميد احلجوري حفظه اهلل هبذا النصح املبارك يف هذه الرسالة
النافعة يف باهبا ،قصد بذلك الرد عىل اإلمام أيب حممد بن حزم رمحه
اهلل ،وعىل من انخدع بزلقته الفاجلة يف القول بحرص أسامء اهلل عز
وجل ،يف تسعة وتسعني اسام ،مما جير إىل التعطيل ألسامء اهلل عز
وجل أخرى ال نعلمها ،وغري خاف عىل كي السنة الصحيحة خطر
كلك ،فجزى اهلل أخانا اجلليل عبد احلميد احلجوري خريا عىل هذا
التنبيه اهلام ،ونفع به.
 -2حتقيق جزء من املحىل البن حزم  ،باملشاركة مع أيب الدحداح
احلجوري.
 -3البيان يف حكم االنتخابات (ط .دار االعتصام األثرية)
 -4البيان احلسن برتمجة اإلمام الوادعي وما أحياه من السنن (ط.
دار اإلمام أمحد)
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قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل :احلمد
هلل نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد :فقد اطلعت
عىل هذا البحث املسمى" :البيان احلسن برتمجة اإلمام الوادعي وما
أحياه من السنن" ،ألخينا عبد احلميد الزعكري احلجوري –
حفظه اهلل– فرأيته مجع يف كلك مجعا طيبا مفيدا إن شاء اهلل حيتوي
عىل مباحث حديثية وفقهية مع يونه ترمجة حافلة لشيخنا العالمة
الوادعي رمحه اهلل لنقل فتاواه ومآثره العلمية ليعلمها الناس ،وهي
دليل علمه وفضله ،وجتديده هلذه الدعوة السلفية احلقة ،بنرش يثري
من علومها بني املسلمني بعد أن ياد ،تصري نسيا منسيا– .إىل
قوله -:فنسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا أعاملنا ،ومن شيخنا ما قدمه،
وينفع هبذا البحث من علمه ،وجيزي أخانا الفاضل عبد احلميد
احلجوري عىل ما اعتنى به يف هذا اجلزء وحمررة .
 -8تعليق وحتقيق عىل كتاب اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم
(ط .دار اإلمام أمحد).
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قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل :احلمد
هلل نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد :فقد اطلعت
عىل بعض رسالة اإليامن للقاسم بن سالم رمحه اهلل بتحقيق أخينا
الشيخ أيب حممد عبد احلميد بن حييى احلجوري حفظه اهلل فرأيت
كلك التحقيق عىل الرسالة حتقيقا جيدا اشتمل عىل ختري
األحاديث واآلثار من مصادرها واحلكم عليه بام يستحقه من
صحة أو ضعف مع بيان من خالف معتقد أهل السنة يف اإليامن
والرد عليهم باختصار غري خمل فأسأل اهلل أن يبارك يف أخينا أيب
حممد ويدفع عنا وعنه فتنة املحيا واملام ،وباهلل التوفيق.
 -0تعليق وحتقيق عىل كتاب اإليامن البن أيب شيبة (ط .دار اإلمام
أمحد).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل :احلمد
هلل الذي زين اإليامن يف قلوب عباده ويره إليهم الكفر والفسوق
والعصيان ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك
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الديان ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث من ربه عز وجل
ِ
إلقامة احلجة والربهان قال تعاىلُ ﴿ :ر ُسال ُم َب ر ِ
ين لِئ ََّال
ين َو ُمنْذ ِر َ
رش َ
ُون لِلن ِ
َان اهلل َع ِزيزا َحكِيام[
الر ُس ِل َوك َ
َيك َ
َّاس َع َىل اهلل ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
[النساء ، ]108 :أما بعد :فقد قرأ ،حتقيق رسالة اإليامن البن أيب
شيبة ألخينا يف اهلل الشيخ أيب حممد عبد احلميد احلجوري نفعه اهلل
ونفع به وزاده توفيقا من جوده عز وجل وفضله ،فرايته حقق
الرسالة حتقيقا طيبا مفيدا فجزاه اهلل خريا.
 -1اإلخوان املسلمون والديمقراطية (ط .دار الكتاب والسنة).
 -1فتح احلميد املجيد يف بيان الراجح يف خطبة العيد (ط .دار
الكتاب والسنة).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
يالم عىل جتديد اإلمام الوادعي رمحه اهلل يف اليمن :وانتفع الناس
واحلمد هلل هبذه السنن التي قد صار ،يف يثري من البلدان ،ال
يسمع هلا كير ثم قام بعض املقلدين ،ومن غالب بضاعتهم يف الفقه
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النظر إىل األقوال دون متحيض ملا تبنى عليه من األدلة ،فصار ينرش
بني عوام الناس أن السنة للعيد خطبتني ،فحصل بينهم تشويش،
بل ياد أن يتشوش لذلك بعض طالب العلم ،من كلك الصنف
املذيور.
وينا يثريا ما نسأل عن هذه املسألة فنجيب بام نقل بعضه
أخونا الفاضل صاحب هذه الرسالة عبد احلميد احلجوري وفقه
اهلل ،ومن ثم قام أخونا اجلليل املذيور حفظه اهلل بتحريرها يف
مبحث خاص ،وهو هذا الذي بني يديك بعنوان :فتح احلميد
املجيد يف بيان الراجح يف خطبة العيد ،وعرضها عيل وقرأهتا
ورأيت هديا فيها للصواب ،واستدل بأدلة مناسبة لألبواب ،وفند
فيها األقوال املنشورة ،يف بعض مدونا ،والتي يانت السبب يف
اخلطأ يف هذه املسألة من بعض الكتاب ،فجزى اهلل أخانا عبد
احلميد خريا ،ونفع به.
 -8النصيحة والبيان ملا عليه حزب اإلخوان ويليه نصيحة وحتذير
ألصحاب اجلهل والتغرير (ط .دار الكتاب والسنة).
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قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل :احلمد
هلل احلميد املجيد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له دهدي
ك بِ َظ َّال ٍم لِ ْلعبِ ِ
من يشاء ﴿ َو َما َر ُّب َ
يد[ [فصلت .]40 :وأشهد أن
َ
حممد عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام
مزيدا .أما بعد :فقد قرأ ،هذه الرسالة املسامة" :النصيحة والبيان
لدعاة حزب اإلخوان يف أيناف دور القرآن" ألخينا الشيخ عبد
احلميد بن حييى احلجوري نفعه اهلل ونفع به ،فرأيتها اسام عىل مسامه
وبيانا حيمل معناه بذل فيه مشكورا نصحا وتوجيها مدعام بالنقول
والرباهني ،مع مالزمة الرفق واللني ،بام نرجو أن ينفع اهلل بذلك
طالب دور القرآن وغريهم ،وباهلل التوفيق.
 -9الدر املكنون يف أحكام الديون (ط .دار اإلمام أمحد).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل :احلمد
هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ويل
الصاحلني ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الصادق األمني ،أما
بعد :فقد قرأ ،هذا املبحث املسمى" :الدر املكنون يف أحكام
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الديون" ألخينا املفضال الشيخ عبد احلميد احلجوري وفقه اهلل،
فرأيت مجع فيه من مادته مجعا مباريا بام نرجو أن يكون الكتاب إن
شاء اهلل أصال يف بابه ملن رام االطالع عىل أحكام باب الديون.
فجزى اهلل أخانا عبد احلميد خريا ،ونفع به ،وجنبنا وإياه الفتن ما
ظهر منها وما بطن.
 -61فتح العليم برشح رسالة اإلمام حممد بن عبد الوماب رمحه
اهلل إىل أمل القصيم (ط .دار اَلثار).
 -66اخليانة الدعوية حجر عررة يف طريق الدعوة السلفية (ط .دار
الكتاب والسنة).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل :احلمد
هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد :فقد طلعت
رسالة :اخليانة الدعوية حجر عثرة يف طريق الدعوة السلفية ،تأليف
الشيخ أيب حممد عبد احلميد احلجوري حفظه اهلل فرأيته أتى فيها
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بأدلة وآثار ونحو كلك من املناسب للموضوع ،ومما يرجى أن ينفع
اهلل به من قرأه .فجزاه اهلل خريا وبارك يف جهده ووقته.
 -61عون الباري ببيان حزبية ابني مرعي ومن جرى جمرامم،
والرد عىل خترصات عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاري (ط .مكتبة
الفالح).
 -63القرب عذابه ونعيمه (ط .دار اإلمام أمحد).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
يالم :وقد اطلعت عىل رسالة :تنبيه إويل األبصار ملا يف القرب من
النعيم والعذاب والرد عىل الرافضة األرشار ،ألخينا الداعي إىل اهلل
الغيور عىل دينه :أيب حممد عبد احلميد احلجوري حفظه اهلل فرأيته
قد رد فيها عىل من أنكر عذاب القرب من زنادقة الرافضة ونحوهم،
ردا متينا مدعام بأدلة القرآن والسنة وأقوال السلف رضوان اهلل
عليهم ،بام ال يدع للشك جماال .وإن الكتابة يف عذاب القرب مثل هذا
املبحث املبارك ملن املنافحة عن الدين ،ونرش عقيدة املسلمني،
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وبيان ضالل أهل األهواء املبطلني ،فأسأل اهلل أن جيزي أخانا عبد
احلميد خري اجلزاء ،وأن ينفع به وبمؤلفه هذا وسائر بحوثه
اإلسالم واملسلمني.
 -14التوضيحات اجللية لبيان حقيقة الديمقراطية (ط .دار اإلمام
أمحد).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
يالم :أال وإن من أشد سبل الغواية وأعظم معارض للحق
واهلداية هلو النظام الديمقراطي امللحد الذي ينشئ أبناءه عىل
الرشك األيرب بالتطاول عىل حق خالص هلل سبحانه ،فيجعل احلكم
للشعب من دون خالقه ،والترصف له من دون حايمه .ويم
ينضوي حتت هذا النظام الفاسد من أنظمة خمالفة لإلسالم من
أصوله وفصوله ،ومنابذة لكتاب اهلل وسنة رسوله .فواجب عىل
يل مسلم ريض باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد رسوال أن
يبغض هذا النظام اخلطري ،وحيذره وحيذر منه من استطاع أشد
حتذير .وجزى اهلل الشيخ عبد احلميد بن حييى بن زيد احلجوري
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عىل مجعه هلذه الرسالة املفيدة املسامة" :التوضيحا ،اجللية لبيان
حقيقة الديمقراطية" ،قياما منه ببعض كلك الواجب .وباهلل
التوفيق.
 -18الزجر والبيان لدعاة احلوار والتقارب بْي األديان (دار اإلمام
أمحد).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
بيان عظيم عىل خطر الدعوة إىل تقريب األديان :ويف اخلتام أشكر
أخانا الفاضل الغيور الشيخ عبد احلميد بن حييى بن زيد احلجوري
حفظه اهلل عىل ما أبانه يف هذا البحث املفيد من سامحة اإلسالم
ووجوب االقتناع به وما يتضمنه من النصح املبارك للمسلمني
باحلذر مما يبعدهم عن مرضاة اهلل عز وجل ويقرهبم من غضبه
وأهل غضبه فجزاه اهلل خريا ونفع به.
 -10حتذير العقال من فتنة املسيح الدجال (دار اإلمام أمحد).
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قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
مقدمة :فقد طالعت رسالة "حتذير العقال من فتنة املسيح
الدجال" ألخينا الفاضل الداعي إىل اهلل ،الباحث املفيد أيب حممد
عبد احلميد بن حييى احلجوري حفظه اهلل فرأيتها رسالة جامعة
للصحيح يف موضوعها مفيدة يف باهبا ،أسأل اهلل أن ينفع هبا
وبصاحبها املسلمني.
 -19ضواب حتديث العوام بآيات وأحاديث األسامء والصفات
(دار اإلمام أمحد).
قال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل بعد
مقدمة :فقد تصفحت هذا املبحث املخترص يف رسالة حتديث
العوام بآيا ،وأحاديث األسامء والصفا ،ألخينا الشيخ عبد
احلميد احلجوري حفظه اهلل فرأيته مجع فيها من األدلة واألقوال
مجعا طيبا .وقد وفقه يف كلك  ...إلخ.
 -68االبتهاج بأخبار دماج
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 -69السيف الصقيل والنصح اجلميل يف بيان حال املجاميل
 -11حتذير األثبات مما عند عبيد اجلابري من التقوالت
 -16الربمان عىل حزبية العدين عبد الرمحن
 -22حكم احللف بالنبي صىل اهلل عليه وسلم.
 -13سالمة اخللف يف طريقة السلف.
 -12رؤية املؤمنْي للجبار يف املحرش ودار القرار.
 -12حكم حتديث العوام بأدلة األسامء والصفات.
 -11كتاب الصحيح املسند يف اإليامن.
 -11التعليقات احلسان عىل الالمية املنسوبة لشيخ اإلسالم.
 -18التعليق املخترص عىل القواعد األربع.
 -19حتقيق متام املُنى برتتيب كتاب األسامء والكُنى.
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 -31نرر الورود برشح حائية ابن أيب داود.
 -36املصطلحات العرصية وأثارما العقدية.
 -31فتح احلميد املجيد يف بيان الراجح يف خطبة العيد.
 -33إحتا :النبالء بأحكام االستسقاء.
 -32أحكام النوم يف الرشيعة اإلسالمية.
 -32القول السديد يف تقريب أحكام العيد.
 -31قتل النفس املعصومة وأحكامه .
 -31الذمب املسبوك يف أحكام الكسو.:
 -38أحكام صالة اجلالس.
 -39التبيان يف أحكام األيامن.
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 -21حكم التجسس عىل املسلمْي.
 -26إحتا :أمل امللة بحكم استخدام (اجلوجل) يف حتديد القبلة.
 -21املبحث البديع يف أسباب ونتائج وحلول التمييع.
 -23الوسائل اجللية لنرصة الدعوة السلفية.
 -22النصائح الدعوية من النبي خري الربية.
 -22البيان لطرق املخالفْي يف صدمم عن السنة واإلسالم.
 -21رشوط التوبة إىل اهلل.
 -21توجيه املسلمْي إىل الطرق الرشعية يف التعامل مع اخلوارج
من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة احلوثيْي.
 -28األقوال الواضحات واألدلة البينات يف حكم االختالط
وتصوير ذوات األرواح واجلمعيات.
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 -29رفع اللرام عن فوائدي من الوادعي اإلمام.
 -21نصيحة وحتذير من أمل اجلهل والتغرير (مطبوع مع النصيحة
والبيان).
 -26الوصايا النافعة حلسن املتابعة.
 -21التفسري من مصنف ابن أيب شيبة.
 -23التفسري من األوس البن املنذر.
 -22إحتا :املتفنن برشح التذكرة البن امللقن.
 -22رشح مقدمة لسان امليزان.
 -21النصيحة والبيان ملا عليه حزب اإلخوان يف أكنا :دور
القرآن.
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 -21حتذير العباد من غاية املراد يف نظم االعتقاد( .رد عىل
اإلباضية)
 -28الرد عىل حممد حسان وخالد عرامن يف مسألة االنتخابات.
 -29عقائد الباطنية.
 -11جسارة أسامة القويص عىل الرشيعة اإلسالمية.
 -16عون الباري يف بيان حزبية ابني مرعي ومن جرى جمرامم.
 -11البيان حلكم لعن اليهود والنصارى والرد عىل طارق
السويدان.
 -13حتقيق نجاة اخللف يف اعتقاد السلف لعرامن النجدي.
 -12حتقيق السنة للربهباري.
 -12فتح الباري عىل رشح السنة للربهباري (ط .دار اَلثار)
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 -11حتقيق أصول السنة البن أيب زمنْي.
 -11رشح أصول السنة البن أيب زمنْي.
 -18حتقيق زوائد األسامء والكُنى عىل األمهات الست.

وله تصانيف أخرى نافعة ال أستحرضها اآلن ،يف الفقه،
والعقيدة والردود عىل أهل الباطل ،وغري كلك.
هذا يله يدل عىل املكانة واألهلية ،وال شك أن مراتب
العلوم واالجتهاد تتفاو ،،ولكن من مل يبلغ مرتبة األئمة الكبار ال
يقال إنه ليس بعامل أو نحو كلك من أنواع التحقري.

فصل :قوة الغيرة في الدين
عن املغرية ريض اهلل عنه قال :قال سعد بن عبادة :لو رأيت
رجال مع امرأيت لرضبته بالسيف غري مصفح .فبلغ كلك رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم فقال« :أتعجبون من غرية سعد واهلل ألنا أغري
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منه واهلل أغري مني ومن أجل غرية اهلل حرم الفواحش ما ظهر منها
وما بطن»( .أخرجه البخاري ( )9410ومسلم (.))1477
هذه الغرية عىل امرأته حممودة ،فكيف بالغرية عىل دين اهلل؟
َان آ َباؤُ ك ُْم
هذا رد عىل أهل التخذيل .قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ
ِ
َ
وما
رت ْفت ُُم َ
َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم َو َأزْ َو ُ
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َوأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ِ
ِ
ب إِ َل ْيك ُْم ِم َن اهلل
َو َت َار ٌة َخت َْش ْو َن ك ََسا َد َما َو َم َساك ُن ت َْر َض ْو َِنَا َأ َح َّ

ِِ ِ ٍِ ِ ِِ
رت َّب ُصوا َحتَّى َي ْأ ِ َيت اهلل بِ َأ ْم ِر ِه َواهلل َال َ ْهي ِدي
َو َر ُسوله َوج َهاد يف َسبيله َف َ َ
ِ ِ
ْي[ [التوبة.]24 :
ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
وقد سمعوا حديث أنس ريض اهلل عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم قال« :ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن أن يكون اهلل
ورسوله أحب إليه مما سوامها»( .أخرجه البخاري ( )10ومسلم
(.))43
فمن ظهر ،من نفسه قلة الغرية عىل الدين ومحلته ،خيشى
عليه أن يكون له نصيب مما قاله العالمة ابن عقيل احلنبيل رمحه اهلل:
فأين رائحة اإليامن منك وأنت ال يتغري وجهك فض ً
ال عن أن
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تتكلم  ،وخمالفة اهلل سبحانه وتعاىل واقعة من يل معارش وجماور
فال تزال معايص اهلل عز وجل والكفر يزيد ،وحريم الرشع ينتهك
 ،فال إنكار وال منكر  ،وال مفارقة ملرتكب كلك وال هجران له .
وهذا غاية برد القلب وسكون النفس وما يان كلك يف قلب قط
فيه يشء من إيامن ؛ ألن الغرية ّ
أقل شواهد املحبة واالعتقاد( .نقله
اإلمام ابن مفلح رمحه اهلل يف "اآلداب الرشعية" /ص.)195
فمام يدل عىل عظيم غرية شيخنا أيب حممد الزعكري حفظامه
اهلل يثرة تصانيفه يف الر ّد عىل املبتدعة وأصحاب املقاال ،املرجوحة
–يام ترون ،-وكلك عمل السلف الصالح املتبعني للكتاب والسنة.
قال حييى بن سعيد القطان رمحه اهلل :سألت شعبة وسفيان
ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم يف احلديث أو ال
حيفظ؟ قالوا :بْي أمره للناس( .أخرجه اخلطيب"/الكفاية"/رقم
(/)51صحيح).
وعن حممد بن بندار السباك اجلرجاين يقول :قلت ألمحد بن
حنبل :إنه ليشتد عيل أن أقول :فالن ضعيف ،فالن يذاب ،فقال
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أمحد  :إكا سكت أنت وسكت أنا  ،فمتى يعرف اجلاهل الصحيح
من السقيم ؟ (أخرجه اخلطيب"/الكفاية"/رقم (/)78صحيح).
وقامال اإلمامام ابامن خزيمامة رمحامه اهلل ملاما انترشام ،شامامبها،
املبتدعة يف املسلمني ... :ينت أساممع مامن بعامض أحامداث طامالب
العلم واحلديث ممن لعلامه يامان حيرضام بعامض جمامالس أهامل الزيامغ
والضاللة؛ من املعطلامة؛ والقدريامة املعتزلامة؛ ماما ختوفامت أن يميامل
بعضهم عن احلق والصواب مامن القامول؛ إىل البهامت والضامالل يف
هذين اجلنسني من العلم؛ فاحتسبت يف تصنيف كتاب جيمع مذذين
اجلنسذذْي مذذن العلذذم ... ،إلامامخ( .يتاماماب "التوحيامامد" /البامامن
خزيمة/ص/32ط .دار اآلثار).
الو ِرعون
وقال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل :وقد بالغ األئمة َ
يف إنكار مقاالت ضعيفة لبعض العلامء ور ردما أبلغ الر رد ،يام يان
اإلمام أمحد ينكر عىل أيب ثور وغريه مقاال ،ضعيفة تفردوا هبا،
ويبالغ يف ردها عليهم هذا يله حكم الظاهر .وأما يف باطن األمر :
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فإن كان مقصوده يف ذلك جمرد تبيْي احلق ولئال يغرت الناس
بم قاالت من أخطأ يف مقاالته فال ريب أنه مراب عىل قصده ودخل
بفعله مذا هبذه النية يف النصح هلل ورسوله وأئمة املسلمْي وعامتهم.
وسواء يان الذي بني اخلطأ صغري ًا أو يبري ًا فله أسوة بمن رد من
العلامء مقاال ،ابن عباس التي يشذ هبا وأنكر ،عليه من العلامء
مثل املتعة والرصف والعمرتني وغري كلك .اهام"( .الفرق بني
النصيحة والتعيري"/ص .)9
ويان شيخنا أبو حممد الزعكري حفظه اهلل رج ً
ال شجاع،
ويلم اخللل وينقض أقواالً أو
يقوم أمام الناس ويصحح األخطاء
ّ
أفعاالً غلط فيها صاحبها وإن يان كا جاه ومنزلة ،بدون تشهري
أسامء أهل اخلري بال حاجة رشعية ،مع مراعاة حماسن األنطاق
ومكارم األخالق.
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هذا يله من باب االقتداء بالسلف الصالح املتبعني للكتاب
والسنة.
قال شجاع بن الوليد :ينت أح

مع سفيان –يعني

الثوري ،-فام يكاد لسانه يفرت من األمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،كاهب ًا وراجع ًا"( .سري أعالم النبالء" / 9/ص.)287
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل :وقد يان رمحه اهلل رأس
أهل زمانه يف العلم واحلديث والتفسري والسنة واجلاللة واألمر
باملعرو :والنهي عن املنكر وكرس اجلهمية وأمل البدع ببالد
خراسان .وهو الذي نرش السنة يف بالد خراسان وعنه انترش،
هناك .وقد يان له مقاما ،حممودة عند السلطان يظفره اهلل فيها
بأعدائه وخيزدهم عىل يديه ،حتى تعجب منه السلطان واحلارضون.
("حتفة املودود"/ص .)212-212
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ومن شجاعة شيخنا أيب حممد عبد احلميد احلجوري
حارصنا الرافضة الفجرة؛ مل
الزعكري حفظه اهلل :أنه يف دماج ملا
َ
يمكث الشيخ أبو حممد يف بيته وقت ًا طويالً ،بل يتنقل من مرتس إىل
مرتس رباط ًا يف سبيل اهلل مع الطالب حيارض عندهم ويلقي عليهم
مشوقة إىل لقاء الرب تعاىل ،وينصح الرافض َة
يلام ،طيبة
مشجعة ِّ
ِّ
ومجيع
بمكرب الصو .،فجزاه اهلل
وأحيان ًا ير ّد عليهم ودهجوهم
َ
ِّ
السلفيني خري ًا.
ِ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ذلِ َ
ب َو َال
ك بِ َأ َِّنُ ْم َال ُيصي ُب ُه ْم َظ َم ٌأ َو َال ن ََص ٌ
َم َم َص ٌة ِيف َسبِ ِ
ُون َم ْوطِئا َي ِغ ُ
َْ
ون ِم ْن
يظ ا ْل ُك َّف َار َو َال َينَا ُل َ
يل اهلل َو َال َي َطئ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي
يع َأ ْج َر املُْ ْحسن َ
ب ََُل ْم بِه َع َم ٌل َصال ٌح إِ َّن اهلل َال ُيض ُ
َعدُ و َن ْيال إِ َّال كُت َ
ِ
ون َن َف َقة ص ِغرية و َال َكبِرية و َال ي ْق َطع َ ِ
ب ََُل ْم
* َو َال ُين ِْف ُق َ
ون َواديا إِ َّال كُت َ
َ َ َ ُ
َ َ َ
ون[ [التوبة.]121 - 122 :
لِ َي ْج ِز َ ُهي ُم اهلل َأ ْح َس َن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
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فصل :من أقواله المنيرة:
لشيخنا أيب حممد الزعكري أقوال مجيلة جليلة ،منها:
قال حفظه اهلل ملا تكلم عن أمر اهلل املؤمنني بتحقيق العلم:
 ...يف أمور يثرية إكا طبقوها انتظمت حياهتم الدنيوية واألخروية
واليومية والعمرية حتى يكون املسلم عبد ًا طائع ًا لسيده كلي ً
ال
خاشع ًا بني يديه مستكين ًا متواضع ًا له تعاىل ،عام ً
ال بأمره منتهي ًا عن
يه حمقق ًا لكامل العبودية ،حمب ًا مسارع ًا إىل مرضاته خائف ًا وج ً
ال من
بطشه وعذابه ،راجي ًا مؤم ً
ال لفضله وإحسانه داعي ًا مترضع ًا بني
يديه حلوائجه ومطالبه ،فهنيئ ًا للمشمرين املسارعني ملرضاة رهبم،
وسحق ًا للمعرضني املفرطني يف طاعة رهبم ومليكهم"( .حتقيق
وتعليق عىل يتاب اإليامن أليب عبيد"/للشيخ عبد احلميد
احلجوري/7/ط .دار اإلمام أمحد).
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وقال حفظه اهلل :ينبغي للمسلم أن يأخذ بام يان عليه
السلف الصالح –رضوان اهلل عليهم -ومن تبعهم بإحسان بدون
ِ
الر ُس َ
ول ِم ْن
مشا ّقة؛ ألن مشا ّقتهم اهلالك .قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن ُي َشاق ِق َّ
ِِ
ِ
َري َسبِ ِ
ْي ن َُو رل ِه َما ت ََو َّىل َون ُْصلِ ِه
يل املُْ ْؤمن َ
َب ْعد َما َت َب َّ َ
ْي َل ُه ُْاَلدَ ى َو َي َّتبِ ْع غ ْ َ
اء ْت َم ِصريا[ [النساء"( .]118 :التبيني خلطأ من حرص
َج َهن ََّم َو َس َ
أسامء اهلل يف تسع وتسعني"/ص/82للشيخ عبد احلميد /ط .دار
اإلمام أمحد).
فمن نظر يف دروس الشيخ أيب حممد عبد احلميد احلجوري
حفظه اهلل ،ونصائحه ،ويتاباته علم أن اهلل تعاىل قد وهبه ملكة يف
العلوم الرشعية وأهلية لالجتهاد .والشيخ يغريه من أهل العلم
ليس معصوما ،خيطئ ويصيب ،ولكن القبيح هو حتقري احلزبيني
لعلمه ،وتعيريهم بخطأه الذي قد تراجع عنه .قال اإلمام الذهبي
رمحه اهلل :وما من رشط العامل أنه ال خيطئ"( .سري أعالم
النبالء"/17/ص.)337
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الباب الرابع :ثناء العلماء عليه حفظه هللا
قال فضيلة املفتي أمحد بن حييى النجمي رمحه اهلل :احلمد هلل
والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ،أما بعد :فقد
أرسل إيل أبو حممد عبد احلميد بن حييى الزعكري احلجوري بحثه
الذي سامه" :التبيني خلطأ من حرص أسامء اهلل يف تسع وتسعني"،
فقرأ ،بعضه ،وتصفحت بعض اآلخر حيث ورد إيل وأنا يف زمحة
من األعامل ،فألفيته بحثا جيدا يف بابه ،حيث إن أسامء اهلل –جل
شأنه -ال حييط هبا العباد ،وال يأيت عليها احلرص –ثم كير رمحه اهلل
بعض األدلة واالستدالل ،إىل قوله -:املهم أن الكاتب قد وفق فيام
أرى يف هذا البحث الذي أنكر فيه عىل من جعل أسامء اهلل حمصورة
يف تسعة وتسعني ،فجزاه اهلل خريا ،وبارك فيه ،ويثر من أمثاله،
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
وقال عنه اإلمام مقبل الوادعي رمحه اهلل يف ترمجته :حيفظ
القرآن اهام"( .ترمجة أيب عبد الرمحن مقبل" رقم /195دار اآلثار).
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وقال فضيلة الشيخ املحدث حييى بن عثامن املدرس حفظه
اهلل :فقد طلب مني األخ الكريم فضيلة الشيخ عبد احلميد بن حييى
الزعكري احلجوري حفظه اهلل تعاىل ونفع به املسلمني –إجازة
الرواية -ولست أه ً
ال ألن أجاز فكيف أن أستجاز ،ولكن ملا حسن
الظنه أجبته إىل كلك.
أقول :إين أجز ،األخ الكريم بام أجازين به مشاخيي  ...إلخ.
(يام يف "النجم البادي يف ترمجة العالمة املحدث السلفي حييى بن
عثامن املدرس عظيم آبادي"/ص/8ط .دار األوراق الثقافية).
وقال شيخنا حييى حفظه اهلل يف "الطبقا "،برقم ()82
ص /45دار اآلثار :ثبت حيفظ القرآن ،وصحيح مسلم ،وباحث له
"فتح املنان يف الصحيح املسند من أحاديث اإليامن"" ،البيان
احلسن ملا أحياه الشيخ مقبل الوادعي من السنن" ،ومشارك يف
حتقيق جملد من "املحىل" البن حزم اهام.
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وقال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل:
احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد :فقد اطلعت
عىل بعض رسالة "اإليامن" للقاسم بن سالم رمحه اهلل بتحقيق أخينا
الشيخ أيب حممد عبد احلميد بن حييى احلجوري حفظه اهلل فرأيت
كلك التحقيق عىل الرسالة حتقيقا جيدا اشتمل عىل ختري
األحاديث واآلثار من مصادرها واحلكم عليه بام يستحقه من
صحة أو ضعف مع بيان من خالف معتقد أهل السنة يف اإليامن
والرد عليهم باختصار غري خمل فأسأل اهلل أن يبارك يف أخينا أيب
حممد ويدفع عنا وعنه فتنة املحيا واملام ،وباهلل التوفيق.
وقال فضيلة الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل:
احلمد هلل الذي زين اإليامن يف قلوب عباده ويره إليهم الكفر
والفسوق والعصيان ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
امللك الديان ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث من ربه عز
ِ
وجل إلقامة احلجة والربهان قال تعاىلُ ﴿ :ر ُسال ُم َب ر ِ
ين
ين َو ُمنْذ ِر َ
رش َ
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ُون لِلن ِ
َان اهلل َع ِزيزا َحكِيام[
الر ُس ِل َوك َ
لِئ ََّال َيك َ
َّاس َع َىل اهلل ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
[النساء ،]108 :أما بعد :فقد قرأ ،حتقيق رسالة "اإليامن" البن
أيب شيبة ألخينا يف اهلل الشيخ أيب حممد عبد احلميد احلجوري نفعه
اهلل ونفع به وزاده توفيقا من جوده عز وجل وفضله ،فرايته حقق
الرسالة حتقيقا طيبا مفيدا فجزاه اهلل خريا.
وقال فيه شيخنا الفاضل طارق البعداين حفظه اهلل  :هو من
مشايخ الدار ،وهو من املدرسني ،وله مؤلفا ،نافعة ،ونفاح عن
السنة وأهلها ،وله جهود يشكر عليها ،أرسله شيخنا حييى حفظه
اهلل إىل تنزانيا مع أخيه الشيخ الفاضل أيب معاك حسني احلطيبي
اليافعي ونعم الصاحب سفرا وحرضا .ومن يتب أيب حممد
"اخليانة الدعوية "...وله" ، :التبيني خلطأ من حرص أسامء اهلل يف
تسعة وتسعني"" ،حتذير العقال من فتنة املسيح الدجال"" ،حتقيق
اإليامن البن أيب شيبة"" ،حتقيق اإليامن أليب عبيد""،فتح احلميد
املجيد يف الراجح يف خطبة العيد"" ،النصيحة والبيان ملا عليه
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حزب اإلخوان يف أيناف دور القرآن"" ،الديمقراطية واإلخوان
املسلمون" .وله أعامل أخرى ما يقارب تسعة عرش مؤلفا ،ومنها ما
هو حتت الطبع ،ومنها ما هو يعمل فيه ،فجزاه اهلل خري ًا عن
اإلسالم واملسلمني اهام( .يتاب "الرد الرشعي" /لشيخنا طارق
بن حممد البعداين /ص/53حتت الطبع).
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الباب الخامس :حقيقة العلم واالجتهاد
مل يدرك احلزبيون واملتنقصون حقيقة العلم واالجتهاد،
فيحتقرون بالشيخ أيب حممد عبد احلميد الزعكري وأمثاله حفظهم
أحب أن أك ِّير
اهلل ،أو لعل املسألة مسألة احلسد واهلوى .ومع كلك
ّ
اجلميع بحقيقة العلم واالجتهاد.
قال ابن فارس رمحه اهلل( :علم) العني والالم وامليم ٌ
أصل
صحيح واحدُّ ،
يدل عىل أ َثر باليشء يتم َّيز به عن غريه .من كلك
ال َعالمة ،وهي معروفة .يقالَ :ع َّلمت عىل اليشء عالمة .ويقال:
ٌ
فالن م ْعل ًام
أعلم الفارس ،إكا يانت له عالم ٌة يف احلرب .وخرج
بكذا"( .معجم مقاييس اللغة"/البن فارس/4/ص.)127
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وقال اإلمام أبو املظ َّفر السمعاين رمحه اهلل عن معنى العلم:
وهو عرفانه عىل ما هو به"( .قواطع األدلة يف األصول"
/للسمعاين/1/ص .)5
وقال اإلمامام ابامن عبامد الامرب رمحامه اهلل :وقامال أهامل العلامم
والنظر :حد العلم التبيني وإدراك املعلوم عىل ما هو فيه  ،فمامن بامان
له اليشء فقد علمامه"( .جامامع بيامان العلامم وفضامله"/البامن عبامد
الرب/3/ص .)233
فهل يعقل أال يتبني للشيخ عبد احلميد احلجوري حفظه اهلل
املسائل الفقهية يام ينبغي وال يدرك املعارف؛ وقد صابر وثامابر عامىل
مامامرارة تلقامامي العلامامم واملامرسامامة يف السامامنني املديامامدة يف عهامامد اإلمامامام
الوادعي ويف زمامن اإلمامام احلجاموري مامع توفيامة رشوط االنتفاماع
بالعلم ومالزمة العمل به؟
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وهل بعد هذه الدراسة الطويلة ومالزمة األئمة والعلامء مع
توفيق اهلل عز وجل ال يقدر الشيخ عبد احلميد احلجوري عىل نقل
صور املسائل الدينية يف العقل والذهن عىل وجهها ؟ واهلل ال يضيع
ِ
امدُ وا فِينَا
ين َج َ
﴿وا َّلذ َ
سعي املتحرين لعلوم دينهم .قال اهلل تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ْي[ [العنكبو.]07 :،
َلن َْهد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اهلل ملَ َع املُْ ْحسن َ
يتحر اخلري يعطه،
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :من ّ
ّ
الرش يوقه"( .اقتضاء الرصاط املستقيم"
يتوق
ومن
ّ
/2/ص.)292
فمن أدرك اليشء عىل ما هو عليه فيجزم عليه حتى تسامكن
لذلك نفسه فهو العامل يف كلك اليشء.
قال اإلمام الصنعاين رمحه اهلل :فالعلم مو املعنى الذي
اقتىض سكون النفس بام علمته ،وهو الذي يعربون عنه بأنه
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التصديق اجلازم املطابق مع سكون النفس"( .إجابة السائل رشح
بغية اآلمل"/1/ص.)33
استمعوا دروسه الفقهية الدالة عىل ممارسته يف هذا الف ّن.
واقرأوا يتبه الفقهية.
وامعنوا النظر يف يتبه العقدية.
ويذلك يتبه احلديثية.
ويذلك يتبه يف الردود املنهجية.
ويذلك حتقيقاته وترجيحاته ورشوحاته.
يذلك يدل عىل قوته العلمية وكيائه الو ّقادَ ﴿ .ذلِ َك َف ْض ُل
ِ ِ
اء َواهللَُّ ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِي ِم[ [احلديد.]21 :
اهلل ُي ْؤتيه َم ْن َي َش ُ
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واعلموا أن ثناءا ،العلامء عليه يف يتبه الكثرية مع تكراره
تسميته بالشيخ تدل عىل علو مكانته يف العلم.
ويذلك اختيار الشيخ حييى احلجوري له للخطب يف
اجل َمع.
ويذلك اختيار الشيخ حييى له للقيام باملحارضا،
والتدريس يف أماين شتى يف اليمن وخارجها يدل عىل أنه مؤمتن يف
العلم والعمل والرتبية والدعوة واألسوة للناس.
انظروا إىل استقامته عىل احلق ،وهي من أسباب زيادة العلم
ِ
َام ْم
ين ْامتَدَ ْوا زَا َد ُم ْم ُمدى َوآت ُ
واهلدى .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وا َّلذ َ
َت ْق َو ُام ْم[ [حممد.]19 :
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قال اإلمام الشوياين رمحه اهلل :أي :والذين اهتدوا إىل
طريق اخلري ،فآمنوا باهلل  ،وعملوا بام أمرهم به زادهم هدً ى
بالتوفيق"( .فتح القدير"/0/ص .)495
وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل :فمن عمل بام علم أورثه اهلل
علم ما مل يعلم يام قال تعاىل ﴿ :والذين امتدوا زادمم مدى وآتامم
تقوامم[ [ حممد  ، ] 19 :وقال تعاىل ﴿ :ولو أِنم فعلوا ما
يوعظون به لكان خريا َلم وأشد تربيتا  .وإذا َلتينامم من لدنا أجرا
عظيام  .وَلدينامم ِصاطا مستقيام[ [ النساء  ،] 05 00 :وقال
تعاىل ﴿ :ياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلْي
من رمحته وجيعل لكم نورا متشون به ويغفر لكم واهلل غفور رحيم[
[ احلديد  ، ] 25 :وقال تعاىل ﴿ :اهلل ويل الذين آمنوا خيرجهم من
الظلامت إىل النور[ [ البقرة  ، ] 289 :وقال تعاىل ﴿ :قد جاءكم
من اهلل نور وكتاب مبْي  .هيدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم
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وخيرجهم من الظلامت إىل النور بإذنه وهيدهيم إىل ِصاط مستقيم[
[ املائدة  . ]10 ،18 :وشواهد هذا يثرية يف الكتاب والسنة .
ويذلك من أعرض عن اتباع احلق الذي يعلمه تبعا هلواه،
فإن كلك يورثه اجلهل والضالل حتى يعمى قلبه عن احلق
الواضح ،يام قال تعاىل ﴿ :فلام زاغوا أزاغ اهلل قلوهبم واهلل ال هيدي
القوم الفاسقْي[ [الصف .] 8 :
(انتهى "جمموع الفتاوى"/12/ص .)12
فن احلديث والسنة.
وانظروا يف يتبه الدالة عىل تض ّلعه يف ّ
وأهل السنة واحلديث هم أهل العلم .وشيخنا أبو حممد حفظه اهلل
من زمرهتم إن شاء اهلل تعاىل .وليس أهل احلديث جمرد من حفظ
يثريا من األحاديث.
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قال اإلمام الربهباري رمحه اهلل :واعلم أن العلم ليس بكثرة
الرواية والكتب ولكن العامل من اتبع الكتاب والسنة وإن يان قليل
العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن
يان يثري الرواية والكتب"( .رشح السنة"/ص .)48
إكا قال قائل :ال بد يف املجتهد أن حيفظ ألف ألف حديث،
يام قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل!
اجلواب بتوفيق اهلل وحده :أن هذا الشرتاط ليس بالزم.
قال شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية نقال عن شيخه عبد
احلليم بن عبد السالم ابن تيمية رحهم اهلل :قال :وهذا حممول عىل
االحتياط والتغليظ يف الفتيا ،أو أن يكون أراد وصف أيمل
الفقهاء .فأما ما ال بد منه فالذي وصفنا ودل عليه قول أمحد :أن
األصول التي يدور عنها العلم عن النبي صىل اهلل عليه و سلم
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ينبغي أن يكون ألف ًا أو الف ًا ومائتني .قلت :لفظ احلديث عندهم
يدخل فيه آثار الصحابة والتابعني وطرق املتون يالكتب املصنفة .
ثم كير عن ابن شاقال أنه ملا جلس للفتيا كير هذه املسألة
فقال له رجل :فأنت هو كا حتفظ هذا القدر حتى هو كا تفتي
الناس .قال :فقلت له :عافاك اهلل ،إن ينت أنا ال أحفظ هذا املقدار
فإين هو كا أفتي للناس بقول من يان حيفظ هذا املقدار وأيثر منه.
(انتهى من "املسودة"/آلل تيمية/ص .)402
وقال عبد اهلل الزرييش رمحه اهلل :وهو حممول عىل
االحتياط والتغليظ يف الفتيا ،أو يكون أراد وصف أيمل الفقهاء.
فأما ما ال بد منه فقد قال أمحد  :األصول التي يدور عليها العلم
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ينبغي أن تكون ألف ًا ومائتني.
واملختار أنه ال يشرتط اإلحاطة بجميع السنن  ،وإال ال ْنسدّ باب
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االجتهاد ،وقد اجتهد عمر ريض اهلل عنه وغريه من الصحابة يف
مسائل يثرية ومل يستحرضوا فيها النصوص حتى رويت هلم ،
فرجعوا إليها "( .البحر املحيط"/5/ص .)52
سأنقل يالم عبد القادر بن بدران الدمشقي احلنبيل رمحه
اهلل عن االجتهاد ورشوطه ألن فيه فوائد يثرية ويشف ًا عن بعض ما
التبس عىل الناس.
قال ابن بدران احلنبيل رمحه اهلل :االجتهاد يف اللغة :بذل
اجلهد يعني الطاقة يف عمل شاق .وإنام قيد العمل بكونه شا ّق ًا ألن
االجتهاد خمتص به يف عرف اللغة إك يقال :اجتهد الرجل يف محل
الرحى ونحوها من األشياء الثقيلة .وال يقال اجتهد يف محل خردلة
ونحوها من األشياء اخلفيفة.
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وهو االصطالح :استفراغ الوسع يف طلب الظن بيشء من
األحكام الرشعية عىل وجه حيس من النفس العجز عن املزيد عليه.
وقسم العلامء االجتهاد إىل قسمني ناقص وتام.
فالناقص هو :النظر املطلق يف تعرف احلكم وختتلف مراتبه
بحسب األحوال.
والتام هو :استفراغ القوة النظرية حتى حيس الناظر من
نفسه العجز عن مزيد طلب.
ومثاله :مثال من ضاع منه درهم يف الرتاب فقلبه برجله
فلم جيد شيئا فرتيه وراح .وآخر إكا جرى له كلك جاء بغربال
فغربل الرتاب حتى جيد الدرهم أو يغلب عىل ظنه أنه ما عاد يلقاه.
فاألول اجتهاد قارص ،والثاين تام.
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وعلم من التعريف ومما سبق أول الكتاب أن استفراغ
اجلهد إنام هو للفقيه ،وهو املجتهد ،فال عربة باستفراغ جهد غري
املجتهد.
وقولنا( :يف طلب ظن) يشري إىل أنه ال اجتهاد يف
القطعيا .،وقولنا( :بيشء من األحكام الرشعية) خيرج ما لو
استفرغ جهده يف طلب يشء من احلسيا ،والعقليا ،،فإنه بمعزل
عن مقصودنا.
واملجتهد من اتصف بصفة االجتهاد وحصل أمليته .وقد
كير العلامء له رشوط ًا ،وكلك أنه ملا مل يكن ال بد أن يكون عاقال
بالغا قد ثبتت له ملكة يقتدر هبا عىل استخراج األحكام من مأخذما
وال يتمكن من ذلك إال باتصافه بأمور ال جرم جعلوا تلك األمور
رشوطا ،وهي :أن الواجب عليه أن يعرف من الكتاب ما يتعلق
باألحكام وهو قدر مخسامئة آية قاله الغزايل وغريه.
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وليس هذا القول بسديد وليس هذا التقدير بمعترب ،وأن
مقدار أدلة األحكام يف كلك غري منحرصة فإن أحكام الرشع كام
تستنب

من األوامر والنوامي كذلك تستنب

من األقاصيص

واملواعظ ونحوماّ .
فقل أن يوجد يف القرآن الكريم آية إال ويستنبط
منها يشء .وقد سلك هذا املسلك الشيخ عز الدين بن عبد السالم
فألف يتابه "أدلة األحكام" لبيان كلك .ويان هؤالء الذين
حرصوها يف مخسامئة آية إنام نظروا إىل ما قصد منه بيان األحكام
دون ما استفيد ،منه ،ومل يلتفتوا إىل ما قصد به بيا ا.
وهل يشرتط حفظ اآليا ،عن ظهر قلب أو يكفيه أن
يكون مستحرض ًا هلا؟ والصحيح الراين ،وأنه يكفيه أن يعر :مواقع
احلكم من مظانه ليحتج به عند احلاجة إليه ،ألن مقصود االجتهاد
هو إثبا ،احلكم بدليل خيتص به.
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ويشرتط أن يعرف من السنة ما يكفيه الستنباط األحكام،
وال يتعني كلك ببعض السنة دون بعض خالفا ملن حرصها يف
مخسامئة حديث ،ألنه قل حديث خيلو عن الداللة عىل حكم
رشعي .ومن نظر يف يالم العلامء عىل دواوين احلديث يالقايض
عياض والنواوي عىل "صحيح مسلم" ،واخلطايب واحلافظ ابن
حجر عىل "صحيح البخاري" ويف "رشح سنن أيب داود" وغريها
عرف كلك .نعم أحاديث السنة وإن يثر ،حمصورة يف الدواوين
واملعول عليه منها مشهور يالصحيحني وبقية السنن الستة وما
أشبهها .وقد قرب الناس كلك بتصنيف يتب األحكام يكتايب
احلفاظ عبد الغني بن رسور املقديس ويتب احلافظ عبد احلق
املغريب ويتاب األحكام ملجدالدين عبد السالم ابن تيمية جد شيخ
اإلسالم ونحوها.
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وأمجع هذه الكتب يتاب "األحكام" ملحب الدين الطربي،
وبذلك صار الوقو :عىل ما احتيج إليه سهل املرام قريب املأخذ.
فإن قيل :فام تقول فيام رواه أبو عيل الرضير أنه قال :قلت
ألمحد بن حنبل :يم يكفي الرجل من احلديث؟ يكفيه مائة ألف؟
قال :ال .قلت :مائتا ألف؟ قال :ال .قلت :ثالثامئة ألف؟ قال :ال.
قلت :أربعامئة ألف؟ قال :ال .قلت :مخسامئة ألف؟ قال :أرجو.
وروى عنه احلسني بن إسامعيل مثل هذا .وروى مثله عن
حييى بن معني.
وقال أمحد بن عبدوس :قال أمحد بن حنبل :من مل جيمع
علم احلديث ويثرة طرقه واختالفه ال ّ
حيل له احلكم عىل احلديث،
مر بنا أمحد بن حنبل جائي ًا من
وال الفتيا به .وقال أمحد بن منيعّ :
الكوفة وبيده خريطة فيها يتب .فأخذ ،بيده فقلت :مرة إىل
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الكوفة ،ومرة إىل البرصة .إىل متى؟ إكا يتب الرجل ثالثني ألف
حديث أمل يكفه؟ فسكت .قلت :فستني ألفا؟ فسكت .فقلت :فامئة
ألف؟ قال :فحينئذ يعرف شيئ ًا .فنظرنا فإكا أمحد قد يتب عن هبز -
وأظنه قال :وعن روح بن عبادة -ثالثامئة ألف حديث.
إىل غري كلك مما رواه عنه أصحابه يف هذا املعنى.
قلنا يف اجلواب :إن أصحاب اإلمام أمحد محلوا يالمه هذا
عىل االحتياط والتغليظ يف الفتيا ،أو عىل أن يكون أراد وصف
أيمل الفقهاء .حكى هذا القايض أبو يعىل يف "العدة" .فأما الذي
ال بد منه ودل عليه يالم أمحد إن األصول التي يدور عليها العلم
عن النبي صىل اهلل عليه و سلم ينبغي أن تكون ألف ًا وألف ًا ومائتني
انتهى.
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أعم مما روي عن
وال خيفاك أن لفظ احلديث عند السلف ّ
النبي صىل اهلل عليه و سلم ،ومن آثار الصحابة والتابعني وطرق
املتون ،وإال فاألحاديث املروية ال تصل إىل عرش هذا العدد.
وغاية ما مجعه اإلمام أمحد يف مسنده الذي أحاط
ضمه إليه ابنه عبد اهلل عرشة آالف
باألحاديث ثالثني ألفا .وغاية ما ّ
حديث ،فكان جمموعه أربعني ألفا ،فتن ّبه لذلك.
ويشرتط للمجتهد مع معرفته بأحاديث األحكام؛ معرفة
صحة احلديث .ومعرفته بذلك إما باالجتهاد فيه بأن يكون له من
األهلية والقوة يف علم احلديث ما يعرف به صحة خمرج احلديث أي
طريقه الذي ثبت به ،ومن رواية أي البالد هو ،أو أي الرتاجم،
ويعلم عدالة رواته وضبطهم .وباجلملة يعلم من حاله وجود
رشوط قبوله وانتفاء موانعه وموجبا ،رده .وإما بطريق التقليد
بأن ينقله من يتاب صحيح ارتىض األئمة رواته يالصحيحني
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وسنن أيب داود ونحوها .الصحة حيصل بذلك وإن يان األول أعىل
رتبة من الثاين.
وأن يعرف الناسخ واملنسوخ من الكتاب والسنة ألن
املنسوخ بطل حكمه وصار العمل عىل الناسخ .فإن مل يعرف
الناسخ من املنسوخ أفىض إىل إثبا ،املنفي ونفي املثبت .ويكفيه أن
يعرف أن دليل هذا احلكم ليس بمنسوخ فال يشرتط عليه أن يعرف
مجيع األحاديث املنسوخة من الناسخة .ومع هذا فاإلحاطة بمعرفة
كلك أيرس من غريه لقلة املنسوخ بالنسبة إىل املحكم من الكتاب
والسنة .وقد صنف يف ناسخ القرآن ومنسوخه مجاعة منهم أبو
جعفر النحاس والقايض أبو بكر وابن العريب ومكي صاحب
األعراب ومن املتقدمني هبة اهلل بن سالمة .ومن املتأخرين ابن
الزاغواين وابن اجلوزي وغريهم.
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وألف يف ناسخ احلديث ومنسوخه مجاعة منهم الشافعي
وابن قتيبة وابن شاهني وابن اجلوزي وغريهم.
ويعرف كلك معرفة جيدة من تفاسري القرآن واحلديث
البسيطة يتفسري القرطبي ،ورشوح الصحيحني ،لكن جيب عىل
املجتهد أن جيعل تلك الكتب دالة له عىل القول بالنسخ وال يأخذ
قول أصحاهبا قضية مسلمة ألن يثريا ما تراهم يردون ناسخا
ومنسوخا تعصبا ملذهبهم ويطلقون النسخ من غري متحيص .فعىل
الناظر أن يطرح التعصب وينظر بعني اإلنصاف ييال يقع يف
التقليد .ولقد سلكنا يف تفسرينا للكتاب العزيز هذا املسلك وبينا
فيه خطأ يثريين ادعوا نسخ بعض اآليا ،وال دليل هلم إال
التعصب ملذهبهم.
ومن رشوط املجتهد أن يعرف من اإلمجاع ما تقدم يف بابه
من هذا الكتاب وغريه مثل أن يعلم أن اإلمجاع حجة ،وأن املعترب

79

فيه اتفاق املجتهدين ،وأنه ال خيتص باتفاق بلد دون بلد ونحو
كلك .ويكفيه أن يعلم أن هذه املسألة مما أمجع عليه أو مما اختلف
فيه هذا إكا يان قائال باإلمجاع وجيب عليه أن يتثبت يف هذا النوع
ألنه يم من مسألة يرى القول باإلمجاع فيها ويكون مراد القائل
إمجاع أهل مذهبه أو إمجاع األئمة األربعة أو إمجاع أهل املدينة.
فليتنبه لذلك.
وأن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه يف معرفة ما يتعلق
بالكتاب والسنة من نص ظاهر وجممل وحقيقة وجماز وعام
وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه.
وال يشرتط يف حقه أن يعرف تفاريع الفقه التي يعنى
بتحقيقها الفقهاء ،ألن كلك من فروع االجتهاد التي ولدها
املجتهدون بعد حيازة منصبه .فلو اشرتطت معرفتها يف االجتهاد
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لزم الدور لتوقف األصل الذي هو االجتهاد عىل الفرع الذي هو
تفاريع الفقه.
ويذلك ال يشرتط معرفة دقائق العربية والترصيف حتى
يكون يسيبويه واألخفش واملازين واملربد والفاريس وابن جني
ونحوهم ،ألن املحتاج إليه منها يف الفقه دون كلك.
ويشرتط للمجتهد أن يعرف تقرير األدلة وما يتقوم
ويتحقق به ييفية نصب الدليل ووجه داللته عىل املطلوب .انتهى
املقصود.
("املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل"/البن
بدران/ص.)392-309
وقال الزرييش رمحه اهلل :واحلاصل :أنه ال بد أن يكون
حميطا بأدلة الرشع يف غالب األمر  ،متمكن ًا من اقتباس األحكام
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منها  ،عارفا بحقائقها ورتبها  ،عاملا بتقديم ما يتقدم منها وتأخري ما
يتأخر وقد عرب الشافعي رمحه اهلل عن الرشوط يلها بعبارة وجيزة
جامعة فقال  " :من عرف يتاب اهلل نصا واستنباطا استحق اإلمامة
يف الدين " .
وليس من رشط املجتهد أن يكون عاملا بكل مسألة ترد
عليه .فقد سئل مالك عن أربعني مسألة فقال يف ست وثالثني  :ال
أدري .ويثري ًا ما يقول الشافعي  :ال أدري وتوقف يثري من
الصحابة يف مسائل وقال بعضهم  :من أفتى يف يل ما سئل عنه فهو
جمنون وهذا يله يف املجتهد املطلق .
أما املجتهد يف حكم خاص فإنام حيتاج إىل قوة قامة يف النوع
الذي هو فيه جمتهد  ،فمن عرف طرق النظر القيايس  ،له أن جيتهد
يف مسألة قياسية وإن مل يعرف غريه ويذا العامل باحلساب والفرائض
هذا بناء عىل جواز جتزؤ االجتهاد وهو الصحيح يام سيأيت .
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(انتهى من "البحر املحيط"/5/ص.)57-59
وليس من رشوط املجتهد أن يكون مشامهور ًا عنامد الناماس
ويثر يالمه .قال اإلمام أبو إسحاق الشريازي رمحه اهلل :ويعتامرب يف
صحة اإلمجاع اتفاق يل من يامان مامن أهامل االجتهاماد سامواء يامان
معروفامام ًا مشامامهور ًا أو خامامام ً
ال مسامامتور ًا"( .اللمامامع" /ص -155
/157املكتبة التوفيقية).
وقال العالمامة الزرييشام رمحامه اهلل :ال يشامرتط يف املجتهامد
الذي يعترب قوله أن يكون مشهور ًا يف الفتيا  ،بل يعترب قول املجتهامد
اخلامل خالف ًا لبعض الشاكين"( .البحر املحيط" /0/ص.)122
وقال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل :فيجب أن يعتقد أنه لاميس
يل من يثر بسطة للقول ويالمامه يف العلامم يامان أعلامم ممامن لاميس
يذلك"( .فضل علم السلف عىل اخللف"/ص .)8
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الباب السادس :علماء اليمن الثابتون كثير
إن علامء اليمن الثابتون عىل السامنة يثامري ،ونرصامهتم ألهامل
احلق بسبب ظهور األدلة ال بمجرد التقليد وال العامية.
وهذا البيان ياف إن شاء اهلل يف إظهار نامكج يثرة العلامء
السلفيني الثابتني يف اليمن؛ مصداق ًا لكالم رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم« :اإليامن يامن والفقه يامن واحلكمة يامنية»( .أخرجه البخاري
( )4372ومسلم ( ،)82واللفظ له ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه).
قال القرطبي رمحه اهلل :وعىل هذا :فتكون اإلشارة إىل سباق
اليمن ،أو إىل القبائل اليمنية الذين وفدوا عىل أيب بكر ام رىض اهلل
عنه ام لفتح الشام وأوائل العراق ؛ وإليهم اإلشارة بقوله ام صىل اهلل
عليه وسلم ام « :إين ألجد نفس الرمحن من قبل اليمن» ،أي  :نرصه
يف حياته وتنفيسه عنه فيها  ،وبعد مماته  ،واهلل تعاىل أعلم"( .املفهم
ملا أشكل من تلخيص يتاب مسلم"/2/ص .)3
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وقد جعل اهلل منهم أنصار ًا لسنة رسوله صىل اهلل عليه
وسلم يف يل زمان .عن سلمة بن نفيل السكوين ريض اهلل عنه قال:
دنو ،من رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم حتى ياد ،ريبتاي
متسان فخذه فقلت  :يا رسول اهلل تريت اخليل وألقي السالح،
وزعم أقوام أن ال قتال .فقال« :كذبوا ،اَلن جاء القتال .ال تزال
من أمتي أمة قائمة عىل احلق ظامرة عىل الناس ،يزيغ اهلل قلوب قوم
قاتلومم لينالوا منهم» .وقال وهو مول ظهره إىل اليمن« :إين أجد
نفس الرمحن من مامنا .ولقد أوحي إيل أين مكفوت غري ملبث،
وتتبعوين أفنادا .واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة
وأملها معانون عليها»( .أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري"
(/)0385صحيح).
ومعنى نفس الرمحن أي :تنفيسه من الكربا.،
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قال ابن قتيبة رمحه اهلل :وإنام أراد أن الريح من فرج الرمحن
عز و جل وروحه ،يقال :اللهم نفس عني األكى .وقد فرج اهلل عن
نبيه صىل اهلل عليه و سلم بالريح يوم األحزاب وقال تعاىل:
﴿فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروما﴾ .ويذلك قوله« :إين ألجد
نفس ربكم من قبل اليمن» .قال أبو حممد :وهذا من الكناية ألن
معنى هذا أنه قال ينت يف شدة ويرب وغم من أهل مكة ففرج اهلل
عني باألنصار ،يعني :أنه جيد الفرج من قبل األنصار وهم من
اليمن .فالريح من فرج اهلل تعاىل وروحه يام يان األنصار من فرج
اهلل تعاىل"( .تأويل خمتلف احلديث"/ص .)212
وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف شأن أهل اليمن :وهؤالء
هم الذين قاتلوا أهل الردة ،وفتحوا األمصار ،فبهم نفس الرمحن
عن املؤمنني الكربا"( .،جمموع الفتاوى" /0/ص.)375
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َ
كنب
يرض
الشيخ أبا حممد الزعكري حتقري احلزبيني بأنه ٌ
وال ّ
للشيخ حييى احلجوري ،ألن نرص احلق وأهله فرض من فرائض اهلل
يام هو معروف.
وليست موافقة مذهب أهل احلق عىل احلق تقليد ًا إكا بناها
عىل الدليل الواضح .قال اهلل تعاىل عن يوسف عليه السالم:
ِ
ِ
﴿وا َّتبع ُ ِ
َان َلنَا َأ ْن ن ْ ِ
يم َوإِ ْس َح َ
ُرش َك
وب َما ك َ
اق َو َي ْع ُق َ
َ َْ
ت م َّل َة آ َبائي إِ ْب َرام َ
ِ
ك ِم ْن َف ْض ِل اهلل َع َل ْينَا َو َع َىل الن ِ
َش ٍء َذلِ َ
َّاس َو َلكِ َّن َأ ْك َر َر
بِاهلل م ْن َ ْ
الن ِ
ون[ ايوسف  .]38كير يوسف عليه السالم أنه
َّاس َال َي ْشك ُُر َ
وأقر اهلل عليه يف
يتبع دين هؤالء الرؤساء عليهم الصالة والسالمّ ،
أعظم يتبه :القرآن ،وال يسميه تقليد ًا.
وقد قال عيل بن حسن احللبي هداه اهلل يف رسالة أرسلها إىل
فضيلة الشيخ أمحد النجمي رمحه اهلل فقال " :لكن ال يمكن أن
أي إنسان يان مهام
نرىض ألنفسنا أن نكون نسخ ًة طبق األصل عن ِّ
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يان وزنه  ،ومهام عال اسمه ؛ حتى شيخنا األلباين  -رمحه اهلل  -مل
نكن لنقلده ".
فأجابه فضيلة الشيخ أمحد النجمي رمحه اهلل قائالً :من هو
الذي ي َّلفكم هبذا  .وثاني ًا  :من وافق شخص ًا لكونه رأى أن الدليل
معه فإنَّه ال يعد موافق ًا للشخص  ،ولكنَّه يعدُّ موافق ًا للدليل ؛ وهذا
هو التقليد املباح  ،واهلل تعاىل أخربنا َّ
أن املؤمنني سبيلهم واحد ،
وأنَّه يتبع بعضهم بعض ًا يف احلق ويستغفر آخرهم ألوهلم ؛ فقال
تعاىل ﴿ :ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبْي له اَلدى ويتبع غري
سبيل املؤمنْي نوله ما توىل ونصله جهنَّم وساءت مصريا[ [ النساء
 ]118 :وقال تعاىل ﴿ :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيامن أحلقنا
هبم ذريتهم وما ألتنامم من عملهم من َشء[ [ الطور ] 21 :
وقال تعاىل ﴿ :والذين جاءوا من بعدمم يقولون ربنا اغفر لنا
وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن[ [ احلرش  ] 12 :فليس أحدٌ من
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املؤمنني أو من العلامء مستق ً
ال بنفسه  ،ولكن يتَّبع بعضهم بعضا
﴿ثم أوحينا إليك
عىل العقيدة واألحكام الرشعية قال اهلل تعاىل َّ :
أن اتبع ملة إبراميم حنيفا وما كان من املرشكْي[ [ النحل 123 :
] وقال تعاىل ﴿ :أولئك الذين مدى اهلل فبهدامم اقتده[ [ األنعام :
 . ] 72وباجلملة فمن اتبع شخص ًا يف قول أو أقوال فإنَّه ال يقال أنَّه
صار نسخ ًة طبق األصل من فالن ( .يام يف رسالته بتاريخ -7-22
 1429هام).
واجلواب اآلخر :أن ا َ
لذنَب يف احلق خري من الرأس يف
الباطل .قال عبيد اهلل بن احلسن يف رجوعه إىل احلق وهو قايض :إذا
أرجع وأنا صاغر ،إذا أرجع وأنا صاغر .ألن أكون ذنبا يف احلق
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أحب إيل من أن أكون رأسا يف الباطل"( .تاريخ بغداد"/12/ص
.)2()325

( )2السند حسن ،أخرجه اخلطيب البغدادي رمحه اهلل فقال :أخربنا العتيقي
حدثنا حممد بن العباس حدثنا حييى بن حممد بن صاعد أخربنا احلسني بن
احلسن املروزي من حفظه قال سمعت عبد الرمحن بن مهدي به"( .تاريخ
بغداد"/12/ص .)325
العتيقي هو :أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن منصور أبو احلسن
العتيقي املجهز البغداكي .قال اخلطيب يان صدوق ًا .وقال ابن مايوال :يان
ثقة متقن ًا يفهم ما عنده"( .الوايف بالوفيا/ 3 /"،ص .)4
حممد بن العباس هو :حممد بن العباس بن حممد بن زيريا ،أبو عمر
اخلزاز املعروف بابن حيويه ،ثقة"( .تاريخ بغداد"/3/ص .)121

91

وإكا تواضع الشخص هلل فيتبع العلامء يف احلق بدليلهم فإن
سبب لرفعته.
كلك ٌ
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه :عن رسول اهلل صامىل اهلل عليامه
وسلم قال« :ما نقصت صدقة من مال ،ومذا زاد اهلل عبذدا بعفذو إال
عذذزا ،ومذذا تواضذذع أحذذد هلل إال رفعذذه اهلل»( .أخرجامامه مساماملم
(/)2855دار ابن اجلوزي).
قال اإلمام النامووي رمحامه اهلل( :ومذا زاد اهلل عبذدا بعفذو إال
عزا) فيه أيضا وجهان ،أحدمها :عىل ظاماهره .ومامن عامرف بامالعفو
حييى بن حممد بن صاعد هو :ابن ياتب ،أبو حممد اهلاشمي ،حافظ ثقة.
(انظر "سري أعالم النبالء"/14 /ص /821ترمجة ابن صاعد/مؤسسة
الرسالة).
احلسني بن احلسن املروزي ،هو :ابن حرب ،قال أبو حاتم الرازي:
صدوق"( .اجلرح والتعديل" / 3/ص .)47
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والصفح ساد وعظم يف القلوب ،وزاد عامزه وإيرامامه .والثاماين :أن
امامزه هناماماماك"( .املنهاماماماج"/ 10/
املامامامراد أجامامامره يف اآلخامامامرة وعام ّ
ص/395مكتبة املعارف).
وقال شعيب بن حرب رمحه اهلل :من طلب الرئاسة ناطحته
الكباش  ،ومن ريض بأن يكامون كنبام ًا أبامى اهلل إال أن جيعلامه رأسام ًا.
("اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" /للخطيب البغامدادي/
(.))3( )912

( )3السند حسن ،أخرجه اخلطيب البغدادي رمحه اهلل فقال :قرأ ،عىل أيب
بكر الربقاين عن إبراهيم بن حممد بن حييى املز ِّيي ،أنا حممد بن إسحاق
الثقفي  ،قال  :سمعت عبد اهلل بن أيوب املخرمي  ،يقول  :قال شعيب بن
حرب به.
أيب بكر الربقاين إمام ثقة معروف.
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إبراهيم بن حممد بن حييى املزيي هو إبراهيم بن حممد بن حييامى بامن
سختويه بن عبد اهلل أبو إسحاق املزيى النيسابوري .قال اخلطيب :ويان ثقة
ثبتا مكثرا مواصال للح انتخب عليه ببغداد أبو احلسن الامدارقطني ويتامب
عنه الناس بانتخابه علام يثريا"( .تاريخ بغداد"/0/ص .)105
حممد بن إسحاق الثقفي هو يام قال الذهبي :الرساج احلافظ االمام
الثقة شيخ خراسان أبو العباس حممد بامن إسامحاق بامن إبامراهيم بامن مهامران
الثقفامامى ماماموالهم النيسامامابوري صاماماحب املسامامند والتاماماريخ"( .تامامذيرة
احلفاظ"/2/ص .)931
عبد اهلل بن أيوب املخرمي هو عبد اهلل بن حممد بن أيوب بن صبيح
أبو حممد املخرمي  .قال عبد الرمحن بن أبى حاتم :سمعت منه مع أيب ،وهامو
صدوق"( .تاريخ بغداد"/12/ص.)51
شعيب بن حرب ،إمام ثقة مشهور.
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واهلل تعاىل أعلم بالصواب ،واحلمد هلل رب العاملني.
صنعاء 15 ،حمرم  1430هام

94

فهرس الرسالة

مقدمة 2 ..................................................................
الباب األول :دوام الرصاع بني حزب الرمحن وجنود الشيطان 0 ............
لو سكت حزب الرمحن عن خبائث جنود الشيطان لفسد دين األمة 12 .....
فكلام ظهر أهل الباطل أقام اهلل جنده لكشفه وحربه13 ................ .
الباب الثاين :اسمه ومولده ودراسته وخلقه 17 ............................
الباب الثالث :األنشطا ،العلمية والعملية 23 ............................
فصل :نشاطه يف التدريس23 .............................................
فصل :األنشطا ،الدعوية 24 ............................................
فصل :التصانيف العلمية حفظه اهلل 25 ...................................
فصل :قوة الغرية يف الدين 40 ............................................
فصل :من أقواله املنرية83 ...............................................:
الباب الرابع :ثناء العلامء عليه حفظه اهلل 88 ...............................
الباب اخلامس :حقيقة العلم واالجتهاد 02 ...............................

95

الباب السادس :علامء اليمن الثابتون يثري53 ..............................
فهرس الرسالة 74 .......................................................

