
1 
 

 *وعدم التمذهب كلمة بعنوان اتباع الدليل

 -حفظه هللا– فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

، على الرغم شلن يُنازع يف ذلك، -رمحو هللا-تفنن األلباين ـحدث الفقيو األصويل، ادلـمسعُت شيخنا اإلمام ادل
وإن امحرت أنوف؛ وغضب ألوف، وهللا يشهد ويعلم أكثر من مرة يقول: لو جاز يل أن أمتذىب مبذىب، 

 .-رمحو هللا تعاىل-دلا متذىبت إال مبذىب اإلمام الشافعي 

 وىايب ىؤالء سلطئون. -رمحو هللا-فمن يقولون: أن اإلمام األلباين 

 -رمحو هللا-مع أخ يف مكتبة بًتكيا، فجاءت مناسبة، وقلت: مسعت شيخنا اإلمام األلباين  كنت واقف
 .-رمحو هللا تعاىل-يقول: لو جاز يل أن أمتذىب مبذىب، دلا متذىبت إال مبذىب اإلمام الشافعي 

 فصاحب ادلكتبة طار من الفرح، وقال يل أنت ماذا تقول؟، وأخذين بيده واجلسٍت.

 من أين؟قال يل: أنت 

 قلت لو: أان من األردن.

 قال يل: ما امسك؟

 حسن.بن قلت لو: فالن، مشهور 

 قال يل: أعد ما قلت.

يقول: لو جاز يل أن أمتذىب مبذىب، دلا متذىبت إال مبذىب اإلمام  -رمحو هللا-األلباين شيخنا قلت لو: 
 .-رمحو هللا تعاىل-الشافعي 

حنفية، فاحلمد هلل الذي ربنا أحضرك على مكتبيت لكي تقول يل  قال يل: أان شافعي بُت أتراك، واألتراك
 ىذه الكلمات. 

 ، واآلن أحبو، دلا علمت أنو حيب اإلمام الشافعي.-رمحو هللا– قال يل: وهللا كنت أبغض األلباين
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 قلت لو: اي رجل احلب والبغض على ىذه ادلسألة، وىذه الكلمة!!.

 إلمام أبو حنيفة، واإلمام أمحد، واإلمام مالك؟ىل حيب ا -رمحو هللا-شيخنا األلباين 

 .اجلواب: طبًعا حيبهم مجيًعا

يقول: ومذىبنا،  صلى هللا عليو وسلـمفة صالة النيب يف أول مقدمة كتابو أصل ص -رمحو هللا-شيخنا األلباين 
 ويذكُر مذىب أيب حنيفة.

 .بدأ ونشأ حنفًيا -رمحو هللا تعاىل-فشيخنا األلباين 

من زعم أنو ال يتبع إال إمام ويقول أان أحب مجيع األئمة صنيعو ُيكذب قولو، فالذي حيب مجيع األئمة 
، وىكذا شأن العلماء ينبغي أن يتخَت من أقواذلم مجيًعا، وأن يًتحم عليهم مجيًعا، وأن يًتضى عنهم مجيًعا

غَته من الناس، و ال آخذ إال بكالمو، من الناس، وال أحب ادقُت، أما وهللا أان أحب فالاًن الرابنيُت الص
 ىذا شيء عجيب.

ِر ِمنأُكمأ )) ما ىو السر يف قولو تعاىل:  َمأ َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل األأ ، وأنو مل (( اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَّ
 يقل واطيعوا أويل األمر منكم؟ 

 م(.أويل األمر: العلماء واألمراء )احلكا

 كالم العلماء واألمراء ينبغي أن يُعرض على الكتاب والسنة، فما خالف ذلك يُنبذ.

ِر ِمنأُكمأ )) فنحن نقول اآلية:  َمأ َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل األأ  ، فهما األصالن. ((اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَّ

ِر ِمنأُكمأ  اَي أيها))  غَتان من ادلـُعصبة يقولون: َمأ َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأطيعواُ ويل األأ  . ((الذين َأِطيُعوا اَّللَّ

 ضلن نقول: اآلية ما فيها وأطيعوا أويل األمر منكم.

 ما ىو السر؟

 ، وإمنا ىي فرع عن طاعة هللا ورسولو.ألن طاعة ويل األمر ىي ليست أصاًل السر: 
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من  -رمحو هللا-يرى وجييز التمذىب، لكن شيخنا األلباين  -هللا تعاىل رمحو-أان ال أقول أن شيخنا األلباين 
 مجع بُت الفقو واحلديث. -رمحو هللا-حبثو وحتقيقو تبُت لو أن اإلمام الشافعي 

يف مرض وفاتو، وكان أحدىم  -رمحو هللا-شيخنا األلباين  الدكتوراهزار بعض طلبة العلم شلن حيمل شهادة 
، -رمحو هللا-خر دكتور يف الفقو، فختَم الزايرة بطلب الوصية من شيخنا األلباين دكتور يف احلديث، واأل

 فكانت وصية الشيخ األلباين رمحو هللا تعاىل لُكٍل منهما: ال يستغٍت أحدكما عن األخر.

اي من تشتغل يف احلديث ال  اي من تشتغل ابلفقو ال تستغٍت عن أخيك شلن يشتغل بعلم أصول احلديث، و
  عن أخيك ادلشتغل ابلفقو.تستغٍت

ىناك نصيحة مطبوعة بعنوان سُلتصر نصيحة أىل احلديث، لإلمام اخلطيب البغدادي، أمتٌت وأحب، وأرغب، 
 -رمحو هللا تعاىل-وأود أن يقرأىا كل طالب علم، ال سيما إخواننا احلضور يف ىذا الدرس، مفادىا وأقامها 

 .على التأكيد على اجلمع بُت الفقو واحلديث

حدثُت والفقهاء ومشاخينا الذين أدركناىم، ى مسائل، فأئمتنا الكبار من ادلـضلن ال ندعو إىل أن صلتمع عل
منهج  ائل، لكننا ندعو إىل أن صلتمع علىيف كثَت من ادلس ق الناس بفتاويهم، اختلفوا كثَتًاوضلًتمهم، ونعل

نتفارق ونتمايز عن أىل البدع كما أثبت أىل  واحد يف اإلثبات واالستنباط لألدلة الشرعية واألحكام، حبيث
ىل ونقول لو ال  كما يقول بعضهم: ضلن لسنا حباجة لألسانيد، فالنيب أيتينا ونراه، ونسألو،  احلديث،

 يقول لنا ذلك.يح أو ضعيف، والنيب عليو السالم احلديث ىذا صح

، ويبقى اخلالف زلل حبث، ف زلصورًاوقع متاسك ومتازج، ويبقى اخلال فطرق اإلثبات واالستنباط إن احتدت
، فكلما سألت واحدا عن مسألة وأردت حكم هللا فيها، حىت ال يصبح اخلالف عادًة ودأابً  حيتاج إىل حترير،

قال لك: فيها خالف، فيذكر كلمة اخلالف ليغطي سوءة جهلو، وعدم تفننو، وعدم وقوفو على األدلة، 
، أنت تقول لو قال لمسألة، وإمنا يصبح اخلالف دلياًل ل وصًفاة ادلسألة، فيصبح اخلالف ليس وعدم دراس

 . ، قولو: فيها خالف، ىذا ليس وصًفاوىذا الدليل، وىو يقول لك فيو خالف صلى هللا عليو وسلـمالنيب 
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ختلفُت أن يتحرَروا من كل شيء دينعهم من الوصول للحق، فإن وقع التحرر، وقع الواجب على ادلـ
أ حيتمل الصواب، ويعذر ختالف، فأقول: قويل صواب حيتمل اخلطأ، وقول غَتي خطاالجتهاد، ووقع اال

 . بعضنا بعًضا

خالف، فيها خالف، فهذا ليس  أما أان ال أحبث وال اسأل، وال أفتش، وكل مسألة أقول: وهللا ادلسألة فيها
 ، فكلمة فيها خالف ليست كلمة، ادلسألة فيها خالف، يف ىناك دليل.علًما

، يعٍت جيعل فيها خالف من ابب مصادرة صلى هللا عليو وسلـماس جيعل فيها خالف كقولك قال بعض الن
 . ك، ىذا خطأ، فاخلالف ليس دلياًل قول

 يقول لك: ادلسألة فيها خالف.

 بل الصواب عليو أن يقول ما ىو الراجح يف ادلسألة؟

، إذا سألك أي شخص عن أي حسًنااد أن يتصدر، فقال لو أبوه، يُذكر أن ىناك عامل، وكان لو ولد أر 
 مسألة، فقط قل لو: ادلسألة فيها خالف. 

 فواحد عفريت أدخل عليو سؤااًل، قال لو: 

 أيف هللا شك؟

 قال لو ىذا ادلفيت: 

 خالف.يف 

 خالف، ىذا ليس بعلم. فقولو ىذا فيو

لقول مذىب إمام من قال أبن على ادلسلم أن يكون على مذىب إمام واحد فقط، وال جيوز لو أن حييد 
 أخر، فهم فهموا األدلة وليس لنا أن نبحث مذىبهم، فكيف الرد على ىذا القول؟ 

 ىم قالوا: قال اإلمام أبو حنيفة: ال حيل ألحد أن يقول مبا قلناه حىت يعلم من أين أخذانه.
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يف كتابو األابطيل  ، إال نص الكذابُت، فبعض الكذابُت قالوا: وروى ذلك اجلورقاين،أرأيتم نًصا يتبع فالانً 
: سيأيت رجل أضل على أميت من صلى هللا عليو وسلـموادلناكَت ابلسند فيو كذاب، قال: قال رسول هللا 

 إبليس امسو دمحم بن إدريس. 

 ، وال نريد أن نُعيد ادلشاكل وادلصائب اليت كانت عند السابقُت. فكان ىناك غلًوا

 شرب منو كلب ماذا نصنع ابلسؤر؟اوي، قال: لو يوجد صحن ماء و يف حاشية الطح

 قالوا: نعطيو لشافعي أو لكلب. 

، ألن األديان واحلنفية يقولون: من شَك يف إديانو فقد كفرأان مؤمن إن شاء هللا، قالوا: الشافعية يقولون: 
 من العاقبة.  للتشكيك، وإمنا للتربيك، أو خوفًاالشافعية عندىم جواز االستثناء ال عندىم تصديق لسان، 

 فجاء الفقهاء وقالوا: ىل جيوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟

 ذلم منزلة أىل الكتاب.  قال: بعضهم، جيوز تنزياًل 

 يعٍت أن صلعلهم كأىل الكتاب. 

 معاذ هللا أن تعود ىذه اإلشكاالت يف ىذا الزمان.

دلغرب ادلوافقات: ويف دايران، يقصد )اإلزام  الناس مبذىب واحد يصح يف أزمنة متقدمة كما قال الشاطيب يف 
ال ألمحد، وال للشافعي، وال للحنفي، ما عندىم أحد،  العريب( تكاد ال جتد كتااًب لغَت ادلالكية، ال جتد كتاابً 

 ال عامل و ال كتاب. 

واحد، ىذا أمٌر ُمستحيل، وىذا ضرٌب يف حديد، والوصول للسماء  م من أراد أن يُلزم الناَس مبذىباليو 
 قرب منو، جهود ضائعة ال ديكن أن تتحقق، وكونوا مطمئنون.أ

وهللا يشهد أننا ضُلب أئمتنا من علماء احلديث، ومن علماء الفقو، وهللا أان أحبهم، وىذا ظٍت بطلبة العلم 
 شلن ىم بُت يدي، ومن غاب منهم عٍت، أكثر من آابئنا، وأكثر من أنفسنا.

 فناه. ان يقول: ىم عرفوا الذي ضلن ما عر أخا
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 صحيح، ىم كذلك، ولكن ال جيوز التقليد ىكذا، وال نقول ىكذا حىت نعلم من أين أخذوا. 

 اسألكم سؤال. 

 أئمة الفقو أم أئمة احلديث؟ىل ىم من ادلـُقدم ومن ادلتأخر، 

 . ؟يعٍت اإلمام أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأمحد، أم البخاري، ومسلم، والًتمذي، والنسائي

 ديث متأخرين. علماء احل

 اجلواب: ال يقبل اجلمود.  ىل العلم يقبل اجلمود؟

 اجلواب: كثَت.  ىل وقف علماء احلديث على أدلة مل يقف عليها الفقهاء؟

اإلمام الشافعي) دمحم بن إدريس( رمحو هللا يف عشرات ادلسائل علَق القوَل هبا بقولو: إن صَح احلديث، 
(  252حلديث ألف احلافظ ابن حجر العسقالين ادلتوىف سنة )واحلديث ما كان قد دون، فلما دون ا
القول ادلعترب فيما علق عليو اإلمام الشافعي الصحة )اي ليتنا صلده وىو  صاحب كتاب فتح الباري، ألف كتاابً 

 ، جاء ابألحاديث اليت قال فيها اإلمام الشافعي إن صح احلديث فأقول بو. (من اخلرب

افعية يقول: لو جلسُت مبجلس اإلمام الشافعي، ومسعتو يقول إن صح احلديث لذا بعض احملدثُت من الش
 فأقول بو، لقمُت وقلُت أبعلى صويت: اي إمام صَح اخلرب، اي إمام صَح اخلرب، اي إمام صَح اخلرب. 

 من إنصافو قال: أان ما عندي أسانيد.  -رمحو هللا تعاىل-يعٍت اإلمام 

إلمام الشافعي انبو، وانبغ يف مام أمحد، علَم أن اإلمام أمحد أوسع رواية منو، واواإلمام الشافعي دلا التقى ابإل
 ستدالل منو. اال

فقالوا: )الفقهاء( أطباء، و )أىل األحاديث( صيادلة، الدواء عندىم، والذي يستخدم الدواء ىو الطبيب، 
حدثُت. 

ُ
 ولكن الدواء موجود عند ادل

ولذا أول ما التقى اإلمام أمحد ابإلمام الشافعي، فاإلمام أمحد رمحو هللا تعاىل كان عنده رواية واسعة يف 
ادلرفوع، وادلوقوف، وادلقطوع، وكان دلا ُيسأل سؤال يقول: فيها مخسة أقوال، القول األول ىو قول النخعي، 
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القول الرابع ىو قول ابن عباس، والقول والقول الثاين ىو قول احلسن، والقول الثالث ىو قول طاووس، و 
اخلامس ىو قول كذا، ويورد كل األقوال يف ادلسألة، ويسكت، فروايتو واسعة، ما سئل عن مسألة إال وذكر 

 األقوال كلها اليت وصلت إليو فيها. 

 ومن أجل ىذا قالوا عن اإلمام أمحد: أنو ليس بفقيو، وىذا ظلم، وىذا شلن ال يعرف بركة العلم. 

 ال يل و ال علي يف كل مسألة قلتها من غَت نص )دليل(.  ك كان يقول: اي ليتٍت اصلو كفافًااإلمام مال

اإلمام أمحد دلا اتسعت روايتو كان يقول: قال الصحابة، قال التابعون، وينقل أقواذلم، وىذا ىو سر ذكر 
 . -رمحو هللا تعاىل-أكثر من قول عند اإلمام أمحد 

أمحد ليس بفقيو، فاإلمام أمحد استغٌت بفقو الصحابة والتابعُت عن أن ُيربَز رأيو، ألن  قال أبن اإلماممن 
 اإلمام أمحد يُعظم الصحابة والتابعُت. 

رمحو هللا -فاإلمام أمحد فقيو، واإلمام أمحد زُلدث، وال يقال اإلمام أمحد ليس بفقيو، ولكن اإلمام أمحد 
كان جيابَو بكلمة ضلن ال صلابَو هبا، كان سلالفوه، وىم أقل منو ابلرواية، دائماً يقولون لو: اإلمجاع على    -تعاىل

يقول: من أدعى اإلمجاع فقد كذب، من أدعى  -رمحو هللا-كذا، أمجع العلماء على كذا، فكان اإلمام أمحد 
 اإلمجاع فقد وىم. 

-ليس بصحيح، ألن اإلمام أمحد  إلمام أمحد، وىذا قطًعاُحجة عند ابعض احلمقى ظنوا أن اإلمجاع ليس 
يُنازُع أن يف ىذه ادلسألة إمجاع، اإلمام أمحد خُيربىم أبقوال الصحابة، وأبقوال التابعُت،  -رمحو هللا تعاىل

 وأبقوال اتبعي التابعُت، وأبقوال السلف، وىم ليس عندىم علم، فيقولون: ىذا خالف اإلمجاع. 

 فسو، اليوم دلا تقول قول يقول لك ىذا خالف اإلمجاع. والتاريخ يعيد ن

وكلما اتسع علم الرجل وروايتو وتوفيق هللا لو وجترد عن ادلوانع من قبول احلق، اضطر شاء أم أىب أن يتخَت 
 وأيخذ جبميع الفقهاء. 

 عض األدلة.وال يرى بعينيو، ويريد أن ينصر إمامو فهو ال حيب األدلة، ويُبغض ب أما من كان ُمتعصًبا
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وكيع ابن اجلراح فيما أسند البخاري عنو يف كتاب جزء رفع اليدين يقول: من استدَل حبديٍث لينصر رأيو فهو 
 ُمبتدع. 

 فأىل احلديث منهجهم: استدل مث اعتقد، وغَتىم منهجهم اعتقد مث استدل. 

حلديث، حيبون العلماء فقليب أطويو، وأربطو، وأعقده على حسب الدليل الذي ورد، ىذا ىو منهج أىل ا
 مجيعاً. 

بعض أخواان ِصغار سواء يف السن أو يف الطلب، يظهرون عبارات فيها تنقص للفقهاء والعلماء، نربأ إىل هللا 
منها، نربأ إىل هللا من أي غمز، أو حوم حول تنقيص عامل من العلماء، أو فقيو من الفقهاء، علماؤان ضُلبهم، 

 ، وفيما يوصلنا إىل إرضاء ربنا يف طاعتنا وعبادتنا. وىم أولياء أموران يف ديننا

ادلسائل اليت ليس فيها نصوص صرحية صحيحة ضلتاج إىل الرجوع فيها للعلماء، بل اإلمام أمحد كان يقول: 
 حاجة الناس إىل العلماء أشد من حاجتهم إىل الطعام والشراب واذلواء.

علماء، لكن فرق بُت أنك ال تستغٍت عنهم، وبُت أن تتعصب فال ِغٌت عن فقو العلماء، وال ِغٌت عن أقوال ال
ذلم دون غَتىم، فالعلماء أدالء، فالعلماء ليست أدلة، بل أقواذلم أدلة، ىم الذين يدلوان على الكعبة، فإن 

رأينا الكعبة أبم أعيينا استغنينا عنهم، حصلت الرؤية عن من يدل، أما الدليل فهو الكتاب، والسنة، 
 والقياس. واإلمجاع، 

دلا التقى اإلمام أمحد ابإلمام الشافعي، كانت مسألة القياس شاغلة اإلمام أمحد، كيف الناس تقيس، وكان 
جب من سؤال يقول: احلديث الضعيف يُقدم عندي على القياس، فسأل اإلمام الشافعي عن القياس، فتع

، فقال لو الشافعي: اي أاب عبد هللا ادلفيت، وتًتحم على االثنُت، وتًتضى عنهم السائل وتعجب من أجابو
 القياس عند الضرورة، وأىل العراق أىل رأي، فالتوسع مذموم واجلمود مذموم. 

 الفقو أسو ولبو وأساسو ادلواءمة بن اللفظ وادلعٌت، مىت جتمد على اللفظ، ومىت تتوسع يف ادلعٌت.

 وهللا تعاىل أعلم. 

 .م 2012/ 5/7اخلميس:  ُمقتبس من رللس شرح صحيح ُمسلم *
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 مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل 
  

 ادلوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس ( – 1

http://meshhoor.com/ 

 

 صفحتنا على الفيس بوك : – 2

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

 قناتنا على التيلغرام : -  3

http://t.me/meshhoor 

 

 خدمة الواتس اب للرجال من خالل ىذه األرقام : – 4

 

 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

 

https://www.facebook.com/meshhoor/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor
http://t.me/meshhoor

