بسم اهلل الرحمن الرحيم
تمهيد:
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف ادلرسلني؛ وبعد:
فعن العرباض بن سارية رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم« :إنو
كثريا ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديني
من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا ً
من بعدي عضوا عليو بالنواجذ وإياكم وزلدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة»(.)1
قال ابن رجب الحنبلي« :وقولو صلى اهلل عليو وسلم« :فإنو من يعش منكم بعدي

كثريا ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديني من بعدي عضوا عليها
فسريى اختالفًا ً
بالنواجذ»؛ ىذا إخبار منو صلى اهلل عليو وسلم مبا وقع يف أمتو بعده من كثرة االختالف يف
أصول الدين وفروعو ويف األعمال واألقوال واالعتقادات ،وىذا موافق دلا روي عنو من افًتاق
أمتو على بضع وسبعني فرقة وأهنا كلها يف النار إال فرقة واحدة وىي ما كان عليو ىو وخلفاؤه
الراشدون من االعتقادات واألعمال واألقوال ،وىذه ىي السنة الكاملة ،وذلذا كان السلف
قدديًا ال يطلقون اسم السنة إال على ما يشمل ذلك كلو»اىـ(.)2

فهذه وصية من النيب صلى اهلل عليو وسلم بالتمسك هبديو وىدي أصحابو عند
االختالف ،وىذه ىي حقيقة ادلنهج السلفي وىي التمسك بالكتاب والسنة كما قال النيب
صلى اهلل عليو وسلم« :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما دتسكتم هبما :كتاب اهلل وسنة
نبيو»( ،)3مث التمسك بفهم الصحابة رضي اهلل عنهم ال سيما عند االختالف؛ فكل طائفة
كل على حسب ما يروق لو؛
يف األمة تتدعي التمسك بالكتاب والسنة يف االستدالل لكن ٌ
فكان البد من قيد وضابط للفهم يرجع إليو وىذا القيد ىو فهم السلف رضوان اهلل عليهم
من الصحابة والتابعني وتابعي التابعني؛ كما أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم.
وقد وقع ما أخرب بو النيب صلى اهلل عليو وسلم من االفًتاق منذ وفاتو صلى اهلل عليو
وسلم وإىل يومنا ىذا ،بيد أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أخرب« :أن اهلل تعاىل يبعث ذلذه
( )1رواه أبو داود ( ، )7064وصححو األلباين يف الصحيحة (. )5472
( )5جامع العلوم واحلكم (ص.)727
()7رواه مالك يف ادلوطأ ( ،)1747وحسنو األلباين يف التوسل (ص .)10

األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد ذلا دينها»( ،)4شلن ينفضون الغبار عن سنة النيب
صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو وحيملون لواء ادلنهج السلفي داعيني إليو زلققني نبوءة النيب
صلى اهلل عليو وسلم« :ال تزال طائفة من أميت ظاىرين على احلق ،ال يضرىم من خذذلم،
حىت يأيت أمر اهلل وىم كذلك»(.)5
وبني أيدينا كتاب ماتع ىام يف ادلكتبة اإلسالمية مجع بني دفتيو تراجم ىؤالء األعالم
من األمة شلن انتهجوا ادلنهج السلفي ومحلوا لواء السلفية داعيني مجوع األمة للعودة إىل ما
كان عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو؛ وىو كتاب (طالئع األنوار في تراجم

علماء السلف األبرار) للدكتور أمحد بن عبد العزيز احلصني.
البيانات الفنية للكتاب:

عنوان الكتاب هو :طالئع األنوار يف تراجم علماء السلف األبرار.
والمؤلف هو :د .أمحد بن عبد العزيز احلصني.
الطبعة :نشر دار عامل الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل (1777ىـ 5614 -م).
يقع الكتاب يف ثالثة رللدات :األول 770 :صفحة .الثاين 775 :صفحة .الثالث:
 720صفحة.
التعريف بالمؤلف:
ىو الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلصني؛ باحث يف العلوم الشرعية ،معاصر ،كوييت
األصل ،طلب العلم على يد العديد من ادلشايخ منهم :الشيخ عبد الرمحن بن زلمد
الدوسري والشيخ أيب بكر جابر اجلزائري ،والشيخ أمحد الوائلي ،والشيخ صاحل بن إبراىيم
البليهي رمحة اهلل عليو ،والشيخ عبد اهلل بن سليمان بن محيد.
وتأثر مبشايخ الدعوة السلفية يف الكويت منهم الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق
والشيخ عبد اهلل السبت والشيخ عمر األشقر(.)6
( )7رواه أبو داود ( ،)7521وصححو األلباين يف الصحيحة (.)222
( )2رواه مسلم (.)1256
( )0يراجع حوار أجري مع الكاتب ىذا رابطو:
https://www.al-forqan.net/articles/2384.html

له العديد من المؤلفات منها:
 موسوعة ماذا تعرف عن الفرق وادلذاىب ،يف مخسة رللدات. النصرانية وما اعًتاىا من حتريف وتبديل. دعوة اإلمام زلمد بن عبد الوىاب سلفية ال وىابية. ادلرأة ادلسلمة أمام التحديات. ادلاسونية ذلك احملفل الشيطاين اخلفي. اخلطر التبشريي الصلييب يف الكويت. اخلضر وثثاره بني احلقيقة واخلرافة. نعم يا دكتور إهنم كافرون.باإلضافة إىل العديد من ادلقاالت.
الفكرة الرئيسية لمضمون الكتاب:
الفكرة الرئيسة دلضمون الكتاب ىي الًتمجة للعلماء الذين محلوا لواء ادلنهج السلفي
على مر العصور ونافحوا عنو وذبُّوا عن حياضو ،ويضم الكتاب ترمجة مائة ومخسني عادلا من
ً
علماء السنة من سلتلف العصور والبلدان ،يبني فيو إصلازاهتم وإسهامهم يف نشر ىذا الدين
والدعوة إليو وصد البدع عنو.
عرض إجمالي لمضمون الكتاب:

ضمنها ادلصنف أمرين:
الكتاب عبارة عن مقدمة يف (17صفحة) َّ

األول :أمهية مطالعة تراجم العلماء دلعرفة حياهتم العلمية ومعرفة الشيوخ واألسانيد
وىذا لو كبري األثر يف شحذ اذلمم يف طلب احلق والدعوة إليو.
الثاني :فضل العلم ،ومنزلة العلماء عند اهلل تعاىل وحقوقهم على اخللق ،وأهنم ىم ورثة

األنبياء ،ونقل ادلصنف ادلقارنة اليت عقدىا ابن القيم رمحو اهلل يف بيان فضل العلم على ادلال.
ودلا كان الكتاب معنيًا باألعالم الذين رفعوا لواء ادلنهج السلفي (السلفية) منهج أىل
الكالم عن تعريف (السلفية – منهج أىل السنة
السنة واجلماعة أردف بعد ىذه ادلقدمة
َ
واجلماعة)؛ فذكر:
فعرف الدعوة إىل اهلل بتعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن:
تعريف الدعوة السلفيةَّ :

(الدعوة إىل اهلل ىي الدعوة إىل اإلديان بو ومبا جاءت بو رسلو بتصديقهم فيما أخربوا بو
وطاعتهم فيما أمروا) (.)7

وعرف السلفية بأنها( :نسبة إىل السلف الصاحل)؛
ً
َّ
مستدال على ىذه النسبة لغةً
بكالم ابن فارس يف مقاييس اللغة.

وعرف السلف بأنه( :مصطلح يطلق على األئمة ادلتقدمني من أصحاب القرون
َّ
الثالثة ادلباركة من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ادلذكورين يف حديث رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم« :خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم»  ...والسلف الصاحل إمامهم
عرج على وجوب اتباع الكتاب والسنة بالرجوع إىل فهم
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم) مث َّ
السلف الصاحل.
مث ذكر أن للسلفية عدة ٍ
معان ترادفها ،فمنها( :اجلماعة ،أىل السنة واجلماعة ،أىل
احلديث ،أىل األثر ،مجاعة ادلسلمني ،الفرقة الناجية ،الطائفة ادلنصورة ،أىل االتباع ،السواد
األعظم).
مث ذكر يف سبع نقاط ما دييز منهج الدعوة السلفية؛ وىي باختصار:
 -1اليت تلتزم منهاج الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف حياتو ومنهاج أصحابو من
بعده.
 -5تعود إىل كالم اهلل ورسولو حني التنازع واالختالف.
 -7ال تقدم كالم أحد على كالم اهلل ورسولو.
 -7تعترب التوحيد ىو األساس الذي تبٌت عليو الدولة اإلسالمية الصحيحة ،وال
بد من إبعاد الشرك ومظاىره.
 -2ىم الذين حييون سنن الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف عبادهتم وسلوكهم وحياهتم.
 -0ىي اليت تأمر بادلعروف وتنهى عن ادلنكر.
 -4ىي اليت تنكر القوانني الوضعية اليت ىي من وضع البشر دلخالفتها حكم اإلسالم
وتدعو إىل حتكيم كتاب اهلل عز وجل.
مث ذكر أىم ما دييز عقيدهتم يف ست نقاط؛ وىي:
( )4رلموع الفتاوى (.)124/12

 -1أن اخلري والشر من قضاء اهلل وقدره.
 -5أن اإلديان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
معلوما من الدين
 -7أهنم ال يكفرون ً
أحدا من ادلسلمني بذنب ،إال إذا جحد شيئًا ً
بالضرورة.
 -7أهنم يعبدون اهلل وال يشركون بو شيئًا ،فال يستغيثون وال يستعينون إال باهلل وال
يتوكلون إال على اهلل عز وجل ويتوسلون إىل اهلل بطاعتو وعبادتو
صحيحا ،وال جيزمون ألحد
 -2أن الصالة جائزة خلف بر وفاجر إذا كان ظاىرىا
ً
كائنًا من كان جبنة وال نار إال من جزم لو النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وأن الصحابة وىم
عدول ليسوا مبعصومني عن اخلطأ ،والعصمة هلل تعاىل ولرسولو يف التبليغ ،ويًتضون عن أزواج
النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وأهنن مطهرات ومربثت من كل سوء.
 -0أن الصحابة األربعة :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ىم اخللفاء الراشدون
ادلهديون.
ثم ختم هذا المبحث بنقول عن أىل العلم يبني هبا وجوب اتباع منهج السلف وأنو

طريق صالح أمر ىذه األمة؛ وشلا ذكره قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل« :-ال عيب
على من أظهر مذىب السلف وانتسب إليو واعتزى إليو بل جيب قبول ذلك منو باالتفاق،
فإن مذىب السلف ال يكون إال ح ًقا»(.)8
مث شرع بعد ذلك يف الًتاجم مرتبًا ذلا ترتيبًا ىجائيًا -ألفبائيًا -على حروف ادلعجم؛
فكان أول من ترجم لو ىو (إبراىيم بن محد بن اجلاسر) وثخر من ترجم لو ىو (يوسف بن
عيسى القناعى).
منهجه في التراجم:

 يذكر يف العنوان االسم ادلشهور للمًتجم لو وأحيانًا يضع قبلو صفة مث يضع أسفلذلك تاريخ ادلولد والوفاة؛ كما قال -على سبيل ادلثال -يف ترمجة ابن القيم رمحو اهلل( :احملقق
ابن القيم  ..تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 421 - 021ىـ).
 يشرع يف الًتمجة بذكر عناوين جانبية يضع حتتها ما يناسب ذكره حتت كل عنوان؛( )7رلموع الفتاوى (.)172/7

ويرتبها كالتايل:
(امسو  -مولده  -نشأتو  -شيوخو  -أعمالو أو وظائفو  -صفاتو  -تالميذه -
مؤلفاتو  -وفاتو) ،وأحيانًا يغري ىذا الًتتيب أو يدخل بعضها يف بعض مثل ضم النشأة
والوالدة حتت عنوان (نشأتو ووالدتو) ،وأحيانًا يكتفي هبذه العناوين وأحيانًا يضيف ذلا أخرى
إذا احتاج األمر لذلك مثل( :ذكاءه وعقيدتو السلفية  -قصائده  -رثاءه والثناء عليو -
جهوده العلمية  -أبناءه  -من أقوالو  -زلنتو  -نشاطو الدعوي) .ورمبا أطال يف بعضها أو
اختصر حسبما يقتضي ادلقام وحسب ما يتوفر من معلومات عن صاحب الًتمجة.
 عند ذكره للنشأة يتكلم عن النشأة العلمية وطلبو للعلم ورحلتو يف طلب العلم إذاكان من أصحاب الرحلة.
 عند ذكر ادلؤلفات يأيت بصور لصفحة الغالف الداخلي لبعض ادلؤلفات إذا كانتمن ادلؤلفات ادلطبوعة.
 عند ذكره الوفاة ال يكتفي غالبًا بذكر َسنة الوفاة بل يذكر أحداثها ومكان الوفاةوالدفن وبعض أحداث التشييع.
وباجلملة فطريقتو يف عرض الًتمجة طريقة مرتبة معنونة تسهل على القارئ ترتيب
ادلعلومة والوصول دلا يريد.
بعض المؤاخذات على الكتاب:

جيدا إال ويعًتيو
شلا ىو معلوم ضرورة من سنن اهلل أنو ما من عمل بشري مهما كان ً
نقص ،والكتاب الذي بني أيدينا رغم ما بُذل فيو من جهد عظيم إال أن ىناك بعض
ادلؤاخذات؛ وسوف نذكرىا يف النقاط التالية:

 -1داللة العنوان (طالئع األنوار في تراجم علماء السلف األبرار) غري دقيقة يف

الداللة على ادلضمون من جهتني :األوىل :أن القارئ للعنوان ألول وىلة يفهم أن ادلقصود
قائال( :ىذه ِس َري وتراجم
ىو عرض تراجم السلف األبرار ،بل أكد ادلؤلف ذلك يف ادلقدمة ً
علمائنا السلف ،أئمة اذلدى ومصابيح الدجى) وادلطالع للكتاب ال جيد أن ىذا مقصود
ادلؤلف بل مقصوده الًتمجة للعلماء الذين محلوا منهج السلف ونشروه يف العادلني فكان األوىل

أن يكون عنوانو ( ....في تراجم علماء منهج السلف األبرار) أو (  ....في تراجم من

ادلًتجم ذلم ىم
حملوا منهج السلف األبرار) ،واجلهة الثانية :أن العنوان يدل على أن َ
علماء السلف السابقني فقط لكن الكتاب ضم تراجم للمعاصرين أكثر من السلف
السابقني رمحة اهلل على اجلميع.
 -5ادلقدمة حتتاج إىل إضافة توضح فكرة الكتاب وادلقصود منو إذ أن ادلؤلف مل يذكر
ذلك إال يف أقل من سطر مث شرع يف ذكر فضل العلم والعلماء.
 -7مل يذكر يف ادلقدمة ادلنهجية اليت سيسري عليها يف ترتيب الًتاجم (وىو الًتتيب
اذلجائي) كما ذكرنا.
فمثال
 -7يف ترتيبو للًتاجم وضع بعضها حسب الًتتيب اذلجائي لالسم ادلشهور؛ ً
وضع ابن القيم يف حرف األلف بناء على امسو ادلشهور واألصح وضعو يف حرف ادليم ألن
امسو زلمد ،أو يوضع يف األلف مع ذكره يف موضعو من حرف ادليم واإلحالة دلوضعو يف
حرف األلف ،وىكذا.
فهرسا لألعالم سواء ادلًتجم ذلا أو غريىم
 -2عدم وجود كشافات للكتاب وخاصة ً
على طريقة التصنيف يف كتب الًتاجم ليسهل الوصول للًتاجم.
 -0عدم وجود ثبت بادلراجع والطبعات اليت رجع إليها ادلؤلف.
 -4بالنسبة لًتتيب العناوين اجلانبية ( كاالسم وادلولد والنشأة والشيوخ والتالميذ )...
واليت يعرض من خالذلا ادلؤلف الًتمجة ال تسري على نسق واحد بل قد يدخل بعضها ببعض
فأحيانًا يفصل ادلولد عن النشأة وأحيانًا جيمعهما فيقول( :مولده ونشأتو) ،وأحيانًا يقول:
(نشأتو) فقط ويدخل حتتها االسم وادلولد والنشأة ،وكان األوىل جعل كل ذلك على نسق
واحد.
 -7ىناك عدة مؤاخذات على العزو؛ منها:
أ -ترك كثري من األقوال دون عزو إىل مصادرىا؛ كما يف ترمجة النسائي وغريىا كثري.
ب -ذكر بعض ادلصادر للنقول دون ذكر ادلوضع باجلزء والصفحة.
ج -عزو بعض الفوائد إىل ما ال حيسن العزو إليو؛ مثال :عند ذكر اسم شيخ اإلسالم
ابن تيمية ونسبو عزاه إىل مقدمة رسالة العبودية ،وال خيفى أن الكتب اليت ترمجت لشيخ
اإلسالم أكثر من أن حتصى ويسهل الرجوع إليها للعزو.

يج كثري من األحاديث يُكتفى فيو بذكر الكتاب مثل (رواه أبو داود) دون ذكر
د -ختر ُ
الرقم أو اجلزء والصفحة.
 -2اجلزء الذي ذكر فيو ادلؤلف تعريف الدعوة السلفية عليو عدة مؤاخذات؛ منها:
أ -أنو ذكره دون حتديد لو ىل ىو مبحث أم دتهيد أم ماذا ،بل أردفو بعد ادلقدمة
مباشرة.
ب ـ بدأ الكالم فيو دون توطئة تبني دلاذا وضع ىذا اجلزء وما عالقتو مبوضوع الكتاب.
ج ـ ذكر يف عنوانو (التعريف بالسلفية  ..منهج أىل السنة واجلماعة) مث بدأ الكالم يف
تعريف الدعوة السلفية وىذا غري ما ُكتب يف العنوان.
عرف
فعرفها لغة مث عند التعريف االصطالحي َّ
مث شرع يف تعريف كلمة (الدعوة) َّ
اصطالحا أو يذكر أن مقصودنا ىنا تعريف
(الدعوة إىل اهلل) وكان األوىل أن يعرف الدعوة
ً
الدعوة إىل اهلل.
عرف بعد ذلك (السلفية) ومل يتعرض لتعريف (الدعوة السلفية) اليت ذكر أنو
مث َّ
مثال بأهنا( :دعوة إىل السلفية أي دعوة إىل منهج السلف)
سيعرفها؛ وكان األجدر تعريفها ً
أو غري ذلك .لكن الذي يظهر أن كلمة (السلفية) وكلمة (الدعوة السلفية) عند الكاتب
سواء ،وأحيانًا يعرب هبذه وأحيانًا بتلك ،ولكن عند التأمل تلحظ الفرق بينهما.
الكتاب أهميته؛ فهو
وال يظنن القارئ الكريم أن ما ذُكر من مؤاخذات يسلب
َ
إضافة جيدة هامة للمكتبة اإلسالمية ،وتجميعة للتراجم لم يُسبق لها الكاتب ـ في

حدود بحثي -يحتاج إليها كل من حمل لواء المنهج السلفي من أبناء األمة ليكمل
مسيرة هؤالء األفذاذ.
والحمد هلل رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين

