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ة يف المجلة قواعد النشر العامَّ

1 .. الــنَّــْشــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو   ، مجلة  أو  كــتــاب  يف  قبل  مــن  ُنــشــر  قــد  المقال  يــكــون   أال 
وأن يكون إضافة للرتاث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات ، يلتزم فيها بعالمات الرتقيم التزاًما دقيًقا ، وتضبط اآليات القرآنية . 2 مادة النص : ُتَقسَّ
واألحاديث النبوية واألشعار واألمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبًطا كاماًل ، وكذلك ما 

يشكل من الكلمات، بحيث ُيَدقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم يف تحريرها الرتكيز الدقيق ، حتى ال يكون هناك فضول كالم ، وترقم هوامش . 3
كل صفحة على حدة ، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

َثَبُت المصادر والمراجع : يراعى يف كتابته اسم المصدر أو المرجع أواًل ، فاسم المؤلف، يليه . 4
اسم المحّقق أو المراجع أو المرتجم يف حال وجوده ، ثم اسم البلد التي نشر فيه ، َفَداُر النشر، 

وأخيًرا تاريخ الصدور .

ينبغي أن ال يزيد عن 25 صفحة كبيرة ، وتدخل يف ذلك الهوامش والمالحق . 5 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم واألشكال وصور المخطوطات  . 

مقاس 	.  يكون  بحيث   ،  word برنامج  الكمبيوتر  على  المقال  يكتب  أن   : الصفحة  مقاس   
الصفحة هو A4، بخط  Traditional Arabic والهوامش 2.5 سم من جميع الجهات، 

حجم الحرف ) 14 ( والمسافة بين األسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتاًبا مفاده أن مادته غير منشورة يف كتاب أو مجلة أخرى ، وأنه لم . 7
يرسلها للنشر يف مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خالل شهر من تاريخ تسلمها ، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 8
عدمه ، خالل مدة أقصاها 3 أشهر  .

التحكيم : تخضع المقاالت للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة الّسرية يف عملية . 9
إلى  بإرسالها  تقوم  فإهنا  أساسية،  تعديالت  إجراء  م  الُمَحكَّ أو  المجلة  رأت  وإذا  التحكيم. 

ل نشرها . صاحبها ، وتنتظر وصولها ، فإن تأخرت تأجَّ

يف حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوًقا لنشر . 10
مادة المقال بالمجلة .
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:  قال عبد اهلل بن المبارك
ين ، ولوال اإلسناد لَقال َمْن َشاء ما َشاء« »  اإلسناُد من الدِّ

رواه مسلم

رَِوايٌة	َوِدَرايٌة

راسات الُمتَِّصلة بتخريج باٌب ُيعنى بالدِّ

األحاديث والكالم عليها رواية ودراية
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اِغب  » منهل الرَّ
غائب« يف حال حديث صالة الرَّ

                   محمد وائل الحنبلي

¢
مة المقدِّ

ٍد وعلى آله وصحبه  الحمُد هلل ربِّ العالمين، والصالُة والسالُم على سيدنا محمَّ
أجمعين. أّما بعُد: 

چ  چ  چ   ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينا  عن  حاكًيا  شريعتنا  إتمام  يف  تعالى  اهلل  قال  فقد 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾  ] المائدة : 3 [ .

قهم: ﴿چ چ  ًرا مما ُيفرِّ ًحا ما يجمع كلمَة المسلمين ومحذِّ وقال جلَّ وعال موضِّ
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ] األنعام : 153 [ .

َة مِن الُفرقِة فقال: »فإنه مِن يعْش منكم  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ما سُيصيب األُمَّ وَوَصف حبيُبنا محمَّ
بعدي فسيرى اختالًفا كثيًرا«، ثمَّ ذكر عالَج ذلك فقال: »فعليكم بُسنَّتي«))).

دْت كلمُتها، وهذا ما َيطلُبه  ُته بُسنَّته ملسو هيلع هللا ىلص قلَّْت خالفاُتها، وتوحَّ ْت ُأمَّ فكلما تمسكَّ
المسلمون، وَيسعى إليه المؤمنون.

هذا، وإين لما زرُت داَر السعادِة إصطنبوَل عاَم )1423هـ(، وجدُت صالًة شاعْت 

)1( »سنن أبي داود«: 193/5، »سنن الرتمذي«: 341/4 وقال: »حديٌث حسٌن صحيح«.
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ان،  والشَّ الفضِل  أولو  الفقهاُء  ُة  األئمَّ َنهى عنها  بل  ولِد عدنان،  َتِرْد عن سيِّد  لم  فيها 
يُتها: فأحببُت جمَع بعِض النُّصوِص الفقهيَّة، لعلها تكون شافعًة عنَد سؤال الربيَّة، وسمَّ

»	َمْنَهل	الرَّاغب	يف	حال	حديث	صالة	الرَّاغئب	«

ولم َأنقل تخريَجها وبياَن كذبِها فهذا واضٌح كالشمس، وال َيغيب عن المرء إال 
إذا وضع على عينَيه أصابَعه الخمس.

د عبد الحي اللَّكنويِّ الحنفيِّ  وَمن َأراد ذلك فلُيراجْع كتاَب العالمِة الفقيه محمَّ
ع يف  بـ: »اآلثاِر المرفوعة يف األخبار الموضوعة«)))، فإنه توسَّ ى  )ت1304هـ( المسمَّ
تخريجها وبياِن فساِد حديثِها، وَذكر تاريَخها وواِضَعها)))، وقد اعتمد يف ذلك على كالم 

اإلمام أبي شامَة المقدسيِّ يف »الباعث على إنكار البدع والحوادث«)))، وعلى غيِره.

ثين والعلماء كما سيأيت معنا، إن  المحدِّ وكذلك َحَكم بوضع حديثِها كثيٌر مِن 
شاء اهلل تعالى.

ټ وقد َصنَّف غيُر واحٍد ِمن العلماء يف عدم جواز هذه الصالة، منهم:
يِن بُن عبِد السالم الشافعيُّ )ت0		هـ(،  ـ شيُخ اإلسالم وسلطان العلماء عزُّ الدِّ
نن  غائب الموضوعة، وبيان ما فيها مِن مخالفة السُّ يف رسالته: »الرتغيب عن صالة الرَّ

المشروعة«.

 (((
يِن أبو شامَة عبُد الرحمِن بُن إسماعيَل الشافعيُّ المقدسيُّ الُعَقيبيُّ ـ شهاُب الدِّ

)1( »اآلثار المرفوعة يف األخبار الموضوعة«: ص2	.

ِع اللكنويِّ بتخريج حديِث صالِة الرغائب: »َيصلح أْن يكوَن  )2( وقال العالمة عبُد الفتاح أبو غدة عن توسُّ
رسالًة ُمستقلَّة«، انظر »المنار المنيف«: ص95 الحاشية رقم: )2(.

)3( »الباعث على إنكار البدع والحوادث«: ص138.

، وهو شمال الجامِع األموي،  )4( نسبًة لحيِّ الُعقيبة ـ تصغير عقبة ـ الذي كان َيقطنه اإلماُم أبو شامَة المقدسيُّ
العالمُة  الشام  القراء يف بالد  فيه وَزاَرُه كباُر علماِء األُمِة وُوَجَهاُؤها. وكان شيُخ  وقد َخَرج منه وَسَكن 

ي هذا الحيَّ بـ: )عّش العلماء(. مشقيُّ الُعقيبيُّ )ت3	13هـ( ُيسمِّ د سليم الحلواينُّ الدِّ محمَّ
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غائب مِن اختالف«،  الرَّ لِما َوَقع يف صالة  )ت5		هـ(، ورسالُته اسُمها: »اإلنصاف 
نها يف كتابه »الباعث على إنكار البِدع والحوادث«. وقد َضمَّ

يِن سريج بُن محمٍد المْلطيُّ الشافعي))) )ت788هـ(. ـ زيُن الدِّ

»تحفة  له:  )ت894هـــ(،  الشافعيُّ  الَخيضريُّ  محمٍد  بُن  محمُد  يِن  الدِّ قطُب  ـ 

الحبائب بالنهي عن صالة الرغائب«))).

ين ابُن ُنجيٍم))) )ت970هـ(. ـ شيُخ الحنفيِة العالمُة زيُن الدِّ

))) )ت1000هـ(.
ـ فقيُه الدولِة العثمانية محمُد بُن مصطفى الواينُّ الحنفيُّ

اغب عن  ـ العالمُة عليُّ ابُن غانٍم المقدسيُّ الحنفيُّ )ت1004هـ(، له: »ردع الرَّ

غائب«. الجمع يف صالة الرَّ

آياصوفيا  بمسجد  الــواعــُظ  البالكِسريُّ  مصطفى  بــُن  محمُد  زاده  قاضي  ـ 

)ت1044هـ())).

، أحُد فقهاِء الحنفيَِّة بمدينة  يِن إبراهيُم بُن فتيان المقدسيُّ ـ أبو إسحاَق برهاُن الدِّ

غائب«))). دُّ الصائب على ُمصلِّي الرَّ الخليل، واسُم رسالتِه: »الرَّ

روِع يف المقصود بَعوِن الُمعين المعبود فأقول: وهذا أواُن الشُّ

)1( انظر »كشف الظنون«: 1591/2.

)2( انظر »كشف الظنون«: 5/1	3.

)3( انظر »كشف الظنون«: 8/1	8.

)4( انظر »األعالم«: 99/7.

)5( انظر »كشف الظنون«: 8/1	8، »هدية العارفين«: 277/2.

)	( انظر »كشف الظنون«: 837/1.
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1
بياُن	اسِم:	)صالة	الرَّاغئب(

اغب«))): ۞ قال ابُن غانٍم المقدسيُّ يف رسالته »ردع الرَّ
غائب(: فهو جمُع )َرِغيبٍة(، وهو األمُر المرغوُب فيه لغًة. »وأما لفظ )الرَّ

واضِع  بَزْعم  لُمصيبها  الحاِصلة  الكثيرِة  العطايا  ألجل  بذلك  يْت  ُسمِّ فكأهنا 

الحديث.

يْت به لرغبة العوامِّ السامِعيَن لألحاديث الواهية يف شأهنا وكثرِة  ويجوز أن يقال: ُسمِّ

الثواب، وُتطلق غالًبا على صالة رجٍب، وقد ُتطلق على صالة شعبان«، انتهى باختصار.

غائب( : ټ واضُع حديِث )صالِة الرَّ

ُمتهًما  راوًيا  نجُد  غائِب  الرَّ صالُة  فيها  ُذكرْت  التي  األسانيد  يف  النَّظر  خالل  مِن 

ٌة مِن الحفاظ على أنه هو الذي َوَضع هذه الصالَة، وهو: بالكذب، بل َذَكر عدَّ

أبو الحسن عليُّ بُن عبِد اهلل بِن الحسِن بِن َجْهَضٍم الهَمذاينُّ )ت414هـ(.

نصَّ على ذلك:

.((( ـ ابُن الجوزيِّ

.(((
ـ الذهبيُّ

ـ ابُن كثيٍر))).

غائب«: ص31. اغب عن الجمع يف صالة الرَّ )1( »ردع الرَّ

)2( »الموضوعات«: 438/2.

)3( »تاريخ اإلسالم«: 238/9.

)4( »البداية والنهاية«: 21/12.
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.(((
يِن العراقيُّ ـ وليُّ الدِّ

ـ ابُن حجر العسقالينُّ))).

يف  حجٍر  ابُن  الحافُظ  َأوردهــم  ومجاهيُل،  متَّهموَن  أيًضا  أسانيدها  يف  وهناك 
رسالته: »تبيين العجب«))).

ثين والعلماء: غائب( بالوضع ِمن المحدِّ ټ الذين َحكموا على حديث: )صالة الرَّ
ثيَن والعلماِء، منهم: ۞ وقد َحَكم بوضع حديثِها كثيٌر ِمن المحدِّ

.((( ـ ابُن الجوزيِّ

ٍد«))). ـ الذهبيُّ وقال: »حديُثها باطٌل بال تردُّ

ـ ابُن القيِِّم))).

.(((
يِن السبكيُّ ـ تاُج الدِّ

.(((
ـ ابُن رجٍب الحنبليُّ

.(((
يِن العراقيُّ ـ وليُّ الدِّ

، وسنُدها موضوٌع باطٌل«. )1)) وقال: »ال تصحُّ يِن ابُن الجزريِّ ـ شمُس الدِّ

)1(  »ذيل ميزان االعتدال«: ص3	3.

)2(  »لسان الميزان«: 554/5.

)3(  »تبيين العجب بما ورد يف فضل رجب«: ص21.

)4(  انظر: »الموضوعات«: 438/2.

)5(  »سير أعالم النبالء«: 143/23.

)	(  »المنار المنيف«: ص95.

)7(  »طبقات الشافعية الكربى«: 	/298.

)8( »لطائف المعارف«: ص228.

)9( »المغني عن حمل األسفار«: 203/1.

)10( »عدة الحصن الحصين«: ص103.
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ـ ابُن حجٍر العسقالينُّ))).

.(((
يِن العينيُّ ـ بدُر الدِّ

.((( يِن السخاويُّ ـ شمُس الدِّ

.(((
يِن السيوطيُّ ـ جالُل الدِّ

.(((
ـ ابُن حجٍر الهيتميُّ

.((( ـ البِْركِويُّ

ـ ُمالَّ عليٌّ القاري، وقال: »موضوٌع باالتفاق«))).

نة ال تثبُت إال  ِة الحديث والسُّ نة وال عنَد أئمَّ ـ العجلوينُّ، وقال: »لم تثبْت يف السُّ

بقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أو فعلِه أو تقريِره«))).

.(((
اٍت اإلسطنبوليُّ ـ ابُن ِهمَّ

.((1( ـ الكوثريُّ

)1( »تبيين العجب فيما ورد يف شهر رجب«: ص19.

)2( »عمدة القاري«: 39/4.

)3( »التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة«: 331/2.

)4( »الآللئ المصنوعة«: 55/2.

)5( »الفتاوى الكربى الفقهية«: 217/1.

ح به ابُن  )	(  قال أبو سعيٍد الخادميُّ يف »شرح الطريقة المحمدية« 210/4: »واألحاديُث فيها موضوعٌة، صرَّ
ح المصنِّف ]أي: البِْركِوي[ يف بعض رسائله«. الجوزيِّ وغيُره، كما صرَّ

)7( »المصنوع يف معرفة الحديث الموضوع«: ص259.

)8( »كشف الخفاء«: 417/2.

)9( »التنكيت واإلفادة«: ص	9.

)10(  »مقاالت الكوثري«: ص50. 
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2
خُمرتُِع	)صالةِ	الرَّاغئب(	مجاعًة	وبدايُة	انتشارِها

۞ َذَكر العالمُة أبو بكٍر الطَّْرُطوشيُّ )ت530هـ( يف كتابه »الحوادث والبِدع«))):
غائب هو رجٌل مِن ناُبُلَس كان حسَن التالوة، َصلَّى هذا  أنَّ الذي اخرتع صالَة الرَّ
انضاف  ثم  فَأحرم خلَفه رجٌل،  مِن شعبان  النصف  ليلَة  األقصى  المسجد  الرجُل يف 

إليهما ثالٌث ورابع، فما َخَتمها إال وهم يف جماعٍة كثيرة، وذلك سنَة )448هـ(.

المسجد  يف  الصالُة  فانتشرت  كثيٌر،  خلٌق  معه  فَصلَّى  القابِل  العام  يف  جاء  ثم 
األقصى، وبيوِت الناس ومنازلهم، وهكذا.

يِن العالئيُّ )ت1	7هـ( هذه الفائدَة يف »فتاواه« ثم قال))): ۞وَنَقل صالُح الدِّ
ُتها،  ر اهلل ـ وله الحمُد والمنَّة ـ إبطاَلها على يد أهِل الخير، وُحسمْت مادَّ »ثم قدَّ

فينبغي الزجُر عنها، وأال ُتعاَد بعَد إبطالِها«.

۞ والذي أبطلها ببالد الشام هو سلطاُن العلماِء العزُّ بُن عبِد السالم )ت0		هـ(، 
شهر  يف  الجمعَة  فَخَطب  األموي)))،  بالجامع  والخطابَة  اإلمامَة  تولى  أْن  بعَد  وذلك 

رجٍب، وبيَّن بأهنا بدعٌة منكرة))).

الملك  مِن  بأمٍر  )ت33	هـــ(  الكلبّيُ  دحيَة  ابُن  اإلماُم  مصَر  بالد  يف  وَأبطلها   ۞
الكامل محمِد ابِن الملك العادل أبي بكٍر محمِد بِن أيوب )ت35	هـ())).

)1(  »الحوادث والبدع«: ص132.

)2(  »فتاوى العالئي«: ص39.

)3(  »طبقات الشافعية الكربى«: 210/8.

)4(  »كشف الظنون«: 1081/2.

)5(  انظر »مساجلة علميَّة حوَل صالِة الرغائب«: ص55.
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3
أقوال	الفقهاء	يف	عدم	جواز	)صالةِ	الرَّاغئب(

أواًلـ المذهب الحنفي:

الصلواِت  ِذكر  عنَد  الرائق«)))  »البحر  يف  )ت970هـ(  ُنجيٍم  ابُن  العالمة  قال   ۞
المكروهة:

ل  غائب التي ُتفعل يف رجٍب يف أوَّ »ومِن هنا: ُيعلم كراهُة االجتماِع على صالة الرَّ
ليلِة جمعٍة منه، وأهنا بدعة«.

۞ وَنَقل العالمُة ابُن عابديَن )ت1252هـ( يف »حاشيته«))) كالَم »البحر« ثم قال:
عن  اغب  الرَّ »َرْدَع  اُه  سمَّ حسٌن  تصنيٌف  فيها  المقدسيِّ  ين  الدِّ نوِر  »وللعالمة 
ريَن مِن علماء المذاهب  ميَن والمتأخِّ غائب«، َأحاط فيه بغالب كالِم المتقدِّ صالة الرَّ

األربعة«.

يِن المقدسيُّ )ت1004( هو المعروُف بابِن غانٍم شارِح »نظم الكنز«،  ۞ ونوُر الدِّ
متها))): وقد وقفُت على رسالته هذه، ورأيُته قال يف مقدِّ

ة المساجد،  َق ُحكاَمنا لمنع َمن يفعل هذه البدعَة مِن أئمَّ »ورجوُت اهلل تعالى أْن ُيوفِّ
وقطِع ما يرتتَّب على ذلك مِن القبائح والمفاِسد«.

۞ وقال أيًضا:
هذه  مثل  يف  الجماعَة  أنَّ  حنيفَة  أبي  األعظم  اإلمام  مذهب  ُكتب  يف  »والمنقوُل 

ٌر عنَد الفقيِه النبيه، ال يحتاج فيه إلى تنبيه«. الصالِة بدعٌة مكروهٌة، وهذا مقرَّ

)1(  »البحر الرائق«: 57/2.

)2(  »رد المحتار على الدر المختار«: 1/1	4.

)3(  »َرْدع الراغب عن الجمع يف صالة الرغائب«: ص	2.
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أنَّ هذه الصالَة مخالفٌة  السالِم  بِن عبِد  العزِّ  ))) عن 
المقدسيُّ ابُن غانٍم  ۞ وَنَقل 

للشرع مِن أحَد عشَر وجًها، ثم ساقهم واحًدا واحًدا.

ـ وقال مال علي القاري))) )ت1014هـ(:

ِم  التقدُّ لِرياسِة  وطلًبا  العوام،  لجْمِع  شبكًة  المساجِد  ِة  أئمَّ جهلُة  َجَعلها  »وقد 
وتحصيِل الُحطام«.

۞وقد َأحسن الكوثريُّ )ت1371هـ(  عندما قال يف إحدى »مقاالته«))):
»قوِت  أمثاُل  َذَكرها  وإْن   ، منها شيٌء خاصٌّ يثبْت  فلم  ُة  الخاصَّ الصلواُت  »وأما 
 ((( اللكنويُّ الحيِّ  عبُد  ُث  المحدِّ أطال  وقد  و»الُغنية«)))،  القلوب«)))و»اإلحياِء«))) 

النََّفَس يف تبيين ُوجوِه الفساِد يف رواياتِها«.

۞ وممن قال ببدعتها وعدِم جوازها من العلماء:
ـ العينيُّ )ت855هـ( يف »عمدة القاري«))).

ـ ابُن أمير حاج )ت879هـ( يف »الَحْلَبة«))).

ـ إبراهيُم الحلبيُّ )ت	95هـ( يف »الشرح الكبير على الُمنية«)1)).

)1(  »َرْدع الراغب عن الجمع يف صالة الرغائب«: ص48.

)2(  »مرقاة المفاتيح«: 350/3.

)3(  »مقاالت الكوثري «: ص50.

)4(  »قوت القلوب«: 189/1.

)5(  »إحياء علوم الدين«: 203/1.

)	(  »الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل«: 331/1.

)7(  انظر »اآلثار المرفوعة يف األخبار الموضوعة«: ص2	.

)8(  »عمدة القاري«: 39/4.

)9(  »َحْلبة المجلِّي«: 572/2.

)10(  »الشرح الكبير«: ص433.
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ـ البِْركِويُّ )ت981هـ( يف »الطريقة المحمدية«))).

ـ وأبو سعيٍد الخادميُّ )ت	117هـ( يف »الربيقة المحمودية«))).

ثانًيا ـ المذهب المالكي:

غائب( والردِّ  ۞ َأطال العالمُة ابُن الحاجِّ الفاسيُّ )ت737هـ( يف إبطال )صالِة الرَّ
على َمن قال هبا))).

غائب( بدعٌة منكرة)))، وأهنا مكروهٌة على قواعد  ر ابُن الحاجِّ أنَّ )صالَة الرَّ ـ وقرَّ

اإلمام مالٍك، رحمه اهلل تعالى))).

وقال أيًضا: »وَمن حضر مِن أرباب المناصب الدينيَِّة عالًما بذلك فهو ُجرَحٌة يف 

ه إال أْن يتوب، وأما إْن حضر لُيغيَِّر ـ وهو قادٌر بشرطه))) ـ فيا حبَّذا«))). حقِّ

ـ وقال بعدم جوازها وأنه ال أصَل لها العالمُة الحطَّاُب )ت954هـ( يف »مواهب 

الجليل«))).

)1(  انظر »الربيقة المحمودية يف شرح الطريقة المحمدية«: 210/4.

)2(  »الربيقة المحمودية«: 92/1.

)3(  »المدخل إلى تنمية األعمال بتحسين النيات، والتنبيِه على بعض البدع والعوائد التي انُتحلْت، وبياِن 
شناعتها وُقبحها«: 248/4.

)4(  »المدخل«: 248/4.

)5(  »المدخل«: 294/1.

)	(  هلل درُّ العالمِة الفقيِه المربِّي ابِن الحاج على هذا القيِد المهمِّ يف األمر بالمعروف والنهِي عن المنكر، 
شرِحهم  عنَد  العلماِء  كالُم  ذلك  يف  وُينظر  منه،  أكربَ  ُمنَكٍر  إلى  النهُي  ُيوِصل  لم  إْن  عنه  ُينَهى  فالمنَكُر 

لحديث: »من رأى منكم منكًرا إلخ«.

)7(  »المدخل«: 293/1.

)8(  »مواهب الجليل«: 323/3.
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َيختلف  ال  بأنه  خليل«)))  مختصر  »شرح  يف  ـــ(  )ت1099ه رقاينُّ  الزُّ وأفاد   ۞
ة والحكاِم المنُع منها. المذهُب المالكيُّ يف كراهتها، وينبغي لألئمَّ

ثالًثا ـ المذهب الشافعي:

:(((» ۞ جاء يف »فتاوى اإلمام النوويِّ

ُسنَّة  هي  هل  رجٍب:  ِمن  جمعٍة  ليلِة  ِل  أوَّ يف  المعروفُة  غائِب  الرَّ صالُة  »مسألة: 

وفضيلة، أو بدعة؟

الجواب: هي بدعٌة قبيحٌة منكَرة أشدَّ إنكاٍر، مشتِمَلٌة على منكرات، فَيتعيَّن ترُكها 

واإلعراُض عنها، وإنكاُرها على فاعلها، وعلى وليِّ األمِر منُع الناس مِن فِعلها.

ها، وَتسفيِه فاعلِها. وقد صنَّف العلماُء كتًبا))) يف إنكارها وذمِّ

بكونِها مذكورًة يف »قوت  البلدان، وال  مِن  كثيٍر  لها يف  الفاعليَن  بكثرة  ُيغرتُّ  وال 

ين«))) ونحِوهما، فإهنا بدعٌة باطلة. القلوب«))) و»إحياء علوم الدِّ

.(((» وقد صحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن أحدث يف ديننا))) ما ليس منه فهو َردٌّ

.» ويف »الصحيح«))) أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن عمل عمال ليس عليه أمُرنا فهو ردٌّ

)1(  »شرح الزرقاين على مختصر خليل«: 501/1.

)2(  »فتاوى اإلمام النووي«: ص57.

)3(  انظر ما تقدم ، ص 130 - 131 .

)4(  »قوت القلوب«: 189/1.

)5(  »إحياء علوم الدين«: 203/1.

نة« للبغوي، وروايُة »الصحيحين« وغيِرهما: »يف َأمرنا«. )	(  هكذا جاءْت يف »شرح السُّ

)7(  رواه البخاري: )97	2(، ومسلم: )1718(، والبغويُّ يف »شرح السنة«: 211/1.

)8(  َأورده البخاريُّ أوَل باِب النجش تعليًقا، وأخرجه مسلم: )1718(.
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ويف »صحيح مسلم«))) وغيِره: أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كلُّ بدعٍة ضاللٌة«.

جوع إلى كتابه فقال تعالى: ﴿ جئ حئ  مئ ىئ  وقد أمر اهلل تعالى عنَد التنازع بالرُّ
باتباع  يأمْر  يئ جب      حب خب مب ىب     يب جت حت خت﴾  ] األنعام : 153 [ ، ولم 

الجاهلين، وال باالغرتار بغَلطاِت المخطِئين، واهلل أعلم«.

۞ وقال النوويُّ أيًضا يف »شرح صحيح مسلم«))):
ضاللٌة  هي  التي  البدع  مِن  منكرٌة  بدعٌة  فإهنا   ،((( وُمخرتَِعها  واضَعها  اهلل  »قاتل 

وجهالة، وفيها منكراٌت ظاهرة.

ُمصلِّيها  وتضليِل  تقبيحها،  يف  نفيسًة  مصنَّفاٍت  ة  األئمَّ مِن  جماعٌة  َصنَّف  وقد 
وُمبَتِدِعها.

ودالئُل ُقبِحها وُبطالنِها وتضليُل فاعلِها أكثُر مِن أْن ُتحصَر«.

۞ وقال أيًضا يف »المجموع«))):
نصِف  ليلِة  وصالُة  رجٍب،  يف  جمعٍة  َل  أوَّ غائب  الرَّ بصالِة  المعروفُة  »الصالُة 

شعباَن:

بِذكرهما يف كتاب »قوت  ُيغرتُّ  قبيَحتاِن، وال  هاتاِن الصالتاِن بدعتاِن، ومنكراِن 
القلوب« و»إحياء علوم الدين«، وال بالحديِث المذكوِر فيهما فإنَّ كلَّ ذلك باطٌل.

ة فصنَّف ورقاٍت يف استحباهبما،  وال ُيغرتُّ ببعض َمن اشتبه عليه حكُمهما مِن األئمَّ
فإنه غالٌط يف ذلك.

)1(  »صحيح مسلم«: )7	8(.

)2(  »شرح النووي على مسلم«: 20/8.

)3(  انظر ما تقدم ، ص 135 .

ب«: 548/3. )4(  »المجموع شرح المهذَّ
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ٍد عبُد الرحمِن بُن إسماعيَل المقدسيُّ كتاًبا  ۞وقد َصنَّف الشيخ اإلمام أبو محمَّ
نفيًسا يف إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد رحمه اهلل«، انتهى.

مِن  غائب  الرَّ صالة  يف  وقع  لما  »اإلنصاف  هو  المقدسيِّ  محمٍد  أبي  وكتاُب 
اختالف«، وقد أودعه بتمامه يف كتابه: »الباعث على إنكار البدع والحوادث«.

يِن العطاُر المعروُف بالنوويِّ الصغير))) )ت724هـ(: ۞ وقال عالُء الدِّ
النَّقل والعدل، وقد  ِة  أئمَّ باتفاق  كلُّها موضوعٌة  المرويَُّة يف فضلها  »واألحاديُث 
المسلمين،  وعلماِء  ين  الدِّ ِة  أئمَّ بيَن  طويلٍة  أزمنٍة  يف  ومباحُث  مناظراٌت  فيها  جرْت 

وُأبطلْت والحمُد هلل والمنة«.

»بدعة  قائالً:  »فتاواه«)))  يف  )ت	75هـ(  بكيُّ  السُّ يِن  الدِّ تقيُّ  اإلمام  وَوَصفها   ۞
َمذمومة«.

يِن العالئي )ت1	7هـ( ))): ۞ وقال الحافظ صالُح الدِّ
»وال نظَر إلى َكْوِن ذلك صالًة يف ليلة فاِضلة؛ ألنَّ هذا معاَرٌض بكونه بدعًة يف 
دين اهلل تعالى، وإحداًثا لما لم َيشرْعه اهلل سبحانه وتعالى، وال َسنَُّه رسوُل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص، 

لُف مِن الصحابة«. وال فعله السَّ

، وسنُدها موضوٌع باطل«))). ۞ وقال اإلمام ابُن الجزريِّ )ت833هـ(: »ال تصحُّ
۞ وقال الحافظ ابُن حجرٍ العسقالينُّ )ت852هـ( عن هذه الصالة: »ال أصَل 

لها«))).

)1(  انظر »مساجلة علميَّة حول صالة الرغائب«: ص55.

)2( »فتاوى السبكي«: 159/1.

)3( »فتاوى العالئي«: ص39.

)4( »عدة الحصن الحصين«: ص103.

)5(  »فتح الباري«: 55/11.
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قوِل  عن  »فتاواه«)))  يف  )ت	92هـــ(  األنصاريُّ  زكريا  اإلسالِم  شيُخ  وُسئل   ۞
النوويِّ السابق، وعن شخٍص أنكر قوَل النَّوويِّ هذا فأجاب:

، وعليه فالمنكُِر مخطٌِئ يستحقُّ التأديب!«. »الحكُم كما قال النَّوويُّ

غائب  الرَّ صالُة  تجوز  هل  )ت974هــــ())):  الهيتميُّ  حجٍر  ابُن  وُسئل   ۞
أم ال؟ جماعًة 

مِن  النصف  ليلَة  المعروفة  كالصالة  فإهنا  الرغائِب  صالُة  »أما  فأجاب: 

ُفرادى  فعُلهما  فُيكره  موضوٌع،  وحديُثهما  مذُمومتان،  قبيحتاِن  بدعتاِن  شعبان: 

انتهى. وجماعة«، 

وأفاد يف موضٍع آخَر))) بأنَّ المنَع منهما ـ جماعًة أو انفراًدا ـ ُمتعيٌِّن؛ إزالًة لِما َوَقع 

هِة والُمتعبِّديَن مِن أهنا سنٌة أو مطلوبة! ِة وبعِض المتفقِّ يف أذهان العامَّ

۞ وقال بعدم جوازها ِمن األعالم:
ـ السراُج البلقينيُّ )ت804هـ())).

يِن السخاويُّ )ت902هـ())). ـ شمُس الدِّ

ـ إسماعيُل العجلوينُّ )ت2	11هـ())).

ى لهذه الصالِة المبتَدعة بالمنع لدى الحكام وبالتصنيف، سلطاُن  وقد َتَصدَّ  ۞

)1(  »فتاوى زكريا األنصاري«: ص28/أ.

)2(  »الفتاوى الكربى الفقهية«: 217/1.

)3(  »الفتاوى الكربى الفقهية«: 80/2.

)4(  »التوضيح لشرح الجامع الصحيح«: 448/13.

)5(  »التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة«: 331/2.

)	(  »كشف الخفاء«: 29/2.
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غائب،  العلماِء العزُّ بُن عبِد السالم، ومصنَُّفه فيها ُطبع باسم: »الرتغيب عن صالة الرَّ
نن المشروعة«. وبيان ما فيها مِن مخالفِة السُّ

بأحَد  وَأتى على بطالنِها وعدِم جواِزها  القائِل هبا،  الرسالِة على  ردَّ هبذه  والعزُّ 
عشَر وجًها.

وقد َأورد رسالَة العزِّ بِن عبِد السالِم بتمامها ابُن الحاجِّ المالكيُّ يف »المدخل«)))، 
يتِها.  يِن السبكيُّ يف »الطبقات الكربى«)))، وذلك ألهمَّ وتاُج الدِّ

رابًعا ـ المذهب الحنبلي:

۞ قال اإلماُم ابُن رجٍب الحنبليُّ )ت795هـ( يف »لطائف المعارف«))):
»وهذه الصالُة بدعٌة عنَد جمهوِر العلماء.

ريَن مِن الحفاظ: أبو إسماعيَل األنصاريُّ  وممن َذَكر ذلك مِن أعيان العلماء المتأخِّ
وأبو بكٍر ابُن السمعاينِّ وأبو الفضِل بُن ناصٍر وأبو الفرِج بُن الجوزيِّ وغيُرهم.

موَن؛ ألهنا ُأحدثْت بعَدهم. وإنما لم يذكْرها المتقدِّ

يتكلَّموا  ولم  مون،  المتقدِّ يعرْفها  لم  فلذلك  مئِة  األربع  بعَد  ظهرْت  ما  وأوُل 
انتهى. فيها«، 

۞ وقال اإلماُم ابُن تيميَة )ت728هـ( يف »فتاواه«))):
أحٌد  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل،  رسوُل  َيُسنَّها  لم  ين،  الدِّ ِة  أئمَّ باتفاق  بدعٌة  غائِب  الرَّ »صالُة 
ين: كمالٍك والشافعيِّ وأحمَد وأبي حنيفَة  ة الدِّ مِن خلفائه، وال استحبَّها أحٌد مِن أئمَّ

)1(  »المدخل«: 277/4.

)2(  »طبقات الشافعية الكربى«: 251/8.

)3(  » لطائف المعارف«: ص228.

)4(  »مجموع فتاوى ابن تيمية«: 134/23.
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والثوريِّ واألوزاعيِّ والليِث وغيِرهم.

والحديُث المرويُّ فيها َكِذٌب بإجماِع أهِل المعرفِة بالحديث«.

۞ وممن قال ببدعتها وعدِم جواِزها:
ـ اإلماُم ابُن القيِّم )ت751هـ( يف »المنار المنيف«)))، 

يِن ابُن مفلٍح المقدسيُّ )ت3	7هـ( يف »الفروع«))). ـ شمُس الدِّ

ـ الربهاُن ابُن مفلٍح )ت884هـ( يف »المبدع شرح المقنع«))).

اويُّ )ت8	9هـ( يف »اإلقناع«))). ـ الحجَّ

ـ الُبهويتُّ )ت1051هـ( يف »شرح منتهى اإلرادات«))).

)1(  »المنار المنيف«: ص95.

)2(  »الفروع«: 104/5.

)3(  »المبدع شرح المقنع«: 33/2.

)4(  »اإلقناع«: 154/1.

)5(  »شرح منتهى اإلرادات«: 519/1.
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4
ٌة	لطيفٌة	 قصَّ

عن	)صالة	الرَّاغئب(

اِب الحنبليُّ )ت7	5هـ(: ُث النحويُّ عبد اهلل بُن أحمَد ابُن الخشَّ قال المحدِّ

غائِب على عادة الناس؟! قالت ُأمي: ما أراك ُتصلي صالَة الرَّ

، ملسو هيلع هللا ىلص، أو صحابتِه، وهذه  فقلُت: يا ُأمي، إنما ُأوثر مِن الصلوات ما َوَرَد عن النبيِّ
، ملسو هيلع هللا ىلص، وال عن أحٍد مِن أصحابه. الصالُة لم ُتْرَو عن النبيِّ

الفضِل  أبو  الحافُظ  وكان  تي،  عمَّ ابَن  لي  فاسأْل  منَك،  ذلَك  أسمع  ال  فقالت: 
تِها، فاتفق أين لقيُته فقلت له: الوالدُة ُتسلِّم عليك،  ))) ابَن عمَّ

اَلميُّ محمُد بُن ناصٍر السَّ
غائب، هل وردْت عن الرسول أو صحابتِه؟ وتسألك عن صالة الرَّ

فقال لي: فهالَّ أخربَتها بحقيقِة ذلك؟

فقلُت: قد أبْت إال أن ُأخربها عنك.

فقال: سلِّم عليها وقل لها: »أنا َأَسنُّ منها، فإهنا ُأحدثْت يف زمني وعصري، وقد 
حتى  الناُس  وتداولها  الشام،  مِن  وردْت  وإنما  ُيصلِّيها،  أحًدا  َأرى  وال  برهٌة  مضْت 

َأْجَرْوها ُمجرى ما ورد مِن الصلوات المأثورة«.

كذا يف »معجم األدباء«))).

الَمي البغدادي )ت550(، انظر »سير أعالم  )1(  هو اإلمام الحافظ أبو الفضل محمُد بُن ناصِر بِن محمٍد السَّ
النبالء«: 5/20	2.

)2( »معجم األدباء«: 1505/4.
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5
فائدة

جاء يف »المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير«))):

»رجٌب مِن الشهور منصرٌف، وله جموع: أرجاٌب، وأرجبٌة، وأرُجٌب«.

فتقوُل: جاء رجٌب، وأدركُت رجًبا، وُصْمٌت يف رجٍب.

)1(  »المصباح المنير«: مادة: )رجب(.
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6
خاتمة

ُتعبِّر عن حال  ابِن الجوزيِّ  بكلماٍت ذهبيٍة لإلمام  أْن أختَِم هذه الرسالَة  أحببُت 
البعض، سائاًل اهلل أن يكوَن هوانا َتبًعا لِما جاء به الشرُع القويم، وموافًقا لِما َسنَُّه نبيُّنا، 

صلَّى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقوُل يف كتابه الممتِع »صيد الخاطر«))):

»رأيُت عاداِت الناِس قد غلبْت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشوَن مِن فعل 
الشيء؛ لعدم جريان العادِة ال لنهِي الشرع!

باعها  الَقراَضُة)))  له  فإذا حصلْت  يبيُع ويشرتي،  بالخير  ُيوصف  مِن رجٍل  فكم 
بالصحيِح مِن غير تقليٍد إلمام، أو عمٍل برخصٍة؛ عادًة مِن القوم، واستثقااًل لالستفتاء!

وَنرى َخْلًقا يحافظون على )صالة الرغائب(، ويتواَنون عن الفرائض«.

غائب. هذا ما أردُت َجْمَعُه عن صالة الرَّ

والحمُد هلل ربِّ العالمين.
***

، ليلَة  ، َسَتر اهلل ذنَبه الخفيَّ والجليَّ د وائل الحنبليِّ وكتبه الفقير لرحمة ربِّه العليِّ محمَّ

النصف مِن شعبان، سنَة 1424 للهجرة النبوية، على صاحبها أزكى صالٍة وأتمُّ تحيَّة.

حُت فيها النَّظَر وأعددُتها للطباعة يف شهر رجٍب الفرد 1438هـ. ثم سرَّ

)1(  »صيد الخاطر«: ص243.
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املصادر	واملراجع
اآلثار المرفوعة يف األخبار الموضوعة، عبد الحي اللكنوي ـ تحقيق محمد السعيد زغلول ـ دار -  1

الكتب العلمية ببيروت ـ الطبعة األولى، 1405هـ.

إحياء علوم الدين، الغزالي ـ تصوير دار المعرفة.-  2

األعالم، خير الدين الزركلي ـ دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الخامسة عشر، 2002م.-  3

اإلعالم واالهتمام بجمع فتاوى شيخ اإلسالم، زكريا األنصاري ـ مكتبة باريس الوطنية برقم: -  4
.)950(

اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل، موسى الحجاوي ـ تحقيق عبد اللطيف السبكي ـ مطبعة -  5
مصطفى محمد بالقاهرة ـ الطبعة األولى، 1351هـ.

الباعث على إنكار البدع والحوادث، أبو شامة المقدسي ـ تحقيق مشهور حسن سلمان ـ دار -  	
الراية ـ الطبعة األولى، 1408هـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم ـ المطبعة العلمية بالقاهرة ـ الطبعة األولى، -  7
1311هـ.

البداية والنهاية، ابن كثير ـ مطبعة السعادة، القاهرة ـ الطبعة األولى، 1351هـ.-  8

ـ -  9 نبوية يف سيرة أحمدية، أبو سعيد الخادمي  بريقة محمودية يف شرح طريقة محمدية وشريعة 
مطبعة البابي الحلبي، 1348هـ.

الغرب -  10 دار  ـ  معروف  بشار  تحقيق  ـ  الذهبي  واألعــالم،  المشاهير  وَوَفَيات  اإلسالم  تاريخ 
اإلسالمي، بيروت ـ الطبعة األولى، 1424هـ.

تبيين العجب بما ورد يف فضل رجب، ابن حجر العسقالين ـ مكتبة التازي بالقاهرة ـ الطبعة -  11
األولى، 1350هـ.

طرابزوين -  12 أسعد  ونشره  بطبعه  اعتنى  ـ  السخاوي  الشريفة،  المدينة  تاريخ  يف  اللطيفة  التحفة 
الحسيني ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ الطبعة األولى، 1399هـ.

عبد -  13 بن  العز  المشروعة،  السنن  مخالفِة  من  فيها  ما  وبيان  الرغائب،  صالة  عن  الرتغيب 
اإلسالمي،  المكتب  ـ  الشاويش  زهير  ومحمد  األلباين  الدين  ناصر  محمد  تحقيق  ـ  السالم 

بيروت ـ الطبعة األولى، 1380هـ.

تحقيق -  14 ـ  الدمشقي  همات  البن  السعادة،  ِسْفر  خاتمة  أحاديث  تخريج  يف  واإلفادة  التنكيت 
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أحمد البزرة ـ دار المأمون للرتاث، دمشق ـ الطبعة األولى، 1407هـ.

ـ تحقيق دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق -  15 ابن الملقن  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، 
الرتاث ـ دار النوادر، دمشق ـ الطبعة األولى، 1429هـ.

الحاوي للفتاوي، السيوطي ـ مطبعة السعادة، القاهرة ـ الطبعة األولى، 1352هـ.-  	1

ـ تحقيق -  17 حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي، ابن أمير حاج 
أحمد الغالييني ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ الطبعة األولى، 	143هـ.

الحوادث والبدع، الطرطوشي ـ تحقيق علي الحلبي ـ دار ابن الجوزي، الدمام ـ الطبعة الثالثة، -  18
1419هـ.

ذيل ميزان االعتدال، العراقي ـ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي ـ مركز البحث العلمي بجامعة -  19
أم القرى، مكة المكرمة ـ الطبعة األولى، 	140هـ.

ردع الراغب عن الجمع يف صالة الرغائب، ابن غانم المقدسي ـ تحقيق محمد المباركي ـ دار -  20
ان ـ الطبعة األولى، 1429هـ. الفتح، عمَّ

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين عابدين ـ مطبعة بوالق، القاهرة ـ الطبعة األولى، -  21
1272هـ.

امة ـ دار القبلة، جدة ـ الطبعة الثانية، 1425هـ.-  22 سنن أبي داود ـ تحقيق محمد عوَّ

ـ الطبعة األولى، -  23 ـ دار الغرب اإلسالمي، بيروت  سنن الرتمذي ـ تحقيق بشار عواد معروف 
1998م.

ِسَير أعالم النبالء، الذهبي ـ مؤسسة الرسالة، بيروت ـ الطبعة األولى، 1410هـ.-  24

شرح الزرقاين على مختصر سيدي خليل، عبد الباقي الزرقاين ـ تحقيق عبد السالم أمين ـ دار -  25
الكتب العلمية، بيروت ـ الطبعة األولى، 1422هـ.

شرح السنة، البغوي ـ تحقيق زهير الشاويش وشعيب األرناؤوط ـ المكتب اإلسالمي، بيروت -  	2
ـ الطبعة الثانية، 1403هـ.

الطبعة -  27 ـ  بإسطنبول  أفندي  ـ مطبعة عارف  الحلبي  إبراهيم  المصلي،  منية  الكبير على  الشرح 
األولى، 1325هـ.

ناشرون، -  28 الرسالة  ـ مؤسسة  الرتكي  اهلل  ـ تحقيق عبد  البهويت  منتهى اإلرادات، منصور  شرح 
بيروت ـ الطبعة األولى، 1421هـ.
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شرح النووي على البخاري، انظر: المنهاج. -

األولى، -  29 الطبعة  ـ  بيروت  النجاة،  طوق  دار  ـ  الناصر  زهير  د  محمَّ بعناية  ـ  البخاري  صحيح 
1422هـ.

الطبعة -  30 ـ  القاهرة  العربية،  الكتب  إحياء  دار  ـ  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم ـ  صحيح 
األولى، 1412هـ.

صيد الخاطر يف التخلِّي من األمراض النفسية والتحلِّي باآلداب الشرعية واألخالق المرضية، -  31
ابن الجوزي ـ تحقيق حسن السماحي سويدان ـ دار القلم، دمشق ـ الطبعة الثالثة، 1433هـ.

طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين السبكي ـ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ـ -  32
مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ـ الطبعة األولى، 1383هـ.

عدة الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين، ابن الجزري ـ شرح حسنين مخلوف ـ مكتبة -  33
المدين، القاهرة ـ الطبعة األولى، 1350هـ.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني ـ المطبعة المنيرية، القاهرة، 1348هـ.-  34

الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، عبد القادر الجيالين ـ تحقيق صالح عويضة ـ دار الكتب -  35
العلمية، بيروت ـ الطبعة األولى، 1417هـ.

فتاوى زكريا األنصاري، انظر: اإلعالم واالهتمام. -

فتاوى السبكي، تقي الدين السبكي ـ مطبعة القدسي، القاهرة ـ الطبعة األولى، 	135هـ.-  	3

ان ـ الطبعة األولى، -  37 فتاوى العالئي، صالح الدين العالئي ـ تحقيق عمر القيام ـ دار الفتح، عمَّ
1430هـ.

الطبعة -  38 ـ  القاهرة  حنفي،  الحميد  عبد  مطبعة  ـ  الهيتمي  حجر  ابن  الفقهية،  الكربى  الفتاوى 
األولى، 1357هـ.

فتاوى النووي، انظر: المسائل المنثورة. -

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجرـ  ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيـ  المطبعة السلفية، -  39
القاهرة ـ الطبعة األولى، 1379هـ.

الطبعة -  40 ـ  الرياض  المؤيد،  دار  ـ  الرتكي  اهلل  عبد  تحقيق  ـ  الصالحي  مفلح  بن  الفروع، محمد 
األولى، 1424هـ.

ُقوت القلوب يف معاملة المحبوب وَوْصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، أبو طالب المكي -  41
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ـ تحقيق محمود الرضواين ـ مكتبة دار الرتاث، القاهرة ـ الطبعة األولى، 1422هـ.

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، العجلوين ـ مكتبة -  42
القدسي، القاهرة ـ الطبعة األولى، 1351هـ.
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االستدراك والتعقيب

يسرُّ » مجلة الرتاث النبوي « بدًءا من العدد القادم بإذن اهلل أن تستحدث باًبا 

َبات واالستدراكات على  بعنوان »االستدراك والتعقيب« وتفتح باهبا الستقبال التََّعقُّ

مقاالت المجلة بأعدادها السابقة وفاء لَِحقِّ العلم وأداء لَِحقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو ، مهما اجتهدنا يف 

ز ، ومهما بذلنا من ُوْسع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ

العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة ، من نقٍد هادف ، لنبلغ بالعمل ما 

ة واإلتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتََّسامي عليه ليس  ونقول كما قال العالمة أحمد شاكر  ))): » الضِّ

 :(((  من أخالق العلماء ، وليس من أخالق المؤمنين«، ويقول العالمة السيد صقر

»يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ 

له من مالحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديًما، والطابعين حديًثا « . 

ونأمل من إخواننا ُمراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص فيما يكتبه 

السالم  العالمة عبد  ، وما أحسن وصف  تعقبات على إخوانه  أو  من استدراكات 

هارون ))) لعملية النقد التي كانت بين جيل األفذاذ من محققي الرتاث ، حين 

قال : » كان النقد حيًّا ال يستثير حفيظة وال ُيوِغر قلًبا « . واهلل ولي التوفيق .

۞۞۞

)1( مقدمة تحقيقه لـكتاب »  الشعر والشعراء « البن قتيبة، 1/ 31 . 

)2(  مقدمة تحقيقه لـكتاب » الموازنة  بين ِشْعر أبي تمام والُبحرتي « لآلمدي، ص 14 .

)3( » قطوف أدبية «، ص 	 .
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