
 : دفاع العلمة اللباني عن نفسه

 " هذا كلم المام اللباني في السلسلة الضعيفة عن كتاب " ظاهرة الرجاء

ًا في الردعلى علماء الكلم الذين يخالفون أهل الحديث في  قال رحمه ا ( وقد بدا لي من مطالعتي للكتاب المذكور أنه ذو فائدة كبيرة جد

مع غلو ظاهر في بعض عباراته؛ حتى ليخال إلّي أنه يميل إلى مذهبقولهم: (اليمان يزيد وينقص، وأن العمال الصالحة من اليمان)،   

ًا،مع أنه يرد عليهم، الخوارج،  ًا وأخرى تلويح ًا لبعضوغمزني بالرجاء أكثر من مرة؛ تارة تصريح   مع إظهاره الحترام والتبجيل -خلف

ًل؛ ما لم يدل على أن تركه عن ًا بأنني ل أكفر تارك الصلةكس  الغلة ول أقول: التباع-، وهو يعلم أنني أنصر مذهب الحديث، متعذر

 عقيدة وجحود، كالذي يقال له: (إن لم تصل، وإل؛قتلناك)، فيأبى فيقتل؛ فهذا كافر مرتد -كما كنت نقلته في رسالتي «حكم تارك

 الصلة»،عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية - وعلى مثله حمل ابن تيمية الثار التي استفاضت عن الصحابة في كفر تارك الصلة، وقوله

ومع هذا رمانا). 46-38-صلى ا عليه وسلم-: «ليس بين العبد وبين الكفر إل ترك الصلة» . انظر كلهما في الرسالة المذكورة (ص  

، وهدانا ا وإياه لما اختلف في ِمن الحق؛ إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمالمؤلف بالرجاء.. سامحه ا . 

ًا فيما َنبا قلمه عن الصواب، وما فيه من الخطاء والتناقضات، وبخاصة في تأويله للحاديث والنصوص ولّيه  ومجال مناقشته واسع جد

 إياها إلى ما يتفق مع ما ذهب إليه مع محاولته التشكيك في صحة الحديث المتفق علىصحته؛ إذ شعر أن تأويله غير مقنع -كما فعل بحديث

ًا عن ذكر ما هو عليه منها [size/].الجهنميين الذين يخرجهم ا ِمن النار بغير عمل عملوه-. بل وإعراضه أحيان

ًا، مما ل أجده الن ًا مديد ًا يتطلب التفرع له وقت  .أقول: هذا باب واسع جد

 وا المستعان

949/ 14سلسلة الحاديث الضعيفة ( ) 

785رقم الشريط :  

15رقم الفتوى :   

 سئل محدث العصر المام المجدد: محمد بن ناصر الدين اللباني – رحمه ا – عن كتاب : (ظاهرة الرجاء في الفكر السلمي لسفر

 الحوالي ) هل رأيته ؟

 !قال الشيخ : رأيته فقيل له : الحواشي – يا شيخنا – خاصة الموجودة في المجلد الثاني ؟

ًا ما منذ نحو أكثر من ثلثين سنة حينما كنت في الجامعة [السلمية] وسئلت في  فقال الشيخ : كان عندي – أنا – رأي صدر مني يوم

 مجلس حافل عن رأيي في جماعةالتبليغ ؟

 فقلت يومئذ : "صوفية عصرية" و الن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف

ًا مع كلمة الحافظ الذهبي - خالفوا السلف في كثير من مناهجهم  .- وأقول هنا تجاوب

  ، فهذا يشبه الخروج الن حين نقرأ من كلمهم - لنهم في الواقع - كلمهم ينحو منحى الخوارجفبدا لي أن اسميهم : خارجية عصرية

 . في تكفير مرتكب الكبائر. لكنهم - ولعل هذا ما أدري أن أقول ! – غفلة منهم أو مكر منهم

 (وهذا أقوله أيضا من باب قوله تعالى: ( ول يجرمنكم شنآن قوم على أن ل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

 ما أدري ليصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة لكنهم يدندنون حول بعض الكبائر ويسكتون – أو يمرون – على الكبائر الخرى ، ولذلك

 . أنا ل أرى أن نطلق القول ونقول فيهم أنهم خوارج إل من بعض الجوانب وهذا من العدل الذي أمرنا به

http://www.alalbany.name/audio/785/785_15.rm 

855رقم الشريط : _a 

04رقم الفتوى :  

00:16:42قراءة ما نقل عن ابن أبي العز وابن عبد البر في ذم المرجئة ؟ (  ) 

http://www.alalbany.name/audio/785/785_15.rm


http://www.alalbany.name/audio/855/855_a_04.rm
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