فىائذ ألاشماس
َّ
املجلض الث اوي؛ مع شيخىا عبذ الغني عىشاث

جحشيش:
مهذي بن صالح البجائي

الشحمن َّ
عبذ َّ
حب ان

الشحمن َّ
بصم هللا َّ
الشحيم
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على رسولو األمني ،وعلى آلو
وصحابتو رضي اهلل عنهم أمجعني أما بعد:
فإن منية ادلؤمن أن يكون كما ذكر اهلل عن نبيو عيسى عليو السالم دلا
قال شاكرا ربو ما أسبغ عليو من نع ٍم﴿ :وجعلني مباركا أين ما كنت﴾
فغاية مناه أن يكون كالغيث أينما وقع نفع ،ينشر العلم ويبذلو يف رلالسو ال
فرق عنده بني ما كان معقودا أصالة للعلم كاحللق العلمية أو ما كان من
قبيل رلالس السمر وادلطارحات.
وقد عقد البخاري -رمحو اهلل -يف «صحيحو» بابا ترجم لو بقولو:
«باب السمر في العلم» وأورد حديث ابن عمر قال« :صلى بنا النبي

ﷺ

العشاء في آخر حياتو فلما سلم قام فقال :أرأيتكم ليلتكم ىذه

فإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن ىو على ظهر األرض أحد».
يفد إليها طلبة العلم والشعراء
وقد كان للعلماء يف عهد مضى رلالس ُ
واألدباء ورمبا تقام حبضرة ادللوك واألمراء ،تتطارح فيها القرائح وتتالقح فيها
األذىان يف نو ٍاد ٍ
أدبية عامرٍة بادلساجالت والطرائف العلمية ،وقد حفظت
لنا الكتب كثريا منها كمجالس العلماء للزجاجي .
ودلا كانت جتمعنا مبشاخينا بني الفينة وأختها رلالس من ىذا القبيل،
عرضت لنا فكرة تدوين ما يقع لنا فيها من نوادر علمية وفوائد سنية،
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وومسناىا مبا يناسب زمن غالبها؛ «فوائد األسمار» وميزة ىذه اجملالس أهنا
عفوية جامعة بني األنس واإلفادة والغرض من ىذه السلسلة ثالثة أشياء:
 بيان أن رلالس السمر ال ختلو من فائدة تذكر بل من درة تلتقط.
 االعتناء بآثار ادلشايخ من حقهم علينا ،وىذه اجملالس من تلك
اآلثار.
 إيصال ىذه الفوائد لغرينا شلن مل يشاركنا هبجة ادلسامرة ولقاء
األحبة.
واهلل نسأل التوفيق والسداد يف القول والعمل وأن ينفع هبذه السلسلة.
وىذا ىو اجمللس الثالث من تلك اجملالس ادلباركة ،وىو مع شيخنا عبد
الغين عوسات –حفظو اهلل ،-وقد زاهنا حضور ثلة من طلبة العلم
واإلخوان ،وىم أبو الرباء خالد محُّودة وأبو معاذ زلمد مرابط ووليد ساسان
وسعيد بلعيش والطيب خوجة واعمر نوري وأبو عبد اهلل يوسف زروق وأبو
وائل يوسف دبريسي وأبو سهيل سليم بودية وصالح من بوقاعة ومرافق
ذلم ،وذلك ليلة األحد  42رجب  0221ادلوافق ل ـ  10مارس .4102
وقد كان رللسا ماتعا مجع إىل العلم طُرفة ،وإىل االستفادة أُنسا،
وسنجعل الفوائد سلتصرة تغنيك إشارهتا عن تطويل عبارهتا وينبئك طرفها
على باقيها ،وليست الفوائد ادلنثورة ىاىنا خاصة مبا جيود بو شيخنا ،بل قد
السمة الغالبة عليها كوهنا لو.
تكون مشرتكة مع غريه ،وإن كانت ِّ
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ال جذوم لكارب َم َ
حمذة
من كالم العرب قوذلم« :ال تدوم لكاذب محمدة» ،وىي حكاية
حلال ادلفرتي على الناس كذبا وادلتشبِّع مبا مل يُعط ،ويف أمثال اجلزائريِّني
نظريىا ،وىو قولو« :يا من كان غداؤه كذبا كيف يكون عشاؤك؟! »،
ادلفرقة.
وىذا سلتصر حال ِّ

جفهمه أو جفحمه
لقد من اهلل على السلفيِّني يف ىذه الفتنة بأقالم مسددة وردود نـ ِّرية،
مجع شيخنا توصيفها يف مقابل أحوال الناس جتاىها يف كلمتني ،وىي أن
بعض الناس إذا مل يكن فامها تفهمو ،وإن عاند وأصر تفحمو.

َّ
الدششيح!
شلا وصف بو شيخنا مقال أيب معاذ األخري «ال ِّ
تعذبني» يف التعليق
على صوتية الشيخ ربيع بن ىادي –سلمو اهلل -أنو مبثابة التشريح الطِّيب
الذي يسفر عن احلقيقة ويكشف عن ادلالبسات ،وىو ما يُعرب عنو ب ـ
للحق بعد توفيقو أن جاءت شهادة
( ،)autopsieوقد كان من نصرة اهلل ِّ
التصرف فيها،
من كان حاضرا مبثل ما توصل إليو ادلرابط من برت الصوتية و ُّ
بل ظهرت الصوتية كاملة فتبني منها ما ذكر فللو احلمد.
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حعزبني!
ال ِّ
متهور بعد أن أتعبو وأكثر
كلمة قاذلا من بلغ من عُ ُمره التِّسعني ٍّ
لشاب ِّ

لتعصبو وسوء أدبو ،لكنها إن كانت قد عذبت الشيخ فإهنا ِّ
تعذب –
عليو ُّ
زلب لو زل ِرتم للعلم ،بل قد يتعذب ذلا أكثر من قائلها ،واهلل
كذلك -كل ٍّ

ادلستعان.

خالفذ فخىاه جلىاه
للحق،
كلمة ِّ
يرددىا الشيخ األلباين –رمحو اهلل -يف ردوده على بعض ادلناوئني ِّ
كما يف ِّرده على عبد الفتاح أيب غدة يف مقدِّمة حتقيقو للعقيدة الطحاوية –مثال،-
ادلفرقني ،ومن أراد أن يرى صدق ذلك فلينظر يف حوارات
وىي كلمة تصدق على ِّ
وزلاكمات أيب معاذ.

هل جشيذ أن ًَخشج الكخاب ِّصفشا؟!
ادلفرقة أن يعتذروا بو جلمعة عن حتقيقو لكتب أىل البدع دعواىم أن
شلا حاول ٍّ

الروايات
الشيخ األلباين فعل مثلها ،وىذه جناية على الشيخ وعلى العلم ،علما أن ِّ
عن مجعة يف شأن حتقيق تعددت وتضاربت ،وآخرىا أ ْن ِ
محد اهلل على حتقيقها ألنو

–كما زعم -كانت عن جهد منو ال سرقة جلهد غريه!

احلق الذي مرية فيو أن تعليقات وخترجيات الشيخ األلباين على بعض كتب
و ُّ
ادلخالفني كانت ردودا وانتقادات ذلم ،وذلذا ن ِدم الغزايل على تسليم كتابو يف فقو
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ليخرج أحاديثو ،وحدثنا شيخنا عبد الغين ِ
بسنده إىل سيِّد سابق
السرية للشيخ ِّ
ِّ
وليس بينو وبينو إال رجل أن ىذا الرجل اقرتح على سيِّد سابق أن يذيِّل كتابو «فقو

السنة» بكتاب الشيخ األلباين «تمام المنة في التعليق على فقو السنة» أن سيِّدا
قال لو بلهجتو ادلصرية« :إنت عايز يطلع الكتاب صفر؟!» وأشار بيده زللقا بني
السبابة واإلهبام.

َّ
مشاشلت مع الشيخ ألالباوي
درس كتاب الروضة الندية سنوات الثمانينات فعرض لو
ذكر الشيخ أنو كان يُ ّ

ضعفو أىل العلم بتدليس قتادة
حديث النهي عن البول يف اجلحر ،واحلديث يُ ّ
وعنعنتو عن ابن سرجس ،غري أ ّن الشيخ عبد الغين وقف عليو يف صحيح الرتغيب

رد األلباين أ ّن اخلطأ
والرتىيب فقيّد حبثا صغريا وراسل الشيخ األلباين بشأنو فكان ّ
من ادلصفف فعوض أن ينقلو من األصل لقسم الضعيف وضعو مع الصحيح.
ُ

فزهب فشيم ثالث فشحعىا بلىل ثالث!
شلا عُ ِرف عن مجعة قبل الفتنة وأثناءىا شدة تضارب أقوالو ومواقفو ،والشواىد

ادلفرقني شيخنا عما وقع عندىم يف مدينة
أحد ِّ
على ذلك كثرية ،ومنها ما حدث بو ُ

فرجيوة ،ذلك أهنم رجعوا إىل مجعة يف قضية فأتاه فريق منهم فقال ذلم قوال ،فأتاه
فريق آخر ليتثبتوا فقال ذلم قوال آخر ،مث أتاه فريق ثالث لريفعوا النِّزاع فقال ذلم قوال
ثالثا ،وزادىم ِ
أن اتركوا ىذا ألنفسكم واستأمنهم عليو!
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بين الىثائم والحلائم
وشلا يذكر يف ىذا الصدد أن أحد طلبة العلم شلن كانت لو جوالت مع مجعة
بسبب إحدى القضايا ،وكان يرى من تناقضو ما يراه وىو مع ذلك ضابط ألقوالو
عارف باضطرابو ،وشلا جاء من وصف شيخنا لضبط ذلك الطالب :أنو يذكر
احلقائق وأحيانا الدقائق وىو يف ذلك غري زلتاج للوثائق.

الص َّ
هحن هحخاج إلى شلفيين ال دعاة إلى َّ
لفيت
ِّ
أشد ما لقيو الناس يف طريق استقامتهم جناية األدعياء على دعوهتم،
من ِّ
ولشيخنا يف ىذا كلمات ،من أحسن من ما مسعنا منها قولو :حنن حنتاج إىل سلفيِّني
ال دعاة إىل السلفية.

إرا لم ججذن َّ
الص َّ
الذعىة َّ
لفيت في هزا الىكذ العصيب
فال حاحت إليك فيما بعذ
أىل العلم العناية بوظيفة الوقت وعبادة الساعة ،بل ىي قاعدة
شلا ينبِّو عليو ُ
قرآنية ،ويف ىذا الصدد يقال دلن مل ينصر احلق يف ىذه ادلرحلة الصعبة« :إذا مل
جتدك الدعوة السلفية يف ىذا الوقت العصيب فال حاجة إليك فيما بعد» ،وادلقصود
احلق واتضح وىم –مع ذلك -ساكتون منطوون.
ىاىنا ىم الذين ظهر ذلم ُّ
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للذ اهخىي ال ِّعشق!
ادلفرقني حبكم ما كان بينو وبني
جرى يف اجمللس ذكر الشفقة على أحد رؤوس ِّ

وسئل شيخنا عن رأيو يف ذلك
الوِّد القدميُ ،
بعض احلاضرين من العالقة السابقة و ُ
بعد مل يبق لو ما جيعل الناس
بعد ،وأن ما جاء بو ِّ
ادلفرق ُ
فقال :ىو عرق مل يكتو ُ
تتعاطف معو ،وسئل شيخنا عن حالو ىو فأخرب حبوادث سابقة عن أناس زاغوا بعد
استقامة ففاصلهم مفاصلة تامة ،وأنو قد اكتوى عرقو.
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فصل في طشائف املجلض
مبحب
مل خيل اجمللس من طُرفة حتمل ِعربة ،وىذه اليت نسوقها ىاىنا تتعلق
ٍّ
باحلق نصح.
للحق قد رجع وصادع ِّ
ِّ

َّ
الصهام
جه
جخ
اهظش إلى أًن
ِّ
احلق يف ىذه الفتنة ُكثُر –حبمد اهلل -بل كان من
لقد كان الراجعون إىل ِّ
عناوينها العريضة «بل يزيدون» جوابا على أيزيدون أم سنقصون؟ وقد تنوعت
أسباب رجوع الناس يف ىذه الفتنة كما تنوعت أسباب رجوعهم قدديا وحديثا ،وىذا

من لطف اهلل ﷻ بعباده.
تبصره
ومن لطائف حال أحد إخواننا وىو إمام مسجد يف الشلف أن سبب ُّ
باحلق أن ذىب إىل مجعة يف حديقة ادلوت أو قريبا منها فسمعو يزعم أن الشافعي
ِّ
السهام» أو قال« :سهام
قال« :إذا أردت أن تعرف احلق فانظر إىل أين تتجو ِّ
متوجهة إىل أيب معاذ زلمد مرابط
السهام ِّ
كل ِّ
األعداء» ،قال األخ :فنظرت ،فإذا ُّ
فقرأت لو فوجدت أن احلق معو.

شمعذ مىك بىفس ي!
وىذا أحد إخواننا من الثنية دلا استعرت الفتنة يف بدايتها وكثُـر فيها القيل
والقال تعجب شلا كان يُنقل عن مجعة فأراد أن يتثبت بنفسو ،فأتاه إىل باب الواد –

دتس حلتيتو،
كذلك -واختذ لنفسو رللسا قريبا من رللس مجعة حَّت كانت حليتُو ُّ
ومسعو يطعن يف شيخنا عبد الغين ويطعن ويقول يف نفسو :ىا قد مسعت بنفسي
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وتيقنت ،وعلِم أن الرجل يريد أن يهدم الدعوة السلفية من أساسها ،فرجع من
للحق مطمئنة.
ونفسو ِّ
ىنالك ُ

ََ
َ
هيف إرا غلب حمعت؟!
يف حلظات ادلكاشفة تتجلى احلقائق؛ كلمة قرأهتا ألحد الباحثني يف الرِّد على

اللِّيرباليِّني ،وإن شئت فقل :الباطل ملة واحدة ،ذلك أنو ما من مبطل إال وىو يف
نفسو ولو يف حلظات ادلكاشفة يعلم من ِ
قرارة ِ
احلق وأن خصمو
نفسو أنو على غري ِّ
أقوى حجة ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلما وعلوا﴾.
احلق بعد أن كان أحد رؤوس
وىذا أخونا صالح من بوقاعة شلن رجع إىل ِّ
ادلفرقون أن يقارعوه باحلجة ،إذ
ادلفرقني حييل الناس عليو ،وقد عجز –حبمد اهللِّ -
ِّ
فاقد الشيء ال يعطيو ،والشاىد أن مرافقو قد قص علينا أنو ِمسع بعضهم وىم يف
حرية من أمرىم كيف يصنعون معهم ،فقال قائلهم :نأخذه إىل الشيخ مجعة ،وإذا
بصاحبو يقول« :كيف إذا غلب الشيخ جمعة؟!» ،وذلذا الشُّجاع قصص سينشر
فيها مقاال بإذن اهلل.

َّ
وهل ًزهىا الىاس في الفتن؟!
عامي ،ذلك أن أحد عُمالو شلن كان حيضر رلالس
كلمة نطقت هبا فطرة رجل ٍّ

ال ُقبة مسع صاحبها يقول أن الدعوة السلفية ستعيش أزىى أيامها أو كالما حنو ىذا،

فتثبت منو مرة بعد مرة ذلول ما مسع ،فلما تيقن أن قد قيلت قال لو :وىل يزىوا
الناس يف الفنت؟!
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