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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إن لإلسالم مصدرين ال ثالث لهما القرآن والحديث، وهما يف التزنيل شقيقان ويف االحتجاج واالستدالل متماثالن،  
يرجع  وهما العمدة اليت رجع إليها سلفنا الصالحون من الصحابة والتابعني وتابعي التابعني يف كل صغرية وكبرية، وال يزال 

 يوم الدين.  لكهم واتبع هداهم إىلإليها من سلك مس 
وهناك كثري من خدم الحديث ولكن قّل من نصر الحديث، وال يمكن النصرة إال بالتمسك واالعتصام بالقرآن  

من  والحديث، وباإليمان واإليقان الكامل بأنهما مصدران ال اختالف بينهما، إذ أن كل واحد منهما من عند اهلل، }ولو كان 
{ ومما ال شك فيه أن كال منهما وحي من اهلل، ولذا كان من ضوابط أهل السنة:  وا فيه اختالفا كثرياعند غري اهلل لوجد

 ))الرجوع إىل جميع نصوص الكتاب والسنة يف مسألة ما وليس االختصار عىل بعضها دون البعض((. 
ِ  ض األحكام، وقد صدق هو مستقل يف بيان بع  فالحديث إما هو مؤيد لما هو يف القرآن أو هو شارح ألحكامه أو َرُسوُل اّلّلَ

ُ عَلَْيِه َوَسلََّم  اَل   أاََل إِّّنِ أُوتِيُت الُْقْرآَن َوِمْثلَُه َمَعُه،قَاَل: فيما يرويه عنه الِْمْقَداِم بِْن َمْعِدي كَِرَب الِْكْنِدّيِ ))حني َصىّلَ اّلّلَ
لُْقْرآِن، فََما َوَجْدتُْم فِيِه ِمْن َحاَلٍل فَأَِحلُّوُه، َوَما َوَجْدتُْم فِيِه ِمْن َحَراٍم  وُل: عَلَْيُكْم بِاىَل أَِريَكِتِه يَقُ يُوِشُك َرُجٌل يَْنَثِِن َشْبَعانًا عَ 

َباِع، أاََل َواَل  ُموُه، أاََل اَل يَِحّلُ لَُكْم لَْحُم الِْحَماِر اأْلَْهلِّيِ َواَل كُّلُ ِذي نَاٍب ِمْن الّسِ َ  لَُقَطٌة ِمْن َماِل فََحّرِ ْن يَْسَتْغِِنَ َعْنَها   ُمَعاَهٍد إِاّلَ أ
ْ أَْن يَْقُروُهْم، فَإِْن لَْم يَْقُروُهْم، فَلَُهْم أَْن يُْعِقُبوُهْم بِِمثْ   ِل قَِراُهْم. )رواه أحمد يف مسنده(. َصاِحُبَها، َوَمْن نََزَل بَِقْوٍم فََعلهَْْيِ

و فالزمن المذكور يف الحديث قد جاء، فمن تصدى بذب عن حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف هذا الزمن فه 
محمد بن عبد السالم التربيزي مؤلف هذا الكتاب )مشكاة   المسلك العالمةمجاهد يف سبيل اهلل، وممن سلك هذا 

 باألردية رحمهما اهلل تعاىل رحمة واسعة. هوشارح مرتجمةالمصابيح(، والشيخ الفاضل عبد السالم البستوي 
وما قام به أخونا الفاضل الدكتور عبد الرحيم بن محمد موالنا حفظه اهلل جهد جهيد وسعي حثيث، إذ أنه بعد أن   

غ وقام برتجمة معاّن القرآن إىل لغة تلغو وجد ثغرا كبريا يف مكتبة تلغو حيث لم يرتجم إىل هذه اللغة يف فن الحديث إال بل
المرام ألدلة األحكام، واللؤلؤ والمرجان، وبعد البلوغ لم يكن للدكتور إال أن يبصر الناس بالمشكاة، فأنار أبصار أهل تلغو 
بمشكاة المصابيح، ومن حسنات هذا الكتاب أن الدكتور قد ذكر قبل كل حديث تخريج العالمة الشيخ األلباّن رحمه اهلل،  

ني يقرأ وحني يعمل، إال أنه من المالحظ يف هذا الكتاب قد ورد يف مقدمات بعض األبواب حفيكون كل قارئ عىل بصرية تامة 
بعض األحاديث الضعيفة، فهي من صنيع المرتجم السابق فأبقاها المرتجم الالحق كما هي، فجزى اهلل المؤلف والشارح  

 والمرتجم والناشر يف الدارين خريا. 
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