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٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له 

  إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأن حممداً عبده ورسوله .
اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، 
وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف 

  العاملني إنك محيد جميد .
آل  )أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ يا(

   ١٠٢عمران / 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها (

ا رِجمهنثَّ مبإِنَّ او امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريكَانَ الًا كَث للَّه
يبقر كُملَي١النساء / )ع  

) يصلح لَكُم أَعمالَكُم ٧٠يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا (  (
فغيا ويمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن لَكُم ٧٠األحزاب /   )ر 

 ،٧١  
  مث أما بعد 

مليئة باألحداث املثرية  –على كافة مستويام  –فمن املعلوم أن حياة العلماء 
متعطشاً دائماً ملعرفة ، والوقائع الغريبة ، واليت جتعل املتابع هلم ، والقارئ لسريهم ، 
  املزيد عنهم ، وعن حيام اخلاصة ، وما مروا به من أحداث .

وتصبح هذه األخبار ، وتلك األحداث هلا املصداقية الكاملة حينما يرويها 
  صاحب املوقف نفسه ، ويسطرها يف كتبه وأعماله .



٦ حديث الذكريات

 تعاىل ، من هؤالء األعالم حمدث الشام العالمة ناصر الدين األلباين رمحه اهللا
اهلامة والغري هامة ، الكبرية والصغرية  –فقد كان يروي بعض املواقف واألحداث 

  على تنوعها . –يف ثنايا كتبه ومؤلفاته  –
ومن خالل انشغايل بأعمال الشيخ رمحه اهللا تعاىل والعيش مع كتبه ومؤلفاته ، 

صة ، فكان تتبعت هذه األحداث ، وتلك املواقف ، واستخرجتها يف مدونيت اخلا
  أن اجتمع لدي الكثري من هذه األحداث ، وتلك املواقف .

وخاصة احملبني  –وأحببت أن يشاركين إخواين املسلمني يف شىت بقاع املعمورة 
؛ فجمعت هذه املواقف ورتبتها وأخرجتها يف هذا  -للشيخ رمحه اهللا تعاىل 

أن يرحم صاحبها  الكتيب الذي بني يديك اآلن ، سائالً املوىل تبارك وتعاىل
  وجامعها وناشرها ، وكل من اطلع عليها ، هو ويل ذلك ونعم الوكيل .

  وكتبه
  حممد حامد حممد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  ترمجة خمتصرة عن حياة الشيخ رمحه اهللا تعاىل
  

: هونشأت هدومول هامس  
اشقودرة  هو محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم جنايت األلباين ، ولد يف مدينة

  . )١(م١٩١٤هـ املوافق سنةَ ١٣٣٣بِشمالِ ألبانيا سنةَ 
وكانت أُسرته فَقريةً بعيدةً عن الغىن ، متدينة يغلب عليها الطَّابع العلمي ، فَقد 
 يف العاصمة الشرعية جايت األلباين يف املعاهدوح بن آدم ناحلاج ن هوالد جخرت

قَدمياً واليت تعرف اليوم باستانبول ، ثُم رجع إىل بِالده  –اآلستانة  –نية العثما
 الناس ليهع دفرجِعاً تم ى أصبحتح ، لَقَّاهتو لَّمهعا تعليمِ الناسِ متينِ والد دمةخل

نهذُ م٢(وتأخ(.  
ياتراحلِ حاأللباينُّ عن م ثنا الشيخحديقولُ :ورا لَها فَيختصم ةالذاتي هسريتو ه  

(( وكذلك يف احلَديث بشرى لَنا : آل الوالد، الذي هاجر بأهله من بلدة 
(اشقودرة ) عاصمة (ألبانيا) يومئذ فراراً بالدينِ من ثَورة (امحد زوغو) أزاغَ اهللا 

يف املسلمني سريدأ يالذي ب ،هقَلب ، (أتاتورك) يف األتراك هلَفسريةَ سم األلبان 
 نيتفَج- همحترإىل ( دمشق الشام ) ما ال  –بِفضلِ اهللا و هذه هجرتبِ هببِس

 ، الصالةُ والسالم ليهنوحٍ ع رمع شتلو عو ، كرِهلريب بِواجِبِ ش أن أقوم أستطيع
يةَ السوريةَ أوالً ، ثُم اللغةَ العربيةَ الفُصحى ثانياً ، األمر فقد تعلَّمت فيها اللغةَ العرب

الذي مكَّنين أن أعرِف التوحيد الصحيح الذي يجهلُه أكثر العربِ الذين كانوا من 

                                                        
، وحياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه ،   ١٩٧ لنور الدين طالب ينظر : مقاالت األلباين)١(

 . ٤٤حملمد بن إبراهيم الشيباين 
  .٤٤حياة األلباين ينظر:  )٢(



٨ حديث الذكريات

بِفَضله  –؛ إال قليالً منهم ، مثَّ وفَّقين اُهللا  -فَضالً عن أهلي وقَومي  –حويل 
ونَ تد هكرمنهم وم دن أحم عد  –وجيهقهاً ، بأصوالً وف نةوالس احلديث راسةإىل د

أن درست على والدي وغريِه من املشايخِ شيئاً من الفقه احلنفي وما يعرف بِعلمِ 
 (اخلريي اإلسعاف) درسةن مجِ مالتخر عدب ،والبالغة رفكَالنحوِ والص ، اآللة

دائية ، وبدأت أدعو من حويل من إخويت وأصحايب إىل تصحيحِ العقيدة ، اإلبت
وترك التعصبِ املذهيب ، واُحذِّرهم من األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، وأرغِّبهم 
يف إحياِء السننِ الصحيحة اليت أماتها حىت اخلاصةُ منهم ، وكانَ من ذلك إقامةُ 

ينِ يف املصلَّى يف دمشق ، مثَّ أحياها إخواننا يف حلب ، ثُم يف بِالد صالة العيد
أخرى يف سوريا ، واستمرت هذه السنةُ تنتشر حىت أحياها بعض إخوانِنا يف 
 ، الةورِ والصعلى القُب ن بِناِء املساجِدم اسالن ذَّرتكَما ح ، (ان/األردنمع)

ك كتايب ( حتذير الساجِد من اتخاذ القُبورِ مساجِد )، وفاجأت قَومي والَّفت يف ذل
 ، األموي الةَ يف املسجِدالص ركتتن قَبلُ ، وعوا مسمطَين اجلديد بِما لَم ينِي وبو
يف الوقت الذي كَانَ يقصده بعض أقاريب ؛ النَّ قَرب يحىي فيه كَما يزعمونَ، 

بيلِ ذلك ويف س لَقيت–  دن األقارِبِ واالباعال  –م للحق اعيةكُلُّ د لقاهما ي
 ، اجلَهلَة بنيعضِ املتعصالرسائلِ يف ب عضب مٍ ، والَّفتةُ الئيف اهللا لَوم تأخذُه

عثيني ، وطَنيني والبهِم إىل احلكَّام الوبِ وِشاياتبتنيِ بِسرم جِنتبتصرحيي وس
 كانَ ذلكلإلسالمِ ، و خالفه م؛ ألن مالقائ ال أؤيد احلُكم : لتئس نيهِم حعضبل

  خريا يل وسبباً النتشارِ دعويت.
 نة إىل كَثريٍ من البالدوالس إىل التوحيد للدعوة اهللا يل اخلروج رسلَقد يو

البِالد األوربية ، مع التركيزِ على انه ال نجاةَ  السورية والعربية ، ثُم إىل بعضِ
 ، اإلسالمية التكتةَ للتدوال فائ م من االستعمارِ والذُّلِّ واهلَوانهمما أصاب سلمنيللم

رضي اهللا  –واألحزابِ السياسية إال بالتزامِ السنة الصحيحة منهجِ السلف الصالحِ 



٩ ينمن حياة العالمة األلبا

؛ فَنفَع اُهللا ما -عقيدةً وفقهاً وسلوكاً  –؛ ولَيس على ما عليه اخلَلَف اليوم  -عنهم 
شاَء ومن شاَء من عباده الصالحني وظهر ذلك جلياً يف عقيدتهِم  وعبادم، ويف 

بِه دشههِم ، مما يألبستهِم ويئاتم ، ويف ههساجِدمهِم لفٍ ، وال  بِنائنصكُلُّ عاملٍ م
يجحده إال كَلُّ حاقد أو مخرف ، مما أرجو أن يغفر اهللا يل بِذلك ذُنويب ، وأن 

(( اتحالالص متت هتهللا الذي بِنِعم ذَلك أليب وأمي ، واحلَمد أجر بكتي)٣(.   
  بِدايةُ طلبِه للعلمِ :

الـم المدأ الغولِ (( بخدأ بِديف الشامِ ، وأول ما ب هتراسن البانية دم هاجِر
 ها بِجِوارِ البناِء األثريقركانَ ممشق ، وبِد االبتدائية ةاخلريي اإلسعاف درسةم
 لةاملرح ةعلى نِهاي ى أشرفتح على ذلك واستمر ، ةالبزوري بِقصرِ العظم يف حي

االبتدائية وأصاب ، زاةالغ بالفَرنسيني ةوريالثَّورة الس ت أعاصريباألثناِء ه ويف هذه ،
 ناكهأخرى بِسوقِ ساروجه و سةدرنها إىل ملَيها ، فانتقلوا عأتى ع ريقةَ حساملدر

  أى الشيخ دراسته األوىل .
يف املدارِسِ الن هوِء رأيِ والدسظراً لنو دمع رقَر فَقَد ، ةينيالد احيةن النم ةظامي

إكمالِ دراسته ، ووضع له برناجماً علمياً مركزاً قَام من خالله بِتعليمه القرآنَ 
. احلنفي ذهبِهم قهفو والصرف والتجويد  

ربية على بعضِ الشيوخِ من أصدقاِء والده كَما انه تلقَّى بعض العلومِ الدينية والع
مثل الشيخِ سعيد البرهاينِّ إذْ قَرأَ عليه كتاب (مراقي الفالح) وبعض الكُتبِ 

.الغةلومِ البيف ع ةاحلديثي  
أخذَ الشيخ إجازةً يف احلديث من الشيخِ راغبِ الطباخِ ، علَّامة حلب يف 

لك إثر مقابلة لَه بِواسطة األستاذ محمد الـمبارك الذي ذَكَر للشيخِ زمانِه، وذ

                                                        
  .٦١٧-٧/٦١٥السلسلة الصحيحة  )٣(



١٠ حديث الذكريات

الطباخِ ما يعرِفُه من إقبالِ الفىت على علومِ احلديث وتفوقه فيها ، فَلَما استوثَق من 
   .)٤(ذلك خصه بإجازته تقديراً واعترافاً ))

 إىل علمِ احلديث ههوجت: بِه هواهتمام  
توجه الفىت إىل علمِ احلديث يف نحوِ العشرين من عمرِه ، حيثَ انه تأثَّر بِمجلَّة 

  . -رمحه اهللا-املنارِ اليت كَانَ يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا 
نارِ فاطَّلع فيه وقد الحظَ ذَات يومٍ وهو يتجولُ يف املكتبات جزءا من مجلَّة امل

 شريياإلحياِء للغزايلِّ ، و تابك يهف فصشيد رضا يد رحمم دبِقلمِ السي حثعلى ب
 فَاستهواه ، اجلزِء كُلِّه ةطالَعإىل م العلمي ذلك النقد هفَعفَد ، هذمآخو نِهحاسإىل م

  نسخه . ذلك التخريج الدقيق حىت صمم على
وقَد ذَكر الشيخ اذوب أنه اطَّلع على ذلك النسخِ فإذا هو يف أربعة أجزاء، يف 
ثَالث مجلَّدات ، تبلُغ صفَحاتها ألفنيِ واثنيت عشرةَ يف نوعنيِ مختلفنيِ من اخلطِّ ، 

واستدراكاً ، مع أن الشيخ  أحدمها عادي والثاين دقيق علَّق بِه يف اهلوامشِ تفسرياً
  يف ذلك الوقت لَم يكُن قَد جتاوز العشرين من العمرِ .

ومنذُ ذلك احلنيِ والشيخ مولَع يف علمِ احلديث ، فَقَد ازداد إقباال على علمِ 
 هدكان والو ، ديدش فبِشغ ندالس دراسةو قا -رمحه اهللا-احلديث هحذِّرئالً : ي

((علم احلديث صنعةُ املفاليسِ )) ، ورغم هذا فَقد ازداد حب الفىت حلديث رسولِ 
  .)٥(ومتييزِ صحيحه من ضعيفه -صلى اله عليه وسلم-اهللا 

  صفاته وأخالقُه : 

                                                        
 .٤٦-٤٥حياة األلباين  )٤(
  .٥٣-٤٦ينظر : حياة األلباين   )٥(



١١ ينمن حياة العالمة األلبا

إىل احلق هجوعرو هعواضنها توأهلِ احل وم ، لنيلماِء العامالع هذه أخالقو ق
املخلصني ، فانَّ احلق غايتهم وهم معه حيثُما حلَّ وارحتلَ ، ال يبالون بِما قَد يقالُ 
عنهم إذا رجعوا عن بعضِ أقوالهِم وفتاويهِم إذا تبين لَهم الصواب يف خالفها ، 

ه على كَلمة لو كُتبت وقَد كَانَ الشيخ على جانِبٍ كَبريٍ من ذلك ، وقَد وقَفْت لَ
: قَولُه قَّها وهيح فَى ذلكاِء الذهب ملا وبِم  

(( إنَّ العلم ال يقبل اجلُمود ، أُكرر ذلك يف مجالسي ومحاضرايت ، ويف 
تضاعيف بعضِ مؤلَّفايت ، وذلك مما يوجِب على املسلمِ أن يتراجع عن خطئه عند 

ورِه وان ال يجمد عليه...من أجلِ ذلك فانه ال يصعب علي أن أتراجع عن ظُه
  . )٦(اخلطأ إذا تبين يل))

ومن األمثلة على رجوعه إىل احلق ما ذَكَره يف كتابِه صفة الصالة انه رجع عن 
  وجيري، وهي : أربعة مسائلَ انتقَده عليها الشيخ حمود الت

١.دعاِء التشهاملأمثِ واملغرمِ يف د فسريت _  
  _ قَولُه عن الصالة أنها أعظَم ركنٍ من أركان اإلسالمِ.٢
٣.هعاءِ التوجيف د ( إليك لَيس والشر ) ملَةج فسريت _  
يدينِ يف السجود _ تصحيح ما جاَء يف نقله عن البدائعِ تعليقاً على رفعِ ال٤

األثرم :٧(بلفظ: ابن األثرمِ، والصواب( .  
 عجن الشيخ األحاديثَ اليت رسد ححمم مؤلِّفُه يهف عمتابٍ جلى كع قَفْتقَد وو

  عنها األلباينُّ تصحيحاً وتضعيفاً وهو يف مجلَّدينِ.

                                                        
. وينظر : الكلم الطيب البن تيمية ١/٤٤ه وكذا املصدر نفس ،٥/١٠السلسلة الضعيفة   )٦(

 .٨بتحقيق األلباين 
   .٣٣-٣٠ينظر : صفة صالة النيب لأللباين  )٧(



١٢ حديث الذكريات

: هيوخخامسا : ش  
األلباينُّ ع لمذَ الشيختم :تة وهديوخ على ش  

١ ، عرف بِعلمِ اآللةوما ي احلَنفي قهن الفشيئاً م ليهع رسفَقد د : هوالد _
الغةوالب رف٨(كالنحوِ والص(.  

_ الشيخ سعيد البرهاين : قَرأ عليه كتاب (مراقي الفالحِ) وبعض الكُتبِ ٢
لومِ البالغَةيف ع ٩(احلديثَة(.  

راغب الطباخِ : علَّامةُ حلب يف زمانِه ، وقد أخذَ عنه اإلجازةَ يف  _٣
١٠(احلَديث(.  

١١(سادسا : تالميذُه( :  
تالميذُ كُثر، يصعب حصرهم وعدهم ، خاصةً وأنه درس  -رمحه اهللا-للشيخِ 

  لِ التمثيلِ ال احلَصرِ: يف اجلامعة اإلسالمية ثَالثَ سنني ، ومنهم على سبي
  ربيع بن هادي عمري املدخلي.  -١
 .-رمحه اهللا–مقبل بن هادي الوادعي  -٢
 محدي عبد ايد السلفي ، احملقِّق املعروف.   -٣
٤-  .ةالنبوي املعروف ، نزيلُ املدينة اد ، الشيخبعبد احملسن الع 
 الشيخ حممد عيد العباسي ، الزم الشيخ يف دمشق. -٥
 جامعة الكويت.–لدكتور عمر سليمان األشقر ، أستاذ بكلية الشريعة ا  -٦
 خري الدين وانلي.  -٧

                                                        
  .٧/٦١٥السلسلة الصحيحة   )٨(
  .٤٥حياة األلباين   )٩(
 .٤٥املصدر نفسه   )١٠(
   . ٤٧، وصفحات بيضاء للحليب  ١٠٥-٩٤ حياة االلباينينظر :  )١١(



١٣ ينمن حياة العالمة األلبا

 حممد إبراهيم شقْرة ، مقيم يف عمان.  -٨
 عبد الرمحن عبد الصمد ، الزمه يف حلب ومحاه .  -٩

 زهري الشاويش ، صاحب املكتبِ اإلسالمي . -١٠
 علي خشان ، الزمه يف دمشق. -١١
 . -ه اهللا تعاىل رمح –حممد مجيل زينو  -١٢
 مصطفى الزربول ، يعملُ يف وزارة األوقاف الكويتية. -١٣
 إحسان إهلي ظهري ، درس عليه يف اجلامعة اإلسالمية. -١٤
 أمحد السيد اخلشاب ، درس عليه يف عمان. -١٥
 حممد مهدي اإلستانبويل ، جالس الشيخ يف دمشق. -١٦
 إليه.عزت خضر ، جالس الشيخ يف عمان ومن املقربني  -١٧
 حممد إبراهيم الشيباين ، جالس الشيخ وسافَر معه كثريا. -١٨
 حمفوظ الرمحن زين اهللا . -١٩
 علي احلليب ، درس على الشيخ يف عمان. -٢٠
 مشهور حسن سلمان ، درس على الشيخ يف عمان. -٢١
 حممد موسى آل نصر ، درس على الشيخ يف عمان. -٢٢
 لشيخ يف عمان.صاحل طه ( أبو إسالم ) ، درس على ا -٢٣
 سليم اهلاليل ، درس على الشيخ يف عمان. -٢٤
 حسني بن عودة العوايشة ، درس على الشيخ يف عمان. -٢٥
 وغريهم كَثري . درس على الشيخ يف عمان. أبو إسحاق احلويين ، -٢٦

  نشاطُه يف الدعوة إىل اهللا :
األثر الكبري يف توجيه  -لمصلى اهللا عليه وس-لَقَد كَانَ لحديث رسولِ اهللا 

الشيخِ األلباينِّ علماً وعمالً ، فَتوجه نحو املنهجِ الصحيحِ ، وهو التلقي عن اهللا 



١٤ حديث الذكريات

 بٍ ألحدصعونَ تحِ دالصال لفن الساألعالمِ م ستعيناً بِفَهمِ أالئمةفَقط، م هورسول
.لَيهم أو عنهم  

قِ تبدأ مرحلةُ النشاط الدؤوبِ يف عملِ الشيخِ يف الدعوة إىل اهللا ومن هذا املنطَلَ
 يولَق ، املساجِد ن املشايخِ وأئمةم غَريِهالشيخِ و نيب دأت املناقشاتتعاىل ، فَقَد ب

مشايِخ الصو ، املتعصبني ن املشايِخِ املذهبينين كَثريٍ مديدةَ مةَ الشضاملُعار ، ةوفي
 ،الناس نهحذِّرونَ ميو (ٌّضال ايبوه) هبأن عونَ عليهشيوي ، بتدعنيالـم واخلُرافيني
يف الوقت الذي وافَقَه على دعوته بعض أفاضلِ العلماِء املعروفني يف دمشق ، 

طار ، والشيخ عبد الفتاح وحضوه على االستمرارِ قُدماً ، منهم العلَّامةُ بهجت البي
اإلمام ، والشيخ حامد التقي ، والشيخ توفيق البزرة رمحهم اهللا تعاىل وغريِهم من 

  أهلِ الفضلِ.
وقَد حملَ الشيخ رايةَ التوحيد والسنة ، وزار كثريين من مشايِخ دمشق ، 

التوحيد والتعصبِ للمذاهبِ والبِدعِ ،  وجرت بينه وبينهم مناقشات حولَ مسائلِ
 قِ يف البِالدعضِ املَناطب ةزِيارجاً لرنامب أصحابِه عم عضأن و هتعون آثارِ دوكانَ م
 ت هذهيلَق قدالرقّة ، و مص ومحاة ثُمكإدلب وسلمية وح ةقيلب والالذح نيا بم

لمجاحاً من على الرحالت لُومِ احلديثيف ع بنياغن الرم ديدعت العموساً ، إذ ج
 قاشالن ثُوراألسئلةُ ، وي داروتوت ، نةبِ السن كُتيها مقرأُ في ، ةدوري بهش دواتن

١٢(املُفيد(األجنبية والبِالد العربية ن البِالدإىل كثريٍ م ةعوللد جرقَد خا  ، وبيف أور
  . )١٣(وغَريِها

                                                        
 .٥٦-٥٣  ينظر : حياة األلباين )١٢(
، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها ٧/٦١٦ينظر : السلسلة الصحيحة   )١٣(

، رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار لألمري الصنعاين ١١/٣٢١السيئ يف األمة لأللباين  
  .٩-٥بتحقيق األلباين  



١٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  دروسه وجمالسه العلمية :  

 ذَةعض أساتبلمِ وطَلَبةُ الع هرحضيو هدعقي أُسبوعي رنامجكَانَ للشيخِ األلباينِّ ب
  اجلامعات ، ومن الكُتبِ اليت كانَ يدرسها يف هذه االسِ :

١ةُ _ لصدييق حسن خان._ الروضةُ الند  
  _ منهاج اإلسالمِ يف احلُكْمِ _ حملمد أسد.٢
  _ أصولُ الفقه _ لعبد الوهاب خالف.٣
  _ مصطلح التاريخِ _ ألسد رستم.٤
  _ فقه السنة _ لسيد سابق.٥
٦.للمنذري _ والترهيب رغيبالت _  
  ._ فَتح ايد شرح كتابِ التوحيد _ لعبد الرمحن بن حسن٧
  _ الباعثُ احلثيثُ _ ألمحد شاكر.٨
٩.للنووي _ الصاحلني رياض _  

  _ اإلملام يف أحاديث األحكامِ _ البن دقيق العيد.١٠
١١.لإلمامِ البخاري _ املفرد األدب _  
  _ اقتضاُء الصراط املستقيمِ _ لشيخِ اإلسالمِ ابن تيمية.١٢

حد تالميذه وهو األستاذُ حممد عيد عباسي : أوأما طَريقةُ تدريِسه فَقَد قَالَ 
يشرح البحوثَ شرحاً علمياً محقَّقاً يكاد ال يترك  –يعين األلباين  –ستاذُنا أوكانَ 

مسألةً صغريةً وال كَبريةً إال يجلِّيها ويوضح غامضها ، ويعلِّق على ما يقرأ موافقاً أو 
  .)١٤( جميعِ ذلك يستنِد إىل أقوى احلُججِ وأثبت البراهنيِمختلفاً، وهو يف

                                                        
  .٥٨-٥٦ينظر : حياة األلباين   )١٤(



١٦ حديث الذكريات

 : ةالنبوي باملدينة اإلسالمية ه باجلامعةتدريس  
 عةُ يف أرجاِء العاملِ اإلسالميافالن هرت مؤلفاتشالشيخِ وانت يتص أن ذاع عدبو

ها وينتفعونَ بِها ، ممَّا دفَع املشرفني على وأقبلََ عليها أهلُ العلم وطالبه ينهلونَ من
اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية وعلى رأسهم الشيخ العلَّامةُ اإلمام محمد بن 
 عوديةالس العربية للمملكة واملفيت العام اإلسالمية عةاجلام إبراهيم آل الشيخ رئيس

اختيار قَععلى أن ي آنذاك هلوموع احلديث دريسهم على الشيخِ األلباينِّ ليتولَّى ت
.يف اجلامعة قهِهوف  

هـ ١٣٨١وبقي فيها ثالثَ سنوات أستاذاً للحديث وعلُومه ، وذلك من عامِ 
هـ ، وكانت عالقَةُ الشيخِ بالطُّالبِ عالقةَ الزميلِ بالزميلِ، ١٣٨٣إىل أواخرِ عام 

ةُ .والصها الثِّقةُ واألخولَّ مكانم، فَحينهبو هينالكُلفةَ ب فعديقِ ، فَقَد رديق بالص  
وكانَ إذا دخلَ اجلامعةَ يف الصباحِ ال تكاد ترى السيارةَ من كَثرة الطُّالبِ 

فيدونَ مستيو هسألونيسلِّمونَ على الشيخِ ووهلا يح لتفِّنيالـم.نه  
 سدرالَّذي ي نهجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ احلديثيف م ضعهو اإلسالمية عةن آثارِ الشيخِ على اجلاممو
يف اجلامعة درس (علمِ اإلسناد) ، فَكانَ الشيخ يختار من صحيحِ مسلم حديثاً 

د ، فَيسجله على السبورة بالسند للسنة الثالثة ، وآخر للسنة الثانِية من سننِ أيب داو
ويأيت إىل كُتبِ الرجالِ كاخلُالصة والتقريبِ ،فَيعمل لَهما دراسةً حديثيةً عمليةً يف 
 روسهذه الد عطي الطُّالبفَكَان ي ، هن رِجالم هقدن ةكيفيو خريجِ احلديثت ةكَيفي

  .)١٥(الكُتبِالعمليةَ من 
: هلةُ حتمدوش لمِ والتأليفعلى الع هصرب  

  يحدثُنا احد تالميذه وهو محمد عيد العباسي قائالً :

                                                        
  .٦٢-٥٨  هاملصدر نفسينظر :   )١٥(



١٧ ينمن حياة العالمة األلبا

(( فَقَد كَانَ ينفق الساعات الطِّوالِ اليت تنوف على العشرِ ساعات يومياً يف 
وطَة يف املكتبة الظاهرية وغَريِها ، ونسخِ مطالعة الكُتبِ والرسائلِ املطبوعة واملخط

ما يحتاجه منها ، وكانَ يأيت إىل ظاهرية دمشق منذُ أن تفتح أبوابها ، ويستمر 
(( الدوامِ املسائي ىت نِهايةح)١٦(.  

 قولُه هلوحتم صربِه ةعلى شد ن األمثلةماهللا  –و هرمح- :  
لَقد ج )) رِ سنةفسي يف أواخن تعتتابِعاً لَم أذُق يف ١٣٧٩ووماً مي هـ أربعني

أثنائها طَعاماً قَطُّ ، ومل يدخل يف جويف إال املاَء ، وذلك طَلَباً للشفاِء من بعضِ 
  .)١٧(األدواِء؛ فَعوفيت من بعضها دونَ بعضٍ ))

هومؤلفات ه١٨(كتب( :  
العديد من املؤلفات والتحقيقات والتخرجيات ، منها ما  –اهللا  رمحه –للشيخِ 

  هو مطبوع متداولٌ ، ومنها ما هو خمطوطٌ ، وهي :
١-   املطهرة يف السنة الزفاف تأليف . –آداب  
٢-   يف عدمِ مساعِ األموات ناتالبي حتقيق . –لآللوسي  –اآليات 
 تأليف . –ة جلنة اجلامعة األجوبةُ النافعةُ على أسئل  -٣
 حتقيق . –ابن تيمية  –االحتجاج بالقدرِ   -٤
 تأليف . –أحكام اجلنائزِ   -٥
 تأليف . –إرواُء الغليلِ يف ختريجِ أحاديث منارِ السبيلِ   -٦
٧-  دمن البدعِ والعوائ املساجد حتقيق . –القامسي  –إصالح 

                                                        
  .١٧٧-١٧٦مقاالت األلباين لنور الدين طالب   )١٦(
 .١/٤١٩السلسلة الضعيفة  )١٧(
، ٢٠-٥ينظر: التقريب لعلوم األلباين أليب احلسن حممد حسن عبد احلميد الشيخ  )١٨(

  . ٩٠٤-٥٦٥، وحياة األلباين ١٠٩-١٠٣ومقتطفات من حياة فقيدي األمة األلباين وابن باز 



١٨ حديث الذكريات

 حتقيق . –اخلطيب البغدادي  –اقتضاُء العلمِ العملُ   -٨
 حتقيق .  –ابن أيب شيبةَ  –اإلميانُ   -٩

 حتقيق . –ابن تيمية  –اإلميانُ  -١٠
 حتقيق . –أبو عبيدةَ  –اإلميان  -١١
 تعليق . –ابن كثريٍ  –الباعثُ احلثيثُ  -١٢
 حتقيق  –العز بن عبد السالم  –بدايةُ السولِ يف تعظيمِ الرسولِ  -١٣
١٤- القُبورِ مساجِد من اختاذ الساجِد تأليف . – حتذير 
 تأليف . –تصحيح حديث إفطارِ الصائمِ  -١٥
 تلخيص إحكامِ اجلنائز . -١٦
 . -صلى اهللا عليه وسلم-تلخيص صفة صالة النيب  -١٧
١٨- . السنة يف التعليقِ على فقه املنة متام 
 حتقيق  –املعلِّمي  –التنكيلُ مبا يف تأنيبِ الكوثري من األباطيلِ  -١٩
٢٠-  وأحكامه تأليف . –التوسلُ أنواعه 
 تأليف . –حترمي آالت الطَّربِ  -٢١
٢٢-  ها يف الصالةولباس املسلمة املرأة حتقيق . -ابن تيمية  –حجاب 
 تأليف . – -صلى اهللا عليه وسلم-حجة النيب  -٢٣
 تأليف . –حديثُ اآلحاد وحجيته يف العقائد واألحكامِ  -٢٤
٢٥-  تأليف . –احلديثُ حجةٌ بنفِسه 
٢٦-  ختريج . –حممد الصباغ  –احلديثُ النبوي 
٢٧-  املسلمة املرأة تأليف . –حجاب 
 حتقيق . –رشيد رضا  –حقوق النساِء يف اإلسالمِ  -٢٨
 ختريج . –ابن تيمية  –حقيقةُ الصيامِ  -٢٩



١٩ ينمن حياة العالمة األلبا

٣٠-  احلاجة كمتأليف . –ح 
٣١-  والسرية النبوي عن احلديث تأليف . –دفاع 
٣٢-  على التعقُّبِ احلثيث تأليف . –الرد 
 حتقيق . –الصنعاين  –ألستارِ إلبطالِ أدلَّة القائلني بفناِء النارِ رفع ا -٣٣
٣٤-  الصاحلني حتقيق . –للنووي  –رياض 
 تأليف . –سلسلةُ األحاديث الصحيحة وشيٌء من فقهِها وفوائدها  -٣٥
٣٦- ها السيئ يف األمةوأثر واملوضوعة الضعيفة تأليف.–سلسلةُ األحاديث 
 حتقيق . –ابن أيب العز احلنفي  –اوية شرح العقيدة الطح -٣٧
 ختريج  –السيوطي  –الشهاب الثاقب يف ذم اخلليلِ والصاحبِ  -٣٨
٣٩-  األدبِ املفرد ختريج . –صحيح 
 ختريج ومراجعة . –صحيح ابنِ خزميةَ  -٤٠
 ختريج . –صحيح الترغيبِ والترهيبِ  -٤١
٤٢-  هاجلامعِ الصغريِ وزيادت السيوطي  –صحيح– وحتقيق . ختريج 
 ختريج . –صحيح سننِ ابنِ ماجةََ  -٤٣
٤٤-  سننِ أيب داود ختريج . –صحيح 
 ختريج . –صحيح سننِ الترمذي  -٤٥
 ختريج . –صحيح سننِ النسائي  -٤٦
٤٧-  الظمآن موارِد ختريج . –صحيح 
 ختريج . –صحيح الكلمِ الطيب  -٤٨
٤٩-  النيب تأليف . – -صلى اهللا عليه وسلم-صفةُ صالة 
 حتقيق . –ابن محدان  –الفتوى واملفيت واملستفيت صفةُ  -٥٠
 تأليف . –صالةُ التراويحِ  -٥١



٢٠ حديث الذكريات

 تأليف . –صالةُ العيدينِ يف املصلَّى هي السنةُ  -٥٢
 ختريج . –ابن اجلوزي  –صيد اخلاطرِ  -٥٣
٥٤-  داألدبِ املفر ختريج . –ضعيف 
 ختريج . –ضعيف ابنِ ماجةَ  -٥٥
 ختريج وحتقيق . –ي السيوط –ضعيف اجلامعِ الصغريِ وزيادته  -٥٦
 ختريج . –ضعيف الترغيبِ والترهيبِ  -٥٧
 ختريج . –ضعيف سننِ ابنِ ماجةَ  -٥٨
 ختريج . –ضعيف سننِ أيب داود  -٥٩
 ختريج . –ضعيف سننِ الترمذي  -٦٠
 ختريج . –ضعيف سننِ النسائي  -٦١
 ختريج . –ضعيف موارِد الظَّمآن   -٦٢
 تأليف . –م ابن أيب عاص –ظاللُ اجلنة يف ختريجِ السنة  -٦٣
 تأليف . –شرح وتعليق  –العقيدةُ الطحاوية  -٦٤
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هـ املوافق  ١٤٢٠ادى اآلخرة سنةَ ويف يومِ السبت الثاين والعشرين من مج

م، وبعد العصرِ انتقَلَ الشيخ األلباينُّ إىل جوارِ ١٩٩٩للثاين من تشرين األول سنةَ 
 ، هلمِ وطلَّابأهلُ الع زنَ عليهوح ، بأسرِه اإلسالمي العالَم هنبأُ وفات فهز ، هرب

  .)١٩(سالمِ واملسلمني خرياًفرحمه اهللا رمحةً واسعةً وجزاه عن اإل

                                                        
  . ٧٦ات من حياة فقيدي األمة األلباين وابن باز ينظر : مقتطف )١٩(



٢٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  نبذة من حياة الشيخ
  

رمحه اهللا  –وذه املناسبة حيق يل أن أقول بيانا للتاريخ ، وشكرا لوالدي 
  :-تعاىل

وكذلك يف احلديث بشرى لنا: آل الوالد الذي هاجر بأهله من بلده ( 
غو) أزاغ اهللا أشقودرة) عاصمة ( ألبانيا) يومئذ، فرارا بالدين من ثورة ( أمحد زو

قلبه ، الذي بدأ يسري يف املسلمني األلبان مسرية سلفه ( أتاتورك) يف األتراك، 
بسبب هجرته هذه إىل ( دمشق الشام) ما ال  -بفضل اهللا ورمحته –فجنيت 

أستطيع أن أقوم لريب بواجب شكره، ولو عشت عمر نوح عليه الصالة والسالم ، 
ورية أوال، مث اللغة العربية الفصحى ثانيا ، األمر فقد تعلمت فيها اللغة العربية الس

الذي مكنين أن أعرف التوحيد الصحيح الذي جيهله أكثر العرب الذين كانوا 
بفضله وكرمه  –إال قليال منهم ، مث وفقين اهللا  -فضال عن أهلي وقومي –حويل 

أن  إىل دراسة احلديث والسنة أصوال وفقها ، بعد –دون توجيه من أحد منهم 
درست على والدي وغريه من املشايخ شيئًا من الفقه احلنفي وما يعرف بعلوم 
اآللة، كالنحو والصرف والبالغة ، بعد التخرج من مدرسة ( اإلسعاف اخلريي) 
اإلبتدائية ، وبدأت أدعو من حويل من إخويت وأصحايب إىل تصحيح العقيدة، وترك 

الضعيفة واملوضوعة ، وأرغّبهم يف التعصب املذهيب ، وأحذِّرهم من األحاديث 
إحياء السنن الصحيحة الىت أماا حىت اخلاصة منهم، وكان من ذلك صالة العيدين 
يف املصلى يف دمشق ، مث أحياها إخواننا يف حلب ، مث يف بالد أخرى يف سوريا ، 
واستمرت هذه السنة تنتشر حىت أحياها بعض إخواننا يف ( عمان/ األردن) ، كما 

الناس من بناء املساجد على القبور والصالة ، وألَّفت يف ذلك كتايب "  حذرت
حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد" وفاجأت قومي وبين وطين اجلديد مبا مل 
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يسمعوا من قبل ، وتركت الصالة يف املسجد األموي، يف الوقت الذي كان 
 –قيت يف سبيل ذلك يقصده بعض أقاريب ، ألن القرب حيىي فيه كما يزعمون! ول

ما يلقاه كل داعية للحق ال تأخذه يف اهللا لومة الئم،  -من األقارب واألباعد
وألَّفت بعض الرسائل يف بعض املتعصبني اجلهلة ، وسجنت مرتني بسبب وشايام 
إىل احلكام الوطنيني والبعثيني ، وبتصرحيي لبعضهم حني سئلت: ال أؤيد احلكم 

  سالم ،وكان ذلك خريا يل وسببا النتشار دعويت .القائم، ألنه خمالف لإل
ولقد يسر اهللا يل اخلروج للدعوة إىل التوحيد والسنة إىل كثري من البالد 
السورية والعربية ، مث إىل بعض البالد األوربية ، مع التركيز على أنه ال جناة 

الت اإلسالمية للمسلمني مما أصام من االستعمار والذل واهلوان ، وال فائدة للتكت
 –واألحزاب السياسية إال بالتزام السنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصاحل 

فنفع  -عقيدة وفقها وسلوكًا -وليس على ما عليه اخللف اليوم -رضي اهللا عنهم
اهللا ما شاء ومن شاء من عباده الصاحلني ، وظهر ذلك جليا يف عقيدم وعبادم ، 

 هيئام وألبستهم ، مما يشهد به كل عامل منصف ، ويف بنائهم ملساجدهم ، ويف
وال جيحده إال كل حاقد أو خمرف ، مما أرجو أن يغفر اهللا يل بذلك ذنويب ، وأن 
يكتب أجر ذلك أليب وأمي ، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ( رب اوزعين 

وأدخلين  أن اشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه
  ].٦١٥/ ٧برمحتك يف عبادك الصاحلني ).[ الصحيحة 
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  جتويع الشيخ رمحه اهللا نفسه أربعني يوما تطبيبا
  

أربعني يوما متتابعا ،مل أذق يف أثنائها  ١٣٧٩لقد جوعت نفسي يف أواخر سنة 
طعاما قط ، و مل يدخل جويف إال املاء ! و ذلك طلبا للشفاء من بعض األدواء ، 

من بعضها دون بعض ، و كنت قبل ذلك تداويت عند بعض األطباء حنو فعوفيت 
عشر سنوات دون فائدة ظاهرة ، و قد خرجت من التجويع املذكور بفائدتني 

  ملموستني :
األوىل : استطاعة اإلنسان حتمل اجلوع تلك املدة الطويلة خالفا لظن الكثريين  

مراض االمتالئية كما قال ابن من الناس و األخرى : أن اجلوع يفيد يف شفاء األ
القيم رمحه اهللا تعاىل ، و قد يفيد يف غريها أيضا كما جرب كثريون ، و لكنه ال 
يفيد يف مجيع األمراض على اختالف األجسام خالفا ملا يستفاد من كتاب " 
التطبيب بالصوم " ألحد الكتاب األوربيني ، و فوق كل ذي علم عليم .[ الضعيفة 

١/٤١٩ [  
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  سبب تسمية ابنة الشيخ " حسانة "
  

لقد كان الباعث على حترير القول يف هذا احلديث خاصة أن اهللا تبارك و تعاىل 
طفلة مجيلة ،فلما  ١٣٨٥رزقين بعد ظهر الثالثاء يف عشرين ربيع اآلخر سنة 

عزمت على أن أختار هلا امسا من أمساء الصحابيات الكرميات ، و قع بصري على 
م " حسانة " ، فمال إليه قليب ، لتحقيق االقتداء به  صلى اهللا عليه وسلم  هذا االس

يف تسميته " جثامة " به ، و لكن مل أبادر إىل ذلك حىت درست إسناد احلديث 
  على حنو ما سبق ، و حتققت من صحته .

و احلمد هللا على توفيقه ، و أسأله تعاىل أن جيعلها من املؤمنات الصاحلات ، و  
  دات العاملات ، السعيدات ىف الدنيا و اآلخرة .العاب

  ]. ١/٤٢٦[ الصحيحة 
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  األكرب الشيخ و وفاة أخ
  

أقول ذه املناسبة / لقد تويف شقيقي الكبري حممد ناجي أبو أمحد يف موسم 
) على عمل صاحل إن شاء اهللا ، يف اجلمرات آخر أيام ١٤١٠السنة املاضية (

بعض رفاقه احلجاج ، وقد ذكر يل بعضهم أن أحد  التشريق وهو جالس مع
اجلالسني معه قدم إليه بيده اليسرى كأسا من الشاي ، فقال له : يا أخي اعطين 
بيدك اليمىن وال ختالف السنة ، أو كما قال ، ومات من ساعته ، رمحه اهللا 

ا ).[ وحشرنا وإياه( مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقً
  ]. ٢٤تلخيص أحكام اجلنائز : ص

.  ط/  ٨ ص" (  الرسول تفضيل يف السول بداية"  على مقدمته يف قالو
  ) : اإلسالمي املكتب
 ا، أزعجين خبرب)  للكتاب حتقيقي(  أثناء فُوجئتالكبري أخي وفاة وهو جد 
 عليه اًمترحم إمتامها يف مضيت فقد احلج، موسم يف وهو أمحد أبو ناجي حممد
 وأشدهم يل، وأخلصهم إخويت، خري وهو مات فقد به، مصيبيت على صابراً

 واسعة، رمحة اهللا فرمحه إليها، الدعوة يف ومحاساً عليها، وغرية لدعويت، استجابة
 خري وجعلهم به، مصام على وأصهرته وأحفاده وأوالده إخويت وسائر وصبرنا
 عليه اهللا صلى حممد آدم ولد سيد لواء حتت معه مجيعاً وحشرنا سلف، خلري خلف
  . اهـ.  وسلّم
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  سجن الشيخ
  

مل يقتصر  –رمحه اهللا  –وكان قد تبني يل بعد الفراغ منه أن احلافظ املنذري 
يف اختصاره إياه على حذف أسانيده واملكرر من متونه فقط ، بل حذف منه بعض 

يل فرصة ، ألتوىل أنا بنفسي املتون أيضا ، فلما بدا يل ذلك متنيت أن لو تتاح 
اختصاره بطريقيت اخلاصة ، وشاء اهللا تبارك وتعاىل ذلك ، حيث قدر علي أن 

م مع عدد من العلماء من غري  ١٩٦٩هـ املوافق لسنة ١٣٨٩أسجن يف عام 
جريرة اقترفناها سوى الدعوة إىل اإلسالم وتعليمه للناس ، فأُساق إىل سجن القلعة 

يفرج عين بعد مدة ألساق مرة ثانية وأنفى إىل اجلزيرة ،  وغريه يف دمشق ، مث
  ألقضي يف سجنها بضعة أشهر ، أحتسبها يف سبيل اهللا عز وجل.

وقد قدر اهللا أال يكون معي فيه إال كتايب احملبب " صحيح اإلمام مسلم" وقلم 
رصاص وممحاة ، وهناك عكفت على حتقيق أمنييت ، يف اختصاره وذيبه، وفرغت 

ذلك يف حنو ثالثة أشهر ، كنت أعمل فيه ليل ار ، ودون كلل وال ملل ، من 
وبذلك انقلب ما أراده أعداء األمة انتقاما منا إىل نعمة لنا ، يتفيأ ظالهلا طالب 

  العلم من املسلمني يف كل مكان ، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.
األعمال العلمية ما كان يتاح يل كما يسر اهللا تعاىل يل التفرغ لعدد كبري من 

أن أعطيها الوقت الالزم لو بقيت حيايت تسري على النهج املعتاد ، فقد قامت بعض 
احلكومات املتعاقبة مبنعي من اخلروج إىل املدن السورية يف الزيارات الشهرية الىت 

ئع كنت أقوم ا يف الدعوة إىل الكتاب والسنة. وهو نوع مما يسمى يف العرف الشا
بـ"اإلقامة اجلربية" ، كما أنين قد منعت خالل فترات متالحقة من إلقاء دروسي 
العلمية الكثرية الىت كان التحضري هلا يأخذ جزًءا كبريا من وقيت ، وهذا كله قد 
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صرف عين الكثري من األعمال ، حال بيين وبني لقاء عدد كبري من الناس الذين 
  ] .١/٨.[ خمتصر البخاري كانوا يأخذون من وقيت الشئ الكثري
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  أمساء أوالد الشيخ
  

و إن من توفيق اهللا عز وجل إياي أن أهلمين أن أعبد له أوالدي كلهم و هم : 
 -رمحهما اهللا تعاىل  -عبد الرمحن و عبد اللطيف و عبد الرزاق من زوجيت األوىل 
م الرابع ما أظن أحدا و عبد املصور و عبد األعلى من زوجيت األخرى و االس

سبقين إليه على كثرة ما وقفت عليه من األمساء يف كتب الرجال و الرواة مث اتبعين 
على هذه التسمية بعض احملبني و منهم واحد من فضالء املشايخ جزاهم اهللا خريا 
أسأل اهللا تعاىل أن يزيدين توفيقا و أن يبارك يل يف آيل ( ربنا هب لنا من أزواجنا و 

هـ و أنا يف  ١٣٨٣تنا قرة أعني و اجعلنا للمتقني إماما ) مث رزقت سنة ذريا
املدينة املنورة غالما فسميته حممدا ذكرى مدينته صلى اهللا عليه وسلم و عمال بقوله 
صلى اهللا عليه وسلم " تسموا بامسي ، و ال تكنوا بكنييت " متفق عليه.و يف سنة 

من ، و احلمد هللا على توفيقه .[ هـ رزقت بأخ له فسميته عبد املهي ١٣٨٦
  ]. ٦٢٩/ ١الضعيفة 
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  شكوى الشيخ من صاحب املكتب اإلسالمي
  

و أما اخلطأ اآلخر ، فهو ما صدر من زهري الشاويش صاحب املكتب  -
اإلسالمي ، فإنه أعاد طبع كتايب املذكور آنفا " ضعيف اجلامع الصغري " طبعة ثانية 

له فيه أمور عجيبة ، و تصرفات غريبة ، و تعليقات و دون إذين و علمي ، فوقعت 
حواش تنبئ عن اعتداء صارخ على مؤلفه و ادعاء للعلم مهلك ، و حسيب اآلن 
مثال واحد ، و هو ما أنا يف صدده ، فقد وقع احلديث يف طبعته هذه املتوجة 

ام ) يف بإشرافه كعادته : " ال شيء يف البهائم " ! نعم هكذا حترف عليه لفظ ( اهل
احلديث إىل ( البهائم ) ! و ليس هذا خطأ مطبعيا حىت يغتفر كما زعم بعض 
اجلهلة ، ألن الطابع أعاده على عجره و جبره يف تعليق له على طبعته اجلديدة أيضا 

) على هذا  ١٢٤٨/  ٢لكتايب " صحيح اجلامع " (  -و دون إذين أيضا  -
" .. " ! فهذا إن دل على شيء فهو  احلديث قال : " أوله : ال شيء يف البهائم

على أن الرجل يهرف مبا ال يعرف ، و ينقل اخلطأ الذي  -كما يقال اليوم  -يدل 
  ]. ٦/٤٤٨وقع فيه أوال ، ينقله بأمانة ثانيا ! و اهللا املستعان .[ الصحيحة 

و أما صاحب ( املكتب اإلسالمي ) ،فإنه أيضا أعاد طبع " الرياض " يف  -
) ، و هي نفسها اليت صدرت فيها طبعة املذكور قبله ، و ال  ١٤١٢ هذه السنة (

  أدري أيهما غار من اآلخر فطبع طبعته منافسا له !
و الشاهد أن الصاحب املشار إليه علق على احلديث بقوله : " سكت الشيخ 

: " فانظر يا ابن آدم  ٤٥٤/  ١ناصر عن هذا احلديث ، و ليس يف روايات مسلم 
ايات مسلم زيادة مفادها : فيدركه فيكبه يف نار جهنم " . قلت : و رو " ، و يف

  فيه مالحظات عديدة :
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و قد كرره مرارا ! فيه غمز خبيث ما  -األوىل : السكوت الذي نسبه إيل  
أظنه إال منه ، و ليس من " مجاعة العلماء " الذين ادعى يف مقدمة طبعته اجلديدة 

اء يف مثل هذا الغمز الذي ال فائدة منه إال التشفي أا من حتقيقهم ، فهل يقع العلم
، و بغري حق ! ألنه يريد أن يشعر القراء بإخاليل يف حتقيقي السابق للكتاب : " 
الرياض " الذي مل يكن هو قد أراد له كل جوانب التحقيق ، و إمنا على ما تيسر ، 

ال الصاحب املذكور فضال عن أنه مل يكن فيه التزام مقابلة أحاديثه بأصوهلا ، و 
يرضى بذلك ، و لو فعل ألفلس ، ألن تأليف الكتاب من جديد أيسر من ذلك 

  التحقيق . و على الباغي تدور الدوائر ، و يؤكد ذلك ما يلي :
الثانية : لقد انتبه لتلك الزيادة أا ليست يف مسلم ، و لكنه مل يعزها ملصدر ،  

طبعته اجلديدة أا من " حتقيق مجاعة من  و ال بني ضعفها ، مع أنه زعم يف مقدمة
  العلماء "! 

الثالثة : قوله : " مفادها .. " تعبري غري علمي ألنه يساوي قوله : " معناها "، 
  فالصواب أن يقال : نصها . كما هو ظاهر ال خيفى إال على جاهل غيب .

لى " الرابعة :هذا النص هو يف رواية ملسلم خمتصرة جدا ، فكان عليه أو ع 
أن يذكروا رواية مسلم األخرى اليت اعتمدا  -إن كان صادقا -مجاعة العلماء " 

يف حديث الترمجة ،ألا أمت كما ترى . اخلامسة : كان عليه أو عليهم ! أن ينبهوا 
أن هناك يف منت حديث " الرياض " خمالفة أخرى ملا يف " مسلم " ، ففيه : " فال 

" : " ال يطالبنك " ! لقد ذكرين هذا الغماز اللماز  يطالبنكم " ، و يف " الرياض
باملثل العامي : من كان بيته من زجاج فال يرمي الناس باحلجارة ! رابعا : عزا 

) أليب داود أيضا ، و هو وهم .  ١٤١/  ١املنذري احلديث يف "الترغيب " ( 
  ] ٦/٣٨٩فاقتضى التنبيه .[ الصحيحة 
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إلسالمي يف طبعته اجلديدة لـ " الرياض " و قد نبه عليه صاحب املكتب ا -
) اليت زينها بتصديرها بصفحتني مصورتني من خمطوطتني للكتاب  ١٤١٢لسنة ( 

زعم أنه رجع إليهما ، يعين للتحقيق ، و ال أثر لذلك يف طبعته هذه ، و إال فهذا 
ل هو املكان املناسب ليثبت للقراء زعمه املذكور بأن يبني ما يف املخطوطتني حو

هذا الوهم . و تلك شنشنة نعرفها من أخزم فهو كثريا ما يزين مطبوعاته ببعض 
 -و قد تكون مصورات  ٠الصفحات املصورة من خمطوطات يدعي أا يف مكتبته 

يوهم القراء بأنه رجع إليها يف التحقيق ، و ليس األمر كذلك ، و أوضح مثال على 
زت صحيحها من ضعيفها فقدمت إليه ذلك طبعه أخريا السنن األربعة اليت كنت مي

فطبعها طبعات جتارية ظاهرة ، و قسم كل كتاب منها إىل قسمني : "الصحيح " و 
" الضعيف " ، فخلط يف ذلك خلطا عجيبا ألن ذلك ليس من علمه ، و ال أقول 
من اختصاصه ، فجعل يف " الصحيح " ما ينبغي أن يكون يف " الضعيف " ، و 

هذا جمال آخر ، و الشاهد هنا أنه زين هذه الكتب بصور  على العكس ، و لبيان
صفحات من خمطوطات السنن ، كأنه كلف أن يقوم بطباعتها من جديد حمققة 
على املخطوطات ، و إمنا كلف بطبع التصحيح و التضعيف الذي قمت به على 

بد السنن ! و لكنه التشبع مبا مل يعط ! مث إن احملقق اجلديد املدعو بـ ( حسان ع
و  -املنان ) لكتاب " رياض الصاحلني " قد حذف احلديث من املكان األول منه 

و اقتصر على إيراده إياه يف املوضع اآلخر منه ، و حذف منه قوله  -هو األمت فائدة 
: " متفق عليه " . دون أي بيان منه هل كان احلذف عن رأي منه ، أم عن حتقيق 

و  -، و هذا مما مل يعن به ، و مل يدعه وقع له برجوعه إىل بعض املخطوطات 
  كما فعل غريه . -احلمد هللا 

مث إن الظاهر أنه مل ينتبه لإلرسال الذي فيه أو االنقطاع ، و إال لسارع إىل 
التشبث به لتضعيف احلديث كما فعل بغريه مما رواه البخاري و مسلم ، فضال عما 
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ة منها يف االستدراكات اليت رواه غريمها من أصحاب السنن ، و قدمت مناذج كثري
و اهللا املستعان .[ الصحيحة  من " الصحيحة " الطبعة اجلديدة  أحلقتها بالد الثاين

٦/٣٨٤ [  
و ذه املناسبة البد يل من كلمة قصرية حول طبع املكتب اإلسالمي هلذا  -

) . لقد وضع هلا مقدمة سوداء  ١٤١٢الكتاب " الرياض " طبعة جديدة ! سنة ( 
، ملؤها الزور و االفتراء ، و الغمز و اللمز ، مما ال جمال اآلن لتفصيل القول يف 
ذلك فإنه حباجة إىل تأليف كتاب خاص ، و الوقت أضيق و أعز ، و خباصة أن 
كل من يقرأها و يقرأ بعض تعليقاته يقطع بأن الرجل حمرور ، و متناقض فيما 

ل : " يغنيك عن املكتوب عنوانه "، يقول ، و ... إذا كانت احلكمة القدمية تقو
فيكفي القاريء دليال على ما أشرت إليه قوله حتت عنوان الكتاب و اسم املؤلف 
:" حتقيق مجاعة من العلماء ختريج حممد ناصر الدين األلباين " . فغري و بدل ما كان 

قيق ) يف الطبعة األوىل : " حتقيق حممد ناصر الدين األلباين " فجعل مكان كلمة (حت
كلمة ( ختريج ) لينسب التحقيق إىل غريه و هم ( مجاعة العلماء ) ! و هذا أقل ما 
يقال فيه أنه مل يتأدب بأدب القرآن : *( و ال تبخسوا الناس أشياءهم و ال تعثوا يف 
األرض مفسدين )* . مث من هم هؤالء ( العلماء ) ؟ لقد أىب أن يكشف عن 

اريء لبيب ، و اعتذر هو عن ذلك بعذر أقبح من أمسائهم ألمر ال خيفى على كل ق
) : " اشترطوا علينا أن ال تذكر أمساؤهم .. " !  ٦ذنب فقال يف " املقدمة " ( ص 

و إن من السهل على القاريء أن يعرف حقيقة هؤالء ( العلماء ) بالرجوع إىل 
ألوىل ، و إال تعليقام ، فإنه سوف ال جيد علما و ال حتقيقا إال ما كان يف الطبعة ا

ما ينقلونه من كتيب مثل " صحيح أيب داود " و غريه ، بل إنه سريى ما يدل على 
)  ٦٤٣اجلهل و قلة العلم ! و هاكم مثاال على ذلك ، ما جاء يف حاشية ( ص 
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) : " و يف  ١٨٩١تعليقا على قول اإلمام النووي رمحه اهللا يف آخر احلديث ( 
  رواية للبخاري و مسلم " 

ت : رواها مسلم فقط ، فعزوها للبخاري وهم " !     فأقول : بل هذا " قل 
)  ٣١٨/  ٦فتح  - ٢٤٥القائل هو الواهم ، فإن احلديث يف " البخاري " ( رقم 

. مث أقول : من هو القائل : " قلت ... " ؟ و اجلواب : جمهول باعتراف الناشر 
" مجاعة العلماء " و قد حشر نفسه يف  -الذي نقلت كالمه آنفا ، فنسأله 

باشتراكه معهم يف التعليق و التصحيح مصرحا بامسه تارة ، هذا إن مل يكن هو 
كله  -فنسأله أو نسأل " مجاعة العلماء "  -املقصود بقوله : "مجاعة العلماء " 

: ما قيمة قول اهول يف علم مصطلح احلديث ؟ و هذا إذا مل يكن  -واحد ! 
إذا كان عني اخلطأ كما رأيت ؟! و من هذا القبيل  قوله يف ذاته خطأ ، فكيف

) : " يفهم من كالم الشيخ  ١٣٥٦قوهلم أو قوله ( ! ) تعليقا على احلديث ( 
ناصر : أن احلديث ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم ، و األمر ليس كذلك ، فإن 
الوليد صرح بالتحديث .. " . قلت : فجهلوا أو جهل أن تدليس الوليد هو من 

وع تدليس التسوية الذي ال يفيد فيه تصرحيه هو بالتحديث عن شيخه ، بل البد ن
  أن يصرح كل راو فوقه بالتحديث من شيخه فما فوق ! فاعتربوا يا أويل األبصار .

  ]١٥٥/ ٦[ الصحيحة 
  وذه املناسبة ال بد يل من البيان اآليت : -

رتل إىل السوق هـ) ت ١٤١٢ما كادت طبعة حسان هذه لـ "الرياض" سنة (
،حىت أنزل صاحب املكتب اإلسالمي طبعة جديدة لـ "رياض الصاحلني للنووي" 

) ١٣٩٩ختتلف يف حتقيقاا وتعليقاا كل االختالف عن الطبعة األوىل منه لسنة (
  اليت كنت أنا الذي قام بتخرجيها والتعليق عليها ، اختالفاً ظاهراً وباطناً .

  بع عليها :أما الظاهر ، ففي األوىل ط
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  "حتقيق حممد بن ناصر الدين األلباين" . أما هذه فطبع عليها هاتني اجلملتني :
  حتقيق مجاعة من العلماء . ختريج حممد ناصر الدين األلباين" !!
  فهل كان صادقاً يف هذا ؟ ذلك ما ستعلمه مما سأذكره قريباً .

العلماء فيضرب بذلك لقد وضع اجلملة األوىل إليهام الناس أن طبعته حمققة من 
نفاق سوق طبعة حسان ! واحلقيقة أن ال علماء لديه ، بل وال طالب علم ،وإمنا 

  ]٦٣٨٣موظفون يفعلون ما يؤمرون . إن مل يكن الفاعل هو نفسه ! [ الضعيفة 
وقد كنت نبهت على هذا يف خترجيي هلذا الكتاب الذي كنت مسيته "غاية  -

) . وقد أخر املكتب اإلسالمي ٧١احلرام" رقم (املام يف ختريج أحاديث احلالل و
طبع كتايب هذا عن أصله "احلالل واحلرام" عدة سنني ؛ ألسباب اهللا أعلم ا ، مث 
املؤلف والناشر ! وكان ذلك حامالً للناشر على أن يدلس على القراء ويومههم بأن 

ع على ) هو من صنعي ، فطب١٣التخريج الذي هو يف تعليق الطبعة املذكورة (
  الوجه األول حتت اسم املؤلف القرضاوي ما نصه :

  "الطبعة الثالثة عشرة . ختريج احملدث الشيخ حممد ناصر الدين األلباين" !
  م) . وهذا كذب وزور!١٩٨٠-هـ ١٤٠٠وذلك سنة (

وهو غري مكترث مبا  -فلما راجعته يف ذلك يف مكتبه يف بريوت أجاب بقوله 
  ني" !:"خطأ من بعض املوظف -فعل 

مث تبني فيما بعد أنه تعمد ذلك تروجياً للكتاب ! ولقد آذاين بذلك كثرياً ؛ فإنه 
القرضاوي ،  نسب إيل كل األخطاء العلمية احلديثية اليت وقعت يف كتاب الشيخ

وكنت بينتها يف خترجيي إياه ، وهذا هو املثال بني يديك ، وقد تكاثر إيذاؤه يل يف 
بعد هجريت من دمشق إىل عمان ، يف تعليقاته وتصرفاته اآلونة األخرية ، وخباصة 

  ] .٧/٢٦٠بكتيب تصرفاً ال يرضاه ذو عقل ودين . واهللا املستعان . [ الضعيفة 
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 األحاديث سلسلة" من الثاين للمجلد جديدة طبعة فهذه بعد؛ أما -
 برهة يف لدي توفرت جديدة؛ فوائد إليها ومضاف ومزيدة، منقحة ،"الصحيحة

 الصورة هذه على طبعه إعادة من أمتكن أن دون مضت اليت العديدة اتالسنو هذه
 املكتب صاحب األول ناشره مع الطباعية عالقيت النقطاع املرضية، اجلميلة

 كل قطعت مث أوالً، الشامية عمان إىل دمشق من هجريت بسبب اِإلسالمي،
 أنه عديدة طرق من يل تبني أن بعد وبينه بيين قائمة كانت اليت األخوية عالقايت

 منافية بتصرفات فتصرف العلم، على وانكبايب إليه، وسكين به، ثقيت يستغل كان
 املؤسف واقعه أن غري فيه، متحققة أا أظن كنت واليت به، املنوطة واألمانة للثقة

 كنت وقد إياه، مقاطعيت إعالين على محالً محلين املادي، عن فضالً العلمي،
 نشر" الزفاف آداب" مقدمة مثل مقدمايت، بعض يف أفاعيله بعض عن كشفت
 يف القيم ابن دار نشر الثاين الد" البخاري خمتصر"و بعمان، اِإلسالمية املكتبة
 املعارف مكتبة نشر وكالمها" الصالة صفة"و ،"للمندري خمتصر مسلم"و. الدمام

 اطعيتمق مع أنه علموا إذا املنصفون القراء يقول أَن عسى وماذا الرياض، يف
 كأنه يشاء الذي وبالعدد يشاء، كيف يطبعها كتيب، على متسلطاً يزال ال املذكورة

 ومل.. ال ولكن! ذلك؟ يف رغبيت بعدم وتكراراً مراراً إياه إنذاري مع هلا؛ املالك
 وأتنازل معهم أتعامل بدأت الذين اِإلخوة إىل تعداه بل وحدي، علي جنفه يقف
 ذلك، فأىب سنوات، قبل عليه ذلك عرضت تكن أن بعد كتيب، بعض عن هلم

 يطبع يزال ال فهو! عنه ذكرت مبا إيل خطابه وعندي واستعلى، علي واستكرب
 مع غريها يطبع كما هلم، ملكاً صارت بأا علمه مع آنفاً، املذكورة األربعة الكتب
 ةمكتب طبعة بني قابل شاء فمن ،"التنكيل" كتاب يف فعل كما بعضها يف له تزوير

 قرأ إذا وخباصة العجاب، العجب سريى فإنه اِإلسالمي، املكتب وطبعة املعارف،
 حق أي دون ذكرنا ما طبع يف مستمر فهو ذلك ومع املعارف، لطبعة مقدميت
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 أول على فتحت لو فإنك وازع، أو رادع أي دون فهارِسه يف ذلك ويعلن شرعي،
 الذي" الزفاف آداب" كتايب ستجد فإنك) م ١٩٩١( لعامِ األخري فهرسه يف كتاب
 عن لردعه يكفي ما آنفاً إليها املشار" الصالة صفة" طبعة مقدمة يف بينت كنت

 هو اعترف وقد اِإلسالمية، املكتبة لصاحب ملكاً صار ألنه نشره، يف استمراره
 ملا أنه هذا لك يؤكد مما وإن. والطمع واجلشع والبغي الكيد ولكنه لبعضهم، بذلك
 من يستفيد القارىء يعد مل صفحة،) ٧٢( صفحاا عدد البالغ يتمقدم منه حذف
 الطبعة صفحات إىل تشري ألا متأخر، أو متقدم نص إىل تشري اليت األرقام

 !!احملذوفة املقدمة يف نص إىل وبعضها الشرعية،
 حني صادقاً يكون وقرائه باملؤلف هذا يفعل من ترون هل! القراء معشر فيا

 النصح مبوجب معهم يتعامل أنه الذكر؛ اآلنف" هرسهف" مقدمة يف يعلن
  !؟} قائلها هو كلمة إا: {تعاىل قال كما األمر أم! واِإلخالص

 ما يعلمها؛ هو أخرى وأشياء سنني، بضع منذ لديه املتراكمة حقوقي وأما
 بديلها يعوضين أن تعاىل اهللا من أرجو فإين به، السابقة لثقيت عليها أحاسبه كنت

 هي وإمنا دينار، وال فيه درهم ال يوم ،} بنونَ ولَا مالٌ ينفَع لَا يوم{ ته،حسنا من
 أُخذ صاحل عمل له كان إن: "- وسلم عليه اهللا صلى - قال والسيئات، احلسنات

  ".عليه فحمل صاحبه سيئات من أُخذ حسنات له تكن مل وإن مظْلَمته، بقدر منه
 الكتاب يف اآليت احلديث يف جاء كما حقاً، فلسامل هو وذلك البخاري، رواه

 الصحيحة[ !مصدور فإين القراء، إىل ومعذرة السالمة، اهللا نسأل) . ٨٤٧( برقم
٥،  ٤،  ٣/ ٢ [  

 املكتب صاحب بطبعه قام حني آنفاً، إليه املشار الفصل على علَّقت كنت -
 للربعي ودمشق امالش فضائل أحاديث ختريج" بكتايب أحلقه عليه، بتعليقي اإلسالمي



٣٩ ينمن حياة العالمة األلبا

 حسن، حديث أنه خالصته مبا عليه علقت وكنت تقدم، كما احلديث هذا وفيه ،"
  :بقويل وختمته باختصار، علتهما مبينًآ عمرو ابن عن الطريقني من خرجته مث

  ".تعاىل اهللا شاء إن الطريقني مبجموع قوي احلديث ولكن"
 من بتكليف" يفهاضع"و" األربعة السنن صحيح" مشروعي بطبع قام وملا

 يوحي كما عليها ويعلق ا يتصرف أخذ علمي؛ دون" العريب التربية مكتب"
 من شيئاًً بينت وقد سيما وال لبيانه، اآلن اال يتسع ال مبا وغروره جهله إليه

  .موضع ما غري يف ذلك
 لضعف" داود أيب ضعيف" يف أوردته كنت احلديث، هذا أن اآلن واملقصود

 -التربية مكتب وبني بيين القائم االتفاق على وبناًء بيانه، قدمت كما إسناده
 ؛-وغريه) ٩ -٨ ص" (داود أيب ضعيف" مقدمة يف عليه منصوص هو كما

  :احلديث حتت فيه فقلت
  ".ضعيف"

  :معتدياً عنده من الصاحب فأضاف إسناده، ضعيف: أي
  ] ".الصغري اجلامع ضعيف" [

  آنفاً، ذكرا اليت اخلالصة عن خيرج ال مبا عليه فعلق االعتداء يف وزاد
 ذاك يفعل كما متاماً متناقض، أنين منه القارئ يفهم ماكر بأسلوب ولكن

 وتريته على فسار املتراكم، جبهله"  التناقضات" مدعي احلاقد اجلاهل السقاف
 أن -وأنصف اهللا اتقى لو -حقه وكان إليه، املشار بالتعليق! القدمي الصاحب

 فهو والتحسني؛ داود، أيب لسند بالنظر فهو التضعيف؛ بني ناقضت ال أنه يبني
  .آنفاً إليه املشار الفصل على خترجيي يف صريح هو كما الطريقني موع بالنظر



٤٠ حديث الذكريات

 يف التناقض القراء يوهم فأخذ! األثايف بثالثة جاء بل االعتداء؛ ذا يكتف ومل
 أو مطبعياً خطأ" عمر ابن" املذكور التعليق يف وقع إذ احلديث؛ صحايب اسم

  :قال قلمياً،
  "!عمرو ابن عن أنه"  اجلامع) كذا( صحيح" يف وذكر"

 مطبعي، أو قلمي أيضاً خطأ وهو"!  اجلامع صحيح: "هذا تعليقه يف وقع هكذا
 من: "القائلة للحكمة مصداقاً غريه؛ به رمى فيما فوقع خيزيه أن أراد اهللا فكأن
 حول وال املستعان، واهللا! األبصار أويل يا عتربوافا"!  فيه وقع ألخيه؛ بئراً حفر
[ .أهله وشرور الزمان هذا فنت من حيفظنا أن تعاىل اهللا نسأل باهللا، إال قوة وال

  ] ٦١٧/ ٧الصحيحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤١ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  
  
  
  
  
  

  بيان أن الشيخ على منهج احملدثني 
  

لم يف وملا كان موضوع الكتاب إمنا هو بيان هدي النيب صلى اهللا عليه وس
الصالة كان من البدهي أن ال أتقيد فيه مبذهب معني للسبب الذي مر ذكره وإمنا 
أورد فيه ما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم كما هو مذهب احملدثني قدميا وحديثا 

  وقد أحسن من قال : 
  أهل احلديث هم أهل النيب وإن مل يصحبوا أنفسه أنفاسه صحبوا .

شاء اهللا تعاىل جامعا لشتات ما تفرق يف  ولذلك فإن الكتاب سيكون إن 
بينما  -على اختالف املذاهب مما له عالقة مبوضوعه  -بطون كتب احلديث والفقه 

ال جيمع ما فيه من احلق أي كتاب أو مذهب وسيكون العامل به إن شاء اهللا ممن 
  ستقيم .قد هداه اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه واهللا يهدي من يشاء إىل صراط م

 -وهو التمسك بالسنة الصحيحة  -مث إين حني وضعت هذا املنهج لنفسي  
 -مما سوف ينتشر بني الناس إن شاء اهللا  -وجريت عليه يف هذا الكتاب وغريه 

كنت على علم أنه سوف ال يرضي ذلك كل الطوائف واملذاهب بل سوف يوجه 
ال بأس من ذلك علي فإين بعضهم أو كثري منهم ألسنة الطعن وأقالم اللوم إيل و



٤٢ حديث الذكريات

أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية ال تدرك وأن : ( من أرضى الناس بسخط اهللا 
) كما قال رسول اهللا صلى اهللا  ٢٣١١وكله اهللا إىل الناس ) ( صحيح الصحيحة 

  عليه وسلم .
  وهللا در من قال :  

  ولست بناج من مقالة طاعن        ولو كنت يف غار على جبل وعر
  ذا الذي ينجو من الناس ساملا   ولو غاب عنهم بني خافييت نسر ومن

فحسيب أنين معتقد أن ذلك هو الطريق األقوم الذي أمر اهللا تعاىل به املؤمنني  
وبينه نبينا حممد سيد املرسلني وهو الذي سلكه السلف الصاحل من الصحابة 

اليوم إىل مذاهبهم الذين ينتمي  -والتابعني ومن بعدهم وفيهم األئمة األربعة 
وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك  -مجهور املسلمني 

كل قول خيالفها مهما كان القائل عظيما فإن شأنه صلى اهللا عليه وسلم أعظم 
وسبيله أقوم ولذلك فإين اقتديت داهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك 

ولقد كان هلذه األوامر أكرب األثر يف جي هذا النهج  باحلديث وإن خالف أقواهلم
املستقيم وإعراضي عن التقليد األعمى فجزاهم اهللا تعاىل عين خريا [ مقدمة صفة 

  الصالة].
  
  
  
  
  
  
  



٤٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  
  
  
  
  

  بيان مذهب الشيخ الفكري واالعتقادي
  

تلك املناقشة اليت كانت جرت منذ حنو عشر  -ما حييت  -وإين لن أنسى 
ملدينة املنورة بيين وبني أحد اخلطباء والوعاظ الذين حيبون أن يتصدروا سنني يف ا

االس ويستقلوا بالكالم فيها فقد دخل علينا حنن يف سهرة لطيفة مجعت خنبة طيبة 
من طالب العلم من السلفيني أمثايل فلم يقم له أحد من اجلالسني سوى صاحب 

مجيعا واحدا بعد واحد مبتدئا الدار مرحبا ومستقبال فصافح الشيخ اجلالسني 
باألمين فاألمين فأعجبين ذلك منه حىت انتهى إيل وكنت آخرهم جملسا ولكين رأيت 
وقرأت يف وجهه عدم الرضى بتركهم القيام له فأحببت أن ألطف وقع ذلك عليه 
فبادرته متلطفا معه بقويل وهو يصافحين : عزيز بدون قيام يا أستاذ كما يقولون 

 -م يف مثل هذه املناسبة فأجاب وهو جيلس ومالمح الغضب بادية عليه عندنا بالشا
  مبا معناه : 

ال شك أن القيام للداخل إكراما وتعظيما ليس من السنة يف شيء وأنا موافق  
لك على ذلك ولكننا يف زمن أحاطت فيه الفنت باملسلمني من كل جانب وهي فنت 

يف شرح ذلك وذكر املالحدة  متس اإلميان والعقيدة يف الصميم . مث أفاض
والشيوعيني والقوميني وغريهم من الكافرين فيجب أن نتحد اليوم مجيعنا حملاربة 



٤٤ حديث الذكريات

هؤالء ودفع خطرهم عن املسلمني وأن ندع البحث واجلدال يف األمور اخلالفية 
  كمسألة القيام والتوسل وحنومها 

ن معك يف مثل فقلت : رويدك يا حضرة الشيخ فإن لكل مقام مقاال فنحن اآل 
هذه السهرية األخوية مل جنتمع فيها لبحث خاص وال لوضع اخلطة ملعاجلة املسائل 
اهلامة من الرد على الشيوعيني وغريهم وأنت ما كدت جتلس بعد مث إن طلبك ترك 
البحث يف األمور اخلالفية هكذا على اإلطالق ال أظنك تقصده ألن اخلالف يشمل 

ىت يف معىن شهادة أن ال إله إال اهللا . فأنت تعلم أن أكثر حىت املسائل االعتقادية وح
املشايخ اليوم جييزون االستغاثة بغري اهللا تعاىل . والطلب من األموات وذلك مما ينايف 

فهل تريدنا  -أشري إىل أنه يف هذه املسألة معنا  -معىن شهادة التوحيد عندنا مجيعا 
جة أن املسألة فيها خالف ؟ قال : أن ال نبحث حىت يف تصحيح معىن الشهادة حب

نعم . حىت هذا جيب أن يترك موقتا يف سبيل جتميع الصفوف وتوحيد الكلمة لدرء 
 -لو حصل  -اخلطر األكرب : اإلحلاد و . . . قلت : وماذا يفيد مثل هذا التجمع 

إذا مل يقم على أساس التوحيد وعدم اإلشراك باهللا عز وجل . وأنت تعلم أن 
اجلاهلية كانوا يؤمنون باهللا تعاىل خالقا ولكنهم كانوا يكفرون بكونه العرب يف 

اإلله احلق { إم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون } فلم يفدهم إميام 
ذلك شيئا ومل ينجهم من حماربة الرسول إياهم . فقال : حنن نكتفي اليوم جبمع 

: ولو مبفهوم خاطئ ؟ قال : ولو أقول : الناس حتت كلمة ال إله إال اهللا . قلت 
فهذه املناقشة متثل لنا يف احلقيقة واقع كثري من الدعاة املسلمني اليوم وموقفهم 
السليب جتاه تفرق املسلمني يف فهمهم للدين فإم يدعون كل من ينتمي إليهم على 

يدها أفكاره وآرائه دون أن حيملوهم بالعلم واحلجة من الكتاب والسنة على توح
وتصحيح اخلطأ منها وجل اهتمامهم إمنا هو يف توجيههم إىل األخالق اإلسالمية 
وآخرون منهم ال شغل هلم إال تثقيف أتباعهم بالسياسة واالقتصاد وحنو ذلك مما 
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يدور عليه كالم أكثر الكتاب اليوم حوله ونرى فيهم من ال يقيم الصالة ومع ذلك 
ع اإلسالمي وإقامة احلكم اإلسالمي . وهيهات فهم مجيعا يسعون إىل إجياد اتم

هيهات إن جمتمعا كهذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا بدأ الدعاة مبثل ما بدأ به رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الدعوة إىل اهللا حسبما جاء يف كتاب اهللا وبينه رسول 

ن النهوض ا اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن البديهي أن مثل هذه الدعوة ال ميك
بعدما دخل فيها ما ليس منها من طريق الدس على النيب صلى اهللا عليه وسلم باسم 
احلديث والدس على تفسري القرآن باسم التأويل فال بد من االهتام اجلدي العلمي 
لتصفية املصدرين املذكورين مما دخل فيهما لنتمكن من تصفية اإلسالم من خمتلف 

ئد املنتشرة يف الفرق اإلسالمية حىت ممن ينتسب إىل السنة األفكار واآلراء والعقا
  منهم .
وأعتقد أن كل دعوة ال تقوم على هذا األساس الصحيح من التصفوية فسوف  

  ال يكتب هلا النجاح الالئق بدين اهللا اخلالد.
ولقد تنبه هلذا أخريا بعض الدعاة اإلسالمني فهذا هو األستاذ الكبري سيد  

تعاىل فإنه بعد أن قرر حتت عنوان ( جيل قرآين فريد ) أن هذه قطب رمحه اهللا 
الدعوة أخرجت جيال مميزا يف تاريخ اإلسالم كله ويف تاريخ البشرية مجيعه وأا مل 
تعد خترج من ذلك الطراز مرة أخرى تساءل عن السبب مع أن قرآن هذه الدعوة 

ها بني أيدينا كما كانت ال يزال وحديث الرسول وهديه العملي وسريته الكرمية كل
بني يدي ذلك اجليل األول ومل يغب إال شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

  فأجاب بأنه : 
( لو كان وجود شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتميا لقيام الدعوة  

وإيتائها مثراا ما جعلها اهللا دعوة للناس كافة وما جعلها آخر رسالة وما وكل 
  أمر الناس يف هذه األرض إىل آخر الزمان ) إليها 
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مث نظر يف سبب عدم تكرر املعجزة عدة عوامل طرأت أمهها ما أشرنا إليه من  
  اختالف يف طبيعة النبع فقال : 

( كان النبع األول الذي استقى منه ذلك اجليل هو نبع القرآن القرآن وحده  
ذلك النبع فعندما سئلت عائشة  فما كان حديث رسول اهللا وهديه إال أثرا من آثار

رضي اهللا عنها عن خلق رسول اهللا قالت : كان خلقه القرآن . كان القرآن وحده 
إذن هو النبع الذين يستقون منه ويتكيفون به ويتخرجون عليه ومل يكن ذلك 
كذلك ألنه مل يكن للبشرية يومها حضارة وال ثقافة وال علم وال مؤلفات وال 

نت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانوا الذي ما دراسات كال فقد كا
تزال أوربا تعيش عليه أو على امتداده . وكانت هناك خملفات احلضارة اإلغريقية 
ومنطقها وفلسفتها وفنها وهو ما يزال ينبوع التفكري الغريب حىت اليوم وكانت 

كمها كذلك هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطريها وعقائدها ونظم ح
وحضارات أخرى قاصية ودانية : حضارة اهلند وحضارة الصني إخل . وكانت 
احلضارتان الرومانية والفارسية حتفان باجلزيرة العربية من مشاهلا ومن جنوا . كما 
كانت اليهودية والنصرانية تعيشان يف قلب اجلزيرة فلم يكن إذن عن فقر يف 

ملية يقصر ذلك اجلبل على كتاب اهللا وحده . . يف احلضارات العاملية والثقافات العا
فترة تكونه . . . وإمنا كان ذلك عن تصميم مرسوم وج مقصود . يدل على هذا 
القصد غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد رأى يف يد عمر بن اخلطاب 

  رضي اهللا عنه صحيفة من التوراة وقوله : 
حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعين ( حسن ) ( إنه واهللا لو كان موسى  

) كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب . خالص 
العقل . خالص التصور . خالص الشعور . خالص التكوين من أي مؤثر آخر غري 

  املنهج اإلهلي الذي يتضمنه القرآن الكرمي .



٤٧ ينمن حياة العالمة األلبا

ن له يف التاريخ ذلك الشأن ذلك اجليل استقى إذن من ذلك النبع وحده فكا 
  الفريد مث ما الذي حدث ؟ 

اختلطت الينابيع صبت يف النبع الذي استقت منه األجيال التالية فلسفة  
اإلغريق ومنطقهم وأساطري الفرس وتصورام وإسرائيليات اليهود والهوت 
النصارى وغري ذلك من رواسب احلضارات والثقافات واختلط هذا كله بتفسري 

ن الكرمي وعلم الكالم كما اختلط بالفقه واألصول أيضا . وخترج على ذلك القرآ
  النبع املشوب سائر األجيال بعد ذلك اجليل فلم يتكرر ذلك اجليل أبدا ) 

  ) :  ١٧عاملني آخرين مث قال ( ص  -رمحه اهللا  -مث ذكر  
ا ( حنن اليوم يف جاهلية كاجلاهلية اليت عاصرها اإلسالم أو أظلم . كل م 

حولنا جاهلية . . . تصورات الناس وعقائدهم عادام وتقاليدهم موارد ثقافتهم 
فنوم وآدام شرائعهم وقوانينهم . حىت الكثري مما حنسبه ثقافة إسالمية وتفكريا 

  إسالميا . . . هو كذلك من صنع هذه اجلاهلية 
يف عقولنا لذلك ال تستقيم قيم اإلسالم يف نفوسنا وال يتضح تصور اإلسالم  

  وال ينشأ فينا جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه اإلسالم أول مرة .
فالبد إذن يف منهج احلركة اإلسالمية أن نتجرد يف فترة احلضانة والتكوين من  

كل مؤثرات اجلاهلية اليت نعيش فيها ونستمد منها . ال بد أن نرجع ابتداء إىل النبع 
ه أولئك الرجال . النبع املضمون الذي مل خيتلط ومل تشبه اخلالص الذي استمد من

شائبة نرجع إليه نستمد منه تصورنا حلقيقة الوجود كله وحلقيقة الوجود اإلنساين 
ولكافة االرتباطات بني هذين الوجودين وبني الوجود الكامل احلق : وجود اهللا 

نا ومفاهيمنا للحكم سبحانه . . . ومن مث نستمد تصوراتنا للحياة وقيمنا وأخالق
  والسياسة واالقتصاد وكل مقومات احلياة .
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مث ال بد لنا من التخلص من ضغط اتمع اجلاهلي والتصورات اجلاهلية  
والتقاليد اجلاهلية والقيادة اجلاهلية يف خاصة نفوسنا . . . ليست مهمتنا أن 

و ذه الصفة . . . نصطلح مع واقع هذا اتمع اجلاهلي وال أن ندين بالوالء له فه
صفة اجلاهلية . . . غري قابل ألن نصطلح معه . إن مهمتنا أن نغري من أنفسنا أو ال 

  لنغري هذا اتمع أخريا .
وسنلقى يف هذا عنتا ومشقة وستفرض علينا تضحيات باهظة ولكننا لسنا  

إلهلي خمريين إذا حنن شئنا أن نسلك طريق اجليل األول الذي أقر اهللا به منهجه ا
  ونصره على منهج اجلاهلية ) .

من أجل ذلك كان ال بد للعاملني من أجل الدعوة اإلسالمية أن يتعاونوا  
مجيعا على اخلالص من كل ما هو جاهلي خمالف لإلسالم وال سبيل إىل ذلك إال 
بالرجوع إىل الكتاب والسنة كما يشري إىل ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم : ( 

ن لن تضلوا ما إن متسكتم ما : كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا تركت فيكم أمري
حىت يردا علي احلوض ) . فإذا هم فعلوا ذلك فقد وضعوا األساس لقيام اتمع 

  اإلسالمي وبدونه ال ميكن أن تكون هلم قائمة أو تنشأ هلم دولة مسلحة .
يف وإين ألعجب أشد العجب من بعض الكتاب والدكاترة الذين يؤلفون  

معاجلة بعض أمراض النفوس كمؤلف رسالة ( باطن اإلمث اخلطر األكرب يف حياة 
املسلمني ) مث ال يقنع بذلك حىت يكشف عن جهل كبري باخلطر احلقيقي الذي 

يف كالمه  -رمحه اهللا تعاىل  -حييط باملسلمني وهو ما أشار إليه األستاذ سيد قطب 
  املتقدم : 

تعجبه هذه احلقيقة فأخذ يغمز منها ومن املذكر ا  فإن الدكتور املشار إليه مل 
  ) :  ٨٥حتت عنوان له يف الرسالة املذكورة ( ص 

  ( مشكلتنا أخالقية وليست فكرية ) . قال :  
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( ومعىن كل هذا الذي ذكرناه أننا نعاين من مشكلة تتعلق باخللق والوجدان  
  وليس هلا أي تعلق بالقناعة أو الفكر ) .

تعجب من الناس الذين يشعرون مبشكلته ويتنبهون إىل ما مساه  كذا قال مث 
باخلطر األكرب يف حياة املسلمني ولكنهم بدال من أن يعاجلوه بالسبل اليت ذكرها هو 
يف رسالة يعاجلونه مبزيد من األحباث الفكرية . . . مث قال مشريا إىل كالم سيد 

  قطب رمحه اهللا : 
( اتمع اجلاهلي ) أو نتفنن يف كشف ( فماذا جيدي أن نسهب يف شرح  

املخطات العدوانية اليت يسري عليها أعداء اإلسالم وأرباب الغزو الفكري أو تم 
بعرض املزيد من منهجية الفكر اإلسالمي والدعوة اإلسالمية وأن البالء الذي يعانيه 

كم املسلمون ليس اجلهل بشيء من هذا كله وإمنا هو املرض العضال الذي يستح
  بنفوسهم ) ؟

ليس باملسلمني حاجة بعد اليوم إىل أي مزيد من هذه الدراسات الفكرية 
فاملسلمون على اختالف ثقافام أصبحوا ميلكون من الوعي يف هذه النواحي ما 
يتيح هلم احلصانة الكافية لو أن األمر كان موكوال إىل الوعي وحده وإمنا هم حباجة 

اليت تدفع إىل التنفيذ وهيهات أن يكون أمر التنفيذ بيد  بعد اليوم إىل القوة اهلائلة
  الفكر أو العقل وحده  والقوة اهلائلة اليت حيتاجوها إمنا هي قوة األخالق ) 

هكذا يقول الدكتور العليم ويف كالمه من املغالطات واخلطيئات ما ال يتسع  
أن يقول أن الوعي  اال لبسط القول يف بياا فإن أحدا من اإلسالميني ال يتصور

والفكر وحده يكفي حلل املشكلة خالفا ملا أومهه كالمه ولكن املشكلة اليت أنكرها 
الدكتور هي األصل لقوة األخالق أال وهو اإلميان والتوحيد الصحيح والعقيدة 
الصحيحة ولذلك كانت األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وأتباعهم أول ما 

ا هو توحيد اهللا عز وجل فلم يكونوا يعاجلون بادئ األمر يبدؤون من الدعوة إمن
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املشاكل األخالقية وال االقتصادية وغري ذلك مما افتنت مبعاجلته كثري من الكتاب 
اليوم مع الغفلة عن املشكلة األساسية وهي احنراف الكثري من املسلمني اليوم وما 

كتب التوحيد ضلع كبري قبل عن العقيدة الصحيحة ولكتب الكالم اليت يسموا ب
يف ذلك وأنا أسأل الدكتور العليم سؤاال واحدا : هل ميكن لفرد أو أفراد أو مجاعة 
أو أمة أن حيظوا بالقوة اهلائلة اليت حيتاجوا اليوم وهي قوة األخالق إذا كانت 
عقيدم غري صحيحة فإذا أجاب بعدم اإلمكان فنسأله فهل الذي يعلمه هو أن 

مة ال تزال عقيدم صحيحة كما كانت عليه يف عهد السلف على هناك أمة مسل
الرغم من أن فيهم من هو على عقيدة املعتزلة النفاة واجلربية وغالة املتصوفة الذي 
منهم اليوم ويف بلدنا خاصة من يقول بأن املسلم ليس حباجة إىل أن يتعلم الكتاب 

يف ذلك تقوى اهللا وحيتجون  والسنة والعلوم اليت تساعد على فهمهما وإمنا يكفي
من القرآن مبا هو حجة عليهم لو كانوا يعلمون كقوله تعاىل : { واتقوا اهللا 
ويعلمكم اهللا } وبناء على ذلك ينكرون كثريا من احلقائق الشرعية كالشفاعة 
الثابتة لألنبياء والرسل وخباصة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ونزول عيسى 

ذلك كثري ويف مصر واهلند أناس يسمون بالقرآنيني الذين  وخروج الدجال وغري
يفسرون القرآن دون االستعانة على تفسريه بأحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والتابعني واألئمة اتهدين بل وبدون التزام للقواعد العلمية العربية 

.  
كما كانت يف عهد السلف فإن أجاب الدكتور بأن عقيدة املسلمني اليوم هي  

فنسأله هل هذا الذي ذكرته من العقائد الباطلة موجود اليوم ويف بلده خاصة فإن 
أجاب باإلجياب كما هو الظن به فيكف يتجرأ على القول املتقدم : ( ليس 
باملسلمني حاجة بعد إىل أي مزيد من هذه الدراسات الفكرية فاملسلمون اليوم على 
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حوا ميلكون من الوعي يف هذه النواحي ما يتيح هلم احلصانة اختالف ثقافام أصب
  الكافية ) ؟ 

وإذا كابر وجحد ورجع إىل القول بأن املسلمني فيهم اخلري والربكة من هذه  
  احليثية سقطت خماطبته ألن األمر كما قال الشاعر : 

  وليس يصح يف األذهان شيء        إذا احتاج النهار إىل دليل
د من أن أواجه إىل حضرة الدكتور السؤال الذي يكشف له إن وأخريا ال ب 

شاء اهللا عن خطئه الذي وضع له ذلك العنوان اخلاطئ إن كان مل يتبني له حىت 
اآلن حنن نسألك بسؤال الرسول صلى اهللا عليه وسلم للجارية : أين اهللا ؟ فإن 

ليل إميان أجبت باجلواب الذي نؤمن به وجعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم د
اجلارية أال وهو قولنا : يف السماء وفهمه على الوجه الذي فهمه السلف أنه تبارك 
وتعاىل على العرش فقد أصبت احلق واتفقت معنا يف هذه املسألة اليت عالقتها 
باألفكار والعقائد وليس باألخالق ولكنك يف الوقت نفسه خالفت مجاهري 

دكاترة الذين درست عليهم الشريعة فإم ال املسلمني حىت املشايخ واألساتذة وال
  يوافقونك على هذا اجلواب احلق وما عهدك بالكوثري وأيب زهرة ببعيد .

وإن أنت أنكرت توجيه هذا السؤال الذي سنه لنا الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم وأبيت أن جتيب عليه جبواب إجيايب أو أجبت جبواب املعتزلة : اهللا موجود يف 

وهذا معناه القول باحتاد اخلالق واملخلوق وهو الكفر بعينه أو جتيب مبا  كل مكان .
يف ( اجلوهرة ) وحاشيتها وغريها من كتب الكالم اليت درستها وتثقفت بثقافتها 
حىت ( أصبحت متلك من الوعي ما ينسج لك احلصانة الكافية ) فقد خالف 

ض النقول عن بعض األئمة الكتاب والسنة وإمجاع األمة كما سبق أن أشرنا إىل بع
املوثوق م عندنا مجيعا وحنن على مذهبهم يف ذلك وباختصار فسواء كنت معنا 
أو ضدنا يف هذه العقيدة فكل من الطائفتني ميثل ماليني املسلمني منذ مئات السنني 
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حىت اليوم ويف الطائفة اليت تؤمن بالسؤال واجلواب الوارد يف احلديث املشار إليه 
اإلسالم ابن تيمية وتلميذه احملقق ابن قيم اجلوزية ومجيع إخواننا احلنابلة  آنفا شيخ

اليوم الذي هم من أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكل من الطائفتني هم بال 
 ٩شك مما يشملهم ظنك الواسع الذي عربت عنه بقولك يف الرسالة السابقة ( ص 

 : (  
 إهلا واحدا ال شريك له بيده اخلري . . . ( وما أظن إال أننا مجيعا مؤمنون باهللا 

 (  
وأما أنا فأعتقد أن كال من الطرفني إذا متسك بآداب اإلسالم سيقول بلسان  

  حاله أو قاله للطائفة املخالفة : ( وإنا وإياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني ) 
والدكتور يعلم فيما أعتقد أن إحدى الطائفتني أيا كانت فهي على ضاللة  

وليس هي بال شك من حيث اخللق وإمنا من جهة الفكرة والعقيدة وكل من 
الطائفتني ميثل ماليني املسلمني اليوم يف هذه املسألة وغريها من مسائل االعتقاد 
أفليس هؤالء املختلفون حباجة يا دكتور إىل الدراسات الفكرية وال أقول كما قلت 

اإلنسان العاقل يطمع يف املزيد عندما  : ( إىل مزيد من الدراسات الفكرية ) ؟ ألن
  جيد املزيد عليه فيكف وهو مفقود أو يف حكم املفقود .

فهو يطمع فيه مث يف املزيد عليه أليس هؤالء مجيعا حباجة ملحة إىل تلك 
الدراسات حىت يتبني احلق للطائفة الضالة أيا كانت هذه الطائفة فتنضم إىل الطائفة 

ا على إميان حبقها وصواا ومعرفة مبلتها والدعوة إليها وبذلك احملقة وتزداد هذه إميان
نسري إىل اتمع اإلسالمي املنشود وهو ال ينايف إذا قام به بعض الدعاة أن يقوم 
آخرون مبعاجلة أمراض النفوس وأخالقها كما فعل الدكتور يف رسالته السابقة 

ولني جهادهم األكرب وال أن الذكر ( باطن اإلمث ) ولكن بشرط أن ال ينكر على األ
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يدعوهم بأن يسلكوا سبيلهم يف معاجلة املشكلة املدعاة { ولكل وجهة هو موليها 
  فاستبقوا اخلريات }.[ من مقدمة : خمتصر العلو].

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهود الشيخ املستمرة يف الدفاع عن السنة
  

يبا على نعمة قال الشيخ رمحه اهللا : وإين أمحد اهللا تبارك وتعاىل محدا كثريا ط
إىل نصرا  -بفضله –اإلسالم أوال وعلى أن هداين إىل السنة ثانيا ، ووفقين 

وخدمتها ثالثا ، وذلك بالدعوة إليها والتفقه فيها ، بعد متييز صحيحها من ضعيفها 
، فإن هذا التمييز هو املنهج الذي ينبغي أن يقام عليه الفقه اإلسالمي ، بله العقيدة 

وإال اختلط الباطل باحلق ، واخلطأ بالصواب، وتعددت األقوال واآلراء اإلسالمية ، 
، حىت حيتار فيها كثري من العلماء، وال جيدون إىل معرفة الراجح منها سبيال ، 
فيذروا معلقة : قيل كذا، وقيل كذا! أو أم يصريون إىل الترجيح بغري مرجح 

ر ذلك كله كان البد من التزام أو اهلوى! فقطعا لداب -زعموا –اتباعا للمصلحة 
هذا املنهج السليم من التمييو بني الصحيح والضعيف من احلديث ليكون املسلم 
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على بصرية من دينه وقوفا منه مع أمر ربه ( قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على 
  بصرية أنا ومن اتبعين )

دعاة وقد جتاوب معنا يف ذلك كثري جدا من أفاضل العلماء واملؤلفني وال
والطلبة يف خمتلف البالد اإلسالمية ، وال أدل على هذا من الطلبات الكثرية اليت 
تصلين منهم يوما بعد يوم ، ملحني بضرورة متابعة نشر ما عندي من السلسلتني 

  وغريمها ، ليزدادوا ا علما ، ويأخذوا بالصحيح وفقه، ويذروا الضعيف إىل غريه.
يوخ ، املقلدين وغريهم من الصوفيني ومقابل هؤالء الفاضل بعض الش

والطرقيني ، الذين ال حياة هلم إال باالعتماد على األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، 
لذلك فهم ال يرضون عن  ٠٠٠٠الىت يسيطرون ا على قلوب العامة مث على ما ىف 

ذلك التمييز ، والزمة من التمسك باإلسالم على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ، 
حياربون الدعاة إليه حماربة شديدة ال هوادة فيها ، ويستبيحون ىف سبيل ذلك من و

)إِنما  �الكذب والبهت واالفتراء ما ال يستحله إال الكفار الذين قال اهللا فيهم : 
 اللَّه ونَ بِآياتنمؤال ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتم يعلمون أن هذه الدعوة  �يأل ،

مشيختهم وسخافام وخرافام الىت يستغلون ا السذج ، وطيىب  ستقضى على
  ٠القلوب من الناس 

ولدى على ذلك أمثله كثرية ، وحسىب اآلن ىف هذه املقدمة مثاالن أثنان ، هلما 
  صلة وثقى ا :

ولعله صوىف ، أو   -األول : أن وزير األوقاف ىف بعض اإلمارات العربية 
ر مذكرة نشر مضموا ىف أوائل شوال سنة اصد  -حوله بطانة صوفية 

هـ ) ىف بعض اجلرائد كالبيان وغريها ، يتهم فيها إخواننا السلفيني ىف ١٤٠٦(
تلك اإلمارة بتهم شىت ، منها ( التطرف )! واخلطورة على العقيدة اإلسالمية ! 
وإنكار املذاهب الربعة !!! وكل كذب وزور ، اهلدف منه ظاهر لكل ذى بصرية 
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لدين ، وهو التمهيد اجلو ملنعهم من الدعوة إىل اهللا ، وتبصري الناس بدينهم على ىف ا
كتاب اهللا ، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ومنهج السلف الصاحل ، 

  ٠ومنهم األئمة األربعة رضى اهللا تعاىل عنهم أمجعني 
، تتعلق  ومل تكتف املذكرة ذه التهم ، بل أضافت على ذلك ما أخرى

  بشخصى أنا ، هى أظهر بطالنا من سابقاا ، فقالت :
  ( ويتزعمها خصم يدعى ناصر الدين األلباىن ) 

فهذا كذب وزور ، يشهد به كل من يعفىن شخصيا ن فإن انكباىب على 
التأليف والتحقيق أكر من نصف قرن من الزمان حيول بيىن وبني التزعم املزعوم ، 

  إليه ، فكيف وهو مناف لطبيعىت العلمية ؟؟ هذا لو كانت نفسى متيل
  وأوضح ما ىف املذكرة من االفتراء ، قوهلا عقب الزعم السابق :

  ( كما جرى طرده من اإلمارات قبل أربع سنوات ومنعه من العودة للبالد )!
قلت : وهذا كذب له قرون كما يقال ىف بعض اللغات ن فإنه مل يكن شئ من 

 ، وليس أدل على ذلك من أنىن عدت إليها بتاريخ واحلمد هللا  -ذلك البته 
/أ ، مث خرجت كذلك بتاريخ ٦٠٩٤بأذن دخول رمسى رقم  ٢٩/٣/١٩٨٥
  ٠ ٧٧س    ر/٢٨٤٠٢٤كما هو مسجل ىف جواز سفرى رقم  ٥/٤/١٩٨٥

مث إنىن أرى أن هذا اخلرب الكاذب الذى صدر من شخص مسؤول هناك ن ال 
دولة الىت هو وزير فيها ، أذ ال يعقل أن يوافق ميسىن أنا شخصيا فقط ، بل وميس ال

على الطرد املزعوم ، ال لسبب يذكر سوى انىن   -وهم مسلمون مثلى  -حكامها 
ومن أحسن قوال ممن دعا على اهللا  �، وأدعو إليه ، وهو القائل :  �رىب اهللا �أقول : 

لكفار ، ىف الوقت الذى يسمح فيه ل �وعمل صاحلا وقال غنىن من املسلمني 
بالدخول  إىل البالد على اختالف أديام وغايام ؟! اللهم فإىن إليك أشكو غربة 

  ٠افسالم وأهله ، اللهم فاعز املسلمني ، واذل الكافرين واملنافقني 
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  مث إن من فريات تلك املذكرة قوهلا :
  ( إن هذه اجلماعة تنكر املذاهب األربعة )!
  -وكذا غريهم   -األئمة األربعة فأقول : هذا كذب وزور ، فنحن نقدر 

حق قدرهم ، وال نستغىن عن االستفادة من علمهم ، واالعتماد على فقههم ، دون 
تعصب لواحد منهم على اآلخرين ، وذلك مما بينته بيانا شافيا منذ أكثر من ثالثني 
 سنة ىف مقدمة كتاىب : ( صفة صالة النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم من التكبري إىل
التسليم كانك  تراها ) فإليها أحيل من كان يريد التأكد من كذب هذه الفرية وإن 

  من أفرى الفرى قوهلا عطفا على ما سبق :
(  وتشكك بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن طريق تكذيب 
أحاديث (!) الصحاح املعتمدة ، والتشكيك بصحة بعض األحاديث النبوية 

  األخرى )!
، واعتداء جيم على  �إفك مبني  �و  �سبحانك هذا تان عظيم  �: فأقول 

مسلم نذر  نفسه ووقته وجهده خلدمة السنة والدفاع عنها والرد على خمالفيها ، 
  ٠ومتييز صحيحها من ضعيفها ، وقضى ىف ذلك أكثر من نصف 

رية وله ىف ذلك املؤلفات الكث ٠قرن من الزمان ، ال يكل وال ميل ، واحلمد هللا 
الىت يشهد بفائدا وأمهيتها كبار العلماء واألدباء ، وينتفع ا املاليني من طالب 
العلم ىف كل البالد اإلسالم وغريها ، وقد اعيد الكثري منها ، وبعضها ينبئ عن 
ذلك صريح امسها ، مثل ( دفاع عن احلديث النبوى ) و ( مرتلة السنة ىف افسالم ، 

قرآن ) ، و ( الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد ) ومل وأنه ال يستغىن عنها بال
يطبع بعد ، وهو ىف الرد على من نفى صحة نسبة ( املسند ) لإلمام أمحد ، وغريها 
كثري مما هو مطبوع معروف ، وقد مجع أمساء الكثري منها بعض احملبيني ىف كتب 

  بعنوان :ورسائل ، وقفت وأنا أكتب هذه املقدمة على واحدة منها مطبوعة 
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  ( سلم االماىن ىف الوصول إىل فقه األلباىن )
وىف اعتقادى أن تلك املذكرة اجلائرة ، تشري ذه الفرية الباطلة إىل جهودنا 
املستمرة ىف خدمة السنة املطهرة الىت منها بيان األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، 

غريهم من خاصة الدائرة على ألسنة كثري من اخلطباء واحملاضرين واملدرسني و
املسلمني وعامتهم ، متومهني أا أحاديث صحيحة ، وهى عند أهل العلم ضعيفة 
أو موضوعة ، فيتهمهم اجلهال بأم يكذبون باألحاديث الصحيحة ،واهللا املستعان 

٠  
وىف ختام هذا الرد ال بد ىل من أن أذكر صاحب تلك املذكرة وبطانته إن 

  : كانوا مؤمنني بقول رب العاملني
   �ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِيناً  �

وهم ال يكذبون باألحاديث    -وبقول صلى اهللا عليه وآله وسلم الثابت عنه 
  -الصحيحة إن شاء اهللا :

اخلبال حىت خيرج مما قال ن  ( من قال ىف مؤمن ما ليس فيه أسكنة اهللا ردغة
) ، و ( ردغة اخلبال ) جاء  ٢٣١٨واالرواء  ٤٣٨( الصحيحة  ٠ويل خبارج ) 

نسأل اهللا السالمة والعافية ىف  ٠تفسريها ىف حديث آخر  أا : عصارة أهل النار 
  ٠الدنيا واآلخرة 

ذلك هو املثال األول من أمثلة حماربة الدعاة إىل الكتاب والسنة ومتييز 
  ٠صحيحها من ضعيفها 

  واآلن جاء وقت بيان املثال اآلخر فأقول :
هناك ىف املغرب رجل ينتمى إىل العلم ، وله رسائل معروفة ويزعم أنه خادم 
احلديث الشريف ن وهو الشيخ عبد اهللا بن الصديق الغمارى وهو خيتلف عن 

ألنصار  الرجل األول املشرقى من حيث أنه معروف بعدائه الشديد منذ  القدمي
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السنة ، ولكل من ينتمى إىل عقيدة السلف مما يدل العاقل أنه مل يستفد من احلديث 
) بـ ( ١٩٨٦إال محلة ! وال أدل على ذلك من كتيب له طبع ىف هذه السنة (

  طنجة ) بعنوان :
  ( القول املقنع ىف الرد على األلباىن املبتدع (   !
يتساءل   -راء مهما كان اجتاهه أقول ك عن كل من يقرأ هذا العنوان من الق
وهو املعرف مبحاربته إياها ىف  –ىف نفسه متعجبا : ماذا أرتكب األلباىن من البدع 

حماضراته وكتبه ، ومن مشاريعة املعروفة ( قاموس البدع ) وقد نص على الكثري 
منها ىف فصول خاصة ىف آخر بعض كتبه ، مثل بدع اجلنائز ، وبدع اجلمعة وبدع 

العمرة ن فما هى البدع الىت جاء ا األلباىن حىت وصمه الغماوى بـ ( احلج و
، ألنه هو املعروف باألبتداع ىف الدين ،  �أحق ا وأهلها  �املبتدع )؟ مع أنه كان 

واألنتصار للمبتدعة والطرقيني ، كما يشهد بذلك كل من اطلع على شئ من 
شيخ الطريقة الشاذلية الدارقاوية  رسائله ، وحسب القارئ دليال على ما أقول ، أنه

الصديقية ، وهو يفجر بذلك ىف بعض كتاباته  ، كما يفجر بأنه خادم السنة ! 
  وليته كان خادما هلا ، بل نقنع منه أن ال يكون من اهلادمني هلا !

فإذا بدأ القارئ بقراءة كتيب الغمارى ، فسرعان ما يبدو له ان موضوعه  
أللباىن بعض ما انتقده عليه ىف تعليقه على رسالة : ( حديثى حمض يرد فيه على ا

بداية السول ىف تفضيل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ) لإلمام العز بن عبد 
السالم ، من بعض األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، وغري ذلك ، وأنه ال عالقة له 

القراءة فيجد أن م يتابع القارئ  ٠بالبدعة كما سيأتى عن شاء اهللا تعاىل بيانه 
الشيخ الغمارى كأنه شعر بأنه مل ينل من األلباىن بغيته من التشهري به ، وبيان جهله 
الذى يرميه به ىف ردة عليه من الناحية احلديثية ن لذلك قفز إىل مناقشة اللباىن ىف 
بغض املسائل الفقهية ، ففيها جيد املسألة الىت من أجلها وصم الغمارى األلباىن بـ 
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ملبتدع ) ، أال وهى قوله بعدم شرعية زيادة كلمة (سيدنا ) ىف الصلوات ( ا
  اإلبراهيمية ! اتباعا لتعليمه صلى اهللا عليه وآله وسلم أمته إياها بقوله :

  )٠٠٠٠( قولوا : اللهم صلى على حممد 
وهنا يزداد القارئ اللبيب استغرابا جمددا : كيف يكون مبتدعا من التزم تعليم 

اهللا عليه وآله وسلم ، ومل يزد عليه شيئا ، وال يكون الغمارى هو النىب صلى 
  املبتدع حقا وهو ال يرى هذا األلتزام ؟! بل هو ينكره على األلباىن ؟!

قلت : بل وعلى السلف  مجيعا من صحابة وتابعني ، وأئمة جمتهدين فإم 
، وقد  قدوتى ىف عدم شرعية ذلك ن وخباصة احلافظ ابن حجر الذى أفىت بذلك

  نقلت فتواه ىف تعليقى على ( صفة الصالة ) وختمها بقوله :
سيدنا ) مندوبة ما خفيت عليهم حىت اغفلوها واخلري  ٠( ولو كانت زيادة 

  كله ىف االتباع ).
وأشار الغمارى إىل فتوى احلافظ الىت ذكرت خالصتها ىف تعليقى على ( فضل 

) ، وتعقب  ٢٦إلمساعيل القاضى (ص الصالة على النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  ) :٢١  - ٢٠الغمارى هذه اخلالصة بقوله (ص 

( وهذا مجود شديد ، وتزمت ممقوت .... ) ، إيل آخر هرائه الذى ذكر فقيه 
  حكاية عن فالح ال تنطبق إال عليه ن مث قال : 

( فنحن حني نذكر السادة يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل 
زدها من أنفسنا ( !) ولكن من قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم :  (  أنا سيد ولد ن

آدم ) ... واملبتدع األلباين وقع يف البدعة الىت ينعاها علينا ، وهو ال يشعر ، 
لضعف فهمه وقلة إدراكه ، فهو حني يصلي على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

، وزيادة الصحابة بدعة ، ملا تقدم بيانه ) يف خطبة كتبه يصلي على أصحابه معه ال
 .  
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فتأمل أيها األخ القارئ ! إيل غرور هذا الرجل وجهله وإقدامه على  
االستدالل باحلديث املذكور على بدعته ، فإن الزمه أن السلف كانوا غافلني عن 
داللته فما  أحقه بوعيد قوله تعايل يف كتابه : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 

 �بني له اهلدى ويتبع غري سبيل  املؤمنني نوله ما تويل ونصله جهنم وساءت مصريا ت
  .  

وقد زاد عليه أخوه أمحد يف ذلك ، فألف كتابا يغنيك امسه عن مضمونه وداللة  
على احنرافه عن السبيل وهو : ( تشنيف اآلذان باستحباب السيادة يف الصالة 

) من رسالته الىت  ٥١ي الصغري على ذلك ( صواإلقامة واألذان ) ! ووافقه الغمار
مساها : ( إتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة ) ! على حد قوله صلى اهللا عليه وآله 

  وسلم : ( ... يسموا بغري امسها ) ! . 
ذلك قوهلم ! وهم يعلمون أن اآلذان وما ذكر معه توقيفي بوحى السماء ، 

أصحابه وعلمهم إياه كما أنزل ، فال جيوز  وقد بلغه صلى اهللا عليه وآله وسلم
التقدم بني يديه صلى اهللا عليه وآله وسلم والزيادة عليه اتفاقا ، وال إخال خيالف 
فيه إال ضال مضل ، حىت وال صاحب هذا الرد املفظع ! فإنه قد صرح فيه بذلك ، 

  ) :  ١٠  - ٩ولكنه _ جلهله البالغ _ وضعه يف غري موضعه ، فقال ( ص
وننبه هنا على خطأ وقع من مجاهري املسلمني ، قلد فيه بعضهم بعضا ومل ( 

يتفطن له إال الشيعة ( ! ) ذلك أن الناس حني يصلون على النيب صلى اهللا عليه 
وآله وسلم يذكرون معه أصحابه ، مع ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حني 

صل على حممد وأزواجه وذريته سأله على حممد وآل حممد ) ، ويف رواية : ( اللهم 
) ، ومل يأت يف شئ من طرق احلديث ذكر أصحابه مع كثرة الطرق وبلوغها حد 
التواتر فذكر الصحابة يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم زيادة على ما 

  علمه الشارع واستدراك عليه وهو ال جيوز ) 
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األخري: أنه  ال جتوز الزيادة قلت :: ليس يف هذا الكالم من احلق إال قولك 
على مكا علمه الشارع .. . إخل ، فهذا حق نقول به ونلتزم ، ما استطعنا إيل ذلك 
سبيال ، ولكن ما بالك أنت وأخوك خالفتم ذلك ، واستجببتم زيادة كلمة ( 
سيدنا ) يف الصالة عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل ترد يف شئ من طرق 

 ذلك استدارك صريح عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم يا من احلديث ؟ ! أليس يف
  تعظيمه بالتقدم بني يديه ؟ ! 

  أما سائر كالمك فباطل لوجوه :
األول : أنك أثنيت على الشيعة بالفطنة ، ونزهتهم عن البدعة ، وهم فيها من  

  -مد هللا واحل  -الغارقني اهلالكني ، وامت أهل السنة ا وبالبالء والغباوة ، وهم 
مربؤن ، فحسبك قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أمثالك : ( إذا قال الرجل : 

  هلك الناس فهو أهلكهم ) . رواه مسلم . 
  ( كما صليت على إبراهيم ....، اللهم بارك على حممد ... ) إخل 

  الصلوات اإلبرامهية املعروفة عند كل مصل ، ومذكورة يف ( صفة الصالة ) . 
  ث : فإن قلت : فاتين التنبيه على متام احلديث . الثال

فاستداللك باحلديث حينئذ   -وما اظن  –قلنا لك : هب أن األمر كذلك  
باطل ، ألن أهل السنة مجيعا الذين امتهم مبا سبق ال يذكرون أصحابه صلى اهللا 

  عليه وآله وسلم يف هذه الصلوات اإلبراهيمية ! 
اعىن ذكرهم الصحابة يف الصالة على النيب صلى اهللا الرابع : فإن قلت : إمنا 

  عليه وآله وسلم وآله يف اخلطب ! 
) ونقلته  عنك  ٢١قلنا : هذا وإن كنت قد صرحت به يف آخر رسالتك ( ص

فإنه ال يساعدك على إرادة هذا املعىن استداللك باحلديث   -)  ١٠فيما سبق ( ص
  نفا ، وقولك يف آخر تنبيهك املزعوم ك لكونه خاصا بالصالة ال اخلطبة كما بنيت آ
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( فذكر الصحابة يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم زيادة على ما  
  علمه الشارع ، واستدراك عليه وهو ال جيوز ) . 

حقا إن ذلك ال جيوز ، ولكن أين تعليمه الصالة عليه يف خطبة الكتاب الذى 
لم وآله دون األصحاب ، حىت يكون ذكرهم ذكر فيه هو صلى اهللا عليه وآله وس

  واستدراكا عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم آله وصحابته أمجعني ؟ ! 
اخلامس : فغن قلت : إمنا استدللت باحلديث لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

  ( قولوا : اللهم صل على حممد ... ) ، فعم ومل خيص صالة وال غريها . 
املزعوم أنت أول خمالف له ، ألنه يستلزم الصالة عليه  فأقول : هذا العموم

صلى اهللا عليه وآله وسلم ذه الصلوات اإلبراهيمية كلما ذكر عليه الصالة 
والسالم ، وما رأيتك فعلت ذلك ولو مرة واحدة يف خبطة كتاب أو يف حديث 

ذلك ،  ذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وال علمنا أحدا من السلف فعل
واخلري كله يف الصالة كما أفادته بعض األحاديث الصحيحة ، ونبه عليه اإلمام 

الطبعة السلفية   - ١٥٥/  ١٥٤/  ١١البيهقي فيما ذكره احلافظ يف فتح الباري ( 
) ، فلرياجعه من شاء ، ولذلك كنت اهترت الصالة عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ل تشهد ، وسط وأخري ن وهو نص اإلمام الشافعي ذه الصلوات اإلبراهيمية يف ك
  ) مشروحا .  ١٨٥كما تراه يف ( صفة الصالة ) ( ص

وكيف ميكن أن يكون هذا االستدالل صوابا وفيه ما سبق بيانه من املخالفات  
واملنكرات ؟ مع أنه مل يقل أحد من أهل العلم ببدعية ذكر الصحابة معه صلى اهللا 

ة عليه تبعا كما تزعم أنت ، بل ما زالوا ي ذكروم يف عليه وآله وسلم يف الصال
كتبهم سلفا وخلفا ، كاإلمام الشافعي يف ( رسالته ) على ما ذكره احلافظ 
السخاوي يف ( القول البديع ) ، والرافعي والشريازي والنووي وابن تيمية وابن 

كل واحد القيم وابن حجر ، وغريهم كثري وكثري جدا ال ميكن حصرهم ، ما زال 
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منهم ( يصلي على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف خطبة كتبه ، يصلي على 
أصحابه معه ) كما أفعل أنا أحيانا ، اقتداء م ، وخباصة أن احلافظ ابن كثري نقل 

  يف ( تفسريه ) اإلمجاع على جوازه ، ومع ذلك كله رميتين بسبب ذلك بدائك . 
  
  
  
  
  

مبتدعة عندك ! وحيك ، أم أنت تزن مبيزانني وتكيل  وبدعتين ، أفهؤالء األئمة
بكيلني ؟ ! وماذا تقول يف أخيك الشيخ أمحد فإنه ايضا يفعل مثلي يف خطب بعض 
كتبه ، مثل كتابه ( مسالك الداللة ) ورسالته يف القبض ، أتراه مبتدعا أيضا ؟ 

ل أخوك ميكن أن يكون كذلك يف غري هذه املسألة ، أما فيها فال ، وكذلك فع
اآلخر املسمي عبد العزيز يف خطبة كتابه ( التحذير ) وكتابه ( تسهيل املدرج إيل 
املدرج ) أمبتدع هو أيضا ؟ ! بل هو ما حققته أنت بذاتك يف رسالتك ( األربعني 
الصديقية ) وخامتة رسالتك األخري يف ( االستمناء ) ! فما قول القراء يف هذا 

   الرجل املتقلب كاحلرباء ؟ !
وخالصة الكالم يف هذا املقام : أن الغماري اتفق مع أخيه على استحباب ذكر 
كلمة ( سيدنا ) يف الصلوات اإلبراهيمية ، مع كوا زيادة على تعليمه صلى اهللا 

  عليه وآله وسلم واستدراكا  عليه ! وهو ال جيوز يف صريح كالمه !! 
على   -مناقضة لنفسه وتفرد هو خالفا ألخويه ومجاهري العلماء من قبل و

إنكار ذكر الصحابة مع النيب عليه الصالة والسالم يف اخلطبة ، وزعم أنه بدعة، 
وأين لفعلي ذلك مبتدع عنده ! وهو يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان 
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يصلي على أصحابه مبناسبات خمتلفة ، ومن ذلك حديث ( كان إذا أتاه قوم 
صل عليهم ) ، فأتاه أبو أويف بصدقته فقال : ( اللهم صل بصدقتهم قال : ( اللهم 

)  ٨٥٣على آل أيب أويف ) رواه الشيخان وغريمها ، وهو خمرج يف ( اإلرواء ) ( 
وغريه . وال دليل على أن ذلك من خصوصياته صلى اهللا عليه وآله وسلم ، بل قد 

صل عليه ، واغفر صح عن ابن عمر انه كان يقول يف اجلنازة : ( اللهم بارك فيه و
 ٤١٤/  ١٠له ، وأورده حوض رسولك ... ) رواه ابن أيب شيبة يف ( املصنف ) ( 

، (  
  وسنده صحيح على شرط الشيخني . 

وبعد هذا كله ، فإين أرجو أن يكون ظهر للقراء مجيعا من هو ( املبتدع )؟ 
   ٠وأنه جيوز ىل أن أمتثل باملثل السائر : ( رمتىن بدائها وانسلت ) 

 غىن أعتذر إليهم ، فقد طال البحث مع هذا الرجل ىف هذه املسألة وبيان مث
 �جهله وزغله فيها أكثر مما كننت ظننت ، ولكن لعل األمر كما قال تعاىل : 

ولعل من اخلري أن يأخذ منه القراء مثاال  ٠ �وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم 
الفقهية ، ومبلغ علمه فيها ، صاحلا لطريقة معاجلة هذا الرجل لبعض املسائل 

وصورة عن أسلوبه ىف ردة على من خيالفه ىف الرأى ، وكثرة نبزة إياه بشىت 
وال تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم  �األلقاب ، خالفا لقول اهللا تعاىل ىف القرآن : 
مه كفَأُولَئ بتي لَم نمو انميالْأ دعب وقونَ  الْفُسموحسبك من ذلك  �الظَّال ،

عنوان كتيبه ! وأما ما ىف جوفه مما قاء به فشئ ما رأيته وال مسعته من فاجر فاسق 
مل رمية إياى بـ ( اللمز  ، والتجهيل ، والسفه ، والوقاحة ، والزعارة والعرامة 

ال  لبقبيحة ، والضلة العمياء ، واألفتراء ، والبهت ، والكذب ) ، وغري ذلك مما
يتصور بذاءة وفحشا ، مما ال فائدة للقارئ من نقل كالمه ىف ذلك إال األسى 
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واحلزن على حال بعض العلماء ىف هذا الزمان ، ولكن ال بد من نقل شئ منه حىت 
  ) عامله اهللا مبا يستحق : ١٩ال يظن السوء ، قال ( ص 

د منهم ( وقد أخطأ من زعمه وهابيا بل هو أعمق من الوهابيني تعصبا وأش
تعنتا ، وأمجد على بعض النصوص بغري فهم ، وأكثر ظاهرية من ابن حزم ، مع 
سالطة ىف اللسان ، وصالبة ىف العناد ال ختطر خبلد إنسان ن وهذا شعار أدعياء 

  السنة والسلفية ىف هذا الزمان ! 
 قال : ( وبلغنا عنه أنه أفىت مبنع إعطاء الزكاة للمجاهدين األفغانيني نصرهم اهللا

  قال :  ٠) ، إخل هرائه وافترائه  ٠٠٠٠
فما بال هذا األلباين املبتدع يفرق بني املسلمني ويضلل مجهورهم ... ومل يبق 
من املسلمني سىن إال هو ومن على شاكلته من احلشوية واسمة الذين ينسبون إيل 

  اهللا تعايل ما ال يليق جبالله ) .
  .  �إفك مبني  �و  �تان عظيم أعود مرة أخري ألقول : ( سبحانك هذا 

وال جمال للرد عليك يف هذه الفريات واألكاذيب سوي ان أخاطبك بقول اهللا  
ولن تستطيع  �قل هاتوا برهانكم  إن كنتم صادقني  �تعايل للمشركني واليهود : 

  إيل ذلك سبيال ، إال إن استطاع املشركون واليهود أن يأتوا بربهام ! 
تعايل وحكمته يف الظامل الفاسق من عباده أن جيري على النه  وإن من عدل اهللا

  ما يدل الناس على كذبه وتانه ، مثل قول الغماري : 
يا أيها الذين أمنوا  إن جاءكم  �( وبلغنا ... ) فإنه خمالف لصريح اآلية :  

له  فلو أن الغماري كان مؤمنا حقا الستجاب ألمر ربه ولتبني �فاسق بنبأ فتبينوا .. 
ان ما بلغه كذب أيضا وزور ، وهذا أقوله إذا مل يكن هو مصدر هذه الفرية أيضا 
، فإا ليست بأخطر من سابقاا ! عامله اهللا مبا يستحق ن فإن الذى أفتيت به 

  خالف ما ادعاه  واهللا املستعان . 
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وقد يتساءل بعض القراء عن السبب الذى محل هذا الغماري على ارتكاب  
  لرزايا واملخازي ؟ كل هذه ا

  
  
  
  
  

فأقول : ال أعلم لذلك سببا يذكر ، إال عداءه الشديد ألنصار السنة والداعني 
إليها ، واملعروفني يف بعض البالد ب ( السلفيني ) فهو يبغضهم بغضا شديدا ، 
وحيقد عليهم حقدا بالغا ، فهو عليهم ( أحقد من مجل ) كما جاء يف املثل ، 

ية وبالتجسيم ، كما فعل أسالفه من اجلهمية واملعطلة منذ ولذلك رماهم باحلشو
القدمي ، وخصين أنا من بينهم فامين مبختلف األكاذيب ، وبالتفريق والتضليل ! 

  وما نقلته عنه من التهم دليل واضح على أن هذا إمنا هو صفته ،  فاهللا حسيبه . 
هدف ذاك  ولعل القراء يالحظون معى اتفاق هدف الغماري هذا ، ومع 

الوزير الصويف يف التهويش ، وإثارة الناس على السلفيني عامة ، وعلى خاصة ، ويف 
هذه السنة بالذات ، فهل كان ذلك عن اتفاق سابق بينهما يف مكان ما ، كما قال 

، أم األمر كما قال يف آية أخري :  �أتواصوا به ، بل هم قوم طاغون  �عز وجل : 
  ؟ !  �تشات قلوم  �

ويف اعتقادي ، أن الذى محله على أن خصين بتلك احلملة الشعواء العمياء أنين 
كنت أنتقدته ألول مناسبة عرضت يل ، وذلك يف مقدميت لرسالة العز بن عبد 
السالم ك ( بداية السول يف تفضيل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ، يف بعض 

ي هذا ، وتبني له صوابه ، مل يسعه ما علقه هو عليها من قبل ، فلما وقف على نقد
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إال أن يعترف  ببعضه ، ولكن بطريقة خبيثة ، خيفي ا على القراء انه مما استفاده 
ىمن نقدي ! وسكت عن  بعض وزاغ عنه ، فلم يتعرض له بذكر ! وال خيفي 
على القراء ، أن معىن ذلك انه معترف أيضا بصواب نقدي إياه فيه أيضا ، وأنه 

ه مع ذلك فقد كتمه ، فصفة من يكون هذه يا ايها الغماري ؟ ، واهللا حق ، ولكن
وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون  ٠عز وجل يقول يف كتابه : (

� .  
يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون  �وقال :  
  ؟ !  �

الباطل ، وبطريق ة فيها الكثري من ويف بعض آخر زاغ عن احلق ، وجادل ب
  اللف والدوران . 

والبد يل من بيان ذلك ولو طال بنا الكالم ، فإنه هو املقصود من الرد على 
  هذا الرجل يف هذه املقدمة ، وما قبله كان من قبيل التوطئة له ، واهللا املستعان . 

ري مل يكن فيه وقبل الشروع يف ذلك ، ال بأس من التنبيه على ان نقدي للغما 
شئ من التهجم عليه ن وال ملزته بأشياء حصلت يف تلك الرسالة كما زعم يف 
مقدمة كتيبه الصغري ، اللهم إال إن كان يعد الرد العلمي ، وبيان أوهام من خيلط 
يف هذا العلم ، جما وملزا ، فقد فعلت ذلك ن وهو شأن أهل العلم دائما ، كما 

: ( ما منا من أحد إال رد ورد عليه إال صاحب هذا القرب  قال مالك رمحه اهللا تعاىل
صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ، فكيف إذا كان املردود عليه من أهل األهواء يدعي 
ما ال علم له به ؟ كهذا الرجل املعجب بعلمه الذى مسح ملن طبع رسالته يف الكبائر 

مقدمتها ! انه متكن يف  أن يلقبه ب ( اإلمام احلافظ ) ! بل قال هو عن نفسه يف
علم األصول ، وبرز فيه على الشيوخ ، بله األقران ! وقال فيها متعاليا على العلماء 

 :  
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  ( وهذا حبث مهم ، جبهله كثري من أهل العلم ) !  
أمر هذا الرجل ، يتبجح بكل هذا ، مث يرمني به دون ما   -واهللا   -عجيب 

  ) .  ١٢خجل أو حياء . انظر كتيبه الصغري ( ص
حول استحبابه زيادة كلمة ( سيدنا) يف   -فيما تقدم   -ومناقشيت إياه  

الصلوات اإلبراهيمية ، واستنكاره الصالة على الصحابة ، قد بينت للقراء مبلغة من 
  -بإذنه تعايل   -العلم ومعرفته بالفقه ، وأنه دعي يف هذا التبجح وحنوه واآلن أبدأ 

وشرح موقفه جتاه نقدي السابق إياه ، وبذلك يظهر ببيان ما وعدت به آنفا ، 
أيضا للقراء مجيعا أن علمه يف احلديث وأصوله ، كعلمه يف الفقه وأصوله ، ولوال 
تلك األكاذيب واألباطيل الىت رماين ا ملا استحسنت . أن أذكر القراء بقول 

  الشاعر ىف مثله وهو يصدق عليه :
  جبيدها إال كعلم األباعر              زوامل لألشعار ال علم عندهم      

  لعمرك ما يدرى البعري إذا غدا                   بأمجاله او راح ما ىف الغرائر 
لقد كان نقدى على الغمارى حمصورا ىف مخسة مواضيع ، اخلصها هنا مبا يلى 

:  
األول : أنه ال يعىن ببيان مرتبة األسانيد واألحاديث من صحة أو ضعف إال 

  ٠درا ، أن ذلك هو املقصود من التخريج نا
  الثاىن : أنه يعتمد على حتسني الترمذى ، وظىن به أنه يعلم تساهله فيه 

الثالث : إمهاله ختريج بعض األحاديث ن ولعل ذلك كان سهوا منه ، بعضها 
  ىف ( الصحيحني )

 الرابع : يعزو بعض األحاديث لغري املشاهري كأصحاب ( الصحاح ) و ( السنن
 (  

  ) ٠٠٠اخلامس : تقويته حلديث ابن مسعود : ( اخللق كلهم عيال اهللا 
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بقوله : ( إسناده جيد ) ! مع أن فيه متروكا ، وكحديث : ( أنا سيد ولد آدم 
فإنه قال : ( حديث ضعيف ، خالفا لقول الذهىب : إنه  ٠، وعلى سيد العرب ) 

  موضوع )
تساعده نفسه األمارة بالسوء  فماذا كان جواب الغمارى على نقدى هذا ؟ مل

على اإلجابة العلمية اهلادئة ، فقد أفتتح اجلواب باامه إياى ببعض مة الكثرية 
املتقدمة ، فزعم أنىن جمت عليه وملزته ! وهذا كذب واضح ملن تأمل تأدىب معه 

) ، وقوىل : ( ولعل ذلك كان  ٠٠٠وتلمسى له العذر بقوىل : ( وظىن به أنه يعلم 
  األدب معه ، وجزاىن جزاء سنمار !   -مع االسف   -وا ) فضاع سه

وإليك اآلن جوابه عن تلك املواضيع ، لتزداد معرفة بعلمه ىف هذا اال أيضا ، 
  وخبلقه كذلك :

كما هى عادته ولكنه   -لقد اعترف مبا ذكرته ومل حياول الزوغان عنه   -١
  سوغ ذلك بقوله :

لرسالة ىف الفضائل النبوية ، ولتلك األحاديث ما ( مل أبني األسانيد ، ألن ا
جواز  ٠٠٠٠على أن مما قرره العلماء  ٠يؤيدها من القرآن والسنة الصحيحة 

  ) ٠٠٠العمل باحلديث الضعيف ىف الفضائل والترغيب ما مل يكن  موضوعا 
  وجوابا عليه أقول :

الفضائل أوال : هذا عذر أقبح من ذنب كما يقال ، ألن كون األحاديث ىف 
من بيان مراتبها كما مل    -لو استطعت    -كما زعمت ن ال مينعك  ٠٠٠٠

  ٠مينعك ذلك من ختريج الكثري منها 
ثانيا : لقد اثبت لك أن هذا الذى فعلته هو من باب الشتغال بالوسيلة عن 
الغاية ، وأن ذلك ليس من شأن املتمكن ىف هذا العلم الشريف وضربت لك هناك 
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فما بالك أعرضت عن اجلواب عنه ، ومل تنبس  ٠يتوضأ مث ال يصلى مثال بالذى 
  ببنت شفة حوله ؟! أليس هذا اعترافا منك أنك لست منهم ؟! 

ثالثا : أما استرواحك إىل ما نسبته للعلماء من جواز العمل بالضعف ىف 
الفضائل ، فهو من خلطك وزوغانك الذى عرفت به ىف ردودك ، وبيان ذلك من 

  وجهني :
هو  ألول : أن ذكر احلديث دون بيان ضعفه شئ ، والعمل به شئ آخر كماا

ظاهر بداهة ، فإن العلماء رمحهم اهللا وإن اختلفوا  ىف جواز العمل باحلديث 
الضعيف ىف الفضائل على تفصيل يأتى ذكره  أو اإلشارة إليه ، فإنه ال قائل مطلقا 

غنه ال جيوز بداهة ، ألن بوجوب العلم به ن خبالف ذكره دون بيان ضعفه ن ف
  له حالة من حالتني ال ثالث هلما :  -كالشيخ الغمارى مثال   -الذى يفعل ذلك 

فهذا ال جيوز ملا فيه من إمث كتمان العلم  ٠األوىل : أن يعرف ضعفه مث ال يبينه 
صحته ،   -وهو مجهور املسلمني خاصتهم وعامتهم   -، وإيهام من ال علم عنده 

اإلمام مسلم ىف مقدمة ( صحيحه ) بعدم جوازه ن وكنت نقلت وهو مما صرح 
نص كالمه وكالم غريه من األئمة ىف مقدمة كتاىب ( األحاديث الضعيفة 

واملوضوعة ) ، ومقدمة كتاىب ( صحيح الترغيب والترهيب ) فلريجع إليهما من  
  ٠شاء البسط 

لب على أكثر واألخرى : أن ال يعرف ضعفه ، جلهله ذا العلم ، كما الغا
الناس وخباصة ىف هذا الزمان ن وإما لعدم توفر السباب الىت تيسر له معرفة ضعفه ، 
ىف هذه احلالة ينبغى له أن يشري إىل ذلك بصيغة التمريض : ( روى عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم كذا وكذا ) ، كما ذكر ذلك ابن الصالح وغريه ، وىف 

وال أدرى  ٠٠٠ح اليوم بواقع األمر ، كان يقول : ( روى رأىي أنه ال بد التصري
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 ٠أثابت هو أم ال ؟ ) ، أو يقول : ( و هو ضعيف اإلسناد ) ، إذا كان يعلم ذلك 
  ٠) ٢٢    -٢١أنظر متام هذا البحث ىف مقدمه ( صحيح الترغيب ) ( ص

قلت : فالغمارى إما أن يعلم ضعف تلك األحاديث الضعيفة وسكت عنها 
وإما أن ال يعلم ن فعلية أن يعترف بذلك ، وال يدافع عن جهله فريكن  ٠ فهو آم

إىل قول من قال : جيوز العمل بالضعيف ىف فضائل األعمال ! فإنه زوغان منه عن 
البحث كما بينت آنفا ، على أنه حجة عليه لو كان يعلم ، وبيانه فيما يأتى بأذنه 

  ٠تبارك وتعاىل 
ن أجازوا العلم باحلديث الضعيف ىف الفضائل ىف الثاىن : أنك حكيت عن الذي

أثناء تسويغك لعدم بيانك لضعف أحاديثك ما هو حجة عليك لو كنت تدرى ما 
) ام اشترطوا  ٤خيرج من فمك ، وجيرى به قلمك ،فقد ذكرت عنهم (ص 

  جلواز العمل به شروطا منها :
  ٠أن ال يشتد ضعف احلديث   -١
  ٠نىب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأن ال يعتقد ثبوته عن ال  -٢

وهذا  منهم شئ جيد جدا ، جزاهم اهللا خريا ن وإن كان حتقيق ذلك عسريا 
جدا على العلماء فضال عن غريهم من العامة ومدعى العلم ، حبيث صارت تلك 
الشروط نظرية غري واقعية كما حققت ذلك ىف مقدمة ( ضعيف اجلامع الصغري ) 

) ، وضربت بعض األمثلة ٣٦ -٣٤لترغيب ) () ، و ( صحيح ا٥١- ٤٧(ص 
  وقعت لبعض العلماء قبلنا ، وأذكر االن أمثلة أخرى صدرت من الغمارى هذا :

  ( من مجع بني صالتني فقد اتى بابا من أبواب الكبائر )   -١
  )  وقال :٦٢هكذا أورده ىف ( تنوير البصرية ) (ص 

  (ضعيف ) 
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حجر ، فيه حنش بن قيس وهو  وغنما هو ضعيف جدا كما قال احلافظ ابن
  ٠) ٤٥٨١متروك ، وقد بينت ذلك ىف ( الضعيفة ) ( 

   ٠( ليس منا من خصى أو أختصى ، ولكن صم ووفر عر جسدك )   -٢
  ) : ٣٠قال الغمارى ىف ( االستمناء ) ( ص

  ( رواه الطرباىن بإسناد ضعيف )!
  ظ : واقول : بل هو موضوع ن فيه املعلى بن هالل الطحان قال احلاف

  ( اتفق النقاد على تكذيبه ) !
) ، وذكرت فيه قول ١٣١٤ولذلك أوردته ىف هذا الد من ( الضعيفة ) (

  اهليثمى ىف الطحان هذا :
  ( متروك ).

ورددت فيه على من حسنه غفلة عن علته ن أو تومها أن له طريقا أخرى وإمنا 
  ٠هو حديث آخر ! كما ستراه مفصال بأذنه تعاىل 

لغمارى قد أورد احلديث ىف كتابه الذى مساه ( الكرت الثمني ) ( رقم مث رأيت ا
  ) :٤) ، وقد صرح ىف مقدمته (ص  ٣٢٠٥

  ٠( أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة أو واهية )
فأقول : قد تبني ىل أنه غري صادق فيما قال ، وهذا هو املثال بني يديك ن 

) ، فقد ٤ كتيبة الصغري (صوالسبب تقليده للمناوى وغريه ، وهو مما امىن به ىف
عاد إليه ، وهذا من عدل اهللا وحكمته ىف عبادة كما قيل : ( من حفر بئرا ألخيه 
وقع فيه ) ! وقد كنت تتبعت أحاديث حرف اللف من كتابة املذكور ( الكرت ) ، 

) حديثا ، ١٤٠٢فوجدت فيه حنو مائىت حديث ضعيف او موضوع من أصل ( 
لو ضعت عليه كتابا أبني فيه تلك األحاديث وغريها مما  ولو أن ىف الوقت متسعا ،

وقع له من الضعاف ىف بقية أحرف الكتاب ، فقد وجدته فيه كالسيوطى ىف ( 
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اجلامع الصغري ) ، الذى قال ىف مقدمته : أنه صا نه عما تفرد به كذاب او وضاع 
  ، مث مل يف بذلك ن كما تراه مفصال ىف ( ضعيف 

دمته ، ومن ذلك هذا احلديث ، ومن ( اجلامع ) نقلة اجلامع الصغري ) ومق
الغمارى دون أى جهد منه أو حتقيق ، ولذلك وقع منه هذا التناقض الفاح الشديد 
: ( ضعيف ) ، ( صحيح ) ، وليس ذلك من قبيل اختالف االجتهاد ، كما يقع 

د ، ذلك لبعض العلماء ، ألسباب معروفة ، وإمنا أتى من قبل ركونه إىل التقلي
وجنوحه عن البحث والتحقيق ، وإال فكيف ميكن لباحث عارف ذا العلم أن 
يضعف فقط ، بله أن يصحح حديثا فيه من اتفق النقاد على تكذيبه ؟! وليس له 

  طريق أخرى !
  ٠( ركعتان بعمامة خري من سبعني ركعة بال عمامة )  -٣ 

أول أحاديث ستة  )ىف ٢١ذكره الغمارى ىف رسالته ( إزالة األلتباس ) (ص 
أستدل ا القائلون بأن ستر الرأس من آداب الصالة ، ولكن الغمارى وهاها كلها 
ىف صدد رده عليهم ، فإنه ال يرى أن ذلك كما قالوا ، إال أنه قال ىف هذا احلديث 

:  
وقال املناوى :  ٠( رواه أبو نعيم والديلمى ، قال احلافظ السخاوى : ال يثبت 

  : وهذا احلديث مع ضعفه أقوى ما ورد ىف هذا الباب ) ! قلت ٠حديث غريب 
كذا قال ! تقليدا منه أيضا للمناوى ىف ( فيض القدير ) و ( التيسري ) ، وقد 
فاما أن فيه أمحد بن صاحل الشمومى املكى كان يضع احلديث ، ولعلهما تومها أنه 

ان ، وقد بينت ذلك وىف إسناده علتان أخري ٠أمحد بن صاحل املصرى احلافظ الثقة 
) والغرض مما سبق أمران ٥٦٩٩كله ىف الد الثاىن عشر من هذه السلسلة رقم ( 

  اثنان :
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األول : أن يكون طالب العلم على أنتباه وحذر من حكم الغمارى أو غريه من 
املستاهلني أو املقلدين واجلاهلني على احلديث بالضعف املطلق غري مقرون ببيان 

رتب عليه واز العمل به ىف الفضائل ، وهو ىف الواقع واه شديد شدة الضعف ، وي
  ٠الضعف ، ال جيوز العمل به اتفاقا 

  واآلخر : أن الشرط األول الذى تقدم ذكره عن الغمارى يستلزم أمرين اثنني :
  ٠بيان ضعفه ن وأنه ليس شديد الضعف 

نه ضعيف أ  -فرضا   -وبيان ذلك أن الغمارى إذا ذكر حديثا ما وهو يعلم 
  ن وسكت عنه ، ولكن من أين للقراء أن يعرفوا ضعفه عنده ، وقد كتمه عنهم ؟! 

سيعلمون به ظانني أنه ثابت لسكوته عليه ، كما هو  –واحلالة هذه  –فهم  
واقع معروف من عامة الناس / فلهذا جيب بيانه ، تفريقا بني الضعيف والقوى 

ابن حجر عقب الشرط األول ، فقال ىف اعتقادا وعمال ، وهذا ما صرح به احلافظ 
  ) :٢١( تبيني العجب مبا ورد فضل رجب ) (ص 

( وينبغى مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك احلديث ضعيفا ، وأن ال 
يشهر ذلك ، لئال يعمل املرء حبديث ضعيف ، فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه 

 ذلك الستاذ أبو حممد بن بعض اجلهال فيظن أنه سنة صحيحة ، وقد صرح مبعىن
عبد السالم وغريه ن وليحذر املرء من دخوله حتت قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 
: ( من حدث عىن حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني ) ، فكيف مبن عمل 

  به ؟! وال فرق ىف العمل باحلديث ىف احلكام أو ىف الفضائل ، إذ الكل شرع ) 
ا تعمد الغمارى طيه وكتمانه أيضا عن قرائه ، ألنه يعلم قلت : وهذا الشرط مم

أنه يدان به أكثر من الشرطني السابقني ، ويؤكد ما قلت من وجوب بيان ضعف 
  ٠احلديث حىت ال يعمل به كما لو كان ثابتا 
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وبذلك يتجلى للقراء أن اعتذار الغمارى عن سكوته عن تلك األحاديث 
عذر اقبح من ذنب ،   -كما سبق  –ن أنه الضعيفة بدعوى أا ىف الفضائل 

ومكابرة عن االعتراف باحلق ن وهو الكرب الذى من كان ىف قلبه ذرة منه ال يدخل 
  ٠اجلنة كما صح عن البىن صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  ٠فاهللا اسأل أن يظهر قلوبنا من الشقاق والنفاق ن وسوء األخالق 
اه فيها ، يطول الكالم حوهلا جدا ، وىف رد الغمارى هنا أمور أخرى زلت قدم

وخباصة ىف هذه املقدمة ن وهو ميله على العمل باحلديث الضعيف ىف األحكام 
أيضا ! ويزعم أنه كان ىف زاويته الصديقية يلفت أنظار الطلبة إىل األحاديث 

  ٠الضعيفة الىت عمل ا األئمة أو اجلمهور وهى ضعيفة مع علمهم بضعفها 
رئ إىل هذا املفترى على األئمة ، كيف يضلل طلبته وقراءة مبثل فتأمل أيها القا

هذا الكالم املضلل ، فإنه يعلم أن عملهم باحلديث الضعف حيتمل أن يكون 
ملطابقته ملا جيوز االستدالل به عند فقدام احلديث كالقياس مثال ، أو حنوه مما 

قد ذكر هو يقول به بعضهم ، فكيف إذا كان معه عندهم حديث ضعيف ؟! و
) ، ومع االحتمال يسقط ٣٥نفسه حنو هذا املعىن ىف رسالته ىف ( االستمناء ) ( ص

كما تعلم أيضا أن من  ٠االستدالل ، كما ال خيفى على ذوى العلم والكمال 
) وقد ذكر ١املقرر عند علماء أصول الفقه واحلديث أنه ال يعمل به ىف األحكام (

) : ( ٣٧، ولكنه عاد لينقض ذلك بقوله (ص  هذا هو نفسه ىف الصفحة املذكورة
وقوهلم : احلديث ال يعمل به ىف األحكام هو مما خالف فيه العلماء قوهلم ، ذلك 

 -) إىل آخر ما قال٠٠٠٠أم استدلوا ىف كتبهم بكثري من األحاديث الضعيفه 
ا ، فإنه يتهم علماء احلديث واألصول مجيعا بأم يقولون خبالف م -وبئس ما قال

يفعلون ! وتاهللا إن رأيت مثلهذا الرجل تا وافتراء وقلة حياء ، فلقد هانت عندى 
حني رأيت اامه املذكور    -الىت سبق أن ذكرت بعضها   -كل افتراءاته على ، 
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حجة له فيما   -إن ثبت   -للعلماء دون أى استثناء ، وما ذلك إال ليتخذ فعلهم 
ق أقول : هو الذى يفعل خبالف ما يقول ، واحلق واحل ٠ذهب إليه من اجلواز 

فكثريا ما يرد احلديث الذى عند خصمه بضعف إسناده كما فعل ىف حديث ( 
) املتقدم ، فإنه مل يعمل به مع  أنه موافق لقوله ىف العمل  ٠٠٠٠صالة بعمامة 

باحلديث الضعيف ىف الفضائل واألحكام ، فهذا من األدلة الكثرية على أنه يكيل 
  ٠ ، ويلعب على احلبلني بكيلني

  ومن تلك األمور الىت زل فيها الغمارى املغمور قوله :
( واجلمهور الذين أجازوا العمل بالضعيف ىف الفضائل وحنوها اقتدوا بصنيع 

وغليك  ٠الشارع حيث جتاوز ىف الفضائل ما مل يتجاوز ىف الفرائض واألحكام 
  ) ٠٠٠٠أمثلة من ذلك 

دور حول إباحته تعاىل على لسان نبيه ىف النوافل ما مث ساق سبعة منها كلها ت
  مل يبح هلم ىف الفرائض !

فأقول : هذا من تدليساته ومغالطاته اخلبيثة ، إذ إن التجاوز الذى ىف هذه 
األمثلة وحنوها ال يعىن االستحباب املقصود من قول القائلني جبواز العمل باحلديث 

اب ، أى أن العمل به أفضل من تركه ، ألم إمنا يعنون االستحب ٠٠٠٠الضعيف 
وليس األمر كذلك ىف األمثلة الىت أوهلا صالة النافلة ، من قعود مع القدرة على 
القيام ، فهذا جائز وليس مبستحب ، بل املستحب أن يصلى قائما ، وكذلك القول 

  ٠فسقط كالمه برمته  ٠ىف سائر أمثلته 
هو يقول مبا هو أكثر وأدهى وأمر ، مث لو صح كالمه ىف الفضائل فما فائدته و

  وهو جواز العمل باحلديث الضعيف ىف األحكام أيضا ؟!
لعله يقدم للقراء مدركا أيضا هلا القول مل يعرفه األولون واآلخرون ، كما فعل 
ىف الذى قبله متجاهال مدرك العلماء الذين قالوا بعدم جواز العمل بالضعيف ىف 
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ن احلديث الضعيف ال يفيد إال الظن املرجوح ، الفضائل بله األحكام ، وهو أ
والعمل بالظن املرجوح ال جيوز بأدلة معروفة ىف الكتاب والسنة ، بل ذلك من 

 �إن يتبعون إال الظن وما وى األنفس  �عمل املشركني الذين فيهم رب العاملني : 
 صلى اهللا ، وهو أكذب احلديث وقد ى النىب �إن الظن ال يغىن من احلق شيئا  �، 

العمل به ىف احلديث الصحيح : ( إياكم والظن فإن أكذب  عليه وآله وسلم عن
( انظر مقدمة ( صفة صالة النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ، و(  ٠احلديث ) 

صحيح الترغيب ) ، و ( صحيح اجلامع ) و ( ضعيف  اجلامع ) ، فإن فيها بسطا 
  ٠وافيا للموضوع 

هذه األدلة وأعرض عنها إىل رأيه الفج ، وهو يعلم قول فتجاوز املغمور كل 
أهل العلم مجيعا : (  ال اجتهاد ىف مورد النص ) ، و( إذا ورد األثر بطل النظر ) ، 
ولكن ما قيمة قوهلم جتاه من ابتلى باتباع اهلوى ، وقلب احلقائق ومل خيش اهللا 

  ٠تبارك وتعاىل !؟ نسأل اهللا السالمة 
من قوله : ( اقتدوا بصنيع الشارع ) ! فإن   -واهللا   -ولقد قف شعرى 

التشريع من أفعاله تعاىل اخلاصة به ، فليس ألحد أن يصنع ، ويشرع للناس ما مل 
؟! فهل يعىن  �أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا  �يشرعه 

لناس مثل تشريعه ، املغمور بقوله هذا : أنه جيوز لغريه تعاىل أن يقتدى به ويشرع ل
  أم أن اهلوى أعمى قلبه فنطق بكلمة الكفر ، وما قدر اهللا حق قدره ؟! 
  بقى شئ واحد مضى من كالمه مل نتعرض له برد ، وهو وقوله :

( ولتلك األحاديث ( يعىن الضعيفة الىت سكت عن بيان ضعفها ) ما يؤيدها 
  من القرآن والسنة )! 

لة ، وال يعجز عنها أصغر الطلبة ، ولو كانوا هذه جمرد دعوى ، يستطيعها البط
  ٠من املتخرجني من الزاوية (!) فال تستحق الرد ولو بكلمة 
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وذا ينتهى ردى على جوابه عن نقدى األول إياه ن فلننقل على القراء جوابه 
  ٠عن نقدى الثاىن له ، وهو اعتمادى على حتسني الترمذى مع تساهله فيه 

  فقد قال : 
تمد على حتسني الترمذى ىف تلك الرسالة إال مرة أو مرتني على ( مل أع -٢

  األكثر ، ومل يكن تقليدا بل إقرار له ألنه صواب ) 
أقول : هذا كسابقة جمرد دعوى ، فهى مردودة ، ولو كان صادقا لسارع إىل 
الدفاع عن نفسه بالدليل واحلجة ، فإنه ىف موضع التهمة ، فلماذا ال يدفعها عن نفه 

ان قادرا عليها ؟! وذلك بأن يأتى حبديث من األحاديث الىت اشار إليها ويبني إن ك
ومن املؤسف أن رسالة ( بداية السول ) بتعليقه ليست  ٠وجه الصواب ىف حتسينه 

اآلن ىف متناول يدى ، لنؤكد للقراء أنه غري صادق فيما يدعيه ، مبثال ننقله منها ، 
مفاتيح كنوز األرض على النىب صلى اهللا ولكن من املمكن التمثيل حبديث عرض 

عليه وآله وسلم وأختياره أن يكون نبيا ، وفيه أنه قال : ( أجوع يوما واشبع يوما 
بتحقيقى ) ، وهو مما حسنه  -٢٩) احلديث ، فإنه ىف الرسالة ( الفقرة ٠٠٠

الترمذى ، وقد بينت ىف تعليقى عليها أن إسناد الترمذى وأمحد وغريمها ضعيف 
، وذكرت له بعض الشواهد  ، لكن ليس فيها ذكر اجلوع والشبع ، وانتهيت  جدا

فيه إىل أن هذه الزيادة منكرة ، فإن كان هذا احلديث مما عناه الغمارى ىف جوابه 
املتقدم ، وإال فهو قد اعتمد على الترمذى ىف حتسينه إياه ىف كتاب آخر له ، وهو 

  الذى مساه ( الكرت الثمني ) 
) ، وقد زعم ىف مقدمته أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة ، كما  ٢١٤٩( رقم (

تقدم ، فهو دليل واضح على صحة ما نسبته إليه من اعتماده على حتسني الترمذى 
  ٠املعروف تساهله فيه النقاد 

  مث سود الغمارى نصف صفحة من رسالته يرد فيها على قول الذهىب :
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، بكالم نقله عن احلافظ العراقى ( ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى )  
منه أن ما أعتربه الذهىب تساهال منه هو ىف احلقيقة اختالف ىف االجتهاد  استخلص

  ! مث ختم الغمارى ذلك بقوله :
  ( نعم قد تعقبته ىف حتسينه او تصحيحه ىف كثري من مؤلفاتى وتعليقاتى )!

، وقد تتبعت قلت : تساهل الترمذى إنكاره مكابرة لشهرته عند العلماء 
أحاديث ( سننه ) حديثا حديثا ، فكان الضعيف منها حنو ألف حديث ، أى قريبا 
من مخس جمموعها ، ليس منها ما قويته ملتابع أو شاهد ، ومع ذلك فإنه يكفينا 
منك اآلن اعترافك بتعقبك إياه ، فإنه يعىن أنه كان خمطئا عندك ، وحينئذ فال فرق 

تهدا ، ألن التساهل من مثله  يكون إال عن اجتهاد ، بني تسميته متساهال أو جم
وليس عن هوى أو غرض ! وكذلك يقال ىف املتشددين منهم ، ومن أجل ذلك ، 

  فانتقادى إياك ال يزال قائما ، وخباصة أنه كان فيه ما نصه :
( فال ينبغى للعارف ذا العلم الشريف أن يسكت عن حتسينه ، بل ال بد له 

  ) إخل  ٠٠٠٠ييده أو نقده حسب واقع إسناده من التصريح بتأ
وأقول اآلن : ملاذا سكت عن تلك األحاديث ، ومل تبني رأيك فيها ما دام أنك 
تعقبته ىف غريها ، وأدرت املوضوع إىل ما ال فائدة فيه من الرد على الذهىب ؟ ! 

شيخ فهال جعلته على ما جاء ىف رسالة ( رفع اليدين ىف الدعاء بعد الصالة ) لل
حممد بن مقبول األهدل ، وقد وضعت هلا مقدمة ىف ست صفحات مؤيدا فيها ما 
ذهب إليه من مشروعية الرفع املذكور ، وكتبت عليها بعض التعليقات ، وليس 

بل فيه مثل ذاك احلديث   -وال أقول : صحيح   -فيها حديث واحد ثابت 
) ،وسكت عنه  ٠٠٠٠٠الواهى : ( ما من عبد يبسط كفية ىف دبر كل صالة 

الغمارى ، لسبب ال خيفى على القارئ ، وفيه رجل امه اإلمام أمحد وغريه ، كما 
  ) ما نصه :١٣١) ، فقد جاء ىف هذه الرسالة (ص٥٧٠١بينته ىف ( الضعيفة ) (
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  ( وقال احلافظ ابن حجر ىف نكته على ابن الصالح :
دلسني ، ومن كثر إن الترمذى حسن أحاديث فيها ضعفاء ، وفيها من رواية امل

  غلطة ، وغري ذلك ، فكيف يعمل بتحسينه وهو ذه الصفة ؟! ) 
هذا كالمه ، فلماذا مل تعلق عليه ، وهو أحق بالتعليق لو كنت منصفا ال تكيل 

  بكيلني ، وال تزن مبيزانني ؟!
 ٠٠٠وأما نقدى الثالث إياه ، وهو :  ( إمهاله ختريج بعض احلاديث  -٣

) ، فلم يتعرض له جبواب ، فهو اعتراف منه  ٠٠٠يحني ) وبعضها ىف ( الصح
ضمىن بأنه حق ، ولكن أليس كان أشرف له أن يصرح بذلك ؟! بلى ، لو أنه 
كان منصفا ، أليس هذا وما قبله وما يأتى بعده من األدلة القاطعة على انك أننت 

كتيبك بقولك املتصف بكل تلك التهم اخلبيثة الىت رميتىن ا ، ومنها ما ختمت به 
:  

( أما اإلنصاف وعفه اللسان فيسمع عنهما وال حيسهما من نفسه ) ! فاهللا 
  ٠حسيبك ، وهو يتوىل الصاحلني ، ويدافع عن الذين آمنوا 

 ٠٠٠وأما نقدى الرابع إياه املصدر بأنه يعزو احلديث لغري املشاهري  -٤
  وذكرت على سبيل املثال حديثني :

م وال فخر ) ، عزاه هو البن أىب عاصم ىف ( األدب األول : ( أنا سيد ولد آد
) ، وسكت عنه ، ومع أن كتاب ( األدب ) هذا غري مطبوع فقد أحال عليه ، 
وأعرض عن عزوة للترمذى وكتابه مع كونه أشهر ، فهو مطبوع وكذلك ابن 
حبان ، وال جيوز مثل هذا العزو مع وجود من هو أوىل به عند أهل العلم وخباصة 

  ترمذى حسنة !أن ال
  اآلخر : حديث السدرة عزاه للنسائى وابن أىب حامت ، وهو ىف ( الصحيحني )!
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هذا خالصة نقدى إياه ، فليتأمل القارئ جوابه اآلتى عليه يتبني له علم الرجل 
  وخلقه ! قال بعد أن اختصر نقدى إياه ىف احلديث اآلخر :

أن مؤلف الرسالة قال ىف ( وأقول : هذا التعقب غفلة منه كبرية ، ذلك 
اخلصلة األوىل : إنه ساد الكل ، فقال : ( أنا سيد ولد آدم وال فخر ) ، فغزوت 

لكن األلباىن  ٠ومل أخالف القاعدة ىف العزو  ٠٠٠احلديث ملن رواه ذا اللفظ 
  غفل وذهل )

، هذا آخر كالمه ، وما مل أذكره مشريا إليه بالنقطتني ال عالقة له مطلقا جبوابه 
مع أنه كما قيل : أمسع جعجعة وال أرى طحنا ، وإال فما معىن قوله : فعزوت 
احلديث ملن رواه ذا اللفظ ، فهذا وحده يدل على أن الرجل ال خيشى اهللا وال 
يستحى من عباد اهللا ، ألن قوله هذا مع كونه ال خيفى على القراء ، ألنه إعادة 

ىن سأقول له مرة أخرى : ملاذا عزوته البن للنقطة الىت هى موضغ انتقادى عليه ، أل
أىب عاصم ، ومل تعزه ملن هو أوىل بالعزو منه كالترمذى وابن حبان ؟ فهذا هو 

  وجه املخالفة يا من تستغفل الناس وتتهمهم مبا فيك .
فهذا مع ما فيه من  ٠وأما احلديث الثاىن فلم يتعرض له جبواب على اإلطالق 

ل حواش قماش ال حتقيق عنده ، فهو أشرف له وأستر االعتراف الضمىن بأن الرج
واهللا املستعان  ٠من جوابه عن احلديث األول ، ملا فيه من الزوغان واادلة بالباطل 

٠  
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 ٠واما نقدى اخلامس إياه ن فقد اعترف أيضا بصوابه ىف احلديث األول  -٥
  ولكن بصورة ال ترفه وتليق بطريقته ! وذلك من ناحتني : 

 ٠٠٠: أنه جرى ىف اجوبته السابقة أن يبدا بقوله : ( قال األلباىن أوال األوىل 
) ومل يقل : قال األلباىن  ٠٠٠٠) ، قال األلباىن رابعا ٠٠٠) ، ( قال األلباىن ثانيا 

فلما جاء على  جوابه عن هذا  ٠ربا وتكربا أن يعترف باحلق كما سبق  ٠ثالثا 
امسا ، لكى يغطى اعترافه الصريح خبطئه أنه النقد مل يقل أيضا : قال األلباىن خ

بسبب نقد األلباىن وإرشاده ، فقال عقب جوابه السابق املنتهى بقوله الذى هو 
  أسوأ منه : ( غفل وذهل ):

( وقوىل ىف حديث ابن مسعود : ( اخللق عيال اهللا ) سنده جيد ، سهوال 
  !أدرى كيف حصل ىل ؟ بل أوقعىن فيه صنيع احلافظ السخاوى )

  فأقول : لو أن غريك قال : ( ال أدرى ) مل أستجز لنفسى أن أقول له : 
  إن كنت ال تدرى فتك مصيبة       أو كنت تدرى فاملصيبة أعظم !

وإمنا أقول لك بصراحة : إذا كنت صادقا ىف قولك هذا ، ومل يكن من 
 دسائسك وأهوائك ، فإنك قد أتيت من خمالفتك لقول أئمة احلديث : ( قمش مث
فتش ) ، فأنت قماش حواش ، تركن ىف الغالب إىل التقليد ، الذى ترمى به غريك 
، وأنت فيه غريق ! ولوال ذاك ملا وقع منك هذا اخلطأ الفاحش الذى يترفع عنه 
املبتدئ ىف هذا العلم الشريف ، فإنك ملا رأيت السخاوى خرج احلديث من رواية 

ابن مسعود وأعل غريه ، وختم  ابن مسعود وأنس وغريمها ، وسكت عن إسناد
حبثه بقوله : ( وبعضها يؤكد بعضا ) ، تومهت من ذلك كله ما دفعك على 
الوقوع ىف اخلطأ فلو أنك فتشت عن إسناد ابن مسعود لوجدت فيه ذاك املتروك ( 

  موسى بن عمري أبو هارون القرشى ) 
  ٠تلك هى الناحية األوىل 
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  نفسه بالباطل ، ومحله مسؤولية وأما الناحية األخرى : فهى دفاعة عن
خطئه على احلافظ السخاوى كما سبق ، وهذا من جنفه وظلمه الذى ال  

يكاد ينجو منه حىت املوتى ، وال من تزويره ، فإن السخوى مل جيود إسناده ، كل 
ما ىف األمر أنه سكت عنه ، وهذا وإن كان منه غري جيد ، فهل يفهم منه أحد 

  هل : أنه جود إسناده كما يزعم الغماوى ؟!مهما كان غريقا ىف اجل
) وتكلمت على طرقه ن ٣٥٩٠هذا وقد خرجت احلديث فيما يأتى برقم ( 

  وارت على أنه إمنا يثبت منه بلفظ : ( خري الناس أنفعهم للناس ) 
وهو الذى  ٠وأما احلديث اآلخر : ( أنا سيد ولد آدم ، وعلى سيد العرب ) 

: ( حديث ضعيف خالفا لقول الذهىب : أنه موضوع  كنت انتقدت عليه قوله فيه
) ، وخمالفته إياه ، وبينت له هناك أن احلافظ العسقالىن قد أقره على وضعه ! ألن 

  ٠على وضاعني معروفني   -مدار احلديث عند احلاكم الذى عزاه الغمارى إليه  
  فقد كابر الغمارى أيضا فيه كما سترى فإنه قال ما خالصته :

  ذهيب : موضوع ، غلو غري مقبول ألنه ورد عن غري الوضاعني) . وقول ال
  مث ذكر له طريقني آخرين :  
أحدمها : عن أنس مرفوعا . قال اهليثمي : ( فيه خاقان بن عبد اهللا ابن  

  األهتم ضعفه أبو داود ) . وذكره ابن أيب حامت ومل جيرحه . 
  وقال : واآلخر : عن عائشة أيضا مرفوعا به رواه احلاكم  
( صحيح اإلسناد ، وفيه غمر بن احلسن الراسيب ، وأرجو أنه صدوق ، ولوال  

  ذلك حلكمت بصحته على شرط الشيخني ) . 
  قال الغماري عقبه من عند نفسه :  
( قلت : إسناد احلديث نظيف ليس فيه كذاب وال متهم ، والراسيب ذكره  

، ومل جيرحه  بشئ ومبقتضي ابن أيب حامت برواية حممد بن موسى اجلرشي عنه 
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القاعدة املقررة يكون تعديل احلاكم مقبوال ، لكن الذهيب تعقب قول احلاكم : 
أرجو أنه صدوق ، فقال : أظن أنه هو الذى وضعه . وهو تعنت شديد وقول 
بالظن ، والظن أكذب احلديث . والعجب من احلافظ كيف وافق الذهيب على هذا 

تقتضيه القاعدة يف هذا املقام ؟ ! فاحلديث ذين احلكم املتعنت ، وغفل عما 
  الطريقني : طريق أنس وطريق عائشة ، ال يبعد ان يكون من قبيل احلسن لغريه ) . 

  واجلواب وباهللا التوفيق على وجهني : جممل ومفصل :  
أما امل ، فال نسلم حسنه مبجموع الطريقني ، ألن يف طريق عائشة راويا  

لضعف تومهه الغماري ثقة ، أو جتاهله كما سيأيت بيانه يف ( املفصل واهيا شديد ا ا
 . (  

وأما الضعيف من حيث إسناده فليس البحث اآلن فيه  ، والغماري نصب  
اخلالف فيه ، بينه وبني احلافظ الذهيب والعسقالين ، لغاية يف  نفسه ، ويل سبحانه 

، مع تصرحيهما بأن فيه من ال وتعاىل كذلك ، وإمنا هو يف متنه لقوهلما ببطالنه 
يعرف كما يأيت ، وذلك يعىن أنه ضعيف السند ، وال منافاة بينهما كما ال خيفي 

  على العارف ذا العلم ، ويأيت بيانه قريبا إن شاء اهللا تعايل 
  واما اجلواب املفصل فهو من وجوه :  
  تعليله لرد حكم الذهيب على احلديث بالوضع بقوله :   - ١ 
  نه ورد عن غري الوضاعني ) . ( أل 

فهو مرفوض من اصله ، وهو بذلك يوهم القراء أن احلديث ال يكون موضوعا 
إال إذا كان فيه وضاع ، وهذا خالف ما صرح به العلماء يف أصول علم احلديث 
وفروعه ، فكم من حديث حكموا عليه بوضعه أو بطالنه ، وليس يف إسناده 

لسلة عششرات األمثلة على ذلك ، وقد جاء يف ( وضاع أو كذاب ن ويف هذه الس
  اختصار علوم احلديث ) البن كثري : 
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( يعرف املوضوع بأمور كثرية ... ومن ذلك  ركاكة ألفاظه ، وفساد معناه ،  
  أو جمازفة فاحشة ، أو خمالفته ملا ثبت يف الكتاب والسنة الصحيحة ) 

لى صغار الطلبة ، ولكنه والغماري يعرف هذا جيدا ، ألنه مما ال خيفي ع 
يتجاهل احلقائق ليصدق عليه ما يتهم به غريه ، واملرة بعد ، انظر مثال كنيبة اآلخر 

) ، وكتب ( األحاديث املوضوعة ) ، كلها قائمة على ٤٧: ( إتقان الصنعة ) ( ص
هذا ، فما من كتاب منها إال وفيه أحاديث موضوعة بأسانيد ضعيفة ، ألن الوضع 

ل املنت الدال علىبطالنه ، وعلى هذا حكمت أنا على حديث ( نعم جاء من داخ
املذكر السجة ) ، الذى يصر الغماري وبعض تالمذته على أنه ضعيف فقط ، غري 

) ، وما  ٨٣ملتفت إيل معناه الدال على بطالنه كما كنت بينته فيما مضي برقم ( 
ين السذج الذين ذلك إال حمافظة منه على وسائل التمشيخ ( !) وجلب املريد

  ) :  ٤٨يغترون باملظاهر ، وألمر ما قال الغماري هذا يف رسالته السابقة ( ص
( وتعليق السبحة يف العنق ليس فيه شئ ، وهو نظري وضع الكاتب القلم على 

  أذنه ) !! 
  مث ذكر حديث : ( وضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي ) .  

  وقال : 
  يف ) ! ( رواه الترمذى بإسناد ضع

  وهو يعلم أـن فيه هنبسه بن عبد الرمحن األموي ، قال أبو حامت : 
  ( كان يضع احلديث ) . 

  وله طرق أخري تدور أيضا على وضاعني وكذابني كما تراه مفصال يف 
  
  
  ) .  ٨٦٢  - ٨٦١الد الثاين من هذه السلسة ، رقم (  
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رد هذا احلديث يف من أجل ذلك مل يسع أخاه الشيخ أمحد الغماري إال يو
كتابه ( املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري ) من رواية الترمذى 

  ) وقال :  ٦٦  - ٦٥،  ١٨وغريه ( ص
  ( وهذا من وضع العجم ، وقال ابن اجلوزي : إنه موضع ) . 

فعل خفي هذا على الغماري الصغري ، أم تعمد خمالفة اخيه األكرب رد  أنه 
األلباين يف احلكم على احلديث بالوضع ، أم هو الدوران وراء املصلحة اتفق مع 

  مهما كانت املخالفة للعلم والعلماء ، والعياذ باهللا تعايل ؟ ! 
ومن األمثلة على احلديث املوضوع متنا بشهادة من ال يستطيع الغماري أن 

اجعلوا يصفه ب ( املبتدع ) وهو اخوه السابق الذكر ن فقد قال يف حديث : ( 
  ) .  ١٠أئمتكم خياركم ... )  ( ص

وأقرب مثال ملا حنن فيه قوله يف احلديث : ( ختتموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر ) ( 
  ) :  ٣٦صلى اهللا عليه وآله وسلم 

( قلت : فيه احلسني بن إبراهيم البايب ، قال الذهيب :ال يدري ( من هو ) ،  
  ) .  ٢٢٧يث برقم ( فلعل احلديث من وضعه ... ) وانظر احلد

وهذا البايب كما تري جمهول ، ومع ذلك حكم عليه الغماري الكبري بالوضع ، 
وقد قال الذهيب يف حديث السيادة يف راوية اهول مثل هذا القول وأقوي منه 
كما يأيت ، ومع ذلك زاغ عنه الغماري الصغري . واهللا املستعان وبذلك يسقط 

ل ذي عينني أن الغماري هذا ال يراعي يف كالمه على تعليله املذكور ، ويتبني لك
  احلديث قواعد العلماء ، وإمنا يتكلم عليه حسبما يوحي إليه هواه ! 

  قوله يف حديث عائشة : إسناده نظيف ، ليس فيه كذاب وال متهم .   -٢
فأقول : هذه الدعوي كاذبة ، محلك عليها مجودك على قول احلاكم    -٣

لراسيب ، فاستلزمت منه أنه ليس فيه علة أخري هى أقوي من ومن بعده بان ذاك ا
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) من طريق حممد بن معاذ عنه . وابن  ١٢٤/   ٣الراسيب ،فإن احلاكم أخرجه ( 
إن كنت رجعت إيل (   -معاذ هذا ال أستبعد عنك أن تتوهم أنه العنربي الثقة 

لنهاوندي كما  وإمنا هو الشعراين ابو بكر ا  -املستدرك ) فوقعت عيناك عليه ! 
) وقد قال فيه  ٥٦٧٨حققته وبسطت عليه فيما سيأيت يف الد الثاين عشر رقم ( 

  الذهيب والعسقالين :
  ( واه ) .  

أي شديد الضعف ، فهو  يف حكم املتهم ، وبذلك يسقط ما ادعاه الغماري 
  من النظافة ! 

يوثقه أيضا ،  قوله : والراسيب ذكره ابن أيب حامت .. ومل جيرحه ، ومل  - ٣
فكان ماذا ؟ غاية ما ميكن أن يقال فيه : إنه سكت عنه ، وهو ما يسكت عن أحد 
إال ألنه مل يتبني له حاله ، كما ذكر ذلك ابن أيب حامت نفسه يف مقدمة كتابه . 
على أن الراوي عنه حممد بن موسى اجلري جمروح ال حيتج به عنده كما يفيده قوله 

  ) .  ٨٤/  ١/ ٤يف ترمجته ( 
( شيخ ) ! فما الراسيب إذا مل يعرفه ابن أيب حامت من رواية اجلرشي الذى ال 

  حيتج به ؟ ! ولذلك قال الذهىب والعسقالىن ىف الراسى هذا : 
  ( ال يعرف ن واتى خبرب باطل ، متنه : على سيد العرب )

رى فأقول : قابل قوهلما املتقدم ىف حديث التختم بالعقيق الذى احتج به الغما
الكبري على وضعه ، وتتبني وتتأكد من بطالن إنكار الغمارى الصغري عليهما كما 

  ٠يأتى 
إخل  ٠٠٠مقبوال  قوله : ( ومبقتضى القاعدة املقررة يكون تعديل احلاكم له  -٤

(  
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فاقول : تأمل أيها القارئ كيف يعمى األمر على القراء ، فيطلق القاعدة وال 
اما هلم بأنه متمسك بالقاعدة املقررة ىف علم املصطلح يبينها ن تدليسا عليهم ، وإيه

، وينسب احلافظ الذهىب إىل التعنت ويلحق به احلافظ العسقالىن ىف الغفلة !! وال 
يشك أحد أما أعلم منه واتقى ، وأبعد عن أتباع اهلوى الذى ابتلى به هذا 

 ٠تقاده لآلخرين الغمارى املسكني ىف كثري من كتاباته وخباصة ما كان منها ىف ان
  وبيان ذلك هنا من وجهني :

 ٠األول : أن احلاكم مل جيزم بأن الراسىب هذا صدوق ن وإمنا قال : أرجو 
  ٠وفرق واضح بني األمرين 

واآلخر : هب أنه جزم بأنه صدوق ، فما قيمة قوله وهو معروف عند العلماء 
الذين جاءوا من بعده بأنه من املتساهلني ، وال سيما إذا مل يعتد بقوله احلفاظ 

واستدركوا عليه كالذهىب وغريه ، وقد ذكر اللكنوى رمحه اهللا تعاىل ىف ( األجوبة 
) : انه إذا تعارض قول احلاكم مع الذهىب ، رجح قل الذهىب ، ألن األول ١٦١) ( 

فاحلديث الذى حكم احلاكم بكونه صحيح اإلسناد  ٠متساهل والثاىن غري متساهل 
كونه ضعيف اإلسناد ، يرجح فيه قول الذهىب على قول احلاكم وحكم الذهىب ب ٠

، وكم من حديث حكم عليه احلاكم بالصحة وتعقبه الذهىب بكونه ضعيفا أو 
  ٠إىل آخر كالمه رمحه اهللا تعاىل  ٠٠٠٠موضوعا 

وأقول : هذا إذا كان الذهىب وحده خمالفا للحاكم ن فكيف إذا كان معه 
  فسقط بذلك تشبث الغمارى باحلاكم  ٠ن هنا احلافظ ابن حجر كما هو الشأ

  
فإن قيل : ما هى القاعدة املقررة الىت اعتمد عليها الغمارى ىف رده على الذهىب 

  والعسقالىن ومل يبينها ؟
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فأقول : هى قول ابن الصالح وغريه أنه يكفى الواحد ىف التعديل على 
املقصود ا من مل  وقد عرفت مما سبق أا ليست على إطالقها ، وأن ٠الصحيح 

يكن معروفا بالتساهل ىف التوثيق والتصحيح احلاكم وابن حبان وحنومها ن وهذا مما 
  ٠نسأل اهللا السالمة  ٠ال خيفى على الغمارى ، ولكنه جيادل بالباطل وينساق هلواه 

ال يبعد أن يكون من قبيل احلسن  ٠٠٠قوله : فاحلديث ذين الطريقني   -٥
  ٠لغريه 

  ال ، وذلك لوجهني :فأقول : ك
األول : أن فيه ذلك الواهى حممد بن معاذ كما سبق بيانه ىف الفقرة  ، ومثله ال 

  ٠يفيد ىف املتابعات والشواهد كما هو مقرر ىف علم املصطلح 
واآلخر : أن البحث ىف منت احلديث كما تقدم ىف اجلواب امل ، فال فائدة 

ف ، ومتنه باطل بشهادة احلافظني من حماولتك إلخراج سند احلديث من الضع
الذهىب والعسقالىن ، ومها املرجع ىف مثل هذا األمر دونك ، وما أحسن ما قيل ىف 

  مثل هذه املناسبة :
  وابن اللبون إذا ما لز ىف قرن        مل يستطع  صولة البزل القناعيس 

  فإن قيل : فما وجه بطالن هذا احلديث متنا ؟
صحيحة الثابتة من طرق عن ابن عمر رضى اهللا تعاىل عنه فاقول خمالفته للسنة ال

 - ١١٩٠ىف ( صحيح البخارى ) وغريه ، وهى خمرجه ىف ( ظالل اجلنة ) ( رقم 
) ، بل قد صح ذلك عن على نفسه رضى اهللا تعاىل عنه ن فروى البخارى  ١١٩٨

  بسنده الصحيح عن حممد بن احلنفية قال : 
سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟قال : أبو قلت ألىب : أى الناس خري بعد ر

احلديث ورواه أبو داود وابن ماجة  ٠٠بكر قال : قلت : مث من ؟ قال : مث عمر 
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) ١٢٠٨  - ١٢٠٠وأمحد وغريهم من طرق عنه ، وهو خمرج ىف ( ظالل اجلنة ) (
٠  

) بسند حسن عن عمر قال لىب بكر ك ال بل نبايعك ، وأنت  ١١٦٦وروى ( 
وقد جاء ىف (  ٠وخرينا واحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سيدنا 

الصحيحني ) مرفوعا أن أبا بكر كان أحب الرجال إىل النىب صلى اهللا عليه وآله 
وسلم فكيف يعقل بعد هذه النصوص القاطعة بأفضلية أىب بكر رضى اهللا تعاىل عنه 

عالمات احلديث املوضوع أن  ان يقال : ( وعلى سيد العرب ) وقد تقدم أن من
  ٠خيالف السنة الصحيحة ن فهى عندة الذهىب والعسقالىن ىف قوهلا ببطالن احلديث 

ولقد كنت أوردت معىن ما تقدم من السنة ىف ردى على الغمارى ىف مقدمة ( 
البداية ) ، واشرت إىل نسبته إىل التشيع ، بسبب حتمسه هلذا احلديث الباطل ن 

مث تأكدت من ذلك حني رأيته يرد على احلافظني  ٠الشيعة  وذكرت أنه من وضع
ويستعلى عليهما ، وينسبها على الغفلة كما تقدم ، وال يتربأ من التشيع الذى رمى 

فسود ثالث صفحات ىف الطعن   -ضغثا على غبالة  –به ، بل إنه زاد على ذلك 
النصب ، وإنكار على أهل السنة وأئمة احلديث كابن تيمية والذهىب ن فريميهما ب

فضائل فضائل على رضى اهللا تعاىل عنه ، ويصرح بأن كثريا من أهل السنة اخندعوا 
بالنواصب ! فردوا أحاديث كثرية ىف فضل على رضى اهللا تعاىل عنه ، ومنها هذا 
احلديث بزعمه فيتأول بقوله : ( فمعىن قوله عليه الصالة والسالم : ( على سيد 

  إخل ) ٠٠٠٠اد فيهم ، ألنه من أهل البيت العرب ) أنه ذو الشرف و
فأقول : أثبت العرش م انقش ، فإن التأويل فرع التصحيح كما هو معروف 

التأويل  عند العلماء ، واحلديث ضعيف اإلسناد كما سبق حتقيقه، فهو ال يستحق
٠  
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على أن سياق احلديث يبطله ، فإن قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : ( أنا سيد 
آدم صريح ىف تفضيله صلى اهللا عليه وآله وسلم على مجيع ولد آدم ، وهو  ولد

الذى فهمه العلماء ومنهم العز بن عبد السالم ىف رسالته ( بداية السول ) كما 
) ، فلو صحت زيادة ( وعلى سيد العرب ) ٥٦٧٨سيأتى بيانه حتت احلديث رقم (

م على العرب مجيعا ن وهذا دلت أيضا على تفضيله بعده صلى اهللا عليه وآله وسل
  ٠باطل بشهادة الصحابة كما تقدم ، ومنهم على نفسه رضى اهللا عنهم أمجعني 

  ومثل هذه ال زيادة ىف البطالن واملخالفة حديث :
( كان احب النساء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فاطمة ، ومن 

  الرجال على ) 
) مع خترجيه والكشف عن ١١٢٤اىل برقم (وسيأتى ىف هذا الد إن شاء اهللا تع

  ٠علته ، ووهم من وهم فيه ، وذكر بعض األحاديث الصحيحة الدالة على بطالنه 
وبعد ن فإن جمال الرد على الغمارى والكشف عن أوهامه وتدليساته على 

  -القراء ، وضالالته وافتراءاته وإثارته للفنت الىت شاركه ىف بعضها ذاك اخلزرجى 
سع جدا ن وفيما سبق من البيان كفاية لكل منصف راغب ىف اهلداية ن جمال وا

وإىن مع ذلك أرجو هلما أن يتراجعا عما رمونا به من البهت واالفتراء ،  فإن مل 
  ٠يفعال فإىن داع مبا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ه الوارث منا ، واجعل ( اللهم متعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعل
ثأرنا على من ظلمنا ن وأنصرنا على من عادانا ، وال جتعل مصيبتنا ىف ديننا ، وال 

  جتعل الدنيا أكرب مهنا ، وال مبلغ علمنا ن وال تسلط علينا من ال يرمحنا )
  [ من مقدمة السلسة الضعيفة / الد الثالث ] 
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  مقابلته للشيخ أمحد شاكر
  

 أمحد الشيخ التقيت يف مكة يف  -رمحه اهللا تعاىل  -وللتاريخ أقول : لقد كنت
، وزرته يف الفندق الذي كان  -وذلك قبل أكثر من أربعني سنة  -حجيت األوىل 

نازالً فيه ، وعرفته بنفسي وأين أرغب أن أعرف رأيه بالتفصيل يف اعتداده بتوثيق 
مث قدر يل أن سافرت بعد احلج إىل املدينة ابن حبان ، فاعتذر مبرض زوجته ! 

لزيارة املسجد النبوي ، فأخربت بأن لشيخ نازل يف فندق ال أذكر امسه ، فزرته ، 
وطلبت منه أن يشرح يل وجهة نظره يف توثيق ابن حبان ، وذكرته مبا قاله فيه 

ل : احلافظ ابن عبد اهلادي ، وابن حجر العسقالين ، فلم يأت بشيء ! سوى أنه قا
ال جيوز للمتأخرين إال أن يعتدوا جبهود العلماء املتقدمني وعلمهم ، فوافقته يف هذا 
بداهة ، وملا لفت نظره إىل أن هذا شيء وما حنن فيه شيء آخر ؛ ألن ابن حبان 

شعلة  -سبحان اهللا  -خالف العلماء كما شرحه احلافظان املشار إليهما ، فإذا هو 
  فجلست قليالً ، مث استأذنت منصرفاً خبفَّي حنين ! نار ، ال ميكن مناقشته !

  ]  ٥٥٧/ ١٢[ الضعيفة  
  
  
  
  
  
  
  

  



٩٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  مقابلته للعالمة حممد سلطان املعصومي
  

العالمة حممد سلطان العصومي رمحه اهللا تعاىل وهو مؤلف رسالة هداية 
بعض السلطان 'إىل بالد اليابان " اليت ادعى أحد الدكاترة أا ليست له وإمنا ل

إخواننا مع أنين تناولتها منه هدية مطبوعة حني زرته يف مكة يف حجيت األوىل سنة 
  ]. ٦٥هـ [ حتذير الساجد : ص ١٣٦٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٤ حديث الذكريات

  أثر استماع اللهو يف الصد عن ذكر اهللا
  

وقد صدق ابن القيم رمحه اهللا فإن أثر السماع يف املبتلني به ظاهر ومشاهد 
 ذلك وحسيب أن أذكر لك مثاال واحدا مما شهدته بنفسي كما تقدمت اإلشارة إىل

مما جيسد يف األذهان املعىن الصحيح لقوله تعاىل : ( هلو احلديث ) فقد كنت يف 
املسجد يوم اجلمعة أستمع إىل اخلطبة وجبانيب شاب يف حنو الثالثني من العمر وقد 

أغنية فهو جلس متربعا وهو يطقطق بأصابعه على األرض كما لو كان يسمع 
  يرقص أصابعه معها وأشرت إليه باالمتناع واالستماع إىل اخلطبة .

فهذه احلادثة من حوادث كثرية تدل داللة قاطعة على أن السماع قد صد  
وعن االستماع إليه واهللا عز وجل يقول : ( إذا  -كاخلمر  -أهله عن ذكر اهللا 

ن املعلوم أن اآلية تشمل قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون ) وم
اجلمعة كما يف بعض اآلثار وهو اختيار ابن كثري فقد صدهم ( اللهو ) عن الذكر 

  ]١٥٧واالستماع إليه واهللا املستعان [ حترمي آالت الطرب : ص
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٩٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  مساع الشيخ حديث من شيخ دمشقي
  

كم الرقة ،و " كونوا يف الدنيا أضيافا ، و اختذوا املساجد بيوتا ، و عودوا قلوب
أكثروا التفكر و البكاء ، و ال ختتلفن بكم األهواء ، تبنون ما ال تسكنون ،و 

  جتمعون ما ال تأكلون ، و تأملون ما ال تدركون " .
  ) : ٣/٣٢٦قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ( 

مسعت هذا احلديث من فم شيخ دمشقي يلقيه على منرب مسجد مضايا يوم 
هـ و قد جعله حمور خطبته ! فاستنكرت احلديث  ١٨/١١/٧١معة الواقع يف اجل

  يف نفسي ،
و لكين ما كان تقدم مين خترجيه ، فخرجته بعد يوم فتحقق ظين و أنه منكر ،و 
احلمد هللا على توفيقه ، و وفق مشاخينا لتحري الصحيح من حديث رسوله صلى 

  ا مل يقل .اهللا عليه وسلم ، و حفظهم أن يقولوا عليه م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٦ حديث الذكريات

  مناظرته لشيخ أزهري
  

و من آثار هذه األحاديث السيئة أا توحي للمرء بأن يظل على حدته و أن ال 
يعاجلها ألا من خلق املؤمن ! و قد وقع هذا ، فإىن ناظرت شيخا متخرجا من 

ج األزهر يف مسألة ال أذكرها اآلن فاحتد يف أثنائها ، فأنكرت عليه حدته ، فاحت
علي ذا احلديث ! فأخربته بأنه ضعيف ، فازداد حدة و افتخر علي بشهاداته 
األزهرية ، و طالبين بالشهادة اليت تؤهلين ألن أنكر عليه ! فقلت : قوله صلى اهللا 

/ ١عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا ... " احلديث ! رواه مسلم [ الضعيفة 
١٠٤ .[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  

  ب " األدب املفرد "عناية الشيخ بكتا
  

ويعود تاريخ اهتمامي ذا الكتاب الفريد " األدب املفرد" إىل ما قبل عشرين 
سنة ، أو يزيد، من يوم قررت أن ألقي منه دروسا على طائفة من النساء 
املتجلببات ، وكما هي عاديت يف أن ال أقدم إىل الناس إال ما صح من احلديث عن 

وسلم.فقد كان بدهيا أن ألتزم هذا املنهج يف تدريس رسول اهللا صلى اهللا عليه 
الكتاب، ولذلك فقد كان البد يل من حتضري الدرس ، ومتييز ما صح من أحاديث 
الكتاب وآثاره مما مل صح، ليتيسر يل تقدمي ما صح منه إليهن، جتاوبا مين مع 

ل " هللا ، حديث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم " الدين النصيحة " قالوا ملن؟ قا
ولكتابه، ولنبيه، وألئمة املسلمني وعامتهم" رواه مسلم وغريه ، وهو خمرج يف " 

  ) .٣٣٢) ، و" وغاية املرام" ( ٢٦اإلرواء" (
مث جرت أمور حالت دون االستمرار يف تدريسه ، غري أنين استمررت يف 

األوىل سنة مجادى  ٨التمييز املشار إليه على نوبات متفرقة حىت انتهيت منه بتاريخ 
  ) وأنا يف دمشق .١٣٩٤(

مث هاجرت إىل عمان ، فأعدت النظر يف ذلك كله ، ونقحته ، وفرزت منه ما 
ضعف يف جزء لطيف ، وما صح يف جملد طريف ، وأضفت إىل كل منهما ، 
تعليقات مفيدة ، وفوائد فريدة ، حديثية ، وفقهية ، ولغوية استفدت بعضها من 

يف توضيح األدب املفرد " للشيخ فضل اهللا اجليالين ، كتاب " فضل اهللا الصمد 
  وهو شرح وحيد هلذا الكتاب العظيم .

  [ مقدمة صحيح األدب املفرد] .
  



٩٨ حديث الذكريات

  مدافعة الشيخ أحدهم وهو يصلي يف الكعبة 
  

و لقد ملست أثر هذا احلديث الضعيف يف مكة حينما حججت ألول مرة سنة 
مث جئت املقام ،فافتتحت الصالة ، ) ، فقد دخلتها ليال فطفت سبعا ،  ١٣٦٩(

فما كدت أشرع فيها حىت وجدت نفسي يف جهاد مستمر مع املارة بيين و بني 
موضع سجودي ، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عمال بأمره صلى اهللا عليه 
وسلم حىت يأيت آخر " فأصده و هكذا !! و لقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا 

ن الصالة ، مث أقبل علي منكرا ، فلما احتججت فوقف قريبا مين حىت انتهيت م
عليه باألحاديث الواردة يف النهي عن املرور ، و اآلمرة بدفع املار ، أجاب بأن مكة 
مستثناة من ذلك ، فرددت عليه ، و اشتد الرتاع بيين و بينه ، فطلبت الرجوع يف 

بعضهم ذا حله إىل أهل العلم ، فلما اتصلنا م إذا هم خمتلفون ! و احتج 
احلديث  ، فطلبت إثبات صحته فلم يستطيعوا ، فكان ذلك من أسباب ختريج هذا 
احلديث ، و بيان علته . فتأمل فيما ذكرته يتبني لك خطر األحاديث الضعيفة و 

  ].٣٢٦/ ٢أثرها السيئ يف األمة [ الضعيفة 
  
  
  
  
  
  
  

  



٩٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  السفر إىل بيت املقدس
  

هـ  ٢٣/٥/١٣٨٥ول مرة بتاريخ ( و لقد شددت الرحل إىل بيت املقدس أل
) حني اتفقت حكومتا األردن و سوريا على السماح لرعايامها بدخول أفراد كل 
منهما إىل األقصى ،و زرت الصخرة لالطالع فقط ؛ فإنه ال فضيلة هلا شرعا ، 
خالفا لزعم اجلماهري من الناس و مشايعة احلكومات هلا ، و رأيت مكتوبا على 

حديثا فيه أن الصخرة من اجلنة ، و مل خيطر يف بايل آنئذ أن باا من الداخل 
/ ٣أسجله عندي لدراسته ، و إن كان يغلب على الظن أنه موضوع . [ الضعيفة 

٤٠٧.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٠ حديث الذكريات

  سفر الشيخ إىل اإلمارات
  

وقد كان الداعي إىل خترجيه : أنين سافرت سفرة اضطرارية إىل اإلمارات 
 ٩ة غداء عند بعض احملبني يف اهللا يف (أبو ظيب) يوم اجلمعة العربية ، فكنت يف دعو

هـ ، ويف الس شاب مياين سلفي يدعى بـ (عبداملاجد) ،  ١٤٠٢حمرم سنة 
فسأل أحد احلاضرين : هل (املاجد) من أمساء اهللا تعاىل ؟ فقلت : ال أعلمه إال يف 

  رواية الترمذي للحديث الصحيح املتفق عليه عن أيب هريرة :
"إن هللا تسعة وتسعني امساً ، مئة إال واحداً ، من أحصاها دخل اجلنة" ، فزاد 
الترمذي فيه سرد األمساء ، وفيها هذا االسم (املاجد) ! لكن العلماء ضعفوا هذه 

  ) ، مع بيان ضعفها .٢٢٨٨الزيادة ، وهي يف "املشكاة" (
ر تفسري ابن فذكر أحد احلاضرين أنه رأى هذا االسم يف حديث آخر يف "خمتص

كثري" للشيخ الصابوين ، فطلبته ، فرأيته قد ساقه حمذوف السند كعادته ، غري مشري 
إىل ضعفه ؛ ألنه من اجلمهور الذي ال علم عنده بالصناعة هذه ؛ بل هو يستكثر 
مبا ليس عنده ؛ فإن احلديث يكون يف األصل "تفسري ابن كثري" خمرجاً معزواً لبعض 

ني ، فيختصر التخريج من "خمتصره" ، وجيعله يف أسفل أصحاب احلديث املؤلف
حاشيته ، يوهم القراء أن التخريج له ، وليس له منه إال التزوير ، كما يشري إىل 

  ذلك قوله صلي اهللا عليه وسلم :
  "من تشبع مبا مل يعط ؛ فهو كالبس ثويب زور" .

عل ذلك ديدنة ولو أنه فعل ذلك مرة أو مرتني ملا تعرضنا له بذكر ، ولكنه ج
ومنهاجاً ؛ فإنه جعل كل التخرجيات اليت يف األصل يف حاشية "خمتصره" ! واهللا 

  ] ٦٢٨/ ١١تعاىل هو املستعان .[ الضعيفة 
  



١٠١ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٠٢ حديث الذكريات

  هجرة الشيخ من عمان إىل دمشق
  

كان الداعي إىل ختريج هذا احلديث : أنين ملا أقمت مضطراً يف بريوت أواخر 
شوال من السنة املذكورة ؛  ١٩اً من عمان إىل دمشق بتاريخ منفي ١٤٠١سنة 

قضيت وقت غربيت يف حتقيق كتاب "رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار" 
  ]. ١١/٦٣٨للعالمة الصنعاين .[ الضعيفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  من عمان إىل بريوت
  

أمر مسى أجال  إن اهللا تبارك وتعاىل قد جعل حبكمته لكل شيء سببا ولكل
وقدر كل شيء تقديرا حسنا وكان من ذلك أنين هاجرت بنفسي وأهلي من 

) فبادرت إىل بناء دار  ١٤٠٠دمشق الشام إىل عمان يف أول شهر رمضان سنة ( 
يل فيها آوي إليها ما دمت حيا فيسر اهللا يل ذلك مبنه وفضله وسكنتها بعد كثري 

لت من جهد يف البناء والتأسيس وال من التعب واملرض أصابين من جراء ما بذ
زلت أشكو منه شيئا قليال واحلمد هللا على كل حال واحلمد هللا الذي بنعمته تتم 

  الصاحلات .
ولقد كان أمرا طبيعيا أن يصرفين ذلك عما كنت اعتدته يف دمشق من  

االنكباب على العلم دراسة وتدريسا وتأليفا وحتقيقا ال سيما ومكتبيت اخلاصة ال 
ال يف دمشق مل أمتكن من ترحيلها إىل عمان الصعوبات وعراقيل معروفة فكنت تز

أعلل نفسي كل يوم وأمنيها بأن املياه عما قريب ستعود إىل جماريها ولكن الرياح 
كثريا ما جتري خبالف ما يشتهي املالح فإنه ما كاد بعض إخواننا يف األردن 

لبون مين أن أستأنف إلقاء الدروس يشعرون بأنين استقررت يف الدار حىت بدؤوا يط
اليت كنت ألقيها عليهم يف السنني املاضية قبل هجريت إىل عمان حيث كنت أسافر 
إليها يف كل شهر أو شهرين فألقي عليهم درسا أو درسني يف كل سفرة وأحلوا 
علي يف الطلب وعلى الرغم من أنين ما كنت عازما على شيء من اإللقاء ألوفر ما 

رأيت أنه  -وما أكثرها  -نشاط وعمر إلمتام بعض مشاريعي العلمية  بقي يل من
ال بد من أحقق طلبتهم ورغبتهم الطيبة فوعدم خريا وأعلنت هلم أنين سألقي 
عليهم درسا كل يوم مخيس بعد صالة املغرب يف دار أحد إخواننا الطيبني هناك 

األول مث الثاين من  رسقريبا من داري . وحتقق ذلك بإذن اهللا تعاىل فألقيت الد



١٠٤ حديث الذكريات

كتاب ( رياض الصاحلني ) لإلمام النووي بتحقيقي وأجبتهم بعد الدرس عن بعض 
أسئلتهم الكثرية املتوفرة لديهم واليت تدل على تعطشهم ورغبتهم البالغة يف العلم 

  ومعرفة السنة .
 وبينما أنا أستعد إللقاء الدرس الثالث إذا يب أفأجأ مبا يضطرين اضطرارا ال 

خيار يل فيه مطلقا إىل الرجوع إىل دمشق حيث مل يبق يل فيها سكن وذلك أصيل 
ه فوصلتها ليال ويف حالة كئيبة جدا وأنا  ١٤٠١شوال سنة  ١٩ار األربعاء يف 

أضرع إىل اهللا تعاىل أن يصرف عين شر القضاء وكيد األعداء فلبثت فيها ليلتني 
خارة إىل بريوت مع كثري من احلذر ويف الثالثة سافرت بعد االستشارة واالست

واخلوف ملا هو معروف من كثرة الفنت واهلرج واملرج القائم فيها والوصول إىل 
بريوت حمفوف باخلطر ولكن اهللا تبارك وتعاىل سلم ويسر فوصلت بريوت يف 
الثلث األول من الليل قاصدا دار أخ يل قدمي وصديق ويف محيم فاستقبلين بلطفه 

  ملعروف وأنزلين عنده ضيفا معززا مكرما . جزاه اهللا خريا .وأدبه وكرمه ا
  [ مقدمة رفع األستار ].

  
  
  
  
  
  
  

  



١٠٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  مشاهداته هو وزوجه أم الفضل أثناء العمرة
  

ه ) كنا نرى كثريا من  ١٤١٠ملا اعتمرت أنا وزوجيت أم الفضل سنة ( 
جيوز  املعتمرات يسعني منقبات فكنت أنصح الرجال وهي تنصح النساء بأن هذا ال

فإن كان وال بد فعليكن بالسدل ونذكر احلديث الوارد يف ذلك فال جند منهم 
جتاوبا وكنت أشعر بأن ذلك أثر من تشديد بعض املشايخ يف مسألة الوجه وكان 

أن يضيفوا إىل ذلك حتذير احملرمات من االنتقاب  -إذ أبوا إال التشديد  -عليهم 
ل حجايت وعمري ورأيت يف املسعى فإنه فاش جدا فيهن كما شاهدت ذلك يف ك

شابا يسعى وجبانبه امرأة متنقبة فاقتربت منه وسألته : هذه حمرمة ؟ قال : نعم . 
فقلت : يا أخي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ال تنتقب املرأة احملرمة وال 

س . . . " . فلم يدعين أكلم احلديث وبادر بقوله : هذه مسألة خالفية قلت : لي
  حبثي يف وجه املرأة وإمنا يف انتقاب احملرمة . فلم يعبأ يب وانطلق معها يسعى .

  ].١٤٨[ الرد املفحم : ص 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٠٦ حديث الذكريات

  الزواج الثاين للشيخ
  

فإنه ملا كان يوم عقد نكاحي على زوجيت الثانية بعد بضعة أشهر من وفاة 
اإلخوان أن يلقى عرض علي بعض  -" أم عبد الرمحن " رمحها اهللا تعاىل  -األوىل 

  هو خطبة النكاح وذكر أنه ملس غري مرة فائدا وأثرها حني كان يلقيها .
فقلت : ال مانع عندي ولكن أريد أن ألقي عليها نظري فاعرضها علي فرأيتها  

ال بأس ا بيد أنين أدخلت عليها بعض التحسينات مثل حذف بعض األحاديث 
  الضعيفة وإقامة أخرى .
وكان أهم ذلك عندي أن قدمتها خبطبة احلاجة اليت كان صحيحة مقامها 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلما أصحابه بعد أن تتبعت طرقها وألفاظها من 
  خمتلف كتب السنة املطهرة. [ مقدمة خطبة احلاجة ]. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٠٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  مناقشة بني الشيخ وأحد وعاظ املسجد النبوي 
  

ناقشة اليت كانت جرت منذ حنو عشر تلك امل -ما حييت  -وإين لن أنسى 
سنني يف املدينة املنورة بيين وبني أحد اخلطباء والوعاظ الذين حيبون أن يتصدروا 
االس ويستقلوا بالكالم فيها فقد دخل علينا حنن يف سهرة لطيفة مجعت خنبة طيبة 
من طالب العلم من السلفيني أمثايل فلم يقم له أحد من اجلالسني سوى صاحب 
الدار مرحبا ومستقبال فصافح الشيخ اجلالسني مجيعا واحدا بعد واحد مبتدئا 
باألمين فاألمين فأعجبين ذلك منه حىت انتهى إيل وكنت آخرهم جملسا ولكين رأيت 
وقرأت يف وجهه عدم الرضى بتركهم القيام له فأحببت أن ألطف وقع ذلك عليه 

بدون قيام يا أستاذ كما يقولون  فبادرته متلطفا معه بقويل وهو يصافحين : عزيز
 -عندنا بالشام يف مثل هذه املناسبة فأجاب وهو جيلس ومالمح الغضب بادية عليه 

  مبا معناه : 
ال شك أن القيام للداخل إكراما وتعظيما ليس من السنة يف شيء وأنا موافق  

 لك على ذلك ولكننا يف زمن أحاطت فيه الفنت باملسلمني من كل جانب وهي فنت
متس اإلميان والعقيدة يف الصميم . مث أفاض يف شرح ذلك وذكر املالحدة 
والشيوعيني والقوميني وغريهم من الكافرين فيجب أن نتحد اليوم مجيعنا حملاربة 
هؤالء ودفع خطرهم عن املسلمني وأن ندع البحث واجلدال يف األمور اخلالفية 

  كمسألة القيام والتوسل وحنومها 
يا حضرة الشيخ فإن لكل مقام مقاال فنحن اآلن معك يف مثل  فقلت : رويدك 

هذه السهرية األخوية مل جنتمع فيها لبحث خاص وال لوضع اخلطة ملعاجلة املسائل 
اهلامة من الرد على الشيوعيني وغريهم وأنت ما كدت جتلس بعد مث إن طلبك ترك 

ألن اخلالف يشمل  البحث يف األمور اخلالفية هكذا على اإلطالق ال أظنك تقصده



١٠٨ حديث الذكريات

حىت املسائل االعتقادية وحىت يف معىن شهادة أن ال إله إال اهللا . فأنت تعلم أن أكثر 
املشايخ اليوم جييزون االستغاثة بغري اهللا تعاىل . والطلب من األموات وذلك مما ينايف 

نا فهل تريد -أشري إىل أنه يف هذه املسألة معنا  -معىن شهادة التوحيد عندنا مجيعا 
أن ال نبحث حىت يف تصحيح معىن الشهادة حبجة أن املسألة فيها خالف ؟ قال : 
نعم . حىت هذا جيب أن يترك موقتا يف سبيل جتميع الصفوف وتوحيد الكلمة لدرء 

 -لو حصل  -اخلطر األكرب : اإلحلاد و . . . قلت : وماذا يفيد مثل هذا التجمع 
شراك باهللا عز وجل . وأنت تعلم أن إذا مل يقم على أساس التوحيد وعدم اإل

العرب يف اجلاهلية كانوا يؤمنون باهللا تعاىل خالقا ولكنهم كانوا يكفرون بكونه 
اإلله احلق { إم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون } فلم يفدهم إميام 

جبمع ذلك شيئا ومل ينجهم من حماربة الرسول إياهم . فقال : حنن نكتفي اليوم 
  الناس حتت كلمة ال إله إال اهللا . قلت : ولو مبفهوم خاطئ ؟ قال : ولو 

أقول : فهذه املناقشة متثل لنا يف احلقيقة واقع كثري من الدعاة املسلمني اليوم  
وموقفهم السليب جتاه تفرق املسلمني يف فهمهم للدين فإم يدعون كل من ينتمي 

ملوهم بالعلم واحلجة من الكتاب والسنة على إليهم على أفكاره وآرائه دون أن حي
توحيدها وتصحيح اخلطأ منها وجل اهتمامهم إمنا هو يف توجيههم إىل األخالق 
اإلسالمية وآخرون منهم ال شغل هلم إال تثقيف أتباعهم بالسياسة واالقتصاد وحنو 

الة ذلك مما يدور عليه كالم أكثر الكتاب اليوم حوله ونرى فيهم من ال يقيم الص
ومع ذلك فهم مجيعا يسعون إىل إجياد اتمع اإلسالمي وإقامة احلكم اإلسالمي . 
وهيهات هيهات إن جمتمعا كهذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا بدأ الدعاة مبثل ما بدأ 
به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الدعوة إىل اهللا حسبما جاء يف كتاب اهللا 

  يه وسلم وبينه رسول اهللا صلى اهللا عل



١٠٩ ينمن حياة العالمة األلبا

ومن البديهي أن مثل هذه الدعوة ال ميكن النهوض ا بعدما دخل فيها ما  
ليس منها من طريق الدس على النيب صلى اهللا عليه وسلم باسم احلديث والدس 
على تفسري القرآن باسم التأويل فال بد من االهتام اجلدي العلمي لتصفية املصدرين 

تصفية اإلسالم من خمتلف األفكار واآلراء  املذكورين مما دخل فيهما لنتمكن من
  والعقائد املنتشرة يف الفرق اإلسالمية حىت ممن ينتسب إىل السنة منهم .

وأعتقد أن كل دعوة ال تقوم على هذا األساس الصحيح من التصفوية فسوف  
  ال يكتب هلا النجاح الالئق بدين اهللا اخلالد.
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١١٠ حديث الذكريات

  ريفةقصة ط
  

وعلى سبيل التذكري، ومن جهة بيان شدة تأثر الناس بالعادات، ومن باب 
التسلية يف أثناء البحث العلمي، أورد لكم القصة الطريفة اآلتية: كنت منذ حنو 
عشرين سنة أو أكثر يف قرية تعترب من مصايف سوريا ، تسمى بـ مضايا ، نزلت 

جد، وكان يوم مجعة، فقدموين إىل املسجد لصالة الفجر فلم حيضر إمام املس
ألصلي م إماماً، وأنا أعرف أن من السنة أن يقرأ اإلمام يف صبح اجلمعة سورة 
السجدة يف الركعة األوىل، وسورة الدهر يف الركعة األخرى، لكين ال أُتقن حفظ 
السورتني؛ لذلك رأيت أن أقرأ من سورة أخرى أحفظها، وكان ذلك من سورة 

صفحة أو أكثر قليالً، فلما كربت تكبرية الركوع وركعت إذا مرمي، فقرأت حنو 
بالناس مجيعاً يهوون ساجدين، فالذين خلفي أحسوا بأين لست ساجداً وإمنا أنا 
راكع، فتداركوا أمرهم وقاموا وشاركوين يف الركوع، أما الذين وراء املنرب وال 

هذا املنرب الطويل  -يضاًأ-ومن البدع املوجودة يف بالدنا ويف بالدكم -يرون اإلمام 
ما زالوا ساجدين إىل أن مسعوا قويل: مسع اهللا  -الذي يقطع الصف األول والثاين

ملن محده، حني ذاك بدأت الضوضاء والغوغاء يف صفهم، وما أدري ماذا تكلموا، 
  وال شك أم نالوا من عرضي.

أنتم  بعد أن أمتمت الصالة توجهت إليهم أعظهم فقلت هلم: يا مجاعة! هل
عجم أو عرب؟ واهللا لو أن هذه القصة وقعت من األعاجم الذين ال يعرفون كلمة 
من اللغة العربية لكان عاراً عليهم، أال تفرقون بني قول اإلمام: (امل) وبني قوله: 
(كهيعص)؟ أم أن قلوبكم وعقولكم وراء البقر والزرع والضرع؟ الشاهد: كيف 

م يغفلون ما يسمعون من القرآن، كذلك إذا قال أن العادات تؤثر يف الناس، وجتعله
اإلمام: السالم عليكم ورمحة اهللا سلموا معه، فأنا وجدت أنه من احلكمة أنه مل 



١١١ ينمن حياة العالمة األلبا

ينقل إلينا ال عن الرسول عليه السالم، وال عن الصحابة جهرهم بالسالم حينما 
التكم يصلون بالناس، لكنه نقل إلينا عن عمر بن اخلطاب جهره بقوله: [ أمتوا ص

  فإنا قوم سفر ].
  ] ٦٣[ من دروس الشيخ املفرغة ، وانظر إصالح املساجد ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١١٢ حديث الذكريات

  سبب تأليف كتاب صفة صالة النيب
  

وملا كنت مل أقف على كتاب جامع يف هذا املوضوع ؛ فقد رأيت من الواجب 
دي نبيهم صلَّى ممن همهم االقتداء يف عبادم  -علي أن أضع إلخواين املسلمني 

 لَّمسو هلَيع جلميع ما يتعلق بصفة صالة -ما أمكن  -كتاباً مستوعباً  -اللَّه  
النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من التكبري إىل التسليم ؛ حبيث يسهل على من وقف 

القيام بتحقيق أمره يف  -دقاً من احملبني للنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حباً صا –عليه 
  احلديث املتقدم :

  " صلوا كما رأيتموين أصلي " .
وهلذا فإين شمرت عن ساعد اجلد ، وتتبعت األحاديث املتعلقة مبا إليه قصدت 
من خمتلف كتب احلديث ؛ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بني يديك ، وقد 

النبوية إال ما ثبت سنده ؛  اشترطت على نفسي أن ال أورد فيه من األحاديث
حسبما تقتضيه قواعد احلديث الشريف وأصولُه ، وضربت صفحاً عن كل ما تفرد 
به جمهول ، أو ضعيف ؛ سواء كان يف اهليئات ، أو األذكار ، أو الفضائل وغريها 

 -غُنيةً عن الضعيف منه ؛ ألنه ال يفيد  )١(؛ ألنين أعتقد أن فيما ثبت من احلديث
إال الظن ؛ والظن املرجوح ، وهو كما قال تعاىل : { لَا يغنِي من  -بال خالف 

  ] . وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :٢٨احلَق شيئًا } [النجم : 

                                                        
لذاته،  الصحيح: بقسميهما احملدثني عند واحلسن الصحيح يشمل الثابت احلديث )١(

 .لغريه واحلسن لذاته، واحلسن لغريه، والصحيح



١١٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  . )١(" إياكم والظن ! فإن الظن أكذب احلديث " 
للَّه علَيه وسلَّم عنه ؛ فلم يتعبدنا اُهللا تعاىل بالعمل به ، بل انا رسول اهللا صلَّى ا

  . )٢(فقال : " اتقوا احلديث عين ؛ إال ما علمتم " 
  فإذا ى عن رواية الضعيف ؛ فباألحرى أن ينهى عن العمل به .

  هذا ، وقد مسيت الكتاب :
  " صفة صالة النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها " .

  جعلته على شطرين : أعلى ، وأدىن :وقد 
أما األول : فهو كاملنت ؛ أوردت فيه متون األحاديث ، أو اجلمل الالزمة منها 
، ووضعتها يف أماكنها الالئقة ا ، مؤلِّفاً بني بعضها ؛ حبيث يبدو الكتاب 
منسجماً من أوله إىل آخره ، وحرصت على احملافظة على نص احلديث ، ولفظه 

                                                        
 رقم" ( واحلرام احلالل ختريج املرام غاية"  كتايب يف خمرج وهو.  ومسلم ، البخاري )١(

٤١٢. ( 
 يف احلليب سعيد حممد الشيخ وعزاه.  شيبة أيب وابن ، وأمحد ، الترمذي أخرجه.  صحيح )٢(
  . فوهم ؛ للبخاري) ١/٢" ( مسلسالته" 
 ، فيه شيبة أيب ابن إلسناد تصحيحه يف املناوي اتبعت وكنت ، ضعيف احلديث أن يل تبني مث
  . وغريه الترمذي ادإسن نفس وهو ، الضعف بين هو فدا ؛ عليه الوقوف يل تيسر مث

 علَيه اللَّه صلَّى قوله مقامه يقوم وقد ،) ١٧٨٣" ( الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتايب راجع
لَّمسو :  

  " . الكاذبني أحد فهو ؛ كذب أنه يرى حبديث عين حدث من" 
  لب) . األول الد" ( الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتايب مقدمة راجع.  وغريه مسلم رواه
 يقولن فال ؛ علي قال من!  عين احلديث وكثرة إياكم: "  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قوله عنه يغين
  " . النار من مقعده فليتبوأ ؛ أقل مل علي ما قال فمن ، صدقاً أو ، حقّاً إال

 ) .١٧٥٣"( الصحيحة"  يف خمرج وهو.  وغريمها وأمحد ،) ٨/٧٦٠( شيبة أيب ابن أخرجه



١١٤ حديث الذكريات

يف كتب السنة ، وقد يكون له ألفاظ ؛ فأوثر منها لفظاً لفائدة التأليف ، الذي ورد 
أو غريه ، وقد أضم إليه غريه من األلفاظ ؛ فأنبه على ذلك بقويل : (ويف لفظ : 
كذا وكذا) ، أو : (ويف رواية : كذا وكذا) . ومل أعزها إىل رواا من الصحابة 

  احلديث ؛تسهيالً للمطالعة واملراجعة . إال نادراً ، وال بينت من رواها من أئمة
وأما الشطر اآلخر : فهو كالشرح ملا قبله ؛ خرجت فيه األحاديث الواردة يف 
الشطر األعلى ، مستقصياً ألفاظه وطرقه ، مع الكالم على أسانيدها وشواهدها 
 ،تعديالً وجترحياً ، وتصحيحاً وتضعيفاً ؛ حسبما تقتضيه علوم احلديث الشريف

عده ، وكثرياً ما يوجد يف بعض الطرق من األلفاظ والزيادات ما ال يوجد يف وقوا
الطرق األخرى ؛ فأضيفها إىل احلديث الوارد يف القسم األعلى إذا أمكن انسجامها 
مع أصله ، وأشرت إىل ذلك جبعلها بني قوسني مستطيلني هكذا : [ ] ، دون أن 

، هذا إذا كان مصدر احلديث وخمرجه  أنص على من تفرد ا من املخرجني ألصله
كما تراه يف أدعية  -عن صحايب واحد ، وإال ؛ جعلته نوعاً آخر مستقالً بنفسه 

، وهذا شيء عزيز نفيس ؛ ال تكاد جتده هكذا يف كتاب .  -االستفتاح وغريه 
  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .

خرجناه ، ودليل كل منهم مع مث أذكر فيه مذاهب العلماء حول احلديث الذي 
مناقشتها ، وبيان ما هلا ، وما عليها ، مث نستخلص من ذلك احلق الذي أوردناه يف 
القسم األعلى ، وقد أُورِد فيه بعض املسائل اليت ليس عليها نص يف السنة ؛ إمنا هي 

  من اتهد فيها ، وال تدخل يف موضوع كتابنا هذا .
خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن ينفع به إخواين املؤمنني ، أسأل اهللا تعاىل أن جيعله 

  إنه مسيع جميب .
  ] ١/١٨[ مقدمة كتاب صفة صالة النيب األصلي 

  



١١٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١١٦ حديث الذكريات

  طباعة كتاب إرواء الغليل يف خنريج أحاديث منار السبيل
  

هذا كتابنا " إرواء الغليل يف خنريج أحاديث منار السبيل " نقدمه اليوم إىل 
ائنا الكرام بعد أن كثر السؤال عنه وأحل بطبعه كثري من أهل العلم والفضل يف قر

خمتلف البالد اإلسالمية كلما جاء ذكره أو بلغهم امسه . وقد كنت فرغت من 
خترجيي منذ أكثر من مخسة عشر عاما ولذلك جريت على اإلحالة عليه يف ختريج 

ا واملخطوطة سواء ما كنت قد بعض األحاديث يف كثري من مؤلفايت املطبوعة منه
سلكت يف خترجيه مسلك البسط أو التوسط أو اإلجياز أ واالكتفاء بذكر مرتبة 
احلديث فقط مثل " األحاديث الصحيحة " و " األحاديث الضعيفة ) و " غاية 
املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام " و " ظالل اجلنة يف ختريج كتاب السنة " 

رغيب على الترغيب والترهيب " ومثل بعض الرسائل الصغرية حنو " و " التعليق ال
الكلم الطيب " و " التوسل : أنواعه وأحكامه " و " اآليات البينات يف عدم مساع 
األموات على مذهب احلنفية السادات " وغريها . ولذلك فإنه كان من الضروري 

راجعة عند اإلحالة أوال إخراجه إىل عامل املطبوعات منذ سنني تيسريا علي يف امل
واستجابة لرغبة أ هل العلم وإفادم ثانيا . ومع أن الفضل يف تأليفه يعود إىل األخ 
الفاضل األستاذ حممد زهري الشاويش وكان حريصا على نشره على الناس إال أنه 
حال بينه وبني ذلك أسباب منها اضطراره إىل اخلروج من سورية مث من لبنان ملدة 

خريا الوضع املضطرب يف بريوت منذ بضع سنوات . واآلن وقد استقرت طويلة وأ
إىل  -جزاه اهللا خريا  -األوضاع بعض الشئ " وتيسرت له سبل الطباعة فقد بادر 

إخراجه إىل عامل املطبوعات فضم بذلك فضال إىل فضل أمت اهللا علينا وعليه نعمه 
أمورا أذكر أمهها : األول : ظاهرة وباطنة . مث إن الباعث على هذا التخريج كان 

  أن أصله : " منار السبيل . . . . " 



١١٧ ينمن حياة العالمة األلبا

هو من أمهات كتب مذهب اإلمام أمحد إمام السنة الذي مجع من األحاديث 
 -إذ هو جزءان فقط  -مادة غزيرة قلما تتوفر يف كتاب فقهي آخر يف مثل حجمه 

 صلى اهللا عليه حىت بلغ عددها ثالثة آالف حديث أو زادت جلها مرفوعة إىل النيب
  وسلم 

الثاين : أنه ال يوجد بني أيدي أهل العلم وطالبه كتاب مطبوع يف ختريج 
كتاب يف الفقه احلنبلى كما للمذاهب األخرى خذ مثال كتاب " نصب الراية 
ألحاديث اهلداية "  يف الفقه احلنفي للحافظ مجال الدين الزيلعى و " تلخيص ابن 

من واجيب جتاه إمام السنة ومن حقه علي أن أقوم حجر العسقالين " فرأيت أن 
خبدمة متواضعة ملذهبه وفقهه رمحه اهللا تعاىل وذلك بتخريج هذا الكتاب . الثالث : 
أنين توخيت بذلك أن أكون عونا لطالب العلم والفقه عامة واحلنابلة منهم خاصة 

 طريق أقرب الناس إىل السنة على السلوك معنا يف -فيما علمت  -الذين هم 
االستقالل الفكري الذي يعرف اليوم ب ( الفقه املقارن ) هذا الفقه الذى ال يعطيه 

أكثر الباحثني فيه واملدرسني ملادته يف ( كليات الشريعة ) املعروفة  -اليوم  -حقه 
اآلن فإن من حقه أن ال يستدل فيه حبديث ضعيف ال تقوم به حجة . فترى 

ويسوق األقوال املتناقضة فيه مث ال يذكر أدلتها أحدهم يعرض ملسألة من مسائله 
التفصيلية فإذا كان فيها شئ من . األحاديث النبوية " حشرها حشرا دون أن يبني 
ومييز صحيحها من حسنها بل وال قويها من ضعيفها فيكون من نتيجة ذلك وآثاره 

آخر السيئة أن تتبلبل أفكار الطالب وتضطرب آراؤهم يف ترجيح قول على قول 
بل   )١(ويكون عاقبة ذلك أن يتمكن من قلوم اخلطأ الشائع : أن احلق يتعدد 

صرح بعضهم أخريا فقال : إن هذه األقوال املتعارضة كلها شرع اهللا ! وأن يزدادوا 

                                                        
 " وسلم عليه اهللا صلى النيب صالة صفة"  كتايب مقدمة انظر )١(



١١٨ حديث الذكريات

وقد تتغلب العصبية املذهبية  )٢(متسكا باحلديث الباطل : " اختالف أميت رمحة " 
ملادة نفسه فريجح من تلك األقوال املوافق على أحدهم وقد يكون هو أستاذ ا

ملذهبه وينتصر له حبديث من تلك األحاديث وهو ال يدري أنه حديث ضعيف عند 
أهل احلديث ونقاده واملنهج العلمي الصحيح يوجب عليه أن جيري عملية تضعيفه 

ال بني تلك األحاديث املتعارضة املستدل ا لألقوال املتناقضة فما كان منها ضعيفا 
تقوم به حجة تركت جانبا ومل جيز املعارضة ا وما كان منها صحيحا أو ثابتا مجع 
بينها بوجه من وجوه التوفيق املعروفة يف علم أصول الفقه وأصول احلديث وقد 
أوصلها احلافظ العراقي يف حاشيته على " علوم احلديث " البن الصالح إىل أكثر 

  من مئة وجه 
التخريج العلمي عالقة وثقى مبا اصطلحت على تسميته ب الرابع : أن ملثل هذا 

" التصفية " وأعين ا أن النهضة اإلسالمية املرجوة ال ميكن ان تقوم إال على أساس 
تصفية اإلسالم مما دخل فيه على مر القرون ومن ذلك األحاديث الضعيفة 

م شرعية واملوضوعة وخباصة ما كان منها يف كتب الفقه وقد أقيمت عليها أحكا
فإن تصفية هذه الكتب من تلك األحاديث مع كونه واجبا دينيا لكي ال يقول 
املسلم على نبيه ( صلى اهللا عليه وسلم ) ما مل يقله أو ما ال علم له به فهو من 
أقوى األسباب اليت تساعد املسلمني املختلفني على التقارب الفكري ونبذ التعصب 

نسد الطريق على بعض  -هذا التخريج والتصفية  مبثل -املذهيب . اخلامس : أننا 
املبتدعة الضالة اجلهلة الذين حياربون األحاديث النبوية وينكرون حجية السنة 

                                                        
 ) ٥٧(  رقم"  واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتايب انظر )٢(



١١٩ ينمن حياة العالمة األلبا

ويزعمون أن اإلسالم ليس هو إال القرآن ! ويسمون يف بعض البالد " القرآنيني " . 
  .  )١(وليسوا من القرآن يف شئ 

نة غري حمفوظة وإن بعضها ينقض بعضا ويلبسون على اجلهال بقوهلم : إن الس
ويأتون على ذلك ببعض األمثلة منها حديث : " خذوا شطر دينكم عن هذه 

مث يعارضون به قوله ( صلى اهللا عليه وسلم ) يف النساء  )٢(احلمرياء يعين عائشة " 
ويقولون : أنظروا كيف يصف النساء بالنقص   )٣(أن " ناقصات عقل ودين " 

يث مث يأمر بأخذ شطر الدين من عائشة وهي متهمة يف النقص ! فإذا يف هذا احلد
ما علم املسلم املتبصر يف دينه أن احلديث األول موضوع مكذوب على رسول اهللا 
( صلى اهللا عليه وسلم ) واحلديث اآلخر صحيح زال التعارض املزعوم أوال ألنه ال 

يح باملوضوع وانكشف معارضة احلديث الصح -غري جمنون  -يصح يف عقل عاقل 
  تلبيسهم وجهلهم وضالهلم . 

مث إذا رجع إىل احلديث االخر الصحيح ثانيا وأخذه بتمامه من مصدره املوثوق 
به يتبني له أن النقص املذكور ليس إطالقه كما يتعمد الدجالون أن يومهوا الناس 

تصوم وهي  وإسقاطا منهم للسنة من قلوم زعموا وإمنا هو أن املرأة ال تصلي وال
حائض وأن شهادا على النصف من شهادة الرجل كما جاء تفسريه يف احلديث 

  نفسه يف " صحيح البخاري " وغريه . 
وهذا هو الشأن على الغالب بني األحاديث الضعيفة والصحيحة وطرق 
شياطني اإلنس واجلن إلضالل الناس كثرية متنوعة فهذا يضل مبثل حديث عائشة 

                                                        
 بالقرآن عنها يستغىن ال أنه وبيان االسالم يف السنة مرتلة"  رساليت انظر )١(
 القيم ابن للعالمة"  املنيف املنار"  انظر موضوع حديث )٢(
 املختصر هذا من ٧٢٥ رقم - ٣٤٦/  ١ البخاري واهر )٣(



١٢٠ حديث الذكريات

خر مبثل احلديث املتقدم " اختالف أميت رمحة " . من أجل كل املذكور آنفا وآ
ذلك كان هذا التخريج النافع إن شاء اهللا تعاىل . واعلم أن فن التخريج ليس غاية 
يف نفسه عند احملققني من احملدثني حبيث يقتصر أمره على أن نقول خمرج احلديث : 

هللا عليه وسلم ) كما عن فالن عن النيب ( صلى ا -" أخرجه فالن وفالن و . 
يفعله عامة احملدثني قدميا وحديثا بل ال بد أن يضم إىل ذلك بيانه لدرجة كونه 
ضعيفا فإنه واحلالة هذه ال بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي احلديث ا 
إىل مرتبة القوة وهذا ما يعرف يف علم احلديث باحلسن لغريه أو الصحيح لغريه . 

قيقة من أصعب أنواع علوم احلديث وأشقها ألنه يتطلب سعة يف وهذا يف احل
االطالع على األحاديث واألسانيد يف بطون كتب احلديث مطبوعها وخمطوطها 
ومعرفة جيدة بعلل احلديث وتراجم رجاله أضف إىل ذلك دأبا وجلدا على البحث 

لني به حديثا فال جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك مجاهري احملدثني قدميا واملشتغ
وقليل ما هم . على أنىن أرى أنه ال جيوز يف هذه األيام االقتصار على التخريج 

 -دون بيان املرتبة ملا فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة 
أن احلديث ثابت على كل حال . وهذا مما ال جيوز كما بينته يف مقدمة : " غاية 

فإنه هام . من أجل ذلك فإين قد جريت يف هذا التخريج كغريه املرام " فراجعه 
على بيان مرتبة كل حديث يف أول السطر مث اتبع ذلك بذكر من خرجه مث بالكالم 
على إسناده تصحيحا أو تضعيفا وهذا إذا مل يكن يف خمرجه الشيخان أو أحدمها 

ج أحاديث " وإال استغنيت بذلك عن الكالم كما كنت بينته يف مقدميت لتخري
شرح العقيدة الطحاوية " ومقدميت على " خمتصر مسلم " للمنذري . وقد ال يتيسر 
يل الوقوف على إسناد احلديث وحينئذ أنقل ما وقفت عليه من ختريج وحتقيق ألهل 
العلم أداء لألمانة وتربئة للذمة ولكين يف هذه احلالة أبيض للحديث على الغالب فال 



١٢١ ينمن حياة العالمة األلبا

أسال أن يسدد خطانا وأن حيفظ علينا  -سبحانه وتعاىل  - أذكر له مرتبة . واهللا
  ما به من النعم 

أوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويصلح أعمالنا وخيلص نوايانا وأن يعاملنا بفضله إنه 
مسيع جميب واحلمد هللا رب العاملني . وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله اال 

. وكتب حممد ناصر  ١٣٩٩رجب  أنت أستغفرك وأتوب إليك . بريوت غرة
  الدين األلباين.[ مقدمة إرواء الغليل ]

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٢٢ حديث الذكريات

  زيارة الشيخ للمنطقة الشرقية بالسعودية
  

قيض يل أن أزور املنطقة الشرقية من  -وبعد العمرة  - )١(يف السنة املذكورة
السعودية وألقيت فيها بعض احملاضرات وأجبت عن أسئلة السائلني والسائالت 

يضا كتابة وهاتفيا فبلغين عن بعض امللتزمات منهن ملا بلغهن حديث : " ال تنتقب أ
  املرأة احملرمة . . . " قلن : نتنقب وال نكشف عن وجوهنا ونفدي 

فقلت : سبحان اهللا ما يفعل اجلهل بأهله فقد جعل اهللا هلن خمرجا : أن يسترن  
خ يف تلك البالد مع وجوههن بالسدل ولكن ذلك من آثار تشديد بعض املشاي

إمهال التنبيه على اجلوانب األخرى املتعلقة باملسألة والتيسري فيها  وإين ألعتقد أن 
مثل هذا التشديد على املرأة ال ميكن أن خيرج لنا جيال من النساء يستطعن أن يقمن 
بالواجبات امللقاة على عاتقهن يف كل البالد واألحوال مع أزواجهن وغريهم ممن 

الظروف أن يتعاملن معهم كما كن يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم  حتوجهم
كالقيام على خدمة الضيوف وإطعامهم واخلروج يف الغزو يسقني العطشى ويداوين 
اجلرحى وينقلن القتلى ورمبا باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة فهل ميكن 

ذا صلت أو حجت إ -للنسوة الاليت ربني على اخلوف من الوقوع يف املعصية 
أن يباشرن مثل هذه األعمال وهن متنقبات ومتقفزات  -مكشوفة الوجه والكفني 

؟ ال وريب فإن ذلك مما ال ميكن إال بالكشف عن وجوههن وأكفهن وقد ينكشف 
منهن ما ال جيوز عادة كما قال تعاىل : ( إال ما ظهر منها ) كما سنرى يف بعض 

نساء يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم. [ الرد األمثلة الشاهدة ملا كان عليه ال
  ] ١٤٩،  ١٤٨املفحم :ص

                                                        
 هـ١٤١٠ عام أي )١(
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١٢٤ حديث الذكريات

  حجة الشيخ األوىل
  

يف مكة حينما حججت ألول مرة  )١(ولقد ملست أثر هذا احلديث الضعيف
) ، فقد دخلتها ليال فطفت سبعا ، مث جئت املقام ، فافتتحت  ١٣٦٩سنة ( 

فيها حىت وجدت نفسي يف جهاد مستمر مع املارة بيين الصالة ، فما كدت أشرع 
وبني موضع سجودي ، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عمال بأمره صلى اهللا عليه 
وسلم حىت يأيت آخر " فأصده وهكذا !! ولقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا 
فوقف قريبا مين حىت انتهيت من الصالة ، مث أقبل علي منكرا ، فلما احتججت 

باألحاديث الواردة يف النهي عن املرور ، واآلمرة بدفع املار ، أجاب بأن مكة عليه 
مستثناة من ذلك ، فرددت عليه ، واشتد الرتاع بيين وبينه ، فطلبت الرجوع يف 
حله إىل أهل العلم ، فلما اتصلنا م إذا هم خمتلفون ! واحتج بعضهم ذا احلديث 

فكان ذلك من أسباب ختريج هذا احلديث ، فطلبت إثبات صحته فلم يستطيعوا ، 
  ]٩٢٨ الضعيفة[  ، وبيان علته .

  
  
  
  

  

                                                        
 بني ميرون والناس ، سهم بين باب يلي مما يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت"  )١(

 ركعتني صلى مث ، سبعا بالبيت طاف) :  رواية ويف. (  سترة الكعبة وبني بينه ليس ، يديه
 " أحد الطواف وبني بينه ليسو ، املقام حاشية يف حبذائه



١٢٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  مشاهدات الشيخ يف املسجد النبوي
  

ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بين عليه منذ قرون إن مل يكن قد أزيل تلك 
القبة اخلضراء العالية وأحيط القرب الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والسجف 

ا ال يرضاه صاحب القرب نفسه صلى اهللا عليه وسلم بل قد رأيت حني وغري ذلك مم
زرت املسجد النبوي الكرمي وتشرفت بالسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رأيت يف أسفل حائط القرب الشمايل حمرابا صغريا ووراءه سدة  ـه ١٣٦٨سنة 
ص للصالة وراء القرب مرتفعة عن أرض املسجد قليال إشارة إىل أن هذا املكان خا

فعجبت حينئذ كيف ضلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة يف عهد دولة التوحيد أقول 
هذا مع االعتراف بأنين مل أر أحدا يأيت ذلك املكان للصالة فيه لشدة املراقبة من 
قبل احلرس املوكلني على منع الناس من يأتوا مبا خيالف الشرع عند القرب الشريف 

عليه الدولة السعودية ولكن هذا ال يكفي وال يشفي وقد كنت  فهذا مما تشكر
  من أصلي ) :  ٢٠٨قلت منذ ثالث سنوات يف كتايب " أحكام اجلنائز وبدعها " ( 

فالواجب الرجوع باملسجد النبوي إىل عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبني  
إىل املسجد ال  القرب النبوي حبائط ميتد من الشمال إىل اجلنوب حبيث أن الداخل

يرى فيه أي حمالفة ال ترضى مؤسسه صلى اهللا عليه وسلم اعتقد أن هذا من 
الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقا وقد 
مسعنا أا أمرت بتوسيع املسجد جمددا فلعلها تتبىن اقتراحنا هذا وجتعل الزيادة من 

د بذلك النقص الذي سيصيبه سعة املسجد إذا نفذ اجلهة الغربية وغريها وتس
  االقتراح أرجو أن حيقق اهللا ذلك على يدها ومن أوىل بذلك منها ؟ ) 

ولكن املسجد وسع منذ سنتني تقريبا دون إرجاعه إىل ما كان عليه يف عهد  
  ]٩١الصحابة واهللا املستعان.[ حتذير الساجد : ص



١٢٦ حديث الذكريات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٢٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  ىل التصفيةظهور أثر الدعوة إ
  

ومن اجلدير بالذكر أخرياً أن أقول: إنه وبعد مضي السنوات الطويلة على 
دعوتنا إىل وجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة، و إىل مبدأ (التصفية) بصورة 
خاصة، تصفية اإلسالم من البدع واملنكرات واألحاديث الضعيفة واملوضوعة؛ اليت 

 ل عاقت حجبت نور اإلسالم بعض الوقت، وبددتبجهود املسلمني يف س
مسريم وتقدمهم، وجلِ اللّه القائل: " وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا 
السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُون "، واليت كان من 

الدعوة نشر " السلسلتني ": " الصحيحة " و " الضعيفة "؛ جند  وسائل حتقيق تلك
أننا بدأنا نلمس انتشار الوعي بني عامة املسلمني، فضالً عن خاصتهم، وذلك 
ببزوغ نزعة التحري والتثبت فيما إذا كان احلديث الذي يسمعونه أو يقرؤونه 

الغراس اليت بذرناها صحيحاً أم ضعيفاً، وما ذلك يف ظين إال بدايات إمثار البذور و
مستمرين  -حبمد اللّه وفضله -وغرسناها منذ حنو نصف قرن من الزمان، والزلنا

صلى اهللا عليه  -على هذا، مؤكدين دوماً وجوب األخذ مبا صح عن رسول اللّه 
، وترك كل ما هو غري صحيح؛ مع لزوم معرفته خشية اعتباره ديناً، فإن -وسلم 

سكَّتان متوازيتان على خط واحد، ال تلتقيان؛ نعرف معرفة الصحيح من الضعيف 
الصحيح ونلتزمه وندعو إليه، ونعرف الضعيف فنحذره وحنذّر منه، وهللا در حذيفة 

  رضي اللّه عنه حيث قال:
عن اخلري، وكنت  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان الناس يسألون رسول اهللا 

  ئل:أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، ورحم اهللا القا
  عرفت الشر ال الشر *** لكن لتوقّيه

  ومن ال يعرف اخلري *** من الشر يقع فيه



١٢٨ حديث الذكريات

أقول: هذه الصحوة، واحلمد هللا أصبحت ظاهرة تلمسها وتسمع عنها، فكثري 
من الكتاب واملدرسني واخلطباء جتدهم يعنون ذا األمر، وحيرصون على التزام ما 

قدر إمكاهم، ناهيك عن  -وسلم  صلى اهللا عليه -صح من حديث رسول اهللا 
ظهور العديد من طالب العلم الذين أخذوا ختصصون يف هذا العلم، والذين نرجو 

  ]٥/٧هلم الثبات والفالح، واإلخالص يف طلبهم العلم هللا . [ الضعيفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٢٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  األلباين يتعرض لرصاصات القناصة  
  

ألخري يف لبنان ،واليت ال تكاد يقول رمحه اهللا : ولعل من أسباب ذلك احلرب ا
أن دأ قليالً ، وتستقر فيها األحوال ، حىت تعود إىل حنو ما كانت عليه من قبل أو 
أشد ، األمر الذي جيعل أعمال الناس ومصاحلهم تتعطل أو تتأخر ، ولو ظهر أا 
ركدت بعض الشيء فاخلوف من عودا سيطر على اجلميع ،والفتنة والقتل بدون 

ب ال يزال مستمراً ، حىت لقد كدت أن أكون أنا وبعض أهلي من أي سب
ضحاياها ، برصاصات غادرة أطلقها علينا بعض القناصة من بعض البنايات 

هـ أصابت سياريت يف ثالثة ١٣٩٩صفر اخلري سنة  ٢املتهدمة يف بريوت بتاريخ 
أبداننا مواضع منها ، كادت أن تكون قاتلة ن ولكن اهللا سلم فلم نصب بأذى يف 

  مطلقاً ن واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .
  
، الطبعة  ٧غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ( املقدمة ) ص  [
  ]م ،املكتب اإلسالمي .١٩٨٥هـ١٤٠٥الثالثة 
  
  
  
  
  
  
  

  



١٣٠ حديث الذكريات

  األلباين يفر بدينه ويهاجر  
  

كل شيء سبباً ، يقول رمحه اهللا : فإن اهللا تبارك وتعاىل قد جعل حبكمته ل
ولكل أمر مسى أجالً ، وقدر كل شيء تقديراً حسناً ، وكان من ذلك أنين 

 ١٤٠٠هاجرت بنفسي وأهلي من دمشق الشام إىل عمان ، يف أول رمضان سنة 
هـ فبادرت إىل بناء دار يل فيها آوي إليها ما دمت حياً ، فيسر اهللا يل ذلك مبنه 

واملرض أصابين من جراء ما بذلت من جهد  وفضله وسكنتها بعد كثري من التعب
يف البناء والتأسيس ، وال زلت أشكو منه شيئاً قليالً ، واحلمد هللا على كل حال ، 

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .
  
رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار لإلمام الصنعاين حتقيق األلباين (  [

  ]م ، املكتب اإلسالمي .١٩٨٤-هـ ١٤٠٥األوىل ،الطبعة  ٥املقدمة ) ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٣١ ينمن حياة العالمة األلبا

  اين يسري على طريق اخلوف واحلذر األلب
  

يقول رمحه اهللا :وبينما أنا استعد إللقاء الدرس الثالث إذا يب أفاجأ مبا يضطرين 
اضطراراً ال خيار يل فيه مطلقاً إىل الرجوع إىل دمشق حيث مل يبق يل فيها سكن ، 

هـ فوصلتها ليالً ، ويف حالة كئيبة  ١٤٠١شوال  ١٩األربعاء  وذلك أصيل ار
جداً ،وأنا أضرع إىل اهللا تعاىل يف أن يصرف عين شر القضاء ، وكيد األعداء ، 
فلبثت فيها ليلتني ، ويف الثالثة سافرت بعد االستشارة واالستخارة إىل بريوت ، مع 

 واهلرج واملرج القائم فيها كثري من احلذر واخلوف ، ملا هو معروف من كثرة الفنت
، والوصول إىل بريوت حمفوف باخلطر ، ولكن اهللا تبارك وتعاىل سلّم ويسر ، 
فوصلت بريوت يف الثلث األول من الليل ،قاصداً دار أخٍ يل قدمي ، وصديق ويفّ 
محيم ، فاستقبلين بلطفه وأدبه وكرمه املعروف ، وأنزلين عنده ضيفاً معززاً مكرماً ، 

  اهللا خرياً . جزاه
  
رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار لإلمام الصنعاين حتقيق األلباين (  [

  ]م ، املكتب اإلسالمي .١٩٨٤-هـ ١٤٠٥،الطبعة األوىل  ٦املقدمة ) ص 
 

  
  
  
 

  



١٣٢ حديث الذكريات

  اهتمام اإلمام األلباين منذ نشأته بقراءة وحفظ القرآن

  وابتعاده عن التغني باألناشيد
  

منذ نعومة  –واحلمد هللا  –م األلباين رمحه اهللا : أنا أعرف من نفسي قال اإلما
أظفاري كما يقولون، عندما كنت يف الدكَّان أُصلِّح الساعات، كنت أضع 
املصحف أمامي، فأحاول ليس فقط أن أقرأ بل وأن أحفظ شيئاً وأنا يف عملي، 

لّم : " تعاهدوا القرآن "، كنت أتأول هذا العمل من قول النيب صلى اهللا عليه وس
ومل خيطر يف بايل يوماً من األيام أن أتغنى بنشيد إسالمي ، لكن كنت أتذكَّر أحياناً 

  هـ ) اليت مطلعها : ٧٤٩قصيدةَ ابن الوردي ( ت  –مثالً  –
  اجتنب ذكر األغاين والغزل .......... وقُلِ الفَصل وجانِب من هزل

عِ الذكرى أليام الصأَفَلود با جنمبا .......... فأليام الص  
  

  ومن مجلة ما يقول هناك :
  أنا ال أختار تقبيلَ يد .......... قطعها أمجلُ من تلْك القُبل

  
فهذا نشيد فيه تربية وأخالق، وانظروا اليوم إىل األناشيد اليت تسمى إسالمية، 

ى خالف اإلسالم، فإذا فرضنا أنه وانظروا تلحينها وتوقيعها على القوانني اليت عل
  خلَت هذه األناشيد من خمالفة ما، فنحن على األصل املذكور آنفاً، وهو اإلباحة .

  ]) ٣٣٦ – ٣٣٥ ص" (  األلباين لشيخه احلليب علي سؤاالت [
  

  



١٣٣ ينمن حياة العالمة األلبا

   الشيخ األلباين يستدعى للتحقيق حول عقيدته ودعوته السلفية !!  
  
هللا يف أوراقٍ يف إحدى الكتب يف مكتبته احملفوظة كتب الشيخ األلباين رمحه ا 

  يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية :
هـ إىل الشرط،  ١٣٧٨مجادى األوىل سنة  ١٢... دعيت صباح يوم االثنني 

وحققوا معي هناك عن عقيديت ودعويت اليت أَدعو إليها، بناًء على مضبطة قُدمت 
عشرات التواقيع، منها كلمة من املفيت أيب اليسر، واستمروا يف إليهم موقَّعة ب

التحقيق معي حىت بعد الدوام الرمسي بنصف ساعة، مث أطلقوا سبيلي على أني أعود 
إليهم صباح الثالثاء، بناًء على أن حييلوين إىل النيابة للمحاكمة ! فعدت إليهم 

جد "، ويبدو أنه تبين له منه كذب ما وقدمت إىل أحدهم هدية كتايب " حتذير السا
  يف املضبطة، وكان فيها أشياء كثرية من األكاذيب؛ منها أنين أقول :

رجلٌ عادي ! وإنّ كل شخص بإمكانه يصري  صلى اهللا عليه وسلمإن حممداً  •
  أفضل منه !!

فدعيت إىل رئيس ديوان الشعبة السياسية، فسألين بعض األسئلة، أجبته عليها 
بكل ( حرية ؟ ) وتفصيل، فكان جوابه : اذهب مع السالمة . فسبحان ريب 

  األعلى .
  
   
  
  
  

  



١٣٤ حديث الذكريات

  يعطي إجابة لسائل ملدة نصف ساعة 
  

ذكر الشريف إبراهيم اهلامشي األمري يف كتابه " من جهود العالّمة األلباين يف 
هـ ) لقاءه  ١٤٣٢/ مؤسسة الريان / ط .  ١٢نصح مجاعة التكفري " ( ص 

  هـ، وقال : ١٤٠٩باإلمام األلباين يف حماضرة له بأحد مساجد جدة سنة  األول
لقد أسرين العالّمة األلباين يف هذا اللقاء وغريه بعلمه الغزير وقوة حجته، 
وبراعة استدالله بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلّم واآلثار السلفية يف كل 

يوانٌ حوى الكتاب والسنة وأقوال السلف، مسألة جييب عليها، وكأن بني يديه د
  يأخذ منه ما شاء .

هـ يف  ١٤١٤وعلى ذكر ( كأن بني يديه ديوان )، زرت العالّمة األلباين سنة 
مرتله بعمان األردن، وكان حبضرته يف ذاك اليوم مجع من طلبته وبعض اإلخوة من 

عمل السياسي، فنظر الكويت، فسأله أحدهم عن مسألة تتعلّق باملنهج الدعوي وال
إىل شيٍءطاولة مكتبه، وأجابه الشيخ مرجتالً إجابة عامل راسخ فقيه عارف، وبطالقة 
وقوة دون تردد أو تلعثم، كأنه يقرأ من كتاب، واستغرق هذا اجلواب قرابة ثالثني 
دقيقة مل يرفع فيه رأسه أو ينقطع عن اجلواب، فقُمت من مكاين ألنظر هل هناك 

لته يقرأ منه، فلم أر كتاباً !! فسبحان اهللا الذي وهبه سعة العلم كتاب على طاو
  والفهم، وسرعة البديهة، وقوة احلافظة، وحسن اجلواب على كرب سنه .

  
  

  



١٣٥ ينمن حياة العالمة األلبا

كيف نقل األلباين تلميذه الشيخ عبد الرمحن الباين من اتباع أمحد كفتارو 
  والصوفية إىل السلفية النقية

  
  

  : قال الشيخ حممد زياد التكلة
هـ ) نشاط  ١٤٣٢مجادى اآلخرة  ٩كان للشيخ عبد الرمحن الباين ( تويف 

متميز يف نشاطات مسجد جامعة دمشق، وينتهز فرصة جميء كبار الشخصيات 
اإلسالمية عند زيارة دمشق، فكان مرافقًا يزنا الشيخ أيب احلسن الندوي يف 

ي الدين اهلاليل، وكذلك دمشق، وقد أثىن عليه يف مذكراته، واستفاد من العالمة تق
وزار  -وكان لقيه يف مصر قبل -رافق الشيخ احملدث أمحد حممد شاكر املصري

مبعيته الشيخ األلباين، وقال: أعجب كل منهما باآلخر. ومثله سيد قطب، ويقول: 
  دعوته حلضور درس األلباين يف بييت، فجاء، وسر كل منهما باآلخر أيضا.

  قته بالشيخ األلباين:وهذا جيرنا للحديث عن عال
  التعرف إىل الشيخ األلباين، واالنتقال للسلفية:

كما تقدم، وهناك عرفه زميله الشيخ  ١٩٥١رجع شيخنا إىل دمشق سنة 
الدكتور حممد أمني املصري بالشيخ اإلمام احملدث حممد ناصر الدين األلباين رمحهما 

  ف أسداه يل الشيخ املصري.اهللا تعاىل، ويقول شيخنا الفقيد: إن هذا أكرب معرو
وجدت عند الشيخ األلباين ما مل أجده عند علماء مصر، «يقول شيخنا: 

خاصة يف السنة وحتقيقها، واالهتمام بالتصفية واالقتصار على الصحيح، وحفظ 
الوقت، وما أعرف يف املعاصرين أشد حفاظًا على وقته منه، وملا وجدته على هذا 

لعقيدة رجوته أن يعمل عندي درسا يف بييت، فاستجاب يل يف العلم الغزير بالسنة وا
)، وأول ما درسناه ملعة االعتقاد، ١٩٥٤-١٩٥٢( ١٣٧٣-١٣٧١حدود سنة 



١٣٦ حديث الذكريات

ولكن أهم من ذلك كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب، فكنا نقرأ يف 
 الكتاب، وحيل لنا كالم املؤلف، ال سيما فهم وجه استنباط املسائل، وله فضل

  كبري علينا.
وصرنا نلتقي مع اإلخوة على حفظ القرآن ودراسته، ومنهم األستاذ حميي 

  الدين القُضماين.
فبقيت أدرس على الشيخني أمحد كفتارو واأللباين معا، وكان درس كفتارو يف 
جامع أيب النور بعد العصر، ودرس األلباين بعد املغرب يف بييت قرب جامع 

فرغت من الدرس األول أركض ركضا ألدرك ضيويف عند بييت! الشمِسية، فإذا 
فلم تكن هناك مواصالت، وأحيانا أجدهم واقفني عند الباب ينتظرونين فأعتذر 
هلم، وكان األلباين ال يتكلم أمامي بشيء على كفتارو والتصوف، ويكتفي 

م الصايف بالتدريس، وبعد مدة وجدت بطريقته املنهجية احلكيمة املقنعة أن اإلسال
النقي شيء، وأن التصوف شيء آخر، وأثّر يفّ أيضا رؤية الفارق من تعفف الشيخ 
األلباين الذي قلّ نظريه، وبني مد غريه للتقبيل و(كبس اليد) بالنقود! وتعريضه 

  قائلًا: إذا ذهب أحد للطبيب أال يدفع له؟
إلغاء عقل  ومما أثّر يفّ أيضا وصدين عن التصوف تركيز الشيخ الصويف على

 -ال يقولون معصوم، لكن هذا الواقع -املريد، وترسيخ فكرة أن الشيخ حمفوظ
  ».حىت لو جاء مبا خيالف الشرع يف ظاهره، فعلى املريد أن يتبعه

ويستشهد شيخنا بثالث قصص شنيعة مسعهما من شيخه كفتارو عشرات 
الصويف الذي  املرات كان يرددها ويرسخها يف مريديه، إحداها: قصة ذلك الشيخ

كان يسيح يف األرض وميشي على املاء، وأصر مريد له أن يصحبه، والشيخ يرفض، 
ومع اإلحلاح وافق بشرط أن يطيعه يف كل شيء، فمضيا، وملا وصال للماء قال له 

» يا شيخي«فأمشي على املاء، وأنت اتبعين وردد: » يا اهللا«الشيخ: أنا أقول: 



١٣٧ ينمن حياة العالمة األلبا

 البحرية جاء الشيطان ووسوس للمريد: أنت وستمشي مثلي، فلما انتصف يف
، فلماذا ال تقول أنت مباشرة »يا اهللا«طيب شيخك يقول: »! يا شيخي«تقول: 

؟ فلما قاهلا سقط يف املاء! وصار يستغيث بشيخه، وأقبل »يا اهللا«مثل شيخك: 
؟ أنت »يا اهللا«هذا يسبه ويقرعه، ويقول له: هل أنت كفؤ أن تقول بلسانك: 

ديا «فتاب املريد من التوحيد! ورجع إىل قول »! يا شيخي«ك أن تقول: وِر
  ، فنجا من الغرق!»شيخي

فهذه القصة يقول شيخنا الفقيد: ((إنه مسعها من شيخه أكثر من مئة مرة))، 
وكان عندما حيكيها لنا يشتد غضبا وحرقة، ويف مرات عدة تدمع عيناه، ويقول: 

كة! والشرك واالستغاثة بغري اهللا دينا وخالصا! صار التوحيد وسوسة الشيطان ومهل
  وال حول وال قوة إال باهللا.

وهكذا انتقل شيخنا للسلفية عن علم وقناعة وجتربة، وكان يف جمالسه كثري 
  الترداد هلذه القصص ولتجربته .

مبناسبة » آداب الزفاف«ومن اجلدير أن يذكر أن اإلمام األلباين ألّف كتابه 
  ، وكتابني آخرين.»أحكام اجلنائز«لباين وبطلبه، وألّف ألجله أيضا زواج الشيخ ا

: فضائل األلباين علي ١٤/١١/١٤٣١وقال لنا شيخنا قبل وفاته بأشهر يف 
أوجزها يف ثالث: ((نقلين من الصوفية إىل االجتاه الصحيح السلفي، وأفادين العلم 

منوذجا مثاليا، فما كان ميد بالسنة على قدر إمكانيايت، واستفدت من خلقه وسريته 
يده ألحد، ويستغل وقته، كنت أزوره يف جامع اجلُرزة قرب القَصاع يف حمل 
الساعات املتواضع له، عنده "عدة" العمل، وخلفه رفوف فيها كتب، فإذا فرغ من 

  )١(عمله اشتغل وقرأ يف كتبه .

                                                        
 من إحدى مشاركات الشيخ حممد زياد التكلة يف ملتقى أهل احلديث . )١(



١٣٨ حديث الذكريات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٣٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  ة يف األردنقصة الشيخ األلباين مع أحد كبار الصوفي
  
  

  قال الشيخ أبو اليسر أمحد اخلشاب :
كان شيخنا األلباين رمحه اهللا موضوعياً و جاداً يف التعليم و املناقشة و الردود، 
وكان يصحح السؤال للسائل، وأشرطته تشهد بذلك، وكان حياصر املخالف 

و الفهم  باألدلة الصحيحة وحياول املخالف الرد الضعيف فينقض عليه الشيخ باألدلة
الصحيحني، فقد يتهمه بعض هؤالء (غري املنصفني) بأنه شديد أو حديد، وإمنا هو 
وقّاف عند احلق الذي يظهر له وال حيايب أحداً فيه، وبعض مواقف شيخنا اليت تبني 

  مدى رمحته مبخالفيه هذه القصة :
ردن قبل اتصل هاتفيا بالشيخ األلباين رمحه اهللا أحد املشايخ الصوفيني يف األ

عشرين عاماً يف بداية مقدم الشيخ إىل عمان، قائالً له : " يا شيخ ناصر! الغريب ال 
  بد أن يكون أديباً " .

  فقال الشيخ األلباين رمحه اهللا : " ما هذه اإلقليمية اليت عندك يا شيخ فالن؟! "
  قال الشيخ الصويف : " ألنك و تالميذك تكفّرون املسلمني" .

  لباين رمحه اهللا : " حنن؟! "فقال الشيخ األ
  فقال الشيخ الصويف : "نعم".

  فقال الشيخ األلباين رمحه اهللا : "إين سائلك سؤاالً" .
  قال الشيخ الصويف : " سلْ ".

قال الشيخ األلباين رمحه اهللا : " ماذا تقول يف رجل يقف أمام قرب يقول ناوياً 
  القرب؟!".بصوت مرتفع : نويت أن أصلي ركعتني لصاحب هذا 

  قال الشيخ الصويف : "هذا كافر مشرك".



١٤٠ حديث الذكريات

فقال الشيخ األلباين رمحه اهللا : "حنن ال نقول: كافر مشرك ! حنن نقول: 
  جاهل، ونعلمه، فمن الذي يكفر الناس يا شيخ فالن ؟! حنن أم أنت؟".

فإذا ذا الشيخ الصويف يستسمح الشيخ األلباين رمحه اهللا عما بدر منه ويأيت 
شيخ يف بيته و يعتذر إليه ويقبل يده . وهذا معناه أن الشيخ يرى أن الصالة إىل ال

لصاحب القرب كفر خمرج من امللة و لكن ال يكفر الفاعل حىت يقيم عليه احلجة . 
  اهـ .
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٤١ ينمن حياة العالمة األلبا

  عظم مكانة الشيخ يف عني أيب إسحاق احلويين
  

  مقدمة : يف قال الشيخ احملدث أبو إسحاق احلويين شفاه اهللا وعافاه
  " بذل اإلحسان " : 

ولست أنسى ما وقع يل مع شيخنا اإلمام حسنة األيام ناصر الدين األلباين 
حفظه اهللا رمحه اهللا ملا أهديته كتاب ( البعث ) أليب داود، وكان الناشر كتب على 

  .احلويين السلفي ) أبو لوحة الكتاب ( خرج أحاديثه الشيخ
 كلمة ( الشيخ ) فاعتذرت عنها بأا ليست من قال يل : ما هذا ؟ وأشار إىل

قبل  -وواهللا لقد عظم الشيخ بعدها يف عيين ، وقد كان  صنعي ، فأنكرها علي ؛
مكانه يف القلب كذلك مين ، وحسبك أنه مع شهادة الناني له باإلمامة يف هذا  -

قوهلم جبانب ممن  -الفن ، مل يكتب على لوحة كتبه إال امسه ارد ،مع أن غريه 
قوله كصرير باب ، أو طنني ذباب ، يكتب على كتبه : تأليف اإلمام احلافظ الفقيه 
األصويل النظار اتهد ... ؛ زاعماً أنه من التحدث بنعمة اهللا تعاىل ، وهنا تزل 

  األقدام ، وتكثر األوهام .
  
  
  
  
  
  
  

  



١٤٢ حديث الذكريات

  يلعب كرة القدمالشيخ 
  
  :عبداهللا بن صاحل احملسن  شيخالال ق
  

.....وقد زاملين يف عملي يف املدينة علماء أجالء من أحبهم إىل قليب الشيخ 
  . حممد ناصر األلباين

فقد كنت وإياه متجاورين ، وهو شيخ يل وزميل ،وقد كان واسع االطالع ال 
تباحثه يف مسألة إال ويذكر لك أدلتها من القرآن والسنة ، ويصحح ويضعف 

  منا يقرأ من كتاب،األسانيد ويتكلم على الرجال وكأ
وكنا خنرج مع طالب اجلامعة يف الرب، وكان الطالب  وقد سافرت معه مراراً،

يلعبون الكرة، وكان األلباين رمبا لعب معهم بثوبه فأقول تلعب الكرة وأنت األلباين 
؟! فيقول: نعم أتقوى ا على الطاعة وهي ال تلهيين عن ذكر ريب، وله أخبار 

  عن بعض أخباره ومناقبه عندما كان يف املدينة مل تنشر بعد.  كثرية قد كتبت مقالة
  
  
  
  
  
  
  

  



١٤٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  كيف رضي األلباين أن يكتب له الشيخ الشيباين ترمجة عن حياته وهو حي ؟
  

قال الشيخ حممد بن إبراهيم الشيباين : مل يكن لريضى بعمل الترمجة عن حياته 
ديا إىل موافقته شريطة أن وهو حي، إال أن إحلاحي وإبداء األسباب املقنعة لذلك أ

أقرأ عليه كل سطر أسطره يف الكتاب، قضيت أربع سنوات وأنا يف شغل دائم 
دائب، وكلّما كتبت جمموعة من الورقات فوق املئة .. ركبت الطائرة متوجهاً إليه 
يف جبل مهالن يف عمان ألقرأ عليه ما مت، ونبدأ بالنقاشات اليت أستطيع أن أخرج 

سليماً دون هزمية ومرات كثرية حياججين وينتصر علي، وكنا نتناقش يف منها مرة 
كلِّ شيء؛ يف السياسة واالقتصاد واالجتماع والقصائد والتاريخ واحلديث والفقه، 
وعلم املخطوطات الواسع الذي هو فارسه حيث استفاد من املكتبة الظاهرية يف 

  شبابه .
ه اهللا ) كان حيب الطبخ والترتّه وإكرام الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ( يرمح 

الضيف، فقد قضينا معه بضع نزهات عندما كان يعيش يف الشام؛ نذهب إىل 
غابات الالذقية البحرية اجلميلة، وعندما كنا يف األردن كانت أغلب نزهاته قريباً 

  من البحر امليت حيث نرى من بعد بيسان وخنلها .
  ])  ٥٢ – ٥١/  ٣جملة الفرقان (  [
  
  
  
  
  

  



١٤٤ حديث الذكريات

  بني الشيخني سيد سابق واأللباين رمحهما اهللا
  

  : حممد أمحد حسن شرشر قال 
  

تقتضي األمانة العلمية أن أكتب إليكم أمراً قد ينتفع به الباحثون وطالب 
  العلم:

يف مكة املكرمة، وقد أفدت من  -رمحه اهللا  -فقد التقيت الشيخ "سيد سابق" 
أعتز ا، وأحتفظ ا لنفسي، غري أنين سألته عن علمه الغزير، وشهد يل شهادة 

يف التعليق على كتاب  -رمحه اهللا  -كتاب "متام املنة" الذي أصدره الشيخ األلباين 
  فقه السنة، فكان جوابه أن:

نصحين بشراء كتاب "متام املنة" لتمام الفائدة اليت أحصل عليها من كتاب  -أ 
  فقه السنة.

من الشيخ األلباين أن حيمل حتقيق كتاب فقه السنة  وأخربين أنه طلب -ب 
كامالً، ولكن الشيخ األلباين اعتذر له بأنّ حتقيق كتاب الصالة فقط أجهده أشد 
اإلجهاد، وهذا دليل على أن العالقة بينهما كانت عالقة ود وصفاء، وقائمة على 

   حمبة العلم، على عكس ما يتصوره بعض القارئني لكتاب األلباين.
وأضاف الشيخ: "إن متام املنة وإنْ ضعف بعض األحاديث فإنه مل يغير  - ج

  أحكاماً".
أمساء مؤلفاته كلها، وكان آخرها حتت الطبع  -رمحه اهللا  -وقد أمالين الشيخ 

  م.١٩٩٨عن الدعاء، وقد نشر يف أواخر 



١٤٥ ينمن حياة العالمة األلبا

وهذه شهادة لعلها تفيد القارئ والباحث يف الفكر اإلسالمي، وحىت يدرك 
لشباب أن أخالق العلماء األصل فيها احملبة واملودة، ولو اختلفت أوجه النظر يف ا

  ميدان العلم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٦ حديث الذكريات

  من اختراعات اإلمام األلباين العلمية الدنيوية
  

  : قال األستاذ حممود رضا مراد
 وإىل جانب مترس الشيخ يف العلوم الشرعية ، فقد حذق يف علوم دنيوية

  :اعات وتصميم األجهزة كتصليح الس
  
فقد صعد يب مرة إىل سطح بيته فأراين جهازا لتسخني املياه حبرارة  - ١

الشمس صممه بنفسه ، وهو عبارة عن عن صندوق مسطح أشبه ما يكون بعلبة 
الكربيت _ وليس حبجمها طبعا_ مطلية بالقار مير فيها املاء البارد ، فيمتص القار 

املاء فيندفع يصب إىل أعلى ليصب يف االنبوب حرارة الشمس فترتفع حرارة 
فظ حبرارته مهما بردت الرئيس الذي ميد منافع البيت باملاء الساخن يظل املاء حيت

  .حارة اجلو 
  
  .م مزولة ملعرفة أوقات الصالة كما صم - ٢
  
ولكن ما يلفت انتباه الزائر هو الرافعة اليت صممها لنفسه لتحمله من  - ٣

ىت الطابق العلوي حيث كان يشق على الشيخ صعود الدرج الطابق األرضي ح
لضخامة حجمه ، وهي عبارة عن قاعدة يقف عليها يرفعها كابل معدين بواسطة 
حمرك يشبه (الدينمو) فإذا ضغط زر ارتفعت القاعدة إىل أعلى أو أسفل حسب 

  مكان القاعدة) !
  ) ١٤٢٠ شعبان ١٧١٧ عدد الدعوة( 
  



١٤٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  ) : ١٩تابه ( األلباين كما عرفته ) ( ص قال عصام هادي يف ك - ٤
واِهللا يا شيخنا إنك لبارع وذكي حىت يف الصناعات، وال أدلّ على ذلك من 

وهو دوار كان شيخنا يضع عليه الكتب  -هذا ( الدوار ) الذي تضع فيه كتبك 
املهمة واليت يكثر من تناوهلا مثل " ذيب الكمال " و " ذيب التهذيب " و " 

، فما كان  -ريخ البخاري " و " اجلرح والتعديل " وغري ذلك من كتب التراجم تا
  من شيخنا إالّ أن قال يل :

" يا أستاذ، لإلنصاف هذا ليس من ابتكاري، فقد رأيته عند الشيخ أمحد 
  شاكر، لكن حبجم أصغر، وأنا كبرته " .

يعلم أن شيخنا فتأمل حفظك اهللا كيف ملثلي بل وملن هو أكرب سنا مني أن 
أخذ فكرة الدوار من الشيخ أمحد شاكر، ومع ذلك مل يسع شيخنا السكوت، بل 

  أبان يل األمر حىت ال أبقى معتقداً أن الدوار من أفكاره .
  اهـ .

بل إن الشيخ رمحه اهللا كان يدري بعمل القابلة اليت تولّد النساء، فقد ولّد 
عصام هادي عنه يف كتابه ( األلباين  زوجته بنفسه وأجنبت ابنه حممداً، كما ذكر

  اهـ . ) . ١٠٤كما عرفته ) ( ص 
  

  ومن اختراعات اإلمام أيضاً ما ذكره أبو خالد السلمي فقال :
  من تلك النوادر :

ما حدثين به الشيخ الفاضل الدكتور فاروق السامرائي رئيس قسم أصول الفقه 
ه صالت عائلية بأهل الشيخ بكلية الشريعة جامعة الريموك ( سابقا ) وهو ممن ل

األلباين ، وكان يزور الشيخ يف بيته ، وزاره الشيخ يف بيته كذلك ، حدثين أن 
الشيخ كان يريب يف بيته أنواعا من الطيور كالبط والدجاج واحلمام يأكل منها 



١٤٨ حديث الذكريات

رمحه اهللا هو وأهل بيته ، وقد احتاج الشيخ وأهله إىل السفر للعمرة ملدة أسبوعني ، 
شيخ األلباين بيده ومن تصميمه جهازاً يف غاية الرباعة مؤقتا ومربجماً حبيث فصنع ال

إنه يف ساعة حمددة يومياً يفرغ يف كل قفص أنواعا معينة وكمية حمددة من احلبوب 
لكل نوع من الطري ، وكذلك يف أوقات حمددة يومياً يصب هذا اجلهاز كميات من 

ع والطيور على ما يرام تأكل وتشرب يف املاء يف آنية الطيور ، فسافر الشيخ ورج
  األوقات احملددة !

  
وكذلك ما حدثين به غري واحد من أن الشيخ قد صنع بنفسه مصعداً داخلياً 
وتوىل تصميمه وتنفيذه بيده وكان يستعمله يف مرتله للصعود من الطابق السفلي إىل 

  الطابق العلوي .اهـ .
  

" اإلمام األلباين، دروس ومواقف  وقال د . عبد العزيز السدحان يف كتابه
  / ط . دار التوحيد للنشر ) : ١١١وعرب " ( ص 

  
كان يف مرتل األلباين طيور، وكان مكان الطيور يبعد عن شرفته قرابة عشرين 

طرفها عند شرفته وايتها يف  -أنبوب نقل السوائل  -متراً، وقد وضع ماسورة 
اسورة فيرتل إىل الطيور، وإذا أكل شيئاً مكان الطيور، فكان يضع احلب يف رأس امل

من احلب أو اللوز وما شاكله جعل ما بقي من فضالته يف رأس املاسورة ليرتل إىل 
  الطيور . اهـ .

  
  

  / ط . دار التوحيد للنشر ) : ١١١وقال د . عبد العزيز السدحان ( ص 



١٤٩ ينمن حياة العالمة األلبا

جالس يف كان يف مرتله يف عمان شجرة تني،وكان يأخذ مثر التني منها وهو 
شرفة املرتل،وذلك عن طريق عصا طويلة من ابتكاره،وذلك أنه جعل العصا مقسمة 
متداخلة حبيث يتحكّم يف طوهلا وقصرها حسب اختياره،ووضع يف ايتها كأساً 

  مدببة حادة،حبيث يسقط فيها التني إذا مسه برأس تلك العصا .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٥٠ حديث الذكريات

  مام األلباين يف املستشفى قبل وفاته ببضعة أشهرزيارة الشيخ حممد مجيل زينو لإل
  
  

قال أبو احلارث السمعاين : كنت ذاهباً لزيارة الشيخ اإلمام حممد ناصر الدين 
العبديل/عمان برفقة الشيخ الفاضل: حممد مجيل  -األلباين يف املستشفى اإلسالمي 

  زينو ومعنا أخوين..قبل وفاته رمحه اهللا ببضعة أشهر ال أكثر .
  دخلنا على الشيخ يف غرفته يف املستشفى !

كان جالساً على كرسي .. حاسر الرأس .. املغذي يف يده وكذا أذكر لعله 
كيساً آخر ( أظنه من الدم ) .. وكان يصلي صالة الظهر .. وعنده يف الغرفة 

  حفيده عبادة !.. كان التعب بادياً عليه رمحه اهللا .
ين وبني الشيخ زينو مفاده .. استغراب أثناء صالة الشيخ .. دار حديث بي

الشيخ زينو من كون الشيخ األلباين يصلي حاسر الرأس مع ما عرف عنه من 
  التأكيد على سنية غطاء الرأس يف الصالة .. فأجبته : هذا الشيخ أمامنا فلنسأله .

أى الشيخ صالته فبادره الشيخ زينو بالسالم فرد عليه الشيخ بصوت ضعيف 
  متعب .

  شيخ زينو : عارفين يا شيخ ؟!ال
  الشيخ األلباين: زينو .

الشيخ زينو: ال زلت أذكر فضلكم علينا يا شيخ ! فأنت كنت سبباً يف هداييت 
  يف سوريا .. فجزاك اهللا عنا خري اجلزاء .

  الشيخ األلباين : احلمد هللا الذي جعل من خلقه من حيفظ الفضل .
  



١٥١ ينمن حياة العالمة األلبا

خ عما استشكله الشيخ زينو من كون بادرت حفيد الشيخ بأن يسأل لنا الشي
  الشيخ األلباين يصلي حاسر الرأس !!

  وفعالً وجه احلفيد السؤال إىل الشيخ :
  عبادة : جدو، عم يسألك الشيخ ليش عم تصلي وأنت حاسر الرأس ؟

  الشيخ األلباين ( موجهاً نظره إىل الشيخ زينو ) : ومثلك يسأل ؟
  لباين وقال : إيه إيه ال زال السؤال قائماً !فاستغرب الشيخ زينو رد الشيخ األ

  فأجاب الشيخ األلباين : ( ليس على املريض حرج ) !!!
وقلت للشيخ زينو  -دون أن نشعر واهللا  –فضحكنا كلنا بصوت رجل واحد 

: فعالً يا شيخ ! كيف فاتنا أن الشيخ مريض بل ها هو يصلي الفريضة قاعداً ! 
  أفنطالبه بسنة ؟!
زينو: إيه إيه ..لكن ماذا لو مر رجل من أمام غرفة الشيخ األلباين  قال الشيخ

  ورآه يصلي حاسر الرأس ! الستدل علينا بفعل الشيخ !
فسألت حفيد الشيخ أن ينقل الكالم بصوته للشيخ األلباين ففعل جزاه اهللا خرياً 

.  
  فكان جواب الشيخ األلباين : وهل إذا رأونين أتيمم يتممون مثلي !

   ما ملكنا أنفسنا ضحكاً من جواب الشيخ املفحم .. رمحه اهللا .فواهللا
  مث دار بيين وبني الشيخ األلباين حوار كان كاآليت:

  
السمعاين : شيخنا حفظك اهللا ! الشيخ زينو ال زال يؤكد علينا وعلى كل 
طالب علم ضرورة اخلروج مع مجاعة التبليغ دف نصحهم وتعليمهم ! وأنا ال 

  لشيخ فيما يراه ! فما قولكم حفظكم اهللا ؟زلت أخالف ا



١٥٢ حديث الذكريات

الشيخ األلباين : إذا خرج التوحيدي معهم .. صربوا عليه مث صربوا عليه مث 
  صربوا عليه .. مث طردوه .

فما متالكت نفسي أن قلت : أقسم باهللا يا شيخ أنك صادق فواهللا إم طردوين 
.  

فصالً من فيك إىل أذين يف  ! أريد قوالً -بارك اهللا فيك  –السمعاين: يا شيخنا 
  مجاعة التبليغ أقول فيه : حدثين األلباين !

الشيخ األلباين: قد تكون هذه اجلماعة عندها من اإلخالص ما ليس عند غريها 
من اجلماعات األخرى !وقد يكون عندهم من العمل ما ليس عند غريهم من 

لذي خرج يدعو اجلماعات األخرى ! لكن حاهلم كحال ذاك الكردي املتحمس ا
لإلسالم .. فالتقى بيهودي يف الطريق .. فسل الكردي خنجره على اليهودي وقال 

  له : ويلك أسلم .
  فقال اليهودي: نعم أسلم ! لكن ماذا أقول ؟

  فقال الكردي: ها ..... ال أدري .
  فواهللا دمعت عيين هلذا التفصيل املبدع واحلكم العدل احلق يف هؤالء.

ينو قد التقينا بأحد رؤوس مجاعة التبليغ فحدثنا أنه عاد برفقة كنا أنا والشيخ ز
الشيخ أبو مصطفى الرفايت أمري التبليغ يف األردن حينها .. عادوا الشيخ األلباين يف 

  بيته فما كان من الشيخ األلباين إال أن طلب من أمري مجاعة التبليغ املساحمة !!
  

  ين حول ما زعمه هذا املتهم !فاستغللناها فرصة للتأكد من الشيخ األلبا
  فما كان من الشيخ األلباين إال أن نفى ذلك متام النفي .

وأذكر يومها أن الشيخ زينو استأذن الشيخ األلباين يف إدراج بعض جمهودات 
  الشيخ يف مؤلفاته ؟



١٥٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  فأجابه الشيخ األلباين: بشرط العزو .
  رحم اهللا شيخنا رمحة واسعة فواهللا كان اإلمام حبق.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٥٤ حديث الذكريات

  بني اإلمام األلباين والشيخ أمحد السالك الشنقيطي
  
  

  كتب الشيخ عصام موسى هادي يف ترمجته لشيخه أمحد السالك الشنقيطي :
  االلتقاء باإلمام األلباين رمحه اهللا :

وملا عاد شيخنا األلباين رمحه اهللا إىل دمشق بعد تركه التدريس يف اجلامعة 
نا الشيخ حممد إبراهيم شقرة قد حدث الشيخ السالك عن اإلسالمية وكان خال

الشيخ األلباين رمحه اهللا وما حباه اهللا إياه من سعة علم واطالع على األحاديث مما 
جعل الشيخ السالك تتشوف نفسه للتعرف على هذا العلم ويف أول فرصة سنحت 

لت على م إىل دمشق ودخ١٩٦٧له قام بذلك قال شيخنا السالك فذهبت يف سنة 
الشيخ ناصر يف مكتبة الظاهرية فلما عرفته بنفسي هش وبش وأرسل إىل بيته من 
خيربهم بقدوم ضيف يريد أن يرتله عنده وبينا شيخنا جيالسه يف الظاهرية عرضت 
بعض املسائل وخصوصاً األصولية منها فتباحثا فيها فأعجب شيخنا األلباين رمحه 

ل وكانت من املسائل املبحوثة يف األصول قاعدة اهللا بسعة الشيخ يف العربية واألصو
األصل يف األشياء اإلباحة فكان شيخنا السالك يعترض عليها ويقول األدق أن 

  نقول األصل يف الضار املنع واألصل يف النافع اإلباحة.
مث جاء شخص فسأل شيخنا األلباين سؤاالً فقال له شيخنا األلباين وجه السؤال 

  لألستاذ أمحد.
هب إىل بيت شيخنا األلباين ونزل عنده ضيفاً أياماً حظي فيها بالكرم مث ذ

وجمالسة الشيخ ومرافقته واملباحثة معه والتعرف على تالمذته وكذا عرفه باملكتبة 
  الظاهرية وكتبها وكنوزها.



١٥٥ ينمن حياة العالمة األلبا

مث عاد شيخنا إىل عمان بعد تعرفه بالشيخ األلباين وبعد مدة عاد خالنا من 
مت االتفاق مع شيخنا األلباين رمحه اهللا أن يزور األردن ثالثة  اجلامعة اإلسالمية مث

أيام كل شهر فكان يأيت ويرتل يف بيت خالنا ويلتقي بالشيخ أمحد السالك ووالده 
حممد السالك وواهللا لقد مسعت شيخنا حممد السالك يقول عن شيخنا األلباين هذا 

  رجل صاحل مع خمالفته له.
اين شهراً كامالً يف بيت خالنا والذي هو يف بيت وذات مرة نزل شيخنا األلب

الشيخ السالك وكانوا يف كل يوم جيلسون ملذاكرة العلم خالنا وشيخنا األلباين 
وشيخنا أمحد السالك وملا كانا يذهبان للعمل كان شيخنا األلباين ميكث يف مكتبة 

يف شيخنا أمحد السالك مع شيخنا حممد السالك يبحث ويكتب ويواصل عمله 
  خدمة سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم.

م املوافق ٢٥/٩/٢٠١٠وقال يف آخر ترمجته : ... ويف فجر يوم السبت 
/شوال أصابته ( دوخة ) يف املسجد مث طلع إىل بيته ومكث فيه وبقي يف بيته ١٦

طيلة يومه ويف يوم األحد قام لصالة الفجر فتعب فصلى يف بيته جالساً مث قبيل 
ابنه الدكتور منري وطلب منه الذهاب إىل املشفى مع أحد إخوته فذكر  الظهر هاتفه

أن األمر ال حيتاج وأن حالته ال تستدعي ذلك فطلب منه أن يعمل فحوصات فقال 
غداً إن شاء اهللا أذهب فقال له ولده: وعداً فقال: إن شاء اهللا مث أقفل اهلاتف وبعد 

شيخ يتوضأ للصالة فلما فرغ من فترة وجيزة أذن املؤذن لصالة الظهر فقام ال
وضوءه وبعد حليته تقطر ماء فارق احلياة رمحه اهللا فقبضه اهللا على عمل صاحل 

  وهذه بشرى وعالمة من عالمات حسن اخلامتة ويبعث املرء على ما مات عليه.
مث رغب خالنا وشيخنا حممد شقرة أن يدفن جبوار قرب األلباين رمحه اهللا وكان 

حيل ألن املقربة مغلقة وال مكان فيها لدفن املوتى فحصلنا وهللا هذا أشبه باملست
احلمد املوافقة القانونية يف دقائق وذهبت إىل املقربة وعثرت على مكان فوق رأس 



١٥٦ حديث الذكريات

شيخنا األلباين رمحه اهللا وأنا ال أصدق ذلك مث اتصلت بالشيخ أمحد مصلح حفظه 
املكان فيه قرب مث توكلنا على  اهللا فجاء وقلت له هنا ندفن الشيخ وتدارسنا هل هذا

اهللا وأمرنا حبفر القرب فكان وهللا احلمد ال يوجد قرب ألحد فكأن هذا املكان عمي 
عنه الناس ليحظى شيخنا السالك مبجاورة من كان حيب من أهل العلم والفضل 

  فدفن جبوار شيخنا األلباين رمحه اهللا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



١٥٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  ( أُنيسة ) والسنن اليت فعلها عند والداالشيخ األلباين يدون والدة ابنته 
  
  

  كتب الشيخ األلباين رمحه اهللا :
ربيع  ١٢ويف الساعة اخلامسة والربع ( عربية ؟ ) من ليلة اخلميس الواقع يف 

هـ رزقين اهللا منها ( يقصد الشيخ زوجته الثانية ناجية بنت لطفي  ٧٣األول سنة 
هـ =  ١٣٧٢مجادى األوىل سنة  ٢٩جلمعة مجال اليت كتب أنه تزوجها ليلة يوم ا

م ) طفلة مجيلة، جعلها اهللا تعاىل من بنات السعادتني  ١٩٥٣شباط سنة  ١٣
الدنيوية واألخروية، ومن لطائف االتفاقات أن والدا كانت والدا أيضاً يف 

  التاريخ والشهر املذكورين كما ذكرت يل ذلك أمها .
ا مسعلى اسم والدة أيب سعيد ويف اليوم السابع من والد ( يسةأُن ) هايت

اخلدري رضي اهللا عنهما، وذحبت عنها شاة، وحلقت شعر رأسها حسب السنة، 
  )١(وتصدقت بوزنه ذهباً .

  
   
  
  
  

  

                                                        
 من ملتقى أهل احلديث . البريويت البحصلي مازن معاوية من مشاركة أيب )١(



١٥٨ حديث الذكريات

  الشيخ األلباين يؤم الناس فيكبر للركوع، وأكثر من خلفه يهوي للسجود !!
  

/ ط . مكتبة  ٤٤٧/  ٢" ( قال الشيخ األلباين يف " أصل صفة الصالة 
يف معرض كالمه على عدم مداومة قراءة سورة السجدة يف كل  –املعارف ) 

  : -صالة فجر يوم اجلمعة 
هـ يف املصيف املشهور ( مضايا )، وحضرت  ١٣٦٩كنت صيف سنة 

لصالة الصبح، فصلّيت م إماماً، فقرأت يف األوىل من سورة ( يوسف )، مث 
ذا مبن خلفي يهوون أكثرهم إىل السجود، لغفلتهم عما يقرأ كبرت للركوع، وإ

  عليهم، وكأم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم !!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٠ حديث الذكريات

  من احترام الشيخ إحسان وتقديره لشيخه اإلمام األلباين رمحهما اهللا
  

قال اإلمام األلباين لعابد أخو الشيخ إحسان : " لقد كان من األذكياء، وال 
أي مع  –القه وتأدبه معي "، وذكر له أن الشيخ إحسان سافر معه أنسى أخ
  إىل مدينة لندن، فكان يدلِّك قَدمي الشيخ األلباين احتراماً وتقديراً له . –األلباين 

" الشيخ إحسان إهلي ظهري، منهجه وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على الفرق 
  / ط . دار املسلم ) ١١٤املخالفة " ( ص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٦١ ينمن حياة العالمة األلبا

  أمر الشيخ باملعروف ويه عن املنكر وهو يف حادث سيارة !
  
  

قال الشيخ علي خشان : واِهللا ما أبصرت عيناي فيما أعلم أحداً أحرص على 
  السنة، وأشد انتصاراً هلا، وأتبع هلا من األلباين .

هم يقولون : لقد انقلبت به السيارة ما بني جدة واملدينة املنورة، وهرع الناس و
يا ستار يا ستار، فيقول هلم ناصر احلديث وهو حتت السيارة املنقلبة : ( قولوا يا 
ستري، وال تقولوا يا ستار، فليس من أمسائه تعاىل الستار )، ويف احلديث : " إن اهللا 
حيي ستري حيب الستر "، أرأيتم من ينصر السنة واحلديث يف مثل هذا املوطن يف 

ذا ؟ اللهم إال ما مسعنا عن عمر بن اخلطّاب وأمحد بن حنبل وغريمها من عصرنا ه
  سلف هذه األمة . اهـ .

  / دار أطلس للنشر والتوزيع ) ١٩١" مقاالت األلباين " ( ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٦٢ حديث الذكريات

  اإلمام األلباين يناقش شيخه حبرمة الصالة على القبور حىت هداه اهللا تعاىل
  
  

/ ط . مكتبة  ١٧٣ذ القبور مساجد " ( ص قال يف " حتذير الساجد من اختا
بعد إىل قرب  -وأنا صغري مل أتفقه بالسنة  -املعارف ) : كنت أذهب مع بعضهم 

الشيخ ابن عريب ألصلي معه عنده ! فلما أن علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ 
املشار إليه كثرياً يف ذلك حىت هداه اهللا تعاىل وامتنع من الصالة هناك، وكان 

ذلك يل ويشكرين على أنْ كنت سبباً هلدايته، رمحه اهللا تعاىل وغفر له . يعترف ب
  واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا . اهـ .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٦٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  رحلة اإلمام األلباين إىل بريطانيا 
  
  

  قال رمحه اهللا :
ا أنين رأيت املسلمني إىل بريطانيا سرين جد ١٣٩٦وملا سافرت يف رمضان سنة 

يف لندن يقيمون صالة اجلمعة والعيد أيضاً، وبعضهم يصلون اجلمعة يف بيوت 
اشتروها أو استأجروها وجعلوها ( مصلّيات ) يصلون فيها الصلوات اخلمس 
واجلمعات، فقلت يف نفسي : لقد أحسن هؤالء باحملافظة على هذه العبادة العظيمة 

لعطّلوها وصلّوها  -وجلّهم من احلنفية  -بوا ملذهبهم هنا يف بالد الكفر، ولو تعص
ظهراً ! فازددت يقيناً بأنه ال سبيل إىل نشر اإلسالم واحملافظة عليه إال باالستسالم 
لنصوص الكتاب والسنة، واتباع السلف الصاحل، املستلزم اخلروج عن اجلمود 

ى يصلح لكل زمان املذهيب إىل فسيح دائرة اإلسالم، الذي بنصوصه اليت ال تبل
  ومكان، وليس بالتعصب املذهيب، واهللا ويل التوفيق .

  ]٢/٣١٨ الضعيفة السلسلة[
  
  
  
  
  
  
  

  



١٦٤ حديث الذكريات

  لأللباين الطباخ الشيخ إجازة
  

) من حديث الصنابِحي عن معاذ بن جبل  ١٥٢٢روى أبو داود يف سننه ( 
بيده، وقال: " يا معاذُ! رضي اهللا عنه: أن رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أخذ 

  واهللا إين ُألحبك، واهللا إين ُألحبك ". فقال:
  " أوصيك يا معاذ! ال تدعن يف دبرِ كل صالة تقول: اللهم! أَعني

  على ذكرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك " .
  وأوصى به الصناحبي أبا عبد الرمحن . اهـ .

/ ط . غراس ) :  ٢٥٤ – ٢٥٣/  ٥ود " ( قال األلباين يف " صحيح أيب دا
) ، ٧٥١) ، وابن خزمية يف "صحيحه " (٢٤٥ -٥/٢٤٤واحلديث أخرجه أمحد (

) من طرق ٥/١٣٠و  ١/٢٤١) ، وأبو نعيم يف "احللية " (٢٣٤٥وكذا ابن حبان (
أخرى عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ ... به؛ وزادوا: وأوصى أبو عبد الرمحن عقْبةَ 

  .بن مسلم 
 ،وزاد أبو نعيم : وأوصى عقبةُ حيوةَ، وأوصى حيوةُ أبا عبد الرمحن املقرئ
وأوصى أبو عبد الرمحن املقرئ بِشر بن موسى، وأوصى بشر بن موسى حممد بن 

  أمحد بن احلسن، وأوصاين حممد بن أمحد بن احلسن .
  قال أبو نعيم رمحه اهللا: وأنا أوصيكم به.

ذا احلديث من املسلسالت املشهورة املروية باحملبة، قلت ( أي األلباين ) : وه
وقد أجازين بروايته الشيخ الفاضل راغب الطباخ رمحه اهللا، وحدثين به ... وساق 

  إسناده هكذا مسلسالً باحملبة .
  
  



١٦٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  الشيخ حممد موسى نصر يتحدث عن جوانب من سرية األلباين
  

ها الشيخ حممد موسى نصر هذه جوانب من سرية اإلمام األلباين رمحه اهللا ذكر
متوز  ٢٦هـ ( املوافق  ١٤٣١شعبان  ١٤أثناء حماضرة ألقاها يف بريوت بتاريخ 

٢٠١٠ (:  
وكان الشيخ رمحه اهللا متمسكاً بالكتاب  الشيخ األلباين رمحه اهللا إمام رباين،

ذا فلم يكن يقول شيئاً مث خيالفه يف جمالسه اخلاصة وإ والسنة متسكاً صحيحاً كامالً،
اختلى بنفسه، بل كان رمحه اهللا السنة بني عينيه ومنهج السلف مطبق يف حياته؛ يف 

وكان رمحه اهللا أكثر ما يصرف وقته يف العلم، ومدارسة العلم،  بيته وخارج بيته،
بعد أن يقدم  -والبحث واملطالعة، حىت كنا إذا زرنا الشيخ، ووجدنا ال نسأله 

سؤال يا فالن ؟ فإذا استنفدنا األسئلة وجلسنا  يقول : ما عندك من –الضيافة 
يقول : انصرفوا  –حرصاً على الوقت  –ننظر إليه هكذا فإنه كان رمحه اهللا 

كان الشيخ رمحه اهللا حريصاً على  راشدين، ألن األوقات ضيقة والواجبات كثرية،
 الوقت حرصه على عينيه، وكان رمحه اهللا تعاىل يؤذيه ما يسمع من خالفات بني
املسلمني وبني السلفيني، وكثرياً ما كنت أمسع شيخنا يقول : أزمتنا أزمة أخالق، 
وكثرياً ما كنا نسمع شيخنا يقول : ( حب الظهور يقصم الظهور )، وكثرياً ما 
كنا نسمع شيخنا يذكر قول اهللا : ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 

  فيمكث يف األرض ) .
اهللا ال يبايل بأهل الدنيا، يتعامل مع املليونري كما يتعامل مع  كان شيخنا رمحه

الفقري الذي يسأل الناس، وإذا جلسنا إليه ال تشعر أنك غريب، يعامل اجلميع 
الشيخ رمحه اهللا تعاىل كان قوام صوام بكّاء، كم من رؤيا قُصت  معاملة واحدة،

ين خرياً مما يظنون، واغفر يل ما ال عليه فبكى رمحه اهللا تعاىل وقال : ( اللهم اجعل



١٦٦ حديث الذكريات

يعلمون )، قد رأيت شيخنا رمحه اهللا يف رؤيا قصصتها عليه فتأثر واغرورقت عيناه 
بالدموع، قلت له : يا شيخنا، رأيت فيما يرى النائم مجع كبري، وهذا اجلمع الكبري 

ا شيخنا، كانوا ينظرون إىل باب يطل على شرفة يصعد إليه بدرج، فقلت له : ي
فجِئت فقلت للناس : ( ماذا تنظرون ؟ ) قالوا : سيخرج الرسول من هذا الباب، 
فاخترقت صفوفهم وصعدت الدرج ووقفت قبالة الباب أنتظر خروج النيب صلى 
اهللا عليه وسلّم، فإذْ بالباب يفتح ورأيت يطل منه شيخنا األلباين رمحه اهللا، فأولت 

 هو العامل الرباين الذي يسري على خطى النيب صلى اهللا عليه احلديث على أن األلباين
وسلّم، ويعمل دي النيب صلى اهللا عليه وسلّم، وأن من أراد هدي النيب صلى اهللا 

  عليه وسلّم فعليه مبنهج األلباين وعليه بالسري على منهج األلباين ومدرسة األلباين .
وعظيمة، يكفي أنه كان يصدع الشاهد أن الشيخ له يف حياته مواقف جليلة 

باحلق وال خيشى يف اهللا لومة الئم، إذا تبنى احلق أو مسألة، فإنه لو وقفت اجلبال 
وكان رمحه اهللا تعاىل ابتلي  أمامه فإنه ال يرجع عما يعتقد، وكان كالطود العظيم،

الدعوة  ابتالءات كثرية، ولكنه صرب، وربنا عز وجل مكَّن له، ومكَّن لدعوته، اآلن
السلفية بفضل اهللا يف األردن من أقوى الدعوات، وهلا حضور عظيم، وقد مسعت 

يقول : ( إذا مات األلباين عرفه الناس ) . فالناس اآلن  –يف أواخر حياته  –الشيخ 
عرفوا األلباين بعد موته، بيت األلباين يف منطقة، وجريانه ال يعرفونه، يأيت السائل 

  األلباين ال نعرفه، ملا مات الشيخ بعدها الناس عرفته . عنه فيقولون : الشيخ
فوجد هناك مئتني  –بلد يف حدود كوبا  –واحد ذهب إىل جزر البهاما 

ومخسني أسرة مسلمة يف هذه اجلزيرة كلّهم سلفيون، من أين وصلهم األلباين ؟ 
أشرطته، أشرطة األلباين وصلت إليهم، ما رأوا األلباين بعينهم ولكنهم عاشوا على 

فكلهم كانوا على الكتاب والسنة، ما يف واحد منهم من اجلماعات احلزبية أو 
  الصوفية، فهذا يدل على أن صدق األلباين وإخالصه نشر دعوته يف العامل .



١٦٧ ينمن حياة العالمة األلبا

وهكذا وجدنا شباب يتبعون هذا املنهج املبارك من خالل أشرطة شيخنا 
 كندا ويف بلدان كثرية، حىت يف األلباين يف أمريكا ويف بريطانيا ويف أستراليا ويف

جزيرة ترينيغاد ( قال أبو معاوية البريويت : هكذا فهمتها من  –جزر بعيدة غريبة 
، هذه اجلزيرة ست ساعات من نيويورك إىل هذه اجلزيرة، وجدنا –كالم الشيخ ) 

فيها سبعة من السلفيني، وبنوا مسجداً مسوه " مسجد الغرباء "، وبعضهم خرجيو 
  معة اإلسالمية، كلهم على الكتاب والسنة .اجلا

فهذه الدعوة حبمد اهللا ستصل ما وصل إليه بإذن اهللا، ولكن كما قلت، أهلها 
مدعوون إىل أن يتقوا اهللا فيها، ويتقوا اهللا يف أنفسهم، وأن يتقوا اهللا يف إخوام، 

فسيق قد هذه االختالفات، وهذه الطعونات، وهذا التبديع والت  وأن يكونوا ... 
آذى هذه الدعوة، ونفّر الناس منها، ودينكم بني الغايل فيه واجلايف عنه، فما 
أحوجنا إىل أن نكون على وسطية السلف الصاحل واعتداهلم ولطفهم ورفقهم . 

  اهـ .
  
  
  

  

  

  

  

  



١٦٨ حديث الذكريات

  األلباين يكتب أحباثه على األوراق امللقاة يف الطريق !!
  
  

يخنا رمحه اهللا أن أراجع أجزاء قال الشيخ مشهور حسن حفظه اهللا : أوكلين ش
فأخذت  فناولين الد اخلامس من الضعيفة، من السلسلة الضعيفة قبل أن تطبع،

فسألين  فلما أخرجته من الكيس ونظرت بكيت، الكتاب خبطه قبل أن يطبع،
  الشيخ رمحه اهللا : ما لَكَ ؟

  قال الشيخ مشهور: فما تكلمت ، ورأى الشيخ الدموع يف عيين .
يخ رمحه اهللا يكتب الضعيفة اخلامس على أوراق هدايا ، وعلى ظروف الش

  السكر واألرز، الظروف احلمراء اليت كانت الناس تزن فيها السكر واألرز .
فقال يل الشيخ : كان عندي خيوط أضعها يف احلرب، مث أجعل اخليوط على 

  ورق، فتصبح الورقة مسطرة،
  ال اشتري ورق .اهـ .وقال الشيخ رمحه اهللا : ما كان عندي م

  )، قال : ٤٣/  ١وأضيف ما ذكره الشيباين يف " حياة األلباين " (   
ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ أنه كان ال ميلك ورقة يشتريها 
ليسودها مبا من اهللا تعاىل عليه من علمٍ فيها، فكان يطوف يف الشوارع واألزقة 

ها من هنا وهناك ليكتب على ظهرها، وذلك ألن يبحث عن األوراق الساقطة في
وجه الورقة يكون عادة مكتوباً فيه إما دعوة الفتتاح معرض أو حفلة زواج أو 
دعاية ملصنوعة من املصنوعات، وقد أطلعين الشيخ على بعض الكتب املخطوطة 

  اليت كُتبت ا ذه األوراق، وأغلبها قد تقطّعت أطرافها وتساقطت .
  مرة : كنت أشتري األوراق ( سقط املتاع ) بالوزن لرخصه . اهـ .وقال يل 

  



١٦٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



١٧٠ حديث الذكريات

  لقاٍء الشيخ عبد اهللا آدم ابن أخ األلباين مع جملة الفرقان الكويتية
  
  

بداية اللقاء : يف البداية نود أن حتدثنا عن الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
  بصفتك ابن أخيه .

  
اهللا آدم ابن أخ العالّمة األلباين : الشيخ حممد ناصر الدين  قال الشيخ عبد

األلباين هو من مواليد مدينة شكودار يف مشال ألبانيا، وعاش فيها مدة ثالثة عشر 
سنة مع والده، إذ كان والده إماماً ملسجد من املساجد هناك، وكان عاملاً من 

ياح احلرية كما يزعمون على علماء املذهب احلنفي، ويف بدايات هذا القرن هبت ر
البالد اليت كانت حتت سيطرة الدولة العثمانية؛ ومنها ألبانيا، فقام امللك أمحد زوغو 
بالعمل على استقالل هذه الدولة عن الدولة العثمانية، وكان له ما أراد، ومل يقتصر 

ريق األمر على االستقالل فقط، وإمنا تعداه إىل تغريب الدولة، واألخذ ا يف ط
الدول الغربية الكافرة، فألزم الناس مثالً بلبس القبعة الغربية، وأيضاً ألزمهم بأن 

  يؤذّنوا باللغة األلبانية بدالً من العربية .
  

خبطورة األمر، وأنه ال يقف عند هذا  –وامسه نوح  –وهنا شعر والد الشيخ 
يخ نوح، أختشى احلد، فصار جيمع حاجاته ألجل اهلجرة، فسأله الناس هناك : يا ش

على نفسك من الكفر ؟ قال : ال أخشى على نفسي، ولكن أخشى على أوالدي 
  من الكفر .

  



١٧١ ينمن حياة العالمة األلبا

وهكذا مجع متاعه وحاجاته املهمة وركب البحر قاصداً بالد الشام، فرتل 
بريوت، مث من بريوت إىل الشام، واختار الشام من بني سائر البالد مع أن مكة 

انت موافقة ملناخ ألبانيا، وهناك أيضاً أصبح راعياً واملدينة أشرف منها، لكنها ك
ملسجد من مساجد الشام، وافتتح دكاناً إلصالح الساعات، ألنه كان قد تعلّم هذه 

  املهنة يف فيينا عاصمة النمسا .
  

  ملاذا هاجر الشيخ من الشام قاصداً األردن ؟
  

م كان  ١٩٦٠ل قال الشيخ عبد اهللا آدم ابن أخ العالّمة األلباين : يف أوائ
الشيخ يقع حتت مرصد من احلكومة، وقد سبب له ذلك نوعاً من اإلعاقة، واستمر 

عمان  –، مث فكّر الشيخ يف اهلجرة إىل األردن  ١٩٧٠هذا الوضع حىت أواخر عام 
بعد أن كان مهد لذلك، واستقر به املقام يف األردن، ال سيما أن هناك حرية 

ليجتمع بطلبة العلم، وظهر له تالميذ وهلم اآلن  نسبية، مما أعطى الشيخ فرصة
  العديد من املؤلفات .

  
من املعروف عن الشيخ أنه كان بعيداً عن السياسة، فهل تعرض الشيخ 

  لالعتقال ؟
  

قال الشيخ عبد اهللا آدم ابن أخ العالّمة األلباين : تعرض الشيخ لالعتتقال 
ة شهر يف نفس القلعة اليت اعتقل فيها حيث اعتقل ملد ٦٧مرتني؛ األوىل كانت قبل 

رأت احلكومة أن  ٦٧شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ قلعة دمشق، وعندما قامت حرب 
تفرج عن مجيع املعتقلني السياسيني، ولكن بعدما اشتدت احلرب عاد الشيخ إىل 



١٧٢ حديث الذكريات

املعتقل مرة ثانية، ولكن هذه املرة ليس يف سجن القلعة، بل يف سجن احلسكة مشال 
ق دمشق، وقد قضى فيه الشيخ مثانية أشهر، وخالل هذه الفترة حقّق خمتصر شر

  صحيح مسلم للحافظ املنذري واجتمع مع شخصيات كبرية يف املعتقل .
  ] ) ٩٧ – ٩٦/  ٣(  الفرقان جملة[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٧٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  بني الشيخني األلباين ومحاد األنصاري رمحهما اهللا
  
  

ة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصال
  أمجعني .

  
أما بعد فإن من الصعوبة مبكان أن جيمع شخص ثناء أهل العلم على الشيخ 
احملدث األلباين وذلك لكثرة من عرف قدره وعلمه من أهل الفضل والعلم أمثال 

ن الشيخ ابن باز وابن عثيمني وعبد العزيز آل الشيخ .. وغريهم كثري فزكوه ع
معرفة به واطالع على ما قام به من نصرة السنة والذب عنها وقد مجع أخونا نفح 

  الطيب الشئ الكثري منها .
  

ومن أهل العلم والفضل الشيخ العالمة محاد بن حممد األنصاري رمحه اهللا فقد 
مجع ابنه عبد األول نقوالً عديدة عن الشيخ محاد يثين على األلباين رمحه اهللا فيها .. 

  كتابه (اموع..) وقد وجدت منها ما يلي : يف
  

  قال الشيخ محاد رمحه اهللا :
  
إن الشيخ األلباين قد سهل لنا املسند تسهيالً جيداً جداً حيث عمل  - ١

فهرساً للصحابة املذكورين فيه ، وكنا قبل ذلك نتعب تعباً كبرياً يف احلصول على 
  )٢/٦١٧احلديث . (

  



١٧٤ حديث الذكريات

رج من املدينة املنورة قبل أن أسكن ا ودرس يف إن الشيخ األلباين خ - ٢
اجلامعة قبلي وما اجتمعت به )) . قال عبد األول ابن الشيخ محاد :علق الوالد 

  )٢/٦١٨رمحه اهللا تعاىل بقوله :(( وقد تعرفت عليه بعد ذلك وعرفته حق املعرفة.(
  
اإلسالمية ألين إن الشيخ ناصر األلباين أعرفه جيداً، ومل أدركه يف اجلامعة  - ٣

  ) ٢/٦٢٢ملا جئت إليها كان قد خرج منها ).(
  
ما كنت يف دمشق كنت أزور األلباين يف بيته يف سفح جبل قاسيون ،  - ٤

أسهر عنده بعد العشاء حىت يذهب الليل ، وذلك ألنظر يف كتبه ، ومكتبته ال بأس 
ه يف الشام ، ا . وإن الشام حرمت من الشيخ ناصر األلباين فهو ال يوجد مثل

  ) ٢/٦٢٥خاصة يف ختصصه )). (
  
ملا كنا بدمشق سهرنا عند الشيخ ناصر األلباين يف مكتبته لالطالع عليها  - ٥

لعلنا أن جند شيئا نصوره منها ، وكان الشيخ األلباين نشيطا واشتغل معنا 
).((٢/٧٥٠(  

  
 الغاية ، األلباين كان حنفيا ، مث دخل يف علم احلديث حىت وصل فيه إىل - ٦

  ) ٢/٥٩٧وهو ممن يقال يف مثله درس بنفسه )).(
  
ه خاطب مركز امللك ١٤٠٠قال عبد األول ابن الشيخ محاد :(ويف عام  - ٧

فيصل للبحوث الوالد رمحه اهللا يستشريه من يرشح جلائزة امللك فيصل يف علم 
  احلديث وعلومه ؟



١٧٥ ينمن حياة العالمة األلبا

حممد ناصر الدين األلباين ،  فكتب الوالد هلم جوابا أنه يرشح الشيخ العالمة :
هـ ١٤١٩ولكن مل يرشح يف هذه السنة ، مث رشح بعد وفاة الوالد عام 

).(٢/٥٩٨(  
  
إن الشيخ األلباين درس العلم دراسة وافية ، واختذ اصالح الساعات  - ٨

معيشة له كما كان يفعل األئمة األوائل ، فإن كل واحد منهم له صنعة ملعيشته ، 
  )٢/٦٢٣كان قماشاً .( -كذا  - فمثال أيب حنيفة

  
ه عند الشيخ عبد العزيز بن باز ١٣٧٤أول مرة رأيت األلباين فيها سنة  - ٩

يف الرياض ، وكان عندما رأيته حيمل معه ختريج سنن أيب داود له ، وهو يقرأ منه 
على الشيخ ، فقال له الشيخ عبد العزيز : هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ كله مث يطبع 

نفض الس ومل أر الشيخ األلباين بعدها إال ملا أصبح يدرس يف اجلامعة . مث ا
  ) ٢/٦٢٣اإلسالمية )) . (

  
قال عبد األول : ( لعل الوالد زار املدينة تلك الفترة فرأى الشيخ األلباين فيها ) 

.  
  

إن صاحب كتاب "تنبيه املسلم على تعدي األلباين على صحيح مسلم  - ١٠
  )٢/٦٢٣م )) (ليس له ذوق وال عل

  



١٧٦ حديث الذكريات

اتصال العالّمة الفقيه ابن عثيمني باإلمام األلباين رمحهما اهللا، وبعض كالم ابن 
  عثيمني فيه

  
  

  : ٢٩٠قال العالمة ابن عثيمني يف اللقاء الشهري أثناء إجابة سؤال رقم 
إننا نسمع ما ينسب إلينا وما ينسب إىل شيخنا عبد العزيز بن باز وما ينسب 

لدين األلباين أشياء إذا حمصناها وجدنا أا كذب، قد تكون إىل الشيخ ناصر ا
متعمدة وقد يكون الذي نقلها أخطأ يف الفهم، أو أخطأ يف صيغة السؤال الذي بين 

  عليه اجلواب، أو ما أشبه ذلك.
اتصلت بالشيخ األلباين أسأل عن صحته فقال: إنه خبري، وقال: إن رجالً من 

نك إيلَّ، وإين قد قلت له: صلِّ معي يوم اجلمعة الناس قال يل إن معه كتاباً م
املاضية، فقال: ال أستطيع، ولكن آتيك به يوم السبت، يقول الشيخ: فهل كتبت 
إيلَّ شيئاً؟ قلت له : ما كتبت لك شيئاً، وإذا جاءك هذا الكتاب فليس مين، فأنا ال 

محلها أدري ما يف هذا الكتاب! وقد يكون فيه طامات كثرية ال تقوى على 
  السيارات وال السفن وال الطائرات .

  فقال : لكن هو قال يل هذا .
فقلت له: يا شيخ ! الناس يكذبون علي ويكذبون على غريي، وأنا قد كذبوا 
علي ! وقالوا: إن الشيخ األلباين مات!! فقلت له: لعلهم يريدون وفاة النوم؛ أن اهللا 

  توفاك بالليل وأيقظك بالنهار .
  عثيمني : مث قال ابن

فاملهم أن الناس يتقولون على العلماء؛ لكن أوصيكم بكل شيء تسمعونه عين 
وأنتم تستنكرونه أن تتصلوا يب حىت تتحققوا هل هو صحيح، أو غري صحيح فقد 



١٧٧ ينمن حياة العالمة األلبا

يكون كذباً، وقد يكون حقاً صدقاً ولكن يل وجهة نظر ال يعرفها، وإذا مسعتم 
أن تتصلوا م، وأال تشيعوا كل ما يقال، أيضاً ما تستنكرونه عن العلماء اآلخرين 

فنسأل اهللا السالمة، قال بعض العلماء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم دعاء القنوت: 
( وعافين فيمن عافيت ) ، قال: ال أجد عافية أكمل من أن يعافيك اهللا من الناس 

  ويعايف الناس منك.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧٨ حديث الذكريات

  رمحه اهللا و الدفاع عن األلباين ابن عثيمني 
  

يف لقاء إدارة الدعوة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة قطر مع 
  م سئل ابن عثيمني٧/٥/٢٠٠٠فضيلته ، بتاريخ :

أن قوله يف مسائل اإلميان قول  -رمحه اهللا-يقول البعض : عن الشيخ األلباين 
  املرجئة ، فما قول فضيلتكم يف هذا؟!
  عثيمني ما نصه :فكان جواب فضيلة الشيخ ابن 

  ( أقول كما قال األول :
  أقلوا عليهم ال أبا ألبيكم ...... من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا

  
وإن كان حمدثاً أقوى منه فقيهاً  -عامل ، حمدث ، فقيه  -رمحه اهللا-و األلباين 

لكن الذين يريدون أن يكفروا  -أبدا  -، وال أعلم له كالما يدل على اإلرجاء 
الناس يقولون عنه ، وعن أمثاله : إم مرجئة ! فهو من باب التلقيب بألقاب السوء 

باالستقامة ، وسالمة املعتقد ، وحسن  -رمحه اهللا-، وأنا أشهد للشيخ األلباين 
املقصد،ولكن مع ذلك ؛ ال نقول : إنه ال خيطئ ؛ ألنه ال أحد معصوم إال الرسول 

  عليه الصالة والسالم . ) -
  يف موضع آخر :وقال 

" من رمى الشيخ األلباين باإلرجاء فقد أخطأ ، إما أنه ال يعرف األلباين ؛ وإما 
مدافع عنها ، إمام  -رمحه اهللا-أنه ال يعرف اإلرجاء ، األلباين رجل من أهل السنة 

نسأل اهللا -يف احلديث ، النعلم أن أحدا يباريه يف عصرنا، لكن بعض الناس 
به حقد ؛ إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء ؛ كفعل يكون يف قل -العافية



١٧٩ ينمن حياة العالمة األلبا

املنافقني الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات ، والذين ال جيدون إال 
  جهدهم؛ يلمزون املتصدق املكثر من الصدقة ، واملتصدق الفقري!

: سلفي  -أحيانا-مبجالسته -نعرفه من كتبه ، وأعرفه  -رمحه اهللا-الرجل 
يدة ، سليم املنهج؛ لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد اهللا مبا مل يكفرهم اهللا العق

؛  -كذبا وزورا وتانا-به ، مث يدعي أن من خالفه يف هذا التكفري فهو مرجئ 
  لذلك التسمعوا هلذا القول من أي إنسان صدر ".

: إصدار  -٤شريط " مكاملات هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية " رقم : [ 
 م٢٠٠٠/ ٦/ ١٢اجلزائر ، وكان ذلك بتاريخ :  -جمالس اهلدى لإلنتاج والتوزيع 

[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨٠ حديث الذكريات

تدوين الشيخ األلباين لوفاة زوجته األوىل وكيف ماتت على حالة تبشر حبسنِ 
  خامتتها

  
  

شهر احملرم  ١٤كتب الشيخ األلباين رمحه اهللا : ... كان وفاا ليلة اجلمعة يف 
م ، عند الساعة الثانية والربع عربية بعد  ٥٢تشرين أول سنة  ٣هـ =  ٧٢سنة 

العشاء، متأثّرة مبرضها " السل " الذي صربت عليه صرباً مجيالً حىت جاءها األجل 
احملتوم، وقد ماتت ( رح ) يف حالة تبشر حبسنِ خامتتها حيث كان آخر كالمها ( 

، ... ) وذلك حني عجزت عن إمتام الشهادة بلساا، ال إله إال اهللا ) و ( اهللا، اهللا
مث أشارت إىل التوحيد بأنْ رفعت إصبعها املسبحة، وذلك كلّه بعد أنْ أوصت 

وكان موا بعرق  ببعض الوصايا، مث انتفضت انتفاضة املوت وأسلمت الروح،
"، جبينها، وهذه بشارة أخرى كما جاء يف احلديث " موت املؤمن بعرق جبينه 

رمحها اهللا تعاىل وغفر هلا وأوسع هلا يف قربها، ومجعين وإياها يف جنة الفردوس " 
مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك 

  رفيقاً "، اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خرياً منها، وإنا هللا وإنا إليه راجعون .
  )١(هـ ٧٢سنة حمرم  ١٦ضحى األحد 

  
  

  

                                                        
 من مشاركة لألخ أيب معاوية البريويت من ملتقى أهل احلديث . )١(



١٨١ ينمن حياة العالمة األلبا

  بني األلباين والشيخ حممد حامد الفقي
  
  

كتاب " نظرية العقد " لشيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قام بطبعه حممد حامد 
  الفقي، فيه قول الفقي رمحه اهللا :

( فكتبت إىل األخ السلفي البحاثة ناصر الدين األرنؤوطي بدمشق أطلب إليه 
، فكتب إيلّ أن عند آل الشطي األجماد نسخة معونيت يف العثور على نسخة أخرى

جيدة سليمة، فأرسلت إليه النسخة بالطائرة فراجعها مراجعة دقيقة وكمل مواضع 
النقص فيها، وعندئذ اطمأننت أين أستطيع أن أخرج الكتاب النفيس باسم " نظرية 

  . ١٩٤٩هـ / أغسطس  ١٣٦٨العقد " ... ) كتب هذا يف شوال سنة 
  تاب :ويف آخر الك

 ١٩٤٩آب  ٢/  ١٣٦٨شوال سنة  ٨( انتهى مقابلة وتصحيحاً يوم الثالثاء 
  على يد حممد ناصر الدين األرنؤوطي ) .

  
سنة، وانظر كيف وصفه حامد الفقي  ٣٥فهذا النص وسن الشيخ رمحه اهللا 

بالسلفي والبحاثة،وقوله قابله مقابلة دقيقة .. مما يدلّك على ما وصل إليه الشيخ 
  يف تلك السن، فرمحه اهللا .  اهللا تعاىل وهو رمحه

  
  
  
  

  



١٨٢ حديث الذكريات

  بني الشيخني األلباين وعبد الرزاق عفيفي رمحهما اهللا
  
  

 ١٤١٥قال الدكتور حممد الصباغ : " كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ت 
يتصف بسعة الصدر وحسن املناقشة واحللم وإالنة القول ملن  -رمحه اهللا  -هـ ) 

أنه يف أول  -حفظه اهللا  -كر يل الشيخ ناصر الدين االلباىن يألفه ويناقشه فقد ذ
قدمه جاء فيها إىل اململكة من بضع وأربعني سنة قابل عدداً من املشايخ وذاكرهم 

، وهى مشكلة يف نظره، وقد -رمحه اهللا  -يف مسألة قررها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بد الرزاق عفيفي الذي تلطّف أنكرها، فاشتدوا عليه إال واحداً، وكان هو الشيخ ع

به، وناقشه يف املوضوع، وكان الشيخ األلباين يذكر هذه القصة مشيداً بالصفات 
  " . -رمحه اهللا  -الكرمية اليت متيز ا الشيخ 

عن الشيخ عبد  -حفظه اهللا  -وقال الشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين 
ضل العلماء ومن القالئل الذي نرى : " إنه من أفا-رمحه اهللا  -الرازق عفيفي 

  منهم مست أهل العلم وأدم ولطفهم وأنام وفقههم ." .
وقال فيه :" التقيت به غري مرة يف مراسم احلج، وكنت أستمع أحياناً إىل 
إجابته العلمية على استفتاءات احلجاج املتنوعة، فكانت إجابات حمكمة تدل على 

  سلف " .فقه دقيق واتباع ظاهر ملنهج ال
  
  ] "" إحتاف النبالء بسرية العالمة عبد الرزاق عفيفي نقال من [ 
  

  



١٨٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  لقاء الشيخ حممد عمرو بن عبد اللطيف الوحيد األلباين
  
  

هـ ) : كنت  ١٤٢٩قال الشيخ حممد عمرو بن عبد اللطيف الشنقيطي ( ت 
، له متجهاً إىل مسجد أنصار السنة بعابدين، حني رأيت رجالً أبيض مشرباً حبمرة
  حلية بيضاء، والناس جمتمعون حوله، وهو يتكلم عن حديث السبعني ألفاً، فقال:

( ويف رواية: ( الذين ال يرقون وال يسترقون ) وزيادة ال يرقون شاذة والشذوذ 
  ... )-رمحه اهللا  -من سعيد بن منصور 

  يقول الشيخ حممد عمرو:
نه حكم على زيادة ( وبعدها مبدة عرفت أن هذا الكالم لشيخ اإلسالم، أ

  يرقون بالشذوذ.
وكانت هذه هي املرة األوىل واألخرية اليت أرى فيها الشيخ، والطريف أنين 

  رأيته مث بعد ذلك عرفت أن هذا هو الشيخ األلباين..
  ) ٢١أو  ٢٠كان عمري حينها 

  لقاءٌ  واحد ؟!
نعم هو كذلك، وكان عمر الشيخ حممد يومها عشرين عاماً أو واحدا 

  ن..وعشري
  لكن العالقة بني الشيخني مل تكن هكذا وفقط..

فإنه ليس مبقدور أحد أن ينكر استفادة أهل العلم وطلبته، وخباصة أهل 
  .-رمحه اهللا  -احلديث، من كتب وحتقيقات الشيخ األلباين 

قد أكثر من مطالعة كتب الشيخ  -حفظه اهللا  -والذي أعلمه أن شيخنا حممداً 
  ها، والذي مسعته أن الشيخ حممداً جيل الشيخ األلباين ويوقره.ودراست -رمحه اهللا  -



١٨٤ حديث الذكريات

إذا علمت ذلك أيها القارئ الكرمي، فتعجب معي من شخصٍ حيط من قدر 
  الشيخ حممد ألنه خيالف الشيخ األلباين يف أشياء !!

وما علم هذا املتهوك أن أهل السنة بعضهم لبعضٍ كاليدين، تغسل إحدامها 
م عامل إال وهو مستدرك عليه، وأن الشيخ األلباين نفسه هو األخرى، وأنه ليس ثَ

  الذي علّمنا أنه ( كم ترك األول لآلخر ).
... وذكر الشيخ حممد عمرو أنه مسع يف بعض األشرطة املسجلة بني الشيخ أيب 
إسحق والشيخ األلباين، والشيخ أبو إسحق يسأله عن كتاب: ( القسطاس يف 

لشيخ حممد عمرو، فقال الشيخ األلباين: باحث جيد، تصحيح حديث األكياس ) ل
  له مستقبل جيد يف اعتقادي . اهـ .

  وهذا الكتاب من كتب الشيخ القدمية اليت ال يرضى عنها .
... عكف الشيخ عمرو على دراسة كتب الشيخ األلباين وكان به مغرماً، 

من أحد إال وهو حمبا معظِّماً، وهكذا كل طلبة علم احلديث يف هذا العصر، ما 
عالة على الشيخ األلباين يف فهم العلم وحبه والتعمق فيه.. وال أعد مغالياً إنْ قلت 
إنه لوال مؤلفات الشيخ األلباين وما قدره اهللا تعاىل لعمله من االنتشار ما كان لعلم 

  احلديث أن تقوم له قائمة يف هذا العصر احلديث ...
  زاء ...فجزى اهللا الشيخ األلباين خري اجل

  ] اللطيف عبد عمرو حممد بالشيخ التعريف يف اللطيف القول نقال من [
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  اللقاء األخري بني اإلمامني ابن باز واأللباين رمحهما اهللا
  
  

كان مساحة الشيخ عبد العزيز حمباً للعلّامة احملدث األلباين، عاملاً بفضله، كثري 
   حتقيقاته وكتبه.الثناء عليه، كثري السؤال عنه، كثري الرجوع إىل

وكان ال يرضى أن يذكر عنده إال بكل خري، وكان يشرف على صرف 
  مستحقاته اليت جترى له من اجلامعة اإلسالمية، ويتابعها بنفسه.

  وكان يقول: الشيخ ناصر من خواص إخواننا.
وكان مساحة الشيخ عبد العزيز يكن للشيخ العالمة األلباين التقدير، واملودة، 

ضله وعلمه منذ زمن طويل، وكان يرسل السالم إليه على البعد، ومما ويعرف ف
هـ ٢/٥/١٣٧٧يشهد لذلك ما جاء يف رسالة كتبها وأرسلها مساحة الشيخ يف 

للشيخ عبد الفتاح اإلمام من أهل العلم يف الشام، حيث جاء يف آخرها قول مساحته 
:  

ن، وأخص منهم وأرجو إبالغ سالمي ملن حولكم من خواص املشايخ واإلخوا
  فضيلة أخينا، وحمبوبنا يف اهللا الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباين .

هـ تقريباً جاء الشيخ األلباين إىل مكة، واجتمع بسماحة ١٤١٠... ويف عام 
الشيخ بعد صالة اجلمعة، وكان من عادة الشيخ يوم اجلمعة أن يكون له درس يف 

الساعة الثانية تقريباً، فلما انتهى الدرس أخذ  تفسري ابن كثري، ويستمر الدرس إىل
مساحته بيد الشيخ األلباين، وجلسا يف ناحية من الس، وأخذ يناقش الشيخ ناصراً 
يف بعض املسائل، والشيخ ناصر منصت لسماحته، متأدب معه غاية األدب، وبعد 

ال أحب أن أن انتهى احلديث قال له الشيخ عبد العزيز: واهللا يا شيخ ناصر إنين 
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أمسع عنكم إال ما يسر، ففرح الشيخ ناصر مبا مسع من مساحته، ودعا للشيخ، 
  رمحهما اهللا مجيعاً .

  ] سرية اإلمام عبدالعزيز بن باز" " جوانب من[ 
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  العالقة بني اإلمام األلباين والشيخ عبد العظيم بن بدوي
  

عالقة وثيقة بالشيخ ناصر الدين  كان للشيخ عبد العظيم بن بدوى حفظه اهللا
األلباين رمحه اهللا،وقد تكلم الشيخ عن ذلك يف احلوار الذي أجراه معه سكرتري 

  هجرية ) فقال حفظه اهللا : ١٤٢٢التحرير مبجلة التوحيد ( عدد صفر 
( من فضل اهللا عز وجل أن الشيخ عليه رمحة اهللا ، بدأ باإلقامة يف عمان 

ع مئة ومثانني ميالدية ، وهي نفس السنة اليت قدر اهللا يل باألردن يف سنة ألف وتس
فيها الدخول إىل األردن ، وقد تشرفت بزيارة الشيخ يف بيته ، وصارت بعد ذلك 
لنا مودات وزيارات ولقاءات مع الشيخ يف بيته ، وخارج بيته أحياناً ندعوه إلينا ، 

عة يف املسجد الذي كنت وأحياناً نأخذ معه زيارات ، وكان الشيخ رمبا صلى اجلم
أخطب فيه يف عمان ، وكنا دائمي الصلة بالشيخ عليه رمحة اهللا ، وكان للشيخ 

علينا يف العلم والفقه ، وخاصة يف الرفق ، ويف الصرب  -بعد اهللا عز وجل  -الفضل 
والنهي عن االستعجال والتأين ، وعدم استعجال الشيء قبل أوانه ، وكان دائماً 

تعلمنا من الشيخ  ٠م والرمحة ، وينهى عن الشدة والغلظة والقسوة يدعو إيل احلل
يف احلقيقة كثريا من األخالق ، فضال عن العلم الذي تعلّمناه منه مما آتاه اهللا ، 

  ووضع اهللا له القبول يف األرض .
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  الشيخ األلباين وإحياء السنة
  

  يقول شيخنا أبو إسحاق احلويين حفظه اهللا :

هـ) كنت أصلي يف ١٣٩٥كانت سنة ( -رمحه اهللا-شيخنا أول معرفيت ب
مسجد (عني احلياة) خلف الشيخ عبد احلميد كشك رمحه اهللا، وبعد انتهاء الصالة 
كنت أطوف على البائعني الذين يبيعون الكتب، ففي يوم من األيام وقفت على 

ك تراه) كتاب (صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم من التسليم إىل التكبري كأن
فأخذت الكتاب بيدي وقلبته، ولكنه كان باهظ الثمن، فتركته ومضيت أحبث عن 
كتاب آخر، فإذا يب أجد كتيباً لطيفاً بعنوان (تلخيص صفة صالة النيب صلى اهللا 
عليه وسلم للشيخ األلباين ) فاشتريته خبمسة قروش، وتصفحته وأنا يف طريقي إىل 

ثته من الصالة عن آبائي؛ إذ أن كثرياً من مسكين، فوجدت ما فيه خيالف ما ور
  هيئات الصالة ال متت إىل السنة بصلة؛ فندمت ندامة الكسعي أنين مل أشتر اآلخر.

و الكسعي هذا رجل يضرب به املثل يف الندم، وقصته أنه كان رجالً رامياً، 
وكان ال خيفق يف رميه، فرمى بالليل ظباء، فظن أن السهم مل يصب الظباء فكسر 
قوسه، وقيل: قطع إصبعه، فلما أصبح وجد الظباء ميتة وسهمه فيها، فندم أنه كسر 
السهم، وصار مثالً يقال: ندامة الكسعي ومنه قول الفرزدق : ندمت ندامةَ 
الكُسعي ملا غدت مني مطلَّقةً نوار فندمت ندماً شديداً أنين مل أشتر ذلك الكتاب، 

األسبوع حىت وفقين اهللا عز وجل لشرائه يف وظللت أحبث عن مثن الكتاب طيلة 
اجلمعة اليت بعدها، فلما قرأت الكتاب كنت كما قال القائل: (ألقيت األلواح، 
والح يل املصباح من الصباح) ووجدت منوذجاً فريداً يف التصنيف، مع أنين ما 
كنت أفهم شيئاً قط من احلاشية اليت كتبها الشيخ رمحه اهللا، ولكنين أحسست 
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ولة وجزالة مل أعهدها يف كل ما قرأته من قبل، فملك علي هذا الكتاب بفح
حواسي، وكنت يف كل مجعة أحبث عن مصنفات الشيخ ناصر الدين األلباين ، 
حىت وقفت على كتاب (سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف 

ي فتح عيين وأنار األمة) وقفت على املائة احلديث األوىل، وهذا الكتاب هو الذ
  بصرييت.

وكان هلذا الشيخ رمحه اهللا الفضل ليس علي فقط، ولكن على أبناء جيل 
اإلسالم، فإن هذا الشيخ املبارك كان له من األثر ما مل يفعله كثري من العلماء، فما 

  من رجل ينسب إىل السنة يف هذا الزمان إال وللشيخ عليه فضل، دق أو جل.
صلي يف مسجد عني احلياة خلف الشيخ عبد احلميد ومن بعدها مل أكن أ

كشك رمحه اهللا؛ ألن الشيخ رمحه اهللا كان على رغم ما له من فضل، فكل 
املنتسبني إىل الصحوة هو الذي أجج فيهم نار االلتزام واحلمية لإلسالم، إال إن أكثر 

نت من من ستني أو سبعني باملائة من األحاديث اليت يذكرها الشيخ رمحه اهللا كا
  األحاديث الضعيفة واملوضوعة.

وللشيخ كشك رمحه اهللا عذر يف ذلك؛ ألنه حفظ أحاديث كتاب (إحياء 
علوم الدين) لـ أيب حامد الغزايل ، و أبو حامد الغزايل كان تام الفقر يف علم 
احلديث، وكتابه من أكثر الكتب كذباً على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتستطيع 

لنظر إىل حاشية الكتاب، وإىل ختريج احلافظ زين الدين العراقي أن تدرك ذلك با
املسمى بـ(املغين عن األسفار يف األسفار بتخريج ما يف اإلحياء من األخبار) فإن 
احلافظ زين الدين العراقي حكم على كل أحاديث هذا الكتاب، وأكثر من ستني 

اطل أو منكر أو ضعيف أو سبعني باملائة من أحاديث هذا الكتاب إما موضوع أو ب
  أو ال أصل له، والقليل منها صحيح.
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وقد ذكر الشيخ األلباين رمحه اهللا يف اجلزء األول من السلسلة الضعيفة 
األحاديث املشهورة على ألسنة الناس، وإذا يب أفاجأ أن أغلب األحاديث اليت 

صالة حفظتها من اخلطباء يف اجلمعة تدور ما بني املكذوب على النيب عليه ال
  والسالم واملوضوع والباطل والضعيف والشاذ واملنكر .

  إىل آخر هذه األقسام اليت هي من نصيب األحاديث الضعيفة.
فعكر علي كتاب الشيخ األلباين هذه اخلطب، حىت أنين أصبحت أشك يف كل 
حديث أمسعه، ويف يوم من األيام مسعت الشيخ يقول على املنرب حديثاً وهو: ( إن 

بارك وتعاىل يتجلى للناس عامة، ويتجلى لـ أيب بكر خاصة ) ألول مرة أشك اهللا ت
يف حديث أمسعه وأقول يف نفسي: ترى هل هذا احلديث صح عن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم أم ال؟ ومع ذلك فقد انفعلت له ملا أمسعه من صراخ اجلماهري من حويل 

  إعجاباً واستحساناً.
سلسلة األحاديث الضعيفة للشيخ ناصر الدين  فلما رجعت إىل بييت نظرت يف

فلم أجد هذا احلديث، فواصلت حبثي فوجدت هذا احلديث يف كتاب (املنار املنيف 
يف الصحيح والضعيف) لـ ابن القيم رمحه اهللا، وقد حكم عليه ابن القيم بأنه 

  موضوع على النيب عليه الصالة والسالم.
كتب الشيخ األلباين أن التحذير من  وكان قد استقر عندي بربكة القراءة يف

األحاديث الضعيفة واملوضوعة واجب أكيد، فقلت يف نفسي: البد أن أذهب إىل 
  الشيخ وأبلغه أن هذا احلديث مكذوب.

وكان للشيخ كشك رمحه جلسات يف مسجده بني املغرب والعشاء، فلحقت 
مت عليه بالصف األول حىت أكون يف أوائل الناس الذين يسلمون عليه، فسل

ومهست يف أذنه إىل أن احلديث الذي ذكره يف اجلمعة املاضية ومسيته قال عنه ابن 
القيم رمحه اهللا: إنه موضوع على النيب عليه الصالة والسالم، فقال يل الشيخ: بل 



١٩١ ينمن حياة العالمة األلبا

هو صحيح، وقال يل كالماً ال أضبطه اآلن، لكن خالصة هذا الكالم أن ابن القيم 
ى هذا احلديث بالوضع، ومل يكن هناك وقت مل يكن مصيباً يف حكمه عل

للمجادلة؛ ألن هناك طابوراً طويالً خلفي، وكلهم يريد أن يسلم على الشيخ ويسر 
  إليه مبا يريد.

وكان مما حز يف نفسي أن الشيخ كشك رمحه اهللا سألين عن العلة يف وضع 
  هذا احلديث، فقلت له: ال أدري.

  .فقال يل: يا بين! تعلم قبل أن تعترض
فمشيت من أمامه مستخزياً، وخرجت من عنده وكلي إصرار أن أدرس هذا 

  العلم، حىت أعلم ما هو السبب يف أن احلديث موضوع أو ضعيف أو باطل.
فكان من بركات الشيخ األلباين علي وعلى كثري من أمثايل أنين متذهبت 

جاة، ومل مبذهب أهل احلديث؛ ألن التمذهب مبذهب أهل احلديث مبثابة طوق الن
أتقلب مييناً وال مشاالً، وال تعدد انتمائي للجماعات املختلفة أبداً، وكان الفضل يف 

  ذلك بعد اهللا للشيخ األلباين رمحه اهللا.
فطفقت أسأل إخواين عن شيخ يدرس هذا العلم، فدللت يف ذلك الوقت على 

يف بيت طلبة شيخنا الشيخ حممد جنيب املطيعي رمحه اهللا، وكان يعقد هذه االس 
ماليزيا، وكان يدرس كتباً أربعة: كان يشرح صحيح البخاري، واموع للنووي 

  ، وإحياء علوم الدين للغزايل ، واألشباه والنظائر للسيوطي .
فوجدت يف هذه االس ضاليت املفقودة، ودرست عليه نبذاً كثرية من علم 

  لباين رمحه اهللا.احلديث، ولكن قليب متعلق بكتب الشيخ ناصر الدين األ
  احلويين ورحلته إىل الشيخ األلباين

) من ١٤٠٧حىت من اهللا تبارك وتعاىل بأول رحلة إليه، وكانت يف شهر حمرم (
هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد كنت التقيت قبلها بصهره وزوج ابنته األخ 
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مته، فذكر يل أن نظام ، فقلت له: إن كان هناك إمكانية للدراسة عند الشيخ ومالز
املسألة يف غاية الصعوبة، وأن مالزمة الشيخ مسألة صعبة، ولكن تعال وجرب، 
فكتبت للشيخ رسالة قلت له فيها كالماً معناه: (إنين علمت أنكم تطردون الطلبة 
عن داركم، وأنا عندي أكثر من مائيت سؤال يف علل األحاديث و معانيها، ولست 

م) أو كالماً حنو هذا املعىن، وسلمها األخ للشيخ، أقنع إال جبوابكم دون غريك
  وقرأها عليه، وكان مما تأمل منه الشيخ يف هذه الرسالة كلمة (الطرد).

وكنت قبلها قد صنفت ثالثة كتب، وكانت مجيعها قد وصلت إىل الشيخ 
األلباين قبل أن أذهب إليه، فذهبت يف الثاين من حمرم، وكان ذلك يف سنة 

لت يف عمان، وكلمت الشيخ باهلاتف، وقد هيأت نفسي على هـ)، ونز١٤٠٧(
الرضا بالطرد إذا فعل الشيخ ذلك، فباغتين بأن بدأ، فألقى علي السالم، فرددت 

  عليه السالم مبثل قوله، فقال يل: مل حتسن الرد.
  فقلت: مل يا شيخنا؟! قال: اجعل هذا حبثاً بيين وبينك إذا التقينا غداً.

ليل أتأمل مل أسأت الرد، فهو قال: السالم عليكم ورمحة اهللا وظللت طوال ال
  وبركاته.

  فقلت: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.
ومل أكتحل بنوم حىت أذن املؤذن للفجر، وقررت يف نفسي أن الذي يرد 
السالم يزيد شيئاً على امللقي، يعين: أن أزيد بعد: (وبركاته) لفظ: (ورضوانه) 

أكن وقفت على حبث الشيخ يف سلسلة األحاديث الصحيحة (اجلزء  (ومغفرته) ومل
  الثالث) ملاذا؟ ألنه مل يصلنا يف ذلك الوقت.

وراح علي لقاء الفجر مع الشيخ بسبب أنين منت قبل الفجر بقليل ومل أستيقظ 
إال بعد الفجر، فأخذت منه موعداً آخر بعد صالة العشاء يف يوم الثالث من حمرم، 
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العشاء التقيت بالشيخ، وإن لساين ليعجز عن وصف شعوري عندما  فبعد صالة
  رأيته ألول مرة.

وقد كتبت ترمجة للشيخ األلباين مسيتها (الثمر الداين يف الذب عن األلباين ) 
وقد نشرت قبل سنتني وحىت هذه اللحظة أشعر أنين عاجز عن وصف الشيخ مع 

أول مرة رأيت الشيخ فيها، أنين أمهلت نفسي كثرياً حىت أكتب ما شعرت به 
وكأين رأيت رجالً من القرون الثالثة األول، عليه نضارة أهل احلديث، والشيخ 
ناصر كان ي الوجه أبيضه، مشرباً حبمرة، ربعة من الرجال، خفيف اللحية 

عيناه زرقاوان، وزرقتهما رائقة كأا حبر، مث هو قوي  -حليته بيضاء-أبيضها 
صافحين بقوة، وظل قوياً إىل آخر حياته رمحه اهللا، وكان شاباً  البنية، فلما صافحين

فتياً مته، وكان يقود السيارة بسرعة عالية، وحيكي يل بعض اإلخوة الذين كانوا 
يذهبون معه إىل العمرة بسيارام، فكانوا يتبادلون القيادة، فكان الشيخ أكثرهم 

فكان يقود سبع ساعات متواصلة قيادة، وكان التعب وامللل يدركهم، وأما الشيخ 
  ال ميل وال يكل، مع ما كان عليه من الشيخوخة وكرب سنه.

ويف احلقيقة أين ملا رأيته تذكرت حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( نضر اهللا 
  امرأ مسع منا مقالة فوعاها، فأداها كما مسعها ).

جو أن تدرك بركة قال ابن حبان رمحه اهللا بعد رواية هذا احلديث: (وإين ألر
دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم كل من نقل عنه حديثاً، فترى تلك النضرة يف 

  وجهه) ولقد كانت نضرة احلديث على وجه الشيخ باهرة ظاهرة.
ففوجئت بأنه  -اقتربت منه على حذر؛ ألن له هيبة شديدة-فلما اقتربت منه 

لشيخ تلميذاً صغرياً مبثل هذه يعانقين وكان لقاًء حاراً، ومل أتوقع أن يتلقى ا
احلفاوة، فتكلمت معه ساعتني، وكانت هذه هي أول جلسة مع الشيخ األلباين 
رمحه اهللا، وبعد هذه اجللسة تنحيت به جانباً وأخربته أنين مل أخرج من بلدي إال 
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للقائه واالستفادة من علمه، فلو أذن يل أن أخدمه، وأكون معه سنداً له أقضي له 
فاعتذر بعدم وجود الوقت الكايف، فقلت له: إذاً أعطين قليالً من الوقت  حاجياته،

  أسألك عن األسئلة اليت جئت من أجلها، فاعتذر أيضاً؛ لضيق وقته.
فقلت له: أعطين شيئاً من وقتك ولو كان قليالً، فاعتذر أيضاً؛ فأحسست 

لدي إال برغبة حارة يف البكاء، وأحسست أن رحليت ضاعت، وأنا مل أخرج من ب
بأعجوبة، وكان حلماً ال أستطيع حتقيقه، فخروجي إىل األردن كان معجزة، فقد 

  كابدت فيه األهوال وذقت املر حىت وصلت إىل الشيخ األلباين .
: يا شيخنا! واهللا ما خرجت إال لطلب العلم، -وقد خنقتين العربة-فقلت له 

كانت األخرى فحسيب فإن كنت أخلصت نييت؛ فإن اهللا عز وجل سيفتح يل، وإن 
  عقاباً عاجالً أن أرجع إىل بلدي خبفي حنني، وسأدعو اهللا عز وجل.

  فافترقنا ومل أذق طعم النوم يف تلك الليلة، وكاد رأسي أن ينفجر من الصداع.
فلما صليت الفجر معه يف اليوم التايل قابلين، فصافحته وقبلت يده، فقال يل 

  مبادراً: لعل اهللا استجاب دعاءك.
فرحت فرحاً عظيماً بأن الشيخ رمحه اهللا قد مسح يل باجللوس، وأنه سيأذن يل ف

  باالستفادة منه وسؤاله.
  األلباين ورحلته إىل بالد الشام

فكان من مجلة فوائد الرحلة أنين سألته عن ترمجة حلياته، وال أعلم أحداً سبقين 
أحد إخواننا من إىل هذه الترمجة إال األخ حممد بن إبراهيم الشيباين ، وهو 

الكويت، وقد ألف يف ذلك كتاباً وهو (حياة األلباين ) ويقع يف جملدين، وهذا هو 
الذي سبقين يف سؤال الشيخ األلباين ولكن ال أعلم أحداً سبقين يف تسجيل حياة 

  الشيخ رمحه اهللا بتوضيح، وهذه الترمجة موجودة يف مخسة أشرطة.



١٩٥ ينمن حياة العالمة األلبا

م) أي: أن الشيخ ١٩١٤ه ولد عام (أن -كما سردها يل-فحياته رمحه اهللا 
  األلباين رمحه اهللا تويف عن مخس ومثانني سنة.

قال: وكنا يف ألبانيا، وكان احلاكم أمحد سوغو بدأ يفرض على األلبانيني 
(القبعة) بدالً من العمامة، وكان يضايق النساء يف لباسهن، وكان والد الشيخ 

كان هو املفيت الذي يرجع إليه، فلما رأى األلباين رمحه اهللا شيخ احلنفية يف بلده، و
بفرض (القبعة) بدالً من العمامة، وهذا هو شأن  -نذير الشؤم-والده هذا النذير 

العلماء الناني، فاملسألة ليست جمرد عمامة أو قبعة كما يتصور بعض الناس الذين 
مي يهمشون املسائل اخلطرية، ويقولون: املهم القلب ال، فالعمامة مظهر إسال

والدين اإلسالمي أصيل، بينما القبعة من أزياء أعدائنا، والقبعة إمنا توضع على 
الرأس، وأعلى ما يف املرء رأسه، فأنت حني تضع شيئاً على رأسك فكأمنا وضعت 

  عنواناً، وأعلى ما فيك هو الرأس، فال يرى الناس إال (القبعة).
اس الذين يوصفون وهذه الغفلة قد سرت إىل بالدنا، وحىت يف بعض الن

عليها العلم اإلمريكي، ويوضع العلم على  -مثالً-بااللتزام، فتجد ابنه يلبس (فنيلة) 
صدر أبنائنا، وأنت تعلم أنه ال يوضع على الصدر إال الوسام، فعندما أضع علم 
عدوي اللدود على صدر ابين، فكأنين أعطيته وساماً، أو يكون على ظهره، والولد 

اراً وهو يرفع العلم األمريكي جماناً، ويصري لون العلم لوناً مستأنساً يتحرك ليالً و
  بالنسبة له، وليس غريباً، وهذا له تأثري خطري يف مسألة االنتماء.

فاملسألة ليست مسألة قماش يوضع على الرأس وإمنا هو رمز حتمله، وأنت ترى 
م مرفوعاً، وأكرب كل دولة هلا علم يرفرف بامسها، تكون حريصة على أن يظل العل

جرمية أن شخصاً ميسك هذا العلم وينظف به احلذاء؛ ألن هذا يدل على أنه ليست 
  له قيمة عنده.
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فلما رأى والد الشيخ األلباين هذا قرر أن يرحل إىل بالد الشام ملا كان قد قرأه 
من األحاديث يف فضائل الشام عامة ويف فضائل دمشق خاصة، فرحل إىل دمشق 

وكان عمر الشيخ األلباين آنذاك تسع سنوات، ومل يكن يعرف عن  واستوطنها،
العربية شيئاً، فبدأ تعليمه يف مجعية امسها ( مجعية االبتعاث اخلريي ) وكان كما 
يقول: كأن اهللا عز وجل فطرين على حمبة اللغة العربية، فتفوقت على أقراين من 

ة يف سنتني، وكان املدرس العرب السوريني من أول سنة، وقال: وأخذت االبتدائي
يعري الطلبة السوريني يب؛ ألنين رجل أعجمي، ومع ذلك أتقنت العربية خالل 

  سنتني.
ومل يواصل الشيخ رمحه اهللا تعليمه فخرج من املدرسة، وكان أبوه ميارس مهنة 
تصليح الساعات، فلما خرج من املدرسة بدأ يعمل مع خال له، وكان جناراً يصنع 

  قفها من اخلشب على حنو ما هو موجود يف باريس.البيوت اليت س
  قال: فجئت ذات يوم مبكراً.

فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ألعمل، فقال: هذه املهنة ال تصلح لك، تعال معي، 
وبدأ الشيخ ناصر الدين رمحه اهللا يعمل مع والده يف تصليح الساعات، حىت برع 

  ح الساعات علمتين الدقة.فيها، وكان الشيخ رمحه اهللا يقول: إن مهنة تصلي
وهو حقاً كان دقيقاً جداً، فعندما ذهبت إليه يف بيته إىل (الفيال) اليت يسكن 

  فيها يف مازدا اجلنوبية يف األردن، ودخلت احلديقة ملست أثر مهنته عليه.
  شدة الشيخ األلباين على املخالفني للدليل

يخ صارماًً؛ ألن أكثر فالشيخ ناصر مشهور عند الناس أنه صارم، نعم كان الش
الذين خالطوه ما كانوا يتأدبون مع الدليل، وال أقول: يتأدبون معه؛ فالشيخ مل يكن 
يهتم بذلك، وقد رأيت أناساً يف جملس الشيخ األلباين وأحدهم نائم على ظهره 
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وهو واضع إحدى رجليه على األخرى أمام الشيخ األلباين ! وآخر قدمه موجهة 
  لباين .إىل وجه الشيخ األ

وأما أن يعترض أحدهم على الشيخ بعد ظهور الدليل، وجيادل بالباطل، فكان 
  يصري قاسياً جداً.

بعض إخواننا أراد أن يناظره يف مسألة يف (كتاب احمللى) فجمع حبثاً وذهب إىل 
الشيخ ناصر وظن أنه سيقيم عليه احلجة، وقد مسعت األشرطة، وملا مسعتها تعجبت 

أللباين يف إقامة الدليل وإقامة احلجة، ولقد سأله عن أشياء يف من طريقة الشيخ ا
حبثه مل يستطع أن يرد عليها، وجعل يناظره فيها، وكانت املناظرة حامية جداً، 
فعندما أحرج األخ قال وهو يسأل الشيخ: يا شيخنا! قال النيب صلى اهللا عليه 

، فضحك الشيخ ناصر وسلم: ( ليس منا من ال يرحم صغرينا )، فكانت لفتة طيبة
  ضحكة تشعر أا من القلب، قال له: هات ما عندك.
  رقة الشيخ األلباين يف آخر حياته ورؤيا رؤيت له

فالشيخ األلباين كان صارماً، ولكن يف املناظرات مع املخالفني، ولكنه كان 
 رقيقاً جداً يف آخر حياته، وغلب عليه الزهد، ورق قلبه كثرياً، وكان سريع الدمعة

يف آخر حياته، وقد حدثين إخواين كثرياً عنه، ومسعته يف أشرطة مع أخت جزائرية 
أن  -وكنا يف شرفة-اتصلت به، وقالت: يا شيخ! أنا رأيت يف املنام أنا وأخت يل 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشي يف الطريق، وبعد ذلك بقليل رأيت شيخاً ميشي 
الشيخ األلباين ، فرأيتك متشي خلف النيب خلفه، فسألتين صاحبيت: من هذا؟ قلت: 

  صلى اهللا عليه وسلم على نفس الطريق.
فالشيخ مل يتمالك نفسه من البكاء، وبكى وانتحب بصوت عال، وفض الس 
الذي كان معقوداً آنذاك لطلبة العلم يف بيته أو يف بيت أحد إخوته، فكان سريع 

  الدمعة غزير العربة يف آخر حياته.
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تبارك وتعاىل أن يرحم الشيخ الكبري، وأن جيزيه عما فعل من تنقية  نسأل اهللا
لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم من األحاديث الضعيفة واملوضوعة واملنكرة، ومن 
تعظيم الدليل، ومن تعظيم النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن جيزيه عنا خري اجلزاء، وأن 

ا وقد فقدنا ركناً رشيداً أيضاً بوفاة خيلف على املسلمني يف مصام اجللل، السيم
شيخ جليل قبل أربعة أشهر وهو مساحة شيخنا الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز 
رمحه اهللا، فمات أكرب علمني من علماء املسلمني يف هذا العصر، فنسأل اهللا تبارك 

  وتعاىل أن يرحم من مضى، وأن يبارك فيمن بقي.
العظيم يل ولكم، وصلى اهللا وسلم وبارك على أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا 
  نبينا حممد، واحلمد هللا رب العاملني.

  الشيخ األلباين والتمذهب
وكان من األسئلة املهمة اليت سألتها الشيخ يف هذا اليوم سألته عن التمذهب؛ 
ألنه شاع بني الناس أن الشيخ ناصر الدين األلباين حيارب املذاهب األربعة، 

شائعة قوية جداً وصلتنا إىل مصر، وكنت  -يف احلقيقة-يد، وكانت وحيارب التقل
أريد أن أعرف رأي الشيخ فيها، فلما تكلم الشيخ يف هذه املسألة تكلم بكالم هو 
الذي عليه األئمة األربعة، فالشيخ ناصر ال يقول للمسلمني: ال تتمذهبوا وإمنا 

املذهب، وإذا علمت احلق يف  يقول: ال تتخذوا املذهب ديناً، مبعىن: أن جتمد على
غريه تقول: ال، أنا ال أخالف املذهب، فهذا هو الذي كان الشيخ ناصر ينكره، 
وقد أنكره العلماء املتقدمون، وتربءوا من خمالفة النيب صلى اهللا عليه وسلم أحياًء 

  وأمواتاً، وقالوا قولتهم املشهورة: ( إذا صح احلديث فهو مذهيب).
قول: إذا كنت أنا شافعي املذهب، وظهر احلق يف املسألة فالشيخ ناصر كان ي

عند املالكية أو احلنابلة أو احلنفية، فليس معىن ذلك على اإلطالق أن أمجد على 
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مذهيب وأقول: أنا شافعي وال أخالف املذهب، وأترك احلق الذي قامت عليه 
  الدالئل وأخالفه.

ان األئمة املتقدمون أيضاً فالشيخ ناصر كان حيارب هذا أشد احملاربة، كما ك
  حياربون هذا أشد احملاربة.

قال رجل للشافعي رمحه اهللا: (إذا جاءك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم خيالف قوالً لبعض العلماء الذين من قبلك، أتأخذ باحلديث؟ قال: فصاح 

رى على الشافعي وعال صوته وغضب وقال: تراين يف كنيسة؟! تراين يف بيعة؟! ت
  وسطي زناراً؟! إذا قلت بقول على خالف احلديث فاعلم أن عقلي قد ذهب).

فاألئمة كلهم كانوا حيذرون من خمالفة النيب عليه الصالة والسالم، فجاء الشيخ 
األلباين وأخذ هذا ومضى على نفس املنوال، ولكن احلياة العلمية كانت جامدة، 

اب املذاهب كلهم ال يتركون املذهب، وقد كان الناس ركنوا إىل التقليد، وأصح
حىت لو كان على خالف احلديث الصحيح، بل كانوا يأخذون بفتاوى بعض 
املتأخرين اليت ال جيوز أن تكتب يف كتب الفقه أبداً، فمثالً هناك كتاب من أهم 
كتب األحناف املتأخرة ذكر فيه اإلمامة يف الصالة ومن أحق الناس ا، ووصل به 

ول بعدما يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فأكربهم سناً، فأقدمهم هجرة، احلال أن يق
فأمجلهم زوجة، فأكربهم رأساً، فأصغرهم عضواً! وهذا مكتوب يف كتب الفقه، 
فهل هذا الكالم يكتب يف كتب الفقه ويكون عمدة؟! (أمجلهم زوجة) وال يتأتى 

هي امرأة الشيخ الفالين، هذا إال إذا كشفنا عن وجوه النساء وقلنا: أمجل واحدة 
  إذاً فهو الذي يؤم الناس، وملاذا أمجلهم زوجة؟ قالوا: هذا يدل على أنه عفيف.

وال ينظر إىل النساء ألا تكفيه، فهل يعقل هذا الكالم؟! وهل هذه اآلراء 
تسمى فقهاً؟ وهناك كثري من اآلراء اليت ال تصل يف الفساد إىل هذا، ولكنها آراء 

اديث ضعيفة موضوعة ومنكرة باتفاق علماء احلديث، ومع ذلك تعتمد على أح
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جاء الفقهاء الذين ال يعلمون الصحيح من الضعيف، فأسسوا عليها أقواالً وأحكاماً 
فقهية، ولقد وقف الشيخ ضد هؤالء وقفة قوية صامدة، ولذلك فإن أعداءه 

  كثريون، ملاذا؟ ألنه فل مجوعهم باحلجة القوية البالغة.
اصر ال يقول: بأنه ال جيوز ألحد أن يتمذهب بأحد املذاهب األربعة، فالشيخ ن

بل يقول: متذهب، وال بأس أن تتخذ املذهب وسيلة لدراسة الفقه، ولكن إذا 
  علمت أن احلق يف مذهب آخر فإنه جيب عليك أن تتبع احلق مهما كان.

درس أي: لو أن هناك طالب علم أراد أن ي-ولقد سألته: أي املذاهب ختتار 
الفقه ويتخذ املذهب سلماً لدراسة الفقه، مع الشرط الذي ذكرناه، وهو أنه إذا 

  علم احلق يف مذهب آخر فيجب عليه أن يتبع احلق حيث كان.
قلت له: فأي املذاهب تفضل لطالب العلم؟ قال: املذهب الشافعي، هو أثرى 

ملذهب احلنفي، وهذا مع املذاهب مجيعاً، مث املذهب احلنبلي، مث املذهب املالكي، مث ا
  رعاية الدليل والنظر إليه.

  تواضع الشيخ األلباين وبساطته
فلما كان يف اليوم الثاين مل يأت الشيخ األلباين رمحه اهللا لصالة الفجر، وكان 
يأيت من على بعد (مخسة عشر كيلو) ليصلي يف هذا املسجد الذي كان يؤخر 

رى أن الصالة تصلى قبل الوقت حبوايل الصالة نصف ساعة، وكان الشيخ األلباين ي
نصف ساعة يف بقية املساجد، فكان ألجل هذا يأيت من سكنه إىل هذا املسجد 

  ليصلي فيه.
فالشيخ مل يأت لصالة الفجر يف هذا اليوم، فخشيت على ضياع هذا اليوم بال 
استفادة، فقررت أن أذهب إليه، فاستشرت إخواين فأمجعوا أال أذهب، وقالوا: 

  يخ ال يفتح الباب ألحد ليس له موعد سابق.الش
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وأنت بعد املكانة اليت وصلت إليها ال يليق بك أن يقول لك: ارجع، فال عليك 
أن يضيع عليك اليوم، ولكن ال حترج نفسك، وكذلك رفيقي يف هذه الرحلة، 
استشرته قلت: ما رأيك؟ قال: أنا رأيي أن تذهب، فقوى من عزمي أمران: األمر 

  أشار علي بالذهاب. -الذي كان معي-ن صاحيب األول: أ
األمر الثاين: أنين تذكرت وقتها قصة وقعت لـ ابن حبان مع شيخه ابن خزمية 

املدينة اليت كان منها ابن حبان البسيت -، وذكرها ياقوت احلموي يف مادة (بست) 
ه فلما ذكر مدينة بست، وذكر من فيها من العلماء ذكر ابن حبان وذكر له هذ -

الواقعة مع شيخه كليب، أما ابن حبان رمحه اهللا كان بعثه لسفر هلما، وكان ابن 
حبان يكثر من سؤال ابن خزمية وخيزيه، فسأله سؤاالً: فقال له ابن خزمية : يا بارد 

قال: فكتبها ابن حبان (يا بارد تنح عين)، فقالوا له: أي  -أي: اتركين-! تنح عين 
  : ال أدع لفظة خترج من فم الشيخ إال كتبتها.فائدة يف هذه العبارة؟ قال

فأنا قلت: ومايل ال أفعل مثلما فعل ابن حبان ، وحىت لو قال يل: ارجع كما 
قال ابن خزمية لـ ابن حبان لعددت هذه من فوائد هذا اليوم، وانطلقنا، وكانت 

  ه.املفاجأة أنه الذي فتح الباب واستقبلنا هاشاً باشاً، وجلسنا يف حديقة مرتل
وأنا أوصي إخواننا املتصدرين للدعوة أن يتبسطوا يف معاملة الغرباء، فأنت ال 

  تعلم ظروف هذا الغريب، وال تدري كيف وصل إليك.
فأجلسنا الشيخ وأصر على أن نفطر معه، فكان يأيت بالطعام، فكنت أريد أن 

  أقوم مبساعدته، فكان يأىب علي ويقول: اجلس.
  وء األدب أنين أجلس وأنت الذي ختدمين.فأقول: يا شيخ! هذا من س

فقال يل عبارة حفرت يف ذهين قال: (االمتثال هو األدب، بل هو خري من 
األدب) االمتثال: أي أن متتثل أمره، أفضل من سلوكك الذي تظنه أدباً؛ ألن 

  الطاعة واالمتثال هنا هي األدب بعينه.
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رسول اهللا يف التشهد ومرة شخص من الذين يقولون: أشهد أن سيدنا حممداً 
واألذان جرى بيين وبينه مناقشة، فقلت: إن النيب عليه الصالة والسالم كان يعلم 
الصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكل صيغ التشهد ليس فيها 
(سيدنا) أبداً، وهو سيدنا بال شك، ولكن علينا أن نقف عند حدود ما علمنا، 

  يقول: سيدنا؛ ألنه كان متواضعاً. فقال: ال، الرسول كان ال
فقلت له: حسناً الصحابة بعدما مات النيب صلى اهللا عليه وسلم هل ظلوا على 
سوء أدم معه صلى اهللا عليه وسلم؟ وملاذا مل يقولوا: أشهد أن سيدنا حممداً رسول 
اهللا؟! فأحد الذين معه قال: يا أخي! يقول الرسول: ( ال تسيدوين يف الصالة )، 

هذا حديث ال أصل له، وتصحيح الكلمة: (ال تسودوين) من السؤدد، فانظر إىل و
سيء األدب، الذي ليس عنده رائحة األدب مباذا يرد، يقول: هو قال: ال تسيدوين 

  وأنا سأسيده.
إذاً هذا سيئ األدب؛ ألنه إذا سلمنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ( ال 

ألحد أن خيالف أمره؛ ألنه إذا خالف أمره مل يدع  تسيدوين يف الصالة ) فال جيوز
له اعتباراً، فمسألة الوقوف عند األمر والنهي هي اليت تبني أن اإلنسان جيعل لآلمر 

  الناهي اعتباراً عنده.
فكان يقول: (االمتثال هو األدب، بل هو خري من األدب) وكان هذا اليوم هو 

الشيخ رمحه اهللا، ولقد كنا متعودين  أفضل أيام الرحلة على اإلطالق، ففيه تلطف
من الشيخ األلباين الصرامة العلمية يف الكالم، وال حتس أن فيه لطفاً ووداً، 
واألشرطة اليت سجلتها يف ترمجة الشيخ ناصر فيها أن الشيخ ضحك وتبسم، حىت 
إن الشيخ حممد إمساعيل املقدم حفظه اهللا ملا مسع األشرطة يف أول مرة قال يل: 

  أمتىن أن حتذف ضحكات الشيخ األلباين .كنت 
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فقلت له: ملاذا؟ قال: ألننا ما تعودنا هذا من الشيخ، وحنن متعودون أن نسمع 
  كالماً علمياً، وما تعودنا على مسألة الرقة ومسألة الضحك.

  عالقة الشيخ األلباين مع طالبه الغرباء
، وكان يواسيين، وقد كنت أصحبه يف زياراته فكان يقدمين لعلمه بأنين غريب

ومرة دعاه مجاعة من األثرياء يف منطقة جبل عمان، وهذه املنطقة يسكن فيها الناس 
األثرياء، فقلت له: يا شيخنا! هل ميكن أن أصحبك؟ قال: نعم، انتظرين حتت 
اجلسر الفالين يف الساعة الفالنية، وكان دقيقاً يف مواعيده، فجاء وكان معه زوجته 

ي اخللفي، فجلست جبانبه وشعرت باحلرج أنين أركب معه أم الفضل يف الكرس
وامرأته يف السيارة، فالحظ ذلك فجعل يسري ذلك عين ويسألين عن حيايت 
الشخصية، مثالً: (هل تزوجت؟ هل عندك سيارة؟ موديل كم؟ كيف تعلمت 
القيادة؟ ويف كم أيام تعلمتها؟ كيف تأكل؟ وكيف تشرب؟ ومن أين تكسب 

كيف كان وقع هذا الكالم وما له من األثر علي! وأنت إذا شاء  قوتك؟) ال تتصور
اهللا سبحانه وتعاىل وجعل لك يف القلوب مكاناً، وجعل لك يف األفئدة وداً فأعظم 
ما ترقق به هذا الود أن تم باحلياة الشخصية ملريدك، فال جتعل العالقة بينك وبينه 

الذي يربطك به، والنيب صلى اهللا  عالقة حماضرة أو تدريس كتاب ال، ليس هذا هو
عليه وسلم كان كثرياً ما يهتم مبثل هذا، ولعلكم تعلمون احلوار الذي دار بينه وبني 
جابر بن عبد اهللا األنصاري ملا رجع هو و جابر من غزوة من الغزوات بعدما أعيا 
مجل جابر ، فجعل يقول له: ( ما أعجلك يا جابر ! قلت: يا رسول اهللا! أنا 

  يث عهد بعرس.حد
قال: بكراً تزوجت أم ثيباً؟ قال: قلت: بل ثيباً، قال: فهال بكراً تالعبها 
وتالعبك وتضاحكها وتضاحكك! فقلت: يا رسول اهللا! إن أيب ترك يل تسع نسوة 

  محق، فكرهت أن آتيهن حبمقاء مثلهن، فقلت: هذه أمجع ألمري وأرشد.
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  قال: أصبت.
قلت: يا رسول اهللا! ترك ألف ألف وسبعمائة  قال: ما ترك عبد اهللا من الدين؟

فسأله: كيف  -على والده عبد اهللا بن حرام (مليون وسبعمائة ألف درهم)-ألف، 
  فيه خنل. -بستاناً-سريد هذا الدين؟ قال: إن عندنا حائطاً 

 -إذا طلع الثمر فادعين-فقال صلى اهللا عليه وسلم: إذا جاء جذاذ خنلكم فأتين 
  مجلك يا جابر . مث قال له: بعين

  فقال: هو لك يا رسول اهللا.
  قال: ال، بعنيه.
  قال: هو لك.

  قال: بعنيه.
أي: بشرط أن يركبه جماناً -فباعه بثنيت عشرة أوقية، واشترط ظهره إىل املدينة 

فلما وصلوا إىل املدينة ووصل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بيته جاء  -إىل املدينة
، فقال له: خذ اجلمل والدراهم ) إمنا أراد النيب صلى اهللا عليه جابر باجلمل إىل النيب

  وسلم أن يسهم يف قضاء دين عبد اهللا بن حرام والد جابر بن عبد اهللا .
فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم كثرياً ما يفعل ذلك، فمثالً: قال يوماً يف جملس 

فرأيت قصراً،  -امأي: يف املن-فيه عمر بن اخلطاب : ( دخلت اجلنة البارحة 
 -يف بعض الروايات: جارية وضيئة تتوضأ-ورأيت على القصر جارية تتوضأ 

  فقلت: ملن هذا القصر؟ فقيل: لـ عمر ، قلت: ومن هذه؟ قيل: جارية لـ عمر .
  قال: فلما ذكرت غريتك وليت مدبراً.

فبكى عمر وقال: يا رسول اهللا! أعليك أغار؟! ) فمثلك يف وفائه ألصحابه 
يف املنام ال يغار منك، فقد كان رسول اهللا وفياً ألصحابه حىت يف املنام، قال:  حىت

  ( فلما ذكرت غريتك وليت مدبراً ).
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ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة : ( بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب 
  عليها، فالتفتت إليه البقرة وقالت: ما هلذا خلقنا، إمنا خلقنا للحرث.

اهللا بقرة تتكلم! فقال صلى اهللا عليه وسلم: فإين أومن فقال الناس: سبحان 
قال:  -أي: مل يكونا موجودين يف الس-ذا أنا و أبو بكر و عمر ، وليسا مث 

وبينما راع يف غنمه إذ عدا الذئب على غنمه فأخذ شاة، فطلبه الراعي حىت أخذها 
أخذ مين رزقاً ساقه اهللا منه، فأقعى الذئب على ذنبه وقال للراعي: أما تتقي اهللا؟! ت

إيلَّ؟! فقال الراعي: ما رأيت كاليوم عجباً: ذئب يتكلم! وقال الصحابة: سبحان 
  اهللا ذئب يتكلم! قال: فإين أومن ذا أنا و أبو بكر و عمر ).

فهذه احملاورة اليت جرت بيين وبني الشيخ كنت أحس فيها بالدهشة، فاألصل 
  رباً أن تسكن من روعه.أنك إذا رأيت الرجل مندهشاً مستغ

رزقت  -اليت رزقت ا-وقال يل: كم عندك من الولد؟ وكانت ابنيت األوىل 
  ا قبل أن أسافر بيومني، فقلت له: رزقت ابنة.

  قال: ما امسها؟ قلت: سلمى .
  قال: سلمها اهللا.

فاستبشرت بيين وبني نفسي لعل دعوة الشيخ تدركها، وظل يسألين يف ذلك 
الباب، فقال يل: أنا أعلم حرصك على السؤال، ولكن أنا وأنت  حىت وصلنا إىل

ضيوف، وليس من األدب أن تنتزع الوقت لنفسك من صاحب البيت، ولكن إذا 
انتهى من األسئلة فال بأس؛ فهو يعلم أنين جئت من بلدي وأنا حريص على طلب 

ت غري العلم، فريشدين ويدلين كيف أستثمر الوقت، وفعالً مل يسأل صاحب البي
سؤال واحد؛ ألن صاحب البيت كان يريد أن حيظى بربكة دخول الشيخ عنده 

  وزيارة الشيخ لبيته، وكان هذا اليوم من أظرف األيام اليت قضيتها.
  الشيخ األلباين يف املكتبة الظاهرية
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قال: وخرجت من البيت وليس معي درهم وال دينار، وال أدري إىل أين 
إخواننا، وكان الشيخ األلباين رمحه اهللا له أيضاً أذهب، حىت استأجرت من بعض 

دروس يعقدها يف دمشق، وكان يشرح يف تلك األيام كتاب (زاد املعاد) لـ ابن 
القيم ، وكان من مثرة تدريسه هذا الكتاب الذي وضعه على زاد املعاد باسم 

يف  (التعليقات اجلياد على زاد املعاد) خرج فيه أحاديثه، ونقحه، واعترض عليه
كما -بعض املسائل وأدىل حبجته، وما مل يظهر دليله أظهر دليله، ولكن الشيخ 

  مل يتم هذا الكتاب ومل يطبعه حىت اآلن. -أخربين
ودرس أيضاً كتاب الباعث احلثيث يف شرح اختصار علوم احلديث للشيخ 

  أمحد شاكر رمحه اهللا.
سورية، قال: ولكين  قال: وتزوجت ومل يساعدين أيب بشيء إال مبائيت (لرية)

  كنت دقيقاً يف مهنيت فبسط اهللا علي الرزق، فكثرت الزبائن وحتسن احلال.
مث بدأ الشيخ يرتاد املكتبة الظاهرية، واملكتبة الظاهرية تساوي دار الكتب 
املصرية، فهي مكتبة عامرة بنفائس املخطوطات النادرة، فكان يذهب إىل هذه 

وقت متأخر من الليل، حىت إن املوظفني يف املكتبة  املكتبة وميضي يومه كامالً إىل
إذا أرادوا كتاباً ومل يعلموا مبكانه كانوا يسألون الشيخ األلباين عنه وهم املوظفون 
املختصون باملكتبة! حىت وصل به احلال إىل أن أخذ مزية ال أعلم أحداً يف الدنيا 

هرية أعطاه مفتاح املكتبة، مع أخذها غري الشيخ األلباين ، وهي أن مدير املكتبة الظا
أا مؤسسة حكومية، وأنت تعلم أن املخطوطات مثينة، فاملخطوطة الواحدة تباع 
مبليون (جنيه) وهذه املخطوطات هي تراث أمتنا الذي جاء املستعمرون وسرقوه 
ومضوا، واحلملة الفرنسية ملا أتت شغلونا بالكالم الفارغ، يقولون: اللغة 

اذا فعلت لنا هذه اللغة؟ عرفنا ماذا كان يأكل القدماء، وماذا كانوا اهلريوغليفية ! م
يشربون، وكيف كانوا ينامون فما قيمة هذا الكالم؟ ولكن املستعمرين ملا رحلوا 
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إىل فرنسا سرقوا آالف املخطوطات معهم وذهبوا لينصبوا املكتبات يف باريس، 
  طوطات اإلسالمية.ويوجد يف العامل مئات املكتبات اليت تضم آالف املخ

فمدير املكتبة الظاهرية أعطى الشيخ ناصر الدين األلباين املفتاح، وأعطاه غرفة 
  خاصة يف املكتبة، ومل يشغل نفسه كثرياً بالبحث عن القوت.

فيا ليت طالب العلم يتأسون به يف ذلك، فالشيخ ناصر الدين األلباين مل يصل 
  بعد جهد جهيد وعناء شديد وعزم ال يلني.إىل هذه الرتبة بسهولة، إمنا وصل إليها 

  الشيخ األلباين وجترده للحق وبعض ما لقي من اإليذاء
وكان هذا العزم واضحاً حىت يف تصميمه على آرائه الشكلية اليت خالف فيها 
الناس، فعندما كان يقتنع مبسألة فقهية فال يتركها أبداً إال إذا ظهر له دليل آخر 

وذي بسببها، وهذا فيه داللة على صالبة الشيخ رمحه اهللا يرجعه عنها، حىت ولو أ
يف احلق، وحسبك أنه مع نباهته ومع شدة تأثريه يف الناس عاش غريباً إىل أن مات، 
فالشيخ األلباين قبل أربع سنوات كاد أن يطرد من األردن بسبب فتوى له حرفتها 

دين، وزعموا أن بعض اجلماعات اإلسالمية ممن يسيطرون على جملس األمة األر
  الشيخ األلباين يوجب على الفلسطينيني اهلجرة من فلسطني وتركها لليهود.

وحىت أن بعض إخواين مسع هذه الفتوى يف إذاعة إسرائيل، فاملذيع يف إذاعة 
إسرائيل ذكر الشيخ األلباين وترجم له ترمجة لطيفة وظريفة وقال: إنه أكرب حمدث 

  بوجوب هجرة الفلسطينيني من فلسطني.يف العامل اإلسالمي، وقد أفىت 
مع أن الشيخ األلباين ما أفىت بذلك، وإمنا الفتوى خرجت على مقتضى السؤال 
الذي وجه إليه، وأنت تعلم أن العامل أسري السؤال، واجلواب إمنا خيرج على مقتضى 

  السؤال.
هاد السؤال الذي مسعته بأذين من السائل أنه قال للشيخ: إننا نعاين من االضط

يف األرض احملتلة، وخناف على أنفسنا، حىت ال يستطيع الواحد منا أن يقيم الصالة 
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يف املسجد خوفاً على أهله؟ فقال له الشيخ: إذا مل تستطع أن تقيم الصالة فيجب 
عليك أن اجر، فإن هذا النوع من اهلجرة أوجبه مجيع علماء املسلمني، وهذا 

الكفر إىل بالد اإلسالم، ومن بالد املعصية إىل بالد النوع مل ينقطع: اهلجرة من بالد 
الطاعة، ومن بالد البدعة إىل بالد السنة، فهذه اهلجرة الواجبة ينبغي على املسلم أن 

  يسعى إليها وال تسقط عنه إال بعجزه عن اهلجرة.
فاجلواب واضح، قال: إذا عجزمت عن عبادة اهللا فاخرجوا من دياركم وارجعوا 

  .إليها فاحتني
وكاد الشيخ رمحه اهللا أن يطرد بسبب هذه الفتوى، لوال تدخل بعض كبار 
تالميذه، مثل الشيخ: أيب مالك حممد بن إبراهيم الشقرة ، وهو مدير املسجد 
األقصى يف األردن، وخطيب مسجد صالح الدين ومن أفضل تالميذ الشيخ ومن 

، ودخل إىل امللك  أشدهم وفاًء له، وكان هذا الشيخ له حظوة عند امللك حسني
حسني أكثر من مرة، بل ما دخل الشيخ األلباين األردن إال بضمان الشيخ أيب 
مالك ؛ ألم رفضوا أيضاً استقباله يف األردن، وظل الشيخ ثالثة أشهر على احلدود 

  ال يدري إىل أي بلد يدخل؛ ألن كل بلد ترفض دخوله.
هـ) هنا يف مصر دعي إليه ١٤٠٠وملا عقد مؤمتر السنة والسرية النبوية عام (

كل الناس إال الشيخ األلباين ، مع أن أغلب هؤالء املؤمترين الذين حضررا املؤمتر 
ليس هلم أي جهد يشكر يف خدمة هذه األمة فيما يتعلق بسنة النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، فكيف ال يدعى مثل هذا الشيخ العظيم؟ وظل هذا التجاهل الرمسي للشيخ 

حىت العام املاضي، فأعطوه جائزة امللك عن خدمة احلديث، وهو الذي  األلباين
شرف اجلائزة، واجلائزة مل تشرفه يوماً من األيام، ولقد ظل الشيخ خيدم السنة أكثر 
من ستني عاماً وهو إمام للسنة وإمام للعقيدة وإمام يف الفقه ويف تعظيم النيب، وظل 

ن اهللا عز وجل جعل له من احملبة يف قلوب رد الفعل الرمسي هذا ضعيفاً جداً، ولك
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املسلمني ما ظهر مقتضاه حني مات، فيوم موته كانت فجيعة، وكثري من الناس مل 
يصدق أن الشيخ األلباين رمحة اهللا عليه مات، ولقد وصلت كتبه إىل آخر مكان يف 

سن الدنيا، وجعل اهللا تبارك وتعاىل هلا القبول يف األرض، ورزقه اهللا عز وجل ح
التصنيف، حبيث أنه لو عرض مسألة ما، فإنك تقتنع ا ولو كان الشيخ خمطئاً 
فيها، وإنك إذا قرأت كالمه وقع يف قلبك أنه احلق، وهذا مل يبدع فيه إال قليل من 

  أهل العلم ممن رزق حسن العبارة يف التصنيف.
أن مات، إىل  -أي دولة-فالشيخ رمحه اهللا ظل غريباً، ومل يتحرك بعز الدولة 

وكان رأيه يف حرب اخلليج رأياً واضحاً، وقد أوذي بسببه أيضاً، ومل يتراجع فيه 
  ألنه يعتقد أنه احلق يف املسألة.

والشيخ األلباين رمحه اهللا كان إذا اعتقد مسألة أا حق ال يفارقها أبداً ولو 
اً سبباً أدى ذلك إىل حرمانه من سكىن آمنة، أو إىل طرد من البلد، وكان ذلك أيض

يف حمنته ملا سجن يف سوريا فإنه كان متزعماً للتدريس، ومجع اهللا عز وجل حوله 
األفئدة، وكان رجالً نااً، قال يل: كان عندي سيارة قدمية وكنت أطوف سوريا 

وكان هو يسكن يف -كلها ذه السيارة، ومرة اختلف إخواين السلفيون يف حلب 
  انك تفرقوا.فقالوا: إن مل تتدارك إخو -دمشق

وذهب إىل هناك وسهر الليل كله، وظل هناك أكثر من أسبوع حىت فصل 
  الرتاع بني إخوانه ورجع.

فكان قد أوقف حياته كلها هلذه الدعوة املباركة، وملا سجنوه استثمر وقته يف 
السجن وأخرج لنا كتاباً وهو (خمتصر صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا) درس الكتاب 

جرد الكتاب من أسانيده، ومجع وضم الروايات بعضها إىل بعض، دراسة دقيقة، و
  وأخرج خمتصر صحيح مسلم بقلمه، وال أظن أن هذا الكتاب قد طبع حىت اآلن.
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والذي طبع هو خمتصر صحيح مسلم بتحقيق الشيخ األلباين ، أما (خمتصر 
  صحيح مسلم) للشيخ األلباين نفسه فلم يطبع.

  ق إىل علم احلديثالشيخ األلباين وبداية الطري
أول مرة يبدأ الشيخ ناصر فيها يقرأ يف علم احلديث، كان سببها أنه قرأ مقالةً 
يف جملة املنار اليت كان يصدرها آنذاك الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهللا، وكان 
الشيخ حممد رشيد رضا استوطن أهله الشام، مث رحل إىل مصر، وأي شخص يريد 

غنني ويريد أن يكون له صيت، وله شهرة، وأن يكون له أن يربز يف أي فن حىت امل
  احترام يف مهنته يأيت إىل مصر.

فرتح الشيخ حممد رشيد رضا ، والشيخ حمب الدين اخلطيب من الشام إىل 
  مصر.

وكان الشيخ حممد رشيد رضا يكتب يف جملة املنار، وكان قد كتب مقاالً عن 
زين الدين العراقي له، وهذه كانت  كتاب (إحياء علوم الدين) وعن ختريج احلافظ
  أول مرة الشيخ األلباين يقرأ عن علم احلديث.

قال الشيخ: فجعلت أحبث عن هذا الكتاب كالعاشق الوهلان، حىت ظفرت به 
عند رجل كان يؤجر الكتب، ألنه مل يكن أحد يهتم بعلم احلديث؛ ألن علم 

بته أن دارسه ال احلديث من أصعب العلوم يف ذلك الوقت، ويضاف إىل صعو
حيصل على وظيفة بعد ذلك، واإلنسان لو درس الفقه فرمبا يكون مفتياً، أو واعظاً، 

كما قال ابن معني وقال أمحد بن حنبل وقال -أو خطيباً، ولكن إن كان حمدثاً 
  فأين يبيع بضاعته؟! فلم يكن أحد يقبل على دراسة علم احلديث. -الدارقطين 

 بنيت يف بالد املسلمني قدمياً يعلم غربة علم احلديث، والناظر إىل املدارس اليت
فإذا نظرت إىل مدرسة نظام املفيت يف بغداد، وكل املدارس اليت جرت على هذا 

  املنوال حىت األزهر، فإم كانوا يهتمون بشيئني: الشيء األول: الفقه وأصوله.
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  والشيء الثاين: علم الكالم.
يقبل على دراسة علم احلديث يدفع من  بينما احلديث ال يدرس، فكان الذي

  جيبه، وال يقبل عليه إال إذا كان له هدف وكان حمتسباً.
فالشيخ األلباين حبث عن هذا الكتاب عند رجل فأجره منه ملدة سنة؛ ألنه مل 

  يكن يستطيع شراءه، فبدأ الشيخ األلباين يفتح عينيه على علم احلديث.
  بني الشيخ األلباين ووالده

صل بينه وبني والده جمادالت، فوالده كان حنفياً جلداً، (جلد) أي: ال فبدأ حي
خيالف مذهب األحناف يف قليل أو كثري، ومن املعروف أن مذهب األحناف 
خيالف كثرياً من األحاديث الصحيحة، حىت إن العلماء أخرجوا كتباً يف الرد على 

له يف كتاب املصنف أيب حنيفة منهم األوزاعي ، ومنهم أبو بكر بن أيب شيبة 
كتاب كبري امسه (الرد على أيب حنيفة فيما خالف فيه حديث النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم) فكانت حتصل جمادالت بني الشيخ وبني أبيه.
يقول الشيخ األلباين : فكان والدي كلما عجز عن اإلتيان حبجة يف مقابلي 

ن يعارضه يف شيء من كان يرفع صوته ويقول: علم احلديث صنعة، ويأىب عليه أ
  احلديث، حىت كثرت خمالفته مع أبيه.

مث يف يوم من األيام، كان والد الشيخ األلباين على سفر، فجعل الشيخ الربهاين 
خلفاً له يف صالة اجلماعة، وكان الشيخ  -وهو أحد مشايخ الشيخ األلباين -

لذي له إمام راتب، األلباين يف ذلك الوقت تبىن كراهة اجلماعة الثانية يف املسجد ا
وعلم مع دراسة األدلة أن هذه املسألة مكروهة، وكان من شؤم تفرق املسلمني إىل 
شيع وأحزاب أن املسجد الواحد كان فيه أربعة حماريب: حمراب للمالكية، وحمراب 
للحنفية، وحمراب للشافعية، وحمراب للحنابلة، وكان إمام الشافعية يصلي أوالً، ألن 

واحلنفية يصلون الفجر بإسفار  -أي: يف أول الوقت-ن الفجر بغلس الشافعية يصلو
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فلما علم الشيخ األلباين أن  -أي: يف آخر وقت صالة الصبح بعدما يسفر الفجر-
اجلماعة الثانية يف املسجد ال جتوز وأراد خليفة والده أن يستخلفه إماماً؛ ألنه يريد 

، فأنتم تؤخرون الصالة، وإمام السفر أىب ذلك، وقال: أنا ال أخالف ما أعتقده
الشافعية يصلي قبلكم وكل هذا يف مسجد واحد!! وقد قال الشيخ أمحد سامل 
رمحه اهللا: ولقد رأيت هذه احملاريب األربعة يف اجلامع األزهر، وكانت هذه املسألة 
جارية ومسألة عادية ال تعارض فيها وال إشكال، وكل هذا بسبب غياب الدليل 

ىل النص، وعدم الوقوف عند حدود ما قاله رسول اهللا صلى اهللا وعدم الرجوع إ
  عليه وسلم.

فبدأت هذه املخالفات تظهر يف رفض الشيخ األلباين أن يصلي بدل الشيخ 
الربهاين ، بل كان يصلي مع الشافعية؛ ألا أول مجاعة تقام، فلما رجع والده من 

أضمرها الوالد يف نفسه، السفر حكى له الشيخ الربهاين الذي كان من ابنه، ف
  ولكنه بدأ حيصل نوع من الشقاق والرتاع بني الشيخ وبني أبيه.

أن الصالة يف  -وهو يواصل القراءة يف عقيدة السلف-ولقد قرأ الشيخ األلباين 
املسجد الذي فيه قرب ال جتوز، وشاع يف دمشق أن املسجد األموي دفن فيه سبعون 

أفتش عن أصل هذا الكالم، فإذا سنده ضعيف نبياً، قال الشيخ ناصر : فجعلت 
جداً وال أصل له، وأن هذه احلكاية ال تصح عن أحد من أئمة املسلمني وال من 

  املؤرخني.
قال: فجمعت بعض ورقات يف هذا الباب كانت نواة لكتايب (حتذير الساجد 
من اختاذ القبور مساجد) قال: ورفعت هذه األوراق إىل الشيخ الربهاين وكان 

يخي، وقلت له: يف هذا البحث حرمة الصالة يف املسجد الذي فيه قرب، فقال: ش
  هات األوراق، وقال: سأرد عليك بعد العيد.
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فلما كنا بعد العيد قال: مل تصنع شيئاً، وحنن إمنا نأخذ الدين من كتب الفقه ال 
  من كتب احلديث.

بلسان عريب  قال الشيخ: ويف يوم من األيام وبعد أن تعشينا قال يل والدي
مبني: إنك أكثرت خمالفيت وخمالفة املوروث من املذهب، فإما أن توافق وإما أن 

  اجر.
  فقلت له: أمهلين ثالثة أيام حىت أنظر يف أمري.

قال: وملا مضت األيام قلت لوالدي: أنا ال أستطيع أن أترك ما أعتقد أنه احلق، 
  وال أستطيع أيضاً أن أزعجك، فسأهاجر.

لذي نقوله إلخواننا الذين يتعرضون للضغط واإلرهاق يف بيوم من وهذا هو ا
قبل آبائهم املناوئني هلم يف التزامهم وإن كثرياً من اآلباء حيلف بالطالق إن مل حيلق 
ابنه حليته وحنن نقول هلذا الولد: أطع ربك وأطع أباك، أطع ربك ألنه هو الذي 

ن تعفي حليتك، وأطع أباك إذا أمرك أمرك على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم أ
باخلروج من البيت، فال حتلق حليتك واخرج من البيت، وبذلك تكون قد أطعت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتكون قد أطعت أباك أيضاً الذي أمرك باخلروج.

  
  ] " اإلمام الشيخ ترمجة يف التمام بدر"  حماضرة[
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شنقيطي يذكر موقفاً طريفاً حصل مع اإلمام األلباين يدل الشيخ حممد املختار ال
  على تواضعه

  
  

  قال الشيخ حممد املختار الشنقيطي : أذكر موقفاً طريفاً :
 -حريق-ذات مرة الشيخ ناصر األلباين حفظه اهللا، حصلت حادثة يف املدينة 

ذلك ال زلت أذكر -بسوق جبوار املسجد وقام رجل من العوام جبوار باب السالم 
فقام يتكلم ويعظ الناس، عامي ولكنه رجل حمافظ على الصف  -بعد صالة الظهر

فيه من الوقار، وتلك اللحية  -سبحان اهللا-األول وأراه صاحب سنة؛ ملا ترى 
البيضاء اجلميلة الوقورة، واحملافظة على الصف األول، واحملافظة على حلق العلم، 

نه كان رجالً باكستانياً عامياً من شخص صاحل وفيه خري، فقام هذا الرجل وأظ
العوام؛ فتكلم كالماً عامياً وكنا جالسني، لكن مع أنه عامي وعادي ينفذ إىل 

 -أيها األحبة-القلوب واهللا أعلم بقلب الرجل، وقد تويف رمحة اهللا عليه، واهللا 
يكاد يكون الس كله بكى، تكلم كالماً المس شغاف القلوب، فما شعرنا فجأة 

الشيخ ناصر كان موجود يف  -به يضع يديه على رأسه وقال: الشيخ ناصر  إال
فاستعظم أن الشيخ موجود، فقال له الشيخ وكان بعيداً عين قليالً تكاد  -احللقة 
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تكون فيه عربة، يقول له : استمر، باهللا استمر، ما قال: أنا الشيخ ناصر ، وال 
ضل؛ ألن اهللا عز وجل إذا رفعك افتخر، وال قام من احللقة،هكذا صنيع أهل الف

باهلداية فتذلل هلذه اهلداية هللا جل وعال، ال تستنكف عن جملس خري، ال يكن 
جلوسك يف جمالس اخلري للمشهورين، ولكن اجلس لكالم اهللا رب العاملني، حىت 

 -بإذن اهللا-ولو حلقة قرآن، وثق أنك إذا حضرت جمالس الذكر، أنك ال جتد 
ل، حىت ولو كان عند اإلنسان نقص وعيوب لعل اهللا أن يسترها تغرياً إال إىل كما

ويغفرها مبثل هذه االس، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن اهللا تعاىل : ( 
  هم القوم ال يشقى م جليسهم ) .

  
 الشبكة موقع من املفرغة الشنقيطي املختار حممد الشيخ دروس أحد[ 

  ] اإلسالمية
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واعتراف األلباين له  تعليق اإلمام ابن باز على حماضرة حديثية لإلمام األلباين
  بغزارة العلم

  
  

قال د . حممد لقمان السلفي : ألقى يف تلك األيام شيخي احملدث العالّمة حممد 
ناصر الدين األلباين حماضرة علمية على طريقة احملدثني، واستمع احلضور إليها 

ذ إىل درس شيخهم وهابوا ملكانته واعترفوا له بعلو الكعب يف جمال استماع التالمي
احلديث رواية ودراية؛ وكنت أظن أالّ أحد جيرؤ على احلديث بعده، وإذا بشيخي 
ابن باز رمحه اهللا قام من مكانه وعلّق على حماضرة العالّمة احملدث األلباين تعليقاً 

ا دقيقاً، وأبدى مالحظات حديثية، كلّها كان يتعلّق بعلوم احلديث سنداً علمي
ومتناً؛ مث قام احملدث ناصر الدين األلباين وشكر الشيخ رمحه اهللا واعترف له بغزارة 
العلم، فكانت هذه الواقعة مبثابة دليل قاطع على علو كعب شيخي ابن باز وبروزه 

لو مكانته، من بني معاصريه يف علوم الكتاب والسنة، وهكذا ارتسخ يف ذهين ع
  وأنه الشيخ الذي جيب أن يحتذى .

  
)،نقالً عن كتاب " اإلجناز يف ترمجة اإلمام ابن باز  ١٧٠٦" جملة الدعوة " ( [

  ] / ط . دار اهلجرة ) لعبد الرمحن بن يوسف الرمحة ٣١٧" ( ص 
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  من رحلة الشيخ األلباين يف بريطانيا
  

أنسى فلن أنسى، القصة التالية اليت قال األلباين رمحه اهللا : كما يقال: إن 
وقعت يل مث أتيحت يل أن أسافر سفرة إىل بالد أوروبا يف سبيل االتصال باجلاليات 
اإلسالمية هناك وخاصة يف بريطانيا، فانتهت رحليت إىل بلد تبعد عن لندن حنو مائة 
 وعشرين كيلو متر، نسيت امسها، قيل يل بأن هناك داعية مسلماً طيباً صاحلاً
فذهبت إليه والوقت رمضان، فلما جلسنا على مائدة اإلفطار جلسنا جلسة شرعية 
على األرض، هو رجل باكستاين أو هندي لست أذكر، منظره ملتحي لكن البس 
اجلاكيت والبنطلون وزيادة على ذلك اجلرافيت، أنا احلقيقة سررت بسمته وديه 

عجبين مظهره الال إسالمي، وحنن ومبنطقه وإىل حد كبري بفهمه اإلسالم، لكن ما أ
على مائدة اإلفطار تكلمت على ما يشبه املوضوع السابق فيما يتعلق خاصة بنهي 
الشارع عن تشبه املسلم بالكافر وفصلت بشيء من التفصيل أن التشبه أنواع؛ 
أسوأها ما يفعل رد التشبه بالكفار وليس فيه فائدة للمتشبه، وضربت على ذلك 

لعقدة هذه، ومن طيب الرجل أنه استجاب فوراً، ففك العقدة ورماها اجلرافيت، ا
أرضاً، فسررت جداً هلذه االستجابة السريعة، لكن سرعان ما أزعجين باعتذاره عن 
وضعه لعقدته، قال: حنن نعيش هنا يف بريطانيا والربيطانيون ينظرون إلخواننا 

ال يضعون هذه اجلرافيت الفلسطينيني نظرة خاصة، ومن عادة الفلسطينيني أم 
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ويفكون زر القميص ويبقى الصدر مبني من أعلى، فهم ينقمون على الفلسطينيني، 
ولذلك فهو لكي ال يتشبه بالفلسطينيني الذين ميقتون من قبل الربيطانيني وضع هذه 
العقدة، فقلت له ساحمك اهللا ليتك سكت عن هذا التعليل؛ ألن هذا التعليل أقبح 

أنت تم بنظرة األوروبيني الكفار الربيطانيني إلخواننا الفلسطينيني  من الفعل، يعين
املسلمني نظرة حتقري ملا بينهم من عداء للحق ... مع إخواننا الفلسطينيني، فأنت 
تم برأي هؤالء الكفار ولذلك ال تريد أن ينظروا إليك نظرم إىل إخوانك 

يف الساكنني فيها والعايشني معها؛ املسلمني، هذا أكرب دليل على أن البيئة تؤثر 
عن معاشرة الكفار؛ ألن  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -لذلك ى الرسول 

  ظاهرهم يؤثر يف باطن املسلمني، ويؤثر يف أخالقهم ويف مفاهيمهم .
  
  ]) ٦٢٥شريط سلسلة اهلدى والنور ( [
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رته له حول مسألة التشبه لقاء األلباين بقسيس لبناين على منت قطار، وحماو
  باآلخرين وموقف اإلسالم منها

  
  

  يقول اإلمام األلباين رمحه اهللا وأسكنه الفردوس األعلى :
وهو ركب ودخل » لبنان«مجعين مرة قطار مع رجل من النصارى من قسيسي 

يف غرفة وأنا ما انتبهت له وكان معي بعض الشباب فأسر ايلَّ قال اآلن صعد إىل 
قسيس فدخل غرفة من غرف القطار طبعا فهمت أنا لسان حاله يقول القطار 

كان هو جالس فيها تعرف القطار فيه » اللي«عليك به فأنا قمت ودخلت الغرفة 
أجلس » وين«صفني من الكراسي طوال هو جالس هناك يف الزاوية وأنا دخلت 

عيدا عنه قلت يف نفسي ما ينبغي أن أجلس جتاهه الن هذا سيثريه فأنا جلست ب
  جلست أفكر كيف أدخل معه يف املوضوع .

مث اهللا عز وجل تفضل وجاء باملناسبة دخل شخص من املنطقة اليت وقف 
القطار هناك لريكب الركاب وكنت أنا أعلم مسبق أن يف األمس القريب بين 

اآلن حتريك القسيس قلت: » بقى«بزوجه فهو يسلم على إخواننا قلت وأنا أتقصد 
بين بأهله يف األمس فباركوا له بتربيك الرسول عليه السالم وال  أخوكم هذا

تباركوا له بتربيك اجلاهلية األوىل وجاهلية القرن العشرين فأنا أقول وقولوا معي 
بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري أما تربيك اجلاهلية األوىل واألخرية 

ًء على اآلباء وانطلقت أتكلم مبا يسر اهللا وكم مرة كان البنون وبا» بالرفاء والبنني«
  عز وجل .
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وأذكر جيدا بدأت اذكر بعض مناقب وفضائل اإلسالم يف األمة اجلاهلية األمية 
اليت ال تكتتب وال حتسب، بينما هناك فارس و الروم فرسول اهللا صلى اهللا عليه 

لكأس املثلوم فيه وسلّم علمهم خري الدنيا واآلخرة اهم أن يشربوا من اإلناء أو ا
ثلمة فانتهوا مل ؟ ما يدرون والشعوب كلها ما كانت تدري إال يف هذا القرن 
العشرين ماهو السبب تبني هلم أن هذا الكسر تتراكم عليه جراثيم ميكروبات دقيقة 
ودقيقة جدا ال ترى إال باملكرب اهر فاإلسالم باسم الدين اهم عما يضرهم باسم 

بده «لوا كذا أفضت يف مثل هذا حىت شعرت بأن القسيس امتأل والطب قال ال تفع
  يتكلم " وذلك ما أبغي .

قال أبو معاوية البريويت : كلمة عامية شامية يقصد ا : » ( شوية«فأخذت 
بعض أو قليل ) نفس فانطلق هو انظروا اآلن الفرق بني املسلم الذي هداه اهللا وبني 

قال أبو » ( شوف«ا تسلسلت حىت وصلت هلديف الكافر الذي أضله اهللا كيف أن
معاوية البريويت : كلمة عامية يقصد ا : انظر ) هو كيف فجأين قال: إذا كان 

، ما يف ربط أبدا و »شوف«؟ »أتاتورك«اإلسالم هكذا فلماذا املسلمني يكفرون 
 ال فيها التسلسل العلمي املنطقي ، دخلنا معه يف املوضوع من الشاهد قلت ـ
بسموا منا يا أبونا بقولوا له ومن حكمة اهللا أن كان موجود يومئذ عسكري يف 

قال أبو معاوية البريويت : كلمة عامية يقصد ا : » ( اللي» «ها«اجليش االجنليزي 
يف اجليش الفيش الفرنسي إىل آخره » فرنسا«الذي ) جاء إىل سوريا بعد خروج 
أيضا عسكري ـ وحتدث معه بينت له أن املهم كان يف واحد نصراين لبناين 

ألن هو مسلم ال ألن هو تربأ من اإلسالم حينما » أتاتورك«املسلمني ما كفروا 
فرض على املسلمني نظاما غري نظام اإلسالم و من مجلتها مثالً انه سوى يف اإلرث 

] مث ١١بني الذكر واألنثى واهللا يقول عندنا: ] للذكر مثل حظ األنثيني [ [النساء:
فرض على الشعب التركي املسلم القبعة قال هو : ايش فيها؟ القبعة هذا لباس ـ 
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مساه هو ـ بأنه لباس أممي ما عاد يعين خاص مبن خيالف اإلسالم إىل آخره 
  هذه العادات واألزياء ما الزم يكون فيها التشدد هذا .» بعدين«و

ثقف اخلبيث يعين قلت له : اجلواب من ناحيتني: الناحية األوىل ـ هو م
وتعرف أن القسيسني دراستهم تكون دراسة واعية خاصة إذا كانوا نسبوا للتنصري 
الذي يسمونه بالتبشري ـ قلت له أنت تعلم أن مقومات الشعوب هي احملافظة على 

األحاديث اليت » بقى«لغتها و تارخيها وتقاليدها فاإلسالم من كماله ذكرت له 
من تشبه بقوم « سبيل احملافظة على الشخصية املسلمة دائما حنن نذكرها معكم يف

إىل آخره ولذلك فاإلسالم يريد لألمة املسلمة أن حتافظ على »... فهو منهم
شخصيتها حىت يف مظهرها ألن الظاهر عنوان الباطن وهذا ثابت يف الفلسفة 

ؤثر يف احلديثة اليوم هذا الذي ثبت عندنا يف الشرع اليوم وصلوا إليه أن الظاهر ي
باطن اإلنسان، كنت قرأت قدميا كتاب ألهل األوربيني طبعا أنا ال أحسن اللغة 
األجنبية إال لغيت األلبانية طبعا، مترجم هذا الكتاب امسه فلسفة املالبس احلقيقة أنا 
استفدت من هذا الكتاب التالية: يقول شئ مشاهد بالعني ما حيتاج إىل إميان 

ليه الثياب البالية تالقيه ماشى مبسكنة وبتواضع و إىل بالغيب رجل فقري يكون ع
قال أبو معاوية البريويت » ( هيك«آخره، ألبسه ثياب جديدة مجيلة بتالقيه انتصب 

: كلمة عامية شامية يقصد ا : هكذا ) ومشى وكأنه لسان حاله مثل ما يقولوا 
ر ذا اللباس الظاهر هذا تغي» يا أرض اشتدي ما حد عليك قدي«عندنا يف الشام 

تأثر يف الباطن باألول كان ميشى ذليالً حقريا وإذا به ينتصب هكذا قويا تكلمت 
معه يف هذا املوضوع لذلك اإلسالم يأمر املسلمني باحملافظة على زيهم ولباسهم ، 

  فرضنا.
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قلت له ـ وهنا الشاهد اآلن وقد طال الس فنختصر على هذا إن شاء اهللا: 
: نفترض أن فيه هناك مصلحة للشعب التركي املسلم يف أن يفرض هذا قلت له

مصطفى مجال «احلاكم املسلم ـ زعم ـ الذي أىب أن يستمر على امسه اإلسالمي 
لو كان حقيقة هناك يف مصلحة »: أتاتورك«فحذف هذا االسم ومسى حاله » باشا

ضع شعره قلت له للشعب التركي أن يلبسه هذا الزى الكافر كان باستطاعته أن ي
قال أبو معاوية البريويت : كلمة عامية شامية يقصد ا : قبعات ) » ( برنيطات«يف 

  يتعرفوا إىل الظل واىل "زيق: مثل شاطئ من قماش كان باستطاعته.
  السائل: أن يبقى الرأس عادي:
بتسموه » شو«يف عليها مثل ما أدري » بس«اجلواب : ال هي نفس القبعة 

اخضر ازرق إىل آخره فكان بإمكانه هذا احلاكم إذا أراد فعالً أن قماش ابيض 
حيقق مصلحة هؤالء األتراك املسلمني بوضع قبعة أن مييز القبعة املسلمة من القبعة 
الكافرة بأن يضع الشريط األبيض فكل من رآه يقول إن هذا مسلم قلت له اتمع 

بطهم بنظام متفرع لكن كله اإلسالمي كتلة واحدة ولذلك لتحقق هذه التكلفة ر
حق املسلم على املسلم مخس: يسلم «جيمع األمة وجيعلها أمة واحدة ، من ذلك 

هذا السالم حينما املسلم يف الشعب املسلم يضيع شخصيته املسلمة » عليه إذا لقيه
إذا لقيته فسلم «بدأ ينفك هذا الرباط الذي ربطه اإلسالم مبثل هذا النظام وهو 

فأنا إذا مشيت يف الطريق ورأيت مسلما متربنط بالربنيطة ( قال أبو معاوية » عليه
أقول يف نفسي » راح«البريويت : كلمة عامية شامية يقصد ا : البس قبعة ) أنا 

هو أمحد هذا انطونيوس أو جورجوس أو ما شابه ذلك فسوف ال أسلِّم » مو«هذا 
ئذ يكون الرباط مستمر بيين وبينه فال عليه لكن ملا يكون عليه شعار اإلسالم حين

جيوز إذًا حنن أن نعامل املسلمني كما ترى أنت يف معاملة النصارى أن هذا لباس 
وليس له عالقة بالدين مث ضربت له املثال الذي كبله باحلديد قلت له : هل أفهم 
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من كالم أن أنت اآلن ـ هو واضع القلنسوة السوداء والبس جبة سوداء عريضة 
ثل بعض املشايخ بال تشبيه يعين ـ قلت أرأيت أنت اآلن لو رفعت هذه القبعة م

من رأسك ووضعت العمامة البيضاء على الطربوش األمحر وضعته بديلها هذا 
عندكم؟ قال: ال ال قلت مل؟ هذا لباس ما له عالقة بالعقيدة وبالدين » معليش«

هذا هو الفرق بيننا  قلت له:» هون بقى أنا كمشته«قال: ال حنن رجال دين 
وبينكم حنن أكرب مسلم و أصغر مسلم هو رجل دين أما أنتم فرجال دين ورجال 
ال دين فما ال جيوز لكم جيوز لغريكم وكانت القاضية وهذا احلديث كله من 

قال أبو معاوية البريويت : هي قرية من قرى حمافظة دمشق » ( مضاية«دمشق إىل 
ية ) مسافة مخسني كيلو متر واخلبيث متنيت أن أستطيع على مقربة من احلدود اللبنان

أجلس مع شيخ مسلم مثل هذه اجللسة أقدر أتفاهم أنا و إياه شئ مؤسف جدا، 
اجلندي اللبناين االجنليزي يف اجليش االجنليزي ملا دخلنا معه يف مناقشته يف » هداك«

الم الشيخ أو األستاذ يقول هداك: واهللا يا أبونا ك» شو«عقيدة التثليث ما التثليث 
قال يومها واهللا كالمه مقبول وهو نصراين، الن فطرة اهللا يعين مثل » شو«ما ادري 

اإلسالم كله فطره، فاحلمد هللا يعين حنن جيب أن نفهم اإلسالم ونطبق منه ما 
  نستطيع .

 يف متّ والذي األلباين، الشيخ مع لقائهو اهلامشي منصور بن إبراهيم[ من شريط 
  ]  هـ ١٤١٣/  ٥/  ١٢ يف األردن/  عمان
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  قصة الورقة الضائعة اليت مل يعثر عليها اإلمام األلباين
  

قال العالّمة األلباين رمحه اهللا يف مقدمة كتابه ( فهرس خمطوطات املكتبة 
  الظاهرية) :

( ومل يكن ليخطر على بايل، وضع مثل هذا الفهرس، ألنه ليس من 
الوقت ليساعدين عليه، ولكن اهللا تبارك وتعاىل اختصاصي، وليس عندي متسع من 

إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه، فقد ابتليت مبرض خفيف أصاب بصري، منذ أكثر من 
اثين عشر عاماً، فنصحين الطبيب املختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل يف 

  املهنة (تصليح الساعات) مقدار ستة أشهر.
فتركت ذلك كله حنو أسبوعني، مث أخذت نفسي  فعملت بنصيحته أول األمر،

تراودين، وتزين يل أن أعمل شيئاً يف هذه العطلة اململة، عمالً ال ينايف بزعمي 
نصيحته، فتذكرت رسالة خمطوطة يف املكتبة، امسها ((ذم املالهي)) للحافظ ابن أيب 

نسخها يل؟ الدنيا، مل تطبع فيما أعلم يومئذ، فقلت: ما املانع من أن أكلف من ي
وحىت يتم نسخها، ويأيت وقت مقابلتها باألصل، يكون قد مضى زمن ال بأس به 
من الراحة، فبإمكاين يومئذ مقابلتها، وهي ال تستدعي جهداً ينايف الوضع الصحي 
الذي أنا فيه، مث أحققها بعد ذلك على مهل، وأخرج أحاديثها، مث نطبعها، وكل 

سي! فلما وصل الناسخ إىل منتصف الرسالة، ذلك على فترات لكي ال أشق على نف
أبلغين أن فيها نقصاً، فأمرته بأن يتابع نسخها حىت ينتهي منها، مث قابلتها معه على 
األصل، فتأكدت من النقص الذي أشار إليه، وأقدره بأربع صفحات يف ورقة 
واحدة يف منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها، وكيف ميكنين العثور عليها؟ 

الة حمفوظة يف جملد من الدات املوضوعة يف املكتبة حتت عنوان (جماميع)، والرس
ويف كل جملد منها على الغالب عديد من الرسائل والكتب، خمتلفة اخلطوط 



٢٢٥ ينمن حياة العالمة األلبا

واملواضيع، والورق لوناً وقياساً، فقلت يف نفسي، لعل الورقة الضائعة قد خاطها 
رأيتين مندفعاً بكل رغبة ونشاط الد سهواً يف جملد آخر، من هذه الدات! ف

باحثاً عنها فيها، على التسلسل. ونسيت أو تناسيت نفسي، والوضع الصحي الذي 
أنا فيه! فإذا ما تذكرته، مل أعدم ما أتعلل به، من مثل القول بأن هذا البحث ال 

  ينافيه، ألنه ال يصحبه كتابة وال قراءة مضنية!
خذ يسترعي انتباهي عناوين بعض وما كدت أجتاوز بعض الدات، حىت أ

الرسائل واملؤلفات، حملدثني مشهورين، وحفاظ معروفني، فأقف عندها، باحثاً هلا، 
دارساً إياها، فأمتىن لو أا تنسخ وحتقق، مث تطبع، ولكين كنت أجدها يف غالب 
األحيان ناقصة األطراف واألجزاء، فأجد الثاين دون األول مثالً ، فلم أندفع 

ها عندي، وتابعت البحث عن الورقة الضائعة، ولكن عبثاً حىت انتهت لتسجيل
) جملداً، بيد أين وجدتين يف أثناء املتابعة ١٥٢جملدات (ااميع) البالغ عددها (

أخذت أسجل يف مسوديت عناوين بعض الكتب اليت راقتين، وشجعين على ذلك، 
كانت من قبل من  أنين عثرت يف أثناء البحث فيها على بعض النواقص اليت

  الصوارف عن التسجيل.
وملا مل أعثر على الورقة يف الدات املذكورة، قلت يف نفسي: لعلها خيطت 
خطأ يف جملد من جملدات احلديث، واملسجلة يف املكتبة حتت عنوان (حديث)! 
فأخذت أقلبها جملداً جملداً، حىت انتهيت منها دون أن أقف عليها، لكين سجلت 

  ء اهللا من املؤلفات والرسائل.عندي ما شا
وهكذا لك أزل أعلل النفس وأمنيها باحلصول على الورقة، فأنتقل يف البحث 
عنها بني جملدات املكتبة ورسائلها من علم إىل آخر؛ حىت أتيت على مجيع 

) ١٠٠٠٠املخطوطات احملفوظة يف املكتبة، والبالغ عددها حنو عشرة آالف (
  خمطوط، دون أن أحظها ا!



٢٢٦ حديث الذكريات

ولكين مل أيأس بعد، فهناك ما يعرف بـ (الدست)، وهو عبارة عن مكدسات 
من األوراق والكراريس املتنوعة اليت ال يعرف أصلها، فأخذت يف البحث فيها بدقة 

  وعناية، ولكن دون جدوى.
وحينئذ يأست من الورقة، ولكين نظرت فوجدت أن اهللا تبارك وتعاىل قد فتح 

من العلم، طاملا كنت غافالً عنه كغريي، وهو أن يف  يل من ورائها باباً عظيماً
املكتبة الظاهرية كنوزاً من الكتب والرسائل يف خمتلف العلوم النافعة اليت خلفها لنا 
أجدادنا رمحهم اهللا تعاىل، وفيها من نوادر املخطوطات اليت قد ال توجد يف غريها 

  من املكتبات العاملية، مما مل يطبع بعد.
 ذلك واستحكم يف قليب، استأنفت دراسة خمطوطات املكتبة كلها فلما تبني يل

من أوهلا إىل آخرها، للمرة الثانية، على ضوء جتربيت السابقة اليت سجلت فيها ما 
انتقيت فقط من الكتب، فأخذت أسجل اآلن كل ما يتعلق بعلم احلديث منها مما 

، حىت ولو كانت ورقة يفيدين يف ختصصي؛ ال أترك شاردة وال واردة ، إال سجلته
واحدة، ومن كتاب أو جزء جمهول اهلوية! وكأن اهللا تبارك وتعاىل كان يعدين 
بذلك كله للمرحلة الثالثة واألخرية، وهي دراسة هذه الكتب، دراسة دقيقة ، 
واستخراج ما فيها من احلديث النبوي مع دراسة أسانيده وطرقه، وغري ذلك من 

ملرحلة الثانية، ألتقط نتفاً من هذه الفوائد اليت أعثر عليها الفوائد. فإين كنت أثناء ا
عفواً، فما كدت أنتهي منها حىت تشبعت بضرورة دراستها كتاباً كتاباً، وجزءاً 

  جزءاً.
ولذلك فقد مشرت عن ساعد اجلد ، واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، ال أدع 

ستخرجت منها ما أعثر عليه صحيفة إال تصفحتها، وال ورقة شاردة إال قرأا، وا
من فائدة علمية، وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي ا حنو أربعني جملداً، يف 
كل جملد حنو أربعمائة ورقة، يف كل ورقة حديث واحد، معزواً إىل مجيع املصادر 



٢٢٧ ينمن حياة العالمة األلبا

اليت وجدا فيها، مع أسانيده وطرقه، ورتبت األحاديث فيها على حروف املعجم، 
ت أغذي كل مؤلفايت ومشاريعي العلمية، األمر الذي يساعدين ومن هذه الدا

على التحقيق العلمي، الذي ال يتيسر ألكثر أهل العلم، ال سيما يف هذا الزمان 
الذي قنعوا فيه بالرجوع إىل بعض املختصرات يف علم احلديث وغريه من 

حصل املطبوعات! فهذه الثروة احلديثية الضخمة اليت توفرت عندي؛ ما كنت أل
عليها لو مل ييسر اهللا يل هذه الدراسة حبثاً عن الورقة الضائعة! فاحلمد هللا الذي 

  بنعمته تتم الصاحلات. )
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



٢٢٨ حديث الذكريات

  الشيخ علي احلليب يري ( الورقة الضائعة ) لشيخه األلباين
  

قال الشيخ علي احلليب حفظه اهللا يف شريط " اهلمة يف طلب العلم " : لكن 
شاء اهللا أمرا هيأ أسبابه، كنت مرة أقرأ يف جريدة سعودية أظُّنها سبحان اهللا إذا 

من يعرف جريدة  -ألن فيها صفحة تراثية-جريدة اجلزيرة فإذا بأحد احملققني
فإذا  -صحيفة املدينة-اجلزيرة يرى أن فيها صفحة تراثية أو صحيفة املدينة عفوا

يت طبعا شيخنا مل يحققْها ألن الورقَة ضائعة بأحد احملققني ينتقد طبعة ذَم املالهي ال
اللهم عافنا -ونِسي الكتاب وشفيت عينه بعد ذلك وهللا احلمد لكثرة ما كان يدعو 

هذا كان شيخنا شديد اللهج به ،  -يف أسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارثَ منا
أنا يف العادة ال أقرأها لكن إذا كنت يف عمرة أو فأنا مرة رأيت يف صحيفة املدينة و

حج ويتيسر يل أشتريها وأنظر ما فيها فإذا مبحقق باحث من علماء املدينة فيما 
أذكر ينتقد الطبعة املصرية من كتاب ذم املالهي ويقول وقفت على نسخة تركية 

صورة الورقة  وهذه -وهو اعتمد نسخة الظاهرية اليت فيها ورقة مفقودة-كَاملة 
املَفْقُودة و وضعها فأتيت باجلريدة لشيخنا وقُلت لَه هذه صورة الورقة الضائعة اليت 
أنتجت كتاب معجم احلَديث يف أربعني مجلدا وهكذا العلم وانظروا صرب العلماء 

.  
  
  
  
  
  

  



٢٢٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  من رسائل األلباين إىل ابن باز رمحهما اهللا
  

  :الرسالة األوىل
  

 قُوممن الشيخ األلباين إىل الشيخ ابن باز حول ترشيح الشيخ األلباين لي كتاب
املُعدة للطَّبعِ، وتتضمن اقتراحات لإلمام ابن باز » فتح الباري«على تصحيح نسخة 

  حول طباعة وإخراج " فتح الباري " البن حجر :
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  إىل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز من حممد ناصر الدين األلباين

  . عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاتهو
م نِعمه فإني أحمد إليكُم اَهللا الذي ال إله إال هو، وأسأَلُه أنْ يدمي علينا وعليكُ

  .ظاهرةً وباطنةً
  أما بعد؛

هـ، وقد ١٣٧٨وال سنة ش ٢٠فقد تلقَّيت منذُ أمد كتابكُم الكرمي املؤرخ يف 
طبعةً جيدةً، وأشكر لكُم حسن » فتح الباري«علمت ما فيه من عزمكُم على طبعِ 

ظنكُم بأخيكم؛ حيثُ رشحتموين ألقوم على تصحيحِ نسخته املُعدة للطَّبع، 
  ومقابلَتها بالنسخِ املطبوعة، واملخطوطة .

ي أري ولكنأنٍء إالَّ ليشري؛ ال لكَلِّفُوا به غيالقيامِ بذلك، وت نفُونِي مى أنْ تع
أرى أنَّ الوقت الذي يتطلَّبه هذا العملُ اهلام، إذَا صرفْته فيما هو أمس باختصاصي، 

األحكام، والتفقُّه من خدمة السنة، ومتْييزِ الصحيح من الضعيف منها، واستنباط 
  فيها أولَى من ذلك .



٢٣٠ حديث الذكريات

  وهلذا أقْترِح عليكم أنْ تنظُروا يف اقْتراحنا اآليت:
 يها للطبع؛ ُأللْقها، وإعدادبعد االنتهاِء من تصحيح ةمالِ املَلْزسروا بإرأنْ تأم

، مث أعلِّق على بعضِ عليها نظرةً سريعةَ؛ لعلِّي أعثُر على بعض األخطاء؛ فأُصححها
  املواطن اليت يبدو يل ضرورةُ التعليق عليها، ويمكن حصر ذلك باُألسسِ التالية :

  التنبيه على حديث صحيح ضعفَه املؤلِّف، أو سكَت عنه. - ١
  التنبيه على حديث ضعيف قواه املؤلِّف، أو سكَت عنه. - ٢
٣ - باحلَق رِيحصهلا  الت ارِحالش ضرعلِ الَّيت تة يف املسائقِ للكتاب والسنافاملو

  بتفْصيلٍ دون أنْ يرجح قوالً .
توضيح بعضِ املواطنِ اليت حتتاج إىل إيضاح ـ ال سيما ما كان فيها ذا  - ٤

اء والتقْصتبالعقيدة السلفية ـ، وليس ذلك على طريقة االس لَةعِ؛ فإنّ هذا صبت
  يتطَلَّب فراغاً وجهداً كبرياً، وإنما على قَدرِ ما يتيسر لنا .

وباختصار: نرى أنَّ إخراج الشرحِ ذه التحقيقَات أنفَع للناس،ال سيماَ وقد 
من املُتصوفَة، قَد أعد العدةَ لطَبعِ  بلَغين من مصدرٍ ثقَة، أنَّ أحد املغارِبة من املُحدثني

هذا الكتاب أيضاً، وال شك أنه سيعلِّق عليه تعليقاً يوجه فيه القُراَء إىل ضالالته 
قالوا : ويف ...» اللَّهم بارِك لَنا في شامنا «وبِدعه، اليت منها : حملُه احلديثَ: 

احلديث... مما حيملُه على » هناك الزلَازِلُ والْفتن «رسول اهللا؟ قال:  جنْدنا يا
  إخواننا املُوحدين من أهل جند، ويسميهِم؛ بلْ يلَقِّبهم بالقَرنِيني.

 ،هليقِ عليعنَ ضرورةَ التووهذا احلديثُ يف البخاري ـ كما تعلمون ـ، أفال تر
ثَالوعلى أم أْييدين، وتدحعلى املو للرد هلُّونغتحقيقته،ويس ون عنعدتاملُب رِفُها يصه مم

  إشراك الضالني من املسلمني ؟
ثُم إننا نغتنِم هذه املناسبةَ لنقَدم إليكُم بعض االقتراحات املتعلِّقَة بطَبعِ الكتاب، 

أنيقاً م جرخى يا:حتيضر  



٢٣١ ينمن حياة العالمة األلبا

  ذكْر الباب يف نصف السطر. - ١
ترقيم الكتب واألبواب بأرقام متسلسلة حبيث ينحصر عدد أبواب كل  - ٢

كتاب؛ فإنَّ ذلك مما يساعد على االنتفاعِ من الفهارس املوضوعة للبخاري ككتاب 
  " مفتاح كنوز السنة "

تاب ـ وبذلك يتضح عدد إعطاُء كُلِّ حديث رقماً متسلسالً إىل آخر الك - ٣
  أحاديث البخاري ـ على أن يكون أول السطر.

  ذكر الباب كعنوان يف منتصف الشرح. - ٤
  ذكر الباب يف رأس كل صفحة. - ٥
  تشكيلُ ما يشكلُ من الشرحِ. - ٦
إصدار كُلِّ جملَّد على عدة أجزاٍء، كما فعلوا أخرياً بلسان العرب،  - ٧

  لكربى؛ تيسرياً على الراغبني يف شراء الكتاب أنْ يشتروه .والطبقات ا
» اللسان«تغليف كُلِّ جزٍء بغالف ملون منقُوشٍ، على منط  - ٨

  ».الطبقات«و
 عِ الكتاب على غايةوفِّقَكُم لطبه، ونسألُ اَهللا تعاىل أنْ يكْرلنا ذ نسا حيهذا مم

  تبارك وتعاىل يتولَّى جزاَءكُم . من الصحة والكمال، واُهللا
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وعلى من كان عندكُم من الشيوخ 

  واألساتذة واإلخوان.
  أخوكم / حممد ناصر الدين األلباين

  هـ٢٨/١١/١٣٧٨دمشق 
  

  الرسالة الثانية
  



٢٣٢ حديث الذكريات

 كتاب من الشيخ األلباين إىل الشيخ ابن باز يتضمن شكراً ودعاًء على جهود
  بذهلا الشيخ ابن باز يف سبيل تيسري زيارة الشيخ األلباين وعالجه .

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.
إىل مساحة األخ الشيخ أيب عبد اهللا عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز املوقَّر قواكُم 

  وأحسن إليكُم . اهللا، وثبتكُم،
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  وبعد؛
 هوداجلزيل، على ما بذلتموه من ج كرِ األخويإىل مساحتكم بالش مي أتقدفإن
حثيثَة يف سبيل تيِسريِ شأْن زياريت للملكة العربية السعودية، وتسهيلِ ظروف 

  معاجليت يف مستشفياا.
بحانه وتعاىل أن خيتار يل الصالح من أمرِي، وأنْ يهيئَ يل يف وإين أسأل اهللا س

  هذا الشأْن خير ما ينفَعين يف ديين ودنياي .
؛ »من لَا يشكُر الناس: لَايشكُر اللَّه «وعمالً بقولِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: 

خيراً على ماتبذُلُونه إلخوانِكُم وأبنائكُم، وسددكُم أقولُ لسماحتكُم: جزاكُم اُهللا 
.احلَق نم زِيدطَاكُم إىل مخ توثب ،إىل احلق باحلق  

  
من صنع إلَيكُم معروفاً «أقول ذلك أيضاً من باب قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

، »وه، فَادعوا لَه حتى تعلَموا أنْ قَد كافَأْتموهفَكَافئُوه، فَإِنْ لَم تستطيعوا أنْ تكَافئُ
وخير الدعاِء يف هذه املناسبة، أنْ أقُولَ ـ كما يف احلديث اآلخرِ ـ: جزاكُم اُهللا 



٢٣٣ ينمن حياة العالمة األلبا

أَبلَغَ في من صنِع إِلَيه معروف، فَقَالَ لفَاعله: جزاك اَُهللا خيراً؛ فَقَد «خيراً؛ لقَوله: 
  ».اَلثَّناِء

وكذلك أقَدم شكْرِي إىل كُلِّ أخٍ يف اهللا ـ مهما كان موقعه ـ ممن بذَلُوا، 
  ويبذُلون من جهد يف تسهيل ما أشرت إليه سابقاً .

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .
  

  هـ١٤١٨ شوال ٢٨عمان 
  أخوكم / حممد ناصر الدين األلباين

  
ملؤلِّفه الشيخِ » الرسائل املتبادلة بني الشيخ ابن باز والعلماء«نقالً عن كتاب 

  حممد بن إبراهيم احلمد
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الشيخ األلباين يقل بسيارته أمريكي يف إحدى طرق سوريا، ويناقشه يف عقيدة 
  أن اهللا يف كل مكان

  
  

كنت مرة منطلق من حلب إىل إدلب، ومن إدلب إىل الالذقية :  يقول رمحه اهللا
غرباً هناك يف سوريا، وكان معي أحد إخواننا امسه عبد الرمحن شليب، ذهبنا إىل 
الالذقية من إدلب، تعرفون األوروبيني عندهم طريقة الشحاذة، الذي يكون يف 

  سيارة جماناً ماذا يعملوا.
  مداخلة: ... ستوب بيسموها.

خ: ما أعرف، يوقف شحاذ يف الطريق بس بطريقة عصرية، وأنا ماشي الشي
بسياريت وجبانيب صاحيب، طبعاً مسرعني بعض اإلسراع، أو كثري اإلسراع، ما أدري 
... ، املهم بعدما قطعنا شوطاً مسعنا أن هناك شخصاً رافع إامه، وقفنا هكذا 

نا نأخذه معنا، السيارة فاضية، وتطلعنا باملرآة، فعالً: ما رأيك يا عبد الرمحن، دع
الشاهد، رجعنا واهللا، وإذ بالرجل أمريكي، وزوجته واقفه ... ، ولكن ليست 
واقفة علناً، (واقفة) جانباً، فلما أوقفنا السيارة أشار إليها، فقلت (ألخينا) عبد 
الرمحن، إذاً: سنقطع الطريق معهما بعدما عرفنا أم أجانب، الشاهد: ركبوا 

  ومشينا، صاحيب يرطن االجنليزية، أما أنا ال أرطنها، حسيب ألبانييت. االثنني
بدأ قلت له: اسأهلم من أين هم، ... حىت وصلنا: ما هي عقيدتك أنت يف اهللا 
عز وجل، قال: يف كل مكان. هذه عقيدة الدكتور، غرابة أن تكون عقيدة واحد 

ه كذا .. قل له كذا .. كافر أمريكي، ليس هناك غرابة، فقلت أنا لصاحبنا: قل ل
وهو يترجم ... حىت وصلنا إىل بيت القصيد، قال يل: واهللا هذا هو املعقول، 
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املعقول أن اهللا فوق املخلوقات كلها؛ ألنه كان وليس هناك خلق، ال زمان وال 
  مكان، كيف يقال أن اهللا يف كل مكان .

  
  ] ) ٢٨٢سلسلة اهلدى والنور ( [ 
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  يتحدث عن شيخه األلباين أبو إسحاق احلويين الشيخ 
  

  قال يف شريط مفرغ :
بعد حنو عشر سنوات تقريباً جاء الشيخ األلباين حفظه اهللا إىل مصر سنة 

، لكنين ما استطعت أن ألتقي به، نم) وحاضر يف أنصار السنة يف عابدي١٩٧٦(
رحلت إىل األردن، هـ) ملا ١٤٠٧لكنين التقيت بالشيخ حفظه اهللا أول مرة (سنة 

وكان بصدد إصدار بعض الكتب، وأذكر أنه كان يوجد هناك طالب غال يف حب 
الشيخ ناصر ، والغلو ال يأيت خبري أبداً، وهو اآلن عدو للشيخ األلباين ، وهذا 
الطالب ذكره الشيخ ناصر يف مقدمة كتابه (خمتصر الشمائل) ذكر أنه ملا نزل 

اين وأهله، وذهب يستأجر لنفسه داراً أخرى ملدة األردن أخلى داره للشيخ األلب
  ثالثة أشهر، حىت بىن الشيخ األلباين داره اليت يسكن فيها.

فهذا الذي تطوع هو الذي أعطى الشيخ األلباين فكرة سابقة عين، وهو الذي 
  سهل يل أن ألتقي به، وإال كانت املسألة صعبة جدا .

الشيخ األلباين األدب، ال العلم، كان أعظم شيء اكتسبته يف الرحلة إىل 
فمصاحبة العلماء مسألة يف غاية الضرورة، وعندما رأيت الشيخ قلت يف نفسي: إن 
هذا الرجل سقط سهواً من القرون األوىل، نظرة احلديث واضحة على وجهه، 

  وتواضعه الشديد وهضمه حلجم نفسه .
  امل .قلت له مرة : يا شيخ ! أنت قلت بأنه جيوز تقبيل يد الع

  قال: العامل، وهل رأيت عاملاً ؟ قلت له: أنا أرى اآلن عاملاً .
  قال: ال، أنا طويلب علم .

ال أنسى أبداً هذه اجلملة، كم أثّرت هذه اجلملة يف نفسي ! هذه الرحلة 
بالرغم أا كانت قصرية قرابة شهر، إال أا كسرت هذا األمر متاماً، وندمت أن 
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ردن فترة طويلة يالزم الشيخ حىت يتعلم منه األدب، لكن على اإلنسان مل يبق يف األ
  أية حال هذا جاء جممل الكالم على طلب احلديث خاصة .

وقد كنا حنضر يف اجلامع األزهر عند كثري من املشايخ، ندرس الفقه والقراءات 
  والنحو، وليس يف سرييت شيء أكثر يستحق الذكر .

  واهللا أعلم .
  

  آخر : وقال يف شريط مفرغ
مهمة العامل الرباين شاقة جدا، وهم مبتلون بتحريف النص عنهم أيضاً، وإشاعة 
اإلشاعات أيضاً عنهم، فال يكاد يسلم عامل رباين من إشاعات مغرضة تشوه 

  تارخيه، وحسبنا بالشيخ ناصر الدين األلباين حمدث العصر .
ذه االفتراءات شرد هذا الرجل افترى عليه كثريون جدا ما مل يقله، وبسبب ه

يف بالد األرض، فال ترى له وطناً وال سكناً، وحياته يف الفترة األخرية مؤملة جدا، 
عامل مثل هذا العامل يشرد يف بالد األرض؛ وألنه يرى حرمة السفر إىل بالد الكفر 
فهو مل يتجه إىل أمريكا وفرنسا أو غريها وإال لوجد حرية كبرية، فظل على حدود 

ت ستة أشهر! ممنوع من دخوهلا ! وممنوع من دخول الكويت ! وممنوع من اإلمارا
دخول السعودية ! وممنوع من دخول سوريا ! كيف هلذا الرجل أن يعيش ؟ وما 
دخل األردن إال بتزكية خاصة من تلميذه الشيخ حممد بن إبراهيم الشقرة وكيل 

حسني بصفته وزارة األوقاف وإمام مسجد دار الصفوة، فدخل إىل امللك 
الشخصية يطلب منه دخول الشيخ ناصر الدين األلباين إىل األردن مع التعهد بألّا 
يلتقي بأحد، وأجربوه أن يكتب على باب (الفيال) : ( ممنوع جميء أكثر من اثنني ) 

  !! ألنه جتمهر، وال بد من موعد على اهلاتف .
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األخرية وبعدما أنسوا جانبه ويف األيام األوىل ضيقوا عليه بشدة، لكن يف األيام 
دعا جمموعة للغداء وصادف أن  -يف زياريت لعمان  -تركوا له هذا األمر، حىت أنه 

كنت فيهم، وكنا مخسة وعشرين فرداً، فخرجوا، فقلت للشيخ: هذه الالفتة تقول 
  : ممنوع دخول أكثر من اثنني .

ذا العامل ال يوجد له قال: هم دخلوا اثنني اثنني ! هو سريع البديهة جدا ! فه
مكان يستريح فيه، وقبل ذلك منعوا دروسه العامة يف مسجد عمر يف الزرقاء، حىت 
أنه مل يتمكن أن يلقي دروساً على طالب العلم إال يف بيت أحدهم خلسة بعد 

  صالة العشاء .
وعندما وقع مؤمتر السنة والسرية النبوية يف مصر مل يستدعوا الشيخ ناصر الدين 

اين، وهو أعظم الناس منة على املسلمني يف هذا العصر للسنة والسرية النبوية، األلب
  وما قالوا للشيخ ناصر : تعال وشرفنا حىت ولو عضواً، ال تتكلم .
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  لقاء األلباين مع جملة البيان
  
  
 هذا يف اإلسالمية الدعوة أعالم من األلباين الدين ناصر حممد الشيخ ضيلةف

 وتعليمه احلديث تعلم يف عمره أمضى احلديث، علماء بارك ومن العصر،
 الفضل ولقاءاته ودروسه لكتبه وكان األمة، يدي بني السنة ووضع فيه، والتصنيف

  .واملوضوع الضعيف عن واالبتعاد الصحيحة السنة حنو التوجه يف الكبري واألثر
 على بةواإلجا والبحث التحقيق يف عالية مهة صاحب -اهللا حفظه- يزال وال
 العجيب ودأبه بالعلم شغفه وإن اإلسالمي العامل بلدان شىت من الواردة األسئلة
  .السابقني بالعلماء ليذكرنا
  علمه، من واالستفادة به اللقاء يف) البيان( عند قدمية رغبة كانت وقد

 العصر هذا يف التجديدي دورهم ينكر ال الذين البارزين بعلمائنا القراء وتعريف
  .احلوار هذا معه وكان التحرير رئيس والتقاه املناسبة الفرصة جاءت وقد

 يف اإلسالمية اجلامعة يف احلديث مادة بتدريس قمتم عندما الشيخ فضيلة: س
 عن يبحث الذي املتعلم الشباب من تيار إجياد يف بارز دور لكم كان النبوية املدينة
 الضعيف، من الصحيح ييزومت خترجيه عن والبحث باحلديث، ويهتم الشرعي، الدليل

  وانتشار؟ ازدياد يف هو وهل التيار، هذا عن راضون أنتم هل
  بني ما أتردد كنت تركتين، أو تركتها وملا باجلامعة، صلة يل ليس: ج

  .هناك احملاضرات بعض مراجعة سبيل يف وأخرى آونة
 ولكن. اآلن واقعها أعرف ال لذلك عليها التردد على تساعدين الظروف تعد مل
 أن شك وال السلفية، اإلسالمية الثقافة نشر يف بواجبها قائمة تزال ال عامة بصورة
 اآلن هم احلديث، مادة هناك ندرس كنا يوم كانوا الذين الطالب من إخواننا بعض
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 أم األول العهد يف كان كما مستمراً يزال ما التأثري هل أدري وال ودكاترة، أساتذة
 على واالطالع اجلامعة على بالتردد إال معرفته إىل لنا سبيل ال مما هذا ازداد،

  .مسريا
 عندهم تالمذم، أو التالميذ هؤالء بعض على مالحظة، هناك ولكن: س
  يصحح؟ أن جيب هذا أنّ ترون أال املنهج، عرض يف قسوة أو خشونة
  بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إلَى ادع[ العاملني رب قال كما نقول حنن نعم،: ج

ظَةعووالْم ةنالدعاة مجيع إىل يوجه أن جيب وهذا] احلَس.  
 اإلسالمي؟ والعامل العربية البالد يف السلفي التيار على مالحظات لكم هل: س

  هي؟ وما
 كلها، اإلسالمية األجواء اكتسح هللا واحلمد السلفي التيار أن باعتقادي: ج
 يتزلفون أصبحوا يعادونه قريبال باألمس كانوا الذين أن ذلك على دليل وأكرب
 واليت السلفية الدعوة أن أرى الواقع يف لكن خبري، يبشر هذا امسه، ويتبنون إليه،
 الدعاة من كثري كان وإن اإلسالمية، بالصحوة اليوم يسمى فيما الفضل إليها يعود

 احلقة، السلفية بالدعوة الصحوة يربطون وال احلقيقة، هذه يتجاهلون اإلسالميني
 األصل إىل بالرجوع عنها يعرب واليت اليوم املوجودة الصحوة أن هي احلقيقة نلك
 من معلوم هو كما أدق بعبارة الرجوع هذا عن نعرب وحنن ،) والسنة الكتاب(

  .حماضراتنا
  السلف منهج إىل الدعوة ا يقرن أن جيب والسنة الكتاب إىل الدعوة إن

 يدندنون ال اآلخرون كان وإن الوحيدين، املصدرين هذين فهم يف الصاحل
 القدمية الفرقة سبب هو به االهتمام عدم إذ جداً، ضروري أنه مع املنهج هذا حول

 عدم إال وذاك هذا سبب يكن ومل اليوم، املوجودة احلديثة والفرق تارخيياً، املعروفة
  .الصاحل السلف منهج على والسنة الكتاب فهم إىل الرجوع
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 ... الصحوة هذه من عنها نتج وما انتشارها مع - السلفية الدعوة إن: أقول
 دائرة وتوسيع حوهلا، الكالم تفصيل أوالً يبينون علماء إىل حتتاج جمملة - العصرية
  .احلياة شؤون كل جتمع تفاصيله بكل اإلسالم هي إا السلفية، الدعوة

 درسوني حيام عاشوا علماء إىل حباجة السلفية للدعوة البيان يف التعميم هذا
 الذين الشباب من كثرياً فإن وعمالً، وكتابة قوالً الناس ويدعون والسنة الكتاب
 كثرة ذلك آثار ومن تفاصيلها، يفهموا أن قبل إليها الدعوة يستعجلون يتبنوا،
 تكاد وال جداً، عديدين مؤلفني من احلاضر العصر يف تطبع اليت واملؤلفات الرسائل

 شيخ بكلمة وأعين شيخ، بأنه إليه يشار من هؤالء من الكاثرة الكثرة هذه يف جتد
 هذا علمه، يف متمكن أنه: العريف املعىن أيضاً وأعين) وكبري مسن( اللغوي املعىن

 وأن يؤلف أن له تسوغ األقل على دراسة اإلسالم يدرس مل املتحمس الشباب
  .مبحاضراته أو بكتاباته سواء الناس يدعو

  صحية؟ غري ظاهرة ناآل الكثرية الكتب ظاهرة* 
 كثرة الظاهرة هذه نتائج ومن واحد، بآن وتنذر بصحوة، تنبئ أبداً أبداً: ج

 اختذوا كانوا وإن السابقة القلة السابق، الزمن يف قلتهم مع والطابعني الناشرين
 الغالب يف كانوا ولكن - شرعاً به بأس ال وهذا- للعيش مهنة والنشر الطباعة

 مع اآلن أما. اللجنة هذه على مروره بعد إال الكتاب يطبع ال علمية، جلاناً يشكلون
 الفتات وجتد العلم، خلدمة وليس للتجارة هو النشر أن األمر جند الشديد األسف
 أهل من جلنة عليه التعليق أو حتقيقه على قام الكتاب هذا أن يقال ضخمة

  !حيقق مل بأنه شعورك مع املطبعية، األخطاء لكثرة حتزن تقرأ وحينما االختصاص
 جتد املؤلفات، بشىت املكتبات غزو يف الناشرين مع احملدثون املؤلفون تعاون

 وليس ذاك من يأخذ وهذا هذا من يأخذ هذا واحد، موضوع يف متعددة رسائل
  .جديد علم هناك
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 صعبة اجلزائريني لغة أن مع. لغته أعجبتين اجلزائريني، أحد يب اتصل أمس قبل
 ماذا يلحن، ال فصحى عربية هلجته كانت األخ هذا ولكن هلجتنا غري فلهجتهم

 أشرت اليت للمستدرك تلخيصه يف الذهيب احلافظ أوهام مجع بصدد أنا: قال سألين،
 شرط على صحيح وقال احلاكم أخرجه: مثالً أنت تقول حيث كتبك يف إليها

 سك،لنف فامجع فعلت ولئن تفعل، ال: له قلت رأيك؟ فما الذهيب، ووافقه مسلم
 أن منك نريد لناصر، وال لزيد وال لبكر ال مقلداً، وال إمعة، تكون أال أريدك ألين
 فالن قول مع فالن قول جيمع أن يستطيع إنسان وكل واجتهادك جهدك تنشر

 ال العلم، لطالب أقول هكذا اهود هذا من الناس يستفيد ماذا رسالة، ويؤلف
 ميكن كتاب أول هو كتاب عندي: ثالًم هلم وأضرب والنشر التأليف يف تتسرعوا

 معجم وختريج ترتيب يف النضري الروض: (وامسه جملدين يف وهو تأليفي أنه يقال أن
 من يتعجب اإلنسان يراه حينما سنة، ٢٥ عمري وكان ألفته) الصغري الطرباين

 كثرياً، منه أستفيد عتياً الكرب من بلغت أن بعد اآلن أما باخلط، العناية ومن اجلهد
 وهناك بنفسي، نفسي على أستدرك ألنين ، ملاذا؟ للنشر، صاحل أنه أرى ال ولكن
 رجاله كل بإسناد حديثاً رأوا إذا الذين اجلمهور مع أنا كنت جداً، واضح مثال
 هذا على صحيح، إسناد هذا أقول كنت حبان، ابن وثقة واحداً شخصاً إال ثقات

 به، يوثق ال حبان ابن توثيق نأ رأيت بعد، فيما لكن الكتاب، هذا يف جريت
 أصبحوا احلديث بعلم عنوا ممن كثرياً أن الناس وعلى علي اهللا فضل من واآلن

 منذ عليه عثرت شيء معي جد مث أقول، كنت كما ال أقول أنا صرت كما يقولون
 أنه فيه الصواب حبان، ابن عن وانتشر نشرته الذي يف الصواب وجه أن سنني بضع
 هذا يل تبني) به يوثق ال حبان ابن توثيق أن أحد يقول ال يعين( إطالقه على ليس
 ابن توثيق: أقول صرت املصطلح، علم يف تذكر مل نقطة هذه العملية، املمارسة من

 ثقات، كانوا إذا عنه، كثريون رواة له املوثق هذا كان إذا إال به يوثق ال حبان
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 الناشئون عجائب، حصلت مث حبان ابن بتوثيق االعتداد إىل النفس تطمئن عندئذ
 وفيه احلديث هذا تصحح ملاذا أنت: علي يردون صاروا األول تنبيهي أخذوا الذين
.. وكذا كذا يل تكشف أنه اآلن هلم أبني طبعاً!  حبان؟ ابن إال يوثقه مل فالن،
 يفهمه لكن احلديث، مصطلح علم يف مذكور غري هذا به، تفردت بشيء وليس

  .يتسرع أال الناشئ...  من اآلن نريد حنن اخلالصة، ،..باملمارسة اإلنسان
 ال وأم التعليم، طرق يف اإلسالمية اجلامعات منهج ينتقدون الناس بعض: س

  برأيكم؟ للتعلم املثلى الطريقة هي ما علماء، ليكونوا مؤهلني علم طلبة خيرجون
 بةالطل يئ اجلامعات لكن علماء، خترج أن بإمكاا ليس اجلامعات: ج

 يتابعون ال بواجبهم، يقومون ال يتخرجون الذين أن واحلق علماء، ليكونوا
 على لينكبوا أساتذم من تلقوها اليت والتوجيهات العلمية القواعد من االستفادة

 املتخرجني هؤالء جل فأصبح ونشراً، وحماضرة كتابة العلمي النضج عند مث العلم،
  .الدول بعض يف كبار موظفني يصبحوا أن أو ومعلمني أساتذة يصبحوا أن مههم

  ويف التربية، فقدان التقوى، فقدان هي اليوم اإلسالمي العامل مصيبة إن
  .صاحبه يضر قد بل يكفي ال وحده العلم أن يف خيتلفون ال الناس أن اعتقادي

 ما املقررة، املناهج يف وكذلك التعليم، طرق يف ضعفاً هناك أن أعتقد: س
  رأيكم؟
  يف تالحظ أن عليك ولكن أفيدك، حىت للمنهج دراسة يعند ليس: ج

 تساعد ال واليت حددوها اليت واألوقات وضعوها اليت السنني عدد اجلامعات
 بعض يف أو اهلند جامعات بعض يف يدرسون، قدمياً كانوا كما العلم دراسة على

 مافي فعرفت الستة الكتب يدرسون أم أمسع كنت القدمية الطريقة على احللقات
 على تساعد ال اجلامعات يف تنظم اليت األوقات للربكة، يدرسوا كانوا أم بعد

 كان باجلامعة، هناك كنت يوم أنا: بشخصي مثالً لك أضرب املناهج، يف التوسع
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 إال املقرر من أي أن استطعت ما فأنا) السالم سبل( من األول اجلزء املقررات من
 ذرعاً، الطالب ضاق حصتني، يف الواحد ديثاحل أدرس كنت ألين الربع، من أقل

 نلتقي وكنا يومها، اجلامعة رئيس باز بن العزيز عبد الشيخ إىل يشكونين فراحوا
 صحيح،: له فقلت تطويلك، من يشكون الطالب إن: يل فقال واألساتذة بالرئيس

 واحد كل دليل أذكر أن بد ال املذاهب، بني فيها خمتلف وأحكام أقوال هناك لكن
  .بالتفصيل العلماء كالم تذكر وال حيضرك، مبا اكتف: يل فقال تصفية، وأعمل

 الجند فيها ويتوسعوا الدراسة يف اخلطأ يتابعوا مل إن يتخرجون الذين الطالب
 يف أستاذاً يصبح الدكتوراه شهادة يأخذ عندما الطالب أن والسبب علماء، بينهم

 اليت والقوانني املفاهيم يستثمر ال فهو الدوائر، من دائرة يف يتوظف أو اجلامعة
  .فقط وللعلم للعلم يتفرغ ال كما تلقاها،
  اجلامعية؟ للدراسات إمتاماً العلم حلقات إحياء ترون أال: س
  يدرس؟ الذي من املشكلة، إىل نعود ولكن نعم،: ج
 يف الدكاترة اإلخوة بعض من مسعت العلمية، النواحي بعض إىل نعود: س

 صحيح إىل السنن كتب تقسيم يف لطريقتكم نقداً العلم وطلبة ميةاإلسال اجلامعات
 فما العكس، أو ضعيف احلديث هذا أن بعدئذ لكم يتبني رمبا: يقولون وضعيف
  رأيكم؟
  يريدون؟ وماذا وواقع ممكن هذا: ج
 كما كامالً الكتاب فيبقى اهلامش يف عليه وتعلقون داود أيب سنن تبقى لو: س

  داود؟ أبو ألفه
  .وضعيفه داود أيب صحيح لنترك ولكن مشكلة، هذه: ج
 أن يقع ما وكثرياً تعلم، كما والضعيفة الصحيحة: سلسلتان اآلن عندي أنا

 اجلهلة، عند مستنكر وهذا وبالعكس، الضعيفة، إىل الصحيحة من حديثاً أنقل
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 والصورة األوىل الصورة بني الفرق ما العلم؛ أهل عند جداً مشكور ومقبول
 ما نادراً علي اهللا فضل من وأنا داود أيب سنن طبع نعيد سنوات بعد رمبا األخرى؟

 يقبل ال الصحيح العلم أن متشبع ألنين فيه، النظر وأعيد إال كتاب طباعة أعيد
 هو كما ويعيده خلت سنة عشرين من كتاباً ألف مؤلف من أتعجب وأنا اجلمود،

 خيطئ إنسان جهد أم السماء؟ من وحي هو هل العلم، هذا ما يبدل، وال يغري ال
 من أحاديث وانتقلت الكتاب طباعة وأعدنا هلؤالء استجبنا أننا ولنفرض ويصيب،
 هذا ننقل أن املمكن ومن القضية، لنفس فنعود وبالعكس الصحيح إىل الضعيف
 ولكنهم هو؛ كما البخاري دع: يقولوا مل ولكنهم للبخاري، خمتصري إىل االقتراح
 حنو من داود أيب سنن بتقسيم بدأت ملا انين احلقيقة أقول وأنا ه،ينكرون وال يقرونه
 هذا أفعل :قلت متاماً، أمامي النظر وجوه عرضت وضعيف، صحيح إىل سنة أربعني

 مثل العلم على احلريصني األدباء بعض ذلك يف وأيدين عندي ترجح مث هذا، أو
 مشروعي داخل يفو عندي ترجح قسمني، السنة جعل يف أيدين عبيد، محدي األخ

 الصحيحة السنة تقريب ثانية جهة ومن جهة، من األمة يدي بني السنة تقريب
 معرفة إىل حباجة ليسوا الناس عامة ألن خوف، ال وبعدئذ الضعيفة، وليس

 له أقدم الناس عامة من رجل كان فإذا خاصتهم، ذلك حيتاج وإمنا الضعيف،
 معرفة عليهم فيجب اخلاصة أما حسبه، هذا وأقول داود أيب صحيح

 ذلك يف وقدويت ذلك عندي ترجح لقد. للناس موجهون أم الضعيف،فاملفروض
  :األئمة

  ... البخاري مثل الصحاح أئمة
 عنها رجعتم مث زمن من ا قلتم الفقهية، الفتاوى بعض هناك هل أستاذنا،: س

  أقوى؟ أدلة على إلطالعكم



٢٤٦ حديث الذكريات

 على احمللق الذهب بتحرمي ولالق عن تراجعت أين إشاعة عين بلغك رمبا: ج
  .أصل هلا ليس وكلها أخرى إشاعات هناك ورمبا كذب، فهذا النساء،
  أهل منهج أن وهي احلديث، أول يف ذكرمتوها اليت النقطة إىل نعود: س

 نستطيع هل. مشكالم حل عل املسلمني يساعد حىت تفصيل إىل حيتاج السنة
 السنة أهل واستدالل تفكري طريقة وأعين املنهج، هلذا العريضة اخلطوط أن نقول أن
 من كثري يف تيمية ابن أو املوافقات يف الشاطيب أو الرسالة يف الشافعي كتبه ما هو

  ؟) والنقل العقل تعارض درء( وخاصة كتبه
 يتمثل الذين املسلمني، علماء نوادر من ذكرم الذي العلماء هؤالء نعم: ج
  .كتبهم يف السلفي العلمي املنهج

 حلياتكم بالنسبة الشباين األخ كتبه عما زيادة عندكم هل أستاذنا: س
  ... الشخصية؟

  .الكفاية فيه كتبه وما زيادة عندي ليس: ج
  ... العصر؟ هذا يف املسلم للشباب نصيحتكم هي ما أخري، سؤال: س
 يتفقهوا أن السابق، كالمي من األوىل فهمت رمبا: ناحيتني يف نصيحيت: ج
 يف يفقهه خرياً به اهللا يرد من: «-والسالم الصالة عليه- قوله على اًاعتماد بالدين
 كما اليد ملس أملسها اليت احلقيقة ألن العمل، دون بالعلم يكتفوا ال وأن »الدين
 العلمية الناحية دون الفكرية النواحي يف مهته اليوم الناهض شبابنا أكثر أن يقال

 الصحيح العلم مبعرفة استطاعوا ما يتوسعوا أن أوالً هؤالء أنصح أنا لذلك والعملية
 العلم، بأهل باالستعانة أو أمكنهم إذا بأشخاصهم إما والسنة الكتاب من املستقى

 القليلة ثقافتهم على اعتماداً جهل عن عنهم يصدر شيء على يقدموا ال وأن
 يهتمون مما أكثر بالعمل يهتموا أن أخرى جهة ومن جهة، من هذا الضحلة،

 أن وباألوىل يعملون، ال أكثرهم بالعلم يهتمون الذين األسف مع نرى ألننا ،بالعلم
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 أكثر بالعمل يهتموا أن عليهم األمر، فليعكسوا يعملوا، أال بالعلم يهتمون ال الذين
 أن يعلم ال ممن بغريهم فاألحرى العمل، يتركون العلم أهل كان فإذا العلم، من

 ويعكسوا العمل إىل جهودهم يصرفوا أن وطلبته العلم أهل فعلى أيضاً، العمل يترك
  .اتمع يف النقص كفة لتتعدل كثري وعمل علم إىل احلاضرة احلال

 – حقيقة وهذه علم دون عمل ينفع ال فكذلك عمل بال علم ينفع ال فكما
 الناشئ املسلم للشباب نصيحيت هذه املسلمني، علماء بني عليها متفق - احلمد وهللا
  .العصر هذا يف

 عمره يف اهللا ومد خرياً اهللا فجزاه. الطيبة الفرصة هذه على الشيخ وشكرنا
  .آخر لقاء معه لنا يكون أن ونرجو. فيه وبارك

  )١(. العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 هـ١٤١١) ربيع اآلخر ٣٣العدد (  )١(
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  لقاء الشيخ األلباين األول بالشيخ حممد حامد الفقي يف أول حجة حجها
  
  

أقول ما أدركتموه ، أول حجة حججتها زرته مع فهد قال الشيخ األلباين : 
املالك ، أيضا ما عرفتموه ، زرته ىف فندق ما أدرى شو كان امسه نسيت ، 
فجلست أنا وصاحيب فهد املالك ، هو قائد اجليش السعودي الذى جاء حمارباً ىف 
 فلسطني زعموا ، فلما مسع ىب الشيخ حامد وكان جالس على سرير وأنا مقابله ىف

  السرير الثاين ، فما كاد يسمع األلباين إال قام وعانقىن و ... إخل ،
ما كنا نعرف بعضنا ، وما أدرى كيف جاءت املناسبة فذكرت اإلخوان 

  املسلمني ىف سوريا ،
  قال : اخلُوان املسلمني ؟

أنا احلقيقة ما إستحسنت منه هذه اللفظة ، وتكلمت معه بصراحة قلت يا شيخ 
إلسم ال خيلو من غلو ، ألنه قد يكون فيه ناس خملصني وطيبني : إطالق هذا ا

وصاحلني، لكن شبه هلم ، أما نقول خوان !! فنحن ال نقول هذا الكالم لكنه يعرب 
عن واقعهم أم ليسوا على املنهج السلفى القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج 

  إطالقا . السلف الصاحل ، مث يصرون على ماهم عليه ، ال يتقدمون
  
  ] ) ٦٠٠شريط سلسلة اهلدى والنور ( [
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  أطفال اإلمام األلباين الذين توفّوا قبل بلوغهم السنتني
  
هـ / املوافق /  ١٣٦٤شوال سنة  ١٠ولدت ابنيت بشرية يوم االثنني /  – ١

  ميالدية، ١٩٤٥أيلول سنة  ١٧
 ١٣٦٥ة سنة ذي القعد ١٢مث ماتت إىل رمحة اهللا تعاىل مساء ار االثنني / 

ميالدية، وذلك بعد مرضٍ دام قريباً من  ١٩٤٦تشرين أول سنة  ٧هـ املوافق / 
  تسعة أشهر،

  فإنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خرياً منها 
  
=  ١٣٧٠ربيع اآلخر سنة  ١١ولدت بنيت أُميمة قبيل صالة اجلمعة /  – ٢

  م ، ٥١كانون الثاين سنة  ١٩
) العدوى  -قال أبو معاوية البريويت : هكذا قرأا  -مث ماتت ( مسلولة ؟؟ 

  م . ١٩٥١أيار سنة  ٢٨هـ =  ١٣٧٠شعبان سنة  ٢٢من أمها ليلة االثنني 
  
م الساعة  ٥٤آب سنة  ١٨=  ٧٣ذي احلجة سنة  ١٨ويف يوم الثالثاء /  – ٣

خللقة ولكنه صغري احلجم، مما الثامنة وربع بعد الظهر رزقين اهللا تعاىل غالماً تام ا
محل القابلة وبعض األطباء على القول بأنه جاء قبل موعده، وأشاروا إىل ضعف 
احتمال حياته، ومما دلّ على ذلك أنه مل يلتقم الثدي، فكنا نعصر له يف فمه شيئاً 

 خنتنه يسرياً جدا فيبتلعه بصعوبة، ويف اليوم السابع أجرينا يف حقه السنة إالّ أننا مل
برأي املزين،وملّا الحظنا أن صحته يف تأخر عرضناه على بعض األطباء فوصف له 
بعض األدوية فكأا زادت يف املشكلة حيث إنه امتنع عن االبتالع بالكلية، مث 
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جرى منه نزيف دم من أنفه وفمه مما أدى إىل وفاته، وذلك قبيل غروب مشس يوم 
   ٤=  ٧٤حمرم سنة  ٦السبت / 

ل اهللا تعاىل أن جيعله لنا فرطاً وذخراً، وإنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أسأ
  أجرين يف مصيبيت واخلف يل خرياً منها .

  
رزقين اهللا تعاىل يف الساعة الرابعة والنصف عربية من ليلة االثنني الواقع يف  – ٤

نها م ابنة مسيتها رفيدة، وذحبت ع ١٩٥٥أيلول سنة  ٥=  ١٣٧٥حمرم سنة  ١٦
وتصدقت بوزن شعرها ذهباً يف اليوم السابع من والدا، أسأل اهللا أن جيعلها قرة 

  عني لوالديها .
  )١(مث توفاها اهللا تبارك وتعاىل .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 من مشاركة أيب معاوية البريويت من ملتقى أهل احلديث . )١(
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  الشيخ األلباين يتحدث عن املكتبة الظاهرية
  
  

  قال رمحه اهللا :
  

د عشت بني خمطوطات الظاهرية ، وفيها نفائس املخطوطات ، كنت أج
بعضها نسخت مث مل تفتح مطلقاً ، والدليل أفتح وإذ بالورقة ملصقة باألخرى ، 
ألن احلرب إلِّي كانوا يستعملونه فيه مادة صمغ ، فأفتح الورقة تكاد تتمزق من 
اللصق ، فأفتح بيسر وبطء حىت ال يتمزق ، دليل أن هذا الكتاب مهمل مل يدرس 

  إطالقا ، هذا من حيث الكتاب ،
الرواد ، ما رأيت وال عمامة تردد على املكتبة الظاهرية طيلة حيايت ومن حيث 

  ، هذا شيء مؤسف جدا .
  
  ]) ٥٩٨شريط سلسلة اهلدى والنور ( [
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  األلباين وتلميذه الباين
  
  

قال الشيخ حممد عيد عباسي : امتاز الشيخ عبد الرمحن الباين بالوسطيّة 
امّة، وفكره اإلسالمي، فهو بعيد عن الغلوِّ واالعتدال واإلنصاف يف وجهته الع

والتطرّف جبميع أنواعه وأشكاله، فكان منصفًا يف حكمه على األشخاص 
واالجتاهات، يذكر احلسنات والسيِّئات، ال يغمطُ حقًّا لصديق وال عدو، وال 

بل  يتحاملُ على أحد، وال يبخسه فضله، وال يدع عاطفته متيل به كما تشاء،
  يضبطُ ذلك مبيزان الشرع، يصدر عنه ويزنُ به .

  
وال شكّ أن للدعوة السلفية اليت آمن ا منذ استوى عوده ونضج فكره أثرا 
كبريا يف ذلك، فهي الدعوةُ اليت تقوم على منهجٍ ربّاين علمي قومي ثابت أصيل، 

نهج اإلسالم نفسه، الذي هو مستند على الكتاب والسنّة وفهم سلف األمّة، وهو م
وسطٌ بني األديان، وأتباعه هم الوسطُ بني األمم واملذاهب ﴿ وكذلك جعلناكُم 

  ] .٢٨٣أُمّةً وسطًا ﴾ [البقرة: 
  

وقد استفاد هذا املنهج من حضوره جمالس العالمة احملدّث حممد ناصر الدين 
ة السلفيّة ورجال اإلصالح األلباين يف دمشق، ومن مطالعاته لكتب شيوخ الدعو

والبعث اإلسالميِّ احلديث، فوعاها متاما، ووجدت لديه استجابةً كاملة، وصار 
داعيةً هلا قويّا. وكان الشيخ األلباينُّ يعرف له حقَّه وفضله، فيستشريه يف أمور 
 الدعوة ونشاطها، وكان إذا انتهى الدرس كثريا ما مسّى عددا من خلَّص أصحابه



٢٥٣ ينمن حياة العالمة األلبا

 نا عبدالرمحن الباين، وطلب من اآلخرين االنصرافملالستشارة، وكان أوهلم مترج
  راشدين .

  
وقد عرض على الشيخ األلباينِّ أن يكونَ بيته يف حيِّ املهاجرين على سفح جبل 
قاسيون مقرّا للدعوة، فكانت تعقَد فيه الدروس، حىت استأجر اإلخوة مقرّا متوسطًا 

  نقلت إليه الدروس .يف مدينة دمشق 
  

... وكان الشيخ الباين سببا يف تأليف ونشر بعض الكتب والرسائل النافعة؛ 
باقتراح تأليفها ككتاب ((آداب الزِّفاف يف السنّة املطهّرة)) للعالمة األلباين رمحه 

  اهللا، وسنّ األستاذ الباين سنّةً حسنة حني وزّعه على املدعوِّين إىل حفل زفافه .
  

 -... وقد حدّثنا فقيدنا السابق الشيخ الداعية الكبري عبدالقادر األرناؤوط 
أن أهمّ ما دفعه إىل تبنِّي العقيدة السلفية هو األستاذ الباين رمحه  -رمحه اهللا تعاىل 

اهللا، حيث كان يزور الشيخ األلباينَّ الذي كان يسكن يف احليِّ الذي خيطُب يف 
بدالقادر، فكان إذا صلَّى فيه ورأى يف خطبته بعض مسجده اجلامع الشيخ ع

امللحوظات، أتاه وكلَّمه فيها بكلِّ مودّة ولطف وحكمة واحترام، وأبان له رأيه 
مرفقًا بالدّليل الشرعي، وقد يدلُّه على بعض املصادر العلمية، فحبّب إليه بذلك 

  )١(تلك الدعوة، فصار فيما بعد إماما فيها وداعيا هلا.

  

                                                        
 من مشاركة أحد أعضاء ملتقى أهل احلديث . )١(



٢٥٤ حديث الذكريات

  مع اإلمام األلباين يف حجته األخرية
  
  

  قال األخ عبد الرمحن الفاهوم حفظه اهللا :
سألت عمي الشيخ ( عزت خضر أبو عبد اهللا ) ... فقال أنه كان برفقة الشيخ 

  يف حجته األخرية ... -رمحه اهللا  -
  

يف حجته  -رمحه اهللا  -قال الشيخ عزت خضر : أنا مل أفارق الشيخ األلباين 
  ه إال عندما كان يزور ابنته يف جدة ،هذ

ويف آخر يوم قال الشيخ األلباين للشيخ عزت : نريد أن نرجع إىل عمان ولن 
نرجع إىل املدينة ، ألنه كان قد وعدهم بالرجوع إليهم وإلقاء بعض الكلمات ، 

بح صوته من  -ولكنه مل يستطع ألنه كان متعباً جدا، حىت أن صوته قد ذهب 
  فرجعوا مباشرة من جدة إىل عمان . -لكالم كثرة ا
  

قال الشيخ عزت خضر : دعى الشيخ ابن باز الشيخ األلباين على طعام يف 
منطقة العزيزية ، فكان الشيخ األلباين متعب ومل يستطع الذهاب لتلبية الدعوة ، 
فقال للشيخ عزت خضر : اذهب للشيخ ابن باز وبلغه سالمي واعتذر له عين ألين 

ولن أستطيع الذهاب ، فذهب الشيخ عزت لتلبية الدعوة وتلبية طلب الشيخ  متعب
  األلباين .

  



٢٥٥ ينمن حياة العالمة األلبا

وأيضا قال الشيخ عزت أنه قال للشيخ األلباين وهم يف مىن وقد كانوا داخل 
اخليمة : ملاذا ال خنرج خارج اخليمة ؟ فقال الشيخ األلباين : ال أريد اخلروج ، أريد 

  ال أحج بعد عامي هذا . أن أذكر اهللا تعاىل ، فلعلّي
وبالفعل مل حيج الشيخ بعد حجته هذه، فكانت آخر حجة حجها رمحه اهللا 

.)١(  
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٢٥٦ حديث الذكريات

  كلمة الشيخ مساعد بن بشري عن األلباين رمحه اهللا
  
  

  قال الشيخ مساعد بن بشري حاج السديرة عن اإلمام األلباين رمحه اهللا :
بفضله وعلمه وورعه وتقواه وحبه الشديد  ... الرجل تشهد له األمة اإلسالمية

  للسنة والتفاين فيها.
  

كما عرفته رمحه اهللا صبوراً على الدأب العلمي والتمحيص وقد عرفته من عام 
تسعني وثالمثائة وألف أو قبلها بعام وأنا آنذاك كنت مع مجاعة أنصار السنة 

باين رمحه اهللا ورمبا احملمدية مث تركتها ومع ذلك ما كنت استغىن عن كتابات األل
أُراه آنذاك عدواً ! لكن هذا أمر أعرفه عند كثري من اجلماعات اإلسالمية رمبا 
كادت له لكنها ال تستغين عنه، فإن الرجل ملي {ثقة} حيتاج الناس ملعامالته كما 

  يحتاج ملعاملة صاحب املال .
  

للمنذري فكانوا ويدل على ذلك هؤالء النفر الذين حققوا كتاب " الترغيب " 
ينقلون نقالً ال مرية فيه، كما يقال عندنا يف السودان { نقل مسطرة}، وملَّا توقف 
الشيخ حبيث مل يكمل الكتاب، ختبط هؤالء الدكاترة كما فضحهم الشيخ ملَّا حقق 

  الكتاب وأمتّه .
  

هـ والعام الذي يليه وكان يف ١٣٩٧وللشيخ مآثر كثرية جدا، وقد لقيته عام 
ت { البنا } جبدة، وكان مرتالً عامراً بارك اهللا فيه، وكنت قد سألته عن بي

اإلجازات وكنت ذا شغف ا، فجزاه اهللا خرياً مل يكن ذا اهتمامٍ ا، وإنْ كان 



٢٥٧ ينمن حياة العالمة األلبا

هذا رأي مجاعة من إخواننا السلفيني املعاصرين، وهو مما ال شك فيه خطأ غفر اهللا 
ه، وأعلَمين بإجازته عن عالّمة العصر الشيخ لنا وهلم، ومع ذلك فقد أجازين بكتب

أمحد حممد شاكر رمحه اهللا، واحلق أحق أن يتبع . هذا منهج الشيخ رمحه اهللا وهذا 
يوجد يف املراجعات اليت حصلت للشيخ تصحيحاً أو تضعيفاً فرح ا أصحاب 

على  األهواء وطريوها كل مطري ملآرم الفاسدة ، ونسوا وجتاهلوا أو أم حقيقة
جهل ولعله هو الصواب يف كثري ممن انتقد الشيخ كما يقول هو بنفسه رمحه اهللا { 
العلم ال يقبل اجلمود } . مثال تصحيحه لبعض األحاديث مث يطلع على آفاا 
وعللها والسبب عدم وجود املراجع أو غياب كثري من املراجع وهو مبا أُوتي من 

جع، والناقمون على الشيخ يف حقيقة األمر إمنا هم مهة ، يسر اهللا له كثرياً من املرا
  جهال ، وتغري احلكم يف املسألة كأا قاعدة معلومة عند أهل الفن ...

  
مقتطف من مقالة للشيخ مساعد بن بشري حاج السديرة عن الشيخ األلباين [

رمحه اهللا، كتبها يف الكويت فجر اخلامس عشر من ربيع الثاين لعام ست وعشرين 
  )١(]ع مئة وألف .وأرب
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٢٥٨ حديث الذكريات

  دقة الشيخ األلباين رمحه اهللا يف املواعيد
  
  

قال الشيخ أبو إسالم صاحل طه : كان الشيخ األلباين رمحه اهللا يربينا على الدقة 
أو صحبته اىل دعوة  يف املواعيد، ومن أمثلة لك أنين كنت إذا دعوته اىل زياريت

الذهاب قبل  عد املضروب له ويقول:كان رمحه اهللا ال يتأخر وال يتقدم عن املو
وحدث أن  املوعد كالتأخر عن املوعد، فالتأخر عن املوعد يربك صاحب الدعوة،
بربع ساعة  دعوته يوما عندي الساعة الواحدة ظهرا فوصل بسيارته قبل املوعد

  فبقي يف سيارته جالسا ومل يرتل حىت حان املوعد ...
 الذين كانوا برفقة الشيخ ذكروا يل ذلك، ومل أكن أعلم بوجود الشيخ إال أنَّ

باالستعداد  فلما سألت الشيخ عن ذلك فقال: ألنك قبل املوعد تكون مشغوال
املوعد شغلناك عما  الستقبال الضيوف يف املوعد احملدد ... فإذا دخلنا عليك قبل

  أنت فيه من استعداد وجتهيز الستقبال ضيوفك ...
  فرحم اهللا شيخنا ...

قهه! وما أشد حرصه على العمل بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه ما أدق ف
  وسلم.

 وكان رمحه اهللا إذا دعي ال يأخذ أحدا معه حىت يستأذن له صاحب الدعوة،
وأنا أقصد دعوته  وذات مرة دعوته قائال: يا شيخنا، أدعوكم للغداء عندي غدا،

فقلت له: أين أم  وعد وحده،هو وزوجته أم الفضل، ويف اليوم الثاين جاء يف امل
  الفضل؟



٢٥٩ ينمن حياة العالمة األلبا

فقال: أنت مل تذكر يل أن أحضر أم الفضل معي، وحنن نلتزم الدقة يف الكالم 
.)١(  
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٢٦٠ حديث الذكريات

  فتوى الشيخ يف هجرة الفلسطنيني
  

) : الصاحب ساحب، والطبع سراق،  ٣٢١٤قال يف " السلسلة الصحيحة " ( 
هي عن جماورة الكفار، وخمالطتهم، ولذلك جاءت األحاديث تترى يف الن
ننصح املسلمني أن ال  -وما زلنا -ومساكنتهم، وهي معروفة، ولذلك كنا

يستوطنوا بالد املشركني، وخباصة منهم املتحللني خلقاً ومكراً كاليهود مثالً يف 
أمريكا، بل ويف فلسطني احملتلة منهم؛ لفسقهم وفجورهم، واوم يف أعراضهم، 

ر عنهم، وقد ظهرت عدواهم يف بعض من يساكنهم من املسلمني يف مما هو مشهو
(حيفا) و (يافا) و (تل أبيب) وغريها من البالد اليت احتلُّوها وتغلبوا عليها، فال 
صالة وال حشمة وال حياء، حىت ال تكاد متيز الفتاة املسلمة من اليهودية لشدة 

ن إىل هناك أنه كلما كان املسلمون املشاة بينهما يف التربج! ومما يالحظه املسافرو
بعيدين يف مساكنهم عن البالد املذكورة؛ كانت الفتنة باليهود ومدامهتهم للبيوت 
ليالً أقل تأثراً واحنرافاً.والقصص يف ذلك معروفة ال ينكرها إال جاحد مكابر، ولوال 

  ضيق اال لسردنا الكثري الكثري منها.
  وذه املناسبة أقول:

من جهة  -، والواقعية املؤسفة-من جهة -هذه احلقيقة الشرعية لقد جتاهل
مجاعةٌ من ذوي األهواء واحلزبية العمياء، وعلى رأسهم ذاك (الفقري) حقاً،  -أخرى

الذي أثارها حرباً شعواء على كاتب هذه السطور؛ لقوله جرة املسلمني 
يه الطمأنينة الفلسطينيني من ظلم اليهود وطغيام إىل بلد إسالمي جيدون ف

واخلالص من فسادهم، وذلك يف خطبة ألقاها يف مسجد محزة يف عمان يوم اجلمعة 
)، أدارها خطبة سياسية ملصلحة ١٤١٣يف العشرين من ذي احلجة سنة (

االنتخابات القادمة الشخصية، ال يستفيد منها أحد من السامعني للخطبة علماً وال 



٢٦١ ينمن حياة العالمة األلبا

اء يف قلوم ضد أخ هلم مسلم، يبهته اخلطيب ذكراً، وإمنا ما يلقي العداوة والبغض
مباليس فيه زاعماً أنه"يطالب تفريغ األراضي احملتلة حىت تصبح خالصة لبين إسرائيل 

  "! مث أخذ يرميه بكل باقعة فيقول:
  

"يا عميل! يا شيخ اخليانة! يا شيخ الشياطني وشيطان املشايخ! يا فتوى 
إخل ما هو مسجل يف شريطه،حىت وصل به  الضالل! يا مفيت يا دجال! يا.. يا.. "

إن  -األمر إىل أن حضهم على لعنه! مما يرجع عليه بنص احلديث الصحيح املرفوع
، كيف ال، وقد بلغ به طغيانه إىل أن صرح بأن كل البالد -شاء اهللا تعاىل

  اإلسالمية التعد ديار إسالم؟!
  ما نصه: وبناًء عليه حض الناس على اهلجرة إىل اليهود! فقال

  "ما أرى إال أن اهلجرة واجبة من اجلزائر إىل (تل أبيب) "!
  وقال:

تريبني أن أعيش يف القدس حتت احتالل اليهود،  -أقسم باهللا -"واهللا! لو خ
وبني أن أعيش يف أي عاصمة عربية؛الخترت أن أعيش يف القدس حتت احتالل 

  اليهود... ".
  

عاً وسياسةً واجتماعياً؛ استمر الرجل ومع كل هذه التصرحيات اخلطرية شر
ينشر مسومه بني الناس يف خطبه وجمالسه،حىت تأثر ا كثري من الناس وظنوها حقاً، 
ولعل من آثار ذلك أن كُبست داري من (املخابرات)، وفُتشت تفتيشاً دقيقاً يف 
سبع ساعات وأكثر، وصادروا حنو ستني خطاباً من خمتلف البالد اإلسالمية 

ريها،وكذلك صادرواعديداً من األشرطة يل ولغريي من طالب العلم ؛ بدعوى وغ
  البحث عن أسلحة ومفرقعات!! واهللا املستعان.



٢٦٢ حديث الذكريات

  
ولقد كان من تلك اآلثار السيئة: أن تتابع اخلطباء يف كثري من املساجد، 
وبعض الكتاب يف بعض اجلرائد يضربون على أوتاره وينفخون يف ناره، افتراًء 

  :-دون أي حياء أو خجل -حىت كتب أحد احلزبيني ما نصه وكذباً،
"وأخشى أن يكون قد وصل مرحلة اخلرف يف أرذل العمر اليت ال يعلم 

  صاحبها شيئاً "!
صلى اهللا  -)،وصدق رسول اهللا ١٠٥٣العدد ٠٠١٤١٤حمرم١٧(جريدة اللواء

  القائل: "إذا مل تستح فاصنع ما شئت ". رواه البخاري. -عليه وسلم 
  
استمرت اآلثار السيئة تنتشر يف الشعب وتتطور حىت قال أحدهم: إنه زنديق! و

وقال آخر: إنه ماسوين!!حىت كاد أن تقع يف اتمع فنت ال حتمد عقباها؛ لوال 
  لطف اهللا تعاىل! عامل اهللا املثريين هلا مبا يستحقون.

  
والكتاب  وإن مما يلفت نظر األلباء املخلصني: أن أحداً من أولئك اخلطباء

املثريين للفتنة مل يسق قويل يف اهلجرة، واحتجاجي بالقرآن والسنة، وقوله عليه 
الصالة والسالم: "ال تنقطع اهلجرة ما دام اجلهاد" ؛ ألم يعلمون يف قرارة نفوسهم 

 -أم لو فعلوا ذلك النكشف للناس زغلهم وجهلهم،واصطيادهم يف املاء العكر
أن يريين  كبريهم (الفقري) الذي أرجو اهللا تبارك وتعاىل، وخباصة منهم -كما يقال

فيه يومه األسود، أو يتوب إىل اهللا مما جنته يداه، ونطق به، وسكت عنه مناصروه، 
  إنه خري مسؤول.

  كتبت هذا للعربة واملوعظة، وهللا عاقبة األمور.
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  جييب أللبايناو تسأل صوت العرب
  

  رحيمبسم اهللا الرمحن ال
  

إن احلمد هللا ، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا ، ومن يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضل فال هادي له ، وأشهد 

  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله .
يف اجلمهورية العربية املتحدة  أما بعد ، فقد دعت وزارة أوقاف اإلقليم اجلنويب

  األستاذ حممد ناصر الدين األلباين للمشاركة يف مباحث جلنة احلديث بالقاهرة .
وملا عاد فضيلته إىل دمشق ، سأله مندوب جريدة ( صوت العرب ) عدة أسئلة 
تتعلق مبهمة جلنة احلديث ، وحبياة الشيخ العلمية ، فأجاب عنها فضيلته ، وقد 

من  ٨) املؤرخ بـ  ١٨٤٩العرب ) األسئلة واألجوبة يف العدد( نشرت ( صوت 
  م . ١٩٦٠من أيلول سنة  ٢٨هـ املوافق  ١٣٨٠ربيع اآلخر سنة 

وحنن الذين عرفنا الشيخ ناصر الدين يف جمالسه وندواته وكتبه ومقاالته مدافعا 
هد ، عن السنة أشد الدفاع ، حمبا هلا عظيم احلب ، ساعيا إىل نشرها ما وسعه اجل

حربا على خصومها أهلب احلرب ، كل ذلك يف قوة عارضة وسالسة بيان ، 
وتطبيق دقيق ملا رمسه علماء املصطلح رمحهم اهللا تعاىل ، وملا قرره علماء أصول 
الفقه من القواعد الفقهية ، املستخرجة من أدلة الكتاب والسنة ، حنن الذين عرفناه 

يرا للرأي العام ، وكشفا للحقيقة ، وتذكريا كذلك ننشر هذه األسئلة واألجوبة تنو
بالسنة وعلومها وبعض كتبها ، وبيانا لبعض علم الشيخ ناصر الدين يف خدمة 

  السنة احلبيبة 
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ولقد ذكرنا الشيخ _ جزاه اهللا خريا ، مبعرفته للحديث ومهته العصامية العالية 
كتب احلديث _ والناس أعالم املشتغلني بالسنة املطهرة ، الذين طاملا احننوا على 

نيام _ يضموا إليهم ويتفقهون فيها ، ويبينون الصحيح من الضعيف ، وينفون 
عنه حتريف الغالني ، وانتحال املبطلني ، وتأويل اجلاهلني ، وأالعيب املبتدعني !! ال 

  يبتغون من وراء ذلك إال أداء األمانة ، والثواب من عند اهللا تبارك وتعاىل .
م يف حمنة ، فهي بني جهل الناس ا ، وخصومة املستشرقني وأذنام والسنة اليو

هلا ، غري أا كما ثبتت يف األزمنة اخلوايل لألعاصري ، وسلمت من فتنة املتفلسفة 
واملعتزلة وتأويل اجلهمية واملعطلة ودسائس املشبهة ، فستثبت اليوم بإذن اهللا تبارك 

روا على كل نفس ونفيس ، { كتب اهللا وتعاىل وتنتصر ، ويتهيأ هلا رجال يؤث
  ألغلنب أنا ورسلي } ، { واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون } .

وإن من مصائب هذا الزمن املليء بالفنت ، أن طلع علينا ناس من جلدتنا ، 
ويتكلمون بلغتنا ، بإيقاظ بدعة نابية املالمح ، شوهاء الوجه ، أال وهي املنع من 

خذ بأحاديث اآلحاد الصحيحة يف العقيدة وأمور الغيب ، أو على األقل عدم األ
  إحياب األخذ ذه األحاديث فيها ! فكانوا كما قال الشاعر :

  فلم يضرها وأهوى قرنه الوعل       كناطح صحرة يوما ليوهنها
ومل يكتف قوم حرموا عقوهلم بالوقوف يف هذا املزلق اخلطر ، بل أنكروا السنة 

لة واحدة ، ومسوا أنفسهم قرآنيني _ وما أبعد القرآن عنهم ! _ وأحنوا بالالئمة مج
  على أئمة احلديث !

  اللوم أو سدوا املكن الذي سدوا       أقلوا عليهم ال أبا ألبيكم من 
وإننا لننتهز هذه الفرصة ، فنذكر السادة العلماء _ والذكرى تنفع املؤمنني _ 

العظيمة ، واملأثرة اخلالدة ، ويهتموا بالسنة : أسانيدها  أن يضطلعوا ذه املكرمة
ومتوا وخمطوطاا ومطبوعاا ، وليعتنوا ا ، ويقربوها للناس ، وينشروا بينهم 
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هديها ، مبا آتاهم اهللا تعاىل من علم ومعرفة وحكمة ، وجيعلوا الناس والعامة 
رويدا رويدا من السنة  يألفون مساع ما ترتقي إليه مداركهم منها ، ويقربوهم

ليأخذوا منها حبظ وافر ، وإذا فعل العلماء ذلك _ وإم لفاعلون إن شاء اهللا تعاىل 
  _ فعسى أن يسلكوا يف عداد أهل احلديث .

  أهل احلديث هم أهل النيب وإن مل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
دره من وليس شيء أبرد لقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأثلج لص

  انتشار السنة ، وانقماع البدعة .
وحنن إذ نزجي هذه الذكرى لعلمائنا وقادة الرأي فينا ، نرجو أن تتجه قلوم 
إىل خدمة السنة ونشرها ، فإن أحدا من املؤمنني ال يزهد يف األجر العظيم ، 

ن والثواب اجلزيل الذي كتبه اهللا ملن فعل ذلك ، وإن كل واحد من العلماء ال بد أ
يرغب يف أن يكون ممن دعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني قال : ( نضر 

  اهللا امرءا مسع منا حديثا فبلغه غريه .. ) احلديث 
هذا ظننا بعلمائنا ، وهذا هو أملنا ، ومن أوىل ذا الظن وهذا األمل الذي 

  حمبيه ؟يداعب القلوب من أتباع حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنصاره و
والعمل الطيب هو الذي خيلد ، وغريه يزول ولو ثبت إىل حني ، { فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهللا األمثال } 

.  
فإىل السنة أيها املسلمون حىت يرضى اهللا عنكم ، وتقر عني نبينا حممد صلى اهللا 

ه وخصومنا ، علموها أهلكم وأبناءكم ، عليه وآله وسلم ، وتسخن عني خصوم
وأحبوا من حيبها ، وعادوا من يعاديها ، وحكموها بينكم ، واجعلوها فيصل 
قضاياكم ، { فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف 

  أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } .
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  هـ ١٣٨٠من مجادى اآلخرة سنة  ٢٣

  ارعمر العط
  مقدمة صوت العرب

  
  

يف اجلمهورية العربية ضة عظيمة تشمل سائر جوانب احلياة ، فهنالك ضة 
سياسية ، وضة اجتماعية ، وضة صناعية ، وهنالك أيضا ضة علمية مباركة ال 
تقف عند حدود االهتمام بالعلوم احلديثة ، بل إن هذه النهضة تشمل فيما تشمل 

اجلليلة ، وخدمة تراثنا اإلسالمي اجلليل الذي أحلنا مكان بعث ثقافتنا املاضية 
الصدارة بني األمم ، وجعل لنا القيادة الفكرية والتشريعية واإلنسانية حقبة طويلة 

  من الزمن .
ومن أهم مظاهر هذه النهضة املباركة ما تقوم به وزارة األوقاف يف األقليم 

علماء اجلمهورية ، وأصدرت جملة اجلنويب ، فقد أنشأت جملسا إسالميا من صفوة 
راقية ، كما أصدرت سلسلة من الكتب املفيدة .. ولعله من أجلّ ما قامت به 
تأليف جلنة للحديث من كبار علماء اجلمهورية ، لتجمع الصحيح من حديث 
الرسول _ وهو املصدر الثاين لإلسالم بعد الكتاب الكرمي _ وترتبه وتشرحه 

  دة منه .الشرح الذي ييسر االستفا
وقد اختار سيادة وزير ألوقاف يف اإلقليم اجلنويب أمحد عبد اهللا طعيمة ، فضيلة 
العامل احملدث الشيخ ناصر الدين األلباين من اإلقليم الشمايل ليكون عضوا يف جلنة 
احلديث ، ودعاه إىل القاهرة ضيفا على وزارة األوقاف ليشارك يف مداوالت اللجنة 

عرض من األحباث ، وقد أحبت ( صوت العرب ) وهي ، ويبدي رأيه فيما ي
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احلريصة على تسجيل كل مظاهر النهضة أن تسجل هذا اجلانب العلمي اجلليل 
منها ، فتقدمت بعدد من األسئلة املهمة إىل فضيلة األستاذ ناصر الدين األلباين ، 

  فأجاب عليها مشكورا ، وهذه هي األسئلة واألجوبة .
  

  األسئلة واألجوبة
  
  _ ما هي املهمة اليت سافرمت من أجلها إىل القاهرة ؟ ١

ج _ كان قد صدر قرار وزاري من قبل سيادة وزير األوقاف أمحد عبد اهللا 
طعيمة بانتخايب عضوا يف " جلنة احلديث " ، وتفضل سيادته فدعاين لزيارة القاهرة 

  كي يتسىن يل لقاء أعضاء اللجنة والتفاهم معهم فيما هم بصدده .
  
  ية اللجنةغا
  
  _ ما هي الغاية من تأليف جلنة احلديث ؟ ٢

ج _ هي كما جاء يف املادة الثانية من القرار املشار إليه : مجع األحاديث 
  الصحيحة ، وتبويبها وشرحها شرحا موجزا .

  _ ما هي البحوث اليت جرت يف اجتماعات اللجنة ؟ ٣
ن ، جرى البحث فيهما ج _ مل يعقد يف أثناء وجودي يف القاهرة إال اجتماعا

حول املنهج الذي ينبغي مجع األحاديث الصحيحة على أساسه ، وبعد تداول الرأي 
يف ذلك ، اتفق على االعتماد على ما ذكره العلماء النقاد من تصحيح وتضعيف ، 

  كاإلمام النووي والزيلعي والعسقالين يف كتبهم ، وخاصة كتب التخريج منها .
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ت عنها أبو داود واملنذري وكذلك اليت صححها وأما األحاديث اليت سك
الترمذي ، فيعتمد عليهم فيها ، إال إذا عارضهم يف تصحيحها أحد من العلماء 

  النقاد املذكورين .
  بعض قرارات اللجنة

  
  _ وما هي القرارات اليت اختذت ؟ ٤

ج _ أوال : أن يكون عمل اللجنة مجع خمتارات من األحاديث الواضحة 
  دل على تعاليم اإلسالم يف كل موضوع من املوضوعات .العبارة لت

ثانيا : احلديث إن كان يف الصحيحني أو يف أحدمها اكتفي به من جهة احلكم 
بالصحية ، وإن كان يف جامع الترمذي اكتفي حبكم الترمذي عليه ما مل يوجد ما 

ذري يعارضه من أقوال احلفاظ ، وإن كان يف سنن أيب داود وسكت عنه هو واملن
ومل يعارض بأقوال احلافظ ؛ اكتفي به ، وأحاديث النسائي يف اتىب يعتمد عليها 
ما مل يتعقبها هو أو حافظ آخر ، وأحاديث ابن ماجه حيتاج فيما انفرد به منها إىل 

  مراجعة تلخيص السندي لزوائد البوصريي ، ما مل يعارض بأقوال احلفاظ أيضا .
  إال احلديث الضعيف ، ذكر مع بيان ضعفه . ثالثا : إذا مل يوجد يف الباب

رابعا : إذا وجد يف الباب أحاديث نص احلفاظ على حتسينها ، ومل توجد يف 
  الكتب الستة ؛ تؤخذ مع بيان مصدرها .

خامسا : يرجع عند اجلمع إىل الكتب اآلتية ملعرفة درجة احلديث : " تلخيص 
" للحافظ الزيلعي ، " ختريج احلبري " البن حجر العسقالين ، " نصب الراية 

أحاديث اإلحياء " للعراقي ، " شرح اإلحياء " للزبيدي ، " ختريج أحاديث 
الكشاف " البن حجر ، " اموع " للنووي ، " نيل األوطار " لإلمام الشوكاين ، 
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" فتح الباري " و " الدراية " وكالمها البن حجر ، واألخري هو خمتصر " نصب 
  ريج أحاديث الشفاء " للسيوطي ، وما يتيسر من املراجع .الراية " ، " خت

سادسا : إذا تراءى لبعض اللجان الفرعية رأي يف ختريج احلديث خالف ما 
نص عليه بعض احلفاظ ، فإنه يدون هذا الرأي منسوبا إىل قائله ، مث يعرض على 

  ديث .جلنة التنسيق حبضور صاحب الرأي ، لقبوله أو رفضه حسب قواعد علم احل
سابعا : إذا وجد حديث مناسب يف غري بابه اخلاص به ، كأن يكون يف باب 
االستئذان مثال حديث له صلة واضحة بالصالة أو اجلهاد أو املناقب ، فإن اللجنة 
تدونه يف كراسة لالنتفاع به يف موضعه املناسب ، وإن ناسب البابني ذكر فيهما أو 

  .ذكر يف أحدمها ونبه عليه يف اآلخر 
ثامنا : إذا وجد حديث اختلف احلفاظ يف درجته ، ذكرت األقوال املختلفة 

  مع االختصار والترجيح إن أمكن .
تاسعا : إذا تعارض حديثان وكل منهما صحيح أو حسن ، أو أحدمها صحيح 

  واألخر حسن ، أزيل التعارض بينهما يف الشرح بطريق من طرق اجلمع .
من خرجه مع بيان موضعه يف الباب  عاشرا : احلديث يعزى بلفظه إىل

  والكتاب ولو باهلامش .
  

  التوصية بطبع كتاب البوصريي
  
  _ هل قدمت اقتراحات من قبل اللجنة إىل وزارة األوقاف ؟ ٥

  ج _ نعم ، جاء يف حمضر اجتماع اللجنة األول الذي حضرته ما نصه :
، والنسخة ( أوصت اللجنة بأن تقوم الوزارة بطبع كتاب زوائد البوصريي 

  املخطوطة منه موجودة مبكتبة األوقاف اإلسالمية حبلب ) .
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  _ هل هي املرة األوىل اليت تسافرون فيها إىل القاهرة ؟ ٦
  ج _ نعم .

  
  نشاط وزارة األوقاف يف توجيه الشعب إىل اإلسالم الصحيح

  
  _ ما هي انطباعاتكم يف هذه الرحلة ؟ وإىل من تعرفتم من العلماء ؟ ٧

يتيسر يل يف املدة القصرية اليت قضيتها يف القاهرة ويف االسكندرية ج _ مل 
االتصال إال بقليل من أهل العلم والفضل ، أذكر منهم على سبيل املثال الكاتب 
اإلسالمي الكبري األستاذ حمب الدين اخلطيب ، واألستاذ حممد الغزايل ، والشيخ 

وبعض شيوخ اللجنة األفاضل  عبد الرزاق عفيفي ، والشيخ عبد العزيز الراشد ،
الذين حصل يل شرف التعرف م يف اجللستني املذكورتني ، ولقد وجدت منهم 

  كل ترحاب وتكرمي وتقدير ألسلويب اخلاص يف خدمة السنة املطهرة .
والشيء الذي لفت نظري وأخذ مبجامع قليب ، هو ذاك النشاط الذي ملسته يف 

وجيه مديرها فضيلة الشيخ السيد سابق ، ومن إدارة الثقافة يف وزارة األوقاف بت
معه من األساتذة األفاضل ، فلقد وجهوا عنايتهم إىل توجيه الشعب عن طريق 
اخلطباء واملدرسني يف املساجد ، وتعريف الناس باإلسالم نقيا مما دخل فيه من 

، من العقائد الباطلة ، والبدع املشوهة لنضارته ، وهلم يف ذلك أنواع من األساليب 
ذلك أم افتتحوا مكتبات يف كل مسجد ، وضعوا فيها خمتلف الكتب النافعة ، 
يستعني ا املصلون على تثقيف أنفسهم وتغذيتها بالعلم الصحيح ، ومن ذلك أيضا 
أم يشرفون على طبع الكتب ، ومينعون طبع ما كان منها منافيا لإلسالم إال بعد 

  مراجعته وحذف ما يلزم حذفه .



٢٧٢ حديث الذكريات

رأيت بعيين شيخا يف الوزارة تقدم إليه الكتب اإلسالمية اليت طبعت  ولقد
سابقا ، واليت يراد توزيعها على مكتبات املساجد ليبدي رأيه فيها ، حىت إذا ما 
تبني فيها شيء ينايف اإلسالم رد ومل تشتره الوزارة ، ومن ذلك أم يوزعون 

ولقد وقفت على منشور واحد  منشورات دورية فيها توجيه رشيد للناس مجيعا ،
منها ، فيه تنظيم حللقات الدروس الدينية يف املساجد ، وما ينبغي أن يقرأ املدرس 
من الكتب على الناس ، ففي التفسري تفسري احلافظ ابن كثري الدمشقي ، ويف 
احلديث رياض الصاحلني ، ويف الفقه كتاب فقه السنة للسيد سابق ، ويف السرية 

ألستاذ الغزايل ، وقد طبع أخريا مع خترجيي ألحاديثه ، ونور اليقني يف فقه السرية ل
سرية سيد املرسلني وإمتام الوفاء يف تاريخ اخللفاء للخضري ، ويف العقائد عقيدة 
املسلم لألستاذ الغزايل ، وجاء عقبه يف النشرة ما نصه : ( وال جيوز بتاتا عرض 

  رية للفلسفات القدمية ) .مشكالت علم الكالم ، وال اادالت النظ
ومما جاء فيها أيضا : ( ويستحسن يف أثناء هذه الدراسات كلها نقد البدع 

  واخلرافات الشائعة ، والتيارات الفكرية الدخيلة ) .
ويف النشرة فوائد أخرى مهمة ، وتوجيهات مباركة ، كنت أود إطالع الناس 

كن ضيق اال ال يسمح بذلك عليها يف هذا اإلقليم عسى أن يهتدوا ديها ، ول
  فإىل مناسبة أخرى إن شاء اهللا .

ومن ذلك أيضا تأليف كتب نافعة موجهة ، تقوم بطبعها الوزارة وتنشرها على 
الناس يف رسائل متتابعة ، وقد وقفت منها على الرسالة الرابعة ( منكرات املآمت 

: ( تقاليد جيب أن تزول  واملوالد ) ، وهي الرسالة الثانية من سلسلة رسائل بعنوان
. (  

وهلذه الوزارة جملة شهرية باسم ( منرب اإلسالم ) صدر اجلزء األول ، والثاين 
  منها يف حمرم وصفر من هذه السنة .



٢٧٣ ينمن حياة العالمة األلبا

ومن حماسن هذه الوزارة أا خصصت فندقا للضيوف الوافدين إليها باسم (دار 
ني من مسلمي كوريا الضيافة اإلسالمية) ، وملا نزلتها وجدت فيها ضيفني كرمي

الذين أسلموا حديثا على أيدي اجلنود األتراك الذين كانوا يف كوريا اجلنوبية ، 
وذلك حني قامت احلرب بني كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية ، وقد علمت من 
املترجم يف هذه الدار أن عدد الذين أسلموا من الكوريني حنو ستمائة شخص ، 

جلني املشار إليهما _ وأحدمها صحفي _ إىل القاهرة ، وقد أرسلوا من قبلهم الر
طلبا ملعونة األوقاف يف اإلقليم اجلنويب إلنشاء مسجد هناك ، وإرسال بعض 
األساتذة واخلطباء ، وقد وعدوا خريا ، وقد سافرت من القاهرة ومها ال يزاالن يف 

  دار الضيافة على حساب الوزارة .
لمت يف عهد وزير األوقاف احلايل سيادة وقد كان إنشاء هذه الدار فيما ع

  أمحد عبد اهللا طعيمة زاده اهللا توفيقا خلدمة اإلسالم واألمة .
  

  دراسة املخطوطات يف مكتبيت القاهرة واالسكندرية
  

ويف مدة إقاميت يف القاهرة كنت أتردد _ كلما سنحت يل الفرصة _ إىل دار 
ا ، وكذلك فعلت حني الكتب املصرية لدراسة خمطوطات كتب احلديث فيه

سافرت منها إىل االسكندرية ، فكنت أتردد إىل مكتبتها املعروفة باملكتبة البلدية ، 
وقد استفدت من املكتبتني فوائد هامة مجة ، ونسخت بيدي من املكتبة الثانية 
رسالة للحافظ ابن حجر العسقالين حيقق القول فيها يف األحاديث اليت استخرجها 

   من كتاب " مصابيح السنة " وحكم عليها بالوضع .احلافظ القزويين
  

  اجلمع بني املهنة وخدمة السنة



٢٧٤ حديث الذكريات

  
_ علمت أنكم مع جهودكم العلمية العظيمة يف خدمة السنة تعملون يف  ٨

  مهنة تصليح الساعات وبيعها ، فهل هذا صحيح ؟ وكيف توفقون بني العملني ؟
أن وجهين منذ أول  ج _ ذلك صحيح ، ومن توفيق اهللا تعاىل وفضله علي

شبايب إىل تعلم هذه املهنة ، ذلك ألا حرة ال تتعارض مع جهودي يف علم السنة ، 
فقد أعطيت هلا من وقيت كل يوم ما عدا الثالثاء واجلمعة ثالث ساعات زمنية فقط 
، وهذا القدر ميكنين من احلصول على القوت الضروري يل ولعيايل وأطفايل على 

، فإن من دعائه عليه الصالة والسالم ( اللهم اجعل رزق آل  طريقة الكفاف طبعا
حممد قوتا ) رواه الشيخان ، وسائر الوقت أصرفه يف سبيل طلب العلم والتأليف 
ودراسة كتب احلديث ، وخاصة املخطوطات منها يف املكتبة الظاهرية ، ولذلك 

ما أقضيه من الوقت فإنين أالزم هذه املكتبة مالزمة املوظفني فيها هلا ! ويتراوح 
فيها ما بني ست ساعات ومثان ساعات يوميا ، على اختالف النظام الصيفي 

  والشتوي يف الدوام فيها .
  

  مجع أحاديث املخطوطات يف أكثر من أربعني جملدا
  

وإن من فضل اهللا علي أنه يسر يل االطالع على ما يف املكتبة الظاهرية من 
ة ، ودراستها واستخراج ما فيها من نفائس كتب احلديث املخطوطة القيم

األحاديث النبوية على اختالف ألفاظها بطرقها وأسانيدها الكثرية ، وقد مجعتها يف 
جملدات جاوزت األربعني جملدا ، مرتبا هلا على حروف املعجم ليسهل علي 

  الرجوع إليها واستخراج ما يلزمين منها عند احلاجة .



٢٧٥ ينمن حياة العالمة األلبا

ألفاضل على بعض مؤلفايت يف خمتلف ومن هنا يظهر السر ملن وقف من ا
املوضوعات العلمية ، حني يرى أن مؤلفا واحدا مثل " صفة صالة النيب صلى اهللا 
عيله وسلم " _ على لطافة حجمه _ تتجاوز مصادره املخطوطة العشرات من 
الكتب اليت مل يتيسر لألكثرين معرفة أمسائها فقط ، فضال عن أن يطلعوا عليها ، 

  فيها من األحاديث واألسانيد واأللفاظ والشواهد !ويعرفوا ما 
وكذلك يسر اهللا يل وضع فهرس دقيق شامل جلميع ما يف هذه املكتبة العامرة 
من كتب احلديث على اختالف أنواعها ، كاملسانيد واملعاجم واملختارات والفوائد 

املكتبة حىت  واألجزاء والتراجم وغريها ، منبها فيه على كثري مما مل يذكر يف فهارس
اآلن ، ونظمت هذا الفهرس على أمساء املؤلفني ، مرتبا إياهم على حروف املعجم 
، وفعلت مثل ذلك يف مؤلفام ، فرتبتها على هذا النسق حتت اسم كل واحد 
منهم ، وترمجت لكل منهم ترمجة خمتصرة جدا ، فيها تاريخ الوالدة والوفاة وكونه 

 وضعت يف آخره فهرسا عاما جلميع الكتب مرتبا هلا ثقة أو ضعيفا أو حنو ذلك ، مث
  أيضا على حروف املعجم .

  
  السفر إىل حلب كل شهر لدراسة خمطوطات مكتبتها

  
ومن عاديت منذ بضع سنني أن أسافر إىل حلب أسبوعا من كل شهر ، أقضيه 
أو أقضي غالبه يف مكتبتها الوحيدة العامرة باملخطوطات ، وهي ( مكتبة األوقاف 
اإلسالمية ) ، أقضي فيها ساعات من كل يوم يف دراسة خمطوطاا ، ونسخ ما هو 
ضروري منها ملشروعايت العلمية ، وكنت إىل ما قبل سفري إىل القاهرة قد 

  نسخت منها النصف األول من كتاب " الزوائد " للبوصريي الذي ذكرته سابقا .



٢٧٦ حديث الذكريات

الراغبني يف العلم فأقوم  وعالوة على هذا فإين أتدارس السنة وعلومها مع بعض
  بإلقاء عدد من الدروس يف كل أسبوع .

  
  بعض املؤلفات املطبوعة

  
  _ ما هي املرلفات اليت أخرجتموها للناس ؟ ٩

  ج _ هي :
األول : صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك 

  تراها .
  الثاين : آداب الزفاف يف السنة املطهرة .

  الث : حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم كما رواها جابر رضي اهللا عنه .الث
الرابع : خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمها أصحابه 

.  
  اخلامس : حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة .

  السادس : صالة التراويح .
  السابع : صالة العيدين يف املصلى هي السنة .

  الثامن : حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد .
التاسع : األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ( اجلزء األول ) 
وهو يف عشرة أجزاء أو أكثر ، سنحاول نشرها تباعا إذا يسر اهللا تبارك وتعاىل 

  ذلك .
  العاشر : ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق .

  ى جاهزة للطبع ، وبعضها يف طور اإلعداد والتأليف .ولدي مؤلفات أخر



٢٧٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  
  مشروع تقريب السنة بني يدي األمة

  
وأهم املشروعات العلمية عندي هو ما أمسيته " تقريب السنة بني يدي األمة " 
، قصدت فيه مجع ما أمكن من األحاديث الصحيحة يف كتاب واحد ، على طريقة 

الصحيح والضعيف ، أسأل اهللا عز وجل أن  احملدثني وقواعدهم العلمية يف متييز
  ييسر لنا حتقيق ذلك .

  
  النصح لألمة

  
  _ مب تنصحون لألمة يف الفترة الراهنة من حياا ؟ ١٠

ج _ أنصح هلا أن ترجع إىل التمسك بدينها وكتاب را وسنة نبيها الصحيحة 
قه ، وأن ، وأن تعمل بأحكامه يف كل ميادين احلياة ، وأن تتحلى بفضائله وأخال

تعرض كل ما تتخذه دينا على كتاب اهللا وسنة رسوله ، فتستمسك مبا وافقهما ، 
وتنبذ ما خالفهما ، فإن األمر كما قال اإلمام العظيم مالك بن أنس إمام دار 

  اهلجرة :
" من ابتدع يف اإلسالم بدعة رآها حسنة فقد زعم أن حممدا خان الرسالة ، 

ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت اقرأ قول اهللا عز وجل : { ا
  ورضيت لكم اإلسالم دينا } ، وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا " .

  
  
  



٢٧٨ حديث الذكريات

  موقف طريف مع أحد الوعاظ
  

قال الشيخ حممد ناصر الدين األلباين (قدس اهللا روحه ونور ضرحيه) يف كتابه 
  ) :٣٩-٣٨ة العامة للكتاين" (ص"نقد نصوص حديثية يف الثقاف

(( منذ بضع سنني جاءين أحد اخلطباء يف بعض مساجد دمشق ومن الوعاظ 
املتجولني ، فذكر يل أنه ألف كتابا ، أورد فيه أحاديثَ انتقاها من كتب السنة ، 
وأنه طلب من بعض األغنياء احملسنني أن يساعده على طبع الكتاب ، قال : فقال 

ستاذ ناصر الدين يوافق على طبعه فأنا أساعدك على ذلك . مث يل : إذا كان األ
  طلب موافقيت ، فأبيت حىت أطلع على الكتاب ، فأرسله إيلَّ .

فلما تصفحته ، وجدت فيه أشياء عجيبة مستنكرة ، من ذلك أنه عزى قول 
عيسى هذا الذي رواه مالك بالغًا إىل "صحيح مسلم" من حديث أيب هريرة 

  لنيب قال : قال عيسى .... !!!مرفوعا إىل ا
فلما رأيت هذا عجبت منه أشد العجب ؛ لتيقين بأن مثل هذا احلديث ال أصل 
له يف "صحيح مسلم" وال يف غريه من الكتب الستة ، اللهم إال اجلملة األوىل منه ، 
فهي عند الترمذي من حديث ابن عمر بسند ضعيف كما بينته يف "سلسلة 

  ..األحاديث الضعيفة" ..
فاتصلت به هاتفيا ، وذكرت له رأيي يف الكتاب ، وما فيه من مآخذَ وأخطاء 

  ، أشدها هذا العزو ، مث قلت له : فمن أين لك هذا ؟!!
 -فسكت برهة ، مث قال : اصرب قليالً حىت آيت بالكتاب . مث هتف إيلَّ قائالً 

ديث ملسلم يف كتاب : (( إن اإلمام مالكًا هو الذي عزا هذا احل -وياهلول ما قال 
  الرب والصلة .... )) إخل !!!!



٢٧٩ ينمن حياة العالمة األلبا

فقلت : ما هذا أيها الشيخ ! أال تعلم أن بني مسلم ومالك مفاوز ! وأن 
مسلما متأخر عن مالك ؛ فإن من شيوخ مسلم اإلمام أمحد ، ومن شيوخ هذا 
اإلمام الشافعي ، ومن شيوخ الشافعي مالك ، فكيف يعزو مالك احلديثَ إىل 

  وهو قد مات قبله بسنني !!! مسلم ،
مث سكت متحريا ، وتكلم بكلمات ، فهمت منها أن مالكًا قال ذلك يف كتابه 

  "املوطإ" !
  فقلت : هذا مستحيل ، وسأدرس املوضوع ، وأبني لك احلقيقة إن شاء اهللا .

فعدت إىل املكتبة الظاهرية ، وراجعت "املوطأ" بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، 
لك هو السبب الكتشاف تلك اخلطيئة الفاحشة اليت أنبتت أفحش منها ؛ فكان ذ

بسبب جهل الناس باحلديث ، وقلة عنايتهم به حىت يف املدارس الشرعية والكليات 
  . واهللا املستعان )) انتهى كالم الشيخ األلباين (رمحه اهللا) .

  ) .٩٠٨وقد أشار الشيخ هلذه القصة أيضا يف "السلسة الضعيفة" ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢٨٠ حديث الذكريات

  أحداث مثرية من حياة اإلمام األلباين

  بقلم الشيخ حممد صاحل املنجد 
  
  

احلمد هللا الذي شرف أهل احلديث وجعل هلم مكاناً علياً، واصطفاهم من 
وما بذلوه  -صلى اهللا عليه وسلم-خلقه وجعل هلم فضالً نديا ؛ حبفظ سنة النيب 

خلها، فهم جنوم األرض الذين يهتدى من اجلهد العظيم يف الذب عنها، ومتييز ما د
 -تعاىل–م؛ كما أن للسماء جنوماً يستضاء ا ويهتدى ا، وهم الذين قيضهم اهللا

واصطفاهم من خلقه، فكان هلم هذا السبق العظيم يف محل السنة وتبليغها، نضر اهللا 
 : (نضر اهللا امرأ مسع منا-صلى اهللا عليه وسلم –وجوههم ؛ كما قال  -تعاىل–

شيئاً فبلغه كما مسعه، فرب مبلغ أوعى من سامع)وعلى رأس هؤالء يف هذا العصر 
ويف هذه العجالة  -رمحة اهللا عليه-احملدث العالمة الشيخ/ حممد ناصر الدين األلباين 

نتناول شيئاً من سريته، فإن حق هذا الرجل اإلمام العلم الذي علينا أن نتعرف على 
فإن العلماء كما هو معلوم من كتب التاريخ والسري  شيء من حياته، ونشر مآثره ؛

اليت ألفوهاال يزالون يكتبون عن أهل العلم عرب العصور، مبينني مناقبهم ومآثرهم، 
ليقتدى م من بعدهم ؛ مصداقاً لقوله تعاىل: { واجعلْنا للْمتقني إِماماً } (الفرقان: 

 -منهم هذا احملدث  -رضي اهللا عنهم -) فهؤالء أئمة أهل التقوى ٧٤من اآلية
  فحياته فيها أحداث كثرية، وعرب بالغة من أوهلا إىل أخرها. -رمحه اهللا

  
  مولده:
م يف مدينة ١٩١٤هـ املوافق ١٣٣٣يف عام  -رمحه اهللا تعاىل-ولد 

. (أشقودرة) عاصمة ألبانيا يومئذ  
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  نشأته وبداية تعلمه:

واضعة يغلب عليها االشتغال بالعلوم كانتنشأت األمام األلباين يف أسرة مت
  الدينية.

وكان والده/ احلاج نوح من كبار مشايخ ذلك البلد تلقى علومه يف اسطنبول 
عاصمة الدولة العثمانية، وعندما بدأت فرض القوانني الغربية تلوح يف األفق، 
 ومضايقة النساء يف حجان، وإلزام الناس بالقبعة، وكان والد الشيخ إماماً يف

  مسجد يف ألبانيا يف عهد امللك [أمحد زوغو].
أحس األب أنه ال بد من االنتقال، فهاجر إىل بالد الشام، وميم شطر دمشق، 
وذلك ملا ورد فيها من األحاديث، وكان يعرفها من قبل، وكان عمر الشيخ األلباين 

  حني وصل دمشق تسع سنني.
يكن يعرف منها شيئاً البتة ؛ عندما  بدأ األلباين تعلمه بدراسة اللغة العربية، ومل

وصل إىل دمشق، فالتحق هو وإخوته مبدرسة [مجعية اإلسعاف اخلريي] حىت 
  أشرفوا على اية املرحلة االبتدائية.

الشيخ خمتلطاً بطالب اللغة العربية، وهذا يبني أن  -أي املدرسة -وتعلم فيها
وا اللغة العربية؛ أن من وسائل من ابتلي مبصيبة معيشة أوالده يف بالد الغرب ففقد

التعليم املهمة االختالط بأصحاب اللسان العريب، وهناك بعض الناس يعيشون يف 
اخلارج، وأبناؤهم ال يعرفون العربية مطلقاً ؛ كما أن بعض الناس يريدون الذهاب 

  إىل بالد الغرب ليعيشوا وسط الكفار بزعمهم.
حريق أتى عليها انتقلوا إىل مدرسة فلما هبت أعاصري الثورة وأصاب املدرسة 

  أخرى، ولكن والد الشيخ مل يقتنع بتلك الدراسة فسحب أوالده من املدرسة.
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وكان الشيخ قد حصل على الشهادة االبتدائية يف أربع سنوات ؛ يقول الشيخ: 
فطرين على حب اللغة العربية، وهذا احلب هو الذي  -عز وجل-[يبدو أن اهللا 

يٍ بعد فضل اهللا أن أكون متميزاً متفوقاً على زمالئي من كان سبب كسبٍ ماد
  السوريني يف علم اللغة العربية وحنوها].

جيداً أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب مجلةً أو بيتاً  -أيضاً -[ وأذكر 
من الشعر على اللوح، مث يسأل الطالب عن إعرابه، فيكون آخر من يطلب منه 

ألن كلمة األرنؤوط اسم  -وقتئذ أعرف باألرنؤوط ؛ وكنت -األلباين –ذلك 
شعب مثلما يقال: العرب، ويتفرع منهم بنو متيم، وبنو فالن، وفالن. واألرنؤوط 

وكان األستاذ يؤخرين آخر  -شعب يتفرع منهم: األلبانيون، والبوشناق، وغريهم.
فأصيب واحد ؛ فإذا عجز الطالب عن اإلعراب يناديين يا أرنؤوط ماذا تقول؟! 

اهلدف بكلمة واحدة فريجع ويعير الطالب ويقول:[ أليس عيب عليكم هذا 
  أرنؤوطي يتفوق عليكم وهو ليس بعريب ؛ وأنتم العرب ال تعرفون اإلعراب!! ].

ال شك أن مدرس اللغة العربية له أثر كبري جداً يف حتبيب الطالب يف اللغة، أو 
ة العربية بالذات مسؤولية كبرية جداً يف تنفريه عنها، ولذلك فإن على مدرسي اللغ

يف حتبيب اللغة إىل النشء، واليت فقد االهتمام ا يف هذا الزمان، وأصبح اللحن 
  اجللي واخلفي، وأنواع التكسري يف الكالم، وغزو العامية أمراً واضحاً جلياً.

فسحب والد الشيخ ولده من املدرسة، وكانت رمية من غري رامٍ، فلو استمر به 
لك السنة فلعل استمراره مل ميكن ليؤدي إىل دراسة الشيخ وتبحره يف العلم ت

  الشرعي، وكان والد الشيخ سيء الرأي يف املدارس النموذجية.
  

  إقباله على علم احلديث:
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بدأ الشيخ حياته بالقراءة العادية جداً جداً؛ كما يبدأ الشباب يف ذلك الوقت، 
ا مثل : أرسيلوبني اللص األمريكي، وعنترة فكان يشتري من الباعة قصصاً ويقرؤه

إذا أراد شيئاً  -عز وجل-بن شداد، و ذات اهلمة والبقال وحنو ذلك، ولكن اهللا 
هيأ له أسبابه،فال شك وال ريب أن توجه الشيخ لعلم احلديث من بعد هذه 

 يدرسه الفقه -رمحه اهللا-القصص، أنه منحة إهلية، وتوفيق رباين.مث بدأ والد الشيخ 
  احلنفي، وعلم الصرف .

وحضر عند الشيخ سعيد برهاين قراءة :مراقي الفالح شرح نور اإليضاح يف 
الفقه احلنفي، وقرأ شيئاً من كتب النحو والبالغة العصرية، مثدفعه والده للقراءة يف 

  كتب األحناف، وختم على والده القراءة جتويداً.
ة وليلة وعنترة بن شداد، إذ به ويف يومٍ من األيام والشيخ يشتري كتب ألف ليل

جيد مع بائع الكتب جملة لفتت نظره، وهي جملة املنار، واليت كان مسؤوهلا العالمة 
وكان عمر الشيخ حينئذ سبعة عشر سنة  -رمحه اهللا-الشيخ/ حممد رشيد رضا 

فأخذها الشيخ وفتحها فقرأ فيها فصالً للشيخ حممد رشيد رضا يتكلم فيه عن مزايا 
حياء للغزايل وينقده من بعض النواحي ؛ كالصوفيات واألحاديث الواهية، كتاب اإل

وذكر أن أليب الفضل زين الدين العراقي كتاباً خرج فيه أحاديث اإلحياء، وميز 
صحيحها من سقيمها، وهذا الكتاب امسه: املغين عن محل األسفار يف األسفار يف 

  ختريج ما يف اإلحياء من األخبار.
ىل معناها: الكتب. واألسفار الثانية: مجع السفر وهي الرحلة. األسفار األو

وهذا شيء قذفه اهللا يف قلبه، وال -كتاب العراقي -فتلهف الشيخ للكتاب األصلي
نستطيع أن نقول أنه أتى بتوجيه بشر إطالقاً، فكيف وقع على الة وكيف أنه 

ربع جملدات، أعجب مبا حصلت اإلشارة إليه؟! فسعى القتناء الكتاب وهو أ
فاستعارها من دار احلليب؛ ألنه مل يكن يقدر على شرائها ؛ فلما حضر وقت إعادا 
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كان ال بد له من نسخها، فأخذ خيطها بيده وينسخهاباستخدام مسطرة من كرتون 
مقوى، وخطوط متوازية حىت نسخ اجلزء األول منها، مث نسخ الكتاب كله، فكتب 

فكيف رزق اجللد إلمتام الكتاب؟! هذا شيء من  بيده ألفني واثنيت عشرة صفحة،
اهللا، فتأمل طالب مبتدئ وعمره مثانية عشرة سنة يطلع على كتاب شرعي مث 
يأخذه وينسخ ألفني وإحدى عشر صفحة بيده!! هذا شيء مل نسمع عن مثيله يف 

  هذا الزمان!! .
وى كتاب مث بدأ الشيخ يبحث عن معاين الكلمات الغريبة اليت متر به؛ ألن مست

العراقي أعلى من مستوى الشيخ بكثري يف ذلك الوقت، فبدأ بالرجوع للمراجع 
العربية، وبدأ يكتب املعاين ويضع حواشي على هذا الكتاب الذي خطه بيده، وهو 

  موجود يف مكتبة الشيخ إىل اآلن مع تعليقاته عليه.
كان له رد فعل  مث إنه مل يكن ألبيه نوح رد فعل إجيايب على ما فعله الشيخ؛ بل

سلبياً، فلم حيبذ اشتغال ولده باحلديث، بل كان يضيق ذرعاً مبا يفعله ولده ويقول: 
[علم احلديث صنعة املثل ] وفعالً أكثر احملدثني كانوا فقراء؛ ألن احلديث حيتاج إىل 
رحلة، والرحلة حتتاج إىل نفقة وشراء حرب وأقالم، وانصراف عن الدنيا، إال الشيء 

ولكن ملا حبب اهللا للشيخ هذا العلم انطلق فيه، وال زال الشيخ يعرف حملمد  اليسري.
  رشيد رضا هذا الفضل ويشري إىل ذلك يف مؤلفاته.

  
  عمله يف النجارة:

لقد اجته الشيخ يف البداية إىل النجارة، فتعلمها من خاله ومن شخصٍ آخر يف 
هذه الصنعة د القوة  دمشق يكىن بأيب حممد فعمل بالنجارة سنتني، مث الحظ أن

وتشغل كثرياً فلم ينجذب إليها؛ ولكن لكسب العيش اشتغل يف ترميم البيوت 
القدمية، ويف الشتاء يتعطل عمل النجارة فيمر على والده يف دكان إصالح 
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الساعات، وكان أبوه صاحب صنعة يف هذا اال فاقترح والده عليه أنه ما دام يف 
؛ فليعمل معه يف إصالح الساعات فوافق الشيخ فتعلم  الشتاء يتعطل عمل النجارة

  إصالح الساعات على يدي أبيه مث فتح دكاناً خاصاً به.
  

  نبذه للتعصب املذهيب وإقباله على اتباع الدليل:
ً ، وكان والده من بين األرنؤوط يعترب  كان الشيخ يعيش جواً حنفياً متعصبا

نه، وكان الشيخ قد رزق اجتاهاً آخر؛ مرجعاً يف الفقه احلنفي فيستفتونه ويسألو
ولكن مل يعجب أبوه ذلك كما تقدم، فلم يشجعه على اجتاهه اجلديد، وبدأت 
املفارقات، واالختالفات يف التوجهات، فلما رزق الشيخ دراسة السنة واألحاديث 
بدأ يطلع على اخللل واألخطاء املوجودة أمامه يف البيئة على ضوء األحاديث اليت 

ويقرؤها؛ فمثالً: كان يصلي يف املسجد األموي، وفيه قرب، فاطلع الشيخ  يدرسها
على أحاديث يف حترمي اختاذ املساجد على القبور، وعند ذلك بدأ يراجع نفسه يف 
الصالة يف املسجد الذي فيه القرب، مث ترك الصالة يف املسجد الذي فيه ؛ وكتب 

  القبور مساجد]. نواةً لكتابه العظيم :[حتذير الساجد من اختاذ
مث أتت مسألة أخرى وهي: تعدد اجلماعات يف املسجد، فجامع التوبة الذي 
كان جبوار مرتل والده، كان يؤم فيه الشيخ: الربهاين احلنفي وإذا غاب وكّل 
والده، ويف العهد العثماين قدمياً كان األحناف يصلون قبل الشافعية ؛ ألن مذهب 

ن سيئات التعصب املذهيب، فلم يكن املصلون يصلون العثمانيني كان حنفياً وهذه م
مجاعة واحدة، إمنا كل أصحاب مذهب يصلون مجاعة منفصلة، وكان يف بعض 
املساجد يوجد أربعة حماريب ؛ لكل مذهبٍ حمراب، فلما رأى الشيخ هذا الوضع 
يف مسجد واحد؛ من أنه ال يصلي هؤالء وراء هؤالء، وال هؤالء وراء هؤالء!! 

سألة فتبني له أنه ال بد أن يصلي يف اجلماعة األوىل، وكان قد وصل إىل حبث امل
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سدة احلكم / تاج الدين بن بدر الدين احلسيين، وكان حمدث عصره حينئذ، وكان 
شافعي املذهب فلما صارت له مقاليد األمور قدم مجاعة الشافعية على األحناف 

ان الشيخ يصلي مع اجلماعة يف الصالة، فصار الشافعية يصلون قبل األحناف، فك
األوىل، وهم الشافعية، وأبوه كان يصلي مع اجلماعة الثانية، فبدأت املشاكل، 
فاألب يرى الولد خيالفه،بل وال يصلي وراءه ويصلي يف اجلماعة األخرى فكادت 
تقوم قيامته ؛ بسبب خمالفة ولده ملذهبهم، ومع هذا كان الشيخ ماض يف سبيله ؛ مث 

غاب الربهاين فاستناب والد الشيخ.. فصار إمام األحناف والد إنه حصل أنه 
الشيخ فازدادت املسألة سوًء من أن الولد ال يصلي وراء أبيه، مث أراد والد الشيخ 
أن يسافر فأناب األلباين، فاعتذر الشيخ وقال: أنت تعرف رأيي أنا أصلي يف 

من بعض احلاقدين  اجلماعة األوىل فكيف أصلي يف اجلماعة الثانية! وبتحريك
واحلاسدين تطورت القضايا وازدادت املشكالت حىت أن الوالد جلس ذات مرة 
واستدعى ابنه مث وضعه يف زاوية الغرفة مث قال له:[ أمسع وال تغضب ]، مث قال له: 

وهو يقترب من الشيخ شيئاً  -[هل صحيح أنك غريت مذهبك ومل تعد حنفياً
ً ، ويرتفع صوته! حاول دئة  -شيخ: أنا مل أمسع ذا من قبل فقال ال -فشيئا

امسع: إما املوافقة وإما املفارقة] فاستمهله  -األمور، ولكن يف النهاية قال له أبوه
ثالثة أيام؛ مث قرر الشيخ أن ينتقل إىل مسكن آخر، وهو ال ميلك درمهاً وال ديناراً، 

لك الوقت قد أسس فقدم له والده مخساً وعشرين لرية سورية، وكان الشيخ يف ذ
نواةً من أصحابه الدعاة، وكان أحدهم له حانوت يبيع فيه احلبوب، فاستأجر 
الشيخ يف نفس املكان دكاناً له، واقترض مائيت لرية حىت استطاع استئجار احملل، 
وبدأ بتصليح الساعات، وكان عمره حينئذ قد جاوز العشرين بسنة أو سنتني، ويف 

وض النضري يف ترتيب وختريج معجم الطرباين الصغري، هذا العمر كتب كتاب : الر
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والكتاب مل يطبع إىل اآلن، وإمنا هو من املخطوطات، والشيخ ينقح ويزيد ويصحح 
  طيلة حياته.

  
  اتباعه للحق ولو خالف أقرب الناس:

إن اتباع احلق مبدأ من مبادئ اإلسالم العظيمة، فإنه قد جاء يف احلديث 
: (ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق) -اهللا عليه وسلمصلى  –الصحيح أن النيب 

وكما قدمنا ذلك يف نبذ الشيخ للتعصب وإقباله على اتباع احلق وخمالفته ألقرب 
الناس وهو أبوه،ولكنا نشري هنا إىل مسألة مهمة وهي: أمهية مداراة األب أو الكبري 

يف  -عز وجل-هللا يف العائلة يف مثل هذا الظرف احلرج، فبعض الشباب يهديهم ا
البيوت، يتمسكون باإلسالم وميتنعون عن احملرمات، ويغشون املساجد، وحلق 
العلم، ويعملون الطاعات والقربات، وقد ال يروق ذلك لبعض آبائهم الذين يرون 
أن توجه الولد صار فيه شططا وغلوا، أو أنه تزمت يف نظرهم! أوأن هذا ليس يف 

ه ويغلبه ما أشبه ذلك ؛ بل رمبا مل يعطه بعض مصلحته فيقوم على ولده، فيوخب
حقوقه فما هو احلل؟ احلل أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ولكن ال بد من 
مداراة لألب ؛ ألنه أب قال اهللا: ((فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً)) ومل 

علن عن عدم تزل عالقة الشيخ بأبيه طيبة، ومل حتصل قطيعة كاملة، ولكن أباه أ
رضاه عن توجه ولده، مث حول الشيخ دكانه إىل جملس علم، شأنه يف ذلك شأن 
الصحابة الذين مل يكن ينفصل عندهم طلب الرزق عن طلب العلم، وقد حدثين 
أحد اإلخوان وكان حديثه بعد وفاة الشيخ فقال:[ كنت أدرس يف مدرسة ثانوية 

ىل أي مكان، وكنا نسمع عن األلباين داخلية، فلم يكونوا يسمحوا لنا باخلروج إ
كثرياً، وكان مما مسعناه عنه أم يشوهون مسعته ويقولون: هذا الوهايب وهذا وهذا، 
ً ، فكنا حنتال للذهاب إليه يف  ولو علموا أننا نذهب إليه لعاقبونا عقاباً شديدا
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الدكان حبجة تصليح الساعات فنقول: الساعة تعطلت وحتتاج إىل إصالح مث 
هب إىل الشيخ يف الدكان فنجلس عنده، فيسمعنا شيئاً من أحاديث األربعني نذ

النووية، أو شيئاً من كتاب سبل السالم للصنعاين، وإذا كانت الساعة معطلة 
أصلحها لنا جماناً، ويرفض أن يأخذ أجرة التصليح مع فقره وحاجته، ويقول: أنتم 

قولون: تتعارض الوظيفة مع طلبة علم، كيف آخذ منكم؟! وبعض شبابنا اليوم ي
الدراسة، وتتعارض األعمال مع طلب العلم، فنقول: البد من إجياد جماال للتوفيق، 
واألعمال احلرة أوسع جماالً يف التوفيق من األعمال الوظيفية، فقد ال تستطيع أن 
تقرأ يف الوظيفة أشياًء من العلم، مع أن بعض الناس يضيعون األوقات يف قراءة 

واألشياء التافهة، ورمبا قرأ بعضهم الليل كله يف هذه األمور التافهة فيدخل  اجلرائد
يف مواقع اإلنترنت ويسرح وميرح معها مث تذهب الساعات بال فائدة! مع أنه قد 

ما ميكن لصاحب  -نسأل اهللا أن تزداد  -يوجد يف هذه الشبكة من املواقع العلمية 
و يف وقت الغداء إذا كان جاداً وصاحب مهة املكتب من أن يطلع يف أثناء الفراغ، أ

  على شيء كثري فيقرأ ويستفيد.
  

  سعيه لطب القوت الضروري:
يقول الشيخ: [إن والده كان مير عليه يف الدكان ويطمئن عليه، ويف ذات مرة 
قال له: أنا ال أنكر أنين استفدت منك] وكان للشيخ أخ يقال له: حممد ناجي 

ياً ؛ ولكنه كان حيفظ كالم أخيه، مث يذهب إىل املصنع يعمل جناراً مع كونه عام
وينشره على املوظفني يف املصنع، حىت صار شيخهم من كثرة ما يسمع وينقل عن 

  أخيه.
وملا كربت احللقة يف الدكان الصغري استأجر الشيخ مع جمموعة من إخوانه حمالً 

شيخ: [من توفيق اهللا إللقاء الدروس! فصار عنده شيئا من الفسحة يف حمله، يقول ال
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وهي  -وفضله علي أن وجهين منذ أول شبايب إىل تعلم هذه املهنة  -تعاىل –
ذلك أا حرة ال تتعارض مع جهودي يف علم السنة، فقد  -إصالح الساعات

أعطيت هلا من وقيت ثالث ساعات زمنية فقط، ما عدا الثالثاء واجلمعة، وهذا 
الضروري يل وأطفايل] أي على طريقة القدر ميكنين من احلصول على القوت 

: (اللهم اجعل رزق آل حممد -عليه الصالة والسالم-الكفاف، فإن من دعائه 
  قوتاً) فكان رزقه كفافاً ال يزيد وال ينقص.

  
  األلباين يف املكتبة الظاهرية:

ملا صار الشيخ حيتاج إىل مزيد من الكتب تيمم شطر املكتبة الظاهرية، واليت 
للمخطوطات والكتب، ومستودعاً عظيماً هلا،فصار يقرأ فيها،  كانت خزانة

وميكث الساعات الطوال، من مثان إىل اثنيت عشرة ساعةيف اليوم ؛ حدثين تلميذه 
حممد عيد العباسيفيقول:[إن الشيخ كان يفتح دكانه أحياناً يومني فقط يف األسبوع 

لة فوقها املخطوطات، لكسب العيش، والباقي يف املكتبة ]، فكان جيلس على طاو
والطاولة تتسع ألربعة أشخاص فكان ال يعجب ذلك بعض احلاضرين؛ ألنه مل يبق 
مكانا ألحد جيلس عليها، فوجه املسؤولون على املكتبة الظاهرية الشيخ إىل غرفة 
صغرية فيها، وأعطوه مفتاحها،فكان جيعل فيها املراجع حىت ال يتعب املوظفون 

وتركوا عنده بعض املخطوطات، ولعل اجلامعة يف دمشق بإحضار الكتب ونقلها، 
كانت قد طلبت منه عمل شيء من البحث، وكانت الغرفة مقابل عمل هذا 

  البحث، وكان مع الشيخ مفتاح فيأيت ويدخل ويقرأ.
  ذا صرب وجلد عظيم على القراءة . -رمحه اهللا–وكان الشيخ 

رمحه -مما كان يفعله الشيخ ومشكلة الشباب اليوم أم ال يستطيعون ولو جزءاً
  ولو قلت لواحد: اقرأ ساعة يومياً لقال: ال أستطيع! . -اهللا
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بل ولألسف لقد أغرق الشباب يف أشرطة األناشيد واملسابقات واألشياء 
اخلفيفة، وأعرضوا عن العلم اجلاد، وعن القراءة يف كتب السلف واكتفوا 

حدهم يف العلم. ومما ال شك فيه  "بالسندوتشات" من هذه الكتيبات اخلفيفة، فهذا
أن هذه كارثة أن يتدهور مستوى اإلنسان العلمي فيصبح جمموعة أشرطة أناشيد، 
وبعض الكتيبات اليت حىت مل تعد تطاق وصار زادهم يف مطويات جديدة، حضراً 
وسفراً، ولذلك فإنه جيب أن حنمل أنفسنا على اجللد يف طلب العلم النافع، وأن 

ء العظماء ما وصلوا إىل ما وصلوا إليه إال باجللد يف الطلب، وكان نعلم أن هؤال
الشيخ يقف على سلم املكتبة الظاهرية، ويصعد عليه، ويبحث يف الرفوف العلوية، 
ويبقى ساعات طويلة فوق السلم،وهذه وقفة ليست مرحية على اإلطالق!وإمناهي 

، ويأخذ، ويقرأ، متعبة أكثر من الوقوف على األرض،فيقف الشيخ على السلم
  ويبحث،ويدون.

وكان مشغوفاً بالكتابة فكانينقل األسانيد،فلقد كتب يف الكراريس الكبرية 
:تقريب السنة بني يدي األمة ؛ ما يقارب أربعني ألف حديث،وعكف على مجع 
الطرق من هذا الكتاب، ومن ذاك الكتاب ؛ قراءة وكتابة! وهكذا وصل الشيخ إىل 

  ما وصل إليه .
  

  القناعة يف الدنيا:رزق 
هذه مسألة مهمة فإن عدداً من الشباب اليوم مل يعطوا القناعة يف الدنيا بل لقد 
أصبحوا جيرون وراء الدنيا، وإذا جروا وراءها ماذا يبقى للدين والعلم ؟! فلو كان 
عند هم قناعة مل يقلدوا أحداً يف التحف اليت يضعوا يف بيوم؛ واإلجازات اليت 

يف البلدان األخرى، وحماولة تقليد ما عند فالن وفالن! والتأثر بالزوجات يقضوا 
والنساء!! فلو كان هناك قناعة لبقيت أوقات لطلب العلم، ولكن عندما تضيع 
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األوقات يف اللهو واللعب، ويف االنشغال بالدنيا من جراء عدم القناعة، فإن 
  دروس.ذلكسيضعف طلب جانب العلم واجلد والقراءة وحضور ال

  
  عاملا وداعية إىل اهللا:

انطلق األلباين يف مسريته العلمية املباركة يف اجلمع والقراءة، والكتابة ؛ ولكنه 
رزق اجتاهاً دعوياً عزيزاً يف ذلك الوقت، فكان يتجول للدعوة إىل عقيدة السلف 

ية من الدكان إىل الدار اليت استأجروها ؛ إىل اجلولة يف دمشق، مث بقية بلدان سور
ومدا ؛ من حلب، ومحص، ومحاه، والالذقية، وهكذا، وكان للشيخ دراجة 
هوائية يتنقل عليها للدعوة، ومل يكن عنده قيمة سيارة يف ذلك الوقت، وألول مرة 
رأى الدمشقيون شيخاً يعتم عمامة بيضاء مكورة، ويركب دراجة هوائية ؛ حىت أنه 

: املضحك املبكي ؛ ذكر يف كان هناك شخص لعله نصراين يصدر جملة امسها
  أن هناك شيخاً يركب دراجة هوائية. -من الة  -الغرائب والنكت 

وملا تبني للشيخ أن لبس العمامة ليس سنة عبادة ترك ذلك ومل يكن يلبس 
  اللبس اإلفرجني، وإمنا يلبس لبساً مما يلبسه املسلمون.

بابنٍ له إىل الشيخ يف ومما ساعد الشيخ على التفرغ أن رجالً فلسطينياً أتى 
الدكان مث قال له:[ أريد أن يتعلم ولدي هذه الصنعة ؛ حىت يسترزق منها؛ فقال 
الشيخ: أنا أعلمه بشرط أن ال جيلس عندي شهرين، أو ثالثة مث يذهب ولكن 

  يساعدين فيما استفاد منه، فإذا أنا غبت جيلس مكاين يف الدكان ].
مساعداً له، فكان الشيخ يذهب وجييء،  فوافق األب، فكان هذا العامل عنده

  وبعد سنني قال له الشيخ: بإمكانك أن تستقل بعملك] فذهب وفتح له حمالً.
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ومل يكتف الشيخ باملكتبة الظاهرية فاحتاج إىل شراء كتب، فاجته إىل مكتبات 
جتارية مهمة يف ذلك الوقت مثل: املكتبة العربية اهلامشية، ومكتبة القصيبايت، 

  فكان يستعري منها، ويقرأ ويشتري على قدر طاقته. وغريها،
وكان له يف كل شهر من مخس إىل ستة أيام سفر دعوي إىل بلد آخر، فيذهب 
مع املقربني من تالميذه للدعوة، فيرتلون عند أحد الطالب أو اإلخوان يف ذلك 

شرح، البلد، ويعقد االس العلمية، ويأيت إليه الناس من تلك البلد، فيعلم، وي
  ويقرأ، ويفيت، ويناظر ؛ فكان شيخ علم ودعوة.

وبعض الشباب قد يعكف على الطلب وعلى القراءة، ولكنه ال يزكي ما 
  حصل، فإذا أراد اإلنسان أن يكون مؤثراً فال بد أن يكون عنده نصيب يف الدعوة.

  
  األلباين والورقة الضائعة:

بن أيب الدنيا، وكان به يف يوم من األيام أراد الشيخ أن ينسخ كتاباً ال
مرض،فاكتشف يف املخطوطة ورقة مفقودة، وكان قد أشار عليه األطباء ونصحوه 
بالراحة؛ ألن وضعه يف هذه القراءة قد أصابه باملرض، فلما رأى هذه الورقة 
الضائعة عكف على عمل فهرسة ملخطوطات املكتبة الظاهرية كلها، وهذا جهد 

ن قضية الفتح، والقراءة يف خمطوطات معينة، عظيم جداً، ولعلهمتعب أكثر م
وحصلت املكتبة الظاهرية على خمطوطة بيد األلباين وكانت عبارة عن فهرسة لسائر 
املخطوطات املوجودة من اآلالف املؤلّفة يف هذه املكتبة، وهذا يدل على جلد 

  وصرب الشيخ، فعمل فهرسة ملكتبة عتيقة، مكدسة فيها هذه املخطوطات والكتب.
  

  األلباين مع طالبه:
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ملا انطلق الشيخ للدعوة كان له تالميذ من اخلواص،وكان له عامة يدرسهم، 
وكان من الكتب اليت درسها زاد املعاد يقرأ مقطعاً ويعلق عليه، وكان ميتد الدرس 
قرابة الساعة، مث نصف ساعة لألسئلة، مث طلبوا منه شرح / الروضة الندية يف شرح 

حها . مث شرح / الترغيب والترهيب، مث درس / الباعث احلثيث، الدرر البهية، فشر
وكان ال يلقي  -رمحه اهللا-وبعضاً من كتاب / اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية 

عليهم حديثاً إال بعد أن يتأكد من صحته. مث وقف شقة خاصة إللقاء الدروس 
م يف فكانت متتلئ بالزائرين. وكان خيرج مع بعض طالبه يف رحال م فيؤم

الصالة، كما كان يؤم بعدد من الدعاة املشتهرين بالدعوة؛ ولكنهم مالوا إىل الشيخ 
  يف طريقته العلمية.

يقول الشيخ حممد عيد العباسي من أقرب تالميذ الشيخ:[ تركنا غريه لسماحته 
يف النقاشات، ويف اخلمسينيات امليالدية والستينيات ؛ كنا نصرب معه من الساعة 

لثانية عشرة ليالً يف نقاشات علمية، وليس جدالً وإمنا لنقتنع ونفهم، ونرد على ا
شبهات املخالفني، وكان مقر الدرس يف حي الشهداء، وكثرياً ما يرجع إىل الكتب 
أثناء النقاشات ].وهذه قضية مهمة، وهي أن بعض الشباب إذا تناقشوا يف جملس 

م وخلفيام اليت كثرياً ما تكون خاطئة، نقاشات علمية، فيغرقون يف اجلدل بآرائه
وال يكلفون أنفسهم بسحب الكتاب من الرف والقرأة منه، ولذلك ينبغي أن 
يكون يف جمالس النقاشات رجوعا عند االختالف لكتب العلماء ؛ بدالً من اجلدل 

  على غري أساس.
فنجده وقال أحد تالميذه:[ كنا ندخل عليه يف املكتبة الظاهرية يف الستينات 

منكباً على الكتب، وكان يقول وقت الغداء: إيت يل معك حبمص فيكتفي بلقم 
ويعود إىل العمل، ويتابع من الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي وقت دوام املكتبة 
الواحدة والنصف ظهراً، مث يذهب املوظفون لفترة الغداء، ويرجعون وقت العصر، 
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رأ ويكتب إىل التاسعة مساًء وهو مستمر يف وهو ال يذهب وإمنا جيلس يف املكتبة،يق
اجللوس ]، يعين يقرأ ويطلع اثين عشرة ساعة يومياً ؛ فهذا اجللد الذي نريد من 
الشباب أن يتأثروا به، وكان قد خصص يومني لطلب الرزق يف الدكان والباقي يف 
املكتبة الظاهرية،وكان متقناًَ يف تصليح الساعات، وخملصاً فال يغش وال 

دع،فكان الزبائن يقصدونه، ألمانته ومع ذلك يضحي بالزبائن، وال يفتح احملل يف خي
هذه األوقات الطويلة؛ ألنه مشغول بطلب العلم .ويقول الشيخ عيد: كنا نسافر 
معه إىل املدن يف سيارته، وكان معنا من تالميذه أيضاً حممود اجلزائري، ويأىب 

دعوها تكون خالصة هللا، فكنا حناول أن  الشيخ إال أن يدفع نفقات السفر، ويقول:
  ندفع فيعزم علينا إال أن يدفع هو].

  
  لقاءته بالعلماء وثنائهم عليه:

.والتقى بعلماء كبار  -رمحه اهللا-التقىبالشيخ جت البيطار عالمة الشام 
  مثل: حامد الفقي، وسعيد اجلايب.

يب، فقال:[ وكانت له رحالت إىل مصر وغريها، وكتب عنه حمب الدين اخلط
ممن رزقهم اهللا الدفاع عن السنة،  -الذين مل نرهم-األلباين من إخواننا يف اهللا 

  والذب عنها، واالشتغال بالدفاع عن عقيدة السلف].
وأثىن عليه جداً، وكان الشيخ أمحد  -رمحهاهللا-كماالتقى بالشيخ أمحد شاكر

 بالد الشام، واحتفى به شاكر احملدث يف بالد مصر؛ كما أن األلباين كان حمدثاً يف
أنصار السنة احملمدية وجعل يف جلنة املشاريع احلديثية، يقول تلميذ له:[ كان ميثل 
صورة املريب بيننا، وكان ينبهنا إىل التعود على االعتراف باخلطأ إذا ظهر ]، وكان 
يأىب أن بعض األشخاص يرفضون االعتراف، ويقول: [إذا ظهر لك اعترف، 

] ويقول أيضاً:[ استفدت منه يف الدعوة،وكنت حليقاً فناصحين  وصرح بالتراجع
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باحلسىن فأطلقت حلييت] ويقول: [ويف غياب الشيخ يف االس كنا حنضر األدلة، 
وحنشد األقوال على خالف ما كان يذهب إليه، فإذا جاء ذكرنا له فكر عليها 

  بالنقض].
  

  اشتغاله بالعلوم األخرى:
يل علم احلديث، واطالعه الواسع على السنة، أن لقد متكن الشيخ من حتص

صار له اهتمام بفروع كثرية يف جماالت متعددة يف العقيدة، واألخالق، واآلداب، 
والرقائق، الفقه؛ ألن االشتغال بالسنة يؤدي إىل اإلطالع على كثري من األحاديث 

كان مربزاً املتنوعة يف كل ااالت، ولذلك مل حيصر علم الشيخ يف احلديث وإن 
فيه، ولكنه اشتغل بعلوم أخرى كثرية كالعقيدة، واهتم بعقيدة السلف اهتماماً 
بالغاً، وهذه منحة ربانية؛ فإن علم احلديث قد اشتغل به أعداد من املبتدعة، فوجد 
صوفية حمدثون، وأشاعرة حمدثون ومرجئة حمدثون، ولكن اهللا رزق الشيخ التوجه 

  إىل عقيدة السلف.
إىل املقارنة بينه وبني الواقع  -عزوجل–هذه األحاديث وفقه اهللا  ومن خالل

: (لعن اهللا اليهود -صلى اهللا عليه وسلم–كاإلطالع على حديث رسول اهللا 
والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ؛ وحديث:(...فال تتخذوا...) فيقارن 

من خالل البحث، على الواقع مث يتجه إىل متحيص املسألة، وتتكون عنده قناعة 
وهذا مما جلب عليه نقمة طائفتني عظيمتني: أتباع املذاهب املتعصبة والصوفية، 
وكانت الشام مملوءة م، وكان كثرياً ما يكون اجلمع بينهما يف أشخاص متعددين 
جداً، صويف ومذهيب، وكان الشيخ ينادي بالتحرر من ربقة التقليد األعمى 

؛ ألن عقائدهم باطلة وفاسدة، فاجتمع عليه للمذاهب، وينكر على الصوفية 
حىت حبس شهراً، وحبس  -عز وجل-األعاجم وأغروا به السفهاء، وأوذي يف اهللا 
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وأقام فيها  -رمحه اهللا -ستة أشهر يف القلعة اليت سجن فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عة صالة اجلماعة واجلمعة وأقبل عليه من يف السجن حىت قيل: ما حصل يف القل

صالة مجعة من أيام شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ حىت دخلها حممد ناصر الدين فصلى 
  فيها هذه الصالة.

  
  دفاعه عن عقيدة السلف:

يغلب عليها العقيدة الصحيحة،  -وهللا احلمد-إذا كنا حنن يف بلد احلرمني 
ال فال نرى قبوراً يف املساجد، و -رمحه اهللا-ودعوة الشيخ / حممد بن عبد الوهاب

نرى توسالت شركية، وال نرى بدعاً يف الشوارع، وهذا يف الغالب.وأما الشيخ 
فكان غريباً وسط أناس من املشركني، بل والكفرة من أصحاب وحدة الوجود 
ومقدسي ابن عريب، واملستنجدين به وبقربه، وكانت عقيدة ابن عريب الكفر! 

تغاث به! وإقبال الناس على فأصبح قربه يف الشام مزاراً يعبد من دون اهللا، ويس
مقامه، واستشفائهم به! وتقرم إليه وطلب قضاء احلاجات،فهو الشيخ حميي 

وإال فهو من املشركني، فعاىن الشيخ األلباين كثرياً وكان العامة  -بزعمهم -الدين!
يعبئون تعبئة خاطئة ضده ؛ يقول أحد تالميذه: [ إىل درجة أن واحداً من العامة 

لشيخ قابله مرة يف الشارع فبصق يف وجهه ؛ فلوال أن الشيخ تنحى جانباً املعادين ل
  جلاءت البصقة عليه) .

  وسبوه و شتموه وقالوا له: يا وهايب! بل ونفروا الناس عنه، فأوذي يف اهللا.
إن اإلنسان املسلم إذا وجد يف بيئة تناقض املعتقدات الصحيحة فعليه أن يصرب، 

أ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ) فإذا ذهب يف اإلجازة وأن يعلم أن :(اإلسالم بد
الصيفية إىل أقربائه، وإىل البلد اليت جاء منها، فوجد الناس على خالف ما هو عليه 
من احلق، فإن عليه أن يثبت، وال يضعف، وأن ينشر الدين، وأن يعلم الناس؛ ألن 
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والديت، والبلد فيها  من الناس من هو جاهل ؛ يقول أحد اإلخوان:[ سافرت جلنازة
بدع كثرية جداً، ويعملون سرادق، وعزاء واجتماعات بدعية،وقارئ يقرأ يف 
الثالث، والسبع، واألربعينية، فصارت فرصة يف اجتماعهم يف البيت؛ لتعليم السنة 
يف الدفن، فكم عانينا حىت ال يكتب على شاهد القرب! وال جيعل كذا، وشيء 

طع عليه] . يقول:[ العامة فيهم اجتاه لتعلم احلق استطعنا عليه، وشيء مل نست
خصوصاً الذين مل تتلوث فطرهم فعندما نفتح مثالً موضوع السنة يف األذكار، 
قفزت امرأة من القريبات، تقول: إي واهللا أعطنا من هذا العلم، واهللا لقد يبست 

  النار!!.حلوقنا وحنن نقرأ الصمدية مائة ألف مرة] ملاذا هذا؟ يقولون: عتق من 
فالعامة يتساءلون عندما الواحد يفتح هلم باباً إىل احلق، وباباً إىل السنة، وباباً 
إىل األذكار الشرعية؛ فيبدأ العامة بالسؤال، ويتحرك املسجد، وهكذا جيب أن 

  يكون الداعية إىل اهللا مثل املطر أينما وقع نفع.
منها: / حتذير  وقد جتلى دفاع الشيخ عن عقيدة السلف يف عدة مؤلفات؛

الساجد من اختاذ القبور مساجد. و/ التوسل الشركي والبدعي اليت بينها يف مؤلفه. 
و حتقيقه لكتاب / العلو للعلي الغفار للذهيب؛ مع صعوبة الوصول إىل رجاله؛ ألن 

  كثرياً منهم متأخرون.
 وحقق كتاباً مهماً يف العقيدة وهو كتاب / السنة البن أيب عاصم، فدعا إىل

  عقيدة السلف الصافية النقية.
  سنن أحياها:

أحيا اهللا ذا الشيخ سنناً مهجورة؛ ألنه كان من صميم دعوة الشيخ الدعوة 
إىل التمسك بالسنة، والدعوة لتطبيقها يف وسط كانت السنة فيه جمهولة، والناس 
على تعصب مذهيب، و على جهل، وعادات وتقاليد ما أنزل اهللا ا من سلطان، 
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يسعى يف  -رمحه اهللا-عب األشياء أن تغري العادات والتقاليد، فكان الشيخ وأص
  إحياء السنن، فمن السنن اليت أحياها يف بالد الشام:

صالة العيدين يف املصلى، وأا ليست يف املساجد وأن األصل أا تصلى يف -أ 
يدين يف املصلى، وكانت ال تصلى إال يف املساجد، فلما اطلع على حديث صالة الع

املصلى وأنه هو السنة دعا إخوانه للتطبيق، فأراد تطبيقها والعمل لذلك مباشرة، 
فقال ألصحابه: [األحاديث تدل على أن الصالة يف املصلى خارج البلد وليست يف 
املساجد] فبدؤوا بسبعة عشر رجالً هو ومن معه، فأقاموا السنة لصالة العيد، 

يا الشيخ سنة الذهاب إليه يبلغ عددهم من والذين يصلون يف املصلى الذي أح
مخسة آالف إىل ستة آالف شخص. والفضل بعد اهللا يف هذا مع زيادة انتقال هذه 
السنة إىل األردن مث إىل الكويت للشيخ ناصر الدين األلباين. وأحكام اجلنائز من 

نه فعالً كتبه العجيبة اليت تدل على نضج يف التأليف،فأنين أوصي باقتنائه وشرائه؛ أل
كتاب يتجلى فيه مقدرة الشيخ على الوصول لكتب السنة، وحشد األدلة يف 

  املسائل املختلفة.
  واهتم بشروح العلماء خصوصاً شروح النووي وابن تيمية وابن حجر .

والشيخ مل يكن له علماء كثريون تتلمذ عليهم، وأنه بسبب ذلك عاىن ولكن 
  علماء أفذاذ فتتلمذ على كتبهم.عصاميته عوضته عن ذلك، فتوجهإىل كتب 

أحيا سنة العقيقة، وكانت العقيقة غري معروفة عند الناس، قال أحد  -ب 
طالبه:[ عندما كان يدرسنا كتاب الروضة الندية يف اخلمسينيات، ووصلنا إىل 

  العقيقة دعا طالبه وأصحابه لتطبيقها].
وعشرين  سنة قيام الليل يف رمضان بإحدى عشر ركعة، وكانت ثالث-ج 

ركعة،وهي أشبه بالتمثيلية، فكيف يصلوا؟! يسردوا سرداً يقرؤون الفاحتة مث 
ثالثاً  -قصار السور وينقرون الركوع والسجود ؛ كما ينقر الغراب الدم،فيصلون
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يف ربع ساعة، فأحيا األلباين إحدى عشرة ركعة؛ كما جاء ذلك  -وعشرين ركعة 
ل طالبه:[ فشعرنا بلذة العبادة] . ويقول الشيخ يف السنة يطبقها قوالً وعمالً، قا

إحدى  -وهو إمام-علي خشان وهو من تالميذه:[ كان يصلي بنا ثالث ساعات 
عشر ركعة، ويطيل الركوع حىت يكون قريباً من القيام، ويطيل السجود حىت 
يكون قريباً إىل الركوع، ويتم اجللسة بني السجد تني، والرفع من الركوع على ما 

يف األحاديث، وكان يبكي ويبكي من خلفه، فكان رقيق القلب ]، وهنا ال  ورد
بد من التنبه إىل مسألة مهمة وهي: أن عدداً من الناس إذا قرؤوا ردود الشيخ اليت 
تتميز باحلدة يف كثري من األحيان ال يتصورون أن الشيخ رقيق القلب؛ ألم يرون 

لذين صلوا معه صالة التراويح عن احلدة يف األسلوب. لقد سألت أحد طالبه ا
آيات بكى الشيخ فيها؟! فقال:[ قرأ مرة سورة غافر حىت بلغ قصة املؤمن، واليت 

  فيها: ((ويا قَومِ ما لي أَدعوكُم إِلَى النجاة وتدعوننِي إِلَى النارِ
). فسمع نشيجه فيها]. ويقول : [كان يرتاح بعد كل ٤١))(غافر:-ج 
ني، وبعض الطالب كان يريد انتهاز الفرصة بني كل ركعتني؛ ليتقدم ويسأل ركعت

الشيخ،فكان الشيخ يقول: هذا وقت عبادة وليس وقت تعلم، وال جييب يف هذا 
  الوقت].

أحيا سنة تسوية الصفوف يف الصالة والتراص فيها، وإنين ألفت النظر إىل -د 
كل صحيح، وإمنا يتشددون يف أن بعض اإلخوة رمبا ال يطبقون هذه املسألة بش

الصفوف، ويالحقون املصلني بأقدامهم، ويعملون خططاً عسكرية!! فيقول: أنا 
أفتح رجلي، وبعضهم يقول: أنا أضم رجلي جداً، وأقرب الرجل هذا جبانيب، مث إذا 
جاء الناس من الطرف الثاين فتحت رجلي!! فقضيت على الفراغات، فيجب أن 

، مع مراعاة املصلحة الشرعية، ومراعاة املفاسد. والناس إذا يكون تطبيق السنة بفقه
مل يألفوا السنة، فال بد من التمهيد النظري قبل التطبيق العملي، فلو أن إماما أراد 
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أن يعمل بسنة يف الناس، فعلمهم إياها أوالً نظرياً، وقرأها عليهم، مث بعد ذلك 
واحد ال يعرف ذلك وال يطيق أن  عمل ا ملا أنكر عليه الناس. أما أن يأيت إىل

ميس إنسان قدمه، وال أصبعه فينشغل جداً بصالته، ويفسد عليه خشوعه فهذا ما 
ال ينبغي فعله .فمن أجل العمل بالسنة ومن احلكمة يف تنفيذها، وتطبيقها تعليمها 
الناس مث العمل ا، وهذا ما ينقص بعض الذين تتلمذوا على كتب األلباين، فرمبا 

  يف الوقوع إىل حمرم من أجل سنة. يؤدي
  

  أهم صفاته:
.العصامية واجللد والصرب، وليس يف القراءة فقط، وإمنا حىت يف أموره ١

الشخصية، فمثالً: أصابته بعض األورام فقرأ يف كتاب أحد األطباء أنه إذا صام ومل 
عني يوماً يأكل شيئاً وإمنا يقتصر على املاء أربعني يوماً، فيكون عالجاً، فبقي أرب

يعيش على املاء، قال:[ وكان يف هذه املدة يباشر النشاط نفسه يف دروسه، 
ومطالعته، وقراءته، وكتابته؛ حىت يف ذهابه للدعوة يف حلب، فريكب الباص وهو 
صائم عن املأكوالت . يقول الشيخ عن نفسه:[ ونزلنا يف محص، يف حمطة 

ديدة لرائحة الشواء، وأنا صائم احلافالت، وفيها مطعم مشويات، وفتنت فتنةً ش
على املاء] ومع ذلك صرب فما تناول شيئاً حىت اقترب وقت إقالع احلافلة فركب 

  .-رمحه اهللا–ومشى، فهذه ميزة متيز ا 
.ومن صفاته سعة الصدر يف النقاشات:فقدناقش خمالفني له، ومبتدعة، ٢

فكان يعمل  ومتعصبة، وكان يف نقاشاته صاحب طريقة فريدة يف النقاشات
اخلطوات اآلتية: حيدد نقطة اخلالف؛ ألن كثرياً من املتحاورين قد ال يكون بينهم 
خالف، ولكن يف احلقيقة بسبب سوء العبارات، وعدم معرفة املدخل الصحيح يف 
النقاش ال يصلون إىل نتيجة، ولو أم حددوا نقطة النقاش واخلالف من بداية 
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مثبعد ذلك يعرض كل من الطرفني رأيه مث يتكلم النقاش ملا ضيعوا هذه األوقات،
الشيخ أو الطرف اآلخر، ويصغي الشيخ له وال يقاطعه، وال يتدخل يف كالمه، مث 
إذا أراد أن يرد خلص كالم الشخص اآلخر ؛ حىت يتأكد أنه فهم كالمه بشكل 

  صحيح مث يكر عليه بالرد. وهكذا.
إذا عمل عمالً أن يتقنه)  .ومن صفاته اإلتقان: (إن اهللا حيب من أحدكم٣

ولذلك تتأخر كتبه يف الطبع؛ ألنه يريد أن يدقق ويراجع بنفسه، وكان ال يعتمد 
على اآلخرين ملراجعات، ويدقق حىت يف عالمات الترقيم: الفاصلة، والنقطة، 

  والسهم، والقوس، حىت نوعية األقواس وهكذا.
يت باألحاديث وبالرجال، ويف ذات مرة أتوا له جبهاز احلاسوب وقالوا: هذا يأ

ومل يكن الشيخ عنده اقتناع ذا، فقال ملن معه: احبث يل يف هذا اجلهاز عمن قال 
فيه ابن حبان: [ال أعرفه وال أعرف أباه] فكتب أحد الناس يف احلاسوب العبارة، 
فخرجت جمموعة فقال الشيخ: حلظة وأخرج دفتره؛ ألن مثل هذه القواعد يكتبها، 

د أحصى كل من قال فيه ابن حبان: ال أعرفه وال أعرف أباه، فقال وكان الشيخ ق
يوجد خطأ، فإنه توجد خمالفة اثنني بني أوراقي واحلاسوب قال: فنظرنا فبحثنا، 

  فوجد أنه قد فاته واحداً فعالً، وأن احلاسوب أخطأ يف الثاين.
ى كتباً . واسع األفق مطلعاً على الكتب؛ حىت اليت تسمى فكرية، أو اليت تسم٤

عصرية وحنو ذلك؛ ومن الكتب اليت قرأها مع أنه هو العامل السلفي صاحب 
وبعض كتب  -حملمد أسد -احلديث احملدث الكبري/ منهاج األسد يف احلكم

املودودي، وكتاب: / املعامل لسيد قطب، يقول الشيخ حممد عيد عباسي:[ قرأناه 
عن الكتاب:[ هذا ميثل دعوة  يف حلقات خاصة مع الشيخ األلباين] وقال األلباين

السلف بأسلوب عصري] ولعله قال هذاعندما قرأ فصل:[ جيل قرآين فريد] وهذا 
يشهد على عدم تعصبه وعلى إنصافه وأنه إذا رأى حقاً مع أحد حىت لو مل يكن 
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بعض أخطاء صاحب الظالل  -رمحه اهللا-من املنتسبني للعلم يقر به. وناقش الشيخ 
مزاياه، وهذا عني اإلنصاف، فإن يف الظالل أخطاًء كما يوجد وبني  -رمحه اهللا-

). ويف غريها. فكان صرحياً يتكلم، ١يف تفسري:((قُلْ هو اللَّه أَحد))(االخالص:
  ولكنهعندما يرى كالماً طيباً كان يثين عليه ويقبله وهذه شهادته فيه.

حد كتب: [وقعت . التراجع عن اخلطأ ؛ ومن األمثلة على ذلك ما قاله يف أ٥
لفظة [صربة] وهي باملسند :[صربة] وهو خطأ مطبعي كنت نقلته هكذا مع 
احلديث يف كتاب/ صفة الصالة فضل السجود، وقيدته يف احلاشية بالضم [صربة] 
وفسرته: بالكومة، وهذا واهللا منتهى الغفلة] يقول هذا الكالم يف كتاب ينشر على 

ال صلة له بسياق احلديث كما هو ظاهر، وال املأل! مث يقول:[ ألن هذا املعىن 
غرابة يف ذلك؛ ألنه يؤكد أنين ألباينٌ حقاً، وقد استمر هذا اخلطأ يف كل طبعات 
الكتاب، فاملرجو تصحيح هذا اخلطأ يف هذا الكتاب من كل من عنده نسخة ]، 

بكر إىل فضيلة الشيخ/  -بعد اهللا  -ويقول: [ويعود الفضل يف تنبيهي إىل هذا اخلطأ
بن عبد اهللا أبو زيد يف خطاب تفضل بإرساله إيل يف تاريخ كذا جزاه اهللا تعاىل 
خرياً!]. مث طبع الكتاب طبعة جديدة يف عمان، وصحح اخلطأ املذكور واحلمد هللا. 
ويقول يف موضع آخر يف السلسة الضعيفة:[ هذا ما وصل إليه علمي وفوق كل 

ده منه قدمه إلينا إن شاء اهللا وجزاه اهللا ذي علمٍ عليم، فمن كان عنده شيء نستفي
  خرياً].
.ومن صفاته: أنه يعترف ألهل الفضل بالفضل كما رأينا. وال شك أن هذا ٦

  .-رمحه اهللا-يعترب من أعظم الصفات األخالقية للشيخ 
. أنه كان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ولو على األكل. فكان يقول  ٧

! افعل كذا يا فالن! ال تفعل كذا، ففي ذات مرة جاءه مثالً: كل بيمينك يا فالن
رجالن وجيهان كبريان، فجعل أحدهم يأكل الرز باخلمسة،فسأل الرجاللثاين 
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الشيخ ناصر فقال: [يا شيخ األكل بامللعقة أقرب إىل السنة أم األكل 
لرز باليد؟]فقال:[أوالً أخربين عن هذه املهزلة اليت يفعلها صاحبك، جيعل ساقية من ا

بينه وبني الصحن!!]فكان عنده قوة،ومل يكن ليداهن، وما كان يعرف اللف 
  والدوران، واامالت.

. الدقة، والتنظيم، والترتيب: فقد كان عنده حبل يف مكتبته يعلق عليه ٨
السلسلة الصحيحة والضعيفة؛ ألنه يستخدمها كثرياً، ومن أحب كتبه إليه كتاب/ 

دائماً، ويكتب وينقل منه من احلديث الصحيح إىل  صحيح اجلامع فكان يعدل فيه
احلديث الضعيف، وهكذا.. فهو يعترب فهرس لكتبه . فامتاز بالدقة البالغة واليت 
كانت من أسباب جناحه، من دقته احملافظة على املواعيد فإذا قال: الساعة الثامنة 

ة الثامنة وإذا املوعد فال زيادة وال نقصان كما هو حال بعض الناس! يقول: الساع
يف  -رمحه اهللا تعاىل-تأخر عن ذلك قليالً فإنه ال يتحمل إخالف الوعد!.وكان 

الفترة األخرية غري متمكن من التدريس لظروف، ومل يكن له طالب مشهورون يف 
  هذه الفترة، لألخذ عنه، والتلقي عنه بشكل واضح.

  عالقته بالعلماء:
ميالدي تأسيس ٦١ها يف عام هـ، وكان قبل١٣٧٣حج األلباين يف عام 

  اجلامعة اإلسالمية فاستدعي لتدريس مادة احلديث فيها ؛ لنبوغه يف ذلك العلم.
 -رمحة اهللا عليهما-وكان يتباحث مع العلماء. وكان بينه وبني الشيخ ابن باز 

أخوة عظيمة، ومن ضمن األمور اليت سأل األلباين فيها ابن باز مسألة: األموال 
عة على األرصدة يف البنوك ماذا يفعل ا؟ فكتب الشيخ ناصر للشيخ الربوية املود

ابن باز رسالة يقول:[ إنين توصلت إىل أن هذه األموال تنفق يف وجوه اخلري، غري 
فمثالً قيمة حمروقات، وقيمة برتين،  -الطعام والشراب واللباس، وتعطى للفقراء

تب، فيسأله عن رأيه يف وقيمة حطب، أو مثالً إصالح محامات، وطرق، وطبع ك
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فكتب له الشيخ ابن باز موافقاً له على رأيه، قال: فطبعنا ببعض  -هذا االجتهاد 
  األموال الربوية اليت جاءتنا كتباً يف دعوة السلف ونشرناها].

حييل على األلباين بعض املسائل  -رمحه اهللا-وكان الشيخ عبد العزيز بن باز 
 -رمحه اهللا–املتعصبني املتحاملني على اإلمام أمحدفلما طبع أحد مشايخ الباكستان 

كتاباً يطعن يف مسند اإلمام أمحد ويقول:[ إن القطيعي أضاف عليه أحاديث 
وليست من املسند] أي يشكك يف أحاديث املسند، فحول الشيخ بن باز هذا إىل 

لى األلباين ليبحثه، فاستعرض الشيخ األلباين أحاديث مسند أمحد وعددها يزيد ع
مخسة وعشرين ألف حديثاً فتتبعها حديثاً حديثاً ؛ ليتبني هل فيها شيء من روايات 
القطيعي، مث كتب كتابه/ الدفاع األمحد عن مسند اإلمام أمحد، وال زال الكتاب 
خمطوطاً. وكان بينه وبني الشيخ بن باز مشاورات، وبينهما صداقة أربعني سنة مل 

  تتخللها شحناء، وال بغضاء.
األلباين يتمىن أن يكتب كتاباً مشتركاً مع ابن باز يف مسألة: وضع  وكان

اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع،فكان يقول:[ أريد أن يكون هذا 
  الكتاب نرباساً، ومثالً حيتذى لطلبة العلم عندما يرون نقاش العلماء مع بعضهم ].

ب العلماء مع بعضهم، وقال:[ لنقدم للناس ولطلبة العلم مناذج عملية يف أد
وإذا كنا نريد أن نريب الناس فال بد أن يكون ذلك بالشيء العملي]. وملا كان 
األلباين يف الس األعلى للجامعة اٍإلسالمية باملدينة، ودرسوا مسألة وكان الشيخ 
ابن بازوالشيخ الشنقيطي موجودين، فاجتمع ثالثة أقطاب يف العلم يف اجلامعة، ومل 

جلامعة وقت مثل وقت اجتماع هؤالء العلماء، وكانت أيام ما شهدناها، مير على ا
ولكن يتمىن اإلنسان لو شهد تلك األيام، فلقد اجتمع يف اجلامعة اإلسالمية يف 
ذلك الوقت من صفوة العلماء وخريم مامل جيتمع من قبل، وكان منهم الشيخ/ 

ابذة املعتنني باحلديث وهو من األفذاذ اجله –رمحه اهللا -حممد أمني املصري 
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وعلومه، والذي طبق منهج األلباين يف دراسة األسانيد عملياً على طالب الدراسات 
العليا، والطريقة الشجرية يف األسانيد، وكان يعترف لأللباين بالعلم، ويقول: [أنت 

  أوىل مين ذا املنصب ]، ولكن الشيخ مل يقدر له االستمرار يف اجلامعة .
ن املسائل اليت حدثت مثالً: لو أن أحداً من مدرسي اجلامعة وكانت من ضم

اٍإلسالمية أو من أهل املدينة ذهب إىل اخلارج للدعوة فمات يف اخلارج، فهل يدفن 
هناك أم يعاد إىل املدينة؟ فكان رأي الشيخ األلباين أنه يدفن حيث مات، ووافقه 

  :[ يعاد للبلد أوحنو ذلك].وخالفهما  الغزايل،والقرضاوي، فقاال ابن با ز، الشيخ
إىل املغرب وبريطانيا  -رمحه اهللا-وبعد املناقشة بسنة تقريباً أُرسل األلباين 

والنمسا للدعوة، من قبل اجلامعة اإلسالمية، وذهب الشيخ حممد أمني املصري 
–لتصوير خمطوطات إسالمية يف أوروبا، وحدث احلادث العجيب!! فمن عناية اهللا 

رمحة اهللا -ه،ولعلها كرامة من كرامات الشيخ/ حممد أمني املصري وتقدير -تعاىل
أن مرض فنقل للعالج يف املستشفىفي أوروبا، وتوافق وجود الشيخ األلباين  -عليه

قريباً من ذلك املكان،مث تويف الشيخ حممد أمني املصري يف املستشفى وحضره 
ه صاحب/ كتاب الشيخ األلباين، وغسله، وكفّنه، فكان الذي توىل تغسيل

املسؤولية، واتمع اإلسالمي، ونظرات يف سورة األنفال، وأحكام اجلنائز، وغري 
  ذلك من الكتب النافعة، فهو أعلم الناس بالسنة يف هذا األمر .

مث اتصل األلباين لكي يسأل عن مقربة قريبة يوارى فيها الشيخ /حممد أمني 
مخس أو ست ساعات بالسيارة ؛ املصري فقالوا: أقرب مقربة للمسلمني تبعد 

فاتصل باجلامعة اإلسالمية فقالوا: [أرسلو تذكرة لنقل الشيخ حممد أمني املصري 
إىل املدينة ليدفن فيها] ، فقال بعضهم:[ أنت ختالف فتواك، تقول: يدفن حيث 
ميوت، مث تقول: انقلوه، فقال: ما وجدنا مقربة، فإذا كان نقله إىل املدينة يتم يف 

اعات أو أربع، فنحن حنتاج إىل نقله إىل املقربة مخس أو ست ساعات ثالث س
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بالسيارة، فهذه الرحلة نقطعها إىل بلد إسالمية يف نصفها، فإنين قلت ذلك: 
  اضطراراً وليس اختياراً].

والشيخ حممد أمني املصري بينه وبني الشيخ حممد األلباين صحبة قدمية، وكان 
ق ؛ وملا ألف كتاب/ جلباب املرأة املسلمة يدرس عنده وحيضر دروسه يف دمش

كان أول من لبس اجللباب يف مدينة دمشق كما بني الشيخ األلباين يف كتابه هي 
زوجة الشيخ حممد أمني املصري،يقول الشيخ حممد عيد العباسي: [أول امرأة 
لبست اجللباب الشرعي يف مدينة دمشق، وكان احلجاب عند نسائها البالطو إىل 

، والباقي جوارب!!امرأة الشيخ حممد أمني املصري] ولعلها سنةً حسنة سنها الركبة
  الشيخ فله ولزوجها وهلا أجر ذلك يف كل من تبعها.

وباملناسبة فإن الشيخ حممد أمني املصري، والشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
  البلدان .يتنقل يف  -رمحه اهللا-عدالء، فإما تزوجا أختني . وكان الشيخ األلباين 

  
  رجوعه إىل أقوال األئمة:

أدرك الشيخ وهو يدعو إىل الكتاب والسنة، وإىل اتباع الدليل، ولو بعد مرحلة 
متأخرة، منذ عشرين سنة، أن بعض الشباب يف مسالة العودة إىل الكتاب والسنة 
بدؤوا خيطّئون األئمة بال علم ويقولون:[ األئمة رجال وحنن رجال فمثل ما يفهم 

  حنيفة والشافعي حنن نفهم كذلك! فعندهم األحاديث، وعندنا األحاديث].أبو 
ولقد بدأ الشيخ تعلمه ودعوته يف وسط جمتمع متعصب مذهبياً؛ ولذلك انتقل 
إىل الناحية األخرى؛ ألن اإلنكار يف هذا الوسط حيتاج إىل قوة دفع، مث بعد فترة 

ض الطالب الذين يدعون من الزمن أراد أن يعدل مرة أخرى؛ ألنه الحظ أن بع
االنتساب إليه قد صاروا يفتون، ويتكلمون بطريقة فوضوية جداً، ال ضوابط وال 
أصول فقه، وال رجوع إىل شروح العلماء ؛ ولذلك صار عندهم خلط عجيب، 
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وهذه من القضايا اليت ينبغي أن يدقق فيها، وقد تتلمذ بعضهم على كتب الشيخ 
قد أدرك الشيخ ذلك؛ ولذلك كان يقول:[ قمنا فأساءوا يف كثري من األمور، و

جبانب كبري من التصفية، وحنن حنتاج إىل التربية ولكن ما عندنا طاقات أو إخوان 
  يكفون للتربية]. وقال: [ اهللا خلقين للعلم ومل أتفرغ للتربية].

  وكان يقول يف بعض األحيان:[ التقليد خري من التفلت من القيود].
ال له: اترك التقليد األعمى ونبذ التعصب املذهيب يفهم أن وبعض الشباب ملا يق

املقصود أن يضرب املذاهب كلها عرض احلائط، وال يريد حنابلة، وال شافعية، وال 
  حنفية، وليس املقصود ذلك .

ورمبا قال بعضهم: حنن نأخذ احلديث من البخاري ومسلم والترمذي وأمحد 
  ى عارمة حقيقة!!.فنحفظها مث نشتغل ونعمل ا، وهذه فوض

لقد أساء مثل هؤالء إىل دعوة الشيخ األلباين؛ ألم قدموا مناذج مشوهة عن 
الشيخ، والشيخ مل يرد هذه الفوضى، ولكن هؤالء الذين دخلوا عرضاً بدون 

  أساس، ومل يدرسوا عند العلماء، ومل يتأدبوا بآداب العلماء .
ج أسانيد، مث جم على فما الفائدة أن تدرس مصطلح احلديث وحتقق وختر

األحاديث وتريد أن تفهم منها؛ دون أن يكون عندك أصول فقه ؟! لتفهم الناسخ 
من املنسوخ، فقد يكون هذا احلديث منسوخاً، وقد يكون شاذاً؛ فهذه مصيبة، 
وكارثة كبرية حصلت! انتبه هلا الشيخ فيما بعد وبدأ يقول عبارات مثل:[ ال ينفك 

  ؛ حىت العلماء الكبار قد يضطرون يف مسألة إىل تقليد غريهم .اإلنسان عن تقليد ] 
وإذا أردت أن تدرس املذهب، فادرس املذهب، مث إذا وجدت احلق خارج 
املذهب فخالفه، وأن من أمثل املذاهب يف دراستها فقه الشافعية، وكان له كالم 

  يف هذا.
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جتهاد ؛ كما فلم يكن يريد انفالت الضوابط وأن يصل صغار الطالب إىل اال
فعل بعضهم وقصدوا إىل االجتهاد، وأساءوا الفهم، فال بد من االنضباط بكالم 
العلماء والدراسة والتلقي عليهم قدر اإلمكان، ومل يكن الشيخ يف البداية يركز على 
قضية الضوابط ملعيشته كما قلنا يف جمتمع متعصب. ولقد نشأ بعض الناس عندهم 

م أن يستنبطوا وجيتهدوا، فكانت كارثة على عدد عجب وغرور، وأن باستطاعته
كما قلنا ال يدرس فقط مصطلح!! وإمنا كان  -رمحه اهللا–منهم، وكان الشيخ 

يدرس العقيدة ، ومن الكتب اليت درسها لطالبه كتاب /فتح ايد يف شرح كتاب 
  .-رمحه اهللا -التوحيد لعبد الرمحن بن حسن 

  
  بعض طالبه:

عايشهم الشيخ من طالبه يف مدينة حلب ويرتل عندهم  كان من الذين أيضاً
الشيخ/ ناصر السرمانني، وهذا الرجل ما زال حياً ولكنه متقدم يف السن، وسريته 

إىل اتباع منهج السلف،  -تعاىل –فيها عربة، فإنه كان سباكاً، ولكن اهللا هداه
ان من فدرس على الشيخ األلباين يف حلب، وسافر إليه، وخترج من عنده، وك

املضحني، وله بيت صغري وضع جزءاً منه مكتبة ومكاناً للحلقة، وكان يبيع اخلضار 
على دابة، وهي متشي يف الشارع، وميسك الكتاب ويقرأ فيه، مث صار من كبار 

  طلبة العلم.
وممن تتلمذ أيضاً على يد الشيخ األلباين الشيخ: نافع الشامي شيخ ابنه الذي 

ن له موقف عظيم يف التجرد للحق، فإنه كان يعلّم الناس اقتنع بدعوة السلف، وكا
أشياء كثرية قبل أن يهتدي إىل طريقة السلف، فلما هداه اهللا إليها صعد املنرب، وقال 

  للناس:[ كل ما علمتكم إياه جيب أن تراجعوين فيه؛ ألين ختليت عنه].
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عد ذلك من مث صار ب -رمحه اهللا-ومن كبار تالميذه/ حممود مهدي االستنبويل 
  كبار تالميذ الشيخ/ عبدالرمحن الباين املقيم يف الرياض.

ومن طالبه عبدالرمحن النحالوي، وزهري الشاوش، وراتب النفاخ، وراتب 
  احلموش، وغريهم.

  
  أقسام طالبه:

كان له صفوة من تالميذه يذهبون معه يف أسفاره، وميكن أن يقسم تالميذ 
  الشيخ األلباين إىل ثالث طبقات:

لطبقة األوىل: من الزموه علماً وعمالً ودعوة، وهؤالء ال يزيدون على ا
وحممد  -رمحه اهللا-عشرة،والذين اشتهروا بالعلم، ومنهم/ حممد نسيب الرفاعي 

عيد العباسي، وخري الدين واين، صاحب كتاب/ إصالح املساجد من البدع 
ومصطلح  والعقائد، فكان هلم درس خاص مع الشيخ يقرؤون فيه الطحاوية،

احلديث، وكان خيرج معهم يف خميم للقراءة، ويعقد هلم درساً خاصاً فيه تفاصيل 
  عقدية.

الطبقة الثانية : حضروا دروسه بكثرة، وتأثروا مبنهجه، وصاروا دعاة، ولكن 
  ليسوا من أهل العلم األقوياء.

الطبقة الثالثة: حضروا بعض لقاءاته، وتأثروا بكتبه، وساروا على جه يف 
التحقيق، ولكنهم مل يقرؤوا عليه كتباً، ومل حيضروا دروسه يف الوالء والرباء،ومل 
يتربوا على يديه، وهؤالء فيهم دخن، و مصائب ومشكالت، ويف مثل هؤالء كان 

  الشيخ يقول: [علمنا وما ربينا].
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  منن يعترف ا األلباين ألبيه:
يب إىل دمشق، فخلّصين من يقول:[ أليب علي منن، ومن أمهها اثنتان :اهلجرة 

جو ألبانيا الشيوعي، ولو قضيت هناك وأنا صغري العمر ملا دريت ماذا كان 
  حيدث].

  والثانية: أنه علمه صنعة الساعات تكفيه قوت يومه.
  

  بعض مهاراته:
إضافة إىل أنه كان عامل زمانه يف علم احلديث إال أنه كانت له مهارات أخرى 

  منها:
  احلديث عنها. النجارة: وقد سبق-١
  قيادة السيارة: فهويف قيادامن أمهر السائقني، وعنده سرعة مع إتقان.-٢
إصالح السيارات: ولذلك ملا تعطلت السيارة م عدة مرات يف أسفار -٣

  دعوية كان يصلحها بنفسه ؛ كما حصل يف أحدى األسفار.
ثل السباكة السباكة والكهرباء: كان له نظرات حىت يف األشياء الدنيوية م-٤

والكهرباء، وال يقبل التصليح بدون أن يعرف اخللل؛ بل إذا اشترى شيئاً يستفسر 
من صاحبه ؛ يقول الشيخ عدنان وهو من تالميذه:[ وقفت معه مرة يشتري راديو 
فيسأل كم املوجات؟ وكم قوا؟ وكم تستمر البطارية ؟ وكم كذا؟ وأين صنع؟ 

لى الراديو، قال: أتظن أننا ال ندقق إال يف علم فقلت له يا شيخ! كل هذا التدقيق ع
احلديث، إن الدقة يف كل األشياء، ولسنا نرفض التقليد فقط يف الدين، وإننا حىت 

  يف هذه األشياء ال نقلد].
  معرفته بالنجوم: - ٥
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لقد استنتج الشيخ أن التقومي املوجود يف بعض البلدان خمطئ يف حتديد وقت 
دد مرات خارج البلد وقت زوال القمر؛ ليطّلع على نور صالة الفجر؛فإنه خرج ع

الفجر، وتوقيت صالة الفجر ووصل إىل قناعة بأن بعض املؤذنني يؤذنون قبل وقت 
  الفجر، كما هو يف عمان .

وهذه مسألة خطرية يترتب عليها صحة صالة الفجر، وصحة صيام الناس، فلم 
  يكن يقلد حىت الفلكيني، وإمنا ينظر بنفسه.

  
  اظراته:من

كانت له مناظرات مجيلة، فإنه ال يعرف أحد ناظر مثله يف هذا الزمان 
إطالقاً،ولو قلنا أن املناظرات ختمت باأللباين ملا كان بعيداً، ففي ذات مرة جاء إىل 
مكان الدرس يف بيت الشيخ / ناصر الترمانيين يف حلب رجل صويف يقول:[ أنتم 

وأعطيكم الربهان، وإذا كنتم من أهل احلق تسبون الصوفية، وأنا من أهل اهللا، 
افعلوا مثلي، أنا سأدخل السكني، من اجلانب األمين، وأخرجه من اجلانب األيسر، 
وال يرتل مين قطرة دم واحدة] فقال له الشيخ األلباين: [ال نريد سكيناً ولكن نريد 

بل بيدي]  دبوساً ندخله حنن يف وجنتك مث خنرجه من اجلهة الثانية!!] فقال: [ ال
فقال الشيخ: [ال، أنت من أهل اهللا، وال تفرق بأي األيدي أدخلناه!] فرفض وازم 

السلفي  -الصويف-وخزي وانصرف، مثقال له األلباين وهو ذاهب:[ قل لشيخك 
  ال ميكن أن تضحك عليه].

فهذه الطريقة الرفاعية، إما أن تكون خدعة، وإما أن تكون بتعاون الشياطني 
كثري جداً،وإما أم يتمرنون على أشياء أو يدخلوا يف أماكن معينة،  معهم، وهذا

فمهما كان أهل الضالل فإم على شفا جرف هار، فلو رأيت الساحر ميشي على 
  املاء أو يطري يف اهلواء فهو ساحر وضال فال ميكن أن نصدق أنه من أولياء اهللا!!.
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ومدعي النبوة، والقاديانية، وناقش الصوفية، ومتعصبة املذاهب، واملعتزلة، 
  والنقاشات العلمية العادية.

من  -أي السقاف-وملا ناقش من املبتدعة من تالميذ حسن السقاف، وهو
كبار الدعاة إىل الضاللة يف هذا العصر، وهو عند أهل البدعة مقدر جداً، فأرسل 

شريع يف أحد تالميذه ملناقشة األلباين فقال له الشيخ ناصر:[ ما هي مصادر الت
اإلسالم؟ قال: أربعة قال: ما هي؟ قال: الكتاب، والسنة، واإلمجاع والقياس، قال: 
هذه يف كل شيء من الدين أو ختتلف، قال: يف كل شيء يف الدين، قال: حىت يف 
العقيدة؟! قال: حىت يف العقيدة! قال: انتبه يا بين آدم! حىت يف العقيدة، قال: حىت 

يف العقيدة الكتاب والسنة واإلمجاع فهمنا، ولكن القياس!  يف العقيدة، فقال الشيخ:
كيف تقيس العقيدة، والعقيدة ال مدخل هلا يف القياس؛ ألن هذا من علم 

  الغيب؟فبهت ].
وملا ناقشه قال له الشيخ:[ أين اهللا؟ فلف ودار، و هوال يريد أن يقول يف 

صلى اهللا عليه -ا سأهلا النيب السماء، فقال الشيخ: ملاذا ال تقول كما قالت اجلارية مل
:(أين اهللا؟ قالت: يف السماء)) قال: ال يا شيخ! أنا ال أريد أن أقول  -وسلم

حبديث اجلارية، يعين هذا حديث نص يف املسألة، واستشهد الشيخ يف النقاش ببيت 
  شعر:

  كم فكأنين سبابة املتندمِ      غريي جىن وأنا املعذب فيــ
أميا إعجاباً، ودخلت عقله وقال: يا شيخ حلظة! أملها  فأعجب ا ذلك املبتدع

علي حىت أكتبها،فقال الشيخ: ما استفدت من هذا النقاش كله إال هذا البيت، مث 
بدأ الشيخ ينتقل من نقطة إىل أخرىفي النقاش، وإذا بالرجل بدأ يراوغ ويعود؛ مع 

   عادا القدمية!!].أنه سلم بأشياء، قال: اكتب هنا مثال مجيل :[ عادت حليمة إىل
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وناقش الشيخ أحد مدعي النبوة، وهذا رجل ميكن أن يكون عنده انفصام يف 
الشخصية يف النقاش يقول ذلك الرجل بالصوت املرتفع، وبعصبية !! فقال له 

خامت النبيني :(كان هيناً ليناً  -صلى اهللا عليه وسلم-الشيخ :[ هون عليك النيب 
صب ! مث سأله هل أنت عامل بعلم احلديث؟! فسكت، تأخذه األمة ) وأنت نيب مع

فقال: أعيد عليك السؤال ؟! هل أنت عامل بعلم احلديث؟ قال: ال، قال: فكيف 
تعرف احلديث الصحيح من الضعيف، قال: بالعلم الذي يأتيين من اهللا، فقال 

  !!.الشيخ: قوموا يا مجاعة ما دام النقاش ذا الشكل فال ميكن أن يكون هذا نقاش
وناقش القاديانية يف اخلمسينيات، وكانت الردود مكتوبة من الطرفني، وال زال 

  رده على القاديانية خمطوطاً.
ومسع األلباين مرة أن رجالً حيضر األرواح فذهب الشيخ إليهوملا دخل عليه 
تلخبط الرجل فقال األلباين:[ أريدك أن حتضر يل روح؟ قال: من تريد؟ قال: أريد 

اري، فإنين كتبت أسئلة، وأريد أن أسأل البخاري !!، قال: وماذا تريد روح البخ
من البخاري؟! قال: عندي أسئلة أريد أسأهلا البخاري، فقال هذا املشعوذ الدجال: 
اليوم انتهت األرواح التيحضرناها! تعال يوم االثنني! ذهب الشيخ يوم االثنني، فما 

  ه نقله إىل مكان آخر.وجد الرجل، وليس فقط أغلق احملل؛ بل أن
ومن مناقشاته اليت حصلت أنه جاءه مرة أناس من الذين اشتغلوا بالتكفري، فقال 
لأللباين:[ أنتم مبتدعة، تقولون: الكفر كفران، ما وجدنا هذا يف الكتاب وال يف 
السنة، فالكفر كفر واحد والظلم ظلم واحد،فينبين عليه تكفري أي واحد حلف 

شيخ: تقول أنت الظلم واحد؟!قال: نعم، قال: تثبت على هذا، بغري اهللا، فقال ال
قال: نعم، قال: يا فالن هات املعجم املفهرس أللفاظ احلديث، ففتحه! اقرأ يا 

: (اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً -صلى اهللا عليه وسلم-فالن! فقرأ قال النيب 
إين كفرت كثرياً...) فقال الشيخ: تعرف هذا ماذا يكون على كالمك[ اللهم 
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كفراً كبرياً وأشركت شركاً كبرياً فاغفر يل ذنيب]. فتراجع فوراً، واآلخر عاند! 
  فقال الشيخ من يومها: [هذا ال خري فيه] مث مرت األيام فصار زنديقاً شيوعياً.

وتناظر مرة مع الشيخ عبد العزيز بن باز يف مسألة وجوب التمتع يف احلج، 
ملا جاءت مسألة هل التمتع واجب، قال الشيخ ابن وكان الشيخ ابن باز موجوداً، و

: هل الشيخ ناصر موجود يف الس؟! ألن الشيخ أعمى فقالوا: -رمحه اهللا -باز 
موجود فضحك وتكلم الشيخ ابن باز يف استحباب التمتع وليس يف وجوبه، مث 

  تكلم الشيخ األلباين يف وجوب التمتع وسكتا، فما كان يف مهاترات إطالقاً.
  

  األلباين يثين على مخسة:
كان يثين على مخسة: ابن باز أوهلم وأنه مل ير مثله يف العلم. وتقي الدين 
اهلاليل، وصفي الدين املباركفوري شارح املشكاة، وبديع الدين السندي، ولعل 
اآلخر الشنقيطي، وكان األلباين ميتدح الشنقيطي يف إخالصه ودينه، ويقول:[ كأين 

  استحضاره]. أرى ابن تيمية يف
  ابن باز يشبه أبو بكر واأللباين يشبه عمر:

ولو مجعنا تسامح ابن باز يف اخلالف حبزم األلباين وصرامته يف القضايا، لنشأ 
كان كثرياً ما يقول:[ املسألة فيها  -رمحه اهللا -مزيج عجيب ؛ ألن الشيخ ابن باز 

لباين أخذ بشيء من سعة ]، والشيخ األلباين عنده حدة وشدة، ولو أن الشيخ األ
  السماحة يف الرأي املخالف، واتسع عنده اخلالف املعترب؛ لالقى قبوالً أعظم وأكثر.

شيء من احلدة، فيجب أن ال يتأثر ا سلبياً من  -رمحه اهللا -وإذا كان للشيخ 
يقرأ له، فإن بعض الشباب يقرؤون لأللباين ويأخذون شيئاً من حدته، وليس 

بل يأخذون عبارات ال تليق م، فالشيخ األلباين بعد  عندهم علم بالشيخ ؛
عشرات السنني يف العلم يقول مثالً:[ فاظفر ذا البحث فلعلك ال جتده يف غري هذا 
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املوضع ]، فيأيت واحد يف العشرينات من عمره فيكتب:[ فاظفر ذا البحث لعلك 
الشديد تأثر بعضهم ال جتد يف غري هذا املوضع ]، فهذا هراء وسخافة، ومع األسف 

  تأثراً سيئاً عكس ما كان يريد الشيخ متاماً.
وقد يشبه بعض طلبة العلم الشيخني، فيقول:[ الشيخ / ابن باز يف سريته أقرب 
أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه، والشيخ/ األلباين يف سريته وطريقته أقرب لعمر بن 

عنه كان يف السماحة آية، اخلطاب رضي اهللا عنه، فأبو بكر الصديق رضي اهللا 
  وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يف الشدة يف أمر اهللا آية].

وامتاز األلباين بأنه كان صرحياً واضحاً، وإذا عرف احلق يطبق على نفسه، 
وعلى أهله، وعلى اجلميع، وإذا كان واسع الصدر يف األشياء العلمية فإنه رمبا 

  يكون ضيقاً مع أخطاء الناس.
متيز يف املقابل بأنه كان واسع الصدر  -رمحه اهللا -يخ عبد العزيز بن باز والش

جداً يف أخطاء الناس، ولكنه ال حيب اجلدال العلمي، والشيخ األلباين قد يناقش 
ثالث ساعات يف الس مسألة واحدة، الشيخ عبد العزيز كان يقول كالمه 

ابة، والشيخ األلباين أقرب ويسكت، فلعل الشيخ عبد العزيز أقرب إىل عصر الصح
إىل عصر اإلمام البخاري واإلمام أمحد ملا كثرت النقاشات وجمادلة أهل البدع، 
فالبيئة هلا دور يف طبائع الشعوب، فاحتكاك األلباين مع أهل البدعة وما حصل من 

  النقاشات كان له دور كذلك.
مل، يقول أحد وهذان الرجالن هلما آثارمها يف العامل اإلسالمي بل كل العا

الدعاة:[ ذهبت إىل سياتل آخر مدينة يف أمريكا على الساحل ؛ ألرى أثر بن باز 
عملياً يف إنشاء مركز الدعوة، وكفالة الدعاة، وطلبة علم، وأرى آثاراً علمية 
لأللباين بكتبه املوجودة هناك، وذهبت إىل الصني فرأيت الشيء نفسه، ويف احلقيقة 
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لتجديد الدين يف هذا الزمان فردا  -عز وجل-ضهما اهللا أن هذين الرجلني قد قي
  الناس إىل السنة، وأيقظا يف الناس اتباع الدليل الصحيح، والعقيدة الصحيحة.

  
  متفرقات من حياته:

بعد الغداء إذا أصاب اخلمول من حضر عنده يقوم إىل  -رمحهاهللا–كان الشيخ 
  أصابك نعاس؟! فيقول: ال.الطاولة مباشرة، ويقول له طالبه: أما تعبت أما 

وكان يصلي الفجر بوضوء العشاء أحياناً، ومعدل نومه اليومي أربع ساعات، 
وإذا زاد عن احلد إىل ست ساعات، ولذلك الرجل أنتج؛ ألنه كان ال يقضي وقتاً 
طويالً يف النوم، وال يف األكل، وال يف الذهاب واإلياب ؛ وإمنا كان حمافظاً على 

عليه أحد أو جاءه شخص يقول له: معك مخس دقائق، معك وقته،وإذا اتصل 
  عشر دقائق،والزيارة نصف ساعة من باب احملافظة على وقته.

أصابه شدة يف أول أمره وحتمل، يقول: [مرة دعا أحد طالبه إىل وليمة، وقال: 
-ال تقل أين تكلفت لك، واهللا لقد مضى علي أيام ما كان عندي إال قنيصني 

أشتري بفرنك خبزة، وبفرنك مرق اجلنب، فما يستطيع أن  -الوقتالعملة يف ذلك 
يشتري جبنا، فيغمس اخلبز مبرق اجلنب مث يأكل، هذا احلدث حصل يف عام 

  م تقريباً.١٩٥٢
وكان للشيخ صدقات، وهذه املسألة ال يعرفها أحد، ولكنه كان يقضي بعض 

  ديون تالميذه، ويرسل بالصدقات لبعض فقراء عمان.
من اللطائف والغرائب شيئاً كثرياً، فقدكان له مكتب وعلى النافذة وكان له 

يوجد مثل البوري، والزحليقة،أوالزحليطة يضع فيها بقايا الطعام فيتدحرج إىل 
األسفل إىل طيور ودجاج كان يربيها، فيضع الطعام فيرتل مع هذا البوري إىل 

  الطيور والدجاج ليأكله .
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ىأحد اإلخوان بطبق فيه نوع من الطعام فأخذه ومرة دعوت الشيخ إىل بييت فأت
  الشيخ وقال:[ هذا يدخل اجلوف بال خوف] وهذا من مداعباته على الطعام.

  
  تواضعه:

كان يركب سيارة موديل مثانية وثالثني ميالدي ويطوف يف الدعوة، وإذا 
  تعطلت يصلحها وميشي.

قال ملن معه: وكان مقاوماً للترف، وقد وضع له طعام مرة عدة أصناف، ف
، أي تأخذون من هذا قليالً، ومن هذا قليالً، هذا -[ارفع واترك نوعاً واحداً فقط 

  ننتهي منه مث نأيت باآلخر. -لعب بالنعمة! 
أنه مرة زار تلميذاً يف الدراسة الثانوية، فمن اهليبة  -رمحه اهللا–ومن تواضعه 

يت، وقال عندنا ضيوف،وقال والد التلميذ ذهب واستدعى الولد من الثانوية إىل الب
رأيت شيخني أبيضني أو ثالثة/ حممد نسيب الرفاعي، واأللباين، فقال األلباين 
لألب:[ هل تسمح أن يكون بيتك مكاناً للطلب، وللدرس، قال فقفز االبن فقال: 
ال مانع، فقال الشيخ األلباين: تأدب واسأل أباك، فقلت: أيب ال ميانع،فقال: تأدب 

؛ حىت جاءت املوافقة من األب، ويقول التلميذ: من تواضع الشيخ أنه واسأل أباك 
  زارين يف البيت يطلبين وأنا طالب ثانوي، وهو شيخ كبري .

  
  وفاته ودفنه:

ملا أعياه التعب، ودب إليه املرض نصحه األطباء بالراحة، ولكنه مل يكن 
ين يف صحيح يغفل:(منهومان ال يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا) صححه األلبا

  اجلامع.
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أخربين ابنه عبد اللطيف وكان مالزماً لوالده، قال: [ جعل أيب املكتبة وقفاً 
على اجلامعة اإلسالمية،وأوصى بأن يسرع يف الدفن، وعدم انتظار الناس، وأن يقرب 
يف أقرب مقربة ؛ لئال يضطروا إىل محله بالسيارة وإمنا حيملونه على األكتاف؛ ألنه 

السنة، وقبل ساعة من وفاته، كان مستيقظاً، ومن العجائب أنه كان يرى هذه هي 
يف النوم يقول: هاتوا كتاب العلل، هاتوا كتاب كذا، هاتوا اجلرح والتعديل. ومرة 
قال أثناء النوم وهو حيرك يده كهيئة الساجد، وقال: هاتوا سنن أيب داوود حتل 

فجأة تكلم، فقال: هات كتاب  املشكلة، وقال يل مرة ولده : مباشرة أثناء النوم
الترغيب والترهيب الد األول، فأتيته، فقال: افتح، ففتحت، عد واحد، اثنني، 
ثالث أحاديث، هذه يف الطول تقريباً سواء، قلت له: ال يوجد فيها حديث طويل، 
قال: واصل القراءة حديث قلت: هذا احلديث السابق طويل، قال: يكفي، من 

فقال: خالص أعد الكتاب! وهو نائم،ويقول: مرة كان تكلم  رواه؟! قلت: جابر،
 ،وهو نائم فاقتربت منه ألمسع كالمه، ففتح عينيه فجأة، وقال: تتجسس علي

  وضحك.
كان جيمع الصالة يف آخر شهرين أو ثالثة من عمره، وقال: كنا نرمحه؛ ألنه 

ر ليالً، مث استيقظ يسهر الليل بالتأليف والتحقيق، فأذهب للنوم الساعة احلادية عش
الساعة الواحدة فأجده قد استيقظ،مث يقوم إىل الطاولة وإىل الفجر ال ينام، مث ينام 
ساعتني يف النهار،فمعىن ذلك أنه ينام أربع إىل ست ساعات ويشتغل عشرين 

  ساعة، أو مثانية عشر ساعة، فهذا عمله.
عليه على  قال: وأقول لك بشكل خاصإننا قد الحظنا أثر اجللوس الطويل

  ظهره أثناء تغسيله.
وكان رجالً قد رأى رؤيا يف املنام أن األلباين على  -رمحه اهللا-دفن الشيخ 

درج طويل يلقى إىل قصر طويل، وحوله روضة خضراء، فقال: يا شيخ ! هل 



٣١٩ ينمن حياة العالمة األلبا

تتعب يف الصعود؟! قال: ال فإنين إذا بدأت فيه صعدت بدون كلفة، قال: فاتصلت 
  خ يف عمان، فقال: حنن اآلن يف املقربة ندفن األلباين.على أحد تالمذة الشي

وأجريت له عملية قبل موته "بوهتنج" بسبب سرطان األمعاء، فتحمل الشيخ 
  حىت نزل وزنه إىل ثالثني كيلو، مع أنه كان رجالً جسيماً.

  بعض ما رثي به :
  رثي الشيخ مراث عديدة، ومن ذلكهذه القصيدة:

  املوت خيفي وتزهو اليوم إعالناً    عاناًما يل أراك تباهي الشمس إم
  ولدت مرتقباً عرفاً وتيجانا        سواك يطمسه موت وأنت به

  ينفك إشعاعها ينداح ألوانا    فما     كأنك الشمس أخفاها السحاب
  حىت وإن حجبته الغاب أغصانا        كأنك النبع دف املاء يصدحه
   وأيقظ أبصاراً وآذاناًإال        كأنك الصبح مهما الليل غالبه
  وصرت للسنة الغراء عنوانا         سواك ذكراه يف مال ويف نسب
  فكنت حبراً وكانت فيك حيتاناً     وعيت منها جباالً من مراجعها

  ولألئمة تعلي قدرهم شانا      حررت رأيك من أغالل مذهبها
  كما تنقى من الشطآن ذهبانا        حمصت كل صحيح من شوائبها

  حسناً وسقماً وتصحيحاً ونكرانا           خنلتها فاستبانت يف مواطنها
  ىت غدا كل شرط منك وجداناح  طرقت للحق مشساً يف مطالعها

  أودى القلوب فهل أحصيت قتالنا جددت للناس يف ر احلديث هوى
  يف كل عصرٍ من اإلبداع ميدانا         أشهدتنا مثالً للعبقري طوى

  فما عليك إذا وفيت إحسانا       وما أعيت مقالتهمقالوا وقالوا 
  لكنه غادر املرباع ريانا        وما على السيل إن صفت جوانبه
  وكنت يف عصرنا عدناً ورضواناً   أهل احلديث على األعصار جنتها



٣٢٠ حديث الذكريات

  كانوا من الروم أو فرساً وألبانا      هذا هو الدين يعلي شأن حامله
  فما عليك إذا خلفت دنيانا  رتهيا ناصر الدين قد صدقت نص

  الغتالين اليأس من دهري مبا كانا لوال الرجاء على اآلالم يصحبين
  
  

  اخلامتة:
ذهب الشيخ إىل ربه وحنن من بعده نستفيد من كتبه ومؤلفاته، ونسأل اهللا أن 
يرزقنا اإلخالص واالستقامة والتوفيق، وحسن اخلامتة، وأن جيعلنا ممن يريد احلق 

وحنن نذّكر أنفسنا بأننا ال نقلد املشايخ تقليداً أعمى، ال األلباين وال غريه، ويتبعه، 
وإمنا نتبع احلق، وإذا رأينا شذوذاً يف فتاواه أو يف فتاوى غريه فال نقبلها، وإمنا هو 

  يدلنا بكالم العلماء ، ونستدل على احلق.
  القدر. وال شك أن سرية الشيخ طويلة وعامرة باألحداث ولكن أكتفي ذا

أن جيعلنا من أهل احلق العاملني به الداعني إىل سبيله،  -عز وجل-وأسأل اهللا 
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢١ ينمن حياة العالمة األلبا

  أمساء أوالد الشيخ
  

إن من توفيق اهللا عز وجل إياي أن أهلمين أن أعبد له أوالدي كلهم وهم: عبد 
وعبد -رمحهما اهللا تعاىل  -بد الرزاق من زوجيت األوىل الرمحن وعبد اللطيف وع

املصور وعبد األعلى من زوجيت األخرى واالسم الرابع ما أظن أحدا سبقين إليه 
على كثرة ما وقفت عليه من األمساء يف كتب الرجال والرواة مث اتبعين على هذه 

خريا أسأل اهللا التسمية بعض احملبني ومنهم واحد من فضالء املشايخ جزاهم اهللا 
تعاىل أن يزيدين توفيقا وأن يبارك يل يف آيل {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 

هـ وأنا يف املدينة املنورة  ١٣٨٣أعني واجعلنا للمتقني إماما} مث رزقت سنة 
غالما فسميته حممدا ذكرى مدينته صلى اهللا عليه وسلم وعمال بقوله صلى اهللا عليه 

هـ رزقت  ١٣٨٦بامسي، وال تكنوا بكنييت " متفق عليه ويف سنة وسلم " تسموا 
  بأخ له فسميته عبد املهيمن، واحلمد هللا على توفيقه.

  ] ٦٢٩/ ١الضعيفة  [
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢٢ حديث الذكريات

  عمر الشيخ عند كتابة الد الثاين عشر من الضعيفة
  
  

 هوى يوافق معناه كان وإن احلديث، هذا لتصحيح تطمئن ال نفسي وجدت
 صلى قوله مع يلتقي ال أنه ذلك إىل أضف! والسبعني اخلامسة بلغت دفق النفس؛

  :وسلم عليه اهللا
  ". سنة ستني بلغ حىت أجله أخر امرئ إىل اهللا أعذر" 

 برقم"  الصحيحة"  يف شواهده بعض مع خمرج وهو. وغريه البخاري رواه
)١٠٨٩. (  

  ] ١٢/٩٦٧[ الضعيفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  الترغيبعمر الشيخ عند حتقيق صحيح 
  

ويسر يل من حتقيق هذا  من أجل ذلك فإين أشكر اهللا تعاىل على ما وفقين
الكتاب مرة أخرى ، وقد دخلت يف اخلامسة والثمانني من عمري بالتأريخ اهلجري 

من عمري  ، فله تبارك وتعاىل الثناء واد ، وإليه أضرع وأسأل أن يبارك فيما بقي
وقويت ما أحياين ، وميدين مبدد من عنده ووقيت ، وأن ميتعين بسمعي وبصري 

وفضله ، حىت أستمر يف خدمة سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، إىل آخر رمق من 
  حيايت ، وأن يلحقين بالصاحلني إذا حان أجلي ، إنه مسيع جميب .

  ] ١/١٢[ صحيح الترغيب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٣٢٤ حديث الذكريات

  بعض ما وقع للشيخ من الفراسة 
  

 ليس من اجلزئيات القريبة ، بل هو من خصوصيات عمن يف نفس الغرياإلخبار 
إىل هذه املرتبة يتعاطى  تبارك وتعاىل ( تعلم ما يف نفسي ...) فيستحيل أن يصلاهللا 

نعم  ، ، وحنوه هذا األخبار مبوت الغائب ، أو بقدومه الرياضة من مؤمن أو كافر
الذي يسترق اخلريان وحنومها قد يكون من وحي الشيطان اجلين  هذان األمران

، أو ميكنه حبكم جبلته أن يطلع على موت فالن ، قبل  السمع ايل الشيطان اإلنسي
، من اإلنس  عنه من بين اإلنسان ، فيخرب به من يريد أن يضله أن يطلع عليه البعيد

ومثله قدوم من هوالء املرتاضني الذين يتحدث عنهم املصنف ، رمحه اهللا تعاىل ، 
بعض  ة ، وحنو ذلك فهذه أمور ميسورة للجن ، فيطلعون الغائب ، ومكان الضال

فزادوهم  اإلنس ا ألضالهلم (وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجاله من اجلن
أحد منهم إال رهقا ) واما األطالع على ما يف الصدور واألخبار به فليس يف طوق 
ا قال ( عامل بإخبار اهللا عز وجل من شاء من عباده الذين أرتضاهم لرسالته كم

احد اال من أرتضي من رسول .....) نعم من ليس – الغيب فال يظهر علي غيبه
ما يلهمه الرجل الصاحل مث يقع كما أهلم، ألنه لو سئل عنه قبل ذاك  مل هذا القبيل 

؟ فألنه ال يدري  أمن اهلام الرمحن هو ، أم من وحي الشيطان  يستطع اجلزم به
) وليس منه ايضا ما يتنبأ قال : نبأين العليم اخلبري اك هذاخبالف اليت( قالت ، من أنب

يل شخصيا اليت ال يتنبه ا له غريه ، وقد وقع به األنسان بفراسته ومالحظته الدقيقة
إىل الكشف عن أسباا الطبيعية  من هذا النوع حوادث كثرية لوال أنين كنت أبادر 
أن يوما يف حلقة الدرس أنتظر لظنها الناس كشفا صوفياً ! فمن ذلك أنين كنت 

 –بعد قليل يدخل فالن –وهو حي يرزق  –يكتمل اجلمع ، إذا قلت ملن عن مييين 



٣٢٥ ينمن حياة العالمة األلبا

جليسي دهشاً ، حىت دخل ، فنظر إىل فلم ميض سوي حلظات  – لشاب مسيته
فقلت ال بل هى الفراسة ز مث شرحت له سر املسألة ، وذلك كأنه يقول أكشف؟ 

أن له درجة عادية يأيت عليها الدرس . وأعرف أيضا  املشار إليه أعرفأن لشاب 
هلا إذا أراد الرتول عنها أوقف حتريك رجليه إذا أقترب من املكان الذي  أن الراكب

يسمع منها صوت بعض مستنائها، وكانت دراجة يريد الرتول عنه ، وأنه عند ذاك 
 الرتول السباقية) والصوت الذى يسمع منها عندالشاب من النوع املعروف ب(

، وكان هو الوحيد الذي يركبها ،من بني الذين حيضرون أنعم من األخريات 
،  طرق مسعي ذلك الصوتالدرس عادة ، فلما اراد الرتول ، وأوقفى رجليه 

  به ، فكان كذلك ! جليسي فعرفت أنه هو ، وأخربت
م أنين وأنا يف صدد تقرير مسأله يقو – ويتفق مثله لغريي -وقد اتفق يل مرارا

فإذا فرغت منها قلت له ،  – بعض احلاضرين يريد أن يسأل ، فأشري إليه بأن متهل
 !عنه قد حصل ! فأقول أهذا هو الكشف ؟ فسل. فيقول ما أردت السؤال –الن 

 ، وتارة بقصد من املدرس تالذي حيكم من كذهفمثل هذه األجابة قد تقع مرة عفوا
رف من عالمات خاصة تبدو له من الذي قد ينتبه ملا ال ينتبه إليه احلاضرون فيع

أنه كشف ما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل ! فيظن كثريا من الناس  يريد السؤال
أو أخبار عما يضمر يف نفسه ، وإمنا هو الظن والفراسة ، ويستغل ذلك بعض 

فيلقون يف نفوس مرديهم أم يطلعون على الضمائر، وأم يعلمون الغيب الدجالين
ون  ذلك منهم ببساطة وسالمة قلب ، حىت أن الكثري منهم ال يسافرون، فيتقبل،

، إال بعد موافقة شيخهم عليه، فكأنه عندهم ( بكل شىء  وال يأتون عمال يهمهم
  ] .٢/٢٣٩.[ التنكيل عليم) و اهللا املستعان 

  
  



٣٢٦ حديث الذكريات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



٣٢٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  ذكريات الشيخ يف السجن 
  

خمتصر مسلم " املذكور ، ورقمت وكان أول ما صنعته فيذلك أن حققت " 
  وشرحت غريبه ، وعلقت عليه تعليقات مفيدة ، مث طبعته يف بريوت . أحاديثه ،

مل يقتصر  –رمحه اهللا  –وكان قد تبني يل بعد الفراغ منه أن احلافظ املنذري 
إياه على حذف أسانيده واملكرر من متونه فقط ، بل حذف منه بعض  يف اختصاره

متنيت أن لو تتاح يل فرصة ، ألتوىل أنا بنفسي  فلما بدا يل ذلك املتون أيضا ،
ذلك ، حيث قدر علي أن  ، وشاء اهللا تبارك وتعاىل اختصاره بطريقيت اخلاصة

م مع عدد من العلماء من غري  ١٩٦٩هـ املوافق لسنة ١٣٨٩أسجن يف عام 
إىل سجن القلعة  جريرة اقترفناها سوى الدعوة إىل إالسالم وتعليمه للناس ، فأُساق

وغريه يف دمشق ، مث يفرج عين بعد مدة ألساق مرة ثانية وأنفى إىل اجلزيرة ، 
  ألقضي يف سجنها بضعة أشهر ، أحتسبها يف سبيل اهللا عز وجل .

وقد قدر اهللا أال يكون معي فيه إال كتايب احملبب : " صحيح اإلمام مسلم " ، 
قيق أمنييت ، يف اختصاره وذيبه ، وقلم رصاص وممحاة ، وهناك عكفت على حت

وفرغت من ذلك يف حنة ثالثة أشهر ، كنت أعمل فيه ليل ار ، ودون كلل وال 
ملل ، وبذلك انقلب ما أراده أعداء األمة انتقاما منا إىل نعمة لنا ، يتفيأ ظالهلا 

  .طالب العلم من املسلمني يف كل مكان ، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 
كما يسر اهللا تعاىل يل التفرغ لعدد كبري من األعمال العلمية ما كان يتاح يل 
أن اعطيها الوقت الوقت الالزم لو بقيت حيايت تسري على النهج املعتاد ، فقد قامت 
بعض احلكومات املتعاقبة مبنعي من اخلروج غلى املدن السورية يف الزيارات الشهرية 

إىل الكتاب والسنة . وهو نوع مما يسمى يف العرف  اليت كنت أقوم ا يف الدعوة
الشائع بـ " اإلقامة اجلربية " كما أنين قد منعت خالل فترات متالحقة  من إلقاء 



٣٢٨ حديث الذكريات

دروسي العلمية الكثرية اليت كان التحضري هلا يأخذ جزًءا كبريا من وقيت ، وهذا 
د كبري من الناس كله قد صرف عين الكثري من األعمال ،وحال بيين وبني لقاء عد

  ]٩،  ١/٨[ خمتصر صحيح البخاري الذين كانوا يأخذون من وقيت الشئ الكبري .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



٣٢٩ ينمن حياة العالمة األلبا

  هـ ١٤١٨مرض الشيخ يف رمضان 
  

هذه الزيادة واليت قبلها استدركتها من " املعجم الكبري " ومنه صححت بعض 
شر أخطئ األخطاء كانت يف األصل . وقد يكون قد فاتين شئ فمعذرة ألين ب
هـ) ١٤١٨وأصيب . أوالً  ، وثانيا فإين ال أزال مريضا من رمضان املاضي سنة ( 

هـ) ، سائال املوىل سبحانه أن يعافيين ويعيد إيلّ ١٤١٩إىل هذا الشهر / رجب (
  نشاطي يف خدمة السنة املطهرة ، إنه مسيع جميب .

  ]٤٩٥/ ٣[ صحيح الترغيب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٣٠ حديث الذكريات

  لشيخ ذكر نعم اهللا على ا
  

:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نع  
(كذَل وزجي نوأقلُّهم م نيعبإِلَى الس نيتالس نيا بي متأُم ارمأَع)  

  قَالَ ابن عرفَةَ: وأَنا من الْأَقَلِ .
ل : وأنا أيضا من ذلك األقل ، فقد جاوزت علق الشيخ على احلديث فقا

الرابعة والثمانني ، سائالً املوىل سبحانه وتعاىل أن اكون ممن طال عمره ، وحسن 
عمله ، ومع ذلك فإين أكاد أمتىن املوت ؛ ملا أصاب املسلمني من االحنراف عن 

يث الدين ، والذل الذي نزل م حىت من األذلني ، ولكن حاشا أن أمتىن ، وحد
أنس ماثل أمامي منذ نعومة أظفاري ، فليس يل إال أن أقول كما امرين نبيي صلى 
اهللا عليه وسلم :" اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل ، وتوفين إن كانت الوفاة 
خري يل " ، وداعيا مبا علمنيه عليه الصالة والسالم :" اللهم متعنا بأمساعنا وأبصارنا 

واجعلها الوارث منا " ، وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعين  وقوتنا ما أحييتنا ،
بكل ذلك ، فها أنا ذا ال أزال أحبث وأحقق ، وأكتب بنشاط قلّ مثيله ، وأصلي 
النوافل قائما ، وأسوق السيارة بنفسي املسافات الشاسعة و وبسرعة ينصحين بعض 

ذا من باب " وأما األحبة بتخفيفها ، ويل يف ذلك تفصيل يعرفه بعضهم ! أقول ه
بنعمة ربك فحدث " ، راجيا من املوىل سبحانه وتعاىل أن يزيدين من فضله ، 
فيجعل ذلك كله الوارث مين ، وأن يتوفاين مسلما على السنة اليت نذرت هلا حيايت 
دعوة وكتابة ، ويلحقين بالشهداء والصاحلني ، وحسن أولئك رفيقًا ، إنه مسيع 

  جميب .
 ] ٤٦٥،  ٢/٤٦٤لظمآن [ صحيح موارد ا

  



٣٣١ ينمن حياة العالمة األلبا

  قصة اختصار كتاب العلو للذهيب 
  

  قال رمحه اهللا :
فبني يدي القارئ الكرمي خمتصري للكتاب اجلليل: "العلو للعلي العظيم وإيضاح 
صحيح األخبار من سقيمها" للحافظ أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن 

" وهو "كتاب العرش" الذي عثمان بن قيماز الدمشقي األثري املعروف ب "الذهيب
" وكذا السفاراين يف ١٥٦/ ٨ذكره ابن العماد يف ترمجة احلافظ من "الشذرات" "

للشيخ العالمة  )١( كتابه "لوامع األسرار" ونقل عنه مرارا كما رأيته يف "خمتصره" 
  حممد بن علي بن سلوم.

ره إىل ويعود الفضل يف إقدامي على اختصار هذا الكتاب اجلليل فضال عن نش
أخي يف اهللا تعاىل األستاذ زهري الشاويش فقد كنت يف حديث علمي معه والكتب 

فاقترح علي أن أتوىل حتقيقه  )٢(املؤلفة يف العقيدة حني جاء ذكر هذا الكتاب
وخترجيه فزدت عليه قائال: واختصاره، وحذف األخبار السقيمة منه، وبينت له 

  ضرورة ذلك وأمهيته.
لك، وإمعان النظر فيه اتفقنا على ذلك، وكان مما شجعين وبعد التداول يف ذ

على املضي فيه أنين أعلم وجود نسخة خطية جيدة منه يف املكتبة الظاهرية يف 
  دمشق ميكننا االعتماد عليها يف التحقيق.

                                                        
 ". األسرار لوامع" انظر )١(
 .١٣٩١ سنة رمضان يف العمرة ألداء طريقنا يف وذلك )٢(



٣٣٢ حديث الذكريات

وابتدأت العمل يف اختصاره من نسخة سقيمة الطبع والتحقيق، مل يتيسر لنا 
. حىت إذا رجعت إىل دمشق انكببت عليه حتقيقا يومئذ غريها إذ كنا على سفر

  وخترجيا وتعليقا حىت يسر اهللا تعاىل إمتامه مبنه وفضله وكرمه.
وملا بدأت بالتحقيق كان من أول ما شرعت فيه أن قابلت املطبوعة املشار إليها 
مبخطوطة املكتبة واستعنت على ذلك ما توفر لدي من نسخ أخرى مطبوعة أمهها 

"، عن نسخة ١٣٠٦ىل منها وهي املطبوعة يف اهلند على احلجر سنة "الطبعة األو
خطية كتبت من نسخة كتبت من خط املؤلف رمحه اهللا تعاىل كتبها أمحد بن زيد 

  املقدسي كما جاء يف آخر النسخة اهلندية.
  وأما النسخ األخرى فهي على وفق النسخ اهلندية ومأخوذة عنها وهي ثالث:

" ١٣٣٢للسيد رشيد رضا رمحه اهللا تعاىل قام بطبعها سنة "األوىل: طبعة املنار 
  وأصله فيها الطبعة اهلندية، كما صرح بذلك على الوجه األول من طبعته

" بتعليق األخ ١٣٥٧الثانية: طبعة أنصار السنة احملمدية يف القاهرة طبعت سنة "
  الفاضل الشيخ عبد الرزاق عفيفي وتصحيح األستاذ زكريا علي يوسف.

" بتقدمي وتصحيح األستاذ ١٣٨٨الثة: نشر املكتبة السلفية املدينة املنورة. الث
  عبد الرمحن حممد عثمان.

وهاتان الطبعتان األخريتان أصلهما طبعة السيد رشيد رضا وإن مل يقع التصريح 
بذلك منهما فإن ذلك بني جلي عند من يقابلهما ما فإن أي نقص أو خطأ أو 

أنك واجدها فيهما، واألمثلة على ذلك كثرية، وإمنا أكتفي  حتريف وقع فيها فال بد
هنا مبثال واحد منها وهو غريب جدا، يدلك على أمهية التحقيق أو التصحيح الذي 

 - ١٦٧يتبجح به بعضهم! وذلك ما نبهت عليه يف آخر الكتاب حتت الترمجة "
  " ما نصه:٣٤٢الشيخ أبو البيان" فقد جاء فيها يف طبعة املنار "ص

  " ... احلنابلة إذا قيل هلم ما الدليل على أن القرآن "ليس" حبرف وصوت؟ "



٣٣٣ ينمن حياة العالمة األلبا

كذا فيها زيادة "ليس" بني هاللني، وحبرف أصغر من حرف الكتاب، يشري 
إىل أا زيادة باجتهاد من عنده  -ولعله غري السيد رشيد-بذلك مصحح الطبعة 

يف الواقع خلو منها طبقا زادها على أصله الذي هو الطبعة اهلندية كما سبق وهذه 
  للمخطوطة كما بينته هناك.

مث وقع اجتهاد جديد من مصحح طبعة "األنصار" فحذف اهلاللني احمليطني 
بلفظ "ليس" ودخل هذا بسبب ذلك يف صلب األصل فتضاعف اخلطأ ألنه مع 
كونه غري ثابت يف األصل كما أشار إليه السيد رشيد فهو مفسد للمعىن أيضا ألن 

لة يعتقدون أن القرآن حبرف وصوت كما بينته هناك، وهو احلق خالفا احلناب
  لألشاعرة وغريهم.

وكما وقعت هذه الزيادة املفسدة للمعىن يف الطبعة املذكورة، كذلك وقعت 
متاما يف طبعة السلفية باملدينة! وهذا مما ينبه اللبيب إىل مبلغ صحة قول مصحح 

  هذه الطبعة حتت اسم الكتاب:
  وراجع أصوله " " عبد الرمحن...." " قدم له

  مث وصف النسخ اخلطية ، مث قال :
  

ومجلة القول أنين أرجو اهللا تعاىل أن يكون هذا "املختصر" مبا فيه من مادة 
علمية منقولة أقرب ما يكون مطابقة ملا كانت عليه نسخة املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

  املصادر املذكورة.العتمادي على املخطوطة املشار إليها وغريها من 
وقد جاء عنوان الكتاب يف املخطوطة خمالفا بعض الشيء له يف املطبوعة، ففي 
املخطوطة "العلو للعلي العظيم، وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها" ويف املطبوعة 
  "العلو للعلي الغفار يف صحيح األخبار وسقيمها ". فآثرت ما يف املخطوطة ألمرين:

  املطبوعة كما سبق: األول: أا أصح من



٣٣٤ حديث الذكريات

واآلخر: أنه جاء يف خطبة الكتاب: "احلمد هللا العلي العظيم"، فكان ما يف 
املخطوطة أنسب هلذا اللفظ مما يف املطبوعة، على أنين أخشى أن يكون العنوان 

  اآلخر من املطبوعة قد تصرف به بعض املصححني أو غريه.
  وقد التزمت يف اختصاره األمور التالية:

  املكرر منه، وهو قليل. حذفت -١
واألحاديث الضعيفة الغرائب اليت ليس هلا شواهد معتربة، متكن تقويتها  -٢

ا، على ما تقتضيه شروط التقوية املقررة يف علم مصطلح احلديث. واملصنف 
نفسه مل يروها غالبا إال لتزييفها والكشف عن حالتها كما قال عقب أحدها 

  ":٤٥آخر "صمن األصل. وقال يف حديث  ٢٨ص
  " رويته للتحذير منه ".

وقد يورد احلديث الضعيف وهو على علم به، ألن فيه ما يشهد له يف اآليات 
  ":٣٩واألحاديث األخرى كما فعل يف حديث األطيط، فقد قال عقبة "ص

" وهذا احلديث إمنا سقناه ملا فيه مما تواتر من علو اهللا تعاىل فوق عرشه مبا 
  .يوافق آيات الكتاب "

قلت: وأما أنا فقد جريت يف هذا "املختصر" على حذفه وحذف أمثاله من 
األحاديث الضعيفة، ألا وإن كانت تتضمن بعض احلق الذي ورد يف النصوص 
الصحيحة، فإا على الغالب ال ختلو من زيادات إن مل تكن باطلة أو منكرة فهي 

قد يتوهم بعض القراء من على األقل غريبة ال يوجد هلا من الشواهد ما يدعمها ف
ذكرها أا ثابتة برمتها دون أن ينتبه لكون الشاهد هلا، إمنا هو شاهد لبعض ما فيها 
كما سبق. هذا إذا صلحت النية وإال فقد يستغلها بعض أهل األهواء والتعصب 
اخلبيث على أهل احلديث، ويوردها حمتجا ا لصرفه داللة الروايات الصحيحة عن 

لت عليه ومحلها على معاين باطلة اعتمادا منه على جمرد ذكر املؤلف احلق الذي د



٣٣٥ ينمن حياة العالمة األلبا

هلا، وهو إمنا أوردها على سبيل االستشهاد ا يف اجلملة ال يف التفصيل. من أمثلة 
"، فإنه ٢ذلك ما صنعه الكوثري املشهور حبديث اجلارية الصحيح اآليت برقم "

دها املصنف يف األصل عقب احلديث استغل أسوأ االستغالل الرواية الثانية اليت أور
املذكور كشاهد هلا يف اجلملة ال يف التفصيل، فجاء الكوثري واعتمد عليها مجلة 
وتفصيال عازيا إياها للمصنف، مومها القارئ أا ثابتة عنده، فضرب ا احلديث 
الصحيح، وأبطل ا داللته الصرحية على مشروعية السؤال بـ"أين اهللا" ألنه مل يقع 
فيها هذا اللفظ، وإسنادها ضعيف. كما تراه مشروحا يف التعليق عليه قريبا إن شاء 

  اهللا تعاىل.
من أجل ذلك وغريه أعرضت عن ذكر الرواية املذكورة وحنوها من األحاديث 

  الضعيفة، ففي ما ثبت منها خري وبركة وغنية.
ظهرت وقد أحذف ما صرح املؤلف بثبوته أو نقله عن غريه لعلة قادحة  -٣

  يل. كحديث أيب هريرة مرفوعا: "لَما أُلْقي إِبراهيم علَيه السالم في النارِ قَالَ:
اللَّهم إِنك واحد في السماِء، وأَنا في اَألرضِ واحد أَعبدك ". قال املؤلف 

  ": "حسن اإلسناد ".٢١"ص
  ". ١٢١٦يف "األحاديث الضعيفة" "وأقول: كال، فإن فيه علتني بينتهما 

"، وهو خمرج يف ٥٠-٤٩وكحديث األوعال الذي يروى عن العباس "ص
  ". ١٢٤٧"املصدر السابق "

إىل غري ذلك من األحاديث الضعيفة اليت سكت املصنف عنها أو بني ضعفها، 
أو حسن بعضها، لذاا أو لغريها، وهي ليست كذلك عندنا، وهو وإن كان 

القاضي أبو يعلى":  - ١٥٢ا كما يشعر بذلك قوله يف الترمجة "أعرض عن بعضه
"وسرد كالما طويالً، لكنه ساق أحاديث ساقطة ال يسوغ أن يثبت مبثلها هللا 
صفة" وإين كنت أحب له أن يرته كتابه من األحاديث اليت يراها ضعيفة وال سيما 



٣٣٦ حديث الذكريات

ه ألثرها السيء يف مما سكت عليه منها. فإن كثريا من األحاديث الضعيفة، ال يتنب
األمة إال أفراد قليلون من أهل العلم وقد ذكرنا يف "سلسلة األحاديث الضعيفة" 
مناذج كثرية منها. وبينا مبلغ ضررها وغالبها ال تعلق هلا بالعقيدة وإمنا هي يف 
األحكام واألخالق وحنوها. ومما ال شك فيه أن ما كان منها متعلقا يف العقيدة قد 

ا من غريها ألا قد تفسد عقيدة بعض من ال علم عنده بالتوحيد يكون أشد ضرر
ولوازمه أو يتخذه بعض أهل األهواء سالحا حملاربة أهل التوحيد أنفسهم املثبتني هللا 
تعاىل كل صفة ثابتة يف الكتاب أو السنة دون متثيل أو تعطيل واامه إياهم بالتشبيه 

وب ترتيه اهللا تعاىل عن التشبيه والتجسيم مع علمه تصريح أهل التوحيد بوج
  والتعطيل معا.

وقد أشار إىل شيء من هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، فقد قال يف 
جمموعة الفتاوى" "من املعلوم أن أهل احلديث  ٤-٩كتابه "مفصل االعتقاد" "ص

س يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال وميتازون عنهم مبا لي
عندهم فإن املنازع ال بد أن يذكر فيما خيالفهم فيه طريقا أخرى مثل املعقول 
والقياس والرأي ... وكل هذه الطرق ألهل احلديث صفوا وخالصتها فهم أكمل 
الناس عقال، وأعدهلم قياسا، وأصوم رأيا، وأصحهم نظرا، وأهداهم استدالال 

  ":٢٣وأقومهم جدال وأمتهم فراسة ... " مث قال "ص
فالذي يعيب بعض أهل  -أهل احلديث وأهل الكالم-"وإذا قابلنا بني الطائفتني 

  احلديث وأهل اجلماعة حبشو القول إمنا يعيبهم بقلة املعرفة أو بقلة الفهم.
أما األول فبأن حيتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة، أو بآثار ال تصلح 

  لالحتجاج.
اديث الصحيحة، بل قد يقولون القولني وأما الثاين: فبأن ال يفهموا معىن األح

املتناقضني، وال يهتدون للخروج من ذلك. واألمر راجع إىل شيئني: إما رواية 
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"األصل: زيادة" أقوال غري مفيدة يظن أا مفيدة كاألحاديث املوضوعة، وإما أقوال 
مفيدة لكنهم ال يفهموا إذا كان إتباع احلديث حيتاج أوال إىل صحة احلديث 

انيا إىل فهم معناه كإتباع القرآن واجلهل يدخل عليهم من ترك إحدى املقدمتني وث
  ومن عام من الناس فإمنا يعيبهم ذا.

وال ريب أن هذا موجود يف بعضهم، حيتجون بأحاديث موضوعة يف مسائل 
األصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكايات غري صحيحة ويذكرون من القرآن 

ون معناه ورمبا تأولوه على غري تأويله ووضعوه على غري واحلديث ما ال يفهم
  موضعه.

مث إم ذا املنقول الضعيف واملعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون 
أقواما من أعيان األمة وجيهلوم، ففي بعضهم من التفريط يف احلق والتعدي على 

قول وزورا، وقد اخللق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا وقد يكون منكرا من ال
يكون من البدع والضالالت اليت توجب غليظ العقوبات. فهذا ال يذكره إال 

  جاهل أوظامل وقد رأيت هلذا عجائب.
لكنهم بالنسبة إىل غريهم يف ذلك كاملسلمني بالنسبة إىل بقية امللل، وال ريب 

 من أن يف كثري من املسلمني من الظلم واجلهل والبدع والفجور ما ال يعلمه إال
أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون يف بعض املسلمني فهو يف غريهم 
أكثر، وكل خري يكون يف غريهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهل احلديث 

  بالنسبة إىل غريهم ".
مث شرع يف تفصيل ذلك وبيانه مبا يدل على مزية أهل احلديث على غريهم من 

  ه رمحه اهللا تعاىل.الفرق، فراجعه فإنك لن تراه عند غري
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واملقصود من ذلك أن رواية األحاديث الضعيفة من بعض احملدثني هو مما يعاب 
عليهم من قبل املخالفني هلم، وإن كان هؤالء يفعلون ما هو أسوأ من ذلك كما 

  أوضحه شيخ اإلسالم يف الكالم الذي أحلناك عليه آنفا.
ه حجة يف تسخيفهم ومن أشهر من أخذ ذلك عليهم يف هذا العصر ويتخذ

وتضليلهم الشيخ الكوثري املعروف بعدائه الشديد ألهل السنة واحلديث ونبزه 
 -واحلق يقال-إياهم بلقب احلشوية واسمة، وهو يف ذلك ظامل هلم مفتر ولكن 

قد جيد أحيانا يف ما يرويه بعضهم من األحاديث واآلثار ما يدعم به فريته مثل 
وله تعالَى: {عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا} احلديث املروي يف تفسري قَ

" عن ابن مسعود مرفوعا، ٧٥-٧٤قال: جيلسين على العرش. رواه املصنف "ص
" عن ابن ٩٩وضعفه جدا بقوله: "مرسله األمحر متروك احلديث ". ورواه "ص

زي متروك وهذا عباس مثله موقوفاً. وقال: "إسناده ساقط وعمر بن مدرك الرا
  مشهور من قَولِ مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل".

  ". ٨٧١وقد خرجت احلديثني يف "الضعيفة" "
  وقال يف ترمجة حممد بن مصعب العابد كما يأيت:

"فأما قضية قعود نبينا على العرش، فلم يثبت يف ذلك نص، بل يف الباب 
  ما ذكرناه ".حديث واه، وما فسر به جماهد اآلية ك

قلت: ولو أن املصنف رمحه اهللا تعاىل وقف عند هذا البيان الواضح يف أنه ليس 
يف الباب نص ملزم لألخذ به، لكان قد أحسن، وسد بذلك الطريق على أهل 
األهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن يف أهل السنة واحلديث كما فعل الكوثري 

ب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن هنا بالذات يف مقدمته لكتاب "تبني كذ
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أسوة بسلفه من -" فقد قال فيهم بعد أن نبزهم بلقب احلشوية ٦٤األشعري" "ص
  :)١(وغريهم -اجلهمية

"ويقولون يف اهللا ماال جيوزه الشرع وال العقل من إثبات احلركة له "تعاىل" 
لقعود واإلقعاد ". فيعين والنقلة "ويعين ما الرتول" واحلد واجلهة "يعين العلو" وا

  هذا الذي حنن يف صدد بيانه عدم ثبوته.
أقول: لو أن املؤلف رمحه اهللا وقف عند ما ذكرنا ألحسن، ولكنه مل يقنع 
بذلك، بل سود أكثر من صفحة كبرية يف نقل أقوال من أفىت بالتسليم بأثر جماهد 

بر ثَكعبى أَنْ يسالَى: {ععت هلا} قال: جيلسه أو يف تفسري قَوودمحا مقَامم ك
يقعده على العرش. بل قال بعضهم: "أنا منكر على كل من رد هذا احلديث وهو 
عندي رجل سوء متهم.." بل ذكر عن اإلمام أمحد أنه قال: هذا تلقته العلماء 
 بقبول إىل غري ذلك من األقوال اليت تراها يف األصل وال حاجة بنا إىل استيعاا يف
هذه املقدمة. وذكر يف "خمتصره" املسمى ب "الذهبية" أمساء مجع آخرين من 
احملدثني سلموا ذا األثر ومل يتعقبهم بشيء هناك. وأما هنا فموقفه مضطرب أشد 
االضطراب فبينما تراه يقول يف آخر ترمجة حممد بن مصعب العابد عقب قول من 

  ":١٢٦تلك األقوال "ص
كيف آل الفكر ذا احملدث إىل وجوب  -اهلوىحفظك اهللا من -" فأبصر 

  األخذ بأثر منكر ... "
فأنت إذا أمعنت النظر يف قوله هذا، ظننت أنه ينكر هذا األثر وال يعتقده، 

" بعد أن أشار إىل هذا ١٤٣ويلزمه ذلك وال يتردد فيه، ولكنك ستفاجأ بقوله "ص
  األثر عقب ترمجة حرب الكرماين:

                                                        
 ". ٧٧" ترمجته يف الرازي حامت أيب احلافظ كالم انظر )١(
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هذه املنقبة العظيمة اليت انفرد ا سيد البشر ويبعد أن  " وغضب العلماء إلنكار
  يقول جماهد ذلك إال بتوقيف ... ".

مث ذكر أشخاصا آخرين ممن سلموا ذا األثر غري من تقدم، فإذا أنت فرغت 
من قراءة هذا، قلت: لقد رجع الشيخ من إنكاره إىل التسليم به، ألنه قال: إنه ال 

  عان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور:يقال إال بتوقيف! ولكن سر
"ولكن ثبت يف "الصحاح" أن املقام احملمود هو الشفاعة العامة اخلاصة بنبينا 

  صلى اهللا عليه وسلم".
قلت: وهذا هو احلق يف تفسري املقام احملمود دون شك وال ريب لألحاديث 

اإلمام ابن جرير يف اليت أشار إليها املصنف رمحه اهللا تعاىل، وهو الذي صححه 
" وهو الذي مل يذكر احلافظ ابن ٣٠٩/ ١٠" مث القرطيب "٩٩/ ١٥"تفسريه" "

كثري غريه، وساق األحاديث املشار إليها. بل هو الثابت عند جماهد نفسه من 
طريقني عنه عند ابن جرير. وذاك األثر عنه ليس له طريق معترب، فقد ذكر املؤلف 

بنِ أَبِي سلَيمٍ وعطاء بن السائب وأيب حيىي القتات  " أنه روي عن لَيث١٢٥"ص
  وجابر بن يزيد ". 

  قلت: واألوالن خمتلطان واآلخران ضعيفان بل األخري متروك متهم.
من االستقرار على هذا  -عفا اهللا عنه-ولست أدري ما الذي منع املصنف 

ن نسبة القعود القول، وعلى جزمه بأن هذا األثر منكر كما تقدم عنه، فإنه يتضم
على العرش هللا عز وجل، وهذا يستلزم نسبة االستقرار عليه اهللا تعاىل، وهذا مما مل 
يرد، فال جيوز اعتقاده ونسبته إىل اهللا عز وجل، ولذلك ترى املؤلف رمحه اهللا أنكر 
على من قال ممن جاء بعد القرون الثالثة: إن اهللا استوى استواء استقرار" كما تراه 

البغوي" أنه ال  -١٦١أبو أمحد القصاب ". وصرح يف ترمجة " - ١٤٠" يف ترمجة
  يعجبه تفسري "استوى" بـ"استقر". 
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بل إنه بالغ يف إنكار لفظة "بذاته" على مجع ممن قال: "هو تعاىل فوق عرشه 
بذاته" لعدم ورودها عن السلف، مع أا مفسرة لقوهلم باستواء اهللا على خلقه 

 ١٣٦الله وكماله، واعتربها من فضول الكالم، فانظرترمجة "حقيقة استواء يليق جب
 ١٤٩أبو عمر الطلمنكي" و" - ١٤٦حيىي بن عمار" و" - ١٤٤ابن أيب زيد" و" -
  أبو نصر السجزي". -

وهذه اللفظة "بذاته"، وإن كانت عندي معقولة املعىن، وأنه ال بأس من ذكرها 
يف عقيدة السلف وهي لفظة للتوضيح فهي كاللفظة األخرى اليت كثر ورودها 

"بائن" يف قوهلم "هو تعاىل على عرشه بائن من خلقه ". وقد قال هذا مجاعة منهم 
عبد اهللا بن أيب جعفر  - ٤٥كما ستراه يف هذا "املختصر" يف التراجم اآلتية "

سنيد بن داود املصيصي  - ٥٦هشام بن عبيد اهللا الرازي" و" - ٥٣الرازي" و"
 - ٧٧اق بن راهويه عامل خراسان" وذكره عن ابن املبارك و"إسح - ٦٧احلافظ" "

أبو حامت الرازي" وحكياه عن العلماء يف مجيع  - ٨٧أبو زرعة الرازي" و"
عثْمانُ بن سعيد الدارِمي  - ٨٤حيىي بن معاذ الرازي" و" - ٧٩األمصار. و"

لقرون الثالثة املشهود أبو جعفر ابن أيب شيبة" وكل هؤالء من ا ١٠٣الْحافظُ و"
 ١٠٩محاد البوشنجي احلافظ" وحكاه عن أهل األمصار " - ١٠٨هلم باخلريية مث "

ابن بطة"  - ١٣٣أبو القاسم الطرباين" و" - ١٢٥إمام األئمة ابن خزمية ". و" -
معمر بن زياد"  - ١٤٢أبو نعيم األصبهاين" وعزاه إىل السلف. و" - ١٤١و"
 - ١٦٤شيخ اإلسالم األنصاري" و" - ١٥٨دسي" و"الفقيه نصر املق - ١٥٥و"

  ابن موهب ".
قلت: ومن هذا العرض يتبني أن هاتني اللفظتني: "بذاته" و"بائن" مل تكونا 
معروفني يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم. ولكن ملا ابتدع اجلهم وأتباعه القول 
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مة األعالم، بلفظ بأن اهللا يف كل مكان، اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤالء األئ
  "بائن" دون أن ينكره أحد منهم.

ومثل وهذا متاما قوهلم يف القرآن الكرمي أنه غري خملوق، فإن هذه الكلمة ال 
تعرفها الصحابة أيضا، وإمنا كانوا يقولون فيه: كالم اهللا تبارك وتعاىل ال يزيدون 

أشياعه من على ذلك، وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا احلد، لوال قول جهم و
املعتزلة: إنه خملوق، ولكن إذا نطق هؤالء بالباطل، وجب على أهل احلق أن ينطقوا 
باحلق ولو بتعابري وألفاظ مل تكن معروفة، من قبل وإىل هذه احلقيقة أشار اإلمام 
أمحد رمحه اهللا تعاىل حني سئل عن الواقفة الذين ال يقولون يف القرآن إنه خملوق أو 

م رخصة أن يقول الرجل: "كالم اهللا" مث يسكت؟ قال: ومل غري خملوق هل هل
يسكت؟ لوال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما 

مسعه أبو داود منه كما يف "مسائله"  )١(تكلموا، ألي شيء ال يتكلمون؟! 
  ". ٢٦٤-٢٦٣"ص

تتابع أولئك األئمة قلت: واملقصود أن املؤلف رمحه اهللا تعاىل، أقر لفظة "بائن" ل
عليها دون نكري من أحد منهم، وأنكر اللفظة األخرى وهي "بذاته" لعدم تواردها 
يف أقواهلم. إال بعض املتأخرين منهم، فأنكر ذلك مبالغة منه يف احملافظة على ج 
السلف، مع أن معناها يف نفسه سليم وليس فيها إثبات ما مل يرد، فكنت أحب له 

يتردد يف إنكار نسبة القعود إىل اهللا تعاىل وإقعاده محمدا صلَّى اللَّه  رمحه اهللا أن ال
 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النعلى عرشه ما دام أنه مل يأت به نص ملزم ع لَّمسو هلَيع
وسلم، ومعناه ليس له شاهد يف السنة، ومعناه ولفظه مل يتوارد على ألسنة األئمة، 

و الذي يدل عليه بعض كلماته املتقدمة حول هذا األثر، ولكنه ملا رأى وهذا ه

                                                        
 .به قعقع مبا أمحد اإلمام على قعقع ملا هلذا تنبه املقبلي الشيخ أن ولو: قلت )١(
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كثريا من علماء احلديث أقروه مل جيرؤ على التزام التصريح باإلنكار، وإمنا تارة 
  وتارة، واهللا تعاىل يغفر لنا وله.

ومن العجيب حقا أن يعتمد هذا األثر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل فإنه نقل 
  لقاضي أيب يعلى فيه وبعض أمساء القائلني به، مث قال ابن القيم رمحه اهللا:كالم ا

" قلت: وهو قول ابن جرير الطربي وإمام هؤالء كلهم جماهد إمام التفسري 
  وهو قول أيب احلسن الدارقطين ومن شعره فيه".

الدراقطين" وزاد بيتا  - ١٣٤مث ذكره مثلما ذكره املصنف فيما يأيت يف ترمجة "
  بعا لعل املصنف تعمد حذفه:را

  "وال تنكروا أنه قاعد ... وال تنكروا أنه يقعده"!
قلت: وقد عرفت أن ذلك مل يثبت عن جماهد، بل صح عنه ما خيالفه كما 
تقدم. وما عزاه للدارقطين ال يصح إسناده كما بيناه يف "األحاديث الضعيفة" 

وجعل ذلك قوال البن " وأشرت إىل ذلك حتت ترمجة الدارقطين اآلتية. ٨٧٠"
جرير فيه نظر، ألن كالمه يف "التفسري" يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق ال 

  ":٣١١/ ١٠أنه وقع وحتقق، ولذلك قال اإلمام القرطيب يف "تفسريه" "
"وعضد الطربي جواز ذلك بشطط من القول، وهو ال خيرج إال على تلطف 

  روى، والعلم يتأوله "يف املعىن وفيه بعد، وال ينكر مع ذلك أن ي
مث بني وجه تأويله، مبا ال حاجة بنا إىل ذكره والنظر فيه، ما دام أنه أثر غري 
مرفوع، ولو افترض أنه يف حكم املرفوع، فهو يف حكم املرسل الذي ال حيتج به يف 
الفروع فضال عن األصول، كما ذكرت ذلك أو حنوه فيما يأيت من التعليق على 

نتكلم يف حديث فيه فضيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء"! قولة بعضهم: "وال 
  ".٢٦٥التعليق "
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القاضي  - ١٦٥ولعل املصنف رمحه اهللا تعاىل يشري إىل ذلك بقوله يف ترمجة "
  العالمة أبو بكر بن العريب" وقد نقل عنه القول ذا القعود معه على العرش: قال:

  ى قول جماهد"."وما علمت للقاضي مستندا يف قوله هذا سو
ال جيوز أن يتخذ دينا  -وإن صح عنه-وخالصة القول: إن قول جماهد هذا 

وعقيدة، ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة، فيا ليت املصنف إذ ذكره 
عنده جزم برده وعدم صالحيته لالحتجاج به، ومل يتردد فيه، فإنه هو الالئق به، 

  اهللا املستعان.وبتورعه من إثبات كلمة "بذاته" و
وحذفت أيضا ما جزمت بأنه من اإلسرائيليات، ولو كان صحيح اإلسناد،  -٤

  إال إذا كان معناه موافقا للكتاب والسنة.
وتساحمت يف إيراد بعض األثار واألقوال اليت يف السند إىل أصحاا ضعف  -٥

اذها دينا، أو جهالة، ألا ليست كاألحاديث املرفوعة اليت جيب االحتجاج ا واخت
  وإمنا ذكرت لالستئناس ا واالستشهاد فقط.

وحذفت من إسناد احلديث واألثر ما ال فائدة فيه بالنسبة لعامة القراء ال  -٦
سيما يف هذا "املختصر"، وإمنا أبقيت الضروري منه كاسم الصحايب، أو التابعي، 

  أو غريمها ممن نسب القول إليه يف السند.
الكتاب وآثاره برقم متسلسل من أوله إىل آخره. وقد رقمت أحاديث  -٧

وكذلك رقمت تراجم األئمة الذين روى املصنف أو نقل عنهم القول بأن اهللا على 
العرش، رقمتها بأرقام متسلسلة، ووضعت جبانبها األيسر بني معكوفتني [] سنة 

ن إمام والدة املترجم ووفاته، أليسر بذلك على القراء متابعة تسلسل القول بذلك م
  إىل إمام، ومن سنة إىل ما بعدها، حىت آخر القرن السادس.

وخرجت أحاديث الكتاب وآثاره، وعزوت كل قول من األقوال  -٨
املذكورة فيه إىل مصدره الذي عزاه املصنف إليه، مطبوعا كان أو خمطوطا بقدر 
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د تلك اإلمكان، وعلقت عليه بتعليقات مفيدة، أكثرها يف حتقيق الكالم على أساني
اآلثار واألقوال، للتثبت من ما صح منها نسبة إىل قائلها وما مل يصح، فتبني لنا أن 

  على طريقة أهل احلديث ونقدهم لألسانيد. -واحلمد هللا-أكثرها صحيح ثابت 
وقد رأيت من متام الفائدة أن أضع تعليقات مفيدة على أخباره، أمهها  -٩

  قام متسلسلة من أول الكتاب إىل آخره.ختريج أحاديثه وآثاره، مع ترقيمها بأر
  

  موضوع الكتاب وخطورته
اعلم أيها القارئ الكرمي أن هذا الكتاب قد عاجل مسألة هي من أخطر املسائل 
االعتقادية اليت تفرق املسلمون حوهلا منذ أن وجدت املعتزلة حىت يومنا هذا، أال 

والسنة املتواترة املدعم  وهي مسألة علو اهللا عز وجل على خلقه، الثابتة بالكتاب
بشاهد الفطرة السليمة، وما كان ملسلم أن ينكر مثلها يف الثبوت، لوال أن بعض 
الفرق املنحرفة عن السنة فتحوا على أنفسهم وعلى الناس من بعدهم باب التأويل، 
فلقد كاد الشيطان به لعدوه اإلنسان كيدا عظيما، ومنعهم به أن يسلكوا صراطا 

ال وهم قد اتفقوا على أن األصل يف الكالم أن حيمل على احلقيقة،  مستقيما، كيف
وأنه ال جيوز اخلروج عنها إىل ااز إال عند تعذر احلقيقة، أو لقرينة عقلية أو عرفية 
أو لفظية كما هو مفصل يف حمله، ومع ذلك فإنك تراهم خيالفون هذا األصل الذي 

نطق اإلنسان املؤمن بكالم اهللا وحديث أصلوه، ألتفه األسباب، وأبعد األمور عن م
نبيه حقا، فهل يستقيم يف الدنيا فهم أو تفاهم إذا قال قائل مثال: "جاء األمري" فيأيت 
متأول من أمثال أولئك املتأولني، فيقول يف تفسري هذه اجلملة القصرية: يعين جاء 

أن هذا جماز عبد األمري، أو حنو ذلك من التقدير. فإذا أنكرت عليه ذلك أجابك ب
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فإذا قيل له: ااز ال يصار إليه إال عند تعذر احلقيقة وهي ممكنة هنا أو لقرينة ال 
  سكت أو جادلك بالباطل.)١(قرينة هنا 

وقد يقول قائل: وهل يفعل ذلك عاقل؟ قلت: ذلك ما صنعه كل الفرق 
هم ممن تأثر املتأولة، الذين ينكرون حقائق األمساء والصفات اإلهلية من املعتزلة وغري

م من اخللف، وال نبعد بك كثريا بضرب األمثال وإمنا نقتصد مثلني من القرآن 
  الكرمي، أحدمها يشبه املثال السابق متاما، واآلخر له صلة بصلب موضوع الكتاب.

األول: قوله تعاىل: {وجاَء ربك والْملَك صفا صفا} فقيل يف تأويلها: "وجاء 
غري ذلك من التأويل. وحنو كذلك أولوا قوله تعاىل: {هلْ ينظُرونَ إِلَّا  ربك"! وقيل

أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْمالئكَةُ وقُضي الْأَمر} . فقال بعضهم: يأتيهم 
هواء اهللا بظلل. فنفى بذلك حقيقة اإلتيان الالئق باهللا تعاىل بل غال بعض ذوي األ

فقال: "قوله تعاىل: {هلْ ينظُرونَ} حكاية عن اليهود، واملعىن أم ال يقبلون دينك 
إِال أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظلل من الغمام لريوه جهرة، ألن اليهود كانوا مشبهة جيوزون 
على اهللا ايء والذهاب"! نقله الكوثري يف تعليقه على "األمساء والصفات" 

  " عن الفخر الرازي وأقره!!٤٤٨-٤٤٧"ص
كيف أنكر جميء اهللا الصريح يف اآليتني املذكورتني.  -هداين اهللا وإياك-فتأمل 

وهو إمنا يكون يوم القيامة كما جاء يف تفسري ابن جرير لقوله تعاىل: {هلْ ينظُرونَ 

                                                        
 الْقَريةَ واسأَلِ{ :تعاىل كقوله العقلية: ثالث احلقيقة عن إليه للعدول املوجبة ااز قرائن )١(

: الثانية} .الذُّلِّ جناح لَهما واخفض: {ومنه. أهلهما أي} فيها أَقْبلْنا الَّتي والْعري فيها كُنا الَّتي
: الثالثة.يين ال أنه يعرف مما مثله ألن، يبين من مر أي} صرحا لي ابنِ هامانُ يا{ مثل الفوقية

 جتردها الباطلة الدعوة وأمارة: العلم أهل قال.النور غري اهللا أن على دليل فإا" نوره مثل" حنو
 املرتضى للعالمة" ١٦٧-١٦٦ص" "اخللق على احلق إيثار: "انظر، القرائن هذه أحد عن

 .اليماين
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" يف قوله: {أَو ٢٤٦-٢٤٥/ ١٢ذكر "إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي أَمر ربك} ف
يأْتي أَمر ربك} عن قتادة وابن جريج: يوم القيامة، وحنوه عن ابن مسعود وغريه. 

" وانظر كلمة اإلمام ابن راهويه يف إثبات ايء يف ٢٤١/ ١يف "الدرر املنثور" "
  ".٢١٣الفقرة اآلتية من الكتاب "

تيان اهللا وجميئه يوم القيامة الثابت يف هذه فنفى هذا املتأول بربكة التأويل إ
اآليات الكرمية، واألحاديث يف ذلك أكثر وأطيب، ومل يكتف ذا بل نسب القول 
بتجويز ايء على اهللا إىل اليهود، وأن اآلية نزلت يف حقهم! ضالل وكذب، أما 

مبجيء الضالل فواضح من حتريف اآليات املستلزم الطعن يف األئمة الذين يؤمنون 
اهللا تعاىل يوم القيامة. وأما الكذب فإن أحدا من العلماء مل يذكر أن اآلية نزلت يف 
اليهود، بل السياق يدفع ذلك، قال اهللا تعاىل: {يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في 

ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتال تلْمِ كَافَّةً وا  السم دعب نم ملَلْتفَإِنْ ز ،بِنيم
جاَءتكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكيم، هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم اللَّه في 

  ]٢١١-٢٠٨ظُلَلٍ من الْغمامِ ... } . [سورة البقرة: 
نني، ولذلك قال ابن جرير يف تفسريه قلت: فأنت ترى أن اخلطاب موجه للمؤم

  " لقوله تعاىل: {فَإِنْ زلَلْتم..} :٢٥٩/ ٤"
" يعين بذلك جل ثناؤه، فإن أخطأمت احلق فضللتم عنه وخالفتم اإلسالم 
وشرائعه من بعد ما جاءتكم حججي، وبينات هداي، واتضحت لكم صحة أمر 

  اعلموا أن اهللا ذو عزة ... ".ف -اإلسالم باألدلة اليت قطعت عذركم أيها املؤمنون 
" عن عكرمة قوله {ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً} ٢٥٥/ ٤نعم قد روى ابن جرير "

قال: نزلت يف ثعلبة وعبد اهللا بن سالم وو ... كلهم من يهود، قالوا: يا رسول اهللا 
  يوم السبت كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه ... فرتلت ".
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ؤمين اليهود ال يصح إسناده إلرساله، ولو صح مل جيز قلت: وهذا مع أنه يف م
القول بأا "نزلت يف حق اليهود" ألا تعين عند اإلطالق كفارهم، والواقع خالفه! 
فتأمل هذا رمحنا اهللا وإياك، هل جتد يف هذه اآليات املصرحة بإتيان اهللا وجميئه قرينة 

لى ااز ال احلقيقة؟ كال، مث من تلك القرائن الثالث تضطر السامع إىل فهم ذلك ع
كال، ولكنهم ملا فهموا جمئ اهللا تعاىل جميئا على حنو جميء املخلوق، وهذا تشبيه 
حقا اضطرهم هذا الفهم اخلاطئ إىل إنكاره ونسبته إىل اليهود! وصاروا إىل 
التأويل. وكان بوسعهم أن يثبتوا هللا تعاىل هذه الصفة كما أثبتها السلف دون 

قال تعاىل: {لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري} ، وإال فهم على  تشبيه كما
ذلك سيتأولون السمع والبصر أيضا، ألن اهللا تعاىل قد أثبت للمخلوق مسعا وبصرا، 
يف القرآن والسنة، فقد يقولون إننا إذا أثبتنا السمع والبصر هللا شبهناه مبخلوقاته! 

تزلة متاما، فإم تأولومها بالعلم ترتيها له تعاىل عن املشاة، وهذا ما فعلته املع
زعموا، وبذلك آمنوا بالطرف األول من اآلية {لَيس كَمثْله شيٌء} ومل يؤمنوا 
بالطرف اآلخر منها {وهو السميع الْبصري} وأما األشاعرة وغريهم من اخللف، 

لترتيه واإلثبات قائلني مسعه ليس كسمعنا، فقد آمنوا بكل ذلك هنا فجمعوا بني ا
وبصره ليس كبصرنا. فهذا هو احلق وكان عليهم طرد ذلك يف كل ما وصف اهللا 
به نفسه، فيقال: جميئه تعاىل حق ولكنه ليس كمجيئنا، ونزوله إىل السماء الدنيا 
حق لتواتر األحاديث بذلك كما يأيت يف الكتاب ولكن ليس كرتولنا، وهكذا يف 

الصفات، ولكنهم مل يفعلوا ذلك مع األسف يف كثري من الصفات، منها ما كل 
  ومنها االستواء اآليت ذكره قريبا. )١(حنن فيه فتأولوه مبا سبق، أو بغريه 

  هذا هو املثال األول:

                                                        
 ".٤٤٩-٤٤٨ص" للبيهقي" والصفات األمساء" انظر )١(
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 ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمبوأما املثال اآلخر فقوله تعاىل: {إِنَّ ر
شِ} وقوله فتأولوه "اهللا الذي رفع السماوات بغري فرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي س

عمد تروا مث استوى على العرش ". فقد تأول اخللف االستواء املذكور يف هاتني 
  اآليتني وحنومها باالستيالء وشاع عندهم يف تربير ذلك إيرادهم قول الشاعر:

  بغري سيف ودم مهراق!    العراققد استوى بشر على 
متجاهلني اتفاق كلمات أئمة التفسري واحلديث واللغة على إبطاله، وعلى أن 
املراد باالستواء على العرش إمنا هو االستعالء واالرتفاع عليه، كما سترى أقواهلم 
 مروية يف الكتاب عنهم باألسانيد الثابتة قرنا بعد قرن، وفيهم من نقل اتفاق العلماء

"، واحلافظ ابن عبد الرب "الترمجة ٦٧عليه. مثل اإلمام إسحاق بن راهويه "الترمجة 
  " وكفى ما حجة يف هذا الباب.١٥١

سادرين يف  -إال قليال منهم-ومع ذلك فإننا ال نزال نرى علماء اخللف 
  خمالفتهم للسلف يف تفسريهم آلية االستواء وغريها من آيات الصفات وأحاديثها.

  اءل بعض القراء عن سبب ذلك فأقول:وقد يتس
االستعالء املذكور  -خطأ-ليس هو إال إعراضهم عن اتباع السلف، مث فهمهم 

يف اآليات الكرمية، أنه االستعالء الالئق باملخلوق، وملا كان هذا منافيا للترتيه 
الواجب هللا اتفاقا فروا من هذا الفهم، إىل تأويلهم السابق، ظنا منهم أم بذلك 

  وا من القول على اهللا تعاىل مبا ال يليق به سبحانه.جن
ولقد كان من كبار هؤالء العلماء القائلني بالتأويل املذكور برهة من الزمن 
مجاعة من أهل العلم. منهم اإلمام أبو احلسن األشعري كما سيأيت بيانه يف ترمجته 

شافعي والد إمام ". ومنهم العالمة اجلليل أبو حممد اجلويين ال ١٢٠من الكتاب "
" مث هداه اهللا تعاىل إىل اتباع السلف يف فهم االستواء ٤٣٨احلرمني املتوىف سنة "

قدمها نصيحة إلخوانه يف اهللا كما  وسائر الصفات، مث ألف يف ذلك رسالة نافعة
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صرح بذلك يف مقدمتها. وقد وصف فيها وصفا دقيقا حتريه وتردده يف مرحلة من 
ني اتباع السلف، وبني اتباع علماء الكالم يف عصره الذين مراحل حياته العلمية ب

  ":١٧٧-١٧٦يؤولون االستواء باالستيالء، فقال رمحه اهللا تعاىل "ص
  "اعلم أنين كنت برهة من الدهر متحريا يف ثالث مسائل:

  مسألة الصفات. -١
  مسألة الفوقية. -٢
  ومسالة احلرف والصوت يف القرآن ايد. -٣

األقوال املختلفة املوجودة يف كتب أهل العصر يف مجيع  وكنت متحيزا يف
ذلك، من تأويل الصفات وحتريفها، أو إمرارها والوقوف فيها، أو إثباا بال تأويل 
وال تعطيل، وال تشبيه وال متثيل. فأجد النصوص يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

ك يف إثبات العلو صلى اهللا عليه وسلم ناطقة منبئة حبقائق هذه الصفات وكذل
  والفوقية، وكذلك يف احلرف والصوت.

مث أجد املتأخرين من املتكلمني يف كتبهم منهم من يؤول االستواء بالقهر 
واالستيالء ويؤول الرتول برتول األمر، ويؤول اليدين بالقدرتني أو النعمتني، ويؤول 

كالم اهللا  القدم بقدم صدق عند رم، وأمثال ذلك، مث أجدهم مع ذلك جيعلون
تعاىل معىن قائما بالذات باألحرف بال صوت، وجيعلون هذه احلروف عبارة عن 

  ذلك املعىن القائم!
وممن ذهب إىل هذه األقوال أو بعضها، قوم هلم يف صدري مرتلة مثل طائفة من 

عرفت  -رضي اهللا عنه-فقهاء األشعرية الشافعيني، ألين على مذهب الشافعي 
فأجد مثل هؤالء الشيوخ األجلة يذهبون إىل مثل هذه  فرائض ديين وأحكامه،

األقوال وهم شيوخي، ويل فيهم االعتقاد التام، لفضلهم وعلمهم. مث إين مع ذلك 
أجد يف قبلي من هذه التأويالت حزازات ال يطمئن قليب إليها، وأجد الكدر 
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 والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا ا، فكنت كاملتحري
  املضطرب يف حتريه. املتململ من قلبه يف تقلبه وتغريه.

وكنت أخاف من إطالق القول بإثبات العلو واالستواء والرتول، خمافة احلصر 
والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة يف كتاب اهللا، وسنة رسوله صلى 

لرسول اهللا اهللا عليه وسلم أجدها نصوصا تشري إىل حقائق هذه املعاين، وأجد ا
صلى اهللا عليه وسلم قد صرح ا خمربا عن ربه، واصفا له ا. وأعلم باالضطرار 
أنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ حيضر جملسه الشريف العامل واجلاهل، والذكي 
والبليد، واألعرايب واجلايف، مث ال أجد شيئا يعقب تلك النصوص اليت كان يصف 

ا وال ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤوهلا، كما تأوهلا هؤالء ربه ا، ال نص
مشاخيي الفقهاء املتكلمني، مثل تأويلهم االستيالء لالستواء، ونزول األمر للرتول، 
وغري ذلك. ومل أجد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان حيذر الناس من اإلميان مبا 

ين وغريها، ومل ينقل عنه مقالة تدل يظهر من كالمه يف صفته لربه من الفوقية واليد
على أن هلذه الصفات معاين آخر باطنة، غري ما يظهر من مدلوهلا، وأجد اهللا عز 

  وجل يقول ... ".
مث ذكر بعض اآليات يف االستواء والفوقية واألحاديث يف ذلك، مما هو جزء 

  :)١("١٨١يسري مما سيأيت يف الكتاب مث قال "ص
اه ختلصنا من شبهة التأويل، وعماوة التعطيل، ومحاقة "إذا علمنا ذلك واعتقدن

التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق 
جبالله وعظمته، واحلق واضح يف ذلك، والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه 

ف يف ذلك جهل العقول الصحيحة، مثل حتريف االستواء باالستيالء وغريه، والوقو

                                                        
 ".املنريية الرسائل جمموعة" )١(
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وعي، مع كون أن الرب تعاىل وصف لنا نفسه ذه الصفات لنعرفه ا، فوقوفنا 
عن إثباا ونفيها عدول عن املقصود منه يف تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه ا 
إال لنثبت ما وصف به نفسه لنا، وال نقف يف ذلك. وكذلك التشبيه والتمثيل 

 تعاىل لإلثبات بال حتريف، وال تكييف، وال وقوف، محاقة وجهالة. فمن وفقه اهللا
  فقد وقف على األمر املطلوب منه إن شاء اهللا تعاىل".

مث شرع يبني السبب الذي محل علماء الكالم على تأويل "االستواء" باالستيالء 
  ":١٨٣-١٨١فقال "ص

"والذي شرح اهللا صدري يف حال هؤالء الشيوخ الذين أولوا االستواء 
الء و ... هو علمي بأم ما فهموا يف صفات الرب تعاىل إال ما يليق باالستي

باملخلوقني، فما فهموا عن اهللا استواء يليق به وال ... فلذلك حرفوا الكالم عن 
  مواضعه، وعطلوا ما وصف اهللا تعاىل نفسه به. ونذكر بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل.

ات احلياة والسمع، والبصر، ال ريب أنا حنن وإياهم متفقون على إثبات صف
والعلم، والقدرة، واإلرادة، والكالم هللا. وحنن قطعا ال نعقل من احلياة إال هذا 
العرض الذي يقوم بأجسامنا. وكذلك ال نعقل من السمع والبصر إال أعراضا تقوم 
جبوارحنا، فكما أم يقولون: حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك، وبصره كذلك 

يق به، ال كما تليق بنا، فكذلك نقول حنن: حياته معلومة، هي صفات كما تل
وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك مسعه وبصره معلومان، ليس 

  مجيع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به.
ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة، أعين ثابتة كثبوت 

ما معلومان وال يكيفان. كذلك فوقيته معلومة حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإ
ثابتة غري مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غري مكيف حبركة أو 
انتقال يليق باملخلوق، بل كما يليق بعظمته، وجالل صفاته معلومة من حيث 



٣٥٣ ينمن حياة العالمة األلبا

ا اجلملة والثبوت، غري معلومة من حيث التكييف والتحديد، فيكون املؤمن ا مبصر
ا من وجه، أعمى من وجه مبصرا من حيث اإلثبات والوجود، أعمى من حيث 
التكيف والتحديد. وذا حيصل اجلمع بني اإلثبات ملا وصف اهللا تعاىل نفسه به، 
وبني نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعاىل منا يف إبراز 

ي عنها التشبيه، وال نعطلها بالتحريف صفاته لنا، لنعرفه به، ونؤمن حبقائقها، وننف
والتأويل، وال فرق بني االستواء والسمع، وال بني الرتول والبصر، الكل ورد به 

  النص.
فإن قالوا لنا يف االستواء: شبهتم نقول هلم يف السمع: شبهتم، ووصفتم ربكم 

ال حصر، بالعرض! فإن قالوا: ال عرض بل كما يليق به. قلنا يف االستواء والفوقية: 
بل كما يليق به. فجميع ما يلزمونا به يف االستواء والرتول واليد والوجه والقدم 
والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به يف احلياة والسمع والبصر والعلم. فكما 
ال جيعلوا هم أعراضا. كذلك حنن ال جنعلها جوارح، وال ما يوصف به املخلوق، 

يف االستواء والرتول والوجه واليد صفات املخلوقني وليس من اإلنصاف أن يفهموا 
  فيحتاجوا إىل التأويل والتحريف.

ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده، وقبل نصيحتنا، ودان هللا بإثبات مجيع 
صفاته هذه وتلك، ونفى عن مجيعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف. وهذا 

جاءت يف موضع واحد وهو  مراد اهللا منا يف ذلك؛ ألن هذه الصفات وتلك
الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا تلك بال تأويل وحرفنا هذه وأولناها، كنا كمن آمن 

  ببعض الكتاب وكفر ببعض، ويف هذا بالغ وكفاية إن شاء اهللا تعاىل".
قلت: لقد وضح من كالم اإلمام كاجلويين رمحه اهللا تعاىل السبب الذي محل 

خمالفة السلف يف تفسري آية "االستواء"، وهو أم على  -إال من شاء اهللا-اخللف 
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استواء ال يليق إال باملخلوق وهذا تشبيه فنفوه  -خطأ كما قلنا-فهموا منه 
  بتأويلهم إياه باالستيالء!

ومن الغريب حقا أن الذي فروا منه بالتأويل، قد وقعوا به فيما هو أشر منه 
  بكثري، وميكن حصر ذلك باألمور اآلتية:

التعطيل، وهو إنكار صفة علو اهللا على خلقه علوا حقيقيا يليق به  األول:
  تعاىل. وهو بني يف كالم اإلمام اجلويين.

الثاين: نسبة الشريك هللا يف خلقه يضاده يف أمره، فإن االستيالء لغة ال يكون 
  إال بعد املغالبة كما ستراه يف ترمجة اإلمام اللغوي ابن األعرايب، فقد جاء فيها:

جال قال أمامه مفسرا االستواء معناه: استوىل. فقال هلم اإلمام: اسكت، أن ر
العرب ال تقول للرجل: "استوىل على الشيء حىت يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب 
قيل: استوىل. واهللا تعاىل ال مضاد له". وسنده عنه صحيح كما بينته هناك يف 

 "الرد على اجلهمية" كما " واحتج به العالمة نفطويه النحوي يف٢١٠التعليق "
  ".١١٩ستراه يف ترمجته "

فنسأل املتأولة: من هو املضاد هللا تعاىل حىت متكن"! " اهللا تعاىل من التغلب عليه 
  واالستيالء على ملكه عنه؟!

وهذا إلزام ال خملص هلم منه إال برفضهم لتأويلهم، ورجوعهم إىل تفسري 
بباقعة أخرى! وذلك أنه تأول  السلف، وملا تنبه هلذا بعض متكلميهم جاء

"االستيالء" الذي هو عندهم املراد من "االستواء" بأنه استيالء جمرد عن معىن 
  .)١(املغالبة!

                                                        
 !املعلم ابن عن" ٤٠٦ص" "والصفات األمساء" على تعليقه يف لكوثريا نقله )١(
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قلت: وهذا مع كونه خمالفا لغة كما سبق عن ابن األعرايب فإن أحسن ما ميكن 
زق، أن يقال فيه: إنه تأويل للتأويل!! وليت شعري ما الذي دخل م إىل هذه املآ

أليس كان األوىل م أن يقولوا: استعلى استعالء جمردا عن املشاة. هذا لو كان 
االستعالء لغة يستلزم املشاة. فكيف وهي غري الزمة؟ ألن االستواء يف القرآن 
فضال عن اللغة قد جاء منسوبا إىل اهللا تعاىل كما يف آيات االستواء على العرش، 

با إىل غريه سبحانه كما قال يف سفينة نوح وقد مضى بعضها، كما جاء منسو
"استوت على اجلودي" ويف النبات "استوى على سوقه"، فاستواء السفينة غري 
استواء النبات. وكذلك استواء اإلنسان على ظهر الدابة، واستواء الطري على رأس 
اإلنسان واستواؤه على السطح، فكل هذا استواء ولكن استواء كل شيء حبسبه، 

يف اللفظ، وختتلف يف احلقيقة، فاستواء اهللا تعاىل هو استواء واستعالء يليق  تشترك
  به تعاىل ليس كمثله شيء.

وأما االستيالء فلم يأت إطالقه على اهللا تعاىل مطلقا إال على ألسنة املتكلمني! 
فتأمل ما صنع الكالم بأهله، لقد زين هلم أن يصفوا اهللا بشيء هو من طبيعة 

اصه، ومل يرضوا أن يصفوه باالستعالء الذي ال مياثله شيء وقد املخلوق واختص
قال به السلف، فال عجب بعد ذلك أن اجتمعوا على ذم الكالم وأهله، وتأتيك 
بعض النقول عنهم يف الكتاب ووافقهم على ذلك بعض اخللف، فقال السبكي يف 

  ":١٢مقدمة رسالة "السيف الصقيل" "ص
  يئني: علم الكالم واحلكمة اليونانية ..." وليس على العقائد أضر من ش

ومجيع الفرق الثالث يف كالمها خماطرة، إما خطأ يف بعضه، وإما سقوط هيبته، 
والسامل من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون، وعموم الناس الباقون على 

  الفطرة السليمة".
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عن الشرع مما ال  وبعد فإن ضرر التأويل على أهله، ومحله إياهم على االحنراف
حدود له يف نظري، فلواله مل يكن للقائلني بوحدة الوجود اليوم وجود، وال 
إلخوام القرامطة الباطنية من قبل، الذين أنكروا الشريعة وكل ما فيها من حقائق 
كاجلنة والنار، والصالة والزكاة والصيام واحلج، ويتأولوا بتآويل معروفة. قال 

ليماين يف "إيثار احلق على اخللق" يف صدد بيان قبح التأويل العالمة املرتضى ا
  ":١٣٥"ص

"فإن املعتزلة واألشعرية إذا كفروا الباطين بإنكار األمساء احلسىن واجلنة والنار، 
يقول هلم الباطين: مل أجحدها، إمنا قلت: هي جماز، مثلما أنكم مل جتحدوا الرمحن 

! وكيف كفاكم ااز يف اإلميان بالرمحن الرحيم احلكيم، وإمنا قلتم: إا جماز
الرحيم ومها أشهر األمساء احلسىن أو من أشهرها، ومل يكفين يف سائرها ويف اجلنة 
والنار مع أما دون أمساء اهللا بكثري؟ وكم بني اإلميان باهللا وبأمسائه واإلميان 

ف مل يكفين مثله مبخلوقاته؟! فإذا كفاكم اإلميان اازي بأشهر األمساء احلسىن فكي
  يف اإلميان باجلنة والنار واملعاد؟! ".

قلت: وحنوهم طائفة القاديانية اليوم الذين أنكروا بطريق التأويل كثريا من 
احلقائق الشرعية امع عليها بني األمة كقوهلم ببقاء النبوة بعد النيب صلى اهللا عليه 

له ابن عريب يف "الفتوحات وسلم متأسني يف ذلك بنبيهم مريزاغالم أمحد، ومن قب
املكية" وتأولوا قوله تعاىل: {ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني} بأن املعىن زينة 
النبيني وليس آخرهم! وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "ال نيب بعدي" بقوهلم: أي 

رمي، فضال عن السنة معي! وأنكروا وجود اجلن مع تردد ذكرهم يف القرآن الك
وتنوع صفام فيهما، وزعموا أم طائفة من البشر! إىل غري ذلك من ضالالم، 
وكلها من بركات التأويل الذي أخذ به اخللف يف آية االستواء وغريها من آيات 

  الصفات.
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وليس أدل على ضرر التأويل على أصحابه املغرمني به من القول الذي شاع 
نتهم كلما أثري حبث الصفات واإلميان ا على حقائقها أو بينهم وهلجت به ألس

  على تأويلها أال وهو قوهلم:
  " مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم وأحكم "

والشاب املثقف اليوم الذي مل تتلوث ثقافته الشرعية بشيء من علم الكالم رمبا 
ورته ال يصدق أن أحدا من اخللف يقول مثل هذا القول! وحق له ذلك خلط

هو الواقع املعروف لدى طلبة الشريعة، وإليك مثاال  -مع األسف-وفظاعته ولكنه 
" ٥٥واحدا على ذلك مما يقرؤونه على مشاخيهم قال الباجوري يف حاشيته "ص

  حتت قول صاحب "اجلوهرة":
  وكل نص أوهم التشبيها ... أوله أو فوض ورم ترتيها

زيد اإليضاح، والرد على اخلصوم، "وطريقة اخللف أعلم وأحكم، ملا فيها من م
وهي األرجح، ولذلك قدمها املصنف، وطريقة السلف أسلم ملا فيها من السالمة 

  من تعيني معىن قد يكون غري مراد له تعاىل"!
وكالم الكوثري املشهور بعدائه الشديد ألهل السنة واحلديث يف تعليقاته كلها 

يف تعليقه على "السيف الصقيل" يدور على هذا املعىن من التفصيل املزعوم، و
  ".١٣٢التصريح بذلك "ص

وهذا القول إذا تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة، بل يف غاية الضاللة! قال 
ابن تيمية يف "العقيدة احلموية": "كيف يكون هؤالء املتأخرون ال سيما واإلشارة 

م وغلظ عن باخللف إىل ضرب من املتكلمني الذين كثر يف باب الدين اضطرا
معرفة اهللا حجام، وأخرب الواقف على اية إقدامهم مبا انتهى إليه من مرامهم 

  حيث يقول:
  لعمري قد طفت املعاهد كلها ... وسريت طريف بني تلك املعامل



٣٥٨ حديث الذكريات

  فلم أر إال واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم
ني له فيما صنفوه من كتبهم، وأقروا على أنفسهم مبا قالوا، متمثلني به، أو منشئ

  مثل قول بعض رؤسائهم:
  اية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العاملني ضالل

  وأرواحنا يف وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال
  ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ... سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا

  ويقول اآلخر منهم:
  وت أصحاب الكالم"." أكثر الناس شكا عند امل

مث إذا حق عليهم األمر مل يوجد عندهم من حقيقة العلم باهللا وخالص املعرفة به 
  خرب، وال وقعوا من ذلك على عني وعلى أثر.

كيف يكون هؤالء املنقصون احملجوبون احليارى املتهوكون أعلم باهللا وآياته من 
عوهم بإحسان من ورثة األنبياء السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، والذين اتب

وخلفاء الرسل، وأعالم اهلدى ومصابيح الدجى، الذي م قام الكتاب وبه قاموا، 
الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة ما برزوا به على سائر أتباع األنبياء وأحاطوا 
من حقائق املعارف وبواطن احلقائق مبا لو مجعت حكمة غريهم إليها الستحيا من 

  املقابلة. يطلب
مث كيف يكون خري قرون األمة أنقص يف العلم واحلكمة ال سيما العلم باهللا 
وأحكام أمسائه وآياته من هؤالء األصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
  املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان أعلم باهللا من ورثة األنبياء وأهل القرآن واإلميان؟! "

  خمتصره": - ٢١/ ١ين يف "شرح العقيدة" "وقال العالمة السفاري
" فمن احملال أن يكون املخالفون أعلم من السالفني كما يقوله بعض من ال 
حتقيق له به ممن ال يقدر قدر السلف وال عرف اهللا تعاىل وال رسوله وال املؤمنني 
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أعلم  )١( به؛ حق املعرفة املأمور ا، أن طريقة السلف أسلم [وطريقة اخللف] 
  أحكم.و

وهؤالء إمنا أتوا، من حيث ظنوا أن طريق السلف هي جمرد اإلميان بألفاظ 
القرآن واحلديث؛ من غري فقه ذلك، مبرتلة األميني أو أن طريقة اخللف هي 
  استخراج معاين النصوص املصروفة عن حقائقها بأنواع اازات، وغرائب اللغات.

موا نبذ اإلسالم وراء الظهر. فهذا الظن الفاسد، أوجب تلك املقالة اليت مض
وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف، وضلوا يف تصويب طريقة اخللف فجمعوا 
بني باطلني: اجلهل بطريقة السلف يف الكذب عليهم، واجلهل والضالل بتصويب 

  طريقة غريهم".
مث استشهد على ذلك بكالم للحافظ ابن رجب يف كتابه "فضل علم السلف 

  ف" فلرياجعه من شاء.على علم اخلل
والظن الذي أتوا منه املخالفون هو مما يكرر ذكره بعض املؤيدين ملذهب 
اخللف على مذهب السلف، ويتوهم صحته بعض الكتاب اإلسالميني الذين ال علم 
عندهم بأقوال السلف، ويسمونه بـ"التفويض"، وهو مما يكثر الكوثري عزوه 

": "الذي كان عليه ١٣لسيف الصقيل" "صإليهم زورا، فيقول يف تعليقه على "ا
السلف إجراء ما ورد يف الكتاب والسنة املشهورة "؟ " يف صفات اهللا سبحانه على 

  اللسان، مع الترتيه بدون خوض يف املعىن، ومن غري تعيني املراد"!
"، وجر على منواله قرينه ١٤٥و ١٣١وأعاد هذا املعىن مواضع أخرى منه "ص

ريف نصوص كتاب "األمساء والصفات" للبيهقي ذاك يف التعليق املتعاون معه على حت
عليه، وهذا يف التقدمي له يف كتابه الذي مساه "فرقان القرآن بني صفات اخلالق 

                                                        
 ".٢٥/ ١" "اللوامع" من واستدركتها" املختصر" من سقطت )١(
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وصفات األكوان" أعين الشيخ سالمة القضاعي العزامي، فقد ذكر حنوه يف مواطن 
راد الالئق باحلق تعاىل" منه غري أنه قال: "أكثر السلف على الكف عن بيان املعىن امل

"، فقد نسب إىل أكثر السلف ترتههم عن ٥و ٨١". وحنوه "ص ٩٤كذا قال "ص
بيان املعىن الالئق باحلق تعاىل. فهل كان ذلك جهال منهم باهللا، أم كتما للعلم؟! 
 نم مهلَغبم كفبأيهما أجاب، فهو كما قيل: أحالمها مر. وصدق اهللا العظيم: {ذَل

  م} !الْعلْ
ومجلة القول يف التأويل الذي متسك به اخللف أنه كما قال ابن القيم رمحه اهللا 
تعاىل يف منتصف قصيدته الرائعة "الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية" 

  املعروفة بالنونية:
  " هذا وأصل بلية اإلسالم من ... تأويل ذي التحريف والبطالن".

ما مبا ال جتده عند غريه نثرا، فراجعه فإنه هام مث أفاض يف سرد أضراره نظ
جدا. وانظرها مع شرحها للشيخ أمحد بن عيسى املسمى بـ"توضيح املقاصد 

  . وتصحيح القواعد بشرح قصيدة ابن القيم"
مث إن عجيب ال يكاد ينتهي من الكوثري وأمثاله الذين ينسبون السلف الصاحل 

ث عن املراد منها كما سبق النقل يف آيات الصفات إىل التفويض وعدم البح
الصريح بذلك عنه فإنه إن مل جيد يف قلبه من التعظيم للسلف وعلمهم ما يزعه عن 
التلفظ ا مبا ميس مقامهم يف املعرفة باهللا تعاىل وصفاته أفلم يقف على ما نقله 
العلماء عنهم من العبارات املختلفة لفظا واملتحدة معىن وكلها تلتقي حول شيء 

احد وهو إثبات الصفات مع الرد على املعطلة النافني هلا واملمثلة املشبهني هلا و
بصفات اخللق، وإليك بعض النصوص يف ذلك مما ستراه يف الكتاب يف ترامجهم إن 

  شاء اهللا تعاىل.
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قال الوليد بن مسلم: سألت األوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري  -١
   يف الصفات؟ فكلهم قالوا يل:والليث بن سعد: عن األحاديث اليت

  أمروها كما جاء بال تفسري. ويف رواية: بال كيف.
قال ربيعة الرأي، ومالك وغريمها: "االستواء غري جمهول، والكيف غري  -٢

  معقول، واإلميان به واجب".
مطبعة السنة  ١٠٩قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الفتوى احلموية" "ص

  احملمدية".
ومالك: االستواء غري جمهول ... " موافق لقول الباقني، "أمروها "فقول ربيعة، 

كما جاءت بال كيف"؛ فإمنا نفوا علم الكيفية، ومل ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان 
القوم آمنوا باللفظ ارد من غري فهم ملعناه على ما يليق باهللا ملا قالوا: "االستواء غري 

"أمروها كما جاءت بال كيف، فإن  جمهول والكيف غري معقول" وملا قالوا:
  االستواء حينئذ ال يكون معلوما، بل جمهوال مبرتلة حروف املعجم"!

وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية، إذا مل يفهم عن اللفظ معىن، وإمنا 
  حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات.
ال حيتاج إىل أن  -طلقاأو الصفات م-وأيضا، فإن من ينفي الصفات اجلزئية 

يقول "بال كيف" فمن قال: "إن اهللا ليس على العرش" ال حيتاج أن يقول "بال 
كيف"، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات يف نفس األمر، فلما قالوا: "وبال 

  كيف".
وأيضا فقوهلم "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء داللتها على ما هي عليه فإا 

لى معاين فلو كانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال: جاءت ألفاظا دالة ع
"أمروا لفظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد. أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن من 



٣٦٢ حديث الذكريات

اهللا ال يوصف مبا دلت عليه حقيقة" وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت وال يقال 
  القول".حينئذ "بال كيف" إذا نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 

  قال اإلمام اخلطايب: -٣
" مذهب السلف يف الصفات إثباا وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية 

  والتشبيه عنها".
  قال احلافظ ابن عبد الرب: -٤

" أهل السنة جممعون على اإلقرار بالصفات الواردة يف الكتاب والسنة، ومحلها 
ا شيئاً من ذلك. وأما اجلهمية واملعتزلة على احلقيقة ال على ااز، إال أم مل يكيفو

واخلوارج فكلهم ينكرها وال حيمل منها شيئاً على احلقيقة، ويزعمون أن من أقر 
  ا مشبه، وهم عند من أقر ا نافون للمعبود".

قلت: فهذا قل من جل النصوص اليت سنراها يف الكتاب، وهي كلها متفقة 
ات، ويفسروا ويعينون املعىن املراد على أن السلف كانوا يفهمون آيات الصف

  منها، على ما يليق به تبارك وتعاىل.
فلماذا ال يرفع الكوثري وأمثاله من اخللف رؤوسهم إىل هذه النصوص، 
ويظلون يصرون على أن السلف كانوا ال يفهموا وإمنا كانوا جيروا على ألسنتهم 

  فقط، دون تدبر هلا وبيان ملعناها؟!
ن أحواله أن يكون حاله كحال اجلويين الذي كان متأثرا واجلواب: أحس

بشيوخه من علماء الكالم، ولكنه ملا كان خملصا يف علمه هللا تعاىل هداه اهللا تبارك 
وتعاىل إىل عقيدة السلف يف االستواء وغريه مصداقا لقوله تعاىل: {والَّذين جاهدوا 

ان الكوثري وأمثاله من الطاعنني يف أئمة احلديث فينا لَنهدينهم سبلَنا} ، فهل ك
  والسلف خملصني أيضا؟
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من الصعب جدا أن جنيب عن هذا باإلجياب لكثرة ما نرى من عدائه الشديد 
ألئمة السلف والتوحيد واستمراره على اامهم بالتجسيم  -يف كل تعليقاته-

سمة ومبالغته يف سائر والتشبيه وبصورة خاصة البن تيمية منهم مع رد هذا على ا
كتبه، فال نكاد نراه يف صدد الرد على املعطلة، إال ويشرك معهم يف الرد اسمة، 

  كما يعرف ذلك كل من له دراسة لكتبه رمحه
  ":١٦٠اهللا تعاىل، ومن كالمه يف هذا الصدد قوله يف "احلموية" "ص

ودين. قيل له: " فمن قال: ال أعقل علما ويدا إال من جنس العلم واليد املعه
فكيف تعقل ذاتا من غري جنس ذوات املخلوقني؟ ومن املعلوم أن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته، وتالئم حقيقته فمن مل يفهم من صفات الرب الذي ليس 

  كمثله شيء إال ما يناسب املخلوق فقد ضل يف عقله ودينه".
أن شيخ قلت: وهذا قليل من كثري من كالمه الذي يدل داللة قاطعة على 

اإلسالم ابن تيمية هو مرته وليس مبشبه أو جمسم كما يفتري الكوثري. وقد نقل 
العالمة أبو زهرة يف كتابه "ابن تيمية" نصوصا كثرية من كالم ابن  )١(صديقه 

تيمية يف موضع الصفات اإلهلية، وخلص عقيدته فيها تلخيصا جيدا ال حتامل فيه، 
  ":٢٦٤فقال "ص بل إنه قد برأه مما امه الكوثري

" وليس يف ذلك ما يتناىف مع الترتيه، أو خيالف التوحيد، أو يثبت مشاة بينه 
  ":٢٦٦سبحانه وبني احلوادث ". مث قال "ص

" وينتهي بال ريب إىل أن يثبت هللا سبحانه وتعاىل االستواء واليد وغري، ذلك 
  وعلينا اإلميان به"ولكن يقول: إن هذا كله مبا يليق بذاته تعاىل ال نعرف حقيقته 

                                                        
 ". ٢٩٠ص" "اإلسالمية املذاهب" يف به صرح كما )١(
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ولكنه عاد فنقل عن كتاب "رد شبه التشبيه" البن اجلوزي كالما له ينتصر فيه 
" عقبه: "وهو ٢٧٢للتأويل ويرد به على من يرميهم بالتشبيه فقال أبو زهرة "ص

مؤدى كالمهم ومهما حاوال نفي التشبيه فإنه الصق م وإذا جاء ابن تيمية من 
إنه اشتراك يف االسم ال يف احلقيقة فإم إن فسروا  بعده بأكثر من قرن وقال:

االستواء بظاهر اللفظ فإنه االقتعاد واجللوس اجلسمية الزمة ال حمالة وإن فسروه 
  بغري احملسوس فهو تأويل، وقد وقعوا فيما وا عنه"!

فأقول: "رويدك يا فضيلة الشيخ، فأنت تعلم أن ابن تيمية ال يفسر االستواء 
كرت، وإمنا بالعلو، وكتبه طافحة بذلك، فلماذا أومهت القراء خالف بشيء مما ذ

الواقع، فهال جريت على سننك يف نقل أقوال ابن تيمية وأنت تشرح عقيدته 
ورأيه، أم ضقت ذرعا بالتزام النقل الصحيح فأخذت تنسب إليه ما ليس بصحيح، 

تابك اآلخر تارة بالتلويح، كما فعلت هنا، وتارة بالتصريح كما فعلت يف ك
  ":٣٢٠"املذاهب اإلسالمية" إذ قلت يف حبث "السلفية" واإلمام ابن تيمية "ص

"وهكذا يثبتون كل ما جاء يف القرآن والسنة عن أوصافه سبحانه.... ويثبتون 
  االستقرار على العرش"!

فأين رأيت ابن تيمية يقول باالستقرار على العرش، علما بأنه أمر زائد على 
ا مل يرد به الشرع، ولذلك رأينا مؤلفنا احلافظ الذهيب قد أنكر على العلو، وهو مم

، ١٥٨بعض القائلني بصفة العلو التعبري عنها باالستقرار كما نراه يف الترمجة "
  " من كتابه املذكور:٣٢٢" ويقول أبو زهرة أيضا "ص٣٢٢الفقرة 

ن فوقية، "يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف: هو إثبات كل ما جاء يف القرآن م
وحتتية، واستواء على العرش"! وقال يف الصفحة اليت قبلها: "فيكرر هذا املعىن 

  فيقول مؤكدا أن اهللا يرتل ويكون يف فوق وحتت من غري كيف"!
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فأين قرر ابن تيمية وأثبت هللا تعاىل صفة التحتية؟! غالب الظن أن الشيخ أبا 
عزا ذلك البن تيمية كما فهم  زهرة فهم من أحاديث الرتول التحتية املزعومة، مث

من آيات االستواء: االستقرار مث عزاه إليه، وكل ذلك خطأ عليه كما يعلم ذلك 
من درس كتبه دراسة تفهم ووعي ال دراسة سريعة من أجل النقل عنه يف ترمجته، 

  وتسويد صفحاا!
ومثل هذا العزو منه البن تيمية دلين على أنه مل يفهم ابن تيمية وعقيدته 
وأفكاره فهما جيدا، بل لعله مل يقرأ كل ما البن تيمية من البحث والتحقيق يف 
املسائل اليت أثارها الشيخ أبو زهرة يف ما طبع من كتب ابن تيمية فضال عن 
املخطوطة منها ككتابة املطبوع يف املكتب اإلسالمي: "شرح حديث الرتول" فإن 

من نزوله تعاىل أن يصري العرش فوقه  ابن تيمية رمحه اهللا قد قرر فيه أنه ال يلزم
تعاىل، وهو حتت العرش، فإن هذا من طبيعة املخلوق، واهللا ليس كمثله شيء كما 
سيأيت اإلشارة إىل ذلك يف ترمجة اإلمام إسحاق بن راهويه من الكتاب تعليقا على 

  ":٢٤٨/ ٢" بل قد قال ابن تيمية يف "منهاج السنة" "١، ")١("٢١١الفقرة "
ن من اجلهال أنه إذا نزل إىل مساء الدنيا كما جاء احلديث سيكون "ومن ظ

العرش فوقه ويكون حمصورا بني طبقتني من العامل فقوله خمالف إلمجاع السلف 
  خمالف للكتاب والسنة كما قد بسط يف موضعه".

وإن مما يؤكد ما ذكرته من عدم فهمه البن تيمية أنه مل يقتنع مبا خلصه هو 
  " من كتابه "ابن تيمية" فقال:٢٧٦يمية "صنفسه عن ابن ت

"إن ابن تيمية يرى أن األلفاظ يف اليد والرتول والقدم والوجه واالستواء على 
  ظاهرها، ولكن مبعان تليق بذاته الكرمية كما نقلنا من قبل"

                                                        
 ". ١٨١" الصفحة )١(
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مل يقتنع بصواب رأي ابن تيمية هذا مع أنه احلق الصراح بل أخذ يرد عليه 
  وهذا أحسن ما يقال فيه فقال عقبه:-طائل حتته بكالم هزيل مضطرب ال 

"ومن هنا نقف وقفة: إن هذه األلفاظ وضعت يف أصل معناها هلذه املعاين 
احلسية، وال تطلق على وجه احلقيقة على سواها، وإذا أطلقت على غريها سواء 
أكان معلوما أم جمهوال فإا قد استعملت يف غري معناها، وال تكون حبال من 

ال مستعملة يف ظواهرها، بل تكون مؤولة، وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد األحو
فر من التأويل ليقع يف تأويل آخر، وفر من التفسري اازي ليقع يف تفسري جمازي 

  آخر "
هل يقول هذا يف ابن تيمية عامل كأيب  -أيها القارئ اللبيب-فقل يل بربك 

أكثر من مرة كقوله أنه ال يلزم من  زهرة فهم كالم ابن تيمية الذي نقله هو نفسه
" عن ٢٦٥االشتراك يف االسم االشتراك يف احلقيقة. ويبني ذلك ما نقله "ص

  " أنه قال:١٢"التدمرية" البن تيمية" "ص
"إذا كان من املعلوم بالضوررة أن يف الوجود ما هو قدمي واجب بنفسه وما هو 

ود وهذا موجود وال يلزم من حمدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا جم
اتفاقهما يف مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا 
خيصه ووجود هذا خيصه واتفاقهما يف اسم عام ال يقتضي متاثلهما يف مسمى ذلك 
االسم عند اإلضافة والتخصص والتقيد فال يقول عاقل إذا قيل له: إن العرش شيء 

موجود: "إن هذا مثل هذا التفاقهما يف مسمى الشيء  موجود وإن البعوض شيء
والوجود [وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما خيصه. ال يشركه 

  )١(غريه مع أن االسم حقيقة يف كل منهما] "

                                                        
 .اإلسالمي املكتب طبع" ١٤-١٣" ص" التدمرية" من زيادة )١(
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  مث علق أبو زهرة على هذا الكالم مبا يوضحه قال:
  "ولذا يقول ابن تيمية يف هذا املقام:

ه حيا فقال سبحانه: {اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم} ومسى "قد مسى اهللا نفس
بعض خلقه حيا فقال: {يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت} ، وليس هذا 
احلي مثل هذا احلي ألن قوله "احلي" اسم هللا خمتص به وقوله "خيرج احلي من 

وق خمتص به وإمنا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص امليت" اسم للحي املخل
" ...  

فهل جتد أيها القارئ أثرا للتأويل الذي زعمه أبو زهرة يف تفسريه هلذه األمساء 
واآليات، أم هو يصرح بأا كلها حقائق تناسب مع ذواا، وختتلف حقائقها 

ا فمن املمكن أن باختالف ذواا، غري أن ما يف األمر أن ما كان منها حمسوس
نعرف حقيقته خبالف ما كان غائبا عنا كصفات اهللا تعاىل بل واجلنة والنار، فال 
نعرف حقيقته، فقد ضرب لك أمثلة توضح للناس هذا املوضوع اخلطري الذي كان 
اجلهل به سببا كبريا الحنراف الناس يف الصفات عن طريق السلف. فنحن مجيعا 

: "اخللق موجود ". ووجود كل منهما حقيقة نقول: "اهللا موجود" كما نقول
تتناسب مع ذواما، وتقول: "اهللا حي" و"وأنا حي" حياة كل منهما حقيقة 
تتناسب مع ذواما، وهكذا طرد ذلك يف مجيع األمساء والصفات، جتد كالم شيخ 

  اإلسالم واضحا بينا مقنعا لكل ذي لب.
مية، وبناء عليه نسب إليه وإذا كان الشيخ أبو زهرة مل يفهم كالم ابن تي

التأويل خطأ، فهذا اخلطب فيه سهل جدا بالنسبة خلطأ آخر يف كالمه السابق فإنه 
إذا كان يعتقد "أن هذه األلفاظ وضعت يف أصل معناها هلذه املعاين احلسية وال 
تطلق على وجه احلقيقة على سواها، وإذا أطلق على غريها سواء أكان معلوما أم 

  قد استعملت يف غري معناها ... " إخل كالمه السابق. جمهوال فإا
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 -لو كان يدري ما يقول-أقول: إذا كان الشيخ يعتقد هذا، فإن معىن كالمه 
وهو جيادل شيخ اإلسالم متأثرا بعلم الكالم أن وجود املخلوق وحياته وعلمه 
واستواءه وغري ذلك كله حقيقة، وأما وجود اخلالق سبحانه وحياته وعلمه 

ستواءه وغري ذلك من صفاته فهي جماز! وليست حبقيقة، والزمه أن اهللا غري وا
موجود، وليس حبي، وال هو يعلم وال هو مستو على العرش، وال وال.... إخل إىل 
ما هنالك من أساليب معروفة يقول ا الفالسفة، وبعض من تأثر م من املعتزلة 

هللا وإياه قال: "إن هذه األلفاظ هدانا ا-وعلماء الكالم نقول هذا األن الشيخ 
وضعت يف أصل معناها هلذه املعاين احلسية" ووجوده اهللا وعلمه وحياته وسائر 
صفاته ليست حسية وعليه فال تطلق عليهما كما قال إال جمازا فهل أحس الشيخ 
أين طوحت به كلمته هذه؟ فإن كنت ال تدري ... فأقول: قد عرفنا معىن الوجود 

اة احملسوسة والعلم احملسوس، واالستواء احملسوس، فما هو معىن هذه احملسوس واحلي
األمساء إذا أضيفت إىل اهللا تعاىل وهو غري حمسوس؟ فاجلواب: إنه ال معاين هلا وإمنا 
هي أمساء له فقط كما تقوله املعتزلة متاما كما حكاه الشيخ نفسه عنهم فإنه قال يف 

  ":٣٠٣"املذاهب" "ص
فات كما قررنا، وأثبتها األشعري وقالوا إا شيء غري "نفى املعتزلة الص

الذات، فقد أثبتوا القدرة واإلرادة والعلم واحلياة والسمع والبصر والكالم وقالوا: 
إا غري الذات وقال املعتزلة ال شيء غري الذات وإن املذكور يف القرآن من مثل 

  له تعاىل".قوله تعاىل: "عليم وخبري وحكيم ومسيع وبصري هو أمساء 
أي ال معاين هلا، وإمنا هي كاألعالم احملضة املترادفة، ولذلك نعى ذلك عليهم 

  العلماء ونسبوهم إىل التعطيل كما هو مبني يف كتب شيخ اإلسالم وغريه.
فهل يلتزم فضيلة الشيخ أبو زهرة ما لزمه من كالمه السابق من التعطيل الذي 

مثلهم منكرا لصفات اهللا تعاىل الثابتة  حكى مثله عن املعتزلة، فيكون على ذلك
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بالقرآن والسنة، أم يتراجع عن تلك الكلمة، ألا زلة لسان، ويلتزم املذهب الذي 
شرحه ابن تيمية شرحا ليس من السهل االستدراك عليه فيه، ومنه االستواء، فيؤمن 

صفاته  به على أنه صفة حقيقية هللا تعاىل تليق به كما ينبغي أن يؤمن كذلك جبميع
عز وجل كالعلم والكالم وال يصرفها إىل ااز فيقع يف التعطيل؟ كنت أرجو أن 
أعترب تلك الكلمة منه زلة لسان صدرت منه ولكن صدين عن ذلك هو نفسه حيث 
رأيته قد مال كما سيأيت إىل تفسري "االستواء" باملعىن اازي وهو السلطان الكامل 

هلية دون أن يتنبه الشيخ املسكني أن مثل هذا وتفسري الرتول بفيوض النعم اإل
فيقول: أال هل من داع  -كما يعلم-التفسري الزمه الكفر ألن متام حديث الرتول 

فاستجيب له أال ... أال ... فهل القيوض هي اليت تستجيب، وتغفر، وتعطي أم اهللا 
  عز وجل ال شريك له؟

أراد أن يكون معه نزيها أديبا  ومجلة القول فيما نقله الكوثري عن ابن تيمية أنه
مع األسف تغلب عليه أثر -غري متأثر مبوقف صاحبه الكوثري منه، ولكنه 

الصحبة، فأخذ يطعن يف عقيدة ابن تيمية، ولكن تلوحيا ال تصرحيا كما يفعل 
صاحبه وينسب إليه صراحة ما مل يقله كما تقدم بيانه، وال أقول إنه فعل ذلك 

أيت من سوء فهمه لكالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل. ومما عمدا كصاحبه ال وإمنا 
يؤكد ذلك قوله عقب ما سبق نقله من كالمه الذي فيه "وعلى ذلك يكون ابن 

  ":٢٧٧تيمية قد فر من التأويل ليقع يف تأويل آخر ... ". فقال "ص
" مث ما املآل وما الغاية من التفسري الظاهري أيؤدي إىل معرفة حقيقة أم ال 

دي إال إىل متاهات أخرى إنه يقول "يعين ابن تيمية": إن احلقيقة غري معروفة يؤ
فيقول: إن اهللا له وجه غري معروفة املاهية ... وله استواء غري معروف املاهية، ويد 

إننا بال شك إذا فسرنا تلك املعاين "كذا قال ولعله سبق قلم، وإمنا أراد  ... و
مله على جمهوالت يكون ذلك التفسري أحرى األلفاظ" بتفسريات ال جتعلنا حن
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بالقبول، ما دامت اللغة تتسع له وما دام ااز بينا فيها، كتفسري اليد مبعىن القوة أو 
  النقمة، واالستواء مبعىن السلطان الكامل، وتفسري الرتول

بفيوض النعم اإلهلية إخل، وال يعترض بأمن ذلك ليس فيه أخذ بالظاهر، ألن 
  ليس فيه أخذ بالظاهر"! الذي اختاره

كذا قال، ولو أردنا أن نبني ما حتته من اخلطأ والبعد عن جادة الصواب الذي 
ال جيوز أن يقع فيه عامل مثله لطال بنا املقام أكثر مما تتحمله هذه املقدمة ولكين 

  أقول للشيخ كلمة موجزة:
فة هللا غري أال يكفيك يا فضيلة الشيخ مآال وغاية أن تفهم أن االستواء هو ص

-صفة الرتول، وأن هذه الصفة غري صفة السيطرة واإلنعام وهكذا، كما يكفيك 
أن تعتقد أن صفة السمع غري صفة البصر وأما غري صفة العلم وأن ال  -فيما أرجو

تعطلهما وتنكر وجودمها بتأويلك إيامها مبا يعود إىل أن املراد ما صفة العلم كما 
ن كان كثريون منهم ينكرون مجيع صفات الذات هللا تبارك يقوله بعض املعتزلة، وإ

  وتعاىل كما نقلناه عنهم فيما سبق؟
بلى إنه يكفيك هذا وإال فما الفرق بني تفسرينا تبعا للسلف هلذه الصفات على 
ظاهرها مع اعتقاد أن حقيقتها ال يعلمها إال املتصف ا سبحانه وتعاىل، وبني 

فيما أظن بتفسرينا لسائر الصفات ككونه حيا -ك إنكارك االستواء مثال وإميان
قديرا مريدا حكيما ... إخل صفاته تعاىل تفسريا هلا على ظاهرها دون تأويل أيضا 

  مع اعتقاد أن حقيقتها ال يعلمها إال اهللا؟
الذي أعتقده وأقطع به: أن كل عاقل من أهل العلم ال بد من أن يسلم بأنه ال 

الكل يعود إىل صفات ذات اهللا تعاىل، فكما أننا نؤمن  فرق بني هذا وهذا أبدا، إذ
بذاته تعاىل دون أن نعلم كنهها وحقيقتها، فكذلك القول يف صفاته سبحانه وال 
فرق، وإذا كان األمر كذلك فإما أن يؤمن الشيخ معنا حبقائق الصفات ومنها 
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جود اهللا تعاىل االستواء على ما شرحنا وإما أن يتأوهلا كلها، وبذلك يلزم بإنكار و
ألنه ال يعرف حقيقته، وكل ما ال يعرف حقيقته كاالستواء فهو يتأوله!!! وهذا ما 
وقع فيه الباطنية وكثري من الفالسفة وقارب ذلك املعتزلة ومن تأثر م من علماء 
الكالم كما فصل ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل يف كتبه الكثرية، جزاه اهللا عن 

  اإلسالم خريا.
وهنا يطيب يل ذه املناسبة أن أنقل من بعض املخطوطات فصال رائعا من 
كالم بعض علماء السلف مما مل يطبع حىت اآلن فيما علمت وهو للخطيب 
البغدادي احلافظ املؤرخ املشهور، وقد ذكر املصنف طرفا منه يف ترمجته كما يأيت، 

ذين يتوهم الكثري منهم، أن فرأيت أن أذكره هنا بنصه، إمتاما للحجة على اخللف ال
القول بوجوب اإلميان حبقائق الصفات ومعانيها كما يليق باهللا تعاىل هو مذهب 
تفرد به ابن تيمية ومن اقتدوا به فيها، ومل يعلموا أنه رمحه اهللا تابع هلم يف ذلك، 

ت وإمنا فضله يف بيانه وشرحه له وإقامة األدلة عليه باملنقول واملعقول، ودفع الشبها
عنه، وإال فهو سلفي املعتقد، وهو الواجب على كل مسلم، ولذلك بادرنا إىل نشر 
كتاب الذهيب هذا الذي بني يديك لتعلم به ما قد يكون خافيا عليك كما خفي 
على غريك، فكان ذلك سببا قويا من أسباب االبتعاد عن العقيدة السلفية والطريقة 

  احملمدية.
  تعاىل: قال احلافظ اخلطيب رمحه اهللا

" أما الكالم يف الصفات؛ فإن ما روي منها يف السنن الصحاح؛ مذهب 
السلف رضوان اهللا عليهم إثباا وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهللا سبحانه. وحققها من املثبتني قوم فخرجوا 

ييف. والقصد إمنا هو سلوك الطريقة املتوسطة يف ذلك إىل ضرب من التشبيه والتك
  بني األمرين ودين اهللا بني الغايل فيه واملقصر عنه.
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واألصل يف هذا أن الكالم يف الصفات فرع علي الكالم يف الذات وحيتذى يف 
ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العاملني عز وجل إمنا هو إثبات 

فكذلك إثبات صفاته إمنا هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وجود ال إثبات كيفية، 
  وتكييف.

فإذا قلنا: هللا تعاىل يد، ومسع، وبصر؛ فإمنا هي صفات أثبتها اهللا تعاىل لنفسه، 
نقول: إا  وال نقول: أن معىن اليد القدرة، وال إن معىن السمع والبصر العلم، وال

اليت هي جوارح وأدوات للفعل  جوارح وال نشبهها باأليدي واألمساع واألبصار
ونقول: إمنا وجب إثباا ألن التوقيف ورد ا ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
 كُني لَموقوله عز وجل {و {ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي} تبارك وتعاىل

. {دا أَحكُفُو لَه  
ل بروايام هذه األحاديث ولبسوا وملا تعلق أهل البدع على عيب أهل النق

على من ضعف علمه بأم يروون ما ال يليق بالتوحيد وال يصح يف الدين، 
ورموهم بكفر أهل التشبيه، وغفلة أهل التعطيل أجيبوا بأن يف كتاب اهللا تعاىل 
آيات حمكمات يفهم منها املراد بظاهرها، وآيات متشاات ال يوقف على معناها 

احملكم، وجيب تصديق الكل واإلميان باجلميع؛ فكذلك أخبار الرسول  إال بردها إىل
صلى اهللا عليه وسلم جارية هذا ارى، ومرتلة على هذا الترتيل، يرد املتشابه منها 

  إىل احملكم، ويقبل اجلميع.
  وتنقسم األحاديث املروية يف الصفات ثالثة أقسام:

تها، الستفاضتها وعدالة ناقليها. منها أخبار ثابتة أمجع أئمة النقل على صح -أ
فيجب قبوهلا، واإلميان ا، مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما يقتضي تشبيها 

  هللا خبلقه، ووصفه مبا ال يليق به من اجلوارح واألدوات، والتغري واحلركات.
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القسم الثاين: أخبار ساقطة، بأسانيد واهية، وألفاظ شنيعة، أمجع أهل  -ب
  نقل على بطوهلا، فهذه ال جيوز االشتغال ا وال التعريج عليها.العلم بال
والقسم الثالث: أخبار اختلف أهل العلم يف أحوال نقلتها، فقبلهم البعض  -ج

دون الكل، فهذه جيب االجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول، أو جتعل يف حيز 
  الفساد والبطول".

الصفات وافهمه جيدا، فإنه مفتاح قلت: فاحفظ هذا األصل من الكالم يف 
اهلداية واالستقامة عليها، وعليه اعتمد اإلمام اجلويين حني هداه اهللا تعاىل ملذهب 
السلف يف االستواء وغريه كما تقدم ذكره عنه، وهو عمدة احملققني كلهم يف 

رية" حتقيقام هلذه املسألة كابن تيمية وابن القيم وغريمها، قال ابن تيمية يف "التدم
  ": طبع املكتب اإلسالمي:٢٩"ص

" القول يف الصفات كالقول يف الذات فإن اهللا ليس كمثله شيء، ال يف ذاته، 
وال يف صفاته، وال يف أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة ال متاثل الذوات فالذات 

  متصفة بصفات حقيقية ال متاثل سائر الصفات.
يل له كما قال ربيعة ومالك فإذا قال السائل؛ كيف استوى على العرش؟ ق

وغريمها رضي اهللا عنهم: "االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب، 
ميكنهم اإلجابة  والسؤال عن الكيفية بدعة" ألنه سؤال عما ال يعلمه البشر، وال

عنه. وكذلك إذا قال: كيف يرتل ربنا إىل السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا 
لم كيفيته. قيل له: وحنن ال نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة قال: ال أع

يستلزم العلم بكيفية املوصوف وهو فرع له وتابع له، فيكف تطالبين بالعلم بكيفية 
مسعه وبصره، وتكليمه واستوائه ونزوله، وأنت ال تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر 

ة لصفات الكمال، ال مياثلها شيء فسمعه بأن له حقيقة ثابتة يف نفس األمر مستوجب
وبصره، وكالمه ونزوله واستواؤه ثابت يف نفس األمر وهو متصف بصفات 



٣٧٤ حديث الذكريات

الكمال اليت ال يشاه فيها مسع املخلوقني وبصرهم وكالمهم ونزوله واستواؤهم 
." ...  

  " بعد أن ذكر خمتصر ما تقدم:٩٩وقال يف "احلموية" "ص
بني التمثيل، فال ميثلون صفات اهللا بصفات "ومذهب السلف بني التعطيل و

خلقه، كما ال ميثلون ذاته بذات خلقه، وال ينفون عنه ما وصف نفسه، ووصفه 
به رسوله، فيعطلوا أمساءه احلسىن، وصفاته العليا، وحيرفوا الكلم عن مواضعه، 

  ويلحدوا يف أمساء اهللا وآياته.
مع بني التعطيل والتمثيل. أما وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، فهو جا

املعطلون فإم مل يفهموا من أمساء اهللا وصفاته إال ما هو الالئق باملخلوق، مث 
شرعوا يف نفي تلك املفهومات. فقد مجعوا بني التعطيل والتمثيل، مثلوا أوال، 
وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه ومتثيل منهم للمفهوم من أمساءئه وصفاته باملفهوم من 

خلقه وصفام، وتعطيل ملا يستحقه هو سبحانه من األمساء والصفات الالئقة  أمساء
به سبحانه وتعاىل، فإنه إذا قال القائل: لو كان اهللا فوق العرش للزم إما أن يكون 

وحنو ذلك من -أكرب من العرش، أو أصغر، أو مساويا، وكل ذلك من احملال 
إال ما يثبت ألي جسم كان على  فإنه مل يفهم من كون اهللا على العرش -الكالم

أي جسم كان. وهذا الالزم تابع هلذا املفهوم، إما استواء يليق جبالل اهللا، وخيتص 
به فال يلزمه شيء من اللوازم الباطلة اليت جيب نفيها، كما يلزم سائر األجسام. 
وصار هذا مثل قول املمثل: إذا كان للعامل صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، 

ذ ال يعقل موجود إال هذا وقوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل الستواء إ
اإلنسان على السرير والفلك، إذ ال يعلم االستواء إال هكذا. فإن كليهما مثل 
وكليهما عطل حقيقة ما وصف اهللا به، وامتاز األول بتعطيل كل اسم لالستواء 

  من خصائص املخلوقني.احلقيقي، وامتاز الثاين بإثبات استواء هو 
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والقول الفصل هو ما عليه األمة الوسط، من إن اهللا مستو على عرشه استواء 
يليق جبالله وخيتص به. فكما أنه سبحانه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قدير، وأنه مسيع بصري، وحنو ذلك، وال جيوز أن يثبت للعلم والقدرة 

قني وقدرم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، خصائص األغراض اليت لعلم املخلو
  وال يثبت لفوقيته خصائص فوقية املخلوق على املخلوق وملزوماا.

واعلم أنه ليس يف العقل الصريح، وال يف شيء من النقل الصحيح، ما يوجب 
  خمالفة الطريقة السلفية أصال".

 الذي وأقول: أما النقل الصحيح، فهو موضوع خمتصر كتاب احلافظ الذهيب
بني يديك، فستجد فيه ما جيعلك على مثل اليقني مؤمنا بأن اآليات القرآنية، 
واألحاديث النبوية واآلثار السلفية متفقة كلها على أن اهللا تعاىل فوق عرشه بذاته، 

شاء اهللا تعاىل أن أئمة املذاهب املتبعة  بائنا من خلقه، وهو معهم بعلمه. وسترى إن
سار على جهم من التابعني هلم حىت أواخر القرن السادس  وأتباعهم األولني ومن

من اهلجرة قد اتفقت فتاواهم وكلمام على إثبات الفوقية هللا تعاىل على عرشه 
وخلقه وعلى كل مكان وأن ذلك كما أنه متواتر عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عليه 

اضني من احملدثني والفقهاء فهو جممع عليه من السالفني واألئمة امل )١(وسلم 
واملفسرين واللغوين وغريهم، وستراهم بأمسائهم وأقواهلم الثابتة عنهم يف ذلك، حىت 
قاربوا يف عددهم املائتني، وهم يف الواقع يبلغون املئات، ولكن ذلك ما تيسر مجعه 

، فإذا وقف الطالب املخلص للحق على كلمام تيقن )١(للمؤلف رمحه اهللا تعاىل

                                                        
 ". ٢/ ١٧٥/ ١" "العاملني رب صفات" يف الذهيب احلافظ ذلك بتواتر صرح )١(
 من آخرين مجاعة" اإلسالمية اجليوش اجتماع" يف -تعاىل اهللا رمحه- القيم ابن وذكر )١(

 .شئت إن فراجعه العلماء
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يستحيل أن يكونوا قد أمجعوا على الضالل، ولعلم أن خمالفهم هو يف الضالل،  أنه
وما أحسن ما قاله املصنف رمحه اهللا تعاىل يف "صفات رب العاملني" بعد أن ذكر 

  قليال مما أشرنا
  ":٢-١/ ١٨٧إليه من النقول "

" ولو ذكرنا قول كل من له كالم يف إثبات الصفات من األئمة ال تسع 
وإذا كان املخالف ال يهتدي مبن ذكرنا أنه يقول: اإلمجاع على إثباا من  اخلرق،

غري تأويلها أو ال يصدقه يف نقله فال هداه اهللا. وال خري واهللا فيمن رد على مثل 
الزهري، ومكحول، واألوزاعي، والثوري، والليث بن سعد ومالك، وابن عيينة، 

واحلميدي، وأيب عبيد، وأمحد بن وابن املبارك، وحممد بن احلسن، والشافعي، 
حنبل، وأيب عيسى الترمذي وابن سريج. وابن جريج الطربي وابن خزمية وزكريا 
الساجي وأيب احلسن األشعري أو يقول مثل قوهلم من اإلمجاع مثل اخلطايب وأيب 
بكر اإلمساعيلي وأيب القاسم الطرباين وأيب أمحد العسال ... "فذكر غريهم مما 

الذين هم قلب اللب -يخ عبد القادر اجليلي "اإلمام يف كل عصر" سيأيت" والش
  ونقاؤه.

قلت: والعقل الفطري السليم يشهد هلؤالء األئمة وما معهم من نصوص 
  الكتاب والسنة، وبيان ذلك:

ال خالف بني املسلمني مجيعا أن اهللا تعاىل كان وال شيء، معه ال عرش وال 
 تعاىل اخللق. كما سيأيت يف حديث عمران كرسي وال مساء وال أرض، مث خلق اهللا

  بن حصني.
فإذا كان كذلك فمما ال شك فيه؛ أن خملوقاته تعاىل، إما أن يكون خلقها يف 
ذاته تعاىل فهي حالة فيه، وهو حال فيها وهذا كفر ال يقول به مسلم، وإن كان 
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بعينك  هو الزم مذهب اجلهمية وغالة الصوفية الذين يقول قائلهم: "كل ما تراه
  فهو اهللا" تعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا.

وإذا كان األمر كذلك، فمخلوقاته تعاىل بائنة عنه غري خمتللطة به. وحينئذ فإما 
أن يكون اهللا تعاىل فوق خملوقاته، وإما أن تكون خملوقاته فوقه تعاىل وهذا باطل 

طلوب املقطوع ثبوته يف بداهة فلم يبق إال أن اهللا تبارك وتعاىل فوقها، وهو امل
الكتاب والسنة، وأقوال السلف ومن جاء بعدهم من األئمة على اختالف 

  اختصاصام، ومذاهبهم كما ستراه مفصال يف الكتاب إن شاء اهللا تعاىل.
ومن هنا نعلم مبلغ ضالل اجلهمية ومن تأثر م من اخللف الذين أنكروا مجيعا 

  خلقه، مث انقسم هؤالء على مذهبني:أن يكون اهللا تعاىل على عرشه فوق 
. ١األول: مذهب اجلهمية الذين ذهبوا إىل أن اهللا تعاىل يف كل مكان خملوق 

  وقد جادهلم اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل. فأحسن جداهلم
  :)١(وكشف به عوارهم، فقال يف رسالة "الرد على اجلهمية"
نه وتعاىل حني زعم أنه "وإذا أردت أن تعلم أن اجلهمي كاذب على اهللا سبحا

يف كل مكان، وال يكون يف مكان دون مكان، فقل له: أليس كان اهللا وال شيء؟ 
فيقول: نعم. فقل له: فحني خلق الشيء خلقه يف نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه 

  يصري إىل أحد ثالثة أقاويل:
نس إن زعم أن اهللا تعاىل خلق اخللق يف نفسه كفر، حني زعم أن اجلن واإل -أ

  والشياطني وإبليس يف نفسه!

                                                        
 يف منه وتربأ، املعتزلة بعض عن" ٢١٢ص" "اإلسالميني مقاالت" يف األشعري وحكاه )١(
 أتباعه اعتقاد خالف وهذا عرشه على مستو تعاىل بأنه وجزم، رمجتهت يف ستراه كما" اإلبانة"

 .قريبا سترى كما إليه املنتسبني
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وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه، مث دخل فيهم، كفر أيضا، حن زعم  -ب
  أنه دخل يف كل مكان وحش وقذر.

وإن قال خلقهم خارجا من نفسه، مث مل يدخل فيهم. رجع عن قوله  -ج
  .)٢( أمجع، وهو قول أهل السنة"

  واملذهب اآلخر قول بعض غالة النفاة للعلو:
هللا، ال فوق، وال حتت وال ميني وال يسار وال أمام وال خلف ال داخل العامل "ا

  ويزيد بعض فالسفتهم: )٣(وال خارجه"
  " ال متصال بالعامل وال منفصال عنه"!

أن اهللا غري موجود، وهذا هو  -كما هو ظاهر-قلت: وهذا النفي معناه 
لظاملون علوا كبريا. وما التعطيل املطلق، واجلحد األكرب، تعاىل اهللا عما يقول ا

أحسن ما قال حممود بن سبكتكني ملن وصف اهللا بذلك: ميز لنا بني هذا الرب 
  ".٤١الذي تثبته وبني املعدوم! " ذكره يف "التدمرية" "ص

الزم لكل من أنكر صفة العلو هللا  -وال بد-وهذان املذهبان الباطالن أحدمها 
  على عرشه، كما سبق بيانه.

ه شديد األسف أن املذهب األول منهما هو السائد اليوم على وإن مما يؤسف ل
ألسنة الناس يف هذه البالد عامتهم وخاصتهم فما تكاد جتلس يف جملس يذكر اهللا 
فيه، إال بادرك بعض اجلالسني فيه بقوله: "اهللا موجود يف كل مكان"! وقد يقول 

الن هذا الكالم، ملا بط آخر: "اهللا موجود"! يف كل الوجود" فإذا سارعت إىل بيان
                                                        

 الكرمي عبد للشيخ" املعرفة" رسالة يف ومثله" ٨٠-٧٦ص" اإلسالمية اجليوش اجتماع )٢(
 -اهللا رمحه- الرفاعي

 بعض من النفي هذا مسعت وقد" ٥٨ص" "اجلوهرة" على البيجوري حاشية" يف كذا )٣(
 !العاملني برب اإلميان املسلمني يعلم اجلمعة يوم املنرب على املشايخ
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فيه من نسبة ما ال جيوز إىل اهللا من كونه مظروفا خللقه، وما فيه من املخالفة لصفة 
علوه على عرشه سارع بعض املتعاملني إىل تأويل ذلك القول بضم مجلة "بعلمه" 
 إليه. كأمنا هو آية من كتاب اهللا، أو حديث عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم
ال بد من تأويله! ومل يدر هؤالء املساكني أا كلمة اجلهمية واملعتزلة وعقيدم 
على ما يدل عليه ظاهر هذا القول دون أي تأويل، فإذا مسعت تأويلهم إياه بقوهلم 
"بعلمه" ظننت خريا، ولكن سرعان ما خييب ظنك حينما توجه السؤال املوروث 

رء أو مبلغ معرفته باهللا تعاىل أو العكس أال عن النيب املعصوم الكاشف عن إميان امل
وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم للجارية: "أين اهللا" قالت: يف السماء. قال: "أعتقها 

فأنت إذا وجهت مثل هذا السؤال إىل العامة واخلاصة وجدم  -فإا مؤمنة" 
بِيحيملقون بأعينهم مستنكرين إياه جاهلني أو متجاهلني أَنَّ الن  هلَيع لَّى اللَّهص

وسلم هو الذي سنه لنا مث تراهم مع ذلك حيارى ال يدرون مباذا جييبون كأن 
الشريعة اإلسالمية مل تتعرض لبيانه مطلقا ال يف الكتاب وال يف السنة مع أن األدلة 
فيهما متواترة على أن اهللا تعاىل يف السماء. ولذلك فاجلارية ملا أجابت على السؤال 

هلا: يف السماء شهد هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم بأا مؤمنة ألا أجابت مبا هو بقو
معروف يف الكتاب والسنة فيا ويح من ال يشهد له الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
باإلميان ويا ويل من يأىب بل يستنكر ما جعله صلى اهللا عليه وسلم دليال على 

املسلمني من االحنراف عن عقيدم أن ال  اإلميان وهذا واهللا من أعظم ما أصاب
يعرف أحدهم أن ربه الذي يعبده ويسجد له أهو فوق خلقه أم حتتهم بل ال يدري 
إذا كان خارجا عنه أو يف داخله حىت صدق فيهم قول بعض املتقدمني من أهل 
العلم: أضاعوا معبودهم وهم مع ذلك مل يبلغوا يف الضالل شأن أولئك الذين 

ه بالعدم حني قالوا: "ال فوق وال حتت ... " إخل فحق فيهم قول حكموا علي
بعضهم: "املعطل يعبد عدما واسم يعبد صنما ". يشري بذلك إىل اجلهمية املعطلة 
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النفاة وإىل اسمة املمثلة الذين يثبتون الصفات مع التجسيم والتشبيه واحلل وسط 
  بينهما كما تقدم

أمهيتها، وشدة اخلالف القائم فيها بني أهل  ومع خطورة هذه املسألة وبالغ
السنة من جهة، واجلهمية واملعتزلة وغريهم من النفاة من جهة أخرى حىت قال ابن 

  ":٩٦القيم رمحه اهللا تعاىل يف "اجليوش اإلسالمية" "ص
"بل الذي بني أهل احلديث واجلهمية من احلرب أعظم مما بني عسكر الكفر 

  وعسكر اإلسالم".
ع هذا كله، نرى أغلب الدعاة اإلسالميني اليوم، ال يقيمون هلذه أقول: م

املسالة وال ألمثاهلا من مسائل االعتقاد وزنا، وال يلقون هلا باال، فال تسمع هلا يف 
حماضرام وال يف جمالسهم اخلاصة فضال عن العامة ذكرا، ويكتفون من املدعوين 

دكتور الذي قال يف مقدمة رسالة "باطن أن يؤمنوا إميانا جممال، أال ترى إىل ذلك ال
  اإلمث" وهو يرسم للمسلمني املتفرقني املتدابرين الدواء بزعمه:

"وما أظن إال أننا مجيعا مؤمنون باهللا إهلا واحدا ال شريك له بيده اخلري وامللك 
!"يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو  

تلف بعضه عن بعض أشد نعم حنن مؤمنون باهللا ... ولكن إميان املؤمنني خي
االختالف، وما حنن فيه من صفة العلو أوضح مثال، فإن كان الدكتور يعتقدها 
على طريقة السلف املثبتني هلا بدون تشبيه وال تعطيل، فالناس الذين وضع هلم هذه 
الرسالة ال يشاركونه يف ذلك االعتقاد، إن كان هو ليس شريكا هلم يف اعتقادهم! 

إلميان وهو ليس على ما شرعه اهللا وبينه، وقد أشار إىل هذه فماذا يفيد هذا ا
احلقيقة اإلمام أبو حممد اجلويين يف مقدمة رسالته السابقة "االستواء والفوقية" بعد 

  أن ذكر اهللا تعاىل ببعض صفاته كالسمع والبصر والكالم واليدين والقبضتني:
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افية علمه م حميط "استوى على عرشه، فبان من خلفه، ال خيفى عليه منهم خ
  وبصره م نافذ، وهو يف ذاته وصفاته ال يشبهه شيء من خملوقاته،

وال ميثل بشيء من جوارح مبتدعاته. هي صفات الئقة جبالله وعظمته، ال 
تتخيل كيفيتها الظنون، وال تراها يف الدنيا العيون. بل نؤمن حبقائقها وثبوا، 

أويل املتأولني، وتعطيل اجلاحدين، ومتثيل واتصاف الرب تعاىل ا، وننفي عنها ت
  املشبهني، تبارك اهللا أحسن اخلالقني.

فبهذا الرب نؤمن، وإياه نعبد، وله نصلي ونسجد. فمن قصد بعبادته إىل إله 
  ليست له هذه الصفات فإمنا يعبد غري اهللا، وليس معبوده ذلك بإله ".

ويصدر هذا احلكم العدل  واإلمام اجلويين رمحه اهللا تعاىل حينما يقول ذلك،
، فسيأيت يف ترمجة اإلمام عبد اهللا بن )١( على النفاة إمنا تلقى ذلك عن أئمة السلف

املبارك قوله يف اجلهمية: "إم يزعمون أن إهلك الذي يف السماء ليس بشيء ". يف 
ترمجة عباد بن العوام: "آخر كالمهم ينتهي أن يقولوا ليس يف السماء شيء، أرى 

يناكحوا أو يتوارثوا". وحنوه يف ترمجة عبد الرمحن بن مهدي، ووهب بن  أن ال
معمر القطيعي وغريهم من األئمة، لكنهم ال يكفرون باجلهم  جرير، والقعنيب وأبو

  ا أحداً إال بعد انتهائها إليه كما سيأيت يف ترمجة اإلمام ابن جرير الطربي.
إال القليل -الميني اليوم ولذلك فإين أعتب أشد العتب على الكتاب اإلس

الذين يكتبون عن اإلسالم كل شيء ما عدا العقيدة السلفية والطريقة  -منهم
احملمدية، وأخص بالذكر منهم أولئك الذين يتولون توجيه النشء اجلديد إىل 

                                                        
": ١٢ص" اهللا رمحه الرفاعي الكرمي عبد للشيخ" املعرفة" رسالة يف جاء ما معىن وهذا )١(
 وغري، بالتجسيم والوثنية بالتثليث النصارى كاعتقاد للواقع مطابقا غري أعتقادا اعتقد ومن"

 ".املسلمني بإمجاع كافر فهو الباطلة اتاملعتقد من ذلك
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اإلسالم، وتربيتهم بتربيته، وتثقيفهم بثقافته، فإم ال حياولون مطلقا أن يوحدوا 
سالم الذي اختلف فيه أهله أشد االختالف، ال كما يظن بعض مفاهيمهم حول اإل

املغفلني منهم أو املتغافلني أن اخلالف بينهم يف الفروع فقط دون األصول، واألمثلة 
يف ذلك كثرية يعلمها من كان له دراسة يف كتب الفرق، أو كان على علم بأفكار 

من البحث، أال وهو علو اهللا املسلمني اليوم، ويكفينا اآلن مثاال على ما حنن فيه 
على خلقه، فنحن تبعا للسلف نؤمن ا قاطعني جازمني، وغرينا ينكرها أو يشك 
فيها تبعا للخلف والشك مما ينفي اإلميان ا قطعا ومع ذلك فنحن مجيعا مؤمنون 
باهللا ... كما قال ذلك الدكتور فأينا املؤمن حقيقة؟ أما اجلواب فهو معروف لدى 

صدده، وإمنا الغرض إبطال تلك اخلرافة يف الفروع  وإن كنا لسنا يفكل طائفة 
فقط! والنصح بتثقيف الشباب املسلم يف دينه أصوال وفروعا على ضوء الكتاب 

  السلف الصاحل. والسنة، وج
تلك املناقشة اليت كانت جرت منذ حنو عشر سنني  -ما حييت-وإين لن أنسى 

د اخلطباء والوعاظ، الذين حيبون أن يتصدروا يف املدينة املنورة بيين وبني أح
االس، ويستقلوا بالكالم فيها، فقد دخل علينا حنن يف سهرة لطيفة مجعت خنبة 
طيبة من طالب العلم من السلفيني أمثايل، فلم يقم له أحد من اجلالسني سوى 
صاحب الدار مرحبا ومستقبال، فصافح الشيخ اجلالسني مجيعا واحدا بعد واحد، 
مبتدئا باألمين فاألمين، فأعجبين ذلك منه، حىت انتهى إيل وكنت آخرهم جملسا، 
ولكين رأيت وقرأت يف وجهه عدم الرضى بتركهم القيام له، فأحببت أن ألطف 
وقع ذلك عليه فبادرته متلطفا معه بقويل وهو يصافحين: عزيز بدون قيام يا أستاذ، 

اسبة، فأجاب وهو جيلس ومالمح كما يقولون عندنا بالشام يف مثل هذه املن
  مبا معناه:-الغضب بادية عليه 



٣٨٣ ينمن حياة العالمة األلبا

ال شك أن القيام للداخل إكراما وتعظيما ليس من السنة يف شيء، وأنا موافق 
لك على ذلك ولكننا يف زمن أحاطت فيه الفنت باملسلمني من كل جانب، وهي 

ملالحدة فنت متس اإلميان والعقيدة يف الصميم. مث أفاض يف شرح ذلك، وذكر ا
والشيوعيني والقوميني وغريهم من الكافرين فيجب أن نتحد اليوم مجيعنا حملاربة 
هؤالء ودفع خطرهم عن املسلمني، وأن ندع البحث واجلدال يف األمور اخلالفية 

  كمسألة القيام والتوسل وحنومها!
فقلت: رويدك يا حضرة الشيخ، فإن لكل مقام مقاال، فنحن اآلن معك يف 

السهرية األخوية مل جنتمع فيها لبحث خاص، وال لوضع اخلطة ملعاجلة مثل هذه 
املسائل اهلامة من الرد على الشيوعيني وغريهم، وأنت ما كدت جتلس بعد مث إن 
طلبك ترك البحث يف األمور اخلالفية هكذا على اإلطالق، ال أظنك تقصده، ألن 

هادة أَنْ ال إِلَه إِال اللَّه. اخلالف يشمل حىت املسائل االعتقادية، وحىت يف معىن ش
فأنت تعلم أن أكثر املشايخ اليوم جييزون االستغاثة بغري اهللا تعاىل. والطلب من 

أشري إىل أنه يف هذه -األموات وذلك مما ينايف معىن شهادة التوحيد عندنا مجيعا 
فهل تريدنا أن ال نبحث حىت يف تصحيح معىن الشهادة حبجة أن  -املسألة معنا

ملسألة فيها خالف؟!! قال: نعم. حىت هذا جيب أن يترك موقتا يف سبيل جتميع ا
الصفوف وتوحيد الكلمة، لدرء اخلطر األكرب: اإلحلاد و ... قلت: وماذا يفيد مثل 

إذا مل يقم على أساس التوحيد وعدم اإلشراك باهللا عز  -لو حصل-هذا التجمع 
يؤمنون باهللا تعاىل خالقا، ولكنهم  وجل. وأنت تعلم أن العرب يف اجلاهلية كانوا

 إِلَّا اللَّه ال إِلَه ميلَ لَهوا إِذَا قكَان مهكانوا يكفرون بكونه اإلله احلق {إِن
يستكْبِرونَ} ، فلم يفدهم إميام ذلك شيئا، ومل ينجهم من حماربة الرسول إياهم. 

إال اهللا. قلت: ولو مبفهوم  فقال: حنن نكتفي اليوم جبمع الناس حتت كلمة ال إله
أقول: فهذه املناقشة متثل لنا يف احلقيقة واقع كثري من الدعاة  خاطئ؟! قال: ولو
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املسلمني اليوم، وموقفهم السليب جتاه تفرق املسلمني يف فهمهم للدين، فإم يدعون 
كل من ينتمي إليهم على أفكاره وآرائه، دون أن حيملوهم بالعلم واحلجة من 

والسنة على توحيدها، وتصحيح اخلطأ منها، وجل اهتمامهم إمنا هو يف  الكتاب
توجيههم إىل األخالق اإلسالمية، وآخرون منهم، ال شغل هلم إال تثقيف أتباعهم 
بالسياسة واالقتصاد، وحنو ذلك مما يدور عليه كالم أكثر الكتاب اليوم حوله، 

يسعون إىل إجياد اتمع ونرى فيهم من ال يقيم الصالة! ومع ذلك فهم مجيعا 
اإلسالمي، وإقامة احلكم اإلسالمي. وهيهات هيهات! إن جمتمعا كهذا ال ميكن أن 
يتحقق إال إذا بدأ الدعاة مبثل ما بدأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الدعوة 

  إىل اهللا، حسبما جاء يف كتاب اهللا، وبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.
ي، أن مثل هذه الدعوة ال ميكن النهوض ا، بعدما دخل فيها ما ومن البديه

ليس منها من طريق الدس على النيب صلى اهللا عليه وسلم باسم احلديث، والدس 
على تفسري القرآن باسم التأويل، فال بد من االهتام اجلدي العلمي لتصفية 

ن خمتلف األفكار املصدرين املذكورين مما دخل فيهما لنتمكن من تصفية اإلسالم م
  واآلراء والعقائد املنتشرة يف الفرق اإلسالمية، حىت ممن ينتسب إىل السنة منهم.

وأعتقد أن كل دعوة ال تقوم على هذا األساس الصحيح من التصفوية فسوف 
  ال يكتب هلا النجاح الالئق بدين اهللا اخلالد.

تاذ الكبري سيد ولقد تنبه هلذا أخريا بعض الدعاة اإلسالمني، فهذا هو األس
قطب رمحه اهللا تعاىل، فإنه بعد أن قرر حتت عنوان "جيل قرآين فريد" أن هذه 
الدعوة أخرجت جيال مميزا يف تاريخ اإلسالم كله، ويف تاريخ البشرية مجيعه، وأا 
مل تعد خترج من ذلك الطراز مرة أخرى، تساءل عن السبب مع أن قرآن هذه 

وهديه العملي وسريته الكرمية كلها بني أيدينا  الدعوة ال يزال وحديث الرسول
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كما كانت بني يدي ذلك اجليل األول ومل يغب إال شخص رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم؟ فأجاب بأنه:

"لو كان وجود شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتميا لقيام الدعوة 
ها آخر رسالة، وما وكل وإيتائها مثراا ما جعلها اهللا دعوة للناس كافة، وما جعل

  إليها أمر الناس يف هذه األرض إىل آخر الزمان".
مث نظر يف سبب عدم تكرر املعجزة عدة عوامل طرأت، أمهها ما أشرنا إليه من 

  اختالف يف طبيعة النبع فقال:
"كان النبع األول الذي استقى منه ذلك اجليل هو نبع القرآن، القرآن وحده، 

 وهديه إال أثرا من آثار ذلك النبع فعندما سئلت عائشة فما كان حديث رسول اهللا
  رضي اهللا عنها عن خلق رسول اهللا قالت: كان خلقه القرآن.

كان القرآن وحده إذن هو النبع الذين يستقون منه، ويتكيفون به ويتخرجون 
عليه، ومل يكن ذلك كذلك ألنه مل يكن للبشرية يومها حضارة، وال ثقافة، وال 

مؤلفات، وال دراسات كال فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها علم، وال 
وكتبها وقانوا الذي ما تزال أوربا تعيش عليه، أو على امتداده. وكانت هناك 
خملفات احلضارة اإلغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها، وهو ما يزال ينبوع التفكري 

شعرها وأساطريها الغريب حىت اليوم، وكانت هناك حضارة الفرس وفنها و
وعقائدها ونظم حكمها كذلك وحضارات أخرى قاصية ودانية: حضارة اهلند 
وحضارة الصني إخل. وكانت احلضارتان الرومانية والفارسية حتفان باجلزيرة العربية 
من مشاهلا ومن جنوا. كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان يف قلب اجلزيرة، 

ضارات العاملية والثقافات العاملية يقصر ذلك اجلبل على فلم يكن إذن عن فقر يف احل
كتاب اهللا وحده.. يف فترة تكونه ... وإمنا كان ذلك عن تصميم مرسوم وج 
مقصود. يدل على هذا القصد غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد رأى يف 
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لو كان  يد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صحيفة من التوراة، وقوله: "إنه واهللا
  .)١(موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعين"

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب. خالص 
العقل. خالص التصور. خالص الشعور. خالص التكوين من أي مؤثر آخر غري 

  املنهج اإلهلي، الذي يتضمنه القرآن الكرمي.
بع وحده، فكان له يف التاريخ ذلك الشأن ذلك اجليل استقى إذن من ذلك الن

  الفريد، مث ما الذي حدث؟
اختلطت الينابيع! صبت يف النبع الذي استقت منه األجيال التالية فلسفة 
اإلغريق ومنطقهم، وأساطري الفرس وتصورام، وإسرائيليات اليهود، والهوت 

كله بتفسري النصارى، وغري ذلك من رواسب احلضارات والثقافات، واختلط هذا 
القرآن الكرمي، وعلم الكالم، كما اختلط بالفقه واألصول أيضا. وخترج على ذلك 

  النبع املشوب سائر األجيال بعد ذلك اجليل، فلم يتكرر ذلك اجليل أبدا".
  ":١٧عاملني آخرين مث قال "ص -رمحه اهللا-مث ذكر 

. كل ما حولنا "حنن اليوم يف جاهلية كاجلاهلية اليت عاصرها اإلسالم أو أظلم
جاهلية ... تصورات الناس وعقائدهم، عادام وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنوم 
وآدام، شرائعهم وقوانينهم. حىت الكثري مما حنسبه ثقافة إسالمية، ومراجع 

  إسالمية، وفلسفة إسالمية وتفكريا إسالميا ... هو كذلك من صنع هذه اجلاهلية.
الم يف نفوسنا، وال يتضح تصور اإلسالم يف عقولنا، لذلك ال تستقيم قيم اإلس

  وال ينشأ فينا جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه اإلسالم أول مرة.

                                                        
 يف الغليل إرواء" يف خرجته وقد وغريمها وأمحد، الدارمي أخرجه حسن حديث هو قلت؛ )١(

 " ١٥٨٩" "السبيل منار أحاديث ختريج
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فالبد إذن يف منهج احلركة اإلسالمية أن نتجرد يف فترة احلضانة والتكوين من 
بتداء إىل النبع كل مؤثرات اجلاهلية اليت نعيش فيها، ونستمد منها. ال بد أن نرجع ا

اخلالص الذي استمد منه أولئك الرجال. النبع املضمون الذي مل خيتلط ومل تشبه 
شائبة، نرجع إليه نستمد منه تصورنا حلقيقة الوجود كله وحلقيقة الوجود اإلنساين 
ولكافة االرتباطات بني هذين الوجودين وبني الوجود الكامل احلق: وجود اهللا 

تمد تصوراتنا للحياة وقيمنا وأخالقنا، ومفاهيمنا للحكم سبحانه ... ومن مث نس
  والسياسة واالقتصاد وكل مقومات احلياة.

مث ال بد لنا من التخلص من ضغط اتمع اجلاهلي والتصورات اجلاهلية، 
والتقاليد اجلاهلية والتقاليد اجلاهلية يف خاصة نفوسنا ... ليست مهمتنا أن نصطلح 

جلاهلي وال أن ندين بالوالء له، فهو ذه الصفة ... صفة مع واقع هذا اتمع ا
اجلاهلية ... غري قابل ألن نصطلح معه. إن مهمتنا أن نغري من أنفسنا أوال لنغري 

  هذا اتمع أخريا.
وسنلقى يف هذا عنتا ومشقة، وستفرض علينا تضحيات باهظة، ولكننا لسنا 

ول الذي أقر اهللا به منهجه اإلهلي خمريين إذا حنن شئنا أن نسلك طريق اجليل األ
  ونصره على منهج اجلاهلية ".

من أجل ذلك كان ال بد للعاملني من أجل الدعوة اإلسالمية أن يتعاونوا مجيعا 
على اخلالص من كل ما هو جاهلي خمالف لإلسالم، وال سبيل إىل ذلك إال 

ليه وسلم: بالرجوع إىل الكتاب والسنة، كما يشري إىل ذلك قوله صلى اهللا ع
"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن متسكتم ما: كتاب اهللا وسنيت، ولن يتفرقا 
حىت يردا علي احلوض ". فإذا هم فعلوا ذلك فقد وضعوا األساس لقيام اتمع 

  اإلسالمي وبدونه ال ميكن أن تكون هلم قائمة، أو تنشأ هلم دولة مسلحة.
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والدكاترة الذين يؤلفون يف وإين ألعجب أشد العجب من بعض الكتاب 
يف حياة  معاجلة بعض أمراض النفوس، كمؤلف رسالة "باطن اإلمث اخلطر األكرب

املسلمني" مث ال يقنع بذلك حىت يكشف عن جهل كبري باخلطر احلقيقي الذي حييط 
يف كالمه  -رمحه اهللا تعاىل-باملسلمني وهو ما أشار إليه األستاذ سيد قطب 

  املتقدم:
ور املشار إليه مل تعجبه هذه احلقيقة، فأخذ يغمز منها ومن املذكر ا فإن الدكت

  ":٨٥حتت عنوان له يف الرسالة املذكورة "ص
  " مشكلتنا أخالقية وليست فكرية ". قال:

" ومعىن كل هذا الذي ذكرناه أننا نعاين من مشكلة تتعلق باخللق والوجدان 
  وليس هلا أي تعلق بالقناعة أو الفكر "

ال! مث تعجب من الناس الذين يشعرون مبشكلته، ويتنبهون إىل ما مساه كذا ق
باخلطر األكرب يف حياة املسلمني، ولكنهم بدال من أن يعاجلوه بالسبل اليت ذكرها 
هو يف رسالة يعاجلونه مبزيد من األحباث الفكرية ... مث قال مشريا إىل كالم سيد 

  قطب رمحه اهللا:
رح "اتمع اجلاهلي" أو نتفنن يف كشف " فماذا جيدي أن نسهب يف ش

املخطات العدوانية اليت يسري عليها أعداء اإلسالم وأرباب الغزو الفكري، أو تم 
بعرض املزيد من منهجية الفكر اإلسالمي والدعوة اإلسالمية، وأن البالء الذي 
يعانيه املسلمون ليس اجلهل بشيء من هذا كله  وإمنا هو املرض العضال الذي 

  يستحكم بنفوسهم"؟!
ليس باملسلمني حاجة بعد اليوم إىل أي مزيد من هذه الدراسات الفكرية، 
فاملسلمون على اختالف ثقافام أصبحوا ميلكون من الوعي يف هذه النواحي ما 

  يتيح هلم احلصانة الكافية لو أن األمر كان موكوال إىل الوعي وحده.



٣٨٩ ينمن حياة العالمة األلبا

ائلة اليت تدفع إىل التنفيذ، وهيهات أن وإمنا هم حباجة بعد اليوم إىل القوة اهل
  يكون أمر التنفيذ بيد الفكر أو العقل وحده.

  والقوة اهلائلة اليت حيتاجوها إمنا هي قوة األخالق".
هكذا يقول الدكتور العليم "! " ويف كالمه من املغالطات واخلطيئات ما ال 

 ال يتصور أن يقول أن يتسع اال لبسط القول يف بياا، فإن أحدا من اإلسالميني
الوعي والفكر وحده يكفي حلل املشكلة، خالفا ملا أومهه كالمه، ولكن املشكلة 
اليت أنكرها الدكتور هي األصل لقوة األخالق أال وهو اإلميان والتوحيد الصحيح 
والعقيدة الصحيحة، ولذلك كانت األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وأتباعهم 

من الدعوة إمنا هو توحيد اهللا عز وجل، فلم يكونوا يعاجلون بادئ  أول ما يبدؤون
األمر املشاكل األخالقية وال االقتصادية وغري ذلك مما افتنت مبعاجلته كثري من 
الكتاب اليوم مع الغفلة عن املشكلة األساسية، وهي احنراف الكثري من املسلمني 

م اليت يسموا بكتب التوحيد اليوم وما قبل عن العقيدة الصحيحة، ولكتب الكال
ضلع كبري يف ذلك، وأنا أسأل الدكتور العليم سؤاال واحدا: هل ميكن لفرد أو 
أفراد أو مجاعة أو أمة أن حيظوا بالقوة اهلائلة اليت حيتاجوا اليوم وهي قوة األخالق 
إذا كانت عقيدم غري صحيحة فإذا أجاب بعدم اإلمكان فنسأله فهل الذي يعلمه 

أن هناك أمة مسلمة ال تزال عقيدم صحيحة، كما كانت عليه يف عهد  هو
السلف على الرغم من أن فيهم من هو على عقيدة املعتزلة النفاة واجلربية وغالة 
املتصوفة الذي منهم اليوم، ويف بلدنا خاصة من يقول بأن املسلم ليس حباجة إىل أن 

فهمهما، وإمنا يكفي يف ذلك تقوى  يتعلم الكتاب والسنة والعلوم اليت تساعد على
اهللا وحيتجون من القرآن مبا هو حجة عليهم لو كانوا يعلمون كقوله تعاىل: 
{واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه} وبناء على ذلك ينكرون كثريا من احلقائق الشرعية 

للَّه علَيه وسلَّم، ونزول كالشفاعة الثابتة لألنبياء والرسل وخباصة نبينا محمد صلَّى ا



٣٩٠ حديث الذكريات

عيسى وخروج الدجال وغري ذلك كثري، ويف مصر واهلند أناس يسمون بالقرآنيني 
الذين يفسرون القرآن دون االستعانة على تفسريه بأحاديث النيب صلى اهللا عليه 
 وسلم وأقوال الصحابة والتابعني واألئمة اتهدين، بل وبدون التزام للقواعد العلمية

  العربية.
فإن أجاب الدكتور بأن عقيدة املسلمني اليوم هي كما كانت يف عهد السلف، 
فنسأله هل هذا الذي ذكرته من العقائد الباطلة موجود اليوم ويف بلده خاصة، فإن 
أجاب باإلجياب كما هو الظن به، فكيف يتجرأ على القول املتقدم: "ليس 

الدراسات الفكرية، فاملسلمون اليوم باملسلمني حاجة بعد إىل أي مزيد من هذه 
على اختالف ثقافام أصبحوا ميلكون من الوعي يف هذه النواحي ما يتيح هلم 

  احلصانة الكافية"؟!
وإذا كابر وجحد ورجع إىل القول بأن املسلمني فيهم اخلري والربكة من هذه 

  احليثية سقطت خماطبته ألن األمر كما قال الشاعر:
 حصي سلَييلٍولإِلَى د ارهالن اجتٌء ... إِذَا احيش اني اَألذْهف  

وأخريا ال بد من أن أواجه إىل حضرة الدكتور السؤال الذي يكشف له إن 
شاء اهللا عن خطئه الذي وضع له ذلك العنوان اخلاطئ إن كان مل يتبني له حىت 

ية: أين اهللا؟ فإن اآلن، حنن نسألك بسؤال الرسول صلى اهللا عليه وسلم للجار
أجبت باجلواب الذي نؤمن به وجعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم دليل إميان 
اجلارية أال وهو قولنا: يف السماء وفهمه على الوجه الذي فهمه السلف أنه تبارك 
وتعاىل على العرش، فقد أصبت احلق، واتفقت معنا يف هذه املسألة اليت عالقتها 

يس باألخالق! ولكنك يف الوقت نفسه خالفت مجاهري باألفكار والعقائد، ول
املسلمني حىت املشايخ واألساتذة والدكاترة الذين درست عليهم الشريعة، فإم ال 

  يوافقونك على هذا اجلواب احلق، وما عهدك بالكوثري وأيب زهرة ببعيد.



٣٩١ ينمن حياة العالمة األلبا

وإن أنت أنكرت توجيه هذا السؤال الذي سنه لنا الرسول صلى اهللا عليه 
وأبيت أن جتيب عليه جبواب إجيايب، أو أجبت جبواب املعتزلة: اهللا موجود يف  وسلم

كل مكان. وهذا معناه القول باحتاد اخلالق واملخلوق، وهو الكفر بعينه، أو جتيب 
مبا يف "اجلوهرة" وحاشيتها وغريها من كتب الكالم اليت درستها وتثقفت بثقافتها 

ك احلصانة الكافية"! فقد خالف الكتاب حىت "أصبحت متلك من الوعي ما ينسج ل
والسنة وإمجاع األمة كما سبق أن أشرنا إىل بعض النقول عن بعض األئمة املوثوق 
م عندنا مجيعا وحنن على مذهبهم يف ذلك وباختصار فسواء كنت معنا أو ضدنا 
يف هذه العقيدة، فكل من الطائفتني ميثل ماليني املسلمني منذ مئات السنني حىت 

املشار إليه آنفا  ليوم، ويف الطائفة اليت تؤمن بالسؤال واجلواب الوارد يف احلديثا
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه احملقق ابن قيم اجلوزية، ومجيع إخواننا احلنابلة اليوم 
الذي هم من أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وكل من الطائفتني هم بال شك 

  ":٩ي عربت عنه بقولك يف الرسالة السابقة "صمما يشملهم ظنك الواسع الذ
  " وما أظن إال أننا مجيعا مؤمنون باهللا إهلا واحدا ال شريك له بيده اخلري ... "

وأما أنا فأعتقد أن كال من الطرفني إذا متسك بآداب اإلسالم سيقول بلسان 
  ".حاله أو قاله للطائفة املخالفة: "وإنا وإياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني

والدكتور يعلم فيما أعتقد أن إحدى الطائفتني أيا كانت فهي على ضاللة، 
وكل من  وليس هي، بال شك من حيث اخللق، وإمنا من جهة الفكرة والعقيدة

الطائفتني ميثل ماليني املسلمني اليوم يف هذه املسألة وغريها من مسائل االعتقاد، 
الفكرية، وال أقول كما  لدراساتأفليس هؤالء املختلفون حباجة يا دكتور إىل ا

  قلت: "إىل مزيد من الدراسات الفكرية"؟! 
ألن اإلنسان العاقل يطمع يف املزيد عندما جيد املزيد عليه فكيف وهو مفقود أو 
يف حكم املفقود، فهو يطمع فيه مث يف املزيد عليه! أليس هؤالء مجيعا حباجة ملحة 



٣٩٢ حديث الذكريات

فة الضالة أيا كانت هذه الطائفة، فتنضم إىل تلك الدراسات حىت يتبني احلق للطائ
إىل الطائفة احملقة، وتزداد هذه إميانا على إميان حبقها وصواا، ومعرفة مبلتها 
والدعوة إليها، وبذلك نسري إىل اتمع اإلسالمي املنشود، وهو ال ينايف إذا قام به 

عل الدكتور بعض الدعاة، أن يقوم آخرون مبعاجلة أمراض النفوس وأخالقها كما ف
يف رسالته السابقة الذكر "باطن اإلمث" ولكن بشرط أن ال ينكر على األولني 
جهادهم األكرب وال أن يدعوهم بأن يسلكوا سبيلهم يف معاجلة املشكلة املدعاة 

  [ مقدمة خمتصر العلو ]"ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات".
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



٣٩٣ ينمن حياة العالمة األلبا

  قصة ساعة مسجد قباء
  

هذا العصر أجراس متنوعة ألغراض خمتلفة نافعة، كجرس وقد أحدثت يف 
ساعة املنبه الذي يوقظ من النوم، وجرس اهلاتف "التليفون"، وجرس دوائر 
احلكومة، والدور، وحنو ذلك، فهل يدخل هذا يف األحاديث املذكورة وما يف 

اهللا معناها؟ وجوايب: ال، وذلك ألنه ال يشبه الناقوس ال يف صوته وال يف صورته. و
  أعلم.

وهذا خبالف أجراس بعض الساعات الكبار اليت تعلق على اجلدران، فإن صوا 
يشبه صوت الناقوس متاما، ولذلك فهذا النوع من الساعات ال ينبغي للمسلم أن 
يدخلها إىل داره، وال سيما أن بعضها تعزف ما يشبه املوسيقى قبيل أن يدق 

  ذاعتها واملعروفة باسم "بك بن".جرسها! مثل ساعة لندن اليت تسمع من إ
ومما يؤسف له أن هذا النوع من الساعات قد أخذ يغزو املسلمني حىت يف 
مساجدهم، بسبب جهلهم بشريعتهم! وكثريا ما مسعنا اإلمام يقرأ يف الصالة بعض 
اآليات اليت تندد بالشرك والتثليث، والناقوس يدق من فوق رأسه مناديا ومذكرا 

  إلمام ومجاعته يف غفلتهم ساهون.بالتثليث! وا
ولقد كنت كلما دخلت مسجدا فيه مثل هذه الساعة، عطلت ناقوسها دون أن 
أمس آلتها بسوء؛ ألنين ساعايت ماهر واحلمد هللا، وما كنت أفعل ذلك إال بعد أن 
ألقي كلمة أشرح فيها وجهة نظر الشرع يف مثل هذا الناقوس، وأقنعهم بضرورة 

ال يوافقون على  -مع اقتناعهم-ه، ومع ذلك فقد كانوا أحيانا تطهري املسجد من
ذلك، حبجة أن الشيخ فالن والعامل فالن وفالن صلوا يف هذا املسجد، وما أحد 

  منهم اعترض!.



٣٩٤ حديث الذكريات

هذا يف سورية، وما كنت أظن أن مثل هذه الساعة اليت تذكر بالشرك تغزو 
مسجد قباء يف موسم احلج بالد التوحيد "السعودية"، حىت دخلت مع شقيقي منري 

"، فدهشنا حني مسعنا دق الناقوس من ساعتها! فكلمنا بعض القائمني ١٣٨٢"سنة 
على املسجد، ولعل إمامه كان فيهم، وأقنعناهم بعدم جواز استعمال هذه الساعة 
وخصوصا يف املسجد، وسرعان ما اقتنعوا، ولكنا ملا طلبنا منهم أن يسمحوا لنا 

وا، وقالوا: هذا ليس من اختصاصنا، وسنرفع املسألة إىل أويل بتعطيل ناقوسها أب
  صلى اهللا عليه وسلم:-األمر! فقلنا: شتان بني األمس واليوم. وصدق رسول اهللا 

  ".١٢١٨"ما من عام إال الذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم". "الصحيحة" "
. {نِنيمؤالْم فَعنى تالذِّكْر} وهذه ذكرى و  

  ]١٦٩ املسلمة ملرأةا جلباب[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٣٩٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  قصة حديث 
  

" كونوا يف الدنيا أضيافا، واختذوا املساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم 
الرقة،وأكثروا التفكر والبكاء، وال ختتلفن بكم األهواء، تبنون ما ال 

  تسكنون،وجتمعون ما ال تأكلون، وتأملون ما ال تدركون ".
  ضعيف جدا

م شيخ دمشقي يلقيه على منرب مسجد مضايا قلت: مسعت هذا احلديث من ف
هـ وقد جعله حمور خطبته! فاستنكرت  ١٨/١١/٧١يوم اجلمعة الواقع يف 

احلديث يف نفسي،ولكين ما كان تقدم مين خترجيه، فخرجته بعد يوم فتحقق ظين 
  وأنه منكر،

واحلمد هللا على توفيقه، ووفق مشاخينا لتحري الصحيح من حديث رسوله 
  يه وسلم، وحفظهم أن يقولوا عليه ما مل يقل.صلى اهللا عل

  ]٣/٣٢٧[ الضعيفة 
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٩٦ حديث الذكريات

  يطقطق أصابعه وهو جبنب الشيخ 
  

وقد صدق ابن القيم رمحه اهللا فإن أثر السماع يف املبتلني به ظاهر ومشاهد 
كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك وحسيب أن أذكر لك مثاال واحدا مما شهدته بنفسي 

ان املعىن الصحيح لقوله تعاىل: {لَهو الْحديث} فقد كنت يف مما جيسد يف األذه
املسجد يوم اجلمعة أستمع إىل اخلطبة وجبانيب شاب يف حنو الثالثني من العمر وقد 
جلس متربعا وهو يطقطق بأصابعه على األرض كما لو كان يسمع أغنية فهو 

  طبة.يرقص أصابعه معها وأشرت إليه باالمتناع واالستماع إىل اخل
فهذه احلادثة من حوادث كثرية تدل داللة قاطعة على أن السماع قد صد أهله 

وعن االستماع إليه واهللا عز وجل يقول: {وإِذَا قُرِئ  -كاخلمر  -عن ذكر اهللا 
الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ} ومن املعلوم أن اآلية تشمل اجلمعة 

يف بعض اآلثار وهو اختيار ابن كثري فقد صدهم اللهو عن الذكر واالستماع كما 
  إليه واهللا املستعان.

  ]١٥٧ الطرب آالت حترمي[ 
  
  
  
  
  
  
  



٣٩٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  اعتذار الشيخ  إىل منضدي كتاب جلباب املرأة
  

مث إنين ملا عزمت على وضع هذه املقدمة؛ كان اإلخوة الذين نضدوا حروف 
لصف الكمبيوتر" قد قدموه إلينا خمرجا، منتظرين منا  الكتاب يف "مركز دار احلسن

أن نقدم إليهم املقدمة لينضدوها أيضا ويضموها إىل الكتاب، ولكين بسبب 
االضطرار املذكور يف أول املقدمة تبني يل أن الكتاب نشره، ولذلك وجدت نفسي 
 أحلق بالكتاب املنضد واملخرج فوائد جديدة أخرى غري اليت كانت نضجت من
قبل، كنت أعثر عليها يف أثناء حتضري "الرد"، وال تسمح نفسي إال أن أطلع القراء 

مما ال يستسيغه  -والكتاب خمرج-عليها، أفعل هذا وأنا ذاكر أن مثل هذا اإلحلاق 
املنضدون، من أجل ذلك فإنين أقدم اعتذاري إىل اإلخوة األفاضل القائمني على 

، وال سيما وقد بلوا منا بنحوه سابقًا فتحملونا املركز مرتني: هلذا اإلحلاق أولًا
جزاهم اهللا خريا، وهلذا التأخري الذي ال عهد لنا وال هلم مبثله ثانيا، ولكنه مشيئة اهللا 

  وقدره، فنعتذر إليهم، والعذر عند كرام الناس مقبول.
  ]٢٣ املسلمة املرأة جلباب[
  
  
  
  
  
  
  



٣٩٨ حديث الذكريات

  ة املسلمةمقدمة الطبعة الثانية من كتاب جلباب املرأ
  
  

 أنبيائه، وخامت رسله، أفضل على وسالمه اهللا وصالة العاملني، رب هللا احلمد
 يوم إىل ديه، واملتهدين بسنته، املتمسكني ؛)١(وإخوانه وأصحابه، آله وعلى
  .الدين

 يصدرها ،"املسلمة املرأة حجاب" لكتابنا الثانية الطبعة هي فهذه بعد؛ أما
 منه األوىل الطبعة على مضى أن بعد -خريا صاحبه اهللا جزى- اإلسالمي املكتب

 وخصوصا املسلمني، بني وإذاعته نشره بضرورة إميانا فيها ازددنا سنوات؛ عشر
 ومفاتنها، ارجها وراء واجنرفن الزائفة، األوربية باملدينة اغتررن الاليت النساء

 كانت ما األجانب؛ لالرجا أمام أبدان من وكشفن األوىل، اجلاهلية تربج فتربجن
  !وحمارمها أبيها أمام تظهره أن تتجرأ ال قبل من إحداهن

 الفتيات عند -هللا واحلمد- الطيب األثر له كان هذا كتابنا أن علمت ولقد
 الواجب الشروط من تضمنه ملا استجاب فقد احملصنات، والزوجات املؤمنات،

 وجهها ستر إىل بادرت من هنوفي منهن، الكثريات املسلمة املرأة جلباب يف توفرها
 فيه مقتديات األخالق، ومكارم األمور، حماسن من ذلك أن منه علمت حني أيضا،

  .عنهن اهللا رضي املؤمنني أمهات وفيهن الصاحل، السلف من الفضليات بالنساء

                                                        
 رسول يا إخوانك أولسنا: قالوا إخواننا، رأينا قد أنا وددت: "وسلم عليه اهللا صلى قال )١(

: بلفظ ولغريه هريرة، أيب عن مسلم رواه". بعد يأتوا مل الذين وإخواننا ايب،أصح أنتم: قال اهللا؟
 .٢٩٢٧ الصحيحة يف خمرج وهو ،"يروين ومل يب آمنوا الذين إخواين"



٣٩٩ ينمن حياة العالمة األلبا

 مع فإم- منهم املقلدين سيما وال وطالبه، العلم أهل بعض فإن ذلك، ومع
 جاء ما يرقهم مل -برهانه ونصاعة حجته، وقوة العلمي، وبهوأسل بالكتاب إعجام

 يف األساتذة أحد بذلك إيل كتب وقد بعورة، ليس املرأة وجه بأن التصريح من فيه
 وهؤالء أيضا، احلجاز ويف سورية، يف هنا آخرون به وشافهين الثانوية، املدارس
  :فريقان

  :األول
 الشرعية، األدلة دراسة عن ذلك وليس عورة، الوجه أن يرى يزال ال من
 اليت البيئة أو عليه، نشأ الذي ملذهبه تقليدا وإمنا األصلية، مصادرها من وتتبعها

 وعاطفة نية، حبسن احلماسة أشد لذلك املتحمسني بعض وفيها فيها، عاش
 ساعات، دامت جلسة الفضالء هؤالء أحد إىل جلست وقد. دينية وغرية إسالمية،

 رأيه، يؤيد ما عنده، أجد لعلي مين، بطلب ذلك وكان ملسألة،ا حول فيها تباحثنا
 على له عرضت شبهات هي إمنا منه، مسعته الذي وكل ذلك، من بشيء أحظ فلم

 شبهاته عن ليلتئذ فأجبته الزمها، وتبين ا، االقتناع عن صدته الكتاب، أدلة بعض
 أدلتها، يف النظر توأجل أخرى، مرة املسألة يف ذلك بعد فكرت مث اهللا، يسر مبا

 الرأي وخطأ رأيي، بصواب اقتناعا بذلك فازددت حوهلا، شبهات من وردين وما
 املفسرين من العلماء مجاهري إليه ذهب ما هو ورأينا ال، كيف له، املخالف

 فتح وما الشبهات، تلك أوردت وقد الكتاب، هذا يف مشروح هو كما والفقهاء؛
  .منه بعةالط هذه يف اجلواب من علي اهللا

  :الثاين
 جيوز ال أنه ذلك مع يرى ولكنه بعورة، ليس الوجه أن إىل معنا يذهب من
  :أقول هؤالء فإىل للذريعة، وسدا الزمان، لفساد نظرا املذهب هذا إشاعة



٤٠٠ حديث الذكريات

 الناس؛ عن وطيه كتمانه جيوز ال والسنة الكتاب يف الثابت الشرعي احلكم إن
 قوله مثل العلم، كتمان بتحرمي القاضية ألدلةا لعموم غريه، أو الزمان فساد بعلة

 في للناسِ بيناه ما بعد من والْهدى الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ: {تعاىل
  ] .١٥٩: البقرة} [اللَّاعنونَ ويلْعنهم اللَّه يلْعنهم أُولَئك الْكتابِ
 من بلجام القيامة يوم اهللا أجلمه علما كتم من: "وسلم عليه اهللا صلى- قولهو

 من ذلك وغري والذهيب، هو وصححه واحلاكم، صحيحه، يف حبان ابن رواه".نار
  .العلم كتم عن الرادعة النصوص
 نعتقد، كما الشرع يف ثابتا حكما بعورة ليس املرأة وجه بأن القول كان فإذا
  .غُفرا اللهم! به؟ الناس تعريف وترك بكتمانه، لالقو جيوز فكيف

 هو فعليه للذريعة، سدا به العمل جيوز ال ذلك مع أنه يرى كان من نعم؛
 رأيه، تؤيد اليت باألدلة ويأيت يكتمه، وال للناس يراه الذي ذلك يبني أن بدوره

 باسالع بن الفضل يرى -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فهذا! هيهات وهيهات
 وتنظر إليها، ينظر حسناء امرأة وكانت اخلثعمية، املرأة إىل يلتفت عنه اهللا رضي
 من أكثر والسالم الصالة عليه منه يكون ال مث -سأبينه كما- حمرمة غري وهي إليه،

 ووسيلة ذريعة فأي عنه، وجهها تستر أن يأمرها وال عنها، الفضل وجه يصرف أن
 شابا رأيت: "املناسبة ذه القائل -وسلم يهعل اهللا صلى- وهو هذه، من أوضح
  .)١("عليهما الشيطان آمن فلم وشابة،

 -مجيلة كانت ولو- وجهها عن املرأة كشف أن يقرر الصحيح، احلديث فهذا
 بزعم ذلك، من مينعها أن ألحد وليس فعلت، به تأخذ أن شاءت إن هلا، حق

                                                        
 .٦٢ ص راجع )١(



٤٠١ ينمن حياة العالمة األلبا

 املذكور، الفريق برأي نقول أن من منعنا احلديث هذا فمثل ا، االفتنان خشية
  .املسألة يف الصواب الرأي إشاعة علينا وأوجب
 كان وإن الوجه كشف أن إىل املؤمنات النساء نظر نلفت أن يفتنا مل أنه على

  ".١٠٤ الصفحة" الكتاب يف خاصا فصلًا لذلك عقدنا وقد أفضل، فستره جائزا،
 ا، حيسن وما املرأة، على جيب ما فبينا األداء، حق العلمية األمانة أدينا وبذلك

  .أفضل فهو باألحسن أخذ ومن ونعمت، فبها الواجب التزم فمن
 مع ملثله يوفقين أن تعاىل اهللا وأرجو زوجيت، مع عمليا التزمته الذي هو وهذا

  .ذلك قبيل أو يبلغن حني بنايت
  :إليه اإلشارة سبقت الذي األستاذ كتاب يف جاء ما الغريب ومن

 املطلوب الستر أهلك ستر على احلسن حرصك يسمع أو أحدهم، يلحظ وقد"
 فتواه خالفت: قال كتبت، ما قرأ فإذا! اهللا معاذ الوجه، بإظهار السماح دون

  "!.جيمل ال مبا ورماك تقواه،
  

 فيه ومما ،)١("هـ٧٤/ ٩/ ٢٣" بتاريخ كتابه جواب إليه أرسلت كنت وقد
  :قويل الفقرة؛ هذه على جوابا
 والصاحلني باألنبياء حسنة أسوة يل فإن ،"جيمل ال مبا" ظلما أحدهم ماينر إن"

 ومبا بل فقط،" جيمل ال مبا" أعداؤهم يرمهم مل الذين أمجعني، عليهم اهللا صوالت
 ظامل، معتد الكاتب، حضرة إليه أشار مبا الرامي أن عندي؛ فيه شك ال ومما يقبح،

  .ألمرين وذلك يعلم، أن ينبغي جاهل أو

                                                        
 عليه املردود فأىب يومئذ، فيها لينشر اإلسالمي التمدن جملة إىل املذكور اجلواب أرسل )١(

 !فقط نفسه هو عليه باالطالع وقنع ذلك،



٤٠٢ حديث الذكريات

 أن جيوز وأنه بعورة، ليس املرأة وجه أن الكتاب يف قررته ما غاية أن: ألولا
 وجه يكشف أن به القائل يلزم أنه معناه ليس وهذا فيه، املذكور بالشرط تظهره
 األمر لوازم من هو بل اجلائز، األمر شأن من ليس هذا ألن بد؛ وال زوجه

 فإذا تركه، جيوز كما فعله، زجيو ما هو اجلائز أن يعلم واحد كل إن إذ الواجب،
  أخرج مل احلالتني فعلى بالفعل؛ أخذت أو بالترك أخذت أنا

 فتواه خالفت: "في قال من أن ذلك من فتبني. اجلواز من به أفتيت عما
  .العدل أو السليم، الفهم عن جدا بعيدا كان ؛"تقواه

 الستر أن يضاأ قررت قد بعورة، ليس الوجه أن تقريري جبانب أنين: واآلخر
 الدين؛ يف وتنطع بدعة الستر أن زعم من على" ١٠٤ص" فيه ووردت األفضل، هو

  ":١١٤ص" نصه مبا ختمتهما مث أوردا، وآثار بأحاديث
 اليوم معروف هو مما حنوه أو بربقع لوجهها املرأة ستر أن ذكرنا مما فيستفاد

 من بل عليها، ذلك بجي ال كان وإن حممود، مشروع أمر احملصنات، النساء عند
  ".حرج فال ال ومن أحسن، فقد فعل

 القائلني: املتشددتني الطائفتني على ورد الستر، تفضيل يف صريح نص مين فهذا
  .)١("أوساطها األمور خري"و ببدعته، منهم والقائلني بوجوبه، منهم

 السفور من وحزنا أسى يتفطر ليكاد قليب كان وإن أنه عندي؛ األمر وحقيقة
 الفراش افت العصر، هذا يف النساء عليه افتت الذي املخزي، والتربج زري،امل

 من هلن اهللا أباح ما بتحرمي يكون ذلك معاجلة أن أبدا أرى ال فإنين النار، على

                                                        
 سيما ال وسلم، عليه اهللا صلى- النيب إىل عزوه أستجز مل ولذلك اإلسناد، ضعيف حديث )١(

 .جيد وسند بنحوه، منبه بن وهب قول من يعلى أبو رواه وقد



٤٠٣ ينمن حياة العالمة األلبا

 إن بل. ورسوله اهللا من أمر بدون ستره عليهن نوجب وأن الوجه، عن الكشف
  اليت أصوله وبعض فيه، والتدرج التشريع، حكمة

 التربية وأصول ،" تعسروا وال يسروا: "وسلم عليه اهللا صلى- بقوله منها
 يتلطفوا أن ومرشديها، ومربيها األمة فقهاء على ليوجب ذلك كل الصحيحة،

 وال فيه، اهللا يسر فيما معهن ويتساهلوا بالشدة، ال بالرفق ويأخذوهن بالنساء،
 عن فضلًا والفرائض، موراأل من بالعزائم يأخذ من فيه قل زمن يف وحنن سيما

  !والنوافل املستحبات
 ملا سترها مع وجهها عن املرأة كشف يف أن يرون اليوم العلماء بعض كان فإذا

 أن م يليق ال أنه فنرى -زعموا- عليها خطرا به اهللا أمرها مما بدا من سواه
 القرار واختاذ الرأي، يف خيالفهم من على الشديد اإلنكار بإظهار املسألة من يكتفوا

  :ما القيام من هلم بد ال اثنني أمرين عليهم إن بل بالدهم، إىل الكتاب دخول مبنع
 ال والسنة، بالكتاب عليه مستدلني فيها، اهللا حكم للناس يبينوا أن: األول

 اخلطأ، من الصواب للناس يظهر فقط؛ وبذلك للتقاليد، اتباعا أو للمذهب، تقليدا
 في فَيمكُثُ الناس ينفَع ما وأَما جفَاًء فَيذْهب الزبد فَأَما{ الباطل من احلق بل

 فهل املؤمنات، النساء هلم استجاب ذلك فعلوا إن إم] . ١٧: الرعد} [الْأَرضِ
  !يفعلون؟

 وخصوصا صحيحة، إسالمية تربية املسلمات الفتيات بتربية يعنوا أن: واآلخر
 ومنع النافعة، الشرعية الثقافة وتثقيفهم بتعليمهن واجلامعات، ملساجدوا املدارس يف

 الوسائل من ذلك وحنو أخالقهن، عليهم وتفسد إليهن، تتسرب أن اخلليعة االت
 بِالشر ونبلُوكُم{ واخلري، الشر يف استعمالهن  ميك مما احلاضر، العصر يف املبذولة
  ] .٣٥: ءاألنبيا} [فتنةً والْخيرِ



٤٠٤ حديث الذكريات

 مثل مسعن إذا الاليت املؤمنات النساء من جيل يوجد أن ميكن وذاك هذا مبثل
 علَيهِن يدنِني الْمؤمنِني ونِساِء وبناتك لأَزواجِك قُلْ النبِي أَيها يا: {تعاىل اهللا قول
نم البِيبِهِناألنصار نساء فعلت كما أمره امتثال إىل بادرن ؛] ٥٩: األحزاب} [ج 
} جيوبِهِن علَى بِخمرِهن ولْيضرِبن: {وجل عز قوله نزل حني -عنهن اهللا رضي-
 موضعه يف مذكور هو كما األزر من هلن تيسر مبا فاختمرن بادرن ،] ٣١: النور[

  ".٧٨ الصفحة" الكتاب من
 السواد أمر وأما ا،واجب كان إن الوجه بستر تؤمر أن ميكن النسوة هذه فمثل
 من وحنوها كمصر وغريها السورية، بالدنا مثل يف بذلك، النساء من األعظم
 مل مما صوره، بأبشع واخلالعة التربج فيها ينتشر بدأ أو انتشر، اليت األخرى البلدان

 احلصني احلصن تكون أن نأمل كنا اليت التوحيد بالد حىت األسف مع منه تنج
 اهللا يأمر مل الذي الوجه بستر النساء من اجلنس هذا فأمر ربج،الت هذا من للمسلمني

 ذلك؛ من أكثر هو وما وصدورهن حنورهن يسترن أن عندهن استعداد ال وهن به،
  .والسنة الكتاب فقه رائحة من ذرة عنده كان من إليه يذهب ال مما

 أمر ملا النساء يستجيب بأن العصر هذا يف العلماء يقنع أن إذن، احلكمة فمن
 منهن، أيضا حجبهما فمن والكفني، الوجه حاشا كله؛ البدن حجب من بع اهللا

 يف تشدد عندي فهو عليهن، ذلك إجياب وأما. إليه وندعو هلن، نستحبه ما فذلك
- اهللا رسول ن وصانا الاليت النساء على وخصوصا اهللا، حيبه ال وتنطع الدين،
: والسالم الصالة عليه قوله منها ثرية،ك أحاديث يف خريا، -وسلم عليه اهللا صلى

  " .بالقوارير رفقًا"
 غريبة وتكون منهن، شذ من إال اهللا؛ ألمر املسلمات النساء يستجيب ويوم

 هلم وتقوم وجمدهم، عزهم املسلمني إىل يعود فيومئذ املستجيبات، بني مهينة
: الروم} [اللَّه بِنصرِ نونَ،الْمؤم يفْرح ويومئذ{ عدوهم على اهللا وينصرهم دولتهم،



٤٠٥ ينمن حياة العالمة األلبا

 أن وعسى النساء، قبل الرجال تعاىل ألمره استجاب إذا إال ذلك يكون ولن ،] ٤
 لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا آمنوا الَّذين أَيها يا. {قريبا ذلك يكون

يِيكُمحوا يلَماعأَنَّ و ولُ اللَّهحي نيِء برالْم قَلْبِهو هأَنو هونَ إِلَيرشح٢٤: األنفال} [ت [
.  

  هـ١٣٨٥/ ٧/ ٢٥ دمشق
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠٦ حديث الذكريات

  بيان للتاريخ
  

ذه املناسبة حيق يل أن أقول بياناو رمحه اهللا تعاىل -لوالدي اللتاريخ، وشكر-:  
  وكذلك يف احلديث بشرى لنا: آل الوالد الذي هاجر بأهله من بلده

(أشقودرة) عاصمة (ألبانيا) يومئذ؛ فراراً بالدين من ثورة (أمحد زوغو) أزاغ 
اهللا قلبه، الذي بدأ يسري يف املسلمني األلبان مسرية سلفه (أتاتورك) يف األتراك، 

بسبب هجرته هذه إىل (دمشق الشام) ما ال أستطيع  -بفضل اهللا ورمحته  -فجنيت
ر نوح عليه الصالة والسالم؛ فقد أن أقوم لريب بواجب شكره، ولو عشت عم

تعلمت فيها اللغة العربية السورية أوالً، مث اللغة العربية الفصحى ثانياً، األمر الذي 
 -مكنين أن أعرف التوحيد الصحيح الذي جيهله أكثر العرب الذين كانوا من حويل

توجيه دون  بفضله وكرمه -؛ إال قليالً منهم، مث وفقين اهللا-فضالً عن أهلي وقومي
إىل دراسة احلديث والسنة أصوالً وفقهاً، بعد أن درست على  -من أحد منهم

والدي وغريه من املشايخ شيئاً من الفقه احلنفي وما يعرف بعلوم اآللة، كالنحو 
والصرف والبالغة، بعد التخرج من مدرسة (اإلسعاف اخلريي) االبتدائية، وبدأت 

حيح العقيدة، وترك التعصب املذهيب، أدعو من حويل من إخويت وأصحايب إىل تص
وأحذرهم من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وأرغبهم يف إحياء السنن الصحيحة 
اليت أماا حىت اخلاصة منهم، وكان من ذلك إقامة صالة العيدين يف املصلى يف 
دمشق، مث أحياها إخواننا يف حلب، مث يف بالد أخرى يف سوريا، واستمرت هذه 

شر حىت أحياها بعض إخواننا يف (عمان/ األردن) ؛ كما حذرت الناس السنة تنت
من بناء املساجد على القبور والصالة، وألفت يف ذلك كتايب "حتذير الساجد من 
اختاذ القبور مساجد"، وفاجأت قومي وبين وطين اجلديد مبا مل يسمعوا من قبل، 



٤٠٧ ينمن حياة العالمة األلبا

صده بعض أقاريب؛ وتركت الصالة يف املسجد األموي، يف الوقت الذي كان يق
ما  -من األقارب واألباعد -ألن قرب حيىي فيه كما يزعمون! ولقيت يف سبيل ذلك

لومة الئم، وألفت بعض الرسائل يف بعض  يلقاه كل داعية للحق ال تأخذه يف اهللا
املتعصبني اجلهلة، وسجِنت مرتني بسبب وشايام إىل احلكام الوطنيني والبعثيني، 

سئلت: ال أؤيد احلكم القائم؛ ألنه خمالف لإلسالم، وكان  حنيوبتصرحيي لبعضهم 
  النتشار دعويت. ذلك خرياً يل وسبباً

ولقد يسر اهللا يل اخلروج للدعوة إىل التوحيد والسنة إىل كثري من البالد 
السورية والعربية، مث إىل بعض البالد األوروبية، مع التركيز على أنه ال جناة 

ن االستعمار والذل واهلوان، وال فائدة للتكتالت اإلسالمية، للمسلمني مما أصام م
رضي  -واألحزاب السياسية إال بالتزام السنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصاحل

؛ فنفع اهللا ما -عقيدة وفقهاً وسلوكاً -؛ وليس على ما عليه اخللف اليوم-اهللا عنهم
عقيدم وعبادم، ويف  يف شاء ومن شاء من عباده الصاحلني، وظهر ذلك جلياً

بنائهم ملساجدهم، ويف هيئام وألبستهم، مما يشهد به كل عامل منصف، وال 
جيحده إال كل حاقد أو خمرف، مما أرجو أن يغفر اهللا يل بذلك ذنويب، وأن يكتب 
أجر ذلك أليب وأمي، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات: (رب أوزعين أن 

مت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلين أشكر نعمتك اليت أنع
برمحتك يف عبادك الصاحلني) ، رب (.. وأصلح يل يف ذرييت إين تبت إليك وإين 

  ]٧/٦١٦[ الصحيحة من املسلمني) .

  

  

  



٤٠٨ حديث الذكريات

   الطنطاوي عليمدافعة األلباين عن الشيخ 
  
  

 طبع مأحده أن العصر هذا يف النبوية والسرية بالتاريخ الناس بعض جهل بلغ
 أن اإلذاعة من طلبه الطنطاوي علي األستاذ الفاضل صديقنا على فيه يرد منشورا

 اهللا صلى النيب مجال وصف من فيها ملا النبوية، باألناشيد يسمونه ما إذاعة من متتنع
 من أفظع هو ما فيها بل وسلم، عليه اهللا صلى مبقامه تليق ال بعبارات وسلم عليه
 فكتب وتعاىل، تبارك اهللا دون من وسلم عليه اهللا صلى هب االستغاثة مثل من ذلك

 الكرام الصحابة(!)  هي وها) : " ٤ ص( باحلرف نصه ما نشرته يف إليه املشار
 الغزوات يف أنفسهم خلدمة نسائهم بعض يستصحبون كانوا عنهم اهللا رضي

 ذي يوم وكانوا الطعام، هلم(!)  ويهيئون اجلرحى(!)  يضمدون وكانوا واحلروب،
 أهازيج زج النساء كانت والفرس اإلسالم بني احلرب وطيس اشتداد عند قار

 تدبروا أو. النمارق ونفرش نعانق تقبلوا إن: بقوهلا النفوس يف احلماس وتبعث
  ! .مداه أبعد ما اجلهل هذا إىل فانظر. وامق غري فراق نفارق

 والفرس، نياملشرك بني هي وإمنا والفرس، اإلسالم بني املعركة جعل فقد
 املشركني لنساء هو وإمنا! املعركة تلك يف املسلمني لنساء املذكور النشيد ونسب

 كتب يف مروي هو كما املسلمني على املشركني حيمسن كن! أحد غزوة يف
 أو جبهله البتة له أصل ال ما منهما وركب متباينتني، حادثتني بني خلط فقد! السرية
 - ذلك يف دليل وال املزعومة، األناشيد جواز على دليال ذلك من ليتخذ جتاهله
 بل النيب مدح جمرد هو ليس وخمالفيه الطنطاوي بني اخلالف أن إذ مطلقا - لوثبت

 مما ذلك وغري إليه اإلشارة سبقت كما شرعا يليق ال مما مبدحه يقترن فيما هو إمنا
 فهؤالء"  ويصم يعمي الشيء حبك: " قال من صدق ولكن لبيانه، اآلن جمال ال



٤٠٩ ينمن حياة العالمة األلبا

 ذلك فأعماهم مغرض غري ذلك يف خملصا بعضهم يكون وقد النبوية األناشيد أحبوا
 آخرين رجلني مع اشترك الرجل هذا إن مث. الشرعية املخالفات من ا اقترن عما
"  والصحابة الراشدين اخللفاء نصرة يف اإلصابة"  أمسوها ضدنا رسالة تأليف يف

 على ذلك فحملين دراية، وقلة هوى عن تنيبء اليت واجلهاالت باالفتراءات حشوها
 اخللفاء نصرة زعم من إىل اإلصابة تسديد"  أمسيته كتابا عليهم الرد يف ألفت أن

 يف وهي األوىل الرسالة منها صدر رسائل ست على موزعا"  والصحابة الراشدين
"  أن يف والثالثة"  التراويح صالة"  يف والثانية وأخطائهم، افتراءام بعض بيان

 الساجد حتذير"  بعنوان اخلامسة أصدرنا مث"  السنة هي املصلى يف العيدين صالة
  ] ٢/٤٩ الضعيفة [ ". مساجد القبور اختاذ من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



٤١٠ حديث الذكريات

  كلمة توجيهية إلذاعة السعودية 
  
  

 مسعته أنين فيه القول وحترير هنا )١(احلديث ختريج على البواعث من كان ولقد
 اإلذاعة من) ١٤١٠ سنة األوىل مجادى ٢٢ األربعاء( اليوم هذا ضحى يف

 األحاديث فيها املتكلمون خيتار بأن اإلذاعات سائر عن تتميز أن فتمنيت السعودية،
  !النافعة الصحيحة الثقافة األمة على لينشروا وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الثابتة
  ]٢٧/ ١٣ الضعيفة[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 لكن فإن يقول، كما وإقامته؛فقلن احلبشي هذا أذان مسعنت إذا! النساء معشر يا(وهو :  )١(

 !) .عمر يا ضعفان: قال للرجال؛ فما للنساء؛ هذا:عمر فقال. درجة ألف ألف حرف بكل



٤١١ ينمن حياة العالمة األلبا

  .العلمية... »  اإلذاعة« و »الساعة رأخبا يف اإلشاعة« كتايب قيمة
  

  
  ، فأجاب:]»اإلشاعة يف أخبار الساعة«[سئل الشيخ عن كتاب 

الشيخ: اإلشاعة أو اإلذاعة يف اثنني، يف كتابني: يف إشاعة ويف إذاعة؛ اإلشاعة 
للحسيين واإلذاعة لصديق حسن خان. ال شك أن الكتاب الثاين اإلذاعة خري من 

سن خان من أهل احلديث، أما احلسيين هذا فمن الفقهاء اإلشاعة، ألن صديق ح
املتأخرين وله مع األسف يعين محالت على من كانوا يسمون قدمياً وأحياناً حديثاً 

  بالوهابية، فله محالت عليهم ألنه كان مفتياً يف مكة.
املهم أن كتاب اإلشاعة مجع فأوعى، ومل يهتم بتمييز الصحيح من الضعيف 

اليت حشرها ومجعها، خبالف صديق حسن خان يف اإلذاعة فإن له عند الروايات 
شيئاً من هذه العناية يف التصحيح والتضعيف وإن كان أنه مل يبلغ يف ذلك الغاية، 

  لكنه خري من اإلشاعة. نعم.
  ).٠٠: ٣٤: ٥٠/ ٣١٦"اهلدى والنور" (

  
  
  
  
  
  
  
  



٤١٢ حديث الذكريات

  مناظرة مع شيخ أزهري
  

 اآلن أذكرها ال مسألة يف األزهر من متخرجا شيخا ناظرت فإىن هذا، وقع وقد
 بأنه فأخربته! )١(احلديث ذا علي فاحتج حدته، عليه فأنكرت أثنائها، يف فاحتد

 تؤهلين اليت بالشهادة وطالبين األزهرية، بشهاداته علي وافتخر حدة فازداد ضعيف،
" ...  منكرا منكم رأى من: " وسلم عليه اهللا صلى قوله: فقلت! عليه أنكر ألن

  !احلديث
  ]١/١٠٤[ الضعيفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ". رجعوا غضبوا إذا الذين أحداؤهم أميت خيار" وهو :   )١(



٤١٣ ينمن حياة العالمة األلبا

   التحريفات عجائب من
  

  من عجائب التحريفات اليت مرت يب أن لفظة "البعري" يف هذا احلديث
حترفت يف "ضعفاء ابن حبان " إىل "العبد"! والظاهر أنه حتريف قدمي؛ فإنه 

 حديثا وقع يف "تذكرة املقدسي"، فإنه كثري النقل عن "ضعفاء ابن حبان " كذلك
  وتعليال، بل لعل أحاديثه كلها منه، لكن األمر حيتاج إىل تتبع.

 وأعجب من هذا التحريف ما وقع يف "كامل ابن عدي " (طبع دار الفكر
  البريوتية) :

  "ال يعاد القرب ... "!
 كذا وقع يف طبعات الدار الثالثة، وما أسوأها من دار نشر، مع ادعاء التحقيق

ه يذكر، وها هو املثال بني يديك! وما أكثر األمثلة لو ملا تنشر، وال شيء من
لكانت جملدا! وكذلك وقع احلديث حمرفا يف فهرس "الكامل " الذي نشرته  تتبعت؛

املذكورة حتت اسم: "معجم الكامل"! وفيه العجب العجاب من األخطاء  الدار
مل ". واهللا األخطاء الواردة يف األصل الذي وضع له هذا املعجم: "الكا عالوة على

  ]٤٩٦/ ١٣ الضعيفة[ املستعان.
  
  
  
  
  
  



٤١٤ حديث الذكريات

  قصة طريفة يف إحدى مدارس دمشق
  

 أحد كان فقد دمشق، يف املدارس بعض يف طريفة بقصة هذا ويذكرين
 يف الوهاب عبد بن حممد حركة عن يتكلم النصارى من املشهورين األساتذة
 فقال ذلك يف أطرى أنه ويظهر واخلرافات والبدع للشرك وحماربتها العربية، اجلزيرة
  ! !وهايب األستاذ أن يظهر: تالمذته بعض

  ]١/١٥٣[ الصحيحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤١٥ ينمن حياة العالمة األلبا

  هامة جدا يف مسألة تارك الصالة فوائد وردود 
  

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف احلديث رد على استنباط ابن أيب مجرة من قوله 
  فيه:

  دارات الوجوه ": أن من"مل تغش الوجه "، وحنوه احلديث اآليت بعده: "إال
كان مسلماً ولكنه كان اليصلي الخيرج؛ إذ ال عالمة له! ولذلك تعقبه احلافظ 

  ) :١١/٤٥٧بقوله (
 " لكن حيمل على أنه خيرج يف القبضة؛ لعموم قوله: " مل يعملوا خرياً قط "؛

  وهو مذكور يف حديث أيب سعيد اآليت يف (التوحيد) ". يعين هذا.
من  رمحه اهللا أن يف احلديث نفِْسه تعقباً على ابن أيب مجرة وقد فات احلافظ

وجه آخر؛ وهو أن املؤمنني كما شفعهم اهللا يف إخوام املصلني والصائمني 
وغريهم يف املرة األوىل، فأخرجوهم من النار بالعالمة، فلما شفِّعوا يف املرات 

هة، وإمنا فيهم من اخلري األخرى، وأخرجوا بشراً كثرياً؛ مل يكن فيهم مصلون بدا
  كل حسب إميانه. وهذا ظاهر جداً ال خيفى على أحد إن شاء اهللا تعاىل.

إذا مات مسلماً  -وعلى ذلك؛ فاحلديث دليل قاطع على أن تارك الصالة
ال خيلد يف النار مع املشركني، ففيه دليل قوي جداً أنه  -يشهد أن ال إله إال اهللا

يف قوله: (إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون داخل حتت مشيئة اهللا تعاىل 
] ، وقد روى اإلمام أمحد يف "مسنده " ١١٦؛٤٨ذلك ملن يشاء) [النساء/

  ) حديثاً صرحياً يف هذا من رواية عائشة رضي اهللا عنها مرفوعاً بلفظ:٦/٢٤٠(
  " الدواوين عند اهللا عز وجل ثالثة.. " احلديث، وفيه:



٤١٦ حديث الذكريات

ال يغفره اهللا؛ فالشرك باهللا، قال اهللا عز وجل: (ومن  " فأما الديوان الذي
  ]٧٢يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة) [املائدة/

من  وأما الديوان الذي ال يعبأ اهللا به شيئاً؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه؛
صوم يوم تركه؛ أو صالة تركها؛ فإن اهللا عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء.." 

ملا  -) ، وهذا وإن كان غري مسلْمٍ عندي ٤/٥٧٦ديث. وقد صححه احلاكم (احل
؛ فإنه يشهد له هذا احلديث -) ٣٨٤بينته يف "ختريج شرح الطحاوية" (رقم: 

  الصحيح: حديث الترمجة. فتنبه.
إذا عرفت ما سلف يا أخي املسلم! فإن عجيب حقاً ال يكاد ينتهي من إغفال 

وسعوا يف الكتابة يف هذه املسألة اهلامة؛ أال وهي: هل يكفر مجاهري املؤلفني الذين ت
عن إيراد هذا احلديث  -فيما اطلعت -تارك الصالة كسالً أم ال؟ لقد غفلوا مجيعاً

الصحيح مع اتفاق الشيخني وغريمها على صحته، مل يذكره من هو حجة له، ومل 
ه اهللا تعاىل، فإنه مع جيب عنه من هو حجة عليه، وخباصة منهم اإلمام ابن القيم رمح

توسعه يف سوق أدلة املختلفني يف كتابه القيم: "الصالة"، وجواب كل منهم عن 
أدلة خمالفه؛ فإنه مل يذكر هذا احلديث يف أدلة املانعني من التكفري؛ إال خمتصراً 
اختصاراً خمالً ال يظهر داللته الصرحية على أن الشفاعة تشمل تارك الصالة أيضاً، 

  رمحه اهللا: فقد قال
النار  "ويف حديث الشفاعة: "يقول اهللا عز وجل: وعزيت وجاليل ألخرجن من
  من قال: ال إله إال اهللا ". وفيه: "فيخرج من النار من مل يعمل خرياً قط ... ".
أنس  قلت: وهذا السياق ملفق من حديثني؛ فالشطر األول هو يف آخر حديث

اآلخر  الطرف األخري منه؛ والشطر )١٣١املتفق عليه؛ وقد سبق أن ذكرت (ص 
  هو يف حديث الترمجة:

  " فيقبض قبضة من النار ناساً مل يعملوا هللا خرياً قط ... ".
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 وأما أن اختصاره اختصار خمل؛ فهو واضح جداً إذا تذكرت أيها القارىء
 ) متمماً به تعقيبه على ابن أيب١٣٢الكرمي ما سبق أن استدركته على احلافظ (ص

 ا يدل على أن شفاعة املؤمنني كانت لغري املصلني يف املرة الثانية ومامجرة؛ مم
 بعدها؛ وأم أخرجوهم من النار؛ فهذا نص قاطع يف املسألة؛ ينبغي أن يزول به

  الرتاع يف هذه املسألة بني أهل العلم الذين جتمعهم العقيدة الواحدة؛ اليت منها:
؛ وخباصة يف هذا الزمان الذي توسع عدم تكفري أهل الكبائر من األمة احملمدية

عليهم  فيهم بعض املنتمني إىل العلم يف تكفري املسلمني؛ إلمهاهلم القيام مبا جيب
واهللا  عمله مع سالمة عقيدم؛ خالفاً للكفار الذين ال يصلون تديناً وعقيدة؛

حتكمون) ؟!  سبحانه وتعاىل يقول: (أفنجعل املسلمني كارمني. ما لكم كيف
  ]٣٦-٣٥قلم/[ال

ملا تقدم كنت أحب البن القيم رمحه اهللا أن ال يغفل ذكر هذا احلديث 
 الصحيح كدليل صريح للمانعني من التكفري؛ وأن جييب عنه إن كان لديه جواب؛

  وبذلك يكون قد أعطى البحث واإلنصاف للفريقني دون حتيز لفئة.
يف احلكم بني الفريقني؛ نعم؛ إنه ملما جيب علي أنوه به أنه عقد فصالً خاصاً " 

وفصل اخلطاب بني الطائفتني "؛ يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقني؛ فهماً 
صحيحاً؛ فإنه حقق فيه حتقيقاً رائعاً ما هو مسلم به عند العلماء؛ أنه ليس كل كفر 

فقرات أو  يقع فيه املسلم خيرج به من امللة. فمن املفيد أن أقدم إىل القارىء
كالمه تدل على مرامه؛ مث أعقب عليه مبا يلزم مما يلتقي مع هذا خالصات من 

  احلديث الصحيح؛ ويؤيد املذهب الرجيح.
  لقد أفاد رمحه اهللا أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود واعتقاد.

وأن كفر العمل ينقسم إىل ما يضاد اإلميان، وإىل ما ال يضاده، فالسجود 
  ل النيب وسبه؛ يضاد اإلميان.للصنم، واالستهانة باملصحف، وقت
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  وأما احلكم بغري ما أنزل اهللا، وترك الصالة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً.
(قلت: قد يكون ذلك من الكفر االعتقادي أحياناً، وذلك إذا اقترن به ما يدل 
على فساد عقيدته؛ كاستهزائه بالصالة واملصلني، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا 

إليها، كما سيأيت، فتذكر هذا؛ فإنه مهم. مث قال:) وال ميكن أن ينفى  دعاه احلاكم
عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه اهللا ورسوله عليه؛ ولكن هو كفر عمل ال كفر 

  اعتقاد.
اإلميان عن الزاين، والسارق،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد نفى رسول اهللا 

نفى عنه اسم اإلميان؛ فهو كافر وشارب اخلمر، وعمن ال يأمن جاره بوائقه، وإذا 
  من جهة العمل، وانتفى عنه كفر اجلحود واالعتقاد.

(قلت: لكين أرى أنه ال يصح أن يطلق على أمثال هؤالء لفظة الكفر؛ فيقال 
مثالً: من زىن فقد كفر، فضالً عن أنه ال جيوز أن يقال: فهو كافر، حىت على تارك 

ودفعاً إليهام  -بالكفر، وقوفاً مع النصالصالة وعلى غريه ممن وصف يف احلديث 
  ، ومن باب أوىل أن ال يقال: كافر حالل الدم!-الوصف بالكفر االعتقادي

  قال بعد أن ذكر احلديث الصحيح: "سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر") :
ومعلوم أنه إمنا أراد الكفر العملي ال االعتقادي، وهذا الكفر ال خيرجه من 

وامللة بالكلية؛ كما ال خيرج الزاين والشارب من امللة، وإن زال  الدائرة اإلسالمية
  عنه اسم اإلميان.

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب اهللا، وباإلسالم 
  والكفر ولوازمهما.

مث ذكر األثر املعروف عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: (ومن مل حيكم مبا 
  م الكافرون) : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.أنزل اهللا فأولئك ه
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هو  (قلت: زاد احلاكم: إنه ليس كفراً ينقل عن امللة، كفر دون كفر. وصححه
قال  ) والذهيب. وهذا قاصمة ظهر مجاعة التكفري وأمثاهلم من الغالة. مث٢/٣١٣(

به عن ابن القيم رمحه اهللا:) واملقصود أن سلب اإلميان عن تارك الصالة أوىل من سل
مرتكب الكبائر، وسلب اسم اإلسالم عنه أوىل من سلبه عمن مل يسلم املسلمون 
من لسانه ويده، فال يسمى تارك الصالة مسلماً وال مؤمناً؛ وإن كان معه شعبة من 

  شعب اإلسالم واإلميان.
(قلت: نفي التسمية املذكورة عن تارك الصالة فيه نظر؛ فقد مسى اهللا تعاىل 

باملؤمنة يف اآلية املعروفة: (وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا  الفئة الباغية
يف احلديث املتقدم: "وقتاله كفر"،  -صلى اهللا عليه وسلم  -بينهما..) مع قوله 

فكما مل يلزم من وصف املسلم الباغي بالكفر نفي اسم املؤمن عنه فضالً عن اسم 
قصد بذلك أنه مسلم كامل، وذلك املسلم، فكذلك تارك الصالة؛ إال إن كان ي

  بعيد. قال:)
نعم، يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من اإلميان يف عدم اخللود يف النار؟ 
فيقال: ينفعه إن مل يكن املتروك شرطاً يف صحة الباقي واعتباره، وإن كان املتروك 

  شرطاً يف اعتبار الباقي مل ينفعه.
  ر املسألة.فهل الصالة شرط لصحة اإلميان؟ هذا س

وهي  (قلت: مث أشار إىل األدلة اليت كان ذكرها للفريق األول املكفر، مث قال:)
  تدل على أنه ال يقبل من العبد شيء من أعماله إال بفعل الصالة.

(فأقول: يبدو يل جلياً أن ابن القيم رمحه اهللا بعد حبثه القيم يف التفريق بني 
ملسلم ال خيرج من امللة بكفر عملي؛ مل الكفر العملي والكفر االعتقادي، وأن ا

يستطع أن حيكم للفريق املكفر بترك الصالة؛ مع األدلة الكثرية اليت ساقها هلم؛ ألا 
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كلها ال تدل إال على الكفر العملي. ولذلك جلأ أخرياً إىل أن يتساءل: هل ينفعه 
  إميانه؟ وهل الصالة شرط لصحة اإلميان؟ 

لى هذا التساؤل يالحظ أنه حاد عنه إىل القول وإن كل من تأمل يف جوابه ع
بأن األعمال الصاحلة ال تقبل إال بالصالة، فأين اجلواب عن كون الصالة شرطاً 
لصحة اإلميان؟ أي: ليس فقط شرط كمال؛ فإن األعمال الصاحلة كلها شرط 
 كمال عند أهل السنة؛ خالفاً للخوارج واملعتزلة القائلني بتخليد أهل الكبائر يف
النار؛ مع تصريح اخلوارج بتكفريهم، فلو قال قائل بأن الصالة شرط لصحة 
اإلميان، وأن تاركها خملد يف النار؛ فقد التقى مع اخلوارج يف بعض قوهلم هذا، 

  وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه.
القارئ بأمهية ولعل ابن القيم رمحه اهللا حبيدته عن ذاك اجلواب أراد أن يشعر 

الصالة يف اإلسالم من جهة؛ وأنه ال دليل على أا شرط لصحة اإلميان من جهة 
  أخرى.

وعليه؛ فتارك الصالة كسالً ال يكفر عنده إال إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل 
على أن كفره كفر اعتقادي، فهو يف هذه احلالة فقط يكفر كفراً خيرج به من امللة؛ 

ارة بذلك مين. وهو ما يشعر به كالم ابن القيم يف آخر هذا كما تقدمت اإلش
  الفصل) ؛ فإنه قال:

" ومن العجب أن يقع الشك يف كفر من أصر على تركها ودعي إىل فعلها 
على رؤوس املأل، وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، 

  لي أبداً! "..وقيل له: تصلي وإال قتلناك؟ فيقول: اقتلوين وال أص
مع ديد  -قلت: وعلى مثل هذا املصر على الترك واالمتناع عن الصالة

 جيب أن حتمل كل أدلة الفريق املكفر للتارك، وبذلك جتتمع -احلاكم له بالقتل
 أدلتهم مع أدلة املخالفني؛ ويلتقون على كلمة سواء: أن جمرد الترك ال يكفر؛ ألنه
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عن ابن القيم، وهذا ما فعله شيخ اإلسالم ابن  كفر عملي ال اعتقادي؛ كما تقدم
، فقال يف "جمموع الفتاوى" -أعين أنه محل تلك األدلة هذا احلمل -تيمية رمحه اهللا

وقد سئل عن تارك الصالة من غري عذر هل هو مسلم يف تلك  -) ٢٢/٤٨(
  احلال؟

منه فأجاب رمحه اهللا ببحث طويل ملىء علماً؛ لكن املهم منه اآلن ما يتعلق 
حبديثنا هذا؛ فإنه بعد أن حكى أن تارك الصالة يقتل عند مجهور العلماء: مالك 

  :-والشافعي وأمحد؛ قال
"وإذا صرب حىت يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق املسلمني؟ على 
قولني مشهورين حكيا روايتني عن أمحد؛ فإن كان مقراً بالصالة يف الباطن معتقداً 

ا؛ ميتنع أن يصر على تركها حىت يقتل وال يصلي، هذا ال يعرف من بين آدم لوجو
وعادم، وهلذا مل يقع هذا قط يف اإلسالم، وال يعرف أن أحداً يعتقد وجوا، 
ويقال له: إن مل تصل وإال قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، 

  فهذا مل يقع قط يف اإلسالم.
ن الصالة حىت يقتل مل يكن يف الباطن مقراً بوجوا وال ومىت امتنع الرجل م

ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق املسلمني؛ كما استفاضت اآلثار عن الصحابة 
: -صلى اهللا عليه وسلم  -بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة؛ كقوله 

ن مصراً "ليس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة ". رواه مسلم ... فمن كا
على تركها حىت ميوت ال يسجد هللا سجدة قط فهذا ال يكون قط؛ مسلماً مقراً 
بوجوا، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إىل 
فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود املقدور، فإن كان قادراً ومل يصل قط؛ 

عتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. علم أن الداعي يف حقه مل يوجد، واال
لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمور توجب تأخريها، وترك بعض واجباا، وتفويتها 
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أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها ال يصلي قط، وميوت على هذا اإلصرار 
  والترك؛ فهذا ال يكون مسلماً.

، فهؤالء ليسوا حيافظون عليها، لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركوا تارة
وهؤالء حتت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم احلديث الذي يف "السنن "، حديث 

؛ أنه قال: "مخس صلوات كتبهن اهللا على -صلى اهللا عليه وسلم  -عبادة عن النيب 
العباد يف اليوم والليلة؛ من حافظ عليهن كان له عهد عند اهللا أن يدخله اجلنة، ومن 

  افظ عليهن مل يكن له عهد عند اهللا؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له " .مل حي
  فاحملافظ عليها: الذي يصليها يف مواقيتها كما أمر اهللا تعاىل.

والذي يؤخرها (األصل: ليس يؤخرها) أحياناً عن وقتها، أو يترك واجباا؛ 
ه كما جاء يف فهذا حتت مشيئة اهللا تعاىل. وقد يكون هلذا نوافل يكمل ا فرائض

  احلديث "  .
وعلى هذا احململ يدل كالم اإلمام أمحد أيضاً؛ الذي شهر عنه بعض أتباعه 
املتأخرين القول بتكفري تارك الصالة دون تفصيل، وكالمه يدل على خالف ذلك 
" حبيث ال خيالف هذا احلديث الصحيح، كيف وهو قد أخرجه يف "مسنده " كما 

) ٥٥ا تقدم؟! فقد ذكر ابنه عبد اهللا يف "مسائله (أخرج حديث عائشة مبعناه كم
  قال: " سألت أيب رمحه اهللا عن ترك الصالة متعمداً؟ قال:

والذي يتركها ال يصليها، والذي يصليها يف غري وقتها؛ أدعوه ثالثاً؛ فإن صلى 
  وإال ضربت عنقه، هو عندي مبرتلة املرتد.. ".

ر مبجرد تركه للصالة، وإمنا قلت: فهذا نص من اإلمام أمحد بأنه مل يكف
بامتناعه من الصالة مع علمه بأنه سيقتل إن مل يصل، فالسبب هو إيثاره القتل على 

  الصالة، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي، فاستحق القتل.
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يف كتابه " احملرر  -جد شيخ اإلسالم ابن تيمية -وحنوه ما ذكره اد ابن تيمية
  ) :٦٢(ص يف الفقه احلنبلي " 

" ومن أخر صالة تكاسالً ال جحوداً أمر ا؛ فإن أصر حىت ضاق وقت 
  األخرى؛ وجب قتله ".

قلت: فلم يكفر بالتأخري، وإمنا باإلصرار املنبئ عن اجلحود. ولذلك قال اإلمام 
أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا يف "مشكل اآلثار" يف باب عقده يف هذه املسألة، 

  ) :٤/٢٢٨الفريقني، مث اختار أنه ال يكفر؛ قال (وحكى شيئاً من أدلة 
" والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلي، وال نأمر كافراً أن يصلي، ولو كان مبا 
كان منه كافراً ألمرناه باإلسالم؛ فإذا أسلم أمرناه بالصالة؛ ويف تركنا لذلك وأمرنا 

صلى اهللا  -ر النيب إياه بالصالة؛ ماقد دل على أنه من أهل الصالة؛ ومن ذلك أم
أفطر يف رمضان يوماً متعمداً بالكفارة اليت أمره ا وفيها  الذي –عليه وسلم 

إال من املسلمني. وملا كان الرجل يكون مسلماً إذا أقر  الصيام؛ اليكون الصيام
يوجبه اإلسالم من الصلوات اخلمس؛ ومن صيام رمضان  باإلسالم قبل أن يأيت مبا

افراً جبحوده لذلك؛ وال يكون كافراً بتركه إياه بغري جحود ك كان كذلك؛ ويكون
منه له؛ وال يكون كافراً إال من حيث كان مسلماً، وإسالمه كان بإقراره باإلسالم؛ 

  فكذلك ردته ال تكون إال جبحوده اإلسالم ".
قلت: وهذا فقه جيد، وكالم متني ال مرد له، وهو يلتقي متاماً ما تقدم من 

محد رمحه اهللا الدال على أنه ال يكفر مبجرد الترك؛ بل بامتناعه من كالم اإلمام أ
الصالة بعد دعائه إليها، وإن مما يؤكد ما محلت عليه كالم اإلمام أمحد؛ ما جاء يف 
كتاب " اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد 

كالشارح  -) ١/٤٠٢اهللا ( بن حنبل " للشيخ عالء الدين املرداوي؛ قال رمحه
  :-لقول أمحد املتقدم آنفاً: " أدعوه ثالثاً " 
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" الداعي له هو اإلمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثرية قبل الدعاء مل جيب 
قتله، وال يكفر على الصحيح من املذهب، وعليه مجاهري األصحاب، وقطع به كثري 

  منهم ".
بطة، كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج  وممن اختار هذا املذهب أبو عبد اهللا بن

عبد الرمحن بن قدامة املقدسي يف كتابه " الشرح الكبري على املقنع " لإلمام موفق 
  ) ، وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. قال أبو الفرج:١/٣٨٥الدين املقدسي (

  " وهو قول أكثر الفقهاء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي.. ".
لك بأحاديث كثرية أكثرها عند ابن القيم، ومنها حديث مث استدل على ذ

  عبادة املتقدم يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقال عقبه:
  " ولو كان كافراً مل يدخله يف املشيئة ".

قلت: ويؤكد ذلك حديث الترمجة وحديث عائشة تأكيداً ال يدع ألحد شكاً 
لك إمجاع املسلمني؛ فإننا ال نعلم أو شبهة، فال تنسى. مث قال أبو الفرج: " وألن ذ

يف عصر من األعصار أحداً من تاركي الصالة ترك تغسيله والصالة عليه، وال منع 
مع كثرة تاركي  -مرياث مورثه، وال فُرق بني زوجني لترك الصالة من أحدمها

 ! ولوكفر لثبتت هذه األحكام، وال نعلم خالفاً بني املسلمني أن تارك-الصالة
. وأما األحاديث املتقدمة  )١(الصالة جيب عليه قضاؤها مع اختالفهم يف املرتد

(يعين: اليت احتج ا املكفرون كحديث: " بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة "؛ 
صلى اهللا عليه  -فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار ال على احلقيقة؛ كقوله

كفر".. وأشباه هذه مما أريد به التشديد  : " سباب املسلم فسوق، وقتاله-وسلم 

                                                        
 ) .٢٢/٤٦( اهللا رمحه تيمية ابن حققه كما يقضي؛ ال أنه الراجح: قلت )١(
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يف الوعيد. قال شيخنا رمحه اهللا (يعين: املوفق املقدسي) : وهذا أصوب القولني. 
  واهللا أعلم ".

قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
  قراً له.) م٩٦ -١/٩٥رمحهم اهللا يف حاشيته على "املقنع " البن قدامة (

) بتكفري تارك ١/٢٩٢ومع تصريح اإلمام الشوكاين يف "السيل اجلرار" (
الصالة عمداً، وأنه يستحق القتل، وجيب على إمام املسلمني قتله؛ فقد بني يف "نيل 
األوطار" أنه ال يعين كفراً ال يغفر، فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختالفهم، 

  ) :٢٥٥ -٢٥٤/ ١وذكر شيئاً من أدلتهم (
" واحلق أنه كافر يقتل، أما كفره؛ فألن األحاديث صحت أن الشارع مسى 
تارك الصالة بذلك االسم (!) وجعل احلائل بني الرجل وبني جواز إطالق هذا 

  االسم عليه هو الصالة، فتركها مقتض جلواز اإلطالق.
ع أن وال يلزمنا شيء من املعارضات اليت أوردها األولون؛ ألنا نقول: المين

يكون بعض أنواع الكفر غري مانع من املغفرة واستحقاق الشفاعة؛ ككفر أهل 
القبلة ببعض الذنوب اليت مساها الشارع كفراً. فال ملْجِئَ إىل التأويالت اليت وقع 

  الناس يف مضيقها ".
ولقد صدق رمحه اهللا. لكن ذهابه إىل جواز إطالق اسم (الكافر) على تارك 

ري حممود عندي، ألن األحاديث اليت أشار إليها ليس فيها الصالة؛ هو توسع غ
اإلطالق املدعى، وإمنا فيها: "فقد كفر"، وما أظن أن أحداً يستجيز له أن يشتق منه 
اسم فاعل فيقول فيه: (كافر) ، إذن؛ لزمه أن يطلقه أيضاً على كل من قيل فيه: 

ربأ من نسب، وحنو ذلك مما "كَفَر"؛ كالذي حيلف بغري اهللا، ومن قاتل مسلماً، أو ت
  جاء يف األحاديث.

  نعم؛ لو صح ما رواه أبو يعلى وغريه عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ:
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" عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة؛ عليهن أسس اإلسالم؛ من ترك واحدة 
منهن فهو ا كافر حالل الدم: شهادة أن ال إله إال اهللا، والصالة املكتوبة، وصوم 

  رمضان ".
أقول: لو صح هذا؛ لكان دليالً واضحاً على جواز إطالقه على تارك الصالة، 

  ) .٩٤ولكنه مل يصح كما كنت بينته يف " السلسلة الضعيفة " (
واخلالصة؛ أن جمرد الترك ال ميكن أن يكون حجة لتكفري املسلم، وإمنا هو 

ة نص صريح فاسق، أمره إىل اهللا، إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له، وحديث الترمج
  يف ذلك ال يسع مسلماً أن يرفضه.

وأن من دعي إىل الصالة، وأنذر بالقتل؛ إن مل يستجب فقتل؛ فهو كافر يقيناً 
حالل الدم، ال يصلَّى عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني، فمن أطلق التكفري فهو 

  خمطئ، ومن أطلق عدم التكفري فهو خمطئ ، والصواب التفصيل.
وبعد؛ فإن أخشى ما أخشاه  يس به خفاُء فدعين عن بنيات الطريقفهذا احلق ل

أن يبادر بعض املتعصبني اجلهلة إىل رد هذا احلديث الصحيح؛ لداللته الصرحية على 
أن تارك الصالة كسالً مع اإلميان بوجوا داخل يف عموم قوله تعاىل: (ويغفر ما 

هـ) ، فقد تعاون  ١٤٠٧(دون ذلك ملن يشاء) ؛كما فعل بعضهم أخرياً بتاريخ 
اثنان من طالب العلم: أحدمها سعودي، واآلخر مصري، فتعقباين يف بعض 
األحاديث من املئة األوىل من " سلسلة األحاديث الصحيحة "؛ منها حديث حذيفة 

  ) ولفظه:٨٧بن اليمان رضي اهللا عنه املتقدم برقم (
يدرى ما صيام؛ وال صالة  " يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال

وال نسك، وال صدقة، ولَيسرى على كتاب اهللا عز وجل يف ليلة؛ فال يبقى منه 
آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبري، والعجوز؛ يقولون: أدركنا آباءنا على 

  هذه الكلمة: " ال إله إال اهللا "، فنحن نقوهلا ".
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م " ال إله إال اهللا " وهم ال يدرون ما قال صلة بن زفر حلذيفة: ما تغين عنه
صالة، وال صيام، وال نسك، وال صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة، مث رددها عليه 
ثالثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. مث أقبل عليه يف الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم 

  من النار (ثالثاً) .
علي  قلت: فسودا يف تضعيف هذا احلديث ثالث صفحات كبار يف الرد

لتصحيحي إياه، مل جيدا ما يتعلقان به لتضعيفه؛ إال أنه من رواية أيب معاوية حممد 
بن خازم الضرير؛ حبجة أنه كان يرى اإلرجاء! وأن احلديث موافق لبدعة 

  اإلرجاء!!
وهذا من اجلهل البالغ، وال جمال اآلن لبيانه إال خمتصراً، فإن أبا معاوية مع كونه 

الشيخني؛ فإنه قد توبع من ثقة مثله، مث إن احلديث ال صلة له  ثقة حمتجاً به عند
باإلرجاء مطلقاً، ومها إمنا ادعيا ذلك جلهلهما بالعلم، وكيف يكون كذلك وقد 
صححه احلاكم والذهيب، وكذا ابن تيمية والعسقالين والبوصريي؟! ولئن جاز يف 

ل األمر ما أن يعتقدا عقلهما أم كانوا يف تصحيحهم إياه مجيعاً خمطئني فهل وص
بأم يصححون ما يؤيد اإلرجاء؟! تاهللا إا إلحدى الكرب؛ أن يتسلط على هذا 

  العلم من ال حيسنه، وأن يضعف ما يصححه أهل العلم!
وهذا احلديث الصحيح يستفاد منه؛ أن اجلهل قد يبلغ ببعض الناس أم ال 

م يعرفون وجوب الصالة وسائر يعرفون من اإلسالم إال الشهادة، وهذا ال يعين أ
األركان مث هم ال يقومون ا؛ كال، ليس يف احلديث شيء من ذلك، بل هم يف 
ذلك ككثري من أهل البوادي واملسلمني حديثاً يف بالد الكفر ال يعرفون من 
اإلسالم إال الشهادتني، وقد يقع شيء من ذلك يف بعض العواصم، فقد سألين 

تزوجها، وكانت تصلي دون أن تغتسل من اجلماع!  أحدهم هاتفياً عن امرأة
وقريباً سألين إمام مسجد ينظر إىل نفسه أنه على شيء من العلم يسوغ له أن 
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خيالف العلماء! سألين عن ابنه أنه كان يصلي جنباً بعد أن بلغ مبلغ الرجال 
اهللا واحتلم؛ ألنه كان ال يعلم وجوب الغسل من اجلنابة! وقد قال ابن تيمية رمحه 

  ) :٤١/ ٢٢يف " جمموع الفتاوى " (
" ومن علم أن حممداً رسول اهللا فآمن بذلك، ومل يعلم كثرياً مما جاء به؛ مل 
يعذبه اهللا على ما مل يبلغه؛ فإنه إذا مل يعذر على ترك اإلميان بعد البلوغ، فإنه [أن] 

 -اهللا  ال يعذبه على بعض شرائطه إال بعد البلوغ أوىل وأحرى، وهذه سنة رسول
  املستفيضة عنه يف أمثال ذلك ". -صلى اهللا عليه وسلم 

مث ذكر أمثلة طيبة؛ منها: املستحاضة؛ قالت: إين أستحاض حيضة شديدة 
  متنعين الصالة والصوم؟ فأمرها بالصالة زمن دوام االستحاضة، ومل يأمرها بالقضاء.

وحديثها  قلت: وهذه املستحاضة هي فاطمة بنت أيب حبيش رضي اهللا عنها،
  ) .٢٨١يف "الصحيحني " وغريمها، وهو خمرج يف "صحيح أيب داود" (

ومثلها: أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرمحن بن عوف، واستحيضت سبع 
سنني، وحديثها عند الشيخني أيضاً، وهو خمرج يف " صحيح أيب داود " أيضاً 

)٢٨٣. (  
ا ابن تيمية؛ فإن يف ومثة ثالثة؛ وهي محنة بنت جحش، وهي اليت أشار إليه

حديثها: "إين أستحاض حيضة كثرية شديدة؛ فما ترى فيها؛ قد منعتين الصالة 
والصوم.. " احلديث. أخرجه أبو داود وغريه من أصحاب "السنن " بإسناد حسن، 

  ) .١ ٨٨) ، و"اإلرواء" (٢٩٣وصححه مجع، وهو خمرج يف "صحيح أيب داود" (
كان ينبغي أن يضم إىل ما سبق نقله عنه؛ هذا؛ وهناك نص آخر لإلمام أمحد 

لشديد ارتباطه به وداللته أيضاً على أن تارك الصالة ال يكفر مبجرد الترك، ولكن 
  ) :٥٦/١٩٥هكذا قُدر؛ قال عبد اهللا بن أمحد يف "مسائله " (ص 

  " سألت أيب عن رجل فرط يف صلوات شهرين؟ فقال:
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ات؛ فال يزال يصلي حىت يكون يصلي ما كان يف وقت حيضره ذكر تلك الصلو
آخر وقت الصالة اليت ذكر فيها هذه الصلوات اليت فرط فيها؛ فإنه يصلي هذه اليت 
خياف فوا؛ وال يضيع مرتني؛ مث يعود فيصلي أيضاً حىت خياف فوت الصالة اليت 
بعدها؛ إال إن كثر عليه؛ ويكون ممن يطلب املعاش؛ وال يقوى أن يأيت ا؛ فإنه 

 حيتاج إىل أن يطلب ما يقيمه من معاشه؛ مث يعود إىل الصالة؛ ال جتزئه يصلي حىت
صالة وهو ذاكر الفرض املتقدم قبلها، فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو يف صالة 

."  
 فانظر أيها القارئ الكرمي! هل ترى يف كالم اإلمام أمحد هذا إال ما يدل على

سالم مبجرد ترك الصالة؛ بل صلوات ما سبق حتقيقه؛ أن املسلم ال خيرج من اإل
  شهرين متتابعني! بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب املعاش.

: أنه يبقى على -وهو ما سبق  -وهذا عندي يدل على شيئني: أحدمها 
  إسالمه، ولو مل تربأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت.

 -قد أن اإلمام أمحد واآلخر: أن حكم القضاء دون حكم األداء؛ ألنين ال أعت
يأذن بترك الصالة حىت خيرج وقتها لعذر طلب  -بل وال من هو دونه يف العلم

  املعاش. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
هو الذي  -وما يف معناها -واعلم أخي املسلم! أن هذه الرواية عن اإلمام أمحد

ثانياً؛  دينبغي أن يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه أوالً؛ وخلصوص اإلمام أمح
األخرى  لقوله رمحه اهللا: " إذا صح احلديث فهو مذهيب "؛ وخباصة أن األقوال

" اإلنصاف "  املروية عنه على خالف ما تقدم مضطربة جداً؛ كما تراها يف كتاب
) وغريه من الكتب املعتمدة؛ ومع اضطراا؛ فليس يف شيء منها ٣٢٨-١٠/٣٢٧(

الصالة؛ وإذ األمر كذلك؛ فيجب محل  التصريح بأن املسلم يكفر مبجرد ترك
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الروايات املطلقة عنه على الروايات املقيدة واملبنية ملراده رمحه اهللا؛ وهي ما تقدم 
  نقله عن ابنه عبد اهللا.

 ولو فرضنا أن هناك رواية صرحية عنه يف التكفري مبجرد الترك؛ وجب تركها
صحيح الصريح يف خروج والتمسك بالروايات األخرى؛ ملوافقتها هلذا احلديث ال

تارك الصالة من النار بإميانه ولو مقدار ذرة. وذا صرح كثري من كبار علماء 
ونص  ،-كما تقدم يف نقل أيب الفرج عنه  -احلنابلة احملققني؛ كابن قدامة املقدسي 

  كالم ابن قدامة:
  " وإن ترك شيئاً من العبادات اخلمس اوناً؛ مل يكفر".

 ) يف حبث طويل٣٠٢ -٢/٢٩٨قنع "، وحنوه يف "املغين " (كذا يف كتابه "امل
 له؛ ذكر اخلالف فيه وأدلة كل فريق؛ مث انتهى إىل هذا الذي يف " املقنع"؛ وهو
 احلق الذي الريب فيه؛ وعليه مؤلف " الشرح الكبري" و" اإلنصاف " كما تقدم

ترمجة اإلمام  وإذا عرفت الصحيح من قول أمحد؛ فال يرد عليه ما ذكره السبكي يف
  ) ، قال:٢٢٠/ ١الشافعي؛ من " طبقات الشافعية الكربى " (

" حكي أن أمحد ناظر الشافعي يف تارك الصالة؛ فقال له الشافعي: يا أمحد! 
تقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: يقول: ال إله إال 

ذا القول مل يتركه!! قال: يسلم بأن اهللا حممد رسول اهللا. قال: فالرجل مستدمي هل
يصلي. قال: صالة الكافر ال تصح وال حيكم باإلسالم ا. فانقطع أمحد وسكت 

."  
  فأقول: اليرد هذا على أمحد رمحه اهللا ألمرين:

أحد مها: أن احلكاية ال تثبت، وقد أشار إىل ذلك السبكي رمحه اهللا بتصديره 
  إياها بقوله: " حكي"، فهي منقطعة.
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 واآلخر: أنه ذكر بناًء على القول بأن أمحد يكفر املسلم مبجرد ترك الصالة؛
 وهذا مل يثبت عنه كما تقدم بيانه؛ وإمنا يرد هذا على بعض املشايخ الذين ال
 يزالون يقولون بالتكفري مبجرد الترك! وأملي أم سريجعون عنه بعد أن يقفوا على

ه من كبار أئمة احلنابلة املوافق له؛ هذا احلديث الصحيح؛ وعلى قول أمحد وغري
فإنه ال جيوز تكفري املسلم املوحد بعمل يصدر منه؛ حىت يتبني منه أنه جاحد ولو 
بعض ما شرع اهللا؛ كالذي يدعى إىل الصالة فإن استجاب وإال قتل كما تقدم. 

  :الغزايل أنه قال ) عن١٢/٣٠٠ويعجبين ذه املناسبة ما نقله احلافظ يف "الفتح " (
" والذي ينبغي االحتراز منه: التكفري؛ ما وجد إليه سبيالً، فإن استباحة دماء 
املسلمني املقرين بالتوحيد خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ 

  يف سفك دم ملسلم واحد ".
 هذا؛ وقد بلغين أن بعضهم ملا أُوِقف على هذا احلديث؛ شك يف داللته على

سلم التارك للصالة من اخللود يف النار مع الكفار، وزعم أنه ليس له ذكر يف جناة امل
كل الدفعات اليت أخرجت من النار. وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا مبكابرة متعصبة 
املذاهب يف رد دالالت النصوص انتصاراً للمذهب، فإن احلديث صريح يف أن 

تأكل وجوههم، فما بعدها من الدفعة األوىل مشلت املصلني بعالمة أن النار مل 
الدفعات ليس فيها مصلون بداهة، فإن مل ينفع مثل هذا بعض املقلدين اجلامدين؛ 

  فليس لنا إال أن نقول: (سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني) .
(تنبيه) : ابن قدامة رمحه اهللا من مجلة الذين فام االستدالل ذا احلديث 

فري تارك الصالة كسالً. لكن العجيب أنه الصحيح للمذهب الصحيح يف عدم تك
ذكر حديثاً آخر لو صح لكان قاطعاً للخالف؛ ألن فيه أن موىل لألنصار مات 

بغسله والصالة عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان يصلي ويدع، ومع ذلك أمر 
ودفنه، وهو وإن كان قد سكت عنه؛ فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية 



٤٣٢ حديث الذكريات

مر الذي مكنين من دراسته واحلكم عليه مبا يستحق من الضعف اخلالل، األ
  ) .٦٠٣٦والنكارة، ولذلك أودعته يف الكتاب اآلخر: " الضعيفة " (

من  بعد كتابة ما تقدم بأيام أطلعين بعض إخواين على كتاب بعنوان هام: "فتح
اللطيف  العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصالة ليس من الكفار" تأليف عطاء بن عبد

بن أمحد، ففرحت به فرحاً كبرياً، وازداد سروري حينما قرأته، وتصفحت بعض 
بل  -فصوله، وتبني يل أسلوبه العلمي وطريقته يف معاجلة األدلة املختلفة اليت منها

ختريج األحاديث وتتبع طرقها وشواهدها، ومتييز صحيحها من  -هي أمهها
جيوز االشتغال به لضعفه، واالعتماد  ضعيفها؛ ليتسىن له بعد ذلك إسقاط ما ال

على ما ثبت منها، مث االستدالل به أو اجلواب عنه، وهذا ما صنعه األخ املؤلف 
جزاه اهللا خرياً؛ خالفاً لبعض املؤلفني الذي حيشرون كل ما يؤيدهم دون أن يتحروا 

لك الصحيح فقط؛ كما فعل الذين ردوا علي يف مسألة وجه املرأة من املؤلفني يف ذ
من السعوديني واملصريني وغريهم. أما هذا األخ (عطاء) ؛ فقد سلك املنهج العلمي 
يف الرد على املكفرين؛ فتتبع أدلتهم، وذكر ما هلا وما عليها، مث ذكر األدلة املخالفة 
هلا على املنهج نفسه، ووفق بينها وبني ما خيالفها بأسلوب رصني متني، وإن كان 

لتساهل يف التصحيح باعتبار الشواهد، مث التكلف يف يصحبه أحياناً شيء من ا
التوفيق بينه وبني األحاديث الصحيحة الدالة على عدم كفر تارك الصالة؛ كما فعل 
يف حديث أيب الدرداء يف الصالة: " فمن تركها فقد خرج من امللة ". فإنه بعد أن 

قة شواهد تكلم عليه وبني ضعف إسناده؛ عاد فقواه بشواهده، وهي يف احلقي
قاصرة ال تنهض لتقوية هذا احلديث، مث أغرب فتأول اخلروج املذكور فيه بأنه 
خروج دون اخلروج!! وله غري ذلك من التساهل والتأويل؛ كاحلديث املخرج يف " 

  ) .٦٠٣٧الضعيفة " (



٤٣٣ ينمن حياة العالمة األلبا

واحلق؛ أن كتابه نافع جداً يف بابه؛ فقد مجع كل ما يتعلق به سلباً أو إجياباً، 
رفضاً؛ دون تعصب ظاهر منه ألحد أو على أحد، وأحسن ما فيه الفصل قبوالً أو 

األول من الباب الثاين؛ وهو كما قال: " يف ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك 
) دليالً، ولقد ظننت حني ١٢الصالة ال خيرج من امللة "! وعدد أدلته املشار إليها (
لشفاعة هذا؛ ألنه قاطع للرتاع قرأت هذا العنوان يف مقدمة كتابه أن منها حديث ا

قد فاته كما فات غريه من املتقدمني على ما  -مع األسف -كما سبق بيانه، ولكنه
  سلف ذكره.

  غري أنه البد يل من التنويه بدليل من أدلته ألمهيته وغفلة املكفرين عنه؛
  :-صلى اهللا عليه وسلم  -أال وهو قوله 

 يق.. " احلديث، وفيه ذكر التوحيد،" إن لإلسالم صوى ومناراً كمنار الطر
صلى اهللا عليه  -والصالة وغريها من األركان اخلمسة املعروفة والواجبات، مث قال 

  :-وسلم 
نبذ  " فمن انتقص منهن شيئاً؛ فهو سهم من اإلسالم تركه؛ ومن تركهن؛ فقد

  اإلسالم وراءه ".
بني أن بعضه صحيح وقد خرجه املومى إليه خترجياً جيداً، وتتبع طرقه؛ و

اإلسناد، مث بني داللته الصرحية على عدم خروج تارك الصالة من امللة. فراجعه 
  وراجع الكتاب كله؛ إن كان عندك شك يف املسألة.

) منذ أكثر من ثالثني سنة، واستفاد هو ٣٣٣وقد كنت خرجته قدمياً برقم (
لك أدىن إشارة، ولقد ولكنه مل يشر إىل ذ -كما هو شأن املتأخر مع املتقدم -منه

كان حيسن به ذلك؛ وال سيما أنه خصين بالنقد يف بعض األحاديث، وذلك مما ال 
يضرين البتة؛ بل إنه لينفعين أصاب أم أخطأ، وليس اآلن جمال تفصيل القول يف 

  ذلك.



٤٣٤ حديث الذكريات

واخلالصة؛ أن حديثنا هذا حديث الشفاعة حديث عظيم، ومن ذلك داللته 
ال خيرج من امللة، وأنه ال خيلد  -مع إميانه بوجوا -ةالقاطعة على أن تارك الصال
  يف النار مع الكفرة الفجرة.

ولذلك؛ فإين أرجو خملصاً كل من وقف على هذا احلديث وغريه مما يف معناه 
أن يتراجع عن تكفري املسلمني التاركني للصالة مع إميام ا، واملوحدين هللا تبارك 

خطري جداً كما تقدم. وعليهم فقط أن يذكروا  وتعاىل؛ فإن تكفري املسلم أمر
بعظمة مرتلة الصالة يف اإلسالم مبا جاء يف ذلك يف الكتاب واألحاديث النبوية، 

من أيدي العلماء،  -مع األسف -واآلثار السلفية الصحيحة، فإن احلكم قد خرج
له فهم لذلك ال يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل يف تارك واحد الصالة؛ ب

مجع من التاركني؛ ولو يف دولتهم فضالً عن الدول اإلسالمية األخرى! فإن قتل 
التارك للصالة بعد دعوته إليها إمنا كان حلكمة ظاهرة، وهو لعله يتوب إذا كان 

 -مؤمناً ا، فإذا آثر القتل عليها؛ دل ذلك على أن تركه كان عن جحد، فيموت
ن تيمية، فامتناعه منها يف هذه احلالة دليل كافراً؛ كما تقدم عن اب -واحلالة هذه

عملي على خروجه من امللة. وهذا مما ال سبيل إىل حتقيقه اليوم مع األسف، فليقنع 
على ما عليه مجهور أئمة املسلمني؛ بعدم تكفري  -إذن من الوجهة النظرية -العلماء

السنة الصحيحة؛ تارك الصالة مع إميانه ا، وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من 
فال عذر ألحد بعد ذلك (فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 

  ] .٦٣يصيبهم عذاب أليم) [النور/
 مث طَبعت هذا البحث يف رسالة خاصة بعنوان " حكم تارك الصالة " فنفع اهللا

لصالة ا من شاء من عباده، واستنكر بعض املؤلفني ما فيه من احلكم: أن تارك ا
 ليس بكافر؛ ملخالفته إياه عقيدة، فهو ذا االعتبار خمالف -مع إميانه ا -كسالً

له؛ وهو عمل قليب؛ واهللا عز وجل ضمن أن ال يضيعه؛ كما قال أبو سعيد يف 



٤٣٥ ينمن حياة العالمة األلبا

احلديث هذا: " فمن مل يصدق ذا احلديث؛ فليقرأ هذه اآلية: (إن اهللا ال يظلم 
 كه الصالة فهو مشابه للكفار عمالً؛ الذينمثقال ذرة..) ". وبالنظر إىل تر

نطعم  يتحسرون يوم القيامة؛ فيقولون وهم يف سقر: (مل نك من املصلني. ومل نك
وقد  املسكني) ؛ فكفره كفر عملي؛ ألنه عمل عمل الكفار؛ فهو كالتارك للزكاة؛

صح احلديث أيضاً أن مانع الزكاة يعذب يوم القيامة مباله الذي كان منعه، مث 
تأول -هدانا اهللا وإياه -يساق إما إىل اجلنة وإما إىل النار، ولكن املؤلف املشار إليه

هذا احلديث كما تأول حديث املانع للزكاة تأويالً عطل داللته الصرحية على ما 
ذهبنا إليه من الفرق بني الكفر االعتقادي والكفر العملي؛ مع أنه قد صح هذا عن 

 ى عليه من بعدهم من أتباع السلف؛ كابن القيمابن عباس وبعض تالمذته، وجر
ولو  وشيخه؛ كما تقدم يف هذا البحث؛ ومع ذلك مل يعرج عليه املومى إليه مطلقاً

  لرده؛ وال سبيل له إليه! واهللا عز وجل يقول: (أفنجعل املسلمني كارمني.
مالكم كيف حتكمون) ؟ وكذلك صرف املؤلف املذكور نظره عن حديث: " 

 الم صوى.." الصريح يف التفريق بني: " من ترك سهماً؛ فهو سهم منلإلس إن
 اإلسالم تركه "؛ وبني " من ترك األسهم كلها؛ فقد نبذ اإلسالم كله "؛ فلم
 يتعرض له جبواب. وال أستبعد أن حياول تأويله أو تضعيفه؛ كما فعل بغريه من

  األحاديث الصحيحة.
وال أدري مىت تسنح يل الفرصة للرد  وباجلملة؛ فمجال الرد عليه واسع جداً،

عليه، وبيان ما يؤخذ عليها فقهاً وحديثاً؟ وإن كنت أشكر له أدبه ولطفه وتبجيله 
لكاتب هذه األحرف، ودفاعه عن عقيدة أهل احلديث يف أن اإلميان يزيد وينقص؛ 

نه وإن كان قد اقترن به أحياناً شيء من الغلو واملخالفة؛ واالام باإلرجاء؛ مع أ
يعلم أنين أخالفهم خمالفة جذرية؛ فأقول: اإلميان يزيد وينقص؛ وإن األعمال 
الصاحلة من اإلميان، وإنه جيوز االستثناء فيه؛ خالفاً للمرجئة، ومع ذلك رماين أكثر 



٤٣٦ حديث الذكريات

: " وأتبع -صلى اهللا عليه وسلم  -من مرة باإلرجاء! فقلب بذلك وصية النيب 
  ا أشبه اليوم بالبارحة!السيئة احلسنة متحها.. "! فقلت: م

فقد قال رجل البن املبارك: " ما تقول فيمن يزين ويشرب اخلمر؛ أمؤمن هو؟ 
قال: ال أخرجه من اإلميان. فقال الرجل: على كرب السن صرت مرجئاً! فقال له 
ابن املبارك: إن املرجئة ال تقبلين! أنا أقول: اإلميان يزيد وينقص. واملرجئة ال تقول 

ئة تقول: حسناتنا متقبلة. وأنا ال أعلم تقبلت مين حسنة؟ وما ذلك. واملرج
أحوجك إىل أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء ". رواه ابن راهويه يف "مسنده " 

)٦٧١ -٣/٦٧٠. (  
قلت: ووجه املشاة بني االامني الظاملني هو اإلشراك بالقول مع املرجئة يف 

كفري تارك الصالة كسالً؛ وابن املبارك يف بعض ما يقوله املرجئة؛ أنا بقويل بعدم ت
عدم تكفري مرتكب الكبرية ولو أردت أن أقابله باملثل لرميته باخلروج؛ ألن 
اخلوارج يكفرون تارك الصالة وبقية األركان األربعة! و (أعوذ باهللا أن أكون من 

  اجلاهلني) .
   [ مقدمة الد السابع من الصحيحة ] 
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٣٧ ينمن حياة العالمة األلبا

  لكتاب " حتفة املودود "  اختصار الشيخ
  

كان الداعي إىل ختريج احلديث: أنين شرعت قريبا يف أواسط شهر اهللا احملرم 
) يف اختصار كتاب ابن قيم اجلوزية: "حتفة املودود يف أحكام ١٤٠٤سنة (

املولود"، فمر يب هذا احلديث، وقد عزاه يف موضع البن أيب خيثمة، ويف آخر أليب 
"االستذكار"؛ ساكتا عليه فيهما، فتذكرت أن شيخه ابن تيمية عمر بن عبد الرب يف 

كان قد ذكر طرفا منه يف كتابه "الكلم الطيب" الذي كنت حققته وخرجت 
) يف املكتب اإلسالمي، ذكره مع أحاديث أخرى ١٣٨٥أحاديثه، مث طبعته سنة (

  ) قائال:١٢٧-١٢٥(ص 
  "هذه األحاديث يف (الصحاح) ".

نين مل أعثر عليه، وأبديت شكي يف كونه يف "الصحاح"! فعلقت عليه يومئذ بأ
واآلن تأكدت من خطأ عزوه إليها، وتبينت أن إسناد احلديث ضعيف جدا: واهللا 

  تعاىل هو املوفق اهلادي.
  ]١١/٧٧٣[ الضعيفة 

  
  
  
  
  
  
  


