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  المقّدمة

يعتبر الشيخ األلبـاني مـن أعمـدة التيـار السـلفي فـي العصـر        
الحاضر, وقـد راجـت كتبـه, وذاع صـيته, وافتخـر بـه السـلفيون,        
ــه الوقــت,     ــام المجــدد, ومحــدث العصــر, وفقي ووســموه باإلم
والمحقّق المتقن.., وأن الطعـن فيـه هـو إعانـة علـى الطعـن فـي        

يـة مـن أهـم المراجـع التـي      السنّة النبويـة, وغـدت كتبـه الحديث   
يعتمــدونها, وتصــحيحاته وتضــعيفاته للحــديث تحضــى بقيمــة  

فـي الفكـر    اُألولىعلمية عالية عندهم؛ باعتباره يمثّل الشخصية 
  السلفي.

ة مــن دون ونحــن ومــن أجــل بيــان الحقيقــة باألدلّــة العلميــ 
تعصّــب أو هــوى, ارتأينــا أن نكتــب بحثــا مختصــرا نتنــاول فيــه 

أللباني الحديثية؛ لنزنهـا بميـزان العـدل واإلنصـاف,     بعض آراء ا
  ونرى حقيقة ما وصل إليه هذا الرجل من المقام العلمي.



       ٩  المقّدمة

وبدأنا البحث بذكر نبذة عن حياة الشيخ األلبـاني, اقتبسـناها   
من أقالم أنصاره ومريديه, ثم تعرضنا لمعنى السلفية, وبينا رأي 

ها بمـا آلـت إليـه أنظارنـا     األلباني في المراد من السلف, مع تعقّب
  من مالحظات على ذلك.

وكذا تناولنـا أحـد أصـول السـلفية, وهـو رفضـهم للتقليـد,        
ــنّة, واستعرضــنا بعــض     ــاب والس ــى الكت وإيجــابهم الرجــوع إل

  كلمات الشيخ األلباني في ذلك وأردفناها بالتحليل والنقد.
ثم دار محور بحثنـا حـول اعتبـار خبـر الواحـد عنـد الشـيخ        

ني وبينا أدلّته في شـموله للعقائـد واألحكـام علـى السـواء,      األلبا
  وأتبعناها بنقاشات وردود علمية.

ــام      ــى التناقضــات واألوه ــر البحــث إل ــي آخ ــا ف ــم تطرقن ث
ــحيحاته       ــي تص ــاني ف ــيخ األلب ــا الش ــام به ــي ق ــات الت والتدليس
وتضعيفاته, وقد ذكرنا عدة شواهد على ذلك, وناقشـناها نقاشـا   

فيه الدقّة والرصانة, ليتبين من خالله مدى تنـاقض  علميا توخّينا 
  وتدليس هذا الرجل, وإيهامه القراء بصحة ما يقوله.

وقد أحلنا القارئ إلى كتب عديدة ألّفها عدد من علماء 
أهل السنّة في الرد على الشيخ األلباني؛ لتكون مفتاحا يصل من 

  خالله القارئ إلى حقائق ما نقول.
ون قد وفّقنا فـي كشـف شـيء مـن الحقيقـة      نسأل اهللا أن نك
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  بصورة علمية حيادية بعيدة عن التعصّب واتّباع الهوى.
  والحمد هللا رب العالمين
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  األلباني والسلفیة





  األلباني والسلفیة

   )مقتبسة من أقالم أنصاره ومريديه( نبذة عن حیاة الشیخ األلباني
أهـل  أحد أبرز علماء  ,دين األلبانيالشيخ محمد ناصر ال هو
مـن علمـاء    عندهمفي العصر الحديث، ويعتبر  )السلفيين(السنّة 

  ــر ــارزين المتف ــديث الب ــديل،    الح ــرح والتع ــم الج ــي عل دين ف
وقـال عنـه العلمـاء     ,ة في مصطلح الحـديث حج يعدون كالمهو

بـن  اه أعاد عصـر ابـن حجـر العسـقالني والحـافظ      إنّ: ثونالمحد
  رهم من علماء الجرح والتعديل.  كثير وغي

  مولده ونشأتھ

ـهـ ١٣٣٣د ناصر الدين بن نوح األلباني عام ولد الشيخ محم 
 ـحينئذ   ـم في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا١٩١٤الموافق 

عن أسرة فقيرة يغلب عليها الطابع العلمي، فكـان والـده مرجعـاً    
  مهم ويرشدهم. للناس يعلّ

بصــحبة والــده إلــى دمشــق الشــام هــاجر صــاحب الترجمــة 
 )ملـك ألبانيـا  (لإلقامة الدائمة فيها بعد أن انحـرف أحمـد زاغـو    
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ة.  ببالده نحو الحضارة الغربية العلماني  
في مدرسة اإلسـعاف الخيـري    االبتدائيةاأللباني دراسته  أتم

  نظـراً لـرأي والـده الخـاص فـي المـدارس       , وقفي دمشـق بتفـو
ر عــدم إكمــال الدراســة ينيــة، فقــد قــرة مــن الناحيــة الدالنظاميــ
ةالنظامي, قام مـن خاللـه بتعليمـه     ,ًزااً مركّووضع له منهجاً علمي

القرآن الكريم، والتجويـد، والنحـو والصـرف، وفقـه المـذهب      
  .الحنفي

وقد ختم األلباني على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية 
اني الشـيخ سـعيد البرهـ   يـد  حفص عن عاصم، كما درس علـى  

مراقي الفالح في الفقه الحنفي وبعض كتب اللغة والبالغة، هذا 
في الوقت الذي حرص فيه على حضور دروس وندوات بهجـة  

  البيطار.  
ى صار مـن  أخذ عن أبيه مهنة إصالح الساعات فأجادها حتّ

  .أصحاب الشهره فيها، وأخذ يتكسب رزقه منها
  إلى علم الحدیث واھتمامھ بھ األلباني توجھ

لـه بتقليـد المـذهب الحنفـي      هالـرغم مـن توجيـه والـد     على
وتحذيره الشديد من االشتغال بعلم الحديث، فقد أخذ األلبـاني  

م الحديث في نحو العشرين ه نحو الحديث وعلومه، فتعلّبالتوج
ة المنار التي كان يصـدرها الشـيخ   راً بأبحاث مجلّمتأثّ ,من عمره
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قـام بـه هـو نسـخ     ل عمـل حـديثي   وكـان أو , محمد رشيد رضا
في اإلحياء مـن   المغني عن حمل األسفار في تخريج ما(كتاب 
  للحافظ العراقي مع التعليق عليه.  )األخبار

ة بدمشـق،  معروفاً بذلك فـي األوسـاط العلميـ    األلبانيأصبح 
ة صت غرفـة خاصّـ  ة بدمشق خصّإدارة المكتبة الظاهري نأى حتّ
ضـافة إلـى منحـه نسـخة مـن      ة، باإلليقوم فيها بأبحاثه العلميـ  ؛له

  .مفتاح المكتبة حيث يدخلها وقت ما شاء
ا عن التأليف والتصنيف، فقـد ابتـدأهما فـي العقـد الثـاني      أم

ل مؤلّمن عمره، وكان أوة على معرفـة الـدليل   فاته الفقهية المبني
 )تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد(والفقه المقارن كتاب 

أوائـل تخاريجـه الحديثيـة المنهجيـة     وهو مطبـوع مـراراً، ومـن    
ــاب   ــب وتخــريج معجــم    (أيضــاً كت ــي ترتي ــروض النضــير ف ال
  وال يزال مخطوطاً.   )الطبراني الصغير
ى اهللا شتغال الشـيخ األلبـاني بحـديث رسـول اهللا صـلّ     كان ال

، وقـد زاد  هوسلم أثره البـالغ فـي التوجـه السـلفي لـ      )وآله( عليه
العته لكتب ابن تيميـه وتلميـذه   ثه وثباته على هذا المنهج مطتشب

ابن القية.  م وغيرهما من أعالم المدرسة السلفي  
مـن أبـرز الـدعاة إلـى السـلفية فـي كـلّ          لذا فإن الشيخ يعـد

الكثيـر مـن مشـايخ     الشـيخ األلبـاني   زار معانيها ببالد الشام. وقد
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وجــرت بينــه وبيــنهم مناقشــات حــول مســائل التوحيــد  ,دمشــق
ــ تّواال ــاع والتعصّ ــذلك    ب ــيخ ل ــي الش ــدع، فلق ــذهبي والب ب الم

ــن   ــاء المــذاهب المعارضــة الشــديدة م ومشــايخ الصــوفية  علم
وهـابي  (ه ويشيعون عنـه بأنّـ   ,ة، فكانوا يثيرون عليه العامغيرهمو

  .رون الناس منهويحذّ )ضال
  نشط الشيخ في دعوته من خالل: 

تين كلّ أسبوع حيـث  دروسه العلمية التي كان يعقدها مر )أ
ومن الكتب التي  ,ها طلبة العلم وبعض أساتذة الجامعاتيحضر

كان يدرة: سها في حلقات علمي  
فتح المجيد لعبد الرحمن بـن حسـن بـن محمـد بـن عبـد        -

  الوهاب. 
الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني شرح صـديق   -

  حسن خان. 
  أصول الفقه لعبد الوهاب خالف.   -
ر علوم الحـديث البـن كثيـر    الباعث الحثيث شرح اختصا -
  حمد شاكر. أشرح 
  منهاج اإلسالم في الحكم لمحمد أسد.  -
  لسيد سابق.  ةفقه السنّ -
المنتظمة التي بدأت بأسبوع واحد مـن   ةرحالته الشهري )ب
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ــهر  ــلّ ش ــد  ,ك ــم زادت م ــارة   ث ــا بزي ــوم فيه ــان يق ــث ك تها حي
طق فـي  المحافظات السورية المختلفه، باإلضافة إلى بعض المنا

  المملكة األردنية قبل استقراره فيها مؤخراً.
سـنة  كانـت قبـل   اُألولـى لإلعتقـال مـرتين،    األلبـاني  ضتعر 
وهـي نفـس    ,ة شـهر فـي قلعـة دمشـق    حيث اعتقل لمدم, ١٩٦٧

 )٦٧(القلعة التي اعتقل فيهـا ابـن تيميـة، وعنـدما قامـت حـرب       
  رأت الحكومة أن تفرج عن جميع المعتقلين السياسيين. 

كن بعدما اشـتدت الحـرب عـاد الشـيخ إلـى المعتقـل مـرة        ل
ثانية، ولكن هذه المرة في سجن الحسكة شـمال شـرق دمشـق،    

ق وقد قضى فيه الشـيخ ثمانيـة أشـهر، وخـالل هـذه الفتـرة حقّـ       
واجتمع مع شخصـيات   ,مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري

  كبيرة في المعتقل. 
  نجازاتھإأعمالھ و

شــيخ محمــد بهجـت البيطــار مــع  كـان يحضــر نـدوات ال   )١
بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق، منهم عز الـدين التنـوحي   

  ألبي تمام. )الحماسة(ن وإذ كانوا يقرؤ
اختارته كلية الشريعة فـي جامعـة دمشـق ليقـوم بتخـريج       )٢

ة بموسوعة الفقه اإلسالمي، التي عزمـت  أحاديث البيوع الخاصّ
  م. ١٩٥٥الجامعة على إصدارها عام 



     18 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

لت فـي عهـد   كّاختير عضواً في لجنة الحـديث، التـي شُـ    )٣
ة الوحدة بـين مصـر وسـوريا، لإلشـراف علـى نشـر كتـب السـنّ        

  وتحقيقها.  
٤( ة في بنارس طلبت إليه الجامعة السلفي) أن يتـولى   )الهنـد

مشيخة الحديث، فاعتذر عـن ذلـك لصـعوبة اصـطحاب األهـل      
  ذاك.  واألوالد بسبب الحرب بين الهند وباكستان آن

اختيـــر عضـــواً للمجلـــس األعلـــى للجامعـــة اإلســـالمية  )٥
  . ـه ١٣٩٨إلى  هـ ١٣٩٥بالمدينة المنورة من عام 

الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رئـيس إدارة        قبلانتدب من  )٦
البحوث العلمية واإلفتاء للدعوة فـي مصـر والمغـرب وبريطانيـا     

المي ة والمـنهج اإلسـ  إلى التوحيـد واالعتصـام بالكتـاب والسـنّ    
  الحق.  
 ئــة،ا، ربــت علــى المكثيــرةفــات وتحقيقــات للشــيخ مؤلّ )٧

إرواء الغليـل فـي   : ومـن أبرزهـا   ,وطبع أكثرها طبعـات متعـددة  
تخريج أحاديـث منـار السـبيل، وسلسـلة األحاديـث الصـحيحة       
وشــيء مــن فقههـــا وفوائــدها، سلســـلة األحاديــث الضـــعيفة     

 ـ  والموضوعة وأثرها السـية، وصـفة صـالة  ئ فـي األم  مـن   النبـي
  ك تراها. التكبير إلى التسليم كأنّ

  علیھالسلفّیة  علماء ثناء
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  قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 
ما رأيت تحـت أديـم السـماء عالمـا بالحـديث فـي العصـر        «

   <.الحديث مثل العالمة محمد ناصر الدين األلباني
 صلى اهللا عليه وآله -حديث رسول اهللا  ابن باز حول سئلو 
ه على رأس كلّ مائـة سـنة مـن    اهللا يبعث لهذه األم نإ« :-وسلم
يد لها دينهاجد :> ـد   «د هـذا القـرن، فقـال:    من مجـدالشـيخ محم

واهللا  ,يد هــذا العصــر فــي ظنّــهــو مجــد ,ناصــر الــدين األلبــاني
  .<أعلم

  محمد صالح العثيمين:  الشيخوقال 
فالذي عرفته عن الشيخ من خالل اجتماعي به وهـو قليـل،   «

ة، ومحاربة البدعة، سواء كـان  اً على العمل بالسنّه حريص جدأنّ
فاتـه فقـد   ا مـن خـالل قراءتـي لمؤلّ   في العقيدة أم في العمل، أم

في الحديث، رواية ودرايـة،   ه ذو علم جمعرفت عنه ذلك، وأنّ
قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس، من حيث العلم  الىاهللا تع وأن

جـاه إلـى علـم الحـديث، وهـذه ثمـرة       تّومن حيث المنهاج واال
ا من حيـث التحقيقـات العلميـة    وهللا الحمد، أم ,كبيرة للمسلمين

  <.الحديثية فناهيك به
  وقال الشيخ حمود بن عبد اهللا بن التويجري: 
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األلباني اآلن علم على السنّة, الطعن فيه اعانـة علـى الطعـن    «
  في السنة<.

  وقال الشيخ مقبل الوادعي: 
الشيخ محمد ناصـر الـدين    أن: أعتقده وأدين اهللا بهوالذي «

دين الـذين يصـدق علـيهم قـول     من المجد )حفظه اهللا(األلباني 
اهللا يبعـث علـى رأس كـلّ     إن: )مى اهللا عليـه وسـلّ  صـلّ (الرسول 

   <.مائة سنة من يجدد لها أمر دينها
  وفاتھ

األلباني قبيل يوم السـبت فـي الثـاني والعشـرين      الشيخي توفّ
م، ١٩٩٩، الموافق الثاني من أكتوبر ـه١٤٢٠من جمادى اآلخرة 

  ودفن بعد صالة العشاء. 
وهكــذا تبــين أن الشــيخ األلبــاني يعــد أحــد أركــان الفكــر  
الســلفي فــي العصــر الحاضــر, وكــان لــه اهتمــام فــي الحــديث  
ــلفية       ــاء الس ــدة, وأن علم ــة عدي ــات حديثي ــه مؤلّف ــوي, ول النب

  .)١(ثنائهم عليهيعظّمونه كما اتضح من 
                                                  

) استفدنا هذه الترجمة من مصادر عديدة وهي: مقدمـة كتـاب الـذب األحمـد     ١(
موقــع الشــيخ األلبــاني علــى شــبكة المعلومــات  ,٣٢-١عــن مســند االمــام أحمــد: 

, مقـال  http: //www.alalbany.net/albany_serah.php (االنترنت).
   =  للـدكتور محمـد بـن لطفـي الصـباغ بعنـوان المحـدث الكبيـر الشـيخ محمـد           

الدين األلباني, مقال لزهير الشاويش بعنوان: نقـاط يسـيرة مـن سـيرة     ناصر =  

http://www.alalbany.net/albany_serah.php
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  تساؤل ال بّد منھ

غير أنّنا نسجل نقطة تثير التساؤل هنـا, وهـي أنّـه لـم يتّضـح      
كيف أن الشيخ صار محدثا كبيرا, بل وفقيها يرجع إليـه النـاس   
في الفتيا, فلم يتّضح لنا مـن خـالل متابعـة مـاذكر فـي ترجمتـه       
ــحيح       ــإن التص ــول, ف ــه واألص ــديث والفق ــته للح ــة دراس كيفي

لتضعيف فضال عن الفقاهة وقواعـدها وأصـولها تحتـاج إلـى     وا
من خاللها فرز للطالب دراسة طويلة عميقة ودقيقة حتّى يمكن 

الصحيح من السقيم, ومعرفة دالالت الكتـاب والروايـات, ومـا    
إلى ذلك من األمور المعقّدة التي تواجه الفقيه عنـد االسـتنباط,   

  وهذا ما لم نجده عند الشيخ األلباني.
  

                                                                                                
مع الحديث النبوي, مقـال لمحمـد صـفوت نـور الـدين       عطرة للشيخ األلباني

بعنوان: األلباني رافع لواء التصفية والتربية, مقال لعاصم بن عبـداهللا القريـوتي   
بعنوان: شذرات من ترجمة األلباني, مقال لسـعد بـن عبـداهللا البريـك بعنـوان:      

اب رحيل ريحانة الشام, مقال لعبد الـرزاق العبـاد بعنـوان: ذهـاب العلـم بـذه      
العلماء,وجميع هذه المقاالت طبعت في آخـر كتـاب مقـاالت األلبـاني لنـور      

, ٢٢٥ - ٢٢٢, ٢٠٦ - ٢٠٠, ١٩٩ - ١٩٧, ١٨٨- ١٨٧, ١٨٦ - ١٨٢دين طالــب: لــا
٢٢٩ - ٢٢٦ .  
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  ة في اللغة واالصطالحالسلفیّ 

..., أصـل يـدل علـى     سـلف: «: )هــ  ٣٩٥ت: (قال ابن فارس
تقدم وسبق, من ذلـك السـلف الـذي مضـوا, والقـوم السـالّف:       

  .)٢(المتقدمون<
السـلف: المتقـدم,   : «)هــ  ٥٠٢ت: (وقال الراغب األصفهاني

الً لِآلَفَجع   {قــال تعــالى:  ِرینَ ْلَن  اُھْم َس  لَفاً َوَم  َث ... ولفــالن )٣( }ِخ  
  .)٤(سلف كريم: أي آباء متقدمون<

والسـلف:...،وكلّ مـن   : «)هــ  ٨١٧ت: (وقال الفيروز آبـادي 
  .)٥(تقدمك من آبائك وقرابتك<

والسلف أيضاً: مـن تقـدمك   : «)هـ ٧١١ت: (وقال ابن منظور
من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل...., 

  .)٦(ول من التابعين السلف الصالح<ولهذا سمي الصدر األ
ن مـ  اإلنسـان سـلف  وقيـل:  : «)هــ  ٦٠٦ت: (وقال ابـن األثيـر  

ل ى الصدر األومه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمدتقَ
                                                  

 ، مادة سلف.٩٥/ ٣) مقاييس اللغة: ٢(
 .٥٦) الزخرف: ٣(
 .٢٣٩) مفردات غريب القرآن: ٤(
  .١٥٣/ ٣القاموس المحيط:  )٥(
 .١٥٩/ ٩العرب:  ) لسان٦(
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  .)٧(<من التابعين السلف الصالح
فالسلف لغة يدلّ على التقدم والسبق, وكـلّ مـن تقـدم مـن     

  مى سلف.اآلباء واألقرباء وغيرهم يس
فكلّ سلف من األزمان سـالف بالنسـبة   «قال الشيخ البوطي: 

إلى األزمنة اآلتية في أعقابه, وخلف بالنسبة إلـى األزمنـة التـي    
  .)٨(سبقته<

أما من حيث االصطالح, فالمراد منهم أهـل القـرون الثالثـة    
, وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين, ومستندهم فـي  اُألولى

خيـر النـاس   «ث النبـوي المـروي عـن ابـن مسـعود:      ذلك الحدي
قرني, ثم الـذين يلـونهم, ثـم الـذين يلـونهم, ثـم يجـيء أقـوام         

. وقيل غير ذلـك،  )٩(تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته<
أن المصطلح الذي ذكرناه هو المستقر عليه حاليا, فقد ذكـر   إال

   المعنـى االصـطالحي المسـتقر لهـذه الكلمـة:    الشيخ البوطي أن
  .)١٠(من عمر هذه األمة اإلسالمية< اُألولىهو القرون الثالثة «

  وقال الشيخ األلباني حينما سئل عن حقيقة السلفية: 
                                                  

 .٣٩٠/ ٢) النهاية في غريب الحديث: ٧(
  .٩) السلفية مرحلة زمانية مباركة المذهب إسالمي: ٨(
, مسـند  ٣٥٧/ ٥, سـنن الترمـذي   ١٧٤/ ٧, ١٨٩: / ٤, ١٥١/ ٣) صحيح البخاري: ٩(

  . ٤٤٢, ٣٧٨/ ١أحمد 
 .٩) السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب اسالمي: ١٠(
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حينمــا نقــول نحــن والســلف فإنّمــا نقصــد بــه خيــر طائفــة  «
وجدت على وجه األرض بعـد الرسـل واألنبيـاء, وهـم صـحابة      

ول, ثـم التـابعين الـذين جـاءوا     رسول اهللا, الذين كانوا القرن األ
فــي القــرن الثــاني, ثــم أتبــاع التــابعين الــذين جــاءوا فــي القــرن 
الثالث, أهل القرون الثالثة هم الذين يطلق عليهم السلف, وهم 
خير أمة, وإذا كانت هذه األمة هي خير األمم كلّها, نتج أن من 

نبياء كمـا  بعد الرسول هم أفضل البشر قاطبة باستثناء الرسل واأل
ذكرت..., فحينما تنتمي إلى السلف فمعنى ذلك أنّه انتمي إلـى  
ــي    ــر القــرون, ويجــب أن نالحــظ أن هــذا االنتســاب ال يعن خي
االنتساب إلى شخص, أو إلـى جماعـة مـن الممكـن أن يكـون      

  . )١١(على خطأ, أو على ضالل كلي أو جزئي<
ح فاتّضح من خالل ما تقدم المـراد مـن السـلف, كمـا اتّضـ     

أيضا: أن السلفي يقصد منه من ينتمي إلى السلف ويتّبع نهجهم 
  وطريقتهم.

السـلفي بفتحتـين هـو مـن كـان علـى مـذهب        «قال الذهبي: 
  . )١٢(السلف<

السلفي بفتح السين والالم وفي آخرها فـاء  «وقال السمعاني: 
                                                  

 .٢٦٦،٢٦٧/ ٢الشيخ األلباني:  ىفتاو) الحاوي في ١١(
  .٢١/ ٦) سير أعالم النبالء: ١٢(
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  .)١٣(هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم على ما سمعت<
 ية: هو انتساب إلى منهج السلف إيمانـاً فاالنتساب إلى السلف

, وحيـث إن  وتزكيـةً  , تربيةًوسلوكاً , عبادةًوعلماً , فقهاًواعتقاداً
عصر السلف خال من التعقيد؛ فكـانوا يأخـذون الـدين ببسـاطة     
من القـرآن والسـنّة النبويـة, وهمـا المصـدران الوحيـدان لفهـم        

لسلفيين هو االعتمـاد  الشريعة والعقائد اإلسالمية, لذا فإن منهج ا
على الكتاب والسنّة, ولكـن بفهـم السـلف؛ باعتبـار قـربهم مـن       

  عصر النصّ, وهذا المعنى جلي وواضح في كلماتهم: 
السلفية تعنـي اإلسـالم المصـفّى مـن رواسـب      «قال الهاللي: 

الحضارات القديمة, ومورثات الفرق العديدة, بكماله وشـموله  
دوحين بنصــوص الكتــاب  كتابــا وســنّة بفهــم الســلف الممــ    

  .)١٤(والسنّة<
أصـول  (كما أن الشيخ األلباني يشير إلى ذلك في محاضرته 

, حينمـا يـتكلّم عـن الفرقـة الناجيـة, ويبـين أن       )الدعوة السـلفية 
القـرآن والســنّة ليســت عالمــة للفرقـة الناجيــة, حيــث إن الكــلّ   

أن  يدعي انتماءه للقرآن والسنّة, واليمكن ألحد من المسـلمين 
يتبرأ من القرآن والسنّة؛ ألن ذلك يساوق الخروج عن اإلسالم، 

                                                  
  .٢٧٣/ ٣) األنساب: ١٣(
 .٣٤لماذا اخترت المنهج السلفي:  )١٤(
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يختلفـون عـن بقيـة الفـرق      -بزعم الشيخ األلبـاني  –أما السلفية 
اإلسـالمية؛ ألنّهــم ينتمــون إلـى شــيء آخــر, نـصّ عليــه الشــيخ    

خـر: العصـمة مـن الخـروج عـن      وهذا الشيء اآل«األلباني بقوله: 
ـك   الأك بالكتاب والسنّة, الكتاب والسنّة باسم التمسوهو التمس

بما كان عليه أصحاب النبي صلّى اهللا عليه وسلّم من المهاجرين 
وهـم   الأواألنصار, والذين تبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم، 

ــل    ــة فــي الحــديث الصــحيح, ب القــرون المشــهود لهــم بالخيري
  .)١٥(الحديث المتواتر...<
جـوع إلـى ماكـان عليـه سـلفنا      ولذلك فعدم الر«: وقال أيضاً

الصالح من المفاهيم ومن األفكار واآلراء, هـو السـبب األصـيل    
الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتّى وطرائـق قـددا.   
فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنّة, فيلزمه الرجوع 
إلى ماكان عليه أصحاب النبي صـلّى اهللا عليـه وسـلّم والتـابعين     

  .)١٦(باعهم من بعدهم<وأت
إنّما ذكرنا هذه المقدمة فـي بيـان معنـى السـلفية والسـلفي؛      
ألن الشيخ األلباني المعني في هـذا البحـث هـو المشـيد ألسـس      
وأركان السلفية في عصرنا الحديث, فدراستنا لمنهجه الحديثي 

                                                  
  .١٥ -١٤) انظر المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين األلباني: ١٥(
 .٢٧: المصدر السابق) ١٦(
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ــ ــلفي      يه ــر الس ــديثي للفك ــنهج الح ــة الم ــن دراس ــارة ع عب
لقول إن السـلفية بـدأت بـدعوة أحمـد     المعاصر, فإنّه يمكن ا

بــالرجوع إلــى الكتــاب والســنّة, وكــانوا  )هـــ٢٤١ت: (بــن حنبــل 
ــمون ــن      يس ــولها اب ــها وأص ــع أسس ــم وض ــديث, ث ــل الح بأه
، ووضعها موضـع التطبيـق محمـد بـن عبـد      )هـ٧٢٨ت: (تيمية

وشـيد أركانهـا ودعـا لهـا بقـوة الشـيخ        )هـ١٢٠٧ت: (الوهاب
  به ودروسه ومحاضراته.األلباني من خالل كت

  مناقشة معنى السلفّیة

ــد مــن    ــاني فــي الحــديث ال ب وقبــل الشــروع فــي آراء األلب
اإلشارة ولو على نحو االختصار بأن هذا التعريف االصـطالحي  
للسلفية مما ال محصّل له عند التأمل؛ وذلك لشـدة االختالفـات   
ــة أو    ــور العقائدي ــدى الســلف, ســواء فــي األم ــي حصــلت ل  الت

الفقهية, بـل حصـلت بيـنهم معـارك وحـروب واقتتـال وسـالت        
  بينهم دماء كثيرة!

ولعــلّ أهــم وأول الخالفــات التــي نشــأت هــو االخــتالف  
, صـلى اهللا عليـه وآلـه   الناشئ في أول يوم بعد وفاة رسـول اهللا  

فعلي عليه السالم والمقداد وأبو  ؟فأي فهم للسلف سوف يتّبع
بة رفضوا بيعة أبي بكر, بينما نجـد  ذر وغيرهم من خيار الصحا

عمر وغيره اشتركوا في صراع السقيفة الـذي نـتج عنـه مبايعـة     
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 اختيار رأي علي اختيار رأي عمر, ولم يتم أبي بكر, فلماذا تم
وأصحابه, فكالهما مـن السـلف, وكالهمـا مـن القـرن األول,      

الصـحابة  وهو خير القرون بحسب حديث البخاري المتقـدم, ف 
 يؤمنـون بـالنصّ   ,موا في مسألة الخالفة إلى علويين شـيعة انقس

والتعيين النبوي بن أبي طالب، وآخرون انتصروا  المباشر لعلي
ة خالفـتهم، وغيـرهم   وآمنـوا بشـرعي   ,ألبي بكر وعمر وعثمان

وإن تطور هـذا التيـار فيمـا بعـد ليصـبح مـا عـرف         ,رام الحياد
بالعثماني  ؛نة. وهذا الخالف لـيس بـالهي ألن    د السـيف قـد جـر

 ,ن التكفيـر والتضـليل، فمـن تبـع الفـريقين     اوتبادل الفريقـ  ,فيه
, فـال يصـح   بعا للسلف غير منحرف عـن نهجهـم  يكون متّ إذن

لما يسمون أنفسهم بالسلفيين تكفير فرقة وانتقاد أخرى مـادام  
  للسلف!! اًالكلّ متّبع

يسـمون   والمتتبع للتاريخ يرى انحرافات عديدة قـام بهـا مـا   
  ة بـأنح في أحاديث عامصر النبي بالسلف الصالح، بل نجد أن

, وخـصّ  )١٧(بعض أصحابه في النار كما في أحاديـث الحـوض  
قاتـل  «بعضهم على التحديد بكونهم في النار كما فـي حـديث:   

                                                  
 .٧١ - ٧٠, ٦٨/ ٧مسلم:  صحيح, ١٩٥/ ٧, ١٩١/ ٥, ١١٠/ ٤) انظر صحيح البخاري: ١٧(
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, حيث إن الذي قتـل الصـحابي عمـار    )١٨(عمار وسالبه في النار<
, بـل  )١٩(ا الغاديـة الجهنـي  بن ياسر هو صحابي آخـر, يـدعى أبـ   

ال «كيف يمكن التوفيق بين حـديث النبـي لعلـي عليـه السـالم:      
وبين الحديث الـذي   )٢٠(منافق< إالمؤمن وال يبغضك  إاليحبك 

ويح عمار تقتله «... خصّ به النبي معاوية وأصحابه بقوله لعمار: 
 )٢١(الفئة الباغية، عمـار يـدعوهم إلـى اهللا, ويدعونـه إلـى النـار<      

فمعاويــة وأصــحابه قــاتلوا عليــا وقتلــوا عمــارا, وهــم فئــة باغيــة 
ويدعون إلى النار, فكيف يكونون سلفا صالحا يجـب االقتـداء   
  بهم، وكيف نُخرجهم من دائرة النفاق باعتبارهم مبغضين لعلـي

بن أبي طالب عليـه السـالم، وفـي نفـس السـياق يـدخل طلحـة        ا
ذين قاتلوا أمير المـؤمنين فـي   والزبير وزعيمتهم السيدة عائشة ال

حرب الجمل, فهل يشملهم حديث النفـاق لبغضـهم عليـا عليـه     
ن لـه وغيـر مبغضـين!!    ولكـنّهم محبـ   السالم, أم أنّهم قاتلوا عليـاً 

مـن الصـحابة    وهذه الحروب كما هو واضح تضم عـددا كبيـراً  
                                                  

, وصححه, ووافقـه  ٣٨٧/ ٣ن: ي) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيح١٨(
, انظـر:  »ورجـال أحمـد ثقـات   «الذهبي, وأورده الهيثمي عن مسـند أحمـد وقـال:    

  .٢٤٤: ٧مجمع الزوائد 
  .٥٠٩) انظر تعجيل المنفعة: ١٩(
 .٦١: ١) صحيح مسلم ٢٠(
 .٢٠٧: ٣) صحيح البخاري ٢١(
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ومن التابعين, فالسلف لم يتّفقوا, وخالفاتهم بلغت الذروة حتّى 
لت ألجل ذلك الدماء. فهل اتّباع كلّ فريق مـنهم _ والحـال   سا

ويكــون صــاحبه ضــمن الفرقــة الناجيــة,   هــذه _ يكــون منجيــاً
  ؛ ألنّه تبع السلف!!!ويكون صالحا مهتدياً

ى ذهبــوا مــذاهب شــتّ اُألولــىإن أصــحاب القــرون الثالثــة 
 ,بوضوح على ذلـك  متنافرة ومتناحرة، وكتب تاريخ الفرق تدلّ

لع على آثار هؤالء وسـيرهم فـي كتـب التـاريخ     ق والمطّفالمحقّ
ــنهم  ــدة جــداً يجــد بي ــات عدي ــد كــان يهــون   ,جــداً اختالف وق

 له وأصـالً  ويعتبر ذلك ديناً ,ر بعضهم بعضاًاالختالف لو لم يكفّ
فاإلمام أبو حنيفة فـي نظـر اإلمـام أحمـد بـن حنبـل        ,من أصوله

ي الفرق، وهو رته باقمرجئي، والمرجئي ضال منحرف. وقد كفّ
كـلّ مـن قـال     ألن ؛يقول بخلق القرآن، وعليه فقـد لزمـه الكفـر   

ــة   ,بخلــق القــرآن فهــو جهمــي  وكــلّ جهمــي فــي نظــر الحنابل
قــة بالعقائــد وأصــول الــدين وإمــامهم كــافر. وهــذه مســألة متعلّ

  ال يضر االختالف فيها.: ى يقالوليست من الفروع حتّ
: أهـل الحـديث  وهو يصف حـال اخـتالف    ,تيبةيقول ابن قُ

ــراً  « ــع مــن االخــتالف أم ــا وق بأصــحاب  خــصّ وكــان آخــر م
 ,تبـاع قـاهرين  وباال ,ة ظـاهرين الحديث الـذين لـم يزالـوا بالسـنّ    

ــد  ــلّ بل ــداجون بك ــداجون ,ي ــل وال   ,وال ي ــنهم بالنع ــتتر م ويس
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هــم النــاس وال يستغشــون، ال يرتفــع يســتترون، ويصــدعون بحقّ
وال تسـير   ,مـن وضـعوا   إالوال يتضـع فيـه    ,من رفعـوا  إالبالعلم 

إلى أن كادهم الشيطان بمسألة لم  ,بذكر من ذكروا إالالركبان 
في جهلها سعة وفي  ,في الدين وال فرعاً يجعلها اهللا تعالى أصالً
 ,قت جماعتهمى فرحتّ ,ها وعظم شأنهاشر االعلم بها فضيلة، فنم

وأشـمتت حاسـديهم، وكفـت     ,نت أمرهمتت كلمتهم ووهوشتّ
فهـو دائـب يضـحك     ,نتهم بألسـنتهم وعلـى أيـديهم   عدوهم مؤ

وبعضـهم   ,ر بعضـاً حين رأى بعضـهم يكفّـ   ,منهم ويستهزئ بهم
ومتبـاينين وهـم    ,فقينهم مختلفين وهـم كـالمتّ  آور ,يلعن بعضاً

  .)٢٢(...<كالمجتمعين
 )ةالسـنّ (ابن حنبل في كتابه  آخر أورده عبد اهللا وهناك نصّ

وما أصـابها مـن تهافـت     ,يلقي الضوء على عقائد أهل الحديث
سـنة   ثنا يحيـى بـن أيـوب إمـالءً    يقـول: حـد   ,وتناقض وانتقائيـة 

 ,ثني شـيخ مـن قـريش   حـد  ,نا أبو حفص األبار ,ثالثين ومائتين
 ,وال تكن مرجئـا  ,أرجئ األمور إلى اهللا تعالى: «عن الشعبي قال

عن المنكـر وال تكـن حروريـا    وأمر بالمعروف وانه,  واعلـم أن 
  .)٢٣(...<من اهللا وال تكن قدريا رالخير والش

                                                  
 .١٢االختالف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ) ٢٢(
  .٥٥٩/ ٢) السنة: ٢٣(
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هذا الخلـيط العجيـب مـن األفكـار والمعتقـدات المتناقضـة       
 التيـه    . )مـذهب السـلف  ( ونهوالمتضاربة يسـم وفـي الحقيقـة أن

الذي حصل للسلفيين وغيرهم من مذاهب وتيارات أهـل السـنّة   
هو في إعطائهم الصحابة غير حجمهم الحقيقي, وعدم التعامـل  

لمعيــار اإللهــي الــذي يــنصّ علــى أن التقــوى هــي معهــم وفــق ا
الميزان في التفاضل بين األفراد, وابتعـادهم كـذلك عـن وصـايا     

ــي األكــرم  ــه النب ــه وآل ــين الحــال  صــلى اهللا علي ــإن الجمــع ب , ف
التاريخي الواقعي الذي كان عليه الكثيـر مـن الصـحابة, ونظـرة     

علـيهم   أخرى فـي روايـات النبـي الموجبـة التّبـاع أهـل البيـت       
ا مــن األحاديــث مــالســالم, كحــديث الثقلــين والســفينة وغيره

الـواردة فـي علـي عليــه السـالم وأوالده الطـاهرين تفضـي إلــى       
ن قيادة األمة اإلسالمية وخالفتها بعـد النبـي   أنتيجة حتمية وهي 

وفــي بعــديها السياســي والــديني هــي إنّمــا ألهــل البيــت علــيهم 
ترك أمر هـذه األمـة سـدى فـي مهـب      ن النبي لم يأالسالم, أي 

الرياح, بل بينه وأكّد عليه أيمـا تأكيـد, وقـد ذكرنـا فـي كتابنـا       
مجموعـة مـن اآليـات     )أئمة أهل البيت في كتـب أهـل السـنّة   (

  والترديــد علــى أن والروايــات تؤكّــد بشــكل غيــر قابــل للشــك
ت هـي ألهـل البيـ    ى اهللا عليه وآلـه صلّالخالفة بعد النبي األكرم 

  عليهم السالم, من شاء فليراجع.
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  حجّیة الحدیث ثبوتا عند األلباني

هــو أصــل مســألة اعتبــار الحــديث   )ثبوتــاً(ونقصــد بكلمــة 
ــ النبــويــة الســنّة النبويوالقــول بحجي فــي أن ة, فنقــول: ال شــك

لسنّة النبويـة المصـدر والمرجـع الثـاني بعـد      المسلمين يعتبرون ا
القرآن الكريم, لكنّهم اختلفوا في نـوع الحـديث الـذي يجـب     
التمســك بــه, هــل هــو الخبــر المتــواتر أم اآلحــاد أم المحفــوف 
بالقرينة؟ وهكذا, وكذا اختلفوا في سعة حجية الحـديث, فهـل   

سـير  هو حجة في األحكام الشرعية فقط أم يشـمل العقائـد والتف  
وغيرها؟ فظهرت مدارس واتجاهات متنوعة بعضها اشترط فـي  
قبول الخبر في العقائد أن يكون متواترا, وبعضها اكتفـى بكونـه   
خبــر آحــاد صــحيح, وبعضــها اعتبــر حجيتهــا فــي األحكــام أن  
يكون مقطوعا بصدوره لقرائن وغيرها, وبعضهم اكتفـى بكـون   

جاهـات فـي هـذا    , وهكـذا تعـددت المـدارس واالت   اًرواته ثقاتـ 
المجال تبعا الختالفها في نوع الحـديث الحجـة, ومـدى سـعته     

  وشموله.
غير أن هناك فرقة تنفـي أن يكـون الحـديث النبـوي حجـة      
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بأي حال من األحوال, وترى أن المصدر الـرئيس للشـريعة هـو    
نيين, ـرآون بالقـ ـــ رقة يسمـذه الفـ ـالقرآن الكريم, وأصحاب هـ 

وحـد هـو القـرآن الكـريم, ونفـيهم حجيـة       باعتبار مصدرهم األ
ف علــى الحــديث النبــويولــيس هنــا محــلّ نقاشــهم أو التعــر ,

عقائدهم, بل ذكرناهم باعتبار أنّهم ال يرون حجية الخبـر ثبوتـا   
  وفي مرحلة متقدمة على عالم اإلثبات.

وما يهمنا في هذا البحث هو معرفة رأي الشيخ األلبـاني فـي   
 من عدمها, ومن الواضح أن الشـيخ وتبعـاً  قبول حجية الحديث 

للمنهج السلفي يعـد مـن القـائلين باعتبـار حجيـة الحـديث, بـل        
ومن المتوسعين في شمول حجيته وعمومها كمـا سيتضـح فيمـا    

يبين ذلك, قال في كتاب له  واحداً بعد, غير أنّنا هنا ننقل له نصّاً
ــوان:  ــة بنفســه (بعن الحــديث حج( :»ــالمتّ مــن إن ــه قف ــين علي  ب
 أفضـل  صـاحبها  على - ةالنبوي ةالسنّ أن ةكافّ ليناألو المسلمين
ــاني المرجــع هــي - والســالم الصــالة ــر الث ــي واألخي  الشــرع ف

 أو ,اعتقاديـة  غيبيـة  أمـور  مـن  الحيـاة  كلّ نـواحي  في اإلسالمي
 مخالفتهـا  يجـوز  ال هوأنّـ  ,ةتربويـ  أو ,ةسياسي أو ,ةعملي ,أحكام

 اإلمـام  قـال  كمـا  قيـاس  أو اجتهـاد  أو لـرأي  ذلـك  من شيء في
 والخبـر  القيـاس  يحـلّ  ال: )الرسـالة ( آخر في اهللا رحمه الشافعي
  .موجود
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 ورد إذا: األصـول  علمـاء  من المتأخرين عند اشتهر ما ومثله
  .النصّ مورد في اجتهاد ال .النظر بطل األثر

  .)٢٤(<رةالمطه ةوالسنّ الكريم الكتاب ذلك في ومستندهم
خذ يبين أدلّته على ذلـك مـن القـرآن والسـنّة الشـريفة,      ثم أ

  وسيأتي التعرض لبعضها فيما بعد.
ومن يتتبع مؤلّفات األلباني الحديثية يظهر له موقـف الشـيخ   
من االعتماد على الحديث بوضوح, فقد كانت لـه مشـاريع فـي    
تصحيح وتضعيف األحاديث, وفرز بعضها عن الـبعض اآلخـر؛   

العتمـاد عليـه مـن الـذي يجـب تركـه كمـا        ليتّضح مـا يمكـن ا  
  فاته في هذا الباب مايلي: يصرح هو بذلك، ولعلّ من أهم مؤلّ

  سلسلة األحاديث الصحيحة. -١
  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة. -٢
  صحيح سنن النسائي. -٣
  ضعيف سنن النسائي. -٤
  صحيح سنن الترمذي. -٥
  ضعيف سنن الترمذي. -٦
  ماجة.صحيح سنن ابن  -٧
  ضعيف سنن ابن ماجة. -٨

                                                  
  .١) الحديث حجة بنفسه: ٢٤(
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  صحيح سنن أبي داود. -٩
  بي داود.أضعيف سنن  -١٠
  صحيح الجامع الصغير. -١١
  ضعيف الجامع الصغير. -١٢
  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. -١٣
  صحيح األدب المفرد. -١٤
  صحيح الترغيب والترهيب. -١٥
  ضعيف الترغيب والترهيب. -١٦
  خريج مشكاة المصابيح.تحقيق وت -١٧

وغير ذلك الكثير الكثير من الكتب التي حكم األلباني علـى  
أحاديثها بالصحة أو الضعف, لغرض تمييزها والعمل واالعتماد 

  على الصحيح وترك ماسواه.
وليلتفت أن المراد من الصحيح هنا إنّما هو المعتبر والحجـة  

  الشامل للحسن وغيره.
  جوع إلى الكتاب والسّنةرفض التقلید وضرورة الر

من المبادئ الرئيسة التي يسير عليهـا السـلفيون هـو الرجـوع     
إلى الكتاب والسنّة, واالستقاء منهما مباشـرة, لـذا فهـم رفضـوا     
الوقوف على تقليـد األئمـة األربعـة, بـل رفضـوا التقليـد برمتـه,        
وقالوا بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة, واسـتثنوا مـن ذلـك    
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لجاهل الذي ال يفهـم معـاني الكتـاب والسـنّة, فهـذا      خصوص ا
يرجع إلى العالم, ولكن رجوعه كطريق لفهـم الكتـاب والسـنّة    

  فقط, وليس من باب تقليد العالم والوقوف على رأيه.
نحن نقـول فـي التقليـد إن األصـل     «يقول األلباني في ذلك: 

مـا  الواجب على كلّ مسلم أن يدين بالكتاب والسنّة, وأن يتّبـع  
  ثبت في الكتاب والسنّة.

هذا هو الواجب على كـلّ مسـلم بـدون التفريـق بـين عـالم       
ومتعلّم, وبين أمي, كعقيدة ال فرق فـي ذلـك. الفـرق يـأتي فـي      
األسلوب, العالم كيف يعرف حكم اهللا, واألمـي كيـف يعـرف    

ِر إِن {حكم اهللا... الجواب في نفس القرآن:  َل ال ّذْك فَْس أَلُوا أَْھ 
أن  شـك  ... ال؟اسألوا أهل الذكر عن مـاذا  )٢٥(}الَ َتْعلَُمونَ ُكنُتم 

السؤال عن حكم اهللا أنزله في كتابه, وبينـه رسـوله فـي حديثـه,     
فاالختالف بين العالم واألمي الجاهل ليس في حقـوق وجـوب   
اتّبـاع الكتــاب والســنّة علــى كـلّ منهمــا, وإنّمــا االخــتالف فــي   

اتّباعـه بالكتـاب والسـنّة,     طريقة الوصول إلـى معرفـة مـا يجـب    
فالعالم يعرف ذلـك مباشـرة, أمـا األمـي العـامي فـال يمكنـه أن        

ــك   ــرف ذل ــ   إاليع ــطة األم ــالم... فواس ــطة الع ــل بواس ي والجاه
لمعرفة حكم اهللا وحكم رسول اهللا هو هذا العالم, فالعالم وسيلة 

                                                  
  .٤٣) النحل: ٢٥(
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وليس غاية, والغايـة هـو اتّبـاع الكتـاب المبـين, والسـنّة المبينـة        
لكتاب, ولكن أن يصل األمر إلى قلب هذه الحقيقة, فهـذا هـو   ل

هـو أن تجعـل الوسـيلة     ؟الضالل المبين, فما هو القلب للحقيقـة 
 وأن )٢٦(غاية, بمعنى أن تجعل هذا العالم الذي ربمـا هـو الغايـة   

ــاً      ــو كــان مخالف ــى ول ــالم ال يجــوز رده حتّ ــذا الع ــه ه ــا يقول  م
لسـنّة, بمعنـى أن ال تسـمع إلـى     تمام المخالفة لما في الكتاب وا

حكـم اهللا وحكــم رســول اهللا, ولكــن المسـألة... يقــول لــه كــذا   
م هللا رب فيخضع له ويتّبعه, وكـان المفـروض أن يخضـع ويسـلّ    

  .)٢٧(العالمين...<
ــة بنفســه:    ــه الحــديث حج ــوا «ويقــول فــي آخــر كتاب فوطّن

أنفسكم على أن تؤمنوا بكلّ حديث ثبت لديكم عن رسول اهللا 
لّى اهللا عليه وسلّم سواء كان في العقيدة أو األحكـام, وسـواء   ص

قال به إمامك الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره مـن  
  .)٢٨(أئمة المسلمين..., وال تقلّدوا بشراً مهما عال أو سما<

                                                  
) المراد هنا بحسب السياق: ربما هو الوسيلة, فهي إما زلّة لسان من الشـيخ، أو  ٢٦(

 سهو قلم من محرر المحاضرة, أو لكونها محاضرة صوتية فتكون (الـذي) زائـدة,  
بينمـا هـو وسـيلة     ,(أي أحياناً) هـو الغايـة   أن تجعل هذا العالم ربماويكون مراده: 

  .ةالكتاب والسنّ اتّباع والغاية هو
 .٢٣٣/ ٢) الحاوي في فتاوى األلباني: ٢٧(
  .٩٨الحديث حجة بنفسه:  )٢٨(
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إذن فالشيخ األلباني وتبعاً للمنهج السـلفي ال يجـوز التقليـد,    
لسنّة, ومستنده في ذلـك مضـافاً   ويوجب الرجوع إلى الكتاب وا

إلى اآليات والروايات الكثيرة التي توجب على اإلنسان المسلم 
الرجوع إلى الكتـاب والسـنّة, اآليـات الناهيـة عـن اتّبـاع اآلبـاء        

  واألجداد واألحبار والرهبان, منها: 
رٍ {قوله تعالى:  ْرَیٍة ِمن َنِذی َك ِفي َق ْرَسْلَنا ِمن َقْبلِ َك َما أَ   َوَكذلِ

ّال  َرفُوَھا إِّنا َوَجْدَنا آباَءَنا َعلَى إ ِرِھم  أُّم ٍة َوإِّن ا َعلَ ى َقاَل ُمْت آَث ا
   )٢٩(}مُْقَتُدونَ 

ْرَباب اً ِم ن ُدوِن {وقوله تعالى:  ُرْھَبانَُھْم أَ َرُھْم َو اّتَخُذوا أَْحَبا
  .)٣٠(}هللا

ُل الِّت ي َوَقْوِم ِھ َم ا ھ ِذِه الّتَماثِ  َألبِيـه إِْذ َقاَل {وقوله تعالى:  ی 
  .)٣١(}َقالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا لََھا َعاِبِدینَ *  أَْنُتم لََھا َعاِكفُونَ 

, كما )٣٢(وقد ذكر في كتابه الحديث حجة بنفسه جملة منها
 حقيقـة , ودينـا  مـذهبا  واتخـاذه  التقليـد (أنّه عقد بابا خاصّـا فـي   

يد وذمـه,  عن التقل طويالً , تناول فيه كالماً)منه والتحذير التقليد
                                                  

 .٢٣) الزخرف: ٢٩(
 .٣١) التوبة: ٣٠(
 .٥٣ -٥٢) األنبياء: ٣١(
يـات اآلمـرة بالتمسـك    , حيـث ذكـر اآل  ٣٢ -٢٧ه: ) انظر: الحديث حجة بنفسـ ٣٢(

 , ذكر اآليات الناهية عن اتّباع التقليد.٧٧ -٧٦بالكتاب والسنّة, وفي ص
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, سنتطرق لـذكر  )٣٣(وأنّه غير مفيد للعلم, وفرق بينه وبين االتّباع
  بعض كلماته أثناء الردود خشية التكرار واإلطالة.  

  اقشة أدلّة األلباني بخمسة وجوهمن

شك في أنّه ال كالم لنا في ضرورة الرجوع إلـى الكتـاب    ال
منافاة بينـه   والسنّة, لكن الكالم في رفض التقليد, فال توجد أي

وبين الرجوع إلى الكتاب والسـنّة, فـإن الرجـوع إلـى المجتهـد      
ــا       ــارف بعامه ــداركها الع ــى م ــع عل ــام, المطّل ــارف باألحك الع
وخاصّها, ومقيدها ومطلقها.. هو في حقيقته رجوع إلى الكتاب 

, ويكـون  وعقـالً  والسنّة؛ باعتبار حجيـة قـول هـذا العـالم شـرعاً     
لعهــدة المكلّــف مــن التكــاليف اإللهيــة,  الرجــوع اليــه مخرِجــاً

ــز ومعــذّر,    ــه منج ــإن الرجــوع إلي ــر األصــولي ف وبحســب التعبي
  ويمكن اإلجابة على كالم األلباني بعدة أمور منها: 

ا ة عمـ أجنبيـ  ن اآليات الناهية عن تقليد اآلباء والرؤساءإ -١
مـا هـو التقليـد فـي األحكـام      إنّ كالمنـا  محـلّ  فإن ,نحن بصدده

ــ ــات المباركــة إنّ ,ةالفرعي ــي ذم واآلي ــا وردت ف ــي   م ــد ف التقلي
فـي أديـانهم مـع     ورهبانهم همءبعون آباحيث كانوا يتّ ,األصول

حتّى في الفـروع؛ الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم  أن 
                                                  

 .٨٧ -٧٥) انظر: الحديث حجة بنفسه: ٣٣(
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ومـن قيـادة    ,ه مـن رجـوع الجاهـل إلـى جاهـل مثلـه      وذلك ألنّـ 
لــى عــدم رجــوعهم إلــى منصــب عفيهــا  فالــذم ,األعمــى لمثلــه

العلماء المطّلعين العارفين, بل بسبب رجوعهم إلى جهال مثلهم 
 مضـافا إلـى أن   يتّبعون هوى أنفسـهم مـن دون دراسـة وتمعـن,    

األمــور االعتقاديــة يعتبــر فيهــا العلــم والمعرفــة وال يســوغ فيهــا  
على النهـي   مة ما يدلّاآليات المتقد فليس في ,االكتفاء بالتقليد

  .لتقليد في الفروععن ا
 يـة الفتـوى  حجو هناك آيات دلّت على جواز التقليـد  نإ بل

َر من قبيل آية النفر { الَ نََف َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َكافًّة َفلَْو
ْرقٍَة ِمْنُھْم َطائِفٌَة لَِیتَفَقُّھوا ِف ي ال ّدیِن َولُِین ِذُروا َق ْوَمُھْم  ّل ِف ِمن ُك

ُرونَ  َرَجُعوا إذا َعلُّھْم َیْح َذ فهي ظاهرة في وجـوب   .)٣٤(}إِلَْیِھْم لَ
   التفقّه وتحصيل األحكام الشرعية على طائفة من كلّ فرقـة, ثـم

   د ذلك ما كان يفعلـه النبـيصـلى اهللا  تبليغها للجاهلين بها, ويؤي
من بعث أشخاص إلى مناطق معينة لتعلـيمهم أحكـام    عليه وآله

صـلى  وع ثابت بنصّ القرآن وفعل النبي دينهم, فالتقليد في الفر
  .اهللا عليه وآله

يشـعر بهــا كــلّ إنســان,   يــةن حجيـة التقليــد فطريــة جبلّ إ -٢
حيث إنّه يعلـم بوجـود أحكـام وتكـاليف عديـدة مطلوبـة مـن        

                                                  
 .١٢٢) التوبة: ٣٤(
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الشارع المقدس, فال بد مـن امتثـال جميـع هـذه األحكـام علـى       
م المدرك لتلـك  اختالفها وتنوعها وكثرتها من الرجوع إلى العال

  األحكام, المحيط بها, العارف والقادر على استنباطها.
ن بناء العقالء قائم على رجوع الجاهل إلـى العـالم فـي    إ -٣

ــواع العلــوم والمعــارف, كالطــب والهندســة والعمــران    شــتّى أن
وغيرها, وال يوجد مجتمع من المجتمعـات مهمـا كانـت قيمتـه     

ســتطيع أن يــنهض أفــراده الحضــارية, وانتشــرت فيــه المعرفــة ي
ة لكلّ مـا يتّصـل بحيـاتهم دون أن    باالستقالل بالمعرفة التفصيلي

      ـالهم إلـى علمـائهم, فـأيال ليرجـع جهيكون فيهم علماء وجه
مجتمع هذا الذي يكون فيـه كـلّ فـرد عـالم بالطـب والهندسـة       

  ؟والفقه وسائر أنواع العلوم والمعارف
جـدت وإلـى اليـوم فيهـا     و أن فإن المجتمعات البشـرية منـذ  

الجاهل بشيء العالم بغيره وهكذا, والجاهل يرجع فيمـا يجهـل   
إلى العالم, ولـيس مجتمـع النبـي بـدعاً مـن المجتمعـات يتفـرد        
أفـراده باالســتقالل بالمعرفــة التفصــيلية لمختلــف مــا يحتــاجون  
التعرف عليه من شؤون دينهم ودنياهم, فكانت تغيب عن كبـار  

ة وغيرهـا, فهـذا   من األحكـام والمعـاني القرآنيـ   الصحابة الكثير 
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, بــل وغيرهمــا )٣٦(، وال الكاللــة)٣٥(عمــر كــان ال يعــرف التــيمم
الكثير من األحكام، فالصحابة بأنفسهم يرجع بعضهم إلى بعض 
في حال عدم معرفتهم, فالتقليد ورجوع الجاهل إلى العالم كان 

 اً مـع كثـرة   , خصوصـ صلى اهللا عليه وآلهموجوداً في زمن النبي
الصحابة واألفراد والمجتمعات التي أسلمت, فهل يعقل أن كلّ 
هؤالء األفراد كـانوا يسـتطيعون الوصـول إلـى النبـي ويأخـذون       

  الحكم منه مباشرة, أم أن جاهلهم كان يرجع إلى عالمهم.
ئل عن تـاريخ وجـوب التقليـد    يقول السيد الخوئي حينما س

صلى اهللا وجوداً في زمن الرسول التقليد كان م«على المسلمين: 
وســلّم وزمــان األئمــة؛ ألن معنــى التقليــد هــو أخــذ   عليــه وآلــه

الجاهل بفهم العالم, ومن الواضح أن كلّ أحد في ذلك الزمـان  
, صلى اهللا عليه وآلهلم يتمكن من الوصول إلى الرسول األكرم 

أو أحد األئمة وأخذ معالم دينـه منـه مباشـرة< ويضـيف الشـيخ      

                                                  
ي أجنبـت  إنّـ : عمر فقـال  أتىرجال  >أن: ١٩٣/ ١فقد جاء في صحيح مسلم: ) ٣٥(

وأنـت   انـ أ ذإتذكر يا أميـر المـؤمنين    أماار: فقال عم ,لّال تص: فقال ,فلم أجد ماء
انا فتمعكـت فـي التـراب     وأما ,ا أنت فلم تصلّفأم ,فلم نجد ماء ,في سرية فأجنبنا

تضـرب بيـديك    أنمـا كـان يكفيـك    إنّ: مى اهللا عليه وسـلّ صلّ فقال النبي ,يتوصلّ
 ,ارق اهللا يـا عمـ  اتّـ  :فقـال عمـر   ,يكتمسح بهما وجهك وكفّ ثم ,تنفخ ثم ,األرض

  <.ث بهحدأإن شئت لم : قال
 ) سيأتي ذكر مايدلّ على ذلك في آخر مبحث التقليد.٣٦(
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ــزي: ا ــم    «لتبري ــن يتيســر له ــنهم مم ــالم دي ــانوا يأخــذون مع وك
الوصول إليه كالفقهاء والمحدثين ولو بأخـذ الحكـم مـنهم فـي     

  .)٣٧(صورة الرواية وبعنوانها<
فرجوع الجاهل إلى العالم قامت عليه السيرة العقالئية, ولـم  
 النبي قد نهى عن ذلك, أو ردع عنه, بل نالحظ أن النبي يرد أن

يبعث الرسل والمبلّغين إلى منـاطق معينـة كـاليمن وغيرهـا     كان 
  ليبلّغوهم أحكام الدين والشريعة.

 إذان الرجوع إلى الكتاب والسنّة في استنباط األحكـام  إ -٤
كان الزماً على كـلّ أحـد يلـزم منـه تعطيـل الحيـاة, فمـن أيـن         
للناس معرفة الصـحيح مـن السـقيم ومعرفـة معـاني اللغـة وحـلّ        

بين األدلّة, والكثير من المعضالت التي تواجـه الفقيـه   التعارض 
عند االجتهاد؟ ودعوى السلفية إلى الرجوع مباشرة إلى الكتاب 
والسنّة هي دعوة تشتمل على بسـاطة وسـذاجة, فكيـف يمكـن     
التعرف على معاني الكتاب والسنّة بهذه البساطة وكيف يمكـن  

عيف والمجمـل  لغالبية المجتمع أن يتعرف على الصحيح والضـ 
والمتشابه والمحكـم والعـام والخـاص وكيفيـة التعـارض وفهـم       
معاني اللغـة والمفـاهيم العرفيـة ومقصـود الشـارع الـواقعي مـن        
غيره؟ وما إلى ذلك من األمور التـي تـؤدي بـالجميع إلـى تـرك      

                                                  
  .١٧/ ١) صراط النجاة: ٣٧(
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ــل     ــة, وتعطي ــة الديني ــى الدراس ــرغ إل ــالهم ومعاشــهم والتف أعم
ق بـالزاد والمعـاش والمعـارف    علّـ المصانع والدوائر, وكـلّ مـا يت  

  األخرى, وهو كما ترى.
فإن أراد األلباني أن مجموعة قليلـة فقـط هـي التـي تسـطيع      
معرفة األحكام واستنباطها وبقية المجتمع ترجع إليهم فهـذا هـو   

  التقليد.
ــين يســتطيعون فهــم    ــاس المثقف ــر مــن الن وإن أراد أن الكثي

مـن المتشـابه, والخـاص    معاني الكتاب والسنّة, وفهـم المحكـم   
من العام, والمطلق من المقيد, والصحيح من السقيم.. فهو جهل 
ــة        ــه بطريق ــل من ــنّة, وجه ــاب والس ــاني الكت ــاني بمع ــن األلب م
االجتهاد, ألن كلّ مطّلع على كتب االستدالل الفقهية وأصولها 
يعرف مدى التعقيد الـذي يواجهـه الفقيـه فـي اسـتنباط الحكـم       

هو يتعامل مـع نصـوص مـرت عليهـا قـرون      و الشرعي خصوصاً
عديدة, وهي مختلفة ومتعارضة فيما بينها مع مالحظة اخـتالف  

  الفهم في األزمنة واألمكنة المتعددة.
فعملية بغاية من الصعوبة والتعقيـد, وال  ة االستنباط هي عملي

ة التـي يـدعو إليهـا األلبـاني, فـإن      يمكن تصويرها بهـذه الكيفيـ  
منها أن الكثير قادر على معرفة الحكم الشـرعي,   كلماته يستفاد

 بـد  ال هوأنّ ,يالعام في الكالم إطالق أرى نيأنّ على«انظر قوله: 
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 هـو  التقليد أن تذكرت إذا كألنّ؛ شيء من يخلو ال تقليد من له
 مــن كثيـر  فــي السـهل  فمــن ةحجـ  غيــر مـن  الغيــر بقـول  العمـل 
 لوضـوحها  ؛ةالحجـ  فيعـر  أن ةالعام أذكياء بعض على األحيان

ى اهللا صـلّ  قولـه  مثـل  أن يـزعم  الـذي  فمن ,بلغه الذي النصّ في
 تبـين  ال ينوالكفّـ  للوجـه  واحـدة  ضربة مالتيم: موسلّ عليه وآله

ولذلك ؟الذكاء في دونهم ولمن بل ,لهم فيه ةالحج  أن فـالحق 
 عليـه  يجـب  الـذي  فهـو  الـدليل  معرفـة  عـن  عجـز  مـن  إن: يقال

  .)٣٨(<التقليد
هذه هي قمة السذاجة والبساطة في كيفية استنباط الحكـم  و

ماذكره من حديث يحتاج أو ة    الًالشرعي, فإنإلى معرفـة صـح
سنده عن طريق دراسة الرجال, ثم البحث عن وجـود معـارض   
له من آية أو رواية من عدمه, ثم البحث عن حديث صارف له 

ي يحصـل فيهـا   ة التـ عن معناه من عدمه, ثم البحث عـن الكيفيـ  
الوجـه؟ ومـا    التيم م, فهي غير موجودة في الرواية, وما هو حـد

الكفين؟ وهل يجوز التيم أن يكون مـن  م نكساًهو حد أم البد ,
األعلى إلى األسفل؟، ومن أي مكان يبدأ, وإلى أيـن ينتهـي؟..   
ثم لو فرضنا معارضة هذا الحديث بآخر فالبد من التعرف على 

  وأيهما يقدم على غيره. طرق الترجيح,
                                                  

 .٨٦) الحديث حجة بنفسه: ٣٨(
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وهكذا فإن استنباط الحكم من هذا الحديث الواضح بـزعم  
األلباني يحتاج إلى مقدمات أصـولية ورجاليـة ودرائيـة كثيـرة,     

  وهي منتفية عند كلّ من لم يدرس العلوم الدينية دراسة وافية.
 أن«أما ما يفهمه األلباني من التقليد وتصويره أن التقليد هو: 

ما يقوله هذا العالم ال يجـوز رده حتّـى ولـو كـان مخالفـاً تمـام       
المخالفة لما في الكتاب والسنّة, بمعنى أن ال تسمع إلـى حكـم   
اهللا وحكم رسول اهللا, ولكن المسألة... يقول له كذا فيخضع لـه  
ويتبعه, وكـان المفـروض أن يخضـع ويسـلم هللا رب العـالمين<      

علماء وال من العوام, فـإن الغـرض   فهذا ال يقول به أحد ال من ال
الرئيس من التقليد هو التعـرف علـى حكـم اهللا سـبحانه وتعـالى      
عن طريق العلماء العـدول الـذين بـذلوا وسـعهم وجهـدهم فـي       
تحــري الروايــات واآليــات والقواعــد التــي يمكــن مــن خاللهــا 
استنباط الحكم الشرعي, فـإن الرجـوع إلـى العـالم هـو رجـوع       

ــه, ال الوقــوف علــى وجهــة نظــره   لمعرفــة الحكــم الشــرعي من
المخالفة يقينا للحكم الشـرعي, فـإن مثـل هـذا لـيس أهـال ألن       

  يكون مرجعا ترجع إليه الناس في شؤون دينها.
ن رجوع الجاهل إلى العالم باعتباره طريق إلى الكتاب إ -٥

والسنّة كمـا يقـول األلبـاني هـو يتضـمن فـي باطنـه عـودة إلـى          
بنوع من الفبركة الجديدة, فطبيعي أن العالم إنّما  التقليد, ولكن
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هو مجتهد من أجل الوصول إلى رأي الشريعة, وحينمـا يقـول:   
رأيي كذا, فإنّما يقصد رأي الشارع الذي توصلت إليـه حسـب   

  فهمي لألدلّة.
وكلّ من يرجع إلى فقيه فإنّما هو في الواقـع طريـق لمعرفـة    

  التكليف اإللهي.الحكم الشرعي وتخليص للذمة إزاء 
فإذا كان السلفيون ال يعتقدون بحجيـة قـول الفقيـه, فحينئـذ     
كيف تبـرأ ذمـة المكلّـف حتّـى بـالرجوع إلـى العـالم باعتبـاره         
طريقــاً للكتــاب والســنّة, ألن العلمــاء مختلفــون فــي التصــحيح   
والتضعيف, وفي الترجيح بين األدلّـة, وفـي فهـم الداللـة وغيـر      

ن هــو الكاشــف عــن الكتــاب والســنّة ذلــك. فــأي عــالم ســيكو
  الواقعي, وكيف تبرأ ذمة المكلف بالرجوع ألحدهما!

إن قيل: إن مراد السلفية من رجوع الجاهل إلى العـالم إنّمـا   
هو االتّباع, وليس التقليد, إذ إن االتّباع هو الرجوع إلـى العـالم   
مع التعرف على الدليل, فيكون آخذاً للحكـم مـن دليلـه, بينمـا     
التقليد هو الرجوع إلى قول العالم من دون معرفـة الـدليل, فقـد    
ذكر األلباني في كتابه الحديث حجة بنفسه ما يـدلّ علـى ذلـك    

  حيث قال: 
 النهـي  على تتتابع المجتهدين ةاألئم أقوال جاءت هنا ومن«

 اهللا رحمـه  حنيفـة  أبـو  فقـال , لغيـرهم  أو لهـم  التقليد عن األكيد
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  .  أخذناه أين من يعلم لم ما بقولنا يأخذ أن ألحد يحلّ ال: تعالى
ــة وفــي ــم مــن علــى حــرام: رواي  يفتــي أن دليلــي يعــرف ل
  . غداً عنه ونرجع اليوم القول نقول بشر نافإنّ ,بكالمي
 ,وأصـيب  أخطـئ  بشـر  أنـا  ماإنّ: تعالى اهللا رحمه مالك وقال
 مـا  وكلّ ,فخذوه ةوالسنّ الكتاب وافق ما فكلّ رأيي في فانظروا

  .فاتركوه ةوالسنّ الكتاب يوافق لم
 من أن على المسلمون أجمع: تعالى اهللا رحمه الشافعي وقال
 يحـلّ  لـم  موسلّ صلى اهللا عليه وآله اهللا رسول عن ةسنّ له استبان

  .أحد لقول يدعها أن له
صـلى اهللا   اهللا رسـول  عـن  الخبـر  فيهـا  صح مسألة كلّ: وقال

 عنهـا  راجع فأنا قلت ما بخالف النقل أهل عند موسلّ عليه وآله
  .موتي وبعد حياتي في

 موسلّ صلى اهللا عليه وآله النبي عن فكان قلت ما كلّ: وقال
  .تقلدوني فال أولى النبي فحديث يصح امم قولي خالف

 دتقلّــ وال دنيتقلّــ ال: تعــالى اهللا رحمــه أحمــد اإلمــام وقــال
 يـث ح مـن  وخـذ  الثـوري  وال األوزاعـي  وال الشـافعي  وال مالكا
  .أخذوا

  .مذهبي فهو الحديث صح إذا: قالوا همأنّ عنهم واشتهر
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  . )١(»عنهم المأثورة األقوال من ذلك غير إلى
  فاأللباني إذن يرى ضرورة معرفة الدليل لكلّ مسألة فقهية!

  قلنا: إن هذا الكالم بديهي البطالن: 
أوال: أن فتاوى السلفيين فـي متنـاول اليـد, فهـا هـي فتـاوى       

اني وابــن عثيمــين وغيــرهم مــن علمــاء الســلفية ال نجــدها  األلبــ
مدعومة بالدليل, بل يجيبون أتباعهم بـالحكم مباشـرة, فكيـف    
يشترطون االتّباع وهم ال يبينون ألتباعهم الدليل عن كلّ مسـألة  

  يسألونهم بها.
ثانيا: أن تعلّم الناس المسائل الدينية مع أدلّتها هو أمر متعذّر 

خصوصاً مع كثرة األحكام, فهـل يعقـل أن كـلّ    على الكثيرين 
الناس سيعرفون آالف المسـائل مـع أدلّتهـا, ثـم إن الكثيـر مـن       
الناس عاجز عن معرفة الدليل وفهم داللته حتّى لو كررته عليـه  
عشرات المرات, بل إنّا نجد أن خليفة المسلمين عمر عجز عـن  

باعه مع بعدهم عن !! فكيف يفهمها أت)٢(فهم المراد من الكاللة.
                                                  

 .٨٠ -٧٨) الحديث حجة بنفسه: ١(
ن أكون أعلم أل«عن عمر قال: ): ٥٨ / ٦( )جامع البيان) جاء في تفسير الطبري(٢(

  .»من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم ليإ اللة أحبأعلم الك
 دع بعـدي شـيئا  أى ال نّـ إ ثـم «...): عـن عمـر قـال:    ٨١ / ٢(صحيح مسـلم وجاء في 

 يءم فـي شـ  ى اهللا عليه وسلّوما راجعت رسول اهللا صلّ ,عندي من الكاللة أهم=  
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  عن عصر النصّ وقربه منه!!
وبهذا يتضح أن رفض التقليد إنّما هو مسألة نظرية ال يمكن 
أن تمــتّ للواقــع بصــلة, ولــيس عليهــا دليــل, بــل الــدليل علــى  

  خالفها.
نعم ال يصح الوقوف على الفقهاء األربعة وال علـى غيـرهم,   

ضــمن  بــل البــد مــن الرجــوع إلــى الكتــاب والســنّة واالجتهــاد 
األسس والقواعد, ويجب على العوام الرجوع إلـى المجتهـدين   
والفقهاء, فإن كان األلباني يريد مـن كـلّ هـذا هـو عـدم جـواز       
الجمود على األئمـة األربعـة, ويـدعو إلـى فـتح بـاب االجتهـاد        
ــالعودة إلــى مصــادره الرئيســة, وعــدم االجتهــاد ضــمن إطــار    ب

يه, فـإن الوقـوف علـى    مذهب معين, فهذا كالم متين ال غبار عل
آراء األئمة األربعة وحصـر االجتهـاد ضـمن دائـرتهم ونطـاقهم      
مما ال محصّل له وال دليل عليه, فإن فهـم القـرآن والسـنّة لـيس     

على أحـد بعينـه, فكـلّ مـن تتـوفّر فيـه شـرائط االجتهـاد          حكراً
ة المقـررة فـي محلّهـا    والفتيا على طبق األسس السـليمة المنطقيـ  

االجتهـاد واسـتنباط الحكـم الشـرعي, وإن خـالف فـي        يحق له
  ذلك األئمة األربعة.  

                                                                                                
 ى طعن بإصبعهما أغلظ لي فيه حتّ يءفي شوما أغلظ لي ,في الكاللةراجعتهما =
  ».تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء أالياعمر : صدري فقال في
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  تصریحات األلباني باعتبار خبر الواحد في العقائد واألحكام

بينا أن الشـيخ األلبـاني يعـد مـن علمـاء السـلفية المتـأخرين        
وممــن شــيد فكــرهم ونهجهــم؛ لــذا فهــو يــذهب _ كمــا عليــه  

ة_ إلى حجية الخبر الواحد سواًء في العقائـد أم  المدرسة السلفي
  في األحكام. 

  : )الحديث حجة بنفسه(قال في الفصل الثالث من كتابه 
إن القائلين بأن حديث اآلحاد, ال تثبت بـه عقيـدة يقولـون    «

في الوقت نفسه بـأن األحكـام الشـرعية تثبـت بحـديث اآلحـاد       
د هــذا وهــم بهــذا قــد فرقــوا بــين العقائــد واألحكــام, فهــل تجــ

التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنّة, كـالّ وألـف   
كالّ, بل هي بعمومها وإطالقها تشـمل العقائـد أيضـاً, وتوجـب     
اتّباعه صلّى اهللا عليه وسلّم فيها؛ ألنّها بال شك ممـا يشـمله قولـه    

الَ ُمْؤِمَن  ٍة {فــي آيــة  )أمــراً( ى ّهللاُ  إذاَوَم  ا َك  اَن لُِم  ْؤِمٍن َو َض    َق
ِرِھمْ  َرُسولُُھ أَْمراً أَن َیُكوَن لَُھُم اْلِخَیَرةُ ِمْن أَْم وهكذا أمره  )١(}َو

تعالى بإطاعة نبيـه صـلّى اهللا عليـه وسـلّم, والنهـي عـن عصـيانه        
ه علــى المــؤمنين الــذين يقولــون ئــوالتحــذير مــن مخالفتــه, وثنا

عندما يدعون للتحـاكم إلـى اهللا ورسـوله: سـمعنا وأطعنـا, كـلّ       
لّ على وجوب طاعته, واتّباعه صلّى اهللا عليه وسلّم فـي  ذلك يد

                                                  
  .٣٦) األحزاب: ١(
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ّرُس وُل َفُخ ُذوهُ العقائد واألحكام, وقوله تعالى{  )١(}َم ا آَت اُكُم ال
من ألفاظ العموم والشمول كما هـو معلـوم, وأنـت لـو      )ما(فإنّه 

ــؤالء القــائلين بوجــوب األخــذ بحــديث اآلحــاد فــي    ســألت ه
بهذه اآليات السـابقة وغيرهـا   األحكام عن الدليل عليه الحتجوا 

مما لم نذكره اختصاراً, وقد استوعبها اإلمام الشافعي رحمـه اهللا  
فليراجعها من شاء, فما الـذي حملهـم    )الرسالة(تعالى في كتابه 

على استثناء العقيدة من وجود األخذ بها, وهي داخلة في عموم 
اآليات، إن تخصيصها باألحكام دون العقائـد تخصـيص بـدون    

  .)٢(»مخصّص وذلك باطل, وما لزم منه باطل فهو باطل
فوطّنوا أنفسكم على أن تؤمنـوا بكـلّ   «وقال في آخر كتابه: 

وسـلّم   صـلى اهللا عليـه وآلـه   حديث ثبت لديكم عن رسـول اهللا  
سواء كان في العقيدة أو األحكام, وسواء قال بـه إمامـك الـذي    
ــة       ــن أئمـ ــره مـ ــك أو غيـ ــم بيئتـ ــه بحكـ ــى مذهبـ ــأت علـ نشـ

  .)٣(»مسلمين...,وال تقلّدوا بشراً مهما عال أو سماال
وجاء في الحاوي في معرض كالمـه عنـد عـدم الفـرق بـين      

فهـل تجـدون فـي    «حجية خبر الواحد فـي العقيـدة واألحكـام:    

                                                  
  .٧) الحشر: ١(
 .٥٢ -٥١) الحديث حجة بنفسه: ٢(
 . ٩٨) المصدر السابق: ٣(
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كتاب اهللا, أو في حديث رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه وسـلم هـذا      
حـديثاً  بـه قـديماً بعـض الفـرق اإلسـالمية, و      يالتفريق الذي ابتل

ــلم   ــباب المس ــض الش ــاك      بع ــق؟ هن ــذا التفري ــدون ه ــل تج ه
ّرُس وُل َفُخ ُذوهُ َوَم ا النصـوص عامـة مطلقـة مثـل: {     َم ا آَت اُكُم ال

ن الرسول مصدر الخبـر  إ, هذا من حيث )١(}نََھاُكْم َعْنُھ َفانتَُھوا
األول, ثم هـل تجـدون فـي الكتـاب, أو فـي السـنّة تفريقـاً مـن         

خــذ ؤبعــد الرســول, أنّــه يجــب أن ي حيــث وصــول الخبــر مــن
أما في العقائد   باألحكام ولو كان الناقل للخبر عن الرسول فرداً

أن يكونوا جماعة, هم جماعة التواتر،هل تجدون  إالفال يؤخذ 
أمـا نحـن فلـم نجـد ولـن نجـد,        ؟هذا في الكتـاب أوفـي السـنّة   

مســتحيل أن نجــد مثــل هــذا التفريــق بــين حــديث اآلحــاد فــي  
روى  إذادة ال يؤخذ به, والـراوي نفسـه ثقـة, هـذا الـراوي      العقي

خبراً في األحكام أخذ به, وإذا روى خبراً في العقيدة لـيس فيـه   
حكم ال يؤخذ به, هذا التفريق لم نجده ولن نجده, ولكن نجـد  

تـأتي نصوصـاً    العكس, نجد النصوص من الكتاب والسنّة أيضاً
ق بالرسول كمصـدر أول,  عامة كما أتت نصوصاً عامة فيما يتعلّ

, أو جـاء بخبـر فيـه    ال فرق سواء جاءنا عن اهللا ما نجـد فيـه غيبـاً   
                                                  

  ٧) الحشر: ١(
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  .)١(»حكم, فيجب أن نسلّم في االثنين تسليماً...
وبهــذا يتّضــح أن الشــيخ األلبــاني يــذهب إلــى حجيــة خبــر 
الواحد في العقائد واألحكام, وغايـة مـا يسـتدلّ بـه هـو إطـالق       

بــين العقائــد واألحكــام, مــع دعــاوى  اآليــات, وعــدم تفريقهــا 
خطابية فقط, وغير مستندة إلى أي دليـل علمـي, وسـيأتي بيـان     

ة أكثر.أدلّته فيما يأتي بصورة تفصيلي  
  أدلّة األلباني على حجّیة خبر الواحد في األحكام ومناقشتھا

رأينـا فيمـا تقــدم أن األلبـاني ســاق عـدد مــن اآليـات لبيــان      
ألحكام، وقد ذكـر فـي كتابـه الحـديث     حجية خبر الواحد في ا

حجة بنفسه مجموعة كبيرة من اآليات, وأردفها بمجموعة مـن  
الروايات, مدعيا داللتها المطلقـة علـى حجيـة الخبـر سـواء فـي       
العقائد, أو األحكام، ونحن هنا نسوق ذكـر اآليـات والروايـات    

  التي ذكرها, ثم نالحظ مدى صحة دعواه من عدمها: 
  آلیات القرآنیةا :أوالً

الَ ُمْؤِمَن ٍة قال تعالى: { -١ ى ّهللاُ  إذاَوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َو َض  َق
ِرِھْم َوَمن َیْعِص  َرةُ ِمْن أَْم راً أَن َیُكوَن لَُھُم اْلِخَی َرُسولُُھ أَْم  هللاَو

 ً الً ّمبِینا الَ َض َضّل  َرُسولَُھ فََقْد    .)٣٦األحزاب: (} َو

                                                  
 .١٤ -١٣/ ١) الحاوي في فتاوى األلباني: ١(
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یَّھا الِّذیَن آَمُنوا الَ تَُقّدُموا َبْیَن َیَديِ َیا أَ وقال عزّ وجلّ: { -٢
رُسولِِھ َواتّقُوا  هللا   .)١الحجرات: ( }َسِمیٌع َعلِیمٌ  هللاإِّن  هللاَو

ِطیُعوا وقال: { -٣  ْل أَ ّرُسوَل َفإِن َتَولّوا َف إِّن  هللاقُ ال   هللاَوال
ِرینَ  ّب اْلَكاِف   .)٣٢آل عمران: (} ُیِح

ى{وقال عـز مـن قائـل:     -٤ الً َوَكَف  َك لِلّن اِس َرُس و ْرَس ْلَنا  َوأَ
َط اَع  * شَِھیداً  ا ب   ّرُسوَل فََق ْد أَ ِطِع ال َفَم ا  َوَم ن َت َولّى هللاَمن ُی

ظا َك َعلَْیِھْم َحفِی ْرَسْلَنا   .)٨٠ ـ٧٩ النساء:(} ًأَ
ــال: { -٥ ِطیُع   وا  وقـ ِطیُع   وا  هللاَیاأَیَّھ   ا الّ   ِذیَن آَمُن   وا أَ َوأَ

 ُ ّرُسوَل َوأ َزْعُتْم ِفي َشيْ ال ِر ِمْنُكْم َفإِن َتَنا ْألَْم ى ولِي ا ُرّدوهُ إِلَ  ٍء َف
ّرُسوِل إِن ُكْن ُتْم ُتْؤِمُن وَن ِب  هللا ٌر  ا َوال َك َخْی  ِر ذلِ  َواْلَی وِم اآلِخ 

الً    .)٥٩النساء: (} َوأَْحَسُن َتأِْوی
ِطیُع   وا وقـــال: { -٦ َزُعوا هللاَوأَ الََتَن   ا َرُس   ولَُھ َو وا َفتَفَْش   لُ  َو

ُروا إِّن  ْص  ِب َب ِریُحُك  ْم َوا ِرینَ  هللاَوَت  ْذَھ ّص  اِب األنفــال: (} َم  َع ال
٤٦(.  

ِطیُع وا وقال: { -٧ ّرُس ولَ  هللاَوأَ ِطیُع وا ال َف إِن  َواْح َذُروا َوأَ
َماَتَولّْیتُْم  ُغ اْلُمبِینُ  َعلَى َفاْعلَُموا أَنَّ الَ   .)٩٢المائدة: (}رُسولَِنا اْلَب
ُكم ال  َتْجع  وقال: { -٨ ِض  ّرُسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْع لُوا ُدَعاَء ال

ض  اً َق  ْد َیْعلَ  ُم  ِر الّ  ِذیَن  هللاَبْع الّ  ِذیَن َیتََس  لّلُوَن ِم  نُكْم لِ  َواذاً َفْلَیْح  َذ
ٌب أَلِ یمٌ  ِص یبَُھْم َع َذا ِصیبَُھْم فِْتَن ٌة أَْو ُی ِرِه أَن ُت  } ُیَخالِفُوَن َعْن أَْم
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  .)٦٣النور: (
ّرُس وِل  أَیَّھا الِّذیَن آَمُن وا اْس َتِجیُبوا  ِّ  َیاوقال: { -٩  إذاَولِل

ْرِء َوَقْلبِِھ َوأَّنُھ  هللاَدَعاُكْم لَِما ُیْحیِیُكْم َواْعلَُموا أَّن  َیُحوُل َبْیَن اْلَم
ُرونَ    .)٢٤األنفال: (} إِلَْیِھ ُتْحَش

ِطِع وقال: { -١٠ ٍت  هللاَوَمن ُی َرُس ولَُھ ُیْدِخْل ُھ َجّن ا ِريَو  َتْج 
ألَ  ِمن َتْحتَِھا  ِظ یمُ ا ُز اْلَع َك الَْف ْو ُر َخالِ ِدیَن فِیَھ ا َوذلِ   َوَم ن  * ْنَھا

راً َخالِ داً فِیَھ ا َولَ ُھ  هللاَیْعِص  َرُسولَُھ َوَیَتَعّد ُح ُدوَدهُ ُیْدِخْل ُھ ن ا َو
ٌب مُِھینٌ     )١٤-١٣النساء(} َعَذا
ْزُعُم  ونَ وقـال: {  -١١ ى الّ ِذیَن َی َر إِلَ   أَنُّھ ْم آَمُن  وا بَِم  ا  أَلَ  ْم َت 

ى  ِری  ُدوَن أَن َیَتَح  اَكُموا إِلَ   َك ُی ِزَل ِم  ن َقْبلِ   َك َوَم  ا أُْن   ِزَل إِلَْی   أُْن  
ِضلُّھْم  َطاُن أَن ُی ِریُد الّشْی ُروا أَن َیْكفُروا بِِھ َوُی ِت َوَقْد أُِم ّطاُغو ال

الً َبِعی  داً  الَ ى * َض   َل لَُھ  ْم َتَع  الَْوا إِلَ   ى َم  ا أَْن   َوإَِذا قِی   َزَل ّهللاُ َوإِلَ  
ُصُدوداً  َك  ُصّدوَن َعن َت اْلُمَنافِقِیَن َی ّرُسوِل َرأَْی -٦٠النساء: (} ال

٦١(.  
ى  إذاإِّنَما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمنِیَن وقال سبحانه: { -١٢ ُدُعوا إِلَ 

َك ُھ  هللا   َطْعَنا َوأُولِئ َرُسولِِھ لَِیْحُكَم َبْینَُھْم أَن یَقُولُوا َسِمْعنا َوأَ ُم َو
ِطِع *  اْلمُْفلُِحونَ  َرُس ولَُھ َوَیْخ َش  هللاَوَمن ُی َك  هللاَو َوَیتّْق ِھ َفأُولِئ 

ُزونَ    .)٥٢ ـ ٥١ النور:(} ُھُم الَْفاِئ
ّرُس  وُل َفُخ  ُذوهُ َوَم  ا نََھ  اُكْم َعْن  ُھ وقــال: { -١٣ َوَم  ا آَت  اُكُم ال
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بِ  هللاإِّن  هللاَفانتَُھوا َواتّقُوا    .)٧: الحشر(} َشِدیُد اْلِعَقا
ُكْم وقال تعالى: { -١٤ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة  ِفي َرُسوِل هللاَِّ لََقْد َكاَن لَ

ْرُجو  رَ  هللالَِمن َكاَن َی   .)٢١األحزاب: (} َواْلَیْوَم اآلِخ
َص اِحُبُكْم َوَم ا َم ا *  َھ َوى  إذاَوالّنْجِم وقال: { -١٥ ّل   َض 

ِطُق َعِن الَْھَوى *َغَوى   } َوْح ٌي ُی وَحى الإ إِْن ُھ َو  *  َوَما َین
  .)٤-١النجم: (

َر لُِتَبّیَن لِلّناِس وقال تبارك وتعالى: { -١٦ َك الّذْك َزْلَنا إِلَْی َوأَن
ُرون َعلُّھْم َیتََفّك ّزَل إِلَْیِھْم َولَ   .)٤٤النحل: (} ََما ُن

  .)١(لى غير ذلك من اآليات المباركاتإ
 ان مبتنياًوقد ذكرنا فيما سبق أن استدالل األلباني باآليات ك

 ز بين العقائد واألحكام وغيرها، فالبدعلى إطالقها, فهي لم تمي
  أن يكون خبر الواحد حجة في الجميع.

والمالحظ على جميع هـذه اآليـات أنّهـا قاصـرة عـن إفـادة       
فـإن هـذه    ـ وهو حجية خبر الواحد في األحكـام     الأ ـالمدعى  

  .اآليات تأمر بإطاعة النبي وامتثال أوامره
فكلّ ما يثبت أنّه صدر من النبي يجب التمسـك بـه والعمـل    
وفقه, لكن الكالم في أن ما وصل لنـا عـن طريـق خبـر الواحـد      

وهل هناك دليل علـى األخـذ بـه     ؟هل هو صادر عن النبي أم ال
                                                  

  . ٢٩ -٢٧) الحديث حجة بنفسه: ١(
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حتّى مع احتمال عدم صدوره أم ال؟ فاآليات بعيـدة كـلّ البعـد    
ان ضرورة اتّباع كلّ مـا  عن حجية خبر الواحد, بل هي بصدد بي

  بـال فـرق فـي ذلـك بـين       صـلى اهللا عليـه وآلـه   يصدر عن النبـي
  العقائد واألحكام وغيرها.

       ـز بـين ضـرورة اتّبـاع النبـيى اهللا عليـه  صـلّ فاأللباني لـم يمي
ــه ــة     وآل ــابه الحجي ــد واكتس ــر الواح ــاع خب ــين وجــوب اتّب ، وب

لكم أنّه من النبي الشرعية, فاآليات السابقة تبين أن كلّ ما ثبت 
  البد من اتّباعه, وهي بعيدة غاية البعد عن حجية خبر الواحد.

وحتّى اآليات التي يمكن أن تكون صالحة لالستدالل على 
حجية خبر الواحد لم يـأت بهـا األلبـاني هنـا كآيـة النبـأ, وآيـة        
النفر, وآية أهل الذكر, وغيرها من اآليات التـي ذكرهـا علمـاء    

  أن الكلّ كان موضعا للنقاش واألخذ والرد. األصول, على
  : الروایاتثانياً

كما أنّه ذكر مجموعة من الروايات أيضاً تدلّ على وجوب 
  ــي ــة النب ــه  إطاع ــه وآل ــلى اهللا علي ــوعه   ص ــون موض ــث عن   ، حي

األحاديث الداعية إلى اتّباع النبي صـلّى اهللا عليـه وسـلّم فـي     (بـ 
 يوجـب  اممـ  بالطيـ  الكثيـر  يهافف ةالسنّ وأما«, وقال: )كلّ شيء

 مـن  شـيء  كـلّ  فـي  عاما اتباعا والسالم الصالة عليه اتباعه علينا
  : منها الثابتة النصوص وإليكم ,ديننا أمور
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عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه  -١
مـن أبـى، قـالوا: ومـن      إالكلّ أمتي يـدخلون الجنّـة    وسلّم قال:

  .ني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبىن أطاعقال: م ؟يأبى
  كتاب االعتصام . –أخرجه البخاري في صحيحه 

جـاءت مالئكـة    عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال: -٢
إلى النبي صلّى اهللا عليه وسلّم وهو نائم، فقال بعضهم: إنّه نـائم،  
      ــالوا: إن ــان، فق ــب يقظ ــة، والقل ــين نائم ــهم: إن الع ــال بعض وق

حبكم هذا مثال، فاضربوا له مثال، فقالوا: مثلـه كمثـل رجـل    لصا
بنى داراً، وجعل فيه مأدبة، وبعـث داعيـاً، فمـن أجـاب الـداعي      
دخل الدار، وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل 
ــة، فقــالوا: أولوهــا يفقههــا، فقــال    ــدار ولــم يأكــل مــن المأدب ال

فقـالوا فالـدار الجنّـة،    بعضهم: إن العـين نائمـة والقلـب يقظـان،     
والداعي محمد صلّى اهللا عليه وسلّم، فمن أطـاع محمـداً صـلّى    
اهللا عليه وسلّم فقد أطاع اهللا، ومن عصى محمداً صـلّى اهللا عليـه   

بـين   )٢(وسلّم فقد عصى اهللا، ومحمد صلّى اهللا عليه وسـلم فـرق  
  الناس. أخرجه البخاري أيضاً.

عـن النبـي صـلّى اهللا عليـه     عن أبي موسى رضي اهللا عنه  -٣
وسلّم قال: إنّما مثلي ومثل ما بعثني اهللا به كمثل رجل أتى قومـاً  

                                                  
 أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديق إياه وتكذيب اآلخرين له. )٢(



       ٦٣  حجیة الحدیث: حدودھا وأدلتھا

فقال: يا قوم, إنّي رأيت الجيش بعيني، وإنّي أنا النذير العريـان،  
فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فـأدلجوا، فـأنطلقوا علـى    

فصبحهم  مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم, فأصبحوا مكانهم,
الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل مـن أطـاعني فـاتّبع مـا     
        . جئت به، ومثل من عصـاني وكـذب بمـا جئـت بـه مـن الحـق

  أخرجه البخاري ومسلم.
عن أبي رافع رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صـلّى اهللا   -٤

عليه وسلّم: ال ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه األمر مـن  
مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقـول: ال أدري، مـا وجـدنا    أمري، 

. رواه أحمـــد, وأبـــو داود, )وإال فـــال(فـــي كتـــاب اهللا اتّبعنـــاه 
ــرهم بســند    والترمــذي وصــححه وابــن ماجــة, والطحــاوي وغي

  صحيح.
عن المقدام بن معـدي كـرب رضـي اهللا عنـه قـال: قـال        -٥

لقـرآن ومثلـه   إنّـي أوتيـت ا   الأ رسول اهللا صلّى اهللا عليـه وسـلم:  
يوشك رجل شبعان علـى أريكتـه يقـول: علـيكم بهـذا       الأمعه، 

القرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حـرم رسـول   
ال يحل لكم الحمار األهلـي، وال كـلّ ذي    الأاهللا كما حرم اهللا، 

أن يسـتغني عنهـا صـاحبها،     إالناب من السباع، وال لقطة معاهد 
هم أن يقروه, فإن لم يقـروه، فلـه أن يعقـبهم    ومن نزل بقوم فعلي
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ــذي, والحــاكم وصــححه,     ــو داود, والترم ــراه . رواه أب ــل ق بمث
  وأحمد بسند صحيح.

عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: قـال رسـول اهللا صـلّّى     -٦
مــا (تركــت فــيكم شــيئين لــن تضــلّوا بعــدهم   اهللا عليــه وســلّم:

 يرقـا حتّـى يـردا علـ    كتاب اهللا وسـنّتي، ولـن يتف   )تمسكتم بهما
  الحوض .

  .)٣(»أخرجه مالك مرسالً، والحاكم مسنداً وصححه
والكالم عليها هو الكالم المتقدم على اآليات، فإنّهـا نـاظرة   
إلى وجوب طاعة النبي فيما يثبت أنّـه صـدر عنـه, وغيـر نـاظرة      
إلى األخذ بخبر الواحد, مضافا إلى أن االسـتدالل علـى حجيـة    

وايات يلزم منه الدور مالم تبلغ الروايات حـد التـواتر,   الخبر بالر
فاآليات والروايات التي ذكرها األلباني إنّما تفيد وجـوب اتّبـاع   
النبي والرجـوع إليـه, ولـم تتطـرق لحجيـة خبـر الواحـد ال مـن         
قريب وال من بعيد. ولو فرضنا وجود عـدد مـن الروايـات تـدلّ     

قطع بصدورها حتّـى يمكـن   على حجية خبر الواحد فالبد من ال
كانـت غيـر يقينيـة الصـدور فحجيتهـا       إذااالستدالل بهـا؛ ألنّهـا   

ستكون موقوفة علـى حجيـة خبـر الواحـد واعتبـاره, وهـو دور       
  واضح.

                                                  
 .٣٢ -٢٩) الحديث حجة بنفسه: ٣(



       ٦٥  حجیة الحدیث: حدودھا وأدلتھا

هذا, والبد من التنبيه على أن النقـاش هنـا مبنـي علـى أدلّـة      
األلباني, وليس الغرض منه إثبات عدم حجية خبـر اآلحـاد فـي    

ام, فإن ذلك ثابت من دون شك وريـب وال أقـل مـن أن    األحك
سيرة العقالء الممضاة قائمة على األخذ بخبر الواحـد فيهـا, بـل    
ــد    ــين الســطحية المتّبعــة فــي طريقــة االســتدالل عن ــا أن نب أردن

  األلباني.
  بیان آخر من األلباني

ــا ــات      :قلن ــإطالق اآلي ــك ب ــى التمس ــر عل ــاني اقتص إن األلب
يـة خبـر الواحـد فـي العقائـد واألحكـام, وبينـا أن        للتمسك بحج

اآليات باألساس أجنبية عن مسألة حجية خبـر الواحـد, ونـاظرة    
  وهنـا بيـان آخـر    صـلى اهللا عليـه وآلـه   إلى وجوب طاعة النبـي ,

ــال:     ــه حيــث ق ــد مــن ذكــره والوقــوف علي ــاني الب ــذه«لأللب  ه
 داللـة  تلّـ د هـا أنّ كمـا  ,ةوالسـنّ  الكتـاب  من مةالمتقد النصوص

 بـه  جـاء  مـا  كـلّ  في مطلقا اتباعا ةالسنّ باعاتّ وجوب على قاطعة
موسـلّ  عليه اهللا ىصلّ النبي, إليهـا  بالتحـاكم  يـرض  لـم  مـن  وأن 

 هاأنّ إلى نظركم ألفت أن أريد يفإنّ ,مؤمنا فليس لها والخضوع
  ا: أيض ينهام آخرين أمرين على وإطالقاتها بعموماتها تدلّ

تشمل كلّ مـن بلغتـه الـدعوة إلـى يـوم القيامـة،        األول: أنّها
َرُكم{وذلك صريح في قوله تعالى:  ، وقولـه:  }َبلَ غَ  َوَمن بِھِ  ألُنِذ
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ْرَسلَْناكَ  َوَما{ ال أَ ًرا َكافَّة   إ اِس بَِشی ًرا لِّلنَّ وفسره صلّى اهللا  }َوَنِذی
... وكان النبـي يبعـث إلـى قومـه     (عليه وسلّم بقوله في حديث: 

والـذي   متّفـق عليـه، وقولـه:    )بعثـتُ إلـى النـاس كافّـة    خاصّة، و
نفسي بيده ال يسمع بـي رجـل مـن هـذه األمـة وال يهـودي وال       

رواه مسـلم وابـن    كان من أهل النار. إالنصراني ثم ال يؤمن بي 
  .)١٥٧الصحيحة (منده وغيرهما 

والثاني: أنّها تشمل كلّ أمر من أمور الدين، ال فرق بـين مـا   
دة علمية، أو حكماً عملياً، أو غير ذلك، فكما كـان  كان منه عقي

يجب على كلّ صـحابي أن يـؤمن بـذلك كلّـه حـين يبلغـه مـن        
النبي صلّى اهللا عليه وسلّم, أو من صحابي آخر عنه كـان يجـب   
كذلك على التابعي حين يبلغـه عـن الصـحابي، فكمـا ال يجـوز      

 إذاوسـلّم  للصحابي مثالً أن يـرد حـديث النبـي صـلّى اهللا عليـه      
كان في العقيدة بحجة أنّه خبر آحـاد سـمعه عـن صـحابي مثلـه      
عنه صلّى اهللا عليه وسلّم، فكذلك ال يجـوز لمـن بعـده أن يـرده     
بالحجة نفسها مادام أن المخبر به ثقـة عنـده، وهكـذا ينبغـي أن     
يستمر األمر إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وقد كان األمر 

بعين واألئمة المجتهدين كما سـيأتي الـنصّ   كذلك في عهد التا
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  .)٤(»بذلك عن اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى
  ن األلبانيمناقشة بیا

صلى اهللا عليـه  أما األول: فال شك في أن رسالة النبي محمد 
هي الرسالة الخاتمة وهي شـاملة لكـلّ مـن بلغتـه الـدعوة،       وآله

نـده األدلّـة علـى ذلـك,     فكلّ من علم برسالة اإلسالم, وقامت ع
  وجب عليه اعتناق اإلسالم، وهذا ليس محلّ بحثنا.

أما الثاني: ففيه خلط واضح بين من سمع مباشرة من النبـي  و
وبين من سمع بالواسطة, فإن األول ال يجوز  ى اهللا عليه وآلهصلّ

 كالم النبي باعتبـار حصـول اليقـين لـه      صلى اهللا عليه وآلهله رد
فاآليـات   ؟قين أكثـر مـن أن يسـمع مـن النبـي مباشـرة      به, فأي ي

والروايات المذكورة شاملة لهذا الفرد دون من سـمع بالواسـطة   
واحتُمل في حقّـه الخطـأ واالشـتباه, فهـو لـم يحصـل لـه يقـين         
بكالم النبي, فاآليات والروايات التي ذكرها األلبـاني ال تسـاعد   

ذكـر دلـيالً آخـر,    على كالمه المتقدم، نعم هو في آخر كالمه 
وقد «وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بسيرة المتشرعة حيث قال: 

وهذا  »كان األمر كذلك في عهد التابعين واألئمة المجتهدين...
من الممكن التسليم به في حجية الخبر باألحكام, لكنّـه أجنبـي   

                                                  
 .٣٦ -٣٥) الحديث حجة بنفسه: ٤(
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  عن داللة اآليات والروايات التي ذكرها.
ــرى ح   ــاني ي ــح إذن أن األلب ــي    فاتّض ــد ف ــر الواح ــة خب جي

  األحكام. وتقدم تحليل ونقد أدلّته في ذلك.
  أدلة األلباني على اعتبار خبر الواحد في العقائد ومناقشتھا

  مقّدمة وفیھا أمران

بينا فيما سبق أن األلبـاني ال يفـرق فـي حجيـة خبـر الواحـد       
ورد في عقيدة أو حكم شرعي, وقد استدلّ بمجموعـة   إذافيما 

والروايـات فـي كتابـه الحـديث حجـة بنفسـه, وقـد         من اآليات
أجبنا على هذه األدلّة عند تعرضنا لحجية الخبـر فـي األحكـام,    
بأن هذه األدلّة غاية ما تفيده هو وجوب اإليمان والتصديق بمـا  

 ضــة ى اهللا عليــه وآلــهصــلّثبــت صــدوره مــن النبــيوغيــر متعر ,
لّــة أخــرى ســاقها لحجيــة خبــر الواحــد, ونريــد هنــا أن نبــين أد

األلباني في فصل آخر من كتابـه الحـديث حجـة, وكـذا كتابـه      
وجوب األخذ بحـديث اآلحـاد فـي العقيـدة والـرد علـى شـبه        (

ونحاول أن نقتصر على أهمها, وقبل البدء في ذلـك   )المخالفين
ننوه إلى أن أكثر استدالالته مبتنيـة علـى أن خبـر الواحـد يفيـد      

ذهـب بعضـهم إلـى أنّـه ال     «ت به عقيدة فقال: العلم, وبالتالي تثب
بالـدليل القطعـي باآليـة, أو الحـديث المتـواتر       إالتثبت العقيدة 

 عى أنتواتراً حقيقياً, إن كان هذا الدليل ال يحتمل التأويل, واد
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هذا مما اتّفق عليه عند علماء األصول, وأن أحاديـث اآلحـاد ال   
  .)٥(»يدةتفيد العلم, وأنّها ال تثبت بها عق

ثم ساق وجوهاً عديدة إلبطال هـذا القـول وإثبـات أن خبـر     
الواحد يفيد العلم, وتثبت به العقيدة, وقبل أن نبين أدلّة األلباني 
البد من بيان أمرين يتّضح من خاللهما الجواب على الكثير من 

  أدلّته: 
  األمر األّول 

مـن األمـور    أن مسألة إفادة خبر الواحد للظن غالباً إنّمـا هـو  
التكوينية الوجدانية المتعلّقة بطبـائع األفـراد. فحيـث إن المخبـر     
لم يكن معصوماً, جاز في حقّه السهو والغفلة والخطأ والنسـيان,  
إلى غير ذلك من االحتمـاالت, فمـع ذلـك ال يمكـن التصـديق      
والقطــع بصــحة خبــره, وهــذا مــن األمــور العقالئيــة الوجدانيــة  

ليست بحاجة إلى دليـل, فكـلّ شـخص يـؤمن     المتسالم عليها, و
ال توجب  دحابقرارة نفسه أن األخبار الواصلة إليه عن طريق اآل

له يقيناً وجزمـاً, بـل يحتمـل فـي حقّهـا الخطـأ وعـدم مطابقتهـا         
  للواقع. 

وحينئذ فإن العمل طبق خبر الواحد إنّما هو تابع لمقـدار مـا   

                                                  
  ٧) وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: ٥(
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احد, ومع عـدم الـدليل   دلّ عليه الدليل الموجب للتعبد بخبر الو
  ال يمكن االلتزام به, مالم نقطع بصدوره من الشارع المقدس.

ومن أبرز الشواهد على أن خبر الواحد يفيد الظـن ال القطـع   
هو وجود الروايات المتعارضة الصحيحة التـي ال ينكرهـا أحـد    
حتّى األلباني نفسه, فكيف يقوم بترجيح بعضها على بعـض مـع   

العلم! فإفادتها للعلم تقتضي العلم بصـدور كـال   زعمه أنّها تفيد 
     فيكــون ى اهللا عليـه وآلـه  صـلّ الخبـرين المتعارضـين مـن النبـي ,

التناقض راجع إلى النبي نفسه والعياذ باهللا, ال إلـى خطـأ الـراوي    
ن الشـواهد علـى إفـادة خبـر     إوسهوه ونسـيانه, وعلـى العمـوم فـ    

  يات األجوبة.اآلحاد للظن كثيرة لعلّ بعضها سيأتي في ط
  األمر الثاني

  ن المسائل االعتقادية يمكن أن تقسم إلى ثالثة أقسام: أ
ــاري جــلّ شــأنه,     -١ ــة الب ــه عقــالً, كمعرف ــا يجــب معرفت م

ومعرفة النبوة, ومن الواضح هنا عدم حجية خبر الواحد, بل وال 
المتواتر؛ إذ الكالم هنا في أصـل ثبـوت الشـريعة, فقبـل ثبـوت      

  معنى للقول باعتبارها للخبر من عدمه.الشريعة ال 
مــا يجــب معرفتــه شــرعاً, كالمعــاد مــثالً, وهنــا أيضــاً ال   -٢

يكفي خبر الواحد في إثباته؛ لعدم حصول اليقـين بإخبـاره, وال   
تتحقّق المعرفة به, وال يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهـل  
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ت إلى نور العلم, مضافاً إلـى أن الواجـب فـي أصـول االعتقـادا     
التحرز والتحفّظ عن الوقوع في الضالل, وهذا الوجوب عقلي, 
  والركون إلى الظن في أمثال هذه الموارد ال يؤمن هذا الجانب.

ــه,       -٣ ــاد ل ــليم واالنقي ــه والتس ــب علي ــد القل ــا يجــب عق م
ــراط   ــاد, وتفاصـــيل الصـ كتفاصـــيل البـــرزخ, وتفاصـــيل المعـ

مـا الواجـب عقـد    والميزان, ونحو ذلك مما ال تجب معرفته, وإنّ
   ى اهللا عليـه  صـلّ القلب عليه واالنقياد له على تقدير إخبـار النبـي

به, وهذا من الممكن االعتماد على خبر الواحـد فيـه, فـال     وآله
مانع من االلتزام بمتعلّقه وعقد القلـب عليـه؛ ألنّـه ثابـت بالتعبـد      
الشرعي, وهذا هو مذهب الكثير من العلماء, وال حاجة لتفصيل 

  ل فيه.القو
   وبعد هذا البيان نعود لنستعرض بعض أدلّة األلبـاني علـى أن

  أخبار اآلحاد تفيد العلم, وأنّها تثبت بها عقيدة: 
أنّـه قـول مبتـدع محـدث, ال أصـل لـه فـي        «: الدليل األول

الشــريعة الغــراء, وهــو غريــب عــن هــدي الكتــاب وتوجيهــات  
د مـنهم, بـل   السنّة, ولم يعرفه السلف الصالح, ولم ينقل عن أح

وال خطر لهم على بال, ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف: 
أن كلّ أمر مبتدع من أمور الدين باطـل مـردود ال يجـوز قبولـه     
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  .)٦(»بحال...
  مناقشة الدلیل األول

ويالحظ عليه: أن مسألة إفادة أمر ما للعلم واليقـين وبالتـالي   
تكوينيـة المتعلّقـة بطبـائع    ثبوت العقيدة به, إنّما هو من االمور ال

ن غيـر المعصـوم يحتمـل فـي خبـره      إاألفراد كمـا بينـا, وحيـث    
الخطأ واالشتباه والسهو والنسيان؛ لذا ال يمكـن حصـول اليقـين    
في النفس اإلنسانية منه, وحينئذ ال يمكن وصـفه بالبدعـة؛ ألنّـه    
ليس أمراً شرعياً يرتقب صدوره من الشارع, فالشارع يمكن أن 

بد اإلنسان بالعمل وفق الظـن, وال يمكـن أن يـأمره ويتعبـده     يتع
في أن يحصل لـه يقـين عـن طريـق خبـر الواحـد, فإفـادة خبـر         
الواحد عادة للظن إنّمـا هـو مـن األمـور التكوينيـة لـدى البشـر,        

  ودعوى حصول اليقين منه هي التي تحتاج إلى دليل وحجة.
طـر علـى بـال    أما مسـألة أن السـلف لـم يقـل بـه, بـل وال خ      

أحدهم, فهو جزاف من القول, فإن السـلف عمـالً لـم يتعـاملوا     
  على أساس إفادة خبر الواحد للعلم, وإليكم بيان ذلك: 

  أحادیث آحاد رّدھا الصحابة

المتتبع لسيرة الصحابة وسلوكهم يرى أنّهم ال يتعـاملون مـع   
                                                  

  .٨ -٧ ) وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين:٦(
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خبـار  أخبار اآلحاد على أنّها تفيد القطع, فإن هناك كثيراً مـن األ 
اآلحادية ردها الصحابة, ولـم يقبلوهـا ممـا يـدلّل عـدم إفادتهـا       
العلم عندهم, فإن العلـم يجـب األخـذ بـه, وال يجـوز تركـه أو       

, فـإن بحثهـا   إالرده, ونحن هنا نذكر شـواهد علـى ذلـك لـيس     
  بصورة مفصّلة يحتاج إلى بحث أوسع مما نحن فيه: 

وت أن النبـي لـم   رد عمر خبر فاطمة بنت قيس عندما ر -١
ال نتـرك كتـاب اهللا وسـنّة نبينـا     «يجعل لها نفقة وال سكن فقال: 

وهـي صـحابية    )٧(»لقول امرأة, ال ندري لعلّها حفظت أو نسـيت 
  كما ال يخفى.

تعـذيب الميـت   «رد السيدة عائشة خبر عمر في حديث:  -٢
يــرحم اهللا عمــر, واهللا مــا حــدث «وقالــت:  )٨(»ببكــاء أهلــه عليــه

ــه  ر ــه علي ــؤمن ببكــاء أهل وقالــت:  »ســول اهللا أن اهللا ليعــذّب الم
ال{ »حسبكم القرآن« َرىو َر أُْخ ْز َرةٌ ِو ِز ُر َوا ِز وكذلك  )٩(»} َت

ردت خبر ابنه عبد اهللا في تعذيب الميـت ببكـاء الحـي وقالـت:     
 أو نسـى  هولكنّـ  ,يكذب لم هأنّ أما ,الرحمن عبد ألبي اهللا يغفر«

 يهوديـة  علـى  موسـلّ  عليـه  اهللا ىصـلّ  اهللا رسـول  مـر  مـا إنّ ,أخطأ

                                                  
  .١٩٨/ ٤) صحيح مسلم: ٧(
 .٨١/ ٢) صحيح البخاري: ٨(
 .٧) الزمر: ٩(
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ــا يبكــى ــال عليه ــمإنّ: فق ــا ليبكــون ه ــا ,عليه ــذّ وإنه ــي بلتع  ف
  .)١٠(»قبرها
يقطـع  «وردت خبر أبي هريرة وغيره في أن النبـي قـال:    -٣

فقــد روى مســلم أنّهــا  )١١(»الصــالة المــرأة والحمــار والكلــب...
ابـة سـوء, لقـد    ن المرأة لدإ«قالت حينما ذكر لها هذا الحديث: 

رأيتني بين يـدي رسـول اهللا معترضـة كـاعتراض الجنـازة وهـو       
 رمبــالح هتموناشــب«وروى البخــاري أنّهــا قالــت:    )١٢(»يصــلّي

 ,ييصـلّ  موسـلّ  عليـه  اهللا ىصـلّ  النبـي  رأيت لقد واهللا ,والكالب
  .)١٣(»...مضطجعة القبلة وبين بينه السرير على يوإنّ

قـربهم مـن النبـي قـد ردوا      ذا كان الصحابة بأنفسهم ومـع إف
بعض أخبـار اآلحـاد, ولـم يحصـل لـه لهـم العلـم واليقـين بهـا،          

هـواء  فكيف يوجب لغيرهم العلم, مع بعد الـزمن واخـتالف األ  
  ! !وتوارد الفتن

  رأي األئّمة األربعة بخبر الواحد

                                                  
 .٤٥/ ٣) صحيح مسلم: ١٠(
/ ١, ســنن ابــن ماجــة: ١٣٤/ ٦, ٨٦/ ٤, مســند أحمــد: ٦٠/ ٢) صــحيح مســلم: ١١(

٣٠٦, ٣٠٥.  
  .١٥٠/ ٦, صحيح ابن حبان: ١٢٦/ ٦, مسند أحمد: ٦٠/ ٢: صحيح مسلم) ١٢(
  .١٣٠/ ١) صحيح البخاري: ١٣(
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أطبقت كلمة األئمـة األربعـة علـى أن خبـر اآلحـاد ال يفيـد       
لــك بــن أنــس يــرى تقــديم عمــل أهــل فهــذا ما ,العلــم واليقــين

  المدينة على خبر الواحد.
 جاء ما«قال القاضي عياض في ترتيب المدارك تحت باب: 

 فـي : المدينـة  أهـل  عمـل إلـى   الرجوع في والعلماء السلف عن
 عنـدهم  ةحجـ  وكونـه  المدينـة  أهـل  عملإلى  الرجوع وجوب

 لالعمـ  رأيـت : وهـب  وابن القاسم ابن قال... األكثر خالف وإن
  .)١٤(»الحديث من أقوى مالك عند
فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع لما قـدم عليـه عمـالً     

وال غيره, إذ المقطـوع بـه ال يعـارض بـالمظنون, وال يمكـن أن      
  الجمع بينهما. وال يمكنيتعارض مع مقطوع به, 

كما ثبت عن اإلمام مالك أنّه كان يرد كثيراً من األحاديـث  
مخالفتهــا لــبعض القواعــد الكليــة, أو لــبعض  اآلحاديــة بمجــرد

  األدلّة العامة.
ومن ذلك أن مالكـا أهمـل اعتبـار حـديث     «...قال الشاطبي: 

أرأيـت إن كـان   «وقولـه:   )من مات وعليه صوم صام عنه وليـه (
الحــديث. لمنافاتــه لألصــل القرانــي الكلّــي   »علــى أبيــك ديــن

َرى ال  أ{نحو َر أُْخ  ْز َرةٌ ِو ِز ُر َوا ِز ْالِ◌نَس اِن  * َت  الَوأَن لّ ْیَس لِ  إ
                                                  

 .٦٦/ ١) ترتيب المدارك: ١٤(



     76 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

َعى ــي   ... ,)١٥(}َم  ا َس   ــدور الت ــاء الق ــك حــديث إكف وأنكــر مال
طبخت من األبل والغنم قبل القسم لمـن احتـاج إليـه, قـال ابـن      

ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحـديث فيـه   «العربي: 
تعويالً على أصل سد الذرائع, ولم يعتبر في الرضاع خمسـاً وال  

ْعَنُكْم لألصل القرآني فـي قولـه: {   عشراً َض  ْر َوأُمَّھ اُتُكُم الّالِت ي أَ
َضاَعةِ  ّر   .)١٧(»وفي مذهبه هذا كثير )١٦(}َوأََخَواُتُكم ِمَن ال
  يقدم القياس على خبر اآلحاد:   وكذا فإن مالكاً

: وكـان مالـك بـن أنـس يقـول     «أصـول السرخسـي:   جاء في 
يه، ألم القياس على خبر الواحد في العمل بقدـ   نة القيـاس حج

جمـاع  ة واإلبإجماع السلف من الصحابة، ودليل الكتـاب والسـنّ  
  .)١٨(»...جماعفكذلك ما يكون ثابتا باإل ,أقوى من خبر الواحد

فبعد هذا, هل نقول إن مالكاً يرى أن أحاديث اآلحاد تفيـد  
  ؟.!القطع, وإنّه يستدلّ بها في مسائل االعتقاد

يرد بعض آحاديـث اآلحـاد, ممـا     كما أن االمام أحمد كان
يدللّ على أنّه ال يرى أن خبر اآلحاد يفيد القطع, فقـد جـاء فـي    

                                                  
 .٣٩ ـ٣٨ ) النجم:١٥(
 .٢٣) النساء: ١٦(
  .١٣ -١٢/ ٣) الموافقات: ١٧(
 .١/٣٣٩) أصول السرخسي: ١٨(
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مسنده, وكذا في البخاري ومسلم, من طريـق أبـي هريـرة, عـن     
أنّه قال:  ى اهللا عليه وآلهصلّ النبي» ـكلهـي  يتـذَا  أُمه  ـيالْح  ـنم 
ــريشٍ ــالُوا ,قُ ــا قَ ــا فَم ــ تَأْمرنَ ــولَ اي ســالَ ,اهللا ر ــو: قَ ــاس أَن لَ  النَّ
متَزَلُوه١٩(<اع(.  

وقال أبي في مرضه الذي مات فيـه:  «قال عبد اهللا بن أحمد: 
اضــرب علــى هــذا الحــديث فإنّــه خــالف األحاديــث عــن        

...٢٠(»النبي(.  
فهذا دليل واضح على أن أحمد ال يرى الحـديث اآلحـادي   

ث وارد في الصحيحين كما مـر  يفيد القطع, علماً أن هذا الحدي
  في تخريجه.

يقطـع الصـالة   «وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبـي قـال:   
  .)٢١(»المرأة والحمار والكلب...

قـال أحمـد: الـذي ال أشـك فيـه أن الكلـب       «قال الترمـذي:  
 )٢٢(»األسود يقطع الصالة, وفي نفسي من الحمار والمـرأة شـيء  

    خبـر     فهذا يدلّ داللـة واضـحة علـى أن اإلمـام أحمـد يـرى أن

                                                  
 .١٨٦/ ٨, صحيح مسلم: ١٧٧/ ٤, صحيح البخاري: ٢/٣٠١) مسند أحمد: ١٩(
 .٣٠١/ ٢) مسند أحمد: ٢٠(
  .٦٠/ ٢) صحيح مسلم: ٢١(
 .٢١٢/ ١) سنن الترمذي: ٢٢(



     78 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

  اآلحاد ال يفيد القطع, وإالّ لما توقّف فيه.
وكذلك فإن الشافعي كان اليرى إفادة خبـر اآلحـاد للعلـم,    

ة وقياس عليهمـا، واإلجمـاع   القرآن والسنّ: األصل«وكان يقول: 
اإلجمـاع أكبـر مـن    (مـا قـال   إنّو )١(»أكبر من الحـديث المنفـرد  

 ,اإلجمـاع يفيـد العلـم والقطـع     ى أنه يـر ألنّـ  )الحديث المنفرد
, وسـيأتي أن  والحديث المنفرد الذي هو اآلحاد يفيد الظن فقط

عبد البر عد اإلمام الشافعي من القائلين بأن العقيدة ال تثبـت   ابن
    بخبر اآلحاد.

  واإلمام أبو حنيفة كذلك ال يرى إفادة خبر اآلحاد للعلم: 
حنيفـة فـي أن الشـهيد     قال النووي عند الرد علـى رأي أبـي  

أبا حنيفة ال يقبل خبر الواحد فيما  نوأل«يصلّى عليه وال يغسل: 
٢(»وهذا منها واهللا أعلم ,به البلوى تعم(.  

خبـر مـن    إنقـول أبـي حنيفـة     )وجه(«وجاء في بدائع الصنائع: 
لـيس بمعصـوم عـن الكـذب محتمـل للكـذب فـال يفيـد العلــم         

ال يجـوز القضـاء بمـا ال علـم      للقاضي بالمشهود به واألصـل أن 
, انتهى موضع الشاهد مـن  )٣(»...للقاضي به وبما ليس بثابت قطعا
                                                  

 .١٠٥/ ٩, حلية األولياء: ٢١, ٢٠/ ١٠م النبالء: ) سير أعال١(
  .٢٦٥/ ٥) المجموع: ٢(
  .١١١/ ٤) بدائع الصنائع: ٣(
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 من كالم أبي حنيفة, وفي هاذين القولين داللة واضحة على أن
ــر الواحــد يفيــد العلــم, وهــو     ــا حنيفــة ال يــرى أن خب اإلمــام أب

  معروف من مذهبه وقوله بالقياس كما ال يخفى.
  لسّنة بعدم إفادة خبر الواحد للعلمتصریحات علماء أھل ا

ونختم الجواب بنقل تصريحات بعض أهل العلـم بـأن خبـر    
  الواحد ال يفيد العلم واليقين: 

واختلف أصـحابنا وغيـرهم فـي خبـر     : «ابن عبد البرقال  -١
هــل يوجــب العلــم والعمــل جميعــا أم يوجــب  ,الواحــد العــدل

ه يوجـب  م منهم أنّوالذي عليه أكثر أهل العل ؟العمل دون العلم
وهــو قــول الشــافعي وجمهــور أهــل الفقــه    ,العمــل دون العلــم

وقطـع   ,ما شهد به علـى اهللا  إالوال يوجب العلم عندهم  ,والنظر
  .)١(»وال خالف فيه العذر بمجيئه قطعاً

ا خبـر الواحـد فهـو مـا لـم يوجـد فيـه        وأمـ «قال النووي:  -٢
واختلـف   ,أكثـر شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحـدا أو  

ــه  ــي حكم ــن الصــحابة     ,ف ــلمين م ــاهير المس ــه جم ــذي علي فال
   ــد ــن المح ــدهم م ــن بع ــابعين فم ــحاب  والت ــاء وأص ثين والفقه

ـ     األصول أنيلـزم   ,ة مـن حجـج الشـرع   خبـر الواحـد الثقـة حج

                                                  
 .٧/ ١) التمهيد: ١(
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  .)١(»وال يفيد العلم ,العمل بها ويفيد الظن
 يقبـل  مـا  ذكر باب(«: الكفايةقال الخطيب البغدادي في  -٣
 شـيء  فـي  يقبل ال الواحد خبر: )فيه يقبل ال وما الواحد خبر فيه
 والقطـع  ,بهـا  العلـم  فـين المكلّ علـى  المـأخوذ  ,الدين أبواب من

 اهللا رسـول  قـول  الخبـر  أن يعلم لم إذا هنّأ ذلك في ةوالعلّ ,عليها
 عـدا  مـا  افأمـ  ,بمضمونه العلم من أبعد كان موسلّ عليه اهللا ىصلّ

 اهللا ىصـلّ  النبي نأب العلم علينا يوجب لم تيال األحكام من ذلك
 الواحـد  خبـر  نإف ,بها وجلّ عزّ اهللا عن وأخبر رهاقر موسلّ عليه
  .)٢(»واجب به والعمل ,مقبول فيها
هل خبر الواحـد يفيـد   (مسألة: «قال الغزالي في المستصفى:  -٤

ا نريد بخبر الواحد فـي هـذا المقـام مـا ال ينتهـي      اعلم أنّ )؟العلم
التواتر المفيد للعلـم، فمـا نقلـه جماعـة مـن       إلى حد األخبارمن 

ا قـول الرسـول عليـه    ة مثال فهو خبـر الواحـد، وأمـ   خمسة أو ستّ
السالم مما علم صحى خبر الواحد، وإذا عرفت هـذا  ته فال يسم

ا ال نّـ أفنقول: خبر الواحد ال يفيد العلم، وهو معلـوم بالضـرورة،   
ما نسمع، ول ق بكلّنصدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف و صد

                                                  
  .١٣١/ ١) شرح صحيح مسلم: ١(
 .٤٣٢) الكفاية في علم الرواية: ٢(
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١(»...يننصدق بالضد(.  
بــذلك فقــال:  )الســنّةمنهــاج (لقــد اعتــرف ابــن تيميــة فــي و -٥
»هذا من أخبار اآلحاد فكيف يثبـت بـه أصـل الـدين      الثاني: أن

٢(»به؟! إالاإليمان  الذي ال يصح(.  
إلــى غيــر ذلــك مــن األقــوال العديــدة التــي ال يســمح المجــال   

  ؛ ألن البحث مبني على االختصار.بذكرها
وبعد كلّ هـذا, هـل يصـح قـول األلبـاني بـأن عـدم إفـادة خبـر          

أم أن  ؟الواحد للعلم بدعة, وأنّـه لـم يقـل بـه أحـد مـن السـلف       
األلباني ابتدع على الصحابة والسـلف واألئمـة األربعـة, ونسـب     

  ؟إليهم ما لم يقولوا به
  الدلیل الثاني

عقيـدة تسـتلزم رد مئـات األحاديـث      ن هذا القول يتضـمن إ
! وهـذه  !الصحيحة الثابتة عن النبـي لمجـرد كونهـا فـي العقيـدة     

العقيدة: هي أن أحاديث اآلحاد ال تثبت بهـا عقيـدة, وإذا كـان    
األمر كذلك عند هؤالء المتكلّمين وأتبـاعهم, فـنحن نخـاطبهم    
 بما يعتقدونه فنقول لهم: أيـن الـدليل القـاطع علـى صـحة هـذه      

                                                  
 .١١٦) المستصفى: ١(
 .٥٩/ ٤) منهاج السنة: ٢(
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العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعـي الثبـوت قطعـي    
  .)١(الداللة, بحيث أنّه ال يحتمل التأويل

  مناقشة الدلیل الثاني

هذا الكالم من الشيخ األلباني يحمل في طي اته الكثير من إن
الغرابة, فإن من البديهيات المسلّم بها عند كـلّ أحـد أن الـدليل    

ة على أساس حجية القطع, وإذا لم يكن كان قطعيا فهو حج إذا
لـم   إذاكذلك فإن قام دليل قطعي علـى حجيتّـه أُخـذ بـه, وأمـا      

يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل 
على ذلك فاألصل فيه عدم الحجية, بمعنى عدم إمكـان ترتيـب   

ال تثبـت   اثر على هذا الظن, وحينئذ فإن القول بأن خبر الواحـد 
به عقيدة هو األساس المسلّم به, وأن دعـوى ثبـوت العقيـدة بـه     
تحتاج إلى دليل, ومن المعلوم أن الدليل قام علـى حجيـة خبـر    
الواحـد فــي األحكـام, ويمكــن القــول باعتبـاره فــي تفصــيالت    

  المعارف الدينية أيضا كما تقدم فيما سبق.
بيـل المعـاد   أما دعـوى ثبـوت كافّـة العقائـد بـه حتّـى مـن ق       

ونحوه فهي تحتاج إلى دليل, هذا مضـافا إلـى أن هنـاك آيـات     
 إالإن يتّبعـون  «قرآنية عديدة نهت عـن اتّبـاع الظـن مـن قبيـل:      

                                                  
  .١٣ - ١٢والرد على شبه المخالفين: ) وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة ١(
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وغيرهـا وهـي كمـا هـو      »الظن وإن الظن ال يغني عن الحق شيئا
واضح ترشد إلى عدم اتّباع الظن, وأن العمل به مما ال يحصـل  

فإن مفاد اآليات  ,اب الحتمال مخالفته الواقعمعه األمن من العق
      ة االعتمـاد علـى الظـنهو اإلرشاد إلى حكم العقل بعـدم صـح

نّه البد من العمل بما يحصل معه األمن من العقـاب, والعمـل   إو
بالظن مما ال يحصل معه األمـن مـن العقـاب الحتمـال مخالفتـه      

  للواقع.
 اًفلـيس صــحيح  أمـا مسـألة رد مئـات األحاديــث الصـحيحة    

علــى إطالقــه، فإنّــا قــد قــدمنا أن خبــر الواحــد فــي تفصــيالت   
المعارف الدينية التـي ال يجـب معرفتهـا, بـل التـي يجـب عقـد        
القلــب عليهــا هــو معتبــر وحجــة, وإن الكثيــر مــن األخبــار إنّمــا 

  وردت في ذلك، فال مانع من التمسك بها.
غـه, فقـد يقتـرن    ثم إن الخبر الصحيح يولّد ظنّـا عنـد مـن بل   

بقرينة معينة توجب رفع هذا الظن إلى اليقين، فـيمكن التمسـك   
      مطلـق هـذه   ل به عندئذ حتّـى فـي القسـم الثـاني, فـال يوجـد رد

  األخبار كما ادعى األلباني.
  ببعض اآلیات القرآنّیة  استداللھ :الدلیل الثالث

  آیة النفر ـ ١



     84 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

ال َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُ {وهي قوله تعالى:  ُروا َكافَّ ًة َفلَ َو وَن لَِیْنِف 
یِن َولُِیْن  ِذُروا  ْرَق  ٍة ِم  ْنُھْم َطائَِف  ٌة لَِیتَفَقَُّھ  وا ِف  ي ال  دِّ لِّ ِف َر ِم  ْن ُك   نََف 

ُرونَ  َعلَُّھْم َیْح َذ بدعوى أن الطائفة  )١(}َقْوَمُھْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِھْم لَ
و اإلعـالم بمـا   تقع على الواحد فما فوقه في اللغة, وأن اإلنذار ه

يفيــد العلــم, وهــو يكــون بتبليــغ العقيــدة وغيرهــا ممــا جــاء بــه  
  .)٢(الشرع

  مناقشة االستدالل بآیة النفر 

إن هذا االستدالل من األلباني يكشف عن بسـاطة تامـة فـي    
التعامل مـع كـالم الشـارع المقـدس, فمـن قـال إن اإلنـذار هـو         

إن مقتضـى اإلطـالق    اإلعالم بما يفيد العلم, فإنّه يمكـن القـول  
التحذّر واجب عند اإلنذار حتّى ولو لم يحصل العلم منه. أن  

ــل هــو     ــر, ب ــار المخب ــنفس إخب ــذار ال يحصــل ب ــم إن اإلن ث
يستبطن ويفترض العقـاب مسـبقا, بمعنـى كـون الحكـم منجـزا       
بمنجز سابق كالعلم اإلجمالي وغيـره، فاآليـة بعيـدة كـلّ البعـد      

م, بـل وال تفيـد حتّـى حجيـة خبـر      عن إفادة خبـر الواحـد للعلـ   
      ة فـي بـاب   الواحد، واآليـة أشـبعت نقاشـا فـي الكتـب األصـولي

  حجية خبر الواحد من شاء فليراجع.  
                                                  

 .١٢٢) التوبة: ١(
  .١٤ - ١٣) وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: ٢(
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  آیة النبأـ ٢

 بَِنَبإ   َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  إِنْ  آَمُنوا الَِّذینَ  أَیَُّھا َیا{وهي قوله تعالى: 
ُن  وا ِص  یُبوا أَنْ  َفَتَبیَّ ْص  ِبُحوا ة  ِبَجَھالَ   َقْوًم  ا ُت ى َفُت  َفَعْل  ُتمْ  َم  ا َعلَ  
وهــذا يــدلّ علــى  )فتثبتــوا(وفــي القــراءة األخــرى:  )٣( }َن اِدِمینَ 

الجـزم والقطـع بقبـول خبـر الواحــد الثقـة, وأنّـه ال يحتـاج إلــى        
التثبت، ولو كان خبره ال يفيد العلم ألمر بالتثبت حتّـى يحصـل   

  يفيد العلم. العلم، فدلّ هذا وأمثاله على أن خبر الواحد
  مناقشة االستدالل بآیة النبأ

إن هذه أيضا بساطة إلى حد ما في التعامل مـع فقـه اآليـات    
  اآلية فيها كالم كثير وعميق في الكتـب األصـولي ة القرآنية, فإن

ال نريد التعرض له اآلن، لكنّها فـي غايـة البعـد عـن إفـادة خبـر       
إفـادة خبـر الواحـد    الواحد للعلم، فقـد ذكرنـا مسـبقا أن مسـألة     

للظن إنّما هي مسألة تكوينية ال دخـل للشـارع فيهـا, وغايـة مـا      
هناك يمكن للشارع جعل الحجية لها, وحتّى لو قلنا هنا بتماميـة  
االستدالل على حجية خبر الواحد فـال داللـة فيهـا علـى إفادتـه      
للعلم وال في ثبوت العقائد التي تحتاج إلى معرفة تامـة ويقينيـة   

  .ا بينا ذلك سابقاًكم

                                                  
  .٦) الحجرات: ٣(
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فهنا نالحظ أن األلباني لم يفقـه معنـى الحجيـة, ولـم يفـرق      
         ـد بخبـر الواحـد وبـين إفادتـه للعلـم, علـى أنبين وجـوب التعب

ية علـى حجيـة خبـر    حول االستدالل بهذه اآل هناك كالما كثيراً
  الواحد فليراجع في مظانّه.

لّ علـى النهـي   وبذا يتّضح عدم معارضة هاتين اآليتين بمـا د 
ن _ إن تـم_  ان اآليتـ اعن العمل بالظن، فإن غاية مـا تفيـده هاتـ   

إنّما هو حجية خبر الواحد, فيكون األخذ بالخبر حينئـذ لوجـود   
الدليل العلمي اليقينـي علـى التعبـد بـه, وعرفنـا أنّـه مخصـوص        
باألحكام وتفاصيل العقائـد دون مـا يجـب معرفتـه مـن العقائـد       

كما اتّضح فيما سـبق, وبـذا يتّضـح فسـاد كـالم       ,أو عقالً شرعاً
  .)٤(األلباني حول التعارض بين اآليات السابقة

    الدلیل الرابع
لو كان هناك دليـل قطعـي علـى أن العقيـدة ال تثبـت بخبـر       

  .)٥(اآلحاد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة...
  مناقشة الدلیل الرابع

 الصحابة قاموا بـرد نا فيما سبق أنقد بي    بعـض األخبـار, وأن

                                                  
 .١٠- ٩العقيدة والرد على شبه المخالفين: بحديث اآلحاد في األخذ ب) انظر: وجو٤(
  .١١ -١٠) المصدر نفسه: ٥(
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سيرتهم العملية دالّة على عدم التمسك بكلّ خبر يـردهم, وفـي   
هذا داللة على عدم إفادته للعلم, وبالتالي عدم ثبوت العقيدة به 
حسب التقسيم الـذي بينـاه, وعـدم تصـريح الصـحابة بـأن خبـر        
الواحد اليفيد العقيدة إنّما هو لكون المسـألة تتّفـق مـع الطبيعـة     

كوينية لإلنسان, وألن كلّ ظن لـيس بحجـة شـرعا مـالم يقـم      الت
  لتصريح الصحابة بذلك. ىعليه الدليل, فال يوجد مقتض

  الدلیل الخامس 

االســتدالل باآليــات والروايــات اآلمــرة بالتمســك بالكتــاب  
والسنّة والتي ذكرها األلباني فـي كتابـه الحـديث حجـة بنفسـه,      

والعقائد, وتخصيصها باألحكام  باعتبارها مطلقة تشمل األحكام
دون العقائد تخصيص بدون مخصّص وذلك باطل, فما لزم منـه  

  .)٦(باطل فهو باطل
  مناقشة الدلیل الخامس

ــات       ــن أن اآلي ــام م ــي األحك ــدم ف ــا تق ــه م ــواب علي والج
والروايات ناظرة إلى وجوب إطاعة النبـي, وهـذا ممـا ال كـالم     

. وهـي أجنبيـة وبعيـدة    فيه على فرض ثبوت صدور الكالم عنـه 
كلّ البعد عن اعتبار خبر اآلحاد، وغاية ما تدلّ عليه هو أن كـلّ  

                                                  
, ١١ديث اآلحاد فـي العقيـدة والـرد علـى شـبه المخـالفين:       ) وجوب األخذ بح٦(

  .٣٢ -٢٧الحديث حجة بنفسه: 
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خذ به، وال تفيد حجيـة خبـر   ما ثبت صدوره عن النبي يجب األ
الواحد ال في العقائد وال في األحكام. نعـم فـي خصـوص آيـة     
النبأ والنفر وغيرها من اآليات التي يمكـن االسـتدالل بهـا علـى     

خبر الواحد والتي لم يذكرها األلباني هناك, هذه اآليات حجية 
لو تمت إفادتهـا علـى حجيـة خبـر الواحـد فهـي تكـون شـاملة         
لألحكــام وكــذا العقائــد مــن القســم الثالــث مــن االقســام التــي  

  ذكرناها في األمر الثاني, فليالحظ.
  الدلیل السادس

 إن القول المذكور ليس فقط لم يقـل بـه الصـحابة, بـل هـو     
مخالف لما كانوا عليه، فإنّا على يقين أنّهم كانوا يجزمون بكـلّ  
ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول اهللا, ولم يقـل أحـد   
منهم لمن حدثه عن رسول اهللا: خبرك خبر واحد ال يفيد العلـم  

  .)٧(حتّى يتواتر...
  مناقشة الدلیل السادس

عديدة, منهـا   والجواب: أن الصحابة إنّما كانوا ينقلون أموراً
األحكام, وهي األكثر, ومنها تفاصيل االعتقادات, وهـي كثيـرة   
جدا، وهذه األمور ال مانع من االلتزام بحجية خبـر الواحـد بهـا,    

                                                  
ــر٧( ــبه     وجــوب األ :) انظ ــى ش ــرد عل ــدة وال ــي العقي ــاد ف خــذ بحــديث اآلح

  .١٢ - ١١المخالفين: 
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أما أنّهم كانوا يكتفون في خبـر الواحـد حتّـى فـي مثـل المعـاد       
  والتوحيد مثال فهذه دعوى تحتاج إلى دليل.

صـحابة وعلـى رأسـهم السـيدة     وقد تقدم ما يدلّ علـى أن ال 
ــم   ــد ردوا بعــض أحاديــث اآلحــاد ول  عائشــة والخليفــة عمــر ق

  يجزموا ولم يصدقوا بمؤداها.
مضافا إلى أن كثيرا من العقائـد واألحكـام كانـت مشـهورة     
معروفة منتشرة بين الصحابة, فكان اإلخبار بها يفيـد زيـادة فـي    

نقـل ولشـهرتها   االطمئنان والوثوق عنـد السـامع؛ لتعـدد جهـة ال    
  وانتشارها.  

  الدلیل السابع

ُسولُ  أَیَُّھا َیااالستدالل بقوله تعالى: { رَّ ِزلَ  َما َبلِّغ   ال َك  أُن إِلَْی
كَ  ِمن بِّ تَ  َفَما تَْفَعلْ  لَّمْ  َوإِن رَّ ْغ  َعلَى َوَماوقال: { )٨(}ِرَسالََتھُ  َبلَّ

ُسوِل  رَّ الال الغُ  إ غوا عنّي فمـا أنـتم   لّب«: وقال النبي )٩(}اْلُمبِینُ  اْلَب
قــالوا: نشــهد أنّــك قــد بلّغــت وأديــت ونصــحت. رواه   »قــائلون

مسلم, ومعلوم أن البالغ هو الذي تقوم به الحجـة علـى المبلّـغ,    
ويحصل به العلم, فلو كان خبر الواحد ال يحصل بـه العلـم, لـم    
يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة اهللا على العبد, فإن الحجة إنّما 

                                                  
 .٦٧) المائدة: ٨(
 .٥٤) النور: ٩(
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  .)١٠(تقوم بما يحصل به العلم...
  مناقشة الدلیل السابع

  والكالم يقع تارة على اآلية, وأخرى على الرواية.
أما اآلية فهي نـاظرة إلـى تبليـغ النبـي الشـريعة إلـى النـاس,        
وطبيعي أن كالم النبي باعتباره معصـوماً يوجـب العلـم واليقـين     

ورد أجنبـي عـن   لدى الصحابة, وبالتـالي ينقلوهـا لغيـرهم, فـالم    
  حجية خبر الواحد.

فهـو أيضــا أخـصّ مــن    »بلّغـوا عنّــي «أمـا االسـتدالل بقولــه:   
المدعى, فبخبر الواحـد تحصـل الحجـة فـي كثيـر مـن األمـور        

 إذاكاألحكـام وتفاصــيل الشــريعة, بــل وبعــض أصــول العقيــدة  
اشتهرت وانتشرت تلك األخبار, ودلّـت القـرائن علـى صـحتها,     

يدلّ على أن خبر الواحـد يفيـد العلـم, نعـم قـد       فالخبر أعاله ال
ــر    ــه واردا أيضــا, إذ إن أم ــاش في ــة, وإن كــان النق ــد الحجي يفي
الصـحابة بــالتبليغ سـوف يــؤدي إلـى انتشــار األحكـام والعقائــد     
وذيوعها بحيث تورث العلم عند المتلقّي, وهذا بعيد عن حجية 

  خبر الواحد.
يسـاوق حجيـة الخبـر, فـإن     والخالصة: أن األمـر بـالتبليغ ال   

التبليغ قد يؤدي إلى حصول العلم, ثم على فرض إفادته حجيـة  
                                                  

خــذ بحــديث اآلحــاد فــي العقيــدة والــرد علــى شــبه وجــوب األانظــر: ) ١٠(
  .١٤ - ١٣ المخالفين:
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الخبر فال يدلّ على الحجية في كلّ الموارد بما فيها العقائد التي 

  جب فيها المعرفة شرعاً؛ لعدم حصول اليقين فيها بخبر الواحد.ي
    الدلیل الثامن

 النبي كـان يبعـث اآلحـاد     آلـه صلى اهللا عليه وما ملخّصه أن
إلى الشاسع من البالد, فدلّ ذلك على أن خبر الواحـد تقـوم بـه    

  .)١١(الحجة في القضايا العقدية
  مناقشة الدلیل الثامن

وقد أجيب عليه بما حاصله: أن اهللا تعالى قد بعث نبيه بمكّة 
ومكث فيها ثالثة عشر عاما يدعو الناس إلـى عبـادة اهللا, وحـده    

ونبذ عبادة األوثان واألصنام, وكـان النـاس يـأتون     ال شريك له,
أفواجا من كلّ حدب وصوب إلى مكّـة المكرمـة لزيـارة بيـت     
اهللا الحرام, وكان رسول اهللا يلتقي بهم, فيدعوهم إلى ما أُمر به, 
وكان هؤالء الحجاج يرجعون إلى بلدانهم, فيحذّرون أقـوامهم  

ألخبـار, وتـواترت   بما سمعوه من رسول اهللا, واشتهرت بـذلك ا 
وشاع أمر الدعوة وذاع بحيث لم يخف على أحد من أهل تلك 
المنــاطق, ثــم هــاجر جماعــة كبيــرة مــن صــحابته إلــى الحبشــة  
فاستقروا بها عدة سنوات, وأسـلم ملـك الحبشـة, واشـتهر ذلـك      

                                                  
ــرد علــى شــبه    ١١( ــدة وال ) انظــر: وجــوب االخــذ بحــديث اآلحــاد فــي العقي

  .١٥ - ١٤المخالفين: 
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عنه, ثم هاجر رسول اهللا وصحابته إلى المدينـة, وكانـت بيـنهم    
ثم أجلى رسول اهللا اليهود مـن   وبين المشركين حروب طاحنة,

المدينة, وقتل بعض طوائفهم, واشتهر أمر الـدعوة بـذلك أكثـر    
فأكثر, وأيضاً فكانت الوفود العربية تأتي من كلّ مكـان لسـماع   
دعوة رسول اهللا ومعرفة ما يدعو إليه, وكان كثير منهم يدخلون 

م في اإلسالم ويطلبون من رسول اهللا أن يبعث معهم مـن يعلّمهـ  
  أمور دينهم كما هو مشهور في كتب السير.

وبذلك يتبين لك أن أصول االعتقـادات انتقلـت عـن طريـق     
التواتر القطعـي, وأن أولئـك الـذين كـان يبعـثهم إلـى المنـاطق        

  كانوا يعلّمون الناس الفروع الفقهية فقط.
 النبي كـان   صـلى اهللا عليـه وآلـه   على أنّه من غير المسلّم أن

معـاذ الـذي بعثـه     الصحابيهذا , كما ادعوا ذلك, فيبعث اآلحاد
النبي ل بعضـهم،  إلى اليمن لم يبعثه على جمل وحده كما يتخي

 ,بل ذهب في جماعة من الصحابة كما هو المعروف والمألوف
عن عبيد : «وكان هو على رأسهم، ففي تاريخ ابن جرير الطبري

 مي وكان فـيمن بعـث النبـي   بن صخر بن لوذان األنصاري السلا
 ال اليمن في سنة عشـر بعـد مـا حـج    م مع عمى اهللا عليه وسلّصلّ
ة التمام وقد مات باذامحج,  ق عملهـا بـين شـهر ابـن     فلذلك فـر

وعبـد اهللا بـن قـيس أبـى موسـى       ,باذام وعامر بن شهر الهمداني
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 ,والطـاهر بـن أبـي هالـة     ,وخالد بن سعيد بن العـاص  ,األشعري
وعلى بالد حضرموت زيـاد بـن    ,وعمر بن حزم ,ةأميويعلى بن 

وبعث معاذ بن  ..لبيد البياضي وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي.
  .)١٢(»ما ألهل البلدين اليمن وحضرموتجبل معلّ

ة؛ لبتّـ أأما بعث األصحاب إلى أهـل الكتـاب فـال داللـة فيـه      
ألنّهم سوف يدعونهم إلى أصل اإلسالم, وهذا يسـتدعي إقامـة   

ة, أي أنّهـم يبلّغـونهم   دلّة العقلية علـى أصـل اإللوهيـة والنبـو    األ
ويبشــرونهم باإلســالم ويقيمــون لهــم األدلّــة علــى ذلــك لكــي   

ة خبر الواحد.يؤمنوا, فالمسألة أجنبية عن حجي  
  الدلیل التاسع

َك ِب ِھ ِعْل مٌ {االستدالل بآية  الَ تَْقُف َما لَ ْیَس لَ   ال يأ )١٣(}َو
 مـن  يزالـوا  لـم  المسـلمين  أن المعلـوم  ومـن  ,به تعمل وال ,بعهتتّ

 بهـا  ويثبتـون  بهـا  ويعملـون  اآلحـاد  أخبـار  يقفون الصحابة عهد
 وأشـراط  الخلـق  بـدء  مثـل  ةعتقاديـ اال والحقـائق  ةالغيبيـ  األمور
 تفيـد  ال كانـت  فلـو  الصـفات  تعـالى  هللا بهـا  ويثبتون بل ,الساعة
 ةوأئمـ  تـابعوهم و والتابعون الصحابة لكان عقيدة تثبت وال علما

                                                  
 .٤٦٤ -٤٦٣/ ٢) تاريخ الطبري: ١٢(
 .٣٦) اإلسراء: ١٣(
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  .)١٤(...علم به لهم ليس ما قفوا قد همكلّ اإلسالم
  مناقشة الدلیل التاسع

إن االلتزام بداللة اآلية يستدعي عدم العمل بها؛ ألن مفادها 
ظنّي أيضاً, فال يصح االستناد إليها؛ ألنّها تفيد الظن, فهي ليست 

ها مقتضـيا  علم حتّى يجب االنقياد وفق مفادها فيكون التمسك ب
  لعدم العمل بها.

وبغض النظر عن هذا اإلشكال, فإن اآلية في مقـام اإلرشـاد   
إلــى عــدم التــورط فــي مخالفــة الشــريعة نتيجــة اتّبــاع الظنــون,  
فتكون مقيدة بما ثبت ودلّ الشـارع علـى اعتبـاره, فبعـد ثبـوت      
حجية خبر الواحـد ينتفـي اإلرشـاد المتقـدم, وال يكـون العمـل       

لظنون, فاآلية غير ناظرة إليه باعتبار قيـام الـدليل القطعـي    اتّباعا ل
عليه, فالسير وفقه ال يكون مدعاة لمخالفة الشـريعة, فـال داللـة    

  في اآلية على إفادة خبر الواحد للعلم ألبتة. 
ك وال تمسـ «وقال الغزالي في مقام الجواب على هذه اآليـة:  

ُف َم ا لَ ْیَس {لهم في قوله تعالى: الَ تَْق  َك ِب ِھ ِعْل مٌ َو  وأن )١٥( }لَ 
المـراد باآليـة منـع     نأل ؛الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به 

                                                  
  .٥٦) الحديث حجة بنفسه: ١٤(
  .٣٦) االسراء: ١٥(
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ما العلم بخبر الواحد ق، وأّبما يتحقّ إالالشاهد عن جزم الشهادة 
   الصـدق،   فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمـل عنـد ظـن

ــن ــا،      والظ ــوم قطع ــده معل ــل عن ــا، ووجــوب العم حاصــل قطع
عي مـع نكـول المـدعى    م بشهادة اثنـين، أو يمـين المـد   كالحك
  .)١٦(»عليه

ــاول     ــا حـ ــع مـ ــن جميـ ــواب عـ ــر الجـ ــدم يظهـ ــا تقـ   وممـ
األلباني االستدالل به علـى إفـادة خبـر الواحـد للعلـم, وثبـوت        

  العقيدة به.
  وقفة

يمكـن القــول إن الـذي دفــع األلبـاني والســلفية إلـى القــول     
لط الواضح بـين حجيـة خبـر    بثبوت العقيدة بخبر الواحد هو الخ

الواحد وبين إفادته العلم, فإن العلم المراد تحقّقه في أساسـيات  
العقيدة إنّما هـو العلـم الوجـداني, وهـذا ال يمكـن تحقّقـه مـن        
خالل مخبر يحتمل في حقّه االشتباه والخطأ والنسيان ما لم تقم 

بـاع  القرائن على صحة قوله أو تـواتره, ومجـرد أمـر الشـارع باتّ    
خبر الواحـد ال يـدلّ علـى إفـادة العلـم, بـل غايـة مـا يثبتـه هـو           
وجـوب االنصـياع والسـير وفـق خبـره, وهـذا ال يصـير اإلنســان        

                                                  
 .١١٦) المستصفى: ١٦(
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عالماً وجداناً بمفـاد الخبـر, فـال تتحقّـق المعرفـة فـي أساسـيات        
  العقيدة.

ومن هنا يتّضح الخلط اآلخر الذي حصل للسلفيين, وهو عـدم  
جزئيـات العقيـدة وتفاصـيلها مـن جهـة,      قدرتهم على التفريق بـين  

وأساســيات العقائــد ومــا يجــب معرفتــه عقــال أوشــرعا مــن جهــة   
أخرى, فإن الكالم إنّما هو فيما يجب معرفته مـن العقائـد عقـالً أو    
شرعاً ال في تفاصيلها وجزئياتها, فإن القسم الثالث وهـو الجزئيـات   

  .احد فيهوالتفاصيل قال الكثير من العلماء بحجية خبر الو
ثم إن األلباني حاول في كثير من األحيـان إثبـات أن بعـض    
األخبار تفيد العلم كالذي تلقته األمة بالقبول وغيـره, وغفـل أو   

هذا خروج للصغرى, فنحن  لٌعن محلّ البحث, وانتقا تغافل أن
أفاد العلم ال يؤخذ به, بل نؤمن  إذالم نقل أن خبر الواحد حتّى 

أفاد العلم لقرائن معينـة, فإنّـه تحصـل بـه المعرفـة,       اإذأن الخبر 
على أن المصاديق التي ذكرها األلباني مثل إفادة مـا اتّفـق عليـه    

العلم, فيها الكثير من النقـاش الـذي ال محـلّ     )البخاري ومسلم(
  له اآلن.

ومن جميع ما تقدم يظهر أن الكثير من التفاصـيل العقائديـة   
الل الروايـات, وال يسـتلزم االعتمـاد    يمكن اإليمان بهـا مـن خـ   
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بـل   .)١٧(على القرآن فقط, وترك الروايات كمـا ادعـى األلبـاني   
حتّى في األصول االعتقاديـة الواجـب معرفتهـا شـرعا، فإنّـه قـد       
تصحب الروايات الصحيحة قرائن قوية تفيدها اليقين, فـال يـرد   

  كالم األلباني على أية حال.

                                                  
 .٤٣) انظر: وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة: ١٧(





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بیقیة قراءة تط

 في تصحیحات األلباني وتضعیفاتھ





  قراءة تطبیقیة في تصحیحات األلباني وتضعیفاتھ

  بیان أقسام الحدیث المعتبر عند األلباني

ولكي نقف على أقسام الحديث المعتبر لدى األلباني ال بـد  
لنا أن نتعـرض مجمـال إلـى تقسـيم الحـديث عنـد أهـل السـنّة,         

عـرف بعـد ذلـك طبيعـة أقسـام      لن؛ ونرى ما هو المعتبر من غيـره 
  الحديث عند األلباني ومنهجه في التصحيح وقبول األحاديث.

وهنا نحاول االقتصار على ذكر التقسيم الـذي ذكـره الشـيخ    
        ابن عثيمـين, وهـو احـد السـلفيين المعاصـرين, حيـث ذكـر أن
الحــديث باعتبــار طــرق نقلــه إلينــا ينقســم إلــى قســمين: متــواتر 

  وآحاد.
   المتواتر: -أ 

ــى       ــؤوا عل ــادة أن يتواط ــي الع ــتحيل ف ــة يس ــا رواه جماع م
الكذب، وأسندوه إلى شـيء محسـوس, وينقسـم المتـواتر إلـى      

  قسمين: 
  متواتر لفظاً ومعنى، ومتواتر معنى فقط.

ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.فالمتواتر لفظاً ومعنى :  
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وانفـرد   والمتواتر معنى: ما اتفق فيه الرواة على معنـى كلـي،  
  كلّ حديث بلفظه الخاص.
  والمتواتر بقسميه يفيد: 

ة نسبته إلى من نقل عنه.أوالً: العلم: وهو: القطع بصح  
ثانياً: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقـه إن  

  كان طلباً.
  اآلحاد:   -ب

  ما سوى المتواتر.
  وتنقسم اآلحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: 

  ح لذاته، ولغيره، وحسن لذاته، ولغيره، وضعيف.صحي
فالصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسـند متصـل,    - ١

  وسلم من الشذوذ والعلة القادحة..
  دت طرقه.تعد إذاوالصحيح لغيره: الحسن لذاته  - ٢
ــا رواه عــدل خفيــف الضــبط بســند    - ٣ ــه: م والحســن لذات

  ة.متصل, وسلم من الشذوذ والعلة القادح
فليس بينه وبـين الصـحيح لذاتـه فـرق سـوى اشـتراط تمـام        

  الضبط في الصحيح، فالحسن دونه.
دت طرقـه علـى وجـه    تعـد  إذاوالحسن لغيره: الضعيف  - ٤

هم اب، وال مــتّيجبــر بعضــها بعضــاً، بحيــث ال يكــون فيهــا كــذّ 
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  بالكذب.
  .)١٨(والضعيف: ما خال عن شروط الصحيح والحسن - ٥

شهور فعال عند علماء أهـل السـنّة, وإن   وهذا التقسيم هو الم
إالم الحديث كان قديما لم يقس إلى الصحيح والضعيف, لكن 

ذلــك ال يضــر؛ إذ إنّهــم كــانوا يــدخلون الحســن ضــمن أقســام  
 ة ال أكثر, ولعـل أوـ  الصحيح، فالمسألة فنيم الحـديث  ل مـن قس

  إلى صحيح وحسن هو الترمذي. 
الترمـذي رحمـه اهللا   كتـاب أبـي عيسـى    «قال ابـن الصـالح:   

ر ه باسـمه وأكثـ  وهوالـذى نـو   ,الحديث الحسن أصل في معرفة
قـات مـن كـالم بعـض     رمن ذكـره فـي جامعـه ويوجـد فـي متف     

ــه ك    ــى قبل ــة الت ــايخه والطبق ــاري    أمش ــل والبخ ــن حنب ــد ب حم
  .)١٩(»وغيرها

وعند التتبع نجـد أن هنـاك بعـض االختالفـات الجزئيـة فـي       
التــام الضــبط المــذكور فــي بيــان هــذه االصــطالحات, فالعــدل 

تعريف الصحيح لذاته يراد به عند األلباني وغيره من الكثير من 
ة العلماء هو الثقة التام الضبط, ال العدل بمعنى االسـتقامة الدينيـ  

  وعدم صدور المعصية منه.
                                                  

 .١١ -٨: مصطلح الحديث: ) انظر١٨(
 .١/٢٠) مقدمة ابن الصالح: ١٩(
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 متصـل  الضـبط  تـام  وخبر اآلحاد بنقل عدلٍ«قال ابن حجر: 
فعلّـق المـال    )٢٠(»...ذاتـه ل الصـحيح  هـو  شاذ وال معلل غير السند

فخرج من  ,أي برواية ثقة: «)بنقل عدل(علي القاري على قوله: 
والمـراد   ,عرف ضعفه أو جهل عينه أو حاله كما سيجيء بيانهـا 

أي أن المراد مـن العـدل إنّمـا     )٢١(»عدل الرواية ال عدل الشهادة
هــو الصــادق, أي أن هــذا الشــخص الــذي حفظــت فيــه صــفة   

, وتـارة  ون تام الضـبط فيكـون حديثـه صـحيحاً    الصدق تارة يك
  .يكون خفيف الضبط فيكون حديثه حسناً

وبمالحظة تصحيحات علمـاء أهـل السـنّة ومـنهم البخـاري      
ومسلم وكـذا األلبـاني لألحاديـث التـي فـي أسـانيدها خـوارج        

  ضح الحال.ونواصب والذين هم ليسوا بعدول بالمعنى الثاني يتّ
غيره عند الكثير من العلماء هو ما كما أن المراد من الحسن ل

لالرتفـاع إلـى    رواه ضعيف غيـر شـديد الضـعف فيكـون قـابالً     
درجة الحسـن عنـد وجـود روايـة أخـرى فيهـا راو غيـر شـديد         

, وهذا الراوي إن كان في نفس طبقة الـراوي فـي   الضعف أيضاً
ــديث األو ــمي     الح ــداً س ــدهما متّح ــند بع ــون الس ــث يك ل بحي

ي الحـديث بالشـاهد علـى    مي غير طبقته سـ بالمتابع, وإن كان ف
                                                  

  .١٣) نخبة الفكر: ٢٠(
  .٢٤٣/ ١) شرح نخبة الفكر: ٢١(
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, كمـا أن الصـحيح لغيـره يطلـق     )٢٢(بحثه تفصيل ليس هنا محلّ
ورد بسـند   إذاتعددت طرقه, أو الضعيف  إذاعلى الحسن لذاته 

ورد مـن طـرق أخـرى فيهـا      إذاآخر صحيح, أو الحسـن لذاتـه   
ضعف خفيف, وامتألت كتب التصحيح والتضـعيف بالشـواهد   

  على ذلك.
  عدة تقویة الحدیث بكثرة طرقھقا

وما يهمنا هو أن نبين أن الحـديث الضـعيف يتقـوى بكثـرة     
ث (الطرق بشروط معينة, قال األلباني تحت عنوان:  تقوی ة الح دی

القھ ط رق لیس على إ ط رة ال من المشهور عند أهل العلم : «)بكث
جاء من طرق متعددة فإنّـه يتقـوى بهـا, ويصـير      إذاأن الحديث 

وإن كان كلّ طريق منها على انفراده ضعيفاً ة,حجهـذا   , ولكن
كـان   إذاد عند المحققين منهم بما ليس على إطالقه, بل هو مقي

مـن سـوء حفظهـم ال مـن      ضعف رواته في مختلف طرقه ناشـئاً 
تهمة في صدقهم, أو دينهم, وإالّ فإنّـه ال يتقـوى مهمـا كثـرت     

دة المـذكورة تشـمل   . كما أنّـه مـن الواضـح أن القاعـ    )٢٣(»طرقه
  ماكان ضعفه ناشئا من التدليس, واإلرسال وغيره.

ضـعف فـي الحـديث يـزول      لـيس كـلّ  «قال ابـن الصـالح:   
                                                  

 .٣٤٤ -٣٤٣/ ٢, شرح نخبة الفكر: ٦٤/ ١) راجع مثالً قفو األثر: ٢٢(
  .٣١) تمام المنّة: ٢٣(



     106 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بـأن   ,بمجيئه من وجوه
من ضعف حفـظ راويـه مـع كونـه مـن أهـل        يكون ضعفه ناشئاً
آخـر عرفنـا    فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه ,الصدق والديانة

كـان   إذاوكـذلك   ,ا قد حفظه ولـم يختـل فيـه ضـبطه لـه     ه ممأنّ
ضعفه من حيث اإلرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الـذي  
يرسله إمام حافظ إذ فيه ضـعف قليـل يـزول بروايتـه مـن وجـه       

ة الضــعف ومــن ذلــك ضــعف ال يــزول بنحــو ذلــك لقــو ,آخــر
كالضـعف الـذي   وذلك  ,وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته

 بالكـذب أو كـون الحـديث شـاذاً     همـاً ينشأ من كون الراوي متّ
ه وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنّـ 

  .)٢٤(»من النفائس العزيزة واهللا أعلم
 وكــذا رٍبِــبمعتَ الحفــظ يئســ توبــع ومتــى«قــال ابــن حجــر: 

 بـل  ,اتـه لذ ال حسـناً  حديثهم صار ,سوالمدلّ والمرسل المستور
  .)٢٥(»بالمجموع

 الواحـد وخبر: «)قواعد في علوم الحديث(قال التهانوي في 
 مـا  زيتميـ  لـم  مختلطـاً  ولـو  الحفظ يءيس يكون من يرويه الذي
أو لحديثـه  مرسـالً  أو مسـتوراً  يكون أو االختالط قبل به ثحد 

                                                  
  .٣٤/ص١مقدمة ابن الصالح ج) ٢٤(
 .٢٠) نخبة الفكر: ٢٥(
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 كـان  اًأي فيتابع فيهما المحذوف معرفة غير من روايته في ساًمدلّ
فهـو الحسـن    السـند  مـن  الدرجـة  فـي  فوقه أو مثله هو من منهم
  واألمثلة على ذلك كثيرة في صحيحة األلباني وغيرها. )١(»لغيره

  وغيرها.
الحفـظ أو مخـتلط أو كـان     ئكان فيهـا راوٍ سـي   إذافالرواية 

 ــدلّس ــا م ــا   فيه ــان فيه ــتور   إأو ك ــا راو مس ــان فيه ــال أو ك رس
ولـم يوثـق   جرح كثر من واحد ولم يأوهو من روى عنه (الحال
هـذه الروايـة ترتفـع الـى درجـة الحسـن مـع        )٢()كت عنهبل س ,

  و شاهد يحمل إحدى العلل السابقة.أوجود متابع 
  بقي هنا أن نبين المراد من المدلّس: 

  : )تمام المنة(قال األلباني في 
  التدليس ثالثة أقسام: «
١ - ن لقيه ما لـم يسـمعه   تدليس اإلسناد، وهو أن يروي عم
ه سمعه، وقـد يكـون بينهمـا واحـد أو أكثـر، ومـن       أنّ هماًمنه مو
ثنا، وما أشبهها، ه ال يقول في ذلك: أخبرنا فالن، وال: حدشأنه أنّ

ما يقول: قال فـالن، أو: عـن فـالن.. ونحـو ذلـك مـن الصـيغ        وإنّ
                                                  

, وانظر: قفو االثر في صفوة علـوم االثـر لرضـي    ٣٤ ) قواعد في علوم الحديث:١(
  .٥٠/ ١الدين الحلبي الحنفي: 

 .١٩٦/ ٢) انظر: قفو األثر: ٢(
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  الموهمة للسماع.
سـمعه   تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شـيخ حـديثاً   - ٢

ينسبه أو يصفه بمـا ال يعـرف بـه كـي ال      منه فيسميه أو يكنيه أو
  يعرف.
س إلـى حـديث   ئ المـدلّ يـ تدليس التسوية، وهو أن يج - ٣

سمعه من شـيخ ثقـة، وقـد سـمعة ذلـك الشـيخ الثقـة مـن شـيخ          
ضعيف، وذلك الشـيخ الضـعيف يرويـه عـن شـيخ ثقـة. فيعمـد        

ل فيسـقط منـه شـيخ    س الذي سمع الحديث من الثقة األوالمدلّ
جعله من رواية شيخه الثقة عـن الثقـة الثـاني    شيخه الضعيف، وي

ه ثقـات،  بلفظ محتمـل، كالعنعنـة ونحوهـا، فيصـير اإلسـناد كلّـ      
ه قـد سـمعه منـه فـال     ألنّـ  ؛ح هو باالتصال بينه وبين شيخهويصر

قـد  ألهـل الن  إاليظهر حينئذ في اإلسناد ما يقتضـي عـدم قبولـه    
ل تلـوه األو قسام التـدليس، وي أ روالمعرفة بالعلل، ولذلك كان ش

الثاني.  ثم  
أن ال يقبـل منـه    كان عدالً إذاوحكم من ثبت عنه التدليس 

، ح فيـه بالتحـديث، وبعضـهم ال يقبـل حديثـه مطلقـاً      ما صـر  إالّ
واألصح ل كما قال الحافظ ابن حجر، على تفصيل لهم في األو
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  .)١(»ذلك، فليراجع من شاء كتب المصطلح
حاديــث اء سلســلة األهــذا ومــن يراجــع كتــب األلبــاني ســو

و غيرها سيجدها مشحونة بالتصحيح أرواء الغليل إو أالصحيحة 
والتحسين المبتني على كثرة الطرق والشواهد والمتابعـات, لـذا   

بـاع األلبـاني لهـذه    لشحن البحـث بالشـواهد علـى اتّ    لم نر مبرراً
   ــر ــحة ومق ــد واض ــذه قواع ــرق, فه ــة   الط ــب الدراي ــي كت رة ف

  ة.هل السنّأوالحديث عند 
و كـان  أ اًمـن كـان ضـعفه خفيفـ     نأم ا تقـد ذن ممـ إضح فاتّ
خـر  آورد بطريق  إذالى رتبة الحسن لغيره إسا يرتفع حديثه مدلّ

و وجد له متابع خفيف الضـعف,  أ يضاًأضعيف بضعف خفيف 
األلبـاني   هذه القاعدة وكما سترى قـارئي الكـريم يغـضّ    نأ إالّ

يت فتراه يغمض عينيه هل البأفضائل  عنها الطرف في ما يخصّ
هـذه القواعـد مـن     نأو وجـود المتـابع مـع    أعن وجود الشـاهد  

  مة عنده بل وعند علماء طائفته.مور المسلّاأل
  نماذج منتقاة من تناقضات األلباني وتدلیساتھ

عرفنا فيما تقـدم أن األلبـاني يـرى حجيـة خبـر اآلحـاد فـي        
ه يقســم الخبــر العقائــد واألحكــام علــى الســواء, وبينــا أيضــا أنّــ 

                                                  
 .١٩ -١٨) تمام المنة: ١(
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المعتبــر إلــى الصــحيح لذاتــه ولغيــره, والحســن لذاتــه ولغيــره,  
وعرفنا الطرق الفنية التي يستخدمها األلباني في تقوية الحـديث  
بالشواهد والمتابعات, وال كالم لنا في هـذا التقسـيم هنـا، لكـن     
هناك تناقضات كثيرة وقع فيها األلباني فـي تصـحيح وتضـعيف    

  توثيق وتضعيف الرواة.الروايات, وكذا في 
عند الكثير من علمـاء   ضيٍبل إن منهجه على العموم غير مر

أهل السنّة, لذا فقد تعرض لموجة كبيرة من النقد والطعـن فـي   
ــحيح      ــى ص ــنن إل ــيمه الس ــذا تقس تصــحيحاته وتضــعيفاته, وك
وضعيف, وعدم تلقيه العلم من العلمـاء, وشـذوذه فـي العقائـد,     

السـنّة وغيـر ذلـك مـن األمـور، وقـد       وتهجمه على علمـاء أهـل   
  تبت في ذلك العديد من المؤلّفات منها: كُ

تناقضات األلباني الواضحات فيما وقع لـه فـي تصـحيح     -١
, تأليف: )ثالثة أجزاء(األحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات

  السيد حسن بن علي السقاف.
التعريف بأوهام من قسم السـنن إلـى صـحيح وضـعيف      -٢

  تأليف: الشيخ محمود سعيد ممدوح. )اءستة أجز(
جزء فيه الرد على األلباني, وقد طبع أيضاً باسـم: إرغـام    -٣

تأليف: الشـيخ عبـد اهللا بـن    المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ,
  محمد بن الصديق الغماري.
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حدث, جمـع  متبيين ضالالت األلباني شيخ الوهابية المت -٤
  لهرري.بعض تالميذ الشيخ عبد اهللا ا

قاموس شتائم األلباني وألفاضه المنكرة التي يطلقها فـي   -٥
حق علماء األمة وفضالئها وغيرهم, بقلم السيد حسن بـن علـي   

  السقاف.
القول المقنـع فـي الـرد علـى األلبـاني المبتـدع, تـأليف:         -٦

  الشيخ عبد اهللا بن الصديق الغماري.
لحـديث,  التعقّب الحثيث على من طعن فيما صـح مـن ا   -٧

  تأليف: الشيخ عبد اهللا بن محمد الهرري الحبشي.
نصــرة التعقّــب الحثيــث علــى مــن طعــن فيمــا صــح مــن  -٨

  الحديث, تأليف: الشيخ عبد اهللا بن محمد الهرري الحبشي.
, تـأليف: الشـيخ   )أربعة أجزاء(األلباني شذوذه وأخطاؤه  -٩

  حبيب الرحمن األعظمي.
بتضعيف الحارث, تأليف: بيان نكث الناكث المتعدي  -١٠

  الشيخ عبد العزيز الغماري.
١١- ة السبحة والرد على األلباني, وصول التهاني باثبات سني

  تأليف: الشيخ محمود سعيد.
١٢-  ي األلبـاني علـى صـحيح مسـلم,     تنبيه المسلم إلى تعـد

  تأليف: الشيخ محمود سعيد.
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ــى    -١٣ ــرد عل ــذهب المحلّــق للنســاء وال إباحــة التحلّــي بال
ــد      ــن محم ــماعيل ب ــأليف: الشــيخ إس ــه, ت ــي تحريم ــاني ف األلب

  األنصاري.
وغير ذلك من الكتب العديدة, ومـا يهمنـا فـي هـذا البحـث      
المختصر هو تسليط الضوء على بعـض المفـردات التـي يتّضـح     
من خاللها تدليس األلباني وأوهامه وتناقضاته في توثيق الـرواة  

  وتضعيفهم وفي تصحيحاته وتضعيفاته: 
الول: تدلیسا ث السفینةلمورد ا ضعیف حدی ریج وت   ھ في تخ

بعد أن بية ومنهم هل السنّأرها علماء نا بعض المباني التي قر
ة مـزاعم  األلباني, نعود لصلب الموضوع وندحض بصورة علميـ 

ن حــاول تضــعيف األلبــاني ومــن قبلــه ابــن تيميــة وغيــرهم ممــ
  حديث السفينة: 

  : )ةالسنمنهاج (تيمية في  قال ابن
»مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح فهذا ال يعـرف لـه   : ا قولهوأم

إسناد ال صحيح وال هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد 
اب الليـل  فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطّـ  ,عليها

  .)١(»الذين يروون الموضوعات فهذا ما يزيده وهنا
ة وال ن الصـح كـالم ابـن تيميـة عـار عـ      أنوستجد فيما يلي 

                                                  
 .٣٩٥/ ٧) منهاج السنّة: ١(
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يستحق ة هـل السـنّ  أوالنقد بل هو عبارة عـن شـتائم لعلمـاء     الرد
ته مـنهم,  ن قـال بصـح  عم الذين رووا الحديث في كتبهم فضالً

  وستعرفهم عما قريب.
ما األلباني فله تعليقان على الحديث, فقد جـاء فـي مشـكاة    أ

وعــن أبــي ذر, أنّــه قــال وهــو آخــذ ببــاب الكعبــة: «المصــابيح: 
إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سـفينة نـوح    الأ يقول: معت النبيس

  .»رواه أحمد ,من ركبها نجا, ومن تخلّف عنها هلك
ــظ    ــى لف ــاً عل ــاني معلّق ــال األلب ــد(ق ــي  «: )رواه أحم ــذا ف ك
ولـيس الحـديث فيـه     )مسنده(األصول, والمراد به عند االطالق

ا رواه مـ إنّمطلقاً ال من حديث أبي ذر, وال من حـديث غيـره, و  
عن أبي ذر, الطبراني والبزار وغيرهما, وإسناده واه, وروي عـن  

  .)١(»ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد, وال يصح فيها شيء
  وهنا توجد بعض المالحظات على كالم األلباني: 

على ما يتبناه األلباني مـن أن العـزو الـى أحمـد      : بناًءاُألولى
التسـاؤل التـالي حينئـذ,    ينصرف الـى المسـند دون غيـره، فيـرد     

ذن؟ وكيف لم توجد في مسند أحمـد, ولـم   إوهو: اين الرواية 
ــه  لــى ذلــك, فقــد عزاهــا التبريــزي فــي مشــكاة   إحــد ألــم يتنب

ه المال علـي القـاري فـي شـرح المشـكاة      حمد وأقرالمصابيح أل
                                                  

 .١٧٢٢/ ٣) مشكاة المصابيح: ١(
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الروايـة لـم يروهـا     ولم ينبه علـى أن  )١(المسمى بمرقاة المفاتيح
  أحمد. 
مينة! قـد تالعبـت بالمسـند    يدي األاأل نأهذا على  فال يدلّأ

  ل!.مأوحذفت الرواية المذكورة, فليت
هذا على مايتبناه األلباني, على أنّا نعـذر األلبـاني علـى عـدم     
تفطنه وانتباهه وعدم دقته في تخريجه, فلعلّه لـم ينشـط لـذلك,    

الرواية أعاله فـي فضـائل الصـحابة ألحمـد بـن حنبـل مـن         إنف
ة األلباني لم يطّلع على ذلك وإنّه على أيـ  لكن )٢(القطيعي زوائد

حال بحاجة إلى تتبـع أكثـر؛ حتّـى ال تكـون تخريجاتـه ناقصـة       
حمـد  ألـى  إالعزو  أننّه من غير المسلّم إوغير دقيقة وال متقنة. ف

لى إحتّى في روايات الفضائل يراد منه المسند, بل إن انصرافها 
ى هذه النكتة خفيـت علـى األلبـاني,    ولى, وحتّأكتاب الفضائل 
التبريزي والمال علي القـاري   نصاف نقول: لعلّلإل وحينئذ وطلباً

الرواية في كتاب فضائل الصـحابة ألحمـد بـن حنبـل,      أرادا أن
حمــد مــن بــاب المســامحة, وإال فهــي مــن أوكــان عزوهــا الــى 

  زيادات القطيعي على الفضائل.
لـى وجـود الروايـة فـي     إر ن األلباني لم يشإة حال فوعلى أي

                                                  
 .٣٢٧/ ١١) مرقاة المفاتيح: ١(
  .٧٨٥/ ٢) فضائل الصحابة: ٢(
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  كتاب الفضائل ال من قريب وال من بعيد.
الثانية: أن األلبـاني أشـار بصـورة غريبـة إلـى طـرق الروايـة        
األخرى, توحي بالتسـليم بضـعفها, وهـذا إيهـام وتـدليس علـى       

, فإن الرواية بطرقها ترتفع إلى درجـة االعتبـار مـع    أيضاًالقارئ 
األلباني تجاهل  أنانيد خصوصا سما سيأتي من بيان ومناقشة األ

بـي شـيبة فـي    أخرجـه ابـن   أ خرى للروايـة منهـا: مـا   أذكر طرق 
ل وانتظر. المصنف عن عليعليه السالم على ما سيأتي فتأم  

كما أن األلباني قال في ضعيفته بعـد ذكـر الحـديث أعـاله:     
 بـن  وعبـداهللا  روي من حـديث عبـد اهللا بـن عبـاس،     )ضعيف(«

..., وبـدأ  مالـك  بن وأنس، الخدري سعيد وأبي ،ذر وأبي، الزبير
 ابن فيرويهأنّّه في طريق ابن الزبير قال:  إاليضعف جميع الطرق 

 ,أبيـه  عـن  ,الزبير بن عبداهللا بن عامر عن ,األسود أبي عن،لهيعة
  .)٢٦١٢( البزار أخرجه

ظ ھ ضعیف؛ لس وء حف انتهـى كـالم    .)١(»وعبدهللا بن لھیعة 
  .األلباني عن هذا الطريق
ف بقيالتخـريج  وبهـذا «ة الطرق األخـرى قـال:   وبعد أن ضع 

 شـديدة  الحـديث  طـرق  أكثر أن البصير للناقد نيتبي ؛ والتحقيق

                                                  
  .٥/ ١٠الضعيفة:  ) سلسلة األحاديث١(
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  .)١(»بمجموعها الحديث ىيتقو ال، الضعف
أح بفاأللباني هنا يصرن ما هو بسـبب  نّإي الحديث عدم تقو

فـظ  ه أعلّ حـديث ابـن الزبيـر بسـوء ح    ة ضعف طرقه! مع أنّشد
  ابن لهيعة, وهو ضعف خفيف كما ال يخفى!

ونحن ال نريد اآلن أن ندخل في تفاصـيل بقيـة الطـرق, وال    
, بـل  )٢(أن نناقش تضعيف األلباني لـعبد اهللا بن لهيعـة  أيضاًنريد 

                                                  
 ) المصدر السابق.١(
) فإنّه من غير المسلّم أن عبد اهللا بن لهيعة ضعيف, فقد قال فيه اإلمام أحمد بن ٢(

وقـال   .من كان مثـل ابـن لهيعـة بمصـر فـي كثـرة حديثـه وضـبطه وإتقانـه         حنبل: 
وقـال   .ث مصر إال ابـن لهيعـة  كان محد ما: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبوداود
كـان ابـن لهيعـة صـحيح الكتـاب طالبـا للعلـم. وقـال زيـد بـن           : بـن صـالح   أحمد

  .عند ابن لهيعة األصول وعندنا الفروع: قال سفيان الثوري: الحباب
سـمعت  : وقـال محمـد بـن معاويـة     .قال الثوري حججت حججا أللقى ابن لهيعةو

ئة اي ســمعت مــن ابــن لهيعــة خمســموددت أنّــ: عبــد الــرحمن بــن مهــدي يقــول
.(انظر ثني واهللا الصادق البار عبـد اهللا بـن لهيعـة   ان ابن وهب يقول: حدحديث.وك

, ولذا نرى العالمة أحمد محمد شـاكر يـرى صـحة    ١٤ -١٣/ ٨سير أعالم النبالء: 
: ١٠أحاديثه, قال في تحقيقه على سنن الترمذي فـي التعليـق علـى الحـديث رقـم      

حفظه، وقـد   ةة من جهم فيه كثيرون بغير حجوهو ثقة صحيح الحديث وقد تكلّ«
ه صـحيح  ح لـدينا أنّـ  فتـرج  ,تتبعنا كثيـراً مـن حديثـه، وتفهمنـا كـالم العلمـاء فيـه       

ـ   ما قد يكون في الرواية مـن الضـعف إنّ   الحديث، وأنـ  مـا هـو ممن ن فوقـه أو مم
  , كمـا أن الهيثمـي حسـن    »عـالم وكـل راو   دونه، وقد يخطئ هو كما يخطئ كـلّ 
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نريد أن نحاكم األلباني على تدليسه على القراء فـي تخريجاتـه   
منا بضـعفه لسـوء   المبتورة, فإن عبد اهللا بـن لهيعـة حتّـى لـو سـل     

حفظه كما يقول األلباني, فإنّـه ال كـالم عنـد األلبـاني وال عنـد      
وجـد لـه    إذاالحفظ يرتفع حديثه إلى الحسن  يئغيره في أن س

, والشاهد موجود فـي مصـنّف ابـن    أيضاًشاهد خفيف الضعف 
أن األلباني تغافل عن ذكـره,   إالأبي شيبة عن علي عليه السالم 

ر ع ن : «ةقال ابن أبي شيب حّدثنا معاویة بن ھشام قال: ثنا عما

ألعم ث, عن علّي قال: ش ا عن المنھال, عن عبد هللا بن الحار

ّط ھ ف ي بن ي  ب ح ألم ة كس فینة ن وح وكت ا إّنما مثلنا في ھ ذه ا

رائیل   .)١(»اس
هم ثقات لوال أن األعمش وهذا السند معتبر لذاته, رواته كلّ

  .)٢(مدلّس وقد عنعن
                                                                                                

, ٢٥٧, ٢٥٥/ ٣, ٢٥٠/ ٢, ١٥٥/ ١الزوائــد, انظــر : لــه أحاديــث كثيــرة فــي مجمــع 
٥٤, ٢٧, ٢٥، ٢٣, ١٩, ٥/١٦، ٩٤, ٨٤, ٨٢, ٨٠, ٥٧, ٣١, ٢٠, ١٨/ ٤, ٢٩٨.  

 .٣٠٥/ ٧) المصنّف: ١(
) األعمش وهو سليمان بن مهـران االسـدي, ال كـالم فـي وثاقتـه إال أنّـه اتّهـم        ٢(

الطـرف عـن تدليسـه    بالتدليس, ولجاللة قـدره فـإن الكثيـر مـن العلمـاء يغضـون       
 وامشّـ  قـد  المتـأخرون  العلمـاء : «٦٦/: ٣ويمشون روايته, قال األلباني فـي الضـعيفة  

: ٤٠٣/ ٤وقـال فـي الصـحيحة   ». ذلـك  مـن  يمنع ما لهم بدا إذا إال المعنعنة أحاديثه
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ذن ضـعيف ال لضـعف رواتـه, بـل ألن     إفحديث المصنّف 
فيه األعمش الثقة, وهو مدلّس كما يزعمون, وقـد عـنعن, وقـد    

م تقدو لتدليسه ألسوء حفظ الراوي  كان ضعيفاً إذاالحديث  أن
لضعيف مثلـه ويرتفـع الحـديث     و متابعاًأ ن يكون شاهداًأ يصح

لى الحسن لغيره, فهذا الحديث حينئـذ يصـلح أن   إبكال طريقيه 
لحديث ابن الزبير المروي مـن طريـق ابـن لهيعـة,      كون شاهداًي

  فيرتفع الحديث بمجموع طريقيه إلى مرتبة الحسن وهللا الحمد. 
األلباني لم يشر ال من قريب وال من بعيـد إلـى طريـق     لكن

المصنّف, وفي كال تخريجتيه لم يذكر أن الحديث مروي عـن  
فيمـا تقّـدم, مضـافاً   عليه السالم, وقد اتّضح حال الحديث  علي 

إلى أن األعمش من رجال الشـيخين وقـد عـنعن فـي الصـحاح      
  , فليتأمل.كثيراً

                                                                                                
 االنقطـاع  يظهـر  لـم  مـا ، المعنعنـة  األعمـش  روايـة  تمشية على العلماء جروا لكن«

  ».فيها
ذلك أن المنهال من مشـايخ األعمـش فـيمكن حمـل روايتـه علـى       فإذا أضفنا الى 

االتصال ألن االنقطاع غير ظاهر فيها. ولذا نجد الشـيخ شـعيب األرنـؤوط يصـحح     
أسانيد كثيرة فيهـا األعمـش وهـو يعـنعن عـن المنهـال(انظر مسـند أحمـد بتعليـق          

 .. وإذا أغضضــنا الطــرف عــن ذلــك فــإن٤/٢٩٧, ٢/٦٠, ٢/١٣شــعيب األرنــؤوط: 
  الرواية تكون ضعيفة بتدليس األعمش وهو ضعف خفيف قابل للمعاضدة.

  



       ١١٩  قراءة تطبیقیة في تصحیحات األلباني وتضعیفاتھ

وكون الرواية موقوفة على علي عليه السالم اليضر؛ لكـون  
ة حجيـ  نإة التـي ال ينالهـا االجتهـاد, فـ    المسالة من األمور الغيبيـ 

ة هـل السـنّ  أخالف عنـد علمـاء    ن كانت محلّقول الصحابي وإ
ي أا ال يقال فيها بالرلة ممأكانت المس إذاة فيما أن قوله حج الإ

  إة, فـ مـن علمـاء أهـل السـنّ     وهذا أمر معروف عند أهـل الفـنن 
أمـر ال يقـال    موقوفات الصحابة حكمها حكم المرفوع في كـلّ 

مور الغيبية التي اليمكن االجتهاد كان من اُأل إذافيه بالرأي, أي 
كـون أهـل البيـت مثـل سـفينة نـوح مـن         فيها, ومن الواضح أن

ف عنهـا غـرق وهلـك, فهـذا مـن األمـور       ا نجـا ومـن تخلّـ   هركب
ببيان من الشارع, فهي ليست من  إالالغيبية التي ال يعرفها الناس 

األمور التي يمكن أن يجتهد فيها الصحابي عن طريق فهم اللغة 
اها الصحابي مـن طريـق النبـ   ن يكون قد تلقّأ وغيرها, بل البدي 

, وهذه القاعدة معروفة وال خالف فيهـا بـين   ى اهللا عليه وآلهصلّ
  العلماء, قال العالمة علي القاري: 

»إن موقوف الصـحابي   من القواعد المقررة في األصول أن
. )١(»لم يتصور أن يكون مـن رأي فهـو فـي حكـم المرفـوع      إذا

 الصـحابي  عـن  يـروى  ما كلّ ليس«وقال بدر الدين في النكت: 
                                                  

  .٤٩٦/ ١٠) مرقاة المفاتيح: ١(
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 ال اممـ  لكونـه  رفعـه  تقتضـي  قرينـة  تظهـر  فقد ,موقوفا قوله من
  .)١(»...فيه لالجتهاد مجال

كثر من أن تحصى, قال ابن عبد البر: أوالشواهد على ذلك 
ما أورده مالك في التشهد عن عمر وابن عمـر وعائشـة حكمـه    «

  .)٢(»ه ال يقال بالرأيمن المعلوم أنّ نالرفع أل
 رواه :البـزار  قـال «حـد األحاديـث:   قا على أقال األلباني معلّ

  . فوقفوه جماعة
 )٣(»بــالرأي يقــال ال هألنّــ المرفـوع  حكــم فــي هلكنّــ: وقلـت 

  انتهى.
 الحـديث  إن: القول خالصة«قا على حديث آخر: وقال معلّ
 مثلـه  أن يخفى فال، الوقف سنداً األرجح كان إنو هألنّ، صحيح
    .)٤(»الرفع حكم فله، بالرأي يقال ال

ى صـلّ  الحديث له شواهد موصولة بالنبي نإلذلك, فمضافا 
ة , فيكون حكمه الرفع، وهذا واضح عند أهل السنّاهللا عليه وآله

                                                  
 .٣١٢/ ١) النكت على مقدمة ابن الصالح: ١(
 .٨٧/ ١) انظر تنوير الحوالك للسيوطي: ٢(
  .٤/٢٤١) سلسلة االحاديث الصحيحة: ٣(
  وما بعدها. ٣١٢/ ٦) المصدر السابق: ٤(
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ه فـي ذخـائر العقبـى ذكـر     إلى أنّ أيضاًال داعي لبيانه, ونشير هنا 
  .)١(ى اهللا عليه وآلهصلّعليه السالم عن الرسول  يالرواية عن عل

بـر وال غبـار عليـه وال يمكـن     الحـديث معت  نأن لى هنا تبـي إ
  حوال.حال من األ يأألحد تضعيفه ب

خـر يتعاضـد مـع    آ ن نضـيف طريقـاً  أ أيضـاً هذا ويمكن هنا 
بي شيبة وذلك حسـب اعتـراف   أطريق ابن لهيعة غير رواية ابن 

   ف األلبـاني طريـق ابـن    األلباني نفسه, وحسب مبانيـه, فقـد ضـع
والحسـن ابـن أبـي     اس براويين وهما: أبـو الصـهباء الكـوفي,   عب

 الحسـن  فيرويـه : اسعبـ  ابن حديث اأم«جعفر, قال في ضعيفته: 
  .عنه جبير بن سعيد عن الصهباء أبي عن جعفر أبي بنا

 فــي والطبرانــي، )األســتار كشــف - ٢٦١٥( البــزار أخرجــه
ــر المعجــم( ــو، )١/ ١٦٠/ ٣( )الكبي ــيم وأب ــي نع ــة( ف / ٤( )الحلي

 هـذا  مـن  إال نكتبـه  ملـ ، سـعيد  حـديث  من غريب: وقال. )٣٠٦
، بــالقوي ولـيس ، الحســن إال رواه نعلـم  ال: البــزار وقـال  .الوجـه 
 رواه: )١٦٨/ ٩( )المجمـع ( فـي  الهيثمـي  وقـال  .ادالعب من وكان
  .متروك وهو ؛ جعفر أبي بن الحسن وفيه، والطبراني، البزار

  .الحديث منكر: فيه البخاري قال ممن وهو: قلت

                                                  
 , وقد ذكر أن الرواية أخرجها ابن السري.٢٠قبى: ) ذخائر الع١(
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  .الحديث هذا مناكيره من هل وساق )الميزان( في ذكره
 ابـن  غيـر  يوثقـه  لـم  ــ  الكـوفي  وهـو  ــ  الصـهباء  أبـو  وشيخه

  . انتهى كالم األلباني. )١(»حبان
ا أبو الصهباء الكوفي، فقد وثقـه الـذهبي فـي الكاشـف    أم ,

أبو الصهباء الكوفي عن سعيد بن جبير وعنه حمـاد  «حيث قال: 
  .)٢(»ثقة بن زيد وعدة،ا

ى األلباني عن توثيق الذهبي, على أن وال ندري لماذا تغاض
  األلباني بنفسه يحسن حديث أبي الصهباء في موضع آخر: 

 موسـى  بـن  دمحمـ  ثناحـد خـرج الترمـذي فـي سـننه:     أفقد 
 بن سعيد عن الصهباء بيأ عن زيد أبي بن ادحم ثناحد البصري

 فـإن  آدم ابن أصبح إذا: «قال رفعه الخدري سعيد أبي عن جبير
 فإن بك نحن مافإنّ فينا اهللا قاتّ فتقول اللسان رتكفّ هاكلّ األعضاء
  .)٣(»اعوججنا اعوججت وإن استقمنا استقمت

  .)٤(قال األلباني في تعليقته على الجامع الصغير: حسن
بـي الصـهباء.   أشكال سـندي مـن جهـة    إ ذن فال يوجد أيإ

                                                  
 .٥/ ١٠) سلسلة األحاديث الضعيفة: ١(
 .٤٣٦/ ٢) الكاشف: ٢(
  .٤/٣١) سنن الترمذي: ٣(
 .٣٥١, حديث رقم ١٢٥ -١٢٤/ ١) صحيح الجامع الصغير: ٤(
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لـى  إق بفضائل أهل البيت ينقلـب الثقـات   مر حينما يتعلّلكن األ
  فاء! وماعشت أراك الدهر عجبا.ضع

 ذا تنزلنا عن توثيق الذهبي وابن حبان فـال منـاص مـن أن   إو
ن يستشهد بها, ولذا نرى ابن حجر يقـول  رواية الرجل تصلح أل

ذن تتعاضـد مـن   , فالرواية إ)١(أبو الصهباء الكوفي مقبول<«عنه: 
  جهة أبي الصهباء بال كالم.

ا الحسن ابن أبي جعفر فقد اعترفأم  ة األلباني نفسه في عـد
قا على أحد ن يستشهد به!! قال في الصحيحة معلّه مممواضع بأنّ

 )٢ - ١/  ٦٣ ق( )الطبقـات ( فـي  الشـيخ  أبو أخرجه«األحاديث: 
 صـالح  أبـي  عـن  دينـار  بـن  عمرو عن جعفر أبي بن الحسن عن
ظ في  ,عنه ب(والحسن ھذا قال الحاف ری ث )التق ضعیف الحدی  :

ضلھ   .مع عبادتھ وف
ت ث، ب ھ یستشھد فمثلھ: قل  هللا ش اء إن ص حیح ب ھ فالح دی

  .)٢(»تعالى
رجال ھ«: قـا علـى حـديث آخـر    وقال في موضع آخـر معلّ   و

ت ر ثق  ا ر أب  ي ب  ن الحس  ن غی   ظ ق  ال، ...جعف   عیف: الح  اف  ض  
ث ضلھو عبادتھ مع، الحدی   .ف

                                                  
 .٤٢٠/ ٢) تقريب التهذيب: ١(
  .٤٠٩/ ٣) سلسة األحاديث الصحيحة: ٢(
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ت رسل إلى ضمّ  فإذا: قل ى قبل ھ ال ذي الم رتق  ى حدیث ھ ا  إل 
رتبة   .)١(»هللا شاء إن الحسن م

ــث  ــي موضــع ثال ــال ف ــدارقطني«: وق ــه,... وأخرجــه ال  علق
ــالو البيهقــي، ر أب  ي ب  ن الحس  ن: ق  وق  ال. ب  القوي ل  یس جعف  

ف ف ي الذھبي عّ  ر،خّی  ص الح،: الكاش  ظ ق ال. وفوهض  : الح اف
ث ضعیف ضلھ عبادتھ مع الحدی ت. وف  إن بھ یستشھد فمثلھ: قل

  .)٢(»تعالى هللا شاء
, أيضـاً طريق ابـن لهيعـة    ذن فهذا الطريق صالح ألن يعاضدإ

غيـره بشـواهده, وال نـدري    الحديث صحيح ل إنويمكننا القول 
ه أكـد فـي   األلباني طرفـه عـن هـذه المتابعـة, مـع أنّـ       لماذا غضّ

ا ن يستشـهد بـه, لكـن لمـ    الرجل ممـ  أنخرى على الروايات األ
لى رواياته لفضـائل أهـل البيـت، وجـم األلبـاني      إوصلت النوبة 

ى صالحيته للمتابعة!!!ه علولم ينب  
االقتصـار   نأحديث السفينة حـديث معتبـر و   أنذن إضح اتّ

ضممنا  إذالى درجة الصحة فكيف إعلى ثالث طرق منه ترفعه 
ليه؟إة الطرق بقي  

                                                  
 .١٦ -١٥/ ٥) المصدر السابق: ١(
 .١٢٤١ -١٢٤٠/ ٦) المصدر السابق: ٢(
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  ة: حة جملة من علماء أهل السنّالحديث صح أنعلى 

بعد أن  )استجالب ارتقاء الغرف(قال الحافظ السخاوي في 
  . )١(»ي بعضاًوبعض هذه الطرق يقو«ديدة للحديث:ع طرقاً ذكر

وجـاء مـن طـرق    : «)صـواعقه (وقال ابن حجر الهيتمـي فـي   
مـا مثـل   ي بعضها بعضاً: مثل أهل بيتي وفـي روايـة: إنّ  كثيرة يقو

إ الأمثل أهـل بيتـي, وفـي روايـة:      أهل بيتي, وفي أخرى: أنن 
ا نجـا  مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نـوح فـي قومـه مـن ركبهـ     

ف عنها غرق, وفي رواية: من ركبها سلم ومن تركهـا  ومن تخلّ
ة في بني إسـرائيل  مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّ نإغرق، و

  .)٢(»من دخله غفر له...
ذكـر  «: أسـماه بابـاً   )جـواهر العقـدين  (وعقد السمهودي في 

مـن   ,هم كسفينة نوح عليـه الصـالة والسـالم   وأنّ ةهم أمان األمأنّ
. وذكــر طرقــاً عديــدة )٣(»ف عنهــا غــرقنجــا ومــن تخلّــركبهــا 

قال:  للحديث ثم»٤(»ي بعضها بعضاًوهذه الطرق يقو(.  
المحقّق خالد بن أحمد الصُّمّي بابطين في حواشـيه   وصرح

بتقوِّي أسـانيد الحـديث بعضـها     )استجالب ارتقاء الغرف(على 
                                                  

، دار ٤٨٤/  ٢) استجالب ارتقاء الغرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الشـرف:     ١(
 البشائر.

 .٣٥٢) الصواعق المحرقة: ٢(
 .٢٥٩) جواهر العقدين: ٣(
 .٢٦١) المصدر السابق: ٤(



     126 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

  .)١(ببعض
كم فـي  فالحديث صحيح وال غبار عليه, وقد صـححه الحـا  

  .)٢( )المستدرك(
ك بأهل البيت, وضـاللة  وداللة الحديث على وجوب التمس

 وهالك المتخلّف عـنهم أوضـح مـن أن تُبـين, فالحـديث يـدلّ      
على عصمتهم من الزلل وإال لو  على إمامة أهل البيت كما يدلّ

من ركب في سـفينتهم نجـا،    كانوا يخطئون لما قال الرسول بأن
المشـار إلـيهم    على أن نة أهل البيت, تدلّفنجاة من يركب سفي

 حركـاتهم وسـكناتهم،    سـة فـي كـلّ   ال يفارقون الشـريعة المقد
فــي مجــرى واحــد مــع حــديث الثقلــين  فهــذا الحــديث يصــب

ل واغتنم.وحديث االثني عشر خليفة فتأم  
رد الثاني: تدلیسھ في  رالمو   التھنئة:  خب

من كنـت مـواله   «ومرادنا به تكملة وذيل الحديث المتواتر: 
فلقيه عمر بعـد  «فعلي مواله< حيث جاء في مسند أحمد وغيره: 

ذلك، فقال له: هنيئا يابن أبي طالـب, أصـبحت وأمسـيت مـولى     
  .)٣(كلّ مؤمن ومؤمنة<

ورجاله ثقات, رجال مسلم غير علي بـن زيـد   «قال األلباني: 
                                                  

 .٤٨٣ -٤٨٢/ ٢) انظر هامش استجالب ارتقاء الغرف: ١(
 .٣٤٣/ ٢ن: يك على الصحيح) المستدر٢(
  .٢٨١/ ٤) مسند أحمد: ٣(
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  .)١(وهو ابن جدعان, وهو ضعيف<
ال يصـح لتفـرد علـي    « وقال في موضع آخر: إن هذا القـول: 

٢(»مبن زيد به كما تقد(.  
  ويرد عليه: 

بن زيد يمكن الحكـم عليهـا بالحسـنة,     ن أحاديث عليأ -أ
  فقد وثّقه عدة من العلماء: 

لـى اللـين مـا    إثقة صالح الحديث و«قال يعقوب بن شعيب: 
  .)٣(»هو

  .)٤(»كان من أهل الصدق«قال الساجي: 
  .)٥(»صدوق«قال الترمذي: 

لذا فإن العالمة أحمد محمد شـاكر يـرى صـحة أحاديثـه,     و
علي بن زيـد, وهـو ابـن    «حمد: أفقد قال في تحقيقه على مسند 

  .)٦(»جدعان, وهو ثقة
وكذلك فإن الشـيخ حمـزة أحمـد الـزين يـرى أن أحاديثـه       

                                                  
 .٣٤١/ ٤) سلسلة األحاديث الصحيحة: ١(
 .٣٤٤/ ٤) المصدر السابق: ٢(
  ٧/٢٨٣تهذيب التهذيب:  )٣(
  ٧/٢٨٥) المصدر السابق: ٤(
  .٥/٢٠٧سير أعالم النبالء:  )٥(
  , مكتبة التراث اإلسالمي.٣٥/ ١) مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر: ٦(
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عـن   , هـذا فضـالً  )١(حسنة كما فـي تحقيقـه علـى مسـند أحمـد     
ووصـفه لـه بالصـدق كمـا     تحسين الترمذي ألحاديثه في سـننه,  

م.تقد  
على فرض ضـعفه فحديثـه يرتفـع إلـى درجـة الحسـن        -ب

  عند وجود المتابع أو الشاهد له سواء عند األلباني أو غيـره؛ ألن
فإنّما هو ناشئ من سـوء حفظـه, قـال األلبـاني عنـه       ضعفه إن تم

ــد  ( ــن زي ــي ب ــن عل ب فی  ھ أّن العلم  اء «: )أي ع ص  وا أق  ول: ال
رج   ح أل ظ ف   ي  اختلف   وا، وا زم الح   اف عیف، وب   ھ ج    ض    أّن   ھ 

ب( ری  ظ، ال لتھم  ة ف  ي )التق ب س  وء الحف  عف بس  ب ض  ، ولكن  ھ 
ص ّحح نفس ھ، فمثل  ھ یحّس  , وهــو لــم )٢(»توب  ع إذان حدیث  ھ أو ی

د بالرواية كما ادعى األلبـاني, بـل تابعـه عليهـا أبـو هـارون       يتفر
  العبدي.

ى : قـال الحـافظ أبـو يعلـ    )البداية والنهايـة (قال ابن كثير في 
اد بن سلمة، عـن  الموصلي والحسن بن سفيان: ثنا هدبة، ثنا حم

رون علي   عـن عـدي بـن ثابـت, عـن البـراء،        ,بن زید وأبي ھا
فلقيه عمـر بـن الخطـاب فقـال:     «وذكر الحديث الذي في ذيله: 

                                                  
ــزين:   ١( ــم ٢٥٧/  ١١) انظــر مســند أحمــد بتحقيــق حمــزة أحمــد ال ، حــديث رق

 ، دار الحديث، القاهرة.١٣٩٧٣، حديث رقم ٣٣٦/  ١١, ١٣٦٦٣
 .٢٧١/ ١) سلسلة األحاديث الصحيحة: ٢(



       ١٢٩  قراءة تطبیقیة في تصحیحات األلباني وتضعیفاتھ

  .)١(هنيئاً لك أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة<
هـل الحـديث   أن إمـام أ  إالوأبو هارون وإن كان فيه كـالم  

, فيمكن أن تتعاضد مع رواية )٢(الذهبي يرى أن في رواياته لين
بن زيد فيرتفع الحديث إلى مرتبة الحسن. علي  

بـن   لو أغضضنا الطرف عن كلّ ذلك, فإن لرواية علي -ج 
من رواية أبي هريـرة, أخرجهـا الخطيـب البغـدادي      زيد شاهداً

محمـد بـن بشـران, أنبأنـا     أنبأنا عبد اهللا بن علي بن «في تاريخه: 
ثنا أبـو نصـر حبشـون بـن موسـى بـن       علي بن عمر الحافظ, حد

أيوب الخالل, حدثنا علي بن سعيد الرملـي, حـدثنا ضـمرة بـن     
ربيعة القرشي, عن بن شوذب, عن مطر الـوراق, عـن شـهر بـن     

من صام يوم ثمان عشرة مـن ذي   حوشب, عن أبي هريرة, قال:
ا, وهو يوم غدير خم, لما أخـذ  الحجة كتب له صيام ستين شهر

النبي صلّى اهللا عليه وسلّم بيد علي بن أبي طالـب, فقـال ألسـت    
اله ولي المؤمنين؟ قالوا بلـى يـا رسـول اهللا, قـال:      ت م و م ن كن 

ال ك ی ا ه فعلي مو ب. ب خ ب خ ل  ط ا ر ب ن الخ ب ن أب ي فق ال عم 
ّل مس  لم الي وم  ولى ك   ت م  و ص  بح ب, أ اهللا اليــوم  لفــأنز ,طال  

نكم, ومن صام يوم سبعة وعشـرين مـن رجـب    أكملت لكم دي
                                                  

 .٢٢٩/  ٥) البداية والنهاية: ١(
 .٥٥٧/ ١٤) انظر: سير أعالم النبالء: ٢(



     130 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

     ل يـوم نـزل جبريـل عليـه     كتب لـه صـيام سـتين شـهرا, وهـو أو
فتكـون الروايــة   .)١(»ى اهللا عليـه وســلم السـالم علـى محمــد صـلّ   

  حسنة لهذا الشاهد.
إذ إن هذا اإلسناد ال غبار عليه لـوال أن مطـر الـوراق وشـهر     

بعـة عنـد األلبـاني,    بن حوشب سيئا الحفظ, وهما صالحان للمتاا
مطـر مـن رجـال    «بل يحـتج بهمـا عنـد غيره,فقـد قـال الـذهبي:       

الـبعض   أنوسيأتي تصريح األلبـاني بـ   )٢(مسلم, حسن الحديث<
يحسن حديث ابن حوشب, وال نريد التطرق لذلك ألن كالمنـا  

  على مبانيه. مع األلباني وتدليساته وتنزالً
وهـذا إسـناد   «حاديـث:  قا على سند أحـد األ قال األلباني معلّ

ذن إ. فهـو  )٣(»فيـه ضـعف مـن قبـل حفظـه      حسن لـوال أن مطـراً  
  يء الحفظ عند األلباني.يس

وشــهر ال بــأس بــه فــي الشــواهد، «وقــال فــي ابــن حوشــب: 
  .)٤(»وبعضهم يحسن حديثه

فالحديث يرتفع إلى مرتبة الحسن, بضميمة الحديث الـذي  
                                                  

 .٢٨٤/ ٨) تاريخ بغداد: ١(
 .١٢٧/ ٤االعتدال:  ) ميزان٢(
 .٢١٦/ ٥) سلسلة األحاديث الصحيحة: ٣(
 .٥٨٢/ ٥)سلسلة األحاديث الصحيحة: ٤(
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أبن زيد, وقد ر ورد من طريق علياأللباني لـم يشـر إلـى     ينا أن
متابعة أبي هارون العبدي, وال إلـى شـاهد الحـديث مـن طريـق      

  شهر بن حوشب ومطر الوراق عن أبي هريرة.
  ح غيـر واحـد مـن علمـاء اهـل السـنّ      هذا وقـد صـر ة ة بصـح

فـــي  )١(مـــنهم العالمـــة الحنفـــي ســـبط ابـــن الجـــوزي  الخبـــر
  .)٢()الخواص تذكرة(

علـى تخليـه    عليه بما يـدلّ  قكما أقر بصحته الغزالي, بل علّ
عن مذهبه والتحاقه بمدرسة أهل البيت، فقد ذكـر الـذهبي فـي    

وألبي المظفر يوسف سـبط ابـن الجـوزي    : «)سير أعالم النبالء(
في كتاب "رياض األفهـام فـي مناقـب أهـل البيـت" قـال: ذكـر        

فقـال   »سر العالمين وكشف ما فـي الـدارين  «أبوحامد في كتابه 
: إن عمـر قـال لعلـي   » مواله مواله، فعلي من كنت«في حديث: 

بخ بخ، أصبحتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامـد: وهـذا   
اً للرياسـة، وعقـد   تسليم ورضا، ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حب

البنود، وأمر الخالفـة ونهيهـا، فحملهـم علـى الخـالف، فنبـذوه       

                                                  
الشيخ العالم المتفنن الواعظ البليغ المؤرخ األخباري واعـظ  «) قال عنه الذهبي: ١(

، مؤسسة الرسالة، و>تـاريخ  ٢٩٦/  ٢٣انظر ترجمته في (سير أعالم النبالء): » الشام
  ، دار الكتاب العربي.١٨٣) ص ٦٦٠ـ  ٦٥١دث وفيات (اإلسالم<: حوا

 .٣٦) تذكرة الخواص: ٢(
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ن، وسـرد  وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليالً، فبـئس مـا يشـترو   
كثيراً من هذا الكالم الفسل الذي تزعم اإلمامية، ومـا أدري مـا   

الرجل مـن   نفإه رجع عنه وتبع الحق عذره في هذا؟ والظاهر أنّ
  .)١(بحور العلم، واهللا أعلم<

وليت الذهبي يخبرنا كيـف اسـتظهر أن الغزالـي رجـع عـن      
  هذا القول؟! 

عليــه, وحينئــذ  خبــر التهنئـة معتبــر وال غبـار   ضـح اذن أن فاتّ
كـان   إذا إالّ مـام علـي  معنـى لتهنئـة عمـر لإل    ه الول أنّّيمكن الق

مـن  «المراد من الوالية في حـديث الغـدير المعـروف المتـواتر:     
سـالمية بعـد   مامـة والخالفـة اإل  هـي اإل  »مواله كنت مواله فعلي

  .ى اهللا عليه وآلهصلّالرسول 
ث: تدلیسھ في قول النب يّ  رد الثال ر:ف ي ح د المو ث الغ دی  ی

ره«( ص ر من ن ص  اأمـ  و«حيـث قـال:    »)واخ ذل م ن خذل ھ وان
 انصـر : وعنه اهللا رضي علي حديث من الخامسة الطريق في قوله
 ورود لعدم ؛وقفة عندي ثبوته ففي. خذله من اخذلو نصره من
: الحـديث  من اآلخر للشطر بالمعنى رواية هكأنّ، وضعفه يجبر ما

  .)٢(»داهعا من عادو واله من وال اللهم
                                                  

 .٣٢٨/  ١٩) سير أعالم النبالء: ١(
  .١٧٥٠, وما بعدها, حديث رقم ٣٣٠/ ٤) سلسلة األحاديث الصحيحة: ٢(
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  ويرد عليه: 
لذاته, وردت فيه هذه اللفظة قد خفي  أن هناك طريقا معتبراً

!! وهو ما أخرجه الحافظ ابن ديزل في كتاب أيضاًعلى األلباني 
, وأورده عنــه ابــن أبــي الحديــد فــي )١٦٦ -١٦٥(وقعــة صــفين
  . قال: قال إبراهيم في الكتاب المذكور: )١(شرح النهج
»ثنا يحيى بن سليحد ثنا ابـن فضـيل، قـال    مان الجعفي, قال: حـد
ثنا الحسن بن الحكم النخعي، عن ريـاح بـن الحـارث النخعـي,     حد

إذ قدم عليه قوم متلثمون، فقالوا: السـالم   عليقال: كنت جالساً عند 
قـالوا: بلـى، ولكنّـا     ؟عليك يا موالنا، فقـال لهـم: أولسـتم قومـاً عربـاً     

فعلـي مـواله،   كنت مواله  : منيقول يوم غدير خم اهللاسمعنا رسول 
اللهم وال من وااله, وعاد من عاداه, وانصر من نصـره, واخـذل مـن    

  خذله.
ى بــدت نواجــذه، ثــم قــال: ضــحك حتّــعليــاً قــال: فلقــد رأيــت 

اشهدوا, ثم إن القوم مضوا إلى رحالهم فتبعتهم، فقلت لرجل منهم: 
رجال منهم ـ   من القوم؟ قالوا: نحن رهط من األنصار، وذاك ـ يعنون 

  .»قال: فأتيته فصافحتهاهللا أبو أيوب صاحب منزل رسول 
  : وهذه الرواية معتبرة سنداً

ــذهبي:    ــإبراهيم بــن ديــزل، قــال فيــه ال اإلمــام الحــافظ الثقــة  «ف
                                                  

 .٢٠٨/ ٣) انظر شرح نهج البالغة: ١(
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  .)١(»العابد...
قال صالح بن أحمد الحافظ: سمعت أبـي، سـمعت   «: أيضاًوقال 

علي براهيم لـو كـان فيـه    إبه اإلسناد الذي يأتي  بن عيسى يقول: إن
  .)٢(»، لوجب أن ال يؤكلّ لصحة إسنادهيؤكلّ الخبز ن الأ

 . وأقـلّ )٣(»صـويلح «ويحيى بن سـليمان الجعفـي: قـال الـذهبي:     
حاالته أن يكون حديثه حسناً, مع أن األلباني وثّقـه, وذكـر أنّـه مـن     

  .)٤(رجال البخاري كما في (إرواء الغليل)
، وقـال  )٥(فظ وثّقه الذهبي في (الكاشف)ومحمد بن فضيل الحا

  .)٦(»هو ثقة من رجال الشيخين«عنه األلباني: 
صــالح «والحســن بــن الحكــم النخعــي قــال عنــه أبوحــاتم:       

  .. )٧(»الحديث
  .)٨(ووثّقه الهيثمي في (مجمع الزوائد)

  .)٢(, واأللباني)١(ورياح ابن الحارث النخعي وثقه الهيثمي
                                                  

 .١٨٤/  ١٣) سير أعالم النبالء: ١(
 .١٨٨/  ١٣) المصدر السابق: ٢(
 .٢٤٤/  ٣) الكاشف: ٣(
 .١٩٤/  ٤) إرواء الغليل: ٤(
  .٧١/  ٣) الكاشف: ٥(
 .٨٩/  ٢) سلسلة األحاديث الصحيحة: ٦(
 .١٧٥/  ١) انظر: الكاشف للذهبي: ٧(
 ).١٠٤/  ٨) و(٢٤٦/  ٥) مجمع الزوائد: (٨(
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, فكيـف يـدعي   تقـدير  ى أقـلّ فهذا الحديث حسـن لذاتـه علـ   
  األلباني أن الطريق الذي ذكره اليوجد ما يجبر ضعفه!!! 

, كمـا نقـل ذلـك    أيضـاً بل وردت هذه األلفاظ بطريـق صـحيح   
الهيثمي في (مجمع الزوائد) عن البزار بسنده إلـى عمـر بـن ذي مـر     

سمعنا عليـاً يقـول: نشـدت اهللا    «وسعيد بن وهب وزيد بن بثيع قالوا: 
ا لمـ  م يقول يوم غـدير خـم  ى اهللا عليه وسلّسمع رسول اهللا صلّرجالً 

م ى اهللا عليه وسـلّ رسول اهللا صلّ قام فقام ثالثة عشر رجالً فشهدوا أن
قال: ألست أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم, قـالوا: بلـى يـا رسـول اهللا,       

فقال: من كنت مواله فهذا مواله اللهـم وال مـن    قال: فأخذ بيد علي
ه وأبغض من يبغضه وانصـر مـن   د من عاداه وأحب من أحبواله وعا

  .»نصره واخذل من خذله
رواه البزار ورجاله رجال الصـحيح غيـر فطـر بـن     «قال الهيثمي: 
  .)٣(»خليفة وهو ثقة

وهناك نكتة مهمس باالشارة أمة ال بة في رواية ابن ديزل المتقد
  ليها وهي: إ

 علـي عليـه السـالم   علـى   إنّا عرفنـا أن قومـاً مـن األنصـار سـلّموا     
                                                                                                

  ١٠٤/ ٩) المصدر السابق: ١(
 .٣٤٠/ ٤) سلسلة األحاديث الصحيحة: ٢(
  .١٠٥/  ٩وائد: ) مجمع الز٣(
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  ».السالم عليك يا موالنا«بقولهم: 
هم بأنّـ      فأجاب اإلمام عليه الـولي  بشـكل يلفـت النـاس ويـذكر

كيــف أكــون مــوالكم وأنــتم قــوم «والخليفـة بــنص الرســول فقــال:  
والمعنــى أنــتم قــوم عــرب أحــرار » أولســتم قومــاً عربــاً«أو », عــرب

وسيداً لكم وأولى بالتصرف ولستم عبيداً, فكيف أكون ولياً عليكم 
  من أنفسكم.

  فقالوا: سمعنا رسول اهللا يقول يوم غدير خم وذكروا الحديث.
ى بــدت ذلــك مــنهم ضــحك حتّــ علــي عليــه الســالما ســمع فلمــ

. ومـن الواضـح أنّـه ال معنـى ألن يشـهدهم      »اشـهدوا «نواجذه وقال: 
 السـالم جهاده عليه على أنّه ناصر المؤمنين بعد طيلة هذه السنين من 

المؤمنين بعضهم أولياء بعض ولم يشك أحـد   ومعرفة كلّ الناس أن
في أن علياً ناصر المؤمنين؛ لذا فمن سالمهم عليـه بالواليـة وجوابـه    
      إشـهادهم علـى ذلـك يتّضـح أن لهم بتلك الطريقة من التساؤل, ثـم
المراد من الوالية والمفهـوم منهـا عنـد الصـحابة هـي األولويـة فـي        

  ة.من النفس وهي تعني اإلمامة اإلسالمية العامالتصرف 
ث: ضعیف حدی رابع: تدلیسھ في ت بّ « المورد ال ا علیّ  ال یح

ضھ مؤمنق مناف ال یبغ   .)١(»و
                                                  

 .٢٩٩/ ٥) أخرجه الترمذي في سننه: ١(
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وقـال فـي    )١(»ضعيف«حيث قال في ضعيف سنن الترمذي: 

وفيه المساور الحميـري, قـال الحـافظ فـي التقريـب:      «المشكاة: 
  .)٢(»مجهول

  ويرد عليه: 
هـذا حـديث   «حسين الترمذي للحديث, حيـث قـال:   ال: تأو

, ولعلّه بنفس تحسين الترمذي )٣(»حسن غريب من هذا الوجه...
ل.ترتفع جهالة المساور الحميري, فليتأم  

في معناه، وهو مـا أخرجـه    صحيحاّ ثانيا: أن للحديث شاهداّ
 والـذي خلـق   «عليـه السـالم:    مسلم في صحيحه من طريق علـي

أنّـ سمة ة وبرأ النالحب  ه لعهـد النبـي  ـياألم  أن ال يحب إالنـي  إلـي 
, وقـد تجاهـل األلبـاني اإلشـارة     )٤(»منافق إالمؤمن وال يبغضني 

وفـي  «إلى هذا الطريق, مع أن الترمذي بنفسه قال بعد الحديث: 
٥(»الباب عن علي(.  

ث عیفھ ح  دی ض   رد الخ  امس: ت ّب علی  ا فق  د «: الم  و م  ن س  
إسـحاق السـبيعي, حيـث قـال فـي       محتجا باختالط أبي »سّبني

أن أبا إسحاق, وهـو السـبيعي كـان     إالورجاله ثقات «المشكاة: 
                                                  

 .٤٩٩) ضعيف سنن الترمذي: ١(
 .١٧٢٢/ ٣) مشكاة المصابيح: ٢(
 .٢٩٩/ ٥) سنن الترمذي: ٣(
 .٦١/ ١) صحيح مسلم: ٤(
 .٣/٢٩٩) سنن الترمذي: ٥(
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اختلط، فال تغتـر بتصـحيح الحـاكم للحـديث وموافقـة الـذهبي       
  .)١(»له

  ويرد عليه: 
أوالــذهبي والحــاكم قــد صــح حاه كمــا اعتــرف هــو ال: أن

بذلك, والتصحيح تجـده فـي المسـتدرك, حيـث قـال الحـاكم:       
 )٢(ووافقه الـذهبي فـي التلخـيص.    »ذا حديث صحيح اإلسناده«

ق أبو والحديث أخرجه النسائي في الخصائص, وقال فيه المحقّ
, وقـال الهيثمـي:   )٣(»إسـناده صـحيح  «إسحاق الحويني األثـري:  

حمد ورجاله رجال الصحيح غيـر عبـداهللا الجـدلي وهـو     أرواه «
  .)٤(»ثقة

ى اخــتالط أبــي ولــم يتعــرض أحــد مــن هــؤالء العلمــاء إلــ 
إسحاق السبيعي, بل إن الذهبي صرح بعدم اختالطه, حيث قال 
في الميزان في ترجمة عبد الملـك بـن عميـر اللخمـي مـا نصّـه:       

والرجل من نظراء السبيعي أبي إسـحاق وسـعيد المقبـري, لمـا     «
وقعوا في هرم الشيخوخة نقص حفظهم, وساءت أذهـانهم ولـم   

                                                  
 .١٧٢٢/ ٣) مشكاة المصابيح: ١(
 .١٢١/ ٣) المستدرك على الصحيحين وبهامشه تلخيص المستدرك: ٢(
 .٧٦) تهذيب خصائص اإلمام علي: ٣(
 .١٣٠/ ٩) مجمع الزوائد: ٤(
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. وقــال عــن )١(»ســالم كلهــايختلطــوا، وحــديثهم فــي كتــب اإل 
حديث أبي إسحاق محتج بـه فـي دواويـن    و«حاديث السبيعي: أ

  .)٢(»سالماإل
ثانياً: أن األلباني بنفسه صحح روايات ألبي إسحاق السبيعي 

شـكال بـأن   ى اإلسـانيد التـي عـنعن فيهـا, فـال يتـأتّ      حتّى فـي األ 
  السبيعي قد عنعن في هذه الرواية وهو مدلّس.

عــد نقــل عبــارة الــذهبي المتقدمــة فــي عــدم قــال الســقاف ب
وقـد رأيـت أحاديـث كثيـرة ألبـي إسـحاق       «اختالط السـبيعي:  

السبيعي قد عنعن في أسانيدها وصححها األلباني دون متابعـات  
  .)٣(»أو شواهد, يضيق المقام اآلن عن إيرادها

  حها األلبـاني وفـي سـندها    ومن جملة االحاديث التـي صـح
أخبرنـا عبـدة   «ما رواه النسائي في سـننه:  السبيعي وقد عنعن هو 

بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنـا ابـن شـميل هـو النضـر قـال       ا
         أنبأنا يـونس بـن أبـي إسـحاق عـن أبـي إسـحاق عـن البـراء أن 

  )٤(.»جخَّى صَلَّى إذا كَان مى اهللا عليه وسلّرسول اهللا صلّ

                                                  
 .٦٦١/ ٢) ميزان االعتدال: ١(
  .٣٩٩/ ٥) سير أعالم النبالء: ٢(
 .١٧٢ -١٧١/ ٢) تناقضات األلباني: ٣(
 .٢١٢/ ٢) سنن النسائي: ٤(
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  )١(.»صحيح«: قا على الحديثقال األلباني معلّ
أبـا اسـحاق    على أن الحاكم نقل الرواية بسند آخر وفيها أن

السبيعي لم يعـنعن, بـل حـدث حيـث قـال: سـمعت أبـا عبـداهللا         
الجدلي. ولـم يقـل: عـن أبـي عبـداهللا الجـدلي كمـا فـي النقـل          

  حدث يؤخذ به. إذا, وتقدم أن المدلّس )٢(األول
ســحاق السـبيعي مخـتلط وكــذا   إمنا أن أبـا  لــو سـلّ  : ثـم ثالثـاّ 

سناد رجالـه ثقـات   إب الطبراني والخطيب رويا حديثاّ نإدلّس فم
يحمل نفس المعنى المتقد ة ذلـك الحـديث,   م فهو يشهد بصـح
خبرنا إبراهيم بـن مخلـد بـن جعفـر     أ«فقد جاء في تاريخ بغداد: 

حدثنا محمثنا الحسـن بـن   د بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي حد
ثنا ن الطيالسـي. قـاال: حـد   الفضل الزعفراني وجعفر بن أبي عثما

ثنا عيسى بن عبد الرحمن عن السدى عبد الحميد بن صالح حد
عن أبي عبـد اهللا الجـدلي عـن أم سـلمة قالـت: يـا أبـا عبـد اهللا،         

قـال:   ؟م فيكم علـى المنـابر  ى اهللا عليه وسلّرسول اهللا صلّ أيسب
ومـن   ي. قالـت ألـيس يسـب علـ    ؟ى يكـون هـذا  سبحان اهللا، وأنّ

ه كـان  م أنّـ ا أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلّ  فأن ؟يحبه

                                                  
  .١١٠٥) صحيح سنن النسائي: حديث رقم ١(
  ١٢١/ ٣تلخيص المستدرك: ) المستدرك على الصحيحين وبهامشه ٢(
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  .)١(»يحبه
د بـن عثمـان   ثنا محمـ حدوجاء في المعجم الكبير للطبراني: 

  ح. بن أبي شيبة ثنا عون بن سالمةا
ثنا عيسـى بـن   : ثنا القتات ثنا عبد الحميد بن صالح قاالوحد

 ة سـلم  عبد الرحمن عن السدي عن أبي عبد اهللا الجدلي عـن أم
٢(.م مثلهى اهللا عليه وسلّصلّ عن النبي(  

ن نقــل الحــديث الثــاني عــن أقــال فــي مجمــع الزوائــد بعــد 
سناد إوروى الطبراني بعده ب«الطبراني والذي في سنده السبيعي: 

: م قـال ى اهللا عليـه وسـلّ  صـلّ  سلمة عن النبي أم ىرجاله ثقات إل
  يل.وهو يشير الى السند الذي نقلناه قبل قل .)٣(»مثله

ث ضھ في حدی رد السادس: تناق علي مّني وأنا من «: المو
ال یؤّدي عنّ  يعل الي و حيث أعلّه باختالط أبـي   »أنا أو عل ي إ

  .)٤(إسحاق السبيعي كما في المشكاة
ونالحــظ هنــا أن جملــة كبيــرة مــن العلمــاء صــححوا       
الحــديث, ولــم يلتفــت أحــد مــنهم إلــى مســألة تخلــيط أبــي 

                                                  
  .٤١٤ -٤١٣/ ٧) تاريخ بغداد: ١(
 .٣٢٣/ ٢٣) المعجم الكبير: ٢(
 .١٣٠/ ٩) مجمع الزوائد: ٣(
 .١٧٢٠/ ٣) مشكاة المصابيح: ٤(
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 )٢(, وحسـنه الـذهبي  )١(لترمـذي إسحاق, فالحـديث صـححه ا  
هـذا إسـناد صـحيح, رجالـه     «وقال محقق السـير فـي تعليقـه:    

كما قال الحويني األثري في تعليقـه علـى    )٣(»رجال الشيخين
  .)٤(»إسناده صحيح«الخصائص: 

ــه علــى الجــامع     ــاني عــاد وصــححه فــي تحقيق ــم إن األلب ث
ــد تقــدم عــن الســقاف )٦(, وســنن ابــن ماجــة )٥(الصــغير أن  , وق

للسـبيعي مـن دون شـواهد أو متابعـات,      األلباني صحح أحاديثـاً 
, كمـا عرفنـا مـن الـذهبي أن     أيضـاً ا ذكر مثـال لـذلك   وتقدم منّ

, وأن حديثــه محــتج بــه فــي كتــب  الســبيعي لــم يكــن مختلطــاً
  سالم.اإل

هذه جملة مـن التدليسـات التـي ضـعف األلبـاني الروايـات       
  اءه بصــحــر ــم ق ــا, وأوه ــ ة تألجله ــه ودقّ ة تصــحيحاته خريجات

وتضعيفاته, وقد عثرنا على ما تقدم بتتبع شخصي واقتصـرنا فيـه   
أهل البيت علـيهم السـالم,    ق باآلثار الواردة في حقعلى ما يتعلّ

                                                  
 .٣٠٠/ ٥) انظر: سنن الترمذي: ١(
  .٢١٢/ ٨) انظر: سير أعالم النبالء: ٢(
 .٢١٢/ ٨) المصدر نفسه: ٣(
 .٦٧ ) تهذيب خصائص اإلمام علي:٤(
 .٧٥٣/ ٢) انظر: صحيح الجامع الصغير: ٥(
 .٧٥/ ١) انظر: سنن ابن ماجة بتحقيق األلباني: ٦(
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غير أنّا ذكرنا فيما تقدم عدة كتب رد مؤلّفوها على الكثيـر مـن   
 أوهام وتدليسـات وتناقضـات األلبـاني, نقتصـر اآلن علـى ذكـر      

  شواهد منها: 
ضعیف: صحیح والت ضھ في الت رد السابع: تناق    المو

ى صـلّ  اهللا رسول أخبر: قال ,لبيد بن محمود عن حديث« -أ
 فقـام ، جميعا تطليقات ثالث امرأته قطلّ رجل عن اهللا عليه وآله

 !؟أظهركم بين وأنا وجلّ عزّ اهللا بكتاب أيلعب: قال ثم، غضبان
  .النسائي رواه ؟أقتله الأ اهللا رسول يا: فقال رجل قام ىحتّ

الثالثة، الطبعة، )المصابيح مشكاة تخريج( في األلباني فهضع 
: فقــال، ٩٨١/  ٢: اإلســالمي المكتــب هـــ ١٤٠٥ ســنة ـــ بيــروت
  . منه يسمع ولم ,أبيه عن ,مخرمة رواية من هلكنّ ,ثقات ورجاله
ــم ــاقض ث ــي حهفصــح تن ــاب ف ــة( كت  تخــريج المــرام غاي
 الطبعـة  ،اإلسـالمي  المكتـب  طبعـة  )والحـرام  الحالل أحاديث

  .)١(»)٢٦١( رقم حديث ,١٦٤: صفحة هـ ١٤٠٥الثالثة
 عنـه  فقلـص  الشـمس  فـي  أحـدكم  كـان  إذا(: حديث« -ب
  .)فليقم الشمس في وبعضه الظل في بعضه وصار ,الظل

 الصــغير الجــامع صــحيح فــي فقــال األلبــاني حهصــح: أقــول
ــه ــحيح: " )٧٦١/  ٢٦٦/  ١( وزيادت ــث ,ص ــحيحة األحادي : الص
٨٣٥" .  

تناقض ثم ١٣٣٧/  ٣( المصـابيح  مشـكاة  تخـريج : فـي  فهفضع(  
                                                  

 .٣٧/ ١) تناقضات األلباني الواضحات: ١(
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إلـى   الموضـعين  كـلّ مـن   فـي  عزاه وقد ,الثالثة الطبعة ,٤٧٢٥ برقم
  )١(».داود أبي سنن

   )...كلّ مسلم على واجب حق الجمعة(: حديث« ج ـ
٤٣٤/  ١("المصـابيح  مشـكاة " تخـريج : فـي  األلبـاني  فهضع( 
  .داود أبو أشار كما منقطع وهو ,ثقات رجاله: فقال

 )٥٤/  ٣( الغليل إرواء في الحديث أورد هأنّ التناقضات ومن
  .)٢(»صحيح: وقال ,٥٩٢ برقم

 د وغيـر ذلــك الكثيــر الكثيــر مــن تناقضــاته, فقــد ذكــر الســي
ل مـن  موردا من هذه التناقضات في الجـزء األو  )٢٥٠(السقاف 

 )٣٥(, وذكـر  )٤(فـي الجـزء الثـاني    مـورداً  )٢٠(, وذكـر  )٣(كتابه
  .)٥(في الجزء الثالث مورداً

ة كما أن األستاذ محمود سعيد ممدوح كتب كتابـاً فـي سـتّ   
مجلّدات أسماه التعريف بأوهـام مـن قسـم السـنن إلـى صـحيح       
ــى صــحيح     ــاني للســنن إل ــه علــى تقســيم األلب وضــعيف, رد في

علماء أهل السـنّة  وضعيف, مبينا عدة مباني خالف فيها األلباني ل
                                                  

 .٣٨ -٣٧/ ١)تناقضات األلباني الواضحات: ١(
  .٣٨/ ١) المصدر السابق: ٢(
 .١٨٤ -٣٧/ ١) انظر: المصدر السابق: ٣(
 الجزء الثاني., من ١٥٤ -١٤٣) انظر: ص٤(
 من الجزء الثالث. ٢٠٦ص  -١٨١) انظر: ص ٥(
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, ومخالفتــه العلمــاء فــي )١(منهــا عــدم العمــل بالضــعيف مطلقــا 

تضعيفه للـراوي الـذي لـم يـرد فـي حقّـه جـرح أو تعـديل مـع          
, )٢(تصحيح رواياته من قبل المتقدمين, وبيان تناقضـه فـي ذلـك   

وحكمه بجهالة مـن سـكت عنـه ابـن أبـي حـاتم وتناقضـه فـي         
ابن حبان, بل وسـرى الحكـم   ه للراوي الموثّق من , ورد)٣(ذلك

واحـد أو   إالّلـم يـرو عـن الـراوي      إذاإلى الموثق من ابن معين 
, واضطراب وتصرف األلباني في حديث مجهول الحال )٤(نااثن
ــتور( ــرده   )المسـ ــارة يـ ــه وتـ ــارة يقبلـ ــى  )٥(فتـ ــاده علـ , واعتمـ

ــى     ــه إل ــدم رجوع ــل أخصــر المختصــرات وع المختصــرات, ب
فــي رجوعــه إلــى المختصــرات بكلماتــه  المفصـالت مستشــهداً 

أي ()٦(وكلمات تالميذه بأنّه لم ينشط لذلك في بعـض األحيـان  
 )لة!!!لم ينشط لمراجعـة التهـذيب أو غيـره مـن الكتـب المفصّـ      

وكـذا دعـواه   )٧(عليـه  ودعواه تساهل العجلي في التوثيق والرد ,

                                                  
 .٢٦٧/ ١) انظر: التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: ١(
 .٢١٣ -٢٠٩/ ١) المصدر السابق: ٢(
 .٢٤٧ -٢٤٥/ ١: المصدر السابق )٣(
  .٢٧١ -٢٦٩/ ١) المصدر السابق: ٤(
 .٣٠٥ -٢٩٩/ ١) المصدر السابق: ٥(
 .٣٥٤ -٣٢٣/ ١: لسابقالمصدر ا) ٦(
 .٣٨٣ -٣٥٧/ ١) المصدر السابق: ٧(
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١(عليه تساهل ابن حبان والرد(   ودعواه تسـاهل الترمـذي والـرد , 
, إلى غير ذلك من المباني واآلراء غير السـديدة لأللبـاني   )٢(عليه

ل.في نظر األستاذ محمود, والتي ذكرها في الجزء األو  
ا ممـ  حـديثاً  )٩٩٠(الباقيـة   ةثم إنّه تناول في أجزائـه الخمسـ  

ة مـا يمكـن أن يكـون علّـ     حكم عليها األلبـاني بالضـعف, مبينـاً   
    ن     تضعيف األلباني الحـديث علـى أساسـها, ثـميـرد عليـه ويبـي

  باعه بضعف الحديث.تناقضه, أو تدليسه, أو إيهامه لقرائه واتّ
ضعیفھ راوي وت ضھ في توثیق ال وهنا : المورد الثامن: تناق

نسوق بعض األمثلة مـن كتـاب تناقضـات األلبـاني الواضـحات      
  للسقاف:  

  : النهمي اهللا عبد بن قنان -أ
 فـي  فهوضـع  ,ضعمو في هذا قنانا قوثّ حيث األلباني تناقض

  : ذلك وإليك، آخر موضع
 ,الحـديث  حسـن  وقنـان : قلـت : )٤٨١/  ٣(صحيحته في قال
 فــي قــال حيــث بينــا تناقضــا وتنــاقض .معــين ابــن قــهوثّ فقــد

 سـببي  أحـد  وجعله !!ضعف فيه هذا وقنان: )٢٨٢/  ٤(ضعيفته

                                                  
 .٤٣٩ -٤٠٩/ ١: التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف )١(
 .٤٦١ -١/٤٥١) المصدر السابق: ٢(
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  .)١(السند ضعف
  :  الزبير بن مجاعة -ب
إسـناد  وهـذا : فقال )٢٤٢/  ٣( غليله إرواء في األلباني فهضع 
 فهوضـع  بـأس،  بـه  يكـن  لـم : أحمـد  قـال  هـذا  مجاعـة ، ضعيف

  . الدارقطني
غيـر  ثقات ورجاله: )٦١٣/  ١( صحيحته في فقال تناقض ثم 
  .)٢(الحديث حسن وهو هذا مجاعة
  : الضبي حميد بن عتبة -جـ 
مـا  هناك قال يثح)٢٣٧/  ٥( غليله إرواء في األلباني فهضع 

  ....علل ثالث فيه ضعيف إسناد ذاوه قلت: هنصّ
  .أوهام له صدوق: الحافظ قال، الضبي عتبة ضعف: الثانية
: الحـافظ  كـالم  رفسـ  هأنّـ إلـى   هـوا تنب: )يعني السـقاف (قلت

 واضـحا  تناقضـا  تنـاقض  ثم, ضعيف: هبأنّ هنا )أوهام له صدوق(
 عـن  قـال  حيـث  )٤٣٢/  ٢( صحيحته في وذلك آخر موضع في
 حميـد  بـن  عتبـة ، حسـن  إسـناد  وهـذا : هنصّ ما هذا عتبة فيه سند
  .ثقات رجاله وبقية أوهام له ,صدوق

 الحــافظ قــول هنــا رفســ كيــف العقــالء هــاأي هــوافتنب: قلــت
                                                  

  .١٥٧/ ٢) انظر: تناقضات األلباني الواضحات: ١(
 .١٥٨/ ٢تناقضات األلباني الواضحات: )٢(
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  !!)١(متقد ما خالف الحديث حسن: هبأنّ أوهام له صدوق
  : سعد بن أسحق بن أشعث -د

 بـن  أشـعث  عـن  قـال  األلباني الشيخ أن العجيب الغريب من
 قهيوثّ لم ,الحال مجهول: )٢٢٨/  ٢( غليله إرواء في هذا أسحق
  .حبان ابن إال

دومقلّـ  !غيـر  ال الكتـب  مـن  ناقل ألنّه عادته على تناقض ثم 
 فــي هــذا أشــعث عــن فقــال !قطعــاً ثامحــد ولــيس !معرفــة دون

  .)٢(مذر شذر من للعجب فيا !!!ثقة: )٤٥٠/  ١( صحيحته
مـن الرجـال الـذين    مـوردا   )١٠٠(هذا وذكر السيد السقاف 

  .)٣(تناقض األلباني في توثيقهم وتضعيفهم
ضائل معاویة وابن العاص  -٩ صحیحھ لف المورد التاسع: ت
ب:  تأییداً  ص ب النوا   لمذھ

هـل البيـت   أاأللباني حاول تضعيف بعـض فضـائل    عرفنا أن
ها صحيحة طبق المباني الحديثية لديـه وفـي   أنّعليهم السالم مع 
مثـال معاويـة   أهل البيت من أعداء أفضائل ح المقابل نراه يصح
ة تكـون ضـعيفة,   ها بحسـب المبـاني الحديثيـ   أنّوابن العاص مع 

                                                  
  ١٥٨/ ٢: السابق) المصدر ١(
  .١٦٢ -١٦١: انظر: تناقضات األلباني الواضحات )٢(
 .٢٢٥ -١٥٧/ ٢) المصدر نفسه: ٣(
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د ة المعاصرين وهو السيهل السنّأحد علماء ونترك الكالم هنا أل
  حسن السقاف حيث قال: 

 فيهـا  وضـعيفة  موضـوعة  أحاديث حيصح األلباني أن علما«
 شـغباً  ؛العـاص  بـن  عمـرو و سـفيان  أبـي  بـن  معاوية فضائل ذكر
 هـذه  نأل ,ذلـك  فـي  وخـاطئ  مخطـئ  وهـو  ,للنواصـب  وتأييداً

 ,الحـديث  علـم  مـوازين  حسـب  تصـح  أن يمكـن  ال األحاديث
 كبــار مــن الشــأن هــذا أهــل مــن اقالحــذّ تصــريح علــى زيــادة
بعدم ثينالمحد ذلك وإليك تهاصح :  
 ,بخير إال معاوية تذكروا ال: قال سعيد بن عمير حديث - ١

 .بـه  اهـد  اللهم: يقول ى اهللا عليه وآلهصلّ اهللا رسول سمعت يفإنّ
  .وغيره )٦٨٧/  ٥( سننه في الترمذي رواه

 )٢٣٦/  ٣( الترمـذي  سـنن  صحيح في األلباني حهصح: قلت
  ! قبله بما صحيح: فقال

 الشـك  ,موضـوع  حـديث  هفإنّ النسمة، برأ والذي كال: قلت
 األلبـاني  فيـه  قـال  وقـد ، واقـد  بـن  عمـرو  سنده في فإن ذلك في

 متـروك  واقـد  بـن  وعمـرو : متناقضا )٣٤١/  ٢( ضعيفته في نفسه
 فيهـا  طريـق  عن )٤٥٨/  ١( صحيحته في وقال. التقريب في كما

 فـإن  واهية هاولكنّ إسماعيل, عن أخرى طريق فهذه: هذا عمرو
  .متروك واقد بن عمرو



     150 قراءة في المنھج الحدیثي عند األلباني

 ففــي الحفــاظ، مــن جماعــة بــهكذّ ,كــذاب هــو بــل: قلــت
  ....يكذب كان: مسهر أبو قال )١٠٢/  ٨( التهذيب تهذيب
: سـفيان  بـن  ويعقـوب  ,ودحـيم  ,حـاتم  وأبـو  ,البخاري وقال
 وقال ..،كذاب: واقد بن عمرو: يقول مروان وكان ,...بشئ ليس

ــدارقطنيو النســائي  ابــن وقــال .الحــديث متــروك: والبرقــاني ال
 حقواسـت , المشـاهير  عـن  المناكير ويروي األسانيد يقلب: حبان
  . ...الترك

 موضـوع  ألنّـه  ؛الحـديث  هذا على يضرب أن األلباني فعلى
  !!الشواهد في يصلح وال ينفع ال وهو ,متروك كذاب وراويه
  .قبله بما صحيح الحديث هذا: قال فإن
 بهـذا  قبله الذي الحديث حتصح ألنّك !!متناقض أنت: له قلنا

ــذي الموضــوع ــده ال  )٦١٨/  ٤( صــحيحتك فــي قلــت حيــث !!بع
قبله ما حامصح تعـالى  اهللا شـاء  إن له اآلن تصحيحك سأزيف امم 

 عن واقد بن عمرو يرويه، أخرى طريقاً للحديث إن ثم: هنصّ ما
 بـن  عميـر  عـن  ,الخـوالني  إدريـس  أبـي  عـن  ,حلبس بن يونس
 ى اهللا عليـه وآلـه  صـلّ  اهللا رسـول  سـمعت : قـال  األنصـاري,  سعد
  .)١(»فذكره: يقول

                                                  
 علـى  اقتصـر  مـا وإنّ ,بلفظـه  يـذكره  لم كال(جاء فيه:  السقاف هامشاً ضع) هنا و١(

 علـى  حتهاصـح  فلـم ) امهـدي  هاديـا  اجعله( لفظة يسق ولم) به اهد اللهم(: فيه قوله
 هـذا  تسـلك  لـم  ولـم  ؟ !زعمتها التي اسدةالف واقد بن عمرو طريق صالحية فرض
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األلباني قال ثم :  
 علـى  ةقـو  تزيده الطرق وهذه، صحيح فالحديث وبالجملة«
ةقو.  

 ةقــو الحــديث المتــروك الكــذاب طريــق تزيــد هــل: أقــول
  .!)١(»قوة إلى

ثم إن السـقاف نـاقش تصـحيح األلبـاني ألحاديـث فضـائل       
, ورد على تضعيفه لحديث )٢(بن العاص وبين زيف ذلك وعمر

فاطمـة, ومـن الرجـال    كان أحب النساء إلى رسـول اهللا  «بريدة: 
وبين تناقضه وتدليسـه علـى القـراء مبينـا صـحة الحـديث        »علي

  .)٣(واستقامته مع موازين التصحيح والتضعيف
هذا وقد امتألت الكتب في ذكر تناقضات األلباني وأوهامه 
وتصحيحاته لألحاديـث بحسـب األهـواء, ولـو أردنـا استقصـاء       

م، وخرجنـا عـن المقصـود,    تلك الموارد ومتابعتها لطال بنا المقا
وما ذكرناه من الكتب المؤلّفة في الرد على األلباني بدايـة هـذا   
                                                                                                

اعترافـك هنـاك    مـع  ,ضعيفة هاأنّ فاعتبرت) صالحة والرقى سيدي يا(: حديث في
ومع كون الرباب جدة عثمان بن حكيم مقبولـة,   ؟بوجود شاهد للحديث بالجملة

  وليست كعمر بن واقد كذاب متروك).
  .٢٢٩ -٢٢٧/ ٢: تناقضات األلباني الواضحات) ١(
 .٢٤٣ -٢٣٤/ ٢لمصدر نفسه: ) ا٢(
 .٢٤٨ -٢٤٤/ ٢: تناقضات األلباني الواضحات)٣(
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  المبحث تعطي للقارئ صورة واضحة عن ذلك.
  



  خاتمة البحث

 األلبــاني مــن مشــي ن مــن خــالل البحــث أندي أركــان تبــي
ة عديـدة خصوصـاً  السلفية في عصرنا الحاضر, وله كتب حديثي 

عيف, فقد قسم السنن وغيرها إلى الصـحيح  في التصحيح والتض
والضعيف ويعتبره السلفيون اليوم من رافعي لـواء السـنّة النبويـة    

  وأن التعدي عليه تعد على السنّة النبوية.
م عرفنـا أن أصـل مفهـوم    أنّه مـن خـالل البحـث المتقـد     إال
ة الذي يـدعو لـه األلبـاني هـو مفهـوم غيـر واضـح وغيـر         السلفي

رالسلف مدا منقّح, وأنة متفاوتة فيما بينها,.بل س ومشارب عد
عـن اخـتالفهم فـي العقائـد      إن بينهم حروب وقتال ودماء فضالً

  واألحكام, وغيرها من األمور الشرعية.
 رها السلفيوناأللباني لم يكن بتلك المنزلة التي صو كما أن

خمسـة  فقد قمنا بمناقشة دعواه عدم جواز التقليد, وبينا فسادها ب
ك وجوه، بل أوضـحنا أن كـالم األلبـاني يتضـمن عـودة للتمسـ      

ن ال يسـتطيعون معرفـة معـاني القـرآن     بالتقليد لغيـر العلمـاء ممـ   
ة, والسنّة, وهـم بحسـب الظـاهر السـواد األعظـم مـن هـذه األمـ        

ا ال محصّـل لـه. كمـا ناقشـنا أدلّتـه      فكالمه في رفض التقليد ممـ 
خبر الواحـد سـواء فـي العقائـد أو     التي ساقها على اعتبار حجية 

ة وبسـاطة األلبـاني فـي فهـم     ضح من خاللها سطحياألحكام واتّ
دليـل   ة, ولـم يـنهض أي  فقه وداللة اآليـات واألحاديـث النبويـ   
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ساقه على صحة مدعايته, فهو لم يسـتطع التفريـق بـين وجـوب     
إطاعة النبي ة خبر الواحد, وكذا لـم يسـتطع التفريـق    وبين حجي

  ة خبر الواحد وبين إفادة خبر الواحد للعلم.حجي بين
ثم كشفنا في آخر البحث الكثير من تناقضاته في التصحيح 

مــه القــراء يوالتضـعيف, وبينــا عــدة شــواهد مــن تدليســاته وتوه 
ضح من خالل ذلك بصحة توثيقاته وتصحيحاته وتضعيفاته, واتّ

بالبنـان, بـل    أن األلباني ليس من أهل الحديث الذين يشار لهـم 
ف ببساطة وسطحيـ إنّه يتصربـع األهـواء ويحمـل    ة, وأنّـه يتّ ة تام

  في تحقيقاته تناقضات عديدة.
كما عرفنا أن عدة من العلماء انبروا لكشف حقائق األلباني, 

ف مـن  الآوبيان ضعف حاله في علم الحـديث, وذكـروا عـدة    
  الموارد التي تناقض, أو دلّس أو أخطأ فيها.

  



  ر البحثمصاد

  القرآن الكريم. -١
رد على الجھمیة والمشبھ - ٢ ظ وال الف في اللف الخت عبد  ،ةا

اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري, دار الكتب العلمية, بيروت ـ  
  لبنان.
ل - ٣ رواء الغلی   , محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني, المكتـــب إ

  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥اإلسالمي, بيروت ـ لبنان, الطبعة الثانية, 
ل وذوي ا - ٤ رس و رب اء ال ب أق رف بح  رتق اء الغ  ب ا ال ستج

رف , الحافظ السخاوي, تحقيق: خالـد بـن أحمـد الصـمي,     الش 
  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١دار البشائر اإلسالمية, بيروت, 

ي -٥ رخس   ل الس ص  و , محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل      أ
 ,دار الكتــب العلميــة ,الوفــا األفغــاني يحقيــق: أبــالسرخســي، ت

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤, اُألولىة , الطبعلبنان ـبيروت 
ب -٦ ألنس ا , عبــد الكـريم بــن محمــد الســمعاني, دار الجنــان,  ا

  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨, اُألولىبيروت, لبنان, الطبعة 
ص  نائع -٧ ــة   ب  دائع ال ــن ســعود الكاشــاني, المكتب ــو بكــر ب , اب
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  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩, اُألولىالحبيبية, باكستان, الطبعة 
ل بن كثير, طبعـة مؤسسـة التـاريخ    , إسماعيالبدایة والنھایة - ٨

, اُألولــىالعربــي, ودار إحيــاء التــراث العربــي, بيــروت, الطبعــة  
  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

الم - ٩ إلس ریخ ا , الذهبي, دار الكتاب العربي, الطبعة الثانيـة,  تا
  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨
ریخ بغ  داد - ١٠ , أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي, دار  ت  ا

  الكتب العلمية, بيروت.
ريت - ١١ طب ریخ ال مؤسسـة   , محمد بن جرير الطبـري, نشـر  ا

 ـ ١٤٠٣, الطبعة: الرابعة, لبنان ـبيروت   ,األعلمي للمطبوعات
  .م١٩٨٣
رة الخ واص - ١٢ , سبط ابن الجوزي, مؤسسة أهل البيـت,  تذك

  ـ لبنان. بيروت
ك - ١٣ ر ب المدا رتی   , القاضي عياض.ت
ل المنفع ة - ١٤ كتـاب  ، احمد بن حجـر العسـقالني, دار ال  تعجی

  العربي, بيروت ـ لبنان.
ضعیف - ١٥ صحیح و ریف بأوھام من قّسم السنن إلى  , التع

محمود سعيد ممدوح, دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحيـاء  
  م.٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١, اُألولىالتراث, دبي ـ اإلمارات, الطبعة 



       ١٥٧  ادر البحثمص

ت -١٦ ضحا أللباني الوا ت ا ضا , السيد حسن السقاف, دار تناق
  م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢الطبعة الرابعة, اإلمام النووي, 

ب -١٧ ب التھذی , أحمد بن حجـر العسـقالني, دار الفكـر,    تھذی
  م.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥, اُألولىبيروت, الطبعة 

إلمام علي -١٨ صائص ا ب خ , أحمد بن شعيب النسائي, تھذی
  تحقيق الحويني األثري, دار الكتب العلمية, بيروت.

ك الح اكم -١٩ ر أحمـد بـن عثمـان    , محمـد بـن   تلخیص مستد
  الذهبي, دار المعرفة, بيروت, مطبوع بهامش المستدرك.

ى فق  ھ الس نّ المّن  تم ام  -٢٠ ي التعلی ق عل  محمـد ناصــر  , ةة ف 
 الطبعـة , المكتبة اإلسالمية، دار الراية للنشـر  , نشرالدين األلباني

  هـ.١٤٠٩ ,الثالثة
ر التمھی د -٢١ ي اب  ن عب د الب   طب   ر تحقيــق: مصــطفى بــن , الق

المطبعة: وزارة عمـوم  , محمد عبد الكبير البكريلوي،أحمد الع
ــالمية   ــؤون اإلس ــاف والش ــرب, األوق ــر وزارة المغ ــوم , نش عم

  .هـ.١٣٨٧ ,األوقاف والشؤون اإلسالمية
ط  -٢٢ ى مو رح عل  ك ش  ر الحوال ك أتنوی , جـالل الـدين   مال 

, اُألولـى السيوطي, دار الكتب العلمية, بيـروت ـ لبنـان, الطبعـة      
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨
ري ج امع البی  ان -٢٣ طب   ر ال ری   , دار الفكــر, بيــروت, اب ن ج
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  م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١, اُألولىالطبعة 
ر العق دین - ٢٤ , السمهودي, دار الكتب العلمية, بيروت, جواھ

  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥, اُألولىالطبعة 
أللباني ىالحاوي في فتاو - ٢٥ همام المصـري,   يأب :, إعدادا

  م.١٩٩٦ـ ـ ه١٤١٦, اُألولىدار هند, الطبعة 
ألحكام - ٢٦ ث حجة بنفسھ في العقائد وا , محمد ناصـر  الحدی

الــدين األلبــاني, اســتفدنا مــن الكتــاب المنشــور علــى القــرص   
  .)المكتبة الشاملة(الكمبيوتري

صفیاء - ٢٧ أل ت ا طبقا ألولیاء و أبو نعيم أحمد بن عبد , حلیة ا
طبعـة  الـ لبنـان,     دار الكتاب العربي، بيروت , نشراهللا األصبهاني

  هـ.١٤٠٥الرابعة، 
ى - ٢٨ ر العقب   , أحمـد بــن عبــد اهللا الطبــري, نشــر مكتبــة  ذخ ائ

  هـ.١٣٥٦القدسي, القاهرة ـ مصر, طبع سنة 
إلم  ام أحم  د - ٢٩ ألحم  د ع  ن مس  ند ا ّب ا , محمــد ناصــر ال  ذ

الــدين األلبــاني, دار الصــديق, الســعودية, الطبعــة الثانيــة,      
  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١

ن يزيد بن ماجه القزويني, طبعة , محمد بسنن ابن ماج ھ - ٣٠
الريــاض,  )بتعليــق األلبــاني(مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع, 

م, وطبعـة دار الفكـر, بيـروت,    ١٩٩٨هــ ـ    ١٤١٩, اُألولىالطبعة 



       ١٥٩  مصادر البحث

  بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
رمذي - ٣١ , محمد بن عيسى الترمـذي, تحقيـق: عبـد    سنن الت

ـ لبنان, الطبعـة الثانيـة,     الوهاب عبد اللطيف, دار الفكر, بيروت
  م.ونسخة أخرى بتحقيق أحمد محمد شاكر.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
صحیحة - ٣٢ ث ال ألحادی , محمد ناصر الـدين األلبـاني,   سلسلة ا

  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, 
عیفة - ٣٣ ض   ث ال ألحادی   ــاني, مكتبــة المعــارف سلس  لة ا , األلب

  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ض, الطبعة الثانية, للنشر والتوزيع, الريا
تحقيـق:  , عبد اهللا بن أحمد بن حنبـل الشـيباني   ,ةالس نّ  - ٣٤

ـ   دار ابن القيم، الدمام , نشرد. محمد سعيد سالم القحطاني
  .هـ١٤٠٦، اُألولىالطبعة السعودية, 

, احمد بن شـعيب النسـائي, طبعـة دار الفكـر,     سنن النسائي - ٣٥
  م.١٩٣٠هـ ـ ١٣٤٨ ,اُألولىبيروت, الطبعة 

المي - ٣٦ ب إس   رك  ة ال م  ذھ رحل  ة زمانی  ة مبا , الس  لفیة م
سوريا, الطبعـة الثانيـة,    -محمد سليم البوطي, دار الفكر, دمشق

  م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧
الء - ٣٧ الم النب ر أع , محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي,   سی

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة التاسعة, 
ص  ح - ٣٨ رح  , محيــي الــدين بــن شــرف النــووي, یح مس  لمش  
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ــة     ــاهرة, الطبع ــع, الق ــر والتوزي ــار للنش ــة المخت ــىمؤسس , اُألول
  هـ.١٤٠٧م, ودار الكتاب العربي, الطبعة الثانية, ٢٠٠١
ر - ٣٩ ألث ل ا ت أھ طلحا ص ر في م رح نخبة الفك ، نور الدين ش

أبو الحسن على بـن سـلطان محمـد القـاري الهـروي المعـروف       
، حققه وعلق عليه: محمد نـزار تمـيم وهيـثم    )ريبمال على القا(

   .بيروت ـ لبنان ,دار النشر: دار األرقم ,نزار تميم
الغة - ٤٠ رح نھج الب , ابن أبي الحديد المعتزلي, طبعـة دار  ش

الكتب العلمية المصورة علـى طبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة,      
  م.١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨, اُألولىالطبعة 
مــد بــن حبــان البســتي, مؤسســة  , محص  حیح اب  ن حب  ان - ٤١

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤الرسالة, الطبعة الثانية, 
ري - ٤٢ ــماعيل البخــاري, دار   ص  حیح البخ  ا ــن إس ــد ب , محم

  م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠١الفكر, بيروت, طبع سنة 
ر - ٤٣ غی ص  , محمـد ناصـر الـدين األلبـاني,     صحیح الج امع ال

حققه وعلق عليه: محمـد نـزار تمـيم     المكتب اإلسالمي, دمشق
  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨سوريا, الطبعة الثالثة,  يثم نزار تميموه
األلبــاني, مكتبــة ناصــر الــدين , ص  حیح س  نن النس  ائي - ٤٤

للطبعـة   اُألولـى المعارف للنشر والتوزيـع, الريـاض, الطبعـة    
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الجديدة, 



       ١٦١  مصادر البحث

, مسلم بن الحجاج النيسـابوري, دار الفكـر,   صحیح مسلم - ٤٥
  بيروت ـ لبنان.

را - ٤٦ د الخـــوئي , مجموعـــة اســـتفتاءات للســـيط النج   اةص  
والميرزا جـواد التبريـزي, جمـع: موسـى مفيـد العـاملي, مطبعـة        

  هـ.١٤١٦, اُألولىسلمان الفارسي, الطبعة 
رق  ة - ٤٧ ص  واعق المح ــب   ال ــي, دار الكت ــر الهيتم ــن حج , اب

  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠العلمية, بيروت, 
رم ذي - ٤٨ , بـاني األل الـدين  محمـد ناصـر  , ضعیف سنن الت

 ,اُألولــى الطبعــة, لبنـان  ـ   المكتــب اإلسـالمي، بيــروت  نشـر 
  .م١٩٩١ ـ ١٤١١
ص  حابة - ٤٩ ل ال ض  ائ , أحمــد بــن حنبــل, مؤسســة الرســالة,  ف

  م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣, اُألولىبيروت, الطبعة 
ط - ٥٠ , محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, نشر القاموس المحی

  دار العلم للجميع, بيروت ـ لبنان.
أل - ٥١ رقفو ا ألث صفوة علوم ا ر في  ، رضي الدين محمد بن ث

دار النشر: , غدة يتحقيق: عبد الفتاح أب إبراهيم الحلبي الحنفي،
 ,الثانيـة  الطبعـة  ـ سـوريا,    حلـب  ,مكتبة المطبوعـات اإلسـالمية  

   .هـ١٤٠٨
ث - ٥٢ ي عل   وم الح   دی , ظفـــر احمـــد العثمـــاني   قواع   د ف   
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لسـالم للطباعـة   غدة, نشر دار ا أبيالتهانوي,تحقيق: عبد الفتاح 
  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١والنشر,القاهرة, مصر, الطبعة السادسة, 

ب الس  تّ  - ٥٣ ي الكت   رف ة م  ن ل ھ روای  ة ف  ي مع ف ف    ،ةالكاش 
تحقيـق: محمـد   , حمد بـن أحمـد أبـو عبـداهللا الـذهبي الدمشـقي      م

ـ جــدة    ,دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية , مؤسســة علــو نشــر عوامــة
    م.١٩٩٢ ـ هـ  ١٤١٣ ,اُألولىالسعودية, الطبعة 

روای  ة - ٥٤ ي عل  م ال ــب    الكفای  ة ف   ــي الخطي ــن عل ــد ب , أحم
ــدادي, ــ  البغ ــق: أب ــدي    يتحقي ــراهيم حم ــورقي، إب ــداهللا الس عب

  ـ السعودية. المكتبة العلمية، المدينة المنورة نشر ,المدني
ب - ٥٥ ر , محمــد بــن مكــرم بــن منظــور, نشــر أدب  لس  ان الع  

  هـ.١٤٠٥الحوزة، قم ـ إيران, طبع سنة 
ت المنھج الس لفي - ٥٦ ر ،سليم بن عبد اهللا الهاللي, لماذا اخت

هـ ـ   ١٤٢٠, اُألولىمركز الدراسات المنهجية السلفية, الطبعة 
  م.١٩٩٩
زوائد - ٥٧ , نور الـدين الهيثمـي, دار الكتـب العلميـة,     مجمع ال

  م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨بيروت, 
, محيـي الــدين بــن شـرف النــووي, دار الفكــر،   المجم وع - ٥٨

  نان.بيروت ـ لب
صابیح - ٥٩ رح مشكاة الم رقاة المفاتیح ش علي بن سـلطان   ,م



       ١٦٣  مصادر البحث

, دار الكتـب العلميـة   , نشـر محمد القاري، تحقيق: جمال عيتاني
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢, اُألولىبيروت ـ لبنان, الطبعة 

صفىا - ٦٠  ،دار الكتـب العلميـة  , أبو حامد الغزالي, نشـر  لمست
  .م١٩٩٦ ـ ١٤١٧,لبنان ـبيروت 
ك - ٦١ ر صحیحین المستد , محمد بن عبـد اهللا الحـاكم   على ال

  هـ.١٤٠٦النيسابوري, دار المعرفة, بيروت ـ لبنان, 
, أحمد بن حنبل,، طبعة دار صـادر, بيـروت ـ     مسند أحمد - ٦٢

وطبعة مكتبة التـراث اإلسـالمي   بتحقيق شعيب االرنؤوط  لبنان.
بتحقيــق أحمــد محمــد شــاكر, وطبعــة دار الحــديث, القــاهرة,  

  ة أحمد الزين. بتحقيق حمز
ص ابیح - ٦٣ , محمد بن عبد اهللا الخطيـب التبريـزي,   مشكاة الم

األلباني, طبع المكتب اإلسالمي, بيـروت ـ     : ناصر الدينتحقيق
  م.١٩٨٥لبنان, الطبعة الثالثة, سنة 

ث - ٦٤ طلح الحدی ص , محمد بن صالح بن عثيمين, طبـع سـنة   م
  هـ.١٤١٦
ر - ٦٥ إحياء التـراث العربـي,   , الطبراني, طبعة دار المعجم الكبی

  نشر مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة الثانية.
ف - ٦٦ ص ّن , ابن أبي شيبة, دار الفكر, بيروت ـ لبنان, الطبعة الم

  هـ.١٤٠٩, اُألولى
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رآن - ٦٧ ب الق ری ت في غ ردا , الحسين بن محمد الراغب المف
األصفهاني, تحقيق: محمد سعيد كيالني, دار المعرفة, بيروت ـ  

  ن.لبنا
أللباني - ٦٨ ت ا ال , جمعها وصححها نور الدين طالـب, دار  مقا

أطلــس للنشــر والتوزيــع, الريــاض ـ الســعودية, الطبعــة الثانيــة,    
  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
, أحمــد بــن فــارس, تحقيــق: عبــد الســالم  مق  اییس اللغ  ة - ٦٩

محمد هارون, نشر دار الجيل, بيـروت ـ لبنـان, الطبعـة الثانيـة,       
  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

ث - ٧٠ طلح الح دی ص  ي م الح ف  ص  ، أبـو عمـرو   مقدمة اب ن ال
 ,تحقيـق: نـور الـدين عتـر     عثمان بن عبد الرحمن الشـهرزوري، 

   .م١٩٧٧ـ  هـ١٣٩٧ ـ لبنان, بيروت ,دار الفكر المعاصر نشر
, ابن تيميـة, تحقيـق الـدكتور محمـد رشـاد      منھاج السّنة - ٧١

  م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦, اُألولىسالم, الطبعة 
أللبانيالمنھج الس - ٧٢ ر الدین ا ص , عمرو لفي عند الشیخ نا

  عبد المنعم سليم, نشر مكتبة الضياء, المنصورة ـ مصر.
ریعة - ٧٣ ل الش   ص  و ي أ ت ف   ــى   الموافق  ا ــن موس ــراهيم ب , إب

  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الشاطبي, مؤسسة الكتب الثقافية, طبع سنة 
ت -٧٤ أللباني على شبكة المعلوما , )االنترنت(موقع الشیخ ا
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ل - ٧٥ العت  دا زان ا , محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي,  می  

  م.١٩٦٣لبنان,حمد البجاوي, دار المعرفة, بيروت ـ تحقيق علي م
ر - ٧٦ ألث ث وا ب الحدی ری , أبو السعادات المبارك النھایة في غ

بن محمد الجزري, تحقيق: طاهر أحمـد الـزاوي, محمـود محمـد     
  م.١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩, نشر المكتبة العلمية, بيروت ـ لبنان,الطناحي

ر نخبة -٧٧ طلح في الفك ص ل م ر أھ ألث   بـن  علـي  بن أحمد ,ا
  .بيروت ـ يالعرب التراث إحياء دار, نشر: العسقالني حجر
الح -٧٨ ص ت على مقدمة ابن ال بدر الدين أبي عبد اهللا , النك

العابدين  . زينتحقيق: د, بهادربن جمال الدين عبداهللا بنمحمد
الطبعة , الرياض ,أضواء السلف , نشربن محمد بال فريج

  .م١٩٩٨ ـهـ ١٤١٩ ,اُألولى
رد على  - ٧٩ ث اآلحاد في العقیدة وال ألخذ بحدی ب ا وجو

, محمد ناصر الدين األلباني, المكتبة اإلسالمية, شبھ المخالفین
  هـ.١٤٢٢عمان ـ األردن, الطبعة الثانية, 
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