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 ّالشيخ العالمة الفقيه عبداهللا بن عبدالعزيز العقيل 
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 العقيلبن عقيل  عبداهللا بن عبدالعزيز فضيلة الشيخ
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ِّ وأصيل وأسلم عىل عبده ورسوله حم،احلمد هللا  :ا بعدَّ أم مد، وآله وصحبه،ِّ
َّ أن قيض هلذه األملدينهفظ اهللا ِن حِمّفإن  حيفظ هلا آثار رسوهلا د هلا أمر دينها، وِّة من جيدّ

ّ، ويرفع راية السنة املحمدية، وهلذا اختار اهللا لذلك من خلف عدوله؛ ينرصون السنة ملسو هيلع هللا ىلص ُّ َ َّ
ِّوجيددون للناس أمر دينهم،    اهللا ّإمام أهل السنة أبو عبد: ألفذاذ ا أولئكفكان من أعيانُ

بن بن تيمية، وشيخ اإلسالم حممد اين ِّأمحد بن حممد بن حنبل، وشيخ اإلسالم تقي الد
 .وغريهمالوهاب، عبد

 مشاخينا م يف العصور القريبة، وارحتل إليه يف علامء اهلندًوقد كانت خدمة احلديث معروفة
  أشياخ كذا  و،اهللا القرعاوي عبدشيخنا الشيخي، ويل أبو واد عشيخنا : مثل،ِّلتلقيه عنهم
سافروا  ف،، وغريمهاالشيخ سعد بن عتيقالشيخ إسحاق بن عبدالرمحن آل الشيخ، و :مشاخينا مثل

ث الشهري نذير ِّاملحدشيخ مشاخينا الشيخ  :ّء أجالء، مثل علامللهند وأخذوا علم احلديث عن
، ملباركفوري، وأمحد اهللا الدهلوياعبدالرمحن شمس احلق العظيم آبادي، و: حسني، وتالميذه

 .وغريهم
ًفخدم السنة، وحقق علوم احلديث رواية األلباين ّالعالمة حممد نارص  الشيخ جاءًوأخريا  ّ ّ

وبذلك  ،ًودراية، واعتمد الناس عىل أقواله يف نسبة احلديث وتصحيحه وتضعيفه، وغري ذلك
ُأصبح اإلمام األلباين حمدث العرص بال م ا أفاد يف احلديث من بعد ًا ال نعلم أحدّفإننازع؛ ِّ

ّ، فقد ألف املؤلفات العظيمة النافعة، وعىل  مثلهأصحاب احلافظ ابن حجر إىل وقتنا احلارض
 وخمترصي ،»سلسلة األحاديث الضعيفة«، و»سلسلة األحاديث الصحيحة«رأسها 

 .ُ مل يسبق إليهاًعظيمة ًدمة خخدم كتب احلنابلةاألخري هذا ، و»إرواء الغليل« والصحيحني،
 احلديث الصحيح من بتمحيص يف األمة االهتامم ىَ أنه أحي:ومن حسنات هذا اإلمام




 

 

ة واحلذر من البدعة، ّد بالسنُّالضعيف، سواء يف كتب احلديث والفقه وغريمها، كام أشاع مبدأ التقي
هذه األمور يف طبقات جتاوزت العلامء وطلبة العلم إىل عموم  أشاع ..ونرصة العمل بالدليل

 .ّةنُّي السِّاملثقفني وحمب
ُوملا كان سامحته هبذه املنزلة؛ كان من حقه عىل طلبته وحمبيه أن يربوه ويربزوا مناقبه وأخباره،  ُِّّ ُ ِّ ّ

َّوحيتسبوا يف ذلك خدمة للسنة املطهرة ورجاهلا، وقد كثرت ـ بحمد اهللا ـ ال ّ ِّكتابات املنوهة ً
 .بفضله

ّوممن اهتم بذلك فضيلة  فقد قام  ؛العزيز بن حممد السدحان وفقه اهللالشيخ الدكتور عبدّ
ِ ترمجة ضافية للشيخ األلباين يف جملد كبري، أجاد فيها وأفاد، واستوعب أبرز ما كتإعدادب ب ُ

 .خبار هذا العامل اجلهبذ ملن أراد معرفة أً وشامالاًه جامعُ كتابأصبح، حتى  عليهقبله وزاد
ّوقد أهداين نسخة منه، واطلعت عىل عدة مواضع منها، ووجدته قد استوعب يف هذه  ُ ً

منذ كان َّالسرية اجلميلة مواقف اإلمام األلباين، وما جرى له يف أول حياته وأوسطها وآخرها، 
ّيصلح الساعات يف أول عمره، ثم صربه عىل طلب العلم ورحالته فيه، وصور ُ ُ مما ابتيل به أيام َّ ّ

ُّسجنه، ثم ذكر ما فتح اهللا عليه من التبحر يف علوم احلديث الرشيف وغريها، ثم ذكر مؤلفاته  َّ
ً مؤلفا ما بني تأليف وختريج، ورسد أسامءها تباعا ما بني كبري ٢١٨النافعة، وذكر أهنا بلغت  ً

ّومتوسط وصغري مما تداوله الناس وانتفعوا به يف أيام حياته ً وبعد وفاته، وأخريا وصيته ِّ
 .:ّواالعتبار، ثم مرضه األخري ووفاته ِّاملتضمنة العديد من الفوائد 

ِّوإين أهنئ سامحة املرتجم له بام فتح اهللا عليه من هذه العلوم النافعة، وأهنئ  َِّ فضيلة ِّ
َّاملرتجم بام يرس اهللا له من مجع هذه الرتمجة احلافلة، وأوصيه بطبعها ونرشها، ّ لعل اهللا أن ينفع ِ

ِهبا املؤلف والكاتب والقارئ واملستمع، وما ذلك عىل اهللا بعزيز، وإن اهللا ليدخل بالسهم  ُ ّ ِّ
ٌالواحد ثالثة اجلنة، واهللا واسع عليم ً. 

 
  الفقري إىل اهللا:كتبه    

 العزيز بن عقيل العقيلعبداهللا بن عبد    
 اًء األعىل سابقدائمة بمجلس القضارئيس اهليئة ال                  

ِّحامدا ومصليا مسلام عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ًً ُِّ ِّ ً. 




 

 

 

 .احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا
 

 
 

ّكالم أهل العلم يف العناية بمقام الرتاجم لألئمة األعالم واضح وجيل،  وذلك ٌ
ً خصوصا وللناس عموماملنزلة أولئك األعالم؛ لعظيم أثرهم ونفعهم ملجتمعاهتم ً ...

 . فيها ـ كام سيأيت ـَّهلذا وغريه كثرت كتب الرتاجم وتنوعت أساليب التصنيف
ّأن تراجم العلامء تربز الغائب يف مقام الشاهد، فيحظى القارئ : املقالشاهد 

ومن شواهد ذلك عىل لرتامجهم بمعايشتهم من خالل معرفته بأحوال أولئك؛ 
 :سبيل املثال وليس احلرص

ًلكن ذكرت مجاعة من األفاضل «: »وفيات األعيان«قول ابن خلكان يف  ُ
ّهتم ونقلت عنهم، أو كانوا يف زمني ومل أرهم؛ ليطلع عىل حاهلم من الذين شاهد ُ
 .»يأيت بعدي

» إرشاد األريب إىل معرفة األديب«وهذا ياقوت احلموي يف مطلع كتابه 
ُفهذه أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن املجيد «: يقول» معجم األدباء«املعروف بـ ُ ٍ

ُارة، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان ُواحلديث املفيد، وبصناعتهم تنال اإلم
َوالوزارة، وبعلمهم يتم اإلسالم، وباستنباطهم يعرف احلالل من احلرام ُّ«. 

ِّعنوان الدراية «يقول يف مقدمة كتابه ) هـ ٧١٤املتوىف عام ( وهذا الغربيني 
َفيمن عرف من العلامء يف املائة السابعة ببجاية َ ِ علم ُوذلك بحيث يعلم طالب ال«: »ُ

ّاألئمة الذين هبم يقتدى، وبسلوك سننهم السوي هيتدى َّ«. 
                                                

 ).١/٢٠(املقدمة » وفيات األعيان«   )١(
 ).١/٣٢(» معجم األدباء«   )٢(
 ).٢٠-١٩ص(» عنوان الدراية«   )٣(




 

 

َما ذكره اإلمام احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف كتابه  توايل التأسيس «ُ
َيعني اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل، حيث قال احلافظ » ملعايل حممد بن إدريس

َّاحلمد هللا الذي جعل نجوم الس«: : ّ للحيارى يف الرب والبحر من ًامء هدايةَ
ّالظلامء، وجعل نجوم األرض ـ وهم العلامء ـ هداية من ظلامت اجلهل، وفضل  ً
ِّبعضهم عىل بعض يف الفهم والذكاء، كام فضل بعض النجوم عىل بعض يف الزينة  ّ

 .»والضياء
 :ُإذا علم هذا فيقال

َإن معرفة أخالق العلامء ومعرفة سريهم مكسب كبري، و َ َ ِ جتارة رابحة لطالب ّ
ًالعلم، فإذا قرأ طالب العلم تراجم أولئك األئمة األعالم ازداد بصرية وتنورا يف  ُّ ًُ

 .سلوك طريقه، ويف املقابل يعلم مكامن النقص واخللل يف ذاته وسريته
ُإن معرفة سري العلامء واحلرص عىل تدوين أخبارهم ورحالهتم وجهودهم  َ ّ

ُاملتقدمني واملتأخرين، يشهد هلذا ويؤكده عرشات ـ بل ُسنَّة ماضية عند أهل العلم  ِِّّ ُ ِّ
 .ِّمئات ـ الكتب املتضمنة يف جمموعها آلالف الرتاجم

ُوقد تفنَّن أهل العلم رمحهم اهللا يف تصنيفهم لكتب الرتاجم، فمنهم من أفرد 
ِّترمجة مستقلة عن إمام معني، مثل اإلمام املوفق بن أمحد املكي حينام أفرد َّ ً ّ ً ترمجة ً

 فكتب  رمحه اهللا تعاىل، وفعل مثله الكرديمستقلة يف مناقب اإلمام أيب حنيفة
 .»أخبار أيب حنيفة وأصحابه«يف مناقب اإلمام أيب حنيفة، والصيمري له كتاب 

ً وهذا اإلمام القايض عيسى الزواوي أفرد مصنَّفا مستقال يف ترمجة اإلمام 
 .مالك رمحه اهللا تعاىل

                                                
 ).٢٥ص(» توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس«   )١(
 .»مناقب أيب حنيفة«واسم كتابه    )٢(
 .»مناقب أيب حنيفة«: واسم كتابه   )٣(




 

 

 

 وابن حجر وابن كثري والبيهقيَّابن أيب حاتم الرازي: األئمةوأفرد 

 .:مصنفات مستقلة يف ترمجة اإلمام الشافعي 
 .:ً وهذا اإلمام ابن اجلوزي أفرد مصنَّفا مستقال يف مناقب اإلمام أمحد 

َّونحا بعض أهل العلم منحى آخر، فأفردوا كتبا مستقلة يف ترمجة طبقة معينة ً ًً ُ ُ 
َيشرتكون يف عرص أو قطر أو علم أو مذهب، فهناك من أفرد بعض أتباع املذاهب  ِ ُ

 :ّبمصنَّف مستقل، مثل
 .أليب احلسنات اللكنوي» الفوائد البهية يف تراجم احلنفية«
  .لتقي الدين بن عبدالقادر الدارمي» َّالطبقات السنية يف تراجم احلنفية«و
 . للقريش»اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية«و
 .للقايض عياض» ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك«و
 .للسبكي» طبقات الشافعية الكربى«و
 .البن هداية احلسيني» طبقات الشافعية«و
 .للقايض ابن أيب يعىل» طبقات احلنابلة«و
 .البن رجب» الذيل عىل طبقات احلنابلة«و
  .ابن رجب» طبقات «ابن عبداهلادي عىل» ذيل«و

: ّومن أمثلة تصنيف الرتاجم عىل حسب العلم ونوع الفن والتخصص
 .ين، وقد صنف فيها الداودي والسيوطيِّطبقات املفرس

  » ِّطبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها«: ِّوطبقات املحدثني، مثل
 .أليب الشيخ األصبهاين

                                                
 .»آداب الشافعي ومناقبه«: هواسم كتاب   )١(
 .»مناقب الشافعي«: واسم كتابه   )٢(
ًأفردنا له ترمجة مطولة يف أول كتابنا «: قال احلافظ ابن كثري. »مناقب اإلمام الشافعي«: واسم كتابه   )٣( ًَّ

 .)١٨ص(ّمقدمة املحقق : انظر. »»طبقات الشافعية«
 .» إدريستوايل التأسيس ملعايل حممد بن«: واسم كتابه   )٤(




 

 

َّبي كتابا سامهوطبقات احلفاظ، وقد صنَّف فيها اإلمام الذه  .»تذكرة احلفاظ«: ً
َّوطبقات القراء، وقد صنَّف فيها اإلمام الذهبي أيضا كتابا سامه ًَّ معرفة «: ً

 .»َّالقراء الكبار
ُبغية الوعاة«وطبقات النحاة، وقد صنَّف فيها السيوطي كتاب  ُ«. 
 .ّ وهلم جرا... ُوطبقات األطباء، وصنَّف فيها ابن أيب أصيبعة

َّوكام سلف آنفا؛ فمنهم من أفرد علامء قطر معني، كـ ُ ً: 
 .للخطيب البغدادي» تاريخ بغداد«
 .للحافظ ابن عساكر» تاريخ دمشق«و
 .ُللحافظ أيب نعيم األصبهاين» تاريخ أو أخبار أصفهان«و
َبغية الطلب يف تاريخ حلب«البن العديم، واسمه » تاريخ حلب«و ُ«.  
 .ستويفالبن امل» تاريخ إربل«و

 :ومن أمثلة تصنيف الرتاجم عىل حسب العرص
 .للذهبي» تاريخ اإلسالم«
 .البن حجر» الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة«و
 .للشوكاين» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع«و

 .إىل غري ذلك من أنواع الرتاجم... 
*** 

َفهذا كتاب جيمع أخبارا موجزة عن حم: ًوأخريا ُ َ َدث العرص اإلمام ًٌ نارص حممد ِّ
ُالدين األلباين رمحه اهللا تعاىل، وهذا من باب الرب به ورد يشء من اجلميل جتاه  َ ٍّ ِّ ِّ  

 .َّما قدمه لإلسالم واملسلمني
                                                

ِإربل  ) ١( ْ ِإثمد«مكسورة والم، بوزن  َّموحدة وباء السكون ثم بالكرس: ِ ْ  ).١/١٣٧(» معجم البلدان« :انظر .»ِ




 

 

 

قول سامحة الشيخ ابن باز يف جوابه للشيخ : ِا حيسن ذكره يف هذا املقامّومم
َّبة ترمجة موسعة لإلمام األلباين، فقد حممد الشيباين عندما عزم الشيباين عىل كتا

 :ُّجاء يف خطاب سامحته ما نصه
َوقد أحسنتم فيام عزمتم عليه من كتابة ترمجة له توضحون فيها جهوده ... « ِّ ُ ُ ُ

ُوأعامله اجلليلة، فجزاكم اهللا خريا وسدد خطاكم، ومنحكم التوفيق فيام عزمتم  َُّ ً
ِّمة الشيخ حممد نارص الدين وزاده من ّعليه، وبارك يف جهود أخينا وصاحبنا العال

ٌالعلم واهلدى ونرص به احلّق، وجعلنا وإياكم وإياه من اهلداة املهتدين، إنه جواد 
 .»كريم

 :ًوعودا عىل بدء أقول
ِّيف هذا الكتاب سأذكر أخبارا ووقائع يف حياة حمدث العرص األلباين رمحه اهللا  ً ُ

َصنَّفة حتت عنوانات؛ ليكون احلديث أكثر تعاىل وبعض ما قيل عنه، وسأجعلها م
ًوضوحا وأكثر استجامعا للفائدة، وأما حياة الشيخ وترمجته الزمنية التفصيلية  ً
ّفحرصت عىل أن تكون مما قاله هو بنفسه؛ ألن ذلك من السند العايل، وقد أزيد  َّ ُ

، ولكن ُعىل ذلك، مع العلم أنه قد كتب عن هذا اإلمام كثري يف حياته وبعد مماته
ُكام سبق آنفا كتبت هذا من باب رد اجلميل هلذا اإلمام ملا استفدت من كتبه ُّ ً. 

َوالقصد من ذكر هذه املواقف واألخبار أن يأخذ اإلنسان الدروس والعرب وأن  ِ ِ
ّيتبرص فيها، وبخاصة طالب العلم املحب هلذا اإلمام وإخوانه العلامء من أهل السنّة،  َّ

ُاقف يدرك كيف متثل الشيخ السنَّة فيها، وكيف أقام الشيخ فعندما يعرف تلك املو َُ َّ ِ ُ
َّسريته وهنجه عىل العلم الرشعي املؤصل من كتاب اهللا وسنَّة رسوله  َ  عىل فهم جَ

 .السلف الصالح عليهم رمحة اهللا تعاىل
*** 

                                                
 .للشيباين) ٢/٩٢٥(» األلباين حياته وآثاره«صورة األصل يف كتاب : انظر   )١(




 

 

ِّ فإين أشكر اهللا تعاىل »ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس«: ملسو هيلع هللا ىلصِّومن باب قول النبي 
ًوال، ثم أشكر كل من قدم إيل معلومة سواء كانت مسموعة أو مقروءةأ ًّ ً َّ شكر اهللا ... ً

 .للجميع، وأجرى علينا أجر من قرأ وسمع واستفاد
 .ّواحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

ّقد تكرم شيخي العالمة الفقيه عبداهللا بن عبدالعزيز العقيل فسمع و ًكثريا من َّ
ّذه البار حممد زياد التكلة، فشكر اهللا تعاىل للشيخ عبداهللا قراءته الكتاب بقراءة تلمي

 .ّوتقديمه ولتلميذه البار قراءته عىل الشيخ برحابة صدر
 .ّواحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 السدحانبن عبداهللا عبدالعزيز بن حممد                                                                     
 هـ١/١١/١٤٢٨                                                                                      




 

 

 

 
 

  
 

ِّولد نارص الدين يف مدينة   احتضار ١٩١٤ عاصمة ألبانيا عام »أشقودرة«ُ
ِّأوائل القرن التاسع عرش، يف أرسة فقرية بعيدة عن الغنى، متدينة يغلب عليها 

ُالطابع العلمي، فقد خترج والده احلاج نوح نجايت األلباين يف املعاهد الرشعية  يف َّ
َستانة قديام، والتي تعرف اليوم بإستانبول، ورجع إىل بالده العاصمة العثامنية األ ًُ

ًخلدمة الدين وتعليم الناس ما درسه وتلقاه، حتى أصبح مرجعا تتوافد عليه  ّ ِّ
 .الناس لألخذ منه

سار بالبالد يف طريق حتويلها » أمحد زوغو«وبعد أن توىل حكم ألبانيا امللك 
ِّنية تقلد الغرب يف مجيع أنامط حياته، فطلع عليها بتغريات اجتامعية إىل بالد علام

ّكانت صدمة هزت أركان تلك البيئة املحافظة املطبوعة بالطابع اإلسالمي، فأخذ  ً
َيسري وفق خطوات أتاتورك أحد معاول هدم اخلالفة اإلسالمية َ. 

ِّلرجال بلبس اللباس ًفألزم املرأة األلبانية املسلمة بنزع احلجاب قرسا، وألزم ا
 ١٩٢٢ـ كاحلال يف تركيا من سقوط اخلالفة سنة ّاألورويب ـ كالبنطلون والقبعة 

 .إىل يومنا هذا
ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم وخيافون سوء العاقبة، 

َّ الشيخ خيفة وتوقع أن يسوء احلال أكثر من ذلك، فقرر اهلجرة َّفتوجس والد ّ ً
ُد الشام فرارا بدينه وخوفا عىل أوالده من الفتن، ووقع اختياره عىل مدينة إىل بال ًً

                                                
لعصام هادي » ِّحمدث العرص«. ُهـ، ودفن يف مقربة الدحداح١٣٧٢تويف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ نحو سنة     )١(

 ).٢(حاشية ) ٩ص(




 

 

ّدمشق التي كان تعرف عليها من قبل يف طريق ذهابه وإيابه من احلج، ودفعه إىل  َّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصذلك ما ورد يف فضل هذه البالد من األحاديث ودعاء الرسول 

 :ِّبداية تلقيه للعلم
دراسته يف الشام، وأول ما بدأ بدخول مدرسة بدأ الغالم املهاجر من ألبانيا 

ُّوكان مقرها بجوار البناء األثري املشهور اإلسعاف اخلريية االبتدائية بدمشق، 
َّبقرص العظم يف حي البزورية، واستمر عىل ذلك حتى أرشف عىل هناية املرحلة  ّ

ِّاالبتدائية، ويف هذه األثناء هبت أعاصري الثورة السورية بالفرنسيني  الغزاة، َّ
وأصاب املدرسة حريٌق أتى عليها، فانتقلوا عنها إىل مدرسة أخرى بسوق 

 .، وهناك أهنى الشيخ دراسته األوىل»ساروجه«
َّونظرا لسوء رأي والده يف املدارس النظامية من الناحية الدينية، فقد قرر  ًِّ

ًعدم إكامله الدراسة، ووضع له برناجما علميا مركزا قام من خالله  ًّ بتعليمه القرآن  
 .لتجويد والرصف وفقه مذهبه احلنفي، وقد ختم عىل والده القرآن بالتجويدوا

ّكام أنه تلقى بعض العلوم الدينية والعربية عىل بعض الشيوخ من أصدقاء 
وبعض » مراقي الفالح«والده، مثل الشيخ سعيد الربهاين، إذ قرأ عليه كتاب 

 .الكتب احلديثة يف علوم البالغة
ّالشيخ إجازة يف احلديث من الشيخ راغب الطباخ عالمة حلب يف أخذ  َّ ً

زمانه، وذلك إثر مقابلة له بوساطة األستاذ حممد املبارك الذي ذكر للشيخ الطباخ 
َّما يعرفه من إقبال الفتى عىل علوم احلديث وتفوقه فيها، فلام استوثق من ذلك  ُّ

ًخصه بإجازته تقديرا واعرتافا ً َّ. 
هل كان حيسن اللغة العربية عندما هاجر إىل : ُ اهللا تعاىل عندما سئلقال رمحه •

 دمشق مع والده وأهله؟
                                                

ِّومن مشايخ اإلمام األلباين أيضا الشيخ بدر الدين احلسني، فقد حرض له الشيخ بعض الدروس : قلت    )١( ً
 .يف شبابه




 

 

 

ًال أعرف من اللغة العربية شيئا، بل كنت ال أعرف من األحرف العربية شيئا، « ً
َ يف تعليمنا، مع أنه كان إمام :من أجل أنه مل يكن هناك عناية من الوالد 

َّمسجد، وربام كان شيخ كتاب ً، فلام جئنا إىل دمشق ما كنّا نعرف شيئا من القراءة ُ َّ
وال األلف ! ما نعرف اخلمسة من الطمسة: والكتابة، كام يقولون عندنا يف سورية

َّهي العصا التي يستعملها شيخ الكتاب حينام يريد أن : النفطية! من النفطية ُ
َيصطاد آخر ولد يعبث هناك يطوله هبا، وكانت املدرسة هناك مد ًرسة أهلية ِ

ُمجعية اإلسعاف اخلريي، فهناك بدأت تعليمي، وبطبيعة : جلمعية خريية اسمها
ّاحلال بسبب خمالطة الطالب كان تعلمي للغة العربية ـ أو باألحرى اللغة الشامية  ّ

ًدا يبدو لتقدمي يف ِّـ أقوى من الذين مل يكونوا منتمني إىل املدرسة، وأذكر جي
ِّالبتدائيني، فقد جاوزت السنة األوىل والثانية يف سنة ّبالنسبة للطالب اّالسن 

ّواحدة، ولذلك حصلت عىل الشهادة االبتدائية يف أربع سنوات، ويبدو أن اهللا 
ً قد فطرين عىل حب اللغة العربية، وهذا احلب هو الذي كان سببا كسبب أل ّ ِّ

ًمادي بعد الفضل اإلهلي أن أكون متميزا متفوقا عىل زمالئي  ِّ ِّ ِّمن السوريني يف ًِّ
 .علم اللغة العربية ونحوها

ًوأذكر جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينام كان يكتب مجلة أو بيت شعر عىل اللوح  ّ ً ِّ
ّويسأل الطالب عن إعراب تلك اجلملة أو ذلك البيت يكون آخر من يطلب منه 

َهو األلباين، وكنت يومئذ أعرف بـ فحينام » األلباين«َّ، أما كلمة »األرناؤوط«ُ
ّخرجت من املدرسة وبدأت أكتب؛ ألن كلمة  تشبه أو تقابل كلمة » األرناؤوط«ُ

ّ، وكام أن العرب ينقسمون إىل شعوب ففيهم املرصي والشامي »العرب«
ِّألبان، وإىل الرصب من : إىل آخره، كذلك األرناؤوط ينقسمون إىل... واحلجازي

عموم » األرناؤوط«وكلمة » لباناأل«يوغسالفيا، وإىل بوشناق، فإذن بني كلمة 
 .ّوخصوص، فاأللبان أخص من األرناؤوط

ّفكان أستاذ النحو خيرجني آخر واحد إذا عجز الطالب عن اإلعراب ويناديني ِ :




 

 

ِّإيه يا أرناؤوط إيش تقول؟ فأصيب اهلدف يف كلمة واحدة، فيبدأ يعري السوريني  ُِّ
 .»َّمن فضل اهللا عيلهذا أرناؤوطي؟ وهذا ! مش عيب عليكم؟: يب ويقول

ُويف الوقت نفسه كنت ... «: َّومع دراسة الشيخ فقد كان يتكسب، فقد قال •
َأتعاطى مهنة النِّجارة، والتي تسمى اليوم بالنجارة العربية، وخترجت من معلمني  ُ َّ َِّّ ُ ُ

َ عملت معه سنتني، واآلخر :ُاثنني يف النجارة أحدمها خايل اسمه إسامعيل  ُ
ُبأيب حممد أيضا عملت معه سنتنيُسوري يعرف  ً. 

ّوكان عميل معهام يف الغالب يف تصليح وترميم البيوت القديمة؛ ألن البيوت 
ّالقديمة يف الشام كانت من اخلشب واللبن، فكانت مع ميض الزمن واألمطار  ِ َّ
َّوالثلوج ونحو ذلك تنهار بعض اجلوانب من تلك الدور وحتتاج إىل نجار عريب 

ت أخرج معه، ففي أيام الشتاء يف الغالب كنّا ال نستطيع أن نعمل يصلحها؛ فكن
ّشيئا، فأمر عىل والدي وكان يتعاطى هو مهنة تصليح الساعات من بلده ً. 

ِّذات يوم قال يل ـ وقد رجعت من معلمي، وقد شعر بأنه ال يوجد عمل يف ذلك  ُ
ًاليوم؛ ألن اليوم كان غائام ـ  .نعم ما يف شغل: تقل الظاهر ما يف شغل اليوم؟: ّ

ّشو رأيك أنا شايف أن هذه الشغلة ما هي سهلة وال هي مهنة؟ شو رأيك : قال
 .كام تريد: قلت له تشتغل عندي؟

ُياال اصعد، وكانت دكانته مرتفعة عن األرض كان خيشى من الرطوبة: قال يل ّ . 
ًُ ومن يومها لزمته حتى خترجت يف املهنة من عنده، وفتحت دكانا خاص ُّ  .»...ا يبَّ

ِّيف العهد العثامين كان يصيل اإلمام احلنفي قبل اإلمام الشافعي، ... «: :وقال  • ُ
سواء يف املسجد األكرب ـ املسجد األموي ـ أو يف غريه من املساجد، كمسجد 

 .التوبة هذا

                                                
 ).٩-٨ص(حمد بيومي مل» اإلمام األلباين«:  انظر.أليب إسحاق احلويني» ترمجة األلباين«من تسجيل      )١(
 ).١٠-٩ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«:  انظر.أليب إسحاق احلويني» ترمجة األلباين«من تسجيل      )٢(




 

 

 

ِّثم ملا توىل رئاسة اجلمهورية السورية الشيخ تاج الدين الذي هو ابن الشيخ بدر  ّ َّ
َّين احلسني املعروف بأنه كان حمدثا يف عرصه، فهو بالنظر إىل أنه كان شافعي ِّالد ً ِّ ُ

ِّاملذهب فأصدر أمره السامي بأن يصيل اإلمام الشافعي قبل اإلمام احلنفي،  ُ َّ َ
ِّوهكذا نفذ ـ كام هو طبيعة األمر ـ هذا الصادر من ويل األمر كام يقولون، نفد هذا 

ِّ مسجد التوبة؛ فكان اإلمام الشافعي يصيل قبل األمر يف كل املساجد، ومنها ُ
 .الربهاين احلنفي

ّفلام تفقهت أنا وعرفت أن اجلامعة الثانية ال أصل هلا يف السنّة ُّ ُ ِّرصت أصيل .. َّ ُ
ُوراء اإلمام الشافعي ـ اإلمام األول ـ وإذا هبا تقوم قيامة والدي بسبب هذه  ُِ َ

ًأوال ملذهبه، وثانيا لفعل! املخالفة ِّه؛ فإنه يتأخر ليصيل مع اإلمام احلنفي الربهاين، ً ّ
ٍلكن هو ماض يف سبيله وأنا ماض يف سبييل ٍ. 

ِّثم سافر الشيخ الربهاين يف حج أو عمرة ـ ما أذكر ـ فأناب والدي بأن يصيل  ُ ُّ َّ
ّمكانه، فكنت ال أصيل خلفه؛ ألنه ال فرق عندي بني الربهاين وبني والدي؛ ألن  َّ ُ َِّ

ِّأخر عن اجلامعة األوىل، فكنت أدع والدي يصيل اجلامعة الثانية وأصيل كالمها يت ِّ ُ ُ َ ُ ّ
 .أنا مع اإلمام األول

ًضغثا عىل إبالة ـ وقيض لوالدي أن يغيب عن البلد : َّثم جاءت فيام بعد ـ كام يقال
ُيوما أو يومني، فطلب منِّي أن أصيل بديله ـ يعني اجلامعة الثانية ـ فأبيت عليه  ِّ ً

 .ٌ أنت تعرُف رأيي يف املوضوع، وصعب جدا أن أخالف رأيي: ت لهوقل
َّتوفرت عدة قضايا؛ مما أثار حفيظة والدي عيل ّ ّ ّ. 

ٍّفذات يوم ونحن عىل طعام العشاء قال يل بلسان عريب مبني ـ بعد بيان منه عن  ٍ ٍ
ـ قال ّإما املوافقة وإما : الوضع الذي أعيشه أنا معه من حيث خمالفتي إياه   !املفارقةَّ

 .ِّأمهلني ثالثة أيام حتى أفكر يف األمر: فقلت له
 .لك ذلك: قال

ًما دام أنك خريتني فأنا أختار أن أعيش بعيدا عن: ُفجئت باجلواب   ّ حتى كَّ
 .ال أزعجك بمخالفتي ملذهبك




 

 

ًوكان كذلك؛ فخرجت من عنده وال أملك درمها وال دينارا، وأذكر جيدا أنه  ُِّ ً ً
ًقدم إيل مخس َّ ُا وعرشين لرية سورية فقط ملا خرجت من البيت، لكن أنا يف هذه ّ ًّ

ٌاملدة كلها كنت أسست نواة من اإلخوان السلفيني، وكان أحدهم له حانوت  ُ ً ُ ُ ِّّ َّ ّ
يبيع فيه حبوب القمح والشعري والفول ونحو ذلك، وكان يف نفس املكان الذي 

ًأنا استأجرت فيه دكانا يل، فأقرضني مائتي لرية  ُّ ُسورية حتى استطعت أن ُ ّ
ّأستأجر املحل، وكان عند والدي بعض اآلالت القديمة التي ال يستعملها وليس 

 .ُبحاجة إليها فأعطاين إياها، فاستقللت يف العمل
ًومن فضل اهللا عيل أنني كنت دقيقا يف مهنتي وناصحا فيها، فكثرت الزبائن،  ً ُ َّ

 .»ّب العاملني ـوقال الكريم خذ ـ ر: وبيقولوا عندنا بالشام«
ًوكنت قد جاوزت العرشين من عمري؛ ألن كتايب الذي أعزو إليه أحيانا ...  ُّ

ُملا أهنيته كان » الروض النضري يف ترتيب وختريج معجم الطرباين الصغري«باسم  ّ
ًعمري إحدى وعرشين سنة أو اثنتني وعرشين ُ. 

ُهناك استقللت يف عميل ويف فكري، وكنّا نقيم د: واملقصود ًروسا يف الليل عند ُ
ّ بعض اإلخوان، وفيام بعد ملا اتسعت دائرة الدعوة استأجرنا مقرا فكنّا نلقي فيه 

 .»وهكذا... ًدروسا يف احلديث، وفقه احلديث، ومصطلح احلديث
 :ُوسئل عن كيفية مجعه بني املهنة وحتصيل العلم، فأجاب •

 .ألٌهذا أمر ـ احلمد هللا ـ من توفيقات اهللا .. «
ُحني كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند :  قلتكام

ُوالدي كنت أنطلق إىل السوق وإىل ذلك املرصي ألقلب ما عنده من كتب، فيام  ُِّ
َّبعد أصبحت حرا طليقا ملا استقللت يف الدكان، ويبدو أن ربنا  ُّ ّ ً  فطرين عىل ألُ 

َّالقناعة، وبخاصة حينام أسست يل دكانا وأس ًَّ ُّ ُست يل دارا، فتخلصت من أجرة ُ ّ ً
 .الدار والدكان

                                                
 ).١٩-١٨ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«: انظر. من التسجيل السابق     )١(




 

 

 

ّإين ملا خرجت من عند والدي واستقللت بدكاين وعميل وقال : ًوقلت آنفا
الكريم خذ ـ يعني كثرت الزبائن ـ فوفرت ما استطعت به أن أشرتي قطعة 

دار متواضعة، فتخلصت من أجرة ... رخيصةأرض خارج التمليك تكون 
ُالسكن، ثم وفرت شيئا وأعانني أيضا بعضهم قرضا حسنًا فاشرتيت قطعة  ً ً ً ّ َّ

ُدار كان مر عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان، وسكنت فيها أرض بقية  ّ َّ
َّواستغنيت، فام بقي عيل إال مقدار ما أعول به نفيس وزوجتي ثم أوالدي ُ َ ّ َّ. 

ًبعد أن استقللت هذا االستقالل كنت أعمل يف دكاين ساعة أو ساعتني من هلذا؛  ّ ُ ُ
الزمن إىل الساعة الثامنة أو التاسعة حينام تفتتح املكتبة الظاهرية أبواهبا، فأغلق 
ِّالباب وأنطلق إىل املكتبة الظاهرية ثالث ساعات عىل األقل قبل الظهر، ثم أصيل  َّ

ِّددين عىل املكتبة، فإذا أغلقت أبواهبا ذهبت إىل ًالظهر هناك مجاعة مع بعض املرت
ُدكاين عملت فيه نصف الساعة إىل أن حيرض وقت الغداء فأذهب إىل الدار ّ ُ. 

ًوكنت اشرتيت دراجة عادية فأركبها، وللتاريخ أقول َّ ُ َّألول مرة رأى الدمشقيون : ُ َّ
ُشيخا بعاممة بيضاء مكورة يركب دراجة عادية، وكنت يومئ ً َّ َّ ًذ متعمام بناء ً ً ِّ  

صالة «: عىل األفكار املذهبية السابقة وبعض األحاديث الضعيفة، بل املوضوعة
ًبعاممة تفضل سبعني صالة بغري   .»عاممةُ

ّوكنت ألبس أيضا جبة، لكن مع الزمن عرفت أن هذه التقاليد ما أنزل اهللا هبا من  ُ َُّ ُ ً
ُسلطان، فطاحت اجلبة وطاحت العاممة، وأخذت ألبس  . ما يلبس الناسَّ

ِّكنت أقنع من العمل باليشء القليل وأوفر سائر وقتي للمكتبة الظاهرية: املقصود ُ. 
ٌثم يف فرتة من فرتات العمل يف الدكان تعرف عيل رجل فلسطيني من املهاجرين  ُ َّ َّ َّ
ُإىل دمشق، فعرض عيل أن يضع ابنًا له ليتعلم املهنة، فهذا كان أيضا يعينني،  ً َّ

ًيضا بواسطته يشء من الوقت، فبهذه الصورة كنت وفرت وقتا طويال ّفتوفر أ ًّ ُ ٌ ً
 .لدراسة العلم ودراسة املكتبة الظاهرية

َّوكذلك كان مما يرس اهللا يل بعض املكتبات اخلاصة التي تبيع الكتب للناس،  َّ َّ




 

 

ُفكانت تعريين ما ليس عندي، فكنت آخذ الكتاب والكتابني وأكثر من ذلك من 
ّاخلاصة وأدعها عندي يف الدكان، حتى إذا مل يبق عند املعري نسخة املكتبات  ُ

ًالتي عندي يرسل يل خربا فأرسل إليه ٌأخرى وجاء شخص يريد أن يشرتي 
ًالنسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنني ال أحد يطلبها، خاصة علم احلديث كام  َّ

ًتعلم كان أمرا مهجورا ً. 
ًكانت أيضا من ، واملكتبة العربية اهلاشمية فمكتبة الظاهرية، ومكتبة القصيبايت

ُاألسباب التي سخرها اهللاُ يل حتى انتفعت بكتب أصحاهبا كام لو كانت من  ّ
 .»ممتلكايت

 أنه كان يذكر يف بعض الكتب أنه كان له حجرة خمصصة يف املكتبة :ُوسئل  •
 :الظاهرية، فكيف توصل إىل احلصول عليها؟ فأجاب

ًال أذكر اآلن جيد« إما أن يكون بسبب شعور املسؤولني يف املكتبة الظاهرية ... اِّ
َّأين رجل هاو للعلم، فكنت أجلس يف القاعة العامة فأقول ٍ أعطني .. يا أبا مهدي: ٌ

ّـ طبعا بوصل ـ الكتاب الفالين املخطوط يعني، فال أكاد أنتهي منه إال أطلب  ً
ًكتابا ثانيا وثالثا ورابعا ً تمع عندي كوم من املخطوطات عىل ً فأحيانا كان جي...ًً

اثنان يف جهة واثنان يف اجلهة : الطاولة، والطاولة وضعت ألربعة أشخاص
 .األخرى

ّفبحكم هذا الواقع كان ال يستطيع أحد من الطالب أن يأيت ليشاركني يف  ٌ َ
ًاجللوس عىل هذه الطاولة، بال شك هذا يوجد شيئا من االعرتاض من الطلبة،  ِ ّ

 .ت االمتحانًخاصة يف أوقا
عندهم غرفة مظلمة ال تصلح ... ّ فكأن املسؤولني هناك وجدوا حال للمشكلة

َّفعرضوا عيل ذلك وجعلوين يف هذه الغرفة، ووضعوا يل ! لتكديس احلطب فيها
                                                

 ).٢٢-٢٠ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«: انظر. من التسجيل السابق     )١(




 

 

 

ِما أحتاج إليه من الكتب كمراجع حتى ما أتعب املوظفني هناك هات الكتاب : ُ
 .عض املخطوطات تركوها عنديوخذ الكتاب الفالين، حتى ب... الفالين

ُهذا هو االحتامل األول، وهو األغلب عىل ظنِّي؛ ألن العهد بعد عنِّي َ ّ. 
ّأن كلية الرشيعة يف اجلامعة السورية عقدوا عدة اجتامعات : االحتامل الثاين ِّ ّ

ًوقرروا أن يضعوا نواة ملوسوعة احلديث، ومع األسف أقول ال جيدون من : َّ
ُذا األمر، فأرسلوا يل للتداول يف املوضوع، فالتقيت معهم يف دكاترهتم من يقوم هب

َّاجلامعة وعرضوا عيل الفكرة وطلبوا منِّي أن أعمل يف منهج وضعوه هم، وبعد 
ِّاملداولة يف املوضوع اتفقت معهم عىل أن أعمل هلم يف كل يوم أربع ساعات،  ّ

بة الظاهرية ّوبقية الساعات لعميل اخلاص، وبرشط أن يسمح يل يف املكت
 .ِّبالدخول يف أي وقت إن شئت من ليل أو هنار

ّإذا كان املسؤولون عن املكتبة يسمحون بذلك فأنا أعطيكم كل يوم : فقلت هلم
 .ِّنحن نكلم املدير املسؤول هناك: قالوا. أربع ساعات

ّجاء أظن يومئذ ـ ال أذكر ـ مصطفى السباعي أو حممد املبارك وصعد إىل املدير 
َّل وحتدثوا يف املوضوع ثم أرسلوا يل وقالوااملسؤو ّنحن اتفقنا مع املدير عىل أن : ّ

 .ّيأمر احلارس أنه كلام أتيت أنت يفتح لك الباب
موسوعة أحاديث «ّوهكذا وفرت أربع ساعات هلم؛ فكنت أعمل يف مرشوع 

 ...»البيوع
َّأن احلقيقة ال أستطيع أن أقطع هل هبذه املناسبة فر: الشاهد اآلن غوا يل هذه ّ

إنام أعطوين هذا اإلذن : ّالغرفة أم من قبل ذلك، وهذا الذي يرتجح عندي
 .اخلاص يف الدخول متى شئت من ليل أو هنار

ُفهذه قصة الغرفة التي تفردت هبا دون مجيع املطالعني هناك َّ«. 

                                                
 ).٢٨-٢٧ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«: انظر. من التسجيل السابق   )١(




 

 

هـ إىل هناية ١٣٨١كنت أستاذ مادة احلديث يف اجلامعة اإلسالمية ما بني سنة « •
 .»هـ١٣٨٣ة سن

ّكيف تم اختياركم للتدريس يف اجلامعة اإلسالمية؟ ألن املعهود أن : ُوسئل • ّ َّ
 ::الدراسة األكاديمية حتتاج إىل دكتوراه ونحو ذلك، فأجاب 

ُهذه أول مرة أسأل هذا السؤال، والذي حيرضين اآلن للجواب أمران اثنان« َّ: 
ًتدريس اجلامعي، وخاصة يف بالد ّ أن اجلامعة كانت حديثة عهد بال:األمر األول
 .هذا السبب األول.. السعودية

 هو شهرة بعض املؤلفات ورضاء اجلامعة هناك عنها، وفيام يبدو :السبب الثاين
َّتقديرهم هلا حّق قدرها هو الذي دفعهم إىل أن يرسلوا إيل وأنا ما طلبت  ُ  

نذ نعومة أظفاري ًومل أطلب وعشت هكذا، واحلمد هللا، ال أطلب مهنة ما، فأنا م
ِّكنت أكسب قوت يومي من كد يميني وعرق جبيني، وأنا يف هذا الوقت جاءين  ُ
ٌطلب من الشيخ حممد بن إبراهيم ـ حيث كان هو مفتي اململكة، وكان رئيس 
اجلامعة ـ يطلب منِّي املوافقة عىل تدريس مادة احلديث يف اجلامعة اإلسالمية 

 .التي ستفتح أبواهبا
: ُ مع إخواننا هناك الذين أثق يف فهمهم وعلمهم، فقال يل أحدهمفتشاورت أنا

ًجرب سنة فإن آنست من تدريسك خريا ظللت عىل الدراسة معهم ما كتب  ً ِّ
 .لك

ًُ واحلقيقة أنني عندما ذهبت إىل هناك وجدت مناخا رائعا جدا، لدهيم استعداد  ً
ُلتقبل الدعوة أوال، واملنهج العلمي الذي أنا فطرت ِ ُ ً  .»ً عليه وظللت عليه ثانياُّ

ِّ إياي أن أهلمني أن أعبد له أوالدي ألّإن من توفيق اهللا ... «: قال رمحه اهللا تعاىل • َُّ
                                                

 ).١٥ص(» ّحياة العالمة«ًنقال عن ) ١/٦٠(» صحيح الرتغيب«   )١(
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عبدالرمحن، وعبداللطيف، وعبدالرزاق من زوجتي األوىل رمحها : ّكلهم، وهم
ِّوعبداملصور، وعبداملهيمن، وعبداألعىل من زوجتي األخرى، . اهللا تعاىل ُ
ُ الرابع ما أظن أن أحدا سبقني إليه عىل كثرة ما وقفت عليه من األسامء واالسم ً ّ ّ

ًيف كتب الرجال والرواة، أسأل اهللا تعاىل أن يزيدين توفيقا، وأن يبارك يف آيل ِّ ُ :  
 ﴿ u    v w x y z { | }  ~   �﴾ .

ُثم رزقت سنة  ُ ُهـ وأنا يف املدينة املنورة غالما، فسميته ١٣٨٣َّ َّ ً ذكرى » ًمداحم«َّ
َتسموا باسمي، وال ت«: ً، عمال بقولهملسو هيلع هللا ىلصمدينته   .» متفٌق عليه»ُوا بكنيتيَّكنَّ

 :وأوالد الشيخ بالرتتيب يكونون كالتايل... « •
 . عبدالرزاق-٣     .  عبداللطيف-٢     .  عبدالرمحن-١     : من زوجته األوىل
 .  حممد-٦        . عبداألعىل-٥      .ِّ عبداملصور-٤    : ومن زوجته الثانية

 . آسية-٩                . أنيسة-٨     . عبداملهيمن-٧                                  
 . سكينة-١٢           . حسانة-١١          . سالمة-١٠                                  

 . هبة اهللا-١٣    :ومن زوجته الثالثة
ُوأما زوجته الرابعة فلم ينجب منها َّ...«. 

ًأقول بيانا للتاريخ، وشكرا وهبذه املناسبة حيّق يل أن «: قال رمحه اهللا تعاىلو • ُ ً
ِلوالدي رمحه اهللا تعاىل َبرشى لنا آل الوالد الذي هاجر وكذلك يف احلديث: ِ َ ُ

ِّ يومئذ فرارا بالدين من ثورة »ألبانيا« عاصمة »أشقودرة«بأهله من بلده  أمحد «ً
قلبه، الذي بدأ يسري يف املسلمني األلبان مسرية سلفه اهللا أزاغ الذي  »زوغو

                                                
 .٧٤: الفرقان     )١(
 ).١٠-٩ص(لعصام هادي » ّحياة العالمة األلباين بقلمه«ً نقال عن )١/٦٢٩(» السلسلة الضعيفة«   )٢(
 ).١/٨١(للشيباين » حياة األلباين«     )٣(
رواه أبو داود . »ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل األرض ألزمهم مهاجر إبراهيم«: وهو حديث     )٤(

)٢٤٨٢.( 




 

 

 يف األتراك، فنجيت ـ بفضل اهللا ورمحته ـ بسبب هجرته هذه إىل »تاتوركأ«
َدمشق الشام ما ال أستطيع أن أقوم لريب بواجب شكره ولو عشت عمر نوح عليه  ُ ُ ِ ُ ِّ
َّالصالة والسالم؛ فقد تعلمت فيها اللغة العربية السورية أوال، ثم اللغة العربية  ُّ ًَّ َّ

ّالفصحى ثانيا، األمر الذي مك ُنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي جيهله أكثر ً
َّالعرب الذين كانوا من حويل، فضال عن أهيل وقومي إال قليال منهم، ثم وفقني  ً ًّ
ًاهللا ـ بفضله وكرمه دون توجيه من أحد منهم ـ إىل دراسة احلديث والسنّة أصوال  َ

 .»...ًوفقها
 

                                                
 .)٦١٦-٧/٦١٥( )٣٢٠٣( حتت حديث رقم »الصحيحةالسلسلة «     )١(




 

 

 

 
 

 
  

ُأطيب « :ملسو هيلع هللا ىلص ِّاعات أحسب أهنا داخلة حتت قول النبيَّمهنة إصالح الس َ
ُكسب الرجل من عمل يده  ؛بُّا للتكسً هذا األمر طلبَ األلباين امتهنُ واإلمام،»َّ

 . خري عظيم لهَ بابُفكانت تلك املهنة
ية التوفيق بني ا ملن سأله عن كيفًجميبـ يقول اإلمام األلباين عن هذا األمر 

 ذلك صحيح، ّإن« :هُّ قال ما نص ـاعات وبيعهاَّغه للعلم واشتغاله بتصليح السُّتفر
 ؛م هذه املهنةّل شبايب إىل تعلَّهني منذ أوَّ أن وجَّومن توفيق اهللا تعاىل وفضله عيل

 هلا من وقتي ُعطيتَة، فقد أنُّّلم السِودي يف عُهُ ال تتعارض مع جٌةَّرُذلك ألهنا ح
 فقط، وهذا القدر ً زمنيةٍ ساعاتَ ثالث ـا الثالثاء واجلمعةَ ما عد ـ يومّكل
ني من احلصول عىل القوت الرضوري يل ولعيايل وأطفايل عىل طريقة نُِّكَمُي

د َّ  آل حممَزقِ اجعل رَّمُالله« :عائه عليه الصالة والسالمُ من دّا، فإنًالكفاف طبع
ه يف سبيل طلب العلم والتأليف ُت أرصف الوقُ وسائر، رواه الشيخان»اًقوت

ة املخطوطات منها يف املكتبة الظاهرية، ولذلك َّب احلديث، وبخاصُودراسة كت
ويرتاوح ما أقضيه من الوقت فيها ما . فيهاَّ موظَم هذه املكتبة مالزمةِالزُني أّفإن

الشتوي يف ظام الصيفي وا عىل اختالف النِّ  يوميٍ إىل ثامين ساعاتٍ ساعاتِّبني ست
 .»الدوام فيها

ص اإلمام ُّقنََ ت ـا باهللاًبل من جهالته أو حقده عياذـ ر بعضهم َومن ضعف نظ
 كانت ا من العلامءً كثريّب الرتاجم لرأى أنُتُ كَ بعضَبّ هذا قلّهبذه املهنة، ولو أن

                                                
 .)٤٩-٤٨ص(لشيباين حمد بن إبراهيم ا مل»حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه«     )١(




 

 

ه ّبل قبل ذلك كل ...اطَّان، اخليَّات، الدهَّالزي: بون هبا، أمل يقرأَّ يتكسٌفَرِهلم ح
ا، وللعلم ًارَّنج؛ ا َّا، وكان زكريًادَّحد ؛ فقد كان داود ؛إلأنبياء اهللا 
 .هي املهنة األوىل للشيخ األلباينجارة كانت النِّ

 العلم َسَ الشيخ األلباين درّإن« :اد األنصاري رمحه اهللا تعاىلَّقال الشيخ مح
 ّ فإن، األوائلُةَّ له كام كان يفعل األئمًاعات معيشةَّ السَذ إصالحّواخت، ً وافيةًدراسة
 .»اًشَّ أبو حنيفة كان قامً ملعيشته، فمثالٌ واحد منهم له صنعةّكل

ب من العلامء ِسُة فيمن نَرفُّالط«ر يف هذا املوضوع كتاب َنظُوللفائدة ي: قلت
 .عبدالباسط بن يوسف الغريب:  إعداد»إىل مهنة أو حرفة

ُدقتي هذه استفدهتا من مهنة «: اين رمحه اهللا تعاىل قال اإلمام األلب:لطيفة ّ ِ
 .»الساعات

                                                
 .)٢/٦٢٣( »املجموع«كتاب      )١(
 ).٩٧ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(




 

 

 

 
 

  
 

ّقبل ذكر تلك احلادثة أصدر هذا املبحث بمقدمة ونتيجة ومثالني ِّ ِ: 
ّفأما املقدمة ًفإن من املعلوم أن للخري ـ ولو كان يسريا ـ ثامرا محيدة فإن كان : َّ ً ً ّ

ّاخلري قارصا عىل فرد واحد ففي ذلك خري له، وإن كان اخلري متعد ٌ  إىل أفراد كان ً
ًاخلري مشاعا بينهم، وقد يفضل بعضهم عىل بعض وال ينقص من أجور املفضول 

َّشيئا، وقواعد هذا مقررة يف نصوص الرشيعة ً. 
ًفعىل املسلم أال يزهد يف خري يعمله مهام كان يسريا: َّوأما النتيجة ّ ...﴿ W 

X Y Z [  \  ﴾ ًال حتقرن من املعروف شيئا«: ملسو هيلع هللا ىلص، وكام قال ّ«. 
ًفرب كلمة خري مسموعة من فيك أو مقروءة من قلمك تنفع فردا أو قوما يف  ًُ َِّ
  حياتك أو بعد مماتك، فيجرى عليك من األجور ـ بسبب تلك الكلمة ـ ما 

ً إال اهللا تعاىل، ويبقى باب األجر لك مفتوحا ما دام النفع مستمرا؛ ال حيصيه  ّ  
 .﴾  s t  u v w yx ﴿و

ني مها بمثابة مفتاحني صغريين لبابني كبريين من بعد هذا أسوق لك مثال
 .أبواب اخلري

ٌ فكلمة ألقاها شيخ عىل تالميذ له فجعل اهللا تعاىل من تلك :َّأما املفتاح األول
َّالكلمة شجرة طيبة نتفيأ ظالهلا وننعم بثمراهتا كام نعم هبا من قبلنا وسينعم هبا من  ًِّ ً

 :بعدنا، وإليك اخلرب
َلو أن أحدكم : ّ عىل ثلة من طلبة العلم فقال هلم:اهويه َّمر إسحاق بن ر ّ

َّجيمع كتابا فيام صح من سنّة رسول اهللا  ً  ـ وكان من :، فقال اإلمام البخاري ملسو هيلع هللا ىلصُ




 

 

فرشع ـ رمحه اهللا تعاىل ـ . فوقع ذلك يف نفيس: ّأولئك الطلبة وكان حديث السن ـ
َامع الصحيح املسند اجل«يف تصنيف ما أشار به إسحاق، فكان نتيجة ذلك كتاب 

، وهو املعروف املشهور شهرة الشمس »ُوسننه وأيامهملسو هيلع هللا ىلص من حديث رسول اهللا 
 .»صحيح البخاري«يف النهار بـ

َّفيتعلق بطالب علم صغري كان يف أول : ـ وهو دون األول ـَّأما املفتاح الثاين و
َأمره يعني بالتاريخ، فكتب مرة ورقة وناوهلا شيخه ـ وكان بجانب ً ً َّ ٌ شيخه شيخ ُ

ّآخر ـ فلام رأى ذلك الشيخ خط ذلك الفتى قال له ّ ّخطك هذا يشبه خط«: َ ُّ 
ِّاملحدثني َّفحبب اهللا إيل علم احلديث: قال ذلك الفتى. »ُ ّ. 

فأصبح ذلك الفتى من أئمة احلديث واجلرح والتعديل، حتى قال عنه تلميذه 
ٌه، وكنز هو امللجأ إذا نزلت لٌا أبو عبداهللا فبرص ال نظري ّأما أستاذن«: السبكي

ًاملعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العرص معنًى ولفظا، وشيخ اجلرح  ًُ َ ُ
ّوالتعديل، ورجل الرجال يف كل سبيل ِكأنام مج ،ِّ  مة يف صعيد واحداألعت ُ

 .»ن حرضهاَ مَ عنها إخبارِربُ أخذ خيَّفنظرها، ثم
 . الذهبياإلمام: ذلك الفتى الذي بلغ تلك الرتبة هو

َّعودا عىل بدء أعود إىل تلك احلادثة التي غريت جمرى تاريخ اإلمام األلباين رمحه  ً
 .اهللا تعاىل، ولنرتك اإلمام نفسه يروي ذلك فذلك أوثق يف النقل وأبلغ يف السمع

 : حممد املجذوبالشيخّ فيام حدث به عنه قال رمحه اهللا تعاىل
ُأول ما أولعت بمطالعته من الكتب ا« لقصص العربية، كالظاهر وعنرتة َّ

َّوما إليها، ثم القصص البوليسية املرتمجة كأرسني لوبني وغريها، .. وامللك سيف
ًثم وجدت نزوعا إىل القراءات التارخيية ُ َّ. 

                                                
 ).١/٣٦(» سري أعالم النبالء«     )١(
َالسري«   )٢(  .مقدمة) ١/١٦٩(» ِّ




 

 

 

ًوذات يوم الحظت بني الكتب املعروضة لدى أحد الباعة جزءا من  ُ ُ جملة «ٍ
ُفاطلعت عليه، ووقعت فيه عىل بحث بق» املنار ِّلم السيد رشيد رضا يصف فيه ّ

ًكصوفياته مثال، ... « » ...ُللغزايل، ويشري إىل حماسنه ومآخذه» اإلحياء«كتاب 
ِّ الدين ّ املناسبة ذكر أن أليب الفضل زينوكأحاديثه الضعيفة والواهية، وهبذه

َّخرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من » اإلحياء«ًالعراقي كتابا وضعه عىل  َّ
 .»...ضعيفها
َّوألول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي، فاجتذبني ذلك إىل مطالعة ... « َّ

َّاجلزء كله، ثم أميض ألتابع موضوع ختريج احلافظ العراقي عىل  ، »اإلحياء«ّ
ُورأيتني أسعى الستئجاره؛ ألين ال أملك ثمنه، من ثم أقبلت عىل قراءة  َّ ِّ  

ُق، حتى صممت عىل نسخهالكتاب، فاستهواين ذلك التخريج الدقي َّ...«   
 الذي هو مطبوع ً أو تلخيصه بعد ما خططت يف ذهني صورا لنسخ التخريج...«

 . »اإلحياء«عىل هامش 
 العبد لينرش له ّإن«: ًبدأت أنسخ األحاديث، ووضعت خطة هذه منها قائال

  هكذا يف»غرب وما يزن عند اهللا جناح بعوضةمن الثناء ما بني املرشق وامل
 ويف ،قد نقلته منه ولكني مل أجده هكذاو: يقول احلافظ العراقي. »اإلحياء«

  يامة ل السمني العظيم يوم القُجَّإنه ليأيت الر«: الصحيحني من حديث أيب هريرة
؟ ولكن أنا ماذا فعلت  انتهى كالم العراقي،»ال يزن عند اهللا جناح بعوضة

طلحت عىل هذا حتى ما ، واصطة وأمتمت احلديث من الصحيحنيَ رشُوضعت
، اصطلحت الزيادة التي أنقلها من األصل ًشيئا ليس لهنسب إىل احلافظ العراقي َأ

  عهد باملطالعة،َ ويومئذ كنت حديثا احلديث إليه أضعه بني الرشطتني،َزَالذي ع
                                                

 ).١/٤٦(للشيباين » حياة األلباين«     )١(
 ).١٢ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )٢(
 ).٤٧-١/٤٦(للشيباين » حياة األلباين«     )٣(




 

 

لتي جريت عليها يف ضعت األقواس ا من أمري ما استدبرت لوُولو استقبلت
 . »ـ  ـ« الرشطتني ، بدل[ ]كتبي فيام بعد 
 خطر يف بايل َّ، ثم وصلت إىل نصف املجلد األولَّ، ثمبدأت بالنسخ: الشاهد

  ؟ وبالتايل  يب بعض منها ال أفقه ألفاظهاّ باألحاديث متريلخاطرة وذلك أثناء عم
 هذه األلفاظ يف ّملاذا ال أرشح كل:  املعنى املراد من احلديث كله، فقلتَّال أتبني

؟ وبعد أن وصلت إىل اهلامش، وتكون مذكرة يل ومساعدة عىل فهم احلديث
  اخلاطرة اجلديدة، عىلل ألقيته، ورجعت أنسخه من جديدَّنصف املجلد األو

،  البن األثري»غريب احلديث«ـ أستعني بَّوكلام مررت بحديث فيه كلمة مغلقة عيل
ألمر وصار التعليق أكثر ع اَّى توسّ، حتمشوأكتب املعنى يف اهلا »القاموس«ـوب

 .من املتن، وهكذا حتى انتهى الكتاب
وهكذا جهدت حتى استقامت يل طريقة صاحلة تساعد عىل تثبيت تلك 

هو الذي  هذا املجهود الذي بذلته يف دراستي تلك ّ وأحسب أنملعلومات،ا
ى املؤلفات ّبشتني أستعني ُ إذ وجدت امليض يف ذلك الطريق،َّب إيلَّ وحبشجعني

م النص إىل جانب خترجيه، وهذا ما نفعني ّ وغريب احلديث لتفهاللغوية والبالغية
 .ً كثريا جدا

 اهللا ّ، ولكن أشعر بأنجب من لطف اهللا بعبادهأنا أع: واحلقيقة كدت أقول
أنا ، ون أقتطف ثامر ما كنت أؤلف وأخطط اآللني من خطوة إىل أخرى،ُنقَكان ي

ء هذا التأليف وما وراء هذا التخطيط، واآلن أقتطف ثامر بعض ال أدري ما ورا
 وذلك لوفرة النشاط غزيرة يف مشاريعي العلمية األوىل،ة َّ، فأجد مادالتآليف
واحلمد ـ ، وإن كنت واستجامل روايات احلديثة يف متابعة البحث َّغبة امللحَّوالر

 .»قها، ولكن للشيخوخة حـ ال زلت عىل النشاط والبحثهللا 
                                                

رون عرفتهم«   )١(  ).٢٨٢-٢٨١ص(للمجذوب » علامء ومفكِّ




 

 

 

ُولقد سئل الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عن عمره عند تلك احلادثة فذكر  ُ
ًأنه دون العرشين، إما سبع عرشة أو ثامن عرشة سنة ّ. 

ِومل ينس الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ذكر تلك احلادثة، بل كان يذكرها من باب 
 :ا قالِّرد اجلميل إىل أهله، بل اسمع إىل أبلغ من ذلك عندم

فإذا كان من احلّق أن يعرتف أهل الفضل بالفضل لذوي الفضل، فأجد ... «
ّنفيس ـ هبذه املناسبة الطيبة ـ مسجال هذه الكلمة ليطلع عليها من بلغته؛ فإنني  ً ِّ ِّ

ً ـ بام أنا فيه من االجتاه إىل السلفية أوال وإىل متييز األحاديث الضعيفة ألبفضل اهللا 
 عن طريق :ِّعود الفضل األول يف ذلك إىل السيد رضا ًوالصحيحة ثانيا ـ ي

 .»ُالتي وقفت عليها يف أول اشتغايل بطلب العلم» املنار«أعداد جملته 
هي التي فتحت يل » رجملة املنا«ّوالشاهد أن ... «: وقال يف موضع آخر

 .»الطريق لالشتغال بعلم احلديث
 :ويف خامتة هذا املبحث أقول

ام األلباين فقد كان يشكر الناس ـ بعد شكر اهللا تعاىل ـ فضلهم رحم اهللا اإلم
ـ » عزو الفوائد إىل أهلها« ـ وهو املنهجذا وهعليه، ويعزو الفضل إىل أهله، 

 :كثرت فيه النقول عن األئمة السابقني، فمن ذلك
   :احلافظ قالاملرصي بن سعيد  يالغنعبدابن اجلوزي عن احلافظ أخرج 

 ، بالشكر عليهيأجابن عبداهللا احلاكم أيبغالط أ يفه ُ عملتيالذ كتايبا وصل ّمل«
ها ُذكرَه ال يّنأ وب، بالفائدةاالعرتاَف َّيلإن كتابه َّماله عىل الناس وضمأه ّنأر َكَوذ
  ّحدثنا العباس  :ثهم قالّ حدّصماألد بن يعقوب َّبا العباس حممأ ّنأ وي،نِّع ّإال

                                                
 ).١٢ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«: انظر. للحويني» ترمجة األلباين«من تسجيل      )١(
 ).١/٤٠١(» حياة األلباين«     )٢(
 .)٢٠ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )٣(




 

 

ء اليشستفيد تن أن شكر العلم ِم:  يقولبيدُ عُسمعت أبا: بن حممد الدوري قال
 فالن كذا فادينأى ّ به علم حتيل ومل يكن ، عىل كذا وكذايِّحق :ر لك قلتِكُذا ذإف

 .» فهذا شكر العلم،وكذا
ب إىل َستغرُ الفائدة التي تضاَفُومن النصيحة أن ت«: :وقال النووي 

 فيام َ ذلك وأوهمَ أوهم ومن،ل ذلك بورك له يف علمه وحالهَعَ فمن ف؛قائلها
   ،ك له يف حالَبارُ بعلمه وال يَعِنتفَ أن ال يٌيأخذه من كالم غريه أنه له فهو جدير

 نسأل اهللا تعاىل التوفيق ، العلم والفضل عىل إضافة الفوائد إىل قائلهاُومل يزل أهل
  .»ًلذلك دائام

ًومن باب إمتام الفائدة يف هذا املبحث فقد تصفحت كثريا  ُ جملة «من جملدات ّ
إلحتاف القارئ بذلك املقال الذي كان وقوف الشيخ عليه وقراءته له نقطة » املنار

ُّحتول يف حياته، فوجدته يف املجلد الثاين عرش، يف اجلزء الثاين عرش، الصادر يف 
) كانون اآلخر (  يناير ١١هـ، املوافق ١٣٢٧ّيوم الثالثاء سلخ ذي احلجة 

 .م١٩١٠-هـ١٢٨٥
األحاديث املوضوعة يف كتاب اإلحياء «: بعنوان) ٩١٢ص(ل يف واملقا
 .»وروايتها

فتوى رقم ) ٨٥٠-٨٤٩ص(» فتاوى حممد رشيد«ًوانظر ذلك أيضا يف 
)٣٠٧.( 

 :َّوإليك صورة الصفحة األوىل من العدد املشار إليه، ثم صورة املقال

                                                
للقايض عياض » اإلملاع«، و)٤٩/٧٨(» تاريخ دمشق«:  وانظر).٧/٢٩١(البن اجلوزي » املنتظم«   )١(

 .)٢٢٩ص(
 ).١٢ص(» بستان العارفني«   )٢(




 

 

 




 

 




 

 

 




 

 




 

 

 




 

 




 

 

 

ٌوهناك مقال آخر مشابه هلذا املقال  َ هـ ١٣٣٢ًيضا ذي القعدة أ» جملة املنار«يف ٌ
 .م١٩١٤ أكتوبر ١٩ هـ ش، ١٢٩٣ق 

ّوالذي ترجح يل أن املقال الذي يعنيه الشيخ هو األول َّّ. 
 




 

 

 
 

 
 

م ُالم، وهَّالة والسَّه عليهم الصِل اهللا تعاىل وأنبيائُسُ يف رٌة ماضيةنَُّاالبتالء س
 . الناس باهللا وأتقى الناس هللاُ، وهم أعلمً الناس بالءّأشد

 والذي ييل األنبياء ،»األمثل فاألمثل َّ ثم، األنبياءً الناس بالءّأشد «:ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 البالء عىل َّ، وهكذا استمر منهمة العلامءَّهم وبخاصُة البالء هم أتباعَّشديف  إل

 .ًا كان مفعوالًأتباعهم ليقيض اهللا أمر
 ولقد ،ة اإلسالم قبلهَّا من أئمً األلباين كام نال كثريُن ناله البالء اإلمامَّمموكان 

 ًإخراجه من البالد، وتارة بً وتارة،جنَّ بالسً تارة؛عاِّكان ابتالء اإلمام األلباين متنو
 . إىل غري ذلك... بالكذب عليهًمعة، وتارةُّ بتشويه السًبالتهديد، وتارة

 يف ًةَّا وقوًانَعَا وملً ثباتُع زادهِّ املتنوَ ذلك البالءّومن عجيب توفيق اهللا تعاىل له أن
ًوهذا ـ كام سلف ـ من توفيق اهللا تعاىل أوال ث.. ً ومكاتبةً مشافهةاحلقِّ م لصدق َّ

ًالشيخ رمحه اهللا تعاىل، أحسبه كذلك واهللا حسيبه وال أزكي عىل اهللا أحدا ِّ ُ. 
َومن املعلوم أن ثبات العبد عىل الصدق يف مواطن البالء من أعظم نعم اهللا  ِ ّ

َكيف ختلصت من سيف املعتصم : ُقلت ألمحد بن حنبل: قال أبو زرعة. تعاىل ّ
ُلو وضع الصدق : وسوط الواثق؟ فقال ِ  . لربأُعىل جرحُ

ّما أمجل وأدق جواب اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل : ًوعودا عىل بدء أقول
ُأهيام أفضل للرجل أن يمكن أو يبتىل؟ فأجاب رمحه اهللا تعاىل بقوله: ُعندما سئل ُّ :

ُال يمكن حتى يبتىل ُّ. 
                                                

 ).٣٥٠ص(البن اجلوزي » مناقب اإلمام أمحد بن حنبل«   )١(




 

 

 

؛ :شافعي ًولعل لإلمام األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ نصيبا من مقولة اإلمام ال
ًفقد ابتيل رمحه اهللا تعاىل كثريا، و ع مسرية حياته رمحه اهللا تعاىل ُّلست بصدد تتبُ

كر ما قاله رمحه اهللا ِت بساحته، وإنام أكتفي بذّ مواطن البالء التي حلِواستقراء
 باإلضافة ،فيام حكاه ونقله عنه األستاذ حممد املجذوب رمحه اهللا تعاىل تعاىل بنفسه

عصام  جامعه ّ فإن،»مة األلباين بقلمهّحياة العال«جاء يف كتاب إىل بعض ما 
 .قد أجاد يف التقاط كالم الشيخ عن حياته من مؤلفاتهموسى هادي 

 وثيقة هبذا ٌله عالقةـ رمحه اهللا تعاىل ـ ا لإلمام الشوكاين ًر كالمُوقبل ذلك أذك
ن تيمية رمحه اهللا املبحث، فقد قال الشوكاين يف أثناء دفاعه عن شيخ اإلسالم اب

 َر يف املعارف العلمية، ويفوق أهلِّ عامل متبحِّردة يف كلّوهذه قاعدة مط «:تعاىل
ون ويقع هلم معه ِّ أن يستنكره املقرصّدُب  فإنه ال؛ةنُّّين بالكتاب والسِدَعرصه وي

 ُه األعىل وقوله األوىل، ويكون له بتلك الزالزل لسانُ يكون أمرَّ ثم،حمنة بعد حمنة
 .»يكون لغريه  الّرين ويكون لعلمه حظِصدق يف اآلخ

ن هلم لسان صدق يف َّممـ رمحه اهللا تعاىل ـ  اإلمام األلباين ّوأحسب أن
ة بل َّتب غريه ال مرُا يفوق كًا كبري به حظُ لكتّ فيه وال ريب أنّا الشكّرين، وممِاآلخ
وفيق اهللا من أسباب  اهللا يؤتيه من يشاء، ولعل ذلك بعد تُ وذلك فضل،اتَّمر

 :ه رمحه اهللا تعاىلئ من ابتالاًض له، وإليك صورَّتلك الفتن والبالء الذي تعر
ـ  من املشايخ ً مجاعةّكانت أوىل هذه املشاكسات أن «:يقول الشيخ ما نصه •

مون فيها ُزعَ يً قد نظموا عريضة ـفيةَلَّ السَرصةُن كان يتوقع منهم نَوبينهم م
ش عىل املسلمني، وجعلوا جيمعون هلا توقيعات ِّوَشُابية تَّ وه أقوم بدعوةِّأين

                                                
 .)١/٦٥( »البدر الطالع«   )  ١(
ا للشيخ املجذوب لربط وتناسق الكالم، والكالم املذكور ًوسريى القارئ الكريم يف أثناء الكالم كالم   )٢(

 نقله عن اإلمام األلباين، وللشيخ كالم يف منقول من كالم الشيخ حممد املجذوب رمحه اهللا تعاىل فيام
 .ثنايا ذلك يلحظه القارئ من أول وهلة




 

 

وره إىل مدير الرشطة الذي َِدي الشام، فأحاهلا بِفتُ رفعوها إىل مَّالناس، ثم
وذات يوم .  انتهى املوضوع إىل غري يشءَّاستدعاين وناقشني يف األمر، ثم

صيام فأوضحت ق بثواب الّراسة عن حديث يتعلِّالء الدَمُسألني صديق من ز
د به عىل املنرب، فلم ِهْشَتْسَ من خطيب اجلمعة يُهَعِمَه، وكان هذا قد سَفْعَله ض

فه من ضعف احلديث َرَر له ما عُيتاملك أن عاد إىل هذا الشيخ اخلطيب ليذك
طبته التالية عىل اهلجوم ُف خَقَ أن وّ فام كان من هذا إال،ت لذلكِواملرجع املثب

ابية ويصفها بالضالل، ومىض َّهم أصحاهبا بالوهّاح يت ور!عىل طريقة السلف
 ...اهتاَعُ ويدعوهم للحفاظ عىل أبنائهم من د!اربتهمَقُ من مَر الناسِّذُحي

ها، ِّبوهلا أو ردَ يف قٍ املستمعني إىل تلك اخلطبة عىل سواءُومل يكن جمموع
 جيد ع ويرى، والَمْسَوالشيخ نارص بينهم ي...  اهلرج واملرجُ بعضَثَفحد
ه عىل الدعوة وأهلها يف َومُجُ وهكذا واصل الشيخ اخلطيب ه، للكالمًجماال
 وأقبل ،ل رجال اخلفية يف األمرَّت الفتنة، وتدخَيفِب متتالية، حتى خَطُخ

ه من الصالة يف ذلك املسجد بأسلوب َنعَهم عىل الشيخ نارص حياول مُأحد
 أن يقف اخلالف عند ًحماال وكان ،عيد والتهديدَه النصيحة وباطنه الوُظاهر

 ّه يف العرائض وعىل املنابر، إذ راح اخلصوم يامرسون كلِوزُرُ بعد بّهذا احلد
 ذلك دعوة طلبة ّ من عزم الشيخ، وأقلٌةنَِوهُل إليهم أهنا مَّيُالذرائع التي َخي

 .» إىل مقاطعته واحلذر من جمالستهالعلم
 عكسية ملا ٌه آثارّد كان هلذا كللق «:ب الشيخ عىل هذه األحداث بقولهِّقَعُوي

 من تصميمي عىل العمل يف خدمة الدعوة حتى يقيض اهللا ُ ضاعفتأرادوه، إذ
 .»بأمره

ومن هذا املنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب يف عمل  :يف سبيل الدعوة •
 : أمليته عن ذلك فيام ييلما ص ِّالشيخ، وها أنذا أخل

ملعارف واألصدقاء وأصدقائهم، صال باِّلقد بدأت االت «:يقول الشيخ




 

 

 

د األنصار، َ رأينا االنتقال إىل دار أحَّ نجتمع هبا، ثمً من احلانوت ندوةُوجعلت
ور هلذه الغاية، وجعل ُّ استأجرنا إحدى الدَّمَ إىل واحدة أخرى أكرب، ومن ثَّثم

 يف ٍ وبلغ النشاط مستوى عال،ى ليضيق املكان هبمّاحلضور يتكاثرون، حت
ى أثمرت مساعي ّ هذا دأبنا حتَّ واستمر،ديث ورشوحه وأسانيدهقراءة احل

َّاملعارضني هلذا االجتاه فضيق علينا، ثم ّ  ، السامرّلغيت االجتامعات، وانفضُ أُ
 حتى مل نخلص من هذه املضايقات، نجتمع حني يكون ذلك ِءَوالُوها نحن أ

ين ال نستطيع َذَّل بيننا انقطعنا إىل التأليف والتحقيق الَيلِا، وإذا حممكنً
 .»االنقطاع عنهام

كان من آثار  «: ما واجهه من هذه املضايقات فيقولِّثنا الشيخ عن أهمِّوحيد •
بنا برناجمنا لزيارة بعض مناطق ّ الدعوة أن رتُهْتَيِقَب الذي لِّهذا اإلقبال الطي
صت ّ األوقات التي خصَرصِوعىل ق. ذقية إىل دمشقّب والالَلَالبالد ما بني ح

َا، إذ مجًا ملموسًحالت نجاحِّ من املدن فقد صادفت هذه الرّكلل ت العديد َعَ
تب ُ يقرأ فيها من ك،اغبني يف علوم احلديث عىل ندوات شبه دوريةَّمن الر
 هذا التجوال قد ضاعف ّ أنّة، وتتوارد األسئلة، ويثور النقاش املفيد، إالالسنّ

ولني، فإذا نحن تلقاء ؤملسرين، فضاعفوا من سعاياهم لدى اَمن نقمة اآلخ
 .»صل بعضها برقاب بعضّمشكالت يت

 يدعوه وكيل وزارة ًةَّويذكر فضيلته بعض األمثلة من هذه املشكالت، فمر •
ب منع الشيخ من دخول ذلك ِلِْدإفتي ُون األمن ليبلغه طلب مؤالداخلية لش

 ة أخرى يتلقى دعوة من الرشطةَّالبلد، وإبعاده إىل منطقة احلسكة، ومر
ه إليه، وإذا ُّى التوجَوِ سُهْعَسَبوجوب مواجهة سامحة مفتي دمشق، فلم ي

 وأثري بعض النقاش، ،دوا هلذه الغايةِشُ باملشايخ الذين حٌمكتب سامحته حافل
ة القوم استمراره، واكتفى سامحته ّ إذ مل يكن من خطًمل يستمر طويالأنه  ّإال

 عىل ذلك بحادثة قريبة، خالصتها  ستدالُه للشيخ هتمة إثارة الفتنة، مّبأن وج
  اد املسجد َّا من روً عددّد املساجد للصالة فالحظ أنَى قد دخل أحً فتّأن




 

 

 من مذهبهم فانتظموا ٌى جاءهم إمامّرين حتِظَنتُمل يلتحقوا باجلامعة بل ظلوا م
خلفه يف مجاعة ثانية، فلم يتاملك الفتى أن أعرب عن استغرابه هلذه الظاهرة، 

 أن ّ يف هذه التفرقة، فام كان منهم إالّها خمالفتهم للهدي النبويَ أهلّوذكر
 الشيخ مل يكن قد سبق له ّ ومع أن!كل داخل املسجدَّوا عليه بالرضب والرَأهو

َ أن حيّمعرفة بذلك الفتى فقد أبى املشايخ إال  ألنه بنظرهم هو ؛لوه تبعة عملهِّمُ
 ّرِقُ أهنم يعلمون أنه ال يّدُ وال ب!لدب لكل نشاط فقهي جديد يف هذا البِّاملسب
. لفَّة وتطبيقات السد لرصيح السنّّد اجلامعات بسبب منافاة هذا التعدّتعد

م عىل اخلطابة يف َدْقَ يّد بأالُّ الشيخ إىل توقيع تعهّرُوحتت التهديد اضط
 ألنه غري ذي ؛ ذي موضوع بالنسبة إىل الشيخَا غريًدّوكان ذلك تعه... الناس
 .ًباخلطابة أصالصلة 

 نقمة اخلصوم قد جتاوزت ّ أن:م عرضه هبذا اخلرب الغريب، وهوِوخيتم املرتج
حدود املضايقات إىل إباحة الدم، وذلك بام أذيع عن فضيلة رئيس رابطة العلامء 

 اعتقاله يف القلعة التي سبقه َوما أدري ملاذا أغفل الشيخ خرب! من أنه أفتى بقتله
ع ذكراه َّفلعله نسيه أو ضي... مِّ القيُه ابنُ تيمية وتلميذُابن اإلسالم ُإليها شيخ

خالل األحداث الكثرية التي ال يزال يواجهها يف سبيل الدعوة، أو لعله أغىض 
صال بمن لوال ِّبانية، إذ أتاحت له االتَّها من التوفيقات الرّدُعَ ألنه ي؛كرهاِعن ذ

ل َّ عن الدخول معهم يف حوار عدًا بلقائه فضالًجن ملا فكروا يومِّرضورات الس
 .فيةَلَّالكثري من أفكارهم عن الشيخ وعن الس

غ لعدد كبري من األعامل العلمية ما كان ُّ اهللا تعاىل يل التفرَّكام يرس «:اًوقال أيض •
قيت حيايت تسري عىل النهج املعتاد، فقد َزم لو بّاح يل أن أعطيها الوقت الالَتُي

ورية يف ُّاقبة بمنعي من اخلروج إىل املدن السقامت بعض احلكومات املتع
ا ّ ممٌ وهو نوع،ةنُّّ أقوم هبا يف الدعوة إىل الكتاب والسُيارات الشهرية التي كنتِّالز
عت خالل فرتات ِنُ كام أنني قد م،»اإلقامة اجلربية«رف الشائع بـُى يف العَّمَسُي

ا ًا كبريًذ جزءُحضري هلا يأخمتالحقة من إلقاء درويس العلمية الكثرية التي كان الت




 

 

 

َه قد رصّمن وقتي، وهذا كل  ٍي الكثري من األعامل وحال بيني وبني لقاء عددف عنَِّ
 .» الكثريَكبري من الناس الذين كانوا يأخذون من وقتي اليشء

ين ّ إللقاء الدرس الثالث، إذ يب أفاجأ بام يضطرّوبينام أنا أستعد «:اًوقال أيض •
 حيث مل يبق يل ،ن فيها من العيالَا إىل تركها ومً يل فيه مطلقَرا ال خياًاضطرار

ل دمشق، وذلك أصيل هنار األربعاء يف َّا إىل مهجري األوًفيها سكن، مسافر
ا، وأنا أرضع إىل   جدٍ، ويف حالة كئيبةًها ليالُ فوصلت،هـ١٤٠١سنة  شوال ١٩

 فيها ليلتني، ويف ُ فلبثت، القضاء وكيد األعداءَّي رشاهللا تعاىل يف أن يرصف عنِّ
 من احلذر ٍإىل بريوت مع كثريـ بعد االستشارة واالستخارة ـ  ُالثالثة سافرت

 ملا هو معروف من كثرة الفتن واهلرج واملرج القائم فيها، والوصول ؛واخلوف
َّ باخلطر، ولكن اهللا تبارك وتعاىل سلم ويرسإىل بريوت حمفوٌف  ُ، فوصلتّ

 ٍّ يل قديم وصديق ويفا دار أخً من الليل، قاصدبريوت يف الثلث األول
ا ًزَّا معزًمحيم، فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه املعروف، وأنزلني عنده ضيف

 .»ا جزاه اهللا خرياًمَّمكر
فر بايل، كان َّ يف منزله قراري، وارتاح من وعثاء السَّ استقرَّفلام «:اًوقال أيض •

ه بكليتي إىل َّذه الغربة الطارئة فأتوج هَا أن أهتبل فرصة من الطبيعي جد
راسة واملطالعة يف مكتبته العامرة الزاخرة بالكتب املطبوعة منها ِّالد

ا ليس يف َّا ممً وفيها أكثر املصادر التي تلزمني، وكثري،واملخطوطة النادرة
ني عىل فهرست املخطوطات َِعطلُ منه أن يُ فرغبت،مكتبتي يف دمشق

 ِّلة عىل البطاقات، فاستجاب لذلك بكلَّ حوزته مسجرات التي يفَّواملصو
 .»اًبة، وأرحية إسالمية منه معروفة، أحسن اهللا إليه وجزاه خريِّنفس طي

                                                
 ).د/١( »البخاريصحيح خمترص «     )١(
 .»ولُّبداية الس«نه الشيخ يف َّهو زهري الشاويش كام بي   )٢(
 .)٦ص( »رفع األستار«     )٣(




 

 

ا، وهو  غم من أنني فوجئت يف أثناء ذلك بخرب أزعجني جدّعىل الر «:اًوقال أيض •
 يف إمتامها ُت، فقد مضيّد ناجي أبو أمحد وهو يف موسم احلجَّوفاة أخي الكبري حمم

ًمرتمحـ » بداية السول«أي رسالة ـ   وهو َيبتي به، فقد ماتِصُا عىل مًا عليه صابرِّ
ا يف ً عليها، ومحاسً لدعويت وغريةًهم استجابةّ إخويت وأخلصهم يل، وأشدُخري

ه َه وأحفادَنا وسائر إخويت وأوالدَّ وصربً واسعةًالدعوة إليها، فرمحه اهللا رمحة
ا معه ً خلف خلري سلف، وحرشنا مجيعَاهبم به، وجعلهم خريوأصهرته عىل مص

       A B C  D E @ ? < = > ;    : ﴿، ملسو هيلع هللا ىلصد َّد آدم حممَلَد وِّحتت لواء سي

F  ﴾ ،ا منها، ً أجرين يف مصيبتي وأخلف يل خريَّا هللا وإنا إليه راجعون، اللهمّإن
أخلفه يف عقبه يف الغابرين، ني، وِّد، وارفع درجته يف املهديَّ اغفر أليب حممَّاللهم

 .»ر له فيهِّني، وافسح له يف قربه ونوَ العاملَّواغفر لنا وله يا رب
 ـ يعني يف لبنانـ ا   سبب ال يزال مستمرِّالفتنة والقتل بدون أي «:اًوقال أيض •

 أن أكون أنا وبعض أهيل من ضحاياها برصاصات غادرة ُحتى لقد كدت
  مة يف بريوت بتاريخ ِّة من بعض البنايات املتهداصأطلقها علينا بعض القنّ

اريت يف ثالثة مواضع منها، كادت أن َّهـ أصابت سي١٣٩٩صفر اخلري  ٢
ُ، ولكن اهللا سلم فلم نًتكون قاتلة ا، واحلمد هللا ًب بأذى يف أبداننا مطلقَصّ

 .» الصاحلاتّالذي بنعمته تتم
شت ّداري من املخابرات وفتكبست  «:نَّامَضه لألذى يف عُّا يف تعرًوقال أيض •

ني خطابا من خمتلف ِّا يف سبع ساعات وأكثر، وصادروا نحو ستًا دقيقًتفتيش
ا من األرشطة يل ولغريي ًالبالد اإلسالمية وغريها، وكذلك صادروا عديد

 .»واهللا املستعان!! ب العلم بدعوى البحث عن أسلحة ومفرقعاتّمن طال
                                                

 ).٨ص( »بداية السول«     )١(
 .٣٢١٤ديث  حتت ح»الصحيحةالسلسلة «     )٢(




 

 

 

هم بام ِّ من رشَ أن أستعيذّفليس يل إال «:ينا يف حديثه عن احلاسدًوقال أيض •
 ?  < = > ;  : 9 8 7 6 5 4 ﴿  :نا يف كتابهُّأمرنا رب

@ A B C D E F G  H I J K    L M 

N  ﴾غاة، واهللا املستعان ُمة البَ، وعند اهللا أحتسب مصيبتي يف هؤالء الظل
 .» باهللا، وهو حسبي ونعم الوكيلّة إالَّوال حول وال قو

َّب إيل الشيخ حممد زياد التكلة ـ أثابه اهللا تعاىل ـ عن الشيخ عبداهللا علوش وكت •
 :قال
ًمرة جاء الشيخ نارص ونحن معه ل« ّيصيل يف أحد جوامع حي امليداّ ِّ ، وكان تُ

ِّـ فلام التفت اإلمام ليكرب رأى الشيخ ّسامه لنا ِّأحد املتعصبة وـ ) فالن ( اإلمام  ُّ
ٍفقال له بصوت عال أما  .»!!َاّبر!! َاّبر!! َّبرا! ّياال: م الناسٍ

ًوكتب إيل أيضا • ًر له أن الشيخ نارصا َكَذأنه  عن بعض تالميذ الشيخ األلباين :َّ ّ
ُّاعتدي عليه يف دمشق بالرضب يف الشارع مرة من قبل أحد السفهاء املدفوعني ًَّ ُ. 

رب ومن االبتالء الذي أصاب الشيخ األلباين ما يتعلق بالسجن، فإليك اخل •
ّمسبوقا بمقدمة ً: 

                                                
 ).٥٢ص( »َّ يف السنّة املطهرةآداب الزفاف«     )١(




 

 

 
 

 
  
﴿ b c d e f  ﴾... 
ّ يتحدث بذلك عن نعمة ؛، وعيسى ؛ر اهللا تعاىل ذلك عن عيسى َكَذ

 .اهللا تعاىل عليه
َومما ال شك فيه وال ريب أن من أعظم نعم اهللا تعاىل عىل العبد أن جيعله  ِ ّ ّ ّ

ِّمباركا أينام كان؛ يف كل مكان، ويف كل زمان، ومع أي إنسان، ع ّ ّ ً .. .ِّىل أي شأنَ
ّبنصيحة أو رد مظلمة، أو دفع .. ُينفع من جيالسه، ومن يامشيه، ومن حياوره

 .مفسدة، أو جلب مصلحة
ُ يف مجيع أحواهلم، ومن ذلك من سجن منهم إلوهكذا كان أنبياء اهللا تعاىل 

َ ـ فقد ذكر اهللا خربه يف القرآن وكيف أنه كان مبار؛ـ كيوسف  ًكا عىل أهل َُ
 A B C D E @ ?  <﴿: ته، فقالالسجن بدعو

F      G H I J K L    M N O    P Q R   

S T U W V X    Y   Z \ [  ] ^ _ `   b a c d e f 

g   h i j  ﴾. 
 ـ هم العلامء، ومن نظر يف إلوأوىل الناس بنفع الناس ـ بعد األنبياء 

َدواوين السري والتواريخ رأى مصداق ذلك ِّ. 
                                                

 .٣١: مريم     )١(
 .٤٠-٣٩: يوسف     )٢(




 

 

 

ّمون النفع للناس يف كل مكان، ومن ذلك يف السجن ّفقد كان أهل العلم يقد
 .ّعىل من قدره اهللا تعاىل عليه

ّفالناظر يف سرية اإلمام أمحد وابن تيمية ـ مثال ـ يف حال سجنهام يرى أن  ً
 . عطاءمها ونفعهام مل ينقطع، بل كان مستمرا

 تعاىل ـ َّومن العلامء الذين تعرضوا للسجن اإلمام األلباين، وكان ـ رمحه اهللا
 .َعىل مسلك من قبله من العلامء يف استمرار العطاء والنفع لنفسه وملن معه

 ُتعبت يف مرادها األجسام             ًوإذا كانت  النفوس  كبارا
ًولقد سجن الشيخ مرتني، وإليك شيئا من حال الشيخ األلباين فيام يتعلق  َّ ُ

 :ّ مما حكاه بنفسهبسجنه
من مكان إىل مكان، ووضعوين يف ة ونقلوين َّأخذوين يف سيار... «: :قال 

َمركز رشطة عىل أساس ينقلوين، وما أدري إىل أين؟ مر يب أحد بني قومي الذين  َّ
َّيسمون بـ  فسألني عن سبب وجودي يف هذا املكان، فأخربته باألمر، »األرناؤوط«ُ

 إهنم: ُثم ذهب الرجل وسأل عن املكان الذي سينقلوين إليه، ثم جاء وقال يل
 .َّقرروا نفيك إىل احلسكة، يعني شامل رشق سوريا

ّفطلبت منه أن يذهب إىل ابني يف الدكان وخيربه أن يأيت يل بالشنطة ويضع  ُ
َّوبراية وقلم رصاص وحماية» صحيح مسلم«فيها نسخة  ُإلخ، ويدركني هنا، ... َّ

 .إىل منطلق السيارات إىل حلبّوإال فليلحقني 
ُارع ابني وأتى يل بكل يشء طلبته، وأدركني يف ُوذهب الرجل إىل ابني، وس

َّمنطلق السيارات والسيارة ترجع القهقرى لتنطلق،  َّفصعد إيل وسلم عيل َّ ّ َّ
 .السيارة بنا إىل حلب، ومن حلب إىل احلسكةّوعانقني وودعني، وانطلقت 

ٌ احلسكة فيها سجن جديد واسع جدا ومرتفع، فأدخلوين إىل عروش طويل  ٌ
ُورئيسهم كان حيرض ، »حزب التحرير«ذا فيه شباب من املسلمني من  جدا، وإ ُ

َّرب ضارة :  قلنا.»حزب التحرير«انحرف مع َّدرويس يف حلب، سلفي يعني، ثم  َُّ




 

 

ًنافعة، وكنت ليال وهنارا يف نقاش مع اجلامعة، ولكن أنا  ً  زادي أريد أن »جايب«ُ
ًل جدا ما أستفيد شيئا،  ملتصقة بالسقف، والسقف عا»اللمبة«أشتغل، وكانت   ٍ

 حكيت مع صاحبنا هذا الذي كان سلفيا، اسمه الشيخ مصطفى، وقد مىض عليه 
يف السجن مع األسف نحو سنتني، وبسبب طول املكث هناك صار بينهم وبني 
ٌمدير السجن صحبة، ومدير السجن الظاهر كان عنده يشء من الفطرة ولو أنه 

ُومع املسلمني أولئك ويساعدهم شيخ مصطفى ًبعثي، فكان يتجاوب فعال مع ال ُ
 ...ُفاشرتكت أنا معهم... بقدر اإلمكان، وكانوا مشرتكني عىل الطعام

: ّفتحدث الشيخ مصطفى مع مدير السجن وقال له... ّاملهم أنا أريد كهرباء
ُالشيخ األلباين طالب علم ويريد أن يشتغل؛ ألنه أتى معه بالكتب ُ. 

هذا سهل، :  فقلت!أيت له بام يريد ولكن عىل حسابهن: فقال له مدير السجن
 ...يأيت هو باألغراض ونحن ندفع

ُمن فوق إىل فوق رأيس متاما، فام أحسست الغربة بالسجن » اللمبة«ّفنزلت  ً
  .»سجني خلوة: :ًإطالقا، كام قال ابن تيمية 

َقصة سجنه هذه يف موضع آخر :الشيخ حكى و  : فقال،ّ
م مع عدد من ١٩٦٩ لسنة هـ املوافق١٣٨٩ن يف عام َسجُ أن أَّر عيلِّدُق«

العلامء من غري جريرة اقرتفناها سوى الدعوة إىل اإلسالم وتعليمه للناس، فأساق 
ة ثانية وأنفى َّة ألساق مرّي بعد مد أفرج عنَِّّإىل سجن القلعة وغريه من دمشق، ثم

 . أل اهللا إىل اجلزيرة ألقيض يف سجنها بضعة أشهر، أحتسبها يف سبيل
 ُ وقلم»صحيح مسلم«ب َّ كتايب املحبّر اهللا أن ال يكون معي فيه إالَّوقد قد

 ُرصاص وممحاة، وهناك عكفت عىل حتقيق أمنيتي يف اختصاره وهتذيبه، وفرغت
 أعمل فيه ليل هنار، ودون كلل وال ملل، ُمن ذلك يف نحو ثالثة شهور، كنت

                                                
 ).٣٩-٣٨ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«: انظر. من رشيط ترمجة األلباين للحويني     )١(




 

 

 

ب ّا طالُا إىل نعمة لنا، يتفيأ ظالهلا منًّتقامة انَّ األمُوبذلك انقلب ما أراده أعداء
 .» الصاحلاتّ فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم،مكانّكل العلم من املسلمني يف 

ِّوكان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ دائام يردد مقولة يوسف  ُ  Z﴿ :  يف كتاب اهللا؛ً
[ \ ]   ̂_    a`   ﴾. 

ُومما حيسن ذكره يف هذا املقام ـ ملناسبته  شيخ اإلسالم يف هقال هذا املبحث ـ ما ِ
 ::، قال ّرسالة كتبها إىل أصحابه ملا كان يف سجن اإلسكندرية

» ﴿p q r s   ﴾، والذي أعرف به اجلامعة ـ أحسن اهللا إليهم يف ِّ ُ
ِّالدنيا واآلخرة، وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة ـ فإين واهللا العظيم الذي  َّ  
ّال إله إال هو يف نعم من اهللا ما رأيت مثلها يف عمري كله، وقد فتح اهللا سبحانه  َ ٍُ ُ َ ِ ّ
ُوتعاىل من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورمحته ما مل يكن بالبال، وال يدور 
َّيف اخليال، ما يصل الطرُف إليها، يرسها اهللا تعاىل حتى صارت مقاعد، وهذا  َّ

َيعرف بعضها بالذوق من  ٌله نصيب من معرفة اهللا وتوحيده وحقائق اإليامن، وما ِ
ِهو مطلوب األولني واآلخرين من العلم واإليامن َّ. 

ُّفإن اللذة والفرحة والرسور وطيب الوقت والنعيم الذي ال يمكن التعبري  ّ ّ
عنه إنام هو معرفة اهللا سبحانه وتعاىل وتوحيده واإليامن به، وانفتاح احلقائق 

: ُلقد كنت يف حال أقول فيها: عارف القرآنية، كام قال بعض الشيوخاإليامنية وامل
ِّإن كان أهل اجلنّة يف هذه احلال إهنم لفي عيش طيب ٍ ْ. 

ٌلتمر عىل القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس يف الدنيا نعيم : َوقال آخر ُّ ًُ ُ ٌ
ّيشبه نعيم اآلخرة إال نعيم اإليامن واملعرفة ُ. 

! أرحنا منها: ، وال يقول»ِأرحنا بالصالة يا بالل«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصُّوهلذا كان النبي 
                                                

 ).د/١( »البخاريصحيح خمترص «     )١(
 ).١/٢٨(للشيباين » ة األلباينحيا«     )٢(




 

 

، ﴾   ©    ¨   § ¦ ¥ ﴿: ُكام يقوله من تثقل عليه الصالة، كام قال تعاىل
 .واخلشوع واخلضوع هللا تعاىل والسكون والطمأنينة إليه بالقلب واجلوارح

ِّحبب إيل من دنياكم النساء والطيب«: يقولملسو هيلع هللا ىلص ُّوكان النبي  ُ ِّ : ، ثم يقول»َُّ
َّوجعلت قرة عيني يف الصالة« ُ ُ««. 

حممد بن إبراهيم ٌوبمناسبة سجن الشيخ األلباين فهناك وصٌف مجيل ذكره 
 :ُّ، فقد قال ما نصهالشيباين

ملسجونني إىل ما كان اوقد كان من نعم اهللا عىل الشيخ نارص أثناء سجنه أن دعا «
ِّ ونبذ االبتداع يف الدين، واالنقياد يدعو إليه خارج السجن، وهو الكتاب والسنّة

فاستجاب لدعوته خلٌق كثري منهم، ... ، وترك التقليدملسو هيلع هللا ىلص وقول رسوله أللقول اهللا 
َّ عىل صحيح مسلم بن احلجاج رمحه اهللا »خمترصه«ّفاستفاد من سجنه أنه ألف فيه 

ّللمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ» اختصار مسلم«وهو غري تعاىل،  ِ. 
ُس يف السجن عىل صالة اجلامعة واجلمعة، وهو أول مرة تقام ّوحث النا َّ َُّ

 .:صالة اجلمعة يف القلعة من بعد سجن ابن تيمية 
ُفكانت مهته العالية وشغفه بالعلم ال تعرفان احلدود والقيود َّ...«. 

َّومن باب التأكيد عىل ما سبق تقريره يف أول هذا املبحث من نفع العلامء حتى  ُ
ُيف السجن، إليك بعض آثار شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل الناس الذي سجن ولو كان 

ُمعهم، وتأمل كيف كان حاهلم قبل أن يسجن وحاهلم بعدما سجن معهم ََّ ُ ُ: 
َّملا دخل احلبس وجد املحابيس مشتغلني بأنواع من اللعب يلتهون هبا عام «

فأنكر الشيخ .. هم فيه، كالشطرنج، والنرد، ونحو ذلك من تضييع الصلوات
ُّعليهم ذلك أشد اإلنكار، وأمرهم بمالزمة الصالة والتوجه إىل اهللا باألعامل  ُ َّ

                                                
 .٤٥: البقرة     )١(
 ).١١-٩ص(م ابن تيمية لشيخ اإلسال» رسالة من سجن اإلسكندرية«   )٢(
 ).٢٩-١/٢٨(» حياة األلباين«     )٣(




 

 

 

ّالصاحلة، والتسبيح، واالستغفار، والدعاء، وعلمهم من السنّة ما حيتاجون إليه، 
ّورغبهم يف أعامل اخلري، وحضهم عىل ذلك؛ حتى صار احلبس بام فيه من  ّ

ًاالشتغال بالعلم والدين خري ُا من الزوايا والربط واخلوانق واملدارس، وصار ِّ ُّ ّ
ِّخلٌق من املحابيس إذا أطلقوا خيتارون اإلقامة عنده، وكثر املرتددون إليه، حتى  ُ َ ِ ُ

 .»كان السجن يمتلئ هبم
ِما جاء يف ترمجة عراك بن مالك، قال عنه : ُومن لطيف ما قرأت يف هذا الباب

ُ التابعني، وكان عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا شامي تابعي ثقة من خيار: العجيل
ُتعاىل ال يعدل بعراك أحدا، وملا توىل يزيد بن عبدامللك أمر بأن يذهب به إىل  َ ّ ً ِ

ِفجاء بعد صالة العرص رجل ختطى الناس حتى دنا من عراك بن مالك ، دهلك ّ ٌ ُ
َّفلطمه حتى وقع، وكان شيخا كبريا، ثم جر برجله ثم انطلق ب َّ َّ ً ه حتى حصل يف ً

ًجزى اهللاُ عنّا يزيد خريا؛ : ُمركب يف البحر إىل دهلك، فكان أهل دهلك يقولون
َأخرج إلينا رجال علمنا اهللاُ اخلري عىل يديه ّ ً ُ!. 

َأرأيت ـ أهيا القارئ الكريم ـ كيف أن أهل العلم مباركني أينام كانوا؟ جعلنا  ّ
َاهللاُ مجيعا من املباركني أينام كانوا ً. 

                                                
 ).٢٦٩ص(البن عبداهلادي » ِّالعقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية«     )١(
 كان بنو أمية إذا ،ةَّقة حرجة حارِّ بلدة ضي: وهو مرسى بني بالد اليمن واحلبشة،جزيرة يف بحر اليمن    )٢(

 ).٢/٤٩٢(» معجم البلدان«. نفوه إليهاد َسخطوا عىل أح
 .ُّبترصف واختصار) ١٧٣-٧/١٧٢(» هتذيب التهذيب«   )٣(




 

 

 
 

 
  

 
َّمن عجيب علو مهته وصادق عزيمته رمحه اهللا تعاىل أن أول عمل قام به يف مباحث  ّّ ّ

 .ًالعلم قد يعجز عنه بعض كبار طلبة العلم، نظرا ملا حيتاجه من جهد بدين ووقتي
 .»جمرى تاريخ حياة األلباينَّاحلادثة التي غريت «: انظر اخلرب يف مبحث

ّقصة الورقة الضائعة : َّعىل مهته وعزيمتهًأيضا ّومن عجيب األخبار الدالة 
 :قال رمحه اهللا تعاىلالتي حكاها بنفسه، 

 ا،ً بمرض خفيف أصاب برصي منذ أكثر من اثني عرش عامُفقد ابتليت.. «
العمل يف مهنة تصليح احة وترك القراءة والكتابة وَّ بالرّفنصحني الطبيب املختص

ه نحو ّ ذلك كلُ فرتكت، األمرَلَّ فعملت بنصيحته أو،ة أشهرّالساعات مقدار ست
 ،ةّ يف هذه العطلة اململاًن يل أن أعمل شيئِّيَزُين وتُدِاوَرُ نفيس تْتَ أخذَّ ثم،أسبوعني

  سمها  يف املكتبة اً خمطوطةً رسالةُرتّ فتذك،هَتَيحِصَنـ بزعمي ـ ايف نَُ ال يًعمال
 ما املانع من :ُ فقلت،ع فيام أعلم يومئذَطبُ للحافظ ابن أيب الدنيا مل ت» املالهيّذم«

 نسخها ويأيت وقت مقابلتها باألصل يكون ّى يتمّ؟ وحتها يلُخَنسَن يَف مِّأن أكل
 وهي ال تستدعي ،هاُاحة فبإمكاين يومئذ مقابلتَّ الرَنِ به مَ ال بأسٌ زمنَىضَقد م
ج ِّهل وأخرَقها بعد ذلك عىل مِّحقُ أَّ ثم،ي الذي أنا فيهِّحِّضع الصَالو ينايف اًجهد

 وصل َّفلام!  عىل نفيس ذلك عىل فرتات لكي ال أشّقّ وكل، نطبعهاَّ ثم،أحاديثها
ى ّها حتَخْسَع نِابَتُه بأن يُتْرَ فأما،ًصْقَ فيها نّسالة أبلغني أنِّخ إىل منتصف الرِالناس

 ، الذي أشار إليهِّص النََّنِ مُدتّ فتأك،بلتها معه عىل األصل مقاَّ ثم،ينتهي منها
ر فيها ِّ أفكُ فأخذت،اسَّره بأربع صفحات يف ورقة واحدة يف منتصف الكرِّوأقد

د من املجلدات املوضوعة ّسالة حمفوظة يف جملِّ؟ والرُني العثور عليهانُِمكُوكيف ي




 

 

 

سائل َّ من الرٌنها عىل الغالب عديد جملد مّ ويف كل،»جماميع«يف املكتبة حتت عنوان 
 لعل : يف نفيسُ فقلتا،ً وقياساًق لونَب خمتلفة اخلطوط واملواضيع والورُوالكت

ني ُفرأيت! ّر من هذه املجلداتَد آخّ يف جملاًهوَد سِّا املجلَهَاطَالورقة الضائعة قد خ
 أو تناسيت نفيس ُ ونسيت، عنها فيها عىل التسلسلاً باحثٍ ونشاطٍغبةَ رِّ بكلاًمندفع

ن مثل القول ِ م،ه مل أعدم ما أتعلل بهُرتّفإذا ما تذك! ي الذي أنا فيهِّوالوضع الصح
 !ُ وال قراءة مضنيةٌه كتابةُصحبَألنه ال ي  هذا البحث ال ينافيهّبأن

 بعض ُ يسرتعي انتباهي عناوينَذَدات حتى أخّ أجتاوز بعض املجلُوما كدت
 ، هلااً فأقف عندها باحث،اظ معروفنيّفُثني مشهورين وحِّدَُحسائل واملؤلفات ملَّالر

ها يف غالب ُدِ أجُي كنت ولكنِّ،َعطبُ تَّق ثمَّخ وحتقَنسُى لو أهنا ت فأمتنّ،اهاَّ إياًدارس
 فلم أندفع ،ًل مثالَّ الثاين دون األوُ فأجد، األطراف واألجزاءَاألحيان ناقصة
 حتى انتهت ا،ً ولكن عبث، الضائعة البحث عن الورقةُ وتابعت،لتسجيلها عندي

ني يف أثناء املتابعة ُ وجدتِّ أينَ بيدا،ًجملد) ١٥٢(ها ُ البالغ عدد»جماميع«جملدات 
عني عىل ذلك َّ وشج،تب التي راقتنيُ الكِ بعضَديت عناوينَّل يف مسوِّ أسجُأخذت
صوارف  من الُ يف أثناء البحث فيها عىل بعض النواقص التي كانت قبلُني عثرتّأن

 لعلها :ر عىل الورقة يف املجلدات املذكورة قلت يف نفيسُا مل أعثّ ومل،عن التسجيل
لة يف املكتبة حتت عنوان َّتب احلديث واملسجُدات كّد من جملّ يف جملًت خطأَيطِخ
!  منها دون أن أقف عليهاُ حتى انتهيتا،ً جملداًها جملدُبِّلَقُ أُفأخذت! »حديث«

 ..سائلَّ عندي ما شاء اهللا تعاىل من املؤلفات والراً أيضُلتَّي سجولكنِّ
 فأنتقل يف البحث ،يها باحلصول عىل الورقةل النفس وأمنِِّّوهكذا مل أزل أعل

 عىل مجيع ُر؛ حتى أتيتَلم إىل آخِعنها بني جملدات املكتبة ورسائلها من ع
 دون ،وطها نحو عرشة آالف خمطُ والبالغ عدد،املخطوطات املحفوظة يف املكتبة

 وهو عبارة عن »الدست« فهناك ما يعرف بـ،ي مل أيأس بعدولكنِّ! أن أحظى هبا
 يف ُ فأخذت،هاُف أصلَعرُعة التي ال يِّسات من األوراق والكراريس املتنوَّمكد

 . ولكن دون جدوى،ة وعنايةّالبحث فيها بدق




 

 

قد ـ اىل تبارك وتعـ  اهللا ّ أنُ فوجدتُ ولكني نظرت، من الورقةُوحينئذ يئست
 يف ّ وهو أن، عنه كغرييً طاملا كنت غافال، من العلمً عظياماًفتح يل من ورائها باب
فها ّوم النافعة التي خللسائل يف خمتلف العَّتب والرُ من الكاًاملكتبة الظاهرية كنوز

د يف َ وفيها من نوادر املخطوطات التي قد ال توج،رمحهم اهللا تعاىلنا ُلنا أجداد
 .ُع بعدَطبُا مل يَّ مم،كتبات العامليةغريها من امل

ها ِّ خمطوطات املكتبة كلَ دراسةُ استأنفت، يل ذلك واستحكم يف قلبيَّ تبنيَّفلام
 فيها ما ُلتَّابقة التي سجَّة الثانية عىل ضوء جتربتي السَّها للمرِرِهلا إىل آخَّمن أو
احلديث منها ما  ما يتعلق بعلم ّل اآلن كلِّ فأخذت أسج،تبُ من الكُانتقيت

 ً حتى ولو كانت ورقة،ا سجلتهّ إالً وال واردةً ال أترك شاردةيص،ُّين يف ختصُفيدُي
ين بذلك ُدِعَ تبارك وتعاىل كان ي اهللاَّوكأن! َّ جمهول اهلويةٍ من كتاب أو جزءًواحدة
 واستخراج ،ً دقيقةًتب دراسةُ وهي دراسة هذه الك،ه للمرحلة الثالثة واألخريةّكل
 .قه وغري ذلك من الفوائدُ مع أسانيده وطرِّيها من احلديث النبويما ف

 من شخص غري ّ واندفاع ذايت،ّ جهد فرديَ وقد كان الفهرس نتيجة؛هذا
 له ما يلزمه من َّ ولذلك مل يكن ليتيرس،ف منهاَّ وال مكل،ف يف املكتبةّموظ

 األجزاء التسهيالت ملراجعة املخطوطات ودراستها والبحث عن املجهوالت من
 فكان من ، من إدارهتااً يف املكتبة أو مكلفاً ملن كان موظفً عادةَّفيها مثلام تيرس
 ُ من أيام كنتَّ فقد أتى عيل،راسةِّ املشقة يف سبيل هذه الدُني بعضَالنََالطبيعي أن ي

 يف دراستها يف موضعها ٍى عليه ساعاتَ فأرقَمَّلُّ السَبِصْنَ فيها إىل أن أُّرَطْضُأ
 َنِ مُ فحص وتدقيق طلبتَ منها لدراستها دراسةاً شيئُ فإذا اخرتت،ً رسيعةًاسةدر

 بأسامئها ً بعد تقديمي قائمة،هلا ويأيت هبا إىل املنضدةِنزُ أن يّاملوظف املختص
 .»!وأرقامها وتوقيعها

                                                
 .م١٩٧٠بعة دمشق ط) ٤ص(» فهرس خمطوطات الظاهرية«     )١(




 

 

 

ً متحدثا بنعمة اهللا عليهًومن صادق وقوة عزيمته أيضا قوله رمحه اهللا تعاىل ِّ: 
ُت مجعت منذ أكثر من عرش سنوات ألوف األحاديث يف أكثر من كن.. «

ِّأربعني جملدا معزوة إىل مصادرها الكثرية، نقلتها بخطي من مئات املخطوطات  ُ ً ًَّ
ّاملحفوظة يف عدة مكتبات معروفة، مثل املكتبة الظاهرية بدمشق، ومكتبة 

وي، ومكتبة عارف  املسجد النباألوقاف اإلسالمية بحلب، واملكتبة املحمودية يف
التي حوت من نفائس الكتب  يف املدينة املنورة، وغريها من املكتبات ةحكم

ُاحلديثية، والفوائد واألجزاء والسرية والتاريخ والرتاجم، مما مل يطبع يشء منها  ّ
 .» ...ّحتى اآلن
ُومما ينبغي أن يستحرض هنا: قلت  ّأن الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كتب: ّ

ًتلك الفهارس املتنوعة قبل انتشار أجهزة الكمبيوتر التي قربت بعيدا ومجعت  َّ ِّ
ًمتفرقا بفضل اهللا تعاىل ِّ. 

ًيأخذ احلديث منِّي ساعات، وأحيانا أياما، بل أحيانا ًأحيانا «: : وقال • ًً
 .»حديث واحدًأمكث أسبوعا يف 

ُه، حتى وجدته َّوأما احلسن بن ثواب فقد أضناين يف البحث عن«: :وقال  •
ًفسجدت هللا شكرا عىل توفيقه ُ«. 

ُوقد كنت تتبعت أحاديث حرف األلف من كتابه املذكور ... «: :وقال  • َُّ
ُ، فوجدت فيه نحو مائتي حديث ضعيف أو موضوع من أصل »الكنز«
ِّحديثا، ولو أن يف الوقت متسعا لوضعت عليه كتابا أبني فيه تلك ) ١٤٠٢( ً ًُ ّ ّ ً

 .»ا مما وقع له من الضعاف يف بقية أحرف الكتابوغريهاألحاديث 

                                                
 ).١/٨(»  الصغريضعيف اجلامع«     )١(
 ).٩٩ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(
 ).١٠٠٦-٧/١٠٠٥(» السلسلة الصحيحة«     )٣(
 ).٣/٢٣(» السلسلة الضعيفة«     )٤(




 

 

ي الطبيب أن أسرتيح وأن أتوقف اش... «: :وقال  • تكت عيني فطلب منِّ
حتى ال يضيع الوقت أعطي : عن الكتابة والقراءة لفرتة من الوقت، فقلت

ُبعض إخواننا خمطوطة صغرية ينسخها يل، فام أن ينتهي حتى أكون قد  ً ً
ّم األخ بنسخها وكنت أطلع عىل ما ينسخ معلال نفيس بأن ًوفعال قا. اسرتحت ً ِّ ُّ ُ

ُهذه ال تؤثر وليست قراءة تتعب العني، فأتيت عىل كلمة ما فهمتها ومل أستطع  ُ ُ ً ِّ
ُقراءهتا، فرجعت إىل املخطوط وإذا باألخ قد رسمها كام يف املخطوط ـ وكان 

ِّخطاطا ـ، فأخذت أقلب النظر فيها وأفكر لعيل  ِّ ِّ ً ُأهتدي لقراءهتا، فام اهتديت ُّ
ُوشغلت فكري، فلام حل املساء ونمت استيقظت من املنام وأنا أقول ُ ُّ ًفردا : ّ

ُفردا، فردا فردا، فام دريت هذا املنام أيش؟ فقلت ً ً ُيا نارص اكتب ما حدث : ً
ِّحتى ال أنسى املنام ويف الصباح أنظر فيه، وفعال يف الصباح أخذت أفكر ثم  ُ ً

ُه عالقة بالكلمة، فأحرضت املخطوطة وأخذت أنظر يف الكلمة لعل ل: قلت ُ ً
ِّوأردد الكلمة التي قلت حتى اهتديت إىل حل اإلشكال، فكلمة املخطوطة  ُ ِّ

 .»ُعبارة عن كلمتني دجمها الناسخ ففصلتهام فقرأت الكلمة
ّعلو مهته قولهومن شواهد  • مسند «َّذلك ما سيتبني بعد فراغي من قراءة ... «: ّ

ُثم فرغت من قراءة . ّكله إن شاء اهللا تعاىل» أيب يعىل  .»ّكله» املسند«َّ
ّومن شواهد علو مهة الشيخ  • ّالذب «أنه يف كتابه ًأيضا  وعزيمته الصادقة :ّ

َهل أليب بكر القطيعي زيادات يف : عند مبحث»  عن مسند اإلمام أمحداألمحد
ّقام الشيخ بمجهود عظيم يدل عىل مهة» املسند«  عالية وعزيمة صادقة أحسبه ّ

 :كذلك واهللا حسيبه، وإليك خالصة ما قام به
ًللشيخ البنا ومر عىل أحاديثه جزءا جزءا، وهو » َّالفتح الرباين«بدأ بكتاب  -١ ً َّ

 .ًيف أربعة وعرشين جملدا
                                                

 ).١٢٨-١٢٧ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )١(
 ).٣٠ص(لعصام هادي »  بقلمه:ّة العالمة األلباين حيا« :ًنقال عن) ٣/٥٤٠(» السلسلة الضعيفة«     )٢(




 

 

 

ُويف سبيل التأكد مما وصلت إليه بدراستي عىل اخلطة «: ثم قال بعد ذلك -٢ ُ ّ
ّال بد من أن ُالسابقة فقد رأيت أنه  ِأتبعها بخطط أخرى، وهي الرجوع إىل ُ ُ

ًدراسة كتب أخرى، ولو أن ذلك يكلفني جهدا بالغا، ويأخذ منِّي وقتا طويال،  ِّ ًّ ًً ُ
ِّوال بأس من ذلك ما دمت أعتقد أنني أخدم سنّة النبي  ُ ّيف الرد عىل من ملسو هيلع هللا ىلص ُ

 .ض رواتهـ رمحه اهللا تعاىل ـ ويف بع» مسند اإلمام أمحد«َّطعن يف صحة 
ّنفسه، وآثرت فيها الطبعة التي حققها الشيخ » املسند«ُفبدأت بدراسة  ُ

 .»...أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل
ُأخذت يف قراءة املجلد األول من هذه الطبعة حتى أتيت ... «: ثم قال -٣ عىل ُ

َمجيع جملداهتا، والبالغ عددها مخسة عرش َ ُ...«. 
َ أجد شيئا من زيادات القطيعي يف املجلدات ّفلام مل... «: ثم قال بعد ذلك -٤ ً

ُالسابقة الذكر ـ وذلك عىل وجه اليقني إن شاء اهللا تعاىل ـ رست يف  ْ ِ ِّ
ُالتحقيق عىل خطة ثالثة فتح يل طريقها أنني كنت قرأت فيام قرأت هلذا  ُ ُ َ َّ ُ

ِّللحافظ شمس الدين » املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد«البحث 
ّأن زيادات القطيعي يف مسند ) ٢٩ص(ُي، فرأيته يذكر فيه ابن اجلزر

ـ، ومسند األنصار هذا يقع يف » مسند اإلمام أمحد«من : األنصار ـ يعني
إىل ) ١١٣ص(ّاألم من الطبعة القديمة، من » املسند«املجلد اخلامس من 

ُ، وهي آخر املجلد، فبدأت بقراءة هذه الصفحات كلها، ولكن )٤٥٦(
 .»دون جدوى

ّأخذت خطة رابعة؛ وهي أنه ال بد ... «: ثم قال بعد ذلك -٥ ُُ ً من دراسة أسانيد ّ
ُلتامم التثبت والتحقق، فبدأت » املسند«ّأحاديث بقية املجلدات الستة من  ّ ُّ

                                                
 ).٥٩-٥٨ص(» ّالذب األمحد«     )١(
 ).٥٩ص(     )٢(
 ).٦١-٦٠ص(» ّالذب األمحد«     )٣(




 

 

َّ، وثلثه األول والثاين منه )٥٠٣-٢ص(باملجلد الثالث  ُ ) ٤٠٠-٢ص(ُ
مسند : األول: ينّمؤلف من مسانيد ثالثة من الصحابة األنصار املشهور

  مسند جابر : مسند أيب سعيد اخلدري، والثالث: أنس بن مالك، والثاين
ُفأتيت عىل هذه املسانيد  ... بن عبداهللا ـ ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني ـ

ي    ُالثالثة، ولكن دون جدوى، ثم تابعت دراسة بقية املجلد الثالث ولكنِّ
 .»ًمل أجد شيئا

َّ، ثم بام )٤٤٧-٢ص(ّباملجلد الرابع كله مررت ف ...«: ثم قال بعد ذلك -٦
ُ، ثم أتبعته بدراسة )١١٣-٢ص(ُكنت مل أدرسه من أول املجلد اخلامس 

ً، فلم أجد يف كل هذه املجلدات شيئا من )٤٦٨-٢(ّاملجلد السادس كله  ِّ
 .»!ًزيادات القطيعي إطالقا

ّفام قنعت بكل ذلك من التحقيق، ... «: ثم قال بعد ذلك -٧ َبل تابعت السري ُ ُ
ٌعىل الطريق، فتمنّيت أنه لو كان عندي يف املكتبة الظاهرية نسخة خمطوطة من  ٌ ُ

ًللحافظ نور الدين اهليثمي ألقوم بدراستها، زيادة يف » زوائد املسند«كتاب  ِّ
ُالتحقيق، وملا كنت عىل علم بعدم وجودها استعضت عنه بمراجعة كتابه  ُ ّ

مسند «ّالذي مجع فيه زوائد عدة كتب مسندة، منها » جممع الزوائد«الكبري 
ٍ، فمررت عىل مجيع جملداته العرش، فلم أعثر فيها عىل يشء من زيادات »أمحد ُ ُ

ًالقطيعي، اللهم إال حديثا واحدا أورده يف باب التوقيت يف املسح عىل  ً َّ َّ  
 .»...ّاخلفني 

ّثم رشع ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف التأكد من ثبوت -٨ بالرجوع إىل نسخة  هذه الزيادة َّ
  يف ظاهرية دمشق نسختان ... «: فقال» جممع الزوائد«أخرى من كتاب 

                                                
 ).٦١ص(     )١(
 ).٦١ص(     )٢(
 ).٦٢-٦١ص(» ّالذب األمحد«     )٣(




 

 

 

ّمنه، ولكنهام خمرومتان، وقد رجعت إىل املجلد األول من كل منهام برقم  ُ  
ّفلم ترد هذه الزيادة إال يف األوىل منهام، ) حديث-٢٥٢(و) حديث-٢٤٧( ْ ِ

ِديث، وإنام استدركت عىل اهلامش بخط مغاير ُلكنها مل تقع فيها يف صلب احل ُ ّ ِ ُ
 .»...ّخلط النسخة، وبجانبها عالمة التصحيح

ّومل يكتف هبذا؛ بل أراد التأكد من أصل حديث ابن عمر فقال -٩ وإين ... «: ِ
َألقطع بوهم من أحلق هذه الزيادة هبذا احلديث؛ ملخالفتها للنسخ األخرى 

 عرفت ـ، وملنافاهتا لالستقراء والتحقيق ـ كام» جممع الزوائد«من خمطوطات 
ِّ، بل وأرجح عدم وروده فيه »املسند«َالذي سبق حول زيادات القطيعي يف  َ ُ

ًمطلقا من رواية أمحد نفسه، أو ابنه عبداهللا يف  عليه؛ لألسباب » زوائده«ُ
 :التالية
ُ أنني راجعت له مسند ابن عمر يف :األول طبعة أمحد شاكر فلم » املسند«ُ
 .جدهأ

ُ أنني استعنت عىل الكشف عنه فيه بالفهارس العلمية املوضوعة :الثاين
ّحديثا لتيسري الوقوف عىل أي حديث فيه، والكتب الستة وغريها، مثل  ِّ ً

ُ، فراجعت يف »املعجم املفهرس أللفاظ احلديث«، و»مفتاح كنوز السنّة«
، »يوم« لفظة َاألول منها مادة الوضوء ـ املسح عىل اخلفني ـ، ويف اآلخر

ُوراجعت كل الصفحات التي أشاروا إليها يف كل املجلدات فلم أعثر عليه،  ّ ّ ُ
َفهارس األجزاء امللحقة بطبعة أمحد شاكر ُثم راجعت  َ التي كان وضعها :ُ

ًيف آخر كل جزء عىل الكتب واألبواب فلم أره أيضا، فعلت ذلك احتياطا  ُّ ً
َلدفع احتامل كونه قد ذكر يف مسند آخر  من مسانيد الصحابة غري ابن عمر، ُ

َكام يقع ذلك أحيانا، يرد فيه ـ أحيانا ـ حديث صحايب يف مسند صحايب آخر  ُ ً ًُ ِ
ٌسهوا، أو ملناسبة أخرى كام هو معلوم عند الدارسني هلذا   .العظيم» املسند«ً
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ّ أين راجعت له أيضا ـ وبصورة خاصة ـ باب توقيت مدة املسح من :الثالث ً ُّ
 .ًفلم يورده من حديث ابن عمر أصال» رباينالفتح ال«

» نصب الراية«ّ أن احلديث أورده احلافظ الزيلعي يف :الرابع واألخري
ُوحده عن ابن عمر، وهو يتبع » األوسط«من رواية الطرباين يف ) ١/١٧٣( َ ُ َ

َّ، ثم تبعهام احلافظ ابن حجر يف »اإلمام«يف ذلك الشيخ ابن دقيق العيد يف 
 كنز ٥/٩٦(» اجلامع الكبري«، واحلافظ السيوطي يف )٤٠ص(» الدراية«

من ) ٥٠٦٥رقم (خمطوط » الزيادة عىل اجلامع الصغري«، ويف )العامل
 .»»صحيح اجلامع الصغري وزيادته«
ومجلة القول يف هذا الفصل ... «: وبعد هذا قال ـ وحّق له أن يقول ـ -١٠

ً وال حديثا واحدا :» مسند اإلمام أمحد«أنني مل أجد يف : اخلامس واألخري ً
من زيادات القطيعي فيه، وذلك بعد البحث الطويل، والصرب املديد؛ فإن 

َ، وإن كان غري ذلك فهو ـ عىل ألًكان صوابا ـ وذلك ما أرجو ـ فالفضل هللا 
ٌكل حال ـ دليل قاطع عىل كذب من قال ٌ » املسند«ّإن القطيعي أدخل يف : ّ

َأحاديث موضوعة حتى صار ضعفيه ْ ِ!«. 
ً وقوة عزيمته أيضا:ّمهة الشيخ ومن شواهد  • الشيخ باسم فيصل ما حكاه  ّ

ّوأذكر أن الشيخ جلس ليلة ساهرا حتى أذن « : قالاجلوابرة حفظه اهللا تعاىل ً ًّ
الفجر يف املدينة، وهو يف نقاش مع الشباب، وبعد أداء الصالة يف املسجد 

ّالنبوي أراد الشيخ أن يسافر إىل مكة ألداء َ ُ : قال. َأنت مل تنم:  العمرة، فقلنا لهِّ
ًأجد يب قوة ونشاطا َّ َّفركب السيارة وسافرنا معه إىل مكة، وعند الساعة . ُ َّ

َّالتاسعة صباحا تقريبا أوقف السيارة عند ظل شجرة وقال ً َسأنام ربع ساعة : ً ُ
فضمرنا يف أنفسنا أن ال نوقظ الشيخ حتى . فقط، فإن مل أستيقظ فأيقظوين
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َّ، وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ وحده فركب السيارة وتوجهنا يسرتيح َّ َ ُ
َّإىل مكة فأدينا العمرة، ثم ذهبنا إىل بيت صهره ـ الدكتور رضا نعسان ـ فإذا  َّ
طلبة العلم ينتظرون الشيخ، فجلس معهم كام هي عادة الشيخ يف نقاش 

 .»ِّومناظرة إىل ساعة متأخرة من الليل دون تعب
َومما يدل عىل صربه وجلده يف طلب العلم«: ًأيضالشيخ باسم اقال و • َّ ُ ما : ّ

ًحدثني به الدكتور حممود املرية ـ حفظه اهللا ـ بأن الشيخ نارصا صعد عىل  ّ ّ
ًالسلم يف املكتبة الظاهرية ليأخذ كتابا ـ خمطوطا ـ فتناول الكتاب وفتحه، فبقي  ًّ

ّواقفا عىل السلم يقرأ يف الكتاب ملدة تزيد   .»ّعىل الست ساعاتّ
 ُكنت آيت الشيخ عقب صالة الفجر« :ومنها ما حكاه الشيخ عصام هادي قال •

َّ مستمرا يف الكتابة، فأجلس معه، ثم :َبخمس أو عرش دقائق فأجد شيخنا   
ًيف الساعة السابعة صباحا يذهب إىل الراحة ملدة ساعتني، وأحيانا يذهب  ّ َّ ً

ِّسعة، وأحيانا يصيل الفجر وينام حسب حاجته ًالساعة الثامنة، وأحيانا التا ُ ً
ُّ، املهم أنه كان فرتة الصباح ينام ساعتني ثم يستمر يف العمل دون كلل أو : َّ َّ

ُانقطاع إال حلاجة، وكنت أبقى أنا إىل صالة الظهر، فسألت عن وقت الشيخ  ُ ّ
َّبعد فقيل يل بأنه يستمر يف العمل وأحيانا ينام بعد العرص ثم يستم ّر يف العلم ًّ

 .»إىل منتصف الليل
أثناء حرب اخلليج قام ... «: ومن ذلك ما حكاه الشيخ عيل بن حسن قال •

َّكنز العامل«ٍبعض اخلطباء يف بالدنا بنقل حديث طويل استخرجه من كتاب  ُ «
َّفيه ذكر بعض أخبار وأنباء نزهلا ذاك اخلطيب عىل واقع احلرب والفتنة ذاك  ٍ ٍ ُ ِ

 ...َناس هباالوقت، وشغل ال
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ُفبدأت األسئلة عن هذا احلديث تتوارد عىل شيخنا من طلبة العلم يستفصلون  ِ
 عن هذا احلديث، ومصدره، ودرجته؟

ِّفكان املصدر الذي عزا إليه مؤلف كتاب  َّكنز العامل«ُ » تاريخ دمشق«هو » ُ
ّ، وكان أكثر الكتاب يومئذ خمطوطا مل يطبع منه إال :للحافظ ابن عساكر  ُ ً ٍ ُ

 .ُريب عرشهق
 حرفيا، » ابن عساكرتاريخ « يقرأ النسخة املخطوطة من :ُفبدأ شيخنا 
ًصفحة صفحة ً، وورقة ورقةً ُ فأتصل بالشيخ أسأله وأستفصل منه فيقول...ً ّ :

 .ُأبحث.. ُأبحث
ُحتى دخلت عليه وبعد مخسة أيام بحث متتالية ـ والكتاب بني يديه ـ فسألته، 

ِفأجابني بنَربة املنترص َ ُال نامت أعني اجلهالء: ْ  .ُوجدته ـ بتوفيق اهللا ومحده ـ! ُ
َّثم بني  َّ أنه موقوٌف وليس مرفوعا، وأنه ال يصح، وأنه مصحٌف :َّ ُُّ ً
َّحمرف ُ!«. 

ّومما يدل عىل عزيمة الشيخ رمحه اهللا تعاىل • ُ َّأنه يف أول أمره كان قليل ذات : ّ
ّف مهة الشيخ رمحه اهللا تعاىل، بل ِّاليد، ومع ذلك ـ وغريه من املعوقات ـ مل تق

ُاستمر يف امليض يف فعل ما يعينه عىل طلب العلم وكتابته، وإليك هذا اخلرب  ّ َّ
 :الذي ذكره األستاذ حممد الشيباين، قال أثابه اهللا تعاىل

العنت والفقر الذي عاشه الشيخ أنه كان ال يملك قيمة رشاء ورقة ّومن شدة «
ِّيشرتهيا ليسودها بام م ٍن اهللا تعاىل عليه من علم فيها، فكان يطوف يف الشوارع ُ ّ

ُواألزقة يبحث عن األوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ليكتب عىل ظهرها؛  ّ
َوذلك ألن وجه الورقة يكون عادة مكتوبا فيه إما دعوة الفتتاح معرض،  َّ ً ً ّ  
 عىل ِأو حفلة زواج، أو دعاية ملصنوعة من املصنوعات، وقد أطلعني الشيخ

ّبعض الكتب املخطوطة التي كتبت هبذه األوراق وأغلبها قد تقطعت أطرافها 
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ًوقال يل مرة. وتساقطت بالوزن ) سقط املتاع ( ُكنت أشرتي األوراق : َّ
 .»لرخصه

اجلديد من الكتب ًكان شيخنا حريصا عىل اقتناء «: قال تلميذه عصام هادي •
سؤال إلخواننا من طلبة العلم عن ّمما يتعلق باحلديث وعلومه، وكان دائم ال

ّجديد املطبوعات، وكان إذا راق له كتاب من الكتب طلب رشاءه ويأبى إال  ٌ
ُأن يدفع ثمنه قل أو كثر ّ«. 

ُّكتب إيل تلميذه سامي خليفة أثابه اهللا تعاىل بام نصه • َّ: 
عىل حدود فلسطني، وهي » األغوار«ًت رحالت الشيخ كثريا إىل الغور كان«

 ريفية مليئة باملزارع، ومنذ خروجه من بعد الفجر إىل رجوعه وقت مناطق
املغرب أو العشاء والشيخ يتكلم من بداية خروجه واإلخوة يسألونه يف السيارة 

ّ رغم أن بعض  ـمسافة ساعتني، ثم يعقد املجلس باملزرعة وحتى أثناء الطعام
 تبقى  ـ بالداخلًاإلخوة من الشباب يستأذنون الشيخ باملزرعة ليناموا قليال

ُّمستمرون يف العودة كذلك اإلخوة يف والشيخ يتكلم، ثم » ّشغالة«ِّاملسجالت 
إىل  ٩األسئلة، ثم يدخل الشيخ البيت ليجيب عىل أسئلة اهلاتف من الساعة 

 .»١١الساعة 
هاتوا : كان يف النوم يقول«ّذكر ابنُه عبداللطيف أن والده ـ الشيخ األلباين ـ  •

اجلرح «هاتوا .. هاتوا كتاب كذا... هاتوا كتاب كذا... »العلل«كتاب 
َومرة قال أثناء النوم وهو حيرك يده كهيئة الكاتب.. »والتعديل ًِّ ُسنن «هاتوا : َُّ
 .ّتنحل املشكلة» أيب داود
ًوقال يل مرة ـ أثناء النوم ـ: قال املجلد » الرتغيب والرتهيب«هات كتاب : َّ

ّعد واحد اثنني ثالثة أحاديث، هذه يف : قال. فتحتافتح، : ُاألول، فأتيته، قال ُ
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ـ هذا يف . ِامش: قال. فيه واحد طويل: قلت. ال: ًالطول تقريبا سواء؟ قلت له
من رواه؟ : قال. هذا احلديث الثالث طويل: قلت. النوم يقول وهو نائم ـ

 .»!هذا يف النوم. ِأعد الكتاب» َخالص«: قال. فالن: قلت
 اجللوس عليه عىل ظهره أثناء َالحظنا أثر«: ًللطيف أيضاوقال ابنه عبدا •

 .»تغسيله
ّؤكد ما سبق تقريره من علو ُتي األخبار ـ وهي قليل من كثري ـ الت وأختم هبذه • ُ ِّ

ّمهة الشيخ وقوة عزيمته َّ: 
امحلوين إىل املكتبة، فإذا أدخلوه : ّ ملا ثقل يف مرضه الذي مات فيه كان يقول ألهله-١

فكان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يضطجع ويأمر . ال تستطيع: قالوا. أجلسوين: الإليها ق
 .بالكتاب فيقرأ عليه

ّ ملا ضعفت يده عن الكتابة الطويلة كان يميل عىل بعض أبنائه وحفدته ما خيرجه -٢ ُ ُ ّ
 .من أحاديث

كان ـ الشيخ األلباين رمحه اهللا : قال الشيخ حممد إبراهيم شقرة حفظه اهللا تعاىل  
  اكتب : ًعاىل ـ ال هيدأ عن البحث، حتى إنه إذا أراد أن يكتب شيئا قالت

 .اكتب يا لؤي... اكتب يا عبادة... يا عبداللطيف
أمىل الشيخ األلباين قبل وفاته بشهور قليلة ثامين عرشة «:  قال الشيخ عيل حسن-٣

صفحة يف ختريج حديث ضعيف منكر حشد له بني يديه عىل طاولته عرشات 
 .راجع احلديثية خمطوطة ومطبوعةامل

ّ ذكر الشيخ عيل حسن أن الشيخ األلباين اتصل به قبل شهر من وفاته وسأله عن -٤ ّ
 .تفسري للقرآن نيس اسمه
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ّ ذكر الشيخ عيل خشان أن الشيخ قبل وفاته بأيام كان إذا أفاق من مرضه قال-٥ ّ :
 .ن أيب حاتمالب» اجلرح والتعديل«كتاب : يعني. أعطوين اجلرح الثاين

ّ وذكر الشيخ عيل حسن أن عبداللطيف نجل الشيخ األلباين أخربه أن الشيخ -٦ ّ
ًرمحه اهللا تعاىل طلب منه قبل نحو ثامن وأربعني ساعة من وفاته إحضار كتاب 

 .ًلينظر فيه شيئا وقع يف قلبه وورد عىل ذهنه» صحيح سنن أيب داود«
 

 




 

 

 
 

 
  

 
 :عطاؤه وبذله وإحسانه إىل الناس* 

ست سنوات ـ : الذي عمل يف بيت الشيخـ د اخلطيب َّ األخ الفاضل حممذكر
 :ّما نصه
 ، الشيخ لبناء مسجد أو إعطاء فقري أو أرملة أو سائلّ أستحثُكم كنت ..«

 : منها،صص كثرية يف ذلك والق،ين يف ذلكُّفكان ال يرد
 حيتاج إىل ا،ًفة الواحدة منها عرشون دينارِّجاء رجل مريض وعالجه بإبر تكل

 علمنا َّ فلام،ة ما قالَّد من صحُّي الشيخ الذهاب لبيته والتأك فطلب منِّ،إبرة) ١٥(
  . واشرتينا له اإلبر،صدقه أعطاين الشيخ املال

 :شفى والشيخ يف املاًة أخرى حصلت قريبَّوقص
ا وزوجها اقرتضا من ّ حيث إهن،ها يف براثن البنوكَجاءته امرأة تشكو له وقوع

با بعد وفاة ِّ وتضاعف عليها املبلغ من الر،د البنوك مبلغ تسعة آالف دينارَأح
ي الشيخ كالعادة  فطلب منِّ، فجاءت تستنجد بالشيخ للخالص من ذلك،زوجها
د من صدق املرأة وافق الشيخ عىل أن ي والتأكِّ وبعد التحر،ي يف ذلكِّالتحر

ها فقال ُ فحرضت املرأة وحرض معها أوالد،ضها مبلغ سبعة آالف دينارِقرُي
ها ُ ففرحت املرأة وفرح أوالد، وهذا املبلغ املطلوب، هذه ألف دينار هدية:الشيخ

   : فنظر الشيخ إلينا وقالا،ًوت أنا بأن جيزي اهللا الشيخ خريَعَ ود،وا للشيخَعَود
ج األلوف من أمثال هذه ِخرُ حتى أاًح مليونريِصبُى أن أني أمتنَّّواهللا إن! ا إخواني

 .باِّاملرأة من قيود الر




 

 

 

 فكان حيمل هبا اإلخوة ،ا سيارة الشيخ فكانت مجل حمامل لإلخوةَّأم... 
 ِّ لكل:: كان يقول يل والدي ،دَّ يا حمم: ويقول يل،وينقلهم من مكان آلخر

 إمتام املعروف خري من البدء :وكان يقول .السيارة محل الناس هبايشء زكاة وزكاة 
 فكان يقوم عىل قضاء ، هبا من حكمةْمِ وأنع،مناها من الشيخّ وهي حكمة تعلبه،

 عىل أن ّ فيفرح الشيخ ويرص، فيكتفي األخ بيشء من خدمة الشيخ،حوائج إخوانه
فكم واهللا  .من البدء بهإمتام املعروف خري  : ويبادر األخ بقوله،م له ذلكّيتم

 .»استفدنا من هذه احلكمة يف معاملة إخواننا
 :قال تلميذه عصام هادي

ً إذا طبع كتابا من كتبه فإن دار النرش ترسل له عددا من :كان شيخنا « ًُ ّ
ِّ يضع هذه النسخ عىل رّف يف املكتبة ظاهر ويوزع من :النسخ، فكان شيخنا 

تالمذته ومن يعملون عنده يف املكتبة، ومع ذلك هذه النسخ عىل طلبة العلم من 
َّفكان يبقى من الكتب، فمرة وبينا نحن يف املكتبة إذ جاء أحد املقربني من الشيخ،  ََّ ً

َيا شيخنا لو غطيتم هذه الكتب خمافة أن حيرجكم أحد يف : وبعد جلوسه قال ُ َ ُّ ُ
َّالطلب منها، فتبسم شيخنا ثم قال ًالب علم أو أحدا َيا عصام، إذا عرفت ط: َُّ َ

 .»يستفيد من هذه الكتب فخذ منها وأعطه
 :ًوقال عصام أيضا

ِّبعض اإلخوة يود أن يطبع كتابا من كتبك ويوزعه لوجه اهللا : قلت لشيخنا« ً ّ
َأي كتاب مما تعود ملكيته يل وأراد أحد أن يطبعه : عىل طلبة العلم، فقال شيخنا َ ُ ٌّ ُ ّ

 .»َّسب من ورائه ما عندي مانعِّويوزعه عىل الناس دون أن يتك
 :وقال الشيخ حممد بن األمني بوخبزة املغريب حفظه اهللا تعاىل

َوكان بلغني أن بعض دجاجلة طنجة زار« َ َ ويف نيته أن يِيديهِرُ مع م دمشَقّ أ َزْرّ
                                                

 ).٢٣ص( »جملة األصالة«     )١(
 ).١٣٥ص(» ِّحمدث العرص«     )٢(
 ).١٠٦ص(» ِّحمدث العرص«     )٣(




 

 

َالشيخ بعض ماله، فذهب إىل منزل الشيخ وأمر ّ ِّ َ  من َيه أن خيلعوا املسابحِيدِرُ مَ
ٌّن الشيخ وهايب ال يقبل هذاأعناقهم أل ّ ّ ّ ففعلوا ودخلوا عىل الشيخ وتذاكروا !ّ

َّوه بالتقية، ثم طلب منه شيخهم الدجُقَافَون ّّ ُّ َي أن يسلفه نحوِطَمْرَال القّ َُ ِ ْ ئة  أربعامّ
ْلرية دينً ُ ألهنم نفدت نفقتهم، فأسلفهم الشيخ؛اًا مردودَ ّ ُ   ّ وزار املغرب مرتني ،ّ

ّ الدجِِهأتَومل ي ّال حتى للسالم عليه واالعتذار، بل أرضب عن الزيارة والسؤال، ّ ّّ ّ ُ
ّفلذلك سألت الشيخ بتطوان َهل زارك فالن بطنجة ورد عليك مالك الذي : ُ ٌَ َّ

َأسلفته؟ فأجاب بالنّفي وأنه مل ي ّ ْ حتى ال حيَسأل عنه وهو بطنجةَ ُ فانظر إىل . ُهَجِرّ
ّأخالق هذا الوهايب كام يلمزونه، وأخالق  ّهذا القطب الصويف كام يدعي؟ّ ّ ّ!«. 

 :هــُاضعَوَت* 
كي  بل يب،حِدُ يتأثر إذا م،عىل جانب كبري من التواضعـ رمحه اهللا تعاىل ـ كان 

ده هلم ّبه يف بيوهتم وتفقّ وما زياراته لبعض طالكام هو مشهور عنه يف غري موقف،
 . عىل تواضعه رمحه اهللا تعاىلً دليالّإالـ كام سيأيت ـ 

ر الطلب من الشيخ رفض َّ له وكرٍد تالميذه أن يقوم بعمل ترمجةَا أراد أحّومل
 . ذلكه ليس فيها ما يستحّقَ حياتّ بأنًالِّذلك معلـ رمحه اهللا تعاىل ـ الشيخ األلباين 

َام قابل الشيخ األلباين قبل يدّذكر الشيخ احلويني أنه كل  ُ فكان الشيخ،هّ
السلسلة «ويني أنه قرأ يف بعض أبحاث الشيخ يف ة ويأبى، فذكر احلّينتزعها بشد
ا ً بعينيك عاملَوهل رأيت:  فقال له الشيخ جائز،ِ تقبيل يد العاملّ أن»الصحيحة

يل َثَام مّب علم، إنِيلَوُام أنا طّإن: فقال الشيخ. ى اآلنَم، أرَعَن:  فقال احلويني؟ّقط
 .ُِرسنَْتْسَنا يِ بأرضَاثَغُ البّإن: كم كقول القائلُلَثَوم

                                                
  ّبقلم الشيخ العالمة الفقيه أيب أويس حممد » :ِّمن ذكريايت مع الشيخ نارص الدين األلباين «    )١(

 .ّمجال عزون. د: ّبن األمني بوخبزة احلسني، مقال منشور يف موقع األلوكة قرأه وقدم له
ّمن جاورنا عز : طائر أغرب، ومعنى املثل: ّمثلثة ـالباء ُالبغاث ـ      )٢(  .»القاموس املحيط«. بناَ
 .)١٢٠ص( »اإلمام األلباين«     )٣(




 

 

 

ُوهاأنا ذا بعد أن سلخت من عمري ... «: :ومن عظيم تواضعه قوله  ُ ْ
ُقرابة الستني عاما ماشيا يف ركاب هذا العلم الرشيف، أعود بالنظر والتهذيب  ًِ ً ِّ ُ

َوالتقريب فيه، وكأين ال زلت عىل أول مدرجته َْ َُّ ِّ...«. 
َّء الراقية فأبى ورغب َطلب منه بعض األغنياء السكن يف أحد األحيا* 

 .ٍّالسكن يف حي عادي أو إىل الفقر أقرب
 .ّكان خيدم أضيافه بنفسه، يصب هلم ويقطع هلم* 

 :ورعــــــــه* 
 :فقالـ ل يف بيت الشيخ ِمَالذي عـ د اخلطيب َّذكر عنه حمم

ف عليه يف إحدى َّرَعَ لشخص تًةَّط مرَّ حيث حصل أن توس،اًعِرَوكان و«
ْل باب الشيخ حمُجَّق الرَرَام طَّ بعد أي،تالرشكا  هذه : فقال يل، زيتون»ةَكنََت« اًِرضُ

 فقد ،هاُ لنا أكلّ ال حيل: فقال،هُ استيقظ أخربتَّ فلام،ً وكان الشيخ نائام،ة للشيخَّهدي
 من اًلها فقد أتى بابِبَقَ فٌ له هديةَيِدْهُ وأً شفاعةَعَفَن شَم« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

 .» وأعطيناها للفقراء،»باِّالر
: »ذكرياته مع الشيخ األلباين«وقال الشيخ حممد بن األمني بوخبزة املغريب يف 

ِّورع الشيخ ـ األلباين ـ وتوقفه أنه يف الزيارة األوىل لتطوان من شواهد وأذكر « ّ
ُمررنا عىل حي جتاري وفيه دكان لبيع الطيوب والعطور، فوقف عىل بعض  ُ ُ ُّّ ّ ِ ٍّ

َّي تقرص باملغرب وأعجب به وسأل عن ثمنها وخرجنا، ثم جلسنا مع أنواعها الت َُّ َ ُ
َّبعض اإلخوان يف دكانه فلحقنا بعض من كان معنا ـ ممن حرض وقوَف الشيخ عىل  ُ ّ ُ
َالعطور ـ وناول الشيخ قارورة من ذلك العطر الذي أعجبه فأبى أن يأخذه،  ُ َِ ً ُ

ًفرغب الرجل إليه أن يعده هدية فأبى ّ ُ ُّ َّ«. 
                                                

 .ِّ بمناسبة فوزه بجائزة امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية:ُكلمته التي ألقيت عنه ضمن من   )  ١(
َمن ضمن كالم حدثني به الشيخ خالد العبد املحسن أحد فضالء أهل الكويت     )٢( ّ. 
  ّبقلم الشيخ العالمة الفقيه أيب أويس حممد » :ِّشيخ نارص الدين األلباين من ذكريايت مع ال«    )٣(

 .ّمجال عزون. د: ّبن األمني بوخبزة احلسني، مقال منشور يف موقع األلوكة قرأه وقدم له




 

 

ً ال يأخذ من أحد شيئا ناوله إياه بشامله إطالقا، ويقول :وكان الشيخ  ً ٍ َ
ُويكرر ذلك حتى يتنبه املعطي إىل ذلك .. اهللا هيديك، اهللا هيديك: ُلذلك املعطي َّ ُِّ
 .ُفيناوله باليمني

ُويف هذا أيضا حسن األسلوب يف التعليم ً. 
ّويف أثناء عمله يف دكانه لتصليح الساعات كان ً يعطي صاحب الساعة وصال ُ ُ

ِّبموعد التسليم، فلم يرض أحدهم بموعده وطلب أن يقدمه عىل غريه، فقال له  ُُ َ
 .»أنا مسلم«: الشيخ رمحه اهللا تعاىل

 :عدم انتقامه لنفسه* 
 :وشواهد ذلك كثرية، منها

ُيا شيخنا، عندنا رجل يعاديك ويتكلم فيك فهل : قال له بعض اإلخوة... « ٌُ
 ؟ُهنجره

ُهل يعادي شخص األلباين أم أنه يعادي العقيدة التي حيملها : :فقال  ٌ ُ
ُويدعو إليها األلباين ـ عقيدة الكتاب والسنّة ـ؟ فإذا كان يعادي عقيدة الكتاب 

ّوالسنّة فإنه حياور ويصرب عليه، فإذا رأيت بعد أن من املصلحة واأل َ َ ُ َ نفع هجره ُ
ّفيهجر، وأما إذا كان يعادي شخص األلباين وهو يتفق معنا عىل خط الكتاب  ّ ُ َ َُّ

 .»والسنّة فال
َّذهب شيخنا ـ األلباين ـ مرة لتصليح سيارته، «: وقال الشيخ عصام هادي ً

ّإذ تقدم منه شاب فسلم عليه وقال» الكراج«وبينام هو يف  ّ ٌيا شيخنا، أنا طالب يف : ّ
ًالرشعي وعندنا الدكاترة يتكلمون عليك ويطعنون بك وخصوصا فالن املعهد  ّ

                                                
 .كتب يل بذلك األخ سامي خليفة     )١(
 .كتب يل بذلك األخ سامي خليفة     )٢(
 ).٩٤ص (يلعصام هاد» ِّحمدث العرص«     )٣(




 

 

 

ّيا أخي، كفى بالرجل كذبا أن حيدث بكل ما سمع، : فقال شيخنا! وفالن ِّ ُ ً  
ُوإذا هبت رياحك فاغتنمها، سل عام يفيدك يف دينك ُ ُ ََّّ!«. 

 :شكره رمحه اهللا تعاىل ملن أعانه عىل خري* 
 :ومن أمثلة ذلك

قال رمحه اهللا  .ا فيام حصل له من اخلري العظيمًيه عىل أن كانا سببشكره لوالد
 إىل أن »...َّا لوالديًا للتاريخ وشكرً يل أن أقول بيانوهبذه املناسبة حيّق... « :تعاىل
 .»يِّأمووأن يكتب أجر ذلك أليب «: قال

فإذا كان من احلّق أن يعرتف أهل الفضل بالفضل لذوي ... «: :وقال 
ّ، فأجد نفيس هبذه املناسبة الطيبة مسجال هذه الكلمة ليطلع عليها من بلغته، الفضل ً ِّ ِّ

ً بام أنا فيه من االجتاه إىل السلفية أوال، وإىل متييز األحاديث ألّفإنني بفضل اهللا  َّ َ َّ ِّ
ِّالضعيفة والصحيحة ثانيا يعود الفضل األول يف ذلك إىل السيد رضا  ، عن :ً

َّالتي وقفت عليها يف أول اشتغايل بطلب العلم» ملنارا«ّطريق أعداد جملته  ُ«. 
 الفضل يف تأليفه يعود إىل األخ ّومع أن... «: »إرواء الغليل«قال يف مقدمة 

 .»ا عىل نرشه بني الناسً وكان حريص،الفاضل األستاذ زهري الشاويش
 بنرشها لَّويعود الفضل األو... «: »خطبة احلاجة«قال يف مقدمة رسالته 

جملة مجعية التمدن «إىل األخ الفاضل األستاذ أمحد مظهر العظمة رئيس حترير 
اء أقدم جملة َّ الغر»ن اإلسالميّجملة التمد« حيث نرشت يف ، بدمشق»اإلسالمي

ب ِّ الطيُ األثرًإسالمية باقية يف سورية، وكان جلهودها خالل مخس وثالثني سنة
                                                

 ).٢٠ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«   )١(
 ).٣٢٠٣حديث ( حتت »السلسلة الصحيحة«     )٢(
 ).١/٤٠١(للشيباين » حياة األلباين«     )٣(
)١/٨(     )٤.( 
 ).٦ص(     )٥(




 

 

ة َّا، وكتب الصحً زادها اهللا توفيقا وسؤدد،ميةاملحمود يف تعميم الثقافة اإلسال
 .»والعافية لألخ العظمة ملتابعة جهاده وإرشافه املبارك امليمون

ًوال بد يل أخريا من أن أشكر من كان سببا ... «: ًوقال يف موضع آخر أيضا ًُ ّ
ًلطبع هذه املقاالت مرة أخرى يف هذا الكتاب، وأن أشكر بصورة خاصة القائمني  َّ

ّ، ويف مقدمتهم األستاذ أمحد مظهر العظمة، فقد كان »ُّالتمدن اإلسالميجملة «عىل 
َهلم الفضل األول يف نرشها يف جملتهم، حتى عرف الناس قدرها فرغبوا يف نرشها 

 .»َيف كتاب مفرد
َّال بد يل ورسول اهللا : ًوختاما أقول«: :وقال  َمن مل يشكر الناس «: يقولملسو هيلع هللا ىلص ُ ُ َ َ  
ِمل يشكر اهللا ُ ُ من أن أقدم شكري البالغ إىل القائمني عىل املجمع العلمي واملكتبة عىل ما »َ ِّ

 .»ًفجزاهم اهللا خريا... َّقدموه يل من تسهيالت يف سبيل إخراج هذا الفهرس
 يف سفريت ِّفإين«: »ناتِّاآليات البي«مته لتحقيق كتاب ّيف مقد :وقال 

ع َّلدراسة ما يتجم ـ ام سافرت إليهاّلعىل عاديت كـ األخرية باجلامعة اإلسالمية 
رات عن نوادر املخطوطات احلديثية وغريها، املحفوظة يف َّفيها من نفائس املصو

اد َّة وجهود فضيلة الشيخ عبداملحسن العبَّنيا، وذلك هبمُّخمتلف مكتبات بالد الد
ن ا، ومن قبله فضيلة الشيخ عبدالعزيز ب نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية حالي

ئيس العام اآلن إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة َّعبداهللا بن باز الر
مها من َا، ووفقهام وغريًالعربية السعودية جزامها اهللا تعاىل عن العامل واإلسالم خري

 .» العظيمّري يف هذا املرشوع اهلامَّاملسؤولني ملتابعة الس
ويف اخلتام ال يفوتني أن أقوم «: »السلسلة الصحيحة«يف مقدمة  :وقال 

                                                
 ).١/٩(» السلسلة الضعيفة«ّآخر مقدمة      )١(
 ).٢/٦٦٥(لشيباين ل» حياة األلباين«   )٢(
 ).٦-٥ص(» لبيناتاآليات ا«   )٣(
 .املجلد السادس     )٤(




 

 

 

 هلا الفضل يف تيسري تصحيح جتارب ّ فإن؛ عبداهللاّبواجب الشكر البنتي الكربى أم
 .»... من مالحظاتهُوكذلك األخ عيل احللبي فقد استفدت... هذا املجلد
وهلذا رأيت أولئك ... «: »السلسلة الضعيفة« يف مقدمة :وقال 

ّاالستمرار يف النرش، وال أدل عىل ذلك من إقبال ِّالفضالء يشجعونني عىل 
ّجملة التمدن «ّالكثريين منهم ومن غريهم من الطالب عىل االشرتاك يف 

َّلالطالع عىل األحاديث الضعيفة فيها ـ وقد كتب بذلك بعضهم إيل ـ » اإلسالمي ِّ
ًليكونوا عىل بينة من أمرها فال يقعوا مرة أخرى يف الكذب عىل رسول اهللا َّ   ، ملسو هيلع هللا ىلص ِّ

ُأو عىل األقل يف عزو ما مل يصح نسبته إليه   .من احلديثملسو هيلع هللا ىلص َّ
ٌولذلك فقد حثني كثري من أولئك الفضالء عىل نرش تلك األحاديث يف كتاب  ّ
َّمفرد عن املجلة ليقف عليه من ال اطالع له عىل املجلة فيعم النفع هبا، وليسهل  َُ ِّ

ًالرجوع عند احلاجة إليها، ولطاملا كنت عازما  عىل االستجابة لرغبتهم لوال بعض ُ
ًاملوانع، فلام زالت وتيرس يل ذلك بادرت إىل حتقيقها، شاكرا هلم حسن ظنِّهم بأخيهم َُّ«. 

 :ًومن أخالق الشيخ أيضا
كم ُكره بحِ ذّره، مع كثرة ما يمرَكَام ذّ كلملسو هيلع هللا ىلصه عىل الصالة عىل النبي ُمداومت  * 

 .:نعة احلديثية عليه َّبة الصَلَغ
 ُل مهام طال املجلس، وقد سمعتَُمن فصله بني اجلْسُله يف الكالم وحُّترس  * 

 .ها يف منزيلُة جمالس أحدّ له عدُوحرضت
ا ً عنايته باللغة العربية نطق:ز به الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىلَّا متيّه، وممُفصاحت  *

وتقرأ  فمع كثرة أرشطة الشيخ الصوتية ومؤلفاته الكثرية فإنك تسمع ؛ًوكتابة
 .ً تامةًباللغة العربية عنايةـ رمحه اهللا تعاىل ـ عناية الشيخ 

 . هذا منه وسمعت هذا عنهُ رأيت:حسن استامعه للمتكلم وعدم مقاطعته  *
 .الم بالصيغة الكاملةَّ السِّحرصه عىل رد  *

                                                
)٨-١/٧(   )١.( 




 

 

 
 

 
 

 
﴿ Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ   ﴾... عىل هذا املنهج سار الفحول من أهل 

 .، ومن سلك مسلكهمالسنَّة عليهم رمحة اهللا
ٌوقد قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل ِّ إمام املسلمني وسيد جُكان رسول اهللا : ُ َ

ُفال جييب حتى يأتيه الوحي من السامءُالعاملني يسأل عن اليشء  ُ. 
ٌوقد نقل يف هذا الباب أخبار كثرية عن السلف وأتباعهم يف قول  » ال أدري«ٌُ

 :ّوالتوقف يف اجلواب، ومن ذلك
ً حينام عرض عليه ابن كثري أثرا عن :ُ ما ذكر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية -١ َُ َ

 يف ﴾...f g h i ﴿:  عند قوله تعاىلاّعيل 
 .ّ فاستشكله وتوقف فيهورة النساءس

 بعد أن رجع عن قوله اُ توقف اإلمام الذهبي يف عمر سلامن الفاريس -٢
ِوما أراه بلغ املائة، فمن كان عنده علم فليفدنا«: األول حيث قال ُ ٌ«. 

ً وساق الذهبي أيضا أثرا مشكال يف -٣ ِ ً  .»ُما فهمته«:  قال بعدهَّثم» َريِّالس«ً
                                                

 .٣٦: اإلرساء   )١(
 ).٦٥-٢/٦٤(» اآلداب الرشعية«   )٢(
 .٢٣: اآلية   )٣(
 ).١/٥٥٦(» سري أعالم النبالء«   )٤(
 ).٣/٢٨٦(» سري أعالم النبالء«   )٥(




 

 

 

ًأن كثريا من » َّحجة الوداع«َ اإلمام ابن حزم يف مفتتح كالمه يف كتابه  ذكر-٤ ّ
ِ ظنَّها بعضهم متعارضة جَّالناس ملا تكاثرت عليهم روايات حجة الرسول  ُ

ُّوترك بعضهم النظر فيها ملا تعذر عليه التوفيق، ثم قال ما نصه َ ُ : 
َّفلام تأملناها وتدبرناها ـ بعون اهللا « َّانا ال بحولنا وقوتنا ـ رأيناها َّ وتوفيقه إيألَّ

َكلها متفقة ومؤتلفة منرسدة متصلة بينة الوجوه واضحة السبل ال إشكال يف  َ ً ً َِّّ َّ ً َِّ
ّيشء منها، حاشا فصال واحدا مل يلح لنا فصل احلقيقة فيه أي النقلني هو  ْ َُ ُ ًً ٍ

بمنى أم  الظهر يوم النحر أجأين صىل رسول اهللا : َّمنهام، فنبهنا عليه، وهو
ًبمكة؟ فلعل غرينا يلوح له بيان ذلك، فمن استبان له ما أشكل علينا منه يوما  ُ ُّ َ

ُما فليضفه إىل ما مجعناه ليقتني بذلك األجر اجلزيل من اهللا تعاىل ُِ«. 
َّ مسرية أولئك األئم:وقد سار اإلمام األلباين  ّة فتوقف فيام ليس له به َ

َّإلفادة ممن يعلم كغريه من العلامء الذين َّعلم، بل ورصح بذلك، بل وطلب ا
 :سبقوه، ومن شواهد ذلك

عندما استشكل عليه ) ١٩٣ص(للذهبي » ّخمترص كتاب العلو« ما ذكره يف -١
َّفمن كان عنده علم فليتفضل به «: ُّبعض رواة سند من األسانيد قال ما نصه ٌ

 .»من الشاكرين له ْنُكَعلينا ن
ُعن حكم الصالة يف  :ّعندما تكلم ) ١٨١ص(» حتذير الساجد«ويف كتابه  -٢

: ٌاملساجد التي فيها قبور، وهل الصالة باطلة أو مكروهة، قال رمحه اهللا تعاىل
ٌوإن القول بالبطالن حمتمل، فمن كان عنده علم يف يشء من ذلك ... « ّ

ًفليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا ً ّ«. 
: قال يف آخر بحثه» ّإن اهللا تعاىل عىل ما يشاء قدير«:  عندما تكلم عىل صحة قول-٣

ُهذا ما عندي من علم؛ فإن أصبت فمن اهللا، وإن أخطأت فمنِّي وأستغفره تعاىل «
                                                

 ).٢٨، ص١٣ص(حزم البن » ّحجة الوداع«   )١(
 ).١٨١ص(» حتذير الساجد«   )٢(

 




 

 

 .»ّمن كل ذنب، ومن كان عنده فضل علم فليتفضل به شاكرين له
 ِّال أدري وذكرين هبا: فقالسألته عن مسألة «:  قال تلميذه الشيخ عصام هادي-٤

َّما فتح اهللاُ عيل فيها : ُفسألته من الغد فقال. ًغدا لعل اهللا يفتح علينا فيها بيشء
 .»بيشء

ّ وعندما سئل عن بعض مسائل الرصف يف األوراق النقدية ذكر أن ذلك من -٥ ُ
ُّاملسائل املشكلة، وأنه يود أن تبحث مع علامء اململكة أمثال ابن باز وقال ِ :

 .َّذلك مما أشكل عيل
: ّكتب يل الشيخ سامي خليفة ـ وقد عمل يف مكتبة الشيخ ست سنوات ـ قال  -٦

َّواملسمى » ثقات ابن حبان«ِّبينام أنا أنسخ لشيخنا كتابه املتعلق برتتيب «
  وإذا » فزع شهيد القادسية«ُوصلت عند ترمجة » ..ّتيسري انتفاع اخلالن«

، »رف ال ليعتمد عىل ما يرويهال يعرفه وإنام ذكره ليع«ان يقول بأنه َّبابن حب
ًفاستوقفتني تلك العبارة فقمت بإطالع شيخنا عليها طالبا رأيه فيها، فقال  ُ

َّثم . ضعها يل مالحظة عىل ورقة وسوف أقوم بدراستها ـ إن شاء اهللا ـ: شيخنا
ّأخربين شيخنا أنه قد فرح بتلك الفائدة والتي تفيد بأن ليس كل من أورده  ُ  

َهم ثقات عنده، وإنام يورد أناسا ليعرفوا» ثقاته«َّابن حبان يف  ًُ ُِ ٌ. 
َّزد عىل ذلك تراجعاته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عن أحاديث صححها ثم تبني له  َّ
ّضعفها أو العكس، وكل ذلك داخل يف مبحث عدم القول بال علم؛ ألن الرتاجع  ٌ ّ ُ

 .ٌعن اخلطأ رجوع إىل العلم
 وما بعده لتزداد يقينًا يف ورع هذا »رسعة رجوعه إىل احلّق«وانظر مبحث 

 .َّاإلمام وحرصه عىل لزوم الصواب وجمانبة اخلطأ متى تبني له ذلك

                                                
 ).٧/٣٥٣(» السلسلة الصحيحة«     )١(
 ).١٠٥ص(» ِّحمدث العرص«     )٢(
 ).٣٣ص(بيومي ملحمد » اإلمام األلباين«     )٣(




 

 

 

 
 

 

 
 :ٌ تعاىل، وحتت هذا املبحث أموروهذا من عظيم أخالقه رمحه اهللا

 :ّرسعة رجوعه إىل احلق: منها
يانة الصادقة، وتلك ِّمن عالمات الدـ بل االعرتاف به ـ جوع عن اخلطأ ُّالر
ا عن اخلطأ، ًتراجعانيني، واإلمام األلباين من أرسع الناس َّامء الربَلُت العَامِمن س

رت األخطاء أو الرتاجعات، ومن مجيل ُ إىل الصواب مهام كثًومن أرسعهم مبادرة
 : يف هذا املقام قوله:كالمه 
   َّهل عيلَّ من السّ فإن؛ عيويبَّني عىل خطئي وأهدى إيلّا دلًفرحم اهللا عبد«

طبع ألول ُالتي تبي ُه، وكتُ يل وجهَّ تبنيٍ ـ أن أتراجع عن خطإبإذن اهللا وتوفيقهـ 
 .»د منها أكرب شاهد عىل ذلكّة وما جيدَّمر

 :ا عىل بدء أقولًوعود
عات الشيخ ُ تراجّ إن: ـ من باب القدح أو من باب االستفهام ـقد يقول قائل

 :لَّ جممل ومفص:كثرية، وجواب ذلك من وجهني
ّكل بني آدم خطاء؛ فمنهم من يعرتف  ف:ا املجملَّأم ّن يرص ، ومنهم مويرجعَّ ُ

 ٌجوع عن اخلطأ إىل الصواب واالعرتاف بذلك منقبةُّمبدأ الرو ...ويستكرب
شكر هبا، وعلامء السنّة ـ رحم اهللا تعاىل أمواهتم وأحياءهم ـ ُر له فيَذكُلصاحبه ت

ّأرسع الناس رجوعا إىل احلّق إذا تبني؛ ألن حياهتم ودعوهتم كلها إىل احلق ّ َّ ً. 
                                                

 .)١/٦( »السلسلة الضعيفة«     )١(




 

 

 كثرة ّ إذا أخذنا بمبدأ التناسب الطردي فإن:الل فيقَّا الوجه املفصَّوأم
فاته وما ّ بالنسبة إىل كثرة مؤلًرب قليلةَعتُتاأللباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عات الشيخ ُتراج
ة من الكالم عىل األحاديث التي جتاوزت َّ وبخاص،ودع فيها من مسائل العلمَأ

 .واة وغري ذلكُّ ناهيك عن كالمه عن الر،اًاآلالف عدد
ّبدها ـ كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك ـ ومن املعلوم   َ اإلمام إذا كان كثريّأنً

 بالنسبة لكثرة ًرب قليلةَعتُها ت من غريه، ولكنَّ عنده أكثرُالتصنيف فقد تكون األخطاء
 : ومن شواهد ذلكاته،َّفاته أو مرويمصنَّ

َما ذكره الذهبي يف ترمجة حييى بن الرضيس، فقد كان من بحور ا لعلم، وكان ُّ
 يعني  ـهو«:  نقل الذهبي عن وكيع أنه قالَّ آالف حديث، ثمُاد عرشةَّعنده عن مح

  :  قال الذهبي،»ّاس وقد خلط يف حديثنياظ النَّّمن حف ـ حييى بن الرضيس
 .»ً ثقةّ إالَّدُا عَة ما روى ملَعَا يف سًلو خلط يف عرشين حديث«

ا ًم انرصف يومّيد القاسم بن سالَبُبا ع أّ ما ذكر اخلطيب البغدادي أن:ومنها
 هذه الدار ُصاحب! يدَبُيا أبا ع:  بدار إسحاق املوصيل، فقالوا لهَّالة ومرَّمن الص
 ٌكتاب«: فقال!  خطأٍفْرَ ح ألُف»فالغريب املصنَّ«بيد ُ يف كتاب أيب عّإن: يقول

عنده رواية  إسحاق ّ ليس بكثري، ولعل من مائة ألف حرف يقع فيه ألٌفُفيه أكثر
ِّوعندنا رواية ومل يعلم فخطأنا والر وايتان صواب، ولعله أخطأ يف حروف ّ
 .»اًوأخطأنا يف حروف فيبقى اخلطأ يسري

ّومن لطيف القول هنا ما ذكره الشيخ عبداهللا الدويش رمحه اهللا تعاىل، فإنه ملا 
الشيخ تكلم عن األخطاء التي ظهرت له يف بعض كالم الشيخ األلباين قال ـ 

 :الدويش ـ
                                                

 ).٩/٥٠٠(» سري أعالم النبالء«     )١(
 ).١٠/٥٠٢(» سري أعالم النبالء«، )١٢/٤١٣( »تاريخ بغداد«     )٢(




 

 

 

ًوهي تعد قطرة يف بحر يف مقابل خدمته للسنّة ونرشها« ّ ُ«. 
 حني َّ الشافعيَ اإلمامورحم اهللاُ! سلم من اخلطأ؟َ فمن ذا الذي ي؛وبكل حال

د فيها َوجُ أن يّدُب  فيها، والُب ومل آلُ هذه الكتُفتّلقد أل« :قال مقولته املشهورة
، O   P     Q   R S  T U  V W X﴾ ﴿  : اهللا تعاىل يقولّ ألن؛اخلطأ

 .» عنهُة فقد رجعتنُّّ والسَف الكتابِالُا َخيّبي هذه ممُم يف كتُّفام وجدت
 ّ الطعن فيهم وال احلطُبِوجُ تلك األخطاء من العلامء ال تّ فإن؛ومع ذلك كله

فات تصحي«ه َ أبو أمحد العسكري كتابُمن منزلتهم، وما أمجل ما استفتح به اإلمام
 َمِهَفني، وبعض ما وِّ من أخبار املصحٍكر مجلةِ بذُوبدأت«:  عندما قال»ثنيِّاملحد

 من ٌدَ أحُسلمَ منهم، وال الوضع منه، وما يٍدَ للطعن عىل أحٍ قاصدَفيه العلامء غري
 .»ن عصم اهللاَ مّزلة وال خطأ إال

 : تعاىل فأقولبعد هذا أسوق هنا نامذج لبعض ما كان من شأن هذا اإلمام رمحه اهللا
 :هوجوه رجوعه عن خطئمن 

 باالستقراء ُ رأيتِّ ألين»وجه رجوعه« ومل أقل »وجوه رجوعه« ُوإنام قلت
 من ه عىل طلب احلقِِّصْرِ حِِغع هذا اإلمام وبالَرَ و عىلّ تدلًعةِّا متنوًع وجوهُّوالتتب
ني ُقد يفوت و،وه التي سأذكرهاُجُ ذلك من خالل الوَاقَدْصِ وسرتى مد،َ أحِّكل
 :وقبل ذلك أقولها، ُبعض

د هللا ُّ أنواع التعبِواب من أعظمَّه إىل الصَجوعُه ورِ بخطئِ اعرتاف العاملّإن
 : منهاٌ كثريةُ ففي ذلك مصالحتعاىل،
 .أل محنَّمرضاة للر •
 .ة للشيطانَطَخْسَم •

                                                
 ).ص أ(» تنبيه القاري«ذكر ذلك عنه عبدالعزيز املشيقح يف مقدمة كتاب الشيخ الدويش      )١(
 .٨٢: النساء   )٢(




 

 

 .نيِّانيَّبَّة العلامء الرنُّ سٌإحياء •
 .باع احلّقِّدليل عىل الورع وات •
ا لبعض ً العلامء ليسوا معصومني خالفّواب، وأنَّ الناس إىل الصُتنبيه •

 .م عصمة علامئهاُة التي تزعّة املضلّالفرق الضال
 .جوع عن اخلطأُّب العلم عىل الرّتربية عملية لطال •

 :ًوعودا عىل بدء يقال
جوع إىل ُّه بالرُ ومبادرتٍهه عىل خطإَّه ملن نبُشكر: ّمن وجوه رجوعه إىل احلق

 :ابالصو
 يف ُتِْمهَني وّ يل أنَّ تبنيَّثم«: »رشح العقيدة الطحاوية«مته عىل ِّيقول يف مقد •

 اللفظ املذكور قد أخرجه الرتمذي يف متام ّ فإن؛ف رمحه اهللا تعاىلِّيم املؤلِوهَت
ه عىل ُجتَّ وقد خر،اً ورواه ابن جرير أيض،»...قوا احلديثّات«: احلديث

 والفضل يف هذا االستدراك ،٢٣٤م احلديث  رق»املشكاة«الصواب يف حتقيق 
د نارص َّ حمم.اً اهللا خريُاهَزَحني يف املكتب اإلسالمي جِّد املصحَيعود إىل أح

 .»ين األلباينِّالد
 .»...م، ومن قال يف القرآن برأيهُ ما علمتّي إالِّقوا احلديث عنّات« :واحلديث

  ل َّواحلديث األو ...«: »صحيح الرتغيب والرتهيب«مة كتابه ِّويقول يف مقد •
 .»...منها يعود الفضل يف تنبيهي لضعفه إىل الشيخ الفاضل بكر بن عبداهللا أبو زيد

 وجزاه :ني عليه عبداهللا الدويش ّدل... «: رَومن ذلك قوله يف موضع آخ •
 .»اًخري

                                                
 .)٢٩ص( »الطحاوية«     )١(
 ).٨٤٨حديث رقم (البن أيب عاصم » السنّة«حتقيق كتاب : انظر     )٢(

 




 

 

 

 .»اًجزاه اهللا خري.. .محنَّكام أفادنيه الدكتور حمفوظ الر... «: اًوقال أيض •
َوهو خطأ نبهنا عليه فضيلة الشيخ «: »ملسو هيلع هللا ىلصِّصفة صالة النبي «يقول يف كتاب و • ّ

َّبكر بن عبداهللا أبو زيد يف خطاب تفضل بإرساله إيل بتاريخ  ّ٢٠/٢/١٤٠٩ 
 .»ًجزاه اهللا خريا

كر ُ يل من شّدُا ال بًوختام... «: »صفة الصالة« لكتاب متهّويقول يف مقد •
اء َّصح القرُمه بالكتاب وحرصه عىل نفضيلة الشيخ التوجيري عىل اهتام

 ٌ فهو خمطئّ رأيه، وإالَب، وحماولته الكشف عن أخطاء الكتاب حسبّوالطال
 ما سبقت اإلشارة إليه من املسائل األربع، وأرى من متام ّ ذلك إالِّيف كل

 .»... وهي، إىل رأيه فيهاُني رجعتّ فيها، أن بإصابته احلقَّالشكر أن أعرتَف
ّحديث املطلب بن أيب ... «: البوصرييّوأما قول «: موضع آخرويقول يف  •

ُ فهو خطأ تقدم التنبيه عليه يف كالم املعلق املذكور، وقد كنت وقعت »..وداعة ُ ّّ  
ُأنا أيضا فيه حني ألفت كتايب  ّ ُأحكام اجلنائز وبدعها«ً منذ نحو مخس » َ

َّوعرشين سنة ثم نبهني عليه الدكتور الفاضل عبدالعظيم  َّ  .»ًجزاه اهللا خرياً
 عليه من األخطاء مع إخباره بذلك عونَقَحوا ما يِّاء أن يصحَّرجاء القر: ومنها

 :َّإن تيرس
هذا وقد جيد القارئ ... «: »خمترص الشامئل املحمدية«مته لكتاب ّيقول يف مقد

 ّأن ـ كام هو ظاهرـ  والسبب األول ،ا من اخلطأ أو التقصريًالكريم يف هذا املخترص شيئ
 ُني قمتّا، زد عىل ذلك أنًب عليه أن ال يكون معصومِتُذلك من طبيعة اإلنسان الذي ك

حه وأن ِّ من ذلك أن يصحٍن وقف عىل يشءَّبي ومراجعي، فاملرجو ممُ عن كتٌبه وأنا بعيد
 .» ذلك له، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيهَّخيربنا به إن تيرس

                                                
 ).١٢٣٨حديث رقم (البن أيب عاصم » السنّة«حتقيق كتاب : انظر     )١(
 ).١٤٩ص(     )٢(
 ).٧/١٦٤(» السلسلة الصحيحة«   )٣(




 

 

ً وأيضا؛ فأنا شخصيا بحاجة ... «: »األجوبة النافعة«تابه وقال يف مقدمته لك
ِّإىل من ينبهني إىل ما قد يبدو منِّي من خطأ أو وهم، مما ال ينجو منه إنسان، فإذا  ُ
ِّنرشت آرائي متكن أهل العلم من االطالع عليها، ومعرفة ما قد يكون من الوهم  ُ ّ ُ

ًفيها، وبينوا ذلك كتابة أو مشافهة، فشكرت هلم غريهتم وجزيتهم خريا َُ َُ ً ً َّ«. 
ا ًا بشرب وذراعًكم شربَن كان قبلَ سنن مّلرتكبن« :عند كالمه عىل حديث

 ّ لدخلتم، وحتى لو أنٍّحر ضبُهم دخل جَ أحدّى لو أنّا بباع، حتًبذراع وباع
قال  و،»الكنى«رواه الدواليب يف «:  قال،»ه بالطريق لفعلتمَّأحدهم ضاجع أم

 . ووافقه الذهبي،»صحيح« :)٤/٤٥٥(احلاكم 
 ُم عزوَّ املصادر التي تقدّ هكذا وقع يف كل»هّأم« : قوله:تنبيه«:  األلباين قالَّمث

مستدرك «ابن نرص، الدواليب، البزار، وهو الصواب، ووقع يف : احلديث إليها
صحيح «ه عليه يف ِّ فاتني أن أنباخهَّسُاته أو نَوُد رَ وهو خطأ من أح،»امرأته« :»احلاكم

يوطي من رواية احلاكم فقط ُّ فقد أورد الس،)٤٩٤٣ (»اجلامع الصغري وزياداته
الفتح « أو »اجلامع الصغري« منه أو من ٌسخةُن كان عنده نَق عليه مّبلفظه، فليعل

 الشاهد الذي سبقت اإلشارة إليه من حديث ابن عمرو هو ّ مع العلم بأن،»الكبري
 وقد وقع ،)٥٢١٩(ا برقم ً أيض»صحيح اجلامع«باللفظ األول الصحيح وهو يف 

 كام »...« ي خطأ، وهو حذف اجلملة املتعلقة هبذا اللفظ، ووضع مكاهنا نقطمنِّ
ي ة منِّّ املحذوف ضعيف، وكانت زلّي إىل أن منًِّ عليه يف هذا الكتاب إشارةُجريت

ح لفظ ّ وعليه فليصح، العكس هو الصواب كام علمتّ فإن،أسأل اهللا يغفرها يل
 .» التوفيقّة املحذوفة، واهللا تعاىل ويل بإعادة اجلمل»صحيح اجلامع«

 :عرتاف باخلطأ واملبادرة بالرتاجعاال: ومنها
ا كان قد صدر ّومل... «: »واملوضوعةة سلسلة األحاديث الضعيف«مة ّيقول يف مقد •

                                                
 ).١١ص(» األجوبة النافعة عن أسئلة مسجد اجلامعة«     )١(




 

 

 

من تلك األحاديث أكثر من أربعامئة حديث، فقد رأيت أن أطبعها يف أجزاء 
 نرش َّام تمّث أو أكثر إن اقتىض األمر، وكل جزء منها مئة حديّمتسلسلة، حيوي كل

 مخسة أجزاء منها يف ّر، وجعلت كلَها يف جزء آخُمئة أخرى منها يف املجلة طبعت
وكذلك أضفت إىل كالمنا عىل بعض األحاديث املنشورة يف املجلة . جملد واحد

  مثل تعديل أسلوب الكالم عليها، وزيادة حتقيق فيها،،ا أخرىًى اآلن أمورّحت
ا يل َر بدَ حكمي السابق عىل احلديث بحكم آخِّونحو ذلك من الفوائد، وقد أغري

 أو »ضعيف« بدل »ا ضعيف جد«: فيام بعد أنه أعدل وأرجح، كأن أقول
 أو العكس ونحو ذلك، وهذا وإن كان »موضوع« بدل »ضعيف«العكس، و

 :ه إىل أمرينِّ أن أنبُا فقد رأيتًنادر
 .ك التغيري خطأ مطبعي ذلّكي ال يظن أن: األول
م ُّ العلم ال يقبل اجلمود فهو يف تقدّن شاء اهللا أن يعلم أنَعلم مَأن ي: الثاين
  ، وهكذا، وليعلموا أننا ّ من خطأ إىل صواب، ومن صحيح إىل أصحّمستمر
ُّرصُال ن  .» لناَّ عىل اخلطأ إذا تبنيِ
 ذلك التغيري خطأ ّأن ّكي ال يظن«: ل رعاك اهللا يف قوله رمحه اهللا تعاىلَّوتأم

 ؟ أليس هذا من عظيم الورع والتواضع واالعرتاف باخلطأ»مطبعي
وقد «: »صحيح اجلامع الصغري«من ) ٥٢١٩( عن حديث رقم :وقال  •

َوكانت زلة منِّي أسأل اهللاَ أن يغفرها يل... وقع منِّي فيه خطأ، وهو حذف ً ّ ...
َّوعليه فليصحح لفظ ... ّفإن العكس هو الصواب بإعادة » يح اجلامعصح«ُ

 .»ُّ، واهللا تعاىل ويل التوفيقاجلملة املحذوفة
ً بعد تقريره أن اإلنسان كلام ازداد علام مع الزمن كلام ازداد معرفة :وقال  • ّ ًّ

 :بجهله

                                                
 ).١٣٤٨(حتت حديث رقم ) ٣/٤٢٢(» ةسلسلة األحاديث الصحيح«   )١(




 

 

ّ وإذا كان األمر كذلك؛ فإن من البدهي جدا أن تنكشف يل بعض .. .«
ًاصة ما كان منها متعلقا األوهام واألخطاء التي ال خيلو منها إنسان، وبخ ِّ

ّباحلديث وطرقه التي قد ال تنكشف إال مع الزمن وظهور مطبوعات  ُ
ًجديدة منه، كيف ال وقد مىض عىل تأليف الكتاب نحو ثالثني عاما، وطبع 
َعدة طبعات دون أن يتاح يل إعادة النظر فيه إال يف هذه الطبعة املباركة إن  ّ ُ ُّ

ّصحيح ما يرس اهللاُ يل منها، والترصيح باملهم ُشاء اهللا، ولذلك بادرت إىل ت َّ
َمنها كام سبق، ومل يسعني كتامهنا كام قد يفعل ذلك غريي من املؤلفني خشية  ِّ ُ َ

 .»!!القالة والغمز واللمز
ٌفإنني يف بعض األحيان قد يبدر منِّي أثناء حديثي عبارات ... «: ً أيضا:وقال  • ُ ُّ

ِّو هيئات، ما قلتها إال غرية عىل الدين ٌيف أشخاص، أو كلامت يف أعيان أ ً َُ ّ
ًواهتامما بأحكامه، ال حتريضا عىل أحد وال إثارة ألحقاد، وليس هذا غريبا من  ًَ ً ً

ُأمثالنا نحن اخللف واملحاطني بظلامت من الفتن ُ فمثل هذه الكلامت ال جيوز ... َ
ُأن يبنَى عليها اهتام لقائليها، ولكنّا قد ابتلينا يف العرص ٌ ِّ َّ احلارض بأناس يتتبعون ُ

ُالعثرات واملتشاهبات، ويعرضون عن املحكامت الواضحات املؤكدات ملا قلنا،  ُِّ َ ِ ْ ُ
بقصد إيقاع الفتنة بني اإلخوة املؤمنني، أو بينهم وبني بعض أولياء األمور، 
ٍولذلك رأينا أن نعدل بعض الكلامت التي تبني لنا ـ بعد دراسة حمتويات كثري  َّ ِّ ُ

َّرشطة املنسوخة ـ أهنا من ذاك القبيل، وأن األوىل عدم النطق هبا، ثم من األ ُ ّ َ
ًليمت املفسدون يف األرض غيظا ُ ِْ ِ ُ َ...«. 

دك إىل كتابني ترى فيهام عرشات األمثلة من تراجعات الشيخ ِرشُوبعد هذا أ
 . رمحه اهللا تعاىل

                                                
 .دار املعارف.  ط)٨ص(لشيخ اإلسالم ابن تيمية » الكلم الطيب«حتقيق      )١(
 ا، نقل هذا الكالم منه»جمموع فتاوى الشيخ األلباين«عىل كتاب له حتت الطبع باسم  :من مقدمة الشيخ   )  ٢(

 ). ٥١-٥٠ص(» وة والسياسة الرشعيةمسائل علمية يف الدع«الشيخ عيل بن حسن احللبي يف كتابه 




 

 

 

 أليب »اًأو تضعيفا ً عليه تصحيحَّمة األلباين فيام نصّتراجع العال« :األول
 .احلسن حممد حسن الشيخ

 .»النصيحة يف بيان األحاديث التي تراجع عنها األلباين يف الصحيحة« :والثاين
 تلك منقبة ال مثلبة، ً أوال: فجوابه؟ملاذا كثرت هذه الرتاجعات: فإن قال قائل

عتنى يف جنب آالف األحاديث التي اـ  من القليل ّبل أقلـ  ًا تعترب قليلةًوثاني
 .بتخرجيها

ّومن شواهد رجوع الشيخ عن قوله متى ما تبني له أن الصواب يف خالفه َّ: 
َأنه ملا كتب الشيخ مجيل الرمحن رمحه اهللا تعاىل ـ أحد قادة املجاهدين األفغان ـ  ّ

ًكان السؤال موجها إىل .. ًكتابا يسأل فيه عن دخوله يف جملس شورى األفغان َّ
ُ واأللباين وابن عثيمني، فلام عاملشايخ الثالثة ابن باز رض عىل الشيخني ابن باز ّ

األلباين الشيخ ّوابن عثيمني وافقا عىل دخوله للمصلحة الرشعية، وملا عرض عىل 
  ُع من دخوله يف أول األمر، وبعدما نقل إليه تعليل الشيخني ـ ابن باز نََم

 .مها أعلم وأحكم وأنا أوافقهام: وابن عثيمني ـ قال

                                                
ُّحدثني بذلك الشيخ خالد العبداملحسن من فضالء أهل الكويت، وكان كثري الرتدد عىل الشيخ     )١( ّ

األلباين وله حظوة عند الشيخ، وهو الذي محل كتاب الشيخ مجيل الرمحن ـ رمحه اهللا تعاىل ـ إىل املشايخ 
 .الثالثة




 

 

 
 

 
 

ة يف نُّّ للسًه موافقةُمن أحرص الناس عىل أن تكون عبادت :كان الشيخ 
ة يف مأكله ومرشبه نُّّتطبيق السعىل  اً حريص، ويف وقتها،، ويف عددهاصفتها
 ، أو حرض دروسه، أو زاره، ويشهد بذلك من جالسه... ويف معامالته،وملبسه

فالذي أعرفه « ::مة حممد بن صالح العثيمني ّى قال العالّ حت،ولقاءاته العامرة
 ،ةنُّّ عىل العمل بالسا  جدٌ أنه حريصـ وهو قليل ـمن الشيخ من خالل اجتامعي به 

 . »العقيدة أم يف العمليف  سواء كانت ،وحماربة البدعة
 .اً وصيامًل صالةّر من التنفِكثُوكان ي

 أو سامع ،القرآن أو تالوتهكاء وال سيام عند سامع ُر والبّ التأثَكان رسيع
 أو عند سامعه نبأ موت بعض علامء ،األحاديث النبوية التي فيها الوعد والوعيد

 .، وعند مدحه والثناء عليهيت لهِئُ أو عندما يذكر له رؤيا خري ر،نةُّاحلديث والس
 ،ً وشتاءاًثنني واخلميس صيفحيرص عىل صيام االـ رمحه اهللا تعاىل ـ لقد كان 

 .اً أو مريضاً يكون مسافر أنّإال
 ركعتني ركعتني حتى يصعد ِّيلَصُوكان إذا دخل املسجد يوم اجلمعة ال يزال ي

 .اإلمام املنرب
ة نََّ وربام اعتمر يف الس،ً عام ما استطاع إىل ذلك سبيالّ ويعتمر كلّوكان حيج
  .ةَّ من ثالثني حجَ أكثرَّ وقد حج،تنيَّالواحدة مر

ا يف احلرم املدين اشتهر عنه الصالح والزهد ًا جماورًابد عً رجالّ أنُثتِّدُح
ا أكثروا الكالم يف احلرم ً أشخاصًةَّ مرَصح شاهدة وكثري النُّنُّوكان صاحب س

ه الصادق ُكر، وطاب هلم كالمِّوا أوقاهتم بالقراءة والذّفنصحهم بأن يستغل




 

 

 

جلمع وهو يتكلم  فتكاثر ا،ثهم فتسامع من حوهلم بكالمه وحالوتهِّ حيدَّفاستمر
 وأخذ ًته، وبينام هو يتكلم سكت فجأةَّدق نيِعىل ص ـ إن شاء اهللا تعاىلـ  ّبنربة تدل

د اجلالسني ويعتذر بعدم علمه بوجوده، فام كان من ذلك اجلالس َر إىل أحُنظَي
 ذلك املجاور يف وعظه ونصحه َّ أن طلب بإحلاح أن يستمرّا إالًرِّالذي كان متأث
 ّجل الذي طلب من الواعظ االستمرار إالَّ ومل يكن ذلك الر،سلكن الواعظ جل

ا يف اجلامعة ًسِّرَدُالشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل أثناء وجوده يف املدينة عندما كان م
 .اإلسالمية

 :َّوكتب إيل الشيخ حممد زياد التكلة ـ أثابه اهللا تعاىل ـ قال
ِّكنّا نصيل : خ األلباين فقالعن عبادة الشيالشيخ حممد عيد العبايس سألت «

ًالرتاويح مع بعض اإلخوة، فيقوم الشيخ األلباين ويصيل بنا صالة طويلة نحو  ً ُ
ُثالث ساعات، يطبق خالهلا أدق السنن، ويطيل الركوع والسجود، ويكون  ِّّ

ِّ دقائق، وكان إذا جلس بني كل ركعتني يستغفر ويسبح٩ أو ٨الركوع نحو  ُ ِّ. 
ّومرة تقدم إل ً : ّيه الشيخ عيل خشان وهو كذلك وسأله عن مسألة، فقال لهَّ

 .اآلن وقت العبادة، ووقت العلم غري هذا
ُّوكان الشيخ من إطالته التهجد نخشى ـ كام يف احلديث ـ أن يفوتنا : قال

ّالفالح، وهو السحور، وكنّا نحس يف الصالة خلفه بالطمأنينة واخلشوع  َّ
 .»والسكينة




 

 

 
 

 
 

ضوح بعض ُه بوُتّقِقيق تكشف رَ رٌقلبـ رمحه اهللا تعاىل ـ لإلمام األلباين 
ً رسيع العربة، غزير الدمعة، وخاصة إذا أثنى عليه :؛ فقد كان رةِّاملواقف املؤث َّ َ َ

ُأحد، أو سمع أو قرأ حديثا فيه ترهيب أو ختويف، وكثريا ما كانت دموعه ختالط  ً ً ٌ َ
ّه فتقطع حرفها، وال يكاد يبني عن كلامته إال بعد انقطاع دموعهكلامت ُ ُ َُ. 

 :ومن شواهد ذلك
 ُّه النبيَكَلَل عن الطريق الذي سَأْسَ يُا رأتهّة فذكرت أهنَّ جزائريٌثته امرأةّحد •

ها وأجهش َها، فلم حيتمل كالمُئِطُ عليه، فسار عىل خطواته ال ْخيّلُ فدملسو هيلع هللا ىلص
 .بالبكاء

ًوأنشد مرة بيت • ً  :ا من الشعرَّ
ْأهل احلديث هم أهل النبي وإن ُِّ ِمل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا            ُ ُ َ ََ َ 

 .، ثم فاضت عيناه بالدمع»ُنسأل اهللا أن حيرشنا معهم«: ثم قال رمحه اهللا تعاىل
ُ املشفى وزرته، فسألته عن :ّوملا دخل شيخنا «: وقال الشيخ عصام هادي • ُ

َّلآلن قد عمل يل أكثر من عملية تنظري ومل يتبني : َّحاله فحمد اهللا، ثم قال ُ
ِسبب املرض، وهذه العمليات تؤملني جدا، ولكنني أستعني عليها بذكر اهللا   ُ

ِماذا أصبنا نحن بجانب : ّوتذكر ما جرى مع إخواننا يف سبيل اهللا فأقول ُ  
 .»:َّما أصيبوا به، ثم بكى 

                                                
 ).١٤٢ص(» مرشقةصفحات «     )١(
ُحمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته«     )٢( ِّ  ).٧٧ص(لعصام موسى هادي » ِّ




 

 

 

 يف أثناء مرضه الذي تويف فظه اهللا تعاىلَذكر له الشيخ حممد إبراهيم شقرة حوملا  •
م رمحه اهللا تعاىل َّة إيامن الشخص وعلمه تبسَّ قوِرْدَة البالء عىل قّ شدّفيه أن

 ي اغفر لنا ما ال يعلمون، واجعلنَّمُالله :ودمعت عيناه، وقال ذلك األثر املشهور
 . بام يقولونا يظنون، وال تؤاخذينّ مماًخري

                                                
 :ّ عن هذا األثر، وحتصل يل ما ييلـ مع االعرتاف بالتقصري ـُبحثت    )  ١(

:  فقال)٣٦ص( »ملجتبىا« إمام اللغة واألدب يف كتابه  ـرمحه اهللا تعاىلـ يد َرُ روى هذا األثر ابن د:ًأوال
 ـريض اهللا تعاىل عنه ـ كان أبو بكر :  عن األصمعي قال، أخربنا أبو حاتم:أخربنا حممد بن احلسن قال«

َإذا مدح قال ِ  ،ونُبَسَا حيَّا ممً اجعلني خريَّ، اللهم بنفيس منهمُ وأنا أعلم، أنت أعلم يب من نفيسَّاللهم«: ُ
 .» بام يقولون وال تؤاخذين،واغفر يل ما ال يعلمون
 »تاريخ مدينة دمشق« يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أخرجه ابن عساكر ـرمحه اهللا تعاىل ـ ومن طريق ابن دريد 

 »بَلَغية الطلب يف تاريخ حُب « يف كتابهـ رمحه اهللا تعاىل ـ رواه ابن العديم اًك أيض، وكذل)٣٠/٢٣٢(
)٩/٤٠٠٥(. 

من طريق الصويل، نا أبو العيناء، ) ب/١٥١(» واألخباراحلكايات «وأخرجه عيل بن الفرج الصقيل يف 
 .بحروفه» ...كان أبو بكر«: نا األصمعي قال

ا، وكذا   بلفظ مقارب جد)٢/١٩٠( »هتذيب األسامء واللغات« يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـوقد ذكره النووي 
  ن عساكر عن األصمعي ، وعزاه إىل اب)٩٧ص( »تاريخ اخللفاء« يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـذكره السيوطي 

 .»املواعظ«للعسكري يف ) ١٢/٧٦٥(» َّكنز العامل«، وعزاه املتقي اهلندي يف ـرمحهم اهللا تعاىل ـ 
  كلها عن ابن دريد إىل األصمعي ـ  ريض اهللا تعاىل عنه ـِّاألسانيد إىل الصديق تلك  ّ أن:الشاهدو
لد سنة بضع وعرشين ومائة كام قال اإلمام الذهبي ُ وـ رمحه اهللا تعاىل ـ واألصمعي ـ، اهللا تعاىل امرمحهـ 
 ـ ريض اهللا تعاىل عنه ـِّ، أي بعد وفاة الصديق )١٠/١٧٦( »سري أعالم النبالء« يف ـرمحه اهللا تعاىل ـ 

 !بأكثر من مائة سنة
ذا  إملسو هيلع هللا ىلصكان الرجل من أصحاب النبي «:  قالـ رمحه اهللا تعاىل ـ جاء هذا األثر  عن عدي بن أرطأة :اًثاني

ِّزكي قال  ـرمحه اهللا تعاىل ـ  أخرجه البخاري .»، واغفر يل ما ال يعلمون ال تؤاخذين بام يقولونَّاللهم« :ُ
ِّ باب ما يقول الرجل إذا زكي»األدب املفرد«يف  حه الشيخ األلباين رمحه اهللا َّ وصح،)٧٦١( برقم ،ُ
رمحه ـ ، والبيهقي )٣٥٧٠٣( رقم »فملصنَّا«يف  ـ ه اهللا تعاىلرمحـ  ة ابن أيب شيباً، وأخرجه أيضىلتعا

 »فتح الباري«يف ابن حجر ، وكذا ذكره احلافظ )٢٢٨برقم /٤( »ب اإليامنَعُش«يف ـ اهللا تعاىل 
 .، وسكت عنه)٤٩٣برقم /١٠(

ُ وجدت األثر يف زيادات نعيم ابن محاد :ًثالثا  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عىل ما رواه املروزي ـرمحه اهللا تعاىل ـ ُ
 :، ولفظه)٥٧( رقم )١٤ص( »الزهد« يف كتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـن ابن املبارك ع

ُعمر موىل غفرة: الصواب و، كذاـ ةفرع عن ابن عمر موىل ،أخربنا إبراهيم بن نشيط قل إذا «:  أنه قال ـُ
َزكيت بام ليس فيك   ، فإنك تعلم  اغفر يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين بام يقولونَّاللهم: ُِّ

    =                                                                                                      .»وال يعلمون
 




 

 

َزهريي ـ وهو من الشيخ سمري القال  •  ُاجتمعت« : ـب الشيخ رمحه اهللا تعاىلّطالُّ
ر ِكُب العلم، وكالعادة يف مثل هذه املجالس ذّن ببعض طالَّامَذات يوم يف ع
  اء الختالف املنهج، َوْعَ شًضور حيمل عىل الشيخ محلةُد احلَالشيخ وإذا بأح

ا لغضبه الشديد الذي ً وثاني،ًجل لعدم إنصافه أوالَّر بجدوى مناقشة الرُومل أشع
وهو ـ  ترى الشيخ هبذه الصورة َإذا كنت: فقلت له.  االعتدالّأخرجه عن حد
ك له ووقيعتك ِتَيبِ من غٌ فهو خريًصح مبارشةه له النُِّّفلامذا ال توج ـ ليس كام ترى
 ّأنا مل أره قط: ؟ فقالَبتَّهل جر: فقلت. األلباين ال يقبل النصيحة: فيه؟ فقال
 هذا التأثر ّر كلّهذا رجل تأث! سبحان اهللا:  يف نفيسُفقلت.  عنهٌ متواترولكن هذا

 أو أن يلتقي بالشيخ ومها يف بلد واحد بمشاخيه دون أن يبحث هو عن احلّق
 مع الشيخ يف بيتي، ً علميةً أمسيةُبتّ كان أن رتَّثم!! ةّومىض عليهام سنوات عد

  خالف يف ذلك الوقت، ب العلم، ومنهم ذلك املّا من طالً مجوعُودعوت
 الشيخ َنا بأغلب املجلس، وناقشُ بيشء من ذلك، واستأثر صاحبَم الشيخِلْعُومل أ

ف َرَ الغضب واإلحراج، وملا عَّني بدا عيلّنإ، حتى ّه واحتدُ صوتَوجادله وعال
ق البسمة ِارَفُ وواهللا مل ت،ال عليك :ً قائالً مبتسامَّ يف وجهي التفت إيلُذلك الشيخ

ة َعَة، مع طول بال وسة من الكتاب والسنَّّ عليه باحلجّ الشيخ، ومازال يردَوجه
 أل  اهللاَُأنا أمحد: ل وقال للشيخُجَّويف هناية املجلس قام الر. :صدر كعادته 

 معي َلتقيتاوهل أنت  : فقال الشيخ!ُّك بعد هذا التغريُت وأنني لقيتَّأنك تغري
                                                

  أخربنا إبراهيم من طريق ابن املبارك ) ٧٥ص(» صفة املنافق«وأخرجه جعفر الفريايب يف كتاب   =
 . به عمر موىل غفرةبن نشيط، سمعت

ّوعمر هو ابن عبداهللا موىل غفرة ـ بضم الغني املعجمة وسكون الفاء ـ  ْ ُ  بالل بن رباح، رباح أختبنت ُ
  مخس مات سنة ، ّعامة حديثه مرسلمدين . ، وهو ابن خالة ربيعة بن أيب عبدالرمحنُيكنى أبا حفص
  . ومائةأو ست وأربعني

ثنا أبو املغرية، ثنا : من طريق اإلمام أمحد بن حنبل) ٥/٢٤٠(» احللية«وأخرجه أبو نعيم يف : ًرابعا
ِإذا زكاك رجل يف وجهك فأنك«: يد بن ميرسة فيام بلغنا يقولكان يز: صفوان بن عمرو قال ٌ ُ ر عليه ّ

ّب وال تقر بذلك وقلَواغض  .»َّاللهم ال تؤاخذين بام يقولون، واغفر يل ما ال يعلمون: ُ
 




 

 

 

ن صحبوه َّد إخوانه من الشام ممَيخ إىل أحفأشار الش. ال: قبل اليوم؟ فقال الرجل
  : وقال ـ نَّامَا يف تلك األيام عىل الشيخ يف عًوكان ضيفـ فية َلَّيف الدعوة الس
 ،ي هذا يف الدعوة، ويعرف عنًِّ من عرشين سنةَني أكثرَبِحَ وهذا صَّأنا مل أتغري
 عليك ُ أخطأتُكنتا أنا فأطلب منك املساحمة إن َّ وأم،اً خري جزاك اهللاٍُّوعىل كل

 من املسلمني، ٍدَ أح أخطأت يف حقُِّ أن يغفر يل إن كنتأليف يشء، وأسأل اهللا 
 الشيخ َل يدِّر، وأخذ يقبَ أن بكى هو اآلخّفام كان من صاحبنا إال. : بكى َّثم

 .» لهًامِّا للشيخ معظ ا حمبًبعَّا مت  سلفيّورأسه، ومل أعرفه بعد ذلك إال
 3 ﴿  :ن قال اهللا فيهمَّىل أسأل أن جيعل اإلمام األلباين مم تعااهللاَ: قلت

4 5  6 8 7 9 : ;﴾. 
:  فسألهملسو هيلع هللا ىلص َّا منامية فيها أنه رأى النبيَؤيُ إخوانه رأى رَدَ أحّهم أنُثه بعضّحد •

د نارص َّل حممَس: ملسو هيلع هللا ىلص ُّن أسأل؟ فقال النبيَ يف احلديث مٌ يشءَّإذا أشكل عيل
 وهو ً عظيامًديثي حتى بكى بكاءَأن انتهيت من حفام :  قال.ين األلباينِّالد
 .»ون، واغفر ما ال يعلمونظنَّا يَّا ممً اجعلني خريَّمُالله: دِّيرد

   :وعندما أخربه تلميذه الشيخ عيل احللبي بوفاة سامحة الشيخ ابن باز  •
ـ رمحهام اهللا ـ ة وتكلم عنه َّكاء، فدمعت عيناه دمعات حارُه بالبَمل يتاملك نفس

 .ةَّلامت باربك
ست سنوات ـ : الذي عمل يف بيت الشيخـ د اخلطيب َّ األخ الفاضل حممذكر •

 ،ح بعض األمورِصلُ للشيخ عىل سطح بيته وأُ أعملًةَّ مرُكنت«: ّما نصه
 فغلبني القضيب وأنا أعىل ،رَ أرفعه من مكان آلخً طويالاًفحملت قضيب

 ُ الشيخَمِلَ فع،ىل السطحأن أهوي من أعـ لوال فضل اهللا ـ  ُطح فكدتَّالس
 وذرفت عيناه ، شكرَ هللا سجدةاً وسارع ساجد، فحمد اهللا عىل سالمتي،باخلرب
 .»اهاَّ دينار أعطاين إيَ وأخرج من جيبه مئة،بالبكاء

                                                
 ).٤٤-٤٢ص(لسمري بن أمني الزهريي  »ث العرصِّحمد«   )  ١(
 .١٣٤: آل عمران   )٢(




 

 

  ين والعياذ باهللا، فبكى الشيخ ِّ والدّبَّ الرّبُسَ يهَ والدّهم أنُثه بعضّحد •
ين عىل بعض هذه القبائح والعظائم يف ِّرأة من ينتسب إىل الدُملا سمع من ج

 . كافرّرتدُم عىل والده بأنه َمَكَ اهللا، وححّق
 ،»مةّالشيخ العال«: ً حمارضات الشيخ قائالىحدم إلِّدَقُهم وهو يُمدحه أحد •

 اجعلني َّمُالله :ةَّيق األمِّ ما قاله صدّ أن أقول إالُدِال أج«: فبكى الشيخ وقال
 ًوكان دائام. »يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين بام يقولونظنون، واغفر َا مما يًخري
 .»علم ـ تصغري طالبـ يلب َوُ طّما أنا إال«: يقول

ّوأخربه بعضهم عن مشكلة حصلت معه وأنه يف ورطة، فام هو إال أن دمعت  •
ُعينا الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ودعا بأن يفرج اهللاُ كربته؛ فكان ذلك ِّ ُ. 

                                                
 ).٥٠-٤٩ص(» صفحات بيضاء«     )١(




 

 

 

 
 

  
 

ٌأحسب أن اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل يصدق عليه الوصف بأنه أمار  َّ ّ
ٌباملعروف هناء عن املنكر؛ وذلك  لكثرة أمره وهنيه، ومن رأى ما نثره يف بعض كتبه َّ

 .ًـ فضال عن مجيعها ـ سريى مصداق ذلك
ِهذا بالقلم؛ وأما بالكلم فقد كان ال َ ًشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ معروفا بذلك َّ

َاملنهج، فال يتأخر عن إنكاره ملنكر رآه ولو هتاون به الكثري ّ. 
ُوأسوق إليك شيئا مما وقفت عليه يف كتب بعض من ترجم له ّ ً: 

َّكان يأيت للمساجد التي فيها قبور كعامة املشايخ، فأنا . ..«:  عن والده:قال  •
 .»إىل آخره... وفيه كذا.. ال جيوز، وهذا فيه كذاهذا يا والدي : ُكنت أقول له

ٌولقد كنت أذهب مع بعضهم ـ وأنا صغري .. «: ًوقال أيضا عن بعض شيوخه • ُ  
ِّمل أتفقه بالسنّة بعد ـ إىل قرب الشيخ ابن عريب ألصيل معه عنده ُّ ُفلام أن علمت ! ّ ّ
ّحرمة ذلك باحثت الشيخ املشار إليه كثريا حتى هداه اهللا ًُ َ  تعاىل، وامتنع من ُ

ًالصالة هناك، وكان يعرتف بذلك يل، ويشكرين عىل أن كنت سببا هلدايته،  ُ ُ  
  رمحه اهللا تعاىل وغفر له، واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن 

 .»هدانا اهللا
ً ال يأخذ من أحد شيئا ناوله إياه بشامله إطالقا، ويقول :وكان الشيخ  • ً ٍ َ

ُويكرر ذلك حتى يتنبه املعطي إىل .. اهللا هيديك، اهللا هيديك: ُملعطيلذلك ا َّ ُِّ
 .ُذلك فيناوله باليمني

                                                
 ).٢٠ص(ملحمد بيومي » لبايناإلمام األ«     )١(
 ).١٦ص(لعصام هادي »  بقلمهّحياة العالمة األلباين«ّنقال عن ) ١٢٩ص(» حتذير الساجد«     )٢(
 .كتب يل بذلك األخ سامي خليفة     )٣(




 

 

ُوقديام يف أثناء عمله يف دكانه لتصليح الساعات كان يعطي صاحب الساعة  • ُّ ً
ِّوصال بموعد التسليم، فلم يرض أحدهم بموعده وطلب أن يقدمه عىل  ُُ َ ً

 .»أنا مسلم«: هللا تعاىلغريه، فقال له الشيخ رمحه ا
ُكان إذا حج أو اعتمر ال يكّف عن أمر الناس باملعروف وهنيهم عن املنكر،  • َّ

 .»حتى وهو يف طوافه، ويف سعيه
َّشاهدته ذات مرة ـ وهو مريض ـ ودخل عليه : قال الشيخ سمري الزهريي • ُ

َّ وهم َأحد املعاجلني ـ وكان حليق اللحية ـ، وبعد أن أعطى الدواء للشيخ
ِّمجلك اهللاُ بام مجل به الرجال: :ُادع اهللاَ يل يا شيخ، فقال : باالنرصاف قال َّ َّ. 

َوكنّا ذات يوم يف حمارضة له بأحد املنازل، وكان صاحب الدار إذا ..  :قال •
ا منه أن ذلك مما يشوش عىل الدرس، فأق ِّدخل أو خرج مل يلق السالم ظن  ُ ُّ ّ بل ِ

َّملاذا ال يسلم إذا دخل وإذا خرج، وحتولت املحارضة إىل : عليه الشيخ وسأله ُِّ
 .أدب السالم عند الدخول وعند اخلروج، وآداب االستئذان، ونحو ذلك

ًرجال يأكل بشامله فقال لهرأى  • . ّال تأكل بشاملك، فإن الشيطان يأكل بالشامل: ُ
 .َّثم رسد األحاديث يف ذلك

املؤمن «: َة اجلمعة، فذكر اخلطيب من مجلة ما ذكر حديثٍصىل ذات يوم صال •
ًللمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فبعد أن . »املرصوص«: ، وزاد فيه لفظ»ّ

َّانتهت الصالة قام الشيخ وأقبل عىل املأل وبني عدم وجود هذا اللفظ يف رواية 
 .ّاحلديث، وحض عىل رواية األحاديث كام جاءت دون زيادة

َّذهب شيخنا ـ األلباين ـ مرة لتصليح سيارته، وبينام «: عصام هاديقال الشيخ  • ً
ّإذ تقدم منه شاب فسلم عليه وقال» الكراج«هو يف  ّ ٌيا شيخنا، أنا طالب يف : ّ

                                                
 .كتب يل بذلك األخ سامي خليفة     )١(
 ).٣١-٣٠ص(لسمري الزهريي » ِّحمدث العرص«     )٢(




 

 

 

ًاملعهد الرشعي وعندنا الدكاترة يتكلمون عليك ويطعنون بك وخصوصا  ّ
ِّيا أخي، كفى بالرجل كذبا أن حيد: فقال شيخنا! فالن وفالن ُ ّث بكل ما ً

ُسمع، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، سل عام يفيدك يف دينك ُ ُ ََّّ!«. 
وكان بعض الناس يبدأ سؤاله للشيخ قبل إلقاء السالم، فكان ـ رمحه اهللا تعاىل  •

ُـ يأمره بالسالم قبل أن يسأل، وبعد أن جييب عىل سؤاله يقول َال تنس أن : ُ
َّتسلم عيل ِّ ُ. 

                                                
 ).٢٠ص(م هادي لعصا» ِّحمدث العرص«   )١(
ُهذا اخلرب حدثني به وكتبه يل األخ سامي خليفة، وقد قمت بصياغته     )٢( ّ. 




 

 

 
 

 
 

َكان وال يزال أهل العلم ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ أحرص الناس عىل أوقاهتم؛ 
ّلعلمهم بعظيم شأن العلم وحتصيله، وأن إمهال يشء من األوقات بال فائدة معناه 

 .ضياع يشء من العمر وفوات يشء من اخلري
ذلك، ومن هذا َّومن تتبع أخبار سري العلامء ونظر يف ترامجهم عرف مصداق 

َّ يف ترمجة اإلمام سليم بن أيوب الرازي :ُالباب ما ذكره ابن عساكر  َُ:   
ّأنه كان حياسب نفسه عىل األنفاس، ال يدع وقتا يميض عليه بغري فائدة، إم« ًَ َُ ِ ا ُ

ًينسخ أو يدرس أو يقرأ أو ينسخ شيئا كثريا ً«. 
سفراييني أنه نزل ّولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج اإل«: قال ابن عساكر

ًقد قرأت جزءا يف طريقي: ًيوما إىل داره ورجع فقال   ّوحدثني املؤمل : قال. ُ
ِّبن احلسن أنه رأى سليام حفي عليه القلم فإىل أن قطه جعل حيرك شفتيه فعلم أنه  ً ُُ ّ

ٌيقرأ بإزاء إصالحه القلم لئال يميض عليه زمان وهو فارغ، أو كام قال ّ«. 
ّأن » أدب اإلمالء واالستمالء« يف كتابه :السمعاين وقد ذكر اإلمام 

َّحدثنا فالن، ثم أعاد املستميل : ِّاملحدث إذا قال ِّ ما قاله املحدث بصوت )ِّبلغ ُ امل(ّ
ُعال، فإن املحدث يأخذ بالتسبيح واالستغفار يف أثناء رفع املستميل صوته ليكتب  ِّ ّ ٍ

ِّالطالب كالم املحدث َ ّ. 
فوا باملحافظة ِرُمن أولئك العلامء الذين عـ رمحه اهللا تعاىل ـ ين وكان اإلمام األلبا

 . وتتلمذ عليهُهَبَن صاحَ يف كالمه وكالم مٌ وشواهد ذلك كثرية،عىل أوقاهتم
                                                

 ).١٧/٦٤٦(» سري أعالم النبالء«: وانظر). ٢٦٣ص(» تبيني كذب املفرتي«   )١(




 

 

 

 :قال رمحه اهللا تعاىل يف أثناء حديثه عن مهنة تصليح الساعات* 
َّوفضله عيل أن وجهني منذ أول شبايبومن توفيق اهللا تعاىل « َّ ّ إىل تعلم هذه َّ

َّاملهنة؛ ذلك ألهنا حرة ال تتعارض مع جهودي يف علم السنّة، فقد أعطيت هلا من  ُ
 .ّوقتي كل يوم ـ ما عدا الثالثاء واجلمعة ـ ثالث ساعات زمنية فقط

ّوهذا القدر يمكنني من احلصول عىل القوت الرضوري يل ولعيايل وأطفايل،  ِّ
ُعىل طريقة الكفاف طبعا، فإن من د َّاللهم اجعل «: عائه ـ عليه الصالة والسالم ـًّ ُ

ًرزق آل حممد قوتا  .رواه الشيخان» َّ
ُوسائر الوقت أرصفه يف سبيل طلب العلم، والتأليف، ودراسة كتب احلديث،  ُ
وخاصة املخطوطات منها يف املكتبة الظاهرية، ولذلك فإنني أالزم هذه املكتبة 

ّما أقضيه من الوقت فيها ما بني ست ساعات ويرتاوح ! ّمالزمة املوظفني فيها هلا
 .» وثامين ساعات يوميا عىل اختالف النظام الصيفي والشتوي يف الدوام فيها

ّوإن كل من رآه يف املكتبة آنذاك يعرف مدى اجتهاده وحرصه عىل «* 
ّاالستفادة من وقته، حتى إن الكثريين من الناس كانوا حيملون عليه لكثرة اهنامكه يف 
ُاملطالعة التأليف أثناء زيارهتم له يف املكتبة، وبالطبع كان للشيخ عذره ألنه ال يريد 
َّإضاعة الوقت بالرتحاب واملجاملة، وكان جييب عن بعض األسئلة التي توجه إليه  َ ُ

ِّوهو ينظر يف الكتاب دون أن يرفع برصه إىل حمدثه بأوجز عبارة تؤدي الغرض ِّ ُ«. 
لم والبحث والتأليف ِ عىل وقته يف العُصِ حيرّا قطً عاملَمل نر«: َقال أحد تالميذه

 أو خرجنا معه ،رناه يف بيتهُام زّوكان كل، واملدراسة واملناقشة مثل الشيخ يرمحه اهللا
 ًالَّ كان يبدأ أو.. أو اجتمعنا به عند بعض إخواننا، أو جاء إلينا،يف رحلة

ل ِدخُعابة تُلساته من دَ وما كانت ختلو ج،ناُلِ وجيام،اًا واحدًا واحدباالطمئنان عنّ
                                                

 ).٩-٨ص(عصام موسى هادي : ، مجع وإعداد»ّحياة العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل بقلمه«     )١(
ِّترمجة موجزة لفضيلة املحدث الشيخ أيب عبدالرمحن حممد نارص الدين األلباين«    )٢( »  وأضواء عىل حياتهَ

 ).٧ص(عاصم عبداهللا القريويت . د: بقلم




 

 

ماذا عندك يا أبا أنس؟ ماذا :  بعدها يقولَّسائه، ثمَلُور عىل جُّا من املرح والرس وَج
 ً ومناقشةًلامِا وع دِها جّكل ـ يرمحه اهللاـ عندك يا أبا فالن؟ فكانت جمالسه 

 .» يف حياتهٌنفيسوالوقت  ـ ولو كان حقاـ ، واملزاح قليل يف حياته ًومدارسة
 باستثناء أوقات ،اً من وقته شيئُرِدَ الشيخ ال هيّ أنُولقد رأيت«: ًوقال أيضا

َ وألف أكثرَبَام طالع وكتَّ منها، وربّدُب احة واحلاجات التي الَّالر  من مخس عرشة ّ
مره، فهذا ُ يف اليوم والليلة، وربام أكثر من ذلك، ولقد بارك اهللا يف وقته وعًساعة

 .» عىل ذلك وهللا احلمدٍ شاهدُ أكربّه العلميُنتاجإ
ِجيـ رمحه اهللا تعاىل ـ وكان ... « ه إليه، وهو َّجَوُ عن بعض األسئلة التي تُيبُ

َ إىل حمُهََرصَ بَعَرفَر يف الكتاب دون أن يُنظَي  .»ضَرَي الغِّ عبارة تؤدِزَه بأوجِثِّدُ
ِّقبال االتصاالت اهلاتفية من الساعة ًوكان رمحه اهللا تعاىل قد جعل وقتا الست

ُالتاسعة إىل الساعة احلادية عرشة، فاتصل عليه أحدهم قبل الساعة التاسعة بدقيقة  ّ
َّهذا الوقت يل، اتصل بعد دقيقة: فقال له الشيخ ُ. 

 عن فُرتَ ال يًكان يذهب إىل املكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عرشة ساعة«و
 البسيط ُهَ وكان يتناول طعام،الةَّ أثناء فرتات الصّوالتحقيق إالاملطالعة والتعليق 

رفة ُ إدارة املكتبة وافقت عىل ختصيص غّ حتى إن،يف املكتبة يف كثري من األحيان
 َ ووافقت عىل منحه مفتاح،ة للشيخ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية املفيدةَّخاص

نني، وهم ينرصفون إىل ِّ بعض السا يفًفني صباحَّبل املوظَل قُدخَاملكتبة، فكان ي
 فربام ،َاءَقَى يف املكتبة ما شاء اهللا البَبقَ ولكن الشيخ ي، ال يعودونَّا ثمًرْهُبيوهتم ظ

 .» ينرصفَّشاء ثمِ العِّيلَصُي
                                                

 ).٤٨ص(» ِّاإلمام املجدد«     )١(
 ).٤٨ص(» ِّاإلمام املجدد«     )٢(
 ).٧ص(» َترمجة موجزة«     )٣(
 .سامي خليفةَّكتب إيل بذلك      )٤(
 ).٧-٦ص(» َترمجة موجزة«     )٥(




 

 

 

ليبني  ـ وكان ذلك عىل قدر طاقتهـ ا اشرتى قطعة أرض رخيصة الثمن ّومل
 عن املكتبة الظاهرية التي كان ًة بعيدةخيصَّ كانت تلك األرض الر،ًعليها منزال

 عن ً فضال،ًا طويالًذ منه وقتُ وكان امليش إىل املكتبة عىل قدميه سيأخ،د عليهاَّيرتد
   ألركبها، وكان ًجةاَّ درُاشرتيت«: يف األمر فقالـ رمحه اهللا تعاىل ـ ر َّ فك،بَعَّالت
 !اجةَّ يركب درًامَّمَعُا مً شيخّ أن:د مثل هذا املشهَنْوَرَشقيون يَمِّالد ـ ةَّل مرَّألوـ 

 »املضحك املبكي«د، وكان هناك جملة تسمى َبوا من ذلك املشهَّفلذلك تعج
 ال أبايل ُراف، وكنتِّد ضمن النكت الظَ فذكر هذا املشه، نرصاينٌها رجلُرِصدُي

 .»ني هو الوقتُّ الذي هيمّ فكل،هبذه األمور الصغرية
َّواستدعى الشيخ أحد النج ِّارين إىل بيته وطلب منه تغيري اجتاه فتحة باب املكتبة َ

ُمن اجلهة اليمنى إىل اجلهة اليرسى ٍفتجاوب النجار من جهة واستغرب من جهة ! ُ ُ َّ
ًفأجاب الشيخ عىل تعجبه واستفساره قائال!! أخرى ُإذا كان الباب يفتح عىل اجلهة : ُّ ُ

َّاليرسى فإن هذا يطول عيل الطريق إىل مك ِّ ُ وأنا أنزل إىل املسجد ! ّتبي عدة خطواتُّ
ًمخس مرات يف اليوم والليلة، زيادة عىل خروج أو خروجني لبعض حاجات املنزل  ٍ َّ

َّفكم يضيع عيل من الوقت بالرتاكم نتيجة هذه اخلطوات .. َّوشؤوين اخلاصة ُ
َّفإذا حولت فتحة الباب إىل اجلهة ! ُاإلضافية التي يمكن تالفيها واختصارها؟

ِّخرى استفدنا هذا الوقت املهدور عىل قيمته وكرب أمهيتهاأل َ ِ. 
 اإلخوة يشكون أنك ُ بعض،ناَيا شيخ: قلت لشيخنا«: وقال بعض تالميذه

ق اهلاتف يف وجه ِغلُا تً وأنك أحيان،ا الستقبال املكاملاتًصَّا خمصً وقتَجعلت
ا َّا يف بياض، وأمًادَوَ سُتْبَتَ ذلك ما كَا عن الوقت فلوالَّأم: ناُفقال شيخ. ائلَّالس

 فرييد األخ أن ،ما يف جمال:  وإنام أقول لهًئاه مبتدُِقغلُعن إغالق اهلاتف فأنا ال أ
ق ِغلُ فيأبى، فعند ذلك أِةَدَْي احلَمَدَب منه عُ فأطلُيدِحَ فيٍه عن يشءُين أو أسألَرِاوَُحي

                                                
 ).٣٠-٢٩ص( »صفحات بيضاء«   )  ١(
 .عبداحلميدبن حسن بن َّكتب إيل بذلك الشيخ عيل      )٢(




 

 

 .»ائلنيَّ السِ وقتي ووقتِا لعدم إضاعةًفِاهلاتف آس
ّومما كتب إيل وحدثني به األخ سامي خليفة قال َّ ًوضع الشيخ كشافا «: َّ ّ

َمتصال بالكهرباء موجها إىل موضع يده عند الكتابة ليستعمله مبارشة حال انطفاء  ًً ًّ َّ
 .»الكهرباء

ّومما حدثني به الشيخ خالد العبد املحسن أنه دخل عىل الشيخ يف مكتبته : ّ
ّفرأى حبال ممدودا وقد علق ّ عليه جمموعات من األوراق املخطوطة، كل جمموعة ًً

ّمثبتة بجانب أختها، فسأل الشيخ عن سبب ذلك فأجابه بأن ذلك خيترص عليه 
 .الوقت يف احلصول عىل املجموعة املقصودة يف أرسع وقت

ًومما كتب به إيل األخ سامي خليفة أيضا قال َّ ُكان ـ الشيخ ـ يطلب منِّي أن «: ّ
ًأناوله كتابا َ ُ فيه ترمجة معينة، فإذا أحرضت الكتاب قمت بتقليب صفحاته قبل ُ ُ َّ ُ

ًتسليمه له حتى أعثر عىل مطلوبه، فعاتبني قائال ّأنت معطل عن عملك وأنا : ُ ُ
ّمعطل عن عميل ُ؛ ألين أنتظرك، فأعطني الكتاب ألبحث واذهب أنت لعملكُ ّ« . 

 ،اولة بيني وبينه أجلس مقابل الشيخ والطُكنت«: ًبعض تالميذه أيضاوقال 
ا ًنا إذا احتاج كتابُفكان شيخ... بة عىل الطاولةَّب مرتُ من الكتٌوكان أمامي بعض

اه َّذ الكتاب من أمامي وأعطيه إيُ فآخ، الفالينَناولني الكتاب: منها يقول
ل الكتاب، وهذا ِّاه بالعكس أحتاج إىل أن أحوَّني إيَإذا أعطيت: بالعكس، فقال يل

 .» للنظر فيه؟اًاه جاهزَّي إيِينِطْعُ الوقت، فلامذا ال تَنِا مًذ جزءُيأخ
ّومل تقف مهته عند هذا فحسب، بل اسمع إىل قوله عندما حتدث عن سجنه ُ َّ: 

َّقدر عيل « م مع عدد من العلامء ١٩٦٩هـ املوافقة لسنة ١٣٨٩ُأن أسجن يف عام ّ
ُ للناس، فأساق إىل سجن من غري جريرة اقرتفناها سوى الدعوة إىل اإلسالم وتعليمه

                                                
 ).٨٨ص(عصام موسى هادي ل »ث العرصِّحمد«   )  ١(
 ).١٣٣ص( »ث العرصِّحمد«     )٢(

 




 

 

 

ًالقلعة وغريه من دمشق، ثم أفرج عنِّي بعد مدة ألساق مرة ثانية وأنفى إىل اجلزيرة  ً َّّ ِ ُ
 .ألألقيض يف سجنها بضعة أشهر، أحتسبها يف سبيل اهللا 

َّوقد قدر اهللا أن ال يكون معي فيه إال كتايب املحبب  ّ وقلم » صحيح مسلم«ّ
ُ حتقيق أمنيتي يف اختصاره وهتذيبه، وفرغت من ُرصاص وممحاة، وهناك عكفت عىل

َذلك يف نحو ثالثة أشهر، كنت أعمل فيه ليل هنار، ودون كلل وال ملل، وبذلك  َ ُ
ّانقلب ما أراده أعداء األمة انتقاما منَّا إىل نعمة لنا، يتفيأ ظالهلا طالب العلم من  َّ ً َّ

ُّاملسلمني يف كل مكان، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم  .» الصاحلاتِّ
ِوملا أجرب عىل اخلروج من األردن إىل سوريا وبعد استخارته واستشارته سافر  ُ ّ

 :إىل بريوت قال
ٍ يف الثلث األول من الليل قاصدا دار أخ يل قديم وصديق ُوصلت بريوتف ...« ً َّ

َّويف محيم، فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه املعروف، وأنزلني عنده ضيفا معززا مكر ُ ًّ َّ ًما ً
 .ًجزاه اهللا خريا

َّ فلام استقر يف منزله قراري، وارتاح من وعثاء السفر بايل، كان من الطبيعي جدا  َّ
ِّأن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة فأتوجه بكليتي إىل الدراسة واملطالعة يف مكتبته  ُ َّ

صادر التي العامرة الزاخرة بالكتب املطبوعة منها واملخطوطة النادرة، وفيها أكثر امل
َّتلزمني وكثري مما ليس يف مكتبتي يف دمشق ُ. 

َّفرغبت منه أن يطلعني عىل فهرست املخطوطات واملصورات التي يف حوزته  ُ
ِّمسجلة عىل البطاقات، فاستجاب لذلك بكل نفس طيبة وأرحيية إسالمية منه  َّّ ً

 .»ًمعروفة، أحسن اهللا إليه وجزاه خريا
عة وما بذله الشيخ من جهد ـ مع أنه مأمور بالراحة ملدة َّوأما قصة الورقة الضائ

 .ٌستة أشهر ـ فأمر عجب
                                                

 ).١٤ص(» ّحياة العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل بقلمه«     )١(
 ).١٩-١٨ص(» ّحياة العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل بقلمه«     )٢(
 ).٥٦-٥٤ص(انظرها      )٣(




 

 

ُوملا استعار ـ لعدم قدرته عىل الثمن ـ كتاب العراقي يف ختريج أحاديث 
 :قال رمحه اهللا تعاىل» اإلحياء«

َّوأنا أكاد أطري فرحا، وذهبت إىل الدكان فكنت أغتنم ُوأخذت الكتاب ... « ُّ ُ ً ُ
ّغياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتايب، وخططت خطة لنسخ فرصة  ختريج » املغني«ُ

َّ، فبدأت أنسخ، واشرتيت ورقا واختذت يل مسطرة، وهي عبارة عن مقوى »اإلحياء« ً ُ ُ ُّ ً
 .»كرتون خييط بخطوط متوازية من الوجهني

ّوعندما كان يعمل يف دكانه ـ إصالح الساعات ـ قال رمحه اهللا تعاىل ُ: 
َّتعرف عيل رجل فلسطيني من املهاجرين إىل دمشق، فعرض عيل أن يضع . ..« َُّ َّ

ُفهذا كان أيضا يعينني... ابنًا له ليتعلم املهنة ٌفتوفر أيضا بواسطته يشء من الوقت، .. ً ً ّ
ًفبهذه الصورة كنت وفرت وقتا طويال لدراسة العلم ودراسة املكتبة الظاهرية ًّ ُ ُ«. 

ّته يف اشتداد مرضه ما قالته ابنته أم عبداهللا أثاهبا اهللا ومن عجيب حرصه عىل وق ُ
َفانقطع فرتة رغم أنه ما فتئ حياول ًجعله اهللا طهورا ـ ـ ثم زاده املرض وهنًا .. « :تعاىل ً

ِّاالستفادة من أي سانحة جيد فيها بعض النشاط، حتى ولو كانت مخس دقائق، ال بل 
ًعندها، فيجلس ليتمها متحامال عىل حتى لو كانت مجلة أو كلمة كان قد وقف  َّ ُ

 .»...ضعفه وأوجاعه
 :ـ قالتعاىل ـ أثابه اهللا َّا كتب إيل الشيخ حممد زياد التكلة ّومم
َّحدثنا الشيخ حممد عيد العبايس غري مرة قال« ًكنّا طلبنا من شيخنا درسا، فقال : ّ

ّما عندي وقت مطلقا، إال إذا رغبتم أن تأتوا إىل ال: لنا ً ّدكان وألقي عليكم وأنا أصلح ٌ
 .»ُفكنّا نزوره ويلقي علينا الدرس وجييب عن أسئلتنا وهو يقوم بعمله. الساعات

                                                
 ).١٢ص(» اإلمام األلباين حياته ـ دعوته ـ جهوده يف خدمة السنّة«     )١(
 ).٢٢ص(» اإلمام األلباين«     )٢(
 ).٦/٣(» السلسة الضعيفة«مقدمة      )٣(




 

 

 

 
 

  
 

ًأحدمها يف وقت قليل ينجز كثريا ًوآخر يف وقت كثري ينجز قليال.. ُ ّوالرس يف .. َ
ّذلك يشء رآه األول فوطئه بقدميه ومر عليه، ورآه الثاين فوطأه بقدميه ونام  َّ ٌَّ

 .الفوضوية: ذلك اليشء اسمه... عليه
ِّوتراكمها يورث تداخلها، ِّوتأجيل األعامل عن مواقيتها يولد تراكمها، 

ًوالتأجيل والرتاكم والتداخل حتجب بركة الوقت؛ تارة حجب نقصان، وتارة  ً
 .حجب حرمان

ناظر يف حياة بعض الناس يرى أن الفوضوية قد رضبت أطناهبا يف كثري من الو
ًا أهدر عليهم كثريا من أوقاهتم، فضال عن تراكم األشغال وانشغال البالَّ مم؛أمورهم ً. 

ا كان أهل العلم أعلم الناس بقيمة الوقت كانوا أوىل من غريهم بالعناية ّملو
 .بأوقاهتم وأشغاهلم

 ظهر يل عنايته بالرتتيب :ومن خالل قراءيت وسامعي عن الشيخ األلباين 
ًيف مجيع أموره، وذلك ـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ مما حفظ له كثريا من األوقات التي  ّ

 .تضيع عىل غريه
َتيب يف حياة الشيخ ليس مقصورا عىل أمر دون آخر، بل هو يف مجيع والرت ً

ًأموره كام أسلفت آنفا ُ. 
ُومما حيسن ذكره هنا قوله رمحه اهللا تعاىل ُِ ّ: 

ُدقتي هذه استفدهتا من مهنة الساعات« ّ«. 
                                                

 ).٩٧ص(لعصام هادي » ّحمدث العرص«     )١(




 

 

ِّوسأذكر أمثلة توضح عنايته بالرتتيب ً: 
ُملهمة التي يكثر تناوهلا، مثل ُفيه الكتب ايضع أمام مكتبه » ًدوارا«ِّاختاذه  -١ ُ َّ

اجلرح «، و»التاريخ الكبري«، و»هتذيب التهذيب«، و»هتذيب الكامل«
ُالرتاجم؛ ليسهل عليه تناول الكتب دون ُ وغري ذلك من كتب ...»والتعديل ُ

: :جملسه، وسأله عنه تلميذه عصام هادي فقال الشيخ القيام من 
ُته عند الشيخ أمحد شاكر، لكن لإلنصاف هذا ليس من ابتكاري، فقد رأي«

ُبحجم أصغر، وأنا كربته َّ«. 
ًجعلت وقتا كون أنك ْشَيا شيخنا، بعض اإلخوة ي«: سأله عصام هادي قال -٢ َ

ِخمصصا الستقبال املكاملات، وأحيانا تغلق اهلاتف يف وجه السائل ُ ً ً َّ ُ. 
ًأما عن الوقت فلوال ذلك ما كتبت سوادا يف بياض«: :فقال الشيخ  ُ ّ وأما .ّ

ًعن إغالق اهلاتف فأنا ال أغلقه مبتدئا، وإنام أقول للسائل ُ ُما يف جمال، فرييد أن : ِ
َاألخ أن حياورين، أو أسأله عن يشء فيحيد، فأطلب منه عدم احليدة فيأبى،  ُ ََ َ َِ ُ  

ًفعند ذلك أغلق اهلاتف آسفا لعدم إضاعة وقتي ووقت السائلني ُ«. 
ِّوكان رمحه اهللا تعاىل قد جعل وقتا الستقبال االتصاالت اهلاتفية من الساعة  -٣ ً

ُالتاسعة إىل الساعة احلادية عرشة، فاتصل عليه أحدهم قبل الساعة التاسعة  ّ
َّهذا الوقت يل، اتصل بعد دقيقة: بدقيقة فقال له الشيخ ُ. 

ّ غاية يف الرتتيب؛ فكل كتاب له رقم:مكتبة الشيخ كانت  -٤ َّ، والرف الذي عليه ً
ُله رقم، واخلزانة التي هو فيها هلا رقم، وكانت مجيع الكتب فيها والتي ترد إليها  ُِ ُ
ُمفهرسة عىل كراس، فكان الشيخ ـ أو أي أحد أراد كتابا ـ يستدل عليه برسعة،  َّ َّ ً َ ّ

ٌومن غري إضاعة للوقت يف البحث عنه، حتى املخطوطات هلا أيضا فهرس ً. 
                                                

 ).١٩ص(لعصام هادي » ّحمدث العرص«     )١(
 ).٨٨ص(» حمدث العرص«     )٢(
 .َّكتب إيل بذلك سامي خليفة     )٣(




 

 

 

ِّ يغضب إذا ما وضع أحد كتابا يف غري حمله، وكان يقول :وكان الشيخ  ً ٌَ
 .َمن مل يعرف مكان الكتاب فليضعه عىل الطاولة: لإلخوة

ًعند تدريسه لبعض الكتب اختذ لنفسه منهجا للتدريس، فمثال عند تدريسه  -٥ ً
ًالبن القيم كان أوال يقرأ عىل الطلبة املقطع من كتاب » زاد املعاد«كتاب  ِّ

ٍثم يعلق عليه بام عنده من علم سابق أو من تعليقات يستحرضها » الزاد« ِّ ُ
ُقبل أن حيرض للدرس، وكان درسه ما بني ثالثة أرباع الساعة والساعة 

 .َّالكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة لإلجابة عىل األسئلة
ّومما كتب إيل وحدثني به األخ سامي خليفة قال -٦ َّ ًوضع الشيخ كشافا «: َّ ّ

ًمتصال َ بالكهرباء موجها إىل موضع يده عند الكتابة ليستعمله مبارشة حال ّ ً ً َّ
 .»انطفاء الكهرباء

                                                
 ).١٣٤ص(» دث العرصحم«ذكر ذلك عصام هادي يف      )١(
 ).٢٨ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )٢(




 

 

 
 

  
 

َألهل العلم الراسخني دعابة ال جترح هيبتهم، ومزاح ال خيدش وقارهم،  َ ََّ ٌ َ ُِ َ َ ْ َ ٌ
اقتدائهم وّ ال تدخل دائرة املحظور الرشعي، وهذا من فقههم للنصوص طرائفو

 .ملسو هيلع هللا ىلصِّبنبيهم 
ِواإلمام األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كان ذا دعابة ومزاح، وما ألطف مزاح العامل  ُ

هذا اخلرب الطريف بني اإلمامني الكبريين َّخربين أوهلام ُودعابته، وأسوق إليك 
 :األلباين وابن باز رمحهام اهللا تعاىل

ِّأحد طلبة العلم مرة راكبا مع الشيخ حممد نارص الدكان  • ًً ََّ ، :ين األلباين َ
َّوكان الشيخ نارص يرسع يف قيادته للسيارة، فقال ذاك الطالب ُ هذه يا شيخ، : ُِ

ُرسعة وال جتوز، والشيخ ابن باز أخرب أن ذلك من إلقاء النفس إىل التهلكة  ّ ُ  
ًـ أو كالما قريبا من هذا ـ، فضحك الشيخ األلباين وقال َهذه فتيا من : ً َ ُ  

ّمل جيرب فن القيادة ِّ ُيا شيخ، سأنقل هذا الكالم إىل الشيخ : فقال الطالب! ُ
ُفقابلت الشيخ : قال الطالب. لهُانق: فقال الشيخ األلباين. عبدالعزيز

ُ يف مكة وأخربته بكالمي مع الشيخ األلباين وأخربته بكالم :عبدالعزيز  ُ ّ
ِّهذه فتوى من مل جيرب دفع الدية: وقالالشيخ يل، فضحك  ِّ َُ! 

ُهـ أنني دخلت مع بعض اإلخوة عىل اإلمام األلباين ١٣٩٨ّوأذكر يف حج عام  • ّ
ُيف خيمته يف منى، وناقشه أحدهم يف حكم التلفاز، فكان مضمون كالم  ُ

ًلو أن القائمني عىل التلفاز ال خيرجون فيه إال اجلائز رشعا فال أرى : الشيخ ُّ ِ ّ
ناقشه ـ وهو يف نوع انفعال ُفقال له الذي ي. ًبأسا بجواز إدخاله يف البيوت




 

 

 

! ّلكن يا شيخ، التلفاز صنعة كفار: بعدما أغلق عليه اإلمام مجيع األبواب ـ
َّفتبسم اإلمام وقال ـ بلهجته الشامية ـ لو صنع املسلمون تلفزيون ! شو«: َّ

َّ فسكت ذلك الرجل سكوتا مطبقا ثم ضحك الشيخ وضحك .»بتشوفه؟ ُ ًَّ ً ُ
 .الرجل عىل حرصهاحلارضون، وشكر الشيخ ذلك 




 

 

 
 

:  
 

ِّال ختلو حياة اإلنسان من مواقف متنوعة، فيها مفارقات وموافقات جتمع بني 
ّعجب وغري ذلك، وحياة العلامء فيها كثري من هذا القبيل مما ت والاللطافةالطرافة و

ّ؛ ألن مجيع طبقات الناس يقصدوهنم  ذلكحيكونه أو حيكى هلم أو حيكى عنهم
 .م، ومن أولئك األئمة اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىلويتبعون أخباره

ِّيذكرين هذا بقصة طريفة يف بعض املدارس يف دمشق، ... «: قال رمحه اهللا تعاىل • ُ
َفقد كان أحد األساتذة املشهورين من النصارى يتكلم عن حركة حممد بن 

ِّوحماربتها للرشك والبدع واخلرارة العربية يَّعبدالوهاب يف اجلز   فات، ويظهر ُ
َّيظهر أن األستاذ وهايب: أنه أطرى يف ذلك، فقال بعض تالمذته ّ!!«. 

ُصليت مرة بالناس إماما يف صبح اجلمعة يف إحدى قرى «: ًوقال أيضا • ُّ ً ًَّ ُ
َّالزبداين، فقرأت بعد الفاحتة ما تيرس من أول  َّ ِّ؛ ألين ال أتقن حفظ »الكهف«ُ

ُّ، فلام كربت للركو»السجدة« َّ ّع هوى املصلون كلهم إىل السجودَُّ ّ ًتومها منهم ! َ ُّ
ِّأنني كربت لسجدة التالوة ُ ًلكن الذين كانوا من خلفي مبارشة انتبهوا إىل ! َّ

َّأنني يف الركوع، فنهضوا وشاركوين فيه، وأما الذين كانوا خلف املنرب  ُّ  
ّال يرونني فقد استمروا ساجدين حتى سمعوا قويل َده، ِسمع اهللاُ ملن مح: َُّ

َّفقطعوا الصالة وأحدثوا ضجة ُوبعد أن سلمت من صاليت وعظتهم ! َ َُ ّ
َوذكرهتم بام جيب عليهم من اخلشوع يف الصالة واالنتباه ملا يتىل عليهم من  ُّ ُ

 .»!ُآيات اهللا، وأن ال يذهب فكرهم فيها إىل الزرع والرضع
                                                

 ).١٧(رقم حتت حديث » السلسلة الصحيحة«   )١(
 ).٤٦-٤٥ص(عصام موسى هادي : تأليف» ّحياة العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل بقلمه«     )٢(




 

 

 

َّاشرتيت دراجة ألركبها، وكان ـ ألول م«: ًوقال أيضا • ً َّ َرة ـ الدمشقيون يرون ُ ََّ ُّ ِّ
َّأن شيخا معمام يركب دراجة: مثل هذا املشهد ً َّ ُ ً َّفلذلك تعجبوا من ذلك ! ّ

َّاملشهد، وكان هناك جملة تسمى  ُ ٌ ُاملضحك املبكي«َ ُِ« ،يصدرها رجل نرصاين ٌ ُ ُُ ِ
ُفذكر هذا املشهد ضمن النُّكت الظراف، وكنت ال أبايل هبذه األمور الصغرية،  ُ ِّ َ

ُّكل الذي هيمني هو الوقتف ّ«. 
ُشجرة تني، وكان يأخذ ثمر التني منها وهو جالس يف رشفة َّيف عامن كان يف منزله  • ٌ

ّ وذلك عن طريق عصا طويلة من ابتكاره؛ وذلك أنه جعل العصا مقسمة ،املنزل
ّمتداخلة بحيث يتحكم يف طوهلا وقرصها حسب اختياره، ووضع يف هنايتها 

ًكأسا مدببة َّ َّ حادة، بحيث يسقط فيها التني إذا مسه برأس تلك العصاً ً ّ. 
ًكان يف منزله طيور وكان مكان الطيور يبعد عن رشفته قرابة عرشين مرتا،  • ٌُ ُ

ًوقد وضع ماسورة ـ أنبوب نقل السوائل ـ طرفها عند رشفته وهنايتها يف 
إذا أكل ّمكان الطيور، فكان يضع احلب يف رأس املاسورة فينزل إىل الطيور، و

ّشيئا من احلب أو اللوز وما شاكله جعل ما بقي من فضالته يف رأس املاسورة  ً
 .لينزل إىل الطيور

َكان مرة يقود سيارت • ً ه فسقطت السيارة يف مكان منخفض، فقال بعض الناس الذين َّ
 .»!ِّقل يا ستري«: َّفأجابه الشيخ من داخل السيارة! يا ساتر: شاهدوا احلادث

ُوكان مرة يتكلم وهو نائم، فاقرتبت « :قال ابنه • ً َمنه ألسمع كالمه فتح عينَه َّ
َّتتجسس عيل؟ وضحك: ًفجأة وقال َّ«. 

                                                
ّجملة هزلية تصدر يف دمشق لصحفي اسمه حبيب كحالة، ينرش يف كل عدد منها صورة تبقى تلك     )١(

َالصورة األسبوع كله حديث البلد  ).١٥٢-١/١٥١(» ذكريات الطنطاوي«ُّباختصار وترصف من . ّ
 ).٣٠ص(» صفحات بيضاء من حياة اإلمام حممد نارص الدين األلباين«     )٢(
ُهذا اخلرب واخلربان اللذان قبله حدثني هبا وكتبها يل األخ سامي خليفة، وقد قمت بصياغتها     )٣( ّ. 
 .املرجع السابق     )٤(




 

 

منذ «: ً هذه القصة التي حصلت له قديام ملا كان يف دمشق:الشيخ وذكر  •
َّبعض سنني جاءين أحد اخلطباء يف بعض مساجد دمشق ومن الوعاظ  ُ ُ

ّاملتجولني، فذكر يل أنه أل ُف كتابا أورد فيه أحاديث انتقاها من كتب السنّة، ِّ ً
: قال. ُوأنه طلب من بعض األغنياء املحسنني أن يساعده عىل طبع الكتاب

ِّإذا كان األستاذ نارص الدين األلباين يوافق عىل طبعه : ِفقال له ذلك املحسن
ّفأنا أساعدك عىل ذلك، ثم طلب موافقتي فأبيت حتى ُ ، ّ أطلع عىل الكتابَُّ

ُفلام تصفحته وجدت فيه أشياء عجيبة مستنكرة، من ذلك أنه َّفأرسله إيل،  ُ ّ ّ
من » صحيح مسلم«ً الذي رواه مالك بالغا إىل ؛عزى قول عيسى 

ِّحديث أيب هريرة مرفوعا إىل النبي   ..!قال عيسى: قالملسو هيلع هللا ىلص ً
ّفلام رأيت هذا عجبت منه أشد العجب؛ لتيقني بأن مثل هذا احلديث ال أصل  ّ ّ ُ ُ

ّوال يف غريه من الكتب الستة، اللهم إال اجلملة األوىل » صحيح مسلم«ه يف ل َّ ّ ُ
ُمنه فهي عند الرتمذي من حديث ابن عمر بسند ضعيف كام بينته يف  َّ سلسلة «ُ

 .أو ما بعده) ٩٢٤(رقم » األحاديث الضعيفة
ُفاتصلت به هاتفيا وذكرت له رأيي يف الكتاب، وما فيه من مآخذ وأخطاء،  ُ ّ 

ُشدها هذا العزو، ثم قلت لهأ َّفمن أين لك هذا؟ فسكت برهة ثم: َّّ ً اصرب :  قالُ
ًقليال حتى آيت بالكتاب، ثم هتف إيل قائال ـ ويا هلول ما قال ـ ًَّ ّإن اإلمام : َّ

ّمالكا هو الذي عزى احلديث ملسلم يف كتاب الرب والصلة ما : فقلت!! الخ.. ً
ّأال تعلم أن بني ! هذا أهيا الشيخ ِّمسلم ومالك مفاوز وأن مسلام متأخر عن َ ً ّ

ّفإن من شيوخ مسلم اإلمام أمحد، ومن شيوخ هذا اإلمام الشافعي، ! مالك؟
َومن شيوخ الشافعي مالك، فكيف يعزو مالك احلديث إىل مسلم وهو قد  ٌ

 !مات قبله بسنني؟
ًثم سكت متحريا وتكلم بكلامت فهمت منها أن مالكا قال ذلك يف كتا ّ ُّ ً ِّ ! »املوطأ«به َّ

 .ِّهذا مستحيل، وسأدرس املوضوع وأبني لك احلقيقة إن شاء اهللا تعاىل: فقلت




 

 

 

ُفعدت إىل املكتبة الظاهرية وراجعت  بتحقيق حممد فؤاد عبدالباقي، » املوطأ«ُ
فكان ذلك هو السبب الكتشاف تلك اخلطيئة الفاحشة التي أنبتت أفحش 
ّمنها، بسبب جهل الناس باحلديث وقلة عنايتهم به، حتى يف املدارس الرشعية 

 .»ِّوالكليات
 أربعني ١٣٧٩لقد جوعت نفيس يف أواخر سنة «: : ويف قصة أخرى قال •

وذلك !  املاءّ، و مل يدخل جويف إالّا قطً أذق يف أثنائها طعاما، ملًا متتابعًيوم
 قبل ُ من بعضها دون بعض، وكنتُا للشفاء من بعض األدواء، فعوفيتًطلب

ذلك تداويت عند بعض األطباء نحو عرش سنوات دون فائدة ظاهرة، وقد 
 :خرجت من التجويع املذكور بفائدتني ملموستني

 ّا لظنً خالف،ة الطويلةّل اجلوع تلك املدّماستطاعة اإلنسان حت: األوىل
 .الكثريين من الناس

 كام قال ابن القيم ، اجلوع يفيد يف شفاء األمراض االمتالئيةّأن: واألخرى
ب كثريون، ولكنه ال يفيد يف َّا كام جرًفيد يف غريها أيضُرمحه اهللا تعاىل، وقد ي

التطبيب «فاد من كتاب ستُا ملا يً خالف،مجيع األمراض عىل اختالف األجسام
 .»اب األوربيني، و فوق كل ذي علم عليمّتُد الكَ ألح»بالصوم

ُوذكر الشيخ عيل بن حسن هذا املوقف ملا سافر مع الشيخ يف آخر عمرة  • ّ
 :َّ ـ فيام كتبه إيل ـاعتمرها، فقال

سيارة شيخنا وزوجته وولده، : األوىل: َّوقد كنّا مسافرين يف سيارتني... «
 .أنا مع بعض إخواننا: نيةوالثا

َفلام وصلنا ـ يوم اخلميس ـ مدينة  َ َمعان«ّ ُ، وهي آخر املدن األردنية قبل »َ
                                                

 ).٤٠-٣٨ص(لعصام هادي » باين بقلمهّحياة العالمة األل«ًنقال عن ) ٣٨ص(» نقد نصوص حديثية«     )١(
 ).١/٤١٩(» الضعيفةسلسلة ال«     )٢(
 




 

 

، وبعد خروجه »ّحالة عامر ـ تبوك«وصولنا إىل احلدود السعودية من جهة 
َّمنها بام ال يزيد عن عرشين كيلومرتا، فإذا بشيخنا ـ وهو سائُق السيارة األوىل  ً

ُ فجأة عىل يمني الشارع، فوقفنا خلفه ونزلنا مرسعني نستخرب ّسيارته ـ يقُف ُ َ َ ً
َّلقد نسيت جواز سفري يف عامن: :فقال ! َاألمر مستغربني َ وأريد أن ! ُ
 !أرجع إلحضاره

ُفحاولنا معه جاهدين أن نرجع نحن أو بعضنا وأن يبقى هو هناك حتى  ُ َ
َّنرجع، فأبى إباء شديدا وأرص أن يرجع هو ً ً َ! 

َان؛ فرجع هو إىل عامن إلحضار جواز سفره، وأكملنا نحن مسرينا وهكذا ك َّ
َإىل الديار السعودية، وبتنا يوم اخلميس ليلة اجلمعة يف أحد فنادق تبوك  ِ ِّ

ًمنتظرين وصول شيخنا ليال، فلم يصل َ ُ. 
ّفنمنا خممنني أنه تأخر لسبب ما، وقد يصل نصَف الليل أو بعده، فنتيقن من  َّ ِّ ّْ َ ُ ِ

ِّا، ومل يكن يومئذ هواتف متنقلةًذلك فجر ٍ. 
ّففوجئنا فجرا أن الشيخ مل يصل َّفاتصلنا بمنزله فلم يرد، وكررنا وحاولنا ! ً ُّ ّ

 !وال جدوى
ّفاتصلنا بجاره الويف وصاحبنا العزيز األخ الفاضل ّأيب عبداهللا عزت خرض ـ : ّ

ِحفظه اهللا وأرسته وأوالده ـ، ففوجئ بمجريات ما أخربناه  ُ َ َ وكان ذلك به، َ
َصبيحة يوم اجلمعة، وأخربنا أنه سيذهب إىل بيت الشيخ ليطمئن ويعلمنا اخلرب َ ِ ُ ّ َ. 

ُ جياوبنا، :ّوعاودنا االتصال ببيت الشيخ؛ فإذا به .. ًمل نصرب طويال ُ
َفاستعلمنا ـ مستغربني ـ عام جرى، وقد وعدنا أمس أن يعود يف اليوم نفسه،  َ َّ ُ

َأراد اهللاُ أن يعجم: فقال ُ ْ َ ًَقد عدت فعال! َ عود األلباين ِ ُ ُ!! 
                                                

ًعجم اليشء يعجمه عجام«: »لسان العرب«يف      )١( ُ َْ ُ ْ َ ََ ً وعجومَ ِ عضه ليعلم صالبته م:اُ َ ّ ََ ْ ِن خورهََ َ َ«. 
    =                                        .»ه وخربت حالهَوت أمرَلَ ب:ه أيَعجمت عود«: »حاحِّالص«ويف     

 




 

 

 

ًفزادنا تعجبا واستغرابا، فقال ً ُّعدت، ويف املركز احلدودي اكتشف الرشطي : ُّ ُ ُ ُ
ّاملسؤول هناك أن جواز سفري قد انتهت مدته وال بد من جتديده ُ ُّ ُ ّ! 

ً مهونا عليناُفاسرتجعنا وحوقلنا، فقال شيخنا ِّ ـ بإذن اهللا ـ ًوغدا السبت : ُ
َسأج ِّدد جواز السفر وأجدد املسري إىل العمرة إن شاء اهللاُ ُِّ. 
 ..ال، بل اسبقوين أنتم إىل املدينة النبوية: ُننتظرك يف تبوك، قال: فقلنا له

ُففعلنا مكرهني، ويف مساء اليوم التايل ـ أو الذي يليه ـ وصل شيخنا إىل املدينة  َ َ ُ
 .النبوية

                                                
ّإن: قالالثقفي َّجاج َلحل ةخطب ويف  = َمري املؤمنني نَكب كَنانته أِ َ َ َِ َ ً فعجم عيداهنا عودَ َ َُ َ ًا عودِ َّ فوجدين أمراُ َ َ َ ها َ

ًعود َّ وأصلبها مكرسا فوجهني إليكماُ ًَ ِ َ بأرضاسه ليخرب صالبتهاّعضهانه قد  أ:أي .َ َْ ََ ُ ْ ِ َّأنه جرب : ، يعنيَ
 .منهمجال فاختارين ِّالر
 ).٢/٣٢٧(البن قتيبة » غريب احلديث«: ظروان

ُ أرسلها إيل الشيخ عيل بالفاكس، وقد اخترصت بعض ألفاظهارسالة   )١( َّ. 




 

 

 
 

 

 
َّقبول األخبار عىل عواهنها وعدم الرتوي والتثبت من صحتها، ومن ثم بناء  َّ ُّ ِّ

 1 0 / ﴿: خمالٌف ـ بل مصادم ـ لقوله تعاىل.. ُّاألحكام والتصورات عليها
2    3 4 5 6  7 8 9 :    ; < = > ?  ﴾. 

ّالتثبت وما يرتتب من الفساد وهذه اآلية الكريمة جامعة مانعة يف بيان أصول  ُّ
 .عند عدمه

 .وأوىل الناس هبذا املنهج طلبة العلم، ناهيك عن أئمة العلم
وإليك هذا الكالم من الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل يف شأن كتاب مصنّف يف 
ِّالرد عليه، ومع ذلك مل يقطع الشيخ بحقيقة مؤلف الكتاب، بل توقف يف نرش رده  ّّ ِّ

ّيتضح األمر، زد عىل هذا اعرتافه بأن صاحب الكتاب قد أصاب يف بعض عليه حتى  ّ
 .ّما كتبه يف الرد عليه

 :قال رمحه اهللا تعاىل
ُلقد اطلعت منذ ثالث سنني عىل اجلزء األول من كتاب : وهبذه املناسبة أقول« ّ
أرشد السلفي، طبع املطبعة العلمية ـ : ، بقلم»األلباين شذوذه وأخطاؤه«: بعنوان

ِّاهلند، ثم عىل اجلزء الثاين منه؛ فتصفحتهام فتبني يل أن مؤلفه من ) ناسك ( اليكاؤن م ّ َّّ
ُمتعصبة احلنفية، وله اطالع ال بأس به عىل كتب احلديث ورجاله، ومل نعرف  ٌ ِِّّ

ٌشخصه، بل غلب عىل الظن أن هذا االسم مزور ال حقيقة له َُّ َّ ولذلك دارت الظنون ! ّ
                                                

 .٦: احلجرات   )١(




 

 

 

ّولكن ملا كان ال جيوز احلكم بعدائهم الشديد للسنّة وأهلها، حول بعض املشهورين 
ِ، ثم بدأت األخبار تتوارد من هنا وهناك أنه هو الشيخ ّبالظن أمسكنا عن اجلزم هبويته

 !حبيب الرمحن األعظمي املذكور
ُ؛ فإنه يؤسفني أن حيرش نفسه يف زمرة أعداء السنّة، يف الوقت الذي فإذا ثبت هذا ُ

ّتها وحتقيق كتبها، وال يظهر يل شخصيا إال كل ود واحرتام حينام كنّا يتظاهر بخدم ُ  ُّ ُ
ٍنلتقي به يف املكتب اإلسالمي يف بريوت، وكان يومئذ عىل تصحيح جتارب كتاب 

 !!»ّمصنّف عبدالرزاق«
ّ؛ فإنه ال بد يل من أن أشري إىل أن الرد املذكور حمشو بالبهت ّوإىل أن نتيقن أنه هو ّ ُّ ّ

َّاء عيل، وباجلهل بعلم احلديث ومصطلحه، والطعن يف أهله، كاإلمام أمحد واالفرت
 .ُّوابن تيمية وغريمها، مع التعصب الشديد للمذهب احلنفي

َّوهذا ـ بالطبع ـ ال يعني أنه مل يصب يف يشء مطلقا مما انتقدين فيه ً فام منّا من ! ُ
ّأحد إال رد ورد عليه إال النبي  ُ َّ َّّ َّ  .:مام مالك ، كام قال اإلملسو هيلع هللا ىلصَ

ّاآلن مسودة الرد عىل اجلزأين املذكورين؛ فإذا انكشف الغطاء وتيقنَّا أهنام َّولدي  َ َُّ َ ُ
ِّللشيخ األعظمي استخرنا اهللا يف تبييضهام، عسى اهللا أن ييرس لنا نرشمها ُ«. 

ّلعز الدين » منهاج الصاحلني«أنه ملا ذكر كتاب : ومما قد يدخل يف هذا املبحث
 :ّبليق، قال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ما نصه

ًفقد درست كتابه دراسة دقيقة ملناسبة عرضت، وتتبعت أحاديثه حديثا ... « ً ًُ َّ
جمموعها ًحديثا، فهالني كثرة ما فيه من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حتى جاوز 

 .»...األربعامئة حديث
ٍّأتى عىل رد يل عىل ُن شيخنا يقرأ الكتاب وبينام كا... «: وقال بعض تالميذه

                                                
 ).٧٧٢-٧٧١/القسم الثاين/١٠(»  واملوضوعةسلسلة األحاديث الضعيفة«     )١(
 ).و/٤(» السلسلة الصحيحة«من مقدمة      )٢(




 

 

ّإسامعيل األنصاري والسقاف، حيث نقل السقاف عن إسامعيل األنصاري توهيم  ّ
َشيخنا يف عزوه حلديث، فرددت عليهام مبينًا صواب شيخنا وخطأمها، فقال يل  ِّ ُ

ُهل وقفت عىل كالم األنصاري من كتابه؟ فقلت: شيخنا ُال؛ ألين بحثت عن : َ
ُاب ومل أجده واكتفيت بنقلالكت َّال يصلح هذا؛ إما أن تقف : فقال شيخنا.  السقافُ ُ

ِعىل كالم األنصاري بنفسك وتتأكد من كالمه، وإما أن حتذف ذكر األنصاري  َّ ّ
ّوتقترص يف ردك عىل السقاف ِّ«. 

صحيح أيب « يف كتابه ومن لطيف التوثق يف اخلرب قوله ـ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل
 :)ّاألم(» داود
َّوملا من اهللا تعاىل عيل« ّ َّباحلج إىل املسجد احلرام، ثم ) ١٣٦٨(يف العام املايض  ّ ّ

ُبزيارة مسجد نبيه عليه الصالة والسالم، ذهبت يوم األربعاء   إىل بئر ١٣٦٩َّ حمرم ٢٥ِّ
ّبضاعة لالطالع، فوجدته ال يزال يف البستان شامل املسجد النبوي، وقد وضع عل َُ يه ُِّ

ّمضخة آلية لغزارة املاء فيه، فإن ارتفاعه إىل سطح املاء يبلغ نحو  ًذراعا، ومن ) ١٣(ّ
ًذراعا، وقد متكنّا من معرفة ذلك بواسطة حبل جاء به ) ١٧(سطحه إىل فوهته نحو 

َّإلينا القيم عىل البستان، فربطنا بطرفه حجرا ثم أدليناه حتى القعر؛ فكانت النتيجة ما  ً ِّ
ِذكر ِّا قطر فوهته فستة أذرع كام ذكر املؤلف َّوأم. ُ َ ُُ ّ ِ َ ً، فالظاهر أن املاء زاد كثريا عىل :ْ ّ

 .»واهللا أعلم ما كان عليه يف عهده،

                                                
 ).٢٠ص(عصام هادي » ِّحمدث العرص«     )١(
 ).٨٩ص(عصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(




 

 

 

 
 

 
 

ُ أنه كان يوما يف دكانه ـ دكان تصليح الساعات ـ وكان جيلس :ذكر الشيخ  ً
َّعنده بعض اإلخوة ممن هم حديثو عهد بالسلفية، فدخل أستاذ صديق للشيخ 

ًيعمل مدرسا يف بعض قرى محص ومعه بدوي فقال األستاذ يا شيخ، هذا من : ِّ
 .قريتنا ومعه ساعة يريد أن يصلحها

ٌفلام أخذت الساعة ونظرت فيها وإذا هبا ساعة ثمينة، فقلت : قال الشيخ ُ َّ
 .حسنًا، سوف أصلحها: قلت. نعم: لعلك اشرتيتها من محص، فقال: للبدوي
 يف منَّيا شيخ، أشكل عيل عود الضمري عىل :  دخل بعض إخواننا فقالَّثم
 a b c d e f  ﴿: لعله أشكل عليك: فقلت له عىل الفور. آية

g   ih  ﴾ .ُفأجبت األخ. نعم: فقال...  
َّأما األول فأنا أعرف :  ـ وقد بدا عليه العجب ـ فقلت لهُّ التفت إىل جلييسَّثم

ّأن األستاذ يدرس يف قرية من قرى محص، وملا قال بأن البدوي من قريته والساعة  ّ ِّّ ُ
ُثمينة ال يمكن أن تباع يف القرى بل يف املدن، وأقرب مدينة عليه هي مح ص؛ لذا ُ

 .لعلك اشرتيتها من محص: قلت له
ُّوأما اآلخر فهو طالب علم وقوي، فعرفت أنه ال يشكل عليه أي آية، وهذه  ُ ُّ َ َّ

لعله أشكل : ؛ لذا قلت له»من«ِّاآلية اختلف املفرسون يف عود الضمري فيها عىل 
 .عليك اآلية الفالنية

                                                
 .١٩٠: األعراف     )١(
 ).١٢٩ص(لعصام هادي »  العرصِّحمدث«   )٢(




 

 

َّ التي ال يتنبه هلا غريه، وقد َّما يتنبأ به اإلنسان بفراسته ومالحظته الدقيقة«
 وقع يل شخصيا من هذا النوع حوادث كثرية لوال أنني كنت أبادر إىل الكشف عن 

 :فمن ذلك! ً أسباهبا الطبيعية لظنَّها الناس كشفا صوفيا
ًكنت يوما يف حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل اجلمع، إذ قلت ملن عن أنني  ُ

َيميني ـ وهو حي يرزق ـ ُ ُبعد قليل يدخل فالن ـ لشاب سميته ـ: ٌّ َّ فلم يمض . ّ
ًفنظر إيل جلييس دهشا كأنه يقول! سوى حلظات حتى دخل   : أكشف؟ فقلت: َّ

َّال بل هي الفراسة، ثم رشحت له رس املسألة ُ الشاب املشار إليه أعرف ّ وذلك أن ؛َّ
ّأن له دراجة عادية يأيت عليها إىل الدرس، وأعرف أيضا أن الراكب هلا إذا أراد  ًّ َّ
النزول عنها أوقف حتريك رجليه إذا اقرتب من املكان الذي يريد النزول عنده، 

َّ بعض مسنناهتا، وكانت دراجة الشاب من النوع  منها صوتُوأنه عند ذاك يسمع
ُ، والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من »السباقية«املعروف بـ

ًاألخريات، وكان هو الوحيد الذي يركبها من بني الذين حيرضون الدرس عادة، 
ُفلام أراد النزول وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك الصوت فعرفت أنه هو،  َّ

 .»!وأخربت جلييس به، فكان كذلك
 

                                                
 .حاشية) ١/٢٣٩(» التنكيل«     )١(




 

 

 

 
 

  
 

َ أن ننزل الناس جُأمرنا رسول اهللا «:  قالتلورد يف احلديث عن عائشة 
 .»منازهلم

ًمبحث يف تعظيم من كان رأسا يف «: وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل
: جَثم ساق احلديث السابق، وساق بإسناده قوله . »ًطائفته وكبريا عند أهل نحلته

ِ كريم قوم فأكرموهإذا أتاكم« ٍ«. 
ّوذكر أيضا أن عمر بن اخلطاب  : ا كتب إىل أيب موسى األشعري اً

َإنه مل يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس، فأكرم وجوه الناس« ِ«. 
ٌكسب لقلوهبم اعرتاٌف بفضلهم، وإظهار ملنزلتهم، وَويف إنزال الناس منازهلم 

ِ ينزل ج، فقد كان جّاقتداء هبدي النبي ِّواختصار جلهود كثرية، وقبل هذا كله  ُ
ّالناس منازهلم، وهذا من السياسة الرشعية التي تعود عىل الداعي واملدعو  ََّ

 .باملصلحة
 :وشواهد ذلك كثرية؛ ومن ذلك

 عبداهللا ورسوله إىل هرقل ِد بنَّمن حمم«: ، وفيهَلْقَرِ إىل هجِّكتاب النبي 
 .»...ُّعظيم الروم

                                                
أبو داود يف » ...لواأنز«: وأخرجه بلفظ). ١/١٦(ًبال إسناد تعليقا » صحيحه«ٌذكره مسلم يف مقدمة    )١(

 ).٥/١١٢) (٤٨٤٢(رقم ) ٢٣(كتاب األدب، باب 
للسخاوي » املقاصد احلسنة«وانظر تفصيل ذلك يف كتاب . لوقد ورد من غري حديث عائشة 

  .»وباجلملة؛ فحديث عائشة حسن«: ، وقد قال يف آخر كالمه)١٧٩(احلديث رقم 
 .)١/٢٧٣(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«   )٢(




 

 

َّأن النبي » ُّعظيم الروم«: حجر عن قولهُذكر احلافظ ابن  ِ مل ْخيله من إكرام جّ ُ
 .ُّملصلحة التألف

 هذا املنهج يف خطاباته وكتاباته عند ذكره  قد سار عىل:والشيخ األلباين 
ًللعلامء وغريهم ممن له منزلة يف جمتمعاهتم خصوصا أو عند الناس عموما ً ، ومن ّ

 :أمثلة ذلك ما ييل
َيلقب ابن حجر بـكان األلباين  • َ مل تلد : ، وقال عنه»أمري املؤمنني يف احلديث«ُِّ

 .النساء مثله
ِّالفاضل العالمة املحقق السيد مجال الدين القاسمي ًفهذا مثال الشيخ ... « • ِّ ِّ ّ

ِّألف كتابه القيم  ُ، وقد انتفعت به » من البدع والعوائدإصالح املساجد«ّ
 .»...ًكثريا

 .»..اضل مصطفى الزرقااألستاذ الف... « •
ّفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز؛ الرئيس العام إلدارات البحوث « • َّ َ

ّالعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ـ وفقه اهللا ملا حيبه ويرضاه ـ ُ ُفقد تلقيت ... ّ ّ
ُوذيلتم كتابتكم بإبداء رغبتكم يف ... ًمن فضيلتكم صورة عن كتابكم الكريم َّ

َشكر اهللا لكم حسن ظنِّكم ... َّعي عىل ذلك واإلفادة بام لدي يف املوضوعاطال ُ
ُ فنزوال عند رغبتكم اطلعت عىل .َبأخيكم، وجزاكم عن السنّة خري اجلزاء ّ ً

ُاملقال املذكور برتمجته وأمعنت النظر فيه، فتبني يل أنه باطل ـ كام قلتم ـ  ُُ ٌ َّ
َّبرمته ُ..«. 

                                                
 ).١/٥٠(» فتح الباري«     )١(
 ).١١٧ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(
 ).١١٣ص(» األجوبة النافعة«     )٣(
 ).٤٤١٤حديث /٩(» السلسلة الضعيفة«     )٤(
 ).٩ص(» ّالذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد«     )٥(




 

 

 

ِّحقق الشيخ عبدالرمحن بن حييى بن عيل اليامين رمحه اهللا ّتأليف العالمة امل... « •
 .»...تعاىل

ُ السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاين لرئيس جملس َصاحب« • ّ
ّالوزراء، وزير الدفاع والطريان واملفتش العام، أصحاب السمو األمراء،  ُّ ِّ ِّ

 .»...َّأصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
ُاحلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز، وأن يطيل يف عمره يف برعاية خادم ... « • ُ

ُطاعة وسداد أمر وتوفيق موصول، وإين ألشكر ملؤسسة امللك فيصل اخلريية  ِّ ٍ ٍ
ِّعىل ما تبذله من خري وجهد وتكريم للعلم والعلامء، وهي بذلك إنام تؤدي  ٍ ٍ ٍ

  : ٌء من معنى قوله سبحانه عليها، وهو يش:ًشيئا من حقِّ امللك فيصل 
﴿ ! " # $ % &  ﴾«. 

ًالعالمة الزركيل هو أعلم من عرفنا يف العرص احلارض برتاجم األعالم قديام « • ّ
 .»ًوحديثا

ُوملا سئل عن سبب قوله • ِّوعدم تسمية املعلق، » قال املعلق عىل اإلحسان«: ّ
ًأنا أجل شعيبا أن يقع بمثل هذا اخلطأ، ويغل«: فقال ُ ّ ِ ب عىل ظنِّي أنه من عمل ُ

ِّأحد العاملني حتت يده، وما غلب عىل ظنِّي أنه من شعيب أرصح باسمه ُ َ«. 
أضواء «وقال عن الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل ـ صاحب  •

ٌكنت إذا رأيته كأين رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية، رجل بني يديه «: ـ» البيان ُ َ ِّ ُ ُ
 .»ما شاءالعلوم يأخذ منها 

                                                
 ).١/٣(» التنكيل«ّمقدمة      )١(
بمناسبة فوزه بجائزة امللك فيصل العاملية للدراسات بالنيابة لقاة عنه كلمة الشيخ األلباين امل مفتتح    )٢(

 .هـ١٤١٩اإلسالمية عام 
 .خمتتم كلمة الشيخ السابقة     )٣(
 ).١٢/٩٢٤(» السلسلة الضعيفة«     )٤(
 ).١١٠ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٥(
 ).١٠٣ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٦(




 

 

وكان . »أشرتي جمالسة السالك بالذهب«: وقال عن أمحد السالك الشنقيطي •
 .»أفقه أهل األردن«: ًيقول عنه أيضا

ًيثني عىل الشيخ محاد األنصاري كثريا، ويصفه باإلنصافكان  • َّ ُ. 
 
 

                                                
 ).٩٨ص(» لعرصِّحمدث ا«     )١(
 ).٨٩ص(» ِّحمدث العرص«     )٢(




 

 

 

 
 

 
 

ُبعده ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عن الشهرة وعدم : ويدخل حتت مبحث تواضعه
طلبه هلا، ولو أرادها ألتته من مجيع وسائلها، ورحم اهللا الشيخ فقد طرد الشهرة 

 .ونبذها لكنها غلبت الشيخ
ّولقد كان البعد عن الشهرة منهجا للسلف الصالح؛ ذلك ألن طلب الشهرة  ً ُ

ِّمن طرق الرياء والسمعة، ومن شواهد بعد السلف وذمهم لطلب د يكون ق ُّ ِّ ُُ ُ
ُالشهرة ما ورد عن عمر ريض اهللا تعاىل عنه أنه رأى أناسا يمشون خلف رجل  ً ُ

ِّفرضبه عمر بالدرة وقال  .!ٌإهنا فتنة للمتبوع مذلة للتابع: ُ
َذلك ألن عمر ملا رأى أولئك يمشون خلفه خيش عىل املتب وع من فتنة ُّ

 .ُالعجب
ُكنت أميش مع أيوب فيأخذ يف طرق إين ألعجب كيف هيتدي هلا : وقال محاد َ ُ ُ

ُفرارا من الناس أن يقال  .هذا أيوب: ً
ُأريد أن أكون يف شعب بمكة حتى ال أعرف وقد بليت : وقال اإلمام أمحد ُ َ ُ ِ

 .بالشهرة
َما اتقى اهللاَ م: رش بن احلارثِوقال ب  .شهرةَّن أحب الّ

                                                
 ).١/١٤٣(» مسند الدارمي«   )١(
 ).١٠/٤٧٦(» سري أعالم النبالء«   )٢(
 ).١١/٢١٠(» سري أعالم النبالء«   )٣(
 ).١١/٢١٦(» سري أعالم النبالء«   )٤(




 

 

ُعندما عرض عليه أحد : ُومن أمثلة بعد الشيخ اإلمام األلباين عن مظاهر الشهرة َ
ـ ١٤٠٥أصحابه من أهل احلجاز ـ وكان الشيخ وقتها يف زيارة للمملكة سنة   

ّالذهاب إىل دولة بنغالدش ملدة ثالثة أيام للدعوة إىل التوحيد، وأخرب أن احلضور 
ني، فاعتذر الشيخ بعدم استطاعته، فعاود عليه الداعي سيصلون إىل قرابة ثالثة مالي

َّالدعوة مرة ثانية وثالثة ولو ليوم واحد، إال أن الشيخ كرر اعتذاره َّّ ًّ ً. 
ُ عاد الشيخ إىل منزله سأله بعض من معه عن سبب اعتذاره عن الذهاب َّفلام ُ

 .»ِّإين أخشى عىل نفيس الفتنة«: بقولهـ رمحه اهللا تعاىل ـ إىل هناك، فأجاب 
ّومع عدم ظهور الشيخ يف وسائل اإلعالم وعدم كثرة أسفاره، إال أن ص يته يف ّ

َّاآلفاق ورشق وغرب وأش  وأجنب، وذلك ـ بعد فضل اهللا تعاىل ـ بسبب لمَّ
ّانتشار كتبه ورسائله وتلهف أهل العلم عىل حتصيلها؛ ملا فيها من التحقيق  ُ

ِّ نيته وطيب طويته، أحسبه كذلك واهللاُ حسيبه وال أزكي عىل والبحث، مع صدق َّ َّ
 .ًاهللا أحدا

ارة فاندفع الرجل َّ والشيخ جالس يف السيٌ رجلًةَّمر :رآه أنه : من األمثلةو
أنت الشيخ األلباين؟ فبكى الشيخ، وعندما سئل رمحه اهللا تعاىل عن  :ًإليه قائال

 . بإشارة الناس إليهَّن ال يغرتأه وَهد نفسينبغي للمرء أن جيا: كائه؟ قالُسبب ب

                                                
 ).٥٩ص(» ِّاإلمام املجدد«   )١(




 

 

 

 
 

 
  

ة َّية الرشيعة يف جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع خاصِّاختارته كل •
 التي عزمت اجلامعة عىل إصدارها عام »موسوعة الفقه اإلسالمي«ـب

 .م١٩٥٥
ورية ومرص ُحدة بني سِلت يف عهد الوِّكُا يف جلنة احلديث التي شًضوُاختري ع •

 .رةَّة املطهنُّّتب السُ كلإلرشاف عىل نرش
 احلديث، فاعتذر َ مشيخةّلفية يف بنارس باهلند أن يتوىلَّطلبت منه اجلامعة الس •

 لصعوبة اصطحاب األهل واألوالد بسبب احلرب بني اهلند ؛عن ذلك
 .وباكستان آنذاك

 من تأسيس اجلامعة سنة ،ّدرس يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية •
 .هـ١٣٨٣ سنةهـ إىل ١٣٨١

عودية الشيخ حسن بن عبداهللا ُّطلب منه وزير املعارف يف اململكة العربية الس •
راسات اإلسالمية ِّهـ أن يتوىل اإلرشاف عىل قسم الد١٣٨٨آل الشيخ عام 

 .رى بمكة، وقد حالت ظروفه دون حتقيق ذلكُ القِّليا يف جامعة أمُالع
رة من عام َّسالمية باملدينة املنوا للمجلس األعىل للجامعة اإلًاختري عضو •

 .هـ١٣٩٨ إىل عام هـ١٣٩٥
اد الطلبة املسلمني هناك، حيث ألقى ِّ إسبانية بدعوة من احت:زار الشيخ  •

ة بنفسه يف العقائد َّجُاحلديث ح« : بعنوانُعت فيام بعدِبُ طًةَّ هامًحمارضة
منزلة «نوان  هناك بعًر حيث ألقى حمارضةَطَ وقا،لرتجنإ، كام زار »واألحكام

 .ل األوروبيةَوُّا من الدً والكويت، واإلمارات العربية، وعدد،»ة يف اإلسالمنُّّالس




 

 

 للدعوة للتوحيد :ل سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز َبِب من قِدُانت •
 يف مرص واملغرب ة واملنهج اإلسالمي احلّقنُّّواالعتصام بالكتاب والس

 .وبريطانية
 منها بسبب أشغاله ٍ حرض بعضها واعتذر عن كثرية مؤمترات،ّ إىل عدَيِعُد •

 .العلمية الكثرية




 

 

 

 
 

 

 
َّحال املسلمني ليس بمجرد مجع األخبار عىل هناهتا وعالهتا، بل واقع معرفة  َّ

َباستقراء حال املسلمني ومعايشتهم ومعرفة ما يكاد هلم وتفويض من يوثق يف  ُ ُ
 بنقل أخبارهم وحاهلم إليه، ثم يعالج قضايا املسلمني بالعلم عقله وصدقه

 .َّ بالعاطفة املجردةّالرشعي ال
ً من أكثر الناس فيام يعرف إحاطة بمعرفة حال املسلمني، بل ومن :والشيخ 

 من معرفة الكتاب والسنة، ألأدرى الناس بعالج قضاياهم ومشكالهتم بام آتاه اهللا 
ّة اطالعه ومعرفته بحال املسلمني، ّوإن اإلنسان ليعجب من إدراك الشيخ وسع

 :وذلك من خالل
 :ُنرشه وإكثاره الكالم عن العقيدة الصحيحة والتوحيد اخلالص: ًأوال

حتذير «، و»ُّالتوسل«وذلك من خالل تصنيفه يف بعض املباحث العقدية، كـ
وانظر . ِّ، وما يتعلق بحجية خرب اآلحاد، وغري ذلك»الساجد من اختاذ القبور مساجد

 ).٢٣١ص( »من وجوه نرصته للسنّة«: مبحث
ُّحتذيره ورد: ًثانيا  :ه القويل والكتايب عىل كثري من البدع، مثلُ

 ).١/٢٥٥(» إرواء الغليل«      . كالمه عن بدع األذان
 ).٨٦-٨٥ص(» صفة الصالة«    . كالمه عن بدع الصالة

 ).١١٩ص(» األجوبة النافعة«             . وعن بدع اجلمعة
 ).١/١٥٢ق/١(» السلسلة الصحيحة« . ِّوعن بدع الذكر والدعاء

 ).٣٠٧ص(» أحكام اجلنائز«             . ئزوعن بدع اجلنا




 

 

 :ّالتحذير والرد عىل كثري من الطوائف والفرق املنحرفة، ومن ذلك: ًثالثا
» السلسلة الضعيفة«، )٤/٢٥٢(» السلسلة الصحيحة«. ّالرد عىل القاديانية

)٦/٥٢، ١/٢٥٥.( 
 ).٤/٣٥٩(» السلسلة الصحيحة«       . ّالرد عىل الشيعة

 ).١/٧٩(» السلسلة الضعيفة«    . ّالرد عىل الصوفية
 ).١/٢٢١(» إرواء الغليل«    . ّالرد عىل اخلوارج
 ).٢٦ص(» صفة الصالة«     .ّالرد عىل اإلباضية

 ).١٧٦ص(» ردوده«وللزيادة من هذا انظر مبحث 
ُالتفاعل مع مصاب اإلسالم واملسلمني والتعاطف معهم: ًرابعا ُ. 

.  وواجب املسلمني يف ذلكًكالمه مثال عن احتالل اليهود لفلسطني: انظر
 ).٢/١٢٤٣ق/٧(» الصحيحة«، و)٨٣-٨٢ص(» التعليق عىل الطحاوية«

ِّمن بالدهم إىل باكستان، وكذا هجرة البوسنيني إىل كالمه عن هجرة األفغان 
 ).٢/٨٥٦ق/٦(» الصحيحة«. بعض البالد اإلسالمية

 ).٤١ص(» ً أوالرسالة التوحيد«. كالمه عن تداعي الكفار عىل املسلمني
 ).٧٨ص(» التعليق عىل الطحاوية«. ّعن طريقة اخلالص من ظلم احلكامكالمه 

 :وبعد هذا يقال
ُبعد  أدرك ُن نظر يف بعض تعليقاته املنثورة يف كتبه أو يف إجاباته عىل األسئلةَم

َّنظره وسعة أفقه يف معرفة واقع املسلمني، ومن ثم تشخيص الداء والدواء، وإليك  َ
 : كثريشواهد قليلة من

ُّلذلك فأنا أرى أن أي إصالح ـ جيب أن يقوم به الدعاة إىل . ..«: :قال  • َ َّ ّ
اإلسالم، والناشدون إلقامة دولة اإلسالم بإخالص ـ هو أن يعودوا إىل أن 

ًيفهموا أوال أنفسهم ويفهموا األمة ثانيا ُ َُّ ِ َّالدين الذي جاء به الرسول عليه : ًِ ِّ
  ًل إليه ـ فيام أعتقد اتفاقا بني مجيع الفقهاء بأنه الصالة والسالم، وذلك ال سبي




 

 

 

 ـ إال بدراسة ألال سبيل إىل الرجوع إىل فهم الدين عىل احلقيقة التي أنزهلا اهللا 
 .»الكتاب والسنة

ن أكرب املصائب التي أصيب هبا بعض املسلمني جهلهم بحقيقة الرشك م« •
  © ¨  §﴿  :لالذي هو أكرب الكبائر، ومن صفته أنه حيبط األعام

ª  ﴾«. 
َّوعىل أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم باحلجاج يف املسجد . ..« • ُ

ّاحلرام وغريه من املواطن املقدسة، فيعلموهم ما يلزم من مناسك احلج وأحكامه  ّ
َعىل وفق الكتاب والسنّة، وأن ال يشغلهم ذلك عن الدعوة إىل أصل اإلسالم  َُّ ِ ْ

ّ بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، أال وهو التوحيد؛ فإن أكثر من الذي من أجله َ ُ ِ ُ ُ ُّ ِ ُ
ّلقيناهم ـ حتى ممن ينتمي إىل العلم ـ وجدناهم يف جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما 
َّينَافيه من الرشكيات والوثنيات، كام أهنم يف غفلة تامة عن رضورة رجوع  ِّ ُ

م ـ إىل العمل بالثابت يف الكتاب املسلمني ـ عىل اختالف مذاهبهم وكثرة أحزاهب
ُّوالسنّة يف العقائد واألحكام واملعامالت واألخالق، والسياسة واالقتصاد، 
َوغري ذلك من شؤون احلياة، وأن أي صوت يرتفع، وأي إصالح يزعم عىل غري  ُ َّ َّ ّ
ّ هذا األصل القويم والرصاط املستقيم فسوف ال جيني املسلمون منه إال ذال 

 .»الواقع أكرب شاهد عىل ذلك، واهللا املستعانًوضعفا، و
ار ّا عند الكفًونُصَ التأليف والنرش مف له أن يكون حّقَؤسُا يّ ممّوإن. ..« •

 .» واهللا املستعان،ا يف بالد اإلسالم واملسلمنيًني ضائعِّالغربي

                                                
 ).١٥ص (: للشيخ حممد نارص الدين األلباين »لرتبية وحاجة املسلمني إليهامالتصفية وا«   )  ١(
 ).٧-٦ص( » ملسو هيلع هللا ىلصة النبيّحج«   )  ٢(
 ).٢٤-٢٣ص( » ملسو هيلع هللا ىلصة النبيّحج«     )٣(
 ).٢٨ص(» ملسو هيلع هللا ىلص ّصفة صالة النبي«     )٤(




 

 

 ًغريبة منهن وتكون ّن شذَ مّامت ألمر اهللا إالِسلُساء امل النُِّويوم تستجيب. ..« •
هم، وتقوم هلم ُهم وجمدُّزِ بني املستجيبات، فيومئذ يعود إىل املسلمني عًينةِهَم

ُنرصَهم ويُدولت   º ¹ ̧ ¶ ﴿ ،همِّوُدَ عىل عهم اهللاُُ
» ½¼﴾جال قبل ِّ إذا استجاب ألمره تعاىل الرّ ولن يكون ذلك إال
 ° ¯ ® ¬ »﴿ ..ساء، وعسى أن يكون ذلك قريباالنِّ
± ²  ³ ´  µ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À      Á﴾«. 
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 .٥-٤: الروم   )١(
 .٢٤: األنفال     )٢(
 ).٩ص( »املرأة املسلمة حجاب«     )٣(
 .١٨-١٦: اجلاثية   )٤(
 .٣٧- ٣٦: الرعد     )٥(
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® ̄ °﴾، قالَّوغريها، ثم  :: 
 هبم يف أعامهلم َهُّ ترك هدي الكفار والتشبّأنمة ِّ من اآليات املتقدَّفتبني. ..«

سها وجاء هبا القرآن َّوأقواهلم وأهوائهم من املقاصد والغايات التي أس
قه يف أمور كثرية ّة، وحقَّ ببيان ذلك وتفصيله لألمملسو هيلع هللا ىلص ُّالكريم، وقد قام النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص ِّف ذلك اليهود الذين كانوا يف مدينة النبيَرَ حتى ع،من فروع الرشيعة
 .»ة هبمَّوهنم اخلاصؤ شِّيد أن خيالفهم يف كلِرُ يملسو هيلع هللا ىلصوا أنه ُرَعَشو

ا، َليُه هبم من مقاصد الرشيعة اإلسالمية العُّخمالفة الكفار وترك التشب... « •
ها، ِّوهنم كلُؤاعوا ذلك يف شَرُأن يـ  ً ونساءًرجاالـ  مسلم ِّفالواجب عىل كل

 .»ة يف أزيائهم وألبستهمَّوبصورة خاص
ّإذا ذلت العرب ذل اإلسالم«: حديث» السلسلة الضعيفة«يف  : جَّخر • ّ «

ّوحكم عليه بالوضع، ثم علق عليه بقوله َّ: 
 ّألن ذلك؛ تضعيفه عىل القترصنا طالنهُب عىل ّيدل ما معناه يف ّأن ولوال... «

 كام، املؤمنني من بغريهم اهللا هُّزِعُي قد بل ،فقط بالعرب هُّزِع يرتبط ال َاإلسالم
 هبم اهللا َّأعز فقدـ  أمرها أوائل يف سيام الـ  العثامنية الدولة زمن ذلك وقع

 عن حييدون أخذوا اَّمل َّثم أوربا، أواسط إىل هُسلطان َّامتد حتى اإلسالم
 صّتقل ) خري هو بالذي األدنى يستبدلون ( األوربية القوانني إىل الرشيعة

                                                
 .١٦: احلديد     )١(
 .١٠٤: البقرة     )٢(
 ).١٦٥ص(» جلباب املرأة املسلمة«     )٣(
 ).٢٠٦ص(» جلباب املرأة املسلمة«     )٤(
 




 

 

 من فيها يبَق فلم! بالدهم عن الز لقد حتى وغريها البالد تلك عن مُلطاهنُس
 اًمجيع املسلمون بذلك ّفذل! اليسري اليشء ّإال إسالمهم عىل ّتدل التي املظاهر

 وإن وهذه، منها ًقليال ّإال وهمّاستذل و همَبالد ُارّالكف ودخل ،همِّزِع بعد
 املشاريع ستار حتت باخلفاء تستعمرها فهي اًظاهر اهاَّإي استعامرهم من تَمِلَس
 !ونحوه كاالقتصاد ،لكثريةا

   ،ًعجام أو اًعرب كانوا سواء م،ذهل و أهله ِّزِِعب ّلِذَي و ّزِعَي َاإلسالم ّأن فثبت
 وأهلمهم املسلمني َّأعز َّمُهّفالل ،»بالتقوى ّإال عجمي عىل لعريب فضل ال«و

 .اإلسالم هبم َّزِعُت حتى كِّنبي ةسنّ و كتابك إىل جوعُّالر
 بل األمم، سائر جنس من َأفضل العرب جنس َيكون أن ايفنَُي ال ذلك ّأن بيد
 وهللا مسلم ِّفإين ا ألباني ُكنت إن و ،به اهللاَ ُينِدَوأ هُوأعتقد به أؤمن الذي هو هذا

 السنة أهل عليه الذي هو العرب جنس ةَّأفضلي من هُذكرت ما ّألن ذلك ؛احلمد
 قوله منها ،الباب هذا يف ردةالوا األحاديث من ٌجمموعة عليه ّلُدَوي واجلامعة،

 كنانة، بني إسامعيل دَلَو من واصطفى ،إبراهيم دَلَو من اصطفى اهللا ّإن«: ملسو هيلع هللا ىلص
 واصطفاين ،هاشم بني قريش من واصطفى ا،ًقريش كنانة بني من واصطفى

 ،حهَّوصح) ٤/٣٩٢ (والرتمذي) ٤/١٠٧ (أمحد رواه .»هاشم بني من
 »الصغري التاريخ« يف بخاريال وكذا .)٧/٤٨(» مسلم صحيح« يف وأصله

 عبداملطلب بن اسَّالعب عن شاهد له و األسقع، بن واثلة حديث من) ٦ص(
) ٤/٨٦ (احلاكم عند عمر ابن عن رَآخ و وأمحد، حه،َّوصح الرتمذي عند

 .حهَّوصح
 أمور من ألنه ؛بجنسه االفتخار عىل َّالعريب َلِمَْحي ّأال ينبغي هذا ولكن

   أن ينبغي كام بيانه، سبق ما عىل ملسو هيلع هللا ىلص ُّالعريب ٌدَّحمم ناُّنبي أبطلها التي اجلاهلية
 يف به واُّاختص ما وهو األفضلية، العرب استحّق به الذي السبب نجهل ال

َأل لهمَّأه الذي األمر وأعامهلم، وأخالقهم وألسنتهم عقوهلم  لةََمح يكونوا ْنِ
 عليه وحافظ هذا ُّالعريب عرف إذا فإنه األخرى، األمم إىل اإلسالمية الدعوة




 

 

 

 هو إذا اَّأم اإلسالمية، الدعوة محل يف ًاصاحل اًضوُع ِهِفَلَس َثلِم َيكون أن أمكنه
 باألخالق قّختل الذي األعجمي بل يشء، الفضل من له فليس ذلك من دَّجتر

 ما باعّات هو إنام احلقيقي الفضل إذ ريب، وال ّشك دون منه ٌخري هو اإلسالمية
 أفضل، كان أمكن فيه كان نَم ّفكل والعلم، اإليامن من ملسو هيلع هللا ىلص دَّحمم به ثِعُب

 ،واإليامن ،اإلسالم :مثل ،ةنَُّّوالس الكتاب يف دةّاملحد باألسامء هو إنام والفضل
   ذلك، ونحو ،واإلحسان ،الصالح والعمل والعلم،، والتقوى ،ّوالرب

 تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كام ا، أعجمي أو ا عربي اإلنسان كون دَّبمجر ال
 رواه »هُبَسَن ِِهب ْعِْرسُي مل هُلَمَع به َأّطَب نَم«: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص أشار هذا وإىل ،:

 :العريب الشاعر قال هلذا و مسلم،
 نتكل األحساب عىل يوما             كرمت أحسابنا وإن لسنا
 فعلوا ما مثل ونفعل نيـ              ـتب أوائلنا كانت كام نبني

 بسبب ذهبت فإذا ،فيهم قتّحتق ملزايا هو امّنإ العرب فضل ّإن: القول ومجلة
   منهم، اًخري كان األعاجم من هبا أخذ ومن هم،ُفضل ذهب إلسالمهم إمهاهلم

 .»بالتقوى ّإال أعجمي عىل لعريب فضل ال«
 من ٍبيشء صفَّيت ال وهو العروبة إىل دعوَي نَم ضالل رَظهَي ناُه نِوم

 .»!اًالبوق اًقلب أوريب هو بل لة،ّاملفض خصائصها
 من ّكية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغيَِربينام كلب يطيف ب«: حتت حديث •

 .» فسقته إياه فغفر هلا به،وقها فاستقت له بهُبغايا بني إرسائيل فنزعت م
ِّآثارا يف الرفق باحليوان :ذكر الشيخ األلباين   :َّ، ثم قالً

 رّتأث مبلغ عىل ّتدل هي و ،اآلن ىَّحت عليها وقفت التيتلك هي بعض اآلثار «
 ّقل احلقيقة يف وهي باحليوان، فقِّالر يف ملسو هيلع هللا ىلص ِّالنبي بتوجيهات لنيَّاألو املسلمني

 وضع يالذ هو اإلسالم ّأن واضح بيان ذلك ويف بحر، من نقطة و ّلُج من
                                                

 ).١٦٣(حديث » السلسلة الضعيفة«     )١(




 

 

 من أنه باإلسالم الَّاجله بعض هيظنّ ملا اًخالف ،»باحليوان فقِّالر« مبدأ للناس
 املسلمني عن وهاّتلق التي اآلداب من ذلك بل ني،ِّاألوربي رالكفا وضع
 صار ىّحت هلمَوُد تهاتبنَّ و ا،ًدقيق تنظيام موهاّونظ فيها عواَّتوس َّثم لني،َّاألو
! خصوصياهتم من أنه الَّاجله مَّتوه ىّحت اليوم، مزاياهم من باحليوان فقِّالر

 اإلسالم، لَوُد من دولة يف اًقَّطبم النظام هذا يرى يكاد ال أنه ذلك يف همَّوغر
 .»!هاَوأهل هبا أحقَّ مُه وكانوا

 ّسم الذباب يَجناح دَأح ّإن«: حديث» السلسلة الصحيحة«يف  : َّخرج •
، »الشفاء رّويؤخ ّالسم مّيقد فإنه فامقلوه، الطعام يف وقع فإذا شفاء، رَواآلخ

 : قالّثم
 ،األطباء رهِّيقر ما خيالف احلديث هذا ّأن ونَّيتومه اسالنّ من اًكثري ّإن َّثم«

 الرشاب يف أو الطعام يف وقع فإذا اجلراثيم، بأطرافه لِمَْحي الذباب ّأن :وهو
 بل ذلك، يف األطباء خيالف ال احلديث ّأن واحلقيقة اجلراثيم، تلك به علقت

: لفيقو عليهم زيدَي ولكنه ،»ًداء جناحيه دَأح يف« ّأن ِربُخي إذ ،دهمِّيَؤُي هو
 كانوا إن به ُاإليامن عليهم فوجب بعلمه، يطواُحي مل اَّمم فهذا ،»شفاء رَاآلخ ويف«

 ّألن ذلك! علامء الءَقُع كانوا إن غريهم من كانوا إذا فالتوقف ّوإال مسلمني،
 .بعدمه العلم يستلزم ال باليشء العلم عدم ّأن يشهد الصحيح العلم
 وقد ة،َّبالصح احلديث هلذا دَشهَي مل احلديث َّالطب ّأن افرتاض عىل ذلك نقول

 يؤيد ّكل خمتلفة تّجمال يف ًكثرية ٍمقاالت ُوقرأت حوله، األطباء آراء اختلفت
 َّالنبي ّوأن احلديث ةَّبصح مؤمنني بصفتنا ونحن ا، رد أو تأييدا إليه ذهب ما
 احلديث ثبوت اًكثري ناّهيم ال ﴾  R  ,  - . / 0 1 2   3  4 ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص
 دعم إىل حيتاج ال نفسه يف قائم ٌرهانُب احلديث ّألن ؛ّالطب ظرن وجهة من

                                                
 ).٣٠حديث / ١(» السلسلة الصحيحة«  )١(




 

 

 

 يوافقه الصحيح احلديث ترى حني اًإيامن تزداد النفس ّفإن ذلك ومع، خارجي
 .»...الصحيح العلم

ذكر ما فيه من الفوائد، ، ثم »خياركم من أطعم الطعام«: حديث :َّخرج  •
 :ومنها
 العرب هبا امتاز التي اجلميلة العادات من وهو الطعام، إطعام فضل: الثانية«

 هذا يف كام توكيد امّأي ذلك دّوأك اإلسالم جاء َّثم األمم، من غريهم عىل
 دان من ّإال َّمُالله تستذوقه، وال أوربا ذلك تعرف ال بينام الرشيف، احلديث
 .ونحوهم كاأللبان ،منها باإلسالم

 وافق ما حياهتا، طريقة يف بأوربا رونّثيتأ واُبدؤ ناَقوم ّأن له فَسْؤُي اَّمم ّوإن
 ،ًباال هلا َونُقْلُي وال بالضيافة هيتمون ال فأخذوا خالف، وما منها اإلسالم

 ّأي جاءنا إذا بل ،هذا ريدُن ولسنا سمية،َّالر املناسبات يف منها كان ما ّإال َّاللهم
 فذلك ا،ضيافتن عليه نعرض وأن ا،َنَورُد له نفتح أن علينا وجب مسلم صديق

 .الصحيحة األحاديث يف جاء كام أيام، َثالثة علينا له حّق
   ّنمم بالعربية االعتزاز العرص هذا يف املسلم سمعهاَي التي العجائب من ّوإن

 لّتتمث من نيِّاللفظي اهتاَعُد من كثري يف نجد ال إذ الصحيح، هاَرْدَق هاُرِّدَقُي ال
 الكريمة األخالق من وغريها ة،ّزِوالع والغرية، كالكرم، العربية، األخالق فيه

 :قال من اهللا ورحم األمم، ماتِّمقو من هي التي
 ذهبوا همُأخالق بتَهَذ ُمُه فإن             بقيت ما ُاألخالق  األمم  وإنام
   :رواية ويف ـ  َمكارم مِّألمت ُثتِعُب إنام «:ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قول منه وأحسن
 .»األخالق ـ صالح
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 هذا: همُقائل يقول حتى بينهم يتساءلون الناس كِوشُي«:  حديث:َّخرج  •
 اهللا د،َأح اهللا : فقولوا ذلك قالوا فإذا ؟أل اهللا خلق فمن ،اخللق قَلَخ اهللاُ

 يساره عن كمُدَأح ليتفل َّثم ،دَأح اًكفو له يكن مل و د،َولُي ومل يلد مل الصمد،
 :: الشيخ األلباين  قالَّ، ثم»الشيطان من وليستعذ ا،ًثالث
 الشيطان إليه وسوس من عىل جيب أنه عىل الصحيحة األحاديث هذه تّدل«

 األحاديث يف جاء بام إجابته إىل جمادلته عن ينرصف أن اهللا؟ خلق نَم: بقوله
   الصمد، اهللا د،َأح اهللاُ له،ُسُور باهللا ُآمنت «:يقول أن وخالصتها املذكورة،

 باهللا ويستعيذ ثالثا، يساره عن يتفل َّثم. دَأح اًكفو له يكن ومل يولد، مل و يلد مل
 .الوسوسة مع االنسياق عن ينتهي َّثم الشيطان، من

 تذهب أن ّدُالب أنه ذلك يف اًِصلُخم ورسوله، هللا طاعة ذلك فعل نَم ّأن وأعتقد
 .»عنه يذهب ذلك ّفإن«: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ؛شيطانه ويندحر عنه الوسوسة

 يف العقلية املجادلة من للوسوسة وأقطع أنفع الكريم ّالنبوي التعليم وهذا
 .مثلها يف تنفع امّقل املجادلة ّفإن ؛القضية هذه
 اّأهي هواَّفتنب الكريم، ِّالنبوي التعليم هذا عن غفلة يف الناس أكثر ّأن املؤسف ومن

 .»كمَّوعز كمَشفاء فيها ّفإن هبا، واعملوا كمِّنبي ةنُّس إىل فواَّوتعر املسلمون،
 املؤمنني سبيل عن هةِّاملتفق بعض ينحرف أن فِاملؤس نفم... «: :قال 
 الكتاب يف ثبت ما فينكروا ،ًتارة االجتامعية والعدالة، ًتارة اإلصالح باسم
 بتأويالت تكون ما أشبه التأويل من قُبطر املسلمني عمل عليه وجرى ةنُّّوالس

 جاء ما بل يعرفون، يكونوا مل ما يثبتون أخرى جهة ومن جهة، من نيِّالباطني
 .»...كثرية ذلك عىل واألمثلة. بنفيه ّالنص

 دونِّيؤي الذين سومُّوالر وءُّالس علامء من املشتكى اهللا فإىل ...«: :إىل أن قال 
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 أل واهللا ،املسلمني وسبيل اإلسالم ةَّجاد عن املنحرفة بفتاوهيم اجلائرين امّاحلك
 A B C D E F G H  I J @ ?  < ﴿: يقول
K L M N PO Q  R  ﴾«. 

   ة،َّاألم هذه من ٌلُجَر يب ُعَسمَي ال بيده نفيس والذي«:  حديث:َّخرج  •
ّ، ثم علق عليه »النار أهل من كان ّإال يب يؤمن مل َّثم نرصاين ال و هيودي وال

 :بقوله
 والعقائد األصول عىل العِّاالط هلم أتيح لو ارّالكف من اًكثري ّأن واعتقادي«

 وقع كام ا،ًأفواج فيه الدخول إىل لسارعوا اإلسالم اهب جاء التي والعبادات
 الغرب بالد إىل لِرسُت اإلسالمية لَوُّالد بعض ّأن َفليت األمر، لَّأو يف ذلك

 ألصق بام معرفة وعىل حقيقته عىل به علم عىل هو ّنمم اإلسالم، إىل يدعو نَم
 إليه، ينِّاملدعو عىل ُهَضْرَع َنِسْحُِيل واالفرتاءات، والبدع اخلرافات من به

 ومعرفة الصحيحة، ةنُّّوالس بالكتاب علم عىل يكون أن يستدعي وذلك
 ا،ًمفقود يكون يكاد ٌعزيز ٌيشء وهذا ائجة،َّالر األجنبية اللغات ببعض

 .»يفعلون فلعلهم ة،َّهام استعدادات بّتتطل فالقضية
َّ، ثم »دينةّالوزن وزن أهل مكة، واملكيال مكيال أهل امل«:  حديث:َّخرج  •

 :ّعلق عليه بكالم ختمه بقوله
 مكاييلهم يف همَواختالف اليوم املسلمني َحال ولينظر هذا العاقل لَّفليتأم«

 .الكريم النبوي التوجيه هلذا هجرهم بسبب شتى أنواع عىل وموازينهم
 االختالف هذا وءُبس املسلمة العربية الدول بعض يف املسؤولني بعض شعر ّاومل

 الكفار رفُع إىل جوعُّبالر كاملقاييس وغريه ذلك توحيد عليهم عضالب اقرتح
                                                

 ).١٤٢(حديث ) ٦٤-١/٦٣(» السلسلة الصحيحة«   )١(
 ).١٥٧(حديث ) ١/٨٢(» السلسلة الصحيحة«   )٢(




 

 

 اليوم بنا إذاو برشيعتنا، كناُّومتس بعلمنا لغرينا ًوقادة ًسادة اكنّ لقد أسفاه، فوا! فيها
 العلوم ويأخذون دونناِّيقل القريب األمس يف كانوا ملن ؟وملن! دونِّومقل أتباع
 أخرى، ًةَّمر قِرشُت أن للشمس ّدُب وال ينجيل، أن من الليل هلذا ّبد ال ولكن! اعنّ

 يف نفسها عىل تعتمد اإلسالمية الدول وأخذت الصبح، تباشري الحت قد وها
   ذلك يف تسري لعلها و غريها، عىل ًعالة فيها كانت أن بعد حياهتا شؤون ّكل
 .»شؤون خلقه يف وهللا، هاِّنبي ةنُّس و اِّرهب كتاب هدي عىل

ًكنت معه يوما «:  عصام هادي حفظه اهللا تعاىلوقال الشيخ • يف املكتبة يف ُ
الصباح الباكر، وكان بالقرب من بيته مدرسة بنات، وقد كانت هناك حفلة 
ًبمكربات الصوت اخلارجية، حيث كن يغنِّني، فتأذى الشيخ كثريا وقال يل ّ ُ ّ ُ ِّ :

 .»! الكربىهذا يا أستاذ من ثامر الثورة العربية
ُملا عدت من إسبانيا «: ًأيضاخ عصام الشيوقال  • ُ َحدثت شيخنا عن أحوال ّ ُ ّ

ُاملسلمني، ومن مجلة ما حدثته حدثته عن العدل الذي يلقاه املسلمون يف ديار  ّ ُ ّ ُ
ًالكفر من حيث احلرية يف عباداهتم وجتمعاهتم، بحيث يتقدمون للبلدية مثال من  ّ ُّ ِّ

ِّأجل صالة العيد يف املصىل فتهيئ هلم الب ُ َلدية مكانا وترسل رشطي سري لتسهيل ّ َّ ُ ً
َوقوف سياراهتم ومرورهم بسالم، وبعض من هذه الصور، فام كان من شيخنا  ُّ َُّ

ِّاهللا أكرب، يلقى املسلمون يف بالد الكفر من العدل واحلرية ما : ّإال أن بكى وقال ُ  
 .»باهللاّإال َّ فاهللا املستعان، وال حول وال قوة !ال يلقونه يف بالد اإلسالم

ّعىل استعامر من الكفار، سواء نحن قادمون «: بعد حرب اخلليج :الشيخ قال  •
 رغم مبارش كاستعامر اليهود يف فلسطني، أم استعامر فكري وسيايس واقتصادي

 .»أنوفنا
                                                

 ).١٦٥(حديث ) ١/١٠٩(» السلسلة الصحيحة«   )١(
 ).١٠٩ص(» ِّحمدث العرص«     )٢(
 ).١١١-١١٠ص(» ِّحمدث العرص«     )٣(
 ).١٢٧ص(» ِّحمدث العرص«     )٤(




 

 

 

َّاملصيبة العظمى التي وقع فيها كثري من عامة املسلمني وبعض ... «: :وقال  • ٌ ُ
تغاثة باألنبياء والصاحلني من دون اهللا تعاىل يف الشدائد أال وهي االس: َّخاصتهم

ِّواملصائب؛ حتى إنك لتسمع مجاعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون  ُ
ُبأصحاهبا يف أمور خمتلفة، كأن هؤالء األموات يسمعون ما يقال هلم ويطلب ! ّ

َمنهم احلاجات املختلفة بلغات متباينة، فهم عند املستغيثني هبم يعل َ مون خمتلف ٍ
ِلغات الدنيا ويميزون كل لغة عن األخرى ولو كان الكالم هبا يف آن واحد ٍ ّ ِّ ُ !

ٌوهذا هو الرشك يف صفات اهللا تعاىل الذي جهله كثري من الناس فوقعوا بسببه يف  ِ َ ِّ
ٌويبطل هذا ويرد عليه آيات كثرية، منها قوله تعاىل. هذه الضاللة الكربى ُّ َ ُُ ِ :﴿§ 

¨ © ª « ¬ ®  ¯ °  ± ² ³ ´  ﴾ ،
ّواآليات يف هذا الصدد كثرية، بل قد ألف يف بيان ذلك كتب ورسائل عدة، فمن  ُ ُ ّ

: ِ ومن أمجعها،ّكان يف شك من ذلك فلريجع إليها يظهر له احلّق إن شاء اهللا
ُّقاعدة جليلة يف التوسل «: فعليك بمطالعتها، ومنها» جمموعة التوحيد النجدية«

 .»لشيخ اإلسالم ابن تيمية» َ عىل البكريّالرد«، و»والوسيلة
ًولكن هناك اختالفا كبريا بني اجلامعات اإلسالمية املوجودة ... «: :وقال  • ً

 وحماولة إعادة احلياة اإلسالمية، واستئناف  ساحة اإلصالح ـعىل الساحة
احلياة اإلسالمية وإقامة الدولة اإلسالمية ـ هذه اجلامعات خمتلفة مع األسف 

َّيد أشد االختالف حول نقطة البدء باإلصالح؛ فنحن نخالف كل الشد
ّاجلامعات اإلسالمية يف هذه النقطة، ونرى أنه ال بد من البدء بالتصفية  ُ

َّوالرتبية معا، أما أن نبدأ باألمور السياسية والذين يشتغلون بالسياسة قد .. ً
ُتكون عقائدهم خرابا يبابا، وقد يكون سلوكهم من الناحي ً ً ًة اإلسالمية بعيدا ُ

» إسالم«عن الرشيعة، والذين يشتغلون بتكتيل الناس وجتميعهم عىل كلمة 
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ُّعامة ليس هلم مفاهيم واضحة يف أذهان هؤالء املتكتلني حول أولئك الدعاة،  ِّ ّ
ًومن ثم ليس هلذا اإلسالم أي أثر يف منطلقهم يف حياهتم، وهلذا جتد كثريا من  ُّ َّ َ

ِّققون اإلسالم يف ذوات أنفسهم فيام يمكنهم أن يطبقوه ُهؤالء وهؤالء ال حي ِّ
ًبكل سهولة، بحيث ال أحد ـ مهام كان متكربا جبارا ـ يدخل بينه وبني نفسه ً َِّّ َ. 

ّال حكم إال هللا، وال بد أن يكون :  ويف الوقت نفسه يرفع هؤالء أصواهتم بأنه ُ ّ
ُيشء ال يعطيه، فإذا كان أكثر ُوهذه كلمة حّق؛ ولكن فاقد ال.. احلكم بام أنزل اهللا

ُاملسلمني اليوم ال يقيمون حكم اهللا يف أنفسهم ويطالبون غريهم بأن يقيموا حكم  ُ َُ
  ُففاقد اليشء ال يعطيه؛ .. اهللا يف دولتهم، فإهنم لن يستطيعوا حتقيق ذلك

ّألن هؤالء احلكام هم من هذه األمة، وعىل احلكام واملحكومني أن يعرفوا سبب  َّّ ّ
ّ الضعف الذي يعيشونه، جيب أن يعرفوا ملاذا ال حيكم حكام املسلمني اليوم هذا ُ

َباإلسالم إال يف بعض النواحي؟ وملاذا ال يطبق هؤالء الدعاة اإلسالم يف أنفسهم  ُ ّ ّ
َقبل أن يطالبوا غريهم بتطبيقه يف دولتهم؟ ُ! 

ّإما أهنم ال يعرفون اإلسالم وال يفهمونه إال: اجلواب واحد، وهو ً إمجاال، َّ
َوإما أهنم مل يربوا عىل هذا اإلسالم يف منطلقهم، ويف حياهتم، ويف أخالقهم،  َّ ُ َّ

والغالب ـ كام نعلمه بالتجربة ـ أهنم ... ويف تعاملهم مع بعضهم ومع غريهم
ًبعدهم عن فهم اإلسالم فهام : يعيشون يف العلة األوىل الكربى، وهي ُ ُ
ِّمن يعترب السلفيني بأهنم يضيعون ًصحيحا، كيف ال؟ ويف الدعاة اليوم  ُ ِّ َُ ِ

َما أشد إغراق من يقول مثل هذا ! ُويا سبحان اهللا!! ُعمرهم يف التوحيد ّ
ّالكالم يف اجلهل؛ ألنه يتغافل ـ إن مل يكن غافال حقا ـ عن أن دعوة األنبياء   ً

ُوالرسل الكرام كانت  ُّ ﴿J K L  M O N  ﴾«. 

                                                
 .٣٦: النحل     )١(
 ).٣٨٠-١/٣٧٨(للشيباين » حياة األلباين«     )٢(




 

 

 

ّعندما بني أن ذبح ونحر  • ٍاهلدي يكون يف مكة كام يكون يف منى، بني أن جهل كثري َّ ّ َّ ّ
ّمن احلجاج بجواز الذبح يف مكة أدى إىل تكدس الذبائح يف منى، وما يرتتب  ُّ َّ َّّ ُ

ّ إىل أن هناك ما :أشار ... عىل ذلك من عدم االستفادة من كثري من اللحوم
ّعىل أن هناك ... « :ىليمكن أن تعالج به مشكلة فساد اللحوم، فقال رمحه اهللا تعا

ّلو اختذ املسؤولون بعضها لقيض عىل : َّوسائل أخرى تيرست يف هذا العرص
َّأن هتيأ يف أيام العيد األربعة سيارات خاصة : املشكلة من أصلها، فمن أسهلها ُ

ُّكبرية فيها برادات حلفظ اللحوم، ويكن يف منى موظفون خمتصون جلمع اهلدايا  ّ َّ
َ عنها أصحاهبا، وآخرون لسلخها وتقطيعها، ثم تشحن يف والضحايا التي رغب ُ

َّتلك السيارات كل يوم من األيام األربعة وتطوف عىل القرى املجاورة ملكة 
ّاملكرمة وتوزع مشحوهنا من اللحوم عىل الفقراء واملساكني، وبذلك نكون قد  َّ

 .»ب؟قضينا عىل املشكلة، فهل من مستجي
لسعودية ـ وفقها اهللا تعاىل ـ بجهود كبرية بواسطة وقد قامت احلكومة ا: قلت

َّالبنك اإلسالمي وغريه، من اإلرشاف عىل حلوم اهلدي وحفظها، ومن ثم  َ
َتوزيعها عىل فقراء املسلمني يف اخلارج، فلله در اإلمام األلباين وما أبعد نظره ُّ َ! 

  عند كالمه عىل عدم كفاية القصد احلسن يف احلكم بجواز بعض:وقال  •
 : والتعاويذُّالرقى
ُّومن هذا القبيل معاجلة بعض املتظاهرين بالصالح للناس بام يسمونه .. « ُُ
ِّ، سواء كان ذلك عىل الطريقة القديمة من اتصاله بقرينه من »ّالطب الروحاين«بـ

َّاجلن كام كانوا عليه يف اجلاهلية، أو بطريقة ما يسمى اليوم باستحضار األرواح،  ُ ّ
ّلتنويم املغناطييس؛ فإن ذلك كله من الوسائل التي ال ترشع؛ ألن ونحوه عندي ا ّ َّ ُ

ّمرجعها إىل االستعانة باجلن التي كانت من أسباب ضالل املرشكني، كام جاء يف 
                                                

ّحجة النبي «     )١(  ).٩٢(حاشية ) ٨٨-٨٧ص(» ملسو هيلع هللا ىلصّ




 

 

:  أيW X       Y Z [    \ ]       ̂_  ̀ a ﴾ ﴿: القرآن الكريم
ًخوفا وإثام  إنام يستعينون بالصاحلني ِّوادعاء بعض املبتلني باالستعانة هبم أهنم. ً

ُمنهم دعوى كاذبة؛ ألهنم مما ال يمكن ـ عادة ـ خمالطتهم ومعارشهتم التي  ُ ً
َّتكشف عن صالحهم أو طالحهم، ونحن نعلم بالتجربة أن كثريا ممن تصاحبهم  ً ّ

َّأشد املصاحبة من اإلنس يتبني لك أهنم ال يصلحون   Y﴿: قال تعاىل. ّ

Z [ \ ] ^ _ ̀  a cb ﴾   
ّهذا يف اإلنس الظاهر، فام بالك باجلن الذين قال اهللا تعاىل فيهم ُ :﴿j k  

 l  m n o p     r q   ﴾؟«. 
يف » مسجد اخلليل«ِّلقد وقعت مصيبة كبرية عىل املصلني يف ... «: :وقال  •

ّالضفة الغربية؛ فقد هاجم مجاعة مسلحون بالرشاشات  من ) األتوماتيكية ( ٌ
 . يف صبيحة يوم اجلمعة، فقتلوا منهم العرشات وجرحوا املئاتاليهود، الساجدين

ُثم ال يشء بعد ذلك سوى اخلطب احلامسية واالحتجاجات السياسية لدى  َّ
ّاألمم املتحدة، من الدول اإلسالمية، والتظاهرات من بعض شعوهبا، وال حول 

ّوال قوة إال باهللا َّ«. 
ّهنا فصدقه بام يقولمن أتى كا«:  عند كالمه عىل  حديث:وقال  • ً...«: 

َما كان يعرف بـ» الكهانة«َفإذا عرفت هذا؛ فمن « َّ، ثم »التنويم املغناطييس«ُ
ٌ، وما عليه اليوم كثري من الناس ـ وفيهم بعض املسلمني »استحضار األرواح«بـ

ًالطيبني ـ ممن اختذوا ذلك مهنة يعتاشون منها، أال وهو القراءة عىل املمسوس من  ّ َّ ِّ
                                                

 .٦: اجلن   )١(
 .١٤: التغابن     )٢(
 .٢٧: األعراف   )٣(
 ).٦١٥-١/٦١٤ق/٦(» السلسلة الصحيحة«   )٤(
 ).٢/١٠٦١ق/١٣(» السلسلة الضعيفة«     )٥(




 

 

 

ًنِّي ومكاملتهم إياه، وأنه حيدثهم عن سبب تلبسه باإلنيس حبا أو بغضااجل ُ  ُ ُّ ِّ وقد ! ُ
ُيزعمون أهنم يسألونه عن دينه، فإذا أخربهم بأنه مسلم صدقوه يف كل ما ينبئهم  ّ ّ ٌ ُ

ًأن يصدقه وهو ال يعرفه وال يراه، فكن حذرا : وذلك منتهى الغفلة والضالل! به ِ
ّوال تأهتم وال تصدقهم، وإال صدق فيك هذا احلديث ! منهم أهيا األخ املسلم ِّ ُ
 .»الصحيح وما يف معناه

ولقد كان من البواعث عىل ختريج احلديث هنا وحترير القول فيه ... «: :وقال  •
هـ من ١٤١٠ مجادى األوىل سنة ٢٢أنني سمعته يف ضحى هذا اليوم األربعاء 

 .»...اإلذاعة السعودية

                                                
 ).٢/١١٥٧ق/٧(» السلسلة الصحيحة«     )١(
 ).١٣/٢٧(» الضعيفة«     )٢(




 

 

 
 

 
 

ّذا ثقافة مميزة، يشهد لذلك ويؤكده توسع ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كان اإلمام األلباين  ِّ
ِّدائرته املعرفية من خالل ما يذكره يف ثنايا كتبه وأرشطته الصوتية من أمور متنوعة،  ُ

 ...ِّسياسية واقتصادية وطبية واجتامعية
ًكثريا، وأكتفي يف هذا املبحث ً جيد من تلك األمور شيئا ُبعض كتبهوالناظر يف 

َّبذكر بعض ما وقفت عليه ـ مع قصور يف البحث ـ مما ذكر الشيخ من الكتب  ُ
ّواملجالت التي اطلع عىل بعض مقاالهتا ّ: 

 .»...قرأت يف جريدة العلم « •
ًقرأت مقاال يف « • الفاتيكان املدينة :  حتت عنوان١٩٥٨ عدد مايو »جملة املختار«ُ

 .»...رونالد كارلوس بيتي: يمة، للكاتبَّاملقدسة القد
ِّقال الكاتب القدير املؤرخ الشهري األستاذ املحقق رفيق بك العظم يف كتابه « • ِّ

 .»...» اإلسالممشاهري عظامءأشهر «
 .»...»دعوة احلّق«قال األستاذ عبدالرمحن الوكيل يف كتاب « •
التي » نور اإلسالم«ة يف مقال طويل لبعضهم كنت قرأته منذ سنني يف جمل« •

 .»...»جملة األزهر«ِّسميت فيام بعد بـ
                                                

 ).١/١٦٢(» السلسلة الضعيفة«     )١(
 .حاشية) ١٨١ص(» حتذير الساجد«     )٢(
 ).١٦٤- ١٦٣ص(» حتذير الساجد«     )٣(
 ).١٦٠ص(» حتذير الساجد«     )٤(
 .حاشية) ١٩١ص(» آداب الزفاف«     )٥(




 

 

 

 .»...م١٩٦٠ آذار ١٩الصادرة يف لندن عدد » جملة املرأة«يف « •
 .»...وغريها» البيان«يف بعض اجلرائد كـ« •
 .»...اهلندية» اجلامعة السلفية«املرصية، و» التوحيد«ّبعض املجالت مثل ... « •
 .»...»اإلسالميالوعي «جملة ... « •
 .»...هذا العامل اململوء باأللغاز: حتت عنوان» املختارجملة «... « •
منذ بضع سنني نرشت » جملة العريب«ّولعل الكثريين منكم يعلم أن ... « •

 .»...مقالة
 .»...األردنية» الرباط«نرش يف جريدة ... « •
 .»...ُما كنت قرأته يف نرشة حلزب إسالمي... « •
 .»...ّقرأت مقاالت كثرية يف جمالت خمتلفة... « •
 .»...١٤٤الكويتية ص» العريبجملة « من ٨٢ُثم وقفت عىل العدد ... « •
 حتت ١٢٦ ص٩ ج٢٧جملد » جملة اهلالل«ُومن األمثلة عىل ذلك ما قرأته يف ... « •

 .»...احليوان واإلنسان: عنوان

                                                
 ).٢١٣ص(» آداب الزفاف«     )١(
 ).٣/٥(» السلسلة الضعيفة«     )٢(
 ).٣/١٦(» السلسلة الضعيفة«     )٣(
 ).٣/٢٣١(» السلسلة الضعيفة«     )٤(
 ).٣/١٠٣(» لة الصحيحةالسلس«     )٥(
 ).١٩ص(» التصفية والرتبية«     )٦(
 ).١٧ص(» حتريم آالت الطرب«     )٧(
 ).٨ص(» حتريم آالت الطرب«     )٨(
 ).١/٦١(» السلسلة الصحيحة«     )٩(
 ).١/٦٢(» السلسلة الصحيحة«  )١٠(
 ).٣٠حديث /١(» السلسلة الصحيحة«  )١١(




 

 

 .»...١/١٤٨٢بدمشق ج» ريبجملة املجمع الع«بحث له نرشه يف يف ... « •
َوقد نرش يف « • ِ  .»...يف مقاالت متتابعة» ُّجملة التمدن اإلسالمي«ُ
 .»ومكر املستعمرين... وحيسن بنا إىل أن نشري « •
 .»..لألستاذ الفاضل حممد الغزايل» ظالم من الغرب«جاء يف كتاب ... « •
 حتت ٥ًأيضا يف العدد » موناإلخوان املسل« جملة ومن ذلك مقال آخر نرشته ...« •

 .»!املوسيقى اإلسالمية: عنوان
ِّومن ذلك تعلم خطأ بعض املسلمني اليوم من الرتحم والرتيض عىل بعض ... « • ُّ

َالكفار، ويكثر ذلك من بعض أصحاب اجلرائد واملجالت، ولقد سمعت أحد  ُ ّ
َّرؤساء العرب املعروفني بالتدين يرتحم عىل  الذي هو الشيوعي » ستالني«ُّ

ِّومذهبه من أشد وألد األعداء عىل الدين، وذلك يف كلمة ألقاها الرئيس املشار  ّ ّ
وال عجب من هذا فقد خيفى عليه ! إليه بمناسبة وفاة املذكور أذيعت يف الراديو

ِّمثل هذا احلكم، ولكن العجب من بعض الدعاة اإلسالميني أن يقع يف مثل 
 .»! ... برناردشورحم اهللا: ذلك، حيث قال يف رسالة له

 :َّومن الكتب التي قرأها ودرسها أو تدارسها •
 .البن سالم اجلمحي» فحول الشعراءطبقات « -
 .ملحمد أسد» منهج اإلسالم يف احلكم« -
 .ألسد رستم» مصطلح التاريخ« -

                                                
 ).٨٥ص(» حتذير الساجد«     )١(
 .حاشية) ٢٤ص(» حتذير الساجد«     )٢(
  ).٥٥- ٥٤ص(» حتذير الساجد«     )٣(
  ).٦٦ص(» صفة الصالة«     )٤(
 ).١٥ص(» حتريم آالت الطرب«     )٥(
 .حاشية) ٩٧ص(» أحكام اجلنائز وبدعها«     )٦(




 

 

 

 ّوضع اخلط فوق الكلامت املراد لفتّإن «: :ثقافته الكتابية قوله ومن لطيف  •
ّ صنيع علامئنا تبعا لطريقة املحدثني، وأما وضع اخلط حتت الكلمة هوالنظر إليها  َّ ِّ ً

ِفهو من صنع األوروبيني، وقد أمرنا بمخالفتهم ُ ِّ«. 
العلمية التي تقبل اجلدل، كون األرض تدور يف الفضاء أصبح من احلقائق « •

ًوليس يف الكتاب وال يف السنّة نص ينايف ذلك، خالفا لبعضهم ُ ٌّ«. 
ّوكل بالشمس تسعة أمالك يرموهنا بالثلج كل يوم، لوال «:  ذكر حديثعندما • ّ

َّ أن احلديث موضوع، ثم:َّ، بني »ّذلك ما أتت عىل يشء إال أحرقته ٌ  : قالّ
َويؤيد وضعه خمالفته ملا ثبت يف علم الفلك« ِّ ّأن السبب يف عدم حرق الشمس ملا : ُ

ُعىل وجه األرض إنام هو بعدها عن األرض بمسافا ِّت كبرية جدا يقدروهنا ُ  ُ
لألستاذ طالب » َعلم الفلك«يف كتاب  كام »ًمائة ومخسني مليون كيلومرت تقريبا«بـ

 .»الصابوين
ُأول األرضني خرابا يرساها ثم يمناها«: عندما ذكر حديث • َّ ُ ً  :َّبني ضعفه، ثم قال» َّ

ُظاهر احلديث منكر عندي؛ ألن األرض كروية قطعا كام تد... « ً ُ ّ ّل عليه احلقائق َ
ًالعلمية، وال ختالف األدلة الرشعية، خالفا ملن يامري يف ذلك، وإذا كان األمر كذلك 

ُفأين يمنى األرض من يرساها؟ ًفهام أمران نسبيان كالرشق والغرب متاما! ُ َّ«. 
ُال يفيد يف مجيع ولكنه «:  عن فوائد اجلوع يف شفاء األمراض قالّعندما تكلم •

ُاختالف األجسام، خالفا ملا يستفاد من كتاب األمراض عىل  » التطبيب بالصوم«ً
ٍألحد الكتاب األوروبيني، وفوق كل ذي علم عليم ِّ ِّ َّ ُ«. 

                                                
 ).١/٢٢(» إرواء الغليل«:  وانظر).٢/٤٦٥(للشيباين » حياة األلباين«     )١(
 ).١(حاشية ) ١٨ص(» القائد إىل تصحيح العقائد«كتاب من تعليقاته عىل      )٢(
 ).٢٩٣(حديث ) ١/٣٠٨(» السلسلة الضعيفة«     )٣(
 ).١٦٥٩(حديث ) ١٥٩-٤/١٥٨(» السلسلة الضعيفة«     )٤(
 ).٢٣ص(لعصام هادي » ّحياة العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل بقلمه«ًنقال عن ) ١/٤١٩(» السلسلة الضعيفة«  )  ٥(




 

 

رمحه اهللا تعاىل كثرة استشهاده باألمثال واحلكم » ثقافته«ُومما يضاف إىل مبحث  •
ًواألشعار، مما يدل عىل رصيد ثقايف واسع، وإليك بعضا من ذلك ّ ُ ّ: 

 فمن األمثال واحلكم: 
o » ...والفضل ما شهدت به األعداء: ًوقديام قيل«. 
o »َّتزبب قبل أن يتحرصم«. 
o »ُمن استعجل اليشء قبل أوانه ابتيل بحرمانه«. 
o »ُعذر أقبح من ذنب«. 
o »ّرمتني بدائها وانسلت«. 
o »ٌكذب له قرون«. 
o »تزن بميزانني وتكيل بكيلني«. 
o »لني ويلعب عىل احلبلنييكيل بكي«. 
o »ِّاملتقلب كاحلرباء«. 
o »أحقد من مجل«. 
o »إذا ورد األثر بطل النظر«. 

                                                
 ).١/٧(» السلسلة الضعيفة«     )١(
 ).٤/٨(» السلسلة الضعيفة«     )٢(
 ).٤/٨(» السلسلة الضعيفة«     )٣(
 ).٤/٢٠(» السلسلة الضعيفة«، )ط/٤(» السلسلة الصحيحة«ّمقدمة      )٤(
 ).٣/١٥(» السلسلة الضعيفة«     )٥(
 ).٣/٥(» السلسلة الضعيفة«     )٦(
 ).٣/١٤(» السلسلة الضعيفة«     )٧(
 ).٤/٢٧(» السلسلة الضعيفة«     )٨(
 ).٣/١٤(» السلسلة الضعيفة«     )٩(
 ).٣/١٦(» السلسلة الضعيفة«  )١٠(
 ).٤/٢٨(» السلسلة الضعيفة«  )١١(




 

 

 

o »جعجعة وال أرى طحنًاُأسمع ً«. 
o »ِّقمش ثم فتش َّ ِّ«. 
o »ُأثبت العرش ثم انقش َّ«. 
o »ّما ال يدرك كله ال يرتك جله ُّ ُ َُ«. 
o »ُّاحلر تكفيه اإلشارة«. 
o » مصدورنفثة«. 
o »اهلرب نصف الشجاعة«. 
o »ُإن اهللاَ يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ُ َ ّ«. 
o »َإرضاء الناس غاية ال تدرك ُ ٌ«. 
o »ّضغثا عىل إبالة ً«. 
o »َوراء األكمة ما وراءها«. 
o »َّيلسع ثم خيتبئ«. 
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 ِّومما وقفت عليه من استشهاده بالشعر ُ َّ: 
َّعرفت الرش ال للشـ ِّـــر لكـن لتوقـــــيه          ُ ِّ 
 ِّـري من الرش يقع فيه          ومن ال يعرف   اخلـ

*** 
ٌفإن كنت ال تدري فتلك مصيبة ُوإن كنت تدري فاملصيبة أعظم            َ َ 

 
ًإن كان تابع أمحد متوهبا َّفأنا املـقر بأنني وهايب            ُِّ ُّ ُ 

*** 
ِيـدها إال كعلـم األباعـــــربج             زوامل لألشعار ال علم عندهم ّ ِّ 
ُلعمرك ما يدري البعري إذا غدا ُ  ِبأمحالـه أو راح ما يف الغـرائر              َ

*** 
ٌأال ال جيهلـن أحــد عليـــــنا َ  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا           َ

*** 
ٍوابن اللبـــون إذا ما لــز يف قــرن َ ّ ِمل يستطع صولة البزل القناعيس             ُ ُ 

*** 
 ُما مل يكن هلـا منها رادع          ِّ األنفس عن غيهاُال ترجع

*** 
                                                

 ).٥/٨(» السلسلة الصحيحة« )١(
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ِّأهل  احلديث  هم  أهل  النبي وإن ُُ ِمل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا            ُ َ َ َ َ 
*** 

ٍولست بنـــاج من مقــــالة طاعن ِ ِ ٍ ِولو كنت يف غــار عىل جبل وعــر            ُ ٍ ٍ ُ 
ِولو غاب عنهم بني خافيتي نرس             ًاملاومن ذا الذي ينجو من الناس س َ َ ِ 

*** 
ٍومهام تكن عند امـرئ من خليقــة َ ٍ ِوإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم           ُ َ ُ 

*** 
ِفدعني من بنيات الطريق            ُفهـذا احلـّق مـا بـه خفـــاء َّ ُ َ 

*** 
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ُشباب األمة هم عامدها، وبصالحهم والعناية بشأهنم واحلرص عىل هتذيبهم  َّ
ّوإشعارهم بمسؤوليتهم تنهض األمة بقوة وعزة، ويف إمهال أمر الشباب وعدم  َّ َّ

 .ًيكونون وباال عىل أنفسهم وجمتمعاهتمّالعناية والرتفق هبم 
ح الشباب دور العلامء الذين إليهم الشباب ومن الثغور الكربى يف إصال

ُيردون سائلني، وعن توجيهاهتم ونصحهم يصدرون، ولذا متى أعرض العلامء  ْ َ ُ َِ
ّعن شباب األمة ومل يفتحوا هلم صدورهم قبل بيوهتم فربام ـ وهذا هو املتوقع ـ  ّ َ أن َّ

ّيكون بعض أولئك الشباب معاول هدم للفساد احليس واملعنوي ّ ِّ ٍ َ ِ. 
ًكل حال؛ فالناظر يف بعض دواوين السنّة يرى أحاديث كثرية يف شأن وب َ ّ

َّالعناية بالشباب، فمن ذلك أن النبي  َّأوصاهم بحفظ الفروج وصيانتها عام ملسو هيلع هللا ىلص ّ
َّيا معرش الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه «: َّحرم اهللا تعاىل فقال ََ َ

ٌفعليه بالصوم فإنه له وجاءُّأغض للبرص وأحصن للفرج، ومن مل يستطع  َ ِ«. 
ًوجاء األمر بذلك ألن يف الزواج عفة للطرفني، وفيه االستغناء باحلالل عن  ّ ّ ُ

ٍاحلرام، وفيه تكثري ألمة حممد  َّ  .ملسو هيلع هللا ىلصٌ
ّحثه هلم عىل النشأة يف طاعة اهللا، فثبت يف : َّلشباب أمتهملسو هيلع هللا ىلص ِّومن وصايا النبي 

ّسبعة يظلهم«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص الصحيح عنه  ٌِ ّ اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلهُ ّ ِّّ ومن ... َ
 .»ٌّشاب نشأ يف طاعة اهللا: ضمن أولئك

ُعىل شباب أمته أنه حذرهم من التفريط يف ذلك العمر؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص ومن حرصه  ّ َّ
                                                

 .اسعود أخرجه الشيخان عن عبداهللا بن م     )١(




 

 

قال رسول اهللا : فعن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال. َّزمن القوة واالكتامل
َوشبابك قبل هرمك:  منهاوذكر... ًاغتنم مخسا قبل مخس«: ملسو هيلع هللا ىلص َ ََ«. 

ّوحث عىل تداركها قبل فواهتا؛ ذلك ألن يف تلك ًزمن الشباب غنيمة ملسو هيلع هللا ىلص ّفعد  ُّ
ُاملرحلة يستطيع العبد أن حيصل فيها ما يعجز عنه بعد فواهتا ُِّ ُ. 

ٌومن حرص الشارع احلكيم عىل تلك املرحلة أنه بني أن العبد مسؤول عنها  ّ َّ
 .َبعينها؛ لعظم شأهنا

 َال تزول قدم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ٍعن ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال
َابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن مخس ُ َعن عمره فيم أفناه؟ وعن : ِّ ُ

 .الخ احلديث» ...َشبابه فيم أباله؟ 
ُوبكل حال؛ فمرحلة الشباب هي أخصب مراحل العمر، ومن خالهلا يبني  ّ

َصيته ويشّق طريقه يف معرتك احلياةاملرء شخ ُ َ ُ. 
ٍملا كان األمر كذلك؛ عني علامء اإلسالم واملربون بعلم وبصرية بشباب  ٍ ُ ُّّ َ ُ ُ
ّاإلسالم، وعقدوا هلم ـ بخاصة ولغريهم بعامة ـ الدروس العلمية والرتبوية التي 

ًامرا ج اهللا تعاىل عىل أيدهيم ثفأخر... ُحتفظ الشباب من فتن الشبهات والشهوات
 .ًيانعة نفعت نفسها وبيوهتا وجمتمعاهتا

ٌكان لإلمام األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عناية كربى بشأن ّأنه : شاهد املقال
ّالشباب، وبخاصة من تلوث ببعض الشبهات وغريها مما يعرتي الشباب من  َّ

ً رحيام هبم، واسع البال، طويل :محاسة غري منضبطة أو سوء خلق، فكان 
ُس، يسمع منهم وجييب عىل شبهاهتم أو أسئلتهم، ويوجههم بام ينفعهم دون َالنَّف ِّ ُ

 .َضجر أو ملل أو كلمة نابية
                                                

ّ وصححه الشيخ األلباين .ب من حديث ابن عباس »شعب اإليامن« يف والبيهقي، أخرجه احلاكم   )١(
 .)١٠٧٧ (»صحيح اجلامع الصغري«يف 

 .»صحيح سنن الرتمذي«َّ وحسنه الشيخ األلباين يف .ا من حديث ابن مسعود أخرجه الرتمذي     )٢(




 

 

 

 :وإليك شواهد قليلة من أمثلة كثرية
 :قال الشيخ باسم فيصل اجلوابرة حفظه اهللا تعاىل •

ا يف املرحلة الثانوية، وكنت يف ذلك الوقت مع جمموعة من ًفقد كنت طالب.. «
! ة أهنم جمتمع جاهيلَّر املسلمني وال نصيل يف مساجدهم بحجِّنكفالشباب 

ين ِّ بالشيخ حممد نارص الدًدوننا دائامِّوقد كان املخالفون لنا يف األردن هيد
رجعنا إىل ُقنعنا، ويُاأللباين، وبأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يناقشنا وي

ّدث أنُن من دمشق حالطريق املستقيم، فعندما قدم الشيخ نارص إىل األرد ِّ 
نظام ـ ر املسلمني، فرغب يف لقائنا فأرسل صهره ّان تكفَّ من الشبًجمموعة
ْسكجها نا فليأت ُن يريدَم:  الشيخ نارص بلقائنا، فأجبناهَإلينا، فنقل إلينا رغبة ـ ّ

 من اً الشيخ نارصّ ولكن شيخنا يف التكفري أخربنا أن!إلينا ولن نذهب إليه
ه وجيب أن نذهب إليه، فذهبنا إليه يف نِِّ سَربِوله فضل لعلمه وكعلامء املسلمني 

 أقمنا الصالة، فقال ّن أحدنا، ثمّوكان قبيل العشاء، فأذ ـ نظامـ بيت صهره 
نحن : تكفرييلفقال شيخنا ا! نصيل بكم أم تصلون بنا: ينِّالشيخ نارص الد

نا ُ صىل شيخَّ إيامنكم، ثما أنا فأعتقدّأم: ينِّفقال الشيخ نارص الد! كَفرُنعتقد ك
 حتى ساعة َّ جلس الشيخ نارص يف نقاش معنا استمرَّا، ونحن معه، ثمًبنا مجيع
ا نقوم ا نحن الشباب فكنَّّنا، أمِرة من الليل، فكان أكثر النقاش مع شيخِّمتأخ

ا الشيخ نارص فهو َّنا، ثم نضطجع عىل جنوبنا، وأمَلُد أرجِّ نمدّونجلس، ثم
ا، يف نقاش دائم مع ًها أبدِّغريُل اجللسة إىل آخرها مل يَّدة من أوعىل جلسة واح

 تواعدنا أن نلتقي يف َّ ثم!!دهَلَ أستغرب من صربه وجُهذا وهذا وذاك، فكنت
 عىل التكفري بزعمنا، ّاليوم التايل، وقد رجعنا إىل بيوتنا نجمع األدلة التي تدل

ب ُزنا الكتَّد إخواننا، وقد جهَوجاء الشيخ نارص يف اليوم الثاين إىل بيت أح
 النقاش واحلوار من بعد العشاء إىل َّدود عىل أدلة الشيخ نارص، واستمرُّوالر
 إقامته، فذهبنا إليه بعد العشاء يف ّ تواعدنا بالذهاب إليه يف حملَّيل الفجر، ثمَبُق

 ن املؤذن لصالة الفجر، ونحن يف نقاشّ النقاش حتى أذَّاليوم الثالث، واستمر




 

 

 عىل التكفري يف ظاهرها، وكذلك ّوحوار دائم نذكر اآليات الكثرية التي تدل
ب الكبرية، والشيخ نارص ِكَرتُا عىل تكفري مً ظاهرُّصنَُنذكر األحاديث التي ت

ر، وجيمع بني األدلة َه الدليل اآلخِّجَوُ عىل هذا الدليل ويّدُ الشامخ يرِدْوَّكالط
ِة املعتربَّلف وباألئمَّأقوال الس ويستشهد ب،املتعارضة يف الظاهر ين عند أهل َ

ين إىل ِّا مع الشيخ نارص الدًا تقريبًة واجلامعة، وبعد أذان الفجر ذهبنا مجيعنُّّالس
َاملسجد ألداء صالة الفجر، بعد أن أقنَعنا الشيخ نارص بخطأ وضالل املنهج 

 َ آلًا قليالًرَفَ نّالإ ـ بحمد اهللاـ الذي رسنا عليه، ورجعنا عن أفكارنا التكفريية 
 .» نسأل اهللا العافية،ة عن اإلسالم بعد ذلك بسننيَّدِّهم إىل الرُأمر

َالشيخ سمري الزهريي ـ وهو منقال  •  : ـب الشيخ رمحه اهللا تعاىلّ طالُّ
ب العلم، وكالعادة يف مثل هذه املجالس ّن ببعض طالَّامَاجتمعت ذات يوم يف ع«
اء الختالف املنهج، َوْعَ شًضور حيمل عىل الشيخ محلةُحلد اَر الشيخ وإذا بأحِكُذ

ا لغضبه الشديد الذي ً وثاني،ًجل لعدم إنصافه أوالَّر بجدوى مناقشة الرُومل أشع
وهو ـ  ترى الشيخ هبذه الصورة َإذا كنت: فقلت له.  االعتدالّأخرجه عن حد
ك له ووقيعتك ِتَيبِ من غٌ فهو خريًصح مبارشةه له النُِّّفلامذا ال توج ـ ليس كام ترى
 ّأنا مل أره قط: ؟ فقالَبتَّهل جر: فقلت. األلباين ال يقبل النصيحة: فيه؟ فقال

 هذا التأثر ّر كلّهذا رجل تأث! سبحان اهللا:  يف نفيسُفقلت.  عنهٌولكن هذا متواتر
 أو أن يلتقي بالشيخ ومها يف بلد واحد بمشاخيه دون أن يبحث هو عن احلّق

 مع الشيخ يف بيتي، ً علميةً أمسيةُبتّ كان أن رتَّثم!! ةّ سنوات عدومىض عليهام
  ب العلم، ومنهم ذلك املخالف يف ذلك الوقت، ّا من طالً مجوعُودعوت

 الشيخ َنا بأغلب املجلس، وناقشُ بيشء من ذلك، واستأثر صاحبَم الشيخِلْعُومل أ
ف َرَ واإلحراج، وملا ع الغضبَّني بدا عيلّنإ، حتى ّه واحتدُ صوتَوجادله وعال
ق البسمة ِارَفُ وواهللا مل ت،ال عليك :ً قائالً مبتسامَّ يف وجهي التفت إيلُذلك الشيخ
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ة َعَة، مع طول بال وسة من الكتاب والسنَّّ عليه باحلجّ الشيخ، ومازال يردَوجه
 أل  اهللاَُأنا أمحد: ل وقال للشيخُجَّويف هناية املجلس قام الر. :صدر كعادته 

 معي َلتقيتاوهل أنت  : فقال الشيخ!ُّك بعد هذا التغريُت وأنني لقيتَّ تغريأنك
ن صحبوه َّد إخوانه من الشام ممَفأشار الشيخ إىل أح. ال: قبل اليوم؟ فقال الرجل

أنا مل : وقال ـ نَّامَا يف تلك األيام عىل الشيخ يف عًوكان ضيفـ فية َلَّيف الدعوة الس
 وعىل ،ي هذا يف الدعوة، ويعرف عنًِّ من عرشين سنةَثرني أكَبِحَ وهذا صَّأتغري
 عليك يف ُ أخطأتُا أنا فأطلب منك املساحمة إن كنتَّ وأم،اً خري جزاك اهللاٍُّكل

 َّ من املسلمني، ثمٍدَ أح أخطأت يف حقُِّ أن يغفر يل إن كنتأليشء، وأسأل اهللا 
 الشيخ َل يدِّقبر، وأخذ يَ أن بكى هو اآلخّفام كان من صاحبنا إال. :بكى 

 .» لهًامِّا للشيخ معظ ا حمبًبعَّا مت  سلفيّورأسه، ومل أعرفه بعد ذلك إال
ٌّ اتصل به شاب هاتفيا،  • ُّفلام رفع الشيخ سامعة اهلاتف بادره الشاب بقوله  ُ َ أنا : َّ

َّشاب حديث عهد بااللتزام، وقد سمعت أنك تغلق اهلاتف برسعة فإياك أن  ٌُّ ُ ّ ُ
ُفضحك الشيخ وأعطاه ما يريد! ّاتف حتى أهني كالميُتغلق اهل ُ. 

 :ّلطالب العلم من الشباب قوله : ومن توجيهات الشيخ •
ِّللشيخ سيد » فقه السنّة«: ُأن يقرأ من كتب الفقهأنصح لطالب العلم املبتدئ «

َّسبل السالم«: سابق، مع االستعانة عليه ببعض املراجع مثل ن نظر يف إ، و»ُ
 .»ّالروضة الندية«فيكون هذا أقوى له، وأنصح له بـ» نّةمتام امل«

» تفسري القرآن العظيم«َّوأما يف التفسري فعليه أن يعتاد القراءة من كتاب 
ُللحافظ ابن كثري، وإن كان مطوال بعض اليشء فإنه أصح كتب التفسري اليوم ّ ًَّ ُ. 

َّثم من حيث املواعظ والرقائق فعليه بكتاب   .لإلمام النووي» رياض الصاحلني«َّ
  » رشح العقيدة الطحاوية«ُثم أنصح فيام يتعلق بكتب العقيدة بكتاب 

                                                
 ).٤٤-٤٢ص(الزهريي بن أمني لسمري  »ث العرصِّحمد«     )١(
 .ّكتب ذلك إيل األخ سامي خليفة     )٢(




 

 

ًالبن أيب العز احلنفي، ويستعني عليها أيضا بتعليقي ورشحي عليها ّ. 
ُثم جيعل بصورة عامة ديدنه دراسة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه  َ ُ َ َ َّ َّ  
ُابن قيم اجلوزية ـ رمحهام اهللا ـ اللذين أعتقد أهنام من نوادر علامء املسلمني  ُ َ ِّ
  َّالذين سلكوا منهج السلف الصالح يف فقههم، مع التقوى والصالح، 

ِّوال نزكي عىل اهللا َ  .»ً أحداُ
 ::ومن ذلك قوله  •

تعجل ئد، وال يسَّب يف جمال التصحيح والتضعيف أن يتُكتَن يَ مِّأنصح لكل«
 طويل يف ٌ بعد أن يميض عليه دهرّيف إصدار أحكامه عىل األحاديث، إال

ر من ُشعَه، حتى يِلَلِدراسة هذا العلم يف أصوله، وتراجم رجاله، ومعرفة ع
ولو عىل ـ  حتقيقاته ّا، بحيث جيد أنًا وتطبيقًه نظرِّن من ذلك كلّنفسه أنه متك

يلعي َّ هذا العلم، كالذهبي والززين يفِّاظ املربّ احلفِق حتقيقاتِوافُت ـ الغالب
أنصح هبذا لكل إخواننا املشتغلني هبذا العلم حتى ال .  وغريهم،والعسقالين

 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê ﴿ :يقعوا يف خمالفة قول اهللا تبارك وتعاىل
Ë  Ì Í Î Ï  Ð Ñ﴾ق عليهم املثل ُصدَ ولكي ال ي
َّتزب« :املعروف َ َب قبل أن يَ  :مَكِصيبهم ما جاء يف بعض احلُ وال ي،»َمَْرصَحَتَ

 من قول َّا مع هذا ما صحًذاكر. »يل بحرمانهُ قبل أوانه ابتَ استعجل اليشءِنَم«
 ّ النبيّك، إالَرتُذ من قوله ويَؤخُ ويّ إالملسو هيلع هللا ىلص ِّ بعد النبيٌدَليس أح« :لفَّبعض الس

د ِّدَسُأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن ي)... ٢٨ص( »صفة الصالة«انظر . »ملسو هيلع هللا ىلص
 .» إنه سميع جميب،نا ونواياناَح أعاملِصلُطانا ويُخ

                                                
 ).٧٣ص(لسمري بن أمني الزهريي »  حممد نارص الدين األلباينِّحمدث العرص«     )١(
 .٣٦: اإلرساء     )٢(
 ).٤/٨( »سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة«     )٣(




 

 

 

ُومن لطيف كالمه وصادق نصحه للشباب ـ أحسبه كذلك واهللا حسيبه ـ  •
 : : قوله
ُّلذا فإين ناصح أمني لطالب العلم الش... « ّ ٌ  :َداة بثالثٌِّ
ِأن يتعلموا العلم ألنفسهم  -١ ُ َّ. 
 .ّأن يكون هو شاغلهم ومههم  -٢
ُّوا يف أمر ال ينال إال بالرتيث وإدامة البحث والنظر يف َوأن ال يعجل  -٣ ُّ ُ ٍ

ِخوافيه وقوادمه ِ. 
ًثم ليعلموا رابعا ُأن التصحيح والتضعيف يف هذا العلم الرشيف يدور بني : َّ ّ

ُالصدق والكذب، وما مل يكن مريد االشتغال هبذا العلم حاذقا فيه فإنه يلبس  َّ ُ ًِّ ُ ُ
ُيريد الصدق، وكفى بذلك إثام، والكذب عىل عليه فيه، فيقع يف الكذب وهو  ًُ

ُّليس ككذب عىل أحد، إنه أقرب إىل الكفر، بل هو بالتعمد ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ُ ُ َّ ٍ
ٌكفر بواح ٌ ُ«. 

َّونفيس أوال بتقوى اهللا، ثم ببعض ما ُأنصحكم «: ً أيضا:ومن ذلك قوله  • ً َّ
ًيتفرع من تقوى اهللا تبارك وتعاىل، من ذلك أوال َّ ًلبوا العلم خالصا أن تط: َّ ُ

ُّلوجه اهللا ال تريدون من ذلك جزاء وال شكورا، وال تصدر جمالس، إنام إىل  َ َُ ًَ ًُ
 Ú Û Ü Ý  Þ ﴿: َّالدرجة التي خص اهللاُ تعاىل هبا العلامء حني قال

ß à á   ãâ  ﴾. 
أهنم : االبتعاد عن املزالق التي يقع هبا بعض طالب العلم، والتي منها: ًوثانيا
ُان ما يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق أحدهم إىل أن يركب رأسه ُرسع ُ ُ ُ

                                                
ِّبمناسبة فوزه بجائزة امللك فيصل العاملية للدراسات  :ُي ألقيت عنه من ضمن الكلمة الت    )١(

 .اإلسالمية
 .١١: املجادلة     )٢(




 

 

َوأن يفتي نفسه وغريه بام بدا له دون أن يستعني بأهل العلم من سلف األمة  َ ُ
ُالصالح الذين خلفوا لنا تراثا عظيام ينري من العلوم اإلسالمية؛ لنستعني به  ً ً ّ

َّعىل قضاء كثري من امللامت التي تراكمت ع ِ ِّىل مر العصور، وعشنا بعضها، ُ
ًوكانت ظالما دامسا ً. 

ُواالستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا عىل إزالة هذه الظلامت ويرجعنا  ُُ ُُ
 .إىل منهل الكتاب والسنّة الصحيحة

ُوال أخفيكم أنني عشت يف زمن أدركت فيه أمرين متناقضني ُ: 
ًحني كان املسلمون مجيعا شيوخا: األمر األول ً وطالبا، عامة وخاصة، ً ً َّّ ًَّ

يعيشون يف بؤرة التقليد ـ ليس للمذاهب فقط ـ بل لآلباء واألجداد، ونحن 
ُيف خضم ذلك ندعو إىل كتاب اهللا وسنّة رسول اهللا  هنا وهناك، ويف ملسو هيلع هللا ىلص ِّ

ًخمتلف البالد اإلسالمية من يقوم مثلنا أفراد كذلك، فكنّا نعيش مجيعا  ٌ
 يف بعض األحاديث املعروفة التي ؛ول كالغرباء الذين وصفهم الرس

َإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ، فطوبى للغرباء«: منها ُ َ ً ً وجاء يف . »ّ
َهم ناس قليل صاحلون بني كثري، من «:  قال؛ِّبعض الروايات أنه  ٌ

ُيعصيهم أكثر ممن يطيعهم ُ ِهم الذي يصلحون ما أفسد «: ويف رواية أخرى. »ََّ ُ
ّ سنتي من بعديالناس من ُ«. 

ِّعشنا ذلك الزمان، ثم بدأنا نتبنَّى األثر الطيب لدعوة الغرباء املصلحني : أقول
َّبني صفوف الشباب املؤمنني، ورأينا هذا الشباب يستقيم عىل اجلادة يف كثري 
َّمن البالد اإلسالمية، وحيرص عىل التمسك بالكتاب والسنّة حيثام صحة  ُّ

ُحنا هذا هبذه الصحوة التي ملسناها هبذه السنوات عندهم، ولكن ما طال فر
حتى فوجئنا بانقالب وقع يف هؤالء الشباب يف بعض البالد كاد .. األخرية

ّ الطيبة، وما سبب ذلك؟ ـ وهنا العربة ـ إال ألهنم يقيض عىل آثار هذه الصحوة ِّ
ٍأصاهبم العجب والغرور بسبب ما تبني هلم أهنم أصبحوا عىل يشء من ال َّ علم ُ




 

 

 

ٍالصحيح، ليس فقط بني مجاعة الشباب املسلم الضائع، بل حتى بني كثري من  ّ
َّشيوخ العلم، حني شعروا بأهنم تفوقوا هبذه الصحوة عىل أهل املشيخة 

ُوالعلم املنترشين يف العامل اإلسالمي، كام أهنم مل يشكروا اهللا  َ ّ حيث وفقهم ألَ
بأنفسهم وظنّوا أهنم عىل يشء، ُّإىل هذا العلم الصحيح وآدابه، بل اغرتوا 

ّفأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة غري القائمة عىل التفقه بالكتاب والسنّة،  َّ ُِّ
فظهرت هذه الفتاوى من آراء غري ناضجة، فظنّوا أهنا هي العلم املأخوذ من 

ًالكتاب والسنّة؛ فضلوا بتلك اآلراء وأضلوا كثريا ّ ّ. 
ك من وجود مجاعة يف بعض البالد وليس خيفى عليكم ما كان من آثار ذل

ّاإلسالمية، الذين أخذوا يرصحون بتكفري كل اجلامعات املسلمة بفلسفات  ِّ ُ  
ُال جمال اآلن يف هذه العجالة للخوض هبا، وبخاصة أننا بصدد نصيحة وتذكري 
ّلإلخوة طلبة العلم والدعاة، لذلك أنصح إخواننا أهل السنّة واحلديث يف كل بالد  ُّ

ِأن يصربوا عىل طلب العلم، وأن ال يغرتوا بام جنَوا من علم، إنام يتابعون اإلسالم  ُ َ َُّ ِ
ُّالطريق وال يعتمدون عىل جمرد أفهامهم أو ما يسمونه بـ  !اجتهادهم: َُّ

ّويقولوهنا وبمنتهى السهولة وبكل بساطة .. ُسمعت الكثري من إخوانناوأنا 
! أنا ال أرى ذلك: أو..  كذاأنا أرى... أنا اجتهدت: وال مباالة بعواقبها

َعىل ماذا اجتهدت فكان رأيك كذا وكذا؟ هل اعتمدت عىل : وعندما تسأهلم َُ
َفقه الكتاب والسنّة وإمجاع العلامء من الصحابة وغريهم؟ وبم استعنت؟ هل  ِ
ُاستعنت بكتب الفقه واحلديث وأفهام العلامء هلا؟ أو هو اهلوى والفهم 

 .هو هذا بالفعلالقارص النظر واالستدالل؟ 
َهذا يف اعتقادي سببه العجب والغرور؛ لذلك أجد يف العامل اإلسالمي اليوم  ُ ُ ُ

ّأنه أصبح من هو عدو : ًً ظاهرة غريبة جدا تظهر يف بعض املؤلفات، وهي ُ
ًللحديث مؤلفا يف علم احلديث ولو ! ّإنه ألف يف علم احلديث: ُليقال فقط! ِّ

ُا العلم الرشيف لوجدته جمرد نقول مللمها َرجعت إىل هذا الذي كتبه يف هذ ََّ




 

 

ّومجعها من هنا وهناك وألف منها كتابه هذا َ ما الباعث عىل ذلك يا ترى؟ هو ! َ
َحب الظهور والربوز، وصدق من قال ُ ُّ ُحب الظهور يقطع الظهور: ُ ُّ ُ. 

ُ لذلك أكرر القول إلخواين طلبة العلم أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسالميا، ِّ ِّ ُ 
ُومن ذلك أال يغرتوا بام أوتوا من علم، وأن ال يغلبهم العجب، وأن ينصحوا  ُّ ّ
ًالناس أخريا بالتي هي أحسن، ويبتعدوا عن األساليب القاسية والشديدة يف 

ّالدعوة؛ ألننا مجيعا نعتقد أن اهللاَ    v w  x y z﴿:  حني قالألً
{ }| ~ � ¡ £¢  ﴾ إنام قال ذلك ألن احلّق يف ّ

َّثقيل عىل الناس، ثقيل عىل النفوس البرشية، ولذلك هي تستكرب عن نفسه  ٌ
َقبوله إال من شاء ربك، فإذا انضم إىل ثقل احلّق عىل النفس البرشية عضو آخر  ٌ ّ َُّ َِ َّ ّ

ًوثقل آخر وهو القسوة يف الدعوة، كان ذلك تنفريا للناس عن الدعوة َ َ ِ. 
ِّإن منكم ملنف«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد تعلمون قول الرسول  َ ُ  .»)ًثالثا (  رينّ

ُ أن ال جيعل منّا منفرين، وإنام جيعلنا حكامء عاملني ألأسأل اهللا : ًوختاما ُ ِّ ُ
 .بالكتاب والسنّة

ًونستودعكم اهللاَ مجيعا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ُ ِ«. 
ال أرى لطالب العلم أن يستعجل يف التأليف، بمعنى أن «: :قوله منه و •

ًبل عليه أن يفعل ذلك بعد ثالثني سنة من طلبه للعلم ُينرش ذلك عىل الناس، 
ُعىل العلامء، فإن تعجل ففي مخسة عرش، وال يمنع أن يكتب قبل ذلك ويراجع  َُّ
ًمن هم أقدر منه يف هذا الشأن، ولكنه ال ينرشه، وخصوصا إذا كان يف موضة  ُ ُ

 .» )!علم احلديث( العرص 

                                                
 .١٢٥: النحل   )١(
 ).٨٤ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(




 

 

 

 
 

 
 

ى عنَُن يَّاين ممَّبَّبه، بل العامل الرّرس عىل طالَّ ال ينتهي عند إلقاء الدِدور العامل
 ...ً وتربيةً وعمالًا علامًبه خصوصّا وبطالًباملسلمني عموم

ِّوإليك شاهدا واحدا من شواهد كثرية تدل عىل عناية النبي  ّ ً  :هبذا الشأنملسو هيلع هللا ىلص ً
َّأتيت النبي : الك بن احلويرث ريض اهللا تعاىل عنه قالعن م َ ونحن شببة ملسو هيلع هللا ىلصُ َ

ًمتقاربون فأقمنا عنده عرشين يوما وليلة، وكان رسول اهللا  َّ رحيام رفيقا، فلامجً ًً 
َّظن أنا قد اشتهينا أهلنا ـ أو قد اشتقنا ـ سألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه، قال ّ ّ :

ُفيهم وعلموهم ومروهم ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا «   ـ وذكر أشياء أحفظها ِّ
ِّوصلوا كام رأيتموين أصيل، فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أو ال أحفظها ـ  ِّ ّ

ُأحدكم وليؤمكم أكربكم َّ ُ«. 
 .ِّفضل الرحلة يف طلب العلم: فيه» ملسو هيلع هللا ىلصَّأتينا النبي «: قولهف* 

ِّاحلرص عىل طلب العلو، وذلك بالعناية بالتلق: وفيه  .ي من كبار أهل العلمّ
َّحرص شباب الصحابة ـ ناهيك عن : فيه» ونحن شببة متقاربون«: قولهو* 

 .كبارهم ـ ريض اهللا تعاىل عنهم عىل طلب العلم
ًفأقمنا عنده عرشين يوما وليلة«: قولهو*  ّأن العلم حيتاج إىل مداومة يف : فيه» ً

َ يستطاع العلم براحة اجلسمال«: قال حييى بن أيب كثري. الطلب ومثابرة يف العزم ُ«. 
 .أصل سكن طلبة العلم بقرب الشيخ: وفيه

                                                
 ).الفتح -١/١١١(أخرجه البخاري    )١(
 .أخرجه مسلم   )٢(




 

 

ًوكان رحيام رفيقا«: وقوله*  ّعظيم خلق النبي : فيه» ً ُ   . َّ وحمبته لطلبة العلمملسو هيلع هللا ىلصُ
﴿  ̈   © ª  ﴾. 

ّرمحة املعلم بتالميذه والرتفق معهم: وفيه َّذلك بالوصية بطلبة ملسو هيلع هللا ىلص ّوقد أكد . ِّ
ًمرحبا بوصية رسول اهللا «:  يقول هلماّ أبو سعيد اخلدري احلديث، فقد كان

 .»يوصينا بكم، يعني طلبة احلديثملسو هيلع هللا ىلص ، كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص
عظيم فطنة : فيه» َ رأى أنا قد اشتهينا أهلنا ـ أو قد اشتقنا ـَّفلام«: وقوله* 

 .ملسو هيلع هللا ىلصّالنبي 
ّأن عىل املعلم احلرص عىل تفقد طالبه ومالحظة مشاعرهم،: وفيه ُّ ِّ  فذلك ّ

ّأدعى لقبوهلم لتعليمه وحمبتهم له وتأثرهم به َّ. 
َّسألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه«: وقوله*  ِّأن عناية املعلم باملتعلم : فيه »َ ِّ ّ  

ًال تكون بتعليمه فحسب، بل يشمل ذلك معرفة أحواله ولو إمجاال، وهذا مما يزيد 
ًاملتعلم حبا ملعلمه ورغبة يف زيادة التحصيل ّ ِّ . 

َّ عىل إعطاء كل ذي حقٍّ حقهجّحرص النبي : فيه »ارجعوا إىل أهليكم«: وقوله*  ّ. 
 :ًوعودا عىل بدء أقول

ن رضب يف هذا بسهم وافر، فمع كثرة مشاغله َّاإلمام األلباين مملقد كان 
ل جانب ِغفُ مل ي...ًا وتعليامًا، ومشاغله التعليمية تدريسًا وتأليفًالعلمية حتقيق
ً اقتداء م، بل كان ذلك نصب عينيهَهم وآماهلَبه ومشاركتهم آالمّالعناية بطال

 : وإليك شواهد قليلة من أمثلة كثرية،ملسو هيلع هللا ىلصِّبالنبي 
ـ الذي عمل يف بيت الشيخ ست • ّذكر األخ الفاضل حممد اخلطيب  ـ ما نصهَّ  :ّ سنوات 

                                                
 .١٢٨: التوبة     )١(
هذا «: وقال احلاكم. امن حديث أيب سعيد اخلدري ) ١/٨٨(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف      )٢(

ّهو أول حديث يف فضل طالب احلديث، وال يعلم له علة. ..حديث صحيح ثابت ُ  .َّوأقره الذهبي. »ّّ
 ).٢٨٠(» الصحيحة«وأورده الشيخ األلباين يف 




 

 

 

 ،ارةَّمتلك سي  أنت ال،دَّحمم  يا:ًةَّ فقال يل مرا،ً رؤوفًوقد كان الشيخ رحيام«
 يوم تريد حتى ِّئ نفسك يف أيِّ فهي، أهنم بحاجة إىل استجاممّدُوأوالدك ال ب
 .ه هبا عن أوالدكِّفَرُزهة تُ يف نا نذهب سوي

ّوفعال؛ بعد يومني رتبنا أمرنا وخرجنا بصحبة الشيخ وزوجته إىل بعض  ً
َّاألحراش خارج عامن، وقد أحرضنا طعاما وفاكهة منوعة، ورس أوالد ُ ً ََّّ ّي أي َ

 .رسور
 فحملت ،ح بعض األمورِصلُ للشيخ عىل سطح بيته وأُ أعملًةَّ مرُوكنت
طح َّ فغلبني القضيب وأنا أعىل الس،رَ أرفعه من مكان آلخً طويالاًقضيب
 ، باخلربُ الشيخَمِلَ فع،أن أهوي من أعىل السطحـ لوال فضل اهللا ـ  ُفكدت

 وذرفت عيناه ، شكرَ هللا سجدةاً وسارع ساجد،فحمد اهللا عىل سالمتي
 .»اهاَّ دينار أعطاين إيَ وأخرج من جيبه مئة،بالبكاء

 من اً كثريُ فطرقت، للاملُاحتجتًبيتا  أن أبني ُا نويتّمل«: ًوذكر أيضا قال •
 فقلت ، يعرفه الشيخا  ثريًرت رجالّ فتذك،األبواب ومل أحصل عىل يشء

 ،ضنيِقرُى يّد فالن حتط يل عنَّ تقولني للشيخ أن يتوسِ لعلك:لزوجة الشيخ
د أنت تريد أن َّ يا حمم: وكنت أجلس عىل مكتبي قال يل..ويف اليوم التايل

 أنا ، أنا أوىل بك منه: قال، نعم:ُ فقلت؟ضكِقرُط لك عند فالن كي يَّأتوس
    ـ واهللاـ ولكن ا،ً يا شيخنا جزاك اهللا خري: فبكيت وقلت.أعطيك ما تريد

 ،عي عن النظر ملا عند الشيخّطلبي من الشيخ لرتفل عىل ُمل يكن ببايل أن أحص
 ،ة أخرىَّ فبكيت مر، هذه هدية ألف دينار غري حمسوبة: أعطاين املال قالَّفلام

 .» رمحه اهللا تعاىلاً كثرياًفجزاه اهللا خري
 َ فكان الشيخ دائم،وكانت زوجتي عىل وشك الوالدة... «: ًوقال أيضا •

 قال يل  ـحينام أردت االنرصاف من املكتبةـ   وقبل يوم الوالدة،ؤال عنهاُّالس
ت السيارة َيِقَ وب، الفضل لعلك حتتاجها يف منتصف الليلِّ خذ سيارة أم:الشيخ




 

 

   من بيتي ُ وخرجت، جاءت الوالدة يف منتصف الليلً وفعال،عندي يومني
 الشيخ َ زوجةّرت أنّ فتذك، وبعد بحث مل أجد قابلة،ال أعرف أين أذهب

د خشية أن أزعج ِّهت نحو بيت الشيخ وأنا مرتدَّ فتوج،بالوالدةعندها خربة 
 اًمت اعتذارّ الشيخ وقدَّ عيلَّ فرد، البابُ فطرقت،رِّالشيخ يف هذا الوقت املتأخ

 ؟ ملاذا مل تصنع مثل شيخك: بلهجة املداعبَّ عيلَّ فرد،ه حاجتيُ وأعلمتاًشديد
   َ حلظات وأوقظ لك:ً أردف قائالَّ ثم، بتوليد زوجتي بنفيسُفقد قمت

 .» ورزقنا بولدي عبد اهللا، وذهبت معي، الفضلَّمُأ
ا يف ، وكنًّا يف رحلة معه فانتهينا منها يف الواحدة ليالكنّ«: بهّقال بعض طال •

ه ُاريت قد ذهب هواؤَّ إطار سيّ بأنُنا الشيخ، ففوجئتَقَارات، فسبَّمخس سي
ى رجع إلينا ّ حلظات حتّفام هي إال  ـاً مجيعُاراتَّت السيَبَهَوقد ذـ ه ُفأصلحت

م باحلال، ِلَر، فرأى السبب وعّارات وسأل عن سبب التأخَّالشيخ مع السي
ق هبم، َحْلَح اإلطار ونِصلُفطلبنا من الشيخ أن يذهب إىل أهله وبيته ونحن ن

 .»ا نحن فيهّ أن ينتظرنا لننتهي ممّ إال:فأبى 
   يوم، ويف يوم من األيام ّ كلصل بالشيخّ كان يتهث بعض تالمذته أنّوحد •

 لألخ أنه الشيخ اإلمام َّ جرس اهلاتف ويتبنيّ أن يدقّمل يفعل ذلك، فام هو إال
 .ؤال عنهُّصاله فسارع للسِّوأنه افتقد هذا األخ لعدم ات!! األلباين

 بالشيخ اإلمام يأيت اودخل هذا الطالب نفسه املستشفى حلادث وقع له، وإذ •
 . ويف أهيل اليشء الكثريَّرت هذه الزيارة يفّ فأث:قال!! لزيارته يف املستشفى

ث معهم َّ وهو عىل فراش املوت، وحتدُوهُ جاؤٍمْلِ عَ طلبة:واستقبل الشيخ  •
 .ودعا هلم

، ًةَّنا األلباين مرُزارين شيخ«: سني العوايشة يف منزله يقولُث الشيخ حَّحد •
ا ًم له شيئِّطيع أن أقد ال أستُ يف هذه الغرفة، وكنتّفجلس عىل هذا الكريس

ه ُمِّنا، ليس عندي يشء جاهز أقدَاخذين يا شيخَؤُال ت:  لهُ فقلت،ُعىل عجالة




 

 

 

هل سؤايل هذا بدعة :  لهُ الشيخ ومل يتكلم، فقلتَفسكت: فقال العوايشة. لك
ِاهلدف املطعم للطعام«: يا شيخ؟ فقال الشيخ ُ«. 

 بيوت تالمذته بنفسه  عىلّكان الشيخ يمر«: اً الشيخ العوايشة أيضقالو •
 .»يوقظهم لصالة الفجر

يف بيته أو خرجنا معه يف  وكان كلام زرناه ...«: قال تلميذه حممد موسى نرص •
ًكان يبدأ أوال .. رحلة، أو جاء إلينا، أو اجتمعنا به عند بعض إخواننا َّ

ُباالطمئنان عنّا واحدا واحدا، وجياملنا، وما كانت ختلو جلساته من دعا ُ ً بة ًُ
َّتدخل جوا من املرح والرسور عىل جلسائه، ثم بعدها يقول ُّ َ  َ ِ ماذا عندك يا أبا : ُ

ًأنس؟ ماذا عندك يا أبا فالن؟ فكانت جمالسه ـ يرمحه اهللا ـ كلها جدا وعلام   ّ
ًومناقشة ومدراسة، واملزاح قليل يف حياته ًَ  .ا  ولو كان حقُ

بل موعد الصالة بوقت يسري، ِّ يف إحدى هذه الرحالت قوأذكر أنه فاجأين
ّيا أبا أنس، زور يف نفسك خطبة اجلمعة، فكان ال بد من إطاعته، وكان : فقال ُ ُِّ َ

  يستدرك علينا ما يقع منّا من سهو أو خطأ أو سوء تعبري أو استدالل خاطئ 
 .»بول حسنَ بقأو غري ذلك، وكنّا نتلقى ذلك

 ّف بالتواضع اجلمِرُلشيخ قد ع اّأن«: ا ذكره الشيخ حسن بن خالد عشيشّومم •
ها َمري يومُ كان عم١٩٦٦م أو ١٩٦٥د، فأذكر يف عام َانيه فيه أحَدُالذي ال ي

 ندعوه ّ له برسالة أنا وأخ سلفيُثتَعَبني اخلامسة عرشة والسادسة عرشة، ب
   وأنه ّنِّر السَغِِصا لًي نظرِّبَلُ الشيخ يّل أنَّم علينا، وال نتخيَدْقَفيها أن ي

 ُام وإذا بالشيخ األلباين يأيت إىل بيت األخ الذي أرشتَّ أيّنا، فام هي إالُفِرْعَيال 
 الشيخ األلباين ّإن: ماذا؟ قال:  قلت له!برشاك: وإذا باألخ يأتيني ويقول، إليه
 »نا، فذهبنا يف الشارع كاملجنوننيَى دعوتَّقد لب

                                                
 ).٤٤-٤٣ص(» صفحات بيضاء من حياة اإلمام حممد نارص الدين األلباين«   )١(
 ).٤٨ص(» ِّاإلمام املجدد«     )٢(
 ).٤٥-٤٤ص(» صفحات بيضاء«   )٣(




 

 

 ،ارتهَّن يف سيُمعه إىل املدا نسافر كنّ«: ايسَّوقال تلميذه الشيخ حممد عيد عب •
ع نفقات َفْدَ أن يّى الشيخ إالَ فأب،ا حممود اجلزائريًوكان معنا من تالميذه أيض

 عىل ِّرصُفنحاول أن ندفع ولكن ي.  هللاًا أن تكون خالصةَوهُعَد: فر ويقولَّالس
 .»ا يف ذلك الوقتًف خصوصِكلُممع أنه أن يدفع هو املشوار 

َّحني جئت من اإلمارات قبل رشاء السيارة قال شيخنا . ..«: وقال بعض تالميذه • ُ
 .»!سياريت عىل حسابك، بل السيارة وصاحبها عىل حسابك: ال أقول«: :

ٍوكم كان يتصل ببعض تالميذه يستشريهم ويسأهلم عن أمور علمية «: قال • ّ
ٍوحديثية، وسألني عدة مرات عن أمور لغوية، مع أنه هو مرجعي يف اللغة  َّ ّ

 .»وغريها
ّحتى إنه قد ة منهم، َفَعَّوكان حيرص عىل زيارة إخوانه، وال سيام الض«: قال •

ُختلف ذات يوم أخ لنا ممن كان يرافقنا يف صالة الفجر يف سيارة شيخنا، فقال  َّ ٌ ٍ ّ
 .»ّينبغي أن نذهب إليه لنطمئن عليه: :

وثناؤه واملشيخة ة َّهم بلفظ األخوُكرِبه ذّوتقديره لطالـ رمحه اهللا تعاىل ـ ومن عنايته  •
 :ومن أمثلة ذلك. ع العلامءُمون، ولكنه تواضِّم وهم املتعلِّعلُعليهم مع أنه هو امل

 .»وإذا بأخينا عبداملجيد السلفي... «: قوله
 .»أخونا عبدالرمحن عبداخلالق... «: قوله
 .»األخ عيل احللبي«: قوله

حرير عيل بن حسن احللبي  النِّال األستاذَّصاحب القلم السي«: اًوقال عنه أيض
 .»أيب احلارث

                                                
ِّاإلمام املجدد والعالمة املحدث«     )١(  ). ٦٢-٦١ص(عمر أبو بكر » ِّ
 ).٢٦ص( »اإلمام األلباين«     )٢(
 ).٣٢ص( »اإلمام األلباين«     )٣(
 .»السلسلة الصحيحة«مقدمة اجلزء السادس من      )٤(




 

 

 

 .»...»اخلالفيات«يف تعليق األخ مشهور عىل كتاب «: وقوله
 .»ّل من أجود الطالب عندي، واآلن أصبح الشيخ مقبلِبْقُكان م«: وقوله

 .»..مقبل بن هادي اليامين هو الشيخ الفاضل ذافه«: وقوله
ا للحديث ً أستاذٍ سنواتَإلسالمية ثالثابقي الشيخ األلباين يف اجلامعة  •

 :، فقد قال رمحه اهللا تعاىل واإلخالصّ للجدًوعلومه، كان خالهلا مثاال
ٌكنت مع الطالب كأين واحد منهم، « ِّ ِّوهنا صور تقرب لكم هذه احلقيقةّ ٌُ َ ُ: 

َّإذا انتهيت من حصتي من تدريس وجاءت الفسح: ًمثال ة، كعادة األساتذة ُ
يرشبون  ّينطلقون من درسهم إىل غرفة االسرتاحة وهناك جيلسون مدة الفسحة

ّالشاي أو القهوة ويتحدثون شتى األحاديث ّأما أنا فكنت أعرض عن ذلك كله، .. ّ ِ ْ ُ ُ َّ
ّوأخرج من الدرس إىل الساحة وأجلس عىل األرض الرملية، وجيتمع الطالب  َّ ُ

ُالذي كنت أدرسهم ق ُ ِّ ّبيل دقائق، وجيتمع الطالب من كل السنوات؛ ألن احللقة ُ ّ
ُيف العراء، وألقي عليهم بعض التوجيهات وبعض النصائح، وأجيبهم عن بعض 

ُاألسئلة، وهكذا قضيت كل السنوات التي درستها يف اجلامعة َُّ ّ. 
َّوأذكر جيدا أن من يسمى يف مصطلح اجلامعات بـ ُ ِّّ َّأنه مر عيل ذا» ُاملعيد«ً : ت يوم قالَّ

ّما تدري يا شيخ أن الدرس احلقيقي هو : قال. عليكم السالم: الم عليكم، قلتَّالس
َّألن الطالب يف هذه احللقة كانوا عىل حريتهم، أما يف الدرس النِّظامي.. هذا ِّ ُ ّ ّ ..

ّ معهم واسعا أيضا، لكن مع ذلك ال بد من حدود وقيودصحيح أنني كنت ُ ًً«. 
ب إىل ّف من الطالِصادُن أَارة مَّ أمحل معي يف السيُكنت«: يقول الشيخو •

ارة َّ ففي مجيع األحيان تكون السي، وهكذا كان احلال،اجلامعة أو إىل املدينة
 .» هبم يف الذهاب واإليابًمملوءة

                                                
 ).٥/٣٨٢(» السلسلة الضعيفة«     )١(
 ).٦٢ص(» صفحات بيضاء«     )٢(
 ).٥/٩٥(» السلسلة الضعيفة«     )٣(
 ).٣١ص(ُّحممد بيومي : ، تأليف» حياته ـ دعوته ـ جهوده يف خدمة السنّةاإلمام األلباين«   )٤(




 

 

ب وتعلقهم بالشيخ وشعورهم أنه ال فرق ّحتى وصل األمر برغبة الطال •
 الشيخ جاء إىل إدارة اجلامعة ّيام أند األَ ما حصل يف أح:بينهم وبني أستاذهم

د َّ فإذا باألستاذ حمم، اإلدارة ودخلَارته أمامَّبعد انتهائه من حمارضاته فرتك سي
ارته لتوصيله َّا يريد النزول إىل املدينة فخرج مع الشيخ إىل سيعبدالوهاب البنّ
هم ُ أحدَّرُطا اض رأوا الشيخ البنَّّ فلام،بّارة مملوءة بالطالَّمعه، فإذا بالسي

 . وهكذا احلال،للتنازل له
ـ وكانت صالة وملا حرضت الصالة ... «: وقال تلميذه الشيخ عصام هادي •

ًاملغرب ـ أردنا أن نصيل وإذا بشيخنا يطلب من العبيالن أن يتقدم إماما  ّ ُُ ِّ
ّأشعر أنك أحّق منِّي باإلمامة، فاعتذر أشد االعتذار، : فاعتذر، فقال شيخنا ُ

أين تريد أن : َّ، ثم بعدها انطلقنا فقال شيخنا للعبيالن:ُنا شيخنا َّوأم
ُإىل الفندق، وأرص شيخنا أن يوصله بنفسه، ولكن ـ مع : تذهب؟ فقال َّ

َاألسف ـ مل نكن نعرُف مكان الفندق بالضبط، وكان األخ أيضا حديث عهد  ً
ُبه، فبحثنا فلم هنتد إليه، فأنزله شيخنا يف أقرب مكان من منط  .قة الفندقِ

ًوملا زار األخ الشيخ محدي عبداملجيد السلفي األردن عقد شيخنا ـ إكراما  ُ ّ  
ّله ـ عدة جمالس، وملا كان آخر جملس له وكان يف صبيحة اليوم التايل موعد سفر  ّ

 بتوديع األخ محدي، وعانق :األخ محدي بعد الفراغ من املجلس قام شيخنا 
َكل منهام اآلخر بحرارة والدموع ُ تسيل من كليهام يف موقف ما شهدت مثله بني ّ

َّاركب معي، فركب معه، ثم أوصله : َّشيخ وتلميذه، ثم قال شيخنا لألخ محدي
ُإىل بيت خالنا الشيخ حممد إبراهيم شقرة، فلام وصل شيخنا عند بيت خالنا  ّ

ًلقيته مسلام عليه قائال ًِّ ُ ُواهللا يا شيخنا لقد كربت يف عيني ملا رأيتك: ُ ّ  تصنع َ
َّبتلميذك هذا املوقف الذي أثر يف، فقال شيخنا ًيا عصام، عرفتني متأخرا: ّ ِّ. 

                                                
 .)٢٦-٢٥ص( »ين األلباينِّث حممد نارص الدِّمة املحدّد العالِّاملجداإلمام «   )١(




 

 

 

َّثم أرص شيخنا أن يأيت بعد صالة الفجر يف اليوم التايل إىل بيت خالنا ليأخذ  َّ
 .» املطارالشيخ محدي بنفسه ويوصله إىل

َّملا من اهللاُ عيل بالزواج سنة«: ًوقال عصام موسى هادي أيضا • ّ م زارين ١٩٩١ ّ
ً شيخنا يف بيتي يف اليوم الثاين من الزواج، وعقد يف بيتي جملسا علميا، وبعد  ُ
ّعدة أيام اتصل يب شيخنا يدعوين إىل جملس علم يف بيته، فذهبت، فلام انفض  ّ ُ ّ ٍّ
ًاملجلس أخذ اإلخوة باملغادرة، فتقدمت مصافحا شيخنا ومودعا، وإذا به  ِّ ًَ ُ ّ

ُيمسك بيدي وجيلسني ُ ّلقد خططنا أنا وأم : ّ بجانبه، فلام ذهب اجلميع قال يلُ
ِّالفضل أن نقدم لك مساعدة، فأنت حديث عهد بزواج وال عمل لديك، 

ّيا شيخنا جزاك اهللاُ خريا فقد يرس اهللاُ يل عمال، ووالدي قدم يل : فقلت ً َّ ً
 .مساعدة، ولعلك تعرف من أحوج هبا منِّي

ُلب عامين يدرس يف األردن كنيته َّكان يرتدد عىل شيخنا طاو«: قال • َ ُ أبو «ٌ
ّ، فبينام هو ذات يوم يف بيت شيخنا وال يوجد إال أنا وشيخنا »عبدالرمحن َ

. أنا: ُمن يغسل مالبسك؟ فقال األخ العامين: ُواألخ العامين قال شيخنا له
ُفقال األخ العامين واحلياء قد . َّأحرض مالبسك إيل ونحن نغسلها: فقال شيخنا

: أتعبك، فقال شيخنا وهو يبتسم: ال أريد أن أغلبك، أو قال: مجامعهأخذ ب
 .َّال تتعبنا وإنام تتعب الغسالة

ّيدرس يف املعهد الرشعي، ويف وقت عمل عند شيخنا طالب علم كان و«: قال •
ًفراغه يأيت عند شيخنا فينسخ له، فحدثني هذا الطالب بأن شيخنا قال له مرة َّّ ّ :

َّي معك ـ لكتاب كان معه ـ، ثم أخذ شيخنا ينظر يف أرين هذا الكتاب الذ
َّالكتاب، ثم خرج من املكتبة ومعه الكتاب ثم عاد وأعاد الكتاب للطالب،  َّ

ّالحظت أن يف الكتاب شيئا، فلام : ّفلام خرج الطالب من عند شيخنا قال ً ّ ُ
ًنظرت وإذا بشيخنا قد وضع فيه ماال ُ«. 

                                                
 ).٢٤-٢٣ص(عصام هادي » ِّحمدث العرص«     )١(
 ).٢٥-٢٤ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(




 

 

ِفيام يشكل أو حيتاج إىل رأي، ولقد قال يل أكثر  ُوكان يشاور تالمذته... «: قال • ُ
ًما رأيك يا أستاذ يف هذه املسألة؟ وكان يتصل أيضا عىل شيخنا أمحد : َّمن مرة ّ ُ
ّ ويشاوره أيضا وخصوصا يف مسائل اللغة، وملا جاء األخ خالد السالك ً ًُ ُ

َالعنربي إىل األردن وتردد عىل شيخنا يف مكتبته وسأله يومها ع َّ ّن عدة ّ
، فشاورين »صحيح موارد الظمآن«كان بني يدي شيخنا كتابه ... أشياء

ُوشاور األخ خالدا يف مسألة عرضت له يف حديث أنس يف الرجل الذي كان  َّ ً
ّثم ارتد فلفظته األرض، وهذا يدل عىل تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص ًكاتبا لرسول اهللا  َ َ َُ ْ ُّ َّ: 

ِّوشدة حتريه   .»احلّقّ
ُاعتمرت سنة ... «: ألمني بوخبزة احلسني املغريبوقال الشيخ حممد بن ا •

َ، ويف رجوعي عرجت عىل دمشق واتصلت بولده ـ أي ولد الشيخ ١٤٠٤ ُ ّ ُ ّ
ُ األلباين ـ األخ عبداللطيف، وسألته عنه فأخربين بأنه خرج من دمشق فارا 

ُبدينه وأنه استقر اآلن بعامن، ودلني عىل عنوانه، فذهبت إليه واهتديت مل ُ ّ َّ نزله ََّ
َبنفسه، فرحب يب وأخربين أنه قدم يومه من اجلديد الذي شارك يف بنائه  َّ

ُاإلمارات، وأنه أجريت له عملية جراحية، وأنه متعب، ولوال معرفته ورغبته  ُ َ ُ ٌ ُ
ُيف االجتامع ما سمح به، وألنه مراقب، فجالسته  َ ُّساعة أعدها من أبرك  :ُ ُ ً

َّساعات العمر، وأهدى إيل اجلزء الر َّ وكان » السلسلة الصحيحة«ابع من ُ
ِّحديث الصدور ويف جتليد فاخر، وكتب اإلهداء بخطه، فاستأذنته يف الرواية  ُ ِّ َ

ّوما معنى اإلهداء ألهل العلم إال ذلك؟ ونزل يب من منزله : ًمناولة فقال
 .»..َّبأعىل جبل اهلمالن إىل املسجد احلسيني بسيارته

                                                
أشرتي جمالسة : أفقه أهل األردن، وكان يقول عنه: قال عنه الشيخ األلباين: أمحد السالك الشنقيطي    )١(

 ).٩٨ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«.  بالذهبَّالسالك
 ).٩٩ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(
ّبقلم الشيخ العالمة الفقيه أيب أويس حممد بن » :ِّمن ذكريايت مع الشيخ نارص الدين األلباين «    )٣(

  .ّعزونمجال . د: ّمقال منشور يف موقع األلوكة قرأه وقدم لهاألمني بوخبزة احلسني، 




 

 

 

ّومما حدثني به وكتبه إيل ا • ّ كان الشيخ رمحه اهللا تعاىل إذا «: ألخ سامي خليفةّ
ّركب معه شخص ما يف أثناء ذهابه للمسجد يقوم رمحه اهللا تعاىل بعد الصالة  ٌ ُ

 .»ُجل حتى يوصله إىل املكان الذي محله منهَّبانتظار ذلك الر
ًوكتب إيل أيضا • ُمرة ركب معه غالم صغري من احلي الذي يسكن فيه وهو «: َّ ّ ٌ ًَّ

ٌمتجه ِّ إىل صالة الرتاويح بمسجد صالح الدين، وبعد الفراغ من الصالة ّ
ِركب الشيخ سيارته وما زال فيها ينتظر ذلك الغالم لريجعه، فلم يأت  ِ ُ َ َّ

ُالغالم، وحترج الشيخ أن يرجع بدونه، فقلت ـ سامي خليفة ـ للشيخ ّتفضل : َّ
ّأنت بالذهاب وأنا سأبحث عنه وأتكفل بإرجاعه ُ«. 

َاتصل به شاب هاتفيا، فلام رفع الشيخ سامعة اهلاتف «: ً أيضا قالَّوكتب إيل • ّ  ٌّ  
ُّبادره الشاب بقوله ُ ُأنا شاب حديث عهد بااللتزام، وقد سمعت أنك تغلق : َ ّ ُ ٌّ

ّاهلاتف برسعة فإياك أن تغلق اهلاتف حتى أهني كالمي ُ َّ ُفضحك الشيخ ! ُ
 .»ُوأعطاه ما يريد




 

 

 
 

 

 
ًأكثر الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل من الردود يف ثنايا كتبه وصنَّف كتبا مستقلة  ّ ً ُ ُّ

 ـ وردوده قليلة يف جانب كالمه الواسع عن هم هذا املأخذ، وأخذ بعضّيف الرد
 :وللجواب عليه أقول هنا، التخريج والكالم عىل فقه األحاديث ـ

ل العلم إفراد كثري من مصنفاهتم يف مسلك لقد غلب عىل بعض أه
ِخمصوص، وهذا أمر مألوف عندهم، ومن هذا الباب عرف عن غري واحد من  ُ

 .َّأهل العلم كثرة مصنفاته يف نوع معني
اإلمام ابن أيب الدنيا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ غلب عىل كثري من مصنفاته : ًفمثال

 : َّجانب الرقائق واألخالق، مثل
 .»اخلمولالتواضع و«
 .»احللم«
ّالرقة والبكاء« ِّ«. 
 .»َّالصمت وآداب اللسان«
 .»ّاهلم واحلزن«
 .»الورع«
 .»القناعة والتعفف«
 .»حماسبة النفس«

 .إىل غري ذلك من هذا الباب
وكذا اإلمام اخلطيب البغدادي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كثري من مصنفاته يف علوم 




 

 

 

ّوقل من فنون احلديث إال «: هللا تعاىلاحلديث وأهله، حتى قال ابن حجر رمحه ا َّ
ًوقد صنَّف فيه كتابا مفردا، فكان كام قال احلافظ أبو بكر ابن نقطة رمحه اهللا تعاىل ً :

ِّكل من أنصف علم أن املحدثني بعد اخلطيب عيال عىل كتبه ّ َّ َِ َ«. 
 : ومن مصنفات اخلطيب يف هذا الباب

 .»ِّالكفاية يف علم الرواية«
 .»بهمة يف األنباء املحكمةاألسامء امل«
 .»َّالسابق والالحق يف تباعد ما بني وفاة راويني عن شيخ واحد«
 .»غنية امللتمس إيضاح امللتبس«
 .»املوضح ألوهام اجلمع والتفريق«
 .»َّاجلامع ألخالق الراوي والسامع«
 .»ِّالرحلة يف طلب احلديث«
 .»رشف أصحاب احلديث«

اهللا تعاىل، فقد غلب عىل كثري من مصنفاته ومثلهام اإلمام ابن رجب رمحه 
 :رشوح بعض األحاديث النبوية، فمن ذلك

 .»ًجامع العلوم واحلكم رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم«
 .»اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل«
 .» البن عباسجنور االقتباس يف مشكاة وصية النبي «
 .»ما ذئبان جائعان: رشح حديث«
 .»يتبع امليت ثالثة: رشح حديث«

َإذا تقرر هذا وعرَف أن من مسلك بعض املصنِّفني قرص .. ًوعودا عىل بدء ْ ََّ ّ ِ ُ
 :َّمصنفاته عىل نوع معني من منهج التأليف فيقال هاهنا

ّإن ما سلكه الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ليس بدعا من التصنيف، بل إن  ًّ ِ




 

 

ً تعترب قليلة بالنظر إىل غريه من أهل العلم، وعودا عىل ُكتب ردود الشيخ األلباين ً
 :بدء يقال

ّإن منهج الرد نفسه قد سلكه مجع من أهل العلم، فمنهم املستقل ومنهم  ٌّ ّ َّ
ِّاملستكثر، بل إن الناظر واملتصفح لرتاجم العلامء وفهارس املكتبات جيد من كتب  ّ

 .ُّالردود ما ال حيصيه ديوان كاتب
َّ بذكر بعض املصنفات يف الردود إلمام كبري من الثلة املقدمة يف وأكتفي هنا َّ ُّ

العلوم النقلية والعقلية، أعني بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، فمن 
 :مصنفاته

ّمسائل اإلسكندرية يف الرد عىل املالحدة واالحتادية«  ).وهي املعروفة بالسبعينية  ( »َّ
ّالرد عىل أهل كرس«  .»افضةَّوان الرَّ
ّالرد عىل من قال إن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني« ّ َّ«. 
ّالرد عىل منكري املعاد« َّ«. 
ّالرد عىل ابن سينا« َّ«. 
ّالرد عىل القدرية وعىل اجلربية« َّ«. 
ّالرد عىل من مل يكفر فرعون« َّ«. 
ِّالرد عىل أهل االحتاد« ّ َّ«. 
ّالرد عىل ابن عريب« َّ«. 
ّؤية والرد عىل نفاهتاُّإثبات الر« َّ«. 
ّالرد عىل من قال بفناء اجلنة والنار« َّ«. 
كشف فيه أرسار اجلهمية  ( »بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية«

 ).وهتك أستارهم 
ِّرد فيه عىل ابن املطهر  ( »ُّمنهاج السنّة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية« ّ

 ).َّالرافيض 




 

 

 

ّالرد عىل«  .»َّاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح« سامه » النصارىَّ
َالرد عىل البكري« ّ َّ«. 
َالصفدية« ّيف الرد عىل الفالسفة  ( »َّ َّ.( 
ّالرد عىل القائلني بالكالم النفيس« َّ«. 

ٍوإذا علم تنوع املصنِّفني يف مسالك التصنيف وغلبة مسلك عىل غريه فليعلم  ُّ َ ِ ُ
ّأن مسلك الرد عىل َّ    املخالفني بالعلم ولزوم أدب اخلالف من األمهية بمكان؛ ّ

َّملا فيه من كشف الشبهات والرد عليها والتنبيه عىل الشهوات والتحذير منها َِ. 
ًومما ينبغي أن يقال يف هذا املقام أيضا َّ: 

 : َّمنهج الرد جاء يف القرآن الكريم يف آيات كثرية، منها
﴿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  Ä  Ã  Â  Á  À¿  
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Ì   Ë  Ê  É  È﴾ ]١١١: البقرة[. 
ٌومما يذكر لزاما يف هذا املقام كالم ً َ ُ  ـ رمحه  من نفائس شيخ اإلسالم ابن تيميةَّ

ّاهللا تعاىل ـ يف عظيم شأن الردود عىل املخالفني، وحسبك بمن له يد طوىل يف الرد  َّ ٌُّ
   عىل املخالفني قوليا وكتابيا، فكيف إذا كان املقصود شيخ اإلسالم؟

ًالفروع أمرها قريب، ومن قلد فيها أحدا من «ّذكر ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أن  ّ ُ
 .ّقن خطأهيلعمل بقوله ما مل يتَّالعلامء املقلدين جاز له ا

ِّفإين رأيت أهل البدع والضالالت واألهواء ـ كاملتفلسفة : ّوأما األصول
ّوالباطنية واملالحدة وغريهم من أهل البدع ـ قد جتاذبوا فيها بأزمة الضالل، وبان 

                                                
ِّالعقود الدرية«ُّومجيع ما ذكرته هنا مأخوذ ـ باختصار وترصف ـ من    )١(  ).٦٧-٢٦ص(البن عبد اهلادي  »ُّ




 

 

َّيل أن كثريا منهم إنام قصد أبطال الرشيعة املقدسة املحمدية الظاهرة العلية ع َّ ّ ً ّىل كل ّ
 .»...دين، وأن مجهورهم أدفع الناس يف التشكيك يف أصول دينهم

ّفلام رأيت األمر عىل ذلك بان يل أنه جيب عىل كل «: إىل أن قال رمحه اهللا تعاىل
َمن يقدر عىل دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حججهم وأضاليلهم أن يبذل جهده  ُ

 »ُّنيفية والسنة الصحيحة اجلليلةِّ ليكشف رذائلهم ويزيف دالئلهم ذبا عن امللة احل
 .انتهى باختصار

ًومما يذكر يف هذا املقام أيضا كتاب  َ  للشيخ »َّالرد عىل املخالف من أصول اإلسالم«ُ
ِبكر أبو زيد أثابه اهللا تعاىل، وقد خصص املبحث السادس من كتابه لذكر ثمرات القيام  َّ

ـ يعني وظيفة الرد عىل ا ـ فذكر سبع ثمراتَّهبذه الوظيفة الرشعية   :ملخالفني 
ُّاتقاء املضار النامجة عن السكوت -١ ّ ِّ. 
َنرش السنّة وإحياء ملا تآكل منها -٢ ُّ. 
 .نصح املخالف ونصح جلميع املسلمني: َّمن أهم املهامت -٣
ُّتنقية الساحة من املنكودين بالتعريف عليهم بام خالفوا به أمر السنّة والكتاب -٤ َّ. 
 .ة كّف لبأسها عن املسلمنيأن الدفع للمخالفات املذموم -٥
 .دفع اإلثم عن املسلمني بالقيام هبذا الفرض الكفائي -٦
ّنيل رشف الرتبة بالقيام هبذه احلسبة للذب عن الرشيعة -٧ ُّ. 

ّوبيت القصيد وحمط الركب هنا أن مسلك الرد عىل املخالفني والتفريق بني  َّ َّّ ّ
ُالف هو مما عني به أهل اخلالف يف األصول واخلالف يف الفروع ولزوم آداب اخل ّ

ٌالعلم سابقا والحقا، وشواهد ذلك كثرية،  ً ُويف طلعة الشمس ما يغنيك عن «ً
َزحل ِ، فكتب الرد كثرية وتقدم ذكر أمثلة يسرية»ُ ّ َّ. 

                                                
ّباختصار، لكن ال بد أن يفرق بني اخلالف يف مسائل األصول وبني مسائل ) ٨٦-٨٥ص(انتهى من    )١( ّ ُ

 .الفروع




 

 

 

ُّوإليك شيئا مما كتبه الشيخ األلباين يف مقام الردود َّ ً: 
 : اجلزء األول»السلسلة الصحيحة«
o ّالرد عىل الشيعة الطا  .٣٣٦عنني يف أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه، حديث َّ
o  ،ّالرد عىل بعض املعارصين الطاعنني يف عمرو بن العاص ريض اهللا تعاىل عنه َّ

 .١٥٥حديث 
o  َالرد عىل بعض املتصوفة الذين يطيعون شيوخهم يف معصية اهللا تعاىل، حديث ُ ِّ ّ َّ١٨١. 
 :اجلزء الثالث »السلسلة الصحيحة«
o ّالرد عىل من  ).١٦٢ص(ّ زعم أن لكربالء فضيلة َّ
 :اجلزء الرابع »السلسلة الصحيحة«
o  ّالرد عىل القاديانية  ).٦/٥٢ (»السلسلة الضعيفة«: ًوانظر أيضا). ٢٥٢ص(َّ
o  ّالرد عىل الشيعة  ).٣٥٩ص(َّ
 : اجلزء اخلامس»السلسلة الصحيحة«
o  ِّاإلنكار عىل أصحاب الطرق املخالفني للسنّة يف حلقات الذكر ُّ  ).١٣ص(ُ
 : اجلزء السادس»السلسلة الصحيحة«
o  ّالرد عىل الطاعنني يف اإلمام حممد بن عبدالوهاب  ).٣٠٥ص (:َّ
o  ِّالرد عىل الشيعة الطاعنني يف أم املؤمنني عائشة  ).٦٥٦ص (لَّّ
 : اجلزء السابع»السلسلة الصحيحة«
o  ّالرد عىل حسن السقاف َّ  ).٣٥٣ص(َّّ
o ّالرد عىل القائلني بأن اهللا ليس ّ  ).٤٧٢ص(َّ يف السامء َّ
 : اجلزء األول»السلسلة الضعيفة«
o  ّالرد عىل الصوفية  ).٧٩ص(َّ
o  َّالرد عىل املتزهدين اجلهال ِّّ  ).٧٤ص(َّ




 

 

o  ّالرد عىل القاديانية  ).٢٥٥ص(َّ
o  ّالرد عىل القومية العربية  ).١٩٧ص(َّ
 : اجلزء الثاين»السلسلة الضعيفة«
o  ّالرد عىل املستحسنني للبدع  ).١٩-١٧ص(َّ
o  ّالرد عىل من جييز االستغاثة باملوتى  ).١١١ص(َّ
o  ّالرد عىل املدعو عبداملحسن املوسوي الشيعي ّ  ).٢٩٥ص(َّ
o  ٤٢٢ص(َّالتحذير من الكرامية.( 
 : اجلزء الثالث»السلسلة الضعيفة«
o  ١٩٩ص( للكليني الرافيض »كتاب الكايف«التحذير من.( 
 : اجلزء اخلامس»السلسلة الضعيفة«
o » ّالرد عىل  ).١٦٦ص(َأحد الشيعة َّ
o  ّالرد عىل اخلميني  ).٨٨ص(َّ
 : اجلزء العارش»السلسلة الضعيفة«
o  ّالرد عىل أحد الشيعة َّ)٦٨٠، ٦٧٥، ٦٥٩، ٦٢٠، ٦١٧، ٥٣٨، ١٠/١٠ ،

٧٢٠، ٧١٣، ٧٠٢.( 
o  ّالرد عىل اخلميني  ).١٠ص(َّ




 

 

 

 
 

 
 

 :بادئ بدء أقول
 ::ّإن األصل يف ردود الشيخ األلباين عدم القسوة، ويوضح هذا قوله 

ّنمي إيل أن بعض األساتذة رأى يف ردي عىل الدكتور شيئا من الشدة وقد ... « ً ِّ ّ َّ
َوالقسوة يف بعض األحيان، مما ال يعهدون مثله يف سائر كتابايت ْ َ  وردودي العلمية، َّ

ًومتنّوا أنه لو كان ردا علميا حمضا   «. 
ُيعلم اهللا تعاىل أنني أكره تلك احلدة الكتابية يف بعض كتب : بعد هذا أقول ّ

يهم من أهل الفضل والعلم والسنّة، وكان الشيخ الشيخ، وبخاصة إذا كان املردود عل
 .ّهو املبتدئ يف الرد

ُولكن مما ينبغي أن يعلم ِّـ وكان قاسيا يف رده  املردود عليه إذا كان هو املبتدئ ّ أنَّ ً
  . µ ¶ ̧  ﴾ ́ ³ ² ±  ° ¯﴿: فيشفع لإلمام األلباينـ 

ّوال شك أن ّ :﴿ Ë Ì Í  Î Ï Ð  Ñ Ò﴾ أفضل، وبخاصة يف شأن 
 .أويل الفضل والعلم والسنّة

ُومما ينبغي تقريره هنا أمور ّ: 
ّأن األصل يف الرد عىل: األول • ٌ املخالفني الرتفق هبم، وذلك عائد إىل ّ السياسة ّ

 .َّن يقدرها ويعلم مقاصدها العلامء الراسخونَالرشعية التي خري م
                                                

 ).ص جـ(املقدمة » دفاع عن احلديث النبوي والسرية«   )١(
 .٤١: الشورى     )٢(
 .٤٣: الشورى     )٣(




 

 

 : قد عني هبذا، ومن شواهد ذلك قوله رمحه اهللا تعاىل:واإلمام األلباين 
ّوعلينا أن نرتفق يف دعوتنا املخالفني إليها، وأن نكون مع قوله تبارك وتعاىل ... «

ًدائام وأبدا ً :﴿v w  x y z  { }| ~ �  

¡ £¢  ﴾. 
ًوأول من يستحّق أن نستعمل معه هذه احلكمة هو من كان أشد خصومة لنا يف  َّ َّ

 هبا علينا، ألَّمبدئنا وعقيدتنا، حتى ال نجمع بني ثقل دعوة احلّق التي امتن اهللا 
 .ألوبني ثقل أسلوب الدعوة إىل اهللا 

َّا أن يتأدبوا هبذه اآلداب اإلسالمية، ثم أن يبتغوا من وراء ًفأرجو من إخواننا مجيع
ً وال يريدون جزاء وال شكوراألذلك وجه اهللا  ً...«. 

من أبعد الناس عن األلفاظ النابية ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ّأن اإلمام األلباين : الثاين •
ًوالفحش من القول؛ بينام ترى يف بعض ألفاظ من رد عليه فحشا يف الق ًول وبذاءة َّ

 .يف انتقاء الكلامت
ً أن ما ورد يف ردود الشيخ من قسوة يف اللفظ يعترب نادرا بالنسبة لكثرة :الثالث • ّ

ِّمن رد عليهم، ولذا عندما قسا عىل أحدهم يف رده قال ـ ليبني سبب قسوته غري  ِّ َّ
 :ّ كام تقدم نقلهاملعهودة ـ

ّنمي إيل أن بعض األساتذةوقد ... « َّ...«ًخ، وسيأيت نقل كالمه كامال بعد قليل إل. 
ُما حيصل أحيانا من قسوة الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف ردوده يكون باعثه  ّأن: الرابع • ً

عظيم جناية املردود عليهم حسب تقدير الشيخ رمحه اهللا تعاىل، وإليك شواهد 
 :من ذلك

                                                
 .١٢٥: النحل     )١(
 ).١٤٠ص(حممد بيومي : تأليف» اإلمام األلباين«     )٢(
 ).ص جـ(املقدمة » دفاع عن احلديث النبوي والسرية«   )٣(




 

 

 

ّوقد كنت أوال أرد عىل هذا السق... «:  رمحه اهللا تعاىلقال ُّ َُّ ً ٍّاف بأسلوب علمي ُ
ُمفعم باللني والرفق، فلام وجدته يقع يف الصحابة وأهل السنّة واحلديث ويفرتي  ِّ ِّ

 .»ُعليهم أغلظت عليه ـ عىل غري عاديت ـ واهللا املوعد
 أقوى استوجب القسوة ٌوهناك سبب... «: ًوقوله رمحه اهللا تعاىل أيضا

َأن يدركه، أال  الدكتورفق عىل ّاملذكورة يف الرد ينبغي عىل ذلك البعض املش ِ ْ ُ
وهو جاللة املوضوع وخطورته الذي خاض فيه الدكتور بغري علم، مع 
ًالتبجح واالدعاء الفارغ الذي مل يسبق إليه، فصحح أحاديث وأخبارا كثرية  ً َّ َ ُ ِّ ُّ  
ًمل يقل بصحتها أحد، وضعف أحاديث أخرى تعصبا للمذهب وهي ثابتة  ُّ َّ َّ ُ

ِّا الفن واملرشب، مع جهله التام بمصطلح احلديث وتراجم عند أهل العلم هبذ ّ
ًرواته، وإعراضه عن االستفادة من أهل العلم العارفني به، ففتح بذلك بابا 
ِّخطريا أمام اجلهال وأهل األهواء أن يصححوا من األحاديث ما شاؤوا  ُ َّ ً

ًويضعفوا ما أرادوا، ومن سن يف اإلسالم سنّة سيئة فعليه و ًِّ َّ ِّ ُزرها ووزر من ُُ ُ
 .»ِعمل هبا إىل يوم القيامة

 َّت، ثمَّأوقد عىل النار ألف سنة حتى امحر«: حديث» الضعيفة«يف  :َّوخرج 
ت، َّ أوقد عليها ألف سنة حتى اسودَّت، ثمّأوقد عليها ألف سنة حتى ابيض

 : قال بعد خترجيهَّ، ثم»فهي سوداء مظلمة
م هبا الشيخ الصابوين ّضعيفة التي ضخهذا احلديث من األحاديث الكثرية ال«

 بذلك لوال َّ ألهتمُ وما كنت،)٣/٦٧٠ (»خمترص تفسري ابن كثري«احللبي كتابه 
مته أنه اقترص فيه عىل األحاديث الصحيحة، ّ و زعم يف مقدَعطُع بام مل يَّأنه تشب

 .»بهِّوواقع الكتاب يكذ
                                                

 ).١٣٢ص(حممد بيومي : تأليف» اإلمام األلباين«     )١(
 ).ص هـ(املقدمة » دفاع عن احلديث النبوي والسرية«     )٢(
 ).١٣٠٥) (٣/٣٠٤ (»الضعيفةالسلسلة «   )  ٣(




 

 

ّوة الشيخ شناعة رد املخالفني، ّإن من أسباب قس: ُإذا علم ما سبق فيقال: اخلامس •
 .ّوبخاصة إذا كانوا مبتدئني يف الرد

ٌوقد نال األلباين رمحه اهللا تعاىل كثري من سهامهم، حتى أخرجه بعضهم عن 
َفضال عن الطعن يف معتقده! اإلسالم ً. 

 :َّعندما رد عىل أحدهمّـ وقد تقدم نقله ـ ومن شواهد ذلك قوله رمحه اهللا تعاىل 
ّمي إيل أن بعض األساتذة رأى يف ردي عىل الدكتور شيئا من الشدة نوقد ... « ً ِّ ّ َّ

ا ال يعهدون مثله يف سائر كتابايت وردودي العلمية، ّوالقسوة يف بعض األحيان، مم
ًومتنّوا أنه لو كان ردا علميا حمضا   . 

ًإنني أعتقد اعتقادا جازما أنني مل أفعل إال ما جيوز يل رشعا، وأن: فأقول ّ ً ه ال سبيل ً
 يقول يف كتابه الكريم يف وصف عباده ألملنصف إىل انتقادنا، كيف واهللا 

 ¢ �¡ ~ { | } u v   w   x y z﴿: املؤمنني
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Ò﴾ . ّيف كتبه ورسائله ويتحدث ) (.....ّفإن كل من يتتبع ما يكتبه الدكتور ُ

َّبه يف خطبه وجمالسه جيده ال يفتأ يتهجم فيها عىل السلفيني عامة وعيل من دوهنم  َّ ِّ َّ ُ
َّخاصة، ويشهر هبم بني العامة والغوغاء، ويرميهم باجلهل والضالل، وبالتبله  ِّ ُ ًَّ

ِّواجلنون، ويلقبهم بـ  !!»السخفيني«و» ِّالسفليني«ُ
ّو حياول أن يثري احلكام ضدهم برميه إياهم بأهنموليس هذا فقط، بل ه َّ ُ عمالء : ُ

 .»َّإىل غري ذلك من األكاذيب والرتهات! لالستعامر

                                                
 .٤٣-٣٩: الشورى   )١(
 ).ص جـ(املقدمة » وي والسريةدفاع عن احلديث النب«   )٢(




 

 

 

َمما يؤكد ما اشتهر به الشيخ من هدوئه مع حدة الطرف اآلخر حادثتان : السادس • ّ ِّ ّ
 :حكامها الشيخ بنفسه

َّينة املنورة، وجرى بيني يف املدُزرت أمحد شاكر يف الفندق ... «: قوله :األوىل
َوبينه نقاش حول توثيق ابن حبان، ولكن الشيخ أخذته حدة فكان شعلة نار  ُ ّ ِ ُ َّ ٌ  
ّمل أمتكن من مواصلة النقاش معه، وال أدري هل هذه احلدة يف طبعه أم أهنا من  ِ ّ

 .»اإلعياء املرض الذي أصابه، فقد كان حينها قد أصابه
ّ ـ رمحه اهللا وأثابه ـ ملا لقي الشيخ أمحد أنه.. «: يذهُ سمع منه بعض تالم:والثانية

ٌبن الصديق ـ الغامري ـ بظاهرية دمشق وتذاكرا، وكان الشيخ نارص يأتيه بنوادر  ُ ِّ
ٍاملخطوطات احلديثية التي مل يرها الشيخ الغامري وربام مل يسمع بكثري منها، وفيها  ّ ُ ُ

َأعالق بخطوط مؤلفيها أو سمعت عىل كبار ِ ُ ُِّ ّ احلفاظ، ويف أثناء املذاكرة واملناقشة ٌ
ِاحتد الغامري وصاح ـ وكان يف خلقه حدة، خصوصا إذا نوقش يف معتقده  َِ ُُ ً ّ َُّ  ـ، ...ُ

ٍفرد عليه الشيخ نارص هبدوء ُ ٌّكيف تفعل هذا يا شيخ أمحد وأنت عريب ورشيٌف : َّ ُ
ٌّهاشمي كام تقول، وأنا أعجمي ومع هذا أحتفظ هبدوئي وأديب؟ ٌّ!«. 

َّليس بدعا من أهل العلم، فهناك أئمة من ّ يف حدته :الشيخ األلباين : السابع • ً
ُفحول أهل السنّة تعرتهيم حدة يف أقالمهم وألسنتهم غرية عىل الدين وحرماته  ُ ِّ ً ّ

فشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلـ  عىل سعة علمه وجاللة .. .وأحكامه
َّحدة كامقدره ـ كانت تعرتيه  ّ هو معروف يف ترمجته، وقد كان يكرس تلك احلدة ِ

 .ويقهرها بحلمه
َواإلمام ابن خزيمة رمحه اهللا تعاىل يف    يلحظ القارئ له بوضوح » كتاب التوحيد«ُ

ـ شدة اإلمام عىل املخالفني ّـ يف أبواب الكتاب ناهيك عام جاء يف مضامني الكالم  َّ. 
                                                

  ).٨٨ص(» ِّحمدث العرص«     )١(
  ّبقلم الشيخ العالمة الفقيه أيب أويس حممد » :ِّمن ذكريايت مع الشيخ نارص الدين األلباين «    )٢(

 .ّمجال عزون. د: ّبن األمني بوخبزة احلسني، مقال منشور يف موقع األلوكة قرأه وقدم له




 

 

ّ أن تلك احلدة يف اإلمام األلبا:الثامن • ين ـ باإلضافة إىل ما اختاره من األقوال التي ّ
َخالفه فيها كثريون ـ تغم ِّر يف بحر علمه وجهاده يف نرش السنّة ونرصها والدفاع ُ

َّعن أئمتها، وما أمجل مقولة الذهبي يف آخر ترمجته لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :عندما قال

ِوقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه ألجلها، وهي مغ... « ِ ، فاهللا ٌمورة يف بحر علمهَِ
ّتعاىل يساحمه ويرىض عنه، فام رأيت مثله، وكل أحد من األمة فيؤخذ من قوله  َ ُّ ُ ُ

 .»ُويرتك، فكان ماذا؟
 :ًويقال هاهنا أيضا

ًإن حدة األلباين رمحه اهللا تعاىل يقابلها رقة قلب فضال عن رسعة رجوع إىل  ّ ّّ
ّالصواب متى تبني له، مع ذكره ملن دل ِ  .ه عىل الصواب وشكره لهَّ

ّومما ينبغي تقريره هنا أن من جرت بينه وبينهم ردود من علامء السنّة فإن تلك  ّ ّ
ًـ وإن كثرت أو قلت ـ ال تؤثر يف حمبة بعضهم لبعض؛ فمثالُّالردود  ِّ ّ الشيخ أمحد : ُُ

ّشاكر رمحه اهللا تعاىل مع حدته التي ذكرها الشيخ نارص عنه فمنزلته عالية عند 
ًينقل عنه أحيانا، ناهيك عن الثناء عليه شيخ األلباينال ُ. 

ِّوهذا ال يمنعني من أن أعرتف أن هناك بعض الر... «: ومن ذلك قوله ّ جال ُ
ًاملتأخرين هلم فضلهم الظاهر يف هذا العلم، نستفيد كثريا من حتقيقاهتم  ِّ

 .»وتعليقاهتم، كأمثال الشيخ أمحد شاكر وغريه من األفاضل
الشيخ أمحد شاكر : عاملان فاضالن هلام وزهنام عندي، ومها... «: ًأيضا وقوله
 .»ِّ، والشيخ بديع الدين الراشدي:

                                                
 ).٤/١٣٩٧» تذكرة احلفاظ«     )١(
 ).ص م/٤(» السلسلة الصحيحة«ّمقدمة      )٢(
 ).١٢/٣٧١(» السلسلة الضعيفة«     )٣(




 

 

 

ِّللمحقق ... «: قال» رشح وختريج املسند« ذكر كتاب الشيخ أمحد شاكرا ّومل
ُالعالمة أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل، وهو أشهر من أن يذكر ّ«. 

وما جرى بينه وبني ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ود التوجيري وقل مثل هذا يف الشيخ مح
بينهم وبني أو ـ ُّ؛ فعىل رغم ما جرى بينهم من الردود الشيخ األلباين من ردود

ًال جتد فحشا يف القول وال يف القلم مع املخالفني، ـ غريهم من علامء السنّة 
 .احلّقٌّفكيف فيام بينهم؟ بل هو نقاش علمي حمض بقصد الوصول إىل 

 . ومجيع علامء السنّة،فرحم اهللا أمحد شاكر، والتوجيري، واأللباين
*** 

 :فائدتان •
 ما ً فيكم خالالّ إن، يا أهل اليمن:قال معاوية أليب إدريس اخلوالين :األوىل

ا ما ذكرت ّ أم: قال.ة وكثرة األوالدّ اجلود واحلد: قال؟ وما هي: قال.ختطئكم
نا َ قلوبّة فإنّدِا احلّ وأم،سن اخللفُ بحألهللا من اجلود فذلك ملعرفتنا من ا

ا لسنا نعزل ذلك ّا كثرة األوالد فإنَّ وأم، موضعِّا فليس فيها للرشًئت خريِلُم
 . ال يفضض اهللا فاك، صدقت: قال.عن نسائنا

 : كام قيل،فقِّ من مزج الغلظة باللني والفظاظة بالرّال بد... « :الثانية
 يف بالعالَّالسدى يف موضع ووضع النَّ

ٌّرضُم  دىيف يف موضع النََّّ كوضع السِ
 ولكن ملا كانت ،ني كام يف سائر األخالقِّط بني العنف واللَسَفاملحمود و
 ،فق أكثرِّة أميل كانت احلاجة إىل ترغيبهم يف جانب الرَّنف واحلدُالطباع إىل الع

                                                
 ).٢١ص(» ّالذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد«     )١(
 .بني الشيخني األلباين ومحود التوجيري: انظر مبحث     )٢(
 ).٢٦/١٦٦(» تاريخ دمشق«     )٣(
 .ِّالبيت للمتنبي   )٤(




 

 

ن كان العنف يف حمله  وإ،نفُفق دون العِّ الرشع عىل جانب الرُر ثناءُفلذلك كث
  فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق احلّق، الرفق يف حمله حسنّا كام أنحسنً
 . وهكذا،بد بالشهدّ وهو ألذ من الز،اهلوى

 عمرو بن العاص كتب إىل معاوية ّ روي أن::العزيز وقال عمر بن عبد
 ، اخلري زيادة رشد الفهم يفّ فإن؛ا بعدَّ أم: فكتب إليه معاويةِّيعاتبه يف التأين

 وإن ،ب من خاب عن األناةئا اخلّ وإن،د عن العجلةَشَن رَشيد مَّوإن الر
 أو كاد أن يكون ٌل خمطئِجَ وإن الع،اًت مصيب أو كاد أن يكون مصيبِّاملتثب
ك ِدرُنفعه التجارب ال يت ومن ال ،ه اخلرقُّرضَفق يِّن ال ينفعه الرَ مّنإ و،اًخمطئ
 .املعايل

 وإىل جانبها ّ ما تكلم الناس بكلمة صعبة إال:ن األنصاري قالوعن أيب عو
 .كلمة ألني منها جترى جمراها

 إنسان ِّ مع كلّ فإن، منهّدُ ما ال بّخذ من اخلدم إالّ ال تت:وقال أبو محزة الكويف
 .ني ما هو أفضل منهِّ أعطوك باللّا إالًة شيئّ واعلم أهنم ال يعطونك بالشد،اًشيطان

 . وليس كحاطب ليلّاف متأنّ املؤمن وق:وقال احلسن
 يف أكثر األحوال ٌ ومفيدٌ وذلك ألنه حممود؛فقِّفهذا ثناء أهل العلم عىل الر

 وإنام الكامل ،ورُد واحلاجة إىل العنف قد تقع ولكن عىل النُّ،وأغلب األمور
 َ فإن كان قارص، أمر حقهّعطي كلُنف فيُفق عن مواضع العِّز مواقع الرِّميُن يَم

 ّ فإن،فقِّه إىل الرُ من الوقائع فليكن ميلةكم واقعُالبصرية أو أشكل عليه ح
 .»جح معه يف األكثرالنّ

 

                                                
 ).٣/١٨٦(» لوم الدينإحياء ع«     )١(




 

 

 

 
 

 

 
ِّهذا اإلمام الفحل كبري يف علمه، كبري يف تواضعه؛ فمع سعة علمه واطالعه  َ َ ٌ
ُكان عىل عناية تامة بشأن الدروس العلمية، فقد كان يعنى بالتحضري واالستعداد  َّ
ًهلا، مما جيعل تلك الدروس مليئة بالفوائد والتوجيهات، فينهي الشيخ درسه مفيد ُ ً ا َّ

ّويقوم الطالب بعد فراغه مستفيدين، وإليك ما قاله الشيخ رمحه اهللا تعاىل عندما 
 :ُسئل عن دروسه، قال رمحه اهللا تعاىل

ِّثم أعلق عليه بام عندي من » الزاد«من كتاب ُفكنت أقرأ عليهم املقطع ... « َّ
ُعلم سابق أو من تعليقات استحرضهتا قبل أن أحرض للدرس، وكان الدرس 

َّئذ ما بني ثالثة أرباع الساعة والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة يوم
 .» األسئلةلإلجابة عىل

 :ًوقال أيضا
ّكان هناك جمهود علمي، األصل فيه هو هذه الدراسات ّومن كل ... « ٌ

َّاجلزء األول، » التعليقات اجلياد عىل زاد املعاد«: التحضري، وكان من آثار ذلك
َّالروضة النَّدية«وجودة عىل هامش والتعليقات امل ِ َّالتعليق الرغيب عىل «، و»َّ

ّ؛ ألنه كانت طبيعتي أن ال ألقي عليهم حديثا إال بعد أن »الرتغيب والرتهيب ً ُ
ُأتثبت من صحته والتأكد مما يراد من فقه أو معنى، هكذا كان إلقائي َّ َّّ  للدرس ّ

 .»هناك
                                                

 ).٢٨ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )١(
 ).٢٩ص(» اإلمام األلباين«     )٢(




 

 

ُوإليك أيضا ما قاله بعض تالميذه ع  :ن عناية الشيخ رمحه اهللا تعاىل بالدروسً
َّحكى تلميذه الشيخ حممد عيد عبايس عندما حتدث عن الكتب التي در ُ سها ّ

 : حممد عيد عبايسالشيخ يف دمشق، قال
َالروضة الندية يف رشح الدرر البهية«... « ُّ َّ ِّللعالمة حممد صديق حسن خان، » ِ ّ

جميع أبوابه، من عبادات ومعامالت ًوهو جزءان كبريان، ولقد درسناه كامال ب
وبيوع، ونكاح وطالق، وقصاص، وحدود وديات، ورهن، ورصف، وبغاة، 

ُوكان أستاذنا ـ حفظه اهللا ـ يرشح البحوث . إلخ... وأطعمة وأرشبة، وجهاد
ُرشحا علميا حمققا يكاد  ًً ِّ ال يرتك مسألة صغرية وال كبرية إال جيليها ويوضح ّ ُُ ِّ ًّ ً ً ُ

ًغامضها، ويعلق عىل ما يقرأ موافقا أو خمالفا ً ِّ ُ وهو يف مجيع ذلك يستند إىل ،
 .»ُأقوى احلجج وأثبت الرباهني

ّمسلكا مالزما له، يؤكد ذلك أنه ملا كان يف اجلامعة وقد كانت عنايته بالدرس  ِّ ً ً
ً كان يعنى عناية تامة بإيصال الفهم إىل أذهان الطالب، وإليك شاهدا اإلسالمية ّ ً ًَّ ُ
 :عىل ذلك
آثاره ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف اجلامعة اإلسالمية أنه وضع يف منهج احلديث فمن 

َّالذي يدرس يف اجلامعة درس  صحيح «فكان الشيخ خيتار من «، »علم اإلسناد«ُ
َّحديثا للسنة الثالثة، وآ» مسلم َّخر للسنة الثانية من ً ِّفيسجله عىل » سنن أيب داود«َ ُ

ِّالسبورة بالسنَد ويأيت إىل كتب الرجال ـ كـ ـ فيعمل هلام » التقريب«و» اخلالصة«ُ
ُدراسة حديثية عملية يف كيفية ختريج احلديث وكيفية نقده من رجاله، فكان يعطي  ً ً ً

ُالطالب هذه الدروس العلمية من الكتب ّ«. 

                                                
 .، ولعله خطأ مطبعي واملراد ما أثبت»ًخمتلفا«: يف كتاب الشيباين   )١(
 ).١/٥٨(للشيباين » حياة األلباين«     )٢(
 ).١/٦١(» حياة األلباين«     )٣(




 

 

 

 
 

 
  

ّ كالغيث أينام حل نفع، وكان أهل العلم جيوبون أقطار األرض لنرش العامل
 .ٌالعلم واخلري بني الناس، وكان لإلمام األلباين نصيب من ذلك

ًرتبنا برناجما لزيارة بعض مناطق .. «: قال رمحه اهللا تعاىل البالد، ما بني حلب ّ
ِّىل الرغم من قرص األوقات التي خصصت لكل من ّوالالذقية إىل دمشق، وع ُ

َّاملدن فقد صادفت هذه الرحالت نجاحا ملموسا؛ إذ مجعت العديد من الرغبني  ً َِّ ً
ُيف علوم احلديث عىل ندوات شبه دورية، يقرأ فيها من كتب السنّة، وتتوارد 

 .»..األسئلة، ويثور النقاش املفيد
 : رحلته إىل حلب

 ِّ من كلاًب أسبوعَلَيت منذ بضع سنني أن أسافر إىل حومن عاد«: :قال 
 وهي ، أقضيه أو أقيض غالبه يف مكتبتها الوحيدة العامرة باملخطوطات،شهر

 يوم يف دراسة خمطوطاهتا ِّ من كلٍ أقيض فيها ساعات،»مكتبة األوقاف اإلسالمية«
 أتدارس ِّإين عىل هذا فً وعالوة،ةَّ منها ملرشوعايت العلميّ ما هو رضوريِونسخ

 ِّ من الدروس يف كلٍ فأقوم بإلقاء عدد،اغبني يف العلمَّها مع بعض الرَة وعلومنُّّالس
 .»أسبوع

َّومل تقف مهة الشيخ رمحه اهللا تعاىل عىل رحالته الداخلية، بل وسع دائرة نرش  َّ
 :علمه فرحل إىل خارج قطره، ومن ذلك

                                                
 ).١١٢-١١١ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )١(




 

 

  :رحلته إىل مرص
ها يف القاهرة ويف ُة القصرية التي قضيتّد يل يف املَّمل يتيرس«: :قال 

ر منهم عىل سبيل ُ أذك، بقليل من أهل العلم والفضلّصال إالِّاإلسكندرية االت
، د الغزايلَّ واألستاذ حمم،ين اخلطيبِّ الدّاملثال الكاتب اإلسالمي الكبري حمب

 .اشدَّالعزيز الر، والشيخ عبدزاق عفيفيَّالروالشيخ عبد
 إىل دار ـام سنحت يل الفرصة ّلـ كد َّ أتردُتي يف القاهرة كنتة إقامّويف مد

 حني ُ وكذلك فعلت،ب احلديث فيهاُب املرصية لدراسة خمطوطات كتُالكت
 ،د إىل مكتبتها املعروفة باملكتبة البلديةَّ أتردُ فكنت، منها إىل اإلسكندريةُسافرت

 بيدي من املكتبة الثانية ُ ونسخت،ًةَّة مجَّ هامَ من املكتبتني فوائدُوقد استفدت
ق القول فيها يف األحاديث التي ِّ للحافظ ابن حجر العسقالين حيقًرسالة

 .»م عليها بالوضعَكَ وح»ةنُّّمصابيح الس«ها احلافظ القزويني من كتاب َاستخرج
  :رحلته إىل بيت املقدس

ريخ ة بتاَّل مرَّل إىل بيت املقدس ألوْحَّ الرُدتَولقد شد«: :قال 
امح لرعايامها َّا األردن وسوريا عىل السَت حكومتَقَفّهـ حني ات٢٣/٥/١٣٨٥

 ُها فرصة فسافرتُ فاهتبلت، منهام إىل األخرى بدون جواز سفرٍّبدخول أفراد كل
؛ فإنه ال فضيلة هلا الع فقطِّطلالخرة َّ الصُرتُ وز،فصليت يف املسجد األقىص

  .» احلكومات هلاِايعةَشُ وم، لزعم اجلامهري من الناساً خالفا،ًرشع
 :)سبانيا إ (رحلته إىل األندلس 

 بدعوة من ،م١٩٧٢هـ املوافق لشهر آب من سنة ١٣٩٢يف شهر رجب عام 
  .اد الطلبة املسلمني املنعقد يف مدينة غرناطةِّمؤمتر احت

 :رحلته إىل املغرب
  .»هـ١٣٩٦ابع من سنة َّر الشهر الرِفريت األوىل إىل املغرب آخَس«: :قال 




 

 

 

 :رحلته إىل قطر
  .هـ١٤٠٢ل سنة َّ ويف أوائل ربيع األو،هـ١٣٩٢ك َيف شهر رمضان املبار

 :رحلته الثانية إىل اإلمارات
 .»م٢٩/٣/١٩٨٥ إليها بتاريخ ُدتُع«: :قال 

 :رحلته إىل الكويت
 .هـ١٤٠٢عام 

 :اململكة العربية السعودية
ٌلوم مقامه يف املدينة أثناء تدريسه يف َّوأما اململكة العربية السعودية فكام هو مع

ِّاجلامعة اإلسالمية، وبعد اجلامعة كان يرتدد عىل اململكة؛ فزار الرياض وغريها،  َّ
ّفضال عن جميئه للحج والعمرة ً. 




 

 

 
 

 
 

ِّعندما تقرأ بعض الكتب أو تسمع بعض املتكلمني فإنك حتتاج إىل قاموس 
ُحلل غامضها وكشف خفيها، وهذا النهج يتعرس من خالله احلصول عىل الفائدة،  َّّ ِّ

ُ يرسد كرسدكم جُما كان رسول اهللا «: ل كام قالت عائشة جِّوكان كالم النبي  ِ ُ ِ
ُهذا، ولكنه كان يتكلم بكالم بني فصل، حيفظه من جلس إليه ِّ َ«. 

َّقال بعض رشاح الشامئل ُ ُظاهر مفصول ممتاز بعضه من بعض بحيث : أي«: ُ
ُيتبينُه من يسمعه ويمكنُه عده، وهذا أدعى حلفظه ورسوخه يف ذهن السامع مع  ُّ ُ َّ

ً كونه يوضح مراده ويبينه بيانا تاما بحيث ال يبقى  .» فيه شبهةِّ
ُ يفهمه العامي واملتعلم، ويفهمه الصغري والكبري، : األلباينوكالم الشيخ  ُِّ

ُكالمه يف منتهى الوضوح ال غموض فيه وال تكلف وال تشدق، فالذي يسمع  ُّ ّ ُ ُ
َحمارضات الشيخ ودروسه ومواعظه  َ َوإجاباته يرى مصداق ذلك، وهذا هو ِ ِ

ًاألنفع للناس؛ ألنه هبذا تكون الفائدة مشاعة جلميع املسلمني واملستفيدين،  َ ُ ُ  
ّوال تتم الفائدة إال  . بوضوح أسلوهباّ

َالسري«وما أمجل ما ذكره الذهبي يف  ُكنت إذا «:  أنه قال:عن األصمعي » ِّ
ُسمعت أبا عمرو بن العالء يتكلم ظننته ال ً يعرُف شيئا، كان يتكلم كالما ُ ً

َّإنه شيخ القراء والعربية! ومن أبو عمرو هذا؟. »ًسهال ُ. 

                                                
 ).١٨٦ص(للرتمذي » الشامئل«   )١(
 ).١١٢ص(» املواهب اللدنية عىل الشامئل املحمدية«   )٢(
 ).٦/٤١٠(» سري أعالم النبالء«   )٣(




 

 

 

 
 

  
 

ام يظهر يل من يأخذ بعضهم هذا املأخذ عىل الشيخ رمحه اهللا تعاىل، واجلواب ف
 :ثالثة وجوه

ّ أن ذلك من التحدث بنعمة اهللا تعاىل إذا أمن اإلنسان عىل نفسه :الوجه األول ّ
 أحدهم، واأللباينهم من هذا القبيل، ّجب، وأحسب أن علامء األمة الكبار ُالع

 .عىل اجلميع رمحة اهللا تعاىل
ّأن ذلك من باب تنبيه القارئ والسامع عىل اجلهد املبذول يف : الوجه الثاين

ِّاملسألة، فيزداد ـ القارئ والسامع ـ طمأنينة إىل النتيجة التي وصل إليها املؤلف ً. 
ً أن له سلفا يف ذلك؛ فمن أولئك:الثالثالوجه  ّ: 

 :»جامع األصول«ّيف مقدمة كتابه  قال حيث، :ابن األثري  •
ُعىل أن هذا الكتاب يف نفسه بحر زاخرة أمواجه، وبر وعرة فجاجه، ال يكاد ... « َ َ ُِ ٌِ ٌٌّ ٌ ّ

ِّاخلاطر جيمع أشتاته، وال يقوم الذكر بحفظ أفراده، فإهنا كثرية العدد، متشعبة  ْ ِّ ُ
ُالطرق، خمتلفة الروايات، وقد بذلت يف مجعها وترتيبها الوسع ُ ُ، واستعنت بتوفيق ِّ

 .»اهللا تعاىل ومعونته يف تأليفه وهتذيبه، وتسهيله وتقريبه
ُاإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، وهو يكثر من ذلك وحّق له وال تثريب عليه،  • ُ ِّ

 :»طريق اهلجرتني«ُفكتبه يف غاية التحقيق، فقد قال يف آخر مقدمة كتابه 
ّبا يف مغزاه، لكل قوم منه نصيب، ولكل ًفجاء الكتاب غريبا يف معناه، عجي« ٍّ ً

 .»..ٍوارد منه مرشب
                                                

 ).١/٥٢(» صول يف أحاديث الرسولجامع األ«     )١(
 ).٩ص(» طريق اهلجرتني«     )٢(




 

 

 :ب ُكالمه عىل حديث طالق ابن عمربعد وقال 
ٌفهذه كلامت نبهنا هبا عىل بعض فوائد ابن عمر، فال تستطلها فإهنا مشتملة ... « َّ

ّ وإعطاء كل ذي َّوقواعد مهمة، ومباحث ملن قصده الظفر باحلّقَّعىل فوائد مجة، 
ًّق حقه، من غري ميل مع ذي مذهبه، وال خدمة إلمامه وأصحابه، بحديث ح ّ

، بل تابع للدليل، حريص عىل الظفر بالسنّة والسبيل، يدور مع ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
َاحلّق أنى توجهت ركائبه، ويستقر معه حيث استقرت مضاربه، وال يعرُف قدر  َّ ّْ َّّ

ّهذا السري إال من علت مهته، وتطلعت نوازع قل ُ ّ ُبه، واسترشفت نفسه إىل ّ
َّاالرتضاع من ثدي الرسالة، والورود من عني حوض النبوة، واخلالص من 
َّشباك األقوال املتعارضة واآلراء املتناقضة إىل فضاء العلم املوروث عمن ال ينطق  ِ
عن اهلوى، وال يتجاوز نطقه البيان والرشاد واهلدى، وبيداء اليقني التي من 

ُحلها حشد يف زمر ُ ّة العلامء وعد من ورثة األنبياءّ ُ...«. 
 :»حادي األرواح«وقال رمحه اهللا تعاىل يف آخر مفتتح كتابه  •

 ،لوةَ فهو للمحزون س؛ يف مجعه وترتيبه وتفصيله وتبويبهُاجتهدتٌوهذا كتاب «
 ٍ وحاد، للقلوب إىل أجل مطلوبٌكِّ حمر،لوةَوللمشتاق إىل تلك العرائس ج

 ال يسأمه ،ق للناظر فيهِّ مشو، ممتع لقارئه،وسّة امللك القدللنفوس إىل جماور
 عىل ما لعل ، مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القالئد، وال يمله األنيس،اجلليس

نه جلملة كثرية من ي مع تضم،ُباملجتهد يف الطلب ال يظفر به فيام سواه من الكت
 ،عات واآلثار املوقوفات واألرسار املودعة يف كثري من اآلياتاألحاديث املرفو
 والتنبيه عىل أصول من األسامء ، وإيضاح كثري من املشكالت،والنكت البديعات

 عليه اجلنة حتى كأنه يشاهدها ّ وجىل،اًإيامن  إذا نظر فيه الناظر زاده،والصفات
ات إىل َّلعليااعث اهلمم  وب،لعزمات إىل روضات اجلناتا فهو مثري ساكن ،اًيانَع

                                                
 ).٣/١١١(» هتذيب السنن«     )١(
 ).٣٣-٣٢ص(     )٢(




 

 

 

 فأنه ،»حادي األرواح إىل بالد األفراح«يته َّ وسم،لغرفاتا يف تلك ءهلنياالعيش 
 .».. ولفظ يوافق معناه،هَّق مسامِطابُ يٌاسم

 :يف آخر كالمه عن بعض لطائف أرسار التوبة» مدارج السالكني«وقال يف كتابه  •
تهزئ هبا، فلعلك ال تظفر هبا يف فهذه نبذة من بعض لطائف أرسار التوبة ال تس«

ّمصنَّف آخر البتة َ«. 
 :»اإلصابة« يقول يف مقدمة كتابه :وهذا اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين  •

ِوهذا القسم الرابع ال أعلم من سبقني إليه، وال من حام طائر فكره عليه، وهو .. « ُ َ ُ
ُالضالة املطلوبة يف هذا الباب الزاهر، وزبدة ما يمخ  .»ّضه من هذا الفن اللبيب املاهرّ

 :»القواعد احلسان«ّ يف مقدمة كتابه :وقال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي  •
ّأما بعد؛ فهذه أصول وقواعد يف تفسري القرآن الكريم جليلة املقدار، عظيمة «

ّالنفع، تعني قارئها ومتأملها عىل فهم كالم اهللا واالهتداء هبا، وخمربها أجل من  ِّ ُ
ُفإهنا تفتح للعبد من طرق التفسري ومنهاج الفهم عن اهللا ما يغني عن وصفها،  ُ

 .»كثري من التفاسري اخلالية من البحوث النافعة
 : يف رشحه للكتاب:ّوقد علق تلميذه الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني 

ّبغريب؛ ألن ثناء أهل عىل كتابه ليس وثناء شيخنا عبدالرمحن بن سعدي «
م ال يقصدون به الفخر والتفاخر عىل اخللق، إنام يقصدون العلم عىل مؤلفاهت

ّشد الناس إىل قراءهتا وااللتفاف حوهلا، وله من سلف األمة قدوة   قول ي .ّ
ُلو أعلم أن أحدا تناله اإلبل أعلم بكتاب اهللا منِّي لرحلت «: اابن مسعود  ً ّ

 .»»ألفيته«كذلك ثناء ابن مالك عىل . »إليه
                                                

 ).١/٢٢٧(» مدارج السالكني«     )١(
: إعداد وتأليف» : ّمواقف اجتامعية من حياة الشيخ العالمة عبدالرمحن بن نارص السعدي«: انظر    )  ٢(

 ).١٨٠-١٧٩ص(رص السعدي، ومساعد بن عبداهللا بن سليامن السعدي حممد بن عبدالرمحن بن نا
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ًسل عنه مكتبة بل مكتبـات هـدى ُ ِ ً ُْ ــا   َ ــا ورب ــشيخ يف أرجائه ــع ال ُترب َ َّ  
ًما كان يـسأم مـن عـيش هبـا أبـدا ٍ ِوكان هيجر فيها الصحب والعنَبـا   ُ َ ُُ  
ــن ــىل زم ــا ع ــا حرص ٍوال يفارقه ً ُُ َّحتى يطـالع منهـا الـدق والـسهبا   ِ َّ ِّ َّ ُ  
ٍفيفصم اللؤلـؤ املكنـون عـن زبـد َ َ َ َويطعم العسل املعسول والرطبا   ُ َ َُّ َ ُ ِ ُ  

 
 :املكتباتفمن 
 .املكتبة الظاهرية بدمشق -١
ّوهي مكتبة جتارية من أكرب مكتبات دمشق، وقد مكن : مكتبة القصيباين -٢

ّأصحاهبا الشيخ من كل كتاب حيتاجه لالطالع، ويبقى الكتاب عند  ّ َ ُ
ٌري حمدود دون أجر حتى يأيت راغب يف رشاء الكتاب الشيخ لزمن غ

 .ّفيبعث إليه أصحاب املكتبة لريد إليهم الكتاب
 .عنيُوكان له من أصحاهبا خري م: املكتبة العربية اهلاشمية -٣

                                                
: بقلم :ّيف رثاء العالمة األلباين واألبيات من قصيدة . لسمري الزهريي) ١٠٤ص(» ِّحمدث العرص«   )١(

 .أيب الفضل عادل بن املحجوب املغريب
 ).٥٢-١/٥١(للشيباين » حياة األلباين«واختصار من كتاب بترصف      )٢(
 ).١/٥٢(» حياة األلباين«     )٣(




 

 

 

 .مكتبة األوقاف اإلسالمية بحلب -٤
 .مكتبة الشيخ زهري الشاويش ببريوت -٥
 .دار الكتب املرصية بالقاهرة -٦
 .املكتبة البلدية باإلسكندرية -٧
 .َّاملكتبة املحمودية يف املدينة املنورة -٨
 .َّمكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة -٩
 .مكتبة األستاذ أمحد عطية يف األردن -١٠
 .مكتبة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية -١١

                                                
 ).٦ص(» اررفع األست«     )١(
 ).١٠٦ص(لعصام هادي » ِّحمدث العرص«     )٢(
 ).٤ص (» للرتمذيشامئلخمترص ال«ّمقدمة      )٣(
 ).٦-٥ص(» ِّاآليات البينات«     )٤(




 

 

 
 

 
 

ًخلف الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىلـ  تراثا علميا كثريا، سواء من املكتوب أو املسموع،   ً ّ
ّوسأذكر هنا مرسدا ملؤلفاته املكتوبة، وقد ذكرها غري واحد ممن كتب عنه، إال أن  ّ َ ّ ً

 اهللا ُأمجعهم ـ فيام وقفت عليه ـ لذلك هو الشيخ عيل بن حسن بن عبداحلميد حفظه
مع شيخنا نارص الدين «َتعاىل، فلقد ذكر مرسد مؤلفات اإلمام األلباين يف كتابه 

 :، وقبل ذلك أقول»والسنّة
َّقد يعمد الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أحيانا إىل تسمية بعض مؤلفاته باألسامء  ً

 :ٌاملسجوعة، وهذا مسلك مألوٌف عند أهل العلم، ومن فوائد ذلك املسلك
 .مون اإلمجايل للكتابتقريب املض -١
 .سهولة حفظ العنوان -٢
ُّإضفاء قوة معنوية عىل الكتاب، وبخاصة يف جمال الردود، ومن أمثلة ذلك -٣ ّ: 
 .»َّنصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق«
 .»ّالذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد«
 لكتب األئمة الرجيحة ومن ابن عبداملنانالنصيحة بالتحذير من ختريب «

 .»ئات األحاديث الصحيحةتضعيفه مل
ًكانت مؤلفات اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل جامعة : ًوعودا عىل بدء أقول

َّعلمية متنقلة، حوت دررا من فنون العلم، وليست وقفا عىل طبقة معينة من أه ًُ ِّ ًً ل َ
ٌالعلم، بل مشاعة لكل مستفيد؛ فقد كان كثري من كبار أهل العلم يعزون إليها  ّ ً

ناهيكم عن الفائدة ون بأحكام الشيخ عىل كالمه عىل سند احلديث أو متنه، ويستأنس
ّالتي جناها وجينيها كثري من طالب العلم من حتقيقات الشيخ وأحكامهالكربى  ٌ. 




 

 

 

ِّومما يؤكد القيمة العلمية لتلك املؤلفات ُ  : ثناء بعض العلامء عليها، فمن ذلك: ّ
ه من اجلهود املشكورة يف العناية ُلِذْبَيمع ما ... «: قول سامحة اإلمام ابن باز

الصحيح من الضعيف من املوضوع، وما كتبه احلديث باحلديث الرشيف، وبيان 
 أن  نسأل اهللاَ، للمسلمنيٌ مشكور ونافعٌه عملّيف ذلك من الكتابات الواسعة كل

ل ِّلَكُوأن ي، ِّ الطيببيلَّري يف هذا السَّه عىل مواصلة السينَِعُه، ويَوبتُثَ مَفِاعَضُي
 .»ه بالتوفيق والنجاحَودُهُج

ًام كتبه كثريا من الناس ب اهللا قد نفع ّوأن... «: ّوقال العالمة حممد بن عثيمني
 كبرية ٌاه يف علم احلديث، وهذه ثمرةّمن حيث العلم ومن حيث املنهاج، واالجت

 .»للمسلمني وهللا احلمد
ّوقال الشيخ املحدث عبداملحسن العباد  العلم عن ُستغني طلبةَوال ي... «: ِّ

 فيها اخلري الكثري، وفيها العلم الغزير، ومؤلفاته ّبه وإىل مؤلفاته، فإنُجوع إىل كتُّالر
ُمشهورة عظيمة، وال ختلو املكتبات غالبا من كت  .» منهاٍبه، أو من وجود يشءً

 .»صاحب التآليف النافعة والتخرجيات املفيدة... «: وقال الشيخ أمحد النجمي
وله مؤلفات عظيمة عديدة يف خدمة ... «: وقال الشيخ صالح آل الشيخ

 .»احلديث، ومتييز احلديث الصحيح من الضعيف
َّهذا فضال عام... «: وقال الشيخ عبداهللا املنيع  لفضيلته من حتقيقات صائبة يف ً

 .»ة والتبصري بصحيحها من سقيمهانُّّسبيل متحيص الس
مة نارص ّب العالُتُوكذا ك... «: م اإلثيويبآدبن عيل بن وقال الشيخ حممد 

ً يف معرفة األحاديث تصحيحا َ له اليد الطوىلّ ألن؛ا ين األلباين فإهنا ممتعة جدِّالد
 .»مةِّ القيه كام تشهد بذلك كتب،ًوتضعيفا

يف هذا الزمن عن ال يستغني طالب علم ... «: وقال الشيخ مقبل الوادعي
ّلباين ـ حفظه اهللا ـ وإين أنصح كل طالب علم باقتنائها ُاالستفادة من كتب الشيخ األ ِّ




 

 

ِّواالستفادة منها، فقد مجع فيها الشيخ ـ حفظه اهللا ـ ما ال يستطاع الوقوف عىل كله، 
ٌوتيرس له االطالع عىل كتب مل يطلع عليها كثري من ّ ِّ  .» طلبة العلمَّ

ّوبعد هذه الشهادات املتنوعة الدالة عىل عظيم قيمة  : مؤلفات اإلمام األلباين أقولِّ
 :هذا مرسد بكتب الشيخ

 .»َّالسنّة املطهرةفاف يف ِّآداب الز« -١
َّاآليات البينات يف عدم سامع األموات عىل مذهب احلنفية السادات« -٢ َّ ِّ «

 .لآللويس ـ حتقيق وختريج
 ).خ(» ّاآليات واألحاديث يف ذم البدعة« -٣
 .» اجلامعةاألجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد« -٤
 .»أحاديث اإلرساء واملعراج« -٥
 ).خ(» ِّأحاديث التحري والبناء عىل اليقني يف الصالة« -٦
َّاألحاديث الضعيفة واملوضوعة التي ضعفها أو أشار إىل ضعفها ابن « -٧

 ).خ(» تيمية يف جمموع الفتاوى
ُاألحاديث الضعيفة واملوضوعة يف أمهات الكتب الفقهية« -٨  ).خ(» َّ
 ).خ(للضياء املقديس ـ حتقيق وختريج » تارةاألحاديث املخ« -٩
َاالحتجاج بالقدر« -١٠  .البن تيمية ـ حتقيق» َ
ُوبدعهاأحكام اجلنائز « -١١ َ ِ«. 
 ).خ(» ِّأحكام الركاز« -١٢
 ).خ(لعبداحلّق اإلشبييل ـ ختريج وتعليق وحتقيق » األحكام الصغرى« -١٣

                                                
 ).٢/٥٥٦(للشيباين » حياة األلباين«     )١(
واحلوايش ). ٦١-٣٧ص(عيل بن حسن احللبي : بقلم» ِّ والدينمع شيخنا نارص السنّة«من كتاب     )٢(

 .ًاملنقولة هنا بقلم الشيخ عيل أيضا، وقد اخترصت يف ذكرها




 

 

 

 ).خ(لإلشبييل ـ ختريج وتعليق وحتقيق » األحكام الوسطى« -١٤
 .ِالبن دحية ـ حتقيق وختريج» َّمن بيان الوضاعني يف رجبجب أداء ما و« -١٥
 ).خ( ـ تعليق وختريج  للنووي»األذكار« -١٦
 ).خ(للصنعاين ـ ختريج وتعليق » ّإرشاد النقاد يف تيسري االجتهاد« -١٧
 .»َّإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل« -١٨
َّإزالة الدهش والوله عن املتحري يف صحة حديث« -١٩ َِّ َ ِء زمزم ملا رشب لهما: َ ُ «

 .ختريجـ 
 .)خ(» ُإزالة الشكوك عن حديث الربوك« -٢٠
 ).خ(» األسئلة واألجوبة« -٢١
 ).خ(ُللحميدي ـ حتقيق » أسباب االختالف« -٢٢
 ).خ(» أسامء الكتب املنسوخة من املكتبة الظاهرية« -٢٣
 .للقاسمي ـ ختريج وتعليق» إصالح املساجد من البدع والعوائد« -٢٤
 ).خ(ُللحميدي ـ حتقيق » ِّاد الدينأصول السنّة واعتق« -٢٥
 .ِّالبن القيم ـ ختريج» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« -٢٦
 .للخطيب البغدادي ـ حتقيق وختريج وتعليق» اقتضاء العلم العمل« -٢٧
 .للتربيزي ـ حتقيق» ِّاإلكامل يف أسامء الرجال« -٢٨
 ).خ(» األمثال النبوية« -٢٩
 . وتعليقالبن أيب شيبة ـ حتقيق وختريج» اإليامن« -٣٠
 .البن تيمية ـ تعليق» اإليامن« -٣١
 .ُأليب عبيد القاسم بن سالم ـ حتقيق وختريج وتعليق» اإليامن« -٣٢

                                                
ِّتسجيل صويت ملجلس علمي فيه رد عىل كالم ابن القيم يف املسألةأصله    )١( ّ. 




 

 

 .ألمحد شاكر ـ تعليق» الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث« -٣٣
 .ّللعز بن عبدالسالم ـ حتقيق وختريج» ُّبداية السول يف تفضيل الرسول« -٣٤
ِبغية احلازم يف فهارس مستدرك ا« -٣٥  ).خ(» حلاكمُ
 ).خ(» ِّبني يدي التالوة« -٣٦
للشيخ أمحد بن حييى النجمي ـ » تأسيس األحكام رشح بلوغ املرام« -٣٧

 .تعليق
 ).خ(ُأليب زرعة رواية أيب ميمون ـ حتقيق وتعليق » تاريخ دمشق« -٣٨
 .»ِّحتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد« -٣٩
 .»َحتريم آالت الطرب« -٤٠
 .ن الندوي ـ ختريجلسليام» حتقيق معنى السنّة« -٤١
 .»َّ للربعيختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق« -٤٢
 .»ختريج أحاديث كتاب مشكلة الفقر للقرضاوي« -٤٣
 ).خ(» َّختريج حديث أيب سعيد اخلدري يف سجود السهو« -٤٤
 .» قبل الفجرتصحيح حديث إفطار الصائم« -٤٥
 .» للمودوديالتعقيب عىل رسالة احلجاب« -٤٦
 ).خ(» ُّسيوطي الطرثوثالتعقيب املبعوث عىل رسالة ال -٤٧
 .»َّالتعليق الرغيب عىل الرتغيب والرتهيب« -٤٨
 ).خ(»  كلمة سواء:التعليق عىل رسالة« -٤٩

                                                
 .ُطبع منه اجلزء األول     )١(
َوله اسم آخر هو    )٢( ِّالرد بالوحيني وأقوال أئمتنا عىل ابن حزم ومقلديه املبيحني للمعازف والغنا وعىل «: ٌ ُ َّ ّ

ًالصوفيني الذين اختذوه قربة ودينا ُ ِّ«. 
 




 

 

 

 ).خ(» التعليق عىل سنن ابن ماجه« -٥٠
َّالتعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممد« -٥١ َّ  ).خ(تعليق وحتقيق » ّ للكنويُ
 ).مفقود(» التعليقات اجلياد عىل زاد املعاد« -٥٢
 .»سان عىل اإلحسانالتعليقات احل« -٥٣

 .»..رفع األستار« =» ..التعليقات اخليار«  •
ِّالتعليقات الرضية عىل الروضة الندية لصديق حسن خان« -٥٤ َّ َّ«. 
 .»تلخيص أحكام اجلنائز« -٥٥
 ).خ(» تلخيص حجاب املرأة املسلمة« -٥٦
 .»ملسو هيلع هللا ىلصِّتلخيص صفة صالة النبي « -٥٧
 .»متام املنّة يف التعليق عىل فقه السنّة« -٥٨
 ).خ(» نّة يف التعليق عىل فقه السنّةمتام متام امل« -٥٩
 .»متام النصح يف أحكام املسح« -٦٠
 ).خ(» التمهيد لفرض رمضان« -٦١
ِّ للمعلميالتنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل« -٦٢  .حتقيق وتعليق» ُ
 ).خ(»  واالستدراك عليههتذيب صحيح اجلامع الصغري وزيادته« -٦٣
 .ختريج وتعليق»  ملحمد أمحد العدويالتوحيد« -٦٤
 .»ُّالتوسل أنواعه وأحكامه« -٦٥
 ).خ(» ّتيسري انتفاع اخلالن بثقات ابن حبان« -٦٦
 ).ّمل يتم ( » الثمر املستطاب يف فقه السنّة والكتاب« -٦٧
 .»ُجزء يف تصحيح حديث شربمة« -٦٨

                                                
 .ًوال أعلم عنه شيئا، )٢٥٢٩(» املشكاة«يخ يف حاشية ذكره الش     )١(




 

 

 .»جلباب املرأة املسلمة« -٦٩
 ).خ(» اجلمع بني ميزان االعتدال ولسان امليزان البن حجر« -٧٠
 ).خ(» نّة اجلمعةُجواب حول األذان وس« -٧١

ّصفة حجة النبي«، و»ّحجة الوداع«= » ّاحلج الكبري« • ّ...«. 
 .»جلباب املرأة املسلمة«= » حجاب املرأة املسلمة« •
 .حتقيق وتعليق وختريج» ُحجاب املرأة املسلمة ولباسها يف الصالة البن تيمية« -٧٢
ِّحجة النبي « -٧٣  .»رٌكام رواها جابر ورواها عنه ثقات أصحابه األكابملسو هيلع هللا ىلص َّ
 ).خ(» َّحجة الوداع« -٧٤
 .»َّاحلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام« -٧٥
 .ختريج» َّ ملحمد الصباغاحلديث النبوي« -٧٦
 .تعليق»  لرشيد رضاحقوق النساء يف اإلسالم« -٧٧
 .ختريج» حقيقة الصيام البن تيمية« -٧٨
 .»ُحكم تارك الصالة« -٧٩
 ).خ(» ُاحلوض املورود يف زوائد منتقى ابن اجلارود« -٨٠
 .»اجةخطبة احل« -٨١
 ).خ(» الدعوة السلفية أهدافها وموقفها من املخالفني هلا« -٨٢
ّدفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد عىل جهاالت الدكتور البوطي يف « -٨٣

 .»فقه السرية
 ).خ(حتقيق وتعليق »  للذهبيديوان الضعفاء واملرتوكني« -٨٤
 .»ّالذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد« -٨٥

                                                
ًسامه الشيخ قديام      )١(  .، ثم رأى تغيري اسمه إىل هذا االسم»حجاب املرأة املسلمة«ّ




 

 

 

 ).خ(» ن أيب حاتمرجال اجلرح والتعديل الب« -٨٦
 .»حتريم آالت الطرب«= » ...ّالرد بالوحيني« •
 .»ّالرد عىل أرشد السلفي« -٨٧
ّالرد عىل التعقيب احلثيث« -٨٨  .» للحبيش اهلرريَّ
 ).خ(» ّالرد عىل رسالة التوجيري يف بحوث من صفة الصالة« -٨٩
َالرد عىل السخاف فيام سوده عىل دفع شبه التشبيه« -٩٠ َّ ُّ  ).خ(» ّ
 .»ّلشيخ إسامعيل األنصاري يف مسألة الذهب املحلقّالرد عىل ا« -٩١
ِّالرد عىل عز الدين بليق يف منهاجه« -٩٢ ّ  ).خ(» ّ
ِّالرد عىل كتاب حترير املرأة يف عرص الرسالة« -٩٣  ).خ(»  ملحمد عبداحلليم أبو شقةّ
َالرد عىل كتاب ظاهرة اإلرجاء لسفر احلوايل« -٩٤ ّ«. 
 ).خ(»  الدين الرافيض لعبداحلسني رشفّالرد عىل كتاب املراجعات« -٩٥
ُّالرد عىل هدية البديع يف مسألة القبض بعد الركوع« -٩٦  ).خ(» ّ
َّالرد املفحم عىل من خالف العلامء وتشدد وتعصب« -٩٧ َّّ َ وألزم املرأة بسرت ،ِ

ّإنه سنّة ومستحب:  بقوهلمّوجهها وكفيها وأوجب، ومل يقنع ُ«. 
 . حتقيق وتعليق»نعاين للصرفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار« -٩٨
 .)خ(» الروض النضري يف ترتيب وختريج معجم الطرباين الصغري« -٩٩
 .ختريج» رياض الصاحلني للنووي« -١٠٠

                                                
 .عيل حسن بمشاركة الشيخ سليم اهلاليلالشيخ : تأليف» ّالرد العلمي«مطبوع ضمن كتاب      )١(
 .للشيخ حممد بن إبراهيم الشيباين» آثارهحياة األلباين و«مطبوع ضمن كتاب      )٢(
 .»التعليقات اخليار: ِّوقد رأيت بخطه تسميته له«: قال الشيخ عيل حسن     )٣(
ِّ عىل طرته بخطه:كتب الشيخ     )٤( املؤلف ال يرغب بطبع هذا الكتاب؛ ألنه من أوائل أعامله «: َُّ

 .»نارص. العلمية




 

 

ِّزهر الرياض يف رد ما شنَّعه القايض عياض عىل من أوجب الصالة عىل « -١٠١ ِّ
 ).خ(حتقيق وتعليق »  للخيرضيُّالبشري النذير يف التشهد األخري

 .» املواردالزوائد عىل« -١٠٢
 .»سؤال وجواب حول فقه الواقع« -١٠٣
 .تعليق» سبل السالم للصنعاين« -١٠٤
 ).خ(» َّالسفر املوجب للقرص« -١٠٥
 .»سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها« -١٠٦
ّسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة« -١٠٧ ِّ«. 
 .ختريج» يّ البن أيب العز احلنفرشح العقيدة الطحاوية« -١٠٨
 .ختريج» ِّالشهاب الثاقب يف ذم اخلليل والصاحب للسيوطي« -١٠٩
 .ختريج ومراجعة» صحيح ابن خزيمة« -١١٠
 .»صحيح األدب املفرد للبخاري« -١١١
 ).خ(» صحيح اإلرساء واملعراج« -١١٢
 .»صحيح الرتغيب والرتهيب« -١١٣
 .»صحيح اجلامع الصغري وزيادته« -١١٤
 .»صحيح سنن ابن ماجه« -١١٥
 .»َّريج املفصلصحيح سنن أيب داود مع التخ« -١١٦
 .»صحيح سنن أيب داود« -١١٧
 .»صحيح سنن الرتمذي« -١١٨

                                                
 .»ضعيف املوارد«و» واردصحيح امل«وهو مطبوع يف حوايش      )١(
 .عيل بن حسن احللبي، بإرشاف الشيخ: فتوى مطبوعة بإعداد وتقديم     )٢(




 

 

 

 .»صحيح سنن النسائي« -١١٩
 .»صحيح السرية النبوية« -١٢٠
 ).خ(»  للهيثميّصحيح كشف األستار عن زوائد البزار« -١٢١
 .»ِّصحيح الكلم الطيب« -١٢٢
 .»صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان« -١٢٣
 لعلامء  يف ليلة النصف من شعبانَّالرصاط املستقيم فيام قرره الثقات األثبات« -١٢٤

 .ختريج» األزهر
ّصفة حجة النبي « • ُمن خروجه من املدينة إىل رجوعه إليها كأنك تصحبه ملسو هيلع هللا ىلص َّ

 .»ّحجة الوداع«= » فيها
 ).الكبري ( أو ) األصل ( » ملسو هيلع هللا ىلصِّصفة صالة النبي « -١٢٥
 .»من التكبري إىل التسليم كأنك تراهاملسو هيلع هللا ىلص ِّصفة صالة النبي « -١٢٦
 .ختريج وتعليق»  البن محدانتي واملستفتيصفة الفتوى واملف« -١٢٧
 ).خ(» صالة االستسقاء« -١٢٨
 .»صالة الرتاويح« -١٢٩
 .»صالة العيدين يف املصىل خارج البلد هي السنّة« -١٣٠
 .»فيها من اآلياتملسو هيلع هللا ىلص صالة الكسوف وما رأى « -١٣١
 .ختريج»  لعبدالفتاح اإلمامُصوت الطبيعة ينادي بعظمة اهللا« -١٣٢
 .مقابلة» يبِّصوت العرب تسأل ونارص الدين جي« -١٣٣
 .ختريج» صيد اخلاطر البن اجلوزي« -١٣٤

                                                
 .ّطبع يف رسالة متوسطة، ومل يتم     )١(
 .: َّأول عمل يف التخريج طبع للشيخ األلباينهو      )٢(

 




 

 

 .»ضعيف األدب املفرد للبخاري« -١٣٥
 .»ضعيف الرتغيب والرتهيب« -١٣٦
 .»ضعيف اجلامع الصغري وزيادته« -١٣٧
 .»ضعيف سنن ابن ماجه« -١٣٨
 .»َّضعيف سنن أيب داود مع التخريج املفصل« -١٣٩
 .»ضعيف سنن أيب داود« -١٤٠
 .»ضعيف سنن الرتمذي« -١٤١
 .»ضعيف سنن النسائي« -١٤٢
 ).خ(»  للهيثميَّف كشف األستار عن زوائد البزارضعي« -١٤٣
 .»ضعيف موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان« -١٤٤
 .»يج السنّة البن أيب عاصمظالل اجلنة يف ختر« -١٤٥
 .»العبودية« -١٤٦
 .»العقيدة الطحاوية رشح وتعليق« -١٤٧
 . حتقيق وتعليق وختريج» خيثمةيبالعلم أل« -١٤٨
 ).خ(» عودة إىل السنّة« -١٤٩
ُعرض األعامل والرد عىل الغامري بصحيح حديث بتضعيف غاية اآلمال « -١٥٠ ّ

 ).خ(» املقال
 .» للقرضاويغاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام« -١٥١
 .فتوى» فتنة التكفري« -١٥٢
ُّفتوى حكم تتبع آثار األنبياء والصاحلني« -١٥٣ ُ«. 

                                                
ْجزيرة فيلكا وخرافة أثر اخلرض فيها«مطبوعة ضمن كتاب      )١(  .للحصني» َ




 

 

 

 .حتقيق وختريج»  إلسامعيل بن إسحاق القايضملسو هيلع هللا ىلصِّفضل الصالة عىل النبي « -١٥٤
 .ختريج»  للغزايلفقه السرية« -١٥٥
 ).خ(» فهرس أحاديث كتاب التاريخ الكبري للبخاري« -١٥٦
 ).خ(» فهرس أحاديث كتاب الرشيعة لآلجري« -١٥٧
فهرس أسامء الصحابة الذين أسندوا األحاديث يف معجم الطرباين « -١٥٨

 ).خ(» األوسط
 ).خ(» الفهرس الشامل ألحاديث وآثار كتاب الكامل البن عدي« -١٥٩
 .» مسند اإلمام أمحد بن حنبلُّالصحابة الرواة يففهرس « -١٦٠
 ).خ(» ُالكواكب الدراري البن عروة احلنبيلفهرس كتاب « -١٦١
 ).خ(» فهرس املخطوطات احلديثية يف مكتبة األوقاف احللبية« -١٦٢
 .»ُفهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية املنتخب من خمطوطات احلديث« -١٦٣
 ).خ(» الفهرس املنتخب من مكتبة خزانة ابن يوسف بمراكش« -١٦٤
ِّئد إىل تصحيح العقائد للمعلميالقا« -١٦٥  .تعليق» ُ
 ).خ(» َقاموس البدع« -١٦٦
ًختريج مشاركة مع »  ملحمد سعيد القاسميِّقاموس الصناعات الشامية« -١٦٧

 .:الشيخ حممد هبجت البيطار 
 .» وقتله إياه يف آخر الزمان؛قصة املسيح الدجال ونزول عيسى « -١٦٨
 .»قيام رمضان« -١٦٩
ُكشف النقاب عام يف كلامت أيب غ« -١٧٠  .»ّدة من األباطيل واالفرتاءاتَّ
 .حتقيق وختريج» ِّالكلم الطيب البن تيمية« -١٧١
 .ختريج» كلمة اإلخالص وحتقيق معناها البن رجب« -١٧٢




 

 

 .»ِّكيف جيب أن نفرس القرآن؟« -١٧٣
ِّاللحية يف نظر الدين« -١٧٤ ِّ«. 
ًحتقيق وختريج مشاركة مع األستاذ »  البن اجلوزيلفتة الكبد يف تربية الولد« -١٧٥

 .:ي إستانبويل حممود مهد
َّما دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة اجلديدة القويمة الربهان لآللويس« -١٧٦  .ختريج» ّ
 .»جمموع فتاوى الشيخ األلباين وحمارضاته« -١٧٧
َّاملحو واإلثبات الذي يدعى به يف ليلة النصف من شعبان« -١٧٨  .)خ(» ُ
 ).خ(اختصار وختريج » ِّخمترص حتفة املودود البن القيم« -١٧٩
 ).خ (»ترص تعليق الشيخ حممد كنعانخم« -١٨٠
 ).خ(» ُّخمترص التوسل« -١٨١
 ).خ (»خمترص رشح العقيدة الطحاوية« -١٨٢
 .اختصار وحتقيق وتعليق وختريج» َّخمترص الشامئل املحمدية للرتمذي« -١٨٣
 .»خمترص صحيح البخاري« -١٨٤
 ).مفقود ( » خمترص صحيح مسلم« -١٨٥
 .حتقيق وتعليق»  للمنذريخمترص صحيح مسلم« -١٨٦
ّ العلو للعيل العظيمخمترص« -١٨٧  .وتعليق وختريج اختصار وحتقيق » للذهبيّ

                                                
َّأصله حمارضة فرغها بعض الطلبة من رشيط مسجل وراجعها الشيخ      )١( َّ:. 
 .ًحتت الطبع يف ثامنية عرش جملداهو      )٢(
 .»يف حديث ابن مسعود» أم الكتاب«ّفتح الودود يف الرد عىل من زعم ثبوت لفظة «: َ آخر هوله اسم   )٣(
 .َّمل يتبني يل ومل أعرفهو ، الشيبايناألخذكره      )٤(
 .، واهللا أعلم»العقيدة الطحاوية رشح وتعليق«ذكره األخ الشيباين، وال أعلمه، ولعله التبس عليه بـ    )٥(
ِّخطأ من الطابع، ثم صحح يف الطبعات األخريةهوو. »للعيل الغفار... «: ُطبع باسم   )٦( ُ َّ. 




 

 

 

 ).خ(» ِّمذكرات الرحلة إىل مرص« -١٨٨
 .ختريج» املرأة املسلمة حلسن البنّا« -١٨٩
 ).خ(حتقيق وتعليق » مسائل أيب جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة« -١٩٠
َمسائل غالم اخلالل التي خالف هيا اخلرقي« -١٩١  .تعليق» ِ
َّ العز بن عبدالسالم وابن الصالحمساجلة علمية بني« -١٩٢  .حتقيق وتعليق» ّ
 ).خ(حتقيق وختريج » مساوئ األخالق للخرائطي« -١٩٣
 ).خ(» املستدرك عىل املعجم املفهرس أللفاظ احلديث« -١٩٤
 .حتقيق وختريج» املسح عىل اجلوربني للقاسمي« -١٩٥
 .حتقيق» مشاة املصابيح للتربيزي« -١٩٦
 .ختريج»  للمودودياملصطلحات األربعة« -١٩٧
 ).خ(»  األستاذ الطنطاويمع« -١٩٨
 ).خ(ختريج » معامل التنزيل للبغوي« -١٩٩
 ).خ (»معجم احلديث النبوي« -٢٠٠
 ).خ(تعليق وختريج » املغني عن محل األسفار يف األسفار للحافظ العراقي« -٢٠١
ُمناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنّة وآثار السلف« -٢٠٢ ّ«. 
 ).خ(» ُّاملناظرات والردود« -٢٠٣
 ).خ(عبدالصمد البقايل : نسخها» األلباين والشيخ الزمزمياملناظرة بني الشيخ « -٢٠٤
 ).خ(» مناظرة كتابية مع طائفة من أتباع القاديانية« -٢٠٥
 .ختريج»  البن تيميةمناقب الشام وأهله« -٢٠٦

                                                
ّيف أربعني جملدا، وهذا الكتاب هو نتيجة القصة العجيبة املعروفة ب    )١( ُتقدم ذكرها . »الورقة الضائعة«قصة ً ّ

 .» ونية نحسبها إن شاء اهللا تعاىل خالصةّمهة عالية وعزيمة صادقة«: حتت مبحث




 

 

 ).خ(» منتخبات من فهرس املكتبة الربيطانية« -٢٠٧
 .»ُمنزلة السنّة يف اإلسالم وبيان أنه ال يستغنى عنها بالقرآن« -٢٠٨
 ).خ(» وطي يف اجلامع الصغريموارد السي« -٢٠٩
َنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر« -٢١٠ ِ َ  ).مل يتم  ( تعليق وحتقيق»  البن حجرُ
 .»نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق« -٢١١
َّ لكتب األئمة الرجيحة، ومن النصيحة بالتحذير من ختريب ابن عبداملنّان« -٢١٢ ُ

 .»تضعيفه ملئات األحاديث الصحيحة
 ).خ(تعليق وختريج » ول ملنصور عيل ناصفنقد التاج اجلامع لألص« -٢١٣
 .»»نصوص حديثية يف الثقافة اإلسالمية«نقد « -٢١٤
 .»وجوب األخذ بحديث اآلحاد يف العقيدة واألحكام« -٢١٥
 ).خ(» ًوصف الرحلة األوىل إىل احلجاز والرياض مرشدا للجيش السعودي« -٢١٦
 ).خ(» وضع اآلصار يف ترتيب أحاديث مشكل اآلثار« -٢١٧
 .ختريج»  البن حجرختريج أحاديث املصابيح واملشكاةهداية الرواة إىل « -٢١٨

 
ٌبعد الفراغ من الصّف األويل للكتاب وقفت عىل كتاب فيه تتبع واستقراء واسع  ٌ ُّ ٌَّ ُ
ًآلثار األلباين العلمية، مع بيان كون الكتاب مطبوعا أو خمطوطا، وكون عمل الشيخ  ً

ًحتقيقا أو تأليفا ِّد املتميز جلامع الكتاب ومعدهإىل غري ذلك من اجله... ً الشيخ : ِّ
ِّالكريم عبداهللا بن حممد الشمراين أثابه اهللا تعاىل خريا وبارك يف قلمه وشأنه كله، وقد  ً

ِّثبت مؤلفات املحدث الكبري اإلمام حممد نارص الدين األلباين «َّسمى كتابه  ِّ
، ٢٣١لعلمية إىل َ، وقد أوصل الباحث الشيخ عبداهللا آثار الشيخ ا»األرناؤوطي

 .ّوبذلك يكون كتابه هو املقدم يف هذا الشأن
                                                

 .طبع بتحقيق الشيخ عيل حسن يف ستة جملدات     )١(




 

 

 

 
 

 
 

 
ُثناء الناس عىل املسلم من عاجل برشاه، فكيف إذا كان املثني عليه هم من 

ُصفوة املجتمعات من العلامء الراسخني وطلبة العلم وغريهم من دعاة اخلري؟ َّ 
ثناء كثري من أولئك ٌكبري من ٌوقد كان لإلمام األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ نصيب 

َوحمبتهم له إن شاء اهللا تعاىل، ولعل هذا ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ من عاجل برشاه نظري  ُ َّ
ُما خدم السنّة كتابة ومشافهة وغري ذلك من جهوده املباركة، وإليك ما وقفت  َ ً ً

 :عليه من ثناء الناس عليه
مة ّ أخيه العاليف حقِّ ـرمحه اهللا تعاىل ـ قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  •

 .» ألهل الباطلٍةَمَادَصُ وم، للحّقٍةَْرصُ ون،ةنُّوهو صاحب س«: األلباين
الشيخ « :مة األلباينّ العال يف حقِّ:اهللا بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبدقال  •

اة َعُ ومن د،ةنُّّ ومن أنصار الس،ة واجلامعةنُّّن أهل السِ أنه ماأللباين معروٌف
 .»ةنُّّ ومن املجاهدين يف سبيل حفظ الس،ةنُّّالس

o ومواصلة الدعوة إىل ،سن العقيدة والسريةُ لدينا بحالشيخ معروٌف«: ًوقال أيضا 
 وبيان ،ه من اجلهود املشكورة يف العناية باحلديث الرشيفُلِذْبَ مع ما ي،اهللا سبحانه

  وما كتبه يف ذلك من الكتابات،الصحيح من الضعيف من املوضوعاحلديث 
ه ينَِعُ وي،َهوبتُثَ مَفِاعَضُ أن ي نسأل اهللاَ، للمسلمنيٌ مشكور ونافعٌه عملّالواسعة كل

 .»ه بالتوفيق والنجاحَودُهُل جِّلَكُ وأن ي،ِّ الطيببيلَّري يف هذا السَّعىل مواصلة الس
o ريةِّسن العقيدة والسُ لدينا بح معروٌف ـوفقه اهللاـ والشيخ األلباين «: وقال 

 .»لف الصالح واعتناقه لهَّب السوتأييد مذه




 

 

o نا وأخونا ُ صاحب،ِنيبِّ من إخواننا الطي،من إخواننا الثقات املعروفني ..«: وقال
 .»دينِّ وهو من املجد،ينِّمة الشيخ حممد نارص الدّالعال

o من الشيخ نارص يف علم َك يف هذا العرص أعلمَلَة الفّبُال أعلم حتت ق«: وقال 
 .»احلديث

o ة عىل رأس َّ يبعث هلذه األم اهللاَّإن «:ملسو هيلع هللا ىلصه عن حديث رسول اهللا ُئل سامحتُوس
َة من جينََ مائة سِّكل  :: فقال ؟د هذا القرنِّن هو جمدَل مِئُ فس،»د هلا دينهاِّدُ
 .»واهللا أعلم ي،د هذا العرص يف ظنِِّّين األلباين هو جمدِّد نارص الدَّالشيخ حمم«
o ئ عليه ختريج حديث من كتاب ِرُق :د دروس الشيخ ابن باز َويف أح

 القارئ، قال َغَرَ فَّ، فلامً واستمع الشيخ إىل التخريج كامال»إرواء الغليل«
 .»إن مل يكن التخريج كهذا فال ختريج«: الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل

o  زاده اهللا علام،ةنُّّالعه وعنايته بالسِّة اطَعَ يف علمه وسّ أشكُلست«: :وقال ً 
وده يف إيضاحه ُهُ ويسعى إليه ويبذل جد احلّقِشنَْن يَّهو بحمد اهللا مم و،اًوتوفيق

 .»والدعوة إليه
فالذي  «:مة األلباينّ العال يف حقِّ:وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني  •

 عىل ا  جدٌ أنه حريص ـوهو قليلـ ه عن الشيخ من خالل اجتامعي به ُفتَرَع
 .»اء كانت يف العقيدة أم يف العمل سو،ة وحماربة البدعةنُّّالعمل بالس

o وأنه ذو علم ، عنه ذلكُا من خالل قراءايت ملؤلفاته فقد عرفتّأم... «: وقال 
 من الناس من اًام كتبه كثريب اهللا قد نفع ّ وأن،ً ودرايةً يف احلديث روايةّجم

 كبرية ٌ وهذه ثمرة،اه يف علم احلديثّ واالجت،حيث العلم ومن حيث املنهاج
 .» وهللا احلمدللمسلمني

o اإلقناعُّ قوي،العِّ واسع االط،طويل الباع« :ووصفه بأنه «. 
                                                

 .)٩٦ص( »دِّاإلمام املجد«     )١(




 

 

 

o ين األلباينِّد نارص الدَّث الشام حممِّملحد «:ب عليهِتُ كاًة رشيطَّورأى ذات مر« 
 .»ث العرصِّبل حمد «:فقال

ن ِم «:عن األلباينـ حفظه اهللا تعاىل ـ وقال الشيخ عبداهللا بن عبدالعزيز بن عقيل  •
 .» كبرية بمؤلفاتهًثني، وخدم احلديث خدمةِّ ومن كبار املحد،ةنُّّة السَّمأئ
o ناُنا وأستاذُاأللباين شيخ «: تالميذه يقولُه بعضَعِمَوس«. 
اهللا آل الشيخ مفتي عام اململكة العربية السعودية وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبد •

 .ثنى عليه وعىل علمه وأ،»ة يف هذا العرصنُّّنرص الس «:حفظه اهللا بأنه
 .ه الشيخ الفقيه صالح بن فوزان الفوزانِووصفه بالوصف نفس •
ا كتاب َّأم «:عوديةُّوقالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية الس •

 ،الع يف احلديثِّطفه واسع االِّ فمؤل»سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة«
 .» وقد خيطئ،عفة والضَّ يف نقده واحلكم عليه بالصحٌّقوي

o ّع عىل ذلك كلّ ووق.»ين األلباينِّمة الشيخ نارص الدّأخينا العال«ووصفوه بـ 
 ،اهللا الغديان والشيخ عبد،زاق عفيفيَّالر والشيخ عبد، الشيخ ابن باز:من

 .اهللا القعودوالشيخ عبد
ع الِّطاذو  «:عنه بأنهـ رمحه اهللا تعاىل ـ د األنصاري َّاد بن حممَّوقال الشيخ مح •

 .»واسع يف علم احلديث
o دخل يف علم احلديث حتى وصل فيه إىل الغايةَّا ثم األلباين كان حنفي«: وقال ، 

 .»س بنفسهَرَ د:ن يقال يف مثلهَّوهو مم
o وافيةًالشيخ األلباين درس العلم دراسة«: وقال «. 

                                                
 . حاشية)١٥٦ص( »فتح اجلليل«     )١(
 . حاشية)١٥٥ص( »فتح اجلليل«     )٢(
 ).٢/٥٩٧( »املجموع«     )٣(
 ).٢/٥٢٣( »املجموع«     )٤(




 

 

ه اهللا  حفظّس يف املسجد النبويِّاد البدر املدرَّاملحسن العبوقال الشيخ عبد •
 ،» والطعن فيه ال جيوز،بةِّه طيُ وعقيدت،ةنُّّ السَمَ جليل خدٌواأللباين عامل« :تعاىل
ابقني ومن َّلف من السَّوعلامء الس «: ذكر كالم اإلمام الطحاوي يف عقيدتهّثم

 ّون إالُرَذكُبعدهم من التابعني أهل اخلرب واألثر وأهل الفقه والنظر ال ي
 .»بسوء فهم عىل غري السبيلهم َرَكَ ومن ذ،باجلميل

o ين ِّمة الشيخ حممد نارص الدّ العامل الكبري الشهري العال،إنه فقيد اجلميع«: وقال
 ويف العناية ،ة عظيمة يف خدمة السنٌّ وله جهود،األلباين رمحه اهللا وغفر له

 ،ب التي ذكرهتاُ وبيان مصادر تلك األحاديث والكتملسو هيلع هللا ىلصبحديث رسول اهللا 
 عن َ ودافع،ة مشهورةه للسّنُتَمْدِ خ،ة والضعفَّالصحوبيان درجتها من 

 العلم عن ُستغني طلبةَ وال ي،ً عظياماًلف دفاعَّلف ومنهج السَّعقيدة الس
 ، وفيها العلم الغزير، فيها اخلري الكثريّ فإن،به وإىل مؤلفاتهُجوع إىل كتُّالر

أو من وجود  ،بهُ من كتاً وال ختلو املكتبات غالب،ومؤلفاته مشهورة عظيمة
جوع إىل كالم العلامء واالستفادة ُّ بالبحث والكتابة والرٌ وله عناية، منهاٍيشء
 ، كبري عىل املسلمنيٌ هذا العامل هو يف احلقيقة نقصِ ذهاب مثلّ وإن،منهم

 .»ينِّ يف الدٌةَمْلُ وثٌومصيبة
o »قنيِّذة املحق من العلامء الكبار اجلهابـ أي ابن باز واأللباين ـ هذين العلمني ّوإن، 

 ، يف العقيدةٌ عظيمةٌ منهام له جهودٌّ وكل،ة العاليةَّ واهلم،الذين هلم العناية الفائقة
 العظيم لإلسالم ُ وحصل بسببهام النفع،وقد حصل عىل أيدهيام اخلري الكثري

 .»ئاهتامِّ وجتاوز عن سي، اجلزاء وغفر هلامَ فجزامها اهللا أحسن،واملسلمني
o »يف ٌ والذين هلم جهود،علامء األفذاذ الذين كانوا يف هذا العرص من الفإنه بحّق 

 . ملسو هيلع هللا ىلص»ة املصطفىنُّخدمة س
 عىل ٌمَلَاأللباين اآلن ع «:اهللا التوجيري رمحه اهللا تعاىلوقال الشيخ محود بن عبد •

 .»ة الطعن فيه إعانة عىل الطعن يف السنّ،ةالسنّ




 

 

 

o ة اإلسالم، قال الشيخ  امللك فيصل خلدمُر عند الشيخ محود جائزةِكُوملا ذ
 .»ةعطاها خلدمته للسنُّن يَ ما أحّقً الشيخ نارصّإن«: محود

ين ِّد نارص الدَّالشيخ حمم «:وقال الشيخ أمحد بن حييى النجمي حفظه اهللا •
 صاحب التآليف النافعة والتخرجيات ،ث الكبري والعامل الشهريِّاأللباين املحد

 يف التخريج ال يوازيه فيه اًهدُل جَذَ ب،عقيدةفي الَلَ املوطن سّيِورُ س،املفيدة
 .»اً فجزاه اهللا خري،دَأح

 فقد ّ أنّال شك« :العزيز آل الشيخ حفظه اهللاوقال الشيخ صالح بن عبد •
ث ِّ وحمد،ةَّ من أعالم األمٌمَلَ ألنه ع؛ين األلباين مصيبةِّمة حممد نارص الدّالعال

 .»ةين ونرش اهللا هبم السنِّّ الد هذاَ وهبم حفظ اهللا جل وعال،ثيهمِّمن حمد
o وله مؤلفات ،لفية ومنهج أهل احلديثَّ السة يف نرصة العقيدُ للفقيد مآثرّإن«: وقال 

   وأثره ، ومتييز احلديث الصحيح من الضعيف،عظيمة عديدة يف خدمة احلديث
 .»ة بمآثره اجلليلة العظيمةَّامء األمَلُ من عّدَعُ وي، اإلسالمي كبريَيف العامل

س يف املسجد احلرام وعضو ِّام املدرَّالرمحن البسوقال الشيخ عبداهللا بن عبد •
 بذل نفسه ،ة هذا الزمانَّاليوم هو من أئم «:هيئة كبار العلامء رمحه اهللا تعاىل

 .»ةوجهده وماله خلدمة السنّ
 .»مة األلباينّالعال«: وقال الشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد حفظه اهللا تعاىل •
o  بكر أبو زيد مقولة بعض الطاعنني يف اإلمام األلباين قال نقل الشيخ ّوملا  

ُوهذا عني التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغري حّق، «: ُّـ الشيخ بكر ـ ما نصه
علمية األلباين يف نفوس أهل العلم ونرصته للسنّة وعقيدة السلف وارتسام 

ُأمر ال ينازع فيه إال عدو جاهل، واحلكم ندعه ل ٌّ ُّ ِ  .»َّلقراء فال نطيلٌ
                                                

الشيخ هـ من نصيب ١٤١٩ فكانت اجلائزة يف عام ؛وقد حتقق ما أراده الشيخ محود رمحه اهللا تعاىل    )١(
 .األلباين رمحه اهللا تعاىل

 .)٨٧، ٤٠، ٣٨، ٣٠ص( »جزء يف كيفية النهوض يف الصالة« :انظر     )٢(
 ).٣٤٤ص(» دودُّكتاب الر«     )٣(




 

 

o الشيخان اجلليالن«: قال عنهامفة ومعه الشيخ أمحد شاكر َّ مرهوذكر«. 
ة وعضو هيئة كبار ّاهللا بن سليامن املنيع رئيس حمكمة متييز مكشيخ عبدوقال ال •

 املسلمني بفقد عامل كبري من ُع معرشِجُلقد ف« :العلامء حفظه اهللا تعاىل
 عىل ّدَّ والر، يف حماربة البدع والضالالتٌ طويلٌه باع الذي كان ل،نيِّلفيَّالس

 لفضيلته من حتقيقات َّ عامً هذا فضال،ملسو هيلع هللا ىلصأصحاهبا من كتاب اهللا وسنة رسوله 
 .»ة والتبصري بصحيحها من سقيمهانُّّصائبة يف سبيل متحيص الس

ب ُتُوكذا ك ... «:وقال الشيخ حممد بن عيل بن آدم األثيويب حفظه اهللا تعاىل •
 يف معرفة َ له اليد الطوىلّ ألن؛ا ين األلباين فإهنا ممتعة جدِّمة نارص الدّالالع

انيه يف َدُ من يّلَ فق،مةِّ القيه كام تشهد بذلك كتب،اً وتضعيفاًاألحاديث تصحيح
 .»هذا العرص الذي ساد فيه اجلهل هبذا العلم الرشيف

ين ِّد نارص الدَّالشيخ حمم« :اض رمحه اهللا تعاىلَّالعزيز الفيوقال الشيخ زيد بن عبد •
ي باحلديث وطرقه ورجاله ِنُ وقد ع،األلباين من األعالم البارزين يف هذا العرص

اعات َّقت فيه السِنفُ من خري ما أٌ جليلٌة أو عدمها، وهذا عملَّودرجته من الصح
لت فيه املجهودات، وهو كغريه من العلامء الذين يصيبون وخيطئون، ولكن ِذُوب

  ر َشكُف له به الفضل، وأن يَعرُا ينبغي أن يّ إىل هذا العلم العظيم ممانرصافه
 .»عىل اهتاممه به، وأسأل اهللا لنا وله التوفيق ولعلامء املسلمني وعامتهم

وا حياهتم ُفَقَة الذين ونُّّعاة السُمن د« ::ين اخلطيب ِّ الدّوقال الشيخ حمب •
 .»عىل العمل إلحيائها

شيخ أهل احلديث يف اهلند رمحه ـ ين ِّلصمد رشف الداوأرسل له الشيخ عبد •
محاين َّاهللا الرهذا وقد وصل إىل الشيخ عبيد ...« :هاُّ هذا نصًرسالةـ اهللا تعاىل 

                                                
 .من املرجع السابق) ٣٠ص(     )١(
 .)٩٧ص( »دِّاإلمام املجد«     )٢(




 

 

 

 من دار ٌ استسفارـلفية ببنارس َّ يعني اجلامعة السـشيخ اجلامعة اإلسالمية 
 ،ريب يف لفظهعودية عن حديث غُّياض من اململكة العربية السِّاإلفتاء بالر

نا من ُهَحرض هَمن فق رأي ّ فات، له صلة قريبة بزمننا هذا،عجيب يف معناه
 وهو َ أال،العلامء  عىل مراجعة أكرب عامل باألحاديث النبوية يف هذا العرص

 .»اينَّبَّالشيخ األلباين العامل الر
. .ريث الكبِّمة املحدّالعال« :اغ حفظه اهللاَّوقال الشيخ حممد بن لطفي الصب •

 ًرة تعليامَّة املطهنُّّه عىل خدمة السَ حياتَفَقَو. ..ث يف هذا العرصِّأعظم حمد
 .»..اً وحتقيقاً وخترجياًوتأليف

 ،ي بعلوم احلديثالشيخ نارص أعلم منِّ« ::وقال الشيخ عيل الطنطاوي  •
ه ونشاطه وكثرة تصانيفه التي يطبعها له أخي وولدي النابغة ِّوأنا أحرتمه جلد

 وأنا أرجع إىل الشيخ نارص يف مسائل احلديث وال أستنكف ، الشاويشريَهُز
 .»... بفضلهاً معرتف،أن أسأله عنها

o وهو ـ األلباين ـ املرجع اليوم «: وقال عنه الشيخ عيل الطنطاوي وأخوه ناجي
 .»يف رواية احلديث يف البالد الشامية

ين األلباين ِّصديقي األستاذ نارص الد« ::وقال الشيخ مصطفى الزرقا  •
 .»ث املعروف بدمشقِّاملحد

ين ِّد نارص الدَّمة حممّث العالِّاألستاذ املحد« ::وقال الشيخ حممد الغزايل  •
 .»...ة ما يعطيه هذا احلّقنُّّوللرجل من رسوخ قدمه يف الس ...األلباين

ث بالد الشام نارص ِّحمد« :وقال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اهللا تعاىل •
 .»ين األلباينِّد نارص الدَّمة الشيخ حممّالعال«. »...لباينين األِّالد

د َّث العرص األستاذ حممِّحمد« :وقال الشيخ عبد الكريم زيدان حفظه اهللا تعاىل •
 .»...ين األلباينِّنارص الد

الشيخ األلباين من  «:ري املدخيل حفظه اهللا تعاىلَمُوقال الشيخ ربيع بن هادي ع •




 

 

ا ً هلا، وتصحيحًة خدمةنُّّ السَن محلوا لواءَّ العرص، وممة يف هذانُّّة السَّأئم
به ُ، وواجه البدع يف كثري من كتًا وتعديالًجال جرحِّا، ويف الرًوتضعيف

ق َّ ويتطرّ به مناسبة إالّ وما متر، وغريها،»اجلنائز« و»املناسك« و»الصالة«ـك
َللبدع حي التصفية « :رهاَّ فقد سار عىل القاعدة التي قر،ننَُّ السِّر منها ويبنيِّذُ
ة من العقائد الباطلة والبدع واألحاديث الضعيفة نُّّ تصفية الس؛»والرتبية

 .»واملوضوعة، وتربية النفس عىل العقيدة الصافية والسنة الصحيحة
ه يف عرصه يف علم ُ مثلَِملُالذي ما عـ  :كان الشيخ حممد األمني الشنقيطي  •

ِجيـ  واللغة التفسري ا وهو يف  ا، حتى إذا رآه مارً غريبً الشيخ األلباين إجالالّلُ
 . لهً عليه إجالالًامِّلَسُ ومًه قائامَقطع درسَدرسه يف احلرم املدين ي

ّلفي البحاثة الشيخ َّاألخ الس«: وقال الشيخ حممد حامد الفقي رمحه اهللا تعاىل •
 .»ينِّنارص الد

ا ًلت مرارِئُ فقد س؛ا بعدَّأم «: هادي الوادعي رمحه اهللا تعاىلوقال الشيخ مقبل بن •
لف إذا َّين األلباين حفظه اهللا فأقول كام قال كثري من السِّعن الشيخ نارص الد

هو !! ل عن فالنَأْسُأنا ال أ: همُا فيقول أحدً منهم قدرّن هو أجلَّلوا عمِئُس
َيسأل عنِّ  األلباين حفظه اهللا تعاىل ال يوجد له ينِّد نارص الدَّ الشيخ حممّإن... يُ
تبه أضعاف أضعاف ما يقوم به ُلم احلديث، وقد نفع اهللا بعلمه وبكِ يف عٌنظري

سون لإلسالم عىل جهل أصحاب الثورات واالنقالبات، والذي ِّأولئك املتحم
دين ِّين األلباين حفظه اهللا من املجدِّد نارص الدَّ الشيخ حممّ هللا به أنُه وأدينُأعتقد

 ِّة عىل رأس كلَّبعث هلذه األمَ ي اهللاَّإن «:ملسو هيلع هللا ىلصسول َّق عليهم قول الرُصدَالذين ي
َمئة سنة من جي   .. .هُحه العراقي وغريَّ رواه أبو داود وصح»هاِ دينَد هلا أمرِّدُ

                                                
 ).٢١ص( »ألمحدا ّالذب«     )١(
 ).٩٥ص( »دِّاإلمام املجد«     )٢(
 ).٩٥ص( »دِّاإلمام املجد«     )٣(




 

 

 

ة فام منزلته يف فهم نُّّ يف علم السٌ الشيخ حفظه اهللا ليس له نظريّإذا عرفت أن
 ،امئنا املعارصينَلُه للنصوص كفهم كبار عَ فهمّعنه أنالنصوص؟ الذي أعرفه 

 صاحب ّك إالَْرتُذ من قوله ويَؤخُ يّكل: : أقول كام قال اإلمام مالك ِّعىل أين
 .»ـملسو هيلع هللا ىلص يعني رسول اهللا ـ هذا القرب 

ليا يف اجلامعة ُراسات العِّرئيس قسم الد ـ :قال الدكتور أمني املرصي  •
َار أمثالنا من محَتُنيا أن ْخيُّد الدَكَنن ِم «: ـاًاإلسالمية سابق لة الدكتوراة لتدريس َ

ا ال نصلح أن نكون ّا، ممن هو أوىل بذلك منَّة احلديث يف اجلامعة، وهناك مَّماد
وقد كان الدكتور أمني . »من تالمذته يف هذا العلم، لكنها النظم والتقاليد

ِّرصُ ي:املرصي   منه هبذا املنصب وأجدر، حّق الشيخ األلباين أّ أنًح دائامَ
 .ه من تالميذهَ نفسّدُعَوي

اهللا بن مخيس خ األديب عبدِّ لألستاذ املؤر»شهر يف دمشق«وجاء يف كتاب  •
لفية يف دمشق بني صفوف َّ السُتْوهكذا وجد «:هّحفظه اهللا تعاىل ما نص

 ّس الطبُرْدَ مثقف مستنري، يٌاجلامعة ويف حلقات العلامء حيملها شباب
: ُنا اليوم؟ فقلتَسْرَ دُ حترضَأال:  منهمٌّقال يل شاب.. .احلقوق واآلدابو
ِّرشُي ين األلباين ِّ الشيخ نارص الدَ فضيلةَدِ مع الشباب ألجُفني ذلك، فذهبتَ

ا من شباب دمشق ًن يزيد عىل األربعني طالبَه مَث دمشق الكبري، وحولِّحمد
ه ِّاب التوحيد وسدنََ جملسو هيلع هللا ىلصصطفى باب محاية امل« يف ٍف، وإذا الدرس جارّاملثق
د اإلمام ِّ للمجد»فتح املجيد« ورشحه »كتاب التوحيد« من »ق الرشكُطر
 العجب هلذه املصادفة ّد بن عبدالوهاب وحفيده رمحهام اهللا، فعجبت أشدَّحمم

وأنصت ألسمع درس الشيخ وإذا يب أسمع مناقشة الطلبة اهلادئة . الغريبة
                                                

 ).١٠٦-١٠٤ص( »دِّاإلمام املجد«     )١(
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 التوحيد، وبدؤوا يف درس ُلعميقة، حتى انتهى درسزينة واستشكاالهتم اَّالر
ا، ً وحتقيقًا وأصوالًا، وفقه  مجًلامِ عُ، وهنا سمعت»وضة النديةَّالر«احلديث بـ 

ا عىل درس ًامي بدمشق حمافظَقُومل أزل طيلة م. رسّوهكذا حتى انتهى الد
 كتاب ، وبدؤوا يف»فتح املجيد«الشيخ، وقد انتهوا يف علم التوحيد من كتاب 

 حني يزداد ّ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ويف كل»اقتضاء الرصاط املستقيم«
ن ُّجملة التمد«ع َّ ومن تتب،بون وينرشونُكتَهم ويُغبتَد رّهم، وتتجدُعدد

 وقف عىل ما هلذا الشيخ وتالميذه من نشاط وجهود، ولقد ملست »اإلسالمي
ا ّ مم،ّأي العامَّت التأثري يف الرا عىل كثري من األوساط ذاًا كبريًبنفيس هلم تأثري

 .» كبري هلذه الدعوة املباركةّيبرش بمستقبل جد
 يف مدينة ُولقد عرفت«: ابة محد اجلارس رمحه اهللا تعاىلَّخ النسِّوقال الشيخ املؤر •

ين ِّ الشيخ نارص الدُكام عرفت. ..ني بتحقيق الرتاثِّة املعنيّ من أجلاًدمشق عدد
 وقد ، من أحالسهاّ إذ كان يعد،»دار الكتب الظاهرية«دي عىل ُّاأللباين بكثرة ترد

 ويف الوقت نفسه كان ،ب عن نوادر خمطوطاهتاّ ونق، من فهارسهااًكتب كثري
 .»ان صغري قرب باب اجلامع األمويّكُاعات له دَّيعمل يف إصالح الس

الفقه  أستاذ التفسري واحلديث ونريسوكتب إليه الشيخ حممد طيب أوكيج اليو •
ّ عدة »قونيا«بكلية اإلهليات بجامعة أنقرة برتكيا وباملعهد اإلسالمي العايل بمدينة 

َرسائل يظهر فيها إعجابه بالشيخ، وليسأله بعض األسئلة العلمية، منها رسالة يف  ُِ
َّحرضة صاحب الفضيلة العالمة البحاثة سامحة «: هـ يقول فيها١٣٨٩ شعبان ٧ ّ

ِّالرمحن حممد نارص الدين األلباين املحرتم، حفظه اهللا من ِّاألستاذ السيد أيب عبد
                                                

 .)١١٢ص( »دّاإلمام املجد«     )١(
 ).٢٢٢-٢/٢٢١( » العريب من رحالت محد اجلارسنالوط«     )٢(

 خارج سورية دمشق وهي ما تزال يعمل فيها َّالربانيةبل دكانه يف منطقة العامرة : ّقال بعض املعلقني
 ).١٨ص( »رون معارصونعلامء ومفّك«:  من كتاب.أوالده




 

 

 

ِّكل مكروه، ونفعنا بعلومه، سيدي وأستاذي املحرتم ُأهنِّئكم بنجاحكم ... ّ
ّالعظيم هذا يف ميدان العلم، كثر اهللاُ أمثالكم يف العامل اإلسالمي، والواقع أين أود  ِّ َ َ ّ

ِّأن أظفر عىل كافة مؤلفاتكم القيمة، فمن فض ُلكم أن تأمروا نارشيكم أن ّ
 .»اًسلفُيرسلوها عىل عنواين، ولكم الشكر 

ُّمجعية التمدن اإلسالمي وقد كتب عنه األستاذ أمحد مظهر العظمة رئيس  •
ًبدمشق، الذي أعجب بعلمه وفسح له املجال لينرش يف املجلة كثريا من  ُ

ِعارضني، وكان من ٍمقاالته اهلادفة الناقدة، غري مبال بأهواء الكثريين من امل
ِّحمدثها األكرب العالمة بدر الدين  دمشق ْتَفَرَع«: قول األستاذ أمحد مظهر ِّّ ُ ُ

ّاحلسيني، فلام توفاه اهللا خلت الديار من إمام تتجه األنظار إليه يف علوم  ِّ ّ ّ
ُاحلديث، غري أن فتى أرناؤوطيا نشأ نشأة علم وتقى، وكان له من اسمه  َ ً ّ

ِّ حممد نارص الدين األلباين، عرف يف أوساط الشباب هو األستاذ: نصيب
ُبخدمته للحديث وعلومه، ومجع الشباب عليه واشتهر بينهم، واستطاع 
َبفصاحة لسانه العريب وطالوة حديثه وجودة مناقشته أن يستأثر بنخبة تأخذ 

 .» وتتلمذ عليهعنه
َوقال الشيخ الفقيه حممد بن األمني بوخبزة احلسني املغريب • ُأشهد ... «: َ

ُ أنني ما رأيت فيمن لقيت ـٌ واهللا عىل ما أقول وكيل ـّبمنتهى الصدق والنّزاهة  ُ ّ
َ وأخذت عنهم مثلـ وهم كثري ـمن العلامء  ِّ الشيخ حممد نارص الدُ ّ ن د بَّين حممّ

العه عىل علوم ِّ يف علمه وإخالصه واط،نوح نجايت األلباين األرناؤوطي
َفه يف البحث واملناظرة، عالوة عىل سلوك أشبهاحلديث ودقائقه، وإنصا ٍ ً 

ًقول هذا وال أزكي عىل اهللا أحدالح، أَّف الصَلَّ السِبسلوك  .»اّ
                                                

 ).١٨-١٧ص(عاصم عبداهللا القريويت . د» َترمجة موجزة«     )١(
 ).١٩ص(» َترمجة موجزة«     )٢(
  ّبقلم الشيخ العالمة الفقيه أيب أويس حممد » :ِّمن ذكريايت مع الشيخ نارص الدين األلباين «   )٣(

 .ّمجال عزون. د: ّ وقدم لهبن األمني بوخبزة احلسني، مقال منشور يف موقع األلوكة قرأه




 

 

ّذكرت عدة مرات أين أحب «: :َوقال الشيخ حممد أمان بن عيل اجلامي  • ِّ ٍ َّ ّ ُ
ًالشيخ نارص األلباين وأقدره، وفعال ُ ُأشهد اهللا، ثم أشهدكم ـ احلض: ِّ َُّ ُِ ُِ ِّور ـ بأين ُ

ُأحب فضيلة الشيخ نارص األلباين وأقدره؛ ألنه من أهل العلم، ومن كبار  ِّ ُّ
َّعلامء احلديث، فيجب أن نحب أهل احلديث وأهل العلم، وأهل الفضل 

 .»ُّنحبهم ونحرتمهم
ِّحمدث العرص حممد نارص الدين األلباين«: وقال عنه الشيخ عمر األشقر • ِّ«. 
ِّالوالد اجلليل حمدث الشام، بل «: ح بن عبداهللا بن محيدوكتب إليه الشيخ صال •

 .»...ِّحمدث الدنيا يف عرصه
والدنا الشيخ حممد «: وكتب إليه الشيخ أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري •

ًنارص الدين األلباين املوقر تقديرا لعلمه وصالبته ّ ِّ..«. 
 .»..ِّدث األستاذالعامل العامل املح«: وكتب إليه الشيخ السيد سابق •

*** 
املحمودة؛ كان لإلمام األلباين قبول ا كان ثناء الناس عىل العبد من البشائر ّومل

يف األوساط العلمية، وكان من نتائج ذلك ترشيحه ـ وهو أحّق هبا وأهلها ـ 
 .جلائزة امللك فيصل العاملية

يم شقرة يف مقتطفات من كلمة الشيخ حممد إبراه: ُومن مجيل ما يذكر يف هذا
                                                

 .حاشية) ٣٧ص(عيل بن حسن بن عيل بن عبداحلميد : كتبه» مسائل علمية يف الدعوة والسياسة الرشعية«  )  ١(
ِّحصول التهاين بالكتب املهداة إىل حمدث الشام حممد نارص الدين األلباين«     )٢( ِّ «)٢/٣١٣.( 

ِّء فيه من إهداءات كثري من املؤلفني واملحققني إىل الشيخ وما جا» حصول التهاين«والناظر يف هذا الكتاب  ِّ ٍ
َّاأللباين يرى مصداق ما هلذا اإلمام الكبري من املنزلة الرفيعة، وانظر عىل سبيل االختصار إىل فهرس  َ

ـ أثابه اهللا تعاىل ـ يف   ).٧٦٨-٣/٧٥٤(ّاأللقاب العلمية الذي عقده صاحب الكتاب الشيخ مجال عزون 
 ).٣/٦٣٩(» حصول التهاين«     )٣(
 ).٢/٧٧٨(» حصول التهاين«     )٤(




 

 

 

ًكلمته التي ألقاها يف حفل اجلائزة عندما استلم اجلائزة نيابة عن اإلمام األلباين 
 .الذي أقعده املرض

وأمجعت البصريتان ـ بصرية امللك والعلم ـ ... «: جاء يف كالم الشيخ شقرة
ًأمرمها أن يدعا للجائزة الفيصلية الرفيعة الشأن حتتار من تريد لتكون جزاء وفاق ً َّ ا له، َ
ًفأجالت برصها يف اآلفاق، فأشأمت يف أفق الشام شامة مجيلة، مكتوبا فيها ً ً هنا : َ

ِّحممد نارص الدين األلباين، يكاد سناها : ِّديوان األثر، ونارش السنّة، وحمدث العرص
َّيمأل اآلفاق كلها، وما كادت اجلائزة الفيصلية الرفيعة التي كانت بعض تكريم 

ً تبرص هبذا االسم حتى عادت مرسعة :صل بن عبدالعزيز َّللملك الراحل في ِ ُ ّ
ُلقد جئتكام من الشام بنبأ يقني، إين وجدت من يسعدين أن أكون : لتقول للبصريتني ُُ ِّ

ّبعضا من جزائه يف الدنيا، ألكون من الشهداء لكم أنكم يا أبناء عبدالعزيز ممن قيل  ً
ّذوو الفضل، فاهنؤوا بام من اُهللا ّال يعرف الفضل لذوي الفضل إال : ًفيهم قديام

ًعليكم، وعرفتم احلّق يف أهله فأديتموه، ولقد كانت هذه منكم يدا بيضاء هلذا الشيخ  َّ
 الوهاب،اجلليل، ونرصة لدعوة احلّق التي أحياها وجاهد فيها اإلمام حممد بن عبد

ً خريا، ِّ، فأبرشوا وأملوافثأتم هبا وقدة نفوس كزت، واسبتم هبا وغرة قلوب كظت
ّفواهللا ما نرص مؤمن مؤمنًا يف موطن يظلم فيه إال ونرصه اهللا يف موطن ال يكون فيه  َ ُ ٌ
ّالنارص إال اهللا وحده، فكونوا أنصار اهللا، واهللا ما كان لكم يف األرض متكني إال  ّ
ًألنكم نرصمتوه، وال أبقى امللك فيكم إال ألنكم عزرمتوه، ومن أصاب خريا كثريا،  ً ّ ّ

ّ بام حفظ اهللا، وعضوا عىل األمر العتيق األول بالنواجذ، واعلموا أنكم يف فاحفظوها
ّأعني الناس املثل املحتذى بتحكيم رشيعة اإلسالم بمقتىض التوحيد احلّق، فال يؤتني  ُ
َّفيه ـ ال قدر اهللا ـ من قبلكم، فتؤتون أجركم مرتني، وأسعد الناس يف الدنيا واآلخرة  َُ َ ِ ّ

 .N  O P Q  ﴾« ﴿: من كان شعاره
                                                

 .٢٦: األعراف   )١(
 ).٣٨-٣٧ص(» ِّاإلمام املجدد«     )٢(




 

 

ًإذا كانت اجلوائز ترشف كثريا ممن حيصلون عليها، فإن قليال من : قلت ّ ُ ّ ً ِّ
ِّالناس يرشفون اجلائزة إذا جاءت تسعى إليهم، ومن أولئك اإلمام األلباين  ُ: ،

 :وهذه صورة وثيقة اجلائزة




 

 

 

 
 

  
 

ّاجتاحت رياض السنّة زوابع كثرية فكثر الكذب والدس يف سنّة  ُُ ٌ ملسو هيلع هللا ىلص ّالنبي َ
َألسباب كثرية؛ من مجلتها رشاذم من الزنادقة أرادوا الكيد والتلبيس عىل  ُ

ِّاملسلمني، فوضعوا األحاديث املرغبة واملرهبة لتشويه مقام السنّة النبوية ُ ُِّ َ. 
ُجهلة من العباد والزهاد، قلت بضاعتهم من العلم : ًضاومن األسباب أي ّ َ ٌَّ ّ ّ ُ

ِّالرشعي، فاستحسنوا وضع بعض األحاديث يف فضائل األعامل؛ ليحببوا إىل  ُ َ
 .َالناس ـ بزعمهم ـ فعل اخلريات
ّالتعصب لبلد أو حرفة أو مذهب، ترتب من : ًومن مجلة األسباب أيضا ٍ ِ ٍ ُّ

ّجرائه الكذب عىل النبي  ِّرصة ما تعصب لهلنُملسو هيلع هللا ىلص َّ ُ ُ. 
ّأصناٌف من الرواة غري املعتد بروايتهم، من : ُويضاف إىل تلك األسباب

ُكذاب وخمتلط، وغريهم ٍَ ّ. 
َومع هذه الزوابع التي اجتاحت رياض السنّة لتكدر نقاءها وتعكر صفوها،  ِّ ُ ِّ َُ َ

َّ، قيض ﴾À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç È É ËÊ ¿ ﴿: ِّمع هذا كله
َّفظون ساحتها الغراء من عبث العابثني وفساد املفسدينًاهللاُ للسنّة جنودا حي َ َ. 

ُولقد كان للمحدثني ـ عىل أمواهتم وأحيائهم رمحة اهللا تعاىل ـ قصب السبق يف  ِّ ُ
َّذلك؛ بل هم فرسان امليدان وحاملو ألويته، شمروا عن سواعدهم، دافعوا عن 

ًحياض السنّة أعظم دفاع، وكانوا بحقٍّ حراسا عىل أبو َّ ّاب السنّة، منعوا كل دخيل َُ
 .ِّوكشفوا عوار كل عليل

َّأن هارون الرشيد أمر بقتل زنديق، فقال : رمحه اهللا تعاىلذكر اإلمام الذهبي  ّ
ُيا أمري املؤمنني، أين أنت عن أربعة آالف حديث وضعتها فيكم : ذلك الزنديق َ

ُّأحرم فيها احلالل وأحلل فيها احلرام، ما قال النبي ـ  ِِّّ  ًـ فيها حرفا؟ملسو هيلع هللا ىلص ُ




 

 

أين أنت ـ يا زنديق ـ من عبداهللا بن املبارك وأيب إسحاق : فقال له الرشيد
ًالفزاري، ينخالهنا فيخرجاهنا حرفا حرفا؟ ً 

ومل يزالوا يف التنقري عنها والبحث هلا حتى «: ِّوقال اإلمام ابن قتيبة يمدح املحدثني
 .» خالفها إىل الرأيعرفوا صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من

َّما دام أبو حامد الرشقي يف األحياء فال يتهيأ «: وقال ابن خزيمة رمحه اهللا تعاىل ُّ ٍ
ٍألحد أن يكذب عىل رسول اهللا   .»ملسو هيلع هللا ىلصَ

ًيا أهل بغداد، ال تظنّوا أن أحدا يقدر «: وقال الدارقطني رمحه اهللا تعاىل ّ
 .»ٌّوأنا حيملسو هيلع هللا ىلص يكذب عىل رسول اهللا 
ّهود املحدثني يف الذب عن السنّة ال تكاد أن حتىص، يشهد ّوبكل حال؛ فج ِّ

َّلذلك ويؤكده عرشات ـ بل مئات ـ املصنّفات املطولة واملخترصة يف بيان  ُُ ِّ
 .األحاديث الضعيفة واملوضوعة، مع بيان علل أسانيدها ومتوهنا

ّناهيك عن كتب الرتاجم التي تضم بني دفتيها آالف الرواة، مع بيان حاهلم  ّ
 .ومروياهتم، سواء كانوا من الثقات أم الضعفاء

َومع هذا؛ فقد أفردت كتب مستقلة عن الوضاعني والكذابني لتعرف  ُ ُّ ّ ٌ ِ ُ
ُرواياهتم، وتتقى أخبارهم ّ ُ ُ. 

وإنام ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة «: ٌقال اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل
لوا؛ ملا فيه من عظيم اخلطر، إذ األخبار ُاحلديث وناقيل األخبار، وأفتوا بذلك حني سئ

 .»..ٍليل أو حتريم، أو أمر أو هني، أو ترغيب أو ترهيبِّيف أمر الدين إنام تأيت بتح
ِّإن جهود املحدثني من أعظم اجلهود املبذولة يف خدمة اإلسالم واملسلمني،  ّ

ني وإفساد َّوكيف ال يكون ذلك وهم املقيضون حلراسة قلعة السنّة من عب العابث
 املفسدين؟

                                                
 ).١٤١-١٤٠ص(» ِّاهتامم املحدثني بنقد احلديث«     )١(
 ).٢٨ص(» الصحيح«مقدمة      )٢(




 

 

 

ُومع هذه اجلهود العظيمة التي عنيت باملحافظة عىل السنّة النبوية؛ ال يزال 
ّلكثري من األحاديث الضعيفة واملوضوعة حظ يف التداول عىل ألسنة الناس، وعىل 

 .ّصفحات اجلرائد واملجالت، وبعض الكتب الوعظية وغريها
ُّوذلك راجع إىل التساهل يف التثبت من  َّصحة احلديث، أو اجلهل بعلم ٌُ

 .ًاحلديث رواية
 .ُعدم السؤال، واإلرصار عىل ما اشتهر عىل األلسنة: ّوجيمع هذا كله

ًوإذا كان املحدثون السابقون ـ عىل اختالف أزمنتهم ـ قد بذلوا جهودا  ِّ
ِّعظيمة يف شأن الدفاع عن حياض السنّة كام تقدم، فإن إخواهنم من املحدثني  ّ ِّّ ً

 .ّرصين قد تولوا قيادة سفينة السنّة واملحافظة عليها وبيان الدخيل عليهااملعا
ّ يتقدم تلك الثلة املباركة يف جمال التحقيق احلديثي، :ولعل اإلمام األلباين  ّ

وكيف ال يكون ذلك وقد شهد له األكابر من علامء األمة بالرسوخ يف هذا الشأن، 
ّاإلسالم ابن باز ـ عىل أن اإلمام األلباين ّبل نص أبرز العلامء يف عرصه ـ وهو شيخ 

 .ّيتبوأ الصدارة يف هذا الشأن
 :بعد هذا يقال

َإن جهود اإلمام األلباين يف العناية بالتحقيق احلديثي أشهر من علم يف رأسه  ّ
 :نار، ومن جهوده يف ذلك

 ٤٠٣٥حتتوي عىل  سبعة أجزاء املطبوع منها. »سلسلة األحاديث الصحيحة« •
 .ًحديثا

 ٧١٦٢ حتتوي عىلً جزءا ١٤ املطبوع منها. »سلسلة األحاديث الضعيفة« •
 .ًحديثا

 .»إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل« •
                                                

 ).٢١٧ص(ه وثناء العلامء عليه مكانت: انظر مبحث     )١(




 

 

 .»صحيح اجلامع الصغري وزيادته« •
 .»ضعيف اجلامع الصغري وزيادته« •
 .»صحيح األدب املفرد« •
 .»ضعيف األدب املفرد« •

ًإىل غري ذلك مما تراه مثبتا يف مبحث  . آثاره العلمية:ّ
َّومل تقف مهة اإلمام األلباين وعزيمته عىل جانب التحقيق احلديثي فحسب، 

ِّبل بذلك جهودا كثرية يف وجوه متنوعة يف نرصة السنّة، فمن ذلك ًً: 
 :منيِّة املتقدّنُّة من أهل السَّ حتقيق بعض رسائل شيوخ وأئم-١

 .يديَمُ للح»ينِّة واعتقاد الدنُّّأصول الس«
 . البن أيب شيبة»يامناإل«
 .يد القاسم بن سالمَبُ أليب ع»اإليامن«
 . البن تيمية»رَاالحتجاج بالقد«
 . البن تيمية»اإليامن«

 :حتقيق بعض رسائل شيوخ من أهل السنة املتأخرين واملعارصين -٢
 .ميِّلَعُ للم»القائد إىل تصحيح العقائد«
 .ميِّلَعُلم ل» بام يف تأنيب الكوثري من األباطيلالتنكيل«
 . للقاسمي»إصالح املساجد من البدع والعوائد«

 عىل وجودها فيام وقع عليه منها أثناء بحثه يف ّة بالنصّنُّب السُإبراز كت -٣
 :املخطوطات بفهرستها

 : التصنيف يف مسائل عقدية-٤
 .» البدعةّاآليات واألحاديث يف ذم«
 .»اذ القبور مساجدِّاجد من اختَّحتذير الس«




 

 

 

 .»ة بنفسه يف العقائد واألحكامَّجُديث حاحل«
 .»قاموس البدع«
 .»ى عنها بالقرآننَْغَتْسُة يف اإلسالم وبيان أنه ال ينَُّّمنزلة الس«

 : عىل املخالفنيّدَّالر -٥
 .»ّاف فيام سوده عىل دفع شبه التشبيهَّخَّ عىل السّدَّالر«
 .»ب احلثيثّ عىل التعقّدَّالر«
 .»فة من أتباع القاديانيةمناظرة كتابية مع طائ«

 :ثناؤه عىل أئمة السنة وحمبته هلم واعرتافه بفضلهم وما هلم من احلقوق -٦
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث «قال يف أثناء كالمه عن سبب تأليف كتابه  •

 ـ اإلمام أمحد بن حنبلـ ة نُّّ من واجبي جتاه إمام السُفرأيت... «: »منار السبيل
 وذلك ، أن أقوم بخدمة متواضعة ملذهبه وفقهه رمحه اهللا تعاىلَّه عيلِّومن حق

 .»بتخريج هذا الكتاب
ُكتب شيخ ... «: : ِّومن ثنائه عىل شيخ اإلسالم واإلمام ابن القيم قوله •

ِّاإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية ـ رمحهام اهللا ـ الذي أعتقد أهنام من 
ف الصالح يف فقههم، مع َلَّوا منهج السالذين سلكنوادر علامء املسلمني 

ًالتقوى والصالح وال نزكي عىل اهللا أحدا ِّ«. 
عىل شيخ ًأيضا  يف ثنائه العاطر البليغ )٦٣ص( »حتذير الساجد«انظر كتابه  •

 .اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ِليس غريض اآلن أن أشبع الكالم يف توحيد الربوبية واأللوهية «: :وقال  • ُ

ّما ينافيهام من الرشك والوثنية، فذلك أمر ال تتسع له هذه املقدمة، ال سيام و ٌ ِّ ُ
                                                

 ).١٤١ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )١(




 

 

َوقد قام بذلك خري قيام أئمة التوحيد وشيوخ اإلسالم، كاإلمام ابن تيمية، 
َّوابن قيم اجلوزية، وحممد بن عبدالوهاب، والصنعاين، والشوكاين، وغريهم  َ ِّ

 .»من أويل األلباب
ّفال بد«: :وقال  • َّ  أن نعلم أن الشيخ حممد بن عبدالوهاب كان سلفيا ُ ّ  

َّيف العقيدة، وله الفضل األول من بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحهم اهللا 
َّمجيعا ـ يف نرش دعوة التوحيد يف العامل اإلسالمي بصورة عامة، ويف البالد  َ ً

 .»يميةَّالنجدية واحلجازية بصورة خاصة، يعود الفضل إليه بعد ابن ت
 :ّةنُّفاع عن أئمة السِّالد -٧
ِانظر مثال دفاعه عن اإلمام القطيعي رمحه اهللا تعاىل؛ فقد نقل األلباين رمحه اهللا  • ِ َ ً

َوهذا الرجل كان فاسد العقيدة من «: تعاىل قول الطاعن يف اإلمام القطيعي ُ
 !»أرشار الناس

ّسبحانك هذا هبتان عظيم من هذا األفاك : فأقول«: : قال الشيخ األلباين َّثم ٌْ ِ ٌ ُ َُ
َفقد مىض عىل وفاة القطيعي ! األثيم، الطاعن يف العلامء الصاحلني، بغري حقٍّ مبني

ُ أكثر من عرشة قرون مل يتعرض أحد له بطعن يف عقيدته، وال يف خلقه : ٌ َ َّ ُ
ّمطلقا، ال تلوحيا وال ترصحيا، بل إن العلامء الذين ت ً ًَ ً   ّرمجوا له كلهم أمجعوا عىل ُ

ُأنه كان حسن العقيدة صاحلا، وإليك بعض ما حيرضنا من أقواهلم ُ ً َ...«. 
 .ًثم ساق ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أقواال لبعض أهل العلم

ُومن ذلك مثال دفاعه ، »خمترص العلو للعيل الغفار للذهبي«مقدمته لكتاب  • ً
 . شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلعن

 .ا عن شيخ اإلسالمً فقد دافع أيض)٤٧حديث ( )٦٤ص( »الضعيفة«وانظر  •
                                                

 ).٤٤ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«: وعنه). ١٥ص(» ِّالبينات يف عدم سامع األمواتاآليات «     )١(
 ).١١٢ص(» مسائل علمية يف الدعوة والسياسة الرشعية«     )٢(
 ).٣١ص(» إلمام أمحدّالذب األمحد عن مسند ا«     )٣(




 

 

 

ٌونحن ـ بال شك ـ ال يرسنا أبدا أن ينال أحد من الشيخ حممد ... «: :وقال  • ًَ َُ ُّ ُ ّ
ّبن عبدالوهاب كام يفعل أعداء الدعوة وأعداء التوحيد، حيث يتهمونه  ُ ّبكل ُ

ُّما اهتم به السلفيون يف كل بالد الدني ِ  .»اُّ
وإنام .. «: ـ» نجد قرن الشيطان«:  يف ـ بعد خترجيه احلديث املشهور:وقال  •

ّأفضت يف ختريج هذا احلديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه؛ ألن  ُ ِ ُ
َبعض املبتدعة املحاربني للسنّة واملنحرفني عن التوحيد يطعنون يف اإلمام  ِ ُ

زيرة العربية، وحيملون ِّحممد بن عبدالوهاب جمدد دعوة التوحيد يف اجل
  وجهلوا ! املعروفة اليوم هبذا االسم» نجد«َاحلديث عليه باعتباره من بالد 

  » العراق«َـ أو جتاهلوا ـ أهنا ليست هي املقصودة هبذا احلديث، وإنام هي 
ًكام دل عليه أكثر طرق احلديث، وبذلك قال العلامء قديام، كاإلمام اخلطايب،  ُ ُ ّ

 .»، وغريهمَوابن حجر العسقالين
ًوزاد يف موضع آخر تعليقا عىل احلديث السابق قوله  • ًخالفا ملا عليه ... «: :َ

ّكثري من الناس اليوم، ويزعمون ـ جلهلهم ـ أن املقصود بـ ُ َ هو اإلقليم » نجد«ٌ
ُاملعروف اليوم هبذا االسم، وأن احلديث يشري إىل الشيخ حممد بن عبدالوهاب  َ ّ

ًم الذين رفعوا راية التوحيد خفاقة يف بالد نجد حاشاهم؛ فإهن! وأتباعه ّ َ
 .»ًوغريها، جزاهم اهللا عن اإلسالم خريا

 .مي رمحه اهللا تعاىلِّ للمعل»التنكيل«تعليقاته املنثورة يف حوايش كتاب  •

 :ّةنُّب السُالثناء عىل كت -٨
ملن أراد معرفة احلّق يف بعض مسائل التوحيد وما يناقضه  :ّمن ذلك حضه  •

  قاعدة « وكتاب، »جمموعة التوحيد النجدية«ليه بالرجوع إىل كتاب فع
                                                

 ).١١٥ص(» مسائل علمية«     )١(
 ).٥/٣٠٥(» السلسلة الصحيحة«ًنقال عن ) ١١٨ص(» مسائل علمية«     )٢(
 ).٤٨٠ص(» خمترص صحيح البخاري«ًنقال عن تعليق للشيخ عىل كتابه ) ١١٩ص(» مسائل علمية«     )٣(




 

 

  لشيخ اإلسالم كالمها » ّالرد عىل البكري«و» ُّجليلة يف التوسل والوسيلة
 .: ابن تيمية

 .ا من مقدماته لكتب العقيدة التي حققهاًانظر كثريو •
 :تدريسه لكتب أئمة السنة -٩

 .الم ابن تيمية لشيخ اإلس»اقتضاء الرصاط املستقيم«
 . لإلمام الصنعاين»تطهري االعتقاد من أدران اإلحلاد«
 .مة عبدالرمحن بن حسنّ للعال»فتح املجيد«

 .من هذا الكتاب) ٢٢٥ص(واقرأ ما خطه األستاذ عبداهللا بن مخيس انظر 
 .ّة رحالته لنرش السن-١٠

 .)١٩٣ص (»رحالت األلباين العلميةمن «مبحث : انظر        
ّ كتب السنةن سعى يف نرششكره مل -١١ ُ: 

مطبوع ـ  البن أيب شيبه »اإليامن«قال رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة حتقيقه لكتاب  •
تنا َّفهذه أربع رسائل من آثار سلفنا الصالح وأئم« : ـضمن أربع رسائل

ق عىل ِنفُ اهللا تبارك وتعاىل هلا من يَّثني، أزمعنا عىل نرشها بعد أن يرسِّاملحد
 الكرم والرشف، ويعود الفضل يف البدء بذلك إىل فضيلة طبعها من ذوي

   ١٣٨٣ سنة َّلفي الشهري، فهو الذي كان كتب إيلَّالشيخ حممد نصيف الس
  سائل املخطوطة التي َّأن أختار له بعض الر ـ وأنا يومئذ يف املدينة املنورةـ 
ت فيها التي كنت مجعـ  له من فهرستي ُت من قبل، فانتقيتِرشُق أن نِسبَمل ي

 الرسائل املشار  ـأسامء كتب احلديث املحفوظة يف املكتبة الظاهرية بدمشق
ة املعروفني باحلفظ والعلم والعقيدة، وأرسلت َّوهي لبعض األئم، إليها

 : وهي،بأسامئها إليه
                                                

 ).١/٤٣٢(للشيباين » حياة األلباين«     )١(




 

 

 

 . للحافظ أيب بكر بن أيب شيبة»كتاب اإليامن«
 .يد القاسم بن سالمَبُ لإلمام أيب ع»كتاب اإليامن«
 .ري بن حربَهُ للحافظ أيب خيثمة ز»تاب العلمك«
 .»... للخطيب البغدادي»كتاب اقتضاء العلم العمل«

 ًقةّحة، معلَّحة منقَّا مصحًا القارئ الكريم رسائل أربعّفخذها أهي« : ختم بقولهَّثم
ن كان له َالح مؤلفيها، ومَّعائك الصُ من دَا، وال تنسنًَتقُا مً طبعً، مطبوعةًخمرجة
. ن قام عىل حتقيقها وختريج أحاديثهاَعي لطبعها واإلنفاق عليها، ومَّيف السفضل 

ْول أن جيؤواهللا تعاىل هو املس  ما جيزي من يسعى لنرش دينه َ من ذكرنا خريَيِزَ
   = > ;   : ﴿ين ِّا إىل يوم الد ا مستمرً، وجيعله هلم أجرملسو هيلع هللا ىلصوحفظ سنة نبيه 

> ? @ A B C  D E    F  ﴾، العاملنيِّرب واحلمد هللا «. 
ويعود الفضل يف . ..«: » الغفارّ للعيلّخمترص العلو«ويقول يف مقدمة  •

إىل أخي يف اهللا ـ  عن نرشه ًفضالـ إقدامي عىل اختصار هذا الكتاب اجلليل 
 معه والكتب املؤلفة ّ علميٍ يف حديثُري الشاويش، فقد كنتَهُتعاىل األستاذ ز

 .»لكتابكر هذا اِيف العقيدة حني جاء ذ
 .»ُوشكر اهللا له سعيه يف قيامه عىل طبع آثار السلف الصالح... « •
ٌـ كتاب نفيس جامع يف بابه، » اجلوهر الباهر يف زوار املقابر«وهو ـ كتاب ... « •

ّوفق اهللا له من يطبعه، ثم حقق اهللا األمنية فطبع عن النسخة الظاهرية يف  ُّ
الشيخ عبدامللك بن : ه العاملان اجلليالنُاملطبعة السلفية يف القاهرة، عني بنرش

والشيخ ُإبراهيم رئيس هيئة األمر باملعروف يف احلجاز بارك اهللا يف عمره، 
 .»ًحممد نصيف رمحه اهللا وجزاه عن السنّة خريا

                                                
 ).٥ص(     )١(
 ).٥ص(» ملسو هيلع هللا ىلصّكتاب فضل الصالة عىل النبي «     )٢(
 ).١(حاشية ) ١٨٣- ١٨٢ص(» حتذير الساجد«     )٣(




 

 

 :ّ شكره للمسؤولني عند قيامهم بام ينرص السنة-١٢
 :ومن ذلك قوله        
ًأر أحدا يأيت ذلك املكان للصالة فيه؛ أقول هذا مع االعرتاف بأنني مل . ..« •

َّلشدة املراقبة من قبل احلراس املوكلني عىل منع الناس من أن يأتوا بام خيالف  َّ َ ِ ّ
ُّالرشع عند القرب الرشيف، فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية ُ َّ«. 

ِّونحن نشكر األوقاف ـ يف سوريا ـ عىل هذه املواقف الطيبة وحرصها ... « •
 .» منع الدفن يف املساجدعىل

وزير األوقاف فضيلة الشيخ الباقوري له مواقف كريمة يف حماربة ال سيام ... « •
ًكثري من هذه املنكرات، وخصوصا بناء املساجد عىل القبور َ«. 

ًكان ذلك مساعدة من املسؤولني يف املكتبة ـ الظاهرية ـ واملجمع العلمي ... « •
  ن َم«ّيث والسنّة، فلهم منِّي الشكر اجلزيل، فإن عىل التحقيق يف علم احلد
 .»»ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

 .التسجيل الصويت لكثري يف مسائل عقدية وغريها -١٣
ّ مسارعته إىل دعم ما ينرص السنة-١٤ ُُ: 

ًهـ أسئلة تتعلق بأحكام املسجد، ١٣٧٠ّقدمت له جلنة مسجد اجلامعة سنة 
ًفلام قدمت إيل هذه األسئلة رأيتني مندفعا إىل ... «: ىلقال الشيخ رمحه اهللا تعا َّ ّ

ًاإلجابة عنها حماولة منِّي ومشاركة يف جعل مسجد اجلامعة أقرب إىل السنّة  ً
 .»...وأبعد عن البدعة

                                                
 ).٩٢ص(» حتذير الساجد«     )١(
 ).١٠ص(» حتذير الساجد«     )٢(
 ).١٠ص(» حتذير الساجد«     )٣(
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 .)٤ص(» األجوبة النافعة«     )٥(




 

 

 

 
 
  

 
ّالعلامء مما نص عليه الرشع وعني بشأنه، ومن شواهد ذلك قوله معرفة حّق 

ّليس منا من مل جيل كبرينا، ويرحم صغرينا، ويعرف لعاملنا حقه«: ملسو هيلع هللا ىلص ّ ّ«. 
ٌـ دليل عىل خطورة االستخفاف بحّق العلامء، » ّليس منا«وهذا الوعيد ـ 

ٌـ إىل األمة دليل عىل ما لعلامء السنّة من » عاملنا«ـ » العامل«لفظ ملسو هيلع هللا ىلص ّبي وإضافة الن
 .املكانة الرفيعة والرتبة الرشيفة

 :ُولبيان خطورة هذا األمر يقال
ًإن إهانة العلامء أو ازدراءهم أو تنقصهم أو االستخفاف هبم أعظم جرما  ُ َُ ُّ ّ

ّوأشد إثام من إهانة وازدراء غريهم؛ ذلك ألن إه ً انة العلامء ليست إهانة لذواهتم ُّ
ِّفحسب، بل تتعدى ذلك إىل إهانة ما حيملونه من العلم، وما يتمثلون به من الدين  ّ
َّواخللق، ولذا خيشى عىل من أهان أهل العلم من حلول العقوبة املعجلة به؛  ُ ُ ُ

 .ُلشناعة جرمه وعظيم جنايته
ٌوالعجب أن رمي العلامء باجلهل وازدراءهم قضية لي ست وليدة هذا العهد، ّ

ُبل أصوهلا ضاربة يف أول عهود اإلسالم، وكان ممن تبوأ إثمها وباء بوباهلا رشاذم  َّ َّ ُ ٌ
 .املبتدعة عىل اختالف مشارهبم

ّأن املعتزيل واصل بن عطاء تكلم «: »االعتصام«ُّفقد ذكر اإلمام الشاطبي يف  َ َّ
ُيوما وعنده عمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد ُ تسمعون؟ ما كالم احلسن أال: ً

ُخرقة حيض ملقاةّما تسمعون إال  وابن سريين عند ٍ ُ! 
                                                

 .»صحيح اجلامع الصغري«َّ وحسنه الشيخ األلباين يف .ُرواه أمحد واحلاكم من حديث عبادة ريض اهللا تعاىل عنه  )  ١(




 

 

ًوروي أن زعيام من زعامء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكالم عىل  ّ
ُإن علم الشافعي وأيب حنيفة مجلته ال خيرج من رساويل امرأة: الفقه، فكان يقول ّ! 

 .:تهى كالم الشاطبي ان» قاتلهم اهللا! هذا كالم هؤالء الزائغني
ُوال يزال أهل الضالل يكيدون للعلامء؛ بغية احلط من سمعتهم وكرامتهم،  ّ

ع أساليبهم بحسب البيئة التي يعيشون فيها واملظلة التي يستظلون هبا؛ َّنوتوت
فللمعتزلة أذناب، وللخوارج أفراخ، وكذا لغريهم ممن جانب طريق اهلداية 

ًذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، شربا وسلك طرق الغواية، يتبعوهنم ح ّ ّ
ًبشرب، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه هم تبعا ّ ُ ً. 

ًوكيد أولئك العلامء ليس أمرا غريبا ومستنكرا منهم، بل ذلك من صميم  ً ََ ً ُ
ُمبدئهم ومذهبهم، لكن الذي يندى له اجلبني وتدمع له العني أن تشم رائحة  ّ ُ

ًامء وتنقصهم ممن نصب نفسه مدافعا عن السنّةازدراء العل ُ َ ّ وهذا من املصاب ! ّ
العظيم يف قلعة السنّة، وهم بصنيعهم ذاك ال للسنّة نرصوا وال للبدعة كرسوا، بل 

 .للسنّة كرسوا وللبدعة نرصوا
ّولو أهنم سلكوا مسلك األدب يف الرد لكان ذلك زيادة يف رأب الصدع وقوة  ّ

 .البنيان
 .ن هيدينا إىل اخللق القويم عىل رصاطه املستقيمنسأل اهللا أ

ُوإذا كان ذلك كذلك؛ فاحلذر كل احلذر من اجلرأة باللسان والبنان عىل 
ّصفحة العلامء، وحماولة تشويه سمعتهم أو توزيع التهم عليهم، فإن ذلك يفتح  َ ُّ ُ

ِّبابا من الرش عظيام؛ ملا جيره من الفساد واإلفساد احليس واملعنوي ُّ ً ّ ، ال إىل قائله ً
 .فحسب، بل إىل املجتمع

 :وبعد هذا يقال
ٌلقد كان علامء السنّة جسدا واحدا متى اشتكى منه عضو تداعى له سائر  ً ً
ُاجلسد، ومن تصفح كتب الرتاجم رأى مصداق ذلك، بل قد صنِّفت مصنّفات  ّ




 

 

 

 :يف هذا األمر، فمن ذلك
ّالرد الوافر عىل من زعم أن« •  لإلمام احلافظ »ة شيخ اإلسالم كافر تيميَى ابنَّن سمَم ّ

 .ين أيب بكر بن نارص الدين الشافعي الدمشقيِّأيب عبداهللا حممد بن شمس الد
 .ّرد اليافعي عىل قصيدة السبكي التي طعن فيها عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية •
 . لآللويس»جالء العينني« •
 .للسهواين» صيانة اإلنسان« •
 .للصفي البخاري» ة احلنبيلّالقول اجليل يف تربئة ابن تيمي« •

 :ًوعودا عىل بدء يقال
ٌلقد طال اإلمام األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كام طال غريه من علامء السنّة سهام  ََ
ُمسمومة أراد هبا أصحاهبا سوءا، ولكن اهللا تعاىل قيض له من يدافع عنه من علامء  َّ ً ُ ُ

ًوطلبة علم وحمبني، فردوا وأنكروا تارة مكاتبة ً ّ ً، وتارة مشافهة، وإليك يسريا من ِّ ً ً
 :كثري يف شأن دفاع بعض علامء السنّة عن اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل

د َ يف أح:الشيخ عبداهللا بن محيد عن الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىلسامحة دفاع  •
نيع يف مقام َ شٌا فيه قدحًم كتابُهُدروس شيخنا عبداهللا بن محيد أحرض أحد

سامحة  َقاطع ـ ا أسمعً حارضُوكنتـ  األلباين، ويف أثناء قراءة القارئ الشيخ
 ٌهذا كالم«:  قال ما معناهَّر ثمُّ وقد بدأ عليه التضجَالشيخ ابن محيد القارئ

 ذكر َّثم. » عىل أهل العلم ينبغي أن يكون بأدبّدَّ ال جيوز مثله، والرٌقبيح
كان للشيخ األلباين  «: قالَّة، ثمنُّّلسه لَ األلباين وخدمتَالشيخ ابن محيد مكانة

 .» لكن ال جيوز الطعن فيه،ق فيهاَ ال يوافٌآراء
ف الكتاب ِّاستدعى مؤل ـ قبل زمنـ  اإلمام ابن باز ّوبلغني ساعتها أن •

ه امللك ُم سامحتّف عىل كتابه كلِّ املؤلَّ أرصَّره باهللا، فلامَّاملذكور وناصحه وذك
 .ك بمنعهِه امللَّ ليمنع الكتاب، فوج  ـ: ً ـ أو خالدا: ًفيصال

ين األلباين من إخواننا ِّالشيخ نارص الد«: اًوقال سامحة الشيخ ابن باز أيض •
 نسأل اهللا لنا وله التوفيق واإلعانة ،ة واجلامعةنُّّثني من أهل السِّاملعروفني املحد




 

 

 يف العلامء ب اهللاَِراقُقي اهللا وأن يَّ مسلم أن يتِّ خري، والواجب عىل كلِّعىل كل
 .» عن بصريةّ يتكلم إالّوأال

o هـ عن الكالم ١٣/١٢/١٤١٨ يوم اجلمعة َمه بمنى فجرَّه يف خميُل سامحتِئُوس
 بأنه األلباين معروٌف«:  فجاء يف ضمن جواب سامحته،يف األلباين بقصد القدح

 ، وأخطأَِطلَة، والذي تكلم فيه قد غة واجلامعة، ومن أنصار السّننُّّمن أهل الس
ة، وليس كة يف السنَّ مبارٌة، وله جهودبني ومن أنصار السنِّّفهو من إخواننا الطي

يقول اإلمام مالك .  واحد خيطئ ويصيبّ خيطئ ويصيب، كلٌّ كل؛بمعصوم
 ّ كل.»ـملسو هيلع هللا ىلص  َّيعني النبيـ  صاحب هذا القرب ّ عليه إالٌ ومردودّ رادّا إالما منّ«: :

ك، وأبو حنيفة، وأمحد، والثوري، واألوزاعي، عامل له أخطاء؛ الشافعي، ومال
 ،اءّخطَآدم  بني ّم من اخلطأ، كلَلْسَ ما يٍ واحدّهم إىل عرصنا هذا، كلَن بعدَوم

ة، اظ السّنّة، ومن حفعاة السنُّة، ومن دنُّّ من أنصار الس أنه معروٌفّلكن املهم
 .»اًقه اهللا وزاده خريّ وف،ة املجاهدين يف حفظ السنَّنِوم

ض دفاعه عن الشيخ ِرْعَيف مـ رمحه اهللا تعاىل ـ ل الشيخ ابن عثيمني وقا •
 :أقول كام قال األول«: األلباين

      ومَّوا عليهم ال أبا ألبيكم من اللّلأق
 واُّدَس   الذي     املكان    وا ُّدُس  أو 

ٌ عامل:األلباين   ُها، وال أعلم لًا أقوى منه فقيهًثِّث فقيه، وإن كان حمدِّ حمدِ
روا الناس يقولون ِّكفُا، لكن الذين يريدون أن يً عىل اإلرجاء أبدّا يدلًكالم

 ُدَوء، وأنا أشهُ فهو من باب التلقيب بألقاب س! مرجئة:عنه وعن أمثاله
 .»دَللشيخ األلباين باالستقامة وسالمة املعتق

                                                
 ).٤١-٤٠ص( »اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء«     )١(
 ).٤٢ص( »حقيقة اإليامن عند الشيخ األلباين«ب ِّ عىل كتيّ فيه رد»إلمام األلباين وموقفه من اإلرجاءا«     )٢(




 

 

 

ن أثق ّحدثني م«:  قالأبو حممد عبداهللا بن رشيد العنزيالشيخ َّوكتب إيل  •
: يقول عن الشيخ األلباين املحسوبني عىل العلممن به أنه سمع بعض الناس 

َإن الشيخ األلباين ك َّرب وبدأ يتخبط يف بعض مسائل العقيدةّ َ ِ!! 
َّفعزمت الس: الشيخ أبو حممد عبداهللا بن رشيدقال  ّالذب فر للقاء هذا القائل وُ

ًت حمارضة للشيخ ابن عثيمني  حرضقبل أن ألقى القائلعن هذا اإلمام اجلليل، و ُ
ُ، وبعد أن أهنى حمارضته تبعته خارج القاعة وحدثته بام سمعت، فرأيت : ُ ّ ُ

ُ، وبعدما أهنيت حديثي قال الشيخ :عالمات الغضب واالنزعاج عىل وجهه 
َّيتخبط واهللا هو الذي » َّبدأ يتخبط«َواهللا من قال عن الشيخ األلباين : ابن عثيمني
ِّإن كثريا من املشايخ قبل دعوة الشيخ ما كانوا يفرقون بني :  قالثم! وليس الشيخ ً ّ

ُاحلديث الصحيح والضعيف واملوضوع، ومن املشايخ من كان يفتي ويبني فتواه 
ُفبدأ الشيخ ينرش هذا العلم الرشيف ! عىل أحاديث ضعيفة، بل بعضها موضوع

َّحتى تبرص الناس وعرفوا الصحيح من الضعيف، فجزاه اهللا    ... خري اجلزاءّ
ِّثم بدأ يوصيني وحيذرين من أولئك الذين يقعون ويتكلمون يف العلامء ُ َّ..«.  

ة، نُّّ عىل السٌمَلَاأللباين اآلن ع«: وقال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا تعاىل •
 .»ةنُّّ عىل الطعن يف السٌالطعن فيه إعانة

صاحب كتاب  «: ـباينعن األلـ يف معرض دفاعه اد األنصاري َّوقال الشيخ مح •
 .»لمِ وال عٌقْوَ ليس له ذ»ي األلباين عىل صحيح مسلمِّتنبيه املسلم عىل تعد«

ه ُ وعقيدت،ةنُّّم السَدَ خٌ جليلٌاأللباين عامل«: ادَّوقال الشيخ عبداملحسن العب •
 َكالمـ أثابه اهللا تعاىل ـ  نقل الشيخ عبداملحسن َّ ثم.» والطعن فيه ال جيوز،بةِّطي
م من ُهَن بعدَابقني ومَّلف من السَّوعلامء الس «:إلمام الطحاوي إذ يقولا

                                                
إمام مسجد هشام بن العاص بمحافظة حفر الباطن، وقد كتب يل بذلك يف رسالة أرسلها بالفاكس    )١(

 .هـ١٨/١٤٢٨بتاريخ 
 ).٢/٦٢٣( »املجموع«     )٢(




 

 

َال يذك ـ أهل اخلري واألثر وأهل الفقه والنظرـ التابعني  ن َ باجلميل، ومّون إالُرُ
 .»وء فهو عىل غري السبيلُهم بسَرَكَذ

ث ِّوحمد،  كبريٌواهللا الشيخ األلباين عامل«: اًاد أيضَّوقال الشيخ عبداملحسن العب •
 يف ٌ، وكتابات يف العقيدةٌودُهُ، وله جبةِّه طيُة، وعقيدتنُّّم السَدَ، وخمشهور

إلنسان عندما ، فاتبهُ العلم عن علمه وعن كُي طلبةِنْغَستَ ال ي،ليمةَّالعقيدة الس
ن باهللا واليوم اآلخر ن كان يؤمَم «: قالملسو هيلع هللا ىلصسول َّ والر...يتكلم يف عامل كبري

 هل يريد من هذا الكالم !؟ وما ذا يريد من الكالم،»تُ أو ليصماًفليقل خري
َأن حي  ومن اخلدمة التي خدمها األلباين ؟ األلباينُهَبَر الناس من اخلري الذي كتِّذُ

إىل أن  هل املقصود من ذلك قطع الطريق أمام طلبة العلم !؟ملسو هيلع هللا ىلصول ُسَّلسنة الر
 وأن حيفظ لسانه ألقي اهللا ّ اإلنسان عليه أن يت!؟ال يستفيدوا من هذا العلم

 .» بخريّعن الكالم يف مثل األلباين إال
  بكر أبو زيد مقولة بعض الطاعنني يف اإلمام األلباين قال ّوملا نقل الشيخ  •

ُوهذا عني التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغري حّق، «: ُّـ الشيخ بكر ـ ما نصه
وعقيدة السلف علمية األلباين يف نفوس أهل العلم ونرصته للسنّة وارتسام 

َّأمر ال ينازع فيه إال عدو جاهل، واحلكم ندعه للقراء فال نطيل ٌُ ٌّ ُّ ِ«. 

                                                
 ).٤٣-٤٢ص( »وقفه من اإلرجاءاإلمام األلباين وم«     )١(
 ).٣٤٤ص(» دودُّكتاب الر«     )٢(




 

 

 

 
 

 
  

اء كان ذلك و سم له،َكر يشء من أقوال املرتجِب الرتاجم ذُمن املألوف يف كت
وأصبحت بعض تلك ،  لذلكّا يف أثناء الرتمجة أو عقد مبحث مستقلًعرض

 ناهيك عن كثرة االستشهاد هبا يف ، عىل ألسنة كثري من الناسًاألقوال دارجة
 .مباحث العلم

رمحه  األلباين من كثري من سديد كالم الشيخ ًق انتقيت قليالَنطلومن هذا امل
  :فمن أقواله، اهللا تعاىل

ِّجيب عليك أهيا املسلم أن تعتقد أن هللا يف كل ما رشع لعباده من أمر أو هني « • ّ
َأو إباحة ـ حكمة بل حكام بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، تظهر  ًِ َ َ ِ ٌ

ِين، ولذلك فالواجب عىل املسلم حقا أن يبادر إىل َلبعضهم وختفى عىل آخر ُ  
ُطاعة اهللا، وال يتلكأ يف ذلك حتى تتبني له احلكمة، فإن ذلك مما ينايف اإليامن  ّ ّ َّ ّ ّ

:  يف القرآن الكريمألَالذي هو التسليم املطلق للشارع احلكيم، ولذا قال 
﴿¬ ® ̄  °     ± ² ³ ́ µ   ¶ ¸ ¹     º 

» ¼ ½  ¾ ¿ À﴾. 
ّوعىل هذا عاش سلفنا الصالح، فأعزهم اهللا وفتح له البالد وقلوب العباد،  ُ
ِّوال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا، ولقد كان أليب بكر الصديق  ُ َّ ّ َّ

ّ قصب السبق فيه، وكان مثاال صاحلا لغريه، كام يدل عىل ذلك موقفه ا ُ ً ً
َالرائع يف قصة صلح احلديبية ُ ّ..«. 
                                                

 .٦٥: النساء     )١(
 ).١٣٧ص(» حتريم آالت الطرب«     )٢(




 

 

ل إسالمي ّ جمتمع أو تكتّ من الرتكيز عىل الدعوة إىل التوحيد يف كلّدُال ب ...« •
 ،هاّلُ اجلامعات اإلسالمية أو جّن به كلِندَدُ إىل ما ت ـاً وحثيثً حقيقةـيسعى 

 التي حتكم بام أنزل اهللا  وإقامة الدولة املسلمةوهو حتقيق املجتمع اإلسالمي
   هذه اجلامعات أو هذه الطوائف .. أرض ال حتكم بام أنزل اهللاِّعىل أي

 إىل اًعي حثيثَّ وعىل الس،ق هذه الغاية التي أمجعوا عىل حتقيقهاِّال يمكنها أن حتق
 .»ملسو هيلع هللا ىلصسول َّ بالبدء بام بدأ به الرّ إالً واقعيةًجعلها حقيقة

الع عىل األصول ِّ هلم االطَيحِتُار لو أّ الكفَنِا مً كثريّواعتقادي أن... « •
ا، ًخول فيه أفواجُّسارعوا إىل الدَالعبادات التي جاء هبا اإلسالم لو والعقائد
ل إىل بالد ِرسُل اإلسالمية تَوُّ بعض الدّ أنَل األمر، فليتَّذلك يف أو كام وقع

 بام ٍ وعىل معرفة، به عىل حقيقتهٍلمِن هو عىل عَّإىل اإلسالم مم الغرب من يدعو
ين إليه، ِّه عىل املدعوَضْرَ عَنِسْحُءات لياخلرافات والبدع واالفرتا  به منَقِلصُأ

 ٍة الصحيحة، ومعرفةنَُّّأن يكون عىل علم بالكتاب والس وذلك يستدعي
ا، ً عزيز يكاد يكون مفقودٌائجة، وهذا يشءَّالر ببعض اللغات األجنبية

 .»فلعلهم يفعلون؛ ًةَّ هامٍفالقضية تتطلب استعدادات
كنا برشيعتنا، وإذا بنا ُّو متس  لغرينا بعلمناً وقادةًةا سادأسفاه، لقد كنَّ اَفو... « •

ويأخذون  دونناِّاألمس القريب يقل  ملن كانوا يف؟وملن! دونِّاليوم أتباع و مقل
ق ِرشُ للشمس أن تّدُب ينجيل، وال  هلذا الليل من أنّدُب ولكن ال! االعلوم عنّ

ل اإلسالمية تعتمد َوُّالد  الصبح، وأخذتُ أخرى، وها قد الحت تباشريًةَّمر
ها ّعىل غريها، ولعل ً شؤون حياهتا، بعد أن كانت فيها عالةِّعىل نفسها يف كل

 .»وهللا يف خلقه شؤون، هاِّة نبينُّا وسِّتسري يف ذلك عىل هدي كتاب رهب
                                                

ُالتوحيد أوال يا د«     )١(  ).٢٢-٢١ص( »عاة اإلسالمً
 ).١٥٧حتت احلديث /١(» سلسلة األحاديث الصحيحة«   )٢(
 ).١٦٥حتت احلديث /١(» سلسلة األحاديث الصحيحة«     )٣(




 

 

 

وا تربية النشء املسلم اجلديد عىل ضوء ما ّوجيب عىل أهل العلم أن يتول... « •
عىل ما توارثوه من مفاهيم ع الناس َدَ فال جيوز أن ن،ةنُّّثبت يف الكتاب والس

 من ٌ وبعضها خمتلف فيه وله وجه،ةَّ باتفاق األئماً؛ بعضها باطل قطعوأخطاء
 .»أي خمالف للسنةَّ وبعض هذا االجتهاد والر،أيَّالنظر واالجتهاد والر

 عىل هذا ية الصحيحةالرتب« و،»العلم الصحيح«: ّوبدون هاتني املقدمتني... « •
 اإلسالم أو حكم ُأن تقوم قائمةـ يف اعتقادي ـ  يستحيل »العلم الصحيح

  .»اإلسالم أو دولة اإلسالم
م ِّ املخيّجعل العالج يف رفع الذلـ الم َّعليه الصالة والسـ سول َّوإذا كان الر. ..« •

واسطة أهل ين بِّين، فيجب علينا إذن أن نفهم الدِّجوع إىل الدُّام هو الرّنإعلينا 
ب عىل ِّ الصالح الطيَءْش النََِّّيبَرُة، وأن ننُّّا للكتاب والسًا موافقً صحيحًامْهَالعلم ف

 .ذلك، وهذا هو الطريق ملعاجلة املشكلة التي يشكو منها املسلم
لبعض ـ  اًه آنفُنتَّه أو بيُلتُصة ملا قَالُ هي يف الواقع كأهنا خـ ٌوقد أعجبتني كلمة

 :؛ يقول َّا من وحي السامءّ وهي يف رأيي كأهن، العرص احلارضحني يفِلُْصامل
ح ِصلُ من أن نّدُ وال ب.»م عىل أرضكمُكَ لْمَقُوبكم تُلُ اإلسالم يف قَأقيموا دولة«

؛ ـ ال يكون باجلهل كام ذكرنا ـ وهذا ،نا عىل أساس من إسالمنا ودينناَنفوس
 .هذه حتى تقوم دولة اإلسالم عىل أرضنا ،وإنام بالعلم
شارك يف حتقيق هذا األمر العظيم أن ُ من يستطيع أن يّ؛ أويص كلويف اخلتام

 عىل بيان اإلسالم الذي جاء يف ـ من ذوي االختصاصات ـه ُيتعاون هو وغري
 والذكرى تنفع ،كرىِ وهذه ذ، وتربية النشء عىل ذلك،ةنُّّالكتاب والس

 .»املؤمنني
                                                

 ).٣٠ص (»التصفية والرتبية«   )  ١(
 ).٣١ص (»التصفية والرتبية«   )  ٢(
 ).٣٤-٣٣ص( »التصفية والرتبية«   )  ٣(




 

 

ِفثبت أن اإلسالم يعز ويذ... « • َِ َّ ًل بعز أهله وذهلم، سواء كانوا عربا أو عجام، ّ ً ّ ِ ِ ّ
َّ، فاللهم أعز املسلمني وأهلمهم »ال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوى«و َّ ُ

ُالرجوع إىل كتابك وس ّنّة نبيك حتى تعز هبم اإلسالمُّ ِّ«. 
 له أنه ال جدوى من املجادلة مع َّظ الداعية أنه إذا تبنيِالحُينبغي أن ي« •

  ب عليه ما ّبام ترتُف له لتعصبه لرأيه، وأنه إذا صابره عىل اجلدل فلراملخال
 ببيت ٌأنا زعيم« :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ؛ع اجلدال معهَدَال جيوز، فمن اخلري له حينئذ أن ي

ِاء وإن كان حمَِرة ملن ترك املّ اجلنِضَبَيف ر  رواه أبو داود بسند حسن عن أيب »ا قُ
 .»نهَّوحسأمامة، وللرتمذي نحوه من حديث أنس 

ومن القواعد التي يدخل حتتها فرعيات كثرية، وتظهر هبا عظمة اإلسالم . ..« •
  ال رضر « : عىل سبيل املثالملسو هيلع هللا ىلصوسعة دائرة اإلسالم يف الترشيع قوله 

كل « :ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ،»كل مسكر مخر، وكل مخر حرام« :ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله »وال رضار
ا َّ ممٌيات ال يفوهتا يشءِّهذه قواعد وكل. »بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 .»يتعلق بالرضر بالنفس أو الرضر باملال
 يف دروسنا وحمارضاتنا أنه ال يكفي إذا دعونا الناس إىل العمل ً دائامّنلح« •

 إىل ّ من أن نضمّدُب ة أن نقترص عىل هذا فقط يف الدعوة، بل النُّّبالكتاب والس
 لقيام األدلة الرشعية عىل ؛ا أو نحوه»لف الصالحَّعىل منهج الس«ذلك مجلة 

ا يف هذا ً من ذلك، وخصوصّدُب ذلك، وهي مذكورة يف غري هذا املوضع، ال
 العرص احلارض، َة موضةالعرص حيث صارت الدعوة إىل الكتاب والسنّ

عىل ما بينهم من ـ ني ِّعاة اإلسالميُّ اجلامعات اإلسالمية والدّودعوة كل
ا،  ة عملي يكون فيهم من هو من أعداء السنّوقد ـ، اختالفات أساسية أو فرعية

 .ا باهللا منهمًعياذ! ّفَّق الصِّ الدعوة إليها يفرّم أنُزعَومن ي
                                                

 ).١/٣٠٣(» ِّوأثرها السيئ يف األمةواملوضوعة سلسلة األحاديث الضعيفة «     )١(
 ).٢٥ص( » ملسو هيلع هللا ىلصة النبيّحج«     )٢(
 ).٩ص( » القرآنِّكيف جيب علينا أن نفرس«   )  ٣(




 

 

 

بعني ملن أثنى اهللا تبارك َّنا عليها، متَميتُة وأن ينا عىل السنَّيِيُأسأل اهللا تعاىل أن حي
  & % $ # " ! ﴿ :وتعاىل عليهم بقوله

' ( ) * + , - .   / 0 1 2 
3 4 5 76  8 9 :﴾،وأن جيعلنا ممن قال فيهم :   
﴿  ! " # $ % & '     (    ) * + 

, - . / 0   1 2 3 4 5  6 7  ﴾«. 
م الذي أمر اهللا تعاىل به َ ذلك هو الطريق األقوّ أنٌفحسبي أنني معتقد... « •

ف الصالح من َلَّسلني، وهو الذي سلكه الَ املرسُدِّ سيٌدَّنا حممُّنه نبيَّاملؤمنني، وبي
الذين ينتمي اليوم إىل ـ ة األربعة َّالصحابة والتابعني ومن بعدهم، وفيهم األئم

ة نُّّك بالسُّ عىل وجوب التمسٌقِفَّوكلهم مت ـ مذاهبهم مجهور املسلمني
 ملسو هيلع هللا ىلص شأنه ّ فإن؛ً عظيامُ خيالفها مهام كان القائلٍ قولِّجوع إليها، وترك كلُّوالر

 ُهم، وتبعتَ آثارُداهم واقتفيتُ هبُ اقتديتِّ، ولذلك فإينمَأعظم، وسبيله أقو
 األثر ُك باحلديث وإن خالف أقواهلم، ولقد كان هلذه األوامر أكربُّأوامر التمس

يف هنجي هذا النهج املستقيم، وإعرايض عن التقليد األعمى، فجزاهم اهللا 
 .»اًي خريتعاىل عنِّ

يوطي من أمجع ُّ للحافظ الس» النذيراجلامع الصغري من حديث البشري«كتاب « •
 أن َا، فال غرابةًها ترتيبِ، وأسهلًالُا تناوِ، وأقرهبًها فائدةِة وأغزرَّب احلديث مادُكت

 زمان ومكان، عىل ِّكبان، وتداولته أيدي العلامء والطالب يف كلُّسارت به الر
د يستغني عنه  فال يكا؛د اختصاصاهتمُاعَبَارهبم وتَشَن مُاختالف درجاهتم وتباي

                                                
 .١٠٠: التوبة     )١(
 .١٠: احلرش     )٢(
 ).٢٥ص(» ملسو هيلع هللا ىلص ِّصفة صالة النبي«     )٣(
 ).٤٥ص(» ملسو هيلع هللا ىلص ِّصفة صالة النبي«     )٤(




 

 

 َرُه، وكثُدت طبعاتَّ بل األديب، ولذلك تعد، عن الفقيه واخلطيبًث، فضالِّاملحد
َّرش  .»... ولكنه مع ذلك،هُاحُ

ٌين، وكشف املبطل صيانة للحقِِّّ الدُّفالنصيحة أس« • ُِ  J K﴿ ، املبنيْ
L M... ﴾ ولو بعد حني«. 

ُرور قتال، وحُفالغ« •  .»... الظهورُمِصْقَ الظهور يُّبَّ
 من قبل، فليرضب به ٌله عاملُقَطام، مل يِام له وال خنََل ال سََجتْرُ مٌه كالمّنإ... « •

 .»عرض احلائط
ًكنَيٌف ملئ علام«لشيخ اإلسالم ابن تيمية » جمموع الفتاوى« • َ ُ ْ ُ«. 
ٌعلم الكالم مزلة لألقدام« • ّ ِ«. 
ِّوأما أنا؛ فإين أرجو منه تعاىل أن يز« • ًيدين توفيقا يف خدمة احلديث والسنّة َّ َ

ًواالنتصار هلا، وأن يسدد يف ذلك خطاي، وأن جيعل ذلك سببا ليغفر يل  ُُ ِّ
 .ِّخطيئتي يوم الدين

 فال سبيل ؛ وطعن الطاعنني، وحسد احلاسدين،َّوأما اخلالص من كيد الكائدين
 : قيلوما أحسن ما. ّإليه إال بالوفاة عىل اإليامن إن شاء اهللا تعاىل

َولست    بناج    من   م ٍ ٍقالة    طاعنُ ٍولو  كنت   يف  غار  عىل  جبل          ِ ٍ  ِوعر ُ
ِولو غاب عنهم بني خافيتي نرس       ًساملا  ن ذا الذي ينجو من الناس َوم ْ َْ َ َ ِ َ«. 

                                                
 ).٤-٣ص( »صحيح اجلامع الصغري«     )١(
 .٤٠: احلج     )٢(
 ).٧ص( »النصيحة«     )٣(
 ).٧ص( »النصيحة«     )٤(
 ).١٠-٩ص( »حتريم آالت الطرب«     )٥(
 ).٧/١١٥(» سلسلة األحاديث الصحيحة«     )٦(
 ).١٢٧ص(لعصام موسى هادي » ِّحمدث العرص«     )٧(
 ).٣٧٢-٧/٣٧١(» سلسلة األحاديث الصحيحة«   )٨(




 

 

 

ُإن املسلمني كانوا وما زالوا يعانون أزمة عقيدة، وقد أضيفت إليها أزمة « • َ َ ُّ ُ
ُأزمتان حادتان خطريتان ال تطيب احلياة معهامأخالق، ومها  َّ«. 

ًإن وضع اخلط فوق الكلامت املراد لفظ النظر إليها هو صنيع علامئنا تبعا لطريقة « • ّ ّ
ِاملحدثني، وأما وضع اخلط حتت الكلمة فهو من صنع األوروبيني، وقد أمرنا  ُ ِّ ّ َّ ِّ

 .»بمخالفتهم
ّالتسلسل الرشعي املنطقي هو أن نب« • َ ونثنِّي بالعبادة، ثم ،دأ بالعقيدةُ بالسلوك ُ

ِّتصحيحا وتربية، ثم ال بد أن يأيت يوم ندخل فيه مرحلة السياسة بمفهومها  ٌ َّّ ُ ًً
 .»الرشعي

ّأحصوا يل كل من تلفظ باإلسالم«: َّخرج حديث • أصل «: َّ، ثم عنون عليه بـ»ّ
 .»إحصاء النفوس

ّحتى يعلم الناس أن يف فضل الش... « • ّام أحاديث كثرية صحيحة؛ خالفا لظن ُ ً
َبعض الكتاب، وحتى يعرف املستوطنون فيه فضل ما أنعم اهللا به عليهم،  َّ ُ
ُفيقوموا بشكره بالعمل الصالح وإخالص العبادة لوجهه سبحانه وتعاىل، 

ّوإال فإن األمر كام قال سلامن الفاريس أليب الدرداء  ّإن األرض «: بّ
ِّاملقدسة ال تقدس أح ُ ُدا، وإنام يقدس اإلنسان عملهّ َ ِّ » املوطأ«رواه مالك يف » ًُ

)٢/٢٣٥(«. 
َّويف احلقيقة إن كل هديف من هذه احلياة ـ بعد القيام بام فرض اهللاُ عيل من .. « • ّ

                                                
  ّبقلم الشيخ العالمة الفقيه أيب أويس حممد » :ِّمن ذكريايت مع الشيخ نارص الدين األلباين «    )١(

 .ّمجال عزون. د: ّبن األمني بوخبزة احلسني، مقال منشور يف موقع األلوكة قرأه وقدم له
 ).١/٢٢(» إرواء الغليل«: وانظر). ٢/٤٦٥(للشيباين » حياة األلباين«     )٢(
ُالتوحيد أوال يا دعاة اإلسالم«     )٣(  ).٣٧ص(» ًَّ
 ).٢٤٦حديث/١(» السلسلة الصحيحة«     )٤(
 ).٦ص(» ختريج أحاديث فضائل الشام وأهله«مقدمة كتابه      )٥(




 

 

ًالواجبات واحلقوق ـ إنام هو تعريف املسلمني تدريسا وحمارضة وتأليفا بسرية  ً ً
ّ حسب استطاعتي، وحضهم عىل أن الصحيحة من مجيع نواحيها،ملسو هيلع هللا ىلص ِّالنبي 

       Á Â ﴿: ّيتخذوه القدوة الوحيدة هلم، كام رغب اهللا تعاىل منهم يف مثل قوله

Ã Ä Å Æ Ç  È É  Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ ؛  
 .»ويف ذلك سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

                                                
 ).٢٨ص(لعصام هادي » حياة العالمة األلباين بقلمه«ًنقال عن ) ٧ص(» بداية السول«     )١(




 

 

 

 
 

 
 
  

 
 :بادي بدء أقول

 فقد اجتمعا يف ظرف املكان ؛ة عظيمةَّكان بني الشيخني اإلمامني وشائج حمب
 اجتمعا يف ظرف املكان يف اجلامعة ...بأبداهنام وقلوهبام، ويف ظرف الزمان بقلوهبام

 منهام لصاحبه ٍّة كلَّة، واجتمعا يف ظرف الزمان بمحبَّبوياإلسالمية يف املدينة الن
بل مجعت ـ بت َّ القواسم املشرتكة بينهام قد قرّ أنّ إال،وتقديره له مع تباعد املكان

 .هامْيَنَدَد بُهام مع تباعْيَقلبـ بفضل اهللا تعاىل 
 :ومن القواسم املشرتكة بينهام باإلضافة إىل ما سبق

 .لف الصالحَّة ومنهج السنَُّّهام لراية السُعْفَر •
 .ة يف هذا العرصنُّّمن أشهر علامء السكوهنام  •
 . من ضعفهّالعناية بصحة احلديث النبوي •
 .البذل والعطاء العلمي مشافهة ومكاتبة •
 .الرتاث العلمي املكتوب واملسموع •
 :فاع عنهاِّة والدحرصهام وعنايتهام عىل إخراج كتب السنّ •

 البن أيب عاصم رمحه اهللا تعاىل قول النارش أثابه اهللا »نّةكتاب الس«جاء يف مقدمة   
ِّوأول بحث جرى حول هذا الكتاب كان بيني وبني أستاذي املحدث «: تعاىل َ َ َّ

ُالشيخ حممد نارص الدين األلباين يوم كنّا نتدارس فيام جيب علينا تقديمه من كتب  ِّ




 

 

َّألئمة اإلسالم خدمة ألنفسنا وألبناء ملتنا مما ّ ً   ِّ ينفع يوم الدين يوم ال ينفع مال َّ
ّوبعد مدة كتب إيل سامحة : إىل أن قال... ّوال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم ّ

َّاألستاذ الفاضل العامل العامل الشيخ عبدالعزيز بن باز مستفهام عام ترامى إليه من  ً
َموضوع نرش هذا الكتاب، وسأل عن الطريقة التي سينرش هبا ومنهج الت حقيق، ُ

ِّفكتبت إليه بام عندي، ثم قدر اهللاُ لقاء بيني وبني الشيخ نارص الدين األلباين،  َّ ًُ َّ
ُفتحدثا هبذا املوضوع وعرفت منهام بعد ذلك ما جرى بينهام ّ«. 

 لإلمام اجلهضمي رمحه اهللا »ملسو هيلع هللا ىلصِّفضل الصالة عىل النبي «ّوجاء يف مقدمة كتاب   
ُفقد كنت يف مذاكرة علمية يف إدارة «: تعاىل قول الشيخ نارص رمحه اهللا تعاىل
هـ مع فضيلة نائب رئيسها الشيخ ١٣٨١اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة سنة 

ُعبدالعزيز بن باز، فجرى احلديث فيها عن كتب السنّة وخمطوطاهتا، فذكرت  ُُّ
ًلفضيلته أن يف املكتبة الظاهرية بدمشق خمطوطا قيام بعنوان  ِّ ً لصالة كتاب فضل ا«ّ

ِّ لإلمام احلافظ إسامعيل بن إسحاق القايض األزدي، وأن املؤلف »ملسو هيلع هللا ىلصِّعىل النبي  ّ
وذكر مواضعها ملسو هيلع هللا ىلص يسوق فيه األحاديث واآلثار الواردة يف فضل الصالة عليه 

ِّباألسانيد املتصلة منه إىل رواهتا من الصحابة والتابعني، كام هي طريقة املتقدمني  َ ُ
 العارف بعلم احلديث ورجاله من احلكم عىل أخباره ثني، بحيث يتمكنِّمن املحد
لعله ال يوجد فيه من : ة أو ضعف، فقال حفظه اهللا تعاىلَّه من صحّبام تستحق

قائق؟ أو نحو هذا َّب الفضائل والرُ يف كتًا يوجد عادةَّاملوضوعات واخلرافات مم
ه يشء من أنه ليس في ـ وعهدي بالكتاب بعيدـ الذي أذكره : ُفقلت. من الكالم

د ِ إىل دمشق إن شاء اهللا تعاىل فأعَراسية ورجعتِّنة الدَّإذا انتهت الس: فقال. ذلك
: وأظنه قالـ ه َج أحاديثِّرَ خَّه كام ذكرت فاستنسخه، ثمَالنظر يف الكتاب فإذا وجدت
 .مه إىل األخ زهري الشاويش ليطبعه عىل نفقتناِّ قدَّعىل وجه االختصار، ثم

 َّ واستقر١٣٨٢م سنة َّ إىل دمشق يف أواخر شهر حمرُدتُنة وعَّس انتهت الّفلام  
ب التي ُقام يف غرفتي اخلاصة يب من املكتبة الظاهرية، وأعيدت إليها الكتُيب امل




 

 

 

متها إىل أمني املكتبة قبل سفري إىل اجلامعة اإلسالمية ّ سلُكانت فيها، وكنت
 . »فضيلة الشيخ إىل حتقيق رغبة ُ بادرت،١٣٨١نة السابقة َّيف الس

ج كثري من طلبة العلم يف مدارسهم، وإن كان للشيخ ابن باز النصيب ّختر •
غ الشيخ نارص للتأليف أكثر، ّغه للتدريس أكثر، وتفرّ تفرّاألكرب بحكم أن

، ًكامُبه حّب اإلمام األلباين يكونون من طالُ من املستفيدين من كتاًولعل كثري
 .هَباز ومل حيرض دروسابن ب اإلمام ُن استفاد من كتَوكذا م

 .الزهد يف متاع الدنيا •
 .القبول يف الداخل واخلارج •
، ومن أدلة ذلك ُ مع طول زمن معرفتهام وتباعد أقطارمها منهام لصاحبهٍّتقدير كل •

ذكره يف كتاب له أو يف جملسه، َ منهام عىل صاحبه عندما يٍّاملكاتبات بينهام، وثناء كل
 .بّة الطالَّ عن األقارب وخاصًوهذا مشهور عند األباعد فضال

 يف ًةَّ الشيخ نارص األلباين كان مرّ يف املدينة أنِّنِّ كبار السُدَثني أحَّوقد حد •
َرس أرس أحَّ كان يف ابتداء الدَّه، فلامَب حولّ والطالّجملس علمي هم يف أذنه ُدَّ

إىل  باز سيصل َ الشيخ ابنّر بأنّ عن املواصلة وتعذُا، فاعتذر الشيخًحديث
سيكون يف استقباله يف املطار، وذلك عندما سيذهب للسالم عليه أو املدينة و

ذلك  لكن الذي ال أجزم به هل كان ، باز يف اجلامعة اإلسالميةُكان الشيخ ابن
 يف اجلامعة أو أنه كان يف زيارة للمدينة فصادف ًعندما كان الشيخ نارص أستاذا

 ؟ره الشيخ إليها من أحد أسفاَه جميءُوجود
 :قال الشيخ باسم بن فيصل اجلوابرة أثابه اهللا تعاىلو •

 سامحة الشيخ ّأنـ األلباين ـ ف للشيخ َعرُومن األمور التي جيب أن ت«
نا َثَّا من زمن طويل، فقد حدًف الشيخ نارصِعرَي :عبدالعزيز بن باز 

بأنه أراد  ـ شفاه اهللا وعافاهـ  األمري عبداهللا بن فيصل الفرحان ّسمو
                                                

 .ِّقد تويف رمحه اهللا تعاىل     )١(




 

 

 إىل سامحة ُفذهبت: فقال. اً تقريبًالذهاب إىل الشام قبل مخس وأربعني سنة
ا هناك، ًدَ أحالشيخ ابن باز وقلت له بأنني ذاهب إىل الشام وأنا ال أعرُف

ا أذهب إليه وهو عىل عقيدة سليمة وبعيد عن البدع ً أحدُفِعرَفهل ت
ين ِّالداذهب إىل الشيخ نارص : : فقال الشيخ ابن باز ؟واخلرافات

 .األلباين فإنه عىل عقيدة سليمة
ا يف  ا أسبوعيً له درسّ أنُ إىل الشيخ نارص، فعلمتُفذهبت:  األمريّفيقول سمو

 مكثي يف َ إليه طيلةُ أذهبُبعد املغرب، فكنت ـ  يوم مخيسّه من كلأظنّـ بيته 
 .»ت حوايل شهرينَّدمشق التي استمر

ُوهذه القصة تذكرين بخرب: قلت ِّ  سلمة عندما أراد ابنُه أمحد بن سلمة أن َّ
ُيبة بن سعيد فسأل سلمة إسحاق يف رحيل ابنه إىل قتيبة، فقال َتُيرحل إىل ق

ي وروى عنِّي وأرى أن تأذن له يف الرحيل : إسحاق َّإن ابنك هذا قد أخذ عنِّ ّ
 .ّإىل قتيبة ليأخذ عنه، فإن عند قتيبة ما ليس عندنا، عسى أن ينتفع

ا يتعلق ًب الشيخ األلباين للشيخ ابن باز كالمَتَ ك: منهام من صاحبهٍّ كلاستفادة •
ق يف َنفُل إىل أهنا تَّتوص ـ األلباينـ بوية املودعة يف البنوك وأنه ّباألموال الر

لمحروقات من ل ًدفع قيمةُ وأهنا ت،وه اخلري غري الطعام والرشاب واللباسُجُو
   فكتب إليه الشيخ ...ُبع كتق وطبُبنزين وحطب وإصالح محامات وطر

 .ا له عىل رأيهًابن باز موافق
ه واإلفادة بام َطالعإب منه ُطلَا إىل الشيخ األلباين يًوكتب الشيخ ابن باز كتاب

 إىل اإلمام أمحد وكذا »داملسنَ«ة نسبة َّ صحَها عدمُلديه حول مقالة زعم صاحب
ِام القطيعيطعنه يف اإلم  .ِّإىل آخر الرسالة... َ

                                                
 ).٢١٧ص( »مقاالت األلباين«     )١(
 .ُّبترصف) ٢١-١١/٢٠(» سري أعالم النبالء«     )٢(
 ).١٣٣ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )٣(




 

 

 

 : منهامّتواضعهام وهضم نفسيهام عند مدحهام، وأكتفي بمثال لكل •
 العلم األفاضل رمحه اهللا تعاىل بقصيدة، ِ أهلُدَ مدحه أحَّا اإلمام ابن باز فلامَّأم

ا ًالكرم، وجعله مساوييف هد، وعىل حاتم ُّ أدهم يف الزِله فيها عىل ابنَّوفض
َلرش ة التي ّا إىل املجلًم ابن باز خطابيح يف القضاء، وملا كان ذلك كتب اإلماُ

ُ تلك القصيدة كدرتهّنرشت القصيدة وذكر يف خطابه أن  وأنه يربأ إىل اهللا من ّ
 .ضا هبا وأنه كرهها وامتعض منهاِّالر

 عن أيب بكر  ذكر األثر املشهورَّام مدح هضم نفسه ثمّواإلمام األلباين كل
كر ِبكي عند ذَ وأحيانا ي،»... ال تؤاخذين بام يقولونَّاللهم«: اِّالصديق 

 .املدح أو البشائر له
ثل ِ مُضاف إليهام اإلمام ابن عثيمني؛ فموتُ وي:الفراغ الكبري بعد موهتام •

ه يف مثل هذا ما ُكرِا حيسن ذَّ ومم،لَلَ جٌهؤالء الثالثة يف وقت متقارب خطب
 :نصهره اإلمام الذهبي عندما ترجم إلسحاق بن الفرات، قال الذهبي ما َكَذ
قال أبو . يار املرصية وقاضيهاِّ اإلمام الكبري فقيه الد،إسحاق بن الفرات«

:  ـالذهبيـ قلت . مات يف شهر ذي احلجة سنة أربع ومائتني: سعيد بن يونس
وفيها مات قبله الشافعي وأشهب بمرص، فمثل هؤالء الثالثة إذا خلت منهم 

 .هى انت»مدينة يف عام واحد فقد بان عليها النقص
 :وما أحسن قول القائل

 متى يمت عامل منها يمت طرف          عاملها عاش   حتيا إذا ما ُاألرض
 التلف يف أكفاهنا  وإن أبى عاد             الغيث هبا  إذا ما  كاألرض حتيا

هـ، واإلمام األلباين يف ٢٥/١/١٤٢٠ اإلمام ابن باز يف :تقارهبام يف املامت •
 .هـ رمحهام اهللا تعاىل٢٢/٦/١٤٢٠

                                                
 ).٥٠٤/ ٩( »سري أعالم النبالء«     )١(




 

 

 :اًا كان أو بعيدًاالة للمخالف قريبَبُ دون م قول احلّقاتفاقهام يف مبدأ •

 يف شبايب  احلقَُّ بحمد اهللا منذ عرفتِّإين« :قال اإلمام ابن باز رمحه اهللا تعاىل
ُوأنا أدعو إليه وأصرب  ُنِاهَدُا، وال أًدَايب يف ذلك أحَحُ عىل األذى يف ذلك، وال أِ

 فإن قبل فاحلمد هللا، وإن مل يقبل ؛وأصرب عىل األذى ا، أقول احلّقًيف ذلك أحد
 .»فاحلمد هللا

لقد « :ه يف الكيد لهُى خصومَعَعندما سـ رمحه اهللا تعاىل ـ وقال اإلمام األلباين 
 من تصميمي عىل العمل يف ُ عكسية ملا أرادوه، إذا ضاعفتٌه آثارّكان هلذا كل

 .»خدمة الدعوة حتى يقيض اهللا بأمره
 أبايل بالناس ّتامنه حيمالين عىل أالِرمة كُوجوب بيان العلم وح« :اًوقال أيض

 .»طواِخَوا أم سُضَر

 . منهام عىل جائزة امللك فيصل العامليةّحصول كل •

الشيخ حممد إبراهيم شقرة ثني ّ حد:ادان هباَرُ ولعلهام امل،ؤيا املشهورةُّالر •
رأى « :قال ـ األلباين رمحه اهللا تعاىلطلبة الشيخ كبار د َأححفظه اهللا تعاىل ـ 

ؤيا قبل وفاة الشيخ ابن باز بفرتة يسرية، رأى ُاحلني عندنا يف الشام رَّد الصَأح
ا أحدمها فوصل إىل َّة نحو األرض، أمّها بقوّامء وقد اجتَّكوكبني يف الس

ا الذي وصل إىل األرض فأحدث َّفأم. ا من األرضًر قريبَاألرض، وبقي اآلخ
د َ فسأل أح، استيقظَّثم! عون ويتساءلون ما اخلرب؟َزْفَ جعل الناس يًا هائال دوي

 له املجتمع ويكون ّث هيتزُ حيدٌهذا أمر: ِّؤيا فقال املعربُّين عن تلك الرِّاملعرب
 . ه وهو الكوكب الثاينُبه مثلُعقَ يَّ بليغ، ثمٌلذلك أثر

                                                
 ).٢٩٥ص(لمجذوب ل»  عرفتهمعلامء ومفكرون«   )١(
 ).٤١ص( »حياة األلباين«     )٢(




 

 

 

َقال حم  َّ، ثم:وت الشيخ ابن باز  بمُى جاء اخلربّ حتٌ أيامِفلم يمض: ثيِّدُ
 بعده بفرتة يسرية، وهو تأويل الكوكب الثاين الذي :مات الشيخ األلباين 

 .لَّر عن اللحوق بالكوكب األوَّتأخ
 .ّرحم اهللا الشيخني وجعل الفردوس األعىل مستقرمها ومثوامها

 كان ّا إالًط واديَبَا وال هًا مسريُمهُاشرتاكهام يف اآلالم واآلمال، فام سار أحد •
ا اشرتاكهام يف اآلمال فيدخل يف ذلك َّ أمل ألمله؛ِّه معه يأمل ألمله ويؤمُصاحب

 من ذلك يف حرصهام ٌم يشءّعي يف نرشها، وقد تقدَّبها، والسُة وكتنُّّنرصهتام للس
 :ا اشرتاكهام يف اآلالم فمن صورهَّ وأمة،ب السنُّوعنايتهام عىل إخراج كت

o  ما حصل من بعضهم يف اجلامعة اإلسالمية، عندما حصل لإلمام األلباين
: وقامت إدارة اجلامعة بدورها عىل إهناء خدماته، وبلغ ذلك الشيخ نارص قال

ًبنا اهللا ونعم الوكيل، قال اإلمام ابن باز مسليحس حيثام تقوم بواجب « :ا لهِّ
 .»الدعوة ال فرق عندك

o اج الشيخ من األردن رت إخرَّ قرّ حكومة األردنّوعندما بلغ الشيخ ابن باز أن
 فيه بعدم إخراج الشيخ نارص ُعَشفَابق يَّ األردن السِكِلَا إىل مًكتب الشيخ كتاب

   الشيخ ُت عنيَّ املوافقة، وقرّك إالَِل فام كان من امل،رهم بمقام الشيخِّويذك
 . الشيخ نارص بالبقاءْنيَابن باز بقبول الشفاعة، وع

o  ًابن باز أن الشيخ األلباين ذكر كالما ومن دفاع الشيخ األلباين عن الشيخ ّ
 :َألحد املخالفني جاء فيه

البتة؛ ألنه ال يعرف، فليخجل بعد هذا » الفتح«ِّوال عربة بكالم املعلق عىل «
 .»!ُوليتب» اهللا يف السامء«من يدعو الناس إىل عقيدة 

لق عىل املع«: ويشري بقوله... «: األلباين رمحه اهللا تعاىل بقولهّفتعقبه الشيخ 
ِّإىل فضيلة الشيخ ابن باز حفظه اهللا من كل مكروه ونفع به املسلمني، » الفتح

عند أهل السنة وصف اهللا سبحانه بأنه الصواب  :وذلك ألنه قال يف تعليقه




 

 

ّفوق العرش كام دلت عىل ذلك نصوص الكتاب والسنّة، وجيوز عند أهل 
 ...»صحيح مسلم«، كام يف »أين«السنّة السؤال عنه بـ

ًوهذا حّق ال خيفى إال عىل أعمى البرص والبصرية عياذا باهللا تعاىل ّ«. 
o فأرجو اهللا أنكم يف ... «: وجاء يف رسالة كتبها الشيخ ابن باز إىل الشيخ نارص

ّ املرض الذي أمل بكم قد زال، شفاكم اهللا من كلّة وعافية وأنَّصح  سوء ّ
 العافية يف َيع إخواننا لباس، وأسبغ علينا وعليكم وعىل مجونرص بكم احلّق

 .»ين والبدن إنه خري مسؤولِّالد
o ه من البكاء َ موت الشيخ ابن باز مل يتاملك نفسُ نارص خربَعندما بلغ الشيخ

ا هللا ّإن«: ة، وقالَّ وتكلم عنه بكلامت رقيقة بار،ةَّفدمعت عيناه دمعات حار
 ً رمحه اهللا رمحة،ا منهاً خريخلفنيا أجرين يف مصيبتي وَّ اللهم،ا إليه راجعونّوإن

 .ًجزاه عن اإلسالم واملسلمني خرياواسعة و
 ُحممول  حدباء   آلة   عىل    ا ًيوم         ُه أنثى وإن طالت سالمتِ ابنّكل

رية العلامء، نسأل اهللا تعاىل أن جيعل ِ من خ:لقد كان الشيخ عبدالعزيز 
 للمصطفى صلوات اهللا د لدامتَ هذه احلياة دامت ألحّ ولو أن،مأواه اجلنة

  .» وأحلقنا وإياه بالصاحلني: ،ه عليهُوسالم
ديع الشعر يف وصف االثنني الذين يشرتكان يف َ من بُتأومن لطيف ما قر •

 ّ أسوقها مع تغيري يسري يف ثالث كلامت ال خيتلصفات متشاهبة مخسة أبيات
مامني ابن باز ّ، وأحسب أن هذه األبيات تناسب تشابه اإلهبا وزن األبيات

 :واأللباين رمحهام اهللا تعاىل

                                                
 ).٧٣٣-٧٣٢القسم الثاين ص/١٣(» سلسلة األحاديث الضعيفة«     )١(
 ).١٦٧ص( »باز والعلامءابن سائل املتبادلة بني الشيخ َّالر«   )  ٢(
 ).١٥ص( »يخنا نارص الدين والسنةمع ش«     )٣(
 ).٣٠٤ص( »تاريخ اخللفاء«األبيات ألرصم بن محيد، وقد نقلها اإلمام السيوطي يف      )٤(




 

 

 

ــ      جتــري ببحــرً ســفينةُرأيــت ُإىل بحــرين دوهن ــُام البَ   ُورُح
ــَإىل ق ــُ ضــوؤِنْيَرَم ــواء     اًمها مجيع ــٌس ــنََارَ ح ــصريُه بي   ُام الب
ــ     اك هـذاَه ذِشبُ يـ القمرينَالِك   ُريِصَوذا هــذا وذاك وذا ب

ــ ــإن ي ــذا ذاك ذا أو ذاك ُكَف ــ     ه ــِيلَف ُا رسً يف ذا و ذاك مع   ُورُ
  نـــريُ مٌه بـــدرُوهـــذا وجهـــ      عـــىل ذاٌ ممـــدودِدْجـــَ املُاقَوِر

 ها من رسائلُ انتقيتٍ أن أذكر كلامتُ آثرت:تهامَّ من رياض حمبٌثمرات •
 : جاء يف بعض رسائل اإلمام ابن باز إىل اإلمام األلباينَّبعضهم لبعض، فمام

ِوحم... « ها، جعلني اهللا وإياكم  لكل الزم وحاجة يف إمكانه قضائٌّستعدكم مُّبُ
 .»ني يف جالله إىل أن نلقاه سبحانهِّمن املتحاب

ي اخلري للقيام بطبع ِّى بعض حمبَدَط لُّيف التوس ـ إن شاء اهللاـ سع ُل الوِوسنبذ«
 .» يف ذلك إن شاء اهللاُّ ونفيدكم بام يتم،»صحيح مسلم«ـخمترصكم ل

 :يف بعض رسائل اإلمام األلباين إىل أخيه اإلمام ابن باز رمحهام اهللاا جاء َّومم
 اجلزيل عىل ما بذلتموه من ّم إىل سامحتكم بالشكر األخويَّ أتقدِّفإين... «
عودية وتسهيل ُّود حثيثة يف سبيل تيسري شأن زياريت للمملكة العربية السُهُج

 .»ظروف معاجلتي يف مستشفياهتا
حتموين ألقوم عىل تصحيح ّكم بأخيكم حيث رش ظنَِّسنُوأشكر لكم ح... «

ة للطبع ومقابلتها بالنسخ املطبوعة واملخطوطة، ولكني أرى أن ّنسخته املعد
 .»...عفوين من القيام بذلك وتكلفوا به غرييُت

                                                
 .»ملكني«: يف أصل القصيدة   )١(
 .»امللكني«: يف أصل القصيدة   )٢(
 .»أمري«: ةيف أصل القصيد   )٣(
سائل املتبادلة بني الشيخ ابن باز َّالر« كتاب  يف)١٧٣ص( إىل) ١٥١ص( الرسائل كاملة من :انظر   )٤(

 . حممد املوسى وحممد احلمد: إعداد»والعلامء




 

 

 :ومن باب الرتويح أسوق هذه القصة املتعلقة باإلمامني •
، وكان :رص الدين األلباين ا مع الشيخ حممد ناًد طلبة العلم راكبَكان أح

يا شيخ، هذه رسعة : ارة، فقال ذاك الطالبَّع يف قيادته للسيِرسُالشيخ نارص ي
ا ً أو كالم. ذلك من إلقاء النفس إىل التهلكةّوال جتوز، والشيخ ابن باز أخرب أن

 ! القيادةّب فنِّهذه فتيا من مل جير: ا من هذا، فضحك الشيخ األلباين وقالًقريب
. لهُانق :فقال. يا شيخ، سأنقل هذا الكالم إىل الشيخ عبدالعزيز: الطالبفقال 

ه بكالمي مع ُ يف مكة وأخربت: عبدالعزيز َ الشيخُفقابلت: قال الطالب
  هذه فتوى من :  وقالَالشيخ األلباين وأخربته بكالم الشيخ يل، فضحك

 .!ّمل جيرب دفع الدية

سري أعالم «اإلمام ابن باز ما جاء يف م اسِومن لطائف املوافقات فيام يتعلق ب •
 يف الكنية ُه الشيخُكِشارُ اإلمام الذهبي رمحه اهللا تعاىل ترجم إلمام يّ أن»النبالء

ن ِتقُث مِّحمد«:  قالَّ ثم»...ابن باز احلافظ اإلمام، أبو عبداهللا« :واللقب، فقال
 .»هـ٦٢٢هـ ومات ٥٢٢د سنة ِلُ و،مفيد

:  البن عساكر»تاريخ دمشق«ام األلباين ما جاء يف اإلماسم ِا يتعلق بَّومم
 ًكان ثقة: قال اخلطيب. ث هبا وببغداد ومرصَّ قدم دمشق وحد،حممد بن نوح«

 .»به وال أحسنُ من كتَّا أصحًا، وما رأينا كتبًمأمون

 عن الشيخني قاله الشيخ ٌ سديدٌا هلذا املبحث كالمًه ختامُكرِن ذُومما حيس •
 هذين ّوإن«:  كالمهّاد البدر أثابه اهللا تعاىل، ونصَّحسن العبث عبداملِّاملحد
ذين َّقني، الِّمن العلامء الكبار اجلهابذة املحق ـ أي ابن باز واأللباينـ مني َلَالع

 عظيمة يف العقيدة، وقد ٌودُهُ منهام له جٌّة العالية، وكلَّهلم العناية الفائقة، واهلم
                                                

 ).٧٣ص( »اإلمام ابن باز«   )١(
)١٣٤-٥٦/١٣٣(     )٢.( 




 

 

 

وحصل بسببهام النفع العظيم لإلسالم حصل عىل أيدهيام اخلري الكثري، 
 .»ئاهتامِّواملسلمني، فجزامها اهللا أحسن اجلزاء، وغفر هلام، وجتاوز عن سي




 

 

 
 

 
  

 
 بآداب ً وتذكرةً كثريةَ فيه فوائدّ هذا املوضوع بمبحث مستقل ألنَ إفرادُآثرت

 ومنهم ، بني أهل العلمً عمليةً فرأيناها ترمجةًأهل العلم التي قرأناها مكتوبة
م يف ُّا إلزالة توهًهللا تعاىل، وأيضعليهام رمحة اومحود التوجيري الشيخان األلباين 

 وشحناء، أعاذمها اهللا تعاىل اً بني الشيخني عداءّ أنّن يظنَّأذهان بعض الناس مم
 .من ذلك
ا ّعيننا عىل التخلق بحسن األخالق وأن يرصف عنُّ تعاىل نسأل أن يواهللاَ

 .ئهاِّسي
 : أعقبها بنتيجةَّمة ثمّأذكر مقد.. ًعودا عىل بدء
ة وإن اختلفت نُّّة يف اهللا ونرصة السَّة جتمعهم املحبنُّّفعلامء الس: أما املقدمة

 .همُ قائدُّهم والنصُ رائد فاحلّق،همُهم وتباعدت أقطارُأعصار
 ؛ من النظرّوما يقع بينهم من اخلالف يف املسائل العلمية فهو خالف له حظ

ا مسائل األصول َّ واحد، أمٌ املصيب له أجران واملجتهد املخطئ له أجرُدِاملجته
 .فهم عىل قلب رجل واحد

 يف غري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ محود عىل الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ األلباين الشيخ َّرد
 ـ، رمحه اهللا تعاىل ـ األلباين عىل الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ محود الشيخ َّمسألة، ورد
 فكان ماذا؟

ٌّلزوم ملنهج األدب يعرف كل  بل بينهام ،ةنُّّلعلم ونرصة الس منهام صاحبه باٌ
 :قواسم مشرتكة متشاهبة




 

 

 

 .ة ومن أبعد الناس عن املناصب والشهرةنُّّفالشيخان من علامء الس
 .ن هلام املكانة والتقدير عند مشايخ العلم وطلبتهَّوالشيخان مم

 .والشيخان من املكثرين يف التصنيف
 رمحه ـان للشيخ محود دود عىل املخالفني، وإن كُّوالشيخان من أصحاب الر

 .بق والكثرة يف ذلكَّ السُ قصبـاهللا تعاىل 
بق يف كثرة َّقصب الساأللباين لة، وإن كان للشيخ َ متداوٌ مشهورةامبهُوكت
 .به وطباعتهاُتداول كت

 بإطار أدب اخلالف، وطلب ًدود بينهام كانت مأطورةُّ الرّ أن:شاهد املقال
 . مقصد اجلميعاحلّق
 يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عىل الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـود  الشيخ محَّرد

 يف فاحتة كتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـبعض مسائل الصالة، فقال الشيخ محود 
كر ُكر التنبيهات نبدأ بشِوقبل ذ«: »ات عىل رسالة األلباين يف الصالةالتنبيه«

 ،نكاره عىل املبتدعني يف النية وعىل إ،الةَّالشيخ األلباين عىل اعتنائه بشأن الص
 وعىل إنكاره عىل املحافظني عىل ،ج ِّه عىل من أنكر الصالة عىل آل النبيِّوعىل رد
ل ُّا ال جيوز التوسَّ وغري ذلك مم واحلقِّةل باجلاه واحلرمُّعة كالتوسَالت املبتدُّالتوس
ون إىل اخلري اه من حزبه املفلحني الذين يدعَّول أن جيعلنا وإيؤ واهللا املسبه،
 .»أمرون باملعروف وينهون عن املنكروي

 ٌ سهوّ فهو ال شكـاه َّ وفقنا اهللا وإيـف ِّوما وقع من املؤل«: )٦ص(وقال يف 
 .»...سلم من ذلكَ من يَّلَ وق،منه

: جا حول تفسري قوله ً كالمـ رمحه اهللا تعاىل ـ نقل عن األلباين )١٣ص(ويف 
ّ بني أن» ليس إليكُّوالرش«  قال يف َّ ساق األدلة والتعليل، ثمَّ ثم،اً تفسريه نظر يفّ

سن ُ يف حّ األلباين يف أثناء كالمه مل يشكُره الشيخَّر ما قرَّومن تدب... «: آخر كالمه
َّره فذلك خطأ يف العبارة وقل ِل كالمه وآخَّر، وما وقع يف أوَدَعقيدته يف باب الق




 

 

اه ومجيع املسلمني َّقنا وإيِّول أن يوفؤ واهللا املس، من البرشٌدَأن يسلم من اخلطأ أح
لف الصالح َّ السَ وأن يسلك باجلميع سبيل،رىض من األقوال واألعاملَ ويُّملا حيب

 .» لسميع الدعاء قريب جميبِّ ريبّ إن،من الصحابة والتابعني هلم بإحسان
 ِّ صالة النبيصفة« لكتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـمة الشيخ األلباين ِّوجاء يف مقد

 يل أن أشكر فضيلة َّدُ ال باًوختام«:  الطبعة األوىل ملكتبة املعارف)٣٢ص( »ج
 إىل »...بّاء والطالَّصح القرُالشيخ التوجيري عىل اهتاممه بالكتاب وحرصه عىل ن

 وهي أربع ـ فيها عرتف بإصابته احلقَّأوأرى من متام الشكر أن ... «: أن قال
 .»... إىل رأيه فيهاُ رجعتِّ وإين،سألةل من ثالث عرشة مئمسا

 .هذا جممل كالميهام
ُ كالمهام يف كتابيهام قد مر عليه أكثرّومع أن تهام َّ أن حمبّ إالً سنةَ من أربعنيَّ

 معلوم بل هو األصل ٌر دام حتى موهتام، وهذا أمرَ منهام لآلخٍّلبعضهام وتوقري كل
 بإيراد الدليل، وال دليل هنا، فكيف نة، والناقل عن األصل حمجوجُّبني علامء الس

 : منها؟ كثريةٌإذا كان مع استصحاب حال األصل أدلة
هـ وأخرب بعض ١٤١٠ياض عام ِّ الرـ رمحه اهللا تعاىل ـ زار الشيخ األلباين *

َمن معه أنه ي َد مقابلةَوّ  الشيخ محود  ِخربُ فأ،رمحه اهللا تعاىل الشيخ محود التوجيري ُّ
ُودعي إىل وليمة م ا األلباين إىل بيته َامة للشيخ األلباين فحرض الشيخ محود ودعَقُ

ٌ وحرض مجع كثريَ األلباين الدعوةُى الشيخَّفلب  هلم الشيخ محود َ من طلبة العلم فتحٌ
 . انتهى الشاهد منه،ة وتوقريَّ وحمبٍ تقديرَه قبل بيته، فكان لقاءَقلب

احلميد وهو  حسن بن عبد حدثني الشيخ عيل بنكامـ  كان الشيخ األلباين *
 اًْرصَ فيها نّ إن:مها ويقولِّفخُم ردود الشيخ محود ويِّظَعُ يـمن خواص طالبه 

 .نةُّة وأهل السنُّّللس
ا ً الشيخ نارصّإن«:  وبمناسبة صدور جائزة امللك فيصل قال الشيخ محود*
َمنح راسة الشيخ محود، فقد ِ وقد أصابت ف.»عطاها خلدمته للسنةُن يَ ممن أحّق ِ ُ




 

 

 

 وذلك بعد موت الشيخ محود بسبع ،هـ١٤١٩الشيخ األلباين تلك اجلائزة سنة 
 .اًسنني تقريب

 .»نةُّ يف السٌ الطعن فيه طعن،نةُّ عىل السٌمَلَاأللباين ع« :اًوقال الشيخ محود أيض* 
 : منها،ةَّبعد هذا نخلص بنتيجة فيها فوائد مج

 .ً وعمالًزومه علام ولب احلقَِّلَة عىل طنُّّ حرص علامء الس*
نة ال يلزم منه اختالف القلوب كام هو ُّ اختالف اآلراء بني علامء السّ إن*

 .الشأن يف أهل األهواء
 . منه لصاحبه عىل أحسن املحاملٍّ كلنة لبعضهم مع محلُّاء علامء السَعُ د*
 .اًنة بلقاء بعضهم بعضُّح علامء السَرَ ف*

َ، ومجا التوجيريًمحود وًنارصا األلباينرحم اهللا الشيخني  عهام يف اآلخرة يف َ
  .رِقتدُمقعد صدق عند مليك م




 

 

 
 

 
 

 
َحياة الشيخ حياةكانت  ُ خري يف مقتبل عمره وشبابه وشيخوخته، وقد ُ

ُأعجبني هذا البيت الشعري فجعلته عنوانا هلذا املبحث، وذكرت حوادث  ً ُ ُِّ
ُوأخبارا من حياة الشيخ تناسبه ِ ً. 

ًخبار أذكر كالما للشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وقبل سياق تلك احلوادث واأل
ّأحسب إن شاء اهللا تعاىل أن الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قىض عمره يف مجيع مراحله 

 :عىل خري، قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ُوأهم املرشوعات العلمية عندي هو ما أسميته« تقريب السنّة بني يدي «: ّ
من األحاديث الصحيحة يف كتاب واحد، عىل ُ، قصدت فيه مجع ما أمكن »َّاألمة

 أن ألأسأل اهللا . ِّطريقة املحدثني وقواعدهم العلمية يف متييز الصحيح والضعيف
ِّييرس لنا حتقيق ذلك ُ«. 

ُفإين قد أفنيت ... «: : قالَّثم  ِّفيه شبايب، وقضيت فيه كهولتي، وأمتم به ِّ ُ ُ  
ّـ اآلن ـ شيخوختي، سائال اهللاَ ـ جل يف  َّعاله ـ أن أكون ممن قال فيهم الرسول ً َّ ُ

ُخريكم من طال عمره وحسن عمله«: ملسو هيلع هللا ىلص ُ ُ َ ُ، راجيا منه جل شأنه حسن اخلتام، »ُ ًّ
 .»والوفاة عىل اإليامن

ُفها أنا ذا، وقد بذلت نضارة شبايب، ونشاط كهولتي، وما ... «: :وقال  َ َ ُ
                                                

 ).٢٨-٢٧ص(عصام موسى هادي : مجع وإعداد» ّحياة العالمة األلباين رمحه اهللا تعاىل بقلمه«   )١(
 . السابقاملرجعًنقال عن ). ٦/٨(» السلسلة الصحيحة«     )٢(




 

 

 

ّبقي عندي من القوة يف شيخوختي، وجل فراغي ووقتي يف  خدمة هذا العلم َّ
ًالرشيف، مع احلرص الشديد عىل االطالع عىل املخطوطات واملصورات، فضال  َِّّ
ّعن املطبوعات، ال يكاد يشغلني عن ذلك يشء مما يشغل غريي من طالب العلم  َ َ ُّ ٌ َ
ُوأهله، إال ما ال بد منه، ومع ذلك فإين كلام تقادم العهد يب وطال عمري ازددت  ُ ُّ َِّ ُ ّ

ّ، وبأن اإلنسان É Ê Ë Ì Í Î ﴾  ﴿: ول اهللا تبارك وتعاىلًإيامنا بق
ًكلام ازداد علام مع الزمن كلام ازداد معرفة بجهله، ولذلك كان من أمر اهللا تعاىل  ّ ًّ

ُ ولذلك كان من دعائه .﴾3 2 1 0 ﴿: ًأن قال له تعليام لناملسو هيلع هللا ىلص ِّلنبيه 
ُاللهم انفعني بام علمتني، وعلمني ما ينفعن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ ّ  .»»ًي، وزدين علامَّ
 : ًفبوركت مولودا* 

ِّظهر نبوغ الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف مقتبل عمره؛ يؤكد ذلك حصوله عىل  ُ َ ُ
 .الشهادة االبتدائية يف أربع سنوات كام سيأيت

هل كان حيسن اللغة العربية عندما هاجر إىل : ُقال رمحه اهللا تعاىل عندما سئل
 دمشق مع والده وأهله؟

ً من اللغة العربية شيئا، بل كنت ال أعرف من األحرف العربية شيئا، ال أعرف« ً
َ يف تعليمنا، مع أنه كان إمام مسجد، :من أجل أنه مل يكن هناك عناية من الوالد 

ًوربام كان شيخ كتاب، فلام جئنا إىل دمشق ما كنّا نعرف شيئا من القراءة والكتابة، كام  َّ َّ ُ
! وال األلف من النفطية! عرف اخلمسة من الطمسةما ن: يقولون عندنا يف سورية

َهي العصا التي يستعملها شيخ الكتاب حينام يريد أن يصطاد آخر ولد : النفطية ِ َّ ُ
: ًيعبث هناك يطوله هبا، وكانت املدرسة هناك مدرسة أهلية جلمعية خريية اسمها

ّالطة الطالب ُمجعية اإلسعاف اخلريي، فهناك بدأت تعليمي، وبطبيعة احلال بسبب خم
                                                

 .٨٥: اإلرساء     )١(
 .١١٤: طه     )٢(
 ).٨-٧ص(لشيخ اإلسالم ابن تيمية » ِّالكلم الطيب«حتقيق      )٣(




 

 

ّللغة العربية ـ أو باألحرى اللغة الشامية ـ أقوى من الذين مل يكونوا كان تعلمي 
ّدا يبدو لتقدمي يف السن ِّمنتمني إىل املدرسة، وأذكر جي ِّبالنسبة للطالب االبتدائيني، ً ّ

فقد جاوزت السنة األوىل والثانية يف سنة واحدة، ولذلك حصلت عىل الشهادة 
ِّ قد فطرين عىل حب اللغة العربية، وهذا ألّيف أربع سنوات، ويبدو أن اهللا االبتدائية 

ِّاحلب هو الذي كان سببا كسبب مادي بعد الفضل اإلهلي  ً ًأن أكون متميزا متفوقا عىل ّ ِّ ًِّ
 .ِّزمالئي من السوريني يف علم اللغة العربية ونحوها

ّوأذكر جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينام كان يكتب ً ً مجلة أو بيت شعر عىل ِّ
ّاللوح ويسأل الطالب عن إعراب تلك اجلملة أو ذلك البيت يكون آخر من يطلب 

َمنه هو األلباين، وكنت يومئذ أعرف بـ فحينام » األلباين«َّ، أما كلمة »األرناؤوط«ُ
ّخرجت من املدرسة وبدأت أكتب؛ ألن كلمة  تشبه أو تقابل كلمة » األرناؤوط«ُ

ّن العرب ينقسمون إىل شعوب ففيهم املرصي والشامي ، وكام أ»العرب«
ِّألبان، وإىل الرصب من : إىل آخره، كذلك األرناؤوط ينقسمون إىل... واحلجازي

عموم » األرناؤوط«وكلمة » األلبان«يوغسالفيا، وإىل بوشناق، فإذن بني كلمة 
 .ّوخصوص، فاأللبان أخص من األرناؤوط
ّاحد إذا عجز الطالب عن اإلعراب ِفكان أستاذ النحو خيرجني آخر و

ِّإيه يا أرناؤوط إيش تقول؟ فأصيب اهلدف يف كلمة واحدة، فيبدأ يعري : ويناديني ُ
 هذا أرناؤوطي؟! مش عيب عليكم؟: ِّالسوريني يب ويقول

 .»َّوهذا من فضل اهللا عيل
 :ًوبوركت ناشئا* 

ّكنت من بني كل«: قال رمحه اهللا تعاىل ُوحيد الذي يالزم أباه يف َ إخواين الولد الُ ُ َِ
 .»ذهابه إىل املساجد

                                                
 ).٩-٨ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين حياته ـ دعوته ـ جهوده يف خدمة السنّة«     )١(
 ).١٤ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )٢(




 

 

 

ًقال يل مرة«:  عن أبيه:ّومما قاله الشيخ  ُأنا ال أنكر أنني استفدت منك: َّ ِ ُ .  
ً وهذا أنا أعرفه جيدا منه أنهوأنا ابنُه وصغري، ؛ ألنه كان يأيت للمساجد التي  استفادِّ

ُفيها قبور كعامة املشايخ، فأنا كنت أقول له .. هذا يا والدي ال جيوز، وهذا فيه كذا: َّ
 .»إىل آخره... وفيه كذا

ٌولقد كنت أذهب مع بعضهم ـ وأنا صغري .. «: ًوقال أيضا عن بعض شيوخه ُ  
ِّمل أتفقه بالسنّة بعد ـ إىل قرب الشيخ ابن عريب ألصيل معه عنده ُّ ُفلام أن علمت حرمة ! ّ ُ ّ

ًذلك باحثت الشيخ املشار إليه كثريا َ ّ حتى هداه اهللا تعاىل، وامتنع من الصالة هناك، ُ
ًوكان يعرتف بذلك يل، ويشكرين عىل أن كنت سببا هلدايته، رمحه اهللا تعاىل وغفر له،  ُ ُ

 .»واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
ني ـ من أوائل ّواحلّق أن هذه املسألة ـ أي الصالة عند قبور الصاحل«: ًوقال أيضا

فكان  إذ كانوا فيها عىل طريقة والدي؛ ،ُاألسباب التي انفصلت هبا عن معظم املشايخ
ُمن بواكري ما بدأت به مما يشبه البحث العلمي أن تتبعت هذه القضية يف بعض  َُّ ُ ّ
ُاملراجع الفقهية واحلديثية مما حتتوي مكتبة والدي، فكتبت بعض الصفحات ذهبت ُ ّ 

 يف تلك املواطن، وبخاصة املساجد املبنية عىل قبور ًفيها إىل كراهية الصالة حتريام
ُاألنبياء واألولياء، مستدال عىل ذلك بام وقعت عليه من أقوال العلامء يف تلك   

ُاملراجع، وقدمت رسالتي إىل شيخي الربهاين يف األواخر من رمضان ّ...«. 
ِّرخ حلب املشهور باأللباين رغب يف لقائه، ّملا سمع الشيخ راغب الطباخ مؤو

ُوكان األلباين وقتها شابا يف مقتبل العمر، فلام قابله أعجب به ملا سمع عنه من نشاطه  ّ ُ  
ًالعلمي والعميل، ورغب الشيخ الطباخ يف إجازته بمروياته وقدم له كتابا فيه إجازة  ّ

 .مشاخيه له
                                                

 ).٢٠ص(ملحمد بيومي » اإلمام األلباين«     )١(
 ).١٦ص(لعصام هادي »  بقلمهّحياة العالمة األلباين«ّنقال عن ) ١٢٩ص(» حتذير الساجد«     )٢(
 ).١١ص(» ّحياة العالمة األلباين بقلمه«ًنقال عن ) ٢٧٩ص(» علامء ومفكرون«     )٣(




 

 

ّحمدثها األكرب العالمة   دمشُقْتَفَرَع«: أمحد مظهر العظمةوقال عنه األستاذ  َ ِّ ُ
ّبدر الدين احلسيني، فلام توفاه اهللا خلت الديار من إمام تتجه األنظار إليه يف علوم  ِّ ِّّ ّ
ُاحلديث، غري أن فتى أرناؤوطيا نشأ نشأة علم وتقى، وكان له من اسمه نصيب َ ً ّ :

شباب بخدمته للحديث ِّهو األستاذ حممد نارص الدين األلباين، عرف يف أوساط ال
ُوعلومه، ومجع الشباب عليه واشتهر بينهم، واستطاع بفصاحة لسانه العريب 

 .»َوطالوة حديثه وجودة مناقشته أن يستأثر بنخبة تأخذ عنه وتتلمذ عليه
 .كةَ مبارٌجهودلأللباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ويف مقتبل شبابه كان 
َّر يف دراسة علم احلديث تبينَت يل أخطاء وبعد االستمرا«: قال رمحه اهللا تعاىل َ

 .ًكانت سائدة يف ذلك الوقت، باتباعهم بعض البدع
: يف الكتاب األخري ذكر فيه عن سفيان الثوري» حاشية ابن عابدين«ًفمثال يف 

َّأن الصالة يف مسجد بني أمية بسبعني ألف صالة ّوهذا األثر معزو البن عساكر يف . ّ
ٌ األثر وإذا بإسناده ظلامت بعضها فوق بعض، فقلتُ، فوجدت هذا»تارخيه« ُ :

ولو كان ! كيف يروي هؤالء الفقهاء هذا األثر والسند كام ذكرت؟! سبحان اهللا
 .»ًالسند غري ذلك لكان معضال كام يقول علامء املصطلح

ومن األسباب الرئيسة يف بداية طلبه لعلم احلديث ـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ قوله 
  :هللا تعاىلرمحه ا
 من اًد الباعة جزءَى أحَوذات يوم الحظت بني الكتب املعروضة لد ...«
د رشيد يصف فيه ِّ؛ ووقعت فيه عىل بحث بقلم السي فاشرتيته»جملة املنار«

َشري إىل حمُ، وي للغزايل»اإلحياء«كتاب  ِاسنه ومآخذه،َ ِ  هذا َ مثلُهِة أواجَّل مرَّ وألوَ
                                                

 ).١٩ص(» َترمجة موجزة«     )١(
أليب أسامء عطية بن صدقي عيل سامل » الدين األلباينصفحات بيضاء من حياة اإلمام حممد نارص «    )٢(

 ).٢٦ص(
 .»َّاحلادثة التي غريت جمرى تاريخ حياة األلباين«: ًانظر القصة كاملة يف مبحث   )٣(




 

 

 

 أميض ألتابع موضوع َّ، ثمهِّ ذلك إىل مطالعة اجلزء كل، فاجتذبنيالنقد العلمي
 .»...»اإلحياء«

 :وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب* 
امحلوين إىل املكتبة، فإذا أدخلوه : ّملا ثقل يف مرضه الذي مات فيه كان يقول ألهله -١

مر ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يضطجع ويأفكان . ال تستطيع: قالوا. أجلسوين: إليها قال
 .بالكتاب فيقرأ عليه

ّا ضعفت يده عن الكتابة الطويلة كان يميل عىل بعض أبنائه وحفدته ما خيرجه ّ مل-٢ ُ ُ
 .من أحاديث

كان ـ الشيخ األلباين رمحه اهللا : قال الشيخ حممد إبراهيم شقرة حفظه اهللا تعاىل  
   اكتب: ًإنه إذا أراد أن يكتب شيئا قالتعاىل ـ ال هيدأ عن البحث، حتى 

 .اكتب يا لؤي... اكتب يا عبادة... يا عبداللطيف
أمىل الشيخ األلباين قبل وفاته بشهور قليلة ثامين «: حسنبن  قال الشيخ عيل -٣

صفحة يف ختريج حديث ضعيف منكر حشد له بني يديه عىل طاولته عرشة 
 .»عرشات املراجع احلديثية خمطوطة ومطبوعة

ّ اتصل به قبل شهر من وفاته وسأله عن تفسري ّ أن الشيخ األلباينكذلكذكر و -٤
 .للقرآن نيس اسمه

ِكان آخر كتاب عمل به شيخنا ـ يرمحه اهللا ـ يف السنتني األخريتني «: ً وقال أيضا-٥
، ولقد قال يل حني »هتذيب صحيح اجلامع الصغري واالستدراك عليه«هو كتابه 

َسألته عنه أول اشتغاله به َّ َهذا مرشوع اقرتح«: ُ َه عيل مريض وعجزيٌ َ َّ ُ«! 
                                                

رون «     )١(  ).٢٧١ص(للمجذوب » عرفتهمعلامء ومفكِّ
 ).٩٥-٩٤ص(» صفحات بيضاء«     )٢(
 ).١٧ص(» ّمع شيخنا نارص السنّة والدين«   )٣(




 

 

ّ ذكر الشيخ عيل خشان أن الشيخ قبل وفاته بأيام كان إذا أفاق من مرضه قال-٦ ّ :
 .البن أيب حاتم» اجلرح والتعديل«كتاب : يعني. أعطوين اجلرح الثاين

ّ حسن أن عبداللطيف نجل الشيخ األلباين أخربه أن الشيخ  بن وذكر الشيخ عيل-٧ ّ
ً طلب منه قبل نحو ثامن وأربعني ساعة من وفاته إحضار كتاب رمحه اهللا تعاىل

 .ًلينظر فيه شيئا وقع يف قلبه وورد عىل ذهنه» صحيح سنن أيب داود«




 

 

 

 
 

 
  

يق عىل الشاعر َشُ رُ أطلقه ابن»نيا وشاغل الناسُّ الدمالئ«هذا الوصف 
نيا وشغل ُّي فمأل الدِّ جاء املتنبَّثم« :شيقُ رِ عبارة ابنّي، ونصِّع املتنبِدْبُاملذهل امل
األمور يف بات ّ وذلك من خالل قوة قرحيته مع الظروف واألحوال وتقل.»الناس

ب الوصول إليه عىل كثري من الشعراء، ُصعَ يًمرتقىي التي جعلته يرتقي ِّحياة املتنب
 .ق هذا الوصف عىل املتنبيِطلُ رشيق يَتلك األمور وغريها جعلت ابن

 : قال،يِّه هنا ما قاله الثعالبي عن أحوال الناس يف املتنبُكرِا حيسن ذَّومم
ت بقوله، وجرى عىل لسان جمالس األنس تغنَّعره، وِِشيت بِذُجمالس الدرس غ«

فون وانشغل معهم الناقدون، ِّلَ أقواله، واشتغل به املؤُمني أبرزِّاخلطباء واملتكل
ِا بني حمًقَِرقوا فَّ فتفر،هِيصِوَه وعِِلشكُ مِّت التآليف يف تفسري قصائده وحلَرُوكث  ّبُ

 باملشهور ّ إالًاد عادةّ النقّتم أو ناقد صادق، وال هيٍهائم أو معتدل، وبني قادح جائر
 .»هُق اآلفاق خربَّبَوبمن ط

العي عىل أحوال الشيخ ِّبحسب معرفتي واطـ  ِّإين« :املقامهذا وأقول يف 
 من ُ وما قرأت،ُ منه وعنهُث األلباين، من خالل ما رأيت وما سمعتِّاإلمام املحد

 عليه َّه ومن ردِودُدُا، ومن خالل رًانَدوُوع ًلامُاعا أو ظَفِا ودًعْفَ عنه دَِبتُ وما ك،بهُكت
   علم ِ أو طلبةَدود من علامءُّ سواء كانت تلك الر،ني والشامتنيِفِصنُْمن امل
 َل مثلُ، وقًا أو االضطرارية راغامًحالته االختيارية راغبِ عن رًاملني، فضالَعَتُأو م

 ٍيْمَة ورَعْمُ سِديد وتشويه وهتٍنْجَ وسٍدْرَل به من طَزَع البالء الذي نُّهذا يف تنو
                                                

 .)١/١١١( »يتيمة الدهر«     )١(




 

 

 ؛ها بعرشات الطبعات املرشوعة واملرسوقةِبه وانتشارُة كتَهرُ عن شَهتان، ناهيكُبب
ت علمية َكُر يف التخريج ونُّ مع تبح،مباحث عقدية وفقهية: دةِّب يف فنون متعدُكت

ا، ه هلِة انتصارَّوفوائد فقهية وعقدية وتربوية وغري ذلك، زد عىل ذلك آراؤه وقو
 بإطالق بل الضابط ً مذمومةُةَّوليست احلدـ ة يف القلم َّدِوما يعرتي ذلك من ح

 ، لهَّجوع عن اخلطأ متى ما تبنيُّ يف الرٌها مبادرةُِلقابُة يّتلك احلد ـ املصلحة الرشعية
  فيام يظهر ـ  يل قَُّمن خالل ذلك وغريه ح ـ ةّدِة قلب تذوب فيها تلك احلّقِمع ر

 :أن أقول ـ يل
ه ّ استحقَيِّ املتنبّ كام أن،امء عرصهَلُ هبذا الوصف بني ع األلباين حقيٌقَ اإلمامّإن
م األلباين، ّي وما قدِّ املتنبَمَّبام قدـ  َبل ال مقارنةـ  َ الشعراء، مع أنه ال مقاربةَبني

 عن ٍ واحدةٍةَبِْذالتحذير من كّذلك ألن  ،ّات فلن أعرج عليهَّهيَدَوهذا من الب
 .اًرْعِ شِ األرضِءْلِ مِمْظَن نِ مٌ خريملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول ا
 هذا اإلمام العظيم يف ُأمر: كب وبيت القصيدَّ الرّام الشاهد من املقال وحمطّوإن

 .ك حكيم عليمَّ ربّث له أو عليه، إنَدَأطوار حياته وما ح
: »يِّاملتنب« يف كتابه :ق واألديب الكبري حممود شاكر ِّقال األستاذ املحق

 ُانتهى كالم. » رشيقُأ هذه الكلمة التي قاهلا ابنَقرَ مل يٌّ عريبٌا يف الدنيا أديبم«
 .األستاذ حممود شاكر

ا ً ويعلم شيئّلم إالِ عُ أو طالبٌنيا عاملُّ ما يف الد:ُغ إذا قلتِبالُ ال أِّولعيل: قلت
 ّ لعل لكن؛قيقون هبذا الوصفَ يف عرصه حَ هناك أكابرّ أنّ األلباين، وال شكِعن

                                                
: »شاغل الناس«َّوأما .  اُهللا تعاىل له من الصيت والذكر احلسنما نرش: »مأل الدنيا«ُومرادي بقويل عنه    )١(

ُفقد شغل كثريا من أهل العلم وطالبه بالبحث يف األسانيد وتتبع كتب احلديث والعناية بالتحقيق ُّ ّ ً. 
ِّكام أنه أشغل أهل البدع املخالفني للسنّة وأقلقهم بردوده الكتابية واللسانية     ُ. 

ة، مع حمبة كل منهم م عليهّمن ردُأما ردوده عىل    ة فذلك مسلك معلوم عند أهل السنّ ّ من أهل السنّ ّ ٌ ٌ
ة يف املحافظة عليها والذب عنها ّلآلخر وتوقريه وتقديره، وجتمعهم قلعة السنّ ُ َ. 

 ).٤١٥ص(     )٢(




 

 

 

 كام سبقت ٍ حياته وما حصل له من أحوالِكم مسريةُبق بحَّب السَصَلأللباين ق
 .اإلشارة إىل ذلك
 عليهام ، هبذا الوصف مع الشيخ األلباينحقيٌق : ٍ بازَ ابنَ الشيخّوأرى أن
 .رمحة اهللا تعاىل

 : أقولٍءْدَا عىل بًودَع
ة يف َّ األئمِمن أحوالقات ِّ متفرُا اجتامعً هذا اإلمام أيضِن عجيب شأنِم
 :، فمن ذلكشخصه

 :األلباينو ابن تيمية
ح يف أثناء كالمه عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ِفلُمة إبراهيم بن مّما ذكره العال •

د ِأحوال قام عليه فيها املعان وٌووقع له أمور« :هُّرمحه اهللا تعاىل، قال ما نص
 .»عة دمشقع يف قلِضُ به أن وُ إىل أن وصل احلال،واحلاسد

o د ِ عليه فيها املعانَ وأحوال قامٌوكذلك اإلمام األلباين وقعت له أمور: قلت
 . يف قلعة دمشقَعِضُ به أن وُ إىل أن وصل احلال،واحلاسد

د ِّدُوها عليه وهُا اقرتحًألفاظ ـ خلصومهـ ب هلم َتَ اإلسالم ابن تيمية كُشيخ •
 .بهاُكتَد بالقتل إن مل يِّعُوُوت
o طابة يف َم عىل اخلِدْقُ يّد بأالُّ إىل توقيع تعهَّرُطْم األلباين حتت التهديد اضواإلما

 .الناس

                                                
تلك بل ،  بفضلهم وعلمهمُّرِقُ ي: فهو ؛ من أولئكُ األلباين أعلمَ الشيخّم من هذا أنَفهُوال ي   )١(

 فالقواسم املشرتكة يف ، قراءيت لسرية اإلمام األلباين، وهي تقع لغريهَرهتا أثناءّاألحوال موافقات تذك
 . من األمورٌن جيمعهم أمرَّ كام هي يف حياة غريهم مم،ٌحياة العلامء كثرية

 .)١٩٧ص( »يةِّالعقود الدر« : وانظر يف ذلك).١٣٣-١/١٣٢( »املقصد األرشد«     )٢(
 ).١٩٧ص( »يةِّالعقود الدر«     )٣(
رون عرفتهم«     )٤(  ).١/٢٩٦(للمجذوب » علامء ومفكِّ




 

 

 :األلباينواإلمام أمحد 
ال َّه من هؤالء األحداث اجلهُومن عجيب ما تسمع« :بن عقيلاقال اإلمام  •

 .» اجلهلُث، وهذا غايةِّأمحد ليس بفقيه لكنه حمد: أهنم يقولون
ْثا وبسِّونه كان حمدهم يظنُّأحسب«: بعد سياقه لكالم ابن عقيلقال الذهبي  َ! 
 الليث َتبةُ رًةَّ واهللا لقد بلغ يف الفقه خاص!ثي زمانناِّ من بابة حمدَلونَّبل يتخي

 ُمَعلَولكن اجلاهل ال ي:  ـإىل أن قال رمحه اهللا تعاىلـ ... ومالك والشافعي
 .»! غريه؟َتبةُ رُفِعرَه، فكيف يِ نفسَتبةُر
o ث وليس بفقيه، قال عنه اإلمام ابن عقيلِّ إنه حمد:ا قيلّواأللباين مل: »ُّرضَما ي ُ 

 أو اثنان أو عرشة أو مائة، الشيخ األلباين عامل، ٌ األلباين إن تكلم فيه واحدَالشيخ
ُّرضَ، والغلط ال يٌ مطبوعةٌه موجودةُوهذه آثار د ما له َد ما يغلط؟ أحَحأه، ُ

 . انتهى كالم شيخنا ابن عقيل»ت؟ الكامل هللا تبارك وتعاىلغلطات وسقطا
واية، ِّ احلديثية من باب الرُنعةَّب عىل الشيخ رمحه اهللا تعاىل الصَلَم غَعَن: قلت

 وله ،ب الفقهُا من كتًس كثريَّ فقد در؛رايةِّ من باب الدٌ كبريّلكن له حظ
ا َالفتاوى الفقهية، في عن مئات ً فضال، فقهيةَدة يف مسائلَفرُ متصانيُف

                                                
 ).١٩/٤٤٣( »سري أعالم النبالء« : انظر ترمجته يف.هـ٤٣١لد سنة ُ و،هو أبو الوفاء ابن عقيل    )١(
 ).١/١٥٦( »ذيل طبقات احلنابلة«، )٦٤ص( البن اجلوزي »مناقب اإلمام أمحد«     )٢(
 ).٣٢١( /» الم النبالء أعسري«     )٣(
ة والعافية، وإنام َّحِّعه اهللا بالصّهو شيخي اإلمام الفقيه املتواضع عبداهللا بن عبدالعزيز بن عقيل مت  ) ٤(

 وكالمه ،حق مع السابقّياق لينسجم الكالم الالِّ هبذا الس ـرِّم واملتأخِّابن عقيل املتقدـ  اإلمامني ُذكرت
 . حاشية)١٥٦ص( »اجلليل يف ترمجة وثبت شيخ احلنابلة عبداهللا العقيلفتح « :املذكور انظره يف كتاب

َّوذكر الشيخ عيل بن حسن احللبي أن الشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد كتب إليه ضمن رسالة خاصة ذكر    )٥( ّ
ً فيها أن له مرشوعا علميا باسم   : ، قال عنه ـ الشيخ بكر ـ»الشيخ األلباين وحتقيقاتهاختيارات «: ّ

َوقد قطعت فيه مرحلة، وكنت أبني بإجياز سلفه من أهل العلم فيها، وقصدي تقريب فقه الدليل .. « ًَ ِّ ُ ُ
َّأو أنه لديه شذوذ يف الرأي! ًأنه ليس فقيها: من ناحية، وإحباط املقولة الشائعة عنه مسائل علمية « .»!ٌ

 .يةحاش) ٣٧ص(عيل بن حسن احللبي : كتبه» يف الدعوة والسياسة الرشعية




 

 

 

ن عليه مؤاخذات يف اختياراته مع أنه مل يبلغ درجة ّ هناك غريه ممّ مع أن..اًعجب
 !ع عىل األلبايننُِّع عليه ببعض ما شنََّشُاأللباين يف احلديث والفقه وال يكاد ومل ي

 :األلباينو الشافعي
هوتك للعلم؟ كيف ش: قيل للشافعي«:  يقولينَُز سمعت امل:قال ابن أيب حاتم •

م به مثل ما َّا تتنعً هلا أسامعّ أعضائي أنُّا مل أسمعه، فتودّ باحلرف ممُأسمع: قال
وع يف نَُوع املَُم اجلَصْرِح: ك عليه؟ قالُرصِكيف ح: فقيل له. مت اآلذانَّتنع

ها ليس َة ولدّ املرأة املضلَطلب: فكيف طلبك له؟ قال: فقيل له. ته للاملّبلوغ لذ
 .»هُهلا غري

o  َل طلبه للعلم عندما قرأ كالمَّيف أثناء حديثه عن أوـ وقال الشيخ األلباين 
أحاديث د رشيد رضا رمحه اهللا تعاىل عن كتاب العراقي يف ختريج َّالشيخ حمم

ا ّ ومل،وق أسأل عنه كالعاشق الوهلانُّ إىل السُفنزلت«: قال األلباينـ  »اإلحياء«
 .»اًحَ أطري فرُأنا أكادو َب الكتاُوأخذت : قالَ الكتابَدَوج

 :األلباينو لويساآل
قوا ّ الباطل ولفُب عليه أهلّلويس رمحه اهللا تعاىل شغاإلمام حممود شكري اآل •

 وهذه التهمة كانت تكفي لإليقاع بصاحبها ملا ،»ابيةَّالوه«عليه دعوى بث 
 . وهو عداء سيايس حمض،ه السلطان الرتكي من عداء هلا وألصحاهباُرِضمُي
o ون فيها ُمُزعَ يً من املشايخ عريضةٌ فيه قومَبَتَواإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل ك

فتي ُوها إىل مُعَفَ رَّ وجعلوا جيمعون توقيعات الناس ثم!ابيةَّأنه يقوم بدعوة وه
 .الشام فأحاهلا بدوره إىل مدير الرشطة

                                                
 .ِّلبدر الدين ابن مجاعة» تذكرة السامع واملتكلم«     )١(
 .)١٧ص(لويس  لآل»ذفراملسك األ«ق لكتاب ّ مقدمة املحق:انظر     )٢(
  ).١/٢٩٤(للمجذوب » رون عرفتهمعلامء ومفكِّ«     )٣(




 

 

 :األلباينو اإلمام مالك
ام ن يف اململسو هيلع هللا ىلص َّائي رأى النبيَّ الرّها أنُصتَالُؤيا خُهم يف اإلمام مالك رُرأى أحد •

 ُا وقد أمرتً حتت املنرب كنزُ كنزتِّإين :ملسو هيلع هللا ىلصا، فقال نََ لْرُ م، اهللاَيا رسول: فقال
 .هُ وتركتُ خرجتَّى ثمَكَ وبٌ مالكَّفرق: اويَّقال الر. هُمِقسَا أن يًمالك

o واأللباين يميش ملسو هيلع هللا ىلص ُّ فيها النبيَِيئُا رَؤيُ جزائرية رٌت عليه امرأةَّواأللباين قص 
ن عنده أن َّ طلب ممَّى ثمَكَ األلباين بُها الشيخَعِمَ سَّاملعىل نفس الطريق، ف

 .اًرِّي متأثِبكَوا والشيخ يُفِنرصَي
 :األلباين وابن شاذان

أهيا :  فقالم،ّدخل عليه شاب فسل. د العراقِنْسُ هو اإلمام م:ابن شاذان •
ل عن أيب عيل بن شاذان، فإذا َس:  يف املنام فقال يلملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَ رسولُالشيخ رأيت

 يل ما أعرُف: ، فبكى الشيخ وقالُّ وانرصف الشاب،المَّي الس منُِّ فأقرئهُهَلقيت
 أن يكون صربي عىل قراءة احلديث وتكرير الصالة ّ به هذا إال أستحّقًعمال

 .ِركُام ذّ كلملسو هيلع هللا ىلص ِّعىل النبي
o يف ٌ يشءَّإذا أشكل عيل:  فسألهملسو هيلع هللا ىلص َّأنه رأى النبيهم ُثه أحدّا حدّواأللباين مل 

ين األلباين، فام أن ِّد نارص الدَّسل حمم: ملسو هيلع هللا ىلص ُّن أسأل؟ فقال النبيَاحلديث م
 :دِّ وهو يردً عظيامًؤيا حتى بكى الشيخ بكاءُّ الرّث من قصِّانتهى املتحد

 .»...نونُظَا يّا ممً اجعلني خريَّاللهم«
ام ّ كلملسو هيلع هللا ىلص ِّ قراءة احلديث وتكرير الصالة عىل النبي صرب الشيخ عىلّولعل: قلت
 .ؤياُّ ومن ذلك هذه الر،رشاهُة من عاجل بنُّّر، وخدمته للسِكُذ

                                                
َ أليب نعيم »احللية«: انظر     )١( ُ)٦/٣١٧.( 
 ).٤١٨-١٧/٤١٧( »عالم النبالءأسري «     )٢(




 

 

 

 :األلباينواملوفق ابن قدامة 
هذا :  الناسُى قال بعضّ حت، وهو يبتسمّا إالًدَر أحِناظُ قدامة ال يُكان ابن •

 .مهُّه بتبسَل خصمُالشيخ يقت
o به متواتر عنهِ شٌ عند املناقشة، وهذا أمرّه التامَ عنه هدوءُه وسمعتُواأللباين رأيت. 

 .ك له جارحةِّر وال حيرِناظُ يوسف ابن اجلوزي كان ي:فائدة
 :األلباينواخلطيب البغدادي 

 . احلايف، فكان ذلكٍِْرشن بجانب قرب بَدفُى اخلطيب البغدادي أن يمتنّ •
o ن فيها فكان ذلكَدفُى أن يقريبة من بيته فتمنّ األلباين عىل مقربة قديمة َّومر. 

 :األلباينواإلمام البخاري 
  : كيف ترى هذا اليوم؟ فقال: ى، وقيل لهَارَخُا خرج اإلمام البخاري من بّمل •

 . دينيَمِلَال أبايل إذا س
o ّرمة كتامنه حيمالين أالُوجوب بيان العلم وح: ي وأوذي قالِودُا عّواأللباين مل 

 .طواِخَوا أم سُضَ بالناس رأبايل
 :األلباين وابن باز

ا أفتى بالصلح مع اليهود بضوابط ّع عىل اإلمام ابن باز رمحه اهللا تعاىل ملنُّش •
 .مذكورة يف تلك الفتوى املشهورة

                                                
 ).٢/١٣٧( »الذيل عىل طبقات احلنابلة«     )١(
 ).٢/٢٦٠( »الذيل عىل طبقات احلنابلة«     )٢(
 ).١١٤٥-٢/١١٤٤( »تذكرة احلفاظ«، )١٣٥-١٦/١٣٤( البن اجلوزي »املنتظم«     )٣(
 ).٦٥ص( »دِّاإلمام املجد«     )٤(
 ).١٢/٤٦٣( »سري أعالم النبالء«     )٥(
 ).٤١ص( »حياة األلباين«     )٦(




 

 

ص هذه ّوملخ. ع عىل اإلمام األلباين يف مسألة اهلجرة من فلسطنيكام شنّ •
 ال يستطيعون ٍ يعيشون يف بالدٍل عن أناسِئُ س: الشيخ األلباين ّ أن:املسألة
 شعائر دينهم فيها، فقال هلم الشيخ بوجوب اهلجرة إىل بالد يستطيعون َإظهار

  a b c d e f ` ﴿ : بقول اهللا تعاىلً استدالال؛فيها ذلك

hg  ﴾.ر ذلك يف ّصاة فأثُ بني الكفار أو العّ من املالئكة ملن ظلٌ وهذا تبكيت
 .ىل فعله بغريه عَّدينه فاحتج

نيا، ما ُّ بالد الدِّعىل كل: هل هذا ينطبق عىل فلسطني؟ قال: ل الشيخِئُ سّوملا
 عند اهللا من فلسطني ومع هذا ُة أعظمّ مكّكام أن! الفرق بني فلسطني وغريها؟

 الصحابة من هاجر َنِ، ومملسو هيلع هللا ىلص ٌدَّنا حممُّمون، وعىل رأسهم نبيِسلُ منها املَهاجر
 . دينهَا مل يكن يستطيع إظهارّفر ملُد كإىل احلبشة وهي بال

ا  ج من أهل فلسطني إليها ردِخرُ من أَّدَصبة هيود، ورُر اهللا فلسطني من عَّطه
 .آمني... ه األعىلَ األلباين فردوسٍ بازَ اإلمامني ابنَ، وأسكنًمجيال

                                                
 .٩٧: النساء   )١(




 

 

 

 
 

 
  

ُّمن أعظم العبادات وأرفعها قدرا عند اهللا التعبد هللا تعاىل بشكره؛ فشكر العبد  ً
ّ بصدق وإخالص يفتح عىل العبد أبواب اخلري ويغلق عنه أبواب الرش، ألِّلربه  ُ ٍ

ِّذلكم ألن نتيجة الشكر تتضمن خريي الدين والدنيا والربزخ واآلخرة َّ ّ. 
ِّشكر فكام قال ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل ـّوأما حقيقة ال له قيام الُالشكر هو «: ُ

ًبطاعته والتقرب إليه بأنواع حمابه ظاهرا وباطنًا ُِّّ«. 
ّ أن اهللاَ تعاىل أمر العباد به، بل حضهم عليه كام يف قوله من عظيم أمر الشكرو َ ّ
 / -.   ,  +     * ( ')  & % $ # " ! ﴿: تعاىل

10 2 3 4﴾وقوله ، :﴿M N O P Q R S 
T  U V W X Y   Z﴾وقوله ، :﴿ J K L M      

N O QP  ﴾. 
 :بعد هذا أقول

ّمما الحظته يف أثناء قراءيت وتصفحي لكثري من كتب الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا  ُ ّ
ًت شيئاّتعاىل ـ كثرة شكر اهللا تعاىل والتحدث بنعمه عليه كسائر العلامء، وقد انتقي ُ 

 :من كالمه يف هذا املبحث، فمن ذلك قوله
                                                

 ).١٢٧ص(» الفوائد«     )١(
 .١٢: لقامن     )٢(
 .١٧٢: البقرة     )٣(
 .١٧: العنكبوت     )٤(




 

 

 والدي ُهجرة: ها اثنتنيِّ من أمهّا، ولعل  ال أحيص هلا عدٌ كثريةَّ اهللا عيلَمَِع نّإن« •
 .اعاتَّه يف إصالح السَاي مهنتَّه إيُ تعليمَّإىل الشام، ثم

َ فقد يرس:ا األوىلَّأم  أن أتعلم ُت ملا توقعام العربية، ولو ظللنا يف ألبانيّت يل تعلَّ
  . عن طريق العربيةّ إالملسو هيلع هللا ىلصة رسوله نُّ إىل كتاب اهللا وسَا، وال سبيلًمنها حرف

ًضت يل فراغا من الوقت يفقد ق: ـاعات َّم مهنة السّ وهي تعلـ ا الثانيةَّوأم
د عىل املكتبة الظاهرية وغريها ُّ وأتاحت يل فرص الرتد،ه بطلب العلمؤأمل

ب ّ التدرُ التي حاولتـجارة  صناعة النُّ لزمتِّ ولو أين، يومِّ من كلٍساعات
  ل العلم الذي ُبُت بوجهي سّه، وبالتايل لسدّ وقتي كلْتَمَهَتْ اللـًعليها أوال 

 .»غُّ لطالبه من التفرّدُال ب

ِّأعامر أمتي ما بني الستني إىل السبعني، «: حتت حديثـ قال رمحه اهللا تعاىل و • َّ
فقال الشيخ وأنا من ذلك األقل ـ : ابن عرفةقال . »ّوأقلهم من جيوز ذلك

ًمعلقا عىل قول ابن عرفة :األلباين  ِّ: 
ًوأنا أيضا من ذلك األقل؛ فقد جاوزت الرابعة والثامنني، سائال املوىل « ُّ ً

ِّوتعاىل أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله، ومع ذلك فإين أكاد سبحانه  ُُ َ َّ
ّاالنحراف عن الدين، والذل الذي نزل أمتنّى املوت؛ ملا أصاب املسلمني من  ِّ

ٌهبم حتى األذلني، ولكن حاشا أن أمتنّى وحديث أنس ماثل أمامي منذ نعومة  ِّ ّ
ِّأظفاري، فليس يل إال أن أقول كام أمرين نبيي  َّاللهم أحيني ما كانت «: ملسو هيلع هللا ىلصّ

ًاحلياة خريا يل، وتوفني إذا كانت الوفاة خريا يل ًُ ّوداعيا بام علمنيه ـ. »ُّ  عليه ً
َّاللهم متعنا بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، «: الصالة والسالم ـ ِّ َّ
 .»َواجعلها الوارث منَّا

ّوقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا ذا ال أزال أبحث  ّ ُ ّ
                                                

 ).٢٨٢ص(للمجذوب » علامء ومفكرون عرفتهم«     )١(




 

 

 

َّوأحقق، وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصيل النوافل قائام، وأسوق السيارة  ً ِّ ُ ّ ِّ
َّبنفيس املسافات الشاسعة، وبرسعة ينصحني بعض األحبة بتخفيفها، ويل يف  ُ ُ

ُذلك تفصيل يعرفه بعضهم ُ ، ﴾   p q r s ﴿: أقول هذا من باب! ٌ
ّراجيا من املوىل سبحانه وتعاىل أن يزيدين من فضله، فيجعل ذلك كله الوارث  ً
ًمنِّي، وأن يتوفاين مسلام عىل السنّة التي نذرت هلا حيايت دعوة وكتابة،  ًّ ُ ً

ٌويلحقني بالشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا، إنه سميع جميب ً ُ«. 
ًاملناسبة حيّق يل أن أقول بيانا للتاريخ، وشكرا وهبذه «: قال رمحه اهللا تعاىلو • ُ ً

ِلوالدي رمحه اهللا تعاىل َبرشى لنا آل الوالد الذي هاجر وكذلك يف احلديث: ِ َ ُ
ِّ يومئذ فرارا بالدين من ثورة »ألبانيا« عاصمة »أشقودرة«بأهله من بلده  أمحد «ً

 يف »أتاتورك«ة سلفه  أزاغ قلبه، الذي بدأ يسري يف املسلمني األلبان مسري»زوغو
األتراك، فنجيت ـ بفضل اهللا ورمحته ـ بسبب هجرته هذه إىل دمشق الشام ما ال 
َّأستطيع أن أقوم لريب بواجب شكره ولو عشت عمر نوح عليه الصالة والسالم؛  ََّ ُِّ ُ ِ ُ
ًفقد تعلمت فيها اللغة العربية السورية أوال، ثم اللغة العربية الفصحى ثانيا،  َّ ًُّ

ُر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي جيهله أكثر العرب الذين األم ّ
َّكانوا من حويل، فضال عن أهيل وقومي إال قليال منهم، ثم وفقني اهللا ـ بفضله  ً ًّ
ًوكرمه دون توجيه من أحد منهم ـ إىل دراسة احلديث والسنّة أصوال وفقها، بعد  ًَ

ِأن درست عىل والدي وغريه من املشايخ ش َيئا من الفقه احلنفي وما يعرف بعلوم ُ ُ ً
 »اإلسعاف اخلريي«ُّاآللة، كالنحو والرصف والبالغة، بعد التخرج من مدرسة 

َاالبتدائية، وبدأت أدعو من حويل من إخويت وأصحايب إىل تصحيح العقيدة،  ُ ُ
ِّوترك التعصب املذهبي، وأحذرهم من األحاديث الضعيفة واملوضوعة،  َ ُُّ

َّ إحياء السنَن الصحيحة التي أماهتا اخلاصة منهمِّوأرغبهم يف َ ُّ«. 
                                                

 .حاشية) ٤٦٥-٢/٤٦٤(» صحيح موارد الظمآن«     )١(
 ).٢٤٨٢(رواه أبو داود . »ة بعد هجرة، فخيار أهل األرض ألزمهم مهاجر إبراهيمستكون هجر«: وهو حديث  )  ٢(




 

 

 
 

 
  
 ٍ عىل مذهبٌ يعمل معنا يف الوظيفة، رجلٌكان رجل: ثني أخ كويتي قالّحد •

ة ؤال عن مذهب أهل السّنُّا عىل السً وكان حريص،ة مذهب أهل السنِّخالف
يمني، َثُ وابن ع،ابن باز، واأللباين: ب املشايخُة كتَّ وبخاص،تبهمُوالبحث يف ك

ر عندما رآنا ّ بلقب العلامء أو املشايخ، وتأثّهم إالُرُذكَم وال ي هلًامِّعظُوكان م
نا أنه َخربأانا يف الشيخ األلباين، وّا يف اإلمام األلباين، وعزًنا بعضُي بعضِّزَعُي
نه عىل أ أشهر َّانا فيه ثمّيمني عزَثُ عُ مات ابنَّم ذلك، فلامُكتَه ي ولكنّ»نتسنّ«

قهم اهللا تعاىل إىل ّ وف،ةنُّّالسأهل انه إىل مذهب ا إخوَة، ودعنُّّمذهب أهل الس
 .كل خري

سواء ما كان  ـ كلهاـ وأويص بمكتبتي ... «: تهَّيف وصيـ رمحه اهللا تعاىل ـ قوله  •
ملكتبة اجلامعة  ـ  غرييّي أو بخطِّبخطـ ا ًا أو خمطوطًا أو تصويرًمنها مطبوع

عوة للكتاب َّ يف الدً حسنةٍاتَيَكرِذ يل فيها ّ ألن؛رةَّاإلسالمية يف املدينة املنو
 اهللا تعاىل َنِا مً راجي،ا فيهاًسِّرَدُ مُ كنتَف الصالح يومَلَّة وعىل منهج السنُّّوالس

 وأن ينفعني هبم ،طالهبا ـ ٍيومئذـ ها كام نفع بصاحبها َادَّوُأن ينفع هبا ر
 .»وبإخالصهم ودعواهتم

 ٍ قديمةٍوأن يكون القرب يف مقربة... « :ا قوله رمحه اهللا تعاىلًجاء يف وصيته أيض •
د إبراهيم َّه الشيخ حممُ قال تلميذ.»...شَنبُ أهنا سوف ال تّيغلب عىل الظن

                                                
ا ًرُّ تأث؛ك فهد رمحه اهللا تعاىلِ امللَ جنازةَا شاهدّملا دخل اإلسالم  ا إيطاليًيسِّ قسّف أنُحُّ الصُت بعضَرشَن    )١(

 .ا وعلامءًامّكُة حنُّّ السَ أهل اُهللاَ، فرحمّبطبيعة اجلنازة بالنظر إىل شخصية املتوىف




 

 

 

   فيها ُ الدفنَِعنُقة مَغلُ مٌن فيها مقربةِفُاملقربة التي د«:  وفقه اهللا تعاىلشقرة
 فحرض وكيل أمني العاصمة وشهد الدفن ،ر يف إزالتهاِّأو كانت البلدية تفك

 ٌورُ أمروا بأن يقام سَّ ثم،قةَغلُها رغم أهنا مِن الشيخ يف املقربة نفسَدفُ أن يَرَوأم
ن يف هذه ِفُن دَر مِ، فربام يكون آخ: بعد الشيخ ٌ دفنَ يكون هناكّحوهلا وأال

ش َنبُ أن توده فيها األموات الذين سبقوهُجُ بوَظِفَ حأل اهللا ّ ولعل،املقربة
 .»همُقبور
ل الصالح ُجَّ ليحفظ بالر اَهللاّإن«:  قال ابن املنكدر رمحه اهللا تعاىل:فائدة: قلت

 .» من اهللا وسرتٍ فام يزالون يف حفظ،هَي حولِتَّ الِاتَرْيَوُّالدَ وِهِدَلَ وَدَلَه ووَدَلَو

                                                
 . رشح احلديث التاسع عرش»جامع العلوم واحلكم«     )١(




 

 

 
 

 
  

 َّوصيتي
l 

ُأويص زوجتي وأوالدي وأصدقائي وكل حمب يل إذا بلغه وفايت أن يدعوا يل  ٍُّ َّ
ٍباملغفرة والرمحة أوال، وأال يبكوا عيل نياحة وبصوت مرفوع ً َّ ّ ً َّ. 

ّأن يعجلوا بدفني، وال خيربوا من أقاريب وإخواين إال بقدر ما حيصل : ًوثانيا ُ ِّ ُ
ْن يتوىل غسيل هيزي، وأُهبم واجب جت َ جاري وصديقي » ّعزت خرض أبو عبداهللا«ّ

ُاملخلص، ومن خيتاره هو إلعانته عىل ذلك ُ ُ ِ ُ. 
ُأختار الدفن يف أقرب مكان؛ لكي ال يضطر من حيمل جنازيت إىل : ًوثالثا َّ ُ

ُوضعها يف السيارة، وبالتايل يركب املشيعون سياراهتم، وأن يكون القرب يف مقربة  ِّ
ُىل الظن أهنا سوف ال تنبشٍقديمة يغلب ع ِّ... 

...................................... 
ُوعىل من كان يف البلد الذي أموت فيه أال خيربوا من كان خارجها من  ّ

ّضال عن غريهم ـ إال بعد تشييعي، حتى ال تتغلب العواطف وتعمل أوالدي ـ ف ًّ ّ
ًعملها، فيكون ذلك سببا لتأخري جنازيت َ. 

ُوىل أن ألقاه وقد غفر يل ذنويب ما قدمت وما أخرتًسائال امل ُ ّّ ُ ُ... 
...................................... 

ًوأويص بمكتبتي كلها ـ سواء ما كان منها مطبوعا أو تصويرا أو خمطوطا  ًّ ً
ّبخطي أو بخط غريي ـ ملكتبة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة؛ ألن يل فيها  ّ َِّّ




 

 

 

ُحسنة يف الدعوة للكتاب والسنّة وعىل منهج السلف الصالح يوم كنت ذكريات  َ ً
ًمدرسا فيها ِّ. 

َراجيا من اهللا تعاىل أن ينفع هبا روادها كام نفع بصاحبها يومئذ طالهبا، وأن  ُّ ُ ٍ َ َ َّ ً
 .ينفعني هبم بإخالصهم ودعواهتم

 
 وكتب 

 ِّة ربهالفقري إىل رمح                                       هـ ١٤١٠ مجادى األوىل ٢٧
 ِّد نارص الدين األلباينَّحمم                                                                           
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ّكان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف الثالث السنوات األخرية من عمره يعاين من عدة  ُ ُ
ُمع كل ذلك صابرا حمتسبا، وقد نحل جسمه كثريا، وقد رأيت أمراض، وكان  ً ُ ًً ّ

ُذلك بنفيس قبل موته بشهر، ومن األمراض التي كان يعاين منها فقر الدم والكبد 
 .كليتيهوإحدى 

ِّتويف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ... وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والدعوة والصرب
هـ ١٤٢٠آخر عرص يوم السبت الثاين والعرشين من شهر مجادى اآلخرة سنة 

 .جعل اهللا تعاىل الفردوس األعىل مثواه
َّويف اليوم نفسه تم جتهيز جنازته واإلرساع هبا حسب وصيته رمحه اهللا تعا ىل، َّ

 .فكان ذلك
ُوقد محلت جنازته عىل األكتاف من بيته إىل املقربة، وصىل عليه تلميذه الشيخ 

 .حممد بن إبراهيم شقرة
ِّومع رسعة جتهيزه والصالة عليه فقد قدر احلضور الذين شهدوا جنازته  ُ ُ

ٌ ، وهو عدد كبري جدا بالنسبة إىل رسعة جتهيز اجلنازةبخمسة آالف ٌ. 
َّرحم اهللا تعاىل اإلمام األلباين وجزاه اهللا تعاىل خري ما جزى عاملا عن أمته ً َ. 

                                                
 .لسمري الزهريي» ِّحمدث العرص«لعطية بن صدقي، و» صفحات بيضاء«: ينظر   )١(
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الرؤيا «: وما املبرشات? قال: قالوا. »َمل يبق من النبوة إال املبرشات«: جقال 
 .أخرجه البخاري. »الصاحلة

ُمل يبق من مبرشات النبوة إال الرؤيا يراها العبد «: ٌوأخرجه مسلم بلفظ
َالصالح أو تر له ُ«. 

ٌاىل ـ كثرية, سواء يف حياته أو بعد مماته, ومن ُّوالرؤ يف الشيخ ـ رمحه اهللا تع
ً وسمو أخالقه وتواضعه أنه كان حذرا من مداخل :عجيب أمر الشيخ  ِ ّ

ٍالشيطان وبخاصة إذا كان املقام مقام مدح وثناء َ ُ. 
ج يصعد به َرَا من الناس قد تزامحوا أمام دًمجعـ ر النائم َفيام يـ هم ُرأ بعض •

د يصعد هذا الدرج وإنام ينظرون إىل هذه الرشفة َال أحإىل رشفة أمامها باب, و
  : ن تنتظرون? وإىل ما تنظرون? فقالواَم: وإىل ذلك الباب, فقلت هلم

  ج حتى وصلت إىل املصطبة َرَّ الدُ صفوفهم وصعدتُ, فاخرتقتملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
, والناس حتت الدرج ملسو هيلع هللا ىلصى أحظى برؤية رسول اهللا ّقبالة الباب حت)  الرشفة( 

 .:نحو الباب, وإذا بالباب يفتح فيظهر منه الشيخ األلباين ينظرون 
 الصحايب اجلليل ااح َّرؤيا أخت جزائرية رأت أبا عبيدة عامر بن اجلر •

د نارص َّ حممَئي الشيخِأقر: ر وهو يقول هلاَحَّسلة يف املنام وقت اَّأمني هذه األم
ْالم, فاستيقظت وهي تبكي فرَّي السِّين األلباين منِّالد  ً أهالُلست: ا, وتقولًحَ

 .IQH! لذلكً لست أهال!لذلك
                                                 

 ).٦٨−٦٧ص( »دِّاإلمام املجد«   )١(
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  فذكرتا  هاتفيصلت بالشيخّة اتَّ جزائريً امرأةّأن) ٥٠٠(سمع يف رشيط رقم  •
 عليه، ّلُ فدملسو هيلع هللا ىلص ِّسأل عن النبيَ يٌ يف الطريق، وجاء شيخملسو هيلع هللا ىلص َّأهنا رأت النبيله 

الذي ن هذا الشيخ َم: ثني من رشفة البيتِّفقالت زميلتي التي كانت حتد
 .هذا الشيخ األلباين : هلاُ؟ فقلتملسو هيلع هللا ىلص ِّيميش وراء النبي

 .كاءُأجهش بالبوها، َكالم :الشيخ األلباين ل َّفلم يتحم
ُحدثته عن  :ر لقاء يل به ِويف آخ«: وقال الشيخ الفاضل إحسان العتيبي • ّْ

إذا أشكل عليه :  فسألهملسو هيلع هللا ىلص َّ هذا األخ رأى النبيّ أن:رؤيا بعض إخواننا، وهي
ين األلباين، ِّد نارص الدَّ حممْلَس: ملسو هيلع هللا ىلص ُّن أسأل؟ فقال النبيَ احلديث م يفٌيشء

 ال تؤاخذين َّمُالله :، وهو يقولً عظيامًاءَكُى بَكَى بّ من حديثي حتُفام أن انتهيت
 .!يعلمون ون، واغفر يل ما النُّظَا يّا ممًبام يقولون، واجعلني خري

 :وما أمجل قول القائل يف اإلمام األلباين •
ًوكم رأى الصاحلون الغر فيه رؤى« َّ ْمن عاجل البرش ق            ُ َد جاءته فاكَرتباـِ َُ 

ُأن قيل إنك تقف َواستوكَف العربات احلمر وانتحبا            ىـو املصطفى وبكـّْ َ ْ ُ ِ« 
ُرأى أحد :  قالالشيخ حممد إبراهيم شقرة ـ حفظه اهللا تعاىل ـّحدثني  •

قبل وفاة الشيخ ابن باز بفرتة يسرية رأى الصاحلني عندنا يف الشام رؤيا 
ّكوكبني يف السامء وقد اجتها بقوة نحو األرض، أما أحدمها فوصل إىل  ّ

ًاألرض، وبقي اآلخر قريبا من األرض َفأما الذي وصل إىل األرض فأحدث . َ ّ
ًدويا هائال جعل الناس يفزعون ويتساءلون ما اخلرب؟  ! 

ِّثم استيقظ، فسأل أحد املعربي ِّن عن تلك الرؤيا فقال املعربََّ ُهذا أمر حيدث : ُّ ٌ
ُهيتز له املجتمع ويكون لذلك أثر بليغ، ثم يعقبه مثله وهو الكوكب الثاين ٌ ّ. 

                                                
 ).٤٩ص( »باينلين األِّصفحات بيضاء من حياة اإلمام حممد نارص الد«   )١(
والبيتان من قصيدة ). ١٠١ص(سمري بن أمني الزهريي ل» ِّ حممد نارص الدين األلباينِّحمدث العرص«   )٢(

 .ن املحجوب رفوش املغريب أيب الفضل عادل ببقلم :ّيف رثاء العالمة األلباين 




 

 

 

ِّقال حمدثي ، ثم :ٌفلم يمض أيام حتى جاء اخلرب بموت الشيخ ابن باز : ُ
 بعده بفرتة يسرية، وهو تأويل الكوكب الثاين الذي :مات الشيخ األلباين 

 .ّتأخر عن اللحوق بالكوكب األول
 ُومن عاجل برشامها يف حياهتام انتشار كتبهام والقبول هلا، رمحهام اهللا تعاىل

 .َّوجعل الفردوس األعىل مستقرمها ومثوامها
 أنه رأى فيام يرى النائم أربعة  أبو حممد عبداهللا بن رشيد العنزيَّكتب إيلو •

 من جهة الشامل ـ أي من جهة الشام ـ ًطيور يف السامء ناصعة البياض قادمة
 .:َّحتمل جنازة، فعندما وازت رؤوسنا تبني لنا أهنا جنازة اإلمام األلباين 

ُِّ والذي ال إله غريه رأيته مسجى وقد كفن بكفن متواضع جدا «: قال ُ أقرب ما ُ 
ّيشبه بالشاش الذي تلّف به اجلروح، حتى أين رأيته من وراء الكفن وقد  ّ ُ

ُده اليمنى عىل اليرسى وهو رافع سبابته اليمنى إىل السامء، فسارت به وضع ي ّ ٌ
 .»...ُالطري نحو األفق حتى توارت عن أعيننا

ّوبعد صالة املغرب يتصل يب ... وكانت هذه الرؤيا بعد صالة الفجر«: قال
ّإنا هللا وإنا : فقلت! أحسن اهللا عزاءكم بالشيخ األلباين: َأحد اإلخوة ويقول

 .»اجعونإليه ر

                                                
بالفاكس أرسلها إمام مسجد هشام بن العاص بمحافظة حفر الباطن، وقد كتب يل بذلك يف رسالة     )١(

 .هـ١٨/١٤٢٨بتاريخ 
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 يف : األلباينيف مدح الشيخ  :أبيات نظمها الشيخ حممد املجذوب هذه 
 :حياته

ُيخ تنـصفــَّ يف الـشٌةَمِْل كَأالقالوا  ِ َّى اجلور حتَغَفقد ط   هُ   ِى يف املـوازينُ
ِشنَّت عليه َ حـروب الُ ٌ َ يـسُ ُوغهاــُ َقل يرى احلقََّع   ِّ ِل الرباهـنيِ يف ظـٌ ِّ  
َفقلــت فــ ُوق ثنــائي مــا يبلغــهُ َ ُُ ِّ ِّدث الــشام عــن خــري النَّبيــنيُحمــ   َ ِ ُ ِّ  

ــد ــل ي ــوحي اجللي ــل لل ٌوردة اجلي َُ َ ــون   َْ ــري مفت ــا غ ــابر فيه ــا إن يك ِم ُ ِ ُ  
ــد ــول وق ــز العق ــه ه ــسبه أن َوح َّ َ ُ ِباتت من احلجر والتقليد يف هـون   ُ ُ ِ ْ َ ْ  

ُفأصبحت ذات وعي ليس ي ََ ُعجـزهْ ُْ ِالتمييز ما بني مفـروض ومـسنون   ِ ُ ُ  
ُوالــدين رس مـــن الــرمحن بينَـــه َّ َُّ ٌّ ِ ــني   ِّ ــض ختم ــواه حم ــوله وس ِرس ُ ْ َ ُ ِ ُ  
ِواجلامدون حيارى ليس يف يـدهم َ ِإال روايــــة جمــــروح ملوهــــون   َ ُِ ْ َ ُ ّ  
ُفام عسى أن يقول الـشعر يف رجـل ُ ِّ ِّيدعوه حتـى عـداه نـارص الـدين   َ َْ ُ ِ ُ  

ــــهُّوأي ــــرد جتاهل ــــري إذا ف ُ خ ٌَ ِوقد فـشا فـضله بـني املاليـني   ٍ ُ ُ  

                                                
 ).٣٠٠-١/٢٩٩ (املجذوبملحمد » علامء ومفكرون عرفتهم«   )١(




 

 

 

 : بعد موته:قيل يف الشيخ َّومما 
ــم ــوى نج ــامُه ــديث ك ـــم    احل ـــه قم ـــن قبل ـــوت م ُه ْ  

ــــم   ُوكـــم رجـــل متـــوت بمـــو ــــال واألم ــــه األجي   ُت
ــــم   أنـــــارص ســـــنّة املختـــــا ــــصده أم ــــك ق ُر درب َ ُ  
ُرفعـــــت لـــــواء ســـــنّتنا   ومل تقــــرص بــــك اهلمــــم   َ
ـــل ـــر يف عم ـــضيت العم ــــه األوقــــات تغتــــنم   ُق   ُب
ــا ــديث خــري الن ــدمت ح   س مل تــسأم كمــن ســـئموا   خ
ِحــديث املــصطفى رشحــت ــــم   ُ ــــات واحلك ــــه اآلي   ب
ـــــور ســـــنّته ـــــنحن بن ــــــتكم   ُف ــــــرآن نح   إىل الق
ــا ــديث خــري الن ــدمت ح   س مل تنـــصت ملـــن ومهـــوا   خ
ـــوا   ومل تــــشغل بــــام نثــــروا ـــواء أو نظم ـــن األه   م

  ومــا ســلموا» البلــوى«مــن    بعلمـــك الـــصايفَســـلمت 
ـــه ـــت ل ـــام اجته ـــت ب   ومــن نــرشوا اهلــدى غنمــوا   َغنم
ًومــن جعــل العــال هــدفا ـــــسأم   ُ ـــــه ال ـــــن ينتاب   ُفل
ــــارص ســــنّة اهلــــادي   ُســـقاك اهلاطـــل العمـــم   أن

َك الــشام وْتــَكَب ـــم    الــشاَحْيــَ ـــدرها الظل ـــت ب ُم أخف َ  
ــــــه األ   »ُأردهنــــا«َّوخــــيم فــــوق  ــــــحاب غيث   ُملٌس

ــــا«بكــــت    هبـــا أحقـــاد مـــن ظلمـــوا   لعبــــت» ألباني
  ُبغـــاث الطـــري والـــرخم   ّوعــــــشش يف مرابعهــــــا
ـــديس ـــسجد الق ـــاك امل ُواملـــــــدين واحلـــــــرم   بك َ  

ُــــــتي كالـــــدر تنـــــتظم   الكتـب الــ» سالسل«َبكتك  ّ  




 

 

ــوا    الــ»األحاديـث» سلـسلة«فـ ــن فهم ــحت مل ــتي ص   َّـ
ــث«و ــسلة األحادي ـــ» سل ــتي ضــعفت    ال ــواـ ــن ومه   مل

ـــــ ــــق األســــانيد ال ـــتي ثبتـــت ملـــن علمـــوا   وحتقي   ـ
ـــــيم   ّعلــــــوم كلهــــــا رشٌف ـــــا الق ـــــز بعزه ّتع ّ  
ــــارص ســــنّة اهلــــادي   ُلنـــا مــــن ديننــــا رحــــم   ُأن
ــــــا ــــــك دون أن ألق ــــشيم   لقيت ــــا ال ــــورق بينن   ُك ت
ـــــ ــــم العل ــــك يف ظل ــــسم   لقيت ــــم واألزهــــار تبت   ُـ
ـــــري ـــــة خ ـــــا حمب َّجتمعن ُ ِّ ـــدم   ُ ـــه ق ـــارت ب ـــن س   ُم
  فيـــا طـــوبى ملـــن خـــدموا   ُخــــدمت جــــالل ســــنّته
ــل مــن أخــذوا ـــسموا   َرحلــت رحي ـــاد واقت ـــن األجم   م
ـــــام ـــــدر قل ـــــك مل ت ــــم   ًكأن ُومل جيــــر احلــــديث ف َ  
ــــف مل نحــــزن ــــا كي ـــــوب دم   َّحزن ـــــان القل   ُورشي
ــــزن ــــرغم احل ــــا ب ــــم   ولكنّ ــــا الكل ــــشطح بن   ُمل ي
ـــــــسنا ـــــــوال أن أنف ُبــــرب الكــــون تعتــــصم   ول ِّ  

  ُأمــــام احلــــزن تنهــــزم    باألســـى وغـــدتملاجـــت
 :ًومن ذلك أيضا هذه املرثية

  ُاملوت خيفي وتزهـو اليـوم إعالنـا   ما يل أراك تبـاري الـشمس إمعانـا
ــا   ُســواك يطمــسه مــوت وأنــت بــه ــا وتيجان ــا عرس ــدت مرتقب ًول ً ُ  

                                                
، »وقفة أمام عام احلزن«: بعنوانقصيدة هذه األبيات من  و.)٢٤٠-٢٣٩ص(» مقاالت األلباين«   )١(

 .عبدالرمحن بن صالح العشاموي: شعر




 

 

 

ــا   كأنك الشمس أخفاها السحاب فـام ــداح ألوان ــعاعها ين ــك إش ُينف ّ  
ــ ــك النب ــضحهكأن ــاء يف   حتى وإن حجبته الغـاب أغـصانا   ُع دفــق امل

ــــا   كأنــك الــصبح مهــام الليــل غالبــه ــــصارا وآذان ــــظ أب ًإال وأيق ّ  
ٍســواك ذكــراه يف مــال ويف نــسب ٍ ُورصت للـــسنّة الغـــراء عنوانـــا   ِ َّ َ  
ًفكنت بحرا وكانت فيـك حيتانـا   ًوعيت منها جبـاال مـن مراجعهـا َ  
  ولألئمــة تعـــيل قــدرهم شـــانا   احررت رأيك من أغـالل مـذهبه
ــا   حمصت كل صحيح مـن شـوائبها ــشطآن ذهبان ــن ال ــي م ــام تنق   ك
ًحسنًا وسقام وتـصحيحا ونكرانـا   نخلتهــا فاســتبانت يف مواطنهـــا ً  
  حتى غدا كـل رشق منـك مزدانـا   ًفرقت للحـّق شمـسا يف مطالعهـا
ـاأودى القلوب فهل أحصيت    جددت للناس يف هنل احلديث هوى   قتالن
ــوى ــري ط ــثال للعبق ــهدتنا م ّأش   يف كل عرص مـن اإلبـداع ميـدانا   ً
ٌوجئت صدقا بـام مل يـستطع علـم َ ــا   ً ــا آليــت إتقان   مــن ســابقيك وم
  ًقــد جــاوز الــدهر آفاقــا وشــطآنا   ًونلــت يف حومــة األعــالم مفتئــدا
ــت إحــسانا   ْقالوا وقـالوا ومـا أعيـت مقـالتهم ــك إذا وفي ــام علي   ّف

  ّلكنـــه غـــادر املربـــاع ريانـــا   ّ الـسيل إن طفـت جوانبـهوما عىل
  ًوكنت يف عرصنا عـدنا ورضـوانا   أهل احلديث عىل األعصار جنتهـا
ُهذا هو الـدين يعـيل شـأن حاملـه ًكانوا مـن الـروم أو فرسـا وألبانـا   ِّ ُّ  
  فـــام عليـــك إذا خلفـــت دنيانـــا   ِّيا نارص الدين قد صـدقت نـرصته

ًيف اخللد متشحا روحا ورحيانـا   لفــواح تنــشدهايف واســع األمــل ا ًَ  
                                                

 .للشاعر عبدالرزاق احلمد» يا عام عرشين«: من قصيدة بعنوانواألبيات ). ٢٤٣-٢٤١ص(» مقاالت األلباين«   )١(




 

 

 :ويف مرثية أخرى
ِمىض إىل اهللا واسـتوىف الـذي كتبـا ُ َ َومــا تلــون بالــدنيا ومــا اضــطربا   َ َّ  
ـــا ـــوث يف أدراهنـــا رغب ـــا تل َوم َ َومــا تــردد يف حــقٍّ هبــا رهبــا   َّ َّ  
ًبل كان حيث ثوى كالبدر مكـتمال ــز   ُ ــال يف ع ــو ســامء الع َّيعل ُ ــاَ   ٍة وإب
ٍمىض إىل اهللا يـا للحـزن مـن خـرب ُ َلـو أنــه كــذب قـد أمــدح الكــذبا   َ ُ ٌِ ِ  
ــا   ٌأو أنه من كرى األضغاث صـاعقة ُألهجــرن فــراش النــوم واألهب ُ َّ ُ  
ًوأعطـــني بتكـــذيب لـــه مهجـــا ُ ٍ ــذهبا   ْ ــورق وال ــه ال ــذلن علي َوأب ْ َ ّ  
ــىل ــه ع ــصدق محــدا لإلل ــه ال ًلكن ـاما    ُ َأمسك الدهر من نعمى وما وهب َُ  
ــث مــن ــاال ويبع ــدد آم ُصــدق يب ًٌ ُ   ِأصــدائه أخــوَف اآلالم والــشجبا   ُِّ
َّصدق أحر من الرمضا عىل كبـدي ُّ َ ــا وصــبا   ٌ ِأبقــى الفــؤاد علــيال هينً َ ِّ ًَ َ  
ُألوى بصربي حتى خفت من جزع ــسكبا   ِ ــدمع مــنهال ومن ًوأســبل ال ََ َُ  
ــه وأندبــ ــدي أرثي ــست وح ُول َفلــست إال فتــى يف عــامل نــدبا   هُ ً َُ ّ  

ــا ــالم حــقٍّ كــان حيمله ــه أع ُتبكي ــا   ُ ــر األلب ــد تقه ــا بأي ــا وغرب َرشق ًَ ُ ٍ ً  
ـــر ـــه أث ـــدا إال ل ـــرى بل ـــام ت ٌف َ ّ ـــببا   ً ـــه س ـــذ يف بعث ـــه ومتخ ٌفي ِ َّ ُ  
ًفسل دمشَق وسل عامن سل حرمـا َ ََّ َواهلند واملغرب األقىص وسل ح   ْ ـاَلَ   ب

ُجتــد مراثــي يف اجلــدر   ّكــأن دمعتهــا قــد فارقــت صــببا   ًان باكيــةْ
ــا ــول لن ــا تق ــا وإمجاع ــه حزن ًتبكي ً ُ ـــا   ِ ـــا وأب ـــام وعامل ـــه عل ًِأكـــرم ب ً ْ ِ  
ٍســل عنــه طالبــه األفــذاذ يف دول ُ ُ َُ ّ ِشتى جتـد عـربات تـسبُق الـذربا   ُ ّ ِ ٍ ْ َّ  
ـــه ُّومـــا لنـــاظرة كانـــت تقـــر ب ـــا   ٍ ُإال أليته َّ ِ ّـــا َ أن هتجـــر الطرب َّ ُ  

                                                
 .يمينها: أي     )١(




 

 

 

َبفقده العلـم واإلحـسان واألدبـا   ْ هلا الـشكوى فقـد فقـدتٍإيه حتّق َ ِ  
ــــا ًفــــام رأت مثلــــه يف وده طرب ِّ ُ َُ َ َوال رأت مثلـه يف احلــقِّ إن غــضبا   ْ ِ َ ْ  
ًوسل معـارشه عـن خـشية وتقـى ُْ ٍ ُِ َ ُكم أرسلت دمعه يف الليل منتـصبا   ُ ْ ْ  
َيأبى املباح ويـأبى املـدح عـن ورع َ َ ــرب العــرش   َ ــستعيذ ب ِوي ِّ ــاُ   ُ مرتقب

ّوكم رأى الصاحلون الغر  ُ ًفيه رؤىَ ُمن عاجل البرش قد جاءته فاكرتبـا   ُ ِ ِْ  
ّن قيل إنك تقفو املصطفى وبكـىَأ َواستوكَف العربات احلمر وانتحبا   َ ُ ِ  

ُســبعون عامـــا حميــاه ينـــرض يف َّ ُُ ُ َّ ً ــسبا   َ ــار حمت ــث واآلث ُرسد األحادي ِ ِ  
ٍمـا كـان يطمـع أن حيظـى بجــائزة ــا   ُ ــت طرب ــه أرشق ــا أتت ــذلك مل ْل ُ  
ُسبعون عاما يذب الريب عن سنن َّ ًَ ْ ُّ َُ ــا   َ ــدع أو ذو هــوى نعب ــد مبت َإن يب ً ٌ ْ َُ ُ  
َّيــستنفر الــشيخ منــصورا بحجتــه ُ ًُ ُُ ــهبا   َ ــه ش ــن رب ــه م ــأن ل ــى ك ُحت ُِّ ّ  
ــا ــسودا ويزهقه ــدع ال ــل الب ُفيبط ُِ ُ َ َُّ َ ــلبا   ِ ــه وال س ــا من ــصيب دم َوال ت ً ُ ُ  

ِأوحال رشك إذا املطلوب قد طلبـا   ًوة احلـــقِّ منتبـــذايـــدعو إىل دعـــ ُ َُ ٍ  
ْأعىل ألهل احلديث رايـة حجبـت ُ ُدهرا فكشف عنها السْرت واحلجبـا   ً َ ِّ ًّ  
َيــسطو بغربــة أهــل الــسنّة الغربــا   َأعــىل بــه اهللا قــول احلــقِّ يف زمــن ُُّ ُِ  
ًدوى بـــه ســـلفي الـــنهج متبعـــا ََّّ ُ ُّ َي الرسول ومن لْدَه   ََ َّ   باِحَلمصطفى صـَ

ْصـفى وربـى وقــد أبـت أبا َّ َّ ُتــهبَّ ُ   عىل الوضوح فام ارشورى وال انتقبا  
ــة ــسكرى بأجوب ــة ال ــظ األم ٍوأيق َ َّ ََّ ـا   َ َمن حمكم الذكر يبدي الفقه واألدب َ ُِ ِِّ َ ُ  
ًوصــار للــسنَّة الغــراء مدرســة ِ َّ ُّ َقد جددت باحلديث العجم والعربا   َ ُ َ َّ  

َهللا درك يــا  ُّ َعالمة العرص يا نرباس مـن رسبـا   َشــيخ الــشيوخ ويــاَ َ ِ َ ّ  
                                                

 .ُاستقامت طريقته: أي     )١(




 

 

 :إىل أن قال
ًسل عنه مكتبة بل مكتبـات هـدى ُ ِ ً ُْ ــا   َ ــا ورب ــشيخ يف أرجائه ــع ال ُترب َ َّ  
ًما كان يـسأم مـن عـيش هبـا أبـدا ٍ ِوكان هيجر فيها الصحب والعنَبـا   ُ َ ُُ  
ــن ــىل زم ــا ع ــا حرص ٍوال يفارقه ً ُُ َحتى يطـالع منهـا الـ   ِ ُ َّدق والـسهباّ َّ ِّ  
ٍفيفصم اللؤلـؤ املكنـون عـن زبـد َ َ َ َويطعم العسل املعـسول والرطبـا   ُ َ َُّ َ ُ ِ ُ  

ــرس متحــُق اجلــدبا   ُأرسـله» اإلرواء«َفأحتَف الكون بــ ٍكاجلاريــات بي ُ  
ْورصع اجليد عن عطل بـ َ ِ َ ــذبا   »ٍسلسلة«َّ ــدرأ الك ــذكر ت ــات ل ِكالتالي ُِ  

َوكـم مــن الكتــب الغـرا أفــاد َّ َ َتروي الصحيح وتنفي الزور والشغبا    هبــاُ َ َ  
ٌوكـــم حتـــاكم أقـــوام إليـــه فـــام َنادوه إال وأهنى الريـب والـصخبا   َ َّ َ ْ ُ ْ ََّ ّ  
ــه ــدر هيبت ــن ق ــاظره ع ــسل من ِف ْ َ ُْ َ ُ ُهل يستطيع امتداد اللحظ إن قربـا   َِ َ ِ َ ُ  
ٍوسل حماججه عـن حـد عارضـة ِّ ُ َ ِ ُّهل يـستطيع هلـا أن يثبـت الركبـا   ُ َ ُ ُ  
ــسد وداد أخ ــع مل يف ــم التواض َج ُ َِ ــبا   ُّ ــال وال أش ــر ك ــاخللف يف نظ ّب ٍ ِ ُ  
ٍوإن تبــدى لــه الربهــان مــن أحــد َ ُ ُ ِأفىض إليـه بفـيض الـشكر منْثعبـا   َّ َ ُ ُّ ِ  

 :إىل أن قال
ــم يــسكنُه ــه خــريا ث ــاهللاُ جيزي ُف ُ َّ ً َفــسيح جنَّاتــه مثــوى ومنقلبــا   ِ ُ ًَ َ  
ـــة ـــاقني تعزي ـــل يف الب ًواهللاُ جيع ُِ َ ِلكل ذي سـنَّة مـن فقـده رعبـا   َ ِ ِ ٍُ َُ ِّ ُ  

 

                                                
 :ّواألبيات من قصيدة يف رثاء العالمة األلباين ). ١٠٤-٩٩ص(لسمري الزهريي » ِّحمدث العرص«    )١(

 .أيب الفضل عادل بن املحجوب رفوش املغريب: بقلم




 

 

 

 
 

 
  

ِ إفراد ما كتب عن سرية الشيخ رمحه اهللا تعاىل أيا كانت الكتابة -١ مقال، كتاب، : ُ
َحمارضة مسجلة، وإخراج ذلك يف رسالة صغرية أو ملحق يف جملة  ونرش ،َّ

ُذلك يف موقع الشيخ؛ لتكون ترمجة الشيخ سهلة التناول ملن أراد القراءة  َ  
ِمجع أسامء ما كتب يف ترمجة إمام: ألوٌفٌأو الكتابة، وهذا أمر م انظر مثال . ُ

مناقب «من كتاب ) ٢٦٥ص (»:َمن ألف يف مناقب الشافعي «: مبحث
 . البن كثري»اإلمام الشافعي

ُاستقراء وتتبع مجيع ما كتب عن الشيخ وعن كتبه من رسائل جامعية  -٢ ِ ُ ُّ  
ِّأو غريها من كتب و قصائد؛ طالبه وغريهم من حمبيه، حتى ّ  ما كتبه ُ

ًاملخالفون له؛ ليكون ذلك التتبع واالستقراء بعد طباعته أرشيفا متكامال،  ً ُّ
ِّوحيسن أن يوضع يف احلاشية تعريٌف يسري بموضوع الرسالة أو الكتاب ٌُ َ ُ. 

ِإفراد ترمجة ـ بعناية خاصة ـ للشيخ وإرساهلا إىل من عرف بالكتابة يف  -٣ ُ َّ
َون معتمدة؛ ألن املالحظ عىل الرتاجم من جهات رسمية أو غريها؛ لتك ّ ً َ

َبعض كتاب الرتاجم عدم اإلنصاف يف بعض من يكتبون عنه، بل وإلباس  ّ ُ
ً بعض املرتمجني ثيابا أوسع منهم مدحا أو ذما ً َ ُ. 

                                                
محلتهم ّولوال أن الذين قد مجعوا التواريخ .. «: : يف ترمجة والده :قال القايض ابن أيب يعىل      )١(

َّ فلام رأينا الذين قد رأوه ملا ذكرنا ما ذكرناه،.. ُعصبيتهم وأهواؤهم عىل ترك فضائله ونرش مناقبه
َّوحفظوا ما سمعوه من فضائله من الشيوخ، وشاهدوا بعض ذلك ينقرضون، واملؤرخون الذين أرخوا  ِّ
ِقرصوا يف نرش فضائله؛ ألجل من هيوى هواهم من املخالفني، آثرنا ذكر بعض ما انتهى إلينا من  َّ

َشبعون بام مل يعطوا، وليسأل من يثق به من فضائله، فليعذرنا من وقف عليه وال ينسبنا من الذين يت ُ َّ  =    
 




 

 

َّاألرشطة الصوتية املسجلة للشيخ رمحه اهللا تعاىل، أكتفي هنا بمقولة شيخي  -٤
  ن عقيل أثابه اهللا تعاىل، قال ـ ختم ّالفقيه العالمة عبداهللا بن عبدالعزيز ب

عىل «: ُّحاشية ما نصه) ١٥٦ص (»فتح اجلليل«اهللا له باخلري ـ يف كتاب 
ّتالميذه أن يتداركوها قبل أن تنسى أو تدرس أو يميض عليها وقت يقل  ٌ َ ُُ َ

 .»االنتفاع هبا
َإفراد رسالة للتعريف بكتب الشيخ ترسد فيها كتابات الشيخ مع متييز  -٥ ُ ُ

 .ليف عن التحقيق مع الوصف املوضوعي لتأليفاتهالتأ
ًمجع النظائر، وهذا باب واسع؛ ومنه مجع آراء الشيخ يف الرجال لتكون معجام  -٦ ُ َِّ

ًباسم الرواة الذين حكم عليهم الشيخ جرحا أو تعديال، ومنه كالم الشيخ  ً ُّ
ة يف املباحث العقدية، ومنه تنبيهاته التي وقف عليها خالل مسريته العلمي

التصحيف، والتحريف، والنقل : البحثية الطويلة، واملراد بالتنبيهات
ومنه كالم الشيخ ووصفه وأحكامه عىل الكتب . املغلوط، وما يتبع ذلك

 .َّوالرسائل

                                                
ِالثقة واملعرفة واخلربة بالقايض اإلمام ريض اهللا عنه، وال يلتفت إىل قول خمالف ومباين بالبدعة، أهل   = ُ ِ ِ

ّفيعلم أن الذي سطرناه ما استعرنا منه ذلك، إذ كان فيه أضعاف ما ذكر من الفضل والعلم والزهد ّ .
ه فنسأل اهللا أن ة، وأن يميتنا عليهام، وال جيعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا بمنِّ ِ  حييينا عىل اإلسالم والسنّ َ ُُ

 ).٢/٢٣٠(» طبقات احلنابلة« .»وكرمه، إنه سميع الدعاء
ُوملا رسد ابن أيب يعىل بعض فضائل والده قال   ّ: 
ُوهذا بعض مناقبه وفضائله، وما هو شائع له بني الناس من زهده و«   ِّعلمه أكثر فأغنانا عن أن نسطره، ٌ

ملا ذكرنا هذه الشذرات من .. ّولوال أن أكثر من رآه وعارصه وحرض جملسه وناظره قد درج وانقرض
ُمناقبه، إذ كانت تتضمن مدحنا، واإلنسان ال يمدح نفسه َُ ّولعل ناظرا يف هذا الذي أوردناه وسطرناه . َّ ً ّ

إ نام : ٌ؟ وهو األصل، ومدح األصل مدح للفرع؟ فنقولكيف استجاز مدح والده عىل لسانه: يقول
َّمحلنا عىل ذلك كثرة قول املخالفني، وما يلقون إىل تابعيهم من الزور والبهتان، ويتخرصون عىل هذا  ُ ُُّ ُُ َ
ُاإلمام من التحريف والعدوان، وكان لنايف ذلك رخصة قد سبق إليها األنبياء واألولياء رضوان اهللا 

 ).٢/٢٢٧(» طبقات احلنابلة« »ُعليهم وسالمه




 

 

 

ُّدفاعه عن كتب وأئمة السنّة -٧ ُفهرس شامل للفوائد املنثورة يف كتب الشيخ، : َّ
 .ًوتكون بانتقاء الفوائد النفيسة خصوصا

أليب احلسن حممد حسن » التقريب لعلوم األلباين«ُرأيته بعد ذلك كتاب ومما 
ُّعبداحلميد الشيخ، بذل فيه جهدا مشكورا يف تتبع كثري من كتب الشيخ  ً ً
ًوأحسن ترتيب مسائلها ترتيبا موضوعيا؛ فقرب بعيدا، ومجع متفرقا، فجزاه  ِّ ًَّ  ً

 .ًاهللا تعاىل خريا
ًوسيكون هذا الكتاب ـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ مفتاحا لكثري من كالم الشيخ 

 .نارص املنثور يف كتبه




 

 

 
 

 
 
ًل ما مر ذكره عيل كنت خارجا من َّأو ُ َّ َ َ ُ جلامع اإلمام تركي بن باب الشاميل الَِّ

هـ ـ أو قبله بيسري ـ بعد االستامع إىل ندوة اجلامع أو حمارضة ١٣٩٧عام عبداهللا 
َّللشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل، فكان بعض أولئك الذين كنت معهم يتحدثون عن  ُ

َّخ ابن باز وعن سعة علمه، ثم تطرق احلديث إىل عناية الشيخ باحلديث، ثم الشي َّ َّ ََ
ُتكلم أحدهم فقال َوكذلك الشيخ األلباين أيضا حمدث مشهور، فلام سمعت اسمه : ُ َُّ ِّ ُ ً

ِّبأن له كتبا باحلديث ويعنَى بالصحيح، ويبني : وأنه من أهل الشام سألتهم عنه فقالوا ُ ً ُ ّ
ُفرت مع بعضهم للمدينة سمعت أن األلباين سيحرض يف بيت ّالضعيف، وملا سا ّ ُ ُ

َيعرف بـ ِّ، فذهبنا ـ الذين جئنا من الرياض ـ ودخلنا ذلك البيت، »بيت اإلخوان«ُ
ًوإذا بجمع حمتشد من الناس منهم من يلبس عاممة ومنهم من يلبس غرتة أو شامغا  َُ َ َ ِْ ِ ًِ ُ َ َ ٍَ

َّومنهم من هو حارس الرأس، وكان االج ُ ِ ًتامع يف سطح املنزل، ورأيت كرسيا منصوبا َ  ُُ
ّيف صدر املجلس، وقد احتّف به ـ بل تزاحم عليه ـ القريبون منه، وكنت أترقب  ُ
ًدخول الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل، وبينام كنت جالسا يف الصفوف قبل األخرية  ُ َ

ٌأطل علينا رجل تعلوه مهابة ووقار، تزداد تلك اهليبة عند ٌَ ٌ َّ َ نظره إليك، يميش بسكينة ُ
ًبني اجلمع، وقد أفسحوا له طريقه حتى وصل إىل الكريس فجلس، وكان يرتدي ثوبا  َ

ُواسعا يميل لونه إىل اللون البنِّي الفاتح، وعىل رأسه طاقية خليجية  َّ، فلام بدأ )شبك ( ًُ
َحديثه رأيت إصغاء تاما من احلارضين وقد أمسك كثري منهم ـ وبخاصة م  ًٌ ُ ن حوله ـ َ

ِّبأقالمهم وكانوا يقيدون بعض كالمه رمحه اهللا تعاىل ُ. 
 إىل أن ، بدأت األسئلة من احلضور والشيخ جييبَّ ثم، من كالمهُانتهى الشيخ

هم ُ به بعضَ قام الثَّ فلام، استأذن للمغادرةَّثم ـ ّفيام أظنـ استسمح احلارضين 




 

 

 

إىل ـ أو كاد يصل ـ  وصل َّم، فلامُهَلفَ وأنا أميش خ،وا يمشون معه ويسألونهؤوبد
، »حتفة الذاكرين«ه يف كتاب ُ فسألته عن حديث قرأت،هَمِّكلُ من أن أُارته متكنتَّسي

   : يقال بعد األكل، فقال يل الشيخ باحلرف الواحدًن دعاءَّواحلديث يتضم
ّه يا بنيُّال أستصح«  .يه يف قلبُه ومكانتُّ، وقد وقع حبُه ورجعتُعتَّ ودَّ ثم،»ُ

هم سأله بصوت مرتفع َدَ أحّ وأذكر أن،هـ١٣٩٨ عام َّه يف منى حجُقابلت
 ً يف إسناده رجالُ وجدتَّة، ثمنُّّتب السُد كَا يف أحً حديثُ إذا قرأت،يا شيخ: فقال
فكان جواب الشيخ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا ّ هذا حديث ال يصح:ا فهل أقولًضعيف

 من طريق َّ احلديث قد صحّيك لعلِدرُي فام ،ًك هذا باطالُقد يكون نفي: ما معناه
هذا احلديث : د ضعف احلديث بذلك اإلسناد، فتقولِّقيُر، فاألوىل أن تَآخ

 .ًضعيف عند ابن ماجه مثال
كن اخلاص َّم السَّ يف خميًقيامُ وكان م،ِّجاحلا يف ًأيضبعد ذلك  َ الشيخُقابلت

حبة الشيخ ُيمته بصَرته يف خُ ز،للقائمني عىل مستشفى احلرس الوطني يف منى
 انتهت َّ، فلام ـرِّه عبداملصوأظنّـ ه ِى ولدَوِ عنده سٌدَعبدالكريم املنيف، ومل يكن أح

 ٌى كالمَرَيا شيخ ج: ُ إليه فقلتُالزيارة وقمنا من عنده وأردنا اخلروج رجعت
 َا يف شخصك معاذً ليست قدحً له كلمةُة وقلتّني لك يف مكِّفيك مع بعض املحب

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  فلم يسألني .كَ عىل قوهلا، وأنا أريد مساحمتُمتِدَي ننِّاهللا لك
 َ فيام قلت اهللاَُكَّلَحَأ«: ه إن شاء اهللا بحروفه، قال يلُا أذكرً بل قال يل كالم،عنها

 .هُعتَّ وودُهَ رأسُلتَّ فقب.»وفيام ستقول وفيام مل تقل
 فجر َ وكان ذلك بعد، بيتيه لإلفطار يفُياض فدعوتِّ إىل الرُ الشيخَجاء

 عىل رأسهم فضيلة األفاضل من ٌ فحرض وحرض مجع،هـ٦/٧/١٤١٠اخلميس 
 . الشيخ عبداهللا بن قعود رمحه اهللا تعاىل

 ،ةنَُّّر بتعظيم السُتشع ـ  جمالسَ له بضعُ وقد حرضت ـيف جملس الشيخ األلباين
كر بعض ِفيه وذاة احلديث ومصنَِّوُ رِ عن تشنيف اآلذان بسامع أسامءَناهيك




 

 

جال والعلل، ِّة املشهورة، وكذا بعض أسامء كتب الرنَُّّتب السُفات من كاملصنَّ
 يف جمالس الشيخ ّإال ـ خالل معرفتيـ ر هبا ُأشعمل وأمثال هذه املجالس مل أرها و

 .ابن باز
 ّ وأن، عىل واقع املسلمنيًه دائامُقْرَه يف جمالس الشيخ األلباين طُرّا أتذكَّومم
عاة ُ دّنأ و،لف الصالحَّهم عن منهج السُابتعادهو  اختالفهم ِقهم وكثرةِّ تفرَسبب

ا بسبب إمهاهلم العناية بإصالح ما يستطيعون ًا كبريًئْبِلون عَّاإلصالح يتحم
ثت بالقوادح العقدية القولية َّ من أقوامهم التي تلوٍه من عقائد كثريَإصالح
 .والعملية

 ـ سمعت ذلك يف غري مناسبة يف التسجيل الصويتكام   ـًه مبارشةُوسمعت
ُف ويتحرس عىل أناس نصبهم الناس دَّيتأس َّ  ـ أولئك الدعاةـ  للخري وكانوا ًاةَعَّ
 . ملن يقلدهمًا جلهل بالعلم أو حماكاةَّ رشعية إمٍصبغ بعض البدع بصبغةَن يَّمم

النفعال  عجيبة يف امتصاص وهتدئة اٌةَدرُقـ رمحه اهللا تعاىل ـ وللشيخ 
نها َّمة ضمّم هلا بمقدَّا قد قدَّا لفكرة مًسِّهم متحمُدَ يأيت أح،واالندفاع احلاميس

ع ِتبُ يَّ بسؤال ثمُه الشيخُئِاجَفُى يّ من كالمه حتَغَرْفَ فام أن ي، قرآنية ونبويةَشواهد
 يبدأ مع َّ ثم، ذلك هبدوء وسكينةّ كل، بإيرادات متعلقة بالسؤال نفسهَالسؤال

 سويعة فإذا تلك احلامسة قد تالشت، والشاهد ّ، فام هي إالّ وردٍائل يف أخذَّالس
 وكيف ،اشةَّ العلم يف عالج تلك االنفعاالت والعواطف اجليُ أثر:الذي أريده هنا

كان لسامع العامل من أصحاب العواطف، ورحابة صدره يف استامعه ألولئك حتى 
 .ةَدَؤُجة برفق وتِّواطف املتهي عالج تلك العَّحنات نفوسهم، ثمُغوا شِفرُي

لم الشيخ ورفقه يف اجلواب النقلبت تلك ِ حَّفلوال فضل اهللا تعاىل ثم
 .جة إىل عواصف هوجاءِّالعواطف املتهي

ه يف أثناء املناقشة ِسَفَ نُطولـ رمحه اهللا تعاىل ـ ه عىل الشيخ األلباين ُا الحظتَّمم
ا ما تأيت عند إلزام الشيخ ً وغالب،ٌبةاَعُا دً يتخلل ذلك أحيان،ابة صدرهَحَمع ر




 

 

 

ى عليه الشيخ َمَ يتلعثم يف اإلجابة عىل اإللزام رُشِ فإذا بدأ املناق، بالزمِملناقشه
 .ة واالنبساطَّ من املودٌّ جوَ اجلميعُودُسَ في،ب املقامِناسُ ي  شامياً أو مثالً دعابيةًلةُمج

ا ليوسف ابن اإلمام ابن ًفْصَ وُأت أنني قر:ه يف هذا املقامُكرِب ذِناسُا يَّومم
هو هم هبذا الوصف ُ العلامء الذين قابلت أحّقّ أنُ املناظرة، ورأيتَاجلوزي حال
، »ذيل طبقات احلنابلة«ه يف كتاب ُ واخلرب املشار إليه رأيت،الشيخ األلباين

 .ًةَحِارَك جِّر وال حيرِناظُ يوسف ابن اإلمام ابن اجلوزي، كان يّ أن:هُوخالصت
 ّ أن: يف املرجع السابقّ فإن؛ا للشيخ األلباين حظ منه جاءً أيضُرَ آخووصٌف

 حتى قال ،بتسمَ وهو يّا إالًدَ أحُرِناظُعبداهللا ابن أمحد بن حممد ابن قدامة كان ال ي
 .         مُّه بالتبسَل خصمُقتَهذا الشيخ ي:  الناسُبعض
 مهالن شارع شهرزاد، وكان ِّزله يف حين يف منَّامَ قبل موته بشهر يف عهُرتُز

 ،يا شيخ:  ـ له بيديٌافحَصُوأنا مـ  فقلت له ،ه من أثر املرضُسمِ جَفُقد ضع
تبك قد نفع اهللا ُ وك،ٌ لك كثريَ والداعون،ٌ كثريَون لكُّبُِح امل،ٍ عىل خريَأبرش فأنت

 َّى ثمَْرسُ اليهّ كفَعَفَ عىل نفسه ورَلَ فتحام.تعاىل هبا وانترشت يف أقطار األرض
 عليه واضح، وقال ِر الضعفَ وأثًي قليالِّ عىل كفَطَغَي بني كفيه وضِّوضع كف

 . بعدها من عندهُخرجتو. »اًجزاك اهللا خري« :بصوت ضعيف
هم رأى َدَ أحّأن« : يف منزلهإبراهيم شقرةد َّثني الشيخ حممّن حدَّامَا كنت يف عّمل

ا عىل األرض فأحدث ُمهُامء فسقط أحدَّ السا منّفيام يرى النائم أن كوكبني انقض
 هلم ُتَّ وقد عرب.»فّه توقر فوصل أو كاد إىل األرض لكنَّا اآلخَّ، وأمًا هائال يِوَد

 .بموت رجلني عظيمني
                                                

)٢/٢٦٠(   )١.( 
)٢/١٣٧(     )٢.( 
  وفيصل القحيز، وحممد الشهراين، وكان الشيخ وسلامن القريني، سليامن اهلديب، : ُبصحبة اإلخوة    )٣(

ًعيل بن حسن هو الذي رتب لنا موعد الزيارة، فجزاه اهللا تعاىل خريا ِّ ّ. 




 

 

 موت الشيخ ابن باز، ُا خربَنَؤيا بفرتة جاءُّبعد الر: الشيخ حممد شقرةقال 
ع أن يكون األلباين هو ّنه يتوقي الشيخ أِّ من كالم بعض حمبُوقد فهمت: ُقلت

 . الكوكب الثاين
 الشيخ األلباين بعد الشيخ ابن باز ببضعة ِّيفُوُ فقد ت،وليس ذلك ببعيد: قلت

هـ، ووفاة الشيخ ٢٥/١/١٤٢٠ الشيخ ابن باز فجر اخلميس ُ كانت وفاة؛أشهر
 .هـ٢٣/٦/١٤٢٠بت َّاأللباين عرص الس

 .آمني... عىل يف الفردوس األاامهَّ ومجعنا وإي،رحم اهللا تعاىل اإلمامني
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 الصفحة املوضوع
 

 ............................ العقيلبن عقيل تقديم فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالعزيز 
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 ٧ ................................................................................................................... كتب الرتاجم
 ١٣ ....................................................... مام األلباين منتقاة مما قالهنبذة من سرية اإل
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 ٤٠ ............................................................................................................. صور من ابتالئه
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 ٦٨ .......................................... من أخالق األلباين رمحه اهللا تعاىل وكريم سجاياه
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 ٩٨ ............................................................................................................ حمافظته عىل وقته
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 ١٠٨ ................................................................................................................ دعابته ومزاحه
 ١١٠ ................................................................................................ مواقف يف حياة الشيخ
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 ٢٥٥ ............................................. من أوجه التشابه بني اإلمامني ابن باز واأللباين
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 هل من حسن خلقه وسديد قوله قد يستفيد الصغري من جمالسة الكبري فين

 أو يقرأ ًمذ عليه حتى ولو مل حيرض له درسا, فيكون ذلك من التتلونصحه
 ...اًعليه كتاب

 فاالستفادة من أهل العلم ليست مقصورة عىل علمهم فحسب, بل يتعد 
 ...اقبهم ومجيل آداهبم وما يتبع ذلكذلك إىل رشيف من

  يعني اإلمام أمحد ـاختلفت إىل أيب عبد اهللا «: قال أبو بكر بن املطوعي   
 ه, فام كتبت عنعىل أوالده» املسند« ثنتي عرشة سنة وهو يقرأ ـبن حنبل ا

 .)١١/٣١٦( »سري أعالم النبالء« .»نظر إىل هديه وأخالقهأ إنام كنت ,اًا واحدًحديث
 كان حيرضه  : أن جملس اإلمام أمحد« ـ رمحه اهللا تعاىل ـي بِوذكر الذه

   .»ون من سمته وخلقه وأدبهّ, مخسامئة يكتبون والباقون يستمدمخسة آالف

 .)١١/٣١٦( »سري أعالم النبالء«
  ُفكم واهللا استفدت من طيب جمالسه وجمالسته ... فرحم اهللا الشيخ األلباين  

ُـ مع أهنا ال تتجاوز عرشة جمالس أحدها يف منزيل ـ وح سن أخالقه وصادق ُ
ِّنصحه ودعواته, وهدوئه يف نقاشه, وحسن استامعه ملحدثه ُ َ مع طول نفس ...ُ

ًوسعة بال, فضال ُ عام استفدت مما قرأته من كتبه وسمعته من أرشطتهَ َُّ ِّ وحدثت َّ ُ
 ...به من أخباره
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