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 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وبعد 
جهـود الـشيخ األلبــاين يف الـدعوة إىل اهللا واشـتملت عــىل مقدمـة ومتهيـد وأربعــة : فهـذه الرسـالة بعنــوان

 . منهجي يف البحث وخطة البحثفصول وخامتة واحتوت املقدمة عىل أمهية املوضوع وسبب اختباري له و
 .األول تعريف املنهج واجلهود والدعوة يف اللغة واالصطالح: أما التمهيد فقد احتوى عىل مبحثني

أما املبحث الثاين فكان يف تعريف بالشيخ األلباين ونشأته وطلبه العلم وأبرز صفاته وذكر مؤلفاته وأبـرز 
 .مشاخيه وطالبه

 -: التاليةاملباحثلشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا يف بيان منهج ا: و الفصل األول
 .الرجوع إىل الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح  -١
 .االهتامم بالتوحيد والدعوة إليه  -٢
 .حماربة البدع  -٣
 .حماربة التعصب املذموم  -٤
 .التصفية والرتبية  -٥

 -_:املباحث األتية  أما الفصل الثاين ففيه بيان جهود الشيخ األلباين يف 
 . تقرير أصول الدين –أ  

 .الرد عىل الفرق املنحرفة -ب
 .جهوده يف االقتصاد -ت
 .جهوده يف الفكر -ج
 .جهود يف النوازل -خ
 .جهوده يف املجال االجتامعي -د

ــان رأي الــشيخ األلبــاين يف احلركــات واجلامعــات اإلســالمية عــىل الــساحة  ــه بي أمــا الفــصل الثالــث ففي
  -:ميةاإلسال
 .مجاعة التبليغ-١
 .مجاعة اإلخوان املسلمون -٢
 .حزب التحرير-٣
 .مجاعة التكفري واهلجرة-٤

ًأثــر جهــود الــشيخ األلبــاين يف الــدعوة إىل اهللا ســواء عــىل الــدعاة أو : وأمـا الفــصل الرابــع فكــان بعنــوان 
 .الشيخ األلباين الدعوية املدعويني أو أثره عىل وسائل الدعوة وأساليبها وكيفية االستفادة من جهود 
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ثم ختمـت هـذه الرسـالة بخامتـة ضـمنتها أهـم النتـائج والتوصـيات وكـان مـن مجلتهـا االهـتامم بـالعلامء 
 .البارزين الذين كتب اهللا هلم القبول ودراسة منهجهم يف الدعوة حتى يستفاد من ذلك

املـرتجم هلـم وقائمـة عـالم األثم جعلت هلذه الرسالة كشافات توضح ما ورد فيها من آيات وأحاديث و
 .باملصادر واملراجع وحمتويات الرسالة

 .املسلمني وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ني هبا وينفع هبا ًئال اهللا املوىل القدير أن ينفعسا
 
 

            الباحث                              املرشف                     عميد الكلية 
 

 حممد الرسحاين / طه عابدين طه              د / الرمحن بن سيف احلارثي        دعبد
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In the name of God the Merciful 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace upon our Prophet 

Muhammad and his family and companions and after 
This message is entitled: efforts by al-Albany in calling to Allah, and included an 

introduction, preface, four chapters and a conclusion provided and contained on the 
importance of the subject and the reason for his Achtbiyare and systematic research and 
the research plan. 

The boot has consisted of two sections: the first definition of the curriculum and the 
efforts and advocacy in the language and terminology. 

The second section was the definition of Sheikh Albani, its origin and application of 
science and the most prominent qualities and said his writings and his shaykhs and the 
most prominent of his students. 

And Chapter I: Statement of approach al-Albaani in the call to God in the following 
points  :-  

١ - refer to the Qur'aan and Sunnah to understand the Ancestors. 
٢ -Tawheed and call attention to it. 
٣ - the fight against heresies. 
٤ -the fight against intolerance reprehensible. 
٥ - filtering and education. 

 The second chapter Vieh statement of efforts by al-Albaani in the following  :_  
A - Report of the origins of religion. 
B - Reply to perverse the difference. 
T - his efforts in the economy. 
C - in his thought. 
X - efforts at times of calamity. 
D - his efforts in the social sphere. 
The third chapter, which explains the opinion of Shaykh al-Albaani in the Islamic 

movements and groups on the Islamic scene  :-  
١- Altleg group. 
٢- the Muslim Brotherhood. 
٣ - Hizb ut-Tahrir. 
٤ - group Takfir wal Hijra. 
The fourth chapter was entitled: the impact of efforts by al-Albaani in the invitation 

to God both preachers or invitees, or its impact on the means and methods of advocacy 
and how to take advantage of the advocacy efforts of Sheikh al-Albaani. 

Then concluded by a conclusion of this letter guaranteed the most important findings, 
recommendations, inter alia, interest was prominent scientists who wrote to them to 
accept God and study of their approach in the call even learned from it. 

Then made to the letter indexes indicate their content of the signs and talk to them 
and the translator and a list of sources and references and the contents of the message. 

Prayed God Almighty Lord to benefit Islam and the Muslims and may Allah bless 
our Prophet Muhammad and his family and him.
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َّإن احلمد هللا نحمـده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا ومـن سـيئات 
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وهـي ال كيـف ، َّإن الدعوة إىل اهللا تعاىل من أسمى املهـامت وأعالهـا منزلـةف:)١(.أما بعد 
 .وظيفة األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

ن تبعهم بإحـسان إىل يـوم وقد محل هذه املهمة بعدهم العلامء من الصحابة والتابعني ومم
وممن سطع نجمه وبـرز يف العـامل ، والعلامء هم ورثة األنبياء، – ريض اهللا عنهم أمجعني –الدين 

رمحـه اهللا -ذكره يف هذا العرص الشيخ العالمة حمدث العرص الشيخ حممد نارص الـدين األلبـاين 
ًفهو من أبرز العلامء املعارصين الذين ترشفوا بحمل لواء الدعوة والتبليـغ سـائرا ً َ عـىل ، تعاىل-

 بالعلم والدعوة ورحل وقد – رمحه اهللا – وقد متيز هذا اإلمام ، النهج القويم والطريق املستقيم
ًترك لنا إرثا ضخام ً ً َ ً ً من العلم والفتاوى واملواد التسجيلية الصوتية الكثرية جدا ًً. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملسامة بخطبة احلاجـة بـني يـدي كـل خطبـة أو درس أو حمـارضة ُتسن هذه اخلطبة املأثورة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ) ١(

 ٢١١٨يف خطبة احلاجـة رقـم احلـديث :  وأبوداود كتاب النكاح، باب ٣٢٥٧رواها اإلمام أمحد يف مسنده رقم احلديث 
بـت  وقد مجـع أحاديثهـا وتتبـع طرقهـا وأث١١٠٥ما جاء يف خطبة احلاجة رقم احلديث : والرتمذي كتاب النكاح ، باب 

 )).خطبة احلاجة التي كان رسول اهللا يعلمها أصحابه (( صحتها الشيخ األلباين يف رسالته املسامة 




 

 
٢ 

ستخلص منـه املـنهج الـدعوي نـثل من ترك هذا اإلرث العلمي والعمـيل أن بنا ملفحري 
 .ري من الدعاة إىل اهللا ً ليكون هذا املنهج هاديا لكث، الذي انفرد به هذا اإلمام العظيم


  . يف العاملًا كبريًا وانتشارًعاملية دعوة الشيخ األلباين، فدعوته كان هلا قبوال -
ـــام  - ـــوع أســـاليب ووســـائل اإلم ـــن دروس إىل – رمحـــه اهللا –تن ـــدعوة إىل اهللا، فم  يف ال

 .الكتب والردود وتأليف ، ولقاءات، واستقبال للمستفيدين، حمارضات، وندوات

املنهجية التي انتهجها الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا، القائمة عىل الكتاب والسنة عـىل  -
 .التي متيزت باالعتدال والتوسط يف قول احلق ، فهم السلف الصالح

 .امتياز منهجه يف الدعوة بالثبات عىل املسلامت وعدم التنازل عنها رغم الفتن وتلوهنا  -

 
 يف دعوته عىل خطى من سبقه من أئمة السلف الصالح – رمحه اهللا –َسري الشيخ األلباين  -

وألنه ممن يقتدي به يف زمننا هذا وال شك أن النـاس أرسع يف التـأثر ، رضوان اهللا عليهم
 .باملعارصين هلم من غريهم 

والتي ،  يف العمل لإلسالم والدعوة إليه– رمحه اهللا –الطول الزمني حلياة الشيخ األلباين  -
 وهي مليئة بالتجـارب واملامرسـات الفعليـة يف الـدعوة،، أكثر من سبعني سنةأمتدت إىل 

 .والتي برز معها منهج دعوي متميز 

 حيث ألف وحقق يف الفنون املهمة التي ال غنى للمسلم عنها ، سعة علم الشيخ -

 .ع من رجال ونساء وكبار وصغار ووالة اهتامم الشيخ بكافة أفراد رشائح املجتم -

ًعارفا بمشكالهتا ونقاط القوة ، اخلربة الواسعة والطويلة هبذه الصحوة ومراحل تطورها -
 .ولذا استفاد الكثريون من نصائحه وتوجيهاته املتوازنة يف أنحاء خمتلفة ، والضعف فيها

 
 يف الـدعوة إىل اهللا - رمحـه اهللا–ج الـشيخ األلبـاين هناك تساؤل عام للبحث وهو ما مـنه -




 

 
٣ 

 -: التساؤالت التالية  التسأؤل هذا منوجهوده يف ذلك ؟ ويتفرع
 . ؟- رمحه اهللا –من الشيخ األلباين  -
 .ما منهجه يف الدعوة إىل اهللا ؟ -

 .ما جهوده الدعوية يف خدمة قضايا األمة  ؟ -

 .برز االجتاهات الدعوية املعارصة ؟ من أ– رمحه اهللا –ما موقف الشيخ األلباين  -

 . يف الدعوة إىل اهللا ؟– رمحه اهللا –ما أثر جهود الشيخ األلباين  -

 .ما النتائج واآلثار املرتتبة عىل منهج الشيخ يف الدعوة إىل اهللا ؟ -
 

 – اهللا  رمحـه– منهج الشيخ األلباين تلك التساؤالت عنًهيدف البحث أوال اإلجابة عن  -
 -:وجهوده يف ذلك ويتحقق ذلك من خالل حتقيق األهداف التالية 

 .- رمحه اهللا –ترمجة للشيخ األلباين  -
 .منهج الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا  -

 . الدعوية يف خدمة قضايا األمة – رمحه اهللا –الوقوف عىل جهود الشيخ األلباين  -

 .هات الدعوية املعارصة معرفة رأي الشيخ األلباين من أبرز االجت -

 . يف الدعوة إىل اهللا – رمحه اهللا –اإلملام بأثر جهود الشيخ األلباين  -

 .الوقوف عىل النتائج واآلثار املرتتبة عىل منهج الشيخ يف الدعوة إىل اهللا  -

 
 بجانـب يـسري تعنى ولـو) أكاديمية ( بعد البحث والسؤال مل أعثر عىل أي دراسة علمية  -

 .من جوانب هذه الدراسة املتصلة باملنهج الدعوي 
وقد وجدت دراسـات أكاديميـة عـن الـشيخ األلبـاين ولكـن عـن جوانـب أخـرى لـيس  -

 -:ضمنها املجال الدعوي منها 
 ، جهـود اإلمــام األلبــاين يف بيــان عقيــدة الــسلف الــصاحلني يف اإليــامن بــاهللا رب العــاملني -




 

 
٤ 

رسـالة ماجـستري مـن جامعـة تكريـت العـراق وكانـت بوري للطالب أمحد بن صالح اجل
الرسالة يف جمال بيان جهود الشيخ األلباين يف جمال العقيدة وقدر طبعت الرسالة من قبل 

 .هـ ١٤٢٩الدار األثرية باألردن عام 
 رسالة ماجستري للطالب عبدالرمحن بن حممد العيزري، جهود الشيخ األلباين يف احلديث -

 (١) .  وكانت الرسالة يف جمال احلديث وقد طبعت الرسالة من قبل من جامعة صنعاء

 :أما املؤلفات الغري أكاديمية فمنها  -
وقـد ، حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة تأليف إبـراهيم حممـد العـيل -

ملحـات مـن حياتـه ففـي هـذا الفـصل ذكـر : الفصل األول ، اشتمل الكتاب عىل فصلني
 األلباين رمحه اهللا يف صفحة واحدة، وكذلك ذكـر مالحظـات حـول مـنهج ح دعوةممال

 الشيخ يف صفحة واحدة، وقد وجه خالهلا املؤلف بعض االنتقادات عىل مـنهج الـشيخ،
  .- رمحه اهللا –وأما الفصل الثاين فيشمل التعريف بمؤلفات الشيخ األلباين 

ــاين  - ــام األلب ــ– رمحــه اهللا –اإلم ــرب لل ــن حممــد  دروس ومواقــف وع ــدالعزيز ب دكتور عب
وقد اشتمل الكتاب عىل أخبار ووقائع يف حياة حمدث العرص األلباين وبعض ، السدحان

 .ما قيل عنه 

املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين، تأليف عمرو عبد املنعم سـليم وقـد بـني  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويف أثناء كتابة البحث ظهرت جمموعة من الرسائل األكادميية عن الشيخ األلباين فمنها النوازل الطبية عند احملدث ) ١(

حبا وقد نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية وطبعت يف مكتبة حممد ناصر الدين األلباين  للطالب إمساعيل بن غازي مر
هـ وكذلك رسالتان يف أراء الشيخ األلباين الفقهية األوىل للطالب الشريف مساعد بن ١٤٣١املعارف بالرياض 

هـ والثانية للطالب خالد بن ١٤٣٣حممد احلسين وقد نوقشت يف جامعة أم القرى وطبعت يف دار التدمرية سنة 
هـ  وكذلك رسالة ماجستري ١٤٣٣ن وقد نوقشت يف جامعة أم القرى وطبعت يف دار التدمرية سنة راشد املشعا

بعنوان أراء اإلمام األلباين التربوية للطالب إياد حممد شامي وقد نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية بغزة وطبعت يف 
 هـ ١٤٣٠الدار األثرية باألردن سنة 




 

 
٥ 

 .أصول الدعوة السلفية 

للـشيخ حممـد بـن إبـراهيم الـشيباين ويعتـرب هـذا حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليـه،  -
وقـد بـني ،  يف حياتـه– رمحـه اهللا – للشيخ األلباين تالكتاب من أوائل الكتب التي ترمج

 .)١(الشيخ الشيباين سرية الشيخ األلباين ومؤلفاته 


هج البحــث     ســأعتمد بعــد اهللا وعونــه وتوفيقــه عــىل  مــنهج البحــث اإلســتقرائي ومــن

التحلييل، وذلك بتتبع النصوص واألدلة  والشواهد ذات العالقة بأهداف الدراسة من أقـوال 
ومـن ثـم  ً  سواء يف كتبه أو أرشطته املسجلة وكذلك ما قيـل عنـه،– رمحه اهللا –الشيخ األلباين 

ات وذلــك الســتنباط املعلومــ، اســتقراء جزئياهتــا ثــم حتليلهــا ودراســتها دراســة متأنيــة عميقــة
لشهرهتم ال أترجم للصحابة  كام أين ال .واألفكار والربط بينها ليتحقق هدف الدراسة املنشود 

ويف ختريج األحاديث يف الكتب الستة أحاول أن أخرج .  وكذلك للعلامء املعارصينوعدالتهم
احلديث وذلك بذكر املصدر والكتاب والباب ورقم احلديث ونقل احلكـم عـىل احلـديث إن مل 

 الصحيحني أما باقي كتب احلديث فـسوف أشـري إىل املـصدر وكـذلك حماولـة البحـث يكن يف
 .عن نقل احلكم عىل احلديث 


 :مل عىل ت وهي تش:املقدمة  -
 .أمهية املوضوع  -
 .أسباب اخيار املوضوع -

 .تساؤالت الدراسة  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حياته كما ذكر ذلك الشيخ األلباين رمحه اهللا يف سلسلة اهلدى والنور رقم الشريط وقد قُرأ على الشيخ األلباين يف) ١(

)٢٩٩(( 
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 .أهداف البحث  -

 .الدراسات السابقة  -

 .منهج البحث  -

 .هيكل البحث  -

 :التمهيد  -

  :أمرينويشتمل عىل  -
 :التعريف بمصطلحات البحث يف النقاط التالية : األول  -
 .ًتعريف اجلهد لغة واصطالحا  -
 .ًتعريف املنهج لغة واصطالحا  -

 .ًتعريف الدعوة لغة واصطالحا  -

 :ترمجة الشيخ األلباين : الثاين  -
 .مولده ونشأته : ًأوال  -
 .بدايته يف طلب العلم : ًثانيا  -
 .توجهه إىل علم احلديث واهتاممه به : ًثا ثال -
 .صفاته وأخالقه : ًرابعا  -
 .شيوخه : ًخامسا  -
 .االجتاه الذي تأثر به : ًسادسا  -
 .تالميذه : ًسابعا  -
 .دروسه وجمالسه العلمية : ًثامنا  -
 .تدريسه باجلامعة اإلسالمية : ًتاسعا  -
 .صربه عىل العلم والتأليف والدعوة وشدة حتمله : ًعارشا  -
 رمحـه –ا الـشيخ األلبـاين هـاملحن واملصاعب واالبتالءات التـي واجه: حادي عرش  -
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 . أثناء دعوته –اهللا 
 .كتبه ومؤلفاته : ثاين عرش  -
 .وفاته : ثالث عرش  -

 منهج الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا: الفصل األول

 .معامل منهج الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا : املبحث األول 
 .أهم الوسائل التي استخدمها الشيخ األلباين يف تنفيذ هذا املنهج : ملبحث الثاين ا

 .أهم األساليب التي استخدمها الشيخ األلباين يف تنفيذ هذا املنهج : املبحث الثالث 
 .منهج الشيخ األلباين بني املؤيدين واملعارضني : املبحث الرابع 

 .دعوية يف خدمة قضايا األمة جهود الشيخ األلباين ال: الفصل الثاين
 .جهود الشيخ األلباين الدعوية يف تقرير أصول الدين : املبحث األول 
 .جهود الشيخ األلباين يف الرد عىل الفرق املنحرفة : املبحث الثاين 

 .جهود الشيخ األلباين الدعوية يف املجال السيايس : املبحث الثالث 
 . الدعوية يف املجال الفكري جهود الشيخ األلباين: املبحث الرابع 

 .جهود الشيخ األلباين الدعوية يف املجال اإلجتامعي : املبحث اخلامس 
 .جهود الشيخ األلباين الدعوية يف املجال اإلقتصادي : املبحث السادس 

 .جهود الشيخ األلباين الدعوية يف فقه النوازل : املبحث السابع 
 .من أبرز االجتاهات الدعوية املعارص موقف الشيخ األلباين : الفصل الثالث

 .موقف الشيخ األلباين من مجاعة التبليغ : املبحث األول 
 .موقف الشيخ األلباين من مجاعة اإلخوان املسلمني : املبحث الثاين 

 .موقف الشيخ األلباين من حزب التحرير : املبحث الثالث 
 .فري واهلجرة موقف الشيخ األلباين من مجاعة التك: املبحث الرابع 
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 .أثر جهود الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا : الفصل الرابع
 .أثر جهود الشيخ األلباين يف الدعاة إىل اهللا : املبحث األول 
 .أثر جهود الشيخ األلباين يف املدعويني : املبحث الثاين 

 .اليبها أثر جهود الشيخ األلباين يف وسائل الدعوة إىل اهللا وأس: املبحث الثالث 
 .أوجه االستفاده من جهود الشيخ األلباين الدعوية : املبحث الرابع 

 .وتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها : اخلامتة
 الفهارس وتشمل 

 .فهرس اآليات  -١
 .فهرس األحاديث  -٢

 .فهرس األعالم  -٣

 .فهرس الكلامت الغريبة  -٤

 .فهرس األبيات الشعرية  -٥

 .املصادر واملراجع  -٦

 ات فهرس املوضوع -٧
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  تعد والّهذا وإن الشكر واحلمد لصاحبه ومستحقه سبحانه وتعاىل الذي أنعم عيل بنعم كثرية ال

ًمحـدا وشـكرا ال   فله سبحانه احلمـد والـشكر، ]٥٣: النحل[} وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَِّه   { حتىص،  ً
 .منتهى حلده

ًوبعد شكر املوىل عز وجل أرى لزاما  والـدي لعيل أن أزجي الشكر اجلزيل، والثناء العـاطر ّ
وأن يـرزقهام الكريمني، عىل ما لقيت منهام من تربية وتوجيه وتعليم، فأسأل اهللا أن يثقـل مـوازينهام، 

   .اجلنةالفردوس األعىل من 
ًوأشكر كل من ساهم يف تعليمي إبتداء من مدريس املرحلة اإلبتدائيـة واملتوسـطة والثانويـة 

وكذلك العلامء واملشايخ الذين أكرمني ريب أن أهنل من علومهم ، كارلويس ثم مرحلة املاجستري والب
ًوأن أستفيد من آداهبم فلهم مجيعا جزيل الشكر وأعظم الثناء وأسأل اهللا ملن كان منهم قـد رحـل إىل 

ً حيا أن يوفقه لكل ومن كان منهم ، اجلنةالدار اآلخرة أن يغفر اهللا له وأن يرزقه الفردوس األعىل من 
 .خري وأن يسدده لكل فضيلة وأن خيتم له بالصاحلات 
صالح بن إبراهيم الدسيامين مدير فرع وزارة / ًوأتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور 

وكذلك مدير مركـز الـدعوة واإلرشـاد . الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بنجران 
سن بـن سـيف احلـارثي وكـذلك وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف حمـ/ شقيقي فضيلة الـشيخ 

صـالح بـن عبـدالعزيز آل الـشيخ الـذين سـهلوا يل / والدعوة واإلرشاد عـىل رأسـها معـايل  الـشيخ 
 .مواصلة الدراسة يف مرحلة املاجسترب فلهم مني جزيل الشكر 

 
شملني بالرعاية الكريمة أبا أمحد طه بن عابدين طه الذي : وأشكر شيخي األستاذ الدكتور

وذلك ملا أبداه يل مـن توجيهـات علميـة نفيـسة وإرشـادات قيمـة جليلـة كانـت املـسعف يل بعـد اهللا 
 .سبحانه خالل بحثي واملنار الذي أهتدي به 

ًوإنني أمام فضائله التي غمرين هبا أجد نفيس عاجزا عن الوفاء بأقل القليل منها فلم يكن يل 
جـزاء مـن كتبـت هلـم ،  بالدعاء إىل اهللا عز وجل بأن جيزيه عنـي خـري اجلـزاء من سبيل إال أن أتوجه

.الدرجات العىل عند رهبم واملكانة السامية بني األنبياء والصديقني واملنزلة الرفيعة يف جنـات عـدن 
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 :التمهيد
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 -:تعريف املنهج -:أوال ً
 -: تعريف املنهج يف اللغة -أ

 أو الدابة وهنج أمره، هنج: ويقال واستبان، وضح: ًوهنوجا ًهنجا، ينهج الطريق هنج من جـملنها
: الطريق هنج: ويقال. وأخلق بىل: الثوب وهنج اإلعياء، من نفسه تتابع: ًوهنيجا ًهنجا اإلنسان

 .سلكه: الطريق وهنج بينه،
 سلك. فالن سبيل وهنج ًهنجا، صار: الطريق واستنهج وسلكه، استبانه: الطريق وانتهج
 .مسلكه
)   n m l k j (:العزيز التنزيل ويف الواضح، الطريق: واملنهاج

 ونحومها، التعلم ومنهاج الدراسة، منهاج: ومنه املرسومة، اخلطة: واملنهاج ]٤٨:املائدة[
 .مناهج: واجلمع املنهاج،: واملنهج. مناهج: واجلمع
 هو فيه نحن ما وخيص) املنهج (عنه يعرب لغوي معنى أقرب أن نرى املعاين، هذه كل ومن
 .املرسومة اخلطة بمعنى أو الواضح، الطريق بمعنى املنهج

 .)١(يدعو إىل اهللا وهو عليها يسري طريقة من ما يةداع يرسمه ما هو: لغة املنهج يكون وهبذا
 -:تعريف املنهج يف االصطالح -:ب 
  .)٢( ءالنظام واخلطة املرسومة لليش:هو

  .)٣( ماءاخلطة أو التخطيط الالزم ليش: وقيل هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٢٠٦ و لسان العرب ١/٢٦٦القاموس املحيط  )١(

 .٢/٩٥٧ املعجم الوسيط باب النون )٢(

  .١٦ مناهج الدعوة وأساليبها ملحمد جريشة ص )٣(




 

 
١٢ 

وعليـه فـإن  .)٢  ())املسلوك أي املنهوج الطريق املنهج(( )١(وقال حممد عبدالرؤوف املناوي
الطريـق الواضـح الـذي يـسري عليـه : ملـراد بمـصطلح املـنهج يف هـذه الدراسـة هـواملعنى ا

 . يف دعوته وتبليغ رشع اهللا عز وجل الشيخ األلباين
 

 -:تعريف اجلهود -:ًثانيا
ْ اجلهـد .مـشقة: جهـد وأصـابه جلامـه، لفـظ قـد ًجمهـودا وجـاء جمهود، ورجل نفسه، جهد َ

ْواجلهد الطاقة ْوقيل اجلهد املشقة ... ُ ْاجلهـد بلوغـك غايـة (( )٣(ُواجلهد الطاقة وقـال األزهـري َ َ
 .األمر الذي ال تألوا عىل اجلهد فيه 

ْاجله(( )٤(وقال ابن السكيت  َ الغابة وجهد الرجل يف كذا أي جد فيه وبالغ دـَ َ 
 اجلهـاد  حماربـة  )٥(»فـانفروا اسـتنفرتم وإذا ونيـة جهـاد ولكن الفتح بعد هجرة ال« :يف احلديث

  .)٦())من قول أو فعل، وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة، األعداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـات ،ًكتبـا وصـنف القـاهرة، يف تعلـم متـصوف،: القاهري املناوي ارفنيالع تاج بن الرؤوف عبد بن العابدين زينحممد ) ١(

 .٣/٦٥األعالم للزركيل : هـ  انظر ترمجته ١٠٢٢سنة 

  .٦٨١ التوقيف عىل مهامت التعريفات ملحمد عبدالرؤف املناوي ص )٢(

 بالفقـه عنـي، بخراسان هـ٣٧٠ سنة ووفاته هـ٢٨٢ سنة مولده واالدب، اللغة يف االئمة أحد: األزهري بن أمحد بن حممد )٣(
 .٥/٣١١األعالم للزركيل . العربية يف التبحر عليه غلب ثم أوال، به فاشتهر

 : كتبـه مـنخــ ٢٠٥هـ و تويف ببغـداد سـنة ١١٧كان مولده سنة . واالدب اللغة يف إمام: السكيت ابن إسحاق، بن عقوبي)٤(
 .٢٠٢ ص:واللغويني النحويني طبقات انظر.املنطق إصالح

: اإلمـارة،  بـاب:   ومـسلم، كتـاب٢٧٨٣رقم احلديث .فضل اجلهاد والسري : اجلهاد والسري، باب: ، كتابرواه البخاري )٥(
 .٤٩٣٨ فتح مكة عىل اإلسالم واجلهاد و اخلري رقم احلديث املبايعة بعد

ــادة )٦( ــاس البالغــة للزخمــرشي م ــادة١/٦٩ ))ج هـــ د((أس ــرب م ــسان الع ــد((، ول ــة  ١/١٠٧)) جه ــصحاح يف اللغ  و ال
 .١/١٠٥)) ج ه د((للجوهري مادة 
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  :ًاصطالحا  اجلهود
 بـذل الداعيـة مـا يف -:من خالل تعريف كلمة اجلهـد يف اللغـة  يمكـن أن نعـرف اجلهـود بأهنـا

 .سعه وطاقته إليصال دين اهللا إىل املدعويني بالوسائل واألساليب الدعوية املرشوعة و
 

 -:تعرف الدعوة: ًثالثا
ْدعوة يدعو اـدع  -:الدعوة لغة -أ َودعاء َ الدعوة املرة الواحدة مـن الـدعاء واسـم الفاعـل ، ُ

ًمعنـاه داعيـا إىل  ]٤٦ألحزاب آيـة ا[) 3 4 5 6 7 8(  :منها داع وقوله تعاىل
كقـضاة وقاضـون، ) داعـون(وما يقـرب منـه، ومجـع الـداعي دعـاة كـام جيمـع عـىل ، توحيد اهللا

والدعاة قوم يدعون إىل بيعة هدى أو ضاللة واحدهم داع ورجل داعية إذا كـان يـدعو النـاس 
و يف ......  اهللا عليــه وســلم داعــي اهللا تعــاىل والنبــي صــىل، إىل بدعــة أو ديــن، واهلــاء للمبالغــة

قـال ، التهذيب املؤذن داعي اهللا والنبي صىل اهللا عليه وسلم  داعي األمة إىل توحيد اهللا وطاعته
ن ودعـوة احلـق شـهادة أ)١(] ٣١:األحقاف[)   L K J I( : جل وعال يف شأن اجلن

Z Y ] \ [ (:  احلث عىل قصده ومنه قولـه تعـاىلءالدعاء إىل اليش و، ال إله إال اهللا 

 ̀ ومنــه ] ٢٥:يــونس [)Ö Õ Ô Ó ×(: و قولــه تعــاىل ] ٣٣:يوســف[)   ̂ _ 
 شـهادة أن ال إلـه إال اهللا،  ودعوة احلق وهي، يتبني أن من معانيها يف اللغة  الدعوة إىل اهللا تعاىل

 . واحلث عىل قصده ءوالدعوة إىل هدى أو ضاللة، وتطلق عىل الدعاء إىل اليش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و القـاموس املحـيط  ١/٢٠٦ ))دعـا((، والصحاح يف اللغة للجـوهري مـادة ٣/٧٧هتذيب اللغة أليب منصور األزهري )١(

، و تـاج العـروس للزبيـدي ١٤/٢٥٨ ))دعـا(( و لسان العرب البن منظـور مـادة ١/١٦٥٥للفريوز آبادي باب الدال 
١٠/١٢٨.  
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 -: تعريف الدعوة يف االصطالح -ب
الدعوة إىل اإليامن به وبـام :الدعوة إىل اهللا هي (( -:رمحه اهللا)١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وذلـك يتـضمن الـدعوة إىل ، وطـاعتهم فـيام أمـروا ،جاءت به رسله، بتصديقهم فيام أخربوا به
والـدعوة إىل اإليـامن ، وحـج البيـت، وصوم رمـضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصالة، الشهادتني

والـدعوة إىل أن ، باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واإليـامن بالقـدر خـريه ورشه
  .)٢(يعبد العبد ربه كأنه يراه 

 .)٣ ())عاء املكلفني من اجلن واإلنس إىل عبادة اهللا تعاىل وتقواهد((-:وقيل هي
 .)٤ ())تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه يف واقع احلياة(( -:وقيل هي

ًهي قيام مـن لـه أهليـة بـدعوة النـاس مجيعـا يف كـل زمـان ومكـان، القتفـاء أثـر (( -:وقيل
ًقوال وعمال وسلوكا،  والتأيس به rرسول  ً ً(() ٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ ٧٢٨هــ وتـويف عـام ٦٦١ين الدمشقي ولد عام  احلراهو اإلمام تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية) ١(

انظـر سـريته يف العقـود الدريـة يف مناقـب .بدمشق، له املؤلفات الكثرية  منها منهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقـل 
  والـرد الـوافر البـن نـارص الـدين ٣٨٩شيخ اإلسالم ابن تيميـة البـن عبـداهلادي و طبقـات احلنابلـة البـن رجـب ص 

 .العلية يف مناقب ابن تيمية للبزار واألعالم 

 .١٥/١٥٧ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم )٢(

 .٩ُ تبرصة اهلداة بشأن الدعوة والدعاة  للقصري ص )٣(

 .١٧ املدخل إىل علم الدعوة للبيانوين ص )٤(

 .٢٧ سيدي احلبيب ص  الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليل للدكتور حممد)٥(




 

 
١٥ 


 

 -:اسمه، لقبه، كنيته، نسبه -ً:أوال
 .هو أبو عبدالرمحن حممد نارص الدين بن نوح نجايت بن آدم األلباين : اسمه 

 –كام هو عادة كثـري مـن أهـل العجـم ) حممد نارص الدين( فاسمه يتكون من اسم مركب 
 .بن نوح بن آدما

 .ايت نج :  لقبه 
 .باسم أحد أبنائه) أيب عبدالرمحن (يكنى بـ:كنيته 
 .)١( وبه اشتهر حتى غلب عىل لقبه))األلباين(( فيقال ))ألبانيا(( ينسب إىل :نسبته

 ، حيده مـن اجلنـوب والـرشق اليونـان، بلد إسالمي، يقع يف جنوب رشق أوروبا: وألبانيا 
  .)٢(  وهي ضمن شبه جزيرة  البلقانك ومن الغرب بحر االدرياتي، ومن الشامل يوغسالفيا

 -:مولده ونشأته -:ًثانيا
  .)٤(  م١٩١٤هـ املوافق ١٣٣٢ يف ألبانيا سنة )٣(ولد الشيخ األلباين يف مدينة أشقودرة

ال يوجد لدينا مـا يعتمـد عليـه يف هـذا ((: ُوقد سئل الشيخ األلباين عن تاريخ مولده  فقال
بالتـاريخ ) م١٩١٤وس أو اهلوية أو اجلـواز فاملـسجل فيهـا التاريخ سوى ما يسمى بتذكرة النف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وجهود ١١ وحممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة  إلبراهيم العيل ص ١/٤٤حياة األلباين للشيباين )١(

  .٣٣الشيخ األلباين يف احلديث  لعبدالرمحن العيزري حيث استفدت منه يف ترتيبه هلذا املبحث ص 

 تركيا ، بلغاريا ، رومانيا رشق جنوب ، اليونان ، ألبانيا فيها يدخل ، أوربا رشق جنويب ، جبلية جزيرة شبه : البلقان)٢(
 .٤٠٠ – ٣٩٩ : ص ، غربال ألرشف امليرسة العربية املوسوعة : انظر .ًسابقا يوغسالفيا ومعظم ، األوربية

 .هي عاصمة ألبانيا يف ذلك الوقت وأما اليوم فالعاصمة هي تريانا ) ٣(

جتـد . ًيع من ترجم للشيخ األلباين  بل الشيخ االلباين رصح بذلك قائال فوالديت بأشقودرة من ألبانيـا  وهذا باتفاق بني مج) ٤(
 .هذا يف سؤاالت أيب إسحاق احلويني  للشيخ األلباين 




 

 
١٦ 

 .)١ ())النرصاين
 يف أرسة فقرية بعيدة عن الغنى، متدينة يغلب عليها -رمحه اهللا تعاىل-نشأ العالمة األلباين 

الـرشعية يف  يف املعاهـد -رمحه اهللا-فقد خترج والده احلاج  نوح نجايت األلباين ، الطابع العلمي
، ورجـع إىل بـالده خلدمـة الـدين، والتـي تعـرف اليـوم باسـطنبول، سـتانةثامنية اآلالعاصمة الع

 .ًحتى أصبح مرجعا يتوافد عليه الناس لألخذ منه ، وتعليم الناس ما درسه وتلقاه
 سـار بـالبالد يف طريـق حتويلهـا إىل بـالد )٢( امللـك أمحـد زوغـواوبعد أن توىل حكـم ألبانيـ

ع أنامط حياهتا، فطلع عليها بتغريات اجتامعية كانت صدمة هزت  تقلد الغرب يف مجي)٣(علامنية
 (٤)أركان تلك البيئة املحافظة املطبوعة بالطابع اإلسالمي، فأخذ يسري وفـق خطـوات أتـاتورك

ًأحد معاول هدم اخلالفة العثامنية، فـألزم املـرأة األلبانيـة املـسلمة بنـزع احلجـاب قـرسا، وألـزم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧ جهوده يف خدمة السنة ملحمد بيومي ص - دعوته-كتاب اإلمام األلباين حياته)١(

م ثم ١٩٣٣م حتى ١٩٢٤م وتقلد منصب رئيس وزراء ألبانيا من عام ١٨٩٥ أكتوبر عام ٨ ولد أمحد خمتار زوغو ليل )٢(
:   انظر م١٩٦١م ثم تويف سنة ١٩٣٩م ثم نفي إىل انجلرتا بعد اجتياح القوات اإليطالية سنة ١٩٣٩رئيس ألبانيا حتى 

  موقع بيكيديا
دينية أو الدنيوية ، وهي دعوة إىل إقامة احلياة عىل العلم الوضعي والعقل ومراعاة الال: لعلامنية وترمجتها الصحيحة ا )٣(

ًاملصلحة بعيدا عن الدين وتعني يف جانبها السيايس بالذات الال دينية يف احلكم ، وهي اصطالح ال صلة له بكلمه العلم 
 الالدينية يف احلكم ، وهي اصطالح ال الوضعي والعقل ومراعاة املصلحة بعيدا عن الدين وتعني يف جانبها بالذات

صلة له بكلمه العلم وقد ظهرت يف أوربا منذ القرن السابع عرش وانتقلت إىل الرشق يف بداية القرن التاسع عرش 
. وانتقلت بشكل أسايس إىل مرص وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس وحلقتها العراق يف هناية القرن التاسع عرش 

املوسوعة امليرسة لألديان واملذاهب املعارصة : انظر  ول العربية فقد انتقلت إليها يف القرن العرشينأما بقية الد
٢/٦٨٩. 

 العثامنية اخلالفة م١٩٢٤ سنة ويفم واسم أتاتورك أبو الرتك ١٩٣٨م وتويف سنة ١٨٨١ ولد سنة مصطفى كامل أتاتورك)٤(
موسوعة : انظر .وأعنفها صورة بأقىص التغريب عليها وفرض احلديث، العلامين الركب إىل كياتر النضامم مهد مما

 بيكيديا




 

 
١٧ 

، م١٩٢٢ والقبعة كاحلال يف تركيا من سقوط اخلالفة طاليب كالبنالرجال بلبس اللباس األورو
ومنذ ذلك اليوم بـدأت هجـرة الـذين يريـدون ديـنهم، وخيـافون سـوء العاقبـة، فتـوجس والـد 
ًالشيخ خيفة وتوقع أن يسوء احلـال أكثـر مـن ذلـك، فقـرر اهلجـرة إىل بـالد الـشام فـرارا بدينـه 

 )١(اره عىل مدينة دمشق فسكنها واستقر هبا ًوخوفا عىل أوالده من الفتن ووقع اختي
ــسع  ــه إىل دمــشق ت ــدين حــني قــدمت أرست ــارص ال ــشيخ العالمــة حممــد ن وكــان عمــر ال

 .)٢(سنوات
هـ ودفـن يف مقـربة ١٣٧٢وقد استمر والد الشيخ األلباين يف دمشق إىل أن وافته املنية سنة 

و عنـد قـدوم الـشيخ  ،)٤(عني سـنة وكان عمر الشيخ األلباين حني وفاة والده أرب ، )٣(الدحداح
كنـت ال أعـرف مـن ((  :- رمحـه اهللا-ًإىل دمشق كان ال حيسن مـن العربيـة شـيئا قـال عـن نفـسه

مع أنه ،  يف تعليمنا-رمحه اهللا–من أجل أنه مل يكن هناك عناية من الوالد ، ًاألحرف العربية شيئا
َّوربام كان شيخ كتـاب فلـام جئنـا إىل دمـ، كان إمام مسجد ًشق مـا كنـا نعـرف شـيئا مـن القـراءة ُ

سـمها مجعيـة اإلسـعاف اخلـريي، اوكانت املدرسة هناك مدرسة أهلية جلمعية خريية ، والكتابة
فهنـاك بـدأت تعليمـي، وبطبيعـة احلـال بـسبب خمالطـة الطـالب كـان تعليمـي للغـة العربيـة أو 

ًوأذكــر جيــدا يبــدو ، ةبـاألحرى اللغــة الــشامية أقــوى مــن الــذين مل يكونــوا منتمــني إىل املدرســ
 لتقدمي يف السن بالنسبة للطالب االبتدائية فقد جاوزت السنة األوىل والثانية يف سـنة واحـدة،

ويبدو أن اهللا عز وجل قد فطرين عـىل ، ولذلك حصلت عىل الشهادة االبتدائية يف أربع سنوات
ًوهذا احلب هو الذي كان سببا ماديـا بعـد الفـضل اإل، حب اللغة العربية ًهلـي أن أكـون متميـزا ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٤كتاب حياة األلباين  للشيباين )١(

 .٨ جهوده يف خدمة السنة  لبيومي ص – دعوته –اإلمام األلباين حياته )٢(

 .٩ام هادي ص حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته  عص)٣(

 .١١ وحممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة  إلبراهيم العيل ص ١/٤٤حياة األلباين للشيباين )٤(




 

 
١٨ 

 .)١( ))ًمتفوقا عىل زمالئي من السوريني يف علم اللغة العربية ونحوها
 يقول الـشيخ ، وبعد أن أهنى الدراسة االبتدائية مل يكمل الدراسة األكاديمية يعني الثانوية

 ، ة الـرأي يف املـدارس احلكوميـئوالسبب يعود إىل والدي، ألنه كـان سـي(( -:األلباين رمحه اهللا 
ولذلك ما ، قرب إىل الشكل من احلقيقةأوحق له ذلك ألهنا كانت ال تدرس الرشيعة إال ما هو 

ًأدخلني مدرسة التجهيز مثال التي كانت هي الثانوية يومئذ يف سوريا وعىل ذلك بـدأت أدرس 
وعلـم الـرصف عـىل شـيخ أخـر اسـمه الـشيخ سـعيد ، عىل يـد والـدي مـن جهـة الفقـه احلنفـي

تبني يل فيام بعـد أنـه صـويف صـاحب طريقـة، قـرأت عـىل هـذا الـشيخ بعـض الفقـه    )٢(برهاين
 كام قرأت عليه بعض كتب النحـو ))مراقي الفالح رشح نور اإليضاح((احلنفي وبصورة حمددة 

 ويف ، والبالغة العرصية من كتب بعـض املعـارصين، وختمـت عـىل والـدي القـرآن بالتجويـد
 وخترجـت مـن ، ارة والتي تسمى اليـوم بالنجـارة العربيـة مهنة النجىالوقت نفسه كنت أتعاط

 عملت معه سـنتني واآلخـر -رمحه اهللا-خايل اسمه إسامعيل :ُمعلمني اثنني يف النجارة أحدمها 
 .سوري، وكان عميل معهام يف الغالب يف تصليح وترميم البيوت القديمة 

أمر عـىل والـدي وكـان يتعـاطى ًويف أيام الشتاء يف الغالب كنا ال نستطيع أن نعمل شيئا، ف
َّوعرض عيل مرة أن أعمل معه، فوافقت وعملـت معـه حتـى ، مهنة تصليح الساعات من بلده

ًخترجت يف املهنة من عنده وفتحت دكانا خاصا يب ً..(()٣(.  
 : بداية طلبه للعلم -:ًثالثا 

رييـة مدرسـة ُمن خالل ما كتب عن الشيخ األلباين يف نشأته، أن تعليمـه بـدأ باملدرسـة اخل
 ومن خالهلا كام ذكر تعلم اللغة العربية وأجادها، ثم تلقى تعليمه عىل يـد ، اإلسعاف االبتدائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مع ترصف يسري ٨ جهوده يف خدمة السنة  لبيومي ص – دعوته – حياته –اإلمام األلباين )١(

 .ُ احلنفي ومرشد للطريقة الشاذلية ، فقيهّحممد سعيـد برهاين )٢(

 .مع ترصف يسري٨ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته – حياته –اإلمام األلباين ) ٣(




 

 
١٩ 

ًوالــده ووضــع لــه برناجمــا علميــا مركــزا ً قــام مــن خاللــه بتعليمــه القــرآن الكــريم والتجويــد ، ً
وخ مـن كام تلقى بعض العلوم الدينية عىل بعـض الـشي، والرصف والفقه عىل مذهب األحناف

 وبعـض ))..مراقـي الفـالح ((أصدقاء والـده، مثـل الـشيخ سـعيد الربهـاين إذ قـرأ عليـه كتـاب 
 .الكتب احلديثة يف علوم البالغة 

 عالمة حلب يف زمانه، وذلك )١(وأخذ الشيخ إجازة يف احلديث من الشيخ راغب الطباخ 
 يعرفـه مـن إقبـال الفتـى عـىل إثر مقابلة له بواسطة األستاذ املبارك الذي ذكر للشيخ الطباخ مـا

ًخصه بإجازاته تقديرا واعرتافا ، فلام استوثق من ذلك، علوم احلديث، وتفوقه فيها ً)٢(.  
ًكـان لـدي هوايـة يف املطالعـة بـصورة غريبـة جـدا...(( -:يقول الشيخ األلباين عن نفسه  َّ ، 

اره لكـن فـيام بعـد تبـني أثـر لكن مطالعة فيام يبدو للناظر ال فائدة منها، بل قد يكون هلا آثار ضـ
َّهذه الدراسة يف لغتي، فقد قوت هذه اللغة يف نطقـي فالغريـب أين كنـت مغـرم بقـراءة الكتـب 

التـي تعــرف باهلوايات،وبخاصــة منهـا قــصص اللـص األمريكــي املــشهور ، العـرصية اخلياليــة
ًفكنت مغرما فعال بقراءة هذا النوع من القصص والروايات ، أرسني لوبني ً. 

ً وجدتني نقلت إىل مرحلة ثانية قد تكون خريا من تلكثم وهي دراسة القصص العربيـة ، ُ
ًولو أهنا خيالية، فمثال قرأت ألف ليلة وليلة، وقرأت قصة عنرت بن شداد، وقصة صالح الدين 

ًوهكــذا كنــت شــغوفا جــدا بمثــل هــذه املطالعــات ...  وقــصة ذات اهلمــة والبطــال ، األيــويب ً ُ
 ولطفه يب أنني حينام غريت مهنتـي ولزمـت والـدي   متام تدبري اهللا عز وجلوالقراءات، ثم من

 .وجد يل فراغ من الوقت 
ًكان يـأيت وأنـا معـه صـباحا حتـى يـصيل الظهـر فـإذا صـىل ، كنا نتبادل اجللوس يف الدكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ انظر ١٣٧٠ مؤرخ حلب له العديد من املؤلفات منها أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء تويف عام حممد راغب الطبـاخ) ١(

 .٦/١٢٣األعالم للزركيل : ترمجته 

 .١/٤٥حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين )٢(




 

 
٢٠ 

 ، ًالظهر ذهب إىل الدار ليسرتيح وبقيت أنا يف الدكان، ويأيت بعـد صـالة العـرص فنعمـل  مجيعـا
َّقد يكون أحيانا لدي فراغ من الوقت ما يف ساعات أصلحها فأستأذن من والدي بـأن أخـرج و ً

ًوإىل أين ؟ وهذا أيضا توفيق من اهللا أذهب إىل املسجد األموي، أحرض ألناس بعض الدروس 
بعـضها صـواب وبعـضها خطـأ، تبـني يل بعـد ، العامة وتأثرت بشئ منهـا مـن الناحيـة الفكريـة

 .ذلك
 التقليد والتصوف، ثم يف فسحتي هذه التي أخـرج فيهـا مـن -: يتعلق بالنوعني وهذا اخلطأ

ًدكان أيب قيض اهللا يل رجال مرصيا كان يـشرتي بعـض الرتكـات مـن الكتـب ويعرضـها أمـام ، ً
دكان له جتاه الباب الغريب من املسجد األموي، فكنـت أمـر عـىل الكـوم مـن الكتـب التـي كـان 

فأقلب فأجد فيها من تلك الروايات ما شئت فأسـتأجر منـه وأقـرأ يبسطها أمام دكانه الصغري، 
   .)١(وأعيد وهكذا 

 تذة املجمــعا مــع أســ)٢(حممــد هبجــة البيطــار / وكــان رمحــه اهللا حيــرض دروس العالمــة 
 .)٣(بدمشق

ًومن خالل هذه السرية العطرة يف بداية طلبه للعلم يتضح لنا جليا حـب الـشيخ للقـراءة 
يف أول عمـري ((: أوقات فراغه بالقراءة حيـث كـان يقـول رمحـه اهللا معظم ويستغل، واملطالعة

  .)٤( ))قرأت ما يقرأ وما ال يقرأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته –اإلمام األلباين حياته )١(

 يف ًبارعـا وكـان الـسلفي، املـذهب نـرش عـىل نيالعامل دمشق علامء كبار منم  ١٨٩٤ ولد بدمشق سنة  حممد هبجة البيطـار)٢(
 تـاريخ يف البـرش حليـة (كتـاب أمههـا املؤلفـات مـن ًعددا ترك البدهية، حارض الرواية حسن وآداهبا، العربية اللغة علوم
 ،١٩٧٦ سـنة أول تـرشين عـدد بدمـشق، العربية اللغة جممع جملةانظر ترمجته يف  هـ١٣٩٦ عام تويف )عرش الثالث القرن
 .٧٨٧ص

 . ١٣حممد نارص الدين االلباين حمدث العرص ونارص السنة للعيل ص )٣(

 .١٣نفس املصدر السابق ص ) ٤(




 

 
٢١ 

 توجهه إىل علم احلديث واهتاممه به :ًرابعا 
ثم يف فسحتي : (.... عن نفسه وتوجهه إىل علم احلديث -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 

ً يل رجـال مـرصياهذه أخرج فيها من دكان أيب  قـيض اهللا ذات يـوم وجـدت عنـده ............ ً
ًبعض األعداد من جملة املنار وأذكر جيدا أنني قرأت فيه فصال بقلم السيد حممد رشـيد رضـا  ً–

كـصوفياته ،  وينتقده من بعض النواحي)٢( يتكلم عن مزايا كتاب اإلحياء للغزايل)١( -رمحه اهللا
 )٣(ذه املناسبة ذكر أن أليب الفضل زين الـدين العراقـيوهب، وكأحاديثه الضعيفة والواهية، ًمثال

: خرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من ضـعيفها وهـو املـسمى، ًكتابا وضعه عىل كتاب اإلحياء
ً فتلهفـت نفـيس جـدا ، املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبـار

كالعاشق الوهلـان أيـن هـذا الكتـاب ؟ حتـى وجدتـه هلذا الكتاب، فنزلت إىل السوق أسأل عنه 
ًوإذا به أربع جملدات طبعة البايب عىل ورق أصفر ناعم، لكني كنت فقريا كـأيب ال ، عند أحدهم

أقدر عىل رشاء مثل هذا الكتاب، فاتفقت مع مالكه عىل أن أستأجره منه ما أذكر اآلن ملدة سـنة 
وذهبـت إىل الـدكان فكنـت ، ً أكـاد أطـري فرحـاوأخذت الكتـاب، وأنـا، أو أقل أو أكثر ففعلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األمـة يف وبعـث والتجديـد، اإلصـالح رايـة محل بعده، من وخليفته كان أكرب تالميذ الشيخ حممد عبده،  حممد رشيـد رضا)١(

ِّحترك جديدة، ًروحا  ودعوتـه ألفكـاره ًمنـربا اختذها إال والدعوة التبليغ وسائل من وسيلة جيد ال الغافل، وتنبه ن،الساك ُ
رشـيد رضـا صـاحب املنـار للـرشبايص  :انظـر ترمجتـه يف .ـه ١٣٥٤ تويف عام.اهلدف إىل وتوصل الغرض حتقق دامت ما

 .ورشيد رضا اإلمام املجاهد إلبراهيم العدوي

 مـن غـريه و الـدين، علـوم إحيـاء كتـاب صـاحب اإلسـالم، حجـة امللقـب ،الغـزاىل حممد بن دحمم بن حممد حامد أبو هو )٢(
وفيـات األعيـان البـن : انظر ترمجتـه .هـ٥٠٥ سنة توىف و ٤٥٠ سنة ولد. الفلسفة و التصوف و الفقه ىف املصنفة الكتب

 .٧/٢٢يل  واألعالم للزرك١/٤٦٣خلكان 

قـام . هــ٧٢٥مولـده سـنة : ، أبو الفضل، زيـن الـدين، املعـروف باحلـافظ العراقـيعبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن) ٣(
ي عـن محـل األسـفار يف االسـفار يف من كتبه املغنـ. برحلة إىل احلجاز والشام وفلسطني، وعاد إىل مرص، فتويف يف القاهرة

 ١/٣٥٢هـ  انظـر ترمجتـه البـدر الطـالع ٨٠٦ختريج أحاديث االحياء، و األلفية يف مصطلح احلديث، وكانت وفاته سنة 
 .٣٥٤ /٢الدرر الكامنةو




 

 
٢٢ 

 وخطيـت خطـة لنـسخ املغنـي ختـريج اإلحيـاء،، أغتنم غياب والدي بعد الظهر فـأخلو بكتـايب
ًفبدأت أنسخ واشرتيت ورقا واختذت يل مسطرة وهي عبارة عن مقوي كرتون خيـيط بخطـوط 

 .متوازية من الوجهني 
أنـا اآلن مبتـدئي يف : يف بـايل خـاطرة فبدأت أكتب حتى نسقت اجلزء األول، ثم خطـرت 

َّأعجمي ألباين كثـري مـا متـر يب بعـض األحاديـث ال أفهمهـا أو تغمـض عـيل : ًطلب العلم ثانيا 
بعض األلفاظ الغريبة التي عرفت فيام بعد أهنا من غريب احلـديث، فقلـت ملـاذا أنـا ال أسـتعني 

 هـذه  الكلـامت التـي تغمـض ببعض الكتب التي كانت يف حـوزيت أو يف مكتبـة والـدي لـرشح
َّعيل؟ ففعلت لكن ما كدت أعلق بعض التعليقات إال رجعت ألوم نفـيس وأقـبح صـنعي ألنـه 
ظهر املجلد األول متناقض األسلوب، القسم األول ليس فيه تعليق والقسم الثاين فيـه تعليـق، 

 التعليـق مـن فام أعجبني هذا التباين فألقيت ما فعلت واستأنفت الكتاب من جديد عىل طريق
ًويظهـر الفـرق واضـحا ، أول الكتاب عن اللزوم وهكذا انتهى املجلد األول، وبدأت يف الثاين

ًجدا بني املجلد األول من حيث التعليق عليه وبني املجلد األخري وما قبله ألنك ترى يف املجلد 
ًمر متاما، فكنت األول أكثر الصفحات هي املغني وقليل من التعليقات بينام فيام بعد انعكس األ

ًترى بعض الصفحات سطر واحد فوق وحتـت كلـه حاشـية وبخـط دقيـق جـدا كـان عنـدنا يف 
فيـسمون هـذه ،  وقـسم منهـا للخـط الفرنـيس، سوريه ريش للكتابة قـسم منهـا للخـط العـريب

ًبالريش الفرنسية متييزا للحاشية عن األصل فتجد صفحة كلها ممتلئة هبذا اخلط الـدقيق وفـوق 
 .ًالعربية سطرا أو سطرين وهكذا الريشه 

ًمع أين شعرت أنني استفدت جدا من هذه املراجعات لسد الـنقص الـذي كنـت أشـعر بـه 
ًوسـبب عجمتـي ثانيـا فاسـتفدت مـن هـذا العمـل كثـريا وكثـريا ، ًبسبب ابتدائي يف العلم أوال ً ً

  .)١(ًجدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢ جهوده يف خدمة السنة  لبيومي ص – دعوته –اإلمام األلباين حياته   )١(




 

 
٢٣ 

جهد الشيخ يف هذا العمل والذي ينظر إىل ((:)١(حممد بن إبراهيم الشيباين / يقول الشيخ 
يعجب لنباهته وحسن اطالعه يف مثل ذلك السن ويزداد عجبه من شدة إتقانه لرتتيب الكتاب 

  .)٢( ))وتنسيقه وحسن خطه
: ؟فأجاب الـشيخ))سنة كم بداية قراءتك يف املنار((: -رمحه اهللا-ُوقد سئل الشيخ األلباين 

 فيتضح من هذا أن الـشيخ )٣(.))عرشة هكذا ثامن ، دون العرشين يمكن أن يكون سبع عرشة((
: يقـول الـشيباين . بدأ رحلته مـع احلـديث النبـوي منـذ الـسنة الـسابعة عـرشة أو الثامنـة عـرشة

ًفقد ازداد إقباال عىل علـم احلـديث ودراسـة الـسنة بـشغف ، وكان ذلك العلم فاحتة خري كبري((
ورغـم هـذا . )٤())حلديث صنعة املفـاليسعلم ا((: ًحيذره قائال– رمحه اهللا –وكان والده ، شديد

 .)٥()) ومتييز صحيحه من ضعيفه فقد ازداد حب الفتى حلديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 بمروياتـه -رمحـه اهللا-حممـد راغـب الطبـاخ / ِّوقد أجازه مؤرخ حلب وحمـدثها الـشيخ 

 وكل ذلك شجع الشيخ رمحـه ))األنوار اجللية يف خمترص األثبات احللبية((وهي املذكورة يف ثبته 
 بـشغف كبـري ومهـة عاليـة  نكباب عىل تعلم حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلمالاهللا عىل ا

وعزيمة صادقة وبجد و مثابرة قوية دراية ورواية، ويسعى لتعليمه وتبليغـه و عـىل مـدار ثلثـي 
  .)٦())ًإماما يف احلديث، ًقرن من الزمان حتى خرج إماما يف السنة

 صفاته وأخالقه :ًامسا خ
وال  ، واألخـالق احلميـدة  يتحىل بجملـة مـن الـصفات،- رمحه اهللا-كان الشيخ األلباين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تتلمذ على الشيخ وجالسه كثرياً وله العديد من املؤلفات منها حياة األلباين حممد بن إبراهيم الشيباين ) ١(
 .١/٥٠حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه  للشيباين  )٢(

 .١٢ جهوده يف خدمة السنة  لبيومي ص– دعوته – اإلمام األلباين حياته )٣(

 .لقضاء وغريه أي ختصصهم ال يكون منه مناصب كبرية يف الدولة مثل ا) ٤(

 .١/٥٠ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين )٥(

 ) .١٦(حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة ص ) ٦(




 

 
٢٤ 

ًصباحا ومساء  غرابة يف ذلك  فهو مع أحاديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم وهو يدعو األمة ، ً
ًا عـىل سـمته يف كل أمر من أمـوره، فظهـر ذلـك جليـ إىل اإلقتداء بالرسول صىل اهللا عليه وسلم

  .-رمحه اهللا-وخلقه وعبادته، فمن هذه الصفات التي حتىل هبا الشيخ األلباين 
 -:عبادته ورقة قلبه  - أ

كان الشيخ من أحرص الناس عىل أن تكون عبادته موافقة للسنة يف صـفتها ويف عـددها 
 بذلك من ًحريصا عىل تطبيق السنة يف مأكله ومرشبه وملبسه ويف معامالته، ويشهد، ويف وقتها

 .جالسه أو زاره أو حرض دروسه ولقاءاته العامرة
ًوكان يكثر من التنفل صـالة وصـياما، وكـان رسيـع التـأثر والبكـاء، ال سـيام عنـد سـامع 
القرآن أو تالوته أو سامع األحاديث النبوية التي فيها الوعد والوعيد أو سامعه نبأ موت بعـض 

لقـد كـان  .)١(و مدحه والثناء عليه ، رؤيا خري رؤيت لهُعلامء احلديث والسنة أو عندما يذكر له 
ًحيرص عىل صيام االثنني واخلميس صيفا وشـتاءا ًإال أن يكـون مـسافرا أو مريـضا، ً وكـان إذا ، ً

وكـان حيـج ، دخل املسجد يوم اجلمعة ال يزال يصيل ركعتني ركعتني حتى يـصعد اإلمـام املنـرب
، وربام اعتمر يف السنة الواحدة مرتني وقد حج أكثـر ًويعتمر كل عام ما استطاع إىل ذلك سبيال

 .من ثالثني حجة  
سـألت :قـال ، َّكتـب إيل الـشيخ حممـد زيـاد التكـة(( :)٢(قال الشيخ عبـدالعزيز الـسدحان 

كنـا نـصيل الـرتاويح مـع بعـض ((:  عن عبادة الـشيخ األلبـاين فقـال)٣(الشيخ حممد عيد عبايس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧، وحممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة للعيل  ص ٣٢األلباين اإلمام للجنيد ص ) ١(

 ولد يف الرياض وتلقى تعليمه هبا ودرس عىل الشيخ ابن باز ز بن حممد بن عبداهللا السدحانعبدالعزي: الدكتور الشيخ )٢(
والشيخ عبداهللا بن عقيل والشيخ بن جربين والشيخ عبداهللا بن غديان والشيخ صالح الفوزان له مؤلفات عديدة منها 

 .الفات الطهاره والصاله الصيام واحلج والعمره والزيارهسلسلة املخالفات مثل خم

 .حممد عيد عبايس من أقدم جلساء الشيخ  ومن أبرز تالميذه صاحب كتاب بدعة التعصب املذهبي ) ٣(




 

 
٢٥ 

صيل بنا صالة طويلة نحو ثالث سـاعات، يطبـق خالهلـا أدق فيقوم الشيخ األلباين وي األخوة،
ُويطيل الركوع والسجود ويكون الركوع نحو ثامن أو تسع  دقائق وكان إذا جلس بـني  السنن،

 .ُكل ركعتني يستغفر ويسبح 
اآلن وقـت ((:ومرة تقدم إليه الـشيخ عـيل خـشان  وهـو كـذلك وسـأله عـن مـسألة فقـال

 كام يف احلديث _قال وكان الشيخ من إطالته التهجد نخشى  .))ذاووقت العلم غري ه ، العبادة
ــة واخلــشوع _ ــه بالطمأنين ــصالة خلف ــس يف ال ــا نح ــسحور وكلن ــالح، وهــو ال ــا الف   أن يفوتن

  .)١( ))والسكينة
 رمحـه -ولإلمام األلباين قلب رقيق تكشف رقته بوضوح بعض املواقف املؤثرة فقد كان

 .وخاصة إذا أثنى عليه أحد، لدمعة رسيع العربة، غزيرة ا-اهللا 
يسأل عن الطريـق الـذي سـلكه النبـي ) يعني يف املنام( أهنا رأته: ذكرت له امرأة جزائرية

ُفـدل عليـه فـسار عـىل خطواتـه ال خيطئهـا فلـم حيتمـل كالمهـا وأجهـش  صىل اهللا عليه وسـلم 
  .)٢(بالبكاء 

النبي صىل اهللا عليه وسـلم فـسأله حدثه بعضهم أن أحد إخوانه رأى رؤيا مناميه، أنه رأى 
سـل حممـد نـارص :  َّإذا أشكل عيل شئ يف احلديث من أسأل ؟ فقال النبي صىل اهللا عليه وسـلم

اللهـم اجعلنـي ((: ً من حديثي حتى بكى بكاء عظيام و هو يردد تفام انتهي: الدين األلباين قال 
  .)٤( )))٣(ال يعلمونا مما يظنون، واغفر يل مًاخري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٩اإلمام األلباين دوروس وموافق وعرب للسدحان  ص ) ١(

 .٩٠نفس املصدر السابق ص )٢(

 واجعلني يقولون، بام تؤاخذين وال يعلمون، ال ما يل اغفر اللهم: فليقل وجهه يف الرجل مدح إذا: السلف بعض قال)٣(
 .١٠/٤٧٨فتح الباري البن حجر  .يظنون مما خريا

 .٩٣االمام األلباين دروس وعرب للسدحان ص ) ٤(




 

 

كنـت مـرة ((: مد اخلطيب الذي عمل يف بيت الشيخ رمحه اهللا ست سـنوات قـالكتب حم
ًأعمل للشيخ عىل سطح بيته أصـلح بعـض األمـور، فحملـت قـضيبا طـويال أرفعـه مـن مكـان  ً
، آلخر فغلبني القضيب وأنا يف أعىل السطح فكدت لو ال فضل اهللا أن أهوي من أعـىل الـسطح

وذرفـت عينـاه ، ًوسـارع سـاجدا هللا سـجدة شـكر، المتيفعلم الشيخ باخلرب فحمد اهللا عىل سـ
  .)١( ))بالبكاء، وأخرج من جيبه مئة دينار أعطاين  إياها

 فـسألته عـن ،  املـشفى وزرتـه– رمحه اهللا –وملا دخل شيخنا ((:وقال تلميذه عصام هادي
وهـذه ، رضومل يتبني سبب املـ، اآلن قد عمل يل أكثر من عملية تنظري: حاله فحمد اهللا ثم قال 

 وتذكر ما جرى مع إخواننـا يف سـبيل اهللا ، ًالعمليات تؤملني جدا لكنني استعني عليها بذكر اهللا
  .)٢( ))- رمحه اهللا –ماذا أصابنا نحن بجانب ما أصيبوا به، ثم بكى : فأقول 

 يف أثناء مرضه الذي تـويف فيـه أن -حفظه اهللا– )٣(وملا ذكر له الشيخ حممد إبراهيم شقرة
 ودمعت عينـاه وقـال ذلـك – رمحه اهللا – البالء عىل قدر قوة إيامن الشخص وعلمه  تبسم شدة

وال تؤاخـذين بـام  ، ًواجعلنـي خـريا ممـا يظنـون،  مـا ال يعلمـوناللهم اغفر يل((:  األثر املشهور 
  .)٤( ))يقولون

 مـن فبكـى الـشيخ ملـا سـمع، والعيـاذ بـاهللا، َّوحدثه بعضهم أن والده يسب الرب والـدين
وحكم عىل والده بأنـه ، جرأة من ينتسب إىل الدين عىل بعض هذه القبائح والعظائم يف حق اهللا

  .)٥( ))مرتد كافر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة  للعيل ص) ١(

 ٧٧أللباين كام عرفته لعصام هادي ص حمدث العرص حممد نارص الدين ا) ٢(

 .حممد إبراهيم شقرة  خطيب وأحد أبرز تالميذ الشيخ له العديد من املؤلفات ) ٣(
 ٩٤اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٤(

ن إال بعـد وهذا احلكم الذي أصدره الشيخ األلباين عىل هذا الرجل الذي يسب الدين ال يكو٩٤نفس املصدر السابق ص )٥(
أفـادين هبـذا فـضيلة األسـتاذ . قيام احلجة وانتفاء املوانع والشيخ األلباين حريص عىل حتقق الرشوط فيام هـو دون ذلـك 

= 

٢٦ 




 

 
٢٧ 

 - : تواضعه-ب 
 روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم

ومـا تواضـع أحـد هللا إال رفعـه ، ًإال عزاًما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو (: قال 
 أمثلـة رائعـة لطالبـه -رمحـه اهللا -وقد رضب األلباين ((-: يقول الشيخ إبراهيم العيل )١(.»)اهللا

 ن اخلطـأ إذا تبـني لـه،والرجـوع عـ، وإخوانه وحمبيه وعموم املسلمني يف التمسك باحلق بدليلـه
ولو كان هذا التبيني ممن هو دونـه يف العلـم بمراحـل أو مـن تالميـذه أو ممـن خيالفـه يف العقيـدة 

ًكـأن يكـون ردا عليـه مـن عـامل أو طالـب علـم بـل ويـستدرك عـىل نفـسه ، واملنهج أو غري ذلك
  .)٢())..ويعلن ذلك يف كتبه وأرشطته دون أي غضاضة أو حترج  بنفسه،

ًواهللا لقد عاينت من لطف الـشيخ يب وتواضـعه معـي شـيئا ((:أبو إسحاق احلويني يقول 
َّفمن ذلك أنني كلام التقيت به قبلت يده فكـان ينتزعهـا بـشدة، ويـأبى عـيل فلـام أكثـر ...ًعظيام 

فقـال )٣(!قد تلقينا منكم  يف  بعض أبحـاثكم يف الـصحيحة أن تقبيـل يـد العـامل جـائز : قلت له 
 ًت بعينك عاملا قط ؟ وهل رأي-:يل

 .نعم أرى اآلن : قلت له 
 :إنام مثيل ومثلكم كقول القائل ،  طويلب علماإنام أن: فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًالدكتور خالد بن عبداهللا القريش  جزاه اهللا خريا  =

 ٦٥٩٢استحباب العفو والتواضع رقم احلديث :الرب والصلة و اآلداب، باب :أخرجه مسلم، كتاب) ١(

 ٤١ حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة للعيل ص )٢(

أن : ً وقد ذكر الشيخ أنه جيوز ذلك إذا توفرت الرشوط،  وهي أوال١/٣٠٢  هذا املبحث يف سلسلة األحاديث الصحيحة )٣(
ىل تكـرب العـامل عـىل غـريه ورؤيتـه أن ال يدعو ذلك إ: ًثانيا. َّال يتخذ العامل ذلك عادة بحيث يتطبع عىل مد يده إىل تالميذه 

أن ال يؤدي إىل تعطيل سنة معلومة كسنة املصافحة  فال جيـوز إلغاؤهـا مـن أجـل أمـر أحـسن أحوالـه أنـه : ًثالثا . لنفسه 
 .جائر




 

 
٢٨ 

ُمدحـه أحــدهم وهـو يقـدم إلحــدى حمـارضات الــشيخ  . )٢ ())بأرضـنا يستنــرس)١( ثإن البغـا((
 هـذه األمـة ال أجد أن أقـول إال مـا قالـه صـديق((:  فبكى الشيخ وقال))الشيخ العالمة(( :ًقائال

ً وكان دائـام )) بام يقولونوال تؤاخذين، واغفر يل ما ال يعلمون، ًاللهم اجعلني خريا مما يظنون((
وها ....((: ومن تواضعه قوله رمحه اهللا، )٣()) علم– تصغري طالب –ما أنا إال طويلب (( :يقول 

ًأنا ذا بعد أن سلخت من عمري قرابة الستني عاما ماشيا يف ركاب هذا  العلـم الـرشيف، أعـود ً
  .)٤())...و كأين الزلت عىل أول مدرجته ، بالنظر والتهذيب والتقريب فيه

طلب منه بعض األغنياء السكن يف أحد األحيـاء الراقيـة فـأبى، ورغـب الـسكن يف حـي 
  .)٥(ُّوكان خيدم أضيافه بنفسه يصب هلم ويقطع هلم، عادي أو إىل الفقراء أقرب

  .)٦ ())ًكان شيخنا إذا رأى صبيا الطفه وداعبه وحتدث معه(( :يقول الشيخ عصام هادي
وبقــي هنــاك ثــالث ((:يقــول األســتاذان عيــد عبــايس وعــيل خــشان يف تــرمجتهام للــشيخ 

ًكـان خالهلـا مثـاال للجـد ، ً أسـتاذا للحـديث وعلومـه_ يعني يف اجلامعة اإلسـالمية _سنوات 
 أثناء االسرتاحات بني الدروس، ويمر خالص حتى أنه كان جيلس مع الطالب عىل الرملواإل

هـذا هـو الـدرس احلقيقـي، ولـيس ((: به بعض األساتذة والطالب حوله عـىل الرمـل فيقولـون
  .)٧( ))الذي خرجت منه أو الذي ستعود إليه

ً أيضا أنه كـان جيهـر – رمحه اهللا –ومن تواضع الشيخ اإلمام ((: يقول الشيخ حممد بيومي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّمـن جاورنـا عـز : ل  ومعنى املثـ٢/١١٨ ولسان العرب ١/٢١١ طائر أغرب انظر القاموس املحيط – الباء مثلثة– ُالبغـاث) ١(

ًهذا مثل يرضب  مثال للرجل يكون ضعيفا ثم يقوى األمايل للقايل : بنا وقال األصمعي  ً١/٨٧. 

 .١٢٠ جهوده يف خدمة السنة للبيومي ص – دعوته – اإل مام األلباين حياته )٢(

 .٩٤ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص )٣(

 .هـ١٤١٩ عنه بمناسة فوزه بجائزة امللك فيصل رمحه اهللا للدراسات اإلسالمية  بالرياض سنة ُمن ضمن كلمته التي ألقيت) ٤(

 .٧١ كتاب اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان  ص )٥(

 .١٠٥ حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته هلادي ص )٦(

 .١/٥٩للشيباين  حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه )٧(




 

 
٢٩ 

وملـا أراد أحـد تالميـذه أن يقـوم . )١ ())إخوانه العلامء ويشكر هلـم ذلـكباستفادته من تالمذته و
 ذلـك معلـال بـأن – رمحـه اهللا –بعمل ترمجة له، وكرر الطلب من الشيخ رفض الشيخ األلبـاين 

 .)٢( ))حياته ليس فيها ما يستحق ذلك
 –  رمحه اهللا–ُويدخل حتت مبحث تواضعه بعده ((:ويقول الدكتور عبدالعزيز السدحان 

ورحـم اهللا الـشيخ فقـد طـرد ، عن الشهرة وعدم طلبه هلا، ولو أرادها ألتته مـن مجيـع وسـائلها
 -:ُومن أمثلة بعد الشيخ اإلمام األلباين عن مظاهر الشهرة.الشهرة ونبذها لكنها غلبت الشيخ 

وكان الشيخ يف وقتها يف زيارة للمملكة سنة ، عندما عرض عليه أحد أصحابه من أهل احلجاز
َّوأخـرب أن احلـضور ، هـ  الذهاب إىل دولة بنجالديش ملدة ثالثة أيام للدعوة إىل التوحيد١٤٠٥

فاعتذر الشيخ بعدم اإلستطاعه، فعاود عليه الـداعي الـدعوة ، سيصلون إىل قرابة ثالثة ماليني
سـأله  فلـام عـاد الـشيخ إىل منزلـه ، إال أن الشيخ كـرر اعتـذاره، مرة ثانية وثالثة ولو ليوم واحد

إين ((: بقولــه -رمحـه اهللا-بعـض مـن معـه عـن سـبب اعتــذاره عـن الـذهاب إىل هنـاك فأجـاب 
 مرة رجل والـشيخ جـالس -رمحه اهللا -ًومن األمثلة أيضا أنه رآه  .)٣())أخشى عىل نفيس الفتنة

ُأنت الشيخ األلباين ؟ فبكى الشيخ وعندما سئل عن سبب : ًيف السيارة فاندفع الرجل إليه قائال
يقـول تلميـذه  )٤(.))ينبغي للمرء أن جياهد نفسه، وأن ال يغرت بإشـارة النـاس إليـه: كائه ؟ قال ب

ياشـيخنا : أنا طويلب علم ويف مرة مـن املـرات قلـت لـه : ً سمعته مرارا يقول (٥)عصام هادي
: فضحك شيخنا وقال، طويلب علم: طالب علم حتى يصبح ألمثايل أن يقول : ياليتك تقول 

    .)٦( ))ب علمأنا طويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٢ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته – اإلمام األلباين حياته )١(

 .٧٠ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص )٢(

 .الشيخ له حتفظ من مجاعة التبليغ فألجل ذلك امتنع  : يقول الدكتور خالد القريش ) ٣(

   .١٢٥ املصدر السابق ص )٤(

  ي أحد تالميذ الشيخ األلباين  له العديد من املؤلفاتعصام هاد )٥(

  .٢١ حمدث العرص اإلمام األلباين كام عرفته  هلادي ص )٦(




 

 
٣٠ 

 -: ورع الشيخ -ت
فهو الذي يطهر القلـب ، وعمود من أعمدة الدين، الورع عمل عظيم من أعامل القلوب

قال الشيخ إبراهيم حممد العيل  .من األدران، ويصفي النفس من الزبد وهو ثمرة شجرة اإليامن
َّ لـشخص تعـرف ًوكان ورعا  حيـث حـصل أن توسـط مـرة(( : -رمحه اهللا-عن الشيخ األلباين 

هـذه :  زيتـون فقـال يل ةًعليه  يف إحدى الرشكات بعد أيام طرق الرجل باب الشيخ حمرضا تنك
من شفع ألخيه بشفاعة فأهـدى لـه (: ًهدية للشيخ وكان الشيخ نائام، فلام استيقظ أخربته فقال 

ًهدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيام من أبواب الربا  أنـه كـان -ه اهللارمحـ-ومـن ورعـه .)٢ ()١( ً
ومـن ذلـك مـا ذكـره تلميـذه عـصام ، ُيسأل عن املسألة فيتوقف وال يفتـي وال يـتكلم إال بعلـم

ًال أدري وذكرين هبا غـدا لعـل اهللا يفـتح علينـا فيهـا بـشئ : سألته عن مسألة فقال ((: هادي قال
كـان إذا ((:ًادي أيضا وقال الشيخ عصام ه.)٣())َّما فتح اهللا عيل فيها بشئ: فسألته يف الغد فقال 

بل يتصل عىل شيخنا أمحد الـسالك ،  سؤال يتعلق به ال يفتي نفسه– رمحه اهللا –عرض لشيخنا 
  .)٥( ))  وقد سمعته مرارا يفعل ذلك)٤(الشنقيطي 

 : رجوعه إىل احلق عندما يتبني له ذلك -ث 
م هـو احلـق وليست سهلة إال عىل املخلصني الـصادقني الـذين مههـ و هذه منقبة عظيمة،

 .بل مههم رضا رب العاملني ، وال خيافون من نقمة األتباع واملعجبني ليس سواه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ٣٥٤٣اهلديـة لقـضاء احلاجـة  رقـم احلـديث : البيـوع، بـاب :وأبـو داواد كتـاب ) ٢٢٣٠٥(أخرجه أمحد رقم احلديث ) ١(

   .٣٤٦٥حسنه األلباين انظر سلسلة األحاديث الصحيحة 

 .٤٤ كتاب حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة  للعيل ص )٢(

   .١٠٥ حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته هلادي  ص )٣(

 .ًأمحد السالك الشنقيطي أحد العلامء املعارصين مهتم بالفقه ويقيم حاليا باألردن ) ٤(

   .٩٨ نارص الدين األلباين كام عرفته هلادي ص  حمدث العرص اإلمام حممد)٥(




 

 
٣١ 

ولـو كـان مـن أصـغر ،  فهو يقبل احلق- رمحه اهللا-ًويظهر ذلك جليا يف شخصية األلباين
وكـذلك إعـادة ، ن العلامء وطلبة العلم، ومن قرأ وطـالع مقـدمات كتبـهعًالتالميذ لديه فضال  

-وما ذاك إال لتجرده للحق وهـو ،  يرى تراجع الشيخ عن بعض األحكام واآلراءالطبع لكتبه
ً قد وضع هدفا أمامه وهو تنقية الـسنة مـن احلـديث الـضعيف واألوهـام سـواء كـان -رمحه اهللا

 .ذلك بواسطته أو بواسطة غريه من العلامء وطلبة العلم 
عجبـني فـال يرتاجـع وجلـب األتبـاع وامل، والظهـور، وأما مـن كـان يبحـث عـن الـشهرة

 .ًويميض عىل قوله وعىل رأيه ولو كان خمالفا للحق 
وقد أغري حكمي السابق عىل احلـديث بحكـم ((: يف مقدمة أحد كتبه - رمحه اهللا-قال

 أو العكـس ))ضـعيف(( بـدل ))ًضـعيف جـدا((آخر بدا يل فيام بعد أنه أعدل وأرجـح أقـول 
ًذا و إن كان نادرا فقـد رأيـت أن أنبـه  بدل موضوع أو العكس ونحو ذلك وه))ضعيف((و

 -:إليه ألمرين 
 .ُ كي ال يظن أن ذلك التغيري خطأ مطبعي -:األول 

 أن يعلم من شاء اهللا أن يعلم أن العلم ال يقبـل اجلمـود، فهـو يف تقـدم مـستمر  مـن -:خر آلوا
ــرص عــىل اخلطــأ إذ... خطــأ إىل صــواب ومــن صــحيح إىل أصــح وهكــذا  ــا ال ن ا وليعلمــوا أنن

 .)١())تبني
وإن مـن الفــضل اإلهلـي أنــه تعــاىل ((:  يف مقدمـة أخــرى ألحـد كتبــه-رمحــه اهللا-ويقـول 

وبإضـافة ، وفقني إلخراج هذه الطبعة متميزة عن سابقتها بزيادة فوائد عديدة حديثيـه وفقهيـة
 لبعض – بعد اهللا تبارك وتعاىل –مصادر جديدة لبعض األحاديث والرتاجم يعود الفضل فيها 

ًكيني وغريهم جزاهم اهللا خرياامل ًفرحم اهللا عبدا دلني عىل خطئي وأهدى ((:ًويقول أيضا  )٢(.)) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١/٤٤ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة  لأللباين )١(

   .١/٣نفس املصدر السابق ) ٢(




 

 
٣٢ 

َّإيل عيويب، فإن من السهل عـيل   أن أتراجـع عـن خطـأ تبـني يل وجهـه – بإذنـه تعـاىل وتوفيقـه –َّ
ُوكتبي التي تطبع ألول مرة وما جيدد طبعه منها أكرب شاهد عىل ذلك ُ(() ١(.  

ال يعني أكثر من أن األلباين برش خيطئ كام خيطئ ((: )٢( يف رده عىل السقاف-ه اهللارمح-ويقول 
. )٣ ())...غريه فال فائدة للقراء من بياهنا وال سيام أن األلباين نفسه يعلن ذلـك كلـام جـاءت املناسـبة 

  .)٤( ))الرجوع إىل الصواب هو الواجب، وهو ديدين كام يعرف قرائي((:  يف-رمحه اهللا-ويقول 
ُوثمة سبب آخر يستدعي إعادة النظر يف الكتاب أال  وهو ما فطـر ((: -رمحه اهللا-ويقول 

عليه اإلنسان من اخلطأ والنسيان، وهو وإن كان ال يؤاخذ عليـه املـرء كـام هـو ثابـت يف القـرآن 
 ولـذلك فـإن مـن دأيب أنـه كلـام بـدا يل خطـأ أو وهـم، فال جيوز اإلرصار عليه إذا تبـني، والسنة

 وهذا ما ،  من جديدهنبهت عليه عىل هامش نسختي من الكتاب ألصححها إذا ما قدر له طبع
 جريت عليه يف كل ما يعاد طبعه من كتبي ال يصدين عن ذلك اسـتغالل ذلـك بعـض الـشانئني
والطاعنني من ذوي األهـواء املعـروفني بمعـاداهتم للـسنة والـداعني إليهـا مـن الـذين جيعلـون 

 ويتجاهلون ما كان عليه أئمتنا من الرجوع إىل الصواب حينام ، ًواملنكر معروفاًاملعروف منكرا 
  .)٥ ())يتبني هلم واآلثار يف ذلك عنهم معروفة مشهورة

 مــن – بــل االعــرتاف بــه –الرجــوع عــن اخلطــأ ((: يقــول الــشيخ عبــدالعزيز الــسدحان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٦نفس املصدر السابق )١(

 وقد محـل رايـة العـداء للمـنهج الـسلفي ولدعاتـه وعـىل رأسـهم هـ ١٣٨٠ من مواليد األردن سنة حسن بن عيل السقاف) ٢(
شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ األلباين وغريمها وكتبه طافحة هبذا العداء والتشنيع عليهم وعىل دعوهتم وقـد رد عليـه 

الت حـسن الكـشف عـن ضـال: مجاعة من أهل العلم  منهم الشيخ األلباين والشيخ سليامن بن نارص العلـوان يف كتابـه 
 .السقاف 

  .١/١٥ سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها لأللباين)٣(

  .١/٢٧ نفس  املصدر السابق )٤(

   .١/٨ صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري حتقيق األلباين)٥(




 

 
٣٣ 

مام األلباين من أرسع النـاس واإل، وتلك من سامت العلامء الربانيني، عالمات الديانة الصادقة
. )١ ())ومن أرسعهم مبادرة إىل الصواب مهام كثرت األخطاء أو الرتاجعات، ًتراجعا عن اخلطأ

 إن تراجعـات الـشيخ – من باب القدح أو من باب االسـتفهام –قد يقول قائل ((:ًويقول أيضا 
 -:ُكثرية وجواب ذلك  من وجهني  جممل ومفصل 

ُفمــنهم مــن يعــرتف ويرجــع ومــنهم مــن يــرص ، آدم خطــاءأمــا املجمــل فكــل بنــي 
ومبدأ الرجوع عن اخلطأ إىل الصواب واالعرتاف بذلك منقبـة لـصاحبه تـذكر لـه ....ويستكرب

ً أرسع النـاس رجوعـا إىل احلـق إذا تبـني  ألن حيـاهتم – رمحهـم اهللا –ُفيشكر هبا، وعلامء السنة 
 إذا أخـذنا بمبـدأ التناسـب الطـردي فـإن - :وأما الوجه املفـصل  فيقـال.ودعوهتم كلها للحق 

ُ تعترب قليلة بالنسبة إىل كثرة مؤلفاته وما أودعه فيها – رمحه اهللا –كثرة تراجعات الشيخ األلباين 
ًمن مسائل العلم وبخاصة من الكالم عىل األحاديث التي جتاوزت اآلالف عـددا ناهيـك عـن 

 .)٢( ))كالمه عن الرواة وغري ذلك 
وعنـد الـشيخ مـن ذلـك التواضـع واخللـق  ((: خ حممـد بـن إبـراهيم الـشيباينويقول الشي

 جيعلنا معـرش طلبـة ابل الرجوع للحق هو ما يصبو إليه وهذا مم ، اليشء الكثري بفضل اهللا تعاىل
  .)٣())..العلم نحتذي به يف هذا العرص 

 أحيـاء يف –عليهم  صلوات اهللا –األنبياء (( عقب حديث -رمحه اهللا-ويقول الشيخ األلباين 
ــورهم ــرد: )٤())قب ــه ممــا تف ــي أن ــدهر أرى أن هــذا احلــديث ضــعيف لظن ــن ال ــد كنــت برهــة م  وق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٩ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص )١(

  .٧٩نفس املصدر السابق ص ) ٢(

   .١/٦٣ األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين  حياة)٣(

  وقـوى الـشيخ األلبـاين إسـناده ٣٤٢٥ وأبـو يعـىل يف مـسنده رقـم احلـديث ٦٨٨٨ أخرجه البزار يف مسنده رقم احلديث )٤(
   .٢/١٢٠ ص٦٢١بطرقه يف كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة رقم احلديث 




 

 
٣٤ 

  ومل أكــــن قــــد وقفــــت عليــــه يف  مــــسند أيب– )٢( كــــام قــــال البيهقــــي– )١( ابــــن قتيبــــةبــــه
وأن التفـرد ، فـت عـىل إسـناده فـيهام تبـني يل أنـه إسـناد قـوي و أخبار أصـفهان  فلـام وق)٣(يعىل

ًولذلك بادرت إىل إخراجـه يف هـذا الكتـاب، تربئـة للذمـة وأداء لألمانـة  ، املذكور غري صحيح
فلـست أبـايل ، العلمية ولو أن ذلك قد يفتح الطريق جلاهل أو حاقد إىل الطعن والغمز واللمـز

فـإذا رأيـت أهيـا القـارئ .جو ثوابه من اهللا تعاىل وحده بذلك ما دمت أين أقوم بواجب ديني أر
  .)٤ ())الكريم يف يشء من تأليفي خالف هذا التحقيق فارضب عليه واعتمد هذا

ســأله بعــض األخــوة عــن أخطــاء وقعــت لــه، ..((:وقــال تلميــذه الــشيخ عــصام موســى 
لبـاين تراجـع  إن كنت تسأل هل هنـاك خطـأ يف كتـاب لأل-:وتراجع عنها فقال شيخنا للسائل

أبـى اهللا أن يـتم (( )٥(عنه ؟ فأنا أعرتف أن هناك أخطاء تراجعت عنها وكام قال اإلمام الشافعي 
  .)٦ ()) بس كتاب اهللا هو التامم))إال كتابه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٢٣٣تذكرة احلفاظ :   قال عنه الذهبي احلافظ الثقة  تويف سنة عرش وثالث مائة انظرهوحممد احلسن بن قتيبة املدائني) ١(

 .٢٧/٣٣٠وسري أعالم النبالء 

هــ ولـه ٤٥٨هــ وتـويف سـنة ٣٨٤ ولد سنة هو احلافظ العالمة الثبت الفقيه شيخ اإلسالم أبوبكر أمحد بن احلسني البيهقي)٢(
 .٣٥/١٤٥سري أعالم النبالء : العديد من املؤلفات انظر 

 ٢/٢٨٠طبقات احلنابلة : هـ انظر٤٥٨هـ وكان عامل زمانه تويف سنة ٣٨٠ ولد سنة هو حممد بن احلسني الفراء أيو يعىل)٣(

   .١٩٠ /٢اديث الصحيحة  لأللباينسلسلة األح :انظر)٤(

 الـشافعية نـسبة وإليه.السنة أهل عند االربعة االئمة أحد اهللا عبد أبو املطلبي، القريش اهلاشمي شافع ابن إدريس بن حممد )٥(
. نوالقـرآ بالفقه وأعرفهم وآدهبم ناسال أشعر من كانو. سنتني ابن وهو مكة إىل منها ومحلهـ ١٥٠سنة  غزة يف ولد. كافة
 تـصانيف لـه. مفرطـا ذكيا وكان. سنة عرشين ابن وهو وأفتى واحلديث، الفقه عىل أقبل ثم العرب، وأيام اللغة يف برع وقد

  .١٠/٢٥١ والبداية والنهاية ١٠/٥سري أعالم النبالء  : انظر ترمجته  الفقه، يف) االم (كتاب أشهرها كثرية،
 .٩٥العرص اإلمام األلباين كام عرفته لعصام هادي ص   حمدث ) ٦(




 

 
٣٥ 

 -:عطاء الشيخ وإحسانه إىل اآلخرين-ج 
اإلحسان إىل اآلخرين ينبع عن نفس طيبة، وإيامن عميق، وحـسن خلـق، وقـد مـدح اهللا 

حسنني يف آيات عديدة وجاءت األحاديث واآلثار حتث عىل النفقة والصدقة واإلحـسان إىل امل
 .اآلخرين

 يقـول الـشيخ عـصام ، وكان الشيخ األلبـاين عـىل قـدر كبـري مـن اإلحـسان إىل اآلخـرين
ويف ، وكـان ذاك الطالـب يـدرس يف املعهـد الـرشعي، عمل  عند شيخنا طالـب علـم(( :هادي 

أرين هـذا : ند شيخنا فينسخ له، فحدثني هذا الطالب بأن شيخنا قال له مرة وقت فراغه يأيت ع
 ثم أخذ شيخنا ينظر يف الكتاب، ثم خرج مـن املكتبـة – لكتاب كان معه –الكتاب الذي معك 

: فلـام خـرج الطالـب مـن عنـد شـيخنا قــال ، ومعـه الكتـاب، ثـم عـاد وأعـاد الكتـاب للطالــب
  .)١ ())ً نظرت وإذا بشيخنا قد وضع فيه ماالًالحظت أن يف الكتاب شيئا، فلام

 الـذي عمـل –ذكر األخ الفاضل حممد اخلطيـب ((: ويقول الشيخ  عبدالعزيز السدحان 
كـم كنـت أسـتحث الـشيخ لبنـاء مـسجد، أو إعطـاء ....((يف بيت الشيخ ست سنوات ما نصه 

 جـاء رجـل -:ك منهـا فكان ال يردين يف ذلك والقصص كثرية يف ذلـ، أو سائل، فقري، أو أرملة
إبـرة فطلـب منـي ) ١٥(ًمريض وعالجه بإبرة تكلفـة الواحـدة منهـا عـرشون دينـارا حيتـاج إىل 

فلام علمنا صدقه أعطاين الشيخ املال، واشرتينا : الشيخ الذهاب لبيته والتأكد من صحة ما قال
وقوعهـا يف جاءتـه امـرأة تـشكو لـه ، ًوقصة أخرى حصلت قريبـا والـشيخ يف املـشفى .له اإلبر 

 وتـضاعف ، وذلك أهنا وزوجها اقرتضا من أحد البنوك مبلغ تسعة آالف دينـار، براثن البنوك
فجاءت تستنجد بالشيخ للخالص مـن ذلـك، فطلـب ، عليهام  املبلغ من الربا بعد وفاة زوجها
وبعد التحري والتأكد من صدق املرأة وافق الـشيخ عـىل ، مني الشيخ كالعادة التحري يف ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥نفس املصدر السابق ص )١(




 

 
٣٦ 

 فحــرضت املــرأة وحــرض معهــا أوالدهــا ودعــو للــشيخ ،  يقرضــها مبلــغ ســبعة آالف دينــارأن
ًودعوت أنا بأن جيزي اهللا الشيخ خريا ى أن -:فنظر الشيخ إلينا وقال ، ُ  يا إخوان واهللا إننـي أمتنـَّ

ويقـول الـشيخ  . )١())ًأصبح مليونريا حتى أخرج األلوف من أمثال هـذه املـرأة  مـن قيـود الربـا
، ))أبو عبدالرمحن((ُوكان يرتدد عىل شيخنا طالب عامين يدرس يف األردن كنيته ((:  هاديعصام

 من -:فبينام هو ذات يوم يف بيت شيخنا وال يوجد إال أنا وشيخنا واألخ العامين قال شيخنا له 
،   أحرض مالبسك إيل ونحن نغسلها-: أنا فقال شيخنا -:يغسل مالبسك ؟ فقال األخ العامين 

ال أريـد أن أغلبـك أو قـال أتعبـك فقـال شـيخنا : ال األخ العامين واحلياء قد أخذ بمجامعـه فق
ًرأيـت بعـضا مـن طلبـة ((:َويقـول تلميـذه أيـضا ً .)٢())ال تتعبنا وإنام نتعب الغسالة: وهو يبتسم 

العلم يبخلون ويضنون عىل غريهم من طلبة العلم باملخطوطات، بل إن بعضهم كان ومـا زال 
 طلـب منـه أن يـصور خمطوطـة ال تتجـاوز عـرش ، نده شاب يضبط ويدقق ويبحـث لـهيعمل ع

 – رمحـه اهللا –صفحات فاعتذر إليه مع كوهنا يف غري جماله الذي حيقق فيه وأما شـيخنا األلبـاين 
بـل ، فام رأيت أجود وال أسخى منه يف املخطوطات فلم أطلـب منـه واحـدة إال وأعطـاين إياهـا

بـل مـرة زاره ، ور بإذن الـشيخ إلخواننـا طلبـة العلـم مـا حيتاجونـه منهـاتعدى األمر إىل أن أص
يا شـيخنا عنـدك املخطوطـة الفالنيـة ؟ فقـال : طويلب علم ومل تكن عالقته بالشيخ قوية فقال 

 . )٣ ())أريد أن أصورها فقال شيخنا تفضل: فقال األخ ، نعم: شيخنا 
ًع  كتابا من كتبه فإن دار النـرش ترسـل لـه  إذا طب– رمحه اهللا –كان شيخنا ((:ًويقول أيضا 

ويوزع ، ً يضع هذه النسخ عىل رف يف املكتبة ظاهرا– رمحه اهللا –ًعددا من النسخ فكان شيخنا 
من هذه النسخ عىل طلبة العلم من تالمذتـه ومـن يعملـون عنـده يف املكتبـة، ومـع ذلـك فكـان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٨اإلمام األلباين دورس ومواقف وعري للسدحان ص   )١(

 .٢٥ حمدث العرص اإلمام األلباين حممد نارص الدين األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص )٢(

 .١٣٤نفس املصدر السابق ص ) ٣(




 

 
٣٧ 

: حد املقربني من الشيخ وبعد جلوسه قال فمرة وبينام نحن يف املكتبة إذ جاء أ، يبقى من الكتب
 :يا شيخنا لو غطيتم هذه الكتب خمافة أن حيرجكم أحد يف الطلب منها، فتبسم شيخنا ثـم قـال

وقـال . )١( ))أو أحد يستفيد من هذه الكتب فخذ منهـا وأعطـه، يا عصام إذا عرفت طالب علم
فلـام فـرغ قـال لـه ،  فيهـا)٢(هفجـاء  أخ طالـب علـم فحجمـ، اشتكى شيخنا من ركبتيه((: ًأيضا

  .)٣ ())ثم أعطاه كل ما ليس عنده من مؤلفاته،  أريد أن أنزهك عن األجر-:شيخنا
وأما سيارة الشيخ فكانت مجل حمامل لإلخوة فكان حيمل هبا األخوة وينقلهم من مكـان 

الـسيارة  لكـل شـئ زكـاة وزكـاة – رمحـه اهللا –يا حممد كان يقول يل والدي ((: آلخر ويقول يل  
  .)٤ ())محل الناس هبا

وكان يف اجلامعـة اإلسـالمية حيمـل الطـالب مـن اجلامعـة وإليهـا ذكـر ذلـك الـشيباين يف 
ًقلت لشيخنا بعض األخوة يود أن يطبع كتابا من ((:ترمجته للشيخ األلباين ويقول عصام هادي 
د ملكيته يل وأراد أحـد  فقال شيخنا أي كتاب مما تعو، كتبك ويوزعه لوجه اهللا عىل طلبة العلم

  .)٥( ))أن يطبعه ويوزعه عىل الناس دون أن يتكسب من ورائه ما عندي مانع

 -: حمافظته عىل الوقت -ح 
 يعرف الدنيا هذه يف ٍإنسان أجدرو، احلياة هو الوقت أن واألحاديث اآليات له تشهد مما

 مـن كثرية آيات يف - وجل عز - به اهللا أقسم فقد الوقت أمهية لعظمو. املؤمن هو الوقت قيمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي ص  حمدث العرص )١(

 وثمن البغي مهر الكسب رش( : يقول سلم و عليه اهللا صىل النبي سمعت : قال خديج بن رافعيف صحيح مسلم عن )٢(
هللا عليه  وهذا اخلبث ليس معناه أنه حمرم بل هو مثل الثوم والبصل وقد احتجم النبي صىل ا )احلجام وكسب الكلب

 ٤/٤٨زاد املعاد : وسلم وأعطى احلجام أجرته كام يف صيحيح البخاري انظر

  .١٠٥حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي ص ) ٣(

  .٤٦حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة للعيل ص   )٤(

  .١٠٦األلباين كام عرفته لعصام هادي ص حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين )٥(




 

 
٣٨ 

# $ % & ') ( * +  ! "(: - تعاىل - قوله منها الكريم كتابه

 رسول قال : قال سلمياأل برزة يبأ عنو   ،]العرص [), - . / 0
 وعـن أفنـاه فيم عمره نع يسئل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول ال(:  سلم و عليه اهللا صىل اهللا

، وعن ابن عباس )١()هأبال فيم جسمه وعن أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن فعل فيم علمه
نعمتان مغبون فـيهام كثـري مـن النـاس ( : قال قال النبي صىل اهللا عليه وسلم–هام ريض اهللا عن–

قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه : ، وعــن ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام قــال)٢( )الــصحة والفــراغ
 فقـرك قبل غناك و سقمك قبل صحتك و هرمك قبل شبابك  :مخس قبل مخسا اغتنم(  :سلمو
 . )٣()موتك قبل حياتك و شغلك قبل فراغك و

 حيـسن فـال اآلخـرة، يف هنـاك واحلـصاد الـدنيا، هـذه يف الـزرع موسم هو اإلنسان وعمر
 .فيه فائدة ال فيام ماله رأس وينفق أوقاته يضيع أن باملسلم

 ،فلـم يفـرط يف وقتـه، فحـافظ عليـه حمافظـة عظيمـة، لم أمهية الوقـتَوالشيخ األلباين ع
 .والعقالء يرون أن األلباين مل يصل إىل هذه املرتبة من العلم والتحقيق إال بمحافظته عىل وقته

وما هذا إال بتوفيق من اهللا ثم ،  كثرية ما بني تأليف وحتقيقًالقد أخرج الشيخ األلباين كتب
 .حرص الشيخ عىل وقته

ين عىل كثـرة مـا رأيـت مـن أهـل العلـم أاعلم أخي القارئ ((:يقول تلميذه عصام هادي 
 يف املحافظـة عـىل الوقـت، وعـدم إضـاعته –  رمحـه اهللا -وطلبته ما رأيت مثل شيخنا األلبـاين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال ٣٤١٧يف القيامة من حديث أيب برزة األسلمي رقم احلديث : صفة القيامة والرقائق والورع، باب:كتاب ،أخرجه الرتمذي ) ١(

 .١٢٦حديث حسن صحيح ، وصححه األلباين  كام يف صحيح الرتغيب  والرتهيب رقم احلديث :الرتمذي 

 .٦٤١٢الصحة والفراغ وال عيش إال عيش األخرة رقم احلديث : الرقاق، باب:كتاب ،يأخرجه البخار) ٢(

صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل خيرجـاه ووافقـه : وقـال ٧٨٤٦كتاب الرقاق رقم احلديث ،أخرجه احلاكم يف مستدركه ) ٣(
  .٣٣٥٥صحيح الرتغيب والرتهيب رقم احلديث: الذهبي وصححه األلباين انظر




 

 
٣٩ 

ــة ــه مبالغ ــرى يف فعل ــد ي ــاس ق ــض الن ــة يف هــذا ، لدرجــة أن بع ــة  غريب ــك صــورة عجيب وإلي
ًوكـان أمـامي بعـضا مـن الكتـب مرتبـة ، شيخ والطاولة بيني وبينهكنت أجلس مقابل ال:الشأن

 لإلمـام ))الكنـى((ومنهـا كتـاب ،  بنـسختيه)١( البـن عـدي))الكامـل((عىل الطاولـة منهـا كتـاب 
نـاولني الكتـاب :ًفكان شيخنا إذا احتـاج كتابـا منهـا يقـول،  وبعض الكتب األخرى)٢(الذهبي

إذا أعطيتنــي إيــاه : إيــاه بــالعكس فقــال يل شــيخنا الفــالين فآخــذ الكتــاب مــن أمــامي وأعطيــه 
فلـامذا ال تعطينـي إيـاه !  مـن الوقـتًاوهـذا يأخـذ جـزء، بالعكس أحتاج إىل أن أحول الكتـاب

 .)٣()) للنظر فيه؟ًاجاهز
ــسدحان  ــدالعزيز ال ــشيخ عب ــال ال ــان ((:ق ــتقبال – رمحــه اهللا –وك ــا الس ــل وقت ــد جع ً ق

عة إىل الساعة احلاديـة عـرشة، فاتـصل عليـه أحـدهم قبـل االتصاالت اهلاتفية من الساعة التاس
وممـا يـدل عـىل  . )٤ ())اتـصل بعـد دقيقـة، هذا الوقـت يل:الساعة التاسعة بدقيقة فقال له الشيخ
كانت مكتبة شيخنا غايـة يف ((:قال تلميذه عصام هادي ، أمهية الوقت عند الشيخ ترتيبه ملكتبته

وكانـت ،  عليه له رقم واخلزانة التي هو فيهـا هلـا رقـمالرتتيب فكل كتاب له رقم والرف الذي
ًمجيع الكتب فيهـا والتـي تردنـا مفهرسـة عـىل كـراس فكـان الـشيخ أو أي أحـد أراد كتابـا فإنـه 

ًومـن غـري إضـاعة للوقـت يف البحـث عنـه حتـى املخطوطـات هلـا أيـضا ، يستدل عليـه بـرسعة
وكـان يقــول ، ًكتابــا يف غـري حملـهُ يغـضب إذا وضـع أحـد – رمحــه اهللا –فكـان شـيخنا  .فهـرس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كـان. شـيخ ألـف مـن أكثـر عـن أخـذ. هــ٢٧٧  ولـد سـنة ورجاله باحلديث عالمة: أمحد أبو ،اجلرجاين عدي بن اهللا عبد )١(

  الـرواة مـن واملرتوكـني الـضعفاء معرفـة يف الكامل  له. عدي بابن احلديث علامء بني واشتهر القطان، بابن بلده يف يعرف
  .٢٥٧وتاريخ جرجان ص ، ١٦/١٥٤سري أعالم النبالء :نظر  هـ  ا٣٦٥تويف سنة 

ولـد   االصـل، تـركامين. حمقـق عالمـة مـؤرخ، حافظ، اهللا عبد أبو الدين، شمس ،الذهبي قايامز بن عثامن بن أمحد بن حممد )٢(
طبقـات الـسبكي : هــ انظـر ٧٤٨ تـويف سـنة  النـبالء أعـالم سـري  منهـا املئـة، تقـارب كثرية كبرية تصانيفهله  هـ٦٧٣سنة
   ٣/٣٣٦و الدرر الكامنة ٥/٢١٦

  .١٣٣ حمدث العرص اإلمام األلباين حممد نارص الدين األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص )٣(

  .١٠٠  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص ) ٤(




 

 
٤٠ 

 .)١ ())لألخوة من مل يعرف مكان الكتاب فليضعه عىل الطاولة
قلت لشيخنا يا شيخنا بعض األخـوة يـشكون أنـك ((:ًويقول أيضا الشيخ عصام هادي 
ًجعلت وقتا خمصصا السـتقبال املكاملـات فقـال !ًوأنـك أحيانـا تغلـق اهلـاتف يف وجـه الـسائل، ً

لوقت فلوال ذلك ما كتبت سواد يف بيـاض، وأمـا عـن إغـالق اهلـاتف فأنـا ال أما عن ا: شيخنا 
أو أســـأله عـــن شـــئ ، مـــا يف جمـــال فرييـــد األخ أن حيــاورين-:أغلقــه مبتـــدأ وإنـــام أقـــول لــه 

ًفأطلب منه عدم احليدة فيأبى، فعند ذلك أغلق اهلاتف آسفا لعدم إضاعة وقتي ووقـت ،فيحيد
  .)٢ ())السائلني

 وكان ذلك –وملا اشرتى قطعة أرض رخيصة الثمن ((:دكتور السدحان ويقول الشيخ ال
ً ليبني عليها منزال كانت تلك األرض الرخيصة بعيدة عـن املكتبـة الظاهريـة، –عىل قدر طاقته 

ًوكان امليش إىل املكتبة عىل قدميه  سـيأخذ منـه وقتـا طـويال فـضال عـن ، والتي كان يرتدد عليها ً ً
 – ألول مــرة –اشــرتيت دراجــة ألركبهــا وكــان ((: يف األمــر فقــال –رمحــه اهللا –التعــب ففكــر 

ًالدمشقيون يرون مثل هـذا املـشهد أن شـيخا معمـام يركـب دراجـة  ُ فلـذلك تعجبـوا مـن هـذا !ً
ُيصدرها رجـل نـرصاين فـذكر هـذا املـشهد ) املضحك املبكي (املشهد، وكان هناك جملة تسمى 

 .)٣())فكل الذي هيمني هو الوقت، مور الصغريةضمن النكت الظراف، وكنت ال أبايل هبذه األ
واستدعى الشيخ أحد النجارين إىل بيته، وطلب منه تغيري اجتاه فتحة املكتبـة ((:ًويقول أيضا

! فتجاوب النجار مـن جهـة واسـتغرب مـن جهـة أخـرى ! من اجلهة اليمنى إىل اجلهة اليرسى 
َّ الباب يفتح عىل اجلهة اليرسى فإن هذا  إذا كان-:ًفأجاب الشيخ عىل تعجبه واستفساره قائال  ُ

َّيطـول عـيل الطريــق إىل مكتبتـي عـدة خطــوات  وأنـا أنـزل إىل املــسجد مخـس مـرات يف اليــوم ! ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٤مد نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي ص حمدث العرص اإلمام األلباين حم)١(

  .٨٨نفس املصدر السابق ص ) ٢(

  .١٠١اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٣(




 

 
٤١ 

فكم يـضيع .... والليلة زيادة عىل خروج أو خروجني لبعض حاجات املنزل وشؤوين اخلاصة 
يمكن تالفيها واختصارها ؟  فإذا َّعيل من الوقت بالرتاكم نتيجة هذه اخلطوات اإلضافية التي 

 .)١ ())حولت فتحة الباب إىل اجلهة األخرى استفدنا هذا الوقت املهدور عىل قيمته وكرب أمهيته
 قـال – أثابـه اهللا –حممد زيـاد التكـة / َّومما كتب إيل الشيخ (( :-حفظه اهللا-ًويقول أيضا 

ا طل:حممد عيد العبايس  غري مرة قال/ حدثنا الشيخ  ما عندي : ًبنا من شيخنا درسا فقال لنا كنَّ
د فكنــا ،ًوقـت مطلقــا إال إذا رغبــتم أن تــأتوا إىل الــدكان،وألقي علـيكم وأنــا أصــلح الــساعات

  .)٢ ())نزوره ويلقي علينا الدرس وجييب عن أسئلتنا وهو يقوم بعمله

 -: األمر باملعروف والنهي عن املنكر -د
ًوأمهيته كبرية قـال اهللا تعـاىل مثنيـا عـىل ، زلته عظيمةاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من

. / 0 1 2 3 4 (:ًهــذه األمــة ومبينــا ســبب خرييتهــا بقولــه تعــاىل 

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
F E D( ]هللا عليـه وسـلم  وقول الرسـول صـىل ا  ]١١٠:آل عمران: 

 أضعف وذلك ،فبقلبه يستطع مل فإن ،فبلسانه يستطع مل فإن ،بيده فليغريه منكرا منكم رأى من(
 والعلامء هم ورثة األنبياء، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حقهـم أعظـم مـن )٣()اإليامن
 ممن يأمر باملعروف وينهـى عـن املنكـر يقـول – رمحه اهللا – األلباين ولذلك كان الشيخ، غريهم

ً ال يأخـذ مـن أحـد شـيئا ناولـه إيـاه بـشامله -رمحه اهللا-كان الشيخ األلباين (( :الشيخ السدحان
 اهللا هيديك ويكرر ذلك حتى ينتبه املعطي إىل ذلـك ، اهللا هيديك: ويقول لذلك املعطي ، إطالقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠١نفس املصدر السابق ص ) ١(

  .١٠٤ نفس املصدر السابق ص )٢(

وأن األمــر ، وأن اإليـامن يزيـد ويـنقص، اإليـامنبيـان كـون النهـي عـن املنكـر مـن:اإليـامن، بـاب :أخرجـه مـسلم، كتـاب ) ٣(
  .١٧٧باملعروف والنهي عن املنكر واجبان رقم احلديث 




 

 
٤٢ 

وإنام ذكرت هـذا املثـل لنـرى مـدى حـرص الـشيخ عـىل األمـر بـاملعروف ، )١ ())فيناوله باليمني
والنهي عن املنكر ولو هذا الشئ يف أعني الناس أمر بسيط أو حقري فـام بالـك بـام هـو أكـرب مـن 

 !!.ذلك 
بـل مل ،  ال تأخذه يف هذا األمر لومـة الئـم– رمحه اهللا –كان (( :يقول تلميذه عصام هادي

ً، بل ويوجه هلم النصائح طالبا مـنهم )٢( من تالمذته بأن عندهم رسقاتًيمنعه أن يصف أناسا
ًنصح فالنـا وفالنـا: ولو شئت لقلت ، اإلقالع عن هذا الفعل الذميم  بـل إن أحـدهم أرسـل ، ً

 كالبـس َعـط ُمل ي املتـشبع بـام( فام منع ذلك شيخنا من أن يكتب عىل طرة الكتاب، ًلشيخنا كتابا
وبينام ،ذهب شيخنا مرة لتصليح سيارته(( :ًويقول أيضا. )٤ ())ويعيد الكتاب إليه ،)٣()ثويب زور

 يـا شـيخنا أنـا طالـب يف املعهـد الـرشعي،: هو يف الكراج إذ تقدم إليه شاب فـسلم عليـه وقـال
يـا (( :فقـال شـيخنا.نًوخصوصا فـالن وفـال،كفيويطعنون ،وعندنا الدكاترة يتكلمون عليك

سل عام يفيدك ،وإذا هبت رياحك فاغتنمها، )٥()ًفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمعك(أخي 
وكـان بعـض النـاس يبـدأ سـؤاله للـشيخ قبـل إلقـاء (( :ويقول الشيخ الـسدحان  .)٦())يف دينك

ال ((: ُيأمره بالسالم قبل أن يـسأل وبعـد أن جييـب عـىل سـؤاله يقـول -رمحه اهللا-السالم فكان 
شـاهدته :قال الـشيخ سـمري الـزهريي((:ً، ويقول الشيخ السدحان أيضا )٧()) تنس أن تسلم عيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٥  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص )١(

  .  ليهاملقصود هبذه الرسقات هي الرسقات العلمية وذلل بأن يستويل عىل حق اآلخرين من إبداع يف مسألة أو بحث وينسبها إ) ٢(

النهـي عـن التزويـر يف اللبـاس : كتاب اللباس والزينة باب،كتاب النكاح،  باب املتشبع بام مل ينل ومسلم،أخرجه البخاري)٣(
 . من حديث أسامء ريض اهللا عنها ٢١٣٠رقم احلديث 

 .١٨ حمدث العرص اإلمام األلباين كام عرفته لعصام هادي ص ) ٤(

  .٧النهي عن احلديث بكل ما سمع رقم احلديث : اب ب، صحيحه مقدمة يف مسلم أخرجه)٥(

  .١٨  حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص ) ٦(

 ٩٧ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٧(




 

 
٤٣ 

ذات مرة وهو مريض ودخل عليه أحد املعاجلني، وكان حليق اللحية، وبعـد أن أعطـى الـدواء 
   مجلـــك اهللا بــام مجـــل -رمحــه اهللا- يل يــا شـــيخ فقــال أدع: قــال ،  للــشيخ وهــم باالنـــرصاف

كان مـرة يقـود سـيارته فـسقطت الـسيارة يف مكـان ((:ًيقول الشيخ السدحان أيضا.)١())الرجال
يـا سـاتر، فأجابـه الـشيخ مـن داخــل :فقـال بعـض النـاس الـذين شـاهدوا احلــادث ، مـنخفض

  .)٢())قل يا ستري((:السيارة 

 -:األلباين وما وصف به من حدة  الرفق و احللم عند -هـ 
( ( :،فاهللا يقـول يف حمكـم التنزيـلورسوله اهللاّ ّحيبها التي ّالصفات من احللم الرفق و

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
J I H G F E D C B A @ ? ( ]اجلانــب لــني هــووالرفــق  ،]١٥٩:آل عمــران 

 صـىل اهللا عليـه وسـلم املثـل  نبينـاكـانو)٣(العنـف ّضـد وهو باألسهل، واألخذ والفعل بالقول
بـي أتـوا ًاهيـود ّأن -عنهـا اهللاّ ريض -عائـشة فقـد روت أم املـؤمنني، األعىل يف الرفق واحللم  ّالنّ

ّالسام :فقالوا ّوسلم، عليه اهللاّ ّصىل  اهللاّ وغـضب اهللاّ ولعـنكم علـيكم: عائـشة فقالـت. علـيكم ّ
 مـا تـسمع مل أو: قالـت. )والفحـش والعنـف ّوإياك ّبالرفق عليك عائشة يا مهال(: قال .عليكم
  ،)٤()ّيف هلم يستجاب وال فيهم يل فيستجاب عليهم رددت قلت ما تسمعي مل أو(: قال. قالوا؟

 ورسـوله اهللاّ ّحيـبهام خلـصلتني فيـك ّإن(: القـيس عبـد ّألشج ّوسلم عليه اهللاّ ّصىل اهللاّ ّنبي قالو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٧نفس املصدر السابق ص ) ١(

جاء يف احلديث الـذي أخرجـه اإلمـام ((ًي معلقا عىل هذا احلديث قال الشيخ الدكتور محود احلارث . ٩٦نفس املصدر ص ) ٢(
يـا : فـإذا قـال املـسلم ) إن اهللا عز وجل حيـي سـتري حيـب احليـاء  (١٧٥٦أمحد وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 

ذا قـال يـا سـاتر لكـن إ...) ًمن سرت مـسلام سـرته اهللا (( ساتر عىل سبيل اإلخبار فهذا صحيح لقوله صىل اهللا عليه وسلم 
 )).و هذا ليس من األسامء ) وهللا األسامء احلسنى فادعوه هبا ( دعاء  فاهللا يقول 

  .١٠/١١٨ ))رفق((ولسان العرب مادة ، ٩/١٠٠و هتذيب اللغة  ، ٢٥/٣٤٦))رفق((تاج العروس مادة :انظر ) ٣(

ًاحشا وال متفحشا رقم احلديث مل يكن النبي صىل اهللا عليه وسلم ف:باب،األدب: كتاب،أخرجه البخاري) ٤( ً١٠٣٠.  




 

 
٤٤ 

  - :)٢( وقال النابغة، )١()واألناة احللم
 )٣(نجاحا تالق رفق يف فاستأن ... سعادة واألناة يمن ّالرفق   

وعلينـا أن (( : -رمحـه اهللا- حمبيـه وطلبتـه بـذلك يقـول – رمحـه اهللا –وقد أوىص األلباين 
ًكون مع قولـه تبـارك وتعـاىل دائـام وأبـدا ننرتفق يف دعوتنا املخالفني إليها، وأن  ً) x w v

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y(]  وأول مــن يــستحق ] ١٢٥:النحــل
ويف عقيـدتنا، حتـى ال ،أن نستعمل معه هذه احلكمة هـو مـن كـان أشـد خـصومة لنـا يف مبـدئنا

دعوة إىل متن اهللا عزوجل هبا علينا وبني ثقل سـوء أسـلوب الـانجمع بني ثقل دعوة احلق التي 
  .)٤ ())اهللا عزوجل

رحم اهللا الشيخ األلباين  ورفع درجته يف املهديني هـذا هـو األسـلوب املطلـوب مـن كـل 
إن الرفق ال يكون (:  وقد قال  النبي صىل اهللا عليه ، الدعاة أن يكونوا رفقاء رمحاء بمن يدعون
مـن حيـرم ( :ًوعـن جريـر ريض اهللا عنـه مرفوعـا ،)٥()يف شئ إال زانه وال ينزع من شئ إال شـانه

، واإلنـسان بطبعـه وفطرتـه  حيـب مـن يتلطـف وحيـسن القـول معـه،  )٦()الرفق حيرم اخلري كلـه
 .ويكره اإلساءة وال يقبل من أحد أن يسئ إليه 

وإنام ذكرت للتأكيد عـىل أمهيـة ،وما ذكر من الرفق ال يعني أنه األسلوب الوحيد للدعوة
،  مـن أعـضائهٍالرفق، وإال فإن اإلنسان قد يداوي أحب الناس إليه بالكي بالنار، أو ببرت عـضو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٧األمر باإليامن باهللا تعاىل ورسوله صىل اهللا عليه وسلم رقم احلديث :باب،اإليامن:أخرجه مسلم، كتاب) ١(

 كانـت. احلجـاز أهـل مـن. االوىل لطبقـةا مـن جـاهيل، شـاعر: أمامـة أبـو الغطفاين الذبياين ضباب بن معاوية بن زياد هو )٢(
األغـاين :   انظـر ترمجتـه يف كتـابأشـعارها عليـه فتعـرض الـشعراء فتقـصده عكـاظ بـسوق أمحر جلد من قبة له ترضب

 . و النابغة الذبياين  جلميل سلطان  ٣٨ والشعر والشعراء ١١/٣

 .٣٥٨: اآلداب لباب يف وانظره الثمني العقد يف وال ديوانه يف ليس)٣(
  .١٤٠ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته – اإلمام األلباين حياته ) ٤(

  .٢٥٩٣فضل الرفق رقم احلديث  : باب ،الرب والصلة واآلداب :أخرجه مسلم يف كتاب) ٥(

  .٢٥٩٤فضل الرفق رقم احلديث : الرب والصلة واآلداب، باب : أخرجه مسلم يف كتاب) ٦(




 

 
٤٥ 

 .ًفإن كان املدعو معاندا فإنه يستحق من التغليظ ما ال يستحق اجلاهل
 صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل معـاذ حـني أطـال القـراءة يف صـالة ومصداق هذا يف غضب النبـي

واهللا  قالً اهللا عنه أن رجال العشاء فقد جاء يف الصحيحني من حديث أيب مسعود البدري ريض
 موعظـة يف رأيتـه فـام قـال بنـا يطيـل ممامن أجل فالن  الغداة صالة عن ألتأخر إين اهللا رسول يا

 فـيهم فـإن ،فليتجـوز بالنـاس صـىل أيكمفـ ،منفـرين مـنكم إن( :قـالثـم  يومئـذ منه ًغضبا أشد
 .)١()احلاجة وذا والكبري الضعيف

، خيرجـون عـن ذلـك الرفـق واحللـمال وهكذا العلامء عندما تنتهك حمارم اهللا يغضبون و
جاء ، بة واحلادثة حتتاج إىل هذا احلال حتى ينزجر املعاند وال يطمع املنافق يف دين اهللاألن املناس

 حرضناُأ ملا: )٢(يف سري أعالم النبالء قصة اإلمام أمحد ملا أحرض إىل السلطان قال معمر القطيعي
 وكـان جييبـون، النـاس رأى فلـام أحرض قد )٣(حنبل بن أمحد وكان املحنة، أيام السلطان دار إىل

 .اللني ذلك وذهب عيناه، وامحرت أوداجه، فانتفخت لينا، رجال
 عن ،)٥(مجيع بن اهللا عبد بن الوليد عن ،)٤(فضيل ابن حدثنا: أبرش فقلت هللا، غضب قد إنه: فقلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومـسلم يف ، ٩٠الغـضب يف املوعظـة والتعلـيم إذا رأى مـا يكـره رقـم احلـديث : العلـم بـاب :أخرجه البخـاري يف كتـاب) ١(

  .٤٦٦أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام رقم احلديث  : الصالة، باب:كتاب

تـويف . عـرصه يف العـراق مسند ،باحلديث ًاعامل هـ وكان٢٧٣ولد ببغداد سنة ، القطيعي بكر أبو،  محدان بن جعفر بن أمحد )٢(
  .١/١٠٧واألعالم للزركيل  ، ١/١٤٥لسان امليزان : انظر .)القطيعيات( ،لههـ٣٦٨سنة 

ورحـل ،هـ ١٦٤ة ولد سن، هو اإلمام الكبري إمام أهل السنة واجلامعة يف عرصه أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين) ٣(
: هــ  انظـر ترمجتـه٢٦١يف سامع احلديث إىل أكثر من موطن، وصرب يف فتنة خلق القرآن، وألف املسند وغـريه، تـويف سـنة 

  . ١١/١٧٧، وسري أعالم النبالء ١/٤، وطبقات احلنابلة ٩/١٦١مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي، وحلية األولياء 

وغري  الدعاء " كتاب مصنف الكويف، الضبيموالهم الرمحن عبد أبو احلافظ، الصدوق االمام ،غزوان بن فضيل بن حممد)٤(
 .٩/١٧٣ وسري أعالم النبالء ٦/٣٨٩طبقات ابن سعد : ذلك انظر

: انظر. بأس به ليس: زرعة وأبو أمحد، وقال والعجيل، معني ابن وثقه ،الكويف ،الزهري مجيع، نـب عبداهللا بن الوليد هو )٥(
 .٣٣٨-٤/٣٣٧:  للذهبياالعتدال وميزان ،٩/٨:  البن أيب حاتم والتعديل اجلرح




 

 
٤٦ 

 من شئ عىل أريد إذا من وسلم، عليه اهللا صىل اهللا رسول أصحاب من كان: قال ،(١)سلمة أيب
والشيخ األلباين كان تأتيه حده  . )٣ ())٢ (جمنون كأنه تدور رأسه يف عينيه محاليق رأيت دينه، أمر

يقـول الـشيخ حممـد ، عىل املخالفني له سواء ممن تقدم عرصه أو ممن عارصه من العلامء والدعاة
 بحدة شديدة كان يواجه هبا املخـالفني لـه مـن - رمحه اهللا-وقد اتصف الشيخ(( :لطفي الصباغ

ولكـن هـذه احلـدة مل تكـن ، وال شك أن هذه احلـدة زادت مـن خـصومه ثني،ُعلامء قدماء وحمد
بل كنت تلمسها يف أكثر العلامء الذين يقل اخـتالطهم بالنـاس، و يعيـشون ، ًحكرا عليه وحده

فـــإذا رأوا مـــن النـــاس مـــا ال يعجـــبهم انفعلـــت نفوســـهم بالغـــضب ، ُبـــني الكتـــب واملثـــل
 ويـشارك الـشيخ الـصباغ يف هـذا الـرأي الـشيخ .)٤())الشديد،وقاوموا االنحراف بشدة وحـدة

ومـع أن الـسمة األساسـية يف أخـالق العلـامء هـي األنـاة وطـول ((:حممد املجذوب حيث يقول
ً إال أن يف طبيعتـه ذلـك لونـا مـن -وهللا احلمـد-النفس مع املخـالفني، ويف الـشيخ منهـا الكثـري 

ًقد تبلغ أحيانا حد العنف حتـى مـع حمبيـه فـضال عـن الشدة، ومـا أدري لـذلك مـن ...الفيـه  خمً
ومـن هنـا كانـت جرأتـه ...  سوى  الثقة بنفسه، وربام توافر له من رؤية ملا يعتقد أنه احلق تعليل

ُحتـى ولوكـان ذلـك االجتهـاد صـادرا ممـن ال يكـتم ، يف النقد لكل اجتهاد خيالف ما ثبت لديه ً
 .)٥ ())أثرهم وفضلهم

ًكثريا ما يسألني بعضهم عـن سـبب الـشدة التـي ((:ًيقول الشيخ األلباين مدافعا عن نفسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تويف.باملدينة السبعة الفقهاء أحد احلديث، من مكثر ثقة تابعي ،املدين الزهري عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أبو)١(

 .١٢/١٢٧يب التهذ ،٤/٢٧٨النبالء أعالم سري:انظر.هـ٩٤سنة

وابن أيب شيبة رقـم احلـديث ،٥٥٥ ورواه البخاري يف األدب املفرد رقم احلديث ١١٩٩أمحد يف كتاب الزهد رقم احلديث )٢(
  .١/٢١٩صحيح األدب املفرد : وحسنه األلباين انظر، ٢٦٠٥٨

 .١١/٢٣٨  سري أعالم النبالء للذهبي ص ) ٣(

  .١٧١٥/٢٧  جملة الدعوة ) ٤(

  .١/٢٩٧ علامء ومفكرون عرفتهم  للمجذوب ص ) ٥(




 

 
٤٧ 

ًتبدو أحيانا يف بعض كتابايت يف الرد عىل بعض الكاتبني ضدي ؟ وجوابا عليه أقول   فلـيعلم -:ً
َّمد هللا ال أبتـديء أحـدا يـرد عـيلهؤالء القراء أنني بح ً ردا علميـا ال هتجـم فيـه، بـل أنـا لـه مـن ً ً

 يف مكـان مـا مـن كتبـي فـذلك يعـود إىل حالـة مـن وإذا وجد شـئ مـن تلـك الـشدة، الشاكرين
َّ أن تكون ردا عىل من رد عيل ابتـداء واشـتط فيـه وأسـاء إيل- : األوىل-:حالتني  َّ ً هبتانـا وافـرتاء ً

والبـوطي وغـريهم ، كمثل أيب غدة، و األعظمي الذي تسرت باسـم أرشـد الـسلفي، و الغـامري
 .عهد عنه ببعيد إسامعيل األنصاري غري ما مرة وما ال/كالشيخ 

 الــصفح واللني،بــل إنــه قــد يــرضهم – يف اعتقــادي –ومثــل هــؤالء الظلمــة ال يفيــد فــيهم 
 -:)١(ويشجعهم عىل االستمرار يف بغيهم وعدواهنم كام قال الشاعر

  أكرمـــــت اللئـــــيم متـــــردا أنـــــتوإن   إذا أنــــت أكرمـــــت الكــــريم ملكتـــــه
 )٢(مرض كوضع السيف يف موضع الندى  ى يف موضع السيف بالعىلووضع الند

ًبل إن حتمل ظلـم هـؤالء املتـصدرين إلرشـاد النـاس وتعلـيمهم قـد يكـون أحيانـا فـوق 
 – واحلمـد هللا –ولذلك جاءت الرشيعة اإلسالمية مراعية هلذه الطاقة فلم تقل ،الطاقة البرشية

ومـن طلـب ، عىل خدك األيمن فأدر له اخلـد األيـرسمن رضبك((كام يف اإلنجيل املزعوم اليوم 
̀ g f e d c b a (:  بـل قـال تعـاىل))منك رداءك فأعطه كـساءك  _ ̂

n m l k j i h(]  وقـــــــــال   ،]١٩٤:البقـــــــــرة :)¡ � ~ } |( 
¢ £ ¤ ¥ ¦ ( وأنا ذاكر بفضل اهللا تعاىل أن متام هذه اآليـة الثانيـة   ،]٤٠:الشورى[
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ولكني أعتقد أن الصفح املشكور، والصرب املأجور إنام هـو فـيمن  ،]٤٣ إىل ٤٠من :الشورى [
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يقصد املتنبي ) ١(

 .٢٨٥  ديوان املتنبي ص ) ٢(




 

 
٤٨ 

كام يدل عىل ذلك سـريته ، غلب عىل الظن أن ذلك ينفع الظامل وال يرضه ويعز الصابر وال يذله
ًد النـاس عـذابا يـوم أشـ( :العملية مع أعدائه، وقوله صىل اهللا عليه وسلم صىل اهللا عليه وسلم 

وأقـل مـا يؤخـذ مـن هـذه اآليـات ونحوهـا أهنـا تـسمح   ،)١()ًالقيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي
" # $ % & ' ( :للمظلوم باالنتصار لنفـسه بـاحلق دون تعـد وظلـم كقولـه تعـاىل

والسنة تؤكد ذلك وتوضـحه كمثـل قولـه  ، ]١٤٨:النساء [)0) ( * + , - . / 
فأقبلـت عليهـا حتـى  :قالـت ،)دونـك فانتـرصي(  :عتدت إحدى رضاهتا عليهـاالعائشة حني 

ًرأيتها قد يبس ريقها يف فمها ما ترد عيل شيئا، فرأيت النبي صىل اهللا عليه وس  .)٢()ههـلم  يتهلل وجَّ
َّفإين مظلوم من كثري ممن يدعون العلم، وقد يكون  ، فأرجو من أولئك القراء أن ال يبادروا باإلنكار
َّبعضهم ممن يظن أنه معنا عىل منهج السلف ولكنه وإن كان كذلك فهو ممن أكل الـبغض واحلـسد ، ُ

 وهـي احلالقـة والبغـضاء، ء واحلـسددب إليكم داء األمم قبلكم البغضا( :كبده كام جاء يف احلديث
فــأرجو مــن أولئـك املتــسائلني أن يكونــوا واقعيــني ال  ،)٣()لـيس حالقــة الــشعر لكــن حالقـة الــدين
Ì Ë Ê ( يف ردي عــىل الظــاملني مــع قــول رب العــاملني خيــاليني، وأن يرضــوا منــي أن أقــف

 ÍÎ (]غري متجاوب مع ذلك اجلاهيل القديم  ]١٩٠:البقرة.  

 .عياذا باهللا أن أكون من اجلاهلني
در من بعض مـن عـرف  أن يكون هناك خطأ فاحش يف حديث ما ص-:واحلالة األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٠٠صحيح اجلامع رقم : ، وحسنه األلباين انظر٣٨٦٨أخرجه اإلمام أمحد رقم احلديث ) ١(

 وسـنده ١٩٨١حـسن معـارشة النـساء رقـم احلـديث :النكاح، باب :خاري يف األدب املفرد  وابن ماجه كتاب أخرجه الب) ٢(
 .١٨٦٢سلسلة األحاديث الصحيحة :صحيح انظر 

حـديث : وقـال األلبـاين ٢٥١٠ رقم احلديث ٥٦: صفة القيامة،باب: كتاب،والرتمذي، ١٤١٢أخرجه أمحد رقم احلديث)٣(
  .١/٢٩سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة :بري وأيب هريرة ريض اهللا عنهم انظر حسن بمجموع طريقيه عن الز

 .٢١٣رشح املعلقات السبع للزوزين ص :هذا البيت لعمرو بن كلثوم انظر ) ٤(

ــــــا  )٤(فنجهل فـوق جهـل اجلاهلينـا  أال ال جيهلــــــن أحــــــد علين




 

 
٤٩ 

بقلة التحقيق فقد أقسو عىل مثله يف الكالم عليه غرية منـي عـىل حـديث رسـول صـىل اهللا عليـه 
 .)١())وسلم

قلـت واأللبـان بعامـة مـشهورون ((-:يقول الشيخ إبراهيم حممد العـيل يف هـامش كتابـه 
بـاين عـدم القـسوة إن األصـل يف ردود الـشيخ األل((: وأما الشيخ السدحان فيقـول ،)٢())َّباحلدة

ــضا )٣())...  مــن أبعــد النــاس عــن األلفــاظ النابيــة – رمحــه اهللا –اإلمــام األلبــاين ((:ً ويقــول أي
ً بينام ترى يف بعض ألفاظ مـن رد عليـه فحـشا يف القـول وبـذاءة يف انتقـاء ، والفحش من القول

أ ولكـن هـذه احلـدة  غري معصوم من اخلط– رمحه اهللا –واحلق أن الشيخ األلباين . )٤())الكلامت
واملجتهد إذا اجتهد فأصاب فلـه أجـران وإذا اجتهـد فأخطـأ ، تكون يف حالة اجتهاد من الشيخ

 .فله أجر واحد 
 باإلضـافة إىل مـا اختـاره مـن –أن تلك احلدة يف اإلمام األلباين ((:يقول الشيخ السدحان

نرش السنة ونرصها والـدفاع ُ تغمر يف بحر علمه وجهاده يف –األقوال التي خالفه فيها كثريون 
  .)٥())عن أئمتها

ففـي بعـض األحيـان ،  عـن اخلطـأًاوهو ليس معصوم...(( :ويقول الشيخ إبراهيم العيل 
. )٦())..وما من أحد من البرش خيلو من نقد، ويف بعضها قد ال يوفق للوصول إليه، يصيب احلق

ء الـسابقون واملعـارصون أصـابوا بـل العلـام، الشيخ األلباين ليس وحده يف هـذا املجـال :أقول
وأخطأؤا ولكن بعضهم خيطئ عـن تقليـد وتعـصب، والـشيخ األلبـاين نحـسبه واهللا حـسيبه ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٧  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السئ عىل األمة  لأللباين) ١(

  .٥٨العرص ونارص السنة  للعيل ص  حممد  نارص الدين األلباين حمدث ) ٢(

 .١٨٣  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص ) ٣(

 .١٨٤نفس  املصدر السابق ص ) ٤(

  .١٨٨نفس املصدر السابق  ص )٥(

  .٥٨ حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة  للعيل ص ) ٦(




 

 
٥٠ 

 . خيطئ إال عن اجتهاد 
سـبيل ومـن ذلـك عـىل وقد متيز الشيخ بجملة من الفضائل واألخـالق احلـسنة والعبـادات  

 -:االختصار
مع كثـرة مـا يمـر ذكـره ، كلام ذكره  عليه وسلم  مداومته عىل الصالة عىل النبي صىل اهللا-١ 

 ويف صحيح مسلم قال صىل اهللا -رمحة اهللا-بحكم الصنعة احلديثية عليه  صىل اهللا عليه وسلم 
ًمن صىل عيل صالة صىل اهللا عليه هبا عرشا( :عليه وسلم  َّ ()١(.  

 .مهام طال املجلس ،  الكالم، وحسن فصله بني اجلملترسله يف- ٢
 .ًوكتابة ، ًومما تتميز به الشيخ األلباين رمحه اهللا عنايته باللغة العربية، نطقا  فصاحته،-٣

 . حسن استامعه للمتكلم، وعدم مقاطعته -٤

  .)٢(حرصه عىل رد السالم بالصيغة الكاملة -٥

و ،  ة وصفة قلام توجد إال من هـذب نفـسه ونقاهـاوهذه خصل، ً غالباعدم انتقامه لنفسه-٦
فمنهـا مـا ذكـره تلميـذه عـصام هـادي حيـث ، كان الشيخ ال ينترص لنفسه وشواهد ذلك كثرية

ويـتكلم فيـك فهـل هنجـره ؟ ،  يا شيخنا عندنا رجـل يعاديـك-:قال له بعض األخوة ((: يقول
يـدة التـي حيملهـا ويـدعو إليهـا أم أنـه يعـادي العق،  هل يعادي شخص األلباين-:فقال شيخنا 

األلباين عقيدة الكتاب والسنة ؟ فإذا كان يعادي عقيدة الكتاب والسنة فإنه حياور ويصرب عليه 
ُوأمـا إذا كـان يعـادي شـخص األلبـاين ، ُفإذا رأيت بعد أن من املصلحة واألنفع هجـره فيهجـر

  .)٣( ))وهو يتفق معنا عىل خط الكتاب والسنة فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٧٥عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم بعد التشهد رقم احلديث الصالة باب الصالة : أخرجه مسلم يف كتاب) ١(

  .٧٥اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص   )٢(

  .٩٤ حمدث العرص اإلمام األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص ) ٣(




 

 

 شيوخه 
ومل يكـن هلـم العـدد املؤهـل مـن الـشيوخ ،  مـن طلبـة العلـم الـذين بـرزوا يف العلـمقليل

ومـن هـؤالء الطلبـة ، ًفـضال عـن مـساواهتم، فعصاميتهم يف الطلب جعلـتهم يفوقـون غـريهم
 فـإن املـشهور أنـه مل يكـن لـه مـن املـشايخ إال القليـل بـل أقـل مـن – رمحـه اهللا –الشيخ األلباين 

  .)١(ذلك
 لـيس عـىل  أكثر من صوابه، ولكـن هـذه املقولـة كتبه أستاذه كان خطاؤهوقيل من كانت

و ال يمكن لطالـب علـم أن يأخـذ العلـم كلـه مـن أفـواه ، عمومها فالكتب فيها العلوم الغزيرة
 ولكن إذا اجتمعت هاتان اخلصلتان أعنـي ، العلامء، أو من حلقات الذكر أو فصول اجلامعات

ً الكتب قراءة وبحثا وتنقيبا فهو خري عىل خري ونور عىل نوروالعكوف عىل، األخذ من العلامء ً. 
وبعض العلامء تكون حلقـات العلـم هلـا تـأثري عليـه أكثـر مـن الكتـب وبعـضهم الكتـب 

 . تأثري عليه أكثر من العلامء اواملطالعة هل
والسلف عندما أكثروا من الشيوخ فألجل أخذ الرواية والسند العايل، ولذلك يرحلـون 

 .اكن بعيدة والطريق وعر وحمفوفة باخلطرإىل أم
وحفظت السنة، فاالجتهـاد هـو يف ، وأما يف زماننا فلله احلمد واملنة قد دونت األحاديث

 .اإلطالع عليها وتنقيتها من الضعيف واملوضوع
والبحـث واإلطـالع ، والشيخ األلباين كـان أكثـر جهـده واجتهـاده منـصب عـىل القـراءة

 -:خ إال قلة قليلة معدودين عىل األصابع فمن مشاخيهومل يكن له شيو، الشخيص
 فقـد خـتم عليـه قـراءة القـرآن الكـريم،، والده احلاج نوح بـن آدم نجـايت  األلبـاين ً:أوال

 من كتب املـذهب )٢( القدوريودرس عليه بعض علوم اآللة كعلم الرصف، وقرأ عليه خمترص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣ جهود الشيخ األلباين يف احلديث للعريزي ص ) ١(

 انتهـت ًصـدوقا، وكـان عنـه، كتبت : اخلطيب قال القدوري، البغدادي أمحد، بن حممد نب أمحد احلسني، أبو احلنفية، شيخ )٢(
= 

٥١ 




 

 

 .احلنفي 
وشــذور ،  يف املـذهب احلنفـي))مراقـي الفـالح((الـشيخ سـعيد الربهـاين قـرأ عليــه  :ًثانيـا

 .يف النحو )١(الذهب البن هشام 

ُحممــد راغــب الطبــاخ يعتــرب شــيخه باإلجــازة فقــد أجــازه بــام يف ثبتــه / الــشيخ  :الثالــث
 .))األنوار اجللية يف خمترص األثبات احللبية((

بأنـه : قـول سـمعت شـيخنا ي((:  يقول الشيخ عصام هادي)٢(بدر الدين احلسيني :الرابع 
  .)٣( ))حرض له يف شبابه بعض الدروس يف مسجد بني أمية

وكان حيرض دروس العالمة (( : يقول الشيخ إبراهيم العيل)٤(حممد هبجة البيطار:اخلامس 
 .)٥ ()) مع بعض أساتذة املجمع بدمشق– عامل الشام –حممد هبجة البيطار 

ُالعلامء وطلبة العلم فكان يفيد ويـستفيد  بكثري من -رمحه اهللا-وقد التقى الشيخ األلباين 
 .رئيس أنصار السنة املحمدية بمرص )٦(حامد الفقي   -:منهم الشيخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُجاهه، وارتفع َوعظم احلنفية، رئاسة بالعراق إليه =  سـنة اهللا رمحـه تويف.للتالوة ًمديام اللسان، يءجر العبارة، حسن وكان ُ

 .١٧/٥٧٤ بالءالن أعالم سري انظر .هـ٤٢٨

 العربيـة أئمـة مـن،هــ ٧٠٨ ولد سنة هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو ،يوسف ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا عبد )١(
 .هـ ٤/١٤٧ركيل األعالم للز: هـ انظر ٧٦١له العديد من املؤلفات منها السرية النبوية ويف سنة 

هـ  حفظ القـرآن وعمـره وهـو ابـن سـبع سـنني ١٢٦٧، املغريب، ولد يف دمشق سنة هو حممد بدر الدين بن يوسف احلسني)٢(
دمـشق هــ  ودفـن ب١٣٥٤ًونشأ يف جو علمي وحفظ كثريا من املتون العلمية منها الصحيحني والكتب الستة  تـويف سـنة 

 .موقع ويكيبيديا:انظر ترمجته 

، و اإلمام األلباين دروس ومواقـف وعـرب ٩٩ حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي ص ) ٣(
 .١٤للسدحان ص 

هــ انظـر ١٣٩٦ًهو أحد علامء بالد الشام ولد بدمشق ودرس يف احلـرم املكـي وتعـني مـديرا للمعهـد العلمـي  تـويف سـنة ) ٤(
 .١٢٩ترمجته يف بلوغ األماين يف التعريف بشيوخ حممد ياسني الفاداين  ص  

 .١٣ حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة  إلبراهيم العيل ص )٥(

ـ  وخترج من جامعة األزهر وتوجه إىل١٣١٠ ولد سنة هو الشيخ حممد حامـد الفقي) ٦(  املدرسة السلفية وعكف عىل كتب املتقدمني ه
= 

٥٢ 




 

 

  .)١(العالمة أمحد شاكر  
 .)٢(عبدالرزاق محزة  / الشيخ 

اشرتي جمالسة السالك بالذهب وكـان ((: أمحد السالك الشنقيطي الذي قال عنه األلباين
  .)٣ ())هل األردنأفقه أ((:ًيقول عنه أيضا 

كنت إذا رأيته كأين رأيـت شـيخ اإلسـالم ((:  يقول عنه األلباين)٤(حممد األمني الشنقيطي
 . )٥( ))ابن تيمية  رجل بني يديه العلوم يأخذ منها ما شاء

رأيتـه بظاهريـة دمـشق وكنـت حينهـا ((: يقول عنـه األلبـاين )٦(أمحد بن الصديق الغامري
أرضب عصفورين بحجر أعرف علـم الرجـل :  فقلت ، )٧( احلبيشأكتب رسالتي  يف الرد عىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  مجاعـة أنـصار الـسنة املحمديـة  ١٣٤٥واملتأخرين ممن محل عىل عاتقة الدعوة السلفية  ونرش كثريا من كتب السلف أنشأ عام  = ه

ـ  وقد ترك مؤلفات وحتقيقات كثرية انظر ترمجته ١٣٧٨تويف سنة   .١/٣٥١املعجم اجلامع يف تراجم العلامء : ه

 الـشهادة عـىل حـاز قـد التحق باألزهر وخترج منه و هـ١٣٠٩ سنة ولد. شاكر دـحمم بن أمحد املحدث العالمة األستاذ هو )١(
 سـنة القعـدة وفاتـه وكانـت املفيدة الكتب ألمهات وحتقيقه القيمة بأبحاثه اإلسالمية املكتبة أثرى و م١٩١٧ سنة العاملية
 .١/٢٥٣األعالم للزركيل :انظر ترمجته . مؤلفاته الباعث احلثيث يف مصطلح احلديث  منهـ١٣٧٧

الـشيخ العالمـة : هـ بمرص و خترج من األزهر له العديد من املؤلفات انظـر ترمجتـه ١٣٠٨ ولد سنة  حممد عبدالرزاق محزة)٢(
 .  ملحمد أمحد املحدث حممد عبدالرزاق محزة

  .٩٨ حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي ص )٣(

مـازال  وقد ظهـر ملـشائخه عالمـات النجابـة وهـو هـ١٣٢٥ عام ولد،  الشنقيطي اجلنكي املختار حممد بن األمني حممد هو)٤(
: ًصغريا استقر يف املدينة النبوية واشتهر بني علامء العرص بالتفسري وعلم األصول وله العديد من املؤلفـات منهـا تفـسريه 

 .ترمجة الشيخ حممد األمني الشنقيطي للسديس  : انظر ترمجته  .هـ١٣٩٣ ويفأضواء البيان ت

 .١٠٣رفته لعصام هادي ص   حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام ع) ٥(

هـ تلقى تعليمه عىل يد والده وشيوخ بلده ثم التحق باألزهر ١٣٢٠ ولد سنة أبو الفيض أمحد بن حممد الصديق احلسني)٦(
 هـ١٣٨٠تويف سنة واعتكف عىل دراسة احلديث، صويف اإلعتقاد ،مالكي يف الفقه ،له العديد من املؤلفات 

هـ وتلقى تعليمه يف بلده وقد اعتنى بعلم ١٣٢٨ ولد سنة أبو عبدالرمحن عبداهللا بن حممد اهلرري املعروف باحلبيش)٧(
االراء املخالفة احلديث ثم هاجر إىل مكة واملدينة وبيت املقدس ودمشق ومحص ثم استقر ببريوت له العديد من 

= 

٥٣ 




 

 
٥٤ 

الـصواب معـك : وأعرف رأيه يف رسالة احلبيش فأطلعت الغامري عىل رسالتي فلام قرأها قـال 
صناعة احلديثيـة شـيئ  وإنـام ينقـل مـن الكتـب مثـل غـريه مـن علـامء الوهذا احلبيش ليس له يف 

 .الوقت

 الذي ينزل فيه وجرى يف الطريـق بحـث حـول البدعـة ثم ذهبت معه يف السيارة إىل الفندق
ُ كان شعلة نار ال يطاق يف النقاش – رمحه اهللا –ًوكان له فيها رأيا خيتلف عن رأينا ولكن الشيخ 

 .)١( ))عنده حدة ورسيع الغضب، حتى كاد أن يرصح بتضليل اإلمام الشاطبي
 جتاه الذي تأثر به الا

فإنني بفضل اهللا عز وجل بام أنا فيـه مـن االجتـاه إىل (( :–  رمحه اهللا–يقول الشيخ األلباين 
ًالسلفية أوال وإىل متييز األحاديث الضعيفة والـصحيحة ثانيـا يعـود الفـضل األول يف ذلـك إىل  ً

 التـي وقعـت عليهـا يف أول اشـتغايل ))املنـار(( عن طريق أعـداد جملتـه – رمحه اهللا –السيد رضا 
  .)٢( ))بطلب العلم

حيـث درس مـذهب ، عـىل املـذهب احلنفـي  األلباين يف بداية حياتـه العلميـة كان الشيخ
 لكـن كيـف تغـري مـسار هـذا املجـدد يقـول الـشيخ ، األحناف عىل يد والـده و سـعيد الربهـاين

 وقـد مـر علينـا كيـف تغـريت حياتـه )٣())...إذا أراد اهللا أمرا هيأ أسبابه ((  :-رمحه اهللا-األلباين 
وكتاب املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما جاء يف ،  ملجلة املنارالعلمية بعد قراءته

وكيـف بـدأ مـسريته مـع احلـديث النبـوي وقـصته مـع املكتبـة الظاهريـة ، اإلحياء مـن األخبـار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للكتاب والسنة ومن أشد الناس عداوة للمنهج السلفي الذي دعا إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وحممد بن  =

 هـ١٤٢٩عبدالوهاب وله أنصار تأثروا بمذهبه يطلق عليهم األحباش تويف سنة 

 . ٦٦ ص حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي) ١(

 .١/٤٠١ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ٢(

 .١١ جهوده يف خدمة السنة  لبيومي ص – دعوته – اإلمام األلباين حياته ) ٣(




 

 
٥٥ 

 .الخ.....
هذا االجتـاه الـذي تـأثر بـه يف بدايـة حياتـه حيـث نقلـه مـن املـذهب احلنفـي إىل احلـديث 

 .بحث والتنقيب عن الصحيح وحتذير األمة من احلديث الضعيف واملوضوعواالهتامم به وال
وملا رشع رمحه اهللا يف هذا الطريق تعرف عىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية  وتلميذه ابـن 

 . فتأثر هبم يف العقيدة واملنهج والدعوة )١(القيم واملجدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب 
: عـن تـأثره هبـوالء األعـالم وحمبتـه هلـم فقـال - اهللا رمحـه-وقد حتدث العالمة األلبـاين 

وأعتقـد أن الـبالد الـسعودية ، تباع الكتاب والسنة وعىل ما كان عليه سلفناامنهجنا قائم عىل ((
متـأثرين بـام تأثرنـا بـه نحـن مـثلهم ، إىل اآلن ال يزال الكثري من أهل العلم فيها عىل هذا املـنهج

 - رمحـه اهللا- ثم تلميذه ابن قـيم اجلوزيـة-رمحه اهللا- تيمية بدعوة شيخ اإلسالم بحق أمحد بن
الذي كان له الفضل ، كالشيخ حممد بن عبدالوهاب، ثم ممن سار عىل منهجهم وسلك سبيلهم

ًاألول بإحياء التوحيد يف بالد نجد أوال، وبتفـصيل دقيـق حتـى ملـسناه يف الـصغار قبـل الكبـار 
 .)٢( ))هناك

 )٣( -:تالميذ الشيخ األلباين

 وينرشونه بعد موته، وقد يـرزق العـامل بتالميـذ ، الطالب هم الذين حيملون علم الشيخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ١١١٥ سنة ولد. العرب جزيرة يف احلديثة االصالحية الدينية النهضة زعيم: النجدي التميمي سليامن بن الوهاب عبد بن حممد )١(

 بـن حممـد األمـري تلقـاه. أوهـام مـن باالسالم علق ما وحتطيم البدع ونبذ اخلالص التوحيد إىلً داعيا الصالح، السلف منهجهنج 
 كتاب التوحيد وغريها تويف وتأثر بدعوته علامء ودعاة كثر له العديد من املؤلفات منها هبا جهر و ، دعوته وقبل باالكرام، سعود

ـ انظر ١٢٠٦سنة   .١/٣ و عنوان املجد يف تاريخ نجد ١/٣٠٩علامء نجد خالل ستة قرون : ترمجته : ه

 .٤٣ جهوده يف خدمة السنة  لبيومي ص – دعوته –اإلمام األلباين حياته   )٢(

 –وكتـاب اإلمـام األلبـاين حياتـه . ١/٩٤باين  استفدت غالب أسامء طالب الشيخ األلباين  من كتاب حياة األلبـاين للـشي) ٣(
 وحممـد نـارص الــدين األلبـاين حمـدث العــرص ونـارص الــسنة ١٤٢ جهـوده يف خدمــة الـسنة ملحمـد بيــومي ص –دعوتـه 

 .٤٥ وكتاب جهود الشيخ األلباين يف احلديث لعبد الرمحن العيزري ص ٣٩إلبراهيم العيل ص




 

 
٥٦ 

ِ مل يكتـف -رمحـه اهللا-والـشيخ األلبـاين ، بررة، حيفظون للشيخ الوفاء اجلميل والعطاء الواسع
بل كانت لـه دروس يلقيهـا عـىل تالمذتـه وتالميـذ الـشيخ أكثـر مـن أن حيـصوا  ، بالتأليف فقط

وأثـر يف منـاهج طلبـة العلـم ، خترج عىل يديه وعىل كتبه عامل كثري(( :لشيخ إبراهيم العيل يقول ا
وإن مل يدرســوا عـىل يديــه بـل اكتفــى ، وصـار املعـول عليــه عنـدهم وســموا أنفـسهم بالتالميـذ

مكتفـني باسـم التلمـذة لـذاك ، أو الفتوى، أو اللقـاء ونحـو ذلـك، بعضهم بالدرس والدرسني
  .)١( ))و مؤلفاته وحتقيقاتهالتأثر من كتبه 

ًسـاعيا يف إعـانتهم ونفعهـم سـواء ، ً حمبـا لتالميـذه-رمحـه اهللا-ولقد كان الشيخ األلبـاين ً
ًعلميــا أو ماديــا فمــع كثــرة مــشاغله ...((:وكــان يقــدرهم ويــوقرهم يقــول الــشيخ الــسدحان ، ً

ًالعلميـة حتقيقـا وتأليفـا ومـشاغله التعليميـة تدريـسا وتعلـيام ً ً غفـل جانـب العنايـة بطالبــه ُمل ي...ً
،  )٢())ًومشاركتهم آالمهم وآماهلم، بل كان ذلك نصب عينيه اقتداء بالنبي صىل اهللا عليه وسلم

 األردن عقـد )٣(وملـا زار األخ الـشيخ محـدي عبداملجيـد الـسلفي((: يقول الشيخ عـصام هـادي
ن آخـر جملـس لـه يف صـبيحة اليـوم التـايل موعـد سـفر األخ ًشيخنا إكراما له عدة جمالس، و كـا

 بتوديـع األخ محـدي وعـانق كـل مـنهام – رمحـه اهللا –محدي بعد الفراغ من املجلس قام شـيخنا 
ثـم قـال ، اآلخر بحرارة والدموع تسيل من كليهام يف موقف ما شهدت مثله بني شيخ وتلميـذه

له إىل بيـت خالنـا الـشيخ حممـد ابـراهيم ثم أوصـ، اركب معي فركب معه: شيخنا لألخ محدي 
ًشقرة  فلام وصل شيخنا عند بيت خالنا لقيته مسلام عليه قائال واهللا يا شـيخنا لقـد كـربت يف ((: ً
يـا عـصام عرفتنـي : فقـال شـيخنا . َّعيني ملا رأيتـك تـصنع بتلميـذك هـذا املوقـف الـذي أثـر يف

 اليوم التـايل إىل بيـت خالنـا ليأخـذ الـشيخ ثم أرص شيخنا أن يأيت بعد صالة الفجر  يف. ًمتأخرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩رص ونارص السنة إلبراهيم العيل ص   حممد نارص الدين األلباين حمدث الع) ١(

 .١٦٦  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٢(

 حمدث معارص و هو من قدماء طالب الشيخ األلباين  له العديد من التحقيقات منها املعجم الكبري للطربي) ٣(




 

 

،ويـذكر الـشيخ الـسدحان أن بعـض طـالب الـشيخ كـان )١())محدي بنفسه ويوصـله إىل املطـار
، فـام هـو إال أن يـدق جـرس اهلـاتف، ويف يوم من األيام مل يفعـل ذلـك، يتصل بالشيخ كل يوم

 .لعدم اتصاله فسارع للـسؤال عنـهوأنه افتقد هذا األخ ، ويتبني لألخ أنه الشيخ اإلمام األلباين
: قـال، ودخل هذا الطالب املستشفى حلادث وقـع لـه، وإذا بالـشيخ يـأيت لزيارتـه يف املستـشفى

 .واألمثلة يف ذلك كثرية ، )٢()) الكثريءَّفأثرت هذه الزيارة يف ويف أهيل اليش
 -:ويمكن أن نقسم تالميذ الشيخ إىل أقسام

 أثنــاء إقامتــه للــدروس – رمحــه اهللا – الــشيخ األلبــاين   مــنهم الــذين درســوا عــىل- :ًأوال
 . يف بداية أمره ))دمشق((العلمية يف 

 يف اجلامعـة اإلسـالمية يف املدينـة – رمحـه اهللا – الذين درسوا عـىل الـشيخ األلبـاين -:ًثانيا 
ًوكانوا مجعا كبريا، النبوية حمـل نظـر ألن املدينـة كانـت :ً وثانيا ، ًنظرا للدراسة يف اجلامعة، ً

 األوضاع السياسية املستقرة التي كانـت تـنعم هبـا -:ًطالب العلم من شتى األماكن  ثالثا 
ًاملدينة، والتي هيأت جوا علميا رائعا لطلبة العلم رابعا  ً ً التـشجيع الـذي تبذلـه احلكومـة : ً

 .السعودية لتشجيع العلم والعلامء وطلبة العلم  وغري ذلك 

 .َّلشيخ بعد االستقرار يف عامن  الذين الزموا ا-:ًثالثا 

 الذين جالسوا الـشيخ يف جمالـسه اخلاصـة إللقـاء األسـئلة أو الفتـاوى فهـم عـدد -:ًرابعا 
 .يفوق احلرص 

 الذين تتلمذوا عىل كتبه وحمارضاته التي سجلت عىل أرشطة الكاسيت فهؤالء - :ًخامسا
  . )٣(منترشون يف كل األقطار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣حمدث العرص حممد نارص الدين األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص   )١(

 .١٦٨ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٢(
ًهل وجدت أحدا من أهل العلم . ًمن وجهة نظري أن هؤالء ال يعتربون طالبا : يقول الشيخ الدكتور خالد القريش ) ٣( َ

= 

٥٧ 




 

 
٥٨ 

وإن كان هناك الكثري من طالبه يـستحقون الـذكر ، الشيخ من طالب نوسنذكر املشهوري
 -: درسوا عليه واستفادوا منهن من طالب الشيخ فمن الذيالبارزينلكن املقصد التنويه بذكر 

 لقامن حممد: يقول الشيخ  يف اجلامعة اإلسالمية-رمحه اهللا- الشيخ إحسان إهلي ظهري- ١
 مخس من أكثر اهللا سبيل يف نفسه باع بل ياتهح أوقف الذي املجاهد هذا عرفت لقد" :السلفي
 جلست اإلسالمية، اجلامعة يف الدراسة مقاعد - اهللا رمحه- به مجعتني عندما سنة وعرشين

 والبحث، الدراسة، يف أقرانه يفوق ًذكيا ًطالبا فعرفته سنوات أربع ملدة جنب إىل ًجنبا معه
 ويتبع.. الفصل من خيرج كان قلب ظهر عن النبوية األحاديث آالف حيفظ وجدته! واملناظرة

 يسأله احلىص عىل اجلامعة فناء يف أمامه وجيلس األلباين الدين نارص الشيخ الشامية الديار مفتي
 عىل وجييب منه، يسمع الصدر رحب والشيخ معه، ويتناقش ورجاله ومصطلحه احلديث يف

 الدعوة سبيل يف العظيم الشأن من النبيه الشاب هذا عليه سيكون ما عينيه يف ملح وكأنه أسئلته
 هو صاحب املؤلفات العلمية العظيمة يف بيان )١( "واللسان بالقلم سبيله يف واجلهاد اهللا إىل

  .)٢(هـ١٤٠٧عقائد الشيعة اإلمامية اغتيل سنة 
 .َّ أمحد السيد اخلشاب املرصي درس عىل الشيخ يف عامن األردن-٢

من أبرز علامء احلديث بمرص اليوم صاحب  ) أبو إسحاق احلويني(حجازي حممد رشيف  -٣
ًالتحقيقات العلمية القوية زار الشيخ يف عامن ومكث عنده أياما واستفاد منه ً. 

َّحسني عوده العوايشه من تالميذ الشيخ واملالزمني له يف عامن له مؤلفات كثرية أكثرها يف  -٤
 .ق ئالرقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًيكونون طالبا لذلك العامل ؟)) ما ((أن من سمع أو قرأ كتب عامل : يقول  =

 ).١٠٨٧( عدد جملة الدعوة السعودية) ١(
 وجملة ١٠٨٧إحسان إهلي ظهري تأليف الشيخ حممد إبراهيم الشيباين وجملة الدعوة السعودية عدد : انظر ترمجته ) ٢(

 .٨١٢اتمع الكويتية عدد 




 

 
٥٩ 

 كان يـزور الـشيخ األلبـاين إىل دكانـه  إذىمحدي عبد املجيد السلفي من طلبة الشيخ القدام -٥
معجـم ((بدمشق ليأخذ عنه احلديث وهوكردي من العراق له حتقيقات واسعة مثل حتقيـق 

 .ً للطرباين أيضا ))مسند الشاميني(( و))الطرباين الكبري

خري الدين وانيل الشاعر واألديب املعـروف مـن تالمـذة الـشيخ األوائـل وجـالس الـشيخ  -٦
 .ه  مؤلفات كثرية ًكثريا يف الشام ل

ربيع بن هادي املدخيل درس عىل الشيخ األلباين يف اجلامعة اإلسالمية وله مؤلفـات كثـرية  -٧
  .))يبني اإلمامني مسلم والدار قطن((منها 

زهري بن حممد الشاويش صاحب املكتب اإلسالمي  جالس الشيخ يف دمشق ودرس عنده  -٨
 .لكتب واستفاد منه يف التحقيق له حتقيقات عىل بعض ا

 .َّرضا نعسان معطي درس عىل الشيخ يف عامن وهو صهر الشيخ  األلباين  -٩

 .راتب محوش من تالمذة األلباين األوائل  -١٠

 تعـاىل صـاحب املؤلفـات -رمحـه اهللا-سليم بن عيد اهلاليل من املالزمني للشيخ األلبـاين -١١
 .والتحقيقات الكثرية

 باجلامعة اإلسالمية والزمه يف كثري الدكتور عاصم بن عبداهللا القريويت درس عىل الشيخ -١٢
 .من رحالته 

 .عبدالرمحن الباين من تالمذة الشيخ األوائل يف دمشق  -١٣

 .عبدالرمحن عبداخلالق  درس عىل الشيخ يف اجلامعة اإلسالمية وله مؤلفات كثرية  -١٤

 .َعبدالرمحن عبد الصمد جالس الشيخ طويال ً يف سوريا ومات يف اسرتاليا  -١٥

 العباد درس عىل الشيخ يف اجلامعة اإلسالمية وهو مدرس اآلن فيها عبداملحسن بن محد -١٦
 .ومدرس يف املسجد النبوي الرشيف 

عــيل حــسن عبداحلميــد احللبــي مــن املالزمــني للــشيخ يف الفــرتة األخــرية لــه مؤلفــات و  -١٧
 .حتقيقات كثرية 




 

 
٦٠ 

 .َّعيل محد حسان الزم الشيخ كثريا يف دمشق وعامن وهو مقيم اآلن يف قطر -١٨

سليامن األشقر درس عىل الشيخ يف املدينة النبوية وهـو صـاحب املؤلفـات الكثـرية عمر  -١٩
 .مدرس يف جامعة األردن 

ــسلفي  -٢٠ ــن اهللا ال ــرمحن زي ــد ال ــوظ عب ــة اإلســالمية(( درس يف - رمحــه اهللا -حمف  ))اجلامع
مــسند ((  وحتقيــق ))العلــل للــدراقطني((وجــالس الــشيخ لــه حتقيقــات جيــدة أمههــا حتقيــق 

 . ))البزار

ًحممد إبراهيم شقرة  اخلطيب املصقع  الزم الشيخ كثـريا ولـه بعـض املؤلفـات يف الـدفاع  -٢١
 .عن األلباين 

حيـاة ((ًحممد بن إبراهيم الشيباين تتلمذ عىل الشيخ وجالسه كثـريا وهـو صـاحب كتـاب  -٢٢
 .  يقع يف جملدين))األلباين

ه يف كثـري مـن منـاطق حممد مجيل زينو الداعية املعروف الزم الشيخ يف سـوريا وكـان معـ -٢٣
 .-رمحه اهللا-سوريا و درس يف دار احلديث اخلريية بمكة املكرمة وتويف هبا 

 .حممد عبدالرمحن املغراوي درس عىل الشيخ يف اجلامعة اإلسالمية يقيم حاليا يف املغرب -٢٤

بدعـة ((حممد عيد عبايس من أقدم جلساء الشيخ ومن أبرز تالميذه وهو صاحب كتـاب  -٢٥
  .))يالتعصب املذهب

حممـد لطفـي الـصباغ درس عـىل الـشيخ وهــو مـدرس يف إحـدى جامعـات اململكـة ولــه  -٢٦
 .مؤلفات وحتقيقات جيدة 

 .َّحممد موسى نرص من املالزمني للشيخ يف الفرتة األخرية يف عامن  -٢٧

 .حممد نسيب الرفاعي درس عىل الشيخ يف حلب وهو من تالمذته األوائل  -٢٨

 درس عىل الشيخ يف دمشق فهو مـن أقـدم تالمـذة -رمحه اهللا-حممود مهدي اإلستانبويل  -٢٩
  .))حتفة العروس((الشيخ صاحب كتاب 

ــصانيف  -٣٠ ــوم وهــو صــاحب الت ــشيخ الي ــذ ال ــرز تالمي ــن أب ــشهور حــسن آل ســلامن م م




 

 
٦١ 

 .والتحقيقات الكثرية املفيدة 

ــن هــادي الــوادعي -٣١  اإلســالمية وهــو درس عــىل الــشيخ يف اجلامعــة-رمحــه اهللا-مقبــل ب
 وقد أقام دعوة ))الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني((صاحب املصنفات الكثرية منها 

 .علمية سلفية يف اليمن 

األسـتاذ حممـد املجـذوب الطرطـويس : وممـن اسـتفاد منـه ((: ويقول الشيخ إبراهيم العيل
عـــصام والـــشيخ عبـــدالقادر أرنـــاؤوط والـــشيخ شـــعيب أرنـــاؤوط والداعيـــة األســـتاذ 

 .)١())العطار
وأمـا الـذين رحلـوا إىل الـشيخ اإلمـام لـسؤاله عـن املـسائل ((: ويقول األستاذ حممد بيـومي 

مــصطفى / الـشيخ : العلميـة التـي أشـكلت عـىل بعــض طلبـة العلـم فهـم كثــري ومـن أبـرزهم 
ين  يف أمحد أبو العينني الذي أصدر سؤاالته للشيخ األلبا/ إسامعيل  أبو احلسن املأريب والشيخ 

سؤاالت أيب عبداهللا أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني للعالمة املحـدث حممـد نـارص ((كتاب سامه
الدين األلباين رمحـه اهللا يف شـبهات حـول احلـديث احلـسن وقواعـد يف علـم احلـديث واجلـرح 

  . )٢ ())والتعديل
 )٣( -رمحه اهللا-ثبت بأسامء مؤلفات الشيخ األلباين 

ويف جماالت كثرية، وهذا إن دل فـإنام ،  كثرية ومتنوعة-رمحه اهللا-باين مؤلفات الشيخ األل
فبعض هذه الكتـب يعجـز عنهـا العـرشات مـن ، يدل عىل علمية الشيخ الكبرية ومهته العظيمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠  حممد نارص الدين األلباين إلبراهيم العيل ص ) ١(

 .١٤٣حمد بيومي ص  جهوده يف خدمة السنة  مل– دعوته –اإلمام األلباين حياته   )٢(

 و  ٢/٦٢٢حيـاة األلبـاين وأثـاره وثنـاء العلـامء عليـه  للـشيباين ص:  استفدت معرفة غالب أسامء كتبه من الكتـب التاليـه )٣(
 وكتـاب جهـود الـشيخ األلبـاين يف احلـديث  ١٧٦ جهـوده يف خدمـة الـسنة لبيـومي ص – دعوته -اإلمام األلباين حياته 

 .٤ وكتاب التقريب لعلوم األلباين ملحمد الشيخ ص ٤٩لعبد الرمحن العيزري ص 
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 :عبـد الـرمحن العيـزري/ يقـول الـشيخ ، ومـن املتخصـصني أن يقومـوا بمثلهـا، طالب العلـم
 يف التــأليف فقـد بلغــت مؤلفاتــه سـواء املطبــوع منهــا، أو فالـشيخ األلبــاين يعــد مـن املكثــرين((

وهـذه املؤلفـات منهـا مـا يكـون حجمـه ، املخطوط أكثر من مائة مؤلف ما بني تأليف، وحتقيـق
وقـد ((:إبـراهيم العـيل / ويقـول الـشيخ . )١())عدة جملـدات أو جملـد واحـد أو جميلـد أو رسـالة

وتتبـع أقـوال املحـدثني آخـذا ، انيد والـشواهدواإلحاطـة باألسـ، متيزت كتبه بالتحقيق العلمي
وكــان جــل اعــتامده عــىل ، ًمنهــا وناقــدا ملــا يــستحق النقــد، يف وقــت كانــت فيــه الكتــب قليلــة

  .)٢())ًاملخطوطات يف الظاهرية فأفاد منها كثريا
ثـم ، ثـم أذكـر حتقيقاتـه املطبوعـة، ثـم مؤلفاتـه املخطوطـة، ًوسأذكر أوال مؤلفاته املطبوعة

 :ة مع ذكر نبذة خمترصة عن الكتاب  ليكون مدخال للتعريف به املخطوط
  تكلـم فيـه عـن األحكـام الفقهيـة املتعلقـة باجلنـائز مـن غـسل ))أحكام اجلنائز وبدعها(( -١

ولقـد حـاول أن يستقـيص فيـه كـل مـا لـه عالقـه بموضـوعه مـن  وصالة ودفن وتعزيـة،
ان يف مـستنده جمـرد الـرأي ألن املسائل التي هلا دليل من الكتاب والسنة، وأعرض عام كـ

 ثـم ذكـر يف ، املوضوع تعبدي حمض ال جمال فيه للقياس إال ما البد منه من القياس اجليل
 بدعـة وكـان تأليفـه هلـذا ))٢١٤((آخر الكتـاب بـدع اجلنـائز التـي وقـف عليهـا فبلغـت  

 .هـ ١٣٧٣الكتاب سنة 
 العمل به من آداب ليلة الزفاف   تكلم فيه عىل ما ينبغي عىل العروسني ))آداب الزفاف(( -٢

ونبـه ، ًمذكرا وحاضا عىل التزام السنة واجتناب البدعة  يف مراحل الزفاف كله ، وبعدها
ترك التـشبه بالكفـار يف عـاداهتم وتقاليـدهم، وحـشد : عىل بعض النصائح الالزمة مثل 

حلـق وقد حظيت مسألة حتريم الـذهب امل، لذلك جمموعة من األدلة من الكتاب والسنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٩جهود الشيخ األلباين يف احلديث للعيزرمي ص   )١(

 .٥٧ حممد نارص الدين األلباين إلبراهيم العيل ص ) ٢(
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وكـذلك مــسألة حكـم التـصوير االهـتامم البــالغ يف هـذه الرسـالة، وكانــت ، عـىل النـساء
 .هـ ١٣٧١الطبعة األوىل هلذا الكتاب سنة 

 وهـذا الكتـاب يعتـرب موسـوعة علميـة ))إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار الـسبيل(( -٣
 تسع جملدات مع ُ  طبع يف))منار السبيل يف رشح الدليل((حديثية لتخريج أحاديث كتاب

وقـد ، الفهرس،وهذا الكتاب نموذجا حيا عىل دقة البحث العلمي عنـد الـشيخ األلبـاين
ًحديثا، وجرى يف هـذا التخـريج عـىل بيـان ) ٢٧٠٧(خرج أحاديث الكتاب التي بلغت 

ًتبع ذلك من خرجه  ثم تكلم عىل إسناده تصحيحا أثم ، مرتبة كل حديث يف أول السطر
 يتيرس له الوقوف عىل سند احلديث فينقـل مـا وقـف عليـه مـن ختـريج ًأو تضعيفا وقد ال

وحتقيق أهل العلم، وإن كان يف هذه احلالة يبيض للحديث يف الغالب فال يذكر له مرتبة 
 .هـ كام يفهم من كالمه يف مقدمته للكتاب ١٣٨٤وكان تأليفه هلذا الكتاب قبل سنة 

،الكتـاب عبـارة عـن رسـالة متوسـطة احلجـم  ))األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة اجلامعة(( -٤
،  عـددها أربعـة أسـئلة))جامعة دمـشق((أجاب فيها عن أسئلة قدمت له من جلنة مسجد 

وقد كانت األسـئلة قـدمت لـبعض أهـل العلـم  ثـم أحـب الـشيخ األلبـاين إخراجهـا يف 
 ،  فيـهرسالة وغالبها يف أحكام اجلمعة وكان حمور األسئلة عن أذان صالة اجلمعة والسنة

وجـواز ، عدم ثبوت سـنة اجلمعـة القبليـة: وبحث الشيخ يف الرسالة مسائل أخرى مثل 
الصالة قبل الزوال يوم اجلمعة ثم ذكـر بعـض األحكـام وخـتم الرسـالة بفـصل عنوانـه 

 ) .هـ ١٣٧٠(  وكان انتهاء الشيخ من تأليفه سنة ))بدع اجلمعة((

بع يف كتيب متوسط احلجم وهو من أوائـل ُ  ط))حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد(( -٥
 حكـم -وموضوعه الرد عىل القبوريني وبنى رسـالته عـىل أمـرين مهـا  أ، مؤلفات الشيخ

 حكم الصالة يف هـذه املـساجد،وتفنيد شـبه املخـالفني ثـم -بناء املساجد عىل القبور  ب
 .أضاف إليها مخسة فصول أخرى تضمنت فوائد نافعة 

حمارضتـان للـشيخ األلبـاين :  رسالة متوسطة احلجم أصلها ))مهالتوسل أنواعه وأحكا(( -٦
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عـن ) هــ١٣٩٢(ألقاها يف بعض املخيامت التابعـة لالجئـني الفلـسطينني يف صـيف عـام 
، و كان الشيخ األلبـاين أصـدرها ))التوسل وأحاديثه((التوسل ثم ضم إليها رسالة حول 

 ))خللفاء الراشدين والصحابةتسديد اإلصابة إىل من زعم نرصة ا((ضمن سلسلة رسائل 
ومجع وآلف بينهن تلميذ الـشيخ األلبـاين حممـد عيـد العبـايس بـإرشاف املؤلـف األلبـاين 

 .والكتاب يتكون من أربعة فصول 
ــاب  -٧ ــا اإلســالم((ختــريج أحاديــث كت ــدكتور يوســف ))مــشكلة الفقــر وكيــف عاجله  لل

ي ذكرها القرضاوي يف القرضاوي الكتاب يقع يف جملد متوسط، خرج فيه األحاديث الت
ًحديثا وأثرا ) ١٣١(كتابه والتي بلغت  ً. 

 أصل هذا الكتـاب ثـالث مقـاالت متتابعـة نـرشت يف ))تصحيح حديث إفطار الصائم(( -٨
 . ثم نرشت يف رسالة مستقلة )١( ))جملة التمدن اإلسالمي((

  . املتقدم ذكره))أحكام اجلنائز(( وهو تلخيص لكتابه ))تلخيص أحكام اجلنائز(( -٩

والكتـاب عبـارة عـن اسـتدركات وتعقيبـات عـىل ، ))متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة(( -١٠
  وأكثـر  االسـتدراكات حديثيـة املطبـوع إىل كتـاب - رمحـه اهللا-كتاب الشيخ سيد سابق

 .احلج 

 .هـ ١٣٧٠ وكان تأليفه هلا سنة ))متام النصح يف مسألة املسح(( -١١

 الكتاب هو تلخـيص لكتابـه املـشهور )) عليه وسلم صىل اهللايتلخيص صفة صالة النب(( -١٢
  .)) صىل اهللا عليه وسلم من التكبري حتى التسليم كأنك تراهيصفة صالة النب((

حيث ،  الكتاب يعترب من أول مؤلفاته احلديثية))الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب(( -١٣
 بـه الدليل كان يستعنيهـ وهو عبارة عن أبحاث فقهية مدعمه ب١٣٦٦بدأ تأليفه يف عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  استفدت هذا مـن كتـاب جهـود الـشيخ األلبـاين - رمحه اهللا -جملة علمية كانت تصدر بدمشق أسسها أمحد مظهر العظمه )١(

  .٥٣ احلديث ص يف
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ً وكان يضيف إليه أحيانا بعض األبحاث إىل الكتاب، وقد وصل فيه ، يف تدريسه لطالبه
  .– رمحه اهللا -ًإىل كتاب الصالة باب استقبال القبلة، وطبع يف جملدين مؤخرا بعد وفاته 

كتــاب حجـاب املــرأة املـسلمة يف ال(( وهـو اســم لكتابـه األول ))جلبـاب املـرأة املــسلمة(( -١٤
معرفـة اللبـاس الـذي جيـب عـىل املـرأة املـسلمة أن :  ومقصده من هذا الكتـاب ))والسنة
وقــد زاد يف هـذه الطبعــة اجلديــدة زيـادات هامــة يف جوانــب عديـدة أمههــا تلــك ، تلبـسه

وهـذا ،وآثار السلف الدالة عىل أن وجه املرأة وكفهـا ليـسا بعـورة ، الزيادة يف األحاديث
،  حول الشيخ األلبـاين حتـى أن بعـضهم رصح بأنـه داعيـة سـفورالكتاب قد أثار زوبعة

 .وهذا غري صواب ألن هذا من املسائل التي يتسع اخلالف فيها 

 هـذا -رمحـه اهللا- ألـف الـشيخ ))حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم كام رواهـا عنـه جـابر(( -١٥
لنبـي صـىل طلبوا منه أن يضع هلم كتابا يف صفة حجة ا، الكتاب بطلب من أناس كثريين

ويف آخـر ،  ))صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم((اهللا عليه وسلم بنفس أسلوب كتابه 
 وأدخل فيه بـدع زيـارة ، املنسك ذكر الشيخ قسام من البدع التي يقع فيها بعض احلجاج

 .بدعة) ١٧٥(وبيت املقدس بلغت ، املسجد النبوي

ل هـذه الرســالة حمـارضة ألقاهــا  أصـ))حـديث اآلحـاد وحجيتــه يف العقائـد واألحكــام(( -١٦
 .هـ ١٣٩٢الشيخ يف أسبانيا،وكان ذلك يف شهر رجب من عام 

 .ً رسالة صغرية رجح فيها أن تارك الصالة تكاسال ال يكفر))حكم تارك الصالة(( -١٧
 رسالة صغرية يف ختريج خطبـة احلاجـة التـي كـان النبـي صـىل اهللا عليـه ))خطبة احلاجة(( -١٨

 .وسلم يبدأ خطبته هبا 

دفــاع عــن احلــديث النبــوي والــسرية يف الــرد عــىل جهــاالت الــدكتور البــوطي يف فقــه (( -١٩
  للـدكتور ))فقـه الـسرية((  وهو عبارة عن بحوث علميـة حديثيـة يف نقـد كتـاب ))السرية

حممــد ســعيد البــوطي  وكــان االنتهــاء مــن هــذا الــرد كــام جــاء يف آخــره  يف دمــشق ســنة 
 .هـ ١٣٩٦
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وقـد ألـف هـذا الكتـاب . كتـاب متوسـط احلجـم ))ام أمحدالذب األمحد عن مسند اإلم(( -٢٠
 -رمحه اهللا-تنفيذا لطلب كريم من أخ فاضل كريم وهو سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

والكتاب رد عىل مقالة املدعو عبدالقـدوس اهلاشـمي الـذي ذهـب فيهـا إىل عـدم صـحة 
ر القطيعـي  راوي مـسند نسبة املسند إىل اإلمام أمحد، وطعـن يف مقالتـه يف عقيـدة أيب بكـ

وقد دلل الشيخ األلباين عىل كذب هـذه االفـرتاءات بأدلـة علميـة ، اإلمام أمحد بن حنبل
 . هـ ١٣٩٩وكان تبييض الكتاب يف دمشق عام  ، قوية

الـشيخ ((ُ والكتـاب طبـع ضـمن كتـاب ))الرد عىل كتاب إباحة التحيل بالذهب املحلـق(( -٢١
 .باين  للشي))األلباين وثناء العلامء عليه

ُ طبـع يف رسـالة صـغرية احلجـم اشـتملت عـىل بعـض ))ظاهرة اإلرجـاء((الرد عىل كتاب -٢٢
 .مسائل اإليامن و حكم تارك الصالة

 يف منهجه  مطبوع والرد غـري مكتمـل وقـد نـرشه الـشيباين يف ))عز الدين بليق((الرد عىل  -٢٣
 .))حياة األلباين وثناء العلامء عليه((:كتابه 

 أصـل الكتـاب مقـاالت يف ))هـا وفوائـدها ه مـن فقءيحة ويشسلسلة األحاديث الـصح -٢٤
ختريج بعض األحاديـث نـرشت يف جملـة التمـدن اإلسـالمي بدمـشق، وقـد اقتـرص عـىل 
األحاديث التـي صـحت وهـو مل يلتـزم برتتيـب معـني بـل يـذكر أحاديـث خمتلفـة املعـاين 

ًديثا وكـان البـدء  ح))٣٥٠٠((حتوي ) سبعة جملدات ( ُواملواضيع،وقد طبع منها إىل اآلن
 .هـ ١٤/١٢/١٣٧٨هبذا املرشوع يف دمشق 

ُ عـىل األمـة  طبـع يف أحـد عـرش ئسلسلة األحاديث الـضعيفة واملوضـوعة وأثرهـا الـسي -٢٥
ً حديثا وهي كأختها ليس هلا ترتيب معني وكان بدء العمل هبـا يف ))٥٥٠٠((ًجملدا حتوي 

 .هــ ١٣٧٤رمضان سنة 




 

 
٦٧ 

 أفرد فيه األحاديث الـصحيحة )١( -رمحه اهللا-لبخاري  لإلمام ا))صحيح األدب املفرد(( -٢٦
وجرده من األحاديث الضعيفة، وخرجها يف كتاب آخر كام سيأيت الكالم عىل ، عىل حدة

وكـان مــن ،  يلقـي عــىل النـساء درس مـن هـذا الكتـاب-رمحـه اهللا-ذلـك وكـان الـشيخ 
 .طريقته أن ال حيدث الناس إال باألحاديث الصحيحة 

 ، ٌ  طبـع يف ثـالث جملـدات)٢( املنذري ملإلمام عبد العظي ))ب والرتهيبصحيح الرتغي(( -٢٧
ثـم رغـب يف حتقيـق ، وقد ذكر الشيخ أنه قام بتدريـسه عـىل بعـض الطلبـة يف بدايـة أمـره

وقـد بلـغ ، هــ١٣٩٦وقد انتهى من ذلك سنة ،  وتقسيمه إىل صحيح وضعيف، أحاديثه
 .ًحديثا ) ٣٧٧٥(عدد أحاديث الكتاب 

، ُ طبــع يف جملدين،وخـصه باألحاديــث الــصحيحة))امع الـصغري وزياداتــهصـحيح اجلــ(( -٢٨
 وعمل الشيخ عىل ترتيب -رمحه اهللا-)٣(ي للسيوط))اجلامع الصغري((وأصل الكتاب هو 

وكـان ) ٨٢٠٢( وقـد بلغـت أحاديثـه ، الكتاب، والتكلم عليـه بالتـصحيح والتـضعيف
 .هــ ١٣٩٦الفراغ منه سنة 

،  هذه السلسلة من تقسيم كتب السنة إىل صـحيح وضـعيف))٤(صحيح سنن ابن ماجه(( -٢٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهللا صـىل اهللا رسـول حلـديث واحلـافظ االسـالم، حـرب: اهللا عبـد أبو ،البخاري املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن حممدهو ) ١(

: انظـر ترمجتـه . هــ ٢٥٦سـنة  ومـات ١٩٤ولد سنة  البخاري، بصحيح املعروف الصحيح اجلامع صاحب وسلم، عليه
 .٢٣/٣٨٣ وسري أعالم النبالء ٢/٤تاريخ بغداد 

هــ، لـه العديـد مـن ٥٨١ املـرصي إمـام يف احلـديث والفقـه ولـد بمـرص عـام هو اإلمام عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري) ٢(
 ١٣/٢١٢ والبداية والنهاية ٤/١٤٣٦هـ طبقات احلفاظ ٦٥٦املؤلفات منها الرتغيب والرتهيب وتويف عام 

 بـني مـصنف ٦٠٠ نحـو لـه ، أديـب مؤرخ ، حافظ إمام: هو اإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر بن عمر السيوطي) ٣(
ف َّالإ الفنون من ًفنا كيرت مل ، صغرية ورسالة كبري كتاب  و١/٢٢٨ البـدر الطـالع  :انظـر . هــ ٩١١ سنة مات ، فيه وصنّ

 .٣/٣٠١ للزركيل األعالم

هــ وتـويف ٢٠٩ مصنف السنن والتاريخ والتفـسري ولـد سـنة هو احلافظ الكبري احلجة املفرس أبو عبداهللا بن ماجه القزويني)٤(
  .٢٥/٢٧٧ سري أعالم النبالء ١٦/٦٣تاريخ بغداد :هـ انظر ترمجته٣٧٣سنة 
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مع أن هذا التقسيم قد لقـي ) تقريب السنة بني يدي األمة ( و هو ضمن مرشوعه الكبري 
ُو قد طبع حمـذوف األسـانيد واكتفـى بـذكر مرتبـة ،  واعرتاضا عىل الشيخ األلباين ، ًنقدا

 ،تـب الرتبيـة ولـيس مـن عملـهوقد بني أن اختصار السند إنام هو من عمـل مك، احلديث
ذياب الغامدي بعـد ذكـره للطبعـة اجلديـدة مـن الـسنن األربعـة بتحقيـق / يقول الشيخ 

وهذه الطبعة خرجـت بعـد وفـاة ((األلباين طبعة املعارف بعناية الشيخ مشهور بن حسن 
ذه فشاء اهللا تعاىل أن خترج هـ، حيث كانت أمنية له قبل وفاته -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 

 حسن  حيث خرج كل كتاب من كتب الـسنن األربعـة يف جملـد نالطبعة بعناية مشهور ب
وكـذا ذكـر ،  مـع احلكـم عليهـا صـحة وضـعفا، واحد حوى مجيع األحاديث بأسـانيدها

 يف كتبـه األخـرى، وهـي هبـذا اإلخـراج -رمحـه اهللا-بعض اإلحاالت اخلاصـة لأللبـاين 
، ال -رمحـه اهللا-طبعات السنن األربعة لأللباين  من اتعترب قاضية وناسخة عىل ما سوا ه

سيام التي فرقت بني صحيح السنن و ضـعيفها دون سـند أو إحالـة أقـصد طبعـة مكتـب 
 .)١( ))الرتبية العريب لدول اخلليج

ُطبع يف أربعة جملدات مقترصا عىل الصحيح منها ثم طبـع يف  ))٢(صحيح سنن أيب داود(( -٣٠ ً ُ
 .جملد واحد الصحيح والضعيف 

 . وهو مثل سنن أيب داود)))٣(صحيح سنن الرتمذي(( -٣١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦ املنهج العلمي لطالب العلم الرشعي  لذياب الغامدي ص ) ١(

 داود أبـو : ( حبـان ابـن قـال ، البـرصة حمدث ، احلفاظ مقدم السنة شيخ اإلمام  هو اإلمام سليامن بن األشعث السجستاين)٢(
 و اجلـرح : يف ترمجتـه انظر ).السنة عن ذب و صنف و مجع ، إتقانا و ورعا و نسكا و حفظا و علام و فقها الدنيا ائمة أحد

 .٢٠٣ / ١٣ النبالء أعالم سري ،  ٥٥ / ٩ بغداد تاريخ ، ١٠١ / ٤ التعديل

هــ  لـه العديـد مـن ٣٧٩هــ  وتـويف سـنة ٢٠٩ العامل احلافظ البارع  ولد سـنة هو اإلمام حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي) ٣(
 .٣/٦٧٨ميزان اإلعتدال ، ٢٥/٢٧١سري أعالم النبالء : املصنفات منها اجلامع والعلل وغري ذلك انظر سريته 
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ُ طبع يف ثالث جملدات بدون ذكر السند مقـرون بـذكر احلكـم عـىل ))١(صحيح النسائي(( -٣٢
ــه ــذكر مرتبت ــض أهــل احلــديث ، احلــديث ب ــن بع ــشيخ منتقــد م ــن ال  وهــذا التقــسيم م

ــق لألحاديــث دون هــذا، املعــارصين  وأن األفــضل أن يكــون عمــل الــشيخ هــو التحقي
 .وعذر الشيخ أنه أراد تقريب السنة بني يدي األمة ، التقسيم 

ُ طبع يف جملد وبلغ إىل هناية الفرتة املكية وقد تويف الـشيخ وهـو ))صحيح السرية النبوية(( -٣٣
 .مل يكمله 

ُ طبـع يف كتـاب صـغري واقتـرص عـىل -رمحـه اهللا- البـن تيميـة ))صحيح الكلـم الطيـب(( -٣٤
 .الصحيح منه فقط

 وهو من أشهر مؤلفات الشيخ األلباين، وذكـر ))لنبي صىل اهللا عليه وسلمصفة صالة ا(( -٣٥
 .يف مقدمته أن رشطه هو اتباع ما صح من الدليل دون التعصب ملذهب معني

ُ طبـع بعـد وفـاة ))صفة صالة الكسوف وما رأى النبي صىل اهللا عليه وسلم من اآليات(( -٣٦
  .- رمحه اهللا-الشيخ 

 .))ارج البلد هي السنةصالة العيدين يف املصىل خ(( -٣٧

ًحـديثا ) ٢١٧( لإلمام البخاري  وقد بلـغ األحاديـث الـضعيفة ))ضعيف األدب املفرد(( -٣٨
 .ًوأثرا 

ً حديثا وأثرا))٢٢٤٨(( وقد بلغ أحاديث الكتاب ))ضعيف الرتغيب والرتهيب(( -٣٩ ً. 

 .ًحديثا))٦٤٦٩((وقد بلغت أحاديثه ))ضعيف اجلامع الصغري وزيادته(( -٤٠

  .)) ماجهضعيف سنن ابن(( -٤١

 .))ضعيف سنن أيب داود(( -٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ  لـه العديـد مـن املـصنفات منهـا الـسنن ٣٠٣هــ وتـويف سـنة ٢١٥ ولد سنة هو اإلمام أمحد بن شعيب بن عيل النسائي) ١(

 ٢/٦.٩٨، تذكرة احلفاظ ٢٧/١٣٢سري أعالم النبالء : الكربى والصغري واخلصائص وغريها انظر سريته 
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  .))ضعيف سنن الرتمذي(( -٤٣

 .))ضعيف سنن النسائي(( -٤٤

ــن أيب عاصــم(( -٤٥ ــة يف ختــريج الــسنة الب عملــه يف الكتــاب هــو التخــريج ، )))١(ظــالل اجلن
ًحـديثا مـن جممـوع ) ١٢٠٨(والتعليق عىل األسـانيد دون الـرشح ومل يكتمـل بـل حقـق 

 ).١٥٥٩(أحاديث الكتاب البالغ عددها 

 ) .نور الدين طالب( التي مجعها ))مقاالت األلباين((ُ طبع ضمن ))عودة إىل السنة(( -٤٦

ُ للـدكتور يوسـف القرضـاوي، طبـع يف ))غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام(( -٤٧
 .حديثا ومل يناقش يف الكتاب املسائل الفقهية) ٤٨٤(وقد بلغت األحاديث ، جملد وسط

،  للشيباين))حياة األلباين((ُ طبع ضمن كتاب )) األنبياء والصاحلنيفتوى حكم تتبع آثار(( -٤٨
الكالم عىل : حكم التربك بآثار الصاحلني والثاين : وحمور الفتوى حول أمرين األول هو 

 .هـ ١٣٩٤ًمن قال  أن اخلرض ليس نبيا وقد صدرت هذه الفتوى سنة 

ُ طبــع يف ))ت احلــديثفهـرس خمطوطــات دار الكتـب الظاهريــة املنتخـب مــن خمطوطـا(( -٤٩
 .جملدين

 وقد بني فيه ما هو املرشوع ))صالة الرتاويح(( وهو يعترب اختصار لكتابه ))قيام رمضان(( -٥٠
 .يف قيام رمضان وأن ال يزاد فيه عىل العدد الذي كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يقوم به 

  .))الزمانقصة املسيح الدجال و نزول عيسى عليه السالم وقتله إياه يف آخر (( -٥١

 أصل الكتـاب حمـارضة مـسجلة ثـم فرغـت بعـد ذلـك يف ))كيف جيب أن يفرس القرآن(( -٥٢
 .رسالة صغرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـامل باحلـديث، : أيب عاصم، ويقال له ابن النبيـل ابن خملد الشيباين، أبو بكر بن أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك هو) ١(

انظـر . هــ٢٨٧ ألف حديث، تـويف سـنة ٥٠ مصنف، منها املسند الكبري نحو ٣٠٠له نحو .زاهد رحالة، من أهل البرصة
  .٢٥/٤٣٩ سري أعالم النبالء ٢/٦٧ اجلرح والتعديل :ترمجته 
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 .))كشف النقاب عام يف كلامت أيب غدة من األباطيل واالفرتاءات(( -٥٣

ً طبع أوال يف جملـد كبـري))خمترص صحيح البخاري(( -٥٤ ًثـم طبـع أخـريا يف أربعـة جملـدات،، ُ ُ 
 حـذف الـسند وبعـض األحاديـث املكـررة مـع إبقـاء تبويـب ومنهجه يف اإلختـصار هـو
 .اإلمام البخاري عىل ما كان

ــرص الــشامئل املحمديــة(( -٥٥  وكــان مــنهج األلبــاين حــذف أســانيد ،  لإلمــام الرتمــذي))خمت
 .األحاديث وحذف املتكرر من متوهنا  

ــرص العلــو للعــيل العظــيم(( -٥٦ ــار ))خمت ــرص الكتــاب مــع حــذف األخب  لإلمــام الذهبي،اخت
وكان منهج الشيخ األلباين يف هذا االختصار هو حذف املتكرر وهو قليل، ، لسقيمة منها

،  صـحيحة اإلسـنادت ولو كانتوحذف بعض اإلرسائيليا، وحذف الروايات الضعيفة
 .وقد كتب مقدمة طويلة بني فيها منهج السلف الصالح يف هذا الباب 

ــاين(( -٥٧ ــاالت األلب ــ))مق ــاالت كتبه ــاب مق ــة   أصــل هــذا الكت ــاين يف جمل ــدن ((ا األلب التم
 التي تصدر يف دمشق يف السبعينات من القـرن الرابـع ))املسلمون(( ويف جملة ))اإلسالمي

 - وقـد قـسمها إىل ثـالث أقـسام أ))نور الدين أبـو طالـب((عرش اهلجري مجعها الباحث 
 الفتــاوى - الــردود وشــملت عــرشة ردود    ج -املقــاالت وشــملت أربــع مقــاالت   ب

 .ديثية وشملت أربعة مباحث احل

 رسـالة صـغرية أصــلها ))منزلـة الـسنة يف اإلسـالم وبيــان أنـه ال يـستغنى عنهـا بــالقرآن(( -٥٨
 .هــ ١٣٩٢ُحمارضة ألقيت يف مدينة الدوحة بقطر يف شهر رمضان من عام 

 بني بعض أحكام احلج وكذلك البدع التـي ))مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة(( -٥٩
 . احلجاج يرتكبها بعض

هـ بطلب مـن بعـض ١٣٧٢ وكان تأليفه هلا سنة ))نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق(( -٦٠
 .األساتذة يف باكستان 

ً طبع مـؤخرا بـني ))النصيحة بالتحذير من ختريب ابن عبداملنان لكتب األئمة الرجيحة(( -٦١ ُ
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فيه هتجم حسان عبـداملنان عـىل األحاديـث الـصحيحة وتـضعيفه ألحاديـث جممـع عـىل 
 .تصحيحها  

 .و هذه أسامء الكتب املطبوعة
 :ماحققه الشيخ األلباين من املؤلفات املطبوعة : ًثانيا 
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية الكتاب عبارة عن رسالة صغرية))االحتجاج بالقدر(( -١
 وكان ،  لأللويس))اآليات البينات يف عدم سامع األموات عىل مذهب احلنفية السادات(( -٢

 ختريج األحاديث وبيان صـحتها مـن ضـعفها مـع تعليقـات عـىل بعـض عمل الشيخ هو
 .املسائل التي تعرض املؤلف لذكرها 

،  )١( لإلمـام ابـن دحيـة األندلـيس ))أداء ما وجب من بيـان وضـع الوضـاعني يف رجـب(( -٣
 . وخرج أحاديثه األلباين، حققه زهري الشاويش

 ملحمـد ابـن إدريـس )) ملا رشب لـهإزالة الدهش والوله عن املتحري يف حديث ماء زمزم(( -٤
 ورد عـىل مـن )٣()ماء زمزم ملا رشب له( الكتاب بني فيه مؤلفه صحة حديث )٢(القادري

 .وخرج أحاديثه األلباين ، وحقق الكتاب زهري الشاويش،زعم أنه موضوع 

 لإلمــام القاســمي كتــاب ينــاقش فيــه اإلمــام )) البــدع والعوائــدإصــالح املــساجد مــن(( -٥
 .القاسمي  بدع املساجد وقد خرج الشيخ األلباين أحاديثه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للحـديث، ًاحافظـ ،ًامؤرخـ ،ًاأديب هـ وكان٥٤٤ ولد سنة الكلبي دحية ابن اخلطاب، أبو ،حممد بن عيل بن احلسن بن عمر )١(

األعـالم : هــ انظـر٦٣٣ سـنة بالقـاهرة وتـويف كالمه، عن معارصيه بعض فأعرض واالئمة العلامء يف الوقيعة كثري وكان
 .٥/٤٤للزركيل 

 سـنة هبـا وتـويف اجلديـدة اسـتوطن فـاس مـن أصـله مغريب، املالكية من باحلديث عامل:  احلسيني القادري إدريس بن حممد )٢(
 .٦/٢٨األعالم للزركيل : انظر. )الرتمذي سنن رشح (منها كتب له.هـ١٣٥٠

 الـسنن الكـربى رقـم  ورواه البيهقـي يف٣٠٦٢الـرشب مـن مـاء زمـزم رقـم احلـديث : احلج، باب: رواه ابن ماجه، كتاب) ٣(
 .٥٥٠٢صحيح اجلامع :  وصححه األلباين انظر٩٤٤٢احلديث 




 

 

ــم للعمــل(( -٦ ــضاء العل ــدادي))اقت ــب البغ ــا )١( للخطي ــدة خــرج فيه ــالة صــغرية مفي  رس
 .األحاديث 

 .  حقق الشيخ آثار هذه الرسالة )٢( البن أيب شيبة))اإليامن(( -٧

 خـرج )٣( لإلمام أيب عبيد القاسم بن سـالم))ن ومعامله وسننه واستكامله ودرجاتهاإليام(( -٨
 .بعض اآلثار املسندة يف الكتاب وعلق عىل بعضها

 .ُ طبع يف جملد كبري ))اإليامن لشيخ اإلسالم ابن تيمية(( -٩

 . للشيخ أمحد شاكر ))الباعث احلثيث رشح خمترص علوم احلديث(( -١٠

 لإلمـام العـز بـن ))لرسول صىل اهللا عليه وسـلم ورشف كرمـهبداية السول يف تفضيل ا(( -١١
كتاب يذكر فيـه خـصائص النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  وخـرج األلبـاين )٤(عبد السالم 

 .أحاديث الكتاب

 وكــان عمــل )٥( للعالمــة املعلمــي))التنكيــل ملــا ورد يف تأنيــب الكــوثري مــن األباطيــل(( -١٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ كـان مـن ٣٩٢ ولـد سـنة املقدمني املؤرخني احلفاظ أحد: باخلطيب املعروف بكر، أبو ،البغدادي ثابت بن عيل بن أمحد )١(

األعـالم : انظـر ترمجتـه .والتـأليف، باملطالعـة ولوعـا الـشعر، يقـول االدب،ب عارفا اللهجة فصيح ،واحلديث العلم أهل
 .١/١٧٢للزركيل ص 

 لبـارع،ا املـسند احلـافظ، الكـويف، مـوالهم، العبـيس خواستي، بن عثامن بن إبراهيم بن حممد بن عثامن بن حممد جعفر، أبو)٢(
 بغـداد تـاريخ). هــ٢٩٧ (سـنة تـويف والرجـال، باحلـديث بـصريا العلـم، أوعيـة مـن وكـان وصـنف مجع الكوفة، حمدث

 .١٤/٢١ النبالء أعالم سري و،٤٧-٣/٤٢

 يف ألـف،  بغـداد وقـدم،  طرطـوس قـضاء ويل،  التـصانيف صـاحب،  حافظ إمام،  اهللا عبد بن سالم بن القاسم عبيد أبو )٣(
 وسـري،  ١/٢٥٩ احلنابلـة طبقـات . : هــ ١٢٤ سـنة بمكـة تـويف،  املبتدعـة عـىل ورد السنة نرص،  واللغة احلديث غريب
  .١٠/٤٩٠ النبالء أعالم

 اخلطابـه ويل،  ًمفـرسا ًفقيهـا كـان، العلـامء انسـلط،  الـشافعي الدمـشقي الـسلمي عبدالـسالم بـن عبدالعزيز حممد أبو  هو)٤(
  .١٣/٢٣٥ والنهاية البداية،  ٨/٢٠٩ الشافعية طبقات : انظر .هـ ٦٦٠ سنة بالقاهرة تويف،  مؤلفات له،  بدمشق

قرآن عـيل والـده وتفقـه عـىل علـامء بلـده وعـني هـ قرأ ال١٣١٣ اليامين ولد سنة هو أبو عبداهللا عبدالرمحن بن حييى املعلمي) ٥(
= 

٧٣ 




 

 
٧٤ 

 .الشيخ هو التعليق عىل بعض املسائل 

 لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وموضـوعها يف اللبـاس ))جاب املرأة املسلمة يف الـصالةح(( -١٣
 .الواجب عىل كل من الرجال واملرأة يف الصالة 

  حقق املؤلف مـا ورد )١( لإلمام الصنعاين))رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار(( -١٤
 . بعدم فناء النار وقدم له بمقدمة حافلة رجح فيها القول،فيها من األحاديث

 . وقد قام الشيخ بتدريسه والتعليق عليه )٢(لإلمام النووي، ))رياض الصاحلني(( -١٥

والكتاب من أهم املراجع املهمة وقد ، البن أيب العز احلنفي ، ))رشح العقيدة الطحاوية(( -١٦
 .قام الشيخ بتخريج أحاديثه، وكذلك التعليق عىل بعض املسائل العقدية 

 . لإلمام السيوطي  قام بتخريج أحاديثه))ب يف ذم اخلليل والصاحبالشهاب الثاق(( -١٧

ــة(( -١٨ ــن خزيم ــاين ))صــحيح اب ــشيخ األلب ــه مــصطفى األعظمــي  وراجــع ال ــام بتحقيق  ق
 .األحاديث وقد بني املحقق األعظمي علم األلباين يف التحقيق 

لفتـوى  الكتـاب فيـه رشوط وآداب ا)٣( البـن محـدان))صفة الفتوى واملفتـي واملـستفتي(( -١٩
 . وقام األلباين بالتعليق عليه، و ختريج أحاديثه ، واملفتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُريئسا  للقضاء يف جيزان ثم رحل إىل عدن واشتغل بالتدريس والوعظ ثم رحل إىل اهلند عني يف دائرة املعارف ثـم سـافر  = ً

 فوائـد وقواعـد يف: هـ انظر كتـاب١٣٨٦ًإىل مكة وعني أمينا ملكتبة احلرم املكي  ألف وحقق العديد من الكتب تويف سنة 
  .١٣اجلرح والتعديل وعلوم احلديث إلسالم النجار ص 

 سـنة بـصنعاء تـويف مؤلفـات، لـه احلـرمني إىل رحـل الـيمن، أئمـة من أصويل، فقيه حمدث ،الصنعاين إسامعيل بن حممد هو)١(
  .٩/٥٦ املؤلفني ومعجم ،٢/١٣٣ الطالع البدر: نظرا .هـ ١١٨٢

هـ وانتقل إىل دمشق ودرس هبا وألف العديـد مـن ٦٣١ ولد سنة  شيخ اإلسالم أبو زكريا حمي الدين بن رشف النوويهو) ٢(
طبقـات الـشافعية الكـربى للـسبكي : هــ انظـر ٦٧٦املؤلفات الرائدة منها ريـاض الـصاحلني ورشح املهـذب تـويف سـنة 

  .١٣/٢٧٨ية البن كثري  و البداية والنها٨/٣٩٥

ًا أديبـا لـه العديـد مـن حنبليـ ًافقيهـهـ وكان ٦٠٣ ولد سنة اهللا عبد أبو احلراين، النمريي محدان بن شبيب بن محدان بن أمحد)٣( ً
 .١/١١٩األعالم للزركيل :هـ انظر٦٩٥املؤلفات تويف سنة




 

 

 .وختريج طبع يف رسالة صغرية احلجم ،  حتقيق وتعليق)١( أليب خيثمة النسائي))العلم(( -٢٠

 الكتـاب )٢( لإلمـام إسـامعيل القـايض ))فضل الصالة عىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم(( -٢١
، صالة عـىل  النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمعبارة عن رسالة صـغرية يف موضـوع فـضل الـ

ــشيخ  ــا هــو طلــب ال ــاين يف مقدمــة الرســالة أن ســبب طبعه وأحكامهــا وقــد ذكــر األلب
 وقد قام األلبـاين بتخـريج أحاديثهـا و آثارهـا التـي بلغـت -رمحه اهللا-عبدالعزيز بن باز 

))١٠٧. ( 

لتـي ذكرهـا املؤلـف يف  حيث حقـق األلبـاين الروايـات ا ))ملحمد الغزايل(( ))فقه السرية(( -٢٢
 .هذا الكتاب 

للمعلمـي وهـو ضـمن كتـاب التنكيـل للمعلمـي إال أن ، ))القائد عىل تصحيح العقائد(( -٢٣
 .وخرج األلباين أحاديثه ، ًوقد طبع مفردا ، هذا خاص بالعقائد

وخرج أحاديثه ، حققه ظافر القاسمي، لإلمام القاسمي ، ))قاموس الصناعات الشامية(( -٢٤
 .ًحديثا ) ٥٠(شاركة حممد هبحة البيطار ومل تتجاوز أحاديثه األلباين مع م

وكان عمله هو ختـريج   )٣(لإلمام ابن رجب احلنبيل ، ))كلمة اإلخالص وحتقيق معناها(( -٢٥
 .وحتقيق أحاديثها 

، حتقيـق مـع االشـرتاك مـع حممـود )٤( لإلمـام ابـن اجلـوزي))لفتة الكبـد يف تربيـة الولـد(( -٢٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لـه العديـد مـن عـرصه يف بغـداد حمـدث هــ وكـان١٦٠ ولـد سـنة خيثمـة أبو البغدادي، النسائي شداد بن حرب بن زهري )١(

 ٩/٥٠٩تاريخ بغداد :هـ انظر ٢٣٤املؤلفات تويف سنة 

 هــ وكـان عاملـا متقنـا فقيهـا، رشح مـذهب ٢٠٠احلافظ ولـد سـنة أبو إسحاق شيخ االسالم إسامعيل بن إسحاق القايض)٢(
  .١٣/٣٣٩سري أعالم النبالء : هـ انظر ٢٨٢تويف سنة .دنمالك واحتج له، وصنف املس

 صـحيح رشح البـاري فـتح : تـصانيفه مـن . فقيـه  .حمـدث  هــ ٧٢٦  ولد سنةاحلنبيل رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الفرج أبو هو)٣(
ـ ٧٩٥تويف سنة  وغريها .واحلكم العلوم جامع،  يكمله مل البخاري   .٣/٢٩٥ األعالم ١/٣٢٨ البدر الطالع  .انظر. ه

هــ واشـتهر بـالوعظ وكثـرة ٥١٠قـي ولـد ببغـداد سـنة  العراهو اإلمام الواعظ أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بـن اجلـوزي) ٤(
= 

٧٥ 




 

 
٧٦ 

 .اإلستانبويل 

ــا دل ع(( -٢٧ ــة الربهــانم ــدة القوي ــة اجلدي ــضده اهليئ ــرآن ممــا يع ــه الق ــويس))لي ــه   لآلل  حقق
 .وخرج أحاديثه األلباين، الشاويش

 والكتاب عبارة عن جمموعة من الرسائل لبعض العلامء املعارصين وقد ))املرأة املسلمة(( -٢٨
 .خرج األلباين أحاديث تلك الرسائل

 حققهـا األلبـاين وزهـري  )١(ن الـصالح بـني العـز بـن عبدالـسالم  وابـ))مساجلة علميـة(( -٢٩
وهـي رســائل تـدور بــني هـذين العلمـني حــول صـالة الرغائــب حقـق فيهــا ، الـشاويش
وبعض كالم ألهل   وفتوى البن تيمية، وأعقب ذلك بفتوى اإلمام النووي، األحاديث

 .العلم

ا  وهي رسالة متوسطة احلجم صـحح فيهـ  جلامل الدين القاسمي))املسح عىل اجلوربني(( -٣٠
األلباين األحاديث املجوزة للمسح عىل اجلوربني ثم عقب برسالة حول املوضـوع نفـسه 

 .تقدم الكالم عليها ضمن مؤلفاته 

 . طبع يف ثالث جملدات )٢( لإلمام التربيزي))مشكاة املصابيح(( -٣١

،وقد تلكم املودودي عىل املصطلحات )٣( أليب األعىل املودودي ))املصطلحات األربعة(( -٣٢
والعبـادة، والـدين، وقـد قـام األلبـاين بتخـريج أحاديـث ، والـرب، اإلله: وهي األربعة 
 .الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١/٣٦٥هـ انظر سري أعالم النبالء ٥٩٨التأليف تويف ببغداد سنة  =

هــ ٦٤٣هـ وطلب العلم أفتى وصـنف تـويف سـنة ٥٧٧ ولد عام هو اإلمام احلافظ أبو عمرو عثامن بن عمرو الشهرزوري) ١(
  .٨/٣٢٦ر طبقات الشافعية الكربى للسبكي انظ

 .٣/٤٣٦و معجم املؤلفني ٦/٢٣٤هـ  انظر  األعالم ٧٤١ من أهل احلديث تويف سنة حممد بن عبداهللا التربيزي) ٢(

هـ وأسس اجلامعة اإلسالمية ولـه العديـد مـن املؤلفـات ١٣٢١ اهلند سنة  ولد يفهو الداعية املشهور أبو األعىل املـودودي) ٣(
  .١/٧٣تتمة األعالم ملحمد خري رمضان يوسف : م انظر ترمجته ١٩٧٩تويف سنة 




 

 
٧٧ 

 :قائمة بمؤلفاته املخطوطة
 .))جمموع الفتاوى((األحاديث الضعيفة واملوضوعة التي ضعفها أو أشار ابن تيمية يف  -١
 .األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف أمهات الكتب الفقهية -٢

 ).خاص بموسوعة الفقه اإلسالمي بكلية الرشيعة بدمشق( و آثاره ، أحاديث البيوع -٣

 .أحاديث التحري والبناء عىل اليقني يف الصالة -٤

 .أحكام الركاز -٥

 رمحه اهللا تعـاىل يف  إزالة الشكوك عن حديث الربوك أجاب فيها عن استدالل ابن القيم  -٦
 .))زاد املعاد((

 .بني يدي التالوة -٧

 .األسئلة واألجوبة -٨

 .األمثال النبوية -٩

 .آليات واألحاديث يف ذم البدعةا -١٠

 .بغية احلازم يف فهرسة مستدرك احلاكم(( -١١

 .))يف سجود السهو   ختريج حديث أيب سعيد(( -١٢

 .التعليقات اجلياد عىل زاد املعاد البن القيم -١٣

 .التمهيد لفرض رمضان -١٤

 .هتذيب صحيح اجلامع وزيادته واالستدراك عليه -١٥

 .متام متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة -١٦

 .تيسري انتفاع اخلالن برتتيب ثقات ابن حبان -١٧

 . اجلمع بني ميزان االعتدال للذهبي ولسان امليزان البن حجر -١٨

 .حجة الوداع  -١٩

 . احلوض املورود يف زوائد منتقى ابن اجلاورد -٢٠




 

 
٧٨ 

 .الدعوة السلفية أهدافها وموقف املخالفني منها -٢١

 .الرد عىل السقاف فيام سوده عىل دفع شبه التشبيه  -٢٢

 .ىل كتاب حترير املرأة يف عرص الرسالةالرد ع -٢٣

 .الرد عىل كتاب املرجعيات للمدعو عبداملحسني رشف الدين الشيعي العاميل -٢٤

 .رفع اآلصار يف ترتيب مشكل اآلثار -٢٥

 .الروض النضري يف ترتيب وختريج معجم الطرباين الصغري -٢٦

 .السفر املوجب للقرص -٢٧

 . صحيح كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي -٢٨

 . االستسقاءصالة -٢٩

 .ضعيف كشف الستار عن زوائد البزار -٣٠

 .بصحيح املقال غاية اآلمال بتضعيف حديث األعامل والرد عىل الغامري  -٣١

 . فهرس أحاديث كتاب التاريخ الكبري للبخاري -٣٢

 . فهرس أحاديث كتاب الرشيعة لآلجري -٣٣

 . الفهرس الشامل ألحاديث وآثار كتاب الكامل البن عدي -٣٤

 .كتبة ابن يوسف مراكشالفهرس املنتخب من م -٣٥

 .فهرس كتاب الدراري البن عروة احلنبيل  -٣٦

 .قاموس البدع -٣٧

 .املحو واإلثبات الذي يدعى به يف ليلة النصف من شعبان -٣٨

 .خمترص حتفة املودود البن القيم -٣٩

 .املستدرك عىل املعجم املفهرس أللفاظ احلديث -٤٠

 .معجم احلديث النبوي  -٤١

 املناظرات والردود -٤٢
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 :ب التي الزالت خمطوطةقائمة بتحقيقات للكت
 . للنووي))األذكار(( -١
 .)١(األحكام الوسطى لإلمام عبد احلق اإلشبييل -٢

 .إرشاد النقاد يف تيسري االجتهاد لإلمام الصنعاين  -٣

 .)٢(أصول السنة واعتقاد الدين للحميدي -٤

 .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم -٥

 .التوحيد ملحمد العدوي حتقيق وتعليق -٦

 . حتقيق  وتعليق)٣(دمشق أليب زرعةتاريخ  -٧

   .)٤(رجال اجلرح والتعديل البن أيب حاتم -٨

 .ديوان الضعفاء واملرتوكني للذهبي حتقيق وتعليق  -٩

 . )٥(مساوئ األخالق لإلمام اخلرائطي -١٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ًوعارفـا،  وعللـه،  باحلـديث ًعاملـا ًحافظـا ًفقيهـا كـان،  احلجـة العالمـة،  احلـافظ،  اإلشـبييل الـرمحن عبـد بـن احلـق عبـد )١(

،  األدب يف ًمـشاركا،  الـدنيا مـن والتقلـل،  الـسنة ولـزوم،  والـورع،  والزهـد،  والـصالح،  باخلري،  ًموصوفا،  بالرجال
 .٤٨١ / ١ للسيوطي، احلفاظ طبقات . هـ٥٨١ سنة مات،  كتابه يف الصحيحني بني ومجع،  األحكام يف صنف

هـــ ورحـل يف طلــب العلــم مـن مؤلفاتــه احلمــع بــني ٤٢٠ األندلـيس ولــد ســنة د بـن أيب نــرص احلميــديهـو احلــافظ حممــ) ٢(
  .٧/٢١٨انظر األعالم .هـ ٤٨٨الصحيحني،  تويف سنة 

هـ ٢٦٤له العديد من ملؤلفات تويف سنة  احلديث، حفاظ من: الرازي زرعة أبو بالوالء، املخزومي الكريم عبد بن عبيداهللا )٣(
 .١٢/٣٣تاريخ بغداد ص : انظر ترمجته 

 ًهـ وسمع كثـريا مـن املحـدثني وبـرع يف التفـسري واحلـديث٢٤٠ ولد سنة هو عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حاتم) ٤(
  .٣/٨٢٩تذكرة احلفاظ للذهبي : هـ انظر ٣٢٧تويف سنة 

  ولد بـالعراق وطلـب العلـم يف بغـداد وألـف مكـارم األخـالق وغريهـا تـويف سـنة هو املحدث حممد بن جعفر اخلرائطي) ٥(
  .١٠/١٢٨سري أعالم النبالء : هـ انظر ٣٢٧
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 دروسه وجمالسه العلمية
ر كانت جمالس الشيخ عامرة بالفوائد، غزيرة النفـع يف سـائ((:يقول الشيخ إبراهيم العيل 

العلوم، ولقد قرئ عىل الشيخ كتب كثرية يف دمشق إذ كان يعقد درسني كـل أسـبوع حيـرضمها 
 :طلبة العلم  من تلك الكتب 

 .)١( -رمحه اهللا- البن القيم ))زاد املعاد(( -١
 .)٢( -رمحه اهللا- للحافظ ابن حجر العسقالين ))نخبة الفكر(( -٢
  .)٣(-رمحه اهللا-يق حسن خان لصد)  الدرر البهية رشحالروضة الندية ( و-٣
- لعبـدالرمحن بـن حـسن بـن حممـد بـن عبـدالوهات ))فتح املجيد رشح كتاب التوحيـد(( -٤

 .-رمحهم اهللا
 .- رمحه اهللا- للعالمة املحدث أمحد شاكر)) رشح اختصار علوم احلديثاحلثيثالباعث ((-٥
  .-رمحه اهللا-لعبد الوهاب خالف ) أصول الفقه(-٦
  .-رمحه اهللا- للمنذري ))والرتهيبالرتغيب ((و-٧
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كبـار وأحـد االسـالمي، االصـالح أركـان مـنهــ وكـان ٦٩١ ولد سـنة اهللا عبد أبو ،لدمشقيا أيوب بن بكر أيب بن حممد )١(

 وهـو.عنه يصدر ما مجيع يف له ينترص بل أقواله، من شئ عن خيرج ال كان حتى تيمية ابن االسالم شيخعىل تتلمذ.العلامء
 .بالعىص مرضوبا مجل عىل به وطيف بسببه، وعذب وأهني دمشق، قلعة يف معه وسجن علمه، ونرش كتبه هذب الذي

 .٦/٥٦األعالم للزركيل : هـ انظر ترمجته ٧٥١له مؤلفات عددية منها زاد املعاد تويف سنة .تيمية ابن موت بعد وأطلق

هـ وطلب العلم وتـوىل القـضاء وألـف املؤلفـات النافعـة التـي ٧٧٣ ولد سنة هو احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين) ٢(
 و البـدر ٢/٣٦الـضوء الالمـع للـسخاوي : هــ انظـر ٨٥٢سارت هبا الركبان  من أعظمها فتح الباري وغريه تويف سـنة 

  .١/٨٧الطالع 

 االسـالمية النهـضة رجال من: الطيب أبو القنوجي، البخاري ينياحلس اهللا لطف ابن عيل بن حسن بن خان قـصدي حممد )٣(
 وافـرة، بثـروة ففاز للمعيشة، طلبا هبوپال إىل وسافر.دهيل يف وتعلم) باهلند (قنوج يف ونشأ هـ١٢٤٨ سنة ولد.املجددين

) وصـنف وألـف ،وناب واستوزر ومتول، وتوطن هبا فأقام هبوپال، حمروسة يف الرتحال عصا ألقى: (نفسه ترمجة يف قال
 .٦/١٦٧األعالم للزركيل ص :  له العديد من املؤلفات انظر ترمجته وتزوج
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 .-رمحه اهللا- للبخاري ))األدب املفرد((و-٨
 . ليوسف القرضاوي))احلالل واحلرام(( -٩

 .-رمحه اهللا– ملحمد أسد ))منهج اإلسالم يف احلكم((و-١٠
 . ألسد رستم ))مصطلح التاريخ((-١٠
  .-رمحه اهللا- لسيد سابق ))فقه السنة((-١١
 .-رمحه اهللا- للنووي ))نيرياض الصاحل(( -١٢
 .)١(-رمحه اهللا- البن دقيق العيد ))اإلملام يف أحاديث األحكام((-١٣
  .)٢(-رمحه اهللا- البن سالم اجلمحي ))طبقات فحول الشعراء(( -١٤

وقد حرض هذه الدروس عدد كبري من أهل العلم واألساتذة واملثقفـني والطـالب وكـان 
 ولقـد ، )٣(م١٩٥٤ولقد كانت بداية هذه الدروس قبل عـام ، اهللاهلا أثرها الكبري يف الدعوة إىل 

وكتـب ، وسـفرته ووصـف زيارتـه لدمـشق  ًزار دمشق قديام األستاذ األديب عبداهللا بن مخيس
ًكتابا ماتعا بعنوان   ذكـر فيـه انطباعاتـه عـن الـشيخ األلبـاين يف ذلـك الوقـت ))شهر يف دمـشق((ً

، ويف حلقـات العلـامء،  دمـشق بـني صـفوف اجلامعـةوهكذا وجدت الـسلفية يف....((: فيقول 
أال حترض : قال يل شيخ منهم... حيملها شباب مثقف مستنري يدرس الطب واحلقوق واآلداب 

يـرشفني ذلـك فـذهبت معـه ألجـد فـضيلة الـشيخ نـارص الـدين األلبـاين : درسنا اليوم؟ فقلت
وإذا الـدرس ، باب دمشق املثقفًحمدث دمشق الكبري وحوله ما يزيد عىل األربعني طالبا من ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ وسـمع مـن الـشيوخ وتـوىل القـضاء لـه العديـد مـن ٦٢٥ ولـد سـنة هو العالمة حممد بن عيل املشهور بابن دقيق العيد) ١(

 .٤/١٤٨١تذكرة احلفاظ للذهبي : هـ انظر ٧٠٢ة املؤلفات النافعة تويف سن

 منهـا كتـب، لـه.ببغـداد مـات البـرصة، أهـل مـن.االدب يف إمـام: اهللا عبد أبو بالوالء، اجلمحي عبيداهللا بن سالم بن حممد )٢(
 .٦/١٤٦األعالم :  انظر ترمجته واالسالميني اجلاهليني الشعراء طبقات

 .٢٩ حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة إلبراهيم العيل ص ) ٣(
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وسـده طـرق الـرشك مـن ، جار يف باب محاية املـصطفى صـىل اهللا عليـه وسـلم جنـاب التوحيـد
 .فعجبت أشد العجب هلذه املصادفة الغريبة، كتاب التوحيد ورشحه فتح املجيد للمجدد

وإذا يب أسـمع التحقيـق والتـدقيق واإلفاضـة عـىل علـم ، وأنصت ألسـمع درس الـشيخ
  العميقـة ميد وقوة الضلع فيه، وإذا أسـمع مناقـشة الطلبـة اهلادئـة الرزينـة واستـشكاالهتالتوح

ًوهنـا سـمعت علـام مجـا ، وبدءوا يف درس احلديث بالروضة النديـة، حتى انتهى درس التوحيد ً
ًوفقها وأصوال وحتقيقا وهكذا حتى انتهى الدرس ًً.   

وقـد انتهـوا مـن علـم التوحيـد مـن ، خًومل أزل طيلة مقامي بدمشق حمافظا عىل درس الشي
- لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة ))اقتضاء الرصاط املستقيم(( وبدأوا يف كتاب ))فتح املجيد((كتاب 

وتتجدد رغبتهم ويكتبـون وينـرشون  ومـن تتبـع جملـة ، ويف كل حني يزداد عددهم ،-رمحه اهللا
ط وجهود ولقد ملـست بنفـيس  وقف عىل ما هلذا الشيخ وتالمذته من نشا))التمدن اإلسالمي((

ًهلم تأثريا عىل كثري من األوساط ذات التأثري يف الرأي العام مما يبرش بمستقبل كبري هلذه الدعوة 
ال أعـرف وجـه التحديـد الوقـت : ثم نقل الشيخ ابن مخيس عن الشاب املذكور قوله .املباركة 

م وكـان يقـرأ مـع يقـرب مـن ١٩٥٤وكان أول اتـصايل بـه عـام ، الذي بدأ فيه الشيخ اجتامعاته
التعليقـات اجليـاد عـىل كتـاب ((وخرج من هذه الدراسة بكتابه ، ))زاد املعاد((ًثالثني أخا كتاب 

، م أن أطلبه من الشيخ١٩٥٣عام   وهو خمطوط، وقد طلب مني الشيخ حامد الفقي))زاد املعاد
الـسبب الـذي منـع وال أعـرف ، وأنه عىل استعداد لطبعه بجميع الرشوط التـي يـضعها الـشيخ

ثـم ، م نخبـة الفكـر١٩٤٩وقرأ مع بعـض إخوانـه يف ... الشيخ  من إرسال كتابه للشيخ حامد 
وقـد اتـسعت هـذه   بـدار األسـتاذ عبـدالرمحن البـاين،، ))الروضة الندية((بدأ مع إخوانه بقراءة 

 وأكثـرهم مـن أهـل الـرأي ٦٠-٤٠احللقة حتى أصبح الذين حيـرضوهنا يـرتاوح عـددهم بـني 
 وحيرض هذه اجللسة عدد مماثل لعدد اجللـسة ))فتح املجيد((ويقرأ يف جلسة ثانية كتاب .والعلم 
الباعــث احلثيــث يف اختــصار علــوم ((وهنــاك جلــسة شــبه خاصــة يــدرس فيهــا كتــاب .األوىل

وبعــد أن انتهــى اإلخــوان مــن قــراءة كتــب ، ))طبقــات فحــول الــشعراء((وكتــاب ، ))احلــديث
وكانت تنعقد هذه اجللسة بدار األستاذ عىل الطنطاوي وبعد سفره إىل ، خلالف) أصول الفقه((
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 .  باكستان عقدت بدار الدكتور أمحد محدي اخلياط 
ًوهناك درس مع بعض علامء الشام يف التفسري ومازال هذا الـدرس مـستمرا حتـى اليـوم 

 وقـد مـىض عـىل اسـتمراره عـدة سـنوات ودرس يف كتـاب، ٢٠-١٠وحيرضه عدد يرتاوح بني
  .   )١( ))٢٥-١٥ ويرتاوح عدد حضوره بني ))الرتغيب والرتهيب((

 يف كتاب الرتغيب والرتهيـب وخيتـار منـه مـا صـح ًا يعقد للنساء درس-رمحه اهللا-وكان 
 .  )٢(من احلديث ويعلق عليه 

ً يـرشح البحـوث رشحـا –حفظـه اهللا - وكان أستاذنا ((: يقول األستاذ حممد عيد عبايس
ًعلميا حمققا  يكاد ال يرتك مسألة صغرية وال كبرية إال جيليها ويوضح غامـضها  ويعلـق عـىل مـا ً

ًيقرأ موافقا أو خمتلفا  .        )٣( )) وهو يف مجيع ذلك يستند إىل أقوى احلجج وأثبت الرباهني، ً
فام هو املنهج الذي اتبعتموه آنذاك هـل : وسأل أبو إسحاق احلويني الشيخ األلباين فقال

أذكـر أننـي أول : ًابا ؟ أم هي دروس عامة بالنـسبة للطلبـة؟ فأجـاب الـشيخ اإلمـام تقرؤون كت
البـن قـيم اجلوزيـة، ))زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد((:يشء درست لإلخـوان منـه هـو كتـاب 

فكنت أقرأ عليهم املقطع من كتـاب الـزاد، ثـم أعلـق عليـه بـام عنـدي مـن علـم سـابق، أو مـن 
ن أحرض للدرس، وكان الدرس يومئذ ما بـني ثالثـة أربـاع الـساعة تعليقات استحرضهتا قبل أ

وبعد أن انتهيـت مـن اجلـزء ، ثم بعد ذلك نصف ساعة لإلجابة عىل األسئلة، والساعة الكاملة
 إن مل أكــن نــسيت طلبــوا منــي أن أدرس هلــم كتــاب - واهللا أعلــم–األول مــن زاد املعــاد أظــن 

ن احلقيقة كتاب زاد املعاد كتاب علمي ما يتحملـه كـل  أل))الروضة الندية رشح الدرر البهية((:
وفيام . ًة مواده وفعال درست هلم هذا الكتاب من أوله إىل آخرهريبينام الروضة الندية كث، الطلبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤ شهر يف دمشق لألديب عبداهللا بن مخيس ص ) ١(

 .١/٥٧ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ٢(

 .١/٥٨  نفس املصدر السابق ) ٣(
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 كـان هنـاك جمهـود ت ومـن كـل هـذه الدراسـا))الرتغيـب والرتهيـب(( جـاء دور – أظن –بعد 
 اجلـزء ))التعليقات اجلياد عـىل زاد املعـاد((ر ذلك  األصل فيه هو التحضري وكان من آثا، علمي

األول، والتعليقــات املوجــودة عــىل هــامش الروضــة النديــة والتعليــق الرغيــب عــىل الرتغيــب 
والتأكـد ، ًوالرتهيب  ألنه كانت طبيعتي أن ال ألقي عليهم حديثا إال بعد أن أتثبت من صـحته 

  .    )١()) هناكمما يراد من فقه أو معنى هذا كان إلقائي للدرس
  -  :تدريسه باجلامعة اإلسالمية

هــ ١٣٨١تم اختيار الشيخ األلباين للتدريس يف اجلامعة اإلسالمية باملدينـة النبويـة عـام 
وكان رئيس اجلامعة اإلسـالمية يف ذلـك الوقـت هـو سـامحة مفتـي اململكـة العربيـة الـسعودية 

 خشيخ  عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز والـشي ونائبه هو ال، الشيخ  حممد بن إبراهيم آل الشيخ
األلباين ال حيمل شهادة أكاديمية، وإنام معه شهادة الـسادس االبتـدائي مـن مدرسـة اإلسـعاف 

هـذا أول ((: ولكن كيف تم اختياره ؟ جييب الشيخ األلباين ملا سئل هذا السؤال بقوله ، اخلريية
 ثننياأمرين مرة أسأل هذا السؤال والذي حيرضين اآلن للجواب 

أن اجلامعة كانت حديثة عهد بالتدريس اجلامعي وخاصة يف البالد السعودية :األمر األول
 .هذا السبب األول ...

وفيام يبدو تقديرهم هلا ، هو شهرة بعض مؤلفايت ورضاء اجلامعة هناك عنها :السبب الثاين
طلب وعـشت هكـذا واحلمـد َّحق قدرها هو الذي دفعهم إىل أن يرسلوا إيل وأنا ما طلبت ومل أ

هللا ال أطلب مهنة ما، فأنا منذ نعومة أظفاري كنت أكسب قـوت يـومي مـن كـد يمينـي وعـرق 
وأنا يف هذا الوقت جاءين طلـب مـن الـشيخ  حممـد بـن إبـراهيم حيـث كـان هـو مفتـي ، جبيني
وكــان رئــيس اجلامعــة يطلــب منــي املوافقــة عــىل تــدريس مــادة احلــديث يف اجلامعــة ، اململكــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨ يف خدمة السنة لبيومي ص  جهوده-دعوته–اإلمام األلباين حياته   )١(
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فأنا تشاورت مع إخواننا هناك الـذين أثـق يف فهمهـم وعلمهـم .سالمية التي ستفتح أبواهبا اإل
ُجرب سنة، فإن آنست من تدريسك خريا ظللت عـىل الدراسـة معهـم مـا كتـب :فقال أحدهم  ً

ًواحلقيقة أنني عندما ذهبت إىل هناك وجدت مناخا رائعا جدا لديه استعداد لتقبل الـدعوة .لك ً ً
 .ًنهج العلمي الذي فطرت عليه وظللت عليه ثانياًأوال، وامل

وقصتي يف اجلامعة يف نظري نادرة الوقوع من أستاذ مادة يدريس يف اجلامعة فقد كنت مع 
 . منهم، وهناك صور تقرب هلم هذه احلقيقةًاالطالب كأين واحد

إذا انتهيت من حصتي من تدريس وجاءت الفسحة كعـادة األسـاتذة ينطلقـون مـن : ًمثال
ــرشبون الــشاي أو القهــوة...درســهم إىل غرفــة االســرتاحة،وهناك جيلــسون مــدة الفــسحة ، ي

ويتحدثون شتى األحاديث،أما أنا فكنت أعرض عن ذلك كله وأخرج من الدرس إىل الساحة 
وأجلس عىل األرض الرملية، وجيتمـع الطـالب الـذين كنـت أدرس هلـم قبيـل دقـائق وجيتمـع 

وألقــي علــيهم بعــض التوجيهــات وبعــض .لقــة يف العــراءالطــالب مــن كــل الــسنوات ألن احل
 .وهكذا قضيت كل السنوات التي درستها يف اجلامعة،النصائح وأجيبهم عن بعض األسئلة 

َّوأذكر جيدا أن من يسمى يف مصطلح اجلامعات باملعيد أنه مر عيل ذات يوم قال الـسالم  ً
 .عليكم السالم: عليكم قلت

ألن الطـالب يف هـذه احللقـة كـانوا ... احلقيقي هـو هـذا تدري يا شيخ أن الدرس : قال 
ً صحيح أنني كنت معهم واسعا أيـضا–عىل حريتهم  أما يف الدرس النظامي   لكـن مـع ذلـك -ً

 .البد من حدود وقيود
 .هذه صورة تفرد هبا األلباين من بني كل األساتذة هناك يف اجلامعة

 دخل اجلامعة قبـل الـدرس بـدقائق حتلقـوا األلباين إذا: ًوكان هناك آثار أخرى طيبة مثال
ُحول السيارة حتى ضاعت السيارة بينهم ال ترى وكل واحد يسابق أخـاه لكـي يتوجـه بـسؤل 

َإيل وإذا خرجت تسابقوا أيضا ً لريكبوا معي حتى ينتهزوها فرصة َّ. 
 مـن الركـوب يف سـياريت فكانـت ًاوهكذا كان دأيب يف الذهاب واإليـاب و ال أمنـع أحـد
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ً مشغولة بالطالب ذهابا وإياباًدائام ً. 
ًوهذا الوضع أوجد يف نفوس الطالب تعلقهم باأللباين حبا عجيبا جدا زد عىل ذلك أنـه  ً ً

 . جاءهم بعلم ما سمعوا به من قبل
أستاذ التفسري، الفقه، األصـول يـروي هلـم أحاديـث تناسـب دروسـهم فـصار األسـاتذة 

 احلديث من رواه ؟ وهل إسناده صحيح؟يا أستاذ هذا : أنفسهم يسمعون لغة جديدة
 جـاء بحـديث معـاذ – يعني أصول الفقـه –ًوأذكر جيدا حادثة وقعت، ألستاذ األصول 

ً جاء هلم هبذا احلديث حمتجا عىل القيـاس كـان يف )١()يا معاذ بم حتكم(: ابن جبل ريض اهللا عنه
 يا أستاذ هذا احلديث صحيح؟:  فقال له–يف السنة الثالثة الدرس أخونا عبدالرمحن عبداخلالق 

 .نعم : قال األستاذ
ال أدري مـاذا كـان جـواب . هـذا حـديث منكـر : سـمعنا الـشيخ األلبـاين يقـول : قال له

األستاذ ولكنه كـان غـري راض عـن كـالم هـذا الطالـب بعـد أيـام جـاءين الـشيخ املـدرس ملـادة 
 .ي أنك تقول عن هذا احلديث إنه منكر بلغن: األصول إىل داري فقال يل 

 نعم : فقلت له 
 ًهل كتبت شيئا عن هذا احلديث؟: قال

 وهو يف املجلـد الثـاين ومل يكـن قـد طبـع ))سلسلة األحاديث الضعيفة((نعم يف : قلت له 
 .يومئذ

ممكن أطلع عليه فأطلعته عىل ما كتبت، وأنـا قـد أوردت كـل طرقـه وبينـت عللهـا : قال 
وإذا به يف درس آخر يؤكد هلـم أن احلـديث صـحيح والـشيخ األلبـاين نفـسه أتـى هلـذا ، الواهية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتهاد الرأي يف القـضاء رقـم احلـديث :القضاء، باب : ، و أبوداود، كتاب))٢٢٠٦١((أخرجه اإلمام أمحد رقم احلديث ) ١(

، وقـال الرتمـذي هـذا ١٣٢٧ما جاء يف القايض كيـف يقـيض رقـم احلـديث : األحكام، باب: ، والرتمذي، كتاب٣٥٩٢
و ضـعفه األلبـاين يف سلـسلة األحاديـث الـضعيفة .  الوجـه ولـيس إسـناده عنـدي بمتـصل حديث ال نعرفه إال من هـذا

٢/٢٧٣. 
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 .ًبينام هي ال تزيده إال وهنا عىل وهن ، احلديث بطرق تقويه
ًيعني مثل هذه الصورة وهذه الظاهرة الغريبة جدا يف اجلامعة وتكتل الطالب حويل أثـار 

 مبارشة أو إىل امللك  وصوروا هلم بأنه يـشكل – واهللا أعلم –حفيظة األساتذة فكتبوا إىل املفتي 
ــضاء العطلــة ، وخيــشى أن يعمــل يشء! حــزب وانتهــت الــسنة الثالثــة فرجعــت إىل دمــشق لق
َّوإذا بـه يكتـب إيل قبـل ، ًكان يومئذ الشيخ ابن باز جـزاه اهللا خـريا هـو نائـب الـرئيس ،الصيفية

 أن بعـض أوالدي وهـو عبـداللطيف ً وأذكر جيـدا، أسبوع أو أسبوعني من رجوعي إىل املدينة
كان عليـه إكـامل يف درس مـن الـدروس فأرسـلته أمـامي حتـى يقـدم االمتحـان وإذا بـه يفاجـأ 
بخطاب من الشيخ ابن باز بأنه جاءه خطاب من قبل املفتي بأنه ما يف داعي هذه السنة لتجديـد 

ًمة طيبة جزاه اهللا خـريا  وكتب يل كل، ولذلك انتهت عالقتي باجلامعة،العقد مع الشيخ األلباين 
  .)١() ومثلك يف أي صورة كان فهو يقوم بواجبه ( يقول 

 -: باملدينة النبوية–أثر علم األلباين عىل اجلامعة اإلسالمية 
مـن آثـار الـشيخ حممـد نـارص األلبـاين عـىل اجلامعـة اإلسـالمية ((: يقول الشيخ الـشيباين

 فكان الشيخ خيتار مـن ))علم اإلسناد((درس وضعه يف منهج احلديث الذي يدرس يف اجلامعة 
فيــسجله عــىل ، ًصــحيح مــسلم حــديثا للــسنة الثالثــة، وآخــر للــسنة الثانيــة  مــن ســنن أيب داود

ويأيت إىل كتب الرجال كاخلالصة والتقريب فيعمل هلام دراسة حديثيـة عمليـة ، السبورة بالسند
عطي الطالب هـذه الـدروس العمليـة يف كيفية ختريج احلديث، وكيفية نقده من رجاله، فكان ي

 .من الكتب 
ونعمـة البدعـة هـذه جيعلـه ، فعلم اإلسناد هذا الذي ابتدعه الشيخ يف اجلامعـة اإلسـالمية

حيـث إن مجيـع اجلامعـات اإلسـالمية يف الـدول ، أول معلم يقرر هذا العلم يف جامعة يف العـامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته -اإلمام األلباين حياته  )١(
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ن ذلك وحتى جامعـة األزهـر القديمـة العربية أو اإلسالمية يف ذلك الوقت مل يكن فيها يشء م
ــادة اإلســناد  ــدرس م ــن ت ــة مل تك ــن .العريق ــشيخ ع ــل ال ــد رحي ــاره بع ــدرس آث ــان هلــذا ال وك

 .)١())اجلامعة
   - : والتأليف والدعوة وشدة حتمله 

، وهذه املؤلفات إال بتوفيق مـن اهللا،  مل حيصل عىل هذه املكانة العلمية-رمحه اهللا-الشيخ 
والصرب واجللـد عـىل حتـصيل العلـم وتعليمـه ، وهي حمافظته عىل وقته، رىثم هناك عوامل أخ

يف البداية عندما وقعت : وقد دل عىل هذه الصور التي سوف أسوقها من واقع الشيخ ، ونرشه
املغنـي عـن محـل األسـفار يف ((يده عىل جملة املنار، وبدأت مسريته مع علم احلديث أخـذ كتـاب

وأخـذ يبحـث عـن ، حتى أهنى اجلزء األول ثم بدأ يف اجلـزء الثـاين وبدأ يف نسخه ))...األسفار 
ثـم عـاد مـن جديـد للجـزء األول بـصرب عظـيم وجـد ، غريب احلـديث ويـسجله عـىل كراسـته

وقد أطلعني الشيخ يف عمله يف ذلـك النـسخ، فـإذا أنـا : ( واجتهاد قال الشيخ حممد املجذوب 
هتا ألفـني واثنتـي عـرشة يف نـوعني خمتلفـني مـن تلقاء أربعة أجزاء يف ثالثة جملدات تبلغ صفحا

ًاخلط أحدمها عادي والثاين دقيق علـق بـه يف اهلـوامش تفـسريا أو اسـتدراكا  ولعمـر احلـق إنـه .ً
ناهيـك بطلبـة اجلامعـات ممـن ال ، ملجهود يعجز عنه أولو العزم من أهـل العلـم يف هـذه األيـام

تابعــة فكيــف إذا أضــيف إىل ذلــك أن يملكــون أي عزيمــة تــسعفهم بالــصرب عــىل التحقيــق وامل
الشيخ مل يكن يومئذ قد جتاوز العرشين من العمر، وال جرم أن هذا اجلهد اجلبار يف تأليف تلك 
املجلدات مع االستعانة بكل وسائل التحقيق املتيرسة للفتى يومئذ كان ذا تـأثري كبـري يف مترسـه 

ىل رضـاه بـصورة تامـة قـد شـق لـه هبذا الرضب من العمل العلمي فهو وإن كان ال يستحوذ عـ
 .الطريق إىل تقدم أعىل يف هذا املضامر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٦١حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين   )١(
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 وهاتيك املالبسات يرتاءى يل أن ثمة عوامل خفية ، ومن خالل هذه احلياة وتلك النشأة
ًكانت دائبة عىل توجيه الفتى يف ذلك الطريق لتجعل منه يف النهاية واحدا من كبار خدام السنة 

  .)١())املطهرة يف ديار الشام
 جيلس الساعات الطوال يف املكتبـة الظاهريـة حتـى ظـن بعـض -رمحه اهللا-وكان الشيخ 

 .املرتددين عىل املكتبة الظاهرية أنه من املوظفني يف املكتبة
سـاعتني مـن الـزمن إىل الـساعة ،كنت أعمل يف دكاين سـاعة ....((:يقول الشيخ األلباين 

 .لظاهرية أبواهباالثامنة أو التاسعة حينام تفتتح املكتبة ا
وأنطلق إىل املكتبة الظاهرية ثالث ساعات عىل األقل قبل الظهر ثم أصيل ،فأغلق الباب 

الظهر هناك مجاعة مع بعض املرتددين عىل املكتبة فإذا أغلقت أبواهبا ذهبـت إىل دكـاين عملـت 
 .)٢()).....فيها نصف الساعة

ــضا ــن العمــل بالــشئ القليــل((: ًويقــول أي ــع م ــة ، كنــت أقن وأوفــر ســائر وقتــي للمكتب
 .)٣())الظاهرية

حتـى كـان ، ولعـل االهـتامم باحلـديث أصـبح شـغله الـشاغل((: يقول الشيخ حممد العيل
ويبقـى فيهـا اثنتـي عـرشة سـاعة ال يفـرت عـن املطالعـة ، يغلق حمله ويذهب إىل املكتبة الظاهريـة

ه البسيط يف املكتبة يف كثري مـن  وكان يتناول طعام، والتعليق والتحقيق إال أثناء فرتات الصالة
وهلذا قدرته إدارة املكتبة فخصصت لـه غرفـة خاصـة بـه ليقـوم فيهـا مـع بعـض ......األحيان 

ــض  ــل املــوظفني صــباحا  ويف بع ــدخل قب ــدة، فكــان ي ــة املفي ًأمهــات املــصادر بأبحاثــه العلمي
ولكن الشيخ يبقى ، ًكان من عادة املوظفني االنرصاف إىل بيوهتم ظهرا ثم ال يعودون-األحيان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٩٢ علامء ومفكرون عرفتهم للمجذوب ) ١(

 .٢٠جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته –اإلمام األلباين حياته    )٢(

 .٢٢نفس املصدر السابق ص    )٣(




 

 
٩٠ 

 فربام يصيل العشاء ثم ينرصف وإن كل مـن رآه يف املكتبـة آنـذاك ، يف املكتبة ما شاء اهللا له البقاء
ً حتى إن كثريا من الناس كانوا حيملـون ، يعرف مدى اجتهاده وحرصه عىل االستفادة من وقته

  .)١ (ملكتبهعليه لكثرة  اهنامكه يف املطالعة والتأليف أثناء زيارهتم له يف ا
كنت آيت الشيخ عقب صالة الفجر بخمس أو عـرش دقـائق ((:يقول الشيخ عصام هادي 

ًثم يف الساعة السابعة صباحا يذهب ، ً مستمرا يف الكتابة فأجلس معه-رمحه اهللا–فأجد شيخنا 
ًإىل الراحة ملدة ساعتني وأحيانا يذهب الـساعة الثامنـة وأحيانـا التاسـعة وأحيانـا يـصيل الف ً جـر ً

 املهم أنه كان فرتة الصباح ينام ساعتني ثـم يـستمر يف العمـل - رمحه اهللا–وينام حسب حاجته 
دون كلل أو انقطاع إال حلاجة وكنت أبقى أنا إىل صالة الظهر فـسألت عـن وقـت الـشيخ بعـد 

 .)٢ (ًفقيل يل بأنه يستمر يف العمل وأحيانا ينام بعد العرص ثم يستمر يف العمل إىل منتصف الليل
ولقــد (( : )٣(-رمحــه اهللا-يقــول األســتاذ الرحالــة املــؤرخ والنــسابة الــشهري محــد اجلــارس 

كـام عرفـت الـشيخ نـارص .....ًعرفت يف مدينة دمشق عددا من أجلـة املعنيـني بتحقيـق الـرتاث
 وقـد كتـب )٤(ُإذ كان يعد من أحالسها) دار الكتب الظاهرية(الدين األلباين بكثرة ترددي عىل 

  .)٥())..ن فهارسها ونقب عن نوادر خمطوطاهتا ًكثريا م
ًأحيانا يأخذ احلديث منـي سـاعات وأحيانـا : سمعته يقول((: يقول تلميذه عصام هادي 

ً بل أحيانا أمكث أسبوعا يف حديث واحدًاأيام ً(()٦(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٢/ ١حياة الشيخ األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين    )١(

 .٩٨حمدث العرص اإلمام األلباين كام عرفته لعصام هادي ص   )٢(

هـ  وتلقـى تعليمـه هبـا ثـم انتقـل إىل مكـة، وختـرج مـن املعهـد الـسعودي، ١٣٢٨  ولد بنجد سنة هو محد بن حممد اجلارس) ٣(
ومارس عدة وظائف منها التدريس والقضاء، ثم عني مـدير لتعلـيم الريـاض أسـس جملـة الياممـة، ورأس حتريـر جريـدة 

 .هـ١٤٢١ بالتاريخ واجلغرفيا تويف بالرياض سنة الرياض وأصدر جملة العرب وساهم يف حتقيق كتب كثرية تعنى 

 .١/٤٢٣النهاية يف غريب األثر البن األثري :  وهو الكساء الذي بني ظهر البعري حتت القتب انظرسـمجع حل) ٤(

 .٢  ترمجة موجزة للشيخ األلباين لعبداهللا نارص الدورسي ص)٥(

 .٩٩عرفته لعصام هادي ص  حمدث العرص اإلمام األلباين كام )٦(




 

 
٩١ 

 -:قصة الورقة الضائعة 
ذا أثمر هـذا وما، يف هذه القصة يتبني لنا مدى حرص الشيخ وصربه وجلده عىل البحث

: -رمحــه اهللا-اجلهــد عــىل الــشيخ يف مــستقبل حياتــه العلميــة، فلنــدع للــشيخ أن حيــدثنا يقــول 
احلقيقة أين كنت أصبت بمرض يف عيني كنت إذا نظرت إىل اجلدار األبيض فأرى خيال يشء ((

هـذا يـسمى عنـدهم بالذبابـة : يف عيني كالذبابة يتحرك، وملا عرضت نفيس عـىل الطبيـب قـال 
ًوهذا عبارة عن عرق دقيق متفسخ وخرج منه قطـرة دقيقـة جـدا مـن الـدم فنـزل عـىل ، طائرةال

 .العني فهي التي تراها تذهب وجتئ
 !ساعايت : ما عملك ؟ قلت له : سألني الطبيب 

ًجاءك هذا من التعـب فبينـت لـه واقعـي أننـي سـاعايت ومطـالع كثـريا فطلـب منـي : قال
ًىل دكـاين وبـدأت أجلـس يف الـدكان ال أعمـل شـيئا ال يف فرجعـت إ..الراحة مقدار ستة أشـهر

َّبدأ امللل يترسب إيل فأخذت ، َّاملهنة وال يف القراءة واملطالعة مىض عيل نحو أسبوع أو أسبوعان
أمني نفيس وأعللها بـشتى التعلـيالت، وخطـر يف بـايل أن يف املكتبـة الظاهريـة جممـوع لرسـائل 

 فخططـت يف ذهنـي أن أكلـف هنـاك النـساخ أن )١( أيب الدنياعديدة إحداها يف ذم املالهي البن
وإىل أن ينتهي من النسخ أكون أنا ربـام اسـتجمعت واسـرتجعت شـئ مـن ، ينسخ هذه الرسالة

 .راحتي وسالمة عيني
َوذهبت إىل املكتبة الظاهرية وكلفت صاحبنا هذا بأن ينسخ الرسالة، وبدأ فعال ً ملا وصل 

فـذهبت إىل هنـاك إىل املكتبـة . فيهـا نقـص، إن الرسـالة فيهـا خـرم: ولَّإىل منتصفها جاء إيل ليق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًاحافظـ: هــ وكـان٢٠٨ ولـد سـنة بكـر أبـو البغدادي، موالهم، االموي، القريش الدنيا أيب ابن، عبيد بن حممد بن اهللا عبد )١(

 الناس، طبائع يالئم وما الكالم ساليببأ العارفني الوعاظ من وكان عديدة  مصنفات له.التصنيف من ًامكثر للحديث،
األعـالم للـزركيل  ،١٣/٣٩٧سـريأعالم النـبالء : هـ انظر ترمجته٢٨١تويف سنة .أبكاه شاء وإن جليسه، أضحك شاء إن
٤/١١٨. 




 

 
٩٢ 

 .امض يف سبيلك وخيلق اهللا ما ال تعلمون : ًفعال فيها نقص قلت له، اطلعت عىل الرسالة
ًعقيل الباطني يـشتغل لـيال وهنـارا يف : وكان كام يقولون ، انتهى الرجل من نسخ الرسالة ً
ضت أن هذه الرسائل ملا مجعت يف هذا املجلد كغريه مـن البحث أين ذهب هذا النقص ؟ فافرت

 ربام سقط من املجلد هلذا املجلد الورقة أو الورقتان املفقودتـان فخيطهـا يف جممـوع ، املجلدات
 وكتــب املكتبــة ،  فــإذن ال ســبيل إال بالبحــث يف املجــاميع املوجــودة يف املكتبــة الظاهريــة، آخـر

إال أن هنـاك نحــو مائــة ... لعلـوم كــام هـو النظــام العــام الظاهريـة املخطوطــة هـي مرتبــة عــىل ا
ًوهو اسم عىل مسمى ألن كل جملد جيمع عديدا مـن الرسـائل ، ًومخسني جملدا تسمى باملجاميع 

 فقلــت يف ))املجــاميع((ولــذلك وضــعوها حتــت عنــوان ، خمتلــف النظــام والرتتيــب واملواضــيع
 البحـث أن هـذه املجـاميع كـام أهنـا خمتلفـة فبدأت ثـم ممـا يـرس، أن أبدأ هبذه املجاميع: خاطري

فتجد شئ طويل وشئ قـصري و شـئ أبـيض ، ًاملواضيع واملؤلفني فيه خمتلفة نوعية الورق أيضا 
فبـدأت باملجلـد ، هـذا كلـه كـان يـسهل يل طريقـة البحـث. ًو شئ رمادي أزرق أحيانا وهكـذا 

 - واهللا هـذه رسـالة مهمـة-رسـالة األول ثاين  ثالث ما أذكر بالضبط وإذا يب أعثر عـىل عنـوان 
وكنـت أسـجله عنـدي إىل يـوم مـا ، لكن أجد اجلزء الثاين لو كان اجلزء األول كان كمـل األمـر

ننسخه ونـستفيد منـه فلـام أجـد اجلـزء الثـاين أو الثالـث أعـرض عنـه ومـضيت بعـد عديـد مـن 
 وأندم ليتني كتبت املجلدات وإذا يب أعثر عىل املجلد األول لرسالة من تلك الرساالت فأحترس

 .عنوان ورقم اجلزء الثاين وهذا اجلزء األول 
 .ًإذن أخذت عربة فبدأت أسجل أي شئ يعجبني ولو كان ناقصا 

وإذا ،  آخر كنت أبحث عن الورقة الـضائعةء رصت يف يشءهنا بأنني كنت يف يش:املهم
 .أنا اآلن أسجل العناوين التي هي كنوز تعترب ولو كانت غري تامة 

ًانتهيت من مائة ومخسني جملدا وما حصلت عىل الورقـة الـضائعة لكنـي خرجـت : هم امل
 .ًبربح كبري جدا من الناحية العلمية 

البد من أن تتم مـسريتك هـذه وذلـك بالبحـث عـن الورقـة يف جملـدات : فقلت يف نفيس




 

 
٩٣ 

 .احلديث
ت أبحـث وهنـا وجملدات احلديث عندنا يف املكتبة الظاهرية أكثر من مخسامئة جملد، فبـدأ

البحث عن الورقة الضائعة أسهل بكثري ألن املجاميع تبقى صـغرية احلجـم مـن حيـث الطـول 
لكـن أنـا ،  أما موضـوع علـم احلـديث ففـي أكثرهـا كبـرية  والورقـة الـضائعة قـصرية، والقرص

 .دخلـــت يف بحـــث آخـــر هـــو التحـــصيل عـــىل مثـــل هـــذه املواضـــيع مـــن الكتـــب النفيـــسة
 وأسـجل عنـدي يف مـسودات وانتهيـت مـن ًا كبـريًاكان الكتاب جملـدفبدأت آخذ عناوين ولو 

 .مخسامئة جملد دون أن أعثر عىل الورقة الضائعة 
ــشام  ــدنا يف ال ــون عن ــام يقول ــال طــول مــسرية((وك ــل ))ب ــصار أتيــت عــىل ك ــي باخت  يعن

ن قـضية املخطوطات املوجودة يف املكتبة الظاهرية، وأنا طامع إنه لعله يف العلم الفالين لعلـه أل
يعنـي ، خطأ من املجلد فأتيت عىل كتب السرية وكتب التاريخ وكتب األدب وكتـب التـصوف

 .كل العلوم التي فيها كتب خمطوطة 
ويرس اهللا عز وجـل يل هـذا البحـث بحيـث ال يتيـرس إال ملوظـف رسـمي مكلـف وصـل 

اهلا اليد فأقف التيسري إىل درجة أنني كنت أضع سلم عىل اخلزائن ألن هناك رفوف عالية ال تط
ًعىل السلم الـرف مـثال طولـه مـرت أبـدأ مـن هنـا أسـحب أنتهـي مـن هنـاك وأنـا عـىل الـسلم إذا 
ًوجدت شيئا نفيسا نزلت وسـجلته ثـم تابعـت مـسرييت وهكـذا مـررت عـىل املكتبـة كلهـا ومـا  ً
عثرت عىل الورقة الضائعة لكني شاعر بأين أنا الرابح  صـار عنـدي مئـات األسـامء والعنـاوين 

 .من الكتب النفيسة
وهـي عبــارة عـن أوراق مكدســة يف ، يف األخـري أعلـم أن عنــدهم شـئ يــسمى بالدشـت

 .ما أحد يرتدد عليها أو يمد يده إليها ، خزائن
فسألت املوظف املختص وكان ممن يرسه اهللا خلدمتي العلمية فكان يتجاوب معـي قلـت 

 . أو ثالثة  فأطلعني عىل خزانتني، يا أبا مهدي أين يوجد الدشت: له
ًفأخذت أبحث يف هذه الورقات الفلتانة فام وجدت شيئا لكن وجدت أيضا نفائس منها   ً




 

 
٩٤ 

ــضاعي ــن مــسند الــشهاب للق ــة نــسختان م ــة الظاهري ، وكلتامهــا ناقــصتان، )١(عنــدنا يف املكتب
ً واملغربيـة خطهـا مغـريب مجيـل جـدا ومعتنـى هبـا مـن بعـض ، إحدامها رشقية واألخرى مغربية

ومكتوب بجانب كثري إن مل أقل األحاديث ضـعيف موضـوع إىل آخـره، ، هل احلديثاحلفاظ أ
لكن ينقص منها الكراس األول، والنسخة األخرى الرشقية ما لنا وهلا اآلن وإذا يب أفاجأ هبـذا 

وبذلك متت النـسخة النفيـسة فأخـذهتا ، الدشت وجدت الكراس الناقص من النسخة املغربية
ًفرحا مرسورا  . إىل املدير املسئول عن املخطوطاتوانطلقت، ً
وهذا هو الكتاب املوضـوع عنـدكم يف الفهـرس أنـه ، هذا الكراس من الدشت: قلت له 

 .جمهول اهلوية ال يعرف من املؤلف وال يعرف ما هو الكتاب ؟
ومل هيـتم يف ذلـك ألنـه كـام يقولـون عنـدنا ، هذا هو الكتاب، وهذا هـو املؤلـف: قلت له 

 .هو ال هيمه.وأنا بيهمني هذا البحث ،  عىل ليىلكل يغني: بالشام
ثم دارت السنني واأليام وإذا بأخينا عبداملجيد السلفي يقوم بطباعة وحتقيق هذا الكتاب 

 .من هذه النسخة
ًوأخـريا يئـست مـن احلـصول عـىل ، هذا من النفائس التـي حتـصلت عليهـا هبـذا البحـث

 .سب كان أكثر مما أتصور ًلكن ما ندمت أبدا ألن املك، الورقة الضائعة
فكتبتهـا ، رجعت فيام بعد إىل األسامء التي كنت سجلتها هلـذه املؤلفـات واملـؤلفني: املهم

ثـم بعـد أن .ورتبت البطاقات عـىل أسـامء املـؤلفني كـل مؤلـف ومـا لـه، من جديد عىل بطاقات
، تيب اهلجـائيرتبت املؤلفات عىل الرت، انتهيت من ترتيب هذه القصاصات عىل أسامء املؤلفني

 .وكان من ذلك فهرس املنتخبات من خمطوطات املكتبة الظاهرية
ثم جاءت املرحلة األخرية وهي الثمرة املباركة من ذاك اجلهـد األول، فبـدأت أقـرأ هـذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًكان مؤرخا، مفرسا، من علامء الشافعية: حممد بن سالمة القضاعي )١( هــ ولـه ٤٥٤رص،  وتـويف فيهـا سـنة تـوىل القـضاء بمـ.ً

 .هـ٦/١٤٦ األعالم للزركيل و١٨/٩٢ سري أعالم النبالء :العديد من املؤلفات انظر ترمجته 




 

 
٩٥ 

 وهـي التـي تـساعدين عـىل تغذيـة ، وأستخرج منهـا الفوائـد احلديثيـة بأسـانيدها، املخطوطات
ًلدا فيها األحاديـث التـي اسـتخرجتها مـن هـذه املخطوطـات مشاريعي العلمية نحو أربعني جم

  .)١ ())بأسانيدها وترتيبها لتسهيل املراجعة عىل احلروف اهلجائية
ومن الشواهد عىل صربه عىل العلم وشدة حتمله ما ذكـره الـشيخ عبـد العزيـز الـسدحان 

 قـام )٢(اخللـيجأثنـاء حـرب ....((: ومن ذلك ما حكاه الشيخ عىل بن حسن قـال((: حيث يقول
 فيـه ذكـر بعـض أخبـار ))َّكنز العامل((بعض اخلطباء يف بالدنا بنقل حديثا، استخرجه من كتاب 

فبـدأت ....والفتنـة ذاك الوقـت وشـغل هبـا النـاس، وأنباء نزهلا ذاك اخلطيب عىل واقع احلرب
ث و يستفـصلون عـن هـذا احلـدي، األسئلة عن هذا احلديث تتوارد عىل شيخنا من طلبة العلـم

 مصدره ودرجته ؟
َّكنز العامل((فكان املصدر الذي عزا إليه مؤلف كتاب   للحافظ ابن ))تاريخ دمشق(( هو ))ُ

ُ وكان أكثر الكتاب يومئذ خمطوطا مل يطبع منه إال قريب عرشه)٣(-رمحه اهللا-عساكر  ُ ً. 
 صـفحة ً حرفيـا))تاريخ ابن عساكر(( يقرأ النسخة املخطوطة من -رمحه اهللا-فبدأ شيخنا 

 .ُأبحث ..أبحث : ُتصل بالشيخ أسأله واستفصل منه فيقول أف...وورقة ورقة، صفحة
فـسألته فأجـابني - والكتاب بـني يديـه-وبعد مخسة أيام بحث متتالية، حتى دخلت عليه

ُال نامت أعني اجلهالء : بنربة املنترص   أنـه -رمحـه اهللا-َّ ثـم بـني - بتوفيـق اهللا ومحـده–وجدته ! ُ
ُوأنه ال يصح وأنه مصحف حمرف، ًيس مرفوعاموقوف ول ُ!(()٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص - دعوته -اإلمام األلباين حياته   )١(

 م ١٩٩١سنة ) ٢(

 ولـد  املولـد دمشقي.الشافعية فقهاء من عدُي: عساكر ابن االمناء تاج الفضل، أبو ،اهللا هبة بن احلسن بن حممد بن أمحد هو )٣(
و األعـالم ٢٠/٥٥٤سري أعـالم النـبالء :هـ  له العديد من املؤلفات منها تاريخ دمشق انظر٦١٠هـ وتويف سنة ٥٤٢سنة 

 .١/٢١٧للزركيل  

 .٦٣وعرب للسدحان ص اإلمام األلباين دروس مواقف    )٤(




 

 
٩٦ 

مـا : وممـا يـدل عـىل صـربه وجلـده يف طلـب العلـم((: وقال الشيخ باسم فيصل اجلوابرة 
ً بـأن الـشيخ نـارصا صـعد عـىل الـسلم يف املكتبـة - حفظه اهللا -حدثني به الدكتور حممود املرية 

ًوفتحـه، فبقـي واقفـا عـىل الـسلم يقــرأ يف فتنـاول الكتـاب –ً خمطوطـا -ًالظاهريـة ليأخـذ كتابـا 
ملـا ثقـل يف مرضـه ((: ًيقـول الـشيخ الـسدحان أيـضا. )١())الكتاب ملدة تزيد عىل الست ساعات

: أجلـسوين قـالوا : دخلوه إليها قال أ فإذا ، امحلوين إىل املكتبة: الذي مات فيه كان يقول ألهله 
وملـا ضـعفت يـده عـن . بالكتاب فيقرأ عليه يضطجع ويأمر- رمحه اهللا تعاىل–ال تستطيع فكان 

قـال الـشيخ عـيل .الكتابة الطويلة كان يميل عىل بعض أبنائـه وحفدتـه مـا خيرجـه مـن أحاديـث
أمىل الشيخ األلبـاين قبـل وفاتـه بـشهور قليلـة ثـامن عـرشة صـفحة يف ختـريج حـديث ((:حسن 

 .)٢ (خمطوطة ومطبوعةضعيف منكر، حشد له بني يديه عىل طاولته عرشات املراجع احلديثية 
ذكر الشيخ عىل حسن أن الشيخ األلباين اتصل به قبل شهر من وفاته وسـأله عـن تفـسري 

  .)٣ (للقرآن نيس اسمه
أعطوين : وذكر الشيخ عىل خشان أن الشيخ قبل وفاته بأيام كان إذا أفاق من مرضه قال 

 .)٤( البن أيب حاتم ))اجلرح والتعديل((اجلرح الثاين يعني كتاب 
رمحـه -وذكر الشيخ عىل بن حسن أن عبداللطيف نجل الشيخ األلباين أخربه أن الـشيخ 

صـحيح سـنن أيب (( طلب منه قبل نحو ثامن وأربعني ساعة من وفاته إحضار كتـاب -اهللا تعاىل
 .)٥ (ً لينظر فيه شيئا وقع يف قلبه وورد عىل ذهنه))داود

 .زاء فرمحه اهللا رمحة واسعة وجزاه عن األمة خري اجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٠مقاالت األلباين لنور الدين طالب ص    )١(

 .٦٦  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٢(

 .٦٦نفس املصدر السابق ص ) ٣(

 .٦٧نفس املصدر السابق ص ) ٤(

 .٦٧ نفس املصدر السابق ص )٥(




 

 
٩٧ 

 ها الشيخ األلباين أثناء دعوته هاملحن واملصاعب واالبتالءات التي واج
ًوكلـام كـان اإلنـسان أكثـر إيامنـا كـان ، بتالء حاصل لألولياء والصاحلني وأهل العلـمالا

 .البالء عىل قدر ذلك اإليامن
 عهـده والشيخ األلباين أتى بدعوة سلفية قائمة عىل الكتاب والسنة، بيـنام كـان النـاس يف

 .وعدم االلتفات إىل الكتاب والسنة، عىل تعظيم املشائخ وما يسمى باألولياء 
فقـام ، ًوأيضا كان كثري من أهـل العلـم مـن أتبـاع املـذاهب الفقهيـة القائمـة عـىل التقليـد

فلم يكـن األمـر بـاألمر الـسهل أو األمـر ، الشيخ األلباين بنقد هؤالء ودعوهتم إىل إتباع الدليل
 .اهلني

ًا كان هناك جمموعات من الدعاة يـدعون إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل و يتخـذون بعـض أيض
الوسائل أو األساليب التي مل تقم عىل كتاب اهللا وسـنة الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ومـنهج 
ــضهم كــان  ــاءات فبع ــاين مــساجالت ولق ــشيخ األلب ــنهم وبــني ال ــصالح، فكــان بي الــسلف ال

 .عىل األلباين العداوة والعداء يستجيب، والبعض اآلخر كان يشن 
 :وقد جرت له أحداث كثرية خالل هذه الفرتة من جراء دعوتـه إىل التوحيـد مـن ذلـك((

أن مجاعة من مـشايخ بلـده نظمـوا عريـضة ضـده ورفعوهـا إىل مفتـي الـشام بعـد أن مجعـوا هلـا 
ا املفتي بـدوره تشوش عىل املسلمني، فرفعه، أنه يقوم بدعوة وهابية: توقيعات الناس ومفادها 

َّولكـن اهللا مـن عليـه بلطفـه فـسلمه مـن هـذا ، إىل مدير الرشطة، واسـتدعى الـشيخ عـىل إثرهـا
واسـتدعاء وكيـل وزارة الداخليـة لـشؤون األمـن ليبلغـه طلـب مفتـي إدلـب منعـه مـن  .الكيد

 .)٢( )))١(وإبعاده إىل احلسكه، دخول بلده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معجم البلدان لياقوت احلموي :  ر اخلابور انظراحلسكة مدينة تقع يف الشمال الشرقي من دولة سوريا على) ١(

٣/١٣ 
 .٢٧حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة ص)٢(




 

 
٩٨ 

زور والتحذير والتنفـري، ممـا أدى إىل سعى مشايخ الطرق الصوفية للمكر به بالكذب وال
ُوهو الـسجن الـذي سـجن فيـه شـيخ اإلسـالم ابـن ، سجنه ستة أشهر يف سجن القلعة بدمشق

ومـن ،  باإلضافة إىل حتـذير طـالب العلـم وعـوام النـاس مـن االسـتامع إليـه-رمحه اهللا -تيمية 
 .)١( ))جمالسته والدعوة إىل هجره ومقاطعته

 تعـاىل يعقـب عـىل هـذه األحـداث -رمحـه اهللا-وكـان ((:ذوب يقول الدكتور حممد املجـ
إذ ضاعفت من تصميمي عىل العمـل يف خدمـة ، لقد كان هلذا كله آثار عكسية ملا أرادوه: بقوله

  .)٢( ))الدعوة حتى يقيض اهللا بأمره
 يقـوم بعـدد مـن اجلـوالت -رمحـه اهللا  -كـام وكـان شـيخنا ((:يقول الشيخ عصام هادي 

، والرقـة، ومحـص، ومحـاة، كحلـب، زيارات املنتظمـة لغالـب مـدن وقـرى سـورياوال، العلمية
مما سبب له املتاعب من قبل شيوخ التصوف والطـرق واملـذهبيني مـن أعـداء دعـوة ، والالذقية

: ثم ترتب عىل ذلك دخول الشيخ للسجن مـع عـدد مـن العلـامء  قـال شـيخنا.الكتاب والسنة 
م مـع عـدد مـن العلـامء مـن غـري ١٩٦٩ـــ املوافقـة لـسنة ه١٣٨٩َّقدر عيل أن أسـجن يف عـام ((

جريرة اقرتفناها سوى الدعوة إىل اإلسالم وتعليمه للناس، فأساق إىل سجن القلعـة ثـم أفـرج 
عني بعد مدة، ألساق مرة ثانية وأنفى إىل اجلزيرة، ألقيض يف سجنها بـضعة أشـهر أحتـسبها يف 

 :ُ منـع مـن الـدعوة إىل اهللا قـال شـيخنا- اهللا  رمحـه-وبعـد خروجـه ، ))- عز وجل –سبيل اهللا 
فقد قامت احلكومات املتعاقبة بمنعـي مـن اخلـروج إىل املـدن الـسورية يف الزيـارات الـشهرية ((

التي كنت أقوم هبا يف الدعوة إىل الكتاب والسنة، وهو نوع مما يسمى يف العرف الشائع باإلقامة 
 .)٣())حقة من إلقاء درويس العلمية الكثريةكام أننني قد منعت خالل فرتات متال،اجلربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣ األلباين اإلمام  للجنيد ص ) ١(

 .٢٩٥/ للمجذوب ١علامء ومفكرون عرفتهم    )٢(

 .١٢حمدث العرص اإلمام نارص الدين األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص    )٣(




 

 
٩٩ 

وكثـر الطـالب حولـه كـان ، و يف اجلامعة اإلسالمية بعد أن انترش صيت الـشيخ األلبـاين
أبت املعارصة إال أن تكون ((: يقول الشيخ الشيباين يف كتابه حياة األلباين  ، احلساد له باملرصاد

كـل هـذه القـضايا ...((: يف اجلامعة اإلسالمية ويقول الشيخ أيضا بعد نجاح الشيخ ، ))ًحرمانا
فكـادوا لـه ووشـوا بـه عنـد ، آنفة الذكر جمتمعة أثارت عليه احلاقدين من بعض أساتذة اجلامعة

ولفقوا عليه افرتاءات، وشهدوا عليـه شـهادات زور وهبتـان ودسـوا لـه ، املسؤولني يف اجلامعة
فعملـت إدارة ، ال ختفـى عليـه تعـاىل خافيـةونسوا اهللا تعاىل والوقوف بني يديه يـوم ، الدسائس

: وحتمل الشيخ ما ألصق الوشاة به من التهم واالفرتاء وقال، اجلامعة بدورها عىل إهناء خدماته
  .)١( )).... فريض الشيخ بقضاء اهللا بنفس مؤمنة صادقة ))حسبنا اهللا ونعم الوكيل((

 :َّاهلجرة إىل عامن 
، ًإن اهللا قـد جعـل بحكمتـه لكـل شـئ سـببا: نا قـال شـيخ((: يقول الشيخ عـصام هـادي

ًوقدر كل شـئ تقـديرا حـسنا، ًولكل أمر مسمى أجال وكـان مـن ذلـك أننـي هـاجرت بنفـيس ، ً
فبـادرت إىل بنـاء دار ، ))هــ١٤٠٠((َّوأهيل من دمشق الشام إىل عامن يف أول شهر رمـضان سـنة 

 وسـكنتها بعـد كثـري مـن التعـب ًفيها آوي إليها ما دمـت حيـا، فيـرس اهللا يل ذلـك بمنـه وفـضله
و ال زلـت ، واملرض أصابني من جـراء مـا بـذلت مـن جهـد يف رشاء أرض والبنـاء والتأسـيس

ًأشكو منه شيئا قليال  .)٢ ())واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،واحلمد هللا عىل كل حال ، ً
 َّإبعاده من عامن 

ًالث إذ يب أفاجأ بـام يـضطرين اضـطرارا ال وبينام أنا استعد إللقاء الدرس الث((:قال شيخنا 
ًمـسافرا إىل . َخيار يل فيه مطلقـا ً إىل تركهـا ومـن فيهـا مـن العيـال، حيـث مل يبـق يل فيهـا سـكن 

، ًهــ فوصـلتها لـيال١٤٠١/شـوال/١٩وذلك أصيل هنار األربعـاء يف ، مهجري األول دمشق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٦٠ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ١(

 .١٤ حمدث العرص اإلمام نارص الدين األلباين كام عرفته لعصام هادي ص ) ٢(




 

 
١٠٠ 

 .يرصف عني رش القضاء وكيد األعداء   يف أن -تعاىل-وأنا أرضع إىل اهللا ، ًويف حالة كئيبة جدا
ويف الثالثة سافرت بعد االستشارة واالسـتخارة إىل بـريوت مـع كثـري ، فلبثت فيها ليلتني

من احلذر واخلوف ملا هو معـروف مـن كثـرة الفـتن واهلـرج واملـرج القـائم فيهـا والوصـول إىل 
 .)١())بريوت حمفوف باخلطر، ولكن اهللا تبارك وتعاىل سلم ويرس

 روج من بريوت إىل اإلمارات اخل
كتب اهللا يل أن أسافر من بريوت إىل الشارقة مع صحبة أحد إخواننـا فيهـا ((: قال شيخنا

 .)٢( )) يف منزله_ً جزاه اهللا خريا –وأنزلني 
 َّالعودة إىل عامن

ثم قام الشيخ حممد إبراهيم شقرة  بالشفاعة للشيخ األلباين عنـد امللـك الراحـل احلـسني 
ومـا لقيـه الـشيخ مـن أذى مـن قبـل اجلهلـة ،  بعدما كلمه عن الشيخ األلباين ودعوتـهبن طالل
  .)٣(فأمر امللك من فوره بالسامح للشيخ األلباين بالعودة إىل األردن ، واحلساد

ًوكان ممن نالـه الـبالء اإلمـام األلبـاين، كـام نـال كثـريا مـن أئمـة ((:وقال الشيخ السدحان
، وتارة بإخراجه مـن الـبالد، ًتالء اإلمام األلباين متنوعا تارة بالسجناإلسالم قبله ولقد كان اب

 .)٤())إىل غري ذلك... وتارة بالكذب عليه ، وتارة بتشويه السمعة، وتارة بالتهديد
ًوكتب إيل أيضا  يعني الشيخ حممد زياد التكلة  عن بعض تالميـذ الـشيخ ((:ًويقول أيضا  َّ

ًه أن الشيخ نارصا اعتدي عليه يف دمشق بالرضب يف الشارع مـرة  أنه ذكر ل-رمحه اهللا-األلباين  ُ ً
 .)٥( ))من قبل أحد السفهاء املدفوعني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥نفس املصدر السابق ص ) ١(

 .١٥نفس املصدر السابق ص) ٢(

 .١٥ نفس املصدر السابق ص )٣(

 .٤٠سدحان ص  اإلمام األلباين  دروس ومواقف وعرب لل) ٤(

 .٤٧ نفس املصدر السابق ص )٥(




 

 
١٠١ 

 -:أخبار تدل عىل مكانته وذيع صيته 
ً اختري عضوا يف جلنة احلديث التي شكلت يف عهد الوحدة بـني مـرص و سـورية لـإلرشاف -١

 .عىل نرش كتب السنة وحتقيقها 
ًيخ حممد بن إبراهيم مفتي اململكـة العربيـة الـسعودية سـابقا ليتـوىل مـادة  انتدبه فضيلة الش-٢

احلديث وعلومه وفقهه يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، وبقي فيها ثـالث سـنوات 
ًهـ وقد اختارته رئاسة اجلامعة ليكون عـضوا يف ١٣٨٣هـ وحتى هناية عام ١٣٨١من عام 

 .جملس اجلامعة

أن يتوىل مشيخة احلـديث فيهـا فاعتـذر عـن ) اهلند ( امعة السلفية يف بنارس  طلبت منه اجل-٣
 .ذلك 

حسن بن عبـداهللا آل الـشيخ  / طلب منه وزير املعارف يف اململكة العربية السعودية الشيخ -٤
 وقـد ، أن يتوىل اإلرشاف عـىل قـسم الدراسـات العليـا للحـديث يف جامعـة مكـة املكرمـة

 .قيق ذلكحالت بعض الظروف دون حت

 ملـك اململكـة العربيـة الـسعودية -رمحـه اهللا- وقع عليه اختيار امللك خالد بن عبـدالعزيز -٥
هـ حتـى ١٣٩٥ًالراحل ليكون عضوا يف املجلس للجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة من 

 .هــ ١٣٩٨عام 

هذا مل حتصل و،  خصصت له إدارة املكتبة الظاهرية بدمشق غرفة ليتفرغ للبحث والتحقيق-٦
 .)١(ألحد من قبله 

 .)٢(هــ١٤١٩ فوزه بجائزة امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية عام -٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٧٤  حياة األلباين للشيباين ) ١(

 .١٢٣ اإلمام األلباين دوس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٢(




 

 
١٠٢ 

 - :-رمحه اهللا-وفاته 
ُ يف الثالث السنوات األخرية من عمره يعاين – رمحه اهللا –كان (( :يقول الشيخ السدحان ُ

ًوكان مع كل ذلك صابرا حمتسبا، من عدة أمراض وقـد رأيـت ذلـك ، ًجسمه كثـرياوقد نحل ، ً
 . ُومن األمراض التي كان يعاين منها فقر الدم والكبد وإحدى كليتيه، بنفيس قبل موته بشهر

  آخر عرص يـوم - رمحه اهللا -تويف ... وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والدعوة والصرب
ىل الفـردوس هــ جعـل اهللا تعـا١٤٢٠السبت الثـاين والعـرشين مـن شـهر مجـادى اآلخـرة سـنة 

 .)١ ()).األعىل مثواه
َّ يف مدينة عامن عاصمة ، عن عمر يناهز الثامنة والثامنني....((:يقول الشيخ إبراهيم العيل

 قد أوىص بتعجيل دفنه، واختار أن يدفن يف أقرب مكـان كـي ال - رمحه اهللا-وكان....األردن 
 .ملشيعون سياراهتمُيضطر من حيمل جنازته إىل وضعها يف السيارة ومن ثم يركب ا

حيث صيل عليه بعد صالة العشاء مـن نفـس ، ُفكان له ما أوىص وفعل بجنازته ما اختار
ُودفن يف مقربة قديمة وقريبـة يف حـي ، اليوم وقد صىل عليه األستاذ الشيخ حممد إبراهيم شقرة

ًوشيع محال باأليدي عىل األكتاف ومشيا ، ماركا اجلنوبية/مهالن ً ُ. 
ملشيعني له ما يقارب األلفني وهذا عدد كبري وكثـري بالنـسبة لـساعة وفاتـه وقد بلغ عدد ا

ُولـو أجـل ، وألن الكثري من الناس مل حيرضوا اجلنازة ألن اخلرب مل ينترش إال بعـد دفنـه، وجتهيزه
ُدفنه لكانت جنازته مشهدا قـل أن يـسمع بمثلـه فرمحـه اهللا رمحـة واسـعة وأسـكنه يف عليـني و ! ً

 .)٢()) والصديقني والشهداء والصاحلني وجعل قربه روضة من رياض اجلنةحرشه مع النبيني
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٢نفس املصدر السابق ص )١(

 .٥٢حممد نارص الدين األلباين إلبراهيم العيل ص    )٢(




 

 
١٠٣ 

 :وصية الشيخ التي كتبها ألهله وأصدقائه وكل من أحبه يف اهللا تعاىل
أويص زوجتي وأوالدي وأصدقائي وكل حمـب يل إذا بلغـه وفـايت أن يـدعو يل بـاملغفرة ((
 .فوع َّ وأال يبكون عيل نياحة وبصوت مر–ً أوال –والرمحة 

وال خيربوا من أقاريب وإخواين إال بقدر ما حيصل هبم واجب ،  أن يعجلوا بدفني-:ًوثانيا
جاري وصـديقي املخلـص، ومـن خيتـاره ) عزت خرض أبو عبداهللا ( وأن يتوىل غسيل ، جتهيزي

 .هو إلعانته عىل ذلك
،  يف الـسيارةاختيار الدفن يف أقرب مكان لكي ال يضطر من حيمل جنـازيت إىل وضـعها: ًثالثا

وبالتايل يركب املشيعون سياراهتم، وأن يكون القرب يف مقربة قديمة يغلب عىل الظن أهنـا سـوف ال 
ًفضال عـن –وعىل من كان يف البلد الذي أموت فيه أال خيربوا من كان خارجها من أوالدي  .ُتنبش

ًك سـببا لتـأخري  وتعمـل عملهـا فيكـون ذلـ،  إال بعد تشييعي، حتى ال تتغلـب العواطـف–غريهم 
 - كلهـا–وأويص بمكتبتـي ...ًسائال املوىل أن ألقاه وقد غفر يل ذنويب ما قدمت وما أخرت.جنازيت

ًســواء مــا كــان منهــا مطبوعــا أو تــصويرا أو خمطوطــا  ً  ملكتبــة اجلامعــة – بخطــي أو بخــط غــريي –ً
والـسنة وعـىل مـنهج  يف الـدعوة للكتـاب –اإلسالمية يف املدينة املنـورة، ألن فيهـا ذكريـات حـسنة 

ً كنــت مدرســا فيهــا راجيــا مــن اهللا تعــاىل أن ينفــع هبــا ر يــوم–الــسلف الــصالح  َّادهــا كــام نفــع وً
 . طالهبا وأن ينفعني هبم وبإخاليص ودعواهتم – يومئذ –بصاحبها 

) I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9
Q P O N M L K J   (]١٥:األحقاف[  . 

 هــ                             وكتبه١٤١٠مجادى األوىل /٢٧ 
                                                             الفقري إىل رمحة ربه

  )١(الدين األلباين                                                          حممد نارص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣م العيل ص  حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص إلبراهي) ١(
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 -رمحه اهللا -وهذه صورة من وصيته بخط يده 
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 الفصل األول
 منهج الشيخ األلباني يف الدعوة إىل اهللا
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تباع الكتاب والسنة اوذلك ب، قام منهج الشيخ األلباين عىل منهج السلف الصالح

< ? @ A (:ًانطالقا من قوله تعاىل،  عىل منهج السلف الصالحهامالصحيحة وفهم

Q P O N M L K J I H G F E D C B R (    
خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين (:  ومن قوله صىل اهللا عليه وسلم ]١١٥:نساءال[

َقال لم بعد قرنه قرنني أو ثالثةال أدري أذكر النبي صىل اهللا عليه وس:قال عمران  )يلوهنم َ 
بي ُّالنَّ وال يستشهدون ، وال يؤمتنون، ويشهدون، ًإن بعدكم قوما خيونون(: وسلم عليه اهللا صىل ِ

ْعنو .)١ ()وينذرون وال يفون ويظهر فيهم السمن ِعبد َ ْ َقال ، اهللاِ َ َسئل : َ ِ بي ُ ُّالنَّ  عليه اهللا صىل ِ
ُّأي وسلم اس َ ٌخري ِالنَّ ْ ثم جييء قوم تسبق ، ثم الذين يلوهنم، قرين ثم الذين يلوهنم(: ؟ قال َ

  .)٢ ()شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته
وقـد اتـضح أمامـه الطريـق ، تـهمن هذه األدلة والرباهني  انطلـق الـشيخ األلبـاين يف دعو

رمحـه -وأخذ الشيخ األلبـاين ، وهو منهج السلف الصالح يف الدعوة إىل اهللا، واملنهج الصحيح
،  يضع منهج دعوته، واألساس الذي ينبغي أن تكون عليه الدعوة إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل-اهللا

لح آخـر هـذه األمـة إال بـام لـن يـص (- :)٣( -رمحـه اهللا-وقد قال إمام دار اهلجرة اإلمام مالـك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُيـشهدَ ال: باببدء الوحي، : أخرجه البخاري كتاب ) ١( َ َعـىل َْ ِشـهادة َ َ َ ٍجـور َ ْ َإذا َ َأشـهد ِ ِ ْ :  ومـسلم كتـاب٢٦٥١ رقـم احلـديث ُ

   .٦٤٧٥فضل الصحابة والذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم رقم احلديث : فضائل الصحابة، باب

:  ومـسلم يف كتـاب٦٦٥٨ُ يشهد عىل شهادة جـور إذا أشـهد رقـم احلـديث ال: بدء الوحي، باب: أخرجه البخاري كتاب) ٢(
  .٦٤٦٩فضل الصحابة والذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم رقم احلديث : فضائل الصحابة، باب

 الفقهية املشهورة ولـد باملدينـة عـام  املدين أبو عبداهللا إمام دار اهلجرة وأحد أئمة املذاهب اإلمام مالك بن أنس األصبحي) ٣(
 .٨/٤٨ سري أعالم النبالء ٦/٣١٦احللية : هـ من مؤلفاته املوطأ انظر ترمجته ١٧٩هـ وتويف هبا عام ٩٣




 

 
١٠٩ 

ًصلح به أوهلا فام مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا ً(()١(. 
وفقر، وأمراض ،  استعامر، وجهل، ولقد نظر الشيخ األلباين إىل واقع املسلمني املحزن

 :وتدبر حديث ابن عمر قال سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول ، ومعنوية، حسية
 عليكم اهللا سلط اجلهاد وتركتم، بالزرع ورضيتم، البقر أذناب وأخذتم، بالعينة متبايعت إذا(

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : ن قالوحديث ثوبا، )٢()دينكم إىل ترجعوا حتى ينزعه ال ذال
 قلة ومن قائل فقال )قصعتها إىل األكلة تداعى كام عليكم تداعى أن األمم  يوشك( :وسلم
 صدور من اهللا ولينزعن السيل كغثاء)٣(غثاء ولكنكم كثري يومئذ أنتم بل( :قال ؟ يومئذ نحن

 :قال ؟ الوهن وما اهللا يارسول قائل فقال )الوهن قلوبكم يف اهللا وليقذفن منكم املهابة عدوكم
ُعلم أن املخرج من هذا النفق املظلم هو الرجوع إىل ، )٤( )املوت وكراهية الدنيا حب(

 ولكن ، اإلسالم، وتطبيق أحكامه، واالهتداء هبدي سيد املرسلني حممد صىل اهللا عليه وسلم
ما هو الطريق، واملسلك القويم، والرصاط املستقيم الذي ينبغي سلوكه، والسري عىل منواله ؟ 

وساروا عليه ، وآمنوا به، أو السابقني األوليني الذين شهدوا الوحي! هل عىل طريق املتأخرين
دنيا  يف ال، وحازوا املناقب والرشف العظيم، ونرشوا الفضيلة، ففتحوا القلوب قبل البلدان

! (:  والذين أثنى اهللا  عليهم بقوله،  وأخضعوا األمم ألحكام اإلسالم، واآلخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٨٨  الشفاء للقايض عياض ) ١(

 يف عـدي وابـن  ٢/٦٥ الكنـى يف الـدواليب ٣٤٦٤يف النهي عن العينة رقـم احلـديث : كتاب البيوع،  باب :سنن أيب داود ) ٢(
 وقـد صـححه األلبـاين ٤٦٤  والطرباين يف مـسند الـشاميني  ص   ٣١٦ / ٥  يف السنن الكربىوالبيهقي٥/٣٦٠ الكامل
 .١/٤٢السلسلة الصحيحة : انظر

َلغثا)٣( ْالسيل فوق جييء ما : ّواملد بالضم اءـُ َّمما َّ ِحيمله ِ ْ َالزبد من َ َوالوسخ َّ النهاية يف غريب األثر البن األثـري ص : نظرا. وغريه َ
٦٦١. 

وصـححه  ) ٤٢٩٧ ( املالحم،  باب تداعي األمم عىل اإلسـالم رقـم احلـديث:  كتاب داود أبو  و ٢٧٨ / ٥  أمحد أخرجه)٤(
   .٢/٦٤٧السلسلة الصحيحة : الشيخ األلباين انظر
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وقبـل اخلـوض يف هـذا املـنهج، ، منهج الـسلف الـصالحنعم لقد اختار هذا املنهج، وهو 
 وبيان معنى السلفية ومن هم السلف ؟، وهو منهج السلف الصالح ال بد من تعريف

والفـضل، ، واإليـامن، وسـبق بـالعلم، هذه الكلمة من حيـث اللغـة تـدل عـىل مـن تقـدم
ي قرابتـك ًوالـسلف أيـضا مـن تقـدمك مـن آبائـك، وذو...((:،قـال ابـن منظـور )١(واإلحسان

ــضل ــذين هــم فوقــك يف الــسن والف ــن )) وأحــدهم ســالف، ال  وهلــذا ســمي الــصدر األول م
  :السلف هو املتقـدم قـال تعـاىل: قال الراغب األصفهاين، والتابعني السلف الصالح، الصحابة

ـــاء : ولفـــالن ســـلف كـــريم  ...   ]٥٦:الزخـــرف [)� ¡ ¢ £( أي آب
ُّكل:ويف القاموس املحيط ، متقدمون ٍعمل ُ َ ٍصالح َ ُقدمته ِ َ َّْ ٍفرط أو ،َ َ َفرط َ َلك ََ ُّوكل ،َ ْمـن ُ َتقـدمك َ َ َّ ََ 

ِآبائك من َوقرابتك ِ ِ َ َوآخرون ...َ َمنْسوبون َ ِالسلف إىل َ َ َّ )٢(. 
،  فهـو وصـف الزم خيـتص عنـد اإلطـالق بالـصحابة ريض اهللا عـنهم-:أما االصـطالح

 )٣(.تباعا او، ًاويشاركهم فيه غريهم تبع
ــرشعية األحكــام يف يرجــع مــن ) الــسلفي (:وقيــل   مــا وهيــدر، والــسنة، الكتــاب إىل ال

 .)٤(سوامها
بفتحتــني وهــو مــن كــان عــىل مــذهب : الــسلفي(( : -رمحــه اهللا-وقــال احلــافظ الــذهبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت املنهج الـسلفي،  وكتـاب الـشيخ عمـرو عبـداملنعم سـليم،  استفدت يف الباب من كتاب الشيخ سليم اهلاليل،  ملاذا اخرت) ١(

 . املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين

فـصل الـسن  حــرف الفـاء  واملفـردات يف غريــب القـرآن  للراغــب ) ســلف(  مـادة ٦/٦٠  لـسان العـرب البــن منظـور   )٢(
  ١/١٦٠٦٠ و القاموس املحيط للفريزآبادي ٢٤٤األصفهاين ص  

 ٣٠ كتاب  ملاذا اخرتت املنهج السلفي عمرو عبداملنعم سليم  ص  )٣(

  .١/٤٤٤املعجم الوسيط  للزيات وزمالئه باب السني ) ٤(
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  .)١( ))السلف
 -:ويمكن أن نلخص أقوال أهل العلم يف قصدهم بالسلف  

 .ريض اهللا عنهم فقطأهنم الصحابة : األول
 .أهنم الصحابة والتابعون : الثاين
 .أهنم الصحابة والتابعون وتابعو التابعني : الثالث

املراد بمذهب الـسلف مـا كـان عليـه الـصحابة (( :)٢(-رمحه اهللا-وقال اإلمام السفاريني 
ن شـهد لـه وأئمة الدين ممـ، الكرام رضوان اهللا عليهم، وأعيان التابعني هلم بإحسان، وأتباعهم

ًباإلمامة، وعرف عظم شأنه يف الدين، وتلقى الناس كالمهم خلفـا عـن سـلف دون مـن رمـي 
واملرجئـة، واجلربيـة، ، والقدريـة، والـروافض، أو شهر بلقب غري مرض مثـل اخلـوارج، ببدعة

 .)٣())ونحو هؤالء، واملعتزلة، والكرامية، واجلهمية
 الثابـت واحلـق ، املنـصور املذهب هو السلف ذهبم((: وقال أيضا مبينا مذهب السلف

 مكرمـة ولكـل ، فائزة خري بكل هي التي املرحومة والطائفة ، الناجية الفرقة هم وأهله ، املأثور
، الـصدر سـالمة مـن ذلـك وغـري ، احلـق ورؤيـة ، احلـوض عىل والورود، الشفاعة من ، راجية

 مـن أعلـم ناخلـالفو يكون أن حالامل فمن ، النصوص به جاءت ملا والتسليم ، بالقدر واإليامن
 تعـاىل - اهللا عـرف وال ، الـسلف قدر يقدر ال ممن لديه حتقيق ال من بعض يقوله كام ، السالفني

 .)٤())املعرفة حق به املؤمنني وال، رسوله وال -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١/٦ سري أعالم النبالء للذهبي ) ١(

 وتـويف ،هــ١١١٤ سـنة ولد واألدب واألصول ديثاحل عامل العون أبو الدين شمس السفاريني سامل نب أمحد بن حممد هو )٢(
 .١٠/٢٦٢ معجم املؤلفني لكحالة ٦/٢٤٠ للزركيل األعالم يف ترمجته: انظر هـ، ١١٨٨ سنة

 .١/٢٠  للسفاريني سواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ولوامع األنوار ) ٣(

  .١/٢٥نفس املصدر السابق ص )٤(
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فيجب ، السلفية نسبة إىل السلف((: ً مبينا معنى السلفية-رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 ومـا ، ، وبالتايل تفهم النـسبة" السلف" هم السلف إذا أطلق عند علامء املسلمني أن نعرف من

السلف هـم أهـل القـرون الثالثـة، الـذين شـهد هلـم رسـول اهللا ، ويف داللتها  ، وزهنا يف معناها
باخلريية يف احلديث الصحيح املتواتر املخرج يف الصحيحني، وغريمها عن   صىل اهللا عليه وسلم

ثـم الـذين ، خـري النـاس قـرين( : أنـه قـال لصحابة عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلممجاعة من ا
هؤالء القرون الثالثة الذين شهد هلـم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ، )١( )ثم الذين يلوهنم، يلوهنم
  .)٢(والسلفيون ينتمون إىل هؤالء السلف ،  تنتمي إىل السلفة فالسلفي، باخلريية وسلم

 هل السلفية منهج ؟ أم مجاعة؟وهنا قد نتساءل 
ال مجاعة وتنظيم كام يظنه الـبعض، وهـذا مـا دعـا إليـه األلبـاين، ، السلف منهج، وطريقة

 عـىل أحـد الـدعاة - رمحه اهللا-وما قرره يف كثري من كتبه، وحمارضاته، وقد أنكر الشيخ األلباين
 الـدعوة ....((: -محه اهللار-فيقول ! السلفيني الذي نسب إىل نفسه أنه مؤسس الدعوة السلفية 

 اهللا صـىل حممـد وأنبيائه ،رسله خاتم عىل تعاىل اهللا أنزل كام احلق اإلسالم دعوة هي إنام السلفية
 كان من كائنا البرش من ألحد وليس، ومرشعها ،مؤسسها هو سبحانه وحده فاهللا، سلم و عليه
 كـان إنـام، عليـه وسالمه هللا صلوات حممد األكرم النبي وحتى، وترشيعها ،تأسيسها يدعي أن

 يف التـرصف لـه ًمـسموحا يكـن ومل، الـدقيق الكامل والتبليغ ،األمني الواعي التلقي فيها دوره
و سـام تأسـيس هـذه الـدعوة ، عـال مهـام إنـسان فادعـاء وهلذا، ووحيه، تعاىل اهللا رشع من يشء

ً مل يكن رشكا أكـرب، والعيـاذ هذا إن، اإلهلية املباركة إنام هو يف احلقيقة خطأ جسيم، وجرح بليغ
  .)٣( ))باهللا تعاىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٨بق خترجيه صس) ١(

  .٢/١رشيط من أرشطة سلسلة اهلدى والنور رقم ) ٢(

 .٨٩  التوسل أنواعه وأحكامه  لأللباين رمحه اهللا ص  ) ٣(




 

 
١١٣ 

ُيقول الشيخ األلباين رمحه اهللا أيضا ملا سئل ملاذا التسمي بالسلفية ؟ أهي دعوة حزبية أم طائفيـة  ً
 أو مذهبية ؟ أم هي فرقة جديدة يف اإلسالم ؟

ومـا  ،ويف لغـة الـرشع، إن كلمة السلف معروفـة يف لغـة العـرب((: – رمحه اهللا –فأجاب 
هيمنا هنا هو بحثها من الناحية الرشعية، فقد صـح عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف مـرض 

 ، )١()فــاتقي اهللا  واصــربي ونعــم الــسلف أنــا لــك( : – ريض اهللا عنهــا – فاطمــة ةموتــه للــسيد
ًوحـسبنا مثـاال واحـدا،  أكثر من أن يعـد وحيـىصويكثر استعامل العلامء لكلمة السلف، وهذا ً ،

 .وهو ما حيتجون به يف حماربة البدع 
ال جيوز ((: ًزاعام أن ال أصل هلا فيقول، ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة

أنـا متبـع للـسلف : ال جيـوز أن يقـول  مـسلم ((:وكأنـه يقـول ، ))!للمسلم أن يقـول أنـا سـلفي 
 .))كانوا عليه من عقيدة، وعبادة، وسلوكالصالح فيام 

 يلـزم منـه التـربؤ مـن اإلسـالم الـصحيح – لو كـان بعينـه –ال شك أن مثل هذا اإلنكار 
 كـام يـشري احلـديث  وعـىل رأسـهم النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم، الذي كان عليه سلفنا الصالح
 خري الناس قرين، ثـم الـذين (:  وغريمها عنه صىل اهللا عليه وسلم، املتواتر الذي يف الصحيحني

بيـنام ، فال جيوز ملسلم أن يتربأ من االنتساب إىل السلف الـصالح، )٢( )ثم الذين يلوهنم، يلوهنم
 .مل يمكن ألحد من أهل العلم أن ينسبه إىل كفر أو فسوق ، لو تربأ من أية نسبة أخرى

ب ؟ سواء كان هذا ٌوالذي ينكر هذه التسمية نفسه ترى أال ينتسب إىل مذهب من املذاه
 ًاملذهب متعلقا بالعقيدة، أو بالفقه ؟

ًفهو إما أن يكون أشعريا، أو ماتريديا أو ، ًأو حنفيـا،  وإمـا أن يكـون مـن أهـل احلـديث، ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ناجى بني يدي النـاس ومل خيـرب صـاحبه فـإذا مـات أخـربه بـه رقـم احلـديث :كتاب اإلستئذان، باب :أخرجه البخاري) ١(

  .٦٣١٣من فضائل فاطمة رقم احلديث :باب فضائل الصحابة، : ومسلم كتاب ٦٢٨٥

  .١٠٨سبق خترجيه ص ) ٢(




 

 

 مع إن الذي ينتسب إىل ، ًأو حنبليا مما يدخل يف مسمى أهل السنة واجلامعة، ًأو مالكيا، ًشافعيا 
، ألربعة فهو ينتـسب إىل أشـخاص غـري معـصومني، بـال شـكاملذهب األشعري، أو املذاهب ا

 فليت شعري هال أنكر مثل هذه االنتسابات إىل األفـراد ، وإن كان منهم العلامء الذين يصيبون
 .غري املعصومني ؟

، – عىل وجـه العمـوم -فإنه ينتسب إىل العصمة ، وأما الذي ينتسب إىل السلف الصالح
ومـا  ،^فرقة الناجية أهنا تتمسك بام كـان عليـه رسـول اهللا  من عالمات ال ^وقد ذكر النبي 

ُوهـي نـسبة تـرشف املنتـسب .ً فمن متسك هبم كان يقينا عىل هدى من ربـه ، كان عليه أصحابه
 وتيرس له سبيل الفرقة الناجية، وليس ذلك ملن ينتـسب أيـة نـسبة أخـرى  ألهنـا ال تعـدو ، إليها

 :ًواحدا من أمرين 
شــخص غــري معــصوم، أو إىل الــذين يتبعــون مــنهج هــذا الــشخص غــري ًإمــا انتــسابا إىل 

 ، وعىل العكس منه عصمة أصحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم، املعصوم، فال عصمة كذلك
ونحن نرص ونلـح أن يكـون فهمنـا  هوسنة أصحابه من بعد، وهو الذي أمرنا أن نتمسك بسنته

ًن يف عـصمة مـن أن نميـل يمينـا، أو وفق منهج صحبه لكي نكـو ^وسنة رسوله ، لكتاب اهللا
ومن أن ننحرف بفهم خاص لنا ليس هناك ما يدل عليه من كتـاب اهللا سـبحانه، وسـنة ، ًيسارا 

ــرين  ، ^رســوله  ــسبب يعــود إىل أم ــسنة ؟ ال ــاب وال ــساب إىل الكت ــاذا ال نكتفــي باالنت ــم مل ث
 .مية بواقع الطوائف اإلسال: متعلق بالنصوص الرشعية واآلخر: أحدمها:اثنني

 آخر إضـافة إىل ءًبالنسبة للسبب األول فنحن نجد يف النصوص الرشعية أمرا بطاعة يش
فلـو   ]٥٩:النـساء[ )Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  (:والسنة كـام يف قولـه تعـاىل، الكتاب

، والسنة مع أنه قد ُكان هناك ويل أمر مبايع من املسلمني لوجبت طاعته كام جتب طاعة الكتاب
ًخيطئ هو ومن حوله فوجبت طاعته دفعا ملفـسدة اخـتالف اآلراء، وذلـك بالـرشوط املعروفـة 

< ? @ E D C B A ( :وقـال اهللا تعـاىل، )١()ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـحيح اإلسـناد، ووافقـه الـذهبي، وصـححه : ، وقال٥٨٧٠، و احلاكم رقم احلديث ١٠٩٥أخرجه أمحد رقم احلديث  ) ١(

= 

١١٤ 




 

 
١١٥ 

R Q P O N M L K J I H G F (]١١٥:النساء[ . 
وال ريـب أن ذكـره سـبيل املـؤمنني إنـام هـو ، إن اهللا عز وجل يرتفع عن العبث وال شـك

ًحلكمة، وفائدة بالغة فهو يدل عىل أن هنـاك واجبـا مهـام ، تباعـا لكتـاب اهللا سـبحانهاوهـو أن ، ً
وهـم أصـحاب الرسـول ، ما كان عليه املسلمون األولونجيب أن يكون وفق  rولسنة رسوله

وهذا ما تنادي بـه الـدعوة الـسلفية، ، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، صىل اهللا عليه، وسلم
 .وما ركزت عليه يف أس دعوهتا، ومنهج تربيتها 

 جتمــع األمــة، وأي دعــوة أخــرى تفــرق األمــة يقــول اهللا – بحــق –إن الــدعوة الــسلفية 
، ومن يفرق بني الكتاب، والسنة من جهة  ]١١٩:التوبة  [)I H G  (:لعزوج

ًوبني السلف الصالح من جهة أخرى ال يكون صادقا أبدا ً. 
ً فالطوائف، واألحزاب اآلن ال تلتفت مطلقـا إىل إتبـاع سـبيل ، أما بالنسبة للسبب الثاين

يــة، وأيدتــه بعــض األحاديــث منهــا حــديث الفــرق الــثالث املــؤمنني الــذي جــاء ذكــره يف اآل
َأنا َماهي التي عىل مثل (: بأهنا  rوالسبعني، وكلها يف النار إال واحدة وصفها رسول اهللا  ِعليه َ ْ َ َ  

ِوأصحابىاليوم  َ ْ ومنهـا حـديث .تلك اآلية التي تذكر سبيل املـؤمنني  وهذا احلديث يشبه ، )١() ََ
 إذن )٢()بعدي  من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم( :العرباض بن سارية وفيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقـه صحيح عـيل رشط الـشيخني،  انظـر تعل:، وقال الشيخ شعيب األرنؤؤط ١/١٧٨األلباين انظر السلسلة الصحيحة   =

 .١/١٣١عىل مسند اإلمام أمحد 

 والطـرباين يف املعجـم الكبـري رقـم ٢٦٤١ما جاء يف افـرتاق هـذه األمـة رقـم احلـديث :اإليامن، باب:كتاب ،رواه الرتمذي) ١(
  .١/٣٥٨السلسلة الصحيحة: انظر.  هذا حديث حسن غريب، وحسنه األلباين: ، وقال الرتمذي ٧٥٥٣احلديث 

، ٤٦٠٧لـزوم الـسنة رقـم احلـديث : الـسنة، بـاب : كتـاب ،د، وأبو داو١٧١٨٤يف مسنده رقم احلديث  رواه اإلمام أمحد ) ٢(
اتبـاع : ،  وابـن ماجـه بـاب٢٦٧٦ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع رقم احلـديث : العلم، باب: كتاب،والرتمذي 

حـديث حـسن :،وقال الرتمذي ٥ احلديث ، وابن حبان يف صحيحه رقم٤٢سنة اخللفاء الراشدين املهديني رقم احلديث
 .٥٤صفة الفتوى واملفتي واملستفتي البن محدان حتقيق األلباين ص : انظر . صحيح،  وصححه كذلك األلباين




 

 
١١٦ 

 نحـن –راشـدين، وال بـد لنـا وسنة اخللفـاء ال،  سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم، هناك سنتان
إننـا نفهـم :  وال جيـوز أن نقـول ، وسـبيل املـؤمنني، والـسنة،  أن نرجع إىل الكتـاب–املتأخرين 
 .ًوالسنة استقالال  دون االلتفات إىل ما كان عليه سلفنا الصالح ، الكتاب

 أو ! أنـا مـسلم فقـط : فـال يكفـي أن نقـول، وال بد من نسبة مميـزة دقيقـة يف هـذا الزمـان
وغـريهم مـن ، واإلبـايض، والقاديـاين، فكـل الفـرق تقـول ذلـك ؛ الرافـيض! مذهبي اإلسالم 

 .الفرق فام الذي يميزك عنهم ؟
 مـن –ًوالـسنة ملـا كفـى أيـضا ألن أصـحاب الفـرق ، أنـا مـسلم عـىل الكتـاب: ولو قلت 

لتـسمية وال شـك أن ا، تباع هـذين األصـلني كـذلكا يدعون – وحزبيني ، وماتريديه، أشاعره
وعىل منهج سـلفنا ، والسنة، أنا مسلم عىل الكتاب: الواضحة اجللية املميزة البينة هي أن نقول 

 وعليـه فـإن الـصواب الـذي ال حميـد عنـه أنـه ال ))أنا سلفي((وهي أن نقول باختصار ، الصالح
والعلـم، ، والتـصور، يكفي االعتامد عىل القرآن، والسنة دون منهج السلف املبني هلام يف الفهـم

  .)١ ())...والدعوة، واجلهاد ، والعمل
وذكـر ، لقد دعا الشيخ األلباين إىل هذا املنهج السلفي، وحدد معـامل هـذه الـدعوة املباركـة

 )٢(-:وحمارضاته وهي، هذه املعامل يف كتبه
 . فهم السلف الصالح  وعىل، والسنة الصحيحة،  الرجوع إىل الكتابً:أوال
 .وتربية الناس عىل التوحيد الصحيح ،  مما علق هبا تصفية العقيدة:ًثانيا

 . حماربة البدع، والتحذير منها :ًثالثا

وإزالة اجلمـود املـذهبي، ، يف ضوء الكتاب والسنة،  إحياء املنهج العلمي اإلسالمي:ًرابعا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين  لعبداملنعم سليم ص )١(

 وكتاب ٣٣ً وكتاب كن سلفيا عىل اجلادة للسحيمي  ص  ٢٢هذا معلوم باستقراء منهج السلف  انظر املصدر السابق ص ) ٢(
  .٩٩ جهوده يف خدمة السنة ص – دعوته –اإلمام األلباين حياته 




 

 
١١٧ 

  .والتعصب احلزيب الذي سيطر عىل عقول كثري من املسلمني

 .التصفية والرتبية : ًخامسا

 . فهم السلف الصالحالرجوع إىل الكتاب والسنة الصحيحة عىل-:األول املعلم 
C B A (:لقــد أمــر اهللا ســبحانه، وتعــاىل املــؤمنني بلــزوم كتابــه فقــال تعــاىل 

 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
Z Y X W V       \ [     d c b a ̀  _ ̂ ـــــران [) [    ]١٠٣:آل عم

 وهـو إنـام يكـون بالتمـسك ، عتـصام بـاهللاال((: قال الشيخ حممد رشيد رضـا يف تفـسريه  املنـار
ً واعتبارا بمواعظه، ورجاء يف وعـده و، ً وتأدبا بآدابه، ً ختلقا بأخالقه، بكتابه ًخوفـا مـن وعيـده ً

قال و ) C B A (:ستطاعة قال تعاىلًنتهاء عن منهايه وائتامرا بأوامره بحسب االوا
ـــــــساء               ¾      ½    ¼    «  µ      ¶    ¸    ¹    º    ± ² ³ ´(: يف ســـــــورة الن

¿       Á À       Â Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  (
ُاعتصموا هبذا النور الـذي أنـزل إلـيهم وهـو القـرأن املجيـد وهـو  : أي  ]١٧٥ ، ١٧٤:النساء[

: أنـه كتـاب اهللا والثـاين :وقيل يف تفسري احلبل ستة أقوال أحـدها . )١(حبل اهللا يف اآلية األخرى
ــع : ه اجلامعــة والثالــث أنــ ــن اهللا اإلســالم والراب أنــه اإلخــالص : عهــد اهللا واخلــامس : أنــه دي

وهذا االختالف ليس اختالف تضاد بل هو اختالف تنـوع، )٢(.أنه أمر اهللا وطاعته : والسادس
وال ديـن، وال ، وهو كتاب اهللا فال يكون هناك اجتامع، وكل هذه املعاين ترجع إىل القول األول

قـال : زيـد بـن أرقـم  قـال وال إخالص  إال بكتاب اهللا، وقد جاء يف صحيح مـسلم عـن ، عهد
 هـو جـل و عـز اهللا كتـاب أحـدمها ثقلني فيكم تارك وإين أال( :رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥/٣٨٥ تفرس املنار ملحمد رشيد رضا  )١(

  .١/٤٣٢   زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي ) ٢(




 

 
١١٨ 

 . )١()ضاللة عىل كان تركه نوم اهلدى عىل كان اتبعه من اهللا حبل
وتوضـحه والـسنة ، تباع الـسنة، فالـسنة تفـرس القـرآناتباع للقرآن إال باوال يكون هناك 

ريض اهللا -وتـابعيهم يقـول ابـن مـسعود ، وسلف األمة من التابعني، يوضحها عمل الصحابة
 وصـحبه آلـه وعـىل عليـه اهللا صـىل- حممـد بأصـحاب فليتـأس ًمتأسـيا مـنكم كان من((:  -عنه

 ، ًهــديا وأقومهــا، ًتكلفــا وأقلهــا، ًعلــام وأعمقهــا، ًقلوبــا األمــة هــذه أبــر كــانوا فــإهنم -وســلم
 هلـم فـاعرفوا -وسـلم عليه اهللا صىل- نبيه لصحبة -تعاىل -اهللا رهمااخت ًقوما، ًحاال وأحسنها
 جملـس يف )٣(احلـسن كانو. )٢())املستقيم ىاهلد عىل كانوا فإهنم، آثارهم يف واتبعوهم، فضلهم
 وأعمقهـا قلوبـا، األمـة هـذه أبر كانوا إهنم: فقال -وسلم عليه اهللا صىل- حممد أصحاب فذكر
 بـأخالقهم فتشبهوا -وسلم عليه اهللا صىل- نبيه لصحبة اهللا اختارهم قوما تكلفا، وأقلها علام،

  .)٤())املستقيم اهلدى عىل الكعبة ورب فإهنم وطرائقهم،
سـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ووالة ((: )٥(-رمحـه اهللا- عمر بن عبد العزيز قال

ً من بعده سننا األخذ هبا تصديق بكتاب اهللا، واسـتكامال لفـرائض اهللا، وقـوة عـىل ديـن )٦(مراأل ً
اهللا، من عمل هبا مهتد، ومن استنرص هبا منصور، ومن خالفها اتبع غـري سـبيل املـؤمنني وواله 

 قـلوع علـم كـل يف فوقنـا هـم((: رسـالته يف  -اهللا رمحـه- الشافعي قال و.)٧())اهللا تعاىل ما توىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٢٢٨ بن أيب طالب ريض اهللا عنه رقم احلديث من فضائل عيل: فضائل الصحابة باب:  صحيح مسلم  كتاب) ١(

 .٢/٥١٩ واحلجة يف بيان املحجة لألصبهاين ٢/١٩٨  جامع بيان العلم وفضله البن رجب )٢(

 ( سـنة اهللا رمحـه تـويف . ًوعمـال ًعلـام زمانـه أهـل سـيد كـان الكبـار، التـابعني أحد،  سعيد أبو،  يسار احلسن أيب بن احلسن)٣(
 .)١١٠ (سنة وفيات والنهاية والبداية،  )٤/٥٦٣ (النبالء أعالم سري انظر) ١١٠

 .٢/١٩٧ جامع بيان العلم وفضله ) ٤(

اخللفـاء الراشـدين  هـ ورفع الظلم وأعـاد األمـة إىل عهـد ٩٩ ويل اخلالفة سنة هو أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز األموي) ٥(
 .٥/١١٤عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي  وسري أعالم النبالء : هـ انظر ترمجته ١٠١تويف سنة 

 .يقصد اخللفاء الراشيدين رضوان اهللا عليهم ) ٦(

 .٢/١٨٧،  العلم بيان جامع ىف الرب عبد وابن ٤٨ص الرشيعة ىف واآلجرى،  ١/٤٣٥ واملتفقة، الفقيه ىف اخلطيب أخرجه)٧(




 

 
١١٩ 

 .)١())ألنفسنا رأينا من خري لنا ورأهيم هدى، به يدرك أو علم به ينال سبب وكل وفضل، ودين
 اهللا صـىل - النبي أصحاب عليه كان بام التمسك عندنا السنة أصول: (أمحد اإلمام وقال

 .   )٢( ))- وسلم عليه
 :رمحـه اهللا والسنة يكمل كل واحد منهام اآلخر قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ، فالكتاب

يقـول الـشيخ عبـدالعزيز  النـارص .)٣())وتعـرب عنـه، وتـدل عليـه، وتبينـه، فالسنة تفرس القرآن((
  بـني ألصـحابه  صـىل اهللا عليـه وسـلمفـإن النبـي((:  يف رشحه عىل العقيدة الواسـطية)٤(الرشيد

 املقـصود إال وال حيـصل البيـان والـبالغ،  كام بلغهم ألفاظـههومعناه فبلغهم معاني، القرآن لفظه
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: بــذلك كــام قــال ســبحانه وتعــاىل

كام أنزل القـرآن كـام ، وأيضا فإن اهللا أنزل عىل نبيه احلكمة  .] ٤٤:النحل [)= < 
 ،]١١٣:النــــساء[)   Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (قــــال تعــــاىل 

أال وإين ( : وقـال صـىل اهللا عليـه وسـلم، واحلكمة هي السنة كـام قالـه غـري واحـد مـن الـسلف
)   + , - . /0 1 2 3 4 (: وقـــال ســـبحانه ،)٥()أوتيـــت الكتـــاب ومثلـــه معـــه

ثـم ،  عىل معاين القـرآن بـام رواه الثقـات عـن رسـول اهللا لوإنام حيسن االستدال ]٤، ٣:النجم[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٥٧  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ) ١(

 : يعـىل أبـو قال و،  ٢٤١/ ١ احلنابلة طبقات  يف القايض يعىل أبو و،  ١٥٦ / ١  االعتقاد أصول رشح  يف الكائيلال رواها)٢(
 .قليال لكان طلبها يف الصني إىل رجل رحل لو

  .١٠  العقيدة الوسطية ص )٣(

هـ تتلمذ عىل عدد من العلامء أبرزهم الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم آل ١٣٣٣ ولد سنة الرشيدهو الشيخ عبدالعزيز بن نارص ) ٤(
: هــ انظـر١٤٠٨ًالشيخ، ألف عددا من الكتب، من أمهها التنبيهات الـسنية عـىل العقيـدة الواسـطية وغريهـا، تـويف سـنة 

  .٥لعقيدة الواسطية ص ترمجته يف مقدمة التنبيهات السنية عىل ا

، وصـححه األلبـاين انظـر ٤٦٠٦لزوم الـسنة : السنة،  باب:، و أبو داود كتاب ١٧٢١٣أخرجه اإلمام أمحد رقم احلديث ) ٥(
  .٦/٣٦٩السلسلة الصحيحة  




 

 
١٢٠ 

 .  )١())الخ...وأئمة اهلدى ، والتابعون، يتبع ذلك بام قاله الصحابة
،  فهــم هبــام أعلــم، ويــأيت فهــم الــسلف الــصالح هلــذه النــصوص، وتنزيلهــا عــىل الواقــع

ومل ، ام، واملراد منهام فقد شهدوا التنزيـل، وتتلمـذوا عـىل يـد خـري املرسـلنيويعلمون مدلوالهت
 .يتأثروا بالثقافات األخرى 

والــسنة، ، وال يظهـر خــالف عنـد فــرق أهــل اإلسـالم يف الرجــوع إىل نـصوص الكتــاب
: -رمحـه اهللا- ولـذا يقـول الـشيخ األلبـاين ، ولكن اخلالف يف الرجوع إىل فهم السلف الصالح

 كـان مـا األرض؛ وجـه عـىل اليوم القائمة الدعوات كل عىل السلفية الدعوة به تتميز مما وهو((
 هبذه تتميز السلفية فالدعوة ًاسام، إال اإلسالم من ليس منها كان وما املقبول، اإلسالم من منها

 مـن الـصالح الـسلف مـنهج عـىل يفهـام أن جيـب والـسنة، القـرآن أن: وهـي أال الثالثـة الدعامة
 األحاديـث بنـصوص باخلريية هلم املشهود الثالثة القرون: أي وأتباعهم، ،والتابعني، ابةالصح
 نقطع جتعلنا التي الكافية باألدلة وأتينا شتى، بمناسبات عليه تكلمنا مما وهذا املعروفة، الكثرية

 فـسيأيت الثالثـة الدعامـة هـذه بـدون والـسنة، الكتـاب مـن اإلسـالم يفهـم أن يريـد من كل بأن
 ذلـك يف والسبب يوم؛ كل يف تزداد التي اإلسالمية الفرق ذلك عىل دليل وأكرب جديد، إسالمب

  .)٢())الصالح السلف وفهم، والسنة، الكتاب هو الذي املنهج هذا التزامهم عدم هو
 إليـه واعتـزى إليـه وانتـسب السلف مذهب أظهر من عىل العيب : وقال شيخ اإلسالم 

يقول الشيخ األلباين .)٣())ًحقا إال اليكون السلف مذهب فإن تفاقباال منه ذلك قبول جيب بل
 الـسلف منهج وعىل والسنة، ،الكتاب: ثالثة السلفية الدعوة أصول أن فحسبنا(( :-رمحه اهللا-

 هذا استنباط قوي ومقنع يف التزام مـنهج الـسلف الـصالح يف كـل األمـور لـيس ، )٤())الصالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٤ التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية  للرشيد  ص )١(

 .ع إسالم ويب بدون ذكر التاريخ وال املكان  رشيط مسجل بعنوان الدعوة السلفية انظر موق)٢(

  .٤/١٤٩نفس املصدر السابق ) ٣(

 .حمارضة للشيخ األلباين بعنوان الدعوة السلفية انظر موقع إسالم ويب بدون ذكر التاريخ وال املكان)٤(
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مالت والدعوات ويف حال األمـن ويف حـال اخلـوف ويف زمـن العقائد فقط بل العبادات واملعا
ً حققوا نجاحـا بـاهرا يف نـواحي – أقصد السلف الصالح –هؤالء القوم .احلرب وزمن السلم  ً

فلامذا ال نسلك سبلهم مع أن الوضع احلارض يشبه ما كان يعيش عليه العرب قبل ، احلياة كلها
 .الفارسية، أو الرومانية،  واهليمنةوالتخلف،، اإلسالم من االنشقاق، واالختالف

 فمهام نطلب إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم(( :هيقول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عن
 فهمه عمر ريض اهللا نحن بحاجة إىل هذا اإلسالم الذي، )١())العزة بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا

فحقق اهللا النرص والتمكني عىل يديه، وصارت العزة هللا، ولرسوله، وللمؤمنني ، فعمل به، عنه
> = < ? @ E D C B A ( :قال اهللا تعاىل 

 R Q P O N M L K J I H G F
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

c   (]رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين   .]٥٥:النور- )) ونحن اليوم نعيش مع مجاعات
وكلها تعتقد أن اإلسالم هو القرآن، والسنة، ولكن ، كلها تدعي أهنا تنتمي إىل اإلسالم

 ، ن األمر الثالث أال وهو سبيل املؤمننياجلامهري منهم مل يرتضوا االعتامد عىل ما سبق بيانه م
ًوأتباعهم كام ذكرنا آنفا يف حديث ، سبيل الصحابة املكرمني، ومن تبعهم بإحسان من التابعني

ولذلك فعدم الرجوع إىل ما كان عليه  ،)٢() إىل آخره...خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم (
هو السبب األصيل الذي جعل املسلمني واآلراء ، سلفنا الصالح من املفاهيم، ومن األفكار

 .)٣())وطرائق قددا، يتفرقون إىل مذاهب شتى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/١٣٠  وقال صحيح عىل رشطهام ووافقه الذهبي عىل ذلك ص ٢٠٧ رواه احلاكم  رقم اآلثر )١(

 .١٠٨ سبق خترجيه ص  )٢(

  .٢٧املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعمرو سليم ص    )٣(
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ومل يبـدل، ومل يتغـري ، ُلقد عرف الشيخ األلباين منذ بدايتـه يف الـدعوة إىل اهللا هبـذا املـنهج
وانتقل إىل ربه، وهو عـىل املـنهج الـذي رسـمه منـذ بدايتـه، وإن كـان اخلـط ، حتى وافاه األجل

 .ويقني وثقة باهللا، ل حيتاج إىل صربوالعم، طويل
، إىل متى يا فضيلة الشيخ جيلـس العلـامء:  السؤال اآليت-رمحه اهللا- سئل الشيخ األلباين 

بمعنـى إن املـنهج ، وهـذه بدعـة، وهـذه سـنة، ويقولون هذا احلـديث صـحيح، وهـذا ال يـصح
ذه الطريـق ؟ فـرد الـشيخ السلفي طريقه طويلة، وأعداء اهللا لنا باملرصاد أفال يمكن اختصار هـ

 -:عىل هذا السؤال باآليت 
لـه وسـلم آكـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه و، وجوايب عىل هـذا حـديث نبـوي صـحيح((

ًجالسا مع أصحابه، حني خـط عـىل األرض خطـا مـستقيام ً ًوخـط خطوطـا عـىل جانـب اخلـط ، ً
P O N M L K J (:، ثم تال قول ربنا تبارك وتعـاىل ًاملستقيم خطوطا قصرية

\ [ Z Y X W V U T S R Q   ()١( ]هذا    ]١٥٣:األنعام
، وما أكثرهم يف هذا العرص، والسبب أهنم تركوا منهج الـسلف الـصالح، هالسائل، والذي قبل

أمـا إيـش ، وأخذوا يتمسكون بإسالم ال مفهوم لـه يف أذهاننـا أبـدا، إنـام اإلسـالم ال إلـه إال اهللا
معنى ال إله إال اهللا فال يعرفون كبارهم، ال يعرفون معنى ال إله إال اهللا فضال عن صغارهم  مع 

وقـرأ ، ثم مر النبي صىل اهللا عليه واله وسلم بأصبعه عىل هـذا اخلـط املـستقيم، األسف الشديد
X W V U T S R Q P O N M L K J ( اآلية الكريمـة 

\ [ Z Y   (]ثم قال هذه الطرق، الطرق القصرية عـىل جـانبي ]  ١٥٣:األنعام
، املستقيم الطويل، وأنا أقول الطويل من عندي بيانـا للرسـم النبـوي ملـا سـأذكره قريبـاالطريق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رشح يف والبغـوي،  ١٧٤١ رقـم احلـديث حبـان وابـن،   )٣١٨ / ٢ ( واحلـاكم ،٤٤٣٧يف مسنده رقم احلديث  أمحد رواه)١(

 الـشيخ حـسنه وقـد،  الذهبي ووافقه إلسنادا صحيح : احلاكم وقال ١٧ رقم احلديث عاصم أيب وابن،  ١٩٦ / ١ السنة
  .األلباين
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و هذه الطرق أي قصرية، وعىل رأس كل منها شـيطان يـدعوا النـاس إليـه، ، وقال عليه السالم
أنــا اســتطيع أن أقــول غــري مبــالغ أن مثــل هــذه الــدعايات اليــوم، أمل نكتفــي أن نقــول حــديث 

،وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر .إىل آخره....فرقة ووو، و، ، وبدعةوسني، وضعيف، صحيح
، وهـذه األسـئلة.... أن نعمـل : ًأن نعلـم فـاعلم أنـه ال الـه إال اهللا و ثانيـا: ًمن شيئني اثنني أوال

، والعمـل باإلسـالم، وحدها نذير رش هلؤالء الذين بعد مل يفقهوا أن واجـبهم الـتعلم لإلسـالم
 أحـد شـعراء اجلاهليـة قـال كلمـة ، ويعجبني قول أحـد الـشعراء اجلـاهلينيمهام طال الطريق، 

 : ينبغي أن يأخذ منها املسلمون اليوم عربة حيث قال
 بقيرصا الحقان اـــأن نـــــوأيق    دونه الدرب رأى ملا صاحبي كىب

 )٢)(١(.فنعذرا نموت أو ًملكا نحاول   اــــــإنم  عينك  تبك  ال  له  فقلت
ولكن ليس هناك اقرتان بني النجاح ، هذا من فضل اهللا عليه، إن نجاح الداعية يف دعوته

يـأيت النبـي ولـيس ( أحد يستجيب كام جاء يف احلديث وال، واحلق فقد تكون الدعوة دعوة حق
فهـو ال يعلـم الطريقـة الـصحيحة يف ! ولكـن قـد يـؤتى الداعيـة مـن قبـل نفـسه   ،)٣()معه أحد

ويـشحنهم، ويـزرع فـيهم احلـامس، ، وهو يدعو الناس، الدعوة إىل اهللا فيمكث سنوات عديدة
 ثـم يـرى أن هنـاك طريقـة أفـضل ، و عدم معرفة ما يراد باألمـة، دفني هو الكسلوكأن الداء ال

وهو يف حقل جتارب، وكأن األمـة اإلسـالمية مـا مـرت عليهـا ، وهكذا يميض عمره، فيسلكها
 .دعوات إصالحية، حققت نجاحات، وكانت هذه الدعوات عىل منهج السلف الصالح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨/١٤٠ وكتاب األغاين ١/٢٠هذا الشاعر اجلاهيل هو امرؤ القيس انظر ديوانه ) ١(

  .-رمحه اهللا-حمارضة بعنوان أصول الدعوة السلفية للشيخ حممد نارص الدين األلباين ) ٢(

ومـسلم يف يف ، ٥٧٠٥وى غريه وفـضل مـن مل يكتـو رقـم احلـديث من اكتوى أو ك:الطب، باب :كتاب ،أخرجه البخاري) ٣(
 بلفـظ ٥٢٧اإليامن، باب الدليل عىل دخول طوائف من املـسلمني اجلنـة بغـري حـساب وال عـذاب رقـم احلـديث :كتاب 

 .))والنبي وليس معه أحد((
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عوة إىل اهللا، ولكـن بعـد مـاذا ؟بعـد القتـل، وطريقته يف الـد، وبعض الدعاة يراجع نفسه
والرجوع إىل ، والزوج، والوالد ، وضياع األموال، واختالل األمن، وبعد فقد الولد، والتفجري

ولكن أمل يسمع بالدعوات السابقة التي كانت حتـذر مـن املنـاهج ، وعالمة حسنة، احلق فضيلة
وأنـتم تـسمعون يف ((: خ األلباين رمحـه اهللاملخالفة ملنهج السلف الصالح ؟التي يقول فيها الشي

ولكـن لـيس هـذا هـو العلـم ، يتلفظ هبا بعض مـن ينتمـي إىل العلـم، ًكثري من املناسبات أقواال
وإنـام يعنـون بـالعلم مـا ، ًالذي طريقه ما ذكرته آنفا الكتاب، والسنة، ومـا كـان عليـه الـصحابة

 العـصمة، التـي حتفظهـم مـن أن يكونـوا دون أن يرجعوا إىل، والسنة، يفهمونه هم من الكتاب
 .)١())من الفرق الضالة

  تصفية العقيدة مما علق هبا وتربية الناس عىل التوحيد الصحيح -:املعلم الثاين 
فـام مـن نبـي إال وقـد دعـا إىل إفـراد ، الدعوة إىل التوحيد هي دعوة الرسل عليهم السالم

L K J I H G F E D ( :قــال اهللا تعــاىل ، اهللا بالعبــادة، وتــرك الــرشك

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
a ̀ وأهـم ،  والدعوة إىل التوحيد أوجب الواجبـات] ٣٦: النحل[ )̂ _ 

 عبـاس ابن عنذا إىل اليمن، ف وقد بني ذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم حينام بعث معا، املهامت
:  فقـال الـيمن إىل عنـه اهللا ريض معـاذا بعـث سـلم و عليـه اهللا صـىل النبي أن  : عنهام اهللا ريض

 قد اهللا أن فأعلمهم، لذلك كأطاعو هم فإن، اهللا رسول وأين اهللا إال إله ال أن شهادة إىل ادعهم(
 اهللا أن فـأعلمهم، لـذلك كأطـاعو هـم فـإن، وليلـة يـوم كـل يف صـلوات مخـس علـيهم افرتض
فقـد وجـه النبـي ، )٢( )فقـرائهم عـىل وترد أغنيائهم من تؤخذ، أمواهلم يف صدقة عليهم افرتض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣١-٣٠  املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعبداملنعم سليم ص) ١(

الـدعاء إىل : اإليـامن، بـاب: ومـسلم، كتـاب ١٣٩٥وجوب الزكاة رقـم احلـديث : الزكاة، باب: خرجه البخاري، كتاب أ) ٢(
  . ١٢١الشهادتني ورشائع اإلسالم رقم احلديث
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ة  وهو التوحيد، فلتكن مهمة الـدعاة إىل اهللا هـو الـدعوءًصىل اهللا عليه وسلم معاذا إىل أهم يش
 عـىل متفقـون واألئمـة السلف أن هنا املقصود(( :-رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم ، إىل التوحيد

، الـدين أئمة عليه اتفق مما هذا((: قالو يف موطن آخر. )١ ())الشهادتان العباد به يؤمر ما أول أن
 إنـهف كـافر كـل أن الرسـول ديـن مـن باالضـطرار علـم ما عىل جممعون فإهنم، املسلمني وعلامء
 وال، ًمـسلام الكـافر يـصري وبذلك ًكتابيا أو ،ًمرشكا أو ، ًمعطال كان سواء،الشهادتني إىل يدعى
 الرسـول دين من باالضطرار علم وقد(( :-رمحه اهللا-ًو قال أيضا .)٢())ذلك بدون ًمسلام يصري
 أن هادةشـ اخللق به يؤمر ما وأول، اإلسالم أصل أن األمة عليه واتفقت، سلم و عليه اهللا صىل
 ومالـه دمـه واملباح ًوليا والعدو ،ًمسلام الكافر يصري فبذلك، اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال

 يف كتابـه التوحيـد -رمحه اهللا-وقد بوب الشيخ حممد بن عبدالوهاب  .)٣())واملال الدم معصوم
، ال يكـون هنـاك صـالح فهذا هـو أوىل األوليـات، و، )٤())باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله اهللا((

وعـىل مـنهج الــسلف ، صـافية، قائمـة عــىل الكتـاب، والـسنة، إال بعقيـدة صـحيحة، وال فـالح
، واالستمرار، واالنتصار عىل األعداء، الصالح، وال يمكن لدعوة أن تقوم، ويكون هلا الظهور

 مكـة يف ولذلك كانت دعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم يف، وهي متخلية عن هذا املنهج القويم
ومكث عىل هذا ثالث عرش سنة، يدعو ، والوثنية، أول أمره دعوة إىل التوحيد، وحماربة الرشك

 اهللا ريض عائشة عن ف، ًإىل التوحيد، وملا هاجر إىل املدينة كان مهتام بالتوحيد حتى يف آخر حياته
 اليهــود اهللا لعــن ( :فيــه مــات الــذي مرضــه يف قــال ســلم و عليــه اهللا صــىل النبــي عــن : عنهــا

 أن أخـشى أين غـري قـربه ألبرزوا ذلك ولوال :قالت.  )مسجدا أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/١٠٧  درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) ١(

  .٨/٧  املصدر السابق فصل يف أول ما أوجب اهللا عىل العبد املكلف ) ٢(

 وكتـاب فـتح املجيـد لـرشح كتـاب ١٠١ كتاب تيـسري العزيـز احلميـد يف رشح كتـاب التوحيـد لـسليامن بـن عبـداهللا  ص ) ٣(
  .١١٣التوحيد لعبدالرمحن بن حسن آل الشيخ ص 

  .١٤  كتاب التوحيد  للشيخ حممد بن عبدالوهاب ص ) ٤(




 

 
١٢٦ 

 -ًوقد كان منهج الشيخ األلباين قائام عـىل هـذا حيـث يقـول الـشيخ األلبـاين.  )١( مسجد يتخذ
والـدواء هـو ، العالج هو ذاك العالج((: ًينا أمهية الدعوة إىل التوحيد قبل كل شئ مب-رمحه اهللا

 فعـىل الـدعاة ،  فبمثل ما عـالج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم تلـك اجلاهليـة األوىل، ذاك الدواء
ــى – مجــيعهم –اإلســالميني اليــوم  ــه إال اهللا " أن يعــاجلوا ســوء الفهــم ملعن  ويعــاجلوا ، " ال إل

ًومعنى هذا واضـح جـدا ؛ إذا تـدبرنا قـول اهللا عـز . ألليم بذاك العالج والدواء نفسه واقعهم ا
)   Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á(وجــــــــــــــــــــل 

لمني  فرسولنا صىل اهللا عليه وسلم هو األسوة احلسنة يف معاجلة مشاكل املس .]٢١:األحزاب[
 ويقتيض ذلك منا أن نبدأ بام بدأ به نبينا صىل اهللا عليـه ، وحني، يف عاملنا املعارص، ويف كل وقت

 ومـن سـلوكهم ، ً ومـن عبـادهتم ثانيـا، ًوهو إصالح ما فسد مـن عقائـد املـسلمني أوال، وسلم
وإنام !  دونه  ثم ما، ًولست أعني من هذا الرتتيب فصل األمر األول بدءا باألهم ثم املهم.ًثالثا 

ًأريد أن هيتم بذلك املسلمون اهتاممـا شـديدا كبـريا  ،  وأعنـي باملـسلمني بطبيعـة األمـر الـدعاة، ً
ولكـن أمـر العقيـدة أمـر ، اإلسـالم كـل ال يتجـزأ ، )٢())العلـامء مـنهم : ولعل األصح أن نقول 

جلبـال، ومعـه مهم، فكل العبادات مبنية عىل صـحة العقيـدة، فلـو جـاء املـرء بحـسنات أمثـال ا
ًالرشك كان عمله هبـاءا منثـورا يقـول اهللا تعـاىل ً :) ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

® ¬ « ª © (] ــر الطــربي  ] ٦٥: الزمــر ــن جري  :)٣(-رمحــه اهللا -يقــول اب
ْلـئن{بلـك مـن الرسـل  وإىل الذين مـن ق، ُولقد أوحى إليك يا حممد ربك: يقول تعاىل ذكره (( ِ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وابـن أيب شـيبة يف ٤٤٤١عليه وسلم ووفاته رقـم احلـديثمرض النبي صىل اهللا : املغازي، باب:أخرجه البخاري، كتاب ) ١(

  .٢/٢٦٩مصنفه ص 

  .٦ً  التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم لأللباين ص ) ٢(

 سـنة طربسـتان بآمـل ولـد جمتهـد، صـويل أفقيـه مـؤرخ،  حمـدث،  مقـرئ،  مفـرس) جعفـر أبو (الطربي جرير بن حممد هو )٣(
: تـصانيفه من) ٣١٠ (سنة وتويف الفقه، يف مذهبا لنفسه واختار بغداد واستوطن العلم طلب يف األقاليم طوفو) ٢٢٤(

  .١٤/٢٦٦ : النبالء أعلم سري ؛ ٢/١٦٩ : بغداد تاريخ انظر القرآن، تأويل يف البيان جامع




 

 
١٢٧ 

َأرشكت ْ َ ْ َّليحبطن َ َ ْ ََ َعملك َ ُ َ وال تنـال بـه ، ًلئن أرشكت باهللا شيئا يا حممد ليبطلن عملـك: يقول  }َ
ًثوابا، وال تدرك جزاء إال جزاء من أرشك باهللا : ومعنـى الكـالم ، وهذا املؤخر الذي معناه التقديم، ً
ونن مـن اخلـارسين، وإىل الـذين مـن قبلـك  و لتك، ولقد أوحي إليك لئن أرشكت ليحبطن عملك

 فاحـذر أن تـرشك ، وإىل الذين من قبلك من الرسل من ذلك مثل الذي أوحـي إليـك منـه: يمعنى 
وهـذا األصـل (( :- رمحـه اهللا- ويقول الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بـن بـاز .)١ ())ًباهللا شيئا  فتهلك

، وعني به دعـاة اهلـدى، وأنـصار احلـق، اتبونهو أوىل ما كتب فيه الك، والفقه األكرب، األصيل
حتـى يعلمـوا حقيقتـه، ، وينرش بـني مجيـع الطبقـات، وهو أحق العلوم أن يعض عليه بالنواجذ

 - سـبحانه–وإين ألنصح إخواين أهل العلـم، والقـائمني بالـدعوة إىل اهللا ، ويبتعدوا عام خيالفه
والرسائل حتى ينرش ذلك ، م من املقاالتبأن يعنوا هبذا األصل العظيم، ويكتبوا فيه ما أمكنه

، وإنك لتعجـب أشـد )٢())وشدة الرضورة إليه، والعام لعظم شأنه، ويعلمه اخلاص، بني األنام
والــدعاة إىل اهللا كيــف أمهلــوا الــدعوة إىل التوحيــد، جتــد أحــدهم ، العجــب مــن بعــض العلــامء

حيـد منهـا ؟ بـل بعـضهم والدروس، ولكن مـا حـظ التو، واملحارضات، جدوله ملئ بالربامج
يقول الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف املسائل عىل كتـاب التوحيـد بـاب الـدعاء ، جيهل التوحيد

الإلـه إال ((وهـو ال يعـرف معنـى ، ًوفيه  أن اإلنسان قد يكون عاملا((: إىل شهادة أن الإله إال اهللا
عبـدالرمحن بـن / سألة الـشيخ ً، ويقـول تعليقـا عـىل هـذه املـ)٣())، أو يعرفه، وال يعمـل بـه))اهللا

 وجتـد مـصداق ، )٤())فام أكثـرهم هـؤالء ال كثـرهم اهللا تعـاىل(( :حسن بن حممد بن عبدالوهاب
ذلك كثرة الـرشكيات، واملـشاهد، والقبـور التـي تعظـم وتـدعى مـن دون اهللا  أيـن العلـامء مـن 

عبـدالعزير /  اإلسالمي كثري يف اختصاصات رشعية كثرية  يقـول الـشيخ  ذلك؟ وعلامء العامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠/٢٤٤ للطربي القرآن تفسري يف البيان جامع  ) ١(

  .٢/٢٥٦بن باز   جمموع فتاوى الشيخ ا) ٢(

 .١٧  املسألة العارشة  يف باب الدعاء إىل شهادة أن الإله إال اهللا من كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب ص ) ٣(

 .١١٣  فتح املجيد رشح كتاب التوحيد لعبدالرمحن بن حسن آل الشيخ ص  ) ٤(
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عـامل مـن ، كان من ضمن من لقيته يف إحدى البلدان العربيـة املجـاورة((:بن عبدالفتاح القارئ 
ًعامل ملا نبشت ما يف صدره من أصول الفقه وجدت بحرا متالطام،علامء أصول الفقه  أظنه من ، ً

ًوذهبنا  يوما نزوره أنا وزميل يل فإذا أمام بيته رسادق كبـري  أقـيم ، لعلمأعلم من لقيت يف هذا ا
وإذا يف وسط الرسادق حلقه من النـاس يرقـصون، ويـدورون حـول ، بمناسبة مولد من املوالد

 املواقـف العجيبـة، يتقربـون إىل اهللا هما عندهم شئ من فقه اإليامن يعصمهم مـن هـذ، أنفسهم
ومل نكد نصدق أعيننا أنا وزمييل  رأينا ذلك الـشيخ ، وسط الرسادقبالدوران حول أنفسهم يف 

 –وانتفخ ثوبـه إذن تبحـره يف هـذا العلـم ، ومن شدة الرقص سقطت عاممته، يدور يف وسطهم
 مل يمنعه من أن يضع نفسه يف هذا املوضع الذي ال يليق بـالعقالء –ًالذي هو أصول الفقه مثال 

 .ًفضال العلامء 
ه يف هذا املوضع مع أنه بحر يف هذا الفـن مـن فنـون العلـم ؟ ألنـه خـاوي ملاذا وضع نفس

 بل إن بعض العلامء الذين يشار إليهم ، )١())الوفاض من فقه اإليامن انشغل بالوسيلة عن الغاية
وهـذا العـامل ، ويدعى مـن دون اهللا، بالبنان كان يقيم درسه يف التفسري يف جامع به قرب يطاف به

يات التي تتحدث عن التوحيـد يفـرس التوحيـد بتوحيـد الربوبيـة الـذي مل ينكـره إذا جاء إىل اآل
L K J I H G F E D (ًوال يـــذكر أبــدا دعـــوة الرســـل !كفــار قـــريش 

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T R Q P O N M
a ̀  بـــل بعـــض الـــدعاة والعلـــامء يـــتكلم يف األســـامء  ] ٣٦: النحـــل [)_ 

رمحـه -والصفات بغري علم، وهذا خطر عظيم زلت فيه أقدام كثري منهم يقول الشيخ األلبـاين 
ًوهنا جيب أن تنتبهوا إىل كثري من الدعاة اإلسالميني اليوم ممن مل يؤتوا حظـا مـن العلـم (( :-اهللا

 السلف فـيام نحـن يف صـدده يف هـذا املثـال الثـاين تباعاوالسنة يتحاشون اخلوض يف ، بالكتاب
 ، تباعهم يف إيامهنم بآيات الصفات، وأحاديث الصفات عـىل املفهـوم العـريب مـع التنزيـه اوهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠ كتاب برنامج عميل للمتفقهني  لعبدالعزيز قارئ ص  ) ١(
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نحــن : فيقولــون  ، إهنــم ال يريــدون أن يكونــوا ســلفيني، وال يريــدون أن يكونــوا مــن املعتزلــة
 ))املفوضـة((ـيف أحاديث الصفات فسموا بـو، نفوض هذه املعاين التي جاءت يف آيات الصفات

واألحاديث التي جاءت عن النبـي صـىل ، هو اجلهل بعرشات اآليات:  هنا ))املفوضة((ومعنى 
ًوالتي كام قلنا آنفا تعرفَّ هبا إىل عباده عرفهم ببعض صفات اهللا  فجهلوا هـذه ، اهللا عليه وسلم

 . )١())اهللا أعلم بمراده: املعاين كلها قالوا 
 جمدد يف هذا العرص للعقيدة السلفية، وقد سار عـىل خطـى -رمحه اهللا -لشيخ األلباين وا

وتلميـذه ابـن القـيم ، وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، الشيخ اإلمام املجدد حممـد بـن عبـدالوهاب
الذين كان هلم دور عظيم ومشكور يف نرش العقيدة السلفية، وتبيينها ودعوة الناس إليها يقـول 

،  تعـاىل بمـنهج شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة- رمحـه اهللا-لقد تأثر الشيخ ((: هيم العيلالشيخ  إبرا
 الذين كانوا يـدعون إليـه -رمحهم اهللا تعاىل-والشيخ حممد بن عبدالوهاب ، وتلميذه ابن القيم

والرجـوع إلـيهام يف سـائر األمـور وحمـاربتهم للبـدع، وأصـحاب ، من حتكيم الكتـاب، والـسنة
رمحـه -وقد حتـدث العالمـة األلبـاين .وهلذا نراه يكثر من االستشهاد بأقواهلم  ،املذاهب الضالة

تباع الكتاب، والسنة، وعىل امنهجنا قائم عىل ((: عن تأثره هبؤالء األعالم وحمبته هلم فقال -اهللا
وأعتقد أن البالد السعودية إىل اآلن ال يزال الكثري من أهـل العلـم ، ما كان عليه سلفنا الصالح

-ا عىل هذا املنهج متأثرين بام تأثرنا به نحن مثلهم بدعوة شيخ اإلسالم بحق أمحد بن تيمية فيه
، ثم بمـن سـار عـىل مـنهجهم وسـلك -رمحه اهللا-،ثم تلميذه ابن قيم اجلوزية -رمحه اهللا تعاىل 

سبيلهم كالشيخ حممد بن عبدالوهاب الذي كان له الفضل األول بإحياء دعوة التوحيد يف بالد 
كام أنه أسس للدعوة إتبـاع .ًد أوال، وبتفصيل دقيق حتى ملسناه يف الصغار قبل الكبار هناك نج

السنة وعدم إيثار أي مذهب من مذاهب السنة األربعة عىل الكتـاب والـسنة وكـان لـه الفـضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بترصف يسري ١٢٥ املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعبد املنعم سليم ص ) ١(
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الثالث بعد الشيخني ابن تيمية وابن قيم اجلوزية يف اعتقادي بإحيائه مـنهج الـشيخني يف العـامل 
ًجدي أوال ثم يف العامل اإلسالمي ثانيا الن ، وله الفضل يف عرصه يف نـرش هـذه الـدعوة املباركـة.ً

وقد التزمها كثري من العلامء يف نجد، ثـم يف احلجـاز التـي تـيل بـل يف سـائر العـامل اإلسـالمي يف 
 لــيس غــريض اآلن أن أشــبع الكــالم يف -:ًوقــال أيــضا .ويف بــالد أخــرى ، والباكــستان، اهلنــد
فـذلك أمـر ال تتـسع لـه هـذه ، والوثنيـة، ومـا ينـافيهام مـن الـرشك، واأللوهيـة، حيد الربوبيةتو

املقدمة ال سيام وقد قام بذلك خري قيـام أئمـة التوحيـد، وشـيوخ اإلسـالم كاإلمـام ابـن تيميـة، 
ــة ــيم اجلوزي ــن ق ــدالوهاب، واب ــن عب ــد ب ــن أويل ، وحمم ــشوكاين، وغــريهم م ــصنعاين وال وال

 )١())األلباب

 .حماربة البدع والتحذير منها:علم الثالث امل
وقبل أن نخوض يف بيان منهج الشيخ األلباين يف حماربة البدع حيسن بنا أن نعرف البدعة 

 -:يف اللغة واالصطالح
 :ًأوال يف اللغة 

 املعاجم اللغوية تدل عىل أن البدعة هي الشئ اجلديد املخرتع عىل غري مثال سابق 
 : َّالركيــة وبــدع .وبــدأه أنــشأه :وابتدعــه ًبــدعا يبدعــه الــيشء عبــد(( :منظــور ابــن يقــول

Z Y X ( :التنزيـل ويف.))ًأوال يكـون الـذي الـيشء : والبـدع والبديع ... وأحداثها استنبطها

ـــاف[)   ] \ [ ـــا :أي  ]٩:األحق ـــت م ـــن أول كن ـــ م ِأرســـل، ق ـــبيل أرســـل دُ  ٌرســـل ق
 ٍببدعـة، أتـى :َّوتبـدع وابتـدع وأبدع... .أحد يسبقه مل أول أي األمر هذا يف دعب وفالن....كثري
 . ]٢٧:احلديد[)   d c (:تعاىل اهللا قال

  .مثـال عـىل ال اخرتعتـه : الـيشء وأبـدعت.املبـدع :والبديع العجيب، املحدث :والبديع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠  حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة إلبراهيم العيل ص )١(




 

 
١٣١ 

 فهــو ، ومبــدعها خالقهــا : أي.  ]١١٧:البقــرة[)   ¦ §̈ ( : ســبحانه قــال كــام
 وقـال اجلـوهري يف الـصحاح ويف مجهـرة اللغـة  ....سـابق مثال عن ال املخرتع اخلالق سبحانه

ْببدع لست: العرب تقول(( ِ  .)١(هذا أصابه من بأول لست أي وكذا، كذا يف ِ
 :ثانيا يف االصطالح 

 البدعـة سـميت، للـسنة املخالفـة الفعلـة هـي ةـالبدع((:ات يف التعريف )٢( يقول اجلرجاين
، الـصحابة عليـه يكـن مل الـذي املحـدث األمـر وهـي، إمـام مقـال غـري مـن ابتـدعها قائلها ألن

  .)٣( ))الرشعي الدليل اقتضاه مما يكن ومل ،والتابعون
 دان فمن ،ورسوله به اهللا ريأم مل الذي الدين هي((:ويعرف شيخ اإلسالم البدعة بقوله 

{ ~ � ¡ ( تعاىل قوله معنى وهذا ،بذلك مبتدع فهو به ورسوله، اهللا يأمر مل دينا
 µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 .)٤( ]٢١:الشورى[)   ¶
 تـضاهي، خمرتعـة الـدين يف ٌطريقـة((: يف تعريف البدعـة )٥(-رمحه اهللا-ويقول الشاطبي 

 .)٦( ))سبحانه هللا التعبد يف املبالغة عليها بالسلوك يقصد ،الرشعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للغـة البـن  و مجهرة ا١/٣٥))  بدا(( و الصحاح يف اللغة للجوهري  باب ٨/٦ ) بدع (مادة : منظور البن،  العرب لسان )١(

 .١/٢٧ ))د ع ب((دريد  باب 

 مـن واجلـدل، البحـث يف فـارس وهـو هــ، ٧٤٠ سـنة جرجان يف ولد ،اجلرجاين الرشيف، بالسيد املعروف حممد، بن عيل )٢(
  .٥/٧األعالم : نظرا. "التعريفات": آثاره من هـ، ٨١٦ سنة تويف العربية، علامء كبار

  .١/٦٢  كتاب التعريفات للجرجاين باب الباء ) ٣(

  .١/٥ كتاب االستقامة البن تيمية  ص ) ٤(

 لغـوي، أصـويل، فقيـه حمـدث، ،)إسـحاق أبو (بالشاطبي الشهري املالكي الغرناطي، ،اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم )٥(
-١/١١٨ لكحالـة املـؤلفني معجـم ،١١/١٧٦ للـذهبي األعـالم سـري: انظـر. هـ٧٩٠ سنة شعبان شهر يف تويف رس،مف

١١٩. 

  .١/٣٧ كتاب االعتصام للشاطبي ) ٦(




 

 

 سـلم و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول خطبنـا :قالريض اهللا عنه  جابروالبدعة ضاللة، فعن 
 وإن، اهللا كتـاب احلـديث أصـدق فـإن بعـد أمـا( :قـال ثـم أهـل لـه هو بام عليه وأثنى اهللا فحمد
،والبدعـة اسـتدراك عـىل )١()ضاللة بدعة وكل ،حمدثاهتا األمور ورش ،حممد هدي اهلدي أفضل

S R Q P O N M L K   (:املرشع الـذي قـال يف حمكـم التنزيـل

 V U T(]  رمحه اهللا -يقول ابن كثري  ]٣:املائدة-)قولعند  عباس ابن قال((: يف تفسريه  )٢ 
 أنـه واملؤمنني وسلم عليه اهللا صىل نبيه اهللا أخرب اإلسالم، وهو } N M L K{: اهللا

 فـال اهللا رضـيه وقـد أبدا، ينقصه فال اهللا أمته وقد أبدا، زيادة إىل حيتاجون فال اإليامن، هلم أكمل
ُيسخطه َ ْ   .)٣())أبدا َ

َقالوقد حذر منها النبي صىل اهللا عليه وسلم  ُالعربـاض َ َ ْ ِ  رسـول بنـا صـىل:ريض اهللا عنـه ْ
 العيـون منهـا ذرفـت بليغـة موعظـة فوعظنـا علينـا أقبـل ثـم يـوم ذات سلم و عليه اهللا صىل اهللا

 :فقـال ؟ إلينـا تعهـد ذافام مودع موعظة هذه كأن اهللا يارسول قائل فقال القلوب منها ووجلت
 فـسريى بعـدي مـنكم يعـش مـن فإنـه حبـشيا عبـدا وإن والطاعة والسمع اهللا بتقوى أوصيكم(

 عليهــا وعــضوا هبــا متــسكوا الراشــدين املهــديني اخللفــاء وســنة بــسنتي فعلــيكم كثــريا اختالفــا
إن من ركائز الدعوة السلفية بيان .  )٤ ()بدعة حمدثة كل فإن األمور وحمدثات موإياك بالنواجذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف اخلطبـة رقـم احلـديث : صالة العيدين، باب:  والنسائي، كتاب ١٤٣٧٣أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم احلديث ) ١(

  .١٧٨٥صحيح ابن خزيمة رقم احلديث : لة يف النار و صححها ابن خزيمة،  انظر وزاد  وكل ضال١٥٧٨

 طلـب يف ورحل،  دمشق إىل انتقل هـ، ٧٠١سنة  ولد.فقيه مؤرخ حافظ: الدمشقي، ثم القريش كثري بن  عمر بن إسامعيل )٢(
 : انظـر الكريم القرآن تفسري و  والنهاية البداية كتبه من.هـ ٧٧٤دمشق سنة  تويف يف حياته يف تصانيفه الناس تناقل.العلم
 .١/٣٢٠األعالم ،  ١/١٥٣ الطالع البدر

  .٣/٢٦  تفسري ابن كثري ) ٣(

 والرتمـذي ٤٦٠٩مـن دعـا إىل الـسنة رقـم احلـديث :السنة، بـاب :  و أبو دواد، كتاب١٧١٨٤أخرجه أمحد رقم احلديث ) ٤(
 وقال هذا حـديث صـحيح،  وصـححه ٢٦٧٦ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع رقم احلديث : العلم، باب:كتاب

= 

١٣٢ 




 

 
١٣٣ 

والـسنة فقـط وال حيـذر مـن البدعـة ، وليس يكفي العامل أن يدعو إىل الكتاب، اوحماربته، البدع
 الراشـدين خلفائـه وسـنة، اهللا رسـول سـنة تبـاعا مـن((  :-رمحـه اهللا-)١(يقول الشيخ أبو شـامة

 ذكـر وأمجـل، أجـر أفـضل ذلـك ففي البدع وإماتة، السنن وإحياء، املنكر إنكار عنهم اهللا ريض
 هدى إىل دعا  من( : قال  صىل اهللا عليه وسلماهللا رسول أن عنه اهللا ريض هريرة أيبجاء عن ...
 ضـاللة إىل دعـا ومـن شـيئا أجـورهم مـن ذلك نقصي ال ،تبعه من أجور مثل األجر من له كان
 مـن اهللا جعلنـا ...)٢( )شـيئا آثـامهم مـن ذلـك يـنقص ال ،تبعـه من آثام مثل اإلثم من عليه كان

 .)٣()وأرص ،ابتدع من ردع عىل وأعاننا ،أمته فساد عند بسنته القائمني
ــار ســيئة ــرية عــىل األمــة اإلســالمية، والبــدع هلــا آث ــضار كث ، التفرقــةوهــي ســبب ،  وم

منها ما هو مبثوث ،  وقد كتب األئمة األعالم أئمة اإلسالم يف ذلك الشئ الكثري، واالختالف
 َخفـاء ال((: ومنها ما هو مستقل يف التحذير من البدع يقـول اإلمـام الـشاطبي، يف بطون الكتب

ُتـصورها حيـث من البدع َّأن  املـستقيم الـرصاط عـن ٌخـروج إتباعهـا َّألن َّذمهـا، العاقـل يعلـم ُّ
ــي ــة، يف ٌورم ــك وبيــان عامي ــة مــن ذل ــل النظــر، جه ــام الــرشعي والنق  فمــن النظــر َّأمــا.الع
َعلم قد َّأنه) أحدها:(وجوه ِ  ًاسـتجالبا بمـصاحلها، مـستقلة غري العقول َّأن واخلربة، بالتجارب ُ
 باستدراكها يستقل فال الدنيوية َّفأما.ُأخروية أو دنيوية إما َّألهنا. هلا ًاستدفاعا مفاسدها، أو هلا،
ًأوال، وضعها ابتداء يف ال َّالبتة التفصيل عىل  طريقهـا، يف يعـرض أن عـسى مـا استدراك يف وال َّ
ًأوال وضعها َّألن اللواحق، يف وإما السوابق، يف إما  اهللا َّمن ْأن فلوال.تعاىل اهللا بتعليم إال يكن مل َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٢٣٤سلسلة األحاديث الصححية : األلباين انظر  =

،  ًنحويـا ًحمـدثا ًمقرئـا،  العلـم يف ًراسـخا ًاملاع كان،  شامة بأيب املعروف،  إسامعيل بن الرمحن عبد : هو،  املقديس شامة أبو )١(
 و البدايـة،   :انظـر .ًمقتـوال هــ٦٦٥ ويف سـنة ت، ،  الروضتني زهر و،  الشاطبية رشح يف السنية املقاصد : كتبه من ًمؤرخا
 .٥/١٢٥ معجم املؤلفني ، ٢٥٠/ ١٣ النهاية

  .٦٨٠٤ ومن دعا إىل هدى أو ضاللة رقم احلديث من سن سنة حسنة أو سئة: العلم، باب:  أخرجه مسلم يف كتاب)٢(

  .٧٦  الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث أليب شامة ص ) ٣(




 

 
١٣٤ 

 وهـذا مـصاحلهم كـامل عـىل أحـواهلم جـرت وال حيـاة، هلـم تـستقم مل األنبيـاء ببعثة اخللق عىل
 .واآلخرين َّاألولني أخبار يف بالنظر معلوم

َّاألخرويــة، املــصالح َّوأمــا  وهــي أســباهبا، وضــع جهــة مــن املعقــول مــصالح عــن فأبعــد ُ
 .التفصيل عىل هبا العلم عن ًفضال اجلملة، عىل هبا يشعر ال العقل َّفإن. ًمثال العبادات
 فـصارت جهتهـا، من حتصيله رام ما هبا، العمل بسبب ينال أن بدعته من ةثق عىل ليس فاملبتدع
 .كالعبث
: فيها قال تعاىل اهللا آلن النقصان، وال الزيادة حتتمل ال كاملة جاءت الرشيعة َّأن) الثاين(

)  V U T S R Q P O N M L K(]  ــــــــــدة  ويف  .]٣:املائ
 - وسـلم عليـه اهللا صـىل - اهللا رسـول وعظنـا:  قـال ريض اهللا عنـهسارية بن ِالعرباض حديث
 مـودع موعظـة هـذه َّإن اهللا، رسول يا: فقلنا القلوب، منها ووجلت األعني منها ذرفت موعظة

 ومن ،هالك إال بعدي عنها يزيغ وال كنهارها، ليلها البيضاء عىل تركتكم(: قال إلينا؟ تعهد فام
 مـن الراشـدين اخللفـاء وسـنة سـنتي مـن عـرفتم بـام فعلـيكم ًكثـريا ًاختالفا فسريى منكم يعش
 بقي َّوأنه تتم، مل الرشيعة َّإن:مقاله أو حاله بلسان قوله حمصول َّإنام فاملبتدع  .احلديث)١()بعدي
 مل وجـه، ِّكـل مـن ومتامهـا لكامهلـا ًمعتقـدا كـان لو َّألنه استدراكها، يستحب أو جيب ُاءأشي منها

: )٢(املاجــشون ابـن قـال.املــستقيم الـرصاط عـن ضــال هـذا وقائـل. عليهــا اسـتدرك وال يبتـدع
 اهللا صـىل - ًحممـدا َّأن زعـم فقـد حـسنة يراهـا بدعة اإلسالم يف ابتدع من: يقول ًمالكا سمعت

 ٍيومئـذ يكـن مل فـام } ديـنكم لكـم ُأكملـت اليـوم {: يقول اهللا َّألن الرسالة، خان - وسلم عليه
 .ًدينا اليوم يكون فال ًدينا،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٥ سبق خترجيه ص ) ١(

 ،هــ١٦٤يف بغـداد سـنة   تـويف.نيفتـصا لـه.الثقات احلديث حفاظ من ففيه،: التيمي سلمة أيب بن اهللا عبد بن العزيز عبد )٢(
   .٧/٣٠٩ وسري أعالم النبالء  ١/٢٠٦ وتذكرة احلفاظ ١٢/١٩٤انظر ترمجته تاريخ مدينة السالم 




 

 
١٣٥ 

 ًطرقـا العبـد ملطالـب عـني قـد الـشارع َّألن له، ٌّومشاق للرشع ٌمعاند املبتدع َّأن) الثالث(
َوقرص خاصة، وجوه عىل خاصة َ ْاخللَق َ  اخلـري َّأن وأخـرب الوعيدو والوعد والنهي باألمر عليها َ
 الرسـول أرسـل َّإنام َّوأنه نعلم، ال ونحن يعلم اهللا َّألن ذلك، غري إىل ـ ِّتعدهيا يف الرش َّوأن فيها،

ًطرقا َّثم َّأن يزعم َّفإنه كله، هلذا ٌراد فاملبتدع. للعاملني رمحة - وسلم عليه اهللا صىل -  ليس ُأخر، ُُ
 بـل. نعلـم ًأيـضا ونحـن يعلـم، الـشارع َّكأن ِّبمتعني، َّعينَه ما وال بمحصور، الشارع حرصه ما
 .الشارع يعلمه مل ما علم َّأنه الشارع، عىل الطرق استدراكه من ُيفهم ربام

 فهـو مقـصود، غري كان وإن والشارع، بالرشيعة ٌكفر فهو للمبتدع ًمقصودا كان إن وهذا
َّنـزل قـد املبتـدع َّأن) الرابـع.(مبـني ضالل  وضـع الـشارع َّألن للـشارع، املـضاهي لـةمنز نفـسه َ
 فـيام اخللـق بـني حكـم َّألنـه بـذلك، املنفـرد هـو وصـار سننها، عىل اجلري اخللق وألزم الرشائع
 اخلـالف يبق ومل الرشائع، تنزل مل اخللق مدركات من الترشيع كان فلو وإال. خيتلفون فيه كانوا
 العقـل َّألن للهـوى إتبـاع َّأنه) اخلامس( .السالم عليهم الرسل بعث إىل احتيج وال. الناس بني
 ضـالل َّوأنـه اهلوى إتباع يف ما تعلم وأنت والشهوة؛ اهلوى إال له يبق مل للرشع ًمتبعا يكن مل إذا

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (. مبــــــــــني
ç   (]١ ())]٢٦:ص(. 

وقد قام منهج الشيخ األلباين عىل حماربة البدعة وإحياء السنة يقول الـشيخ حممـد نـارص 
، والتحـذير منهـا حتـى ال يقـع النـاس فيهـا، ً مبينا أمهية معرفة البدع-رمحه اهللا-الدين األلباين 

 هـام أمـر الـدين يف أدخلـت التي البدع معرفة أن به العلم جيب مما إن((وحيسبون أهنا من الدين 
ــك يمكــن وال ،باجتناهبــا إال تعــاىل اهللا إىل التقــرب للمــسلم يــتم ال ألنــه ،جــدا  بمعرفــة إال ذل

 باب من فهي يشعر ال وهو، البدعة يف وقع وإال، وأصوهلا، قواعدها يعرف ال كان إذا مفرداهتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . باختصار ١/٤٦   االعتصام  للشاطبي ص )١(




 

 
١٣٦ 

 ومثـل . -تعـاىل اهللا رمحهم- األصول علامء يقول كام " واجب فهو به إال الواجب يقوم ال ما "
 مـن كثـري مـن مـشاهد هـو كـام فيـه وقـع ذلـك يعـرف ال مـن فـإن وأنواعه ،الرشك معرفة ذلك

، هبــم واحللــف، والــصاحلني، لألوليــاء كالنــذر رشك هــو بــام اهللا إىل يتقربــون الــذين املــسلمني
 ،العلـم أهـل عنـد رشكـه معلـوم هـو ممـا ذلـك وغري، عليها املساجد وبناء، بقبورهم والطواف
 مـن يناقضها ما معرفة من بد ال بل فقط السنة معرفة عىل االقتصار التعبد يف فييك فال ولذلك
 احلقيقـة هذه وإىل ،الرشكيات من يناقضه ما معرفة دون التوحيد اإليامن يف يكفي ال كام، البدع
 اهللا دون مـن يعبـد بـام وكفر اهللا إال إله ال قال من( : بقوله سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول أشار

 بـام الكفـر إليـه ضـم بل بالتوحيد السالم عليه يكتف فلم ،)١( )اهللا عىل وحسابه ودمه ماله رمح
 ،بدعةوال، السنة يف القول وكذلك، يشعر ال وهو وقع وإال ،الكفر معرفة يستلزم وذلك ،سواه
 إال نعبـده ال وأن، اهللا إال نعبـد ال أن :عظيمـني أصلني عىل قام اإلسالم ألن ذلك  بنيفرق وال
 القـول وحتقيـق . وتعـاىل تبارك اهللا يعبد ومل ،باآلخر أخل فقد بأحدمها أخل فمن ، اهللا رشع بام
 اهللا هـامرمح القـيم وابـن تيميـة ابـن اإلسـالم شـيخي كتـب يف ًمبـسوطا جتـده األصلني هذين يف

  .)٢())تعاىل
  أمـور البـدع هـذه ومرجـع((: -رمحـه اهللا-والبدع هلا أسباب ذكر بعضها الشيخ األلبـاين 

 ومثل وسلم عليه اهللا صىل النبي إىل نسبتها وال، هبا االحتجاج جيوز ال ضعيفة أحاديث :األول
 ) وسـلم عليـه اهللا صـىل النبـي صـالة صفة ( مقدمة يف بينته ما عىل عندنا به العمل جيوز ال هذا
 . وغريه تيمية كابن العلم أهل من مجاعة مذهب وهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزكـاة ويؤتـوا الـصالة يمـواويق اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال يقولوا حتى الناس بقتال األمر :باباإليامن، : أخرجه مسلم كتاب) ١(

 تعـاىل اهللا إىل رسيرته ووكلت بحقها إال وماله نفسه عصم ذلك فعل من وأن سلم و عليه اهللا صىل النبي به جاء ما بجميع يؤمنوا
  .١٣٠رقم احلديث  اإلسالم بشعائر اإلمام واهتامم اإلسالم حقوق من غريها أو الزكاة منع من وقتال

  .٦٤لأللباين  ص   األجوبة النافعة )٢(
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 املتـأخرين خاصـة الفقهـاء بعـض عـىل أمرهـا خفـي هلا أصل ال أو، موضوعة أحاديث : الثاين 
 سـننا صـارت حتـى، املـسلامت األمـور مـساق ساقوها بل، رشعي دليل بأي يدعموها مل منهم
 اهللا رشعـه مـا إال رشع ال إذ، إتباعـه يـسوغ ال ممـا ذلـك أن هدينـ يف املتبـرص عىل خيفى وال، تتبع
 ال وأن، استحــسنه بــام العمــل هــو لــه جيـوز أن - جمتهــدا كــان إن - املستحــسن وحــسب تعـاىل

 للـسنة خمـالف وبعـضها فكيف . ال ثم فال وسنة رشيعة ذلك الناس يتخذ أن أما به اهللا يؤاخذه
 . العملية
 بعـض هبـا عمـل وإن، عقـل هلـا يـشهد وال، الـرشع عليهـا ليـد ال وخرافـات عادات : الثالث
 العلـم يـدعي ممـن ذلـك بعـض يف ولـو يؤيـدهم مـن يعمـدوا ومل، هلـم رشعة واختذوها اجلهال
 درجـات عـىل هـي بـل واحـدة نسبة يف خطورهتا ليست البدع هذه أن ليعلم ثم ، بزهيم ويتزيى
 بدعة أصغر أن نعلم أن جيب ولكن، ذلك دون وبعضها، سرتى كام رصيح وكفر رشك بعضها
 - الـبعض يتوهم كام - البدع يف فليس بدعة كوهنا تبني بعد حمرمة هي الدين يف هبا الرجل يأيت
 وكـل ضاللة بدعة كل(   :يقول وسلم عليه اهللا صىل اهللا ورسول كيف فقط املكروه رتبة هو ما

 غفلـة يف الناس أكثر يزال ال جدا خطري البدعة فأمر ولذلك .صاحبها أي ، )١( )النار يف ضاللة
 صـىل قولـه البدعـة خطورة عىل دليال وحسبك ،العلم أهل من طائفة إال ذلك يعرف وال، عنه
 هذه وأختم .)٢( )بدعته يدع حتى بدعة صاحب كل عن التوبة حجب اهللا إن( : وسلم عليه اهللا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٢سبق خترجيه ص ) ١(

ــى أخرجــه)٢( ــامن شــعب ىف البيهق ــضياء،  ٧/٥٩ اإلي ــارهوال ــديس يف األحاديــث املخت ــن إســحاق و،  ٦/٧٣  املق ــه ب  راهوي
 غــري الــصحيح رجــال رجالــه : ١٠/١٨٩  يف جممــع الوزائــد اهليثمــى قــال،  ٤/٢٨١ األوســط ىف والطربانــى، ١/٣٧٧

هـذا حـديث ال :  وقـال١/١٤٥ وقد أعل احلديث ابن اجلـوزي يف العلـل املتناهيـة ثقة وهو،  الفروى موسى بن هارون
 ويف ١٠١وصححه األلباين يف كتـاب حجـة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ص .يصح عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

وضـعفها )) دع بدعتـه أبى اهللا أن يقبل عمل صاحب بدعـة حتـى يـ( وقد جاء بلفظ ١/١٢صحيح الرتغيب والرتهيب 
 .٣/٦٨٤سلسلة األحاديث الضعيفة : الشيخ األلباين أنظر




 

 
١٣٨ 

 بن حسن الشيخ هو األولني املسلمني علامء من كبري إمام من القراء إىل أقدمها بنصيحة لمةالك
 تعـود البـدع صـغار فـإن، املحـدثات صـغار واحذر(( : -تعاىل اهللا رمحه- قال )١(الربهباري عيل
 فـاغرت احلـق يـشبه صـغريا أوهلـا كان األمة هذه يف أحدثت بدعة كل وكذلك، كبارا تصري حتى
 .)٣())٢(به يدان دينا وصارت فعظمت منها املخرج يستطع مل ثم، فيها دخل من بذلك

رحم اهللا الشيخ األلباين لقد عالج جل البـدع وفنـد الـشبهات، وأوضـح احلـق، وناضـل 
، وحربه عىل البدع، وبيان ضالالت املبتدع، وقد حورب من أجل الدعوة إىل السنة، عن السنة

 .ذير من البدع وأهلهاوالتح، وكانت كتبه طافحة بالبيان
 عـىل املـسلمني تنبيـه ًجـدا الـرضوري مـن كان وهلذا(( :- رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين

، بالتوحيـد تعـريفهم يكفـي أنـه : الـبعض يتـوهم كام األمر وليس، الدين يف دخلت التي البدع
 نظر ذاوه ،ذلك عن يسكت بل ،والبدعيات ،الرشكيات لبيان التعرض ينبغي وال فقط والسنة
 تبـاين التـي والـسنة الـرشك يبـاين الـذي التوحيـد بحقيقـة والعلـم، املعرفة قلة عن ناتج قارص
 الرجـل حتـى فيهـا يقع قد البدعة بأن البعض هذا جهل عىل يدل نفسه الوقت يف وهو، البدعة
 ًواحـدا ًسـببا أذكـر ولكـن ،اآلن لـذكرها جمـال ال جـدا كثـرية البدعـة أسباب ألن وذلك، العامل

 فقـد واملوضـوعة الـضعيفة األحاديث الدين يف االبتداع أسباب فمن مثال عليه وأرضب، نهام
 ويتقـرب، هبـا فيعمـل الصحيحة األحاديث من ويظنها، منها يشء العلم أهل بعض عىل خيفى
 .)٤())متبعة سنة فتصري والعامة الطلبة ذلك يف يقلده ثم تعاىل اهللا إىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لومـة اهللا يف خيـاف ال،  األثـر إىل داعيـا،  بـاحلقً قواال كان،  الفقيه اإلمام القدوة،  احلنابلة شيخ،  الربهباري عيل بن احلسن )١(

 / ١٥ النـبالء أعـالم سـري،  ٣٢٣ / ٦ املنـتظم،  ٤٥ -١٨ / ٢ احلنابلـة طبقات : يف رمجتهت انظرهـ ٣٢٩تويف سنة ،  الئم
  .٢٠١ / ١١ النهاية و البداية،  ٩٠

  .٢٤  رشح السنة للربهباري ص ) ٢(

  .١٠١ حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم لأللباين ص ) ٣(

  .١٠٩ ص   األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة  لأللباين) ٤(




 

 
١٣٩ 

علمــي اإلســالمي يف ضـوء الكتــاب والــسنة وإزالـة اجلمــود املــذهبي إحيــاء املـنهج ال:املعلـم الرابــع 
 .والتعصب احلزيب الذي سيطر عىل عقول كثري من املسلمني 

، وأحـرى مـا يتـسابق يف حلقـة سـباقه املتـسابقون، العلم أوىل ما يتنـافس فيـه املتنافـسون
Û Ú     ( :ل  يقـولو التوفيق من رب العاملني  فإن اهللا عـز وجـ، وطلبه دليل عىل كامل العقل

 ãâ á à ß Þ Ý Ü(] قال صىل اهللا عليه وسـلم  ،]١١: املجادلة :) مـن يـرد
 يرفـع العلـم إن((: -رمحـه اهللا-قال الشيخ عبدالرمحن الـسعدي  . )١()ًاهللا به خريا يفقه يف الدين

 للنـاس، إمامـا اهللا جيعله فإنه املعلم، العامل العامل خصوصا. درجات العباد فوق صاحبه به اهللا
. )٢ (دجيـوره ظلمة يف بعلمه ويمشى بنوره، ويستضاء آثاره، وتقتفى أفعاله، ترمق حاله بحسب

يقول  ]٩:زمرال[ )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä( :وقال اهللا تعاىل 
 ، واجلهـل العلـم بني استواء ال أنه عقل له من كل عند ومعلوم(( : -رمحه اهللا-اإلمام الشوكاين 

ــامل بــني وال ــستوي ال كــام أي: )٣( الزجــاج قــال . واجلاهــل الع ــذين ي ــذين ، يعلمــون ال  ال وال
 العـاملون : هـم : يعلمون بالذين املراد : وقيل . والعايص ، املطيع يستوي ال كذلك ، يعلمون
يقـول الرسـول صـىل اهللا  ،)٤())يعلم مل من بمنزلة يعمل مل من ألن ، به املنتفعون فإهنم ، بعلمهم

 قـوم اجتمع وما اجلنة إىل طريقا به له اهللا سهل علام فيه يلتمس طريقا سلك ومن(: عليه وسلم 
 وغـشيتهم الـسكينة علـيهم نزلـت إال بينهم يتدارسونه و اهللا كتاب يتلون اهللا بيوت من بيت يف

 . )٥ ()نسبه به يرسع مل عمله به بطأ ومن عنده فيمن اهللا وذكرهم املالئكة وحفتهم الرمحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكـاة،  : وأخرجه مسلم كتاب ٧١ رقم احلديث ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين: العلم،  باب : أخرجه البخاري كتاب ) ١(

  .١٠٣٧النهي عن املسألة رقم احلديث : باب 

 .١/٢٦٣نان للسعدي   تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم امل) ٢(

،  القـرآن معـاين : منهـا كثرية كتب له،  واللغة بالنحو عامل،  اإلمام،  البغدادي الزحاج الرسي حممد بن إبراهيم إسحاق أبو )٣(
 .  ٣١ / ١  األعيان وفيات،  ٨٩ / ٦ بغداد تاريخ :هـ انظر ترمجته٣١١ سنة تويف

  .٦/٢٧٣فتح القدير للشوكاين    ) ٤(

 ٦٨٥٣فضل االجتامع  عىل تالوة القران رقم احلديث : الذكر والدعاء،باب:أخرجه مسلم كتاب ) ٥(




 

 
١٤٠ 

وذلـك أن النـاس ،والـرشاب إن حاجة الناس إىل العلم أعظـم مـن حـاجتهم إىل الطعـام 
وال ،حيتاجون إىل الطعام والرشاب يف اليوم مرة أومرتني و حـاجتهم إىل العلـم بعـدد أنفاسـهم 

ن تقرن شهادة العلامء بشهادة املالئكة وشـهادة املالئكـة بـشهادة رب العـاملني قـال أغرو حينئذ 
  )F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4(: تعاىل 

قـال . وهذا ليس لكل علم بل العلم املوروث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ] ١٨:آل عمران[
 )٢(.ينفع ال علم من أرض يشء وليس ينفع، علم من أنفع يشء ليس: )١(عيينة ابن سفياناإلمام 
 مـن اخـتص ، أسـامؤه وتقدسـت ، وجـل عـز اهللا فـإن(( :)٣( - رمحـه اهللا-اإلمام اآلجري  وقال
 ، علـيهم فتفـضل ، أحـب مـن املـؤمنني سائر من اختص ثم ، لإليامن فهداهم ، أحب من خلقه

 ، املـؤمنني سـائر عـىل وفـضلهم التأويل وعلمهم ، الدين يف وفقههم واحلكمة الكتاب فعلمهم
 ، احلـرام مـن احلـالل يعـرف هبـم  ،بـاحللم وزيـنهم ،بـالعلم رفعهم ، وأوان زمان كل يف وذلك
 وخطـرهم ، عظـيم فـضلهم . القبـيح مـن واحلـسن ، النـافع مـن والـضار ، الباطـل مـن واحلـق
 بأجنحتها واملالئكة ، تستغفر هلم البحار يف احليتان ، األولياء عني وقرة ، األنبياء ورثة ، جزيل
 زجرـينـ وبـأعامهلم ، احلكمـة تفيـد مجمالـسه ، تشفع األنبياء بعد القيامة يف والعلامء ، ختضع هلم
 ، مـصيبة ومـوهتم ، غنيمة حياهتم ، الزهاد من درجة وأعىل ، العباد من أفضل هم ، الغفلة أهل

 بحــسن ، غائلــة مــنهم خيــاف وال ، بائقــة هلــم يتوقــع ال ، اجلاهــل ويعلمــون ، الغافــل يـذكرون
 حمتـاج علمهـم إىل اخللق مجيع ، املقرصون يرجع موعظتهم وبجميل ، املطيعون يتنازع تأديبهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ انظـر ١٩٨، حجة  تـويف سـنة  أبو حممد الكويف ثم املكي  حمدث، إمام، فقيهسفيان بن عيننة بن أيب مهران ميمون اهلاليل) ١(

 .١١/١٧٧ وهتذيب الكامل للمزي ٨/٤٠٠سري أعالم النبالء للذهبي 

  . ١/٣٢٢ جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب ) ٢(

 لـه.فيهـا وتويف فتنسك، مكة، إىل انتقل ثم ببغداد، ولد.حمدث شافعي فقيه: اآلجري بكر أبو اهللا، عبد بن احلسني بن حممد )٣(
 ١/٣٠٠هـ انظر ترمجته الوايف بالوفيات للصفدي ٣٦٠تويف سنة  ،الرشيعة كتاب و، العلامء أخالق منها كثرية، تصانيف

  .٣/٩٣٦وتذكرة احلفاظ للذهبي 




 

 
١٤١ 

 هبـم ، الـشيطان غـيظ هـم ، احلكمة وينابيع ، األمة وقوام ، البالد ومنار ، العباد رساج فهم ...
 ، الـسامء يف النجـوم كمثـل األرض يف مـثلهم ، الزيغ أهل قلوب ومتوت ، احلق أهل قلوب حتيا

 الظــالم عنهــا أســفر وإذا ، احتــريو النجــوم انطمــست إذا ، والبحــر الــرب ظلــامت يف هبــا هيتــدي
  .)١())أبرصوا

وقد ذهب اإلمام الشافعي و اإلمام أمحد ومجاعة من أهل العلم  إىل أن نفل العلم أفـضل 
ألن العبادة نفعها مقترص عىل املتعبد هبـا أمـا  )٢(من نفل الصالة والصيام وغريمها من العبادات 

 فـضل العلـم أحـب إيل مـن (( يقـول )٣(كان مطرف بن عبـداهللا بـن الـشخري، العلم متعدي نفعه
: -رمحـه اهللا-واألمة بحاجة إىل العلامء يقول ابن رجـب . )٤())فضل العبادة وخري دينكم الورع

ًوما دام العلم باقيا يف األرض  فالناس يف هدى  فإذا ذهب محلته ومن يقوم به وقـع النـاس يف ((
 وتتجـاوز املنكـرات حـدود الوصـف عد وبدون العلامء ينتـرش الـرشك وتظهـر البـ)٥())الضالل

واخليال والرشك ظهر يف قوم نوح بسبب ذهاب العلم يقـول الـشيخ عبـدالرمحن بـن حـسن آل 
َّونسخ العلم  أي درست آثاره بذهاب العلامء وعم اجلهل حتى صاروا ال يميزون بني : الشيخ 

، فحني نيس العلـم دب )٦( ))ًفوقعوا يف الرشك ظنا منهم أنه ينفعهم  عند اهللا. التوحيد والرشك 
قـال رسـول اهللا : إليهم الرشك  وظهرت فيه البدع ويف الصحيحني عن أنس ريض اهللا عنه قال 

 اخلمـر ويـرشب اجلهـل ويثبـت العلـم يرفـع أن الـساعة أرشاط مـن إن(: صىل اهللا عليـه وسـلم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩اب الغامدي ص  و كتاب املنهج العلمي لطالب العلم الرشعي لذي١/١ أخالق العلامء لألجري ص) ١(

  .١/٥٠  :العبادة عىل العلم تفضيل باب   جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب) ٢(

: ىف ترمجـة لـه. هــ٩٥ سنة مات فاضل، عابد التابعني،ثقة كبار من اهللا، عبد أبو ،العامرى الشخري بن عبداهللا بن مطرف هو)٣(
 . ٢/٢٦٩الذهبى والكاشف، ١١٣ صللسيوطي  األمصار علامء شاهريم

  .٢٢/٤٨٠  جامع البيان يف تأويل القرآن البن جرير الطربي ) ٤(

  .٢/٢٩٨ جامع العلوم واحلكم  البن رجب ) ٥(

  . ٢٧٤  فتح املجيد لرشح كتاب التوحيد لعبدالرمحن بن حسن آل الشيخ ص ) ٦(




 

 
١٤٢ 

 مـن حمـوه العلـم برفـع املـراد لـيس((: )٢(قال الـشيخ شـمس الـدين الـسفريي، )١( )الزنا ويظهر
 مـنهم، ينتزعـه ثـم خللقـه العلـم هيب ال وتعاىل سبحانه اهللا فإن العلامء، وقلوب احلفاظ صدور
 معرفتــه إىل يـؤدي الـذي علمـه مـن وهـب مـا يـسرتجع أن اهللا تعـاىل بـه علـيهم تفـضل أن بعـد

 فـيمن يوجـد فـال املتعلمـني، وعدم العلامء بموت العلم قبض يكون وإنام وبرسله، به واإليامن
 هـذا يف جـاء مـا العلـامء مـوت العلـم برفـع املراد أن عىل يدل والذي مىض، من خيلف من يبقى

 العبـاد، مـن ينتزعـه ًانتزاعـا العلم يقبض ال اهللا إن(: قال - وسلم عليه اهللا صىل - أنه الصحيح
 فأفتوا فسئلواً جهاال ًرؤوسا الناس اختذ ًعاملا يبق مل إذا حتى ،العلامء بموت العلم يقبض ولكن
 لعلـامءا مـوت أن وغريهـا والـسنة الكتاب من أخبار جاءت وقد .)٣()وأضلوا فضلوا علم بغري
ْأومل  (:تعاىل اهللا  قال.املبني البالء حللول وعالمة الدين، يف نقص َ َ ْيروا َ َ َّأنا َ ِنأيت َ ْ َاألرض َ ْ َننقـصها َ ُ ُ َ 
ْمـــن َأطرافهـــا ِ ِ َ ْ ـــصاهنا: ومجاعـــة)٤( عطـــاء قـــال ]٤١: الرعـــد [) َ  وذهـــاب العلـــامء مـــوت نق

 يشء، يسدها ال اإلسالم يف ثلمة العامل موت((: - عنه اهللا ريض - مسعود ابن وقال.)٥(الفقهاء
 ذهــاب وقبـضه يقـبض، أن قبــل بـالعلم علـيكم((: ًأيــضا وقـال.)٦())والنهـار الليــل اختلـف مـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: العلـم، بـاب: وصـحيح مـسلم كتـاب ٨٠رفع العلم وظهور اجلهل رقم احلـديث :لم، باب الع:صحيح البخاري كتاب ) ١(

 .٦٧٨٥رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفتن يف آخر الزمان رقم احلديث 

 لـههــ ٩٥٦تـويف سـنة.الـشافعية من باحلديث، ًاعامل هـ وكان٨٧٧ ولد سنة الدين شمس ،السفريي أمحد بن عمر بن حممد )٢(
 .٦/٣١٧األعالم  للزركيل:  انظر ترمجته للبخاري الصحيح اجلامع رشح منها كتب،

العلـم،  بـاب رفـع العلـم : كتـاب  ومـسلم ،١٠٠كيف يقبض العلم رقم احلـديث: العلم،  باب : كتاب  البخاري أخرجه)٣(
  . ٢٦٧٣وقبضه رقم احلديث 

 عبـادة صـاحب،  مكـة مفتـي كـان،  مفـرس فقيـه،  التابعني خيار من،  املكي،  موالهم القريش باحر أيب بن عطاء حممد بو أ)٤(
 .٥/٧٨ النبالء أعالم سري ،٩/٣٠٦ والنهاية البداية : انظر .هـ ١١٥ سنة بمكة مات،  وزهد

  . ٤/٣٢٧   معامل التنزيل للبغوي )٥(

 .٢/٢٦٨ للبيهقي اإليامن شعب   )٦(




 

 
١٤٣ 

 مـن أهـون الليـل قـائم النهـار صائم عابد ألف موت((: - عنه اهللا ريض - عمر وقال.)١())أهله
 ثلـم العـامل مـات إن((: - عنـه اهللا ريض - عـيل وقـال.)٢())وحرامـه اهللا بحـالل بصري عامل موت
 مـا بخـري الناس يزال ال((:  الفاريس سلامن وقال )٣())منه خلف إال يسدها وال اإلسالم يف ثلمة

 وقيـل.)٤())النـاس هلـك اآلخـر يـتعلم أن قبـل األول أهلك فإذا ،اآلخر يعلم حتى األول قيب
  .)٦())مـعلامئه هالك((: قال الناس؟ هالك عالمة ما:  )٥(-رمحه اهللا- جبري بن لسعيد

ومن هذا املنطلق كان العلم الرشعي وطلبه مـن أصـول املـنهج الـدعوي الـسلفي يقـول 
 قـد أوىل هـذا األصـل – يعنـي األلبـاين – رمحـه اهللا –والـشيخ ((:الشيخ عمرو عبداملنعم سـليم

 ، ق مـن املـسلمنيوكتبـه، وأرشـد إليـه طـالب احلـ، ًعناية خاصة فـدعا إليـه كثـريا يف حمارضاتـه
ْعنجاء يف احلديث الصحيح ، )٧())..ًودندن حوله كثريا  ٍمتـيم َ ِّالـدارى َِ ِ َّأن  ريض اهللا عنـه َّ بـى َ َّالنَّ ِ 

 هللا قـال ملـن اهللا رسـول يـا قـالوا مـرات ثـالث ةـالنـصيح الـدين(  :َقال -وسلم عليه اهللا صىل-
وعلامء الـسنة مـن أنـصح النـاس لألمـة فهـم  .)٨()وعامتهم املسلمني ألئمة و ولرسوله ولكتابه

يف نـصيحة -رمحـه اهللا -يدعون األمة إىل ما فيه خري الدنيا وخري اآلخرة يقـول الـشيخ األلبـاين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف جممـع  اهليثمـي قـال ،٨٨٤٥ احلـديثرقـم  الكبـري يف الطـرباين أخرجـه و١١/٢٥٢أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ص)١(

 .مسعود ابن من يسمع مل قالبة وأبو: ١/١٢٦الزوائد ص

 .١/١٢١ مفتاح دار السعادة البن القيم )٢(

 .١/١٩٩  للخطيب البغدادي عالسام وآداب الراوي ألخالق اجلامع يف اخلطيب أخرجه)٣(

  .١/١٥١ الزهد يف أمحدو. ٢٤٢رقم األثر  اتقاء احلديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم : باب :  يف مقدمة السننأخرجه الدارمي)٤(

 سنة احلجاج يدي بني قتل شةعائ ومنهم الصحابة بعض عن روى فقيه ثبت الثقة الكويف موالهم األسدي جبري بن عيد س)٥(
  .٤/٣٢١،  سري أعالم النبالء٦/٢٥٦طبقات ابن سعد :  انظر  وتسعني مخس

 أبـو خرجـه وأ٣٧٢٠٦وابن أيب شيبة يف مصنفه رقم األثـر٢٤١ذهاب العلم يف رقم األثر : باب : خرجه الدارمي املقدمة أ)٦(
 ١٦٦٢ر األث رقم اإليامن شعب يف والبيهقي ،٤/٢٧٦ص احللية يف نعيم

 .٢٠٢  املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعبد املنعم سليم ص  ) ٧(

 .٢٠٥بيان أن الدين النصيحة رقم احلديث : اإليامن،  باب : أخرجه مسلم، كتاب) ٨(




 

 
١٤٤ 

فوصيتي لكل مسلم عىل وجه األرض وبخاصة إخواننا الـذين يـشاركوننا ((: لعموم املسلمني 
أوصـيهم ، عـىل مـنهج الـسلف الـصالح، كـة دعـوة الكتـاب والـسنةيف االنتامء إىل الدعوة املبار

Ì Ë Ê ( ًونفيس بتقوى اهللا تبارك وتعاىل أوال ثم باإلستزاده من العلم النافع كام قـال تعـاىل

ÏÎ Í   (]ًوأن يعرفوا علمهم الصالح الذي هو عندنا مجيعـا ال خيـرج ] ٢٨٢:البقرة
كتاب وسنة وعىل منهج السلف الصالح وأن يقرنوا مع علمهم هذا واإلسـتزاده منـه عن كونه 

ويذكر أن األمة  .)١())ًما استطاعوا إىل ذلك سبيال العمل هبذا العلم حتى ال يكون حجة عليهم
 يكون أن العلوم من علم كل يف بد ال((:بحاجة إىل مئات من العلامء يف كل  التخصصات  يقول

 حزبيـة ال صـادقا أخويا إسالميا تعاونا بينهم فيام يتعاونون، فيه متخصصون، هب عارفون هناك
 املجتمع إجياد من مسلم كل ينشده ما وإقامة اإلسالمية األمة مصلحة ليحققوا عصبية وال ،فيه

  .)٢())أرضه يف اهللا رشع وتطبيق اإلسالمي
 وأما موضع نبذ التعصب املذهبي 

و يقيض عىل االجتهاد واالبتكار وجيعـل املـرء يف حيـز التعصب مذموم وآثاره خطرية وه
وقـد حـذر . بـل يقـرص احلـق يف نطـاق مذهبـه ، ضيق ال يبدي عقله وفكره إال يف حدود مذهبه

 : )٣(-رمحـه اهللا-األئمة من التعصب بل دعو إىل اتباع الكتاب والسنة  يقول اإلمام أبـو حنيفـة 
 وخـرب تعاىل اهللا كتاب خيالف قوال قلت إذا(( :ًضا وقال أي. )٤( ))مذهبي فهو احلديث صح إذا((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٠ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص – دعوته –  كتاب اإلمام األلباين حياته ) ١(

 .١٢لباين  ص    فقه الواقع لأل) ٢(

 وكـان مالـك بـن أنـس رأى إنـه: اخلطيـب قال الصحابة من مجاعة وأدرك ٨٠ سنة ولد الكويف ثابت بن النعامن اإلمام هو )٣(
 بغـداد تاريخ:  انظر هـ١٥٠ سنة مات تعاىل اهللا إىل الترضع دائم اخلشوع كثري ًتقيا ًورعا ًعابدا، ًزاهدا ًعامال ًعاملا اهللا رمحه
 .١٠٧ص ١٠ج والنهاية البداية،  ،٣٧٨ -٣٢٣ص ١٣ج

 .١/١٦٦ عابدين ابن حاشية املختار الدر عىل املحتار رد)٤(




 

 
١٤٥ 

 بـرش أنـا إنام((  :-رمحه اهللا- وقال اإلمام مالك .)١())قويل فاتركوا وسلم عليه اهللا صىل الرسول
 الكتاب يوافق مل ما وكل فخذوه والسنة الكتاب وافق ما فكل رأيي يف فانظروا وأصيب أخطئ
 قولـه مـن ويؤخـذ إال وسلم عليه اهللا صىل النبي بعد أحد ليس(( :ً وقال أيضا  .)٢())فاتركوه والسنة
 إال أحـد مـن مـا((:-رمحـه اهللا -وقـال اإلمـام الـشافعي ، )٣( ))وسـلم عليه اهللا صىل النبي إال ويرتك

 مـن أصـلت أو قول من قلت فمهام عنه وتعزب وسلم عليه اهللا صىل اهللا لرسول سنة عليه وتذهب
 عليه اهللا صىل اهللا رسول قال ما فالقول قلت ما خلالف وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن فيه أصل
 صىل اهللا رسول عن سنة له استبان من أن عىل املسلمون أمجع(( :ًوقال أيضا  . )٤())قويل وهو وسلم
 تقلـدين ال((: -رمحه اهللا-  وقال اإلمام أمحد )٥( .))أحد لقول يدعها أن له حيل مل وسلم عليه اهللا
 ويف.)٨( ))أخـذوا حيـث مـن وخـذ )٧(الثوري وال)٦( األوزاعي وال الشافعي وال مالكا تقلد وال

 فخـذ وأصـحابه وسـلم عليـه اهللا صىل النبي عن جاء ما هؤالء من أحدا دينك تقلد ال(( :رواية
 النبـي عـن جـاء مـا الرجـل يتبـع أن تباعالا(( :مرة وقال،)٩( ))خمري فيه الرجل بعد التابعني ثم به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٢ ص بالفالين العمري،الشهري نوح بن حممد بن صالح لواألنصار املهاجرين بسيد لإلقتداء األبصار أويل مهم إيقاظ)١(

  . ١/٦٢٢ وفضله البن عبدالرب   كتاب جامع بيان العلم) ٢(

 .٢/١١٩ و جاء عن  احلكم بن عتبة وجماهد انظر كتاب جامع بيان العلم ص ١٩سبق خترجيه ص ) ٣(

  .٢/٢٨٦  إعالم املوقعني البن القيم  ) ٤(

 عبـد. د وكتـاب ال إنكـار يف مـسائل اخلـالف ١/٥٨ بـسيد املهـاجرين واألنـصار ص ءإيقاظ مهم أويل األبـصار  لإلقتـدا) ٥(
  .١/٧ وانظر إعالم املوقعني ١/١٤١ صاملجيدي مقبل السالم

 .٦/٢٣٨ والتهذيب ٧/٤٨٨ سعد ابن طبقات يف وترمجته ـه١٥٧ويفت حجة فقيه إمام األوزاعي عمرو بن عبدالرمحن )٦(

 سـنة مـات والتقـوى، الـدين علوم يف زمانه أهل سيد كان احلديث، يف املؤمنني أمري: اهللا عبد أبو ،الثوري سعيد بن سفيان )٧(
 .٤/١١١ التهذيب  هتذيب و ٧/٢٢٩ النبالء أعالم سري: انظر .هـ١٦١

 .٢/٢٠١  إعالم املوقعني البن القيم  ) ٨(

  .١/٧٥حجي   كتاب  التقليد واإلفتاء واالستفتاء  لعبدالعزيز بن عبداهللا الرا) ٩(




 

 
١٤٦ 

 رأي(( :ً وقـال أيـضا، )١( ))خمـري التـابعني بعـد مـن هـو ثـم أصـحابه وعـن وسـلم عليه اهللا صىل
، )٢())اآلثار يف احلجة وإنام سواء عندي وهو رأي كله حنيفة أيب ورأي، مالك ورأي، األوزاعي

 ابن اإلسالم شيخ وقال، )٤( )امليزان يف إخساره أشنع ما التعصب اهللا قاتل :( )٣(معيُن أبو قالو
 أضـل ومـن ، اجلاهلية عمل من فهو ، اهللا من هدى بال األمور من ألمر التعصب وأما(( :تيمية
 ، اجلاهلية بدعوى الدعاء ومنها(( :القيم ابن العالمة وقال، )٥())اهللا من هدى بغري هواه اتبع ممن

 للمـذاهب التعـصب ومثلـه ، ولألنـساب هلا والعصبية القبائل إىل كالدعاء ، بعزائهم والتعزي
 ، إليـه ًمنتـسبا وكونـه ، والعـصبية بـاهلوى ، بعـض عـىل بعـضها وتفـضيل ، واملـشايخ والطرائق
 ،)٦())اجلاهليـة دعـوى من هذا كل ، به الناس ويزن ، عليه ويعادي عليه ويوايل ذلك إىل فيدعو
 مــن بأحــسن العلــم طالـب حتــىل ومــا((:)٧( -رمحـه اهللا-احلنــبيل  اهلــادي عبـد ابــن اإلمــام وقـال

   .)٨( ))التعصب وترك اإلنصاف
 يف بيئة متعصبة يسودها تقديم املـذهب عـىل كـل – رمحه اهللا –وقد عاش الشيخ األلباين 

مـذهب شئ، فالشيخ عاش يف دمشق التي كان هبا مذهبان متنـاحرين مهـا مـذهب األحنـاف و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢٤ للشوكاين األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد  )١(

  .٢/١٤٩ جامع بيان فضل العلم البن عبدالرب ) ٢(

: انظر .واحلديث الفقه يف قدمام كان : السهمي محزة قال .. أصويل،  حافظ،  حمدث فقيه . اجلرجاين،  نعيم أبو،  حممد بن امللك عبد )٣(
 .٦/١٩١ املؤلفني ومعجم،  ٣٠٩ /٤ األعالم،  ٨١٦ /٣ احلفاظ وتذكرة،  ١٨٣ /١١ والنهاية البداية

 .٩/١١ حلية األولياء  أليب نعيم ) ٤(

 .١١/٢٨ جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٥(

  .٢/٤٧١  زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ) ٦(

 .احلنابلـة كبـار مـن بـاالدب، عـارف للحـديث، حافظ هـ٧٠٥ ولد سنة املقديس قدامة ابن،  اهلادي عبد بن أمحد بن حممد )٧(
األعـالم :  ترمجتـه  انظـر.االربعـني بلـوغ قبـل ومـات جملـد، مئـة عـىل منهـا أكمله ما يريب كتبا، سبعني عىل يزيد ما صنف

  .٥/٣٢٦للزركيل 

 .١/٣٥٥  نصب الراية للزيلعيل ) ٨(




 

 
١٤٧ 

وكـان احلكـم يف عهـد الدولـة العثامنيـة عـىل ، الشافعية وكان والد الشيخ عـىل املـذهب احلنفـي
فلام ذهب العثامنيون جاء من بعدهم فحكم املذهب الـشافعي، وهكـذا وقـف ، املذهب احلنفي

وظهر ذلـك ، ونبذ التعصب، الشيخ موقف عظيم يف دعوة الناس إىل التحاكم إىل السنة النبوية
وأن ((:– رمحـه اهللا –ويف واقع حياته العملية يقـول الـشيخ األلبـاين ، ويف حمارضاته، فاتهيف مؤل

بحيـث ، ًكل الذي ندعو إليه إنام هـو تـرك اختـاذ املـذاهب دينـا ونـصبها مكـان الكتـاب والـسنة
كـام ، أو عنـد إرادة اسـتنباط أحكـام جديـدة حلـوادث طارئـة، يكون الرجوع إليها عند التنـازع

، وعليـه وضـعوا األحكـام اجلديـدة لألحـوال الشخـصية، والنكـاح! هة هذا الزمـانيفعل متفق
، وغريها دون أن يرجعوا فيها إىل الكتاب والسنة ليعرفوا الـصواب منهـا مـن اخلطـأ، والطالق

والتيـسري أو ،  وتتبـع الـرخص، )١()اخـتالف أمتـي رمحـة( واحلق من الباطل، و إنام عىل طريقة 
ــوا  ــصلحة زعم ــاين )٢())...امل ــشيخ األلب ــن -رمحــه اهللا-، وال ــذاهب ولك  مل حيــارب دراســة امل

إن االنتــساب إىل أحــد مــن األئمــة كوســيلة ((: -رمحــه اهللا-قــال العالمــة األلبــاين  ، التعــصب
للتعرف عىل ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمـر ال بـد منـه رشعـا وقـدرا، 

 وقـال .)٣())و واجب، وعىل هذا جرى السلف واخللـف مجيعـافإن ما ال يقوم الواجب إال به فه
الواجب عىل الناس يف زماننا هذا أن يبدؤوا تعلم الفقه عن طريق أحد املذاهب ((: -رمحه اهللا-

وأما الرجوع إىل أقـواهلم ((: -رمحه اهللا-ًويقول أيضا ، )٤( ))..األربعة ويدرسوا الدين من كتبها
هبا عىل تفهم وجـه احلـق فـيام اختلفـوا فيـه ممـا لـيس عليـه نـص يف واالستفادة منها واالستعانة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البـن عـراقالـرشيعة تنزيـه و ٥٠٦ص  يف األحاديث املوضوعة مللة عيل قارئاملرفوعة األرسار: انظر.ع موضو: احلديث )١(

 .١/١٤١  لأللباينالضعيفةوالسلسلة  ٢/٤٠٢

  .٦٥جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص   – دعوته – كتاب اإلمام األلباين حياته ) ٢(

  .٥٢ كشف النقاب عام يف كتب أيب غدة من األباطيل لأللباين ص ) ٣(

  .١/٣٣٩ بدع التعصب املذهبي ملحمد عيد عباس ص ) ٤(




 

 
١٤٨ 

بـل نـأمر بـه ونحـض عليـه  ، الكتاب والسنة، أو ما كان منها بحاجة إىل توضيح فـأمر ال ننكـره
 بعـد -رمحه اهللا-ويقول ، )١())ألن الفائدة منه مرجوة ملن سلك سبيل االهتداء بالكتاب والسنة

هذا ما يتعلق بالعلم ((:وسنة اخللفاء الراشدين ، والسنة، لكتابأن ذكر طرق العلم وهو إتباع ا
وليس أن يكون هدفه طلب العلم التقليدي ، النافع الذي جيب أن يكون هدف كل طالب علم

! والرابـع حنـبيل ! والثالث شـافعي ! وذاك  مالكي ! فهذا حنفي .القائم عىل التعصب املذهبي
ُا نجلهـم ونقـدرهم حـق قـدرهم، ولـذلك فـنحن نتبـع  أننـ– ال شك وال ريب –هؤالء األئمة 

ًوما هو إال سبيل السلف الصالح كام ذكرنا آنفا، ولكننا ال ، سبيلهم الذي انطلقوا وساروا عليه
نتعصب لواحد منهم عىل اآلخر، هذا هو العلم النافع أي املستقي من الكتاب والسنة، وعمـل 

ً ويقول أيضا مبينا أن ، )٢())السلف الصالح التعصب املذهبي جيعل من أتباعـه يـصمون آذاهنـم ً
بـل جيعلهـم يـزدرون غـريهم مـن ، ويغلقون أبصارهم عـن سـامع ورؤيـة احلـق عنـد اآلخـرين

ًأما نحن فنأخذ باجتهاداهتم مجيعا، ألن الطالب للعلم ال سبيل لـه إىل ....((: املذاهب األخرى 
:  والطريـق الثـاين ، من األئمة األربعـةإما أن يأخذ عن إمام فقط :، طلب العلم إال من طريقني

طريق املقلـدين اجلامـدين الـذين ، الطريق األول هو طريق املذهبيني .أن يأخذ عن كل األئمة  
ال يلتفتون إىل األخذ من األئمة اآلخرين الذين هو ال ينتمي يف طلبـه العلـم إىل مـذهبهم :َأوال ً 

إمـا بإتبـاع األئمـة دون تعـصب لواحـد مـنهم و ، ًإذا طريق طلب العلم إما بتقليد مذهب معني
 .عىل اآلخرين 

ومـا هـي ، فام هي طريقة القـوم اليـوم الـذين يتهموننـا بأننـا ال نأخـذ باجتهـادات األئمـة
فإن اهللا عز ، وليس فقط األئمة األربعة، إذا علمتم أن طريقتنا هي األخذ عن كل إمام طريقتنا؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٥ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص  – دعوته – كتاب اإلمام األلباين حياته )١(

ى الرشعية  الفتاوى الكويتية ويليه الفتاوى اإلسرتالية  مجعهـا ورشحهـا عمـرو عبـداملنعم   كتاب املسائل العلمية والفتاو) ٢(
 .٩سليم ص  




 

 
١٤٩ 

، بالعـرشات، ه وسلم بأئمة من أمثال األئمة األربعةوجل قد تفضل عىل أمة حممد صىل اهللا علي
بــل األلـوف املؤلفـة فالــذين يأخـذون بطريقــة إتبـاع الكتـاب والــسنة فهـم الــذين ، بـل باملئـات

ًيأخذون باجتهادات، أما الذين يقلدون مذهبا معينا فهؤالء ال يستفيدون من األئمـة اآلخـرين  ً
 .)١())وال يأخذون باجتهاداهتم

بعة قد بينـوا ألتبـاعهم أمهيـة الرجـوع إىل الكتـاب والـسنة وأن كـالم البـرش واألئمة األر
قابـل للخطـأ والـصواب وقـد جـاءت اآلثـار عـن األئمـة األربعـة يف أمهيـة تقـديم الـدليل عـىل 
ًكالمهـم ومـذهبهم يقــول الـشيخ األلبــاين معلقـا عـىل أقــوال األئمـة األربعــة الـسابقة يف اتبــاع 

 باحلـديث بالتمـسك األمـر يف عـنهم تعـاىل اهللا ريض األئمـة قـوالأ هي تلك((:الكتاب والسنة 
 ًتـأويال والً جـدال تقبـل ال بحيث والبيان الوضوح من وهي، بصرية دون تقليدهم عن والنهي
 ًمباينـا يكـون ال األئمـة أقـوال بعـض خـالف ولـو الـسنة يف ثبـت ما بكل متسك من فإن وعليه

 ال التـي الـوثقى بـالعروة ومتمـسك مجيعـا هلم متبع هو بل ،طريقتهم عن خارجا وال ،ملذهبهم
 ،هلم عاص بذلك هو بل ،لقوهلم خمالفتها ملجرد الثابتة السنة ترك من كذلك وليس، هلا انفصام
́  ( :يقول تعاىل واهللا، املتقدمة ألقواهلم وخمالف  ³ ² ± ° ̄  ® ¬

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ(] وقــــــال] ٦٥: النــــــساء : 
)g f e d c b a ̀  _ ̂ وهـذا الكـالم   ،)٢(]٦٣:النور[)[ 

 قد أوضح هذا يف كثـري مـن - رمحه اهللا-فالشيخ األلباين، يكون ألهل العلم وليس لكل الناس
الشيخ ملا طلـب مـنهم تـرك التقليـد، واألخـذ بـام وحمارضاته، وقد شنع بعض الناس عىل ، كتبه

وآخر يـرى اإلسـالم يف (( :– أي املخالفون للشيخ األلباين –أخذ منه األئمة املجتهدون وقالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥٠املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعمرو عبداملنعم سليم  ص  ) ١(

 .٤٥   صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراه  لأللباين ص) ٢(
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ترك املذاهب كلها والعودة إىل السنة فكل من استطاع أن يقرأ البخاري ومسلم وجممع الزوائد 
ذيب وجب عليه االجتهاد وحـرم عليـه التقليـد وأن يفتش عن اسم الراوي يف التقريب أو الته

وأما تقليد املسلم من هو أعلم منـه حـني ال ((: يقول الشيخ األلباين يف رده عىل هذا ، )١ ()).....
ًجيد نصا عن اهللا ورسوله، أو حني ال يمكن الفهم عنهام فليس ممـا نحـن فيـه، بـل ال يتـصور أن 

ورات تبـيح املحظـورات، ولـوال ذلـك لـصار يقول بتحريمه مسلم، ألنه مـضطر إليـه، والـرض
وأما مـن ، إن التقليد إنام يباح للمضطر((: وهلذا ذكر العلامء – والعياذ باهللا -ًالدين هوى متبعا  

مـع متكنـه منـه إىل ،  وعـن معرفـة احلـق بالـدليل، عدل عـن الكتـاب والـسنة وأقـوال الـصحابة
فإن األصل أن ال يقبـل قـول الغـري إال ، املذكىمع قدرته عىل ، التقليد، فهو كمن عدل إىل امليتة

 .)٣()))٢(بدليل إال عند الرضورة
وهللا احلمد واملنة فلقد رأينا كثري من طلبة العلم يف هذا العرص من يسأل عن الـدليل، وال 

ًيلتزم مذهبا معينا ، وال أقول إن هذا الذي نراه هو بسبب دعـوة الـشيخ فقـط، وهذا بشري خري، ً
 مــن أهــل العلــم يف هــذا العــرص يــدعون إىل حتكــيم الــوحيني وإتبــاع الــسلف بــل هنــاك مجــوع

ًوواجـه كثـريا ، ولكن واحلق يقال أن الشيخ األلباين من أكثرهم دعـوة إىل هـذا األمـر، الصالح
منهج الشيخ (( يف مبحث –إن شاء اهللا تعاىل –من الصعوبات واالهتامات وسوف نتطرق إليها 

 .))عارضنياأللباين بني املؤيدين وامل
أما التعصب احلزيب الذي ظهر يف العرص احلديث بني اجلامعات اإلسالمية التي تعمل يف 

وبني عالجـه وسـوف نؤجلـه - رمحه اهللا -ًالساحة الدعوية فكان أيضا حمل نظر الشيخ األلباين
يكون  ل))موقف الشيخ األلباين من أبرز االجتاهات الدعوية املعارصة((ًأيضا إىل الفصل الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣نور الدين طالب ص :   مقاالت األلباين  مجع ) ١(

 . ٢/٢٦٠  إعالم املوقعني البن القيم ) ٢(

  .  ٤٥ مقاالت األلباين مجع نور الدين طالب ص )٣(
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نـسأل اهللا أن جيعلنـا مفـاتيح ، ويظهـر احلـق، و جتتمع الفكـرة، الكالم مرتبط مع بعضه البعض
ًويرزقنـا إتباعـه وأن يرينـا الباطـل بـاطال ويرزقنـا ، ًللخري، مغاليق للرش، وأن يرينـا احلـق حقـا

 .اجتنابه 

 -:التصفية والرتبية :املعلم اخلامس 
ً يواجها اإلنسان سواء  بـدنيا أو دينيـااألمراض والعلل من أخطر األشياء التي ً  فالـذي ، ً

ال هيتم بمرضه قـد يـؤدي بـه إىل اهلـالك وكـذلك مـا يعـرض لإلنـسان مـن أمـراض الـشهوات 
 ولكن هذه اخلسارة أعظم ، والشبهات قد تؤدي باإلنسان إىل اهلالك العظيم واخلسارة الفادحة

 -: قال الشاعر من خسارة احلياة  فكل مصيبة هتون إال مصيبة الدين 
  وإيامن إخالص املرء شيع إن  يغفرها اهللا فإن الذنوب كل
 )١(جربان الدين قناة لكرس وما رهـجيب الدين فإن كرس وكل
رض، وعالجه من أهم األعامل التي بعد اهللا يكون الشفاء هبـا وال حيقـق ذلـك وحتديد امل

ًإال من أتاه اهللا علام وفهام فقد حيدد املرض خطأ ويرصف له عالج يناسب حتديـد هـذا املـرض ، ً
ًوقـد يـشخص املـرض تشخيـصا ، ولكن النتيجة سوف تكون مهلكة وال ريـب، الذي شخص

 نظر – رمحه اهللا –الشيخ األلباين .ًب فيكون أيضا اهلالكويوصف له عالج غري مناس، ًصحيحا
واإلخـتالف ! واالسـتعامر! والتخلف!إىل واقع األمة املأساوي، واملحزن، أمة غارقة يف اجلهل 

 يف زمـن وصـل فيـه –ً كام تعلمـون مجيعـا –فنحن اليوم (( :– رمحه اهللا –والتفرق يقول  الشيخ 
ولـذلك ، ىل أسوأ منه من الـذل واالسـتعباد مـن اآلخـريناملسلمون إىل حد ال يمكن أن يصل إ

 عـىل –ولشعور كل منا بام نزل بنا من هذا الذل املخيم عىل مجيع البالد اإلسالمية مـع األسـف 
ً نتساءل دائام وأبدا –اختالف الطبقات   عـن الـسبب – يف جمتمعاتنا العامة واخلاصة وندواتنا –ً

والـرس يف وصـوهلم ، والوضع املهني املخزي،  املزرية السيئةالذي أدى باملسلمني إىل هذه احلالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ انظر ١١٢٢ُ هذا البيت أليب الفتح البستي  املتويف سنة )١(  . ٤٨٧جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب للهاشمي ص:ه
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كام نتساءل عن العالج والدواء، لنتمكن مـن النجـاة مـن هـذا . إىل هذا الدرك املنحط من الذل
 وكان العالج يف نظر الـشيخ هـو التـصفية والرتبيـة وكـان هـذا املـنهج أهـم ، )١())الذل والشقاء

ولقاءاتـه، و مكاملاتـه ،  دعا إليه يف مصنفاته، وحمارضاته–اهللا معلم يف فكر الشيخ األلباين رمحه 
فـام مـا معنـى التـصفية والرتبيـة ومـا هـي جماالهتـا .اهلاتفية، وإجابته عـىل الفتـاوى وغـري ذلـك 

أعنـي بالتـصفية تقـديم اإلسـالم إىل الـشباب ((:يقـول الـشيخ .وأسسها يف نظر الشيخ األلباين 
 ومـن ، والـسنني الطـوال مـن العقائـد، َّعىل مد هذه القرون، املسلم مصفى من كل ما دخل فيه

كلنا يعلم أن اإلسالم قـد دخـل فيـه مـا لـيس منـه وهـذه ، )٢())والضالالت، والبدع، اخلرافات
حقيقة ال حتتاج إىل برهان، ألنه كلام اندثرت السنة قامت البدعة، و كلام بعد املسلم عـن العهـد 

 والنبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ذكـر للـصحابة ريض اهللا كان هناك بعد عن الدين،، النبوي
 يـرى مـنكم يعـش مـن  فإنـه( :عنهم أهنـم سـريون أمـور عظيمـة، فقـال صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 وسـنة بسنتي فعليكم منكم ذلك أدرك فمن ضاللة فإهنا األمور وحمدثات وإياكم كثريا اختالفا
  :-رمحـه اهللا-يقـول اإلمـام ابـن رجـب  . )٣()اجذبالنو عليها عضوا املهديني الراشدين اخللفاء

َّأمته يف وقع بام - وسلم عليه اهللا صىل - إخبار منه هذا((  أصـول يف االخـتالف كثـرة مـن َبعـده ُ
َّأمته ِافرتاق من عنه روي ملا موافٌق وهذا ، واالعتقادات واألعامل األقوال ويف ، وفروعه ِّالدين ُ 
ار يف َّكلها اَّوأهن ، فرقة وسبعني ٍبضع عىل  عليـه هـو مـا عـىل كـان مـن وهـي واحدة، فرقة َّإال النَّ

وتنقية الدين مـن ، وحماربة البدعة،  عىل العلامء عظيمة يف بيان السنةةفاملسؤولي ، )٤())ُوأصحابه
ألنـه ، فالبـد مـن حتقيـق هـذه التـصفية((:-رمحـه اهللا -واخلرافات يقول الشيخ األلبـاين ، البدع

ً أبدا لتحقيق أمنية هؤالء املسلمني الـذين نعتـربهم مـن املـصطفني املختـارين يف بغريها ال جمال
الـذي هـو اإلسـالم الـذي ، العامل اإلسالمي الواسع، فالتصفية هذه إنام يراد هبا تقـديم العـالج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦  التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليها  للشيخ األلباين ص ) ١(

 .١/٣٧٨ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه  للشيباين )٢(

 .١١٥سبق خترجيه ص ) ٣(

 .٢/١٢٠ جامع العلوم واحلكم البن رجب ) ٤(
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حينام كان العرب أذالء، وكانوا يستعبدون من األقوياء ممن حوهلم ، عالج ما يشبه هذه املشكلة
وكانوا يعبدون غري اهللا تبـارك وتعـاىل مـن ، واحلبشة، ونحو ذلك من جهة، والروم، من فارس
 .)١())جهة أخرى

ًوعملوا بإسالمهم وأقاموا رشيعـة اهللا عـىل أنفـسهم أوال وعـىل مـن ، ولكنهم ملا أسلموا
وقهـر، ، يقومون عليه أعزهم اهللا ومكنهم من مشارق األرض ومغارهبـا، واليـوم نعـيش يف ذل

وثمـة حـديث ((: -رمحـه اهللا-ض والعالج هو العالج األول، يقول الشيخ األلباين ومر، وفقر
: للرسول صىل اهللا عليه وسلم يشري فيه إىل هذه التصفية أال وهو قولـه عليـه الـصالة والـسالم 

 علـيكم اهللا سـلط اجلهـاد وتركتم، بالزرع ورضيتم، البقر أذناب وأخذتم)٢( بالعينة تبايعتم إذا(
يف هذا احلديث وصف الداء والدواء إنه يقول يف أول ، )٣()دينكم إىل ترجعوا حتى عهينز ال ذال

وهي  مع األسف قائمة اليـوم يف ، والعينة بيع من البيوع الربوية) إذا تبايعتم بالعينة:( احلديث 
بل العربية وهي البلدان التي يفرتض فيهـا أن تفهـم كتـاب اهللا، وسـنة ، بعض البالد اإلسالمية

وبـصورة عامـة فـإن ..... ًل اهللا صىل اهللا عليه وسلم خريا ممـا يفهمـه األعـاجم املـسلمون رسو
 -:األمراض التي يبتىل هبا املسلمون تتلخص يف ناحيتني 

 االحتيال عـىل مـا -:الثانية . ترك اجلهاد يف سبيل اهللا بسبب تكالبهم عىل الدنيا -:األوىل
، )٤())ًباسـم أنـه بيـع وهـذا مثـال واألمثلـة كثـرية جـداكبيع العينـة ، هو معلوم حتريمه من السنة

والتحايل عىل ، بل  تتبع الرخص!!وهذا هو واقعنا اليوم التكالب عىل الدنيا وليس ذلك فقط 
 اليهود اهللا قاتل(: رشع اهللا وصار البعض فيه شبه من اليهود كام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١/٣٧٨ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه  للشيباين ) ١(

 الكـايف البـن قدامـة بـاب بيـع بكتـا:انظـر  . حـاال الـثمن مـن بأقـل منه يشرتهيا ثم مؤجل بثمن سلعة يبيع أن هي العينـة) ٢(
  . ٢/١٤النجش والتلقي 

 .١٠٩سبق خترجيه ص )٣(

 . بترصف يسري ٣٨٣-٢/٣٨٢حياة األلباين للشيباين ) ٤(
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 واحلل هوالرجوع إىل ديننا كـام )١()ثمنه وأكلوا باعوه ثم هامجلو شحومها عليهم حرم ملا اهللا إن
احلـل يتمثـل يف ((:يقول الشيخ األلباين رمحـه اهللا ) حتى تراجعوا دينكم( : جاء يف آخر احلديث

بـاملفهوم الـصحيح الـذي كـان عليـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ، مالعودة الصحيحة إىل اإلسال
فالتصفية إذن هي تنقية اإلسالم مما دخل فيـه ممـا لـيس منـه وإعادتـه كـام . )٢())وسلم وصحابته

 .كان عىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم وصحابته 
 :وأما جماالت التصفية هي

 اإلهليــة الــصفات وجحــد كالــرشك، عنهــا، غريــب هــو ممــا اإلســالمية العقيــدة تــصفية: األول
 !.ونحوه بالعقيدة لتعلقها الصحيحة األحاديث ورد وتأويلها،

  .والسنة للكتاب املخالفة اخلاطئة االجتهادات من اإلسالمي الفقه تصفية: الثاين
 واملوضـوعة، الـضعيفة األحاديـث مـن وغريهـا والرقـائق والفقه التفسري كتب تصفية: لثالثا

 .)٣ (املنكرة ياتواإلرسائيل
 :أما الشطر اآلخر هو الرتبية 

 هـذا عـىل الناشـئ اجليـل تربيـة(( : - رمحـه اهللا –فاملقصود منها كـام قـال الـشيخ األلبـاين 
 تـأثر أي دون أظفـاره، نعومـة منـذ صـحيحة إسـالمية تربيـة ذكرنـا مـا كل من املصفى اإلسالم
 . )٤())الكافرة الغربية بالرتبية

وبصرية، وعدم االسـتعجال، يقـول ،  وصرب عظيم،وتكون عىل علم،  جهدالرتبية حتتاج إىل
وجيب عىل أهل العلم أن يتولوا تربية النشء املسلم اجلديد، عـىل ((: -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: البيـوع، بـاب:  ومـسلم كتـاب٢٢٣٦بيع امليتـة واألصـنام رقـم احلـديث : ع، بابالبيو: احلديث أخرجه البخاري كتاب) ١(

 .٤٠٤٨حتريم اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام رقم احلديث 

 .١/٣٨٨حياة األلباين للشيباين ص ) ٢(

 .د/املقدمة  / ٢  سلسلة األحاديث الضعيفة  لأللباين  ) ٣(

 .د / املقدمة/٢ املصدر السابق ) ٤(




 

 
١٥٥ 

، وأخطـاء، فال جيوز أن ندع الناس عىل ما توارثوه من مفاهيم، ضوء ما ثبت يف الكتاب والسنة
والرأي، ، وبعضها خمتلف فيه وله وجه من النظر، واالجتهاد، تفاق األئمةًبعضها باطل قطعا با

 . )١( ))وبعض االجتهاد والرأي خمالف للسنة
 -:رشوط التصفية والرتبية

 -:حدد الشيخ األلباين رشوط ملن يتوىل القيام هبذا العمل العظيم
واخلوف، ، والتقوى، والفضل،  جيب أن يقوم بالتصفية والرتبية أفراد من أهل العلم:األول

 .)٢ (من اهللا وهم كثريون ومنترشون يف العامل اإلسالمي
 إسـالمية تربيـة .ذكرنـا مـا كـل مـن املـصفى اإلسـالم هـذا عـىل الناشئ اجليل تربية -:الثاين
 .)٣( الكافرة الغربية بالرتبية تأثر أي دون أظفاره، نعومة منذ صحيحة
ًفإذا تعلم اإلنسان، وكان علمه صافيا مصفى، العمل ألن العلم وسيلة للعمل : الثالث ثم ، ً
ًكان بدهيا جدا أن هذا العلم ال يثمر، فال بد من أن يقرتن مع هذا العلم العمل! مل يعمل به ً)٤(. 
 جيب عىل أهل العلم أن يتولوا تربية النشء املسلم اجلديـد، عـىل ضـوء مـا ثبـت يف -:الرابع

 .)٥(الكتاب والسنة 
 .)٦ (عاة أن يصربوا عىل تعليم اإلسالم، والعمل به، مهام طال الطريق عىل الد- :اخلامس

وال ، هذا العمـل اجلليـل حيتـاج إىل وقـت طويـل، وإمكانيـات كبـرية، وجهـد عظـيم: أقول 
، أو مجاعـة، بـل حيتـاج إىل مجاعـات متعاونـة، متآخيـة، متحابـة، أو أفراد، يمكن أن يقوم به فرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليهام لأللباين ص   ) ١(

 ١٤٩سلسلة اهلدى والنور رقم  الرشيط )٢(

 .د/ املقدمة/٢  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السئ يف األمة لأللباين )٣(

 .٣٠  التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليهام لأللباين ص )٤(

 .٣٠ص نفس املصدر السابق ) ٥(

 . بترصف ٢١٤  املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعمرو عبد املنعم سليم ص  ) ٦(
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 ،ًجهودا يتطلب، الواجبني هذين حتقيق أن فيه ريب ال ومما((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 اإلسـالمي املجتمـع إقامـة ًحقـا هيمهـا التي املخلصة، اإلسالمية اجلامعات من متعاونة، جبارة

 عـددنا، بكثـرة متفـاخرين أوضاعنا، عن راضني بقاؤنا وأما. واختصاصه جماله يف كل املنشود،
 دسـتورنا، اإلسالم بأن صائحني ، !عيسى ونزول! املهدي وجخر أو ربنا، فضل عىل متواكلني
 معا، والرشعية الكونية اهللا لسنة ملخالفته وضالل، بل حمال، فذلك دولتنا، سنقيم بأننا جازمني

 عليـه اهللا صـىل - وقـال ،]١١: الرعـد [)} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(:تعـاىل قال
 سـلط اجلهـاد، وتـركتم بـالزرع، ورضيتم البقر، أذناب وأخذتم بالعينة، تبايعتم إذا (: - وسلم

 الـدعاة أحـد فـال ذلـك أجـل من )١( ) دينكم إىل ترجعوا حتى عنكم، ينزعه ال ًذال، عليكم اهللا
 كـالم وهـذا ،)٢(" أرضـكم يف لكـم تقـم قلوبكم، يف اإلسالم دولة أقيموا ": اليوم اإلسالميني

̧ ¹ (. بـه العمـل منه أمجل ولكن ًجدا، يلمج  ¶ µ ́  ³ ² ± °

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(] ــة ــدعاة إىل اهللا هبــذه  .)٣( ]١٠٥: التوب ــام ال ــإذا ق ف
 -:التصفية والرتبية حتقق هلم هذه الثامر الطيبة وهي 

التي كان عليهـا الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم، وسـلف ، صحيحةالعودة إىل العقيدة ال: ًأوال 
 . واألصغر، اخلالية من الرشك األكرب، هذه األمة

 .وتربيتها عىل األخالق الفاضلة املستمدة من الكتاب والسنة ، تزكية النفس: ًثانيا 
مالت، أو أو املعـا، ًيف كـل كبـرية، وصـغرية سـواء يف العبـادات، حتكـيم الكتـاب والـسنة : ًثالثا

 .األحوال الشخصية، أو غري ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٠٩احلديث سبق  خترجيه ص ) ١(

القائل هو الشيخ حسن البنا مؤسس حركة اإلخوان املسلمني وقد نقلها عنه املرشد الثاين لإلخوان املسلمني انظر مقولتـه ) ٢(
 .١٣٩ قضاة  هناية الفصل األول ص دعاة ال:يف كتابه  

 .د/ املقدمة/٢ سلسلة األحاديث  الضعيفة واملوضوعة  وأثرها السئ عىل األمة  لأللباين) ٣(
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G F E D C B A ( :وتوحيد صفهم كام قال تعاىل،   مجع املسلمني:ًرابعا 

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z   (]١٠٣:ل عمرانآ[ . 

> = < ? @ (:والتمكـني يف األرض، كـام قـال تعــاىل ، النـرص عـىل األعـداء : ًخامـسا

 N M L K J I H G F E D C B A
 b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

c   (]٥٥:النور[ . 
وأن ، وتربية الناس عىل االهتامم هبـام، والتفقـه مـنهام، علم الكتاب والسنة،نرش العلم  : ًسادسا
á à ß Þ Ý Ü Û Ú (واملنزلة العالية هي ألهل العلم كام قال تعاىل ، الرفعة

ç æ å ä ã â   (]١١:املجادلة[ . 
 . وختليص العبادات منها ، وحماربتها، نبذ البدع : ًسابعا
 .ونبذ التعصب املذهبي ،  الرتبية عىل الدليل:ًثامنا 

 . فتح باب االجتهاد ملن يستطيع االجتهاد :ً تاسعا 
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وكلـام كانـت الوسـيلة ناجحـة كانـت ، صاله للمدعويني يالبد للمنهج من قالب ووسيلة إل
وكلام تنوعت الوسائل كلام استفاد أكرب عدد من املدعويني ألن بعض الناس ال  ،النتائج مرضية

وهكذا الناس خيتلفون يف ترصفاهتم ويف أذواقهـم  ،حيب إال وسيلة وال حيب الوسائل األخرى
 فام هي الوسائل ؟.ورهم ويف أم

ُالوصــلة: وقيــل هــي  الغــري، إىل بــه َّيتقــرب مــا : يف اللغــة هــي ةـالوسيلــ ْ َوالقربــى ُ ْ  ُومجعهــا ، ُ
º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ( :اهللا قال ، َالوسائل  ̧    ،]٥٧:اإلرساء[)   ¶ 
ــال ــالن َّتوســل : ويق ــالن إىل ٌف ــسبب : أي ، َبوســيلة ف َت َّ َ ــه َ ــسبب إلي َب َوتقــرب ، َ ــه ّ ــُبحرم إلي    ِةت
  .)١(املقصود حتصيل إىل هبا يتوصل التي هي :وقيل.عليه

 :وأما يف االصطالح فقيل هي 
 .)٢(املدعو إىل ومحلها األساليب تبليغ به يتم ما كل ) ١( 
 .)٣(للناس واألفكار املعاين نقل يف ستخدمةامل األداة أو ، للغاية املوصلة القناة: هيوقيل )  ٢( 
  .)٤(املدعو إىل الداعي من األفكار ونقل املعاين إيصال يف املستخدمة األداة :هي وقيل) ٣(
  .)٥(مادية أو معنوية أمور من الدعوة مناهج تطبيق إىل  الداعية  به  يتوصل ما((:وقيل هي  )٤(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و لسان العرب البن ))وسل(( مادة ١٣/٤٨ مادة وسل و هتذيب اللغة لألزهري ٢/٢٧٨  للجوهرياللغة يف الصحاح  )١(

  و النهايـة يف غريـب ١١/١٧٤ و مفاتيح الغيب للفخر الـرازي ٣/١٠٣ثري  و تفسري ابن ك١١/٧٢٤منظور مادة وسل 
 .٩٧٣احلديث واألثر  البن األثري 

 .٤٢٩ ص،   لزيدانالدعوة أصول )٢(

 .٢٩ ص   للمؤلف سيد حممد الشنقيطيالسالم عليه إبراهيم دعوة يف اإلعالم ركائز )٣(

  .١٥ املطلق ص ي للمؤلف  إبراهيم عبداهللالنب دعوة يف التدرج   )٤(

 .٤٩ ص للبيانوين  الدعوة علم إىل املدخل  )٥(
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  .)١())ما يتوصل به إىل الدعوة((وقيل هي ) ٥(
 .وهبذا تكون الوسيلة هي القالب الذي ينتقل من خالله الداعية  إىل املدعو

 -: يف دعوته فهي كثرية متنوعة   فمنها– رمحه اهللا –وأما الوسائل التي استخدمها األلباين 
 -: التأليف والتحقيق: ًأوال

أو ، ائـدفقد ألف الشيخ جمموعة كبرية من الكتب، سـواء يف العق، وهذا ظاهر  وملموس
أو احلـديث، وكـذلك حقـق جمموعـة كبـرية مـن الكتـب القيمـة  وقـد ، العبادات أو املعـامالت

، ًأوصل الباحث عبداهللا بن حممد الشمراين آثار الشيخ األلباين إىل واحد وثالثني ومائتني كتابـا
ًوســواء كـان مطبوعــا أو خمطوطـا ، مـا بـني مؤلــف، أو حتقيـق وهــذا أعـىل رقــم وقفـت عليــه  )٢(ً

وكانـت . ويمكن أن يزيد الرقم ألن ورثة الشيخ أخرجوا كتبا بعد وفاة الشيخ والعلم عنـداهللا 
ومعرفـة ، ًمؤلفاته املتقنة واملحققـة خـصوصا يف جمـال احلـديث مـن أكـرب أسـباب انتـشار صـيته

بفضل ذلك اجلهد (( -:يقول األستاذان عيد عبايس وعيل خشان يف ترمجتهام للشيخ ، الناس به
، والفقه، والعقائـد، وبتوفيق من اهللا تعاىل ظهرت للشيخ مؤلفات نافعة، يف احلديث، لاملتواص

وغريها تدل أهل العلم والفضل عىل ما حباه اهللا به من فهم صحيح، وعلم غزير، ودراية فائقة 
ًجيعـل الكتـاب والـسنة حكـام ، باإلضافة إىل مـنهج علمـي سـديد، ورجاله، وعلومه، باحلديث

 وطريقتهم يف التفقـه، واسـتنباط األحكـام حًمسرتشدا بفهم السلف الصال، ل شئًوميزانا يف ك
ويعـرف قـدره املـرشفون ، ذائع الصيت يرجع إليه أهـل العلـم، ًكل ذلك جعل الشيخ علام....

 ، عىل املراكز العلمية، مما دفع املرشفني عىل اجلامعة اإلسـالمية يف املدينـة املنـورة حـني تأسيـسها
شيخ العالمة حممد بـن إبـراهيم آل الـشيخ رئـيس اجلامعـة اإلسـالمية، واملفتـي وعىل رأسهم ال

العــام للمملكــة العربيــة الــسعودية آنــذاك عــىل أن يقــع اختيــارهم عــىل الــشيخ ليتــوىل تــدريس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٨نفس املصدر السابق ص  )١(

  كتاب ثبت مؤلفات املحدث الكبري اإلمام حممد نارص الدين األلباين لعبداهللا بن حممد الشهراين) ٢(
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ولقـد ابتـدأ التـأليف وهـو يف أوائـل العقـد الثـاين مـن  . )١())احلديث وعلومه وفقهه يف اجلامعـة
وبا عىل التصنيف  إىل سن السادسة والثامنني من عمره إىل أن ؤىل العلم دًعمره، ومل يزل مكبا ع

توفاه اهللا تعاىل فقد ذكر الشيخ عيل بن حسن أن عبـد اللطيـف نجـل الـشيخ األلبـاين أخـربه أن 
 طلـب منـه قبـل نحـو ثـامن وأربعـني سـاعة مـن وفاتـه إحـضار كتـاب - رمحه اهللا تعاىل-الشيخ

  .)٢( ))وورد عىل ذهنه، ًر فيه  شيئا وقع يف قلبه لينظ))صحيح سنن أيب داود((
 -:وقد متيزت مؤلفاته بميزات عديدة وهي كاآليت 

يه ـ رمحه اهللاُ ـ للعقيدة السلفية، ودفاعه عنها -١ ُتبنِّ َ ِ َ 
ُحماربته ـ رمحه اهللاُ ـ للبدع، ومهته يف ذلك -٢ َ ِ َ 

ُتأثره ـ رمحه اهللاُ ـ بمنهج أهل احلديث -٣ َ ِ َ. 

ُعنايته ـ رمحه -٤ َ ِ   اهللاُ ـ بفقه احلديثَ

ًقوة شخصيته العلمية، وجرأته يف إبراز رأيه، والرد عىل املخالف كائنا من كان -٥ ّ. 

َّإنصافه رمحه اهللاُ، وتراجعه عام يتبني له أنه أخطأ فيه -٦ ُ َ ِ َ 

ُكان ـ رمحه اهللا ُـ يطيل ويبطئ يف التخريج، إذا كان الكتاب من تأليفه، بخالف حتقيقاته  -٧ َ ِ َ. 

ُـ رمحــه اهللاُ ـ يف الفنـون اإلسـالميةّتنـوع كتبـه  -٨ َ ِ التفــسري، واحلـديث، والعقيـدة، والفقــه، : َ
 .وتفننه يف ذلك

تقـي، ويرتـب  -٩ ِّفكان الشيخ ـ رمحه اهللاُ ـ يصنِّف، ويلخص، وحيقـق، ويعلـق، وخيـرج، وينْ َ ِّ َُ َ ُ ُ ُ ُُ ُ َِّ ِّ ِّ ِ
َالكتب، وجيمع بينها، ويفهرسها، ويستدرك، ويرد  َ ْ ُ ََ ْ َ ْ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٨ حياة األلباين للشيباين ) ١(

 .٦٧سدحان ص  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  لل) ٢(

 .١٠٧  ثبت مؤلفات املحدث الكبري اإلمام األلباين لعبداهللا الشهراين ص ) ٣(




 

 
١٦١ 

 -: الدروس العلمية:ًثانيا 

و بعـض أسـاتذة ، حيث حيـرضها طلبـة العلـم،  التي كان يعقدها مرتني كل أسبوعوهي
 وكــان أول اجــتامع الــشيخ بطالبــه يف حملــه الــذي يــصلح فيــه ، والــشباب املثقــف، اجلامعــات

، لقـد بـدأت االتــصال باملعـارف واألصــدقاء((:-رمحــه اهللا-الـساعات، يقـول الــشيخ األلبـاين 
ثم رأينا  االنتقال  إىل دار أحد  األنصار،  ثم إىل وحـدة  ،  احلانوت ندوة نجتمع هباوجعلت من
حتـى  ، و جعل  احلضور يتكـاثرون، ومن  ثم استأجرنا إحدى  الدور  هلذه الغاية ، أخرى  أكرب

ًوبلغ النشاط  مستوى عاليا  يف  قراءة احلديث، ورشحه وأسانيده واستمر ، ليضيق  هبم  املكان
 دأبنا حتى أثمرت مساعي املعارضـني هلـذا االجتـاه فـضيق علينـا، ثـم ألغيـت االجتامعـات هذا

نجتمع حني يكون !! وها نحن أوالء حتى اآلن مل نخلص من هذه املضايقات، وانفض السامر
وإذا حيل بيننـا وبـني االجـتامع انقطعنـا إىل التـأليف والتحقيـق اللـذين ال نـستطيع ، ًذلك ممكنا

 فـتح املجيـد لعبـد - : و من الكتب التي كـان يدرسـها يف حلقـات علميـة .)١( ))اماالنقطاع عنه
رشح الـدرر البهيـة للـشوكاين   الروضـة النديـة- .الرمحن بن حسن بن حممد بن عبـد الوهـاب

 الباعـث احلثيـث رشح - .  أصـول الفقـه لعبـد الوهـاب خـالف- . رشح صديق حـسن خـان
 .  منهاج اإلسالم يف احلكـم ملحمـد أسـد- . محد شاكرأاختصار علوم احلديث البن كثري رشح 

 . لسيد سابقالسنة فقه -

 .ًاألدب املفرد وكان هذا الدرس خاصا بالنساء -
 وغريها من الدروس .يف هدي خري العباد البن القيم  زاد املعاد-

 املحارضات :ًثالثا 

ومنها مـا هـو مـسجل  ، ألقى الشيخ األلباين جمموعة كبرية من املحارضات، منها ما طبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٩٥ علامء ومفكرون عرفتهم للمجذوب ) ١(




 

 
١٦٢ 

، وانتـرشت بـني أوسـاطهم،  من طلبة العلـمًو لقد لقيت حظوة وإقباال،  أرشطة الكاسيتعىل
وألمهيتهـا طبعـت فـيام ، وفقهيـة، وحديثيـة، وكانت هذه املحارضات يف مسائل شتى، أصـولية

 بعد نذكر عىل سبيل املثال 
 .ع من العلامء  ألقاها يف دولة قطر بحضور مج،  منزلة السنة يف اإلسالم-١
 .  كيف تفرس القرآن -٢

 .التصفية والرتبية  -٣  

 . فتنة التكفري -٤

 .احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ألقاها يف إسبانيا -٥

 .أحكامه وأنواعه  ألقاها يف خميم الريموك بدمشق : التوسل -٦

لــت عــىل أرشطــة وغريهــا مــن املحــارضات التــي ســجلت والزا.واقــع املــسلمني اليــوم  -٧
ويكـون فيهـا النفـع لإلسـالم ، نسأل اهللا أن يوفق من شاء من عبـادة إلخراجهـا تالكاسي

 .واملسلمني 

 -:الفتاوى : ًرابعا 

رف الشيخ حممد نارص الدين األلباين، بسعة علمه، وقوة حجته، واتضحت من خالهلـا ُع
قدرتـه احلواريـة وإحاطتـه  العلمي وقواعده وأصوله التي يقوم عليها، كام جتلـت هأسس منهج

 هـذا عليـه دكام متيز بشدته يف احلق وجرأته فيه حتى وإن عا. الواسعة بالسنن واآلثار واألخبار
 . بعداوة املخالفني له يف الرأي الذي ال تعجبهم آراؤه ومواقفه وإرصاره عىل احلق

ري مـن طلبـة   حيظى بمكانة عالية ومنزلة رفيعـة يف قلـوب كثـ-رمحه اهللا- الشيخ نلقد كا
ًوهو أيضا مـن ، أو سمعوا عن علمه، ًالعلم بل ومن املسلمني  عموما الذين تعرفوا عىل الشيخ

العلامء املكثرين من الفتوى لكثرة األسئلة التي ترد عليه وتطـرح عليـه، يقـول الـشيخ عـيل بـن 
بـار  سـتجمع مـع حمارضاتـه يف جملـدات ك– رمحـه اهللا –أن فتـاوى الـشيخ ((: حسن عبداحلميد

ًويقـدر أن تقـع يف نحـو ثالثـني جملـدا . جمموع فتاوى الشيخ األلباين وحمارضاته : حتمل عنوان 




 

 
١٦٣ 

ــا ــان.)١( ))ًتقريب ــئلتهم، - رمحــه اهللا-و ك ــة أس ــة إلجاب ــه الثمين ــن أوقات ــا م ــاس وقت ً يعطــي الن
ًء ويوجهـون لـه أسـئلة سـوا، وكان طلبة العلم من أنحاء العامل يزورونه يف بيتـه، واستفساراهتم

والنـوازل، وكـذلك يف جمـال ، أويف املـسائل الفقهيـة، كانـت يف جمـال علـم احلـديث واملـصطلح
، أو باهلـاتف، أو يف بيته، كأن يكون يف املسجد، وغري ذلك وكانت الفتاوى إما مبارشة، الدعوة

وهــذه الفتــاوى فيهــا الكثــري مــن ((:يقــول الــشيخ مــشهور بــن حــسن آل ســلامن .أو باملراســلة 
وفيهـا تركيـز عـىل ،  ومعاجلة ما حل باألمـة مـن خـور، ومـرض، وال سـيام يف العقيـدةالنوازل،
وفيها جانب مهم يف منهج الـشيخ ، والتعليم، يف التلقي، والتعلم،  إحياء منهج السلفةرضور

ًولقد أحدثت بعض الفتاوى ردود كثرية وأحدثت جدال واسعا  نـذكر عـىل  . )٢())يف اإلصالح ً
 -:سبيل املثال 

ولقـد .  القابعني حتت االحـتالل الـصهيوين جرة من الضفة الغربية بالنسبة للفلسطينينياهل -١
 .)٣(ذي بسببها الشيخ وشنع عليه عىل منابر اجلمع ويف الصحف واملجالت وأ
  .)٤( القبضة مسألة وجوب األخذ من اللحية فيام زاد عىل -٢

 .)٥(مسألة لبس الذهب املحلق عىل النساء  -٣

  .)٦(لتجارة مسألة زكاة عروض ا -٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مع شيخنا نارص السنة والدين حممد نارص الدين األلباين جمدد القرن وحمدث العـرص يف شـهور حياتـه األخـرية  لعـيل بـن ) ١(

 .٥٩حسن عبداحلميد  ص 

 .٢٣  معامل يف فقه الشيخ األلباين  مقالة يف جملة األصالة العدد ) ٢(

وكتاب فتاوى الـشيخ األلبـاين ومقارنتهـا بفتـاوى العلـامء مجـع عكـشة عبـداملنان ص . ماذا ينقمون من الشيخ أليب شقرة ) ٣(
١٨. 

  . ٥/٣٧٥  السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها السئ عىل األمة لأللباين ) ٤(

  .٢٢٢  آداب الزفاف  لأللباين ص ) ٥(

 .٣٧٨ متام املنة  لأللباين ص ) ٦(




 

 
١٦٤ 

 .)١ (مسألة جواز كشف وجه املرأة -٥

 .)٢(مسألة حتريم صوم يوم السبت إال فيام افرتض صيامه  -٦

 .)٣(مسألة حتريم بيع التقسيط  -٧

 - :اهلاتف:ًخامسا 

جييـب ، كان الشيخ يعطي الناس الذين ال يمكن هلم الوصـول إىل الـشيخ وقتـا يف اهلـاتف
ً قـد جعــل وقتــا -رمحـه اهللا تعــاىل-وكــان ((سدحان عـىل أســئلتهم يقـول الــشيخ  عبـدالعزيز الــ

 وكانـت )٤())...من الـساعة التاسـعة إىل الـساعة احلاديـة عـرشة ، الستقبال االتصاالت اهلاتفية
وبيان احلق ، ونصحهم، وحل إشكاالهتم، االتصاالت تأتيه من كل مكان، ويقوم بالرد عليهم

 .هلم 

 -:الرحالت العلمية :ًسادسا 

 وقـد ،  سفرات ورحالت يف داخل القطر الـسوري وخارجـه-رمحه اهللا -ين األلباللشيخ 
 ،  واجلزيــرة،  ومحــص،  ومحــاة،  والالذقيــة، دلــبإ و، حلــب: م املــدن الــسورية مثــل ظــزار مع
 واإلمـارات،،  والكويـت،ولبنـان، األردن شـملت سـوريا، كام قام بـرحالت خـارج ، وغريها
ً، وزار أيـضا عـددا مـن دول أوروبـا، والتقـى غـربوامل، ومرص،  وفلسطنية،والسعودي، وقطر

 ،  وكـان يف كـل هـذه الـرحالت يعقـد النـدوات.والطلبة املـسلمني،، فيها باجلاليات اإلسالمية
وقد وفقه . الفتاوى ويصدر ،  واالستفساراتاألسئلة وجييب ، ويلقي الدروس واملحارضات

 باملدينـة املنـورة اإلسـالميةدريس باجلامعة  كام انتدب للت، األقىصاهللا تعاىل للصالة يف املسجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٥٨٦  حجاب املرأة املسلمة لأللباين وسلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها ص  ) ١(

  .٧/٢٤٧ و ١/٤٤٥ والسلسلة الصحيحة لأللباين ٤/١٢٦ إرواء الغليل لأللباين ص ) ٢(

 .٥/٤١٩يث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها  سلسلة  األحاد) ٣(

 .١٠٦ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص ) ٤(




 

 
١٦٥ 

 كام حرض مؤمتر الطلبة املسلمني بغرناطـة بإسـبانيا ، هـ١٣٨٣ هـ إىل هناية ١٣٨١من بداية سنة 
 رحـالت شـهرية -رمحـه اهللا-كان للشيخ ((: )١(يقول الدكتور عاصم القريويت.  هـ ١٣٩٢سنة 

ولقد كان لتلك اجلهود .... ثالثة أيام ًمنظمة بدأت أسبوعيا من كل شهر ثم استقرت عىل نحو
والرحالت ثمراها الطيبة يف الدعوة إىل اهللا عز وجل وإىل التوحيد ونبذ الرشك واخلرافة مع مـا 
يصاحبها من املعارضة من أهل األهواء لكن ذلـك مل يثنـه عـن عزمـه ودعوتـه ملعرفتـه أنـه عـىل 

ًوقد لقي إقباال طيبا من الناس يف هذه . )٢())احلق وتعـرف عليـه ثلـة مـن ، األمـاكن التـي زارهـاً
وكان هلذه الرحالت األثر الكبري يف نفوس طلبة العلـم  ممـا جعـل الـشيخ األلبـاين ، طلبة العلم

كان من آثار هذا اإلقبال الطيب ((- :- رمحه اهللا-يستمر يف هذه الزيارات يقول الشيخ األلباين
رة بعض مناطق البالد التي خصصت من املدن فقد ًالذي لقيته هذه الدعوة أن رتبنا برناجما لزيا

ًصادفت هذه الرحالت نجاحا ملموسا إذ مجعت العديد مـن الـراغبني يف علـوم احلـديث عـىل  ً
ندوات شبه دورية يقرأ فيها من كتب السنة وتتوارد األسـئلة ويثـور النقـاش املفيـد إال أن هـذا 

فإذا نحن تلقـاء ، هتم لدى املسؤلنيالتجوال قد ضاعف من نقمة اآلخرين فضاعفوا من سعايا
  .)٣())مشكالت يتصل بعضها برقاب بعض

 -:املناظرات :ًسابعا 

ًلقد أويت الشيخ نفسا طويال يف املنـاظرات، وكـان جيلـس الـساعات الطـوال يف املنـاظرة  ً ،
فاآليـات القرآنيـة الدالـة عـىل ، وهذه الوسيلة استخدمها العلامء السابقون، وسلف هـذه األمـة

وكذلك مـا جـاء يف ، وعىل سبيل املثال مناظرة إبراهيم عليه السالم والنمرود، ناظرات كثريةامل
 ، وأهل الكتاب  وكذلك يف صحابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، السنة من جمادلة املرشكني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من مواليد األردن مقيم بالرياض حيث يدرس بكلية أصول الدين بالرياض له العديد من املؤلفات عاصم بن عبداهللا القريويت) ١(

 .١٩٦ة من أئمة اهلدى للقريويت ص   كوكب) ٢(

 .١/٢٩٥  علامء ومفكرون عرفتهم للمجذوب ) ٣(
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وقـد بـرع فيهـا مجاعـة مـن أهـل ، فهذا ابن عباس جيادل اخلوارج ويرجع عىل يديه ألفـان مـنهم
وروي عـن ، ، منهم اإلمام الشافعي جـاء يف الـسري أن الـشافعي عنـدما ينـاظر كأنـه سـبعالعلم

لو أن الشافعي ناظر عىل أن هذا العمود احلجر خـشب لغلـب ((:قال )١(هارون بن سعد األييل 
 مـا رأت – واهللا –هكذا كـان األلبـاين (( -:يقول الشيخ عيل خشان . )٢())القتداره عىل املناظرة

 أن ينــاظر عــىل باطــل ؟ واهللا لقــد رمحــت الكثــريين، وهــو – ومعــاذ اهللا –ًرا مثلــه عينــاي منــاظ
وكنت أتفق مع أخينا حممد عيد العبايس عىل بعض ، ًيناظرهم، ولقد أشفقت كثريا، وأنا أناظره

املسائل، نرتب كيف نبحث مع الشيخ فيام كنا نخالفه فيه فام هي إال حلظات حتى يقوض لنا ما 
،  يقـتحم خـصمه يف املنـاظرة– رمحـه اهللا –لقد كان الـشيخ ... ىل قوله ونرى احلق بنينا فنصري إ

وتبحره يف معرفـة الـسنن واآلثـار، ومـا صـح ، وال يستطيع أحد أن يقتحمه هليبته، وسعة علمه
ولقـد ، )٣())وثاقب نظـر، ورجاحـة عقـل، وثبـات قلـب، وما مل يصح باإلضافة إىل حصانة فكر

صوتية جمموعة طيبة من املناظرات كـام جـاء ذلـك يف سلـسلة اهلـدى حفظت لنا التسجيالت ال
 -:والنور منها عيل سبيل املثال 

  .)٤( املولد النبوياالحتفال بمناظرة يف حكم  -١
  .)٥ (مناظرة مع مراد شكري حول الذهب املحلق -٢

  .)٦ (مناظرة مع تالميذ السقاف -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثقـات البـن : من الفقهاء روى العديد من األحاديث أخرج له اإلمام مسلم وغريه انظرهارون بن سعيد بن اهليثم األييل)  ١(

 .٣٠/٩٠ وهتذيب الكامل ٩/٢٤٠حبان 
 .١٠/٤٩ سري أعالم النبالء ) ٢(

  .١٩٥  مقاالت األلباين مجع نور الدين طالب ص ) ٣(

 . من سلسلة اهلدى والنور٩٥ ورقم ٩٤الرشيط رقم ) ٤(

 . من سلسلة اهلدى والنور ٥٨٥ ورقم ٥٨٤ ورقم ٥٨٣الرشيط رقم ) ٥(

 .لنور  من سلسلة اهلدى وا٥٦٩ ورقم ٥٦٨ ورقم ٥٦٧ ورقم ٥٦٦الرشيط رقم ) ٦(




 

 
١٦٧ 

  .)١( مناظرة مع أفراخ املعتزلة -٤

  .)٢( مناظرة مع حزب حترير -٥

  .)٣(حكم تارك الصالة  -٦

 - :املقاالت: ًثامنا 

ًواملجالت، سواء كان ذلك ابتداء،  يكتب يف اجلرائد-رمحه اهللا-كان الشيخ  ً أو ردا عىل ، ً
يقول األستاذ عبداهللا بن حممـد الـشمراين يف معـرض . كاتب قرأ موضوعه فأحب أن يرد عليه 

ًإمـا أن يكـون ابتـداء ((: الـشيخ إىل الكتابـة  واألسـباب التـي دعـت، حديثه عن مقاالت الشيخ
ًأو مناقـشا ألحـدى ، اشتهر عىل ألـسنة النـاس، أو يبني حكم حديث، يوضح فيه سنة مهجورة

وقـد  . )٤())ويرد عىل من انتقده، ًأو انتصارا لرأي رجحه، ًاملسائل اهلامة، أو ردا عىل مقال سابق
 اجلرائد واملجالت التي كان الشيخ  يكتب فيها  مجع الشيخ   نور الدين طالب هذه املقاالت من

 :مقاالت األلباين  وأبرز هذه املقاالت هي: يف كتاب سامه 
 األحاديث املوضوعة والضعيفة وأثرها اليسء عىل األمة   -١ 
 .  خطبة احلاجة التي كان يعلمها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أصحابه-٢
رية يف الـرد عـىل جهـاالت الـدكتور البـوطي يف كتابـه فقـه    دفاع عن احلديث النبوي والس-٣

 . ة ريالس
 . الرد عىل رسالة التعقيب احلثيث لعبداهللا احلبيش اهلرري -٤
 . اللحية يف نظر الدين -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سلسلة اهلدى والنور ٦٤٥ ورقم ٦٤٤ ورقم ٦٤٣الرشيط رقم ) ١(

 . من سلسلة اهلدى والنور٤٤٧ ورقم ٤٤٦ ورقم ٤٤٥الرشيط رقم ) ٢(

 . من سلسلة اهلدى والنور ٢٩٧ ورقم ٢٩٦الرشيط رقم ) ٣(

 .١٣٦  ثبت مؤلفات املحدث الكبري اإلمام األلباين  لعبداهللا بن حممد الشهراين ص ) ٤(
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 . نقد كتاب نصوص حديثية يف الثقافة العامة-٦
 . وجوب التفقه يف احلديث-٧ 
 .  عودة إىل السنة -٨
 .العلمية  من معجزات اإلسالم -٩

 . يف احلديث))التاج(( نقد كتاب -١٠
 .  املهدي -١١ 

 .  األحاديث يف العاممة -١٢
 .  حقيقة ال خرافة ))بحريا(( حادثة الراهب املسمى -١٣
 .))لو اعتقد أحدكم يف حجر لنفعه(( حديث -١٤
 وإنام وغريها كثري. تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد عىل من ضعفه -١٥

وكان تصل إىل أنحـاء ،  هلذه املقاالت الوقع الكبري يف قلوب الناستلقد كان. أردت التمثيل 
متعددة من الوطن العريب، وكانت الرسائل تصل إىل تلك املجالت تطلب منها توجه أسئلتهم 

ً فكانت هذه املقـاالت هلـا تـأثريا واضـحا عـىل القـراء، إىل الشيخ نارص الدين األلباين  يقـول ، ً
وتكمن أمهية هذه املقاالت يف كوهنا جاءت تريب القراء عىل منهجيـة ((:األستاذ شوقي بنايس  

البحث العلمي األصيل املستقل بعدما ران عىل القلوب الكثري من التقليد والتقديس ألقـوال 
خطاء املذاهب بل واآلباء واألجداد كام أهنا أحيت بعض السنن امليتة ونبهت عىل الكثري من األ

وكان أشهر املجالت التي يكتب فيها . )١())الشائعة املبنية عىل األحاديث الضعيفة واملوضوعة
 ،وكـذلك جملـة األصـالة ،وجملـة املـسلمون الدمـشقية، اإلسـالميالشيخ هي جملة التمـدن 

 .وغريها ، والبيان،واملجتمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٩  التصفية الرتبية عند الشيخ العالمة حممد نارص الدين األلباين  لشوقي بنايس ص ) ١(
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 -: التدريس اجلامعي:ًتاسعا 
اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة النبويـة واسـتغلها يف ًهـ مدرسا يف ١٣٨٠كان الشيخ يف عام 

واالهتامم بالدليل القائم عىل الكتاب ، وتربية الشباب عىل طلب العلم الرشعي، الدعوة إىل اهللا
فال يذهب بعد انتهاء درسه املقرر عليـه ، وكان يقيض مع الطالب يف اجلامعة جل وقته، والسنة

بـل يـذهب إىل مكـان ، اصـة باملدرسـني لـرشب الـشاهيمن قبل اجلامعة إىل صالة اإلجتامع اخل
 .  الطالب ليجلس معهم، ويناقشهم ويناقشونه يف  مسائل العلم 

 :وكان البعض من املدرسني ليعجب من صنعه هذا، ويمر عليـه وهـو بـني طالبـه ويقـول
 وكانـت الفـرتة التـي قـضاها يف .  )١())...هذا هو الدرس احلقيقي، وليس الذي خرجـت منـه((

التي ، اجلامعة اإلسالمية من أحسن الذكريات، ولذا نجد الشيخ األلباين ال ينسى هذه اجلامعة
ًكان يوما من األيام أحد مدرسيها يويص هلا بأعز ما يملكه طالب علم، وهي كتبه سواء كانـت  ً

 سواء مـا -كلها-وأويص بمكتبتي ((:أو مصورة يقول الشيخ يف وصيته ، أو خمطوطة، مطبوعة
ــان  ــاك ــصويرا، أو خمطوط ــا، أو ت ــا مطبوع ًمنه ً ــة – بخطــي أو بخــط غــريي –، ً ــة اجلامع  ملكتب

 مـنهج اإلسالمية يف املدينة املنورة، ألن يل فيها ذكريات حسنة يف الدعوة للكتاب والسنة وعىل
ً راجيـا مـن اهللا تعـاىل أن ينفـع هبـا روادهـا كـام نفـع –ً يوم كنت مدرسا فيهـا –السلف الصالح 

لقـد كـان الـشيخ .   )٢())ودعـواهتم، بإخالصـهم،  طالهبا وأن ينفعني هبـم– يومئذ –بصاحبها 
ولقـد ختـرج عـىل يديـه مـن ، ًاأللباين مثـاال للجـد واملثـابرة واإلخـالص يف اجلامعـة اإلسـالمية

  .                                        نفع اهللا هبم اإلسالم واملسلمني ، طالهبا جمموعة طيبة مباركة

 -:وسيلة السيارة : ًعارشا 

وكان خـالل هـذا االجـتامع بـالطالب ،  يستعمل سيارته حلمل الطالب- رمحه اهللا-كان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٩ حياة األلباين للشيباين ) ١(

 .٢٧  مع شيخنا نارص السنة والدين األلباين جمدد القرن و حمدث العرص لعيل عبداحلميد ص ) ٢(
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يسألونه ويناقشونه يف كثري من املسائل، وهذه الوسيلة فيها فوائد عظيمة،منها استغالل الوقت 
وفيهـا كـسب . يني و كرس احلواجز بني الداعيـة واملـريب وبـني الطـالب واملـدعو.يف نرش العلم 

كام كان يف اململكة األردنية كان يستغل سيارته يف الدعوة واملناقشات العلميـة .قلوب الطالب 
 .)١(واإلفتاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٤   سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط )١(
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ربـات ؛ لـذا كـان  وأجـل الق، ال خيفى عىل الدعاة أن الدعوة إىل اهللا من أفضل الطاعـات
بـالتنويع يف أسـاليب ، حري بالداعية إىل اهللا تعاىل أن يبذل ما يف وسعه لنجاح العملية الدعويـة

والتجديد بام يناسب املوقف واحلال، وبام يتوافـق مـع شخـصيات املـدعويني ، دعوته، والتغيري
ري يف الـشخص املـراد فاألسـلوب هـو املهـارة يف االتـصال، والتـأث. املتباينة، ونفسياهتم املتنوعة

ونحـن ، ومـؤثر، وحكـيم، إذا كان أسلوبه مجيـل، وهو سبب من أسباب نجاح الداعية، دعوته
. ًنرى يف واقع حياتنا اليوم أن أي شخص يعرض شيئا، ويدعو إليه أنـه يتفـنن يف إقنـاع املتلقـي

 يقنعـه وحيـاول قـدر االسـتطاعة أن، ًفمثال البـائع يـتكلم مـع املـشرتي بأسـلوب مجيـل وهـادئ
السنة النبوية زاخرة باألساليب الدعوية و. بجودة السلعة، وكذلك يقنعه بالسعر وأنه مناسب 

 لرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم أسـاليبوقـد اسـتعمل ا، قى بمستوى العمل الـدعويتالتي تر
وغـري ذلـك مـن ، والرتغيـب، متنوعة يف إيصال دعوته للناس مثل القصة، واملثـال، والرتهيـب

، إذ أن املتلقني أو املقصودين بالدعوة خيتلفـون، وعىل الداعية أن ينوع يف األساليب. األساليب
وكذلك الطباع ختتلف من بلد إىل ، ومنهم الفقري، ومنهم الغني، ومنهم اجلاهل، فمنهم املتعلم

، وكـذلك الكبـار، بلد آخر، وما يصلح للرجال من األساليب قـد ال يـصلح للنـساء والعكـس
 . والصغار 

تعريـف ال بـد لنـا مـن ، قبل أن نتكلم يف األساليب التي اختـذها الـشيخ األلبـاين يف دعوتـهو
 :األساليب يف اللغة واالصطالح

 -:يف اللغة :ًأوال 
ُوطرقـه الكـالم َأجنـاس وهـي واحدها أسـلوب، بـاألسالي  ويقـال، الطريـق :وقيـل هـي ، ُ
 أخـذنا يقال والفن كتابته يف الكاتب وطريقة .ذهبهوم طريقتهأي  كذا يف فالن أسلوب سلكت




 

 
١٧٢ 

 .)١(ه ونحو  متنوعة فنون القول من أساليب يف
 -:يف االصطالح : ًثانيا 

 قـصد املعـاين عن هبا للتعبري وتأليفها، األلفاظ اختيار طريقة أو، اإلنشاء طريقة :قيل هو
 .)٢( والتأثري اإليضاح

 )٣(مفرداته واختيار ، كالمه تأليف يف املتكلم ايسلكه التي الكالمية الطريقة: وقيل هو

   .)٤(واإلقناع والتأثري العرض فن :هو وقيل

و هو اسـتعامل األلفـاظ يف .فكل هذه التعريفات جتتمع عىل أن األسلوب هو كالم بياين 
 .للتأثري عىل املدعو بطريقة معينة، ويف الزمن املناسب، املكان املناسب

 -:ذها الشيخ األلباين يف سبيل إنجاح دعوته فهي عىل النحو التايل وأما األساليب التي اخت
 -: الدعوة باحلكمة -ً:أوال

z y x w v } | { ( :قال اهللا  تعاىل)٥(وهي معرفة احلق والعمل به 
° ̄  ® ¬ « ª © ̈   ]١٢٥:النحل[)   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 فاألهم، باألهم والبداءة ،باجلهل ال بالعلم الدعوة احلكمة ومن((: -رمحه اهللا –قال الشيخ السعدي 
رمحه – ويذكر القاسمي .)٦())واللني وبالرفق أتم، قبوله يكون وبام والفهم، األذهان إىل وباألقرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و الـصحاح يف اللغـة للجـوهري مــادة ١/٧٨٦ ))هلـب(( ومـادة ١٣/٣٢٦)) فـنن((  لـسان العـرب البـن منظـور مـادة )١(

 و املعجـم الوســيط ١/٥١٧ و خمتـار الــصحاح للـرازي بـاب الفـاء ٦/١٦٣ و هتـذيب اللغـة لألزهـري ٢/٥٣) فـنن((
  .١/٤٤١ ))السني((إلبراهيم مصطفى وزمالئه باب 

 .٤٤ ص الشايب محدأل  )األدبية األساليب ألصول حتليلية بالغية دراسة ( األسلوب  ) ٢(

 .١٨ ص  للرومي  الكريم القرآن خصائص  )٣(

 .١٦  التدرج يف دعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم إلبراهيم املطلق ص ) ٤(

 .١٩/١٦٤ فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ) ٥(

  .٤٥٢لسعدي  ص  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ل) ٦(
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 ، للحق املوضح الدليل وهو. حيحةالص املحكمة املقالة(( يف تفسريه احلكمة بأهنا)١(-اهللا 
فقد اهتم ، يقدم األوىل ثم األوىل-رمحه اهللا -وقد كان الشيخ األلباين .)٢(  ))للشبهة املزيح

ًوأعطاه جزء عظيام من حياته، والدعوة إليه، وتقريره، بالتوحيد ًسواء يف جمال التدريس، أو ، ً
ة السنة من األحاديث الضعيفة وكذلك تصفي، أو كتابة املقال، التأليف، أو املناظرة

وحماربة البدعة، واخلرافات، يقول الشيخ األلباين يف نصيحة للدعاة السلفيني ، واملوضوعة
ن نكون مع قوله تبارك وتعاىل دائام وأبدا أّ نرتفق يف دعوتنا املخالفني إليهـا،وأنوعلينا ((:

)¢ ¡ � ~ } | { z y x w v   (]١٢٥:النحل[ ،
، دئنااّهذه احلـكمة هو من كان أشد خصومة لـنا يف مب، وأحق من يكون باستعاملنا له أو معه

ّحتى ال نجمع بني ثقل دعوة احلـّق التي امتن اهللا عز وجل هبا علينا، ويف عقيدتنا وبني ثقل ، ّ
 أن اإلسالم يف كـل بالد ًنا مجيعـافأرجو من إخوان .أسلوب سوء الدعوة إىل اهللا عز وجل

ّيتأدبوا هبذه اآلداب اإلسالمية ال يريدون وراء ذلك ، ّ ثم يبتغوا بذلك وجه اهللا عز وجل، ّ
)B A @   (]٩:اإلنسان[ )ًوهذا هو احلق أن الداعية ال يكون فظا غليظا كام قال اهللا  .)٣ ً

 6 7 8 ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5( :لنبيه صىل اهللا عليه وسلم

B A @ ? > = < ; : 9 J I H G F E D C    (] آل
وعندما يشعر املدعو أن الداعية حريص . وهذا يدل عىل رمحة الداعية باملدعو] ١٥٩:عمران

واهللا بعث األنبياء مبرشين ال ، إنه سوف يستجيب ويقبل احلقف، وجلب اخلري إليه، عىل هدايته
 . ]١٠٧:األنبياء[)   ̀ d c b a(:منفرين وهم رمحة للعباد 

ًوقد يكـون أحيانـا ولـيس دائـام أن الـشدة مـن احلكمـة يف الـدعوة إىل اهللا عـن  فقـد جـاء، ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقيـدة سـلفي  كـان.االدب فنـون مـن وتضلعا بالدين، علام عرصه، يف الشام إمام: القاسمي سعيد حممد بن  الدين مجال )١(

 .٢/١٣٥األعالم للزركيل : هـ  له العديد من املؤلفات انظر١٣٣٢تويف بدمشق سنة .بالتقليد اليقول

  .٣٨٧٧ حماسن التأويل للقاسمي ص ) ٢(

  .١٤٠ دعوته جهوده يف خدمة السنة لبيومي  ص  –  اإلمام األلباين حياته ) ٣(
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ْعائشة قالت  َ َ َ َ ِ  بيـده رضب وال ،ًخادمـا وال لـه امـرأة وسلم عليه اهللا ّصىل اهللا ولرس رضب ما: َ
 وغضب الرسول صىل اهللا عليـه ، )١())هللا فينتقم ، اهللا حمارم تنتهك أو اهللا، سبيل يف إال قط ًشيئا

ملـا شـفع يف املـرأة املخزوميـة التـي - اهللا وابـن حبـه  حـب رسـول–وسلم عـىل أسـامة بـن زيـد 
، وغــري ذلــك مـن األدلــة فاحلكمــة قـد تقتــيض ذلــك، والداعيـة ال بــد أن يعلــم متــى )٢(رسقـت

وال خيلـط بـني األمـرين وقـد قـال ، اللـني والرفـق، ومتـى يـستخدم الـشدة والغـضبيستعمل 
 :الشاعر 

 )٣(مرض كوضع السيف يف موضع الندى****ووضع الندى يف موضع السيف بالعال 
 والكل من احلكمة املنشودة، واملوفق مـن وفقـه اهللا كـام قـال فاللني له جماله، والشدة هلا مكاهنا،

̧ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (:تعـــايل   ¶ µ

Ç   (]٢٦٩:البقرة[ . 
 

  : أسلوب املوعظة احلسنة-:ًثانيا 

ِوهــي  ، خلــري، واجتنــاب الباطــل والــرشالوصــية بــاحلق وا: اســم مــن الــوعظ فاملوعظــة  َ
  وهـذا )٤(.  فتبعـث عـىل الفعـل و الـرتك ، بأساليب الرتغيب و الرتهيب التـي يـرق هلـا القلـب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لآلثـام واخبيـاره مـن املبـاح أسـهله وانتقامـه هللا – صىل اهللا عليه وسلم –مباعدته : الفضائل، باب :أخرجه مسلم، كتاب) ١(

 .٦١٩٥عند انتهاك حرماته  رقم احلديث 

: كتـاب ومـسلم،  ،٣٢٨٨أم حـسبت أن أصـحاب الكهـب والـرقيم  رقـم احلـديث :بـاب، األنبيـاء:كتاب،البخاري رواه )٢(
  .١٦٨٨ رقم احلديث السارق يد قطع :باب، احلدود

 :مطلعها بالعيد، وهتنئته الدولة سيف مدح يف قصيدته منهذا البيت للمتنبي  )٣(
 .العدا يف الطعن الدولة سيف وعادات              تعودا ما دهره من امرئ لكل
  .١/٦٣يتيمة الدهر للثعالبي :انظر 

  .١١/٣٢٨  تفسري املنار ملحمد رشيد رضا ) ٤(
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، األسلوب موجه ملن يعرتف باحلق ولكن حيول بينه وبني احلق شهوات تصده عن اتباع احلـق 
 اتباعـه، عن تصدهم اءأهو هلم لكن ،باحلق يعرتفون وآخرون((:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والوعظ ، الباطل من والرتهيب احلق يف الرتغيب عىل املشتملة احلسنة باملوعظة يدعون فهؤالء
 دعوهايـ هـوى هلـا النفس َّفإن هذا إىل حيتاجون الناس عامةو . )١())أمر وهني برتغيب وترهيب

 اخلطبـة روح أن : اصـلاحلو(( : - رمحـه اهللا - يقول الشيخ األلبـاينعرفته ْوإن احلق خالف إىل
 خطبتـه يف يـأيت سـلم و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول وكـان ، غريه أو قرآن من احلسنة املوعظة هو

، كاملـة بـسورةو، بالـشهادتنيو وسـلم عليـه اهللا صـىل رسـوله عـىل والـصالة ،تعـاىل هللا باحلمد
ِجابر وعن ، ...بالقرآن املوعظة واملقصود ِ ِبن َ ِعبد ْ ْ  سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول كانقال  اهللاَِّ َ

 صـبحكم يقـول جـيش منـذر كأنـه حتـى غـضبه واشـتد، صوته وعال، عيناه امحرت خطب إذا
 أمـا ويقول ،والوسطى لسبابة اأصبعيه بني ويقرن، كهاتني والساعة أنا بعثت ويقول، ومساكم

 بدعـة وكـل، حمـدثاهتا األمـور ورش، حممـد هـدي اهلدي وخري، اهللا كتاب احلديث خري فإن بعد
فعـىل الداعيـة أن ينـوع !  فإذا تعددت وتنوعت األساليب يف الدعوة إىل الباطل، )٣()))٢( ضاللة
كـام كـان ، عـل احلـق  فقد يتخذ أسـلوب الرتغيـب واحلـث عـىل ف إىل احلق يف الدعوةباألسالي

من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل ومـن ( :يفعل ذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 الداعيـة أسـلوب الرتهيـب للزجـر وقد يتخـذ .)٤()صىل الصبح يف مجاعة فكأنام صىل الليل كله

 :أو ترك الطاعة كام كان النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم يفعلـه جـاء يف احلـديث، عن فعل املعصية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩/١٦٤ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(

  .٢٠٤٢اجلمعة، باب ختفيف اخلطبة رقم احلديث  : سلم، كتابأخرجه  م) ٢(

  .٥٣  كتاب األجوبة النافعة  ص ) ٣(

 .١٥٢٣فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة رقم احلديث :الصالة، باب :أخرجه مسلم، كتاب )٤(
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قـنط ُولكـن ينبغـي عـىل الداعيـة أن ال ي، )١()من جـر ثوبـه خـيالء مل ينظـر اهللا إليـه يـوم القيامـة(
جـاء يف صـحيح مـسلم عـن  . ، وال يرغبهم حتى يتكلـوااملدعويني من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل

 نفـر، يف وعمر بكر أبو معنا - وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول حول ًقعودا كنا:قال هريرة أيب
َيقتط أن وخشينا علينا، فأبطأ أظهرنا، بني من- وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول فقام َ  دوننـا، َعُ

 حتى ،- وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول أبتغي فخرجت فزع، من أول فكنت فقمنا، وفزعنا
 يف يـدخل ربيـع فـإذا أجـد، فلـم ًبابـا؛ لـه أجد هل به فدرت النجار، لبني لألنصار ًحائطا أتيت
 صـىل - اهللا رسـول عـىل فدخلت فاحتفزت ،-اجلدول: والربيع -خارجة بئر من حائط جوف

: قلـت. " ماشـأنك؟": قال! اهللا يارسول نعم: فقلت. " ؟ هريرة أبو": فقال - وسلم عليه اهللا
 فـزع، مـن أول فكنت ففزعنا، دوننا، تقتطع أن فخشينا علينا، فأبطأت فقمت أظهرنا بني كنت
! هريـرة أبـا يـا": فقـال! ورائي الناس وهؤالء الثعلب، حيتفز كام فاحتفزت احلائط، هذا فأتيت

: فقـال عمـر، لقيـت من أول فكان:((فيه و). ً مطوالاحلديث فذكر:... (قال نعليه، وأعطاين ،"
 بعثنـي ،- وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول نعال هاتان: فقلت! هريرة؟ أبا يا النعالن هاتان ما
 بني بيده عمر فرضب.باجلنة برشته قلبه؛ هبا ًمستيقنا اهللا إال إله ال أن يشهد لقيت من : وقالهبام

 بكـاء، فأجهشت ، اهللا رسول إىل فرجعت !هريرة أبا يا ارجع: فقال ،)٢(إلستي فخررت ثديي،
 أبـا يـا مالـك":- وسـلم عليـه اهللا صـىل -اهللا رسـول فقـال إثـري؛ عـىل هـو فإذا عمر، وركبني
 خـررت رضبـة ثـديي بـني فـرضب بـه، بعثتنـي بالـذي فأخربتـه عمـر، لقيت: قلت." !هريرة؟
 مـا عـىل محلـك مـا! عمـر يـا(:- وسـلم عليـه اهللا صـىل -اهللا رسـول القـ! ارجـع: قال ؛إلستي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  ومسلم، كتـاب٣٦٦٥حلديث  رقم ا))قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده((:اللباس، باب: أخرجه البخاري، كتاب) ١(

 .٥٥٧٤حتريم جر الثوب خيالء رقم احلديث :اللباس، باب 

ْسته: وأصلها،  ُالدبر حلقة به يراد وقد ُالعجز،: تـْاالس)٢( َ  َمجـل مثـل ْأسـتاه،: ْمجعـه أن ذلـك عىل يدل،  بالتحريك فعل عىل َ
 .٢/١٠٤٦ يف غريب األثر البن األثري   والنهاية٧/٨٣الصحاح للجوهري :انظر . ْوأمجال
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 ال أن يـشهد لقي من بنعليك؛ هريرة أبا أبعثت وأمي، أنت بأيب! اهللا رسول يا: قال. )! فعلت؟
 يتكـل أن أخـشى فـإين تفعـل؛ فال: قال. )نعم(: قال! ؟ باجلنة برشه قلبه، هبا ًمستيقنا اهللا إال إله

قـال . )١( ) ِّفخلهـم(:- وسـلم عليـه اهللا صـىل -اهللا رسـول قال. يعملون فخلهم عليها، الناس
 ال أن للـدعاة سـديد توجيـه احلديث ويف((:ًمعلقا عىل هذا احلديث -رمحه اهللا -الشيخ األلباين 

 فهمها، يساء أن خشية بالتفصيل؛ منها املراد بيان مع إال والرتهيب، الرتغيب بأحاديث حيدثوا
 عبادة من قائلها متنع بحيث ًجيدا، تفهم أن جيب بالوحدانية هللا الشهادة أن:ًمثال نيفيب فيتكلوا،

 األحكـام بـبعض بالقيـام وقرص هبا شهد من وأن.املعروفة العبادات أنواع من نوع بأي اهللا غري
 يغفر أن إال عليها؛ يعذب أن يستحق ال أنه يعني ال فذلك املعايص؛ بعض ارتكب أو الرشعية،

 فيكون عىل الداعية اختاذ األمر املناسب من الرتغيب والرتهيـب فهـو مثـل الطبيـب .)٢())له اهللا
 .اخلبري يصف للمريض العالج املناسب له  

 -: املجادلة بالتي هي أحسن -:ًثالثا 
z y x w v ( هذه هي املرتبة الثالثة التي وردت يف اآلية الكريمة

 ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
فاملدعو إما حائر حيتاج إىل بيان، أو غافل حيتاج إىل تذكري، أو  ]١٢٥:نحلال[)   °

 .معاند حيتاج إىل جدال 
فاملجادلة أسلوب من أساليب الدعوة إىل اهللا، وتكون مع فئـة خاصـة مـن املـدعويني فـام 

 هي املجادلة ؟
 املقنعــة باألدلـة جتادلـه مـن لـدى الـشبه وكــشف ، باحلجـة احلجـة مقابلـة  هـي :ملجادلـةا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٧ًالدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة قطعا رقم احلديث :اإليامن، باب : أخرجه مسلم، كتاب)١(

 .٧/٣  سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها لأللباين  ) ٢(
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 واملجادلة من األساليب التي سلكها رسل اهللا عليهم الـصالة والـسالم )١(الواضحة والرباهني
وقـصة موسـى وفرعـون، ، يف دعوهتم  عىل سبيل املثال قصة إبراهيم والنمرود يف سورة البقـرة

ــيل ــرآن م ــدينءوالق ــة املعان ــي حتــث عــىل جمادل ــات الت ــل،  باآلي ــول يف حمكــم التنزي ــاهللا يق   : ف
" # $ % & ' (: ًويقول أيضا  ]١٢٥:النحل[)   ~ � ¡ ¢ (

د هبا الدعوة إىل اهللا تكون واملجادلة التي يرا، ]٤٦:العنكبوت[)   ) ( * + , -  
 عليـه هـو مـا أن يـرى املـدعو كـان فـإن((: -رمحه اهللا-بالتي هي أحسن، يقول الشيخ السعدي 

 أدعـى تكـون التـي الطـرق وهـي أحـسن، هـي بـالتي فيجـادل الباطـل، إىل داعيـة كان أو ،حق
وقـد كـان النبـي ، ألن املـراد هـو هدايتـه )٢ ())أحـسن هي بالتي فيجادل.ًونقال ًعقال الستجابته

ًسواء كان يف مكة يف تقريـر التوحيـد، أو ، صىل اهللا عليه وسلم يستخدم هذا اللون من املجادلة
يف املدينة يف تقرير العبادات و عىل سبيل املثال جمادلة النبي صىل اهللا عليه وسلم اليهود كام جاء 

: فقالوا ،)تسلموا أسلموا هيود معرش يا( :يف صحيح البخاري قال النبي صىل اهللا عليه وسلم  
 ثـم القاسم، أبا يا بلغت قد: فقالوا الثانية، قاهلا ثم ، » أريد ذلك" فقال القاسم، أبا يا بلغت قد

 بلـغ وسـلم عليـه اهللا صـىل النبـي أن((: قال ابن حجر يف فوائـد هـذا احلـديث .)٣())الثالثة، قاهلا
 تبلـيغهم يف فبالغ لطاعته، يذعنوا ومل بلغت فقالوا به، واالعتصام ِاإلسالم إىل دعاهمو اليهود،
 هـــو ومـــا، حممـــود هــو مـــا  اجلـــدالومــن ، )٤( ))أحـــسن هـــي بــالتي جمادلـــة وهـــذه وكــرره،
 :تعــاىل فقــال اهللا ذمــه فقــد عــداه ومــا، احلــق إىل التوصــل بــه يقــصد مــا منــه واملحمــود،مــذموم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٣ العنزي  ص  البصرية يف الدعوة إىل اهللا  تأليف عزيز بن فرحان) ١(

  .٤٥٢ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  للسعدي ص ) ٢(

اجلهـاد :  ومسلم،  كتـاب٦٥٤٥يف بيع املكره ونحوه يف احلق وغريه رقم احلديث :اإلكراه، باب :  أخرجه البخاري، كتاب)٣(
 . ٤٥٩١إجالء اليهود من احلجاز رقم احلديث : والسري، باب

  .١٣/٣١٥ي رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين   فتح البار) ٤(
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)s r q p o n m l k j (  ]ـــال  ]٥:غـــافر ـــاىلوق 3 (:  تع

 اهللا عليه صىل -النبي قال و ]٢٠:لقامن[)   4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?
وقد ذكـر األلبـاين أن اجلـدل ، )١() اجلدل أوتوا إال عليه كانوا ًهدى بعد ٌقوم ضل ما(  :-وسلم

 هـي بـالتي املجادلـة مـن بـأس وال(( :-رمحـه اهللا-إذا مل يكن له جـدوى أن يرتكـه الداعيـة قـال 
 غـري يف عنـه املنهـي بالباطـل اجلـدال هـو إنام احلج يف املحظور اجلدال فإن ،احلاجة حني أحسن
 : تعـاىل قولـه مثـل يف بـه املـأمور اجلـدال غري فهو أيضا احلج يف عنه املنهي فسقكال ًأيضا، احلج

) © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
° ̄  ® ¬ « ª   (]يالحـظ أن الداعيـة عـىل ينبغـي فإنه ذلك ومع  ]١٢٥:النحل 

 يف صابره إذا وأنه، رأيه أو ،ملذهبه لتعصبه املخالف مع املجادلة من جدوى ال أنه له تبني إذا أنه
 اهللا صـىل لقولـه معـه اجلدال يدع أن حينئذ له اخلري من أنه ،جيوز ال ما عليه ترتب فلربام اجلدال
 والـشيخ ،  )٣())))٢( حمقـا كـان وإن املـراء تـرك ملـن اجلنـة ربـض يف ببيـت زعيم أنا( : وسلم عليه

 -رمحـه اهللا-وصـدق اإلمـام  الـشافعي ،  حماور مفحم صاحب حجة قوية-رمحه اهللا -األلباين 
، وســوف أســوق حمــاورة بــني الــشيخ )٤())..ومــن كتــب احلــديث قويــت حجتــه ((:حيـث قــال 

 .ن يرى إقامة املولد النبوي األلباين وأحد األخوة مم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتنـاب : ، و ابـن ماجـه املقدمـة، بـاب٣٢٥٣سـورة الزمـر رقـم احلـديث : تفسري القرآن، باب: أخرجه الرتمذي، كتاب ) ١(

هذا حديث حـسن صـحيح، وصـححه احلـاكم، ووافقـه الـذهبي، : ، وقال عنه الرتمذي٤٨البدع واجلدال رقم احلديث 
 .٥٦٣٣صحيح اجلامع رقم احلديث : انظر.لباين وحسنه األ

 وأخرجـه ٤٨٠٢حـسن اخللـق  مـن حـديث أيب أمامـة ريض اهللا عنـه رقـم احلـديث :األدب، بـاب :رواه أبو داود، كتـاب) ٢(
حديث حـسن و رواه ابـن ماجـه،  بـاب اجتنـاب :  وقال١٩٩٣املراء رقم احلديث  : الرب والصلة، باب:الرتمذي، كتاب 
 .١٤٦٤صحيح اجلامع رقم احلديث : و حسنه األلباين انظر ٥١ رقم احلديث البدع واجلدل

  .٧  كتاب مناسك احلج والعمرة لأللباين ص ) ٣(

  .١/٢٥١ جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب ) ٤(
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 االحتفال باملولد النبوي الرشيف هل هو خري أم رش ؟ : األلباينالشيخ 
 . خري : حماور الشيخ 

  هذا اخلري هل كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه جيهلونه ؟ ، ًحسنا: الشيخ األلباين 
 . ال : حماور الشيخ 

هـذا مـستحيل أن : نك اآلن أن تقول ال بل جيب أن تبـادر وتقـول أنا ال أقنع م: الشيخ األلباين 
ًخيفى هذا اخلري إن كان خريا أو غريه عىل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه ونحـن مل 
ًنعرف اإلسالم واإليامن إال عن طريق حممد صىل اهللا عليه وسـلم ؛ فكيـف نعـرف خـريا هـو مل 

 . هذا مستحيل ! يعرفه 
 .إقامة املولد النبوي هو إحياء لذكره صىل اهللا عليه وسلم ويف ذلك تكريم له: خ حماور الشي

قرأناهـا يف كتـبهم ؛   و، نسمعها من كثـري مـن النـاس، هذه فلسفة نحن نعرفها: األلباينالشيخ 
أم دعـاهم إىل ، لكن الرسول صىل اهللا عليه وسلم حينام دعا الناس هل دعاهم إىل اإلسالم كلـه

 التوحيد ؟ 
 . التوحيد : الشيخحماور 

ُ بعـد ذلـك فـرض ، ُ بعـد ذلـك فرضـت الـصلوات، أول مـا دعـاهم للتوحيـد: األلبـاينالشيخ 
ِ وهكذا ؛ ولذلك امش أنت عـىل هـذه الـسنة الـرشعية خطـوة ، ُ فرض احلجك بعد ذل، الصيام
 . خطوة 

 . ^ ٌنحن اآلن اتفقنا أنه من املستحيل أن يكون عندنا خري وال يعرفه رسول اهللا
فاخلري كله عرفناه من طريق رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وهـذه ال خيتلـف فيهـا اثنـان وال 

 . ً وأنا أعتقد أن من شك يف هذا فليس مسلام ، ينتطح فيها كبشان
قولـه صـىل اهللا عليـه : ومن أحاديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم التـي تؤيـد هـذا الكـالم 

ًما تركت شيئا (: وسلم  )١(  . )بهيقربكم إىل اهللا إال وأمرتكم ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٤١٦،  وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ١٦٤٧ رقم احلديث ٢/١٥٥أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(
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ُفإذا كان املولد خريا وكان ممـا يقربنـا إىل اهللا زلفـى فينبغـي أن يكـون رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  ً
تنـع بكـل حـرف ممـا صحيح أم ال ؟ أنا ال أريـد منـك أن توافـق دون أن تق. عليهوسلم قد دلنا 

فهل توقفت يف يشء . هبا هذه النقطة ما اقتنعت أرجوك، :تقول ولك كامل احلرية يف أن أقوله،
ًمما قلته حتى اآلن أم أنت ماش معي متاما ؟  ٍ ُ 

 . ًمعك متاما : الشيخحماور 
ــشيخ  ــاينال ــريا : األلب ــزاك اهللا خ ــرتكم ( ًإذا . ًج ــربكم إىل اهللا إال وأم ــيئا يق ــت ش ــا ترك ــهًم   )ب

 ؛ فإمـا أن - يف زعمكـم –ٌهذا املولد خـري : نحن نقول جلميع من يقول بجواز إقامة هذا املولد 
قـد : فإن قـالوا . يكون رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد دلنا عليه وإما أن يكون مل يدلنا عليه 

 . دلنا عليه 
 ولـن يـستطيعوا  ] .١١١:البقرة[)   Í Ì Ë Ê É È(: قلنا هلم 

ًإىل ذلك سبيال أبدا  ً . 
ونحن قرأنا كتابات العلوي وغري العلوي يف هذا الصدد وهم اليستدلون بدليل سوى أن هذه 

فاجلميع سواء املحتفلون باملولد أو الذين ينكرون هذا االحتفال !! بدعة حسنة !! بدعة حسنة 
وال يف عهـد الـصحابة ،  عهد الرسول صىل اهللا عليه وسـلممتفقون عىل أن هذا املولد مل يكن يف
ومـاذا يف : لكن املجيـزون هلـذا االحتفـال باملولـد يقولـون . الكرام وال يف عهد األئمة األعالم 

لـو : ونحن نقـول .  وصالة عليه ونحو ذلك ، املولد ؟ إنه ذكر لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
خري الناس قرين ثم ( :رف حديث الرسول صىل اهللا عليه وسلمأنت تع. ًكان خريا لسبقونا إليه 

وأصـحابه،  وقرنه صىل اهللا عليه وسلم هو الذي عـاش فيـه .)١()الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم
فهـل . فيهـاً وهـذه أيـضا ال خـالف .التـابعني ثم الذين يلوهنم أتباع التابعون، الذين يلوهنم مث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٨سبق خترجيه ص  ) ١(
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ًهم إليه علام وعمال ؟ هل يمكن هذا ؟ تتصور أن يكون هناك خري نحن نسبق ً 
من ناحية العلم لو أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ملن كان معه يف زمانـه : حماور الشيخ 

 .إن األرض تدور 
 والواقـع أن ،  فأنا سألتك عـن شـيئني علـم وعمـل،  أرجو عدم احليدة، ًعفوا: الشيخ األلباين 

ًي بطبيعة احلال بالعلم العلم الرشعي ال الطب مثال ؛ فأنـا أقـول  فأنا أعن، حيدتك هذه أفادتني
ألنه جاء بعد قرون طويلـة وجتـارب عديـدة وعديـدة ، إن الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه

ًجدا لكن هذا ال يزكيه عند اهللا وال يقدمه عىل القرون املشهود هلا ؛ لكن يزكيـه يف العلـم الـذي 
: فيجب أن تنتبه هلذا ؛ فعندما أقول لك. الرشعي بارك اهللا فيك  العلم ونحن نتكلم يف ، يعلمه

 كاجلغرافيا يالتجريبهل تعتقد أننا يمكن أن نكون أعلم ؛ فإنام نعني به العلم الرشعي ال العلم 
ُوافرتض مثال يف هذا الزمان إنسان كافر بـاهللا ورسـوله صـىل اهللا . والفلك والكيمياء والفيزياء 

 .ُكن هو أعلم الناس بعلم من هذه العلوم هل يقربه ذلك إىل اهللا زلفى ؟ عليه وسلم ل
 . ال : حماور الشيخ 

ًإذا نحن النتكلم اآلن يف جمال ذلك العلـم بـل نـتكلم يف العلـم الـذي نريـد أن : الشيخ األلباين 
 الـسؤال اآلن  وكنا قبل قليل نتكلم يف االحتفال باملولد ؛ فيعود، نتقرب به إىل اهللا تبارك وتعاىل

فأقول هـل تعتقـد بـام أوتيـت مـن عقـل . وأرجو أن أحىض باجلواب بوضوح بدون حيدة ثانية 
ــابعني واألئمــة  ــن الــصحابة والت ــه يمكننــا ونحــن يف آخــر الزمــان أن نكــون أعلــم م وفهــم أن
املجتهدين يف العلـم الـرشعي وأن نكـون أرسع إىل العمـل بـاخلري والتقـرب إىل اهللا مـن هـؤالء 

 . الصالح ؟ السلف
 هل تقصد بالعلم الرشعي تفسري القرآن ؟ : الشيخحماور 

 وهم أعلم منا بتفـسري حـديث الرسـول صـىل اهللا ، هم أعلم منا بتفسري القرآن: األلباينالشيخ 
 .  هم يف النهاية أعلم منا برشيعة اإلسالم ، عليه وسلم

مـان الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ؛ بالنسبة لتفسري القرآن ربام اآلن أكثر من ز: حماور الشيخ 
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ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (ًفمــثال اآليــة القرآنيــة 

å ä   (]فلــو أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــال ألحــد يف زمانــه إن ] ٨٨:النمــل
 . ما كان صدقه أحد ! ؟األرض تدور هل كان سيصدقه أحد 

يـا أخـي أنـا . ً أن نـسجل عليـك حيـدة ثانيـة – وال مؤاخـذة –ًإذا أنت تريـدنا : الشيخ األلباين 
 اإلسالم ككل من هو أعلم به ؟ : ًعاماً نحن نسأل سؤاال اجلزء،أسأل عن الكل ال عن 

 .  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وصحابته ًاطبع: الشيخحماور 
ثم التفسري الذي أنت تدندن حوله لـيس . هذا الذي نريده منك بارك اهللا فيك : ايناأللبالشيخ 

 ثم قد تكلمنا معك حول اآلية السابقة وأثبتنـا لـك .والفهم له عالقة بالفكر بالعمل،له عالقة 
أن الذين ينقلون اآليـة لالسـتدالل هبـا عـىل أن األرض تـدور خمطـؤون ألن اآليـة تتعلـق بيـوم 

 لسنا عىل  ]٤٨:إبراهيم[)    r q{ z y x w v u t s(القيامة 
ً جدال أنه قد يكـون رجـال مـن املتـأخرين يعلـم حقيقـة علميـة أو خذ. كل حال يف هذا الصدد  ً

 ً الخ ؛ لكن هـذا ال عالقـة لـه بالعمـل الـصالح؛ فـاليوم مـثال..كونية أكثر من صحايب أو تابعي
 .اليشءلـذي يـستفيدونه مـن ذلـك ؟  االعلوم الفلكية ونحوها الكفار أعلـم منـا فيهـا لكـن مـا

 زلفى؛ نريد أن نتكلم يف كل يشء يقربنا إىل اهللا الاليشء،فنحن اآلن ال نريد أن نخوض يف هذا 
 . الرشيففنحن اآلن نريد أن نتكلم يف املولد النبوي 

نا الصالح وعىل رأسهم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ًوقد اتفقنا أنه لو كان خريا لكان سلف
 . فهل يف هذا شك ؟ منا؛أعلم به منا وأرسع إىل العمل به 

 . ال شك فيه ، ال: الشيخحماور 
فال حتد عن هذا إىل أمور من العلم التجريبي ال عالقة هلا بالتقرب إىل اهللا تعاىل : األلباينالشيخ 

ً إذا – باتفاق الكل -د ما كان يف زمان النبي صىل اهللا عليه وسلم  هذا املول، اآلن. بعمل صالح 
 ، هذا اخلري ماكان يف زمن الرسول صىل اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين
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 وهـم –علموا هذا اخلري كام علمنـاه : شيئنيالبد أن نقول أحد ! كيف خفي هذا اخلري عليهم ؟
 وهذا هو القـول األقـرب - علموه؛ :قلنالموه ؛ فكيف علمناه نحن ؟فإن  أو مل يع، –أعلم منا 

هل نحن أقرب !  فلامذا مل يعملوا به ؟-واألفضل بالنسبة للقائلني بمرشوعية االحتفال باملولد 
ٌإىل اهللا زلفى ؟ملاذا مل خيطـيء واحـد مـنهم مـرة صـحايب أو تـابعي أو عـامل مـنهم أو عابـد مـنهم  ُ

ًهل يدخل يف عقلك أن هذا اخلري ال يعمل به أحد أبدا ؟! ؟فيعمل هبذا اخلري   بـاملاليني،وهـم ! ٌ
أنـت تعـرف قـول الرسـول صـىل اهللا عليـه ! ُوهم أعلم منا وأصلح منا وأقـرب إىل اهللا زلفـى ؟

ًال تسبوا أصحايب ؛ فوالذي نفس حممد بيده لو أنفق أحدكم مثـل جبـل أحـد ذهبـا مـا ( :وسلم ٍ ُ
َّبلغ مد أحدهم وال  َنصيفهُ َ() ١( . 

 ومـع رسـول اهللا ، ألهنـم جاهـدوا يف سـبيل اهللا تعـاىل! أرأيت مدى الفرق بيننا وبينهم ؟
ًريا بدون هذه الوسائط الكثرية التي بيننـا وبينـه ً وتلقوا العلم منه غضا ط، صىل اهللا عليه وسلم
:  كام أشار صىل اهللا عليه وسلم إىل مثل هذا املعنى يف احلـديث الـصحيح ، صىل اهللا عليه وسلم

ُمن أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه عىل قراءة ابن أم عبد( ً .  يعني عبد اهللا بن مسعود)٢( )ً
ًغضا طريا  هـؤالء الـسلف الـصالح وعـىل رأسـهم الـصحابة ريض اهللا .  جديد ،  يعنى طازج"ً

ُعنهم اليمكننا أن نتصور أهنم جهلوا خريا يقـرهبم إىل اهللا زلفـى وعرفنـاه نحـن وإذا قلنـا إهنـم  ً
لعلهـا وضـحت لـك . ًر أبدا أهنم أمهلوا هـذا اخلـري عرفوا كام عرفنا ؛ فإننا ال نستطيع أن نتصو
ُهذه النقطة التي أدندن حوهلا إن شاء اهللا ؟  ُ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـو كنـت :قـول النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم :فضائل أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم، باب : أخرجه البخاري، كتاب) ١(

حتـريم سـب الـصحابة ريض اهللا عـنهم رقـم : فضائل الصحابة، باب:  ومسلم، كتاب٣٦٧٣ًمتخذاً  خليال رقم احلديث 
 .٦٤٨٧احلديث 

، ١٣٨، وابن ماجه، باب، فضائل أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم رقـم احلـديث ٣٥ أمحد رقم احلديث أخرجه) ٢(
 .٢٣٠١ رقم احلديث ٥/٣٠٠وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 




 

 
١٨٥ 

 . احلمد هللا : حماور الشيخ 
 هنــاك آيــات وأحاديــث كثــرية تبــني أن ، هنــاك يشء آخــر. ًجــزاك اهللا خــريا : الــشيخ األلبــاين 

َاإلسالم قد كمل  ُ هبا وال فرق بني عامل وطالـب علـم  وأظن هذه حقيقة أنت متنبه هلا ومؤمن _َ
َأن اإلسالم كمل: ِّوعامي يف معرفة هذه احلقيقة وهي  ُ  وأنه ليس كدين اليهـود والنـصارى يف ، َ

P O N M L K J  (:وأذكرك بمثل قول اهللا تعاىل . كل يوم يف تغيري وتبديل 

V U T S R Q   (]وهــي طريقــة أخــرى لبيــان أن : اآلن يــأيت ســؤال ] ٣:املائــدة
ًاالحتفال باملولد ليس خريا غري الطريقة السابقة وهي أنه لو كان خريا لسبقونا إليه وهـم   أي –ً

 .  أعلم منا وأعبد –السلف الصالح 
ة ًهل نحن مجيعا مـن منكـرين إلقامـ: ًهذا املولد النبوي إن كان خريا فهو من اإلسالم ؛ فنقول 

 كاالتفاق السابق أن هذا املولـد ماكـان يف زمـان الرسـول -ِّاملولد ومقرين له هل نحن متفقون 
ً هل نحن متفقون اآلن عىل أن هذا املولد إن كان خريا فهو من اإلسـالم –صىل اهللا عليه وسلم 

ُوإن مل يكـن خـريا فلـيس مـن اإلسـالم ؟ ويـوم أنزلـت هـذه  )    N M L K  (:اآليـةً
ً فهل يكـون دينـا فـيام تـرى؟ أرجـو أن تكـون النبوي؛مل يكن هناك احتفال باملولد   ،]٣:املائدة[

ِّ الذين يسكتون املشايخ وال تظن أين من ًرصحيا،معي  اسـكت أنـت : النـاس بل عامة الطالب،ُ
 إذا .ًوعلامًثلك ودونك سنا ً ال خذ حريتك متاما كأنام تتكلم مع إنسان متعرف،ما تعلم أنت ما 

 وإذا مل يكـن مـن اخلـري ،فاآلن إذا كان املولد من اخلري فهـو مـن اإلسـالم. مل أقتنع : مل تقتنع قل 
 الـسابقة؛ُوإذا اتفقنـا أن هـذا االحتفـال باملولـد مل يكـن حـني أنزلـت اآليـة ، فليس من اإلسـالم

ه بأحرف عن إمـام دار اهلجـرة مالـك كد هذا الذي أقولؤوأ. اإلسالمًفبدهيي جدا أنه ليس من 
 –ً الحـظ يقـول بدعـة واحـدة ولـيس بـدعا كثـرية –من ابتدع يف اإلسالم بدعة :(بن أنس  قال

وهـذا يشء خطـري  ، )١( ) ةًيراها حسنة فقد زعـم أن حممـدا صـىل اهللا عليـه وسـلم خـان الرسـال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٩كتاب اإلعتصام للشاطبي : وانظر ٦/٢٢٥أخرجه ابن حزم يف كتابه اإلحكام ) ١(




 

 
١٨٦ 

M L K J (:  اهللا تعاىل اقرؤا إن شئتم قول:  ما الدليل يا إمام ؟ قال اإلمام مالك ،جداً 
V U T S R Q P O N   (]ًفام مل يكن يومئذ دينـا ال يكـون   ]٣:املائدة ٍ

 أحد ، متى قال اإلمام مالك هذا الكالم ؟ يف القرن الثاين من اهلجرة. انتهى كالمه . ًاليوم دينا 
ُهـذا كـالم يكتـب بـامء ! فام بالك بالقرن الرابـع عـرش ؟! ة القرون املشهود هلا باخلريي  الـذهب؛ٌ

 وعـن أقـوال وسـلم، وعن حديث رسول اهللا صىل اهللا عليـه تعاىل،لكننا غافلون عن كتاب اهللا 
. املرشقنيُ، بيننا وبينهم يف القدوة بعد هيهاتاألئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي هبم وهيهات 

ٍل بلسان عريب مبني هذا إمام دار اهلجرة يقو ًفاممل يكن يومئذ دينـا ؛ فـال يكـون اليـوم دينـا": ٍ ً ٍ" .
 ولوال ذلك ما قامت هذه اخلـصومة بـني علـامء يتمـسكون ، اليوم االحتفال باملولد النبوي دين

كيف يكون هذا من الدين ومل يكن يف عهد الرسـول صـىل . بالسنة وعلامء يدافعون عن البدعة 
اإلمـام ! يف عهد الصحابة وال يف عهد التابعني وال يف عهد أتباع التـابعني ؟اهللا عليه وسلم وال 

خري القرون قرين ثـم الـذين يلـوهنم (: حديث وهو من الذين يشملهم التابعني،مالك من أتباع 
ً مـا مل يكـن حينئـذ دينـا ال يكـون اليـوم دينـا":  يقـول اإلمـام مالـك )١()ثم الذين يلـوهنم  وال ، ً
ُيصلح آخر هذ ُه األمـة إال بـام صـلح بـه أوهلـا َ بـامذا صـلح أوهلـا ؟ بإحـداث أمـور يف الـدين  . "َ

والرسـول صـىل ! ُوالتقرب إىل اهللا تعاىل بأشياء ما تقرب هبا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ؟
ُمـا تركـت شـيئا يقـربكم إىل اهللا إال( :القائل اهللا عليه وسلم هو  ً ملـاذا مل يأمرنـا )٢( ) وأمـرتكم بـهُ

هنـاك احتفـال : هـذا سـؤال ولـه جـواب ! رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن نحتفل بمولـده ؟
ًهذا االحتفال املـرشوع كـان موجـودا ، باملولد النبوي مرشوع ضد هذا االحتفال غري املرشوع 

: َمع بون شاسـع بـني االحتفـالني ، يف عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعكس غري املرشوع
أن االحتفـال : ًثانيـا . ًأن االحتفال املرشوع عبادة متفق عليهـا بـني املـسلمني مجيعـا : أول ذلك 

هاتـان فارقتـان بـني . املرشوع يتكرر يف كل أسبوع مرة واحتفاهلم غـري املـرشوع يف الـسنة مـرة 
 أن األول عبادة ويتكرر يف كل أسبوع بعكس الثاين غري املرشوع فال هو عبادة وال :االحتفالني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٨سبق خترجيه ص ) ١(

   .١٨٠ خترجيه ص   سبق) ٢(




 

 
١٨٧ 

 . أسبوعكرر يف كل يت
-ً وإنام أنقل لكم حديثا من صحيح مسلم ، ًوأنا ال أقول كالما هكذا ما أنزل اهللا به من سلطان

 :جاء رجل إىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم فقـال:  عن أيب قتادة األنصاري قال -رمحه اهللا تعاىل
ِذاك يـوم ولـ( : ؟ قـالاالثننيما تقول يف صوم يوم : يا رسول اهللا  ُ َّ وأنـزل القـرآن عـيل ، ُدت فيـهٌ ُ

 وأنزل فيه، كيف تسألني فيه واهللا قد أخرجني إىل احلياة :يقولما معنى هذا الكالم ؟ كأنه  . )١()فيه
خلقه يل فيه وإنزاله الـوحي ًأي ينبغي أن تصوموا يوم االثنني شكرا هللا تعاىل عىل ! َّعيل الوحي فيه ؟

 ولعلكم تعلمون أن صوم عاشوراء قبل فرض عاشوراء،وهذا عىل وزن صوم اليهود يوم . ِفيهَّعيل 
وجاء يف بعض األحاديـث أن النبـي صـىل اهللا . املسلمنيصيام شهر رمضان كان هو املفروض عىل 

؛ فسأهلم عن ذلك ؛ فقالوا هـذا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء 
: ً فصمناه شكرا هللا ؛ فقال صىل اهللا عليه وسلم يوم نجى اهللا فيه موسى وقومه من فرعون وجنده

: ًفـصار فرضـا إىل أن نـزل قولـه تعـاىل  ، )٢( )  فـصامه وأمـر بـصومهنحن أحق بموسى مـنكم(
) t s r q p o n m l k j i h v u

y x w   (]الـشاهد . فصار صوم عاشوراء سنة ونسخ الوجـوب فيـه ] ١٨٥:البقرة
ًمن هذا أن الرسول صىل اهللا عليه وسـلم شـارك اليهـود يف صـوم عاشـوراء شـكرا هللا تعـاىل أن 

َنجى موسى من فرعون ؛ فنحن أيضا فتح لنا با َ  ألنه اليـوم الـذي ،ب الشكر بصيام يوم االثننيً
ُولد فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم واليوم الذي أوحي إليه فيه  الء ؤهـ: اآلن أنـا أسـألك . ُ

ً كثريا منهم يصومون يـوم أنالذين حيتفلون باملولد الذي عرفنا أنه ليس إىل اخلري بسبيل أعرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استحباب صـيام ثالثـة أيـام مـن كـل شـهر وصـوم بـوم عرفـة وعاشـوراء واإلثنـني : الصيام، باب: أخرجه مسلم، كتاب) ١(

 .٢٧٤٦واخلميس  رقم احلديث 

خمتـرص : ، وصـححه األلبـاين انظـر١٧٣٤صـيام يـوم عاشـوراء رقـم احلـديث : الـصيام، بـاب: أخرجه ابن ماجه، كتـاب) ٢(
 .١/١٦٢لباين الشامئل لأل




 

 
١٨٨ 

 ال ال،ُ تـرى أكثـر املـسلمني يـصومون يـوم االثنـني ؟ االثنني كام يصومون يوم اخلمـيس ؛ لكـن
ألـيس هـذا !  يف كل عـام مـرة النبوي لكن أكثر املسلمني حيتفلون باملولد االثنني،يصومون يوم 
¤ ¥ ¦ § (: لليهـودهؤالء يـصدق علـيهم قـول اهللا تعـاىل ! ًقلبا للحقائق ؟

½ ª © ̈   (]ًصيام متفق عليه بني املسلمني مجيعا وهو صـيام : هذا هو اخلري   ]٦١:البقرة
 هـل :قليلـةنـأيت ملـن يـصومه وهـم قلـة !! االثنني ومع ذلـك فجمهـور املـسلمني ال يـصومونه 

فأين العلامء الذين يدافعون عن املولد ملـاذا ال يبينـون . يعلمون الرس يف صيامه ؟ ال ال يعلمون 
ً هــو احتفــال مــرشوع باملولــد وحيثــوهنم عليــه بــدال مــن الــدفاع عــن للنــاس أن صــيام االثنــني
̈ © ª ½( وصدق اهللا تعاىل!! ُاالحتفال الذي مل يرشع ؟  § ¦ ¥ ¤   (

ً سنن من قـبلكم شـربا لتتبعن( :ل وصدق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حني قا] ٦١:البقرة[ َ
حتى ( ويف رواية أخرى خطرية  ،)١( ) حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه بذراعًبشرب وذراعا

فـنحن اتبعنـا سـنن  )٢( )لو كان فيهم من يأيت أمه عىل قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلـك
 كاستبدالنا املولد النبوي الذي هـو كـل سـنة ، اليهود ؛ فاستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خري

وهو ال أصل له بالذي هـو خـري وهـو االحتفـال يف كـل يـوم اثنـني وهـو احتفـال مـرشوع بـأن 
ًتصومه مع مالحظة الرس يف ذلك وهـو أنـك تـصومه شـكرا هللا تعـاىل عـىل أن خلـق رسـول اهللا 

:  كر قوله صـىل اهللا عليـه وسـلم وأختم كالمي بذ.  وأنزل الوحي فيه ، صىل اهللا عليه وسلم فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتبـاع : العلـم بـاب: ومسلم،  كتاب ٣٤٥٦ما ذكر عن بني إرسائيل رقم احلديث :األنبياء، باب : أخرجه البخاري، كتاب) ١(

 .٦٧٨١سنن اليهود والنصاري رقم احلديث 

هـذا حـديث : وقـال الرتمـذي ٢٦٤١ما جاء يف افرتاق هـذه األمـة رقـم احلـديث : اإليامن، باب:أخرجه الرتمذي، كتاب ) ٢(
ُ، وحسنه يف تعليقه عىل جامع الرتمذي وقد تعقـب عـىل هـذا ٥٣٤٣حسن غريب، و ضعفه األلباين انظر صحيح اجلامع 

كتاب تنبيه القارئ عىل تقوية مـا ضـعفه األلبـاين :التحسني ففي سند احلديث عبدالرمحن بن زياد األفريقي ضعيف انظر 
 .١٢٠ الدويش ص ويليه تضعيف ما قواه األلباين للشيخ عبداهللا
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 K J   L    M  N   O    Q P    S R(: واهللا تعـاىل يقـول )١( )أبى اهللا أن يقبل توبة مبتـدع(

d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T   (]٦٧:املائدة[ .  

 ًقراءة سرية النبي صىل اهللا عليه وسلم أليس تكريام له ؟ : الشيخحماور 
 .نعم: األلباينالشيخ 

 فيه ثواب هذا اخلري من اهللا ؟ : حماور الشيخ 
 هل أحـد :بسؤال ولذلك أقاطعك السؤال؛ًما تستفيد شيئا من هذا . كل اخلري : األلباينالشيخ 

 لكـن الرسـول مرشوعة، إذا كان هناك عبادة ً:سؤااليمنعك من قراءة سريته ؟ أنا أسألك اآلن 
 فهل جيـوز لنـا أن نحـدد معينة؛ وال جعل هلا كيفية ًمعينا،ًصىل اهللا عليه وسلم ما وضع هلا زمنا 

  . أو كيفية معينة ؟ ًمعينا،ًهلا من عندنا زمنا 
 . ندي ال، ال جواب ع: الشيخحماور 

ــاين  ــشيخ األلب ــاىل : ال ــال اهللا تع ̈ © (: ق  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   (
 » ¬ ®  ª  ̈ © (: وكذلك يقول اهللا تعـاىل ] ٢١:الشورى[

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± °  ̄
Â Á   (]وقد كان –ملا سمع عدي بن حاتم ريض اهللا عنه هذه اآلية ] ٣١:التوبة 

ألـيس حيرمـون مـا أحـل اهللا (: إنا لسنا نعبدهم قال:  أشكلت عليه فقال–ًقبل إسالمه نرصانيا 
ِّوهـذا يبـني . )٢() مفتلك عبادهت(: قال . بىل:  فقال، )ّ وحيلون ما حرم اهللا، فتحلونه؟،فتحرمونه

 -:ونكتفي هبذا القدر من املناظرة ويتبني لنا منها ، )٣ ())خطورة االبتداع يف دين اهللا تعاىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقـد ٣٩ وابن أيب عاصـم يف كتـاب الـسنة رقـم احلـديث ٥٠باب اجتناب البدع واجلدل رقم احلديث : أخرجه ابن ماجه ) ١(

 .٣/٦٨٤ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

 حـديث هـذا: و قـال الرتمـذي ٣٠٩٥(ومـن سـورة التوبـة رقـم احلـديث : تفسري القرآن، بـاب: أخرجه الرتمذي، كتاب) ٢(
 .٤٩٢صحيح وضعيف سنن الرتمذي ص :غريب، و حسنه األلباين انظر 

 . مع يشء  من االختصار١/٩٤ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٣(




 

 
١٩٠ 

ظرة، فقـد أحـسن من حتقيـق آلداب املنـااأللباين شيخ ال ما عليه - يف املناظرة -نلمس  - :ًأوال
ّالتعامــل مــع خمالفــه، وترفــق بــه، فالباعــث مــن تلــك املنــاظرة املناصــحة والرمحــة، ال املغالبــة 

 .والظهور
 . ومتكنه من إظهار احلق حجته، وبراعة مناظرته، ومتام درايته األلباين بقوةشيخ الّمتيز .- :ًثانيا
ين قوة جلده وصربه وطول نفسه، فهو  يظهر من املناظرات التي ناظر فيها الشيخ األلبا- :ًثالثا

كام حدث لـه عنـدما نـاظر مجاعـة مـن أهـل ، ال يمل بل يستطيع أن جيلس الساعات يف املناظرة
ــري  التكفــري  يف األردن وســوف نتطــرق هلــا يف الفــصل الثالــث عنــد الكــالم عــىل مجاعــة التكف

 . واهلجرة
 

 -:أسلوب رضب املثل :ًرابعا 
وهـي تقـرب املعنـى، بـل ، ألمثال وهي كثرية، وكـذلك الـسنةُالقرآن الكريم عني بذكر ا

t s  ( :يقـول اهللا تعـاىل.وتؤدي املطلوب من املعنـى املـراد ، ختترص كثري من الكالم

{ z y x w v u   (]ــوت ــاء ]٤٣:العنكب ــا ج ــسنة  م ــن ال ــن وم   أيبع
 كمثـل والعلـم اهلـدى من به اهللا بعثني ما مثل إن (  :قال سلم و عليه اهللا صىل النبي عن موسى
 منهـا وكانـت الكثـري والعـشب الكـأل فأنبتت املاء قبلت طائفة منها فكانت ًأرضا أصاب غيث

 أخرى منها طائفة وأصاب وسقوا ورعوا منها فرشبوا الناس هبا اهللا فنفع املاء أمسكت أجادب
 بـه اهللا نفعنـي مـا فنفعـه اهللا ديـن يف فقه من مثل فذلك كأل تنبت وال ماء متسك ال قيعان هي إنام

 )١()بـه أرسـلت الـذي اهللا هـدى يقبـل ومل رأسـا بـذلك يرفـع مل مـن ومثـل وعلـم فعلـم به ونفع
كلم يف خطبـة، أو جـواب عـىل فتـوى، أو واهتم الشيخ األلبـاين بـرضب األمثـال ويكـاد ال يـت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّفضل من ع ًمل و علم رقم احلـديث :العلم، باب : أخرجه البخاري، كتاب)١( : ، كتـاب الفـضائل، بـاب:،وأخرجـه مـسلم ٧٩َ

  .٦٠٩٣ىل اهللا عليه وسلم من اهلدى رقم احلديث بيان مثل ما بعث به النبي ص
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، أو عـىل بيانـه،  عـىل لـسان الـشيخرًيكتب كتابا إال فيه رضب األمثال، ومن األمثال التي تتكر
 - :-رمحه اهللا-وتأليفه قوله 

 .)١(تزبب قبل أن يتحرصم -
 .)٢(عذر أقبح من ذنب -
 .)٣(كذب له قرون -
 .)٤(يكيل بكيلني ويلعب عىل احلبلني -
 .)٥(ب كاحلرباء املتقل-
  .)٦ (إذا ورد األثر بطل النظر-
 .)٧(ًأسمع جعجعة وال أرى طحنا -
  .)٨(قمش ثم فتش -
، وهذا إذا دل فإنه -رمحه اهللا–وغريها كثري يف كالم الشيخ األلباين )٩(.وراء األكمة ما وراءها-

  .ووفرت ثقافته، وسعة مداركه، يدل عىل سعة علومه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٨  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ عىل  األمة ) ١(

 .٦/٤٨٦  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها ) ٢(

  .٣/٥  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ) ٣(

  .٣/٢٧سابق نفس املصدر ال) ٤(

 .٣/١٤نفس املصدر السابق ) ٥(

  .١  احلديث حجة بنفسه  ص ) ٦(

  .١٣/١٠٧ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ) ٧(

  .٣/٣٣نفس املصدر السابق ) ٨(

  .٧/١٨ سلسلة األحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها ) ٩(
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 -:واجلواب أسلوب السؤال : ًخامسا 
â á (  : فمـن القـرآن قولـه تعـاىل، ًوهذا األسلوب جاء أيضا يف الكتاب والـسنة

ä ã   (]ومن ذلـك قولـه تعـاىل ]٤٠:القلم:  ) z y x w v u t

̧ º ¹ ´(: ومن ذلك قولـه تعـاىل   ]٤٤:البقرة[)   } | { ~  ¶ µ 

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Ñ Ð Ï Î Í Ì   (]ويف السنة أحاديث كثرية منهـا حـديث ،  ]٢١٩:البقرة

 إال وبينه بيني ليس سلم و عليه اهللا صىل النبي رديف أنا بينا: (معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قال 
 يـا (قـال ثـم سـاعة سـار ثـم وسـعديك اهللا رسـول لبيـك قلـت ). معـاذ يا ( فقال الرحل آخرة
 رسـول لبيـك قلـت ) . معـاذ يا ( قال ثم ساعة سار ثم وسعديك اهللا رسول لبيك قلت). معاذ
 اهللا حـق( :الق .أعلم ورسوله اهللا قلت .  )عباده عىل اهللا حق ما تدري هل(  قال وسعديك اهللا
 قلـت ) . جبـل بـن معـاذ يا( : قال ثم ساعة سار ثم. )ًشيئا به يرشكوا وال يعبدوه أن عباده عىل
 اهللا: قلـت .  )فعلـوه إذا اهللا عـىل العبـاد حـق مـا تدري هل( : فقال .وسعديك اهللا رسول لبيك

واملستمع إىل أرشطة الشيخ األلبـاين . )١()يعذهبم ال أن اهللا عىل العباد حق( :قال .مأعل ورسوله
ويستفـصل ،  يدرك ذلك ال حمالة، فالشيخ ال جييب السائل حتى يـسأله عـن سـؤاله-رمحه اهللا-
وقد يورد كثري من األسئلة حتى يعرف السائل اجلواب من سؤاله بنفسه، وكذلك نجد أن ، منه

ويف تقريره للمسائل الذي كثر فيها اخلالف يورد أسئلة املخالفني له ثم ،  يف كتبهالشيخ األلباين
يفندها ويرد عليها، فمن ذلك حتقيقه ملسألة علو اهللا عىل خلقه، وقصة حديث اجلارية ملـا سـأهلا 

: -رمحـه اهللا- يقول الشيخ األلباين ، )٢(...النبي صىل اهللا عليه وسلم أين اهللا ؟ قالت يف السامء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: اإليـامن، بـاب:  ومـسلم كتـاب٢٨٥٦اسم الفرس واحلامر رقم احلـديث : د والسري، باباجلها:أخرجه البخاري، كتاب ) ١(

 .١٤٣ًالدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة قطعا رقم احلديث 

 .١١٩٩حتريم الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحته رقم احلديث :الصالة، باب :أخرجه مسلم كتاب ) ٢(
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) يعنـي أيـن اهللا ( الـسؤال هبـذا سـئلوا إذا الـشهادة هبـذه ينطقـون ممـن ًكثـريا اليـوم نعلـم فإننا((
فهنا بيان للعقيدة ، )١())مكان وال كان اهللا أن يعلمون وهم)! مكان كل يف اهللا: (بقوهلم بادروك

 طريقـة الصحيحة املستمدة من الكتاب والـسنة عـىل علـو اهللا، وهنـا يـستخدم الـشيخ األلبـاين
 وتعـصب وتشدد العلامء خالف من عىل املفحم الرد((السؤال، وانظر إىل كتاب الشيخ األلباين 

 يـورد سـؤال ))ومستحبة سنة إنه : بقوهلم يقنع ومل وأوجب وكفيها وجهها تسرت أن املرأة وألزم
  ؟ للذريعة وسدا، الزمان لفساد وجوههن يسرتن أن النساء  عىل  جيب هل: هو

 إىل ينظـرون ال الـذين املقلـدة مـن كثـري اليـوم يطرحه السؤال هذا : )) األلباينأي((فأقول
، والـسنة، الكتـاب إىل االخـتالف عنـد يتحـاكمون وال، وأدلته الرشع بمنظار الرشعية املسائل
 ملا دعاهم إذا وللرسول هللا استجابوا أهنم ولو، واألفكار ،اآلراء من نفوسهم يف قام ما إىل وإنام

 مجيعا عليهم بأن أئمتهم أقوال وعن، ذلك عن أعرضوا ولكنهم ،وأراحوا، سرتاحواال حيييهم
 بعـض تقليـد إىل وجلئـوا ،بيانـه املتقدم التفصيل عىل أبصارهم من يغضوا أن - ونساء رجاال -

: أي - " الفتنة أمن برشط " : قوهلم وهي، ابتدعوها بعلة األئمة بعد من جاؤوا الذين املقلدين
ثـم أخـذ الـشيخ يفنـد هـذه الـشبهة يف كتابـه ، )٢()).... سـرتمها عليها وجب وإال - اهب االفتتان

ويرد هذا األسلوب يف مـوطن آخـر ملـا ذكـر الـشيخ رمحـه اهللا  مـسألة كـرس عظـم . ًاملذكور آنفا 
 مثـل ميتـا املـؤمن عظـم كرس إن( : بعد أن أورد احلديث التايل ))اجلنائز وبدعها((امليت يف كتابه 

 عـىل يـرتدد الـذي الـسؤال عـن اجلـواب يعـرف ذلـك ومن(( :-رمحه اهللا- قال ، )٣( )ياح كرسه
 وإجــراء لفحــصها العظــام كــرس جيــوز هــل : وهـو الطــب كليــات يف الطــالب مــن كثــري ألـسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١الصحيحة  ويشء من فقهها وفوائدها  سلسلة األحاديث ) ١(

 يقنـع ومل وأوجـب وكفيهـا وجههـا تـسرت أن املـرأة وألزم وتعصب وتشدد العلامء خالف من عىل املفحم الرد  الرد املفعم ) ٢(
 .١/١٢٧ لأللباين ومستحبة سنة إنه : بقوهلم

ب ذلـك املكـان رقـم احلـديث َّيف احلفار جيد العظم هل يت:اجلنائز، باب :أخرجه أبو داود، كتاب ) ٣(  و ابـن ماجـه، ٣٢٠٧نكَّ
إرواء الغليـل رقـم :  و صـححه األلبـاين انظـر١٦١٦يف النهي عن كرس عظام امليـت رقـم احلـديث : اجلنائز، باب: كتاب

 . ٣/٢١٥احلديث 
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ًوأيـضا . )١())غريهـا يف وجيـوز املؤمن عظام يف ذلك جيوز ال :واجلواب ؟ فيها الطبية التحريات
ــضعيفة حــديث  يعنــي .ليتقــه الــصائم ( يظهــر هــذا األســلوب ملــا ذكــر الــشيخ يف السلــسلة ال

 يف عنـه الـسؤال كثـر مـا حكـم نأخذ أن يمكننا سبق ومما((: -رمحه اهللا- قال الشيخ )٢()الكحل
 فالـذي والعـرق،أ العـضل يف ) اإلبـرة ( احلقنـة حكـم وهـو أال. فيـه النـزاع وطال العرص، هذا

 هـي وحـدها فهـذه املـريض، تغذيـة منـه املقصود كان ما إال ذلك، من يشء يفطر ال أنه نرجحه
  .)٣())أعلم واهللا تفطر التي

 -:أسلوب القصة : ًسادسا 
واملحبوبــة إىل النفــوس، وملــا فيهــا مــن الفوائــد ، أســلوب القــصة مــن األســاليب الــشيقة

، مكانـه وتبوأ ،ُبعده القرآين القصص أخذ و، ذا األسلوب ولقد اهتم القرآن الكريم هب، والعرب
 طويـل، وبعـضها، قـصري بعـضها الكـريم القـرآن مـن متعددة سور يف دعوي خطايب كأسلوب
 ةسـور اسـتغرقت اآلخـر وبعـضها قالئل آيات يف سور له تعرضت - القصص أي - وبعضها
 كـام قـال تعــاىل زهــا التثبيـت وهيـدف القـصص القــرآين إىل معـاين عظيمـة مـن أبر،  )٤( بأرسهـا

)P O N M L K J I H G F E D C B A @ ?    (
 كـام ويـصرب، ويثبـت، ليطمـئن قلبـك: يأ((:- رمحـه اهللا -يقول الشيخ السعدي  ]١٢٠:هود[

 املنافـسة وتريد األعامل، عىل وتنشط باالقتداء، تأنس النفوس فإن الرسل، من العزم أولو صرب
وفوائـد القـصص القـرآين كثـرية .)٥())بـه قـام مـن وكثـرة شـواهده، بـذكر احلـق ويتأيـد لغريها،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٣  أحكام اجلنائز وبدعها لأللباين ص ) ١(

هو حديث منكر يعني : قال يل حييى بن معني : النوم للصائم وقال أبوداود يف الكحل عند :الصيام، باب : أخرجه أبو داود، كتاب) ٢(
 .٣/٧٥سلسلة األحاديث الضعيفة  واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة : انظر.منكر : حديث الكحل،  وقال األلباين 

 .٣/٨٠  السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئء يف األمة   ) ٣(

 ٥٨ للشنقيطي ص إبراهيم سورة خالل من والتوجيه والدعوة يةالرتب أساليب  كتاب )٤(

 .٣٩٢ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ص ) ٥(




 

 

 والرتغيـب والرتهيـب، وغريهـا ، متنوعة فمنها تقرير العقيدة، والبعث والنشور، وأخذ العربة
فمنهـا ، رية يف الـسنة النبويـةًوأيضا اهتمت السنة النبوية بالقصة، ووردت قصص كث.ًكثري جدا

وكذلك قصة الرجل ، )١(ًعىل سبيل املثال ال احلرص قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفسا 
اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك أخطــأ مــن شــدة ( :الــذي فقــد راحلتــه فقــال مــن شــدة الفــرح 

 و قـصة الثالثـة ، )٣(والـربص، والعمـى، قصة الثالثة الـذين ابتلـوا بـالقرعوكذلك ، )٢()الفرح
ًوغريها كثري جدا فالقصص سواء يف القـرآن أو الـسنة كـان ، )٤(الذين انطبقت عليهم الصخرة 

ــرشعي وإصــالح الــنفس واملجتمــع  ــن العــربة و التثبيــت وأخــذ احلكــم ال لــه هــدف عظــيم م
ــك  ــا.وغريذل ــة ســلف زال وم ــسون األم ــذكر يأن ــيام يتناقلوهنــا و، القــصص ب ــنهم ف ــى بي  حت

 ،الفقـه مـن كثـري مـن إيل أحـب وحماسـنهم العلـامء عـن احلكايـات((– اهللا رمحه- حنيفة أبو قال
ُاحلكايــات حتــُف (( :-رمحـه اهللا– )٦(وقــال مالــك بـن دينــار، )٥())وأخالقهـم القــوم آداب ألهنـا
ــدان ، ُت جنــد مــن جنــود اهللاحلكايــا((:-رمحــه اهللا – )٨( وقــال اجلنيــد،)٧())اجلنــة ْتقــوى هبــا أب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوبـة، بـاب قبـول توبـة :  و مـسلم كتـاب٣٤٧٠رقم احلـديث )) ٥٤((أحاديث األنبياء، باب :أخرجه البخاري، كتاب ) ١(

 .٢٧٦٦القاتل وإن كثر قتله رقم احلديث 

 .٦٩٦٠يف احلض عىل التوبة والفرح هبا رقم احلديث : التوبة، باب:أخرجه مسلم، كتاب ) ٢(

 ٣٤٦٤أحاديث األنبيـاء، بـاب حـديث أبـرص وأعمـى وأقـرع يف بنـي إرسائيـل رقـم احلـديث : أخرجه البخاري، كتاب) ٣(
 .٧٤٣١الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر رقم احلديث : الزهد، باب: ومسلم كتاب

:  ومـسلم يف كتـاب٢٢١٥ًإذا اشرتى شيئا لغـريه بغـري إذنـه فـريض رقـم احلـديث : البيوع، باب: أخرجه البخاري، كتاب) ٤(
 .٦٩٤٩قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح األعامل رقم احلديث :الذكر والدعاء، باب 

 .١/٥٠٩  جامع بيان العلم وفضله  البن عبدالرب ) ٥(

هــ  ١٣١ تويف بالبرصة سنة .ورعا، كان  التابعني ثقات يف معدود االبرار، العلامء أبوحييى علم ،لبرصيا دينار بن مالك هو )٦(
 .٥/٣٦٢، وسري أعالم النبالء ٧/٢٤٣ترمجته طبقات ابن سعد ص :انظر 

  .٢/١٣١  اجلامع ألخالق الرواي و آداب السامع للخطيب البغدادي ) ٧(

 العلـامء وعده.زمانه يف الدنيا إمام: وصفه يف ثريألا ابن  قال.بالدين العلامء من صويف،: البغدادي اجلنيد بن حممد بن جلنيدا)٨(
 مـن االسـاس حممـي الذميمـة، العقائد من مصونا ولكونه والسنة، الكتاب بقواعد مذهبه لضبط التصوف، مذهب شيخ

= 

١٩٥ 




 

 
١٩٦ 

ً يف أرشطته ويف مؤلفاته يذكر القصص سواء وقعت -رمحه اهللا- والشيخ األلباين ، )١())املريدين
ًله، أو وقعت لغريه فمن ذلك أن سائال اتصل بالشيخ فأخربه أن عنده زوجتان إحـدامها وهـي 

ومل يفلـح وكـان مـن ،  الوسائل لعالجهـااألوىل أنجبت له أما الثانية فلم تنجب فاستخدم كافة
واثـر ، وغـم، ومل ينفـع معـه شـئ فأصـيب هبـم!! آخر ما فعل أنه ذهب إىل الكهان واملـشعوذين

ًوأنه قد فعـل شـيئا عظـيام، ، ذلك نفسه فام هو العالج هلذا ؟فاخربه الشيخ أن فعله األخري خطأ
ًوأخربه أن من أتى كاهنا أوعرافا مل تقبـل لـه صـالة أربعـني ثـم أخـربه أن الواجـب عـىل ! ً يومـاً

ًسواء كـان سـلبا أو إجيابـا، ثـم ذكـر لـه قـصة حـدثت مـع ، وقدرهاهللا اإلنسان أن يرىض بقضاء  ً ً
ًلكـن كانـت عقـيام ، ًكان رجل غنيا وله زوجة مجيلة مطيعة فيها كل صفات الطيبة: والده وقال

يـا -:فيقـول لـه والـدي  .ليـت اهللا يرزقنـي ولـد-:وكان كلام جلس الرجل مع والـدي يقـول !
فيقول الرجل ولـو يعنـي ولـو كـان .يمكن جيئ هذا الولد فيصري نقمة، حبيبي ارض بقضاء اهللا

وصـار !! ورزق ولد فرباه وأغدق عليه حتى كـرب فأسـاء إليـه، وراحت األيام وجاءت.كذلك 
 هـذا الولـد مل  حتى متنى الوالـد أن، فصار الولد يرضب الوالد وهيينه! والولد والد! الوالد ولد

وكــذلك قــصته مــع ، )٣(وقــد ذكــر الــشيخ األلبــاين قــصة حياتــه. )٢ ())...يولــد وأنــه كــان عقــيام
 .وكذلك قصته يف رحالته الدعوية وغريها ، السجن

ولــيس ، واألســلوب القصــيص أســلوب نــاجح، ولكــن يــستخدم يف مكانــه املناســب لــه
أو املكذوبة ليدعو هبا إىل ، رافيةوكذلك الداعية ال يستخدم القصص اخل، الدعوة كلها قصص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تـاريخ و ٢٨٧ / ١٠  :ءاالوليا حلية: هـ انظرترمجته٢٩٧تويف سنة ..الرشع اعرتاض يوجب ما كل من ساملا الغالة، شبه =

 .١٤/٦٦ وسري أعالم النبالء ٢٤٩ / ٧  :بغداد

 .١٢ عيون احلكايات  البن اجلوزي ص ) ١(

  . والقصة أوردهتا بترصف  واختصار٢٧سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٢(

  .٤٠٨املصدر السابق رقم الرشيط ) ٣(




 

 
١٩٧ 

 بنـي إن(بعـد أن ذكـر حـديث -رمحـه اهللا -اهللا كام يفعله بعض الوعـاظ يقـول الـشيخ األلبـاين 
ومـن املمكـن أن يقـال إن سـبب هالكهـم اهـتامم ((: قـال الـشيخ )١( )قـصوا هلكـوا ملا إرسائيل

، ّالــذي يعــرف النــاس بــدينهم،  والعلــم النــافع،دون الفقــه، كايــاتوعــاظهم بالقــصص واحل
وهذا شأن كثري من قـصاص زماننـا ، ملا فعلوا ذلك هلكوا، فيحملهم ذلك عىل العمل الصالح

الـــذين جـــل كالمهـــم يف وعظهـــم حـــول اإلرسائيليـــات والرقـــائق والـــصوفيات نـــسال اهللا 
لواقعيـة التـي تعـالج مـشكلة أو يؤخـذ منهـا  فالداعية يستخدم القصة الصحيحة ا، )٢())ةالعافي
 القصص املكذوبة أو اخلرافية التي ال تصدق فيدعها الداعيـة ففـي غريهـا غنـى قـال اأم، فائدة

   .)٣())حدثوا الناس بام يعرفون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله(( :عيل ريض اهللا عنه 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢/٤٢٥وحسنه األلباين انظر السلسلة الصححية ٤/٨احلديث أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ص ) ١(

 . ٢/٤٢٥  سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها و فوائدها ) ٢(

 .١٢٧ية أن ال يفهموا رقم األثر ًمن خص بالعلم قواما دون قوم كراه: العلم، باب: أخرجه البخاري، كتاب)٣(




 

 
١٩٨ 


 

وهذه سنة اهللا الـرصاع بـني ، وتقوم البد أن يكون هناك مؤيد هلا، ومعارض، أي دعوة تنشأ
فكان هلم أنصار، وحواريون، ومؤيدون، ، وقد سبق إىل ذلك األنبياء، والرسل، احلق والباطل

و أعداء مرتبصون يكيدون بالليل والنهار إلجهاض هذه ، كذلك يف اجلهة املقابلة معارضونو
 .الدعوات 


ً كان يسري عىل منهج السلف الصالح، وكان يدعو إليـه سـواء يف -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 

ويطلبــون منــه ، ومؤيــدون يراســلونه ، وكــان لــه أنــصار، أو ســفرياته، حمارضاتــه، أو مؤلفاتــه
وكـانوا متعـددين مـا بـني ، االستمرار يف دعوته، وكان هؤالء األنصار هم من الطائفـة الـسلفية

 .وحمبني للدعوة السلفية ، وطلبة للعلم، وعباد، ودعاة، علامء
هـو صـاحب سـنة، ((-:حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف حق العالمـة األلبـاين / يقول الشيخ 

 وهـذه شـهادة عظيمـة أصـدرها إمـام مـن أئمـة ، )١())ُومـصادمة ألهـل الباطـل،  للحـقونرصة
املسلمني يف القرن الرابع عرش اهلجري، وليس فيها جماملة، أو تزيف، أو طلـب يشء مـن أمـور 

 .الدنيا 
الشيخ ((-: يف حق أخيه العالمة األلباين -رمحه اهللا -وقال الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز 

ُاين معــروف أنــه مــن أهــل الــسنة واجلامعــة، ومــن أنــصار الــسنة ومــن دعــاة الــسنةاأللبــ  مــن ، ُ
الـشيخ معـروف لـدينا بحـسن العقيـدة، (( -:ًوقـال أيـضا، )٢())املجاهدين يف سبيل حفظ السنة

ــة  ــن اجلهــود املــشكورة يف العناي ــه م ــع مــا يبذل والــسرية، ومواصــلة الــدعوة إىل اهللا ســبحانه م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٩٢ فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ) ١(

 .٢١٧ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص  ) ٢(




 

 
١٩٩ 

وما كتبه يف ذلـك مـن ، يان احلديث الصحيح من الضعيف من املوضوعوب، باحلديث الرشيف
ويعينـه ، الكتابات الواسعة كله عمل مشكور، ونافع للمسلمني نـسأل اهللا أن يـضاعف مثوبتـه

وقـال ،)١())وأن يكلـل جهـوده بـالتوفيق، والنجـاح، عىل مواصلة السري يف هذا الـسبيل الطيـب
 ،والفـضل، بالعلم املعروفني الثقات إخواننا خواص من األلباين الدين نارص الشيخ(( -:ًأيضا

 بعــض يف خيطــئ قــد بــل ًمعــصوما ولــيس ، ًوتــضعيفا ،ًتــصحيحا الــرشيف باحلــديث والعنايــة
 باملزيـد له الدعاء املرشوع بل ، غيبته وال، ذمه وال ،سبه جيوز ال ولكن ، والتضعيف التصحيح

 يناصـحه أن فعليـه بالـدليل ًواضـحا ًغلطـا لـه وجـد ومن ، والعمل النية وصالح، التوفيق من
 -:ُ وسئل سامحته عـن حـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ، )٢()).... ذلك يف له ويكتب

 من هو جمدد هذا القرن ؟ )٣()ُإن اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها(
الشيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين هـو جمـدد هـذا العـرص يف ظنـي واهللا (( -:-رمحه اهللا-فقال 
فالـذي (( -:-رمحـه اهللا-وقال العالمة فقيـه هـذا العـرص الـشيخ حممـد بـن عثيمـني . )٤( ))أعلم

 العمـل بالـسنة، ً أنـه حـريص جـدا عـىللوهـو قليـ، عرفته من الـشيخ مـن خـالل اجتامعـي بـه
أما من خالل قراءيت ملؤلفاته فقد عرفـت . سواء كانت يف العقيدة أم يف العمل ، وحماربة البدعة

ًوأنه ذو علم جم يف احلديث رواية، ودراية  وأن اهللا قد نفع فيام كتبه كثريا من الناس ، عنه ذلك
رة كبـرية للمـسلمني وهـذه ثمـ، ومن حيث املنهاج واالجتاه إىل علـم احلـديث، من حيث العلم

وكـل أحـد ، وعىل كل حال فالرجل طويل الباع واسع اإلطـالع، قـوي اإلقنـاع....وهللا احلمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٤١  حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين )١(

 .٢٥/٧١  جمموع فتاوى ابن باز  ) ٢(

، وسـكت عليـه احلـاكم ٤/٥٢٢، واحلـاكم  ٤٢٩١ما يذكر يف قرن املائة رقم احلـديث :  باب املالحم، : أخرجه أبو داود، كتاب ) ٣(
 .١٤٨/ ٢السلسلة الصحيحة :  وصححه األلباين انظر٥٢ورواه البيهقي يف معرفة السنن رقم احلديث . والذهبي

 .٢١٨ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان  ص  ) ٤(




 

 
٢٠٠ 

 للبحـوث الدائمـة اللجنـةوقـد أشـادت  .)١())ويـرتك سـوى قـول اهللا ورسـوله، يؤخذ من قوله
رقـم  باململكـة العربيـة الـسعودية بجهـود الـشيخ األلبـاين وقالـت يف الفتـوى واإلفتـاء العلمية

 وخــدمتها ،الــسنة وتعظــيم ،والفــضل، بــالعلم لــدينا معــروف الرجــل((-: مــا نــصه ))٥٩٨١((
 مفيـدة، وكتبـه األعمى، والتقليد ،التعصب من التحذير يف واجلامعة ،السنة أهل مذهب وتأييد
 ويف، أجـرين إصـابته يف لـه ونرجـو ويـصيب، خيطـئ بمعـصوم؛ لـيس العلـامء من كغريه ولكنه
 احلـاكم حكـم إذا(: قـال أنـه وسـلم عليـه اهللا صـىل النبـي عـن ثبـت كـام اد،االجتهـ أجـر خطأه

 يوفقنا أن اهللا ونسأل  )٢()واحد أجر فله فأخطأ واجتهد حكم وإذا ،أجران فله فأصاب فاجتهد
 نبينـا عـىل اهللا وصـىل التوفيـق اهللاوبـ الفتن مضالت من والعافية احلق عىل للثبات وإياه وإياكم
 .وسلم وصحبه وآله حممد

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 الرئيس              ...اللجنة رئيس نائب                عضو              عضو 

 .)٣(باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد. .عفيفي الرزاق عبد.. غديان بن اهللا عبد .قعود بن اهللا عبد          
وقال الشيخ عبدالغزيز بن عبداهللا آل الـشيخ مفتـي عـام اململكـة العربيـة الـسعودية بأنـه  

الـشيخ حممـد نـارص الـدين .. (( -:   قـال)٤( وأثنى عليه وعىل علمـه ، نرص السنة يف هذا العرص
 و مدافع ،سنَّة و حمب لل،ٌفهو رجل صاحب سنة.. .العرصاأللباين رمحه اهللا أحد العلامء يف هذا 

كذلك أثنـى عليـه معـايل وزيـر الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد )٥(. ))عنها
إن للفقيد مآثر يف نرصة العقيدة السلفية، ومـنهج ((-:صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ / الشيخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤٣/ ٢ وثناء العلامء عليه  للشيباين  حياة األلباين وآثاره) ١(

: كتـاب، ومـسلم ،٧٣٥٢ احلـديثرقـم أخطـأ أو فأصاب اجتهد إذا احلاكم أجر باب،االعتصام :كتاب، البخاريأخرجه )٢(
 .١٦١٧ رقم احلديث املسائل كثرة عن النهي باب، األقضية

 .١٢/٣٢٤فتاوى اللجنة الدائمة     )٣(

 .٢١٩واقف وعرب  للسدحان ص  اإلمام األلباين دروس وم   )٤(

 .٦٥ص )) ٢٣((  جملة األصالة عدد ) ٥(




 

 
٢٠١ 

ومتييـز احلـديث الـصحيح مـن ، وله مؤلفـات عظيمـة عديـدة يف خدمـة احلـديث، أهل احلديث
. )١())ُويعد مـن علـامء األمـة بمـآثره اجلليلـة العظيمـة، لضعيف، وأثره يف العامل اإلسالمي كبريا

ومن مرص يقـول ، ودعوته، وعىل علمه، فهؤالء علامء احلرمني الرشيفني يثنون عىل هذا الشيخ
/ وقـال الـشيخ  . )٢())حمدث بالد الشام نـارص الـدين األلبـاين((: يوسف القرضاوي / الشيخ 

.. األستاذ املحدث العالمـة الـشيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين ((- :- رمحه اهللا-د الغزايلحمم
ومـن الكويـت يقـول الـشيخ  . )٣())...وللرجل من رسوخ قدمـه يف الـسنة مـا يعطيـه هـذا احلـق

وشـيخ ، وعلم مـن أعـالم الـدعوة إىل اهللا، عامل من علامء املسلمني((: عبدالرمحن بن عبداخلالق
 حفظـه اهللا -وإمامهم يف العرص الراهن أال وهو أستاذي حممد نارص الدين األلبـاين  ، املحدثني

 نارص الدين الذي ال يكاد جيهله مسلم هيتم بأمر الـدعوة إىل اهللا يف العـرص – وبارك يف عمره –
، ومن بالد اهلند أرسل إىل الشيخ األلباين العالمـة املحـدث  عبدالـصمد رشف )٤())...احلارض 

هـذا وقـد وصـل إىل .. (( رسالة هذا نـصها -رمحه اهللا تعاىل-ن  شيخ أهل احلديث يف اهلند الدي
 استفـسار – يعني اجلامعة الـسلفية ببنـارس –الشيخ عبيداهللا الرمحاين شيخ اجلامعة اإلسالمية 

عجيـب يف معنـاه لـه ، من دار اإلفتاء من اململكة العربية السعودية عن حديث غريـب يف لفظـه
بة بزمننا هذا فاتفق رأي من حرض هاهنا من العلامء عىل مراجعة أكرب عامل باألحاديـث صلة قري

 ومـن العـراق الـدكتور الفقيـه ، )٥())النبوية يف هذا العرص أال وهو الشيخ األلباين العامل الربـاين
 ومـن الـيمن ، )٦())..حمـدث العـرص األسـتاذ حممـد نـارص الـدين األلبـاين ((: عبدالكريم زيدان

أدين اهللا بـه أن ووالذي أعتقده ((: – رمحه اهللا – ول الشيخ املحدث  مقبل بن هادي الوادعييق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٥ص ))٣٢(( جملة األصالة عدد ) ١(

 .٨  كتاب احلالل واحلرام  للقرضاوي ص  ) ٢(

 .٩  فقه السرية  ملحمد الغزايل ص  ) ٣(

 .٢/٥٤٥ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ٤(

  .٧٥رفض التشويش الواقع يف مقاالت العسكر حول األلباين لعبدالقادر اجلنيد   ص  كشف التلبيس و )٥(

  .١٩١جمموعة بحوث فقهية لعبدالكريم زيدان ص ) ٦(




 

 
٢٠٢ 

 مــن املجــددين الــذين يــصدق علــيهم قــول -حفظــه اهللا-الــشيخ حممــد نــارص الــدين األلبــاين 
مئة سنة من جيدد هلـا أمـر إن اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس كل ( : الرسول صىل اهللا عليه وسلم

لو أن شهادات أهل العـرص ((:  ومن بالد الشام يقول الشيخ  حممد إبراهيم شقرة ، )٢()١ ( دينها
يف شيوخ السنة وأعالم احلديث واألثر اجتمعت فصيغ منها شهادة واحدة أو مجعت يف ضغث 

َة يف علـم واحد ثم وضـعت عـىل منـضدة تـاريخ العلـامء فـإين أحـسب أن تكـون شـهادة صـادق
ورأس  املجتهدين يف هذا الزمان الـشيخ حممـد ،وشيخ الفقهاء ،احلديث األوحد أستاذ العلامء 

ً ومن بالد الشام أيضا يقول الشيخ حممد لطفـي ، )٣())نارص الدين األلباين أكرمه اهللا يف الدارين
ه عـىل خدمـة وقـف حياتـ... أعظم حمدث يف هذا العرص ... العالمة املحدث الكبري ((: الصباغ

ًوتأليفـا، وخترجيـا،ًالسنة املطهرة تعليام   ويقـول أديـب الفقهـاء وفقيـه األدبـاء ، )٤())...ًوحتقيقـا، ً
الشيخ نارص أعلم منـي بعلـوم احلـديث، وأنـا أحرتمـه (( : – رمحه اهللا –الشيخ  عىل الطنطاوي 

لشاويش، وأنـا أرجـع جلده ونشاطه، وكثرة تصانيفه التي يطبعها له أخي وولدي النابغة زهري ا
 ويقـول ، )٥())ًوال أستنكف أن أسـأله عنهـا معرتفـا بفـضله،إىل الشيخ نارص يف مسائل احلديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٦سبق خترجيه ص ) ١(

  .٢٢٤  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص  ) ٢(

،  وهـذا الكـالم يظهـر منـه غلـو التلميـذ يف شـيخه ٢/٥٤٩يباين  ص  حياة الشيخ األلباين وآثاره وثناء العلـامء عليـه للـش) ٣(
 هنـاك – وهللا احلمد واملنة –عامل كبري وحمدث عظيم من عظامء هذه األمة يف هذا العرص ولكن -رمحه اهللا -الشيخ األلباين 

ًعلامء فضالء ال يقلون قدرا ومكانة وعلام ودعوة وجهادا عن الـشيخ األلبـاين  فـال يـبخس وال  هيـضم حقهـم،  ويعـرف ًً
 .لكل صاحب فضل فضله وجهوده واهللا ال يضيع أجر املصلحني

 .١٧١٥/٢٧ جملة الدعوة ) ٤(

 وهذا الواجب عىل أهل العلم أن يأخذوا الفائدة مـن األقـران بـل مـن الطـالب، واحلـق هـو ١٥٨  فتاوى الطنطاوى ص ) ٥(
 عزة النفس، والكرب فال يأخذ العلم من قرينـه، أو صـاحبه، ضالة املؤمن أينام وجدها فهو أحق هبا، وبعض الناس تأخذه

أو زميله، وكان من املحدثني السابقني مـن يـروى عـن تلميـذه أو األب عـن ابنـه وهـذا الفـن يـسمى روايـة األكـابر عـن 
 أمجـع فرحم اهللا الشيخ الطنطاوي عىل هذه الفائـدة العظيمـة التـي تـسجل لـه ورحـم اهللا العـامل املفـرس الـذي. األصاغر 

  رواه البخاري ))ال ينال العلم مستحي وال مستكرب(( -:املسلمني عىل إمامته  جماهد بن جرب حيث يقول




 

 
٢٠٣ 

صــديقي األســتاذ نــارص الــدين األلبــاين ((: -رمحــه اهللا-فقيــه الــشام العالمــة مــصطفى الزرقــا 
ألصـويل حممـد  ومن بالد أثيوبيا يقول العالمة املحدث الفقيـه ا، )١())املحدث املعروف بدمشق

ًوكذا كتب العالمة نارص الدين األلباين فإهنا ممتعة جـدا ألن لـه اليـد .. ((: بن عىل آدم األثيويب 
ًالطوىل يف معرفة األحاديث تصحيحا وتضعيفا كام تشهد بذلك كتبه القيمة فقل من يدانيـه يف ، ً

ا كتـب إىل الـشيخ  ومـن تركيـ، )٢())..هذا العـرص الـذي سـاد فيـه اجلهـل هبـذا العلـم الـرشيف 
واحلـديث والفقـه بكليـة اإلهليـات ،األلباين الشيخ حممد طيب أوكيج اليوسنري أستاذ التفسري 

ُ عدة رسائل يظهر فيها إعجابـه ))قوينا((وباملعهد اإلسالمي العايل بمدينة ،بجامعة أنقرة برتكيا  ّ
: يقــول فيهــا هـــ ١٣٨٩شــعبان /٧ويــسأله بعــض األســئلة العلميــة منهــا رســالة يف ، بالــشيخ

حرضة صاحب الفضيلة العالمة البحاثة سـامحة األسـتاذ الـسيد أيب عبـدالرمحن حممـد نـارص ((
..  سيدي وأستاذي املحرتم ، من كل مكروه ونفعنا بعلومه-حفظه اهللا -الدين األلباين املحرتم 

مي والواقـع أين ّأهنئكم بنجاحكم العظيم يف هذا امليدان العلم كثر اهللا أمثالكم يف العامل اإلسال
ُأود أن أظفر عىل كافة مؤلفـاتكم القيمـة فمـن فـضلكم أن تـأمروا نـارشيكم أن يرسـلوها عـىل 

، فهؤالء صفوة املجتمعات من  علامء األمصار يثنون عىل الشيخ )٣())ًعنواين ولكم الشكر سلفا
ً خريا فهو مـن و املسلمون شهداء اهللا يف أرضه فمن أثنى عليه املسلمون، وعىل دعوته،األلباين 

 ،والوعـاظ ،أهل اخلري فكيف إذا كان الثناء مـن أهـل العلـم والفـضل بـل صـار اليـوم اخلطبـاء
والكتاب إذا ذكروا احلديث، ومن صححه أو ضعفه من األئمة السابقني يذكروا معهم حمـدث 

 .وكأنه من السابقني ال من املتأخرين ،العرص الشيخ األلباين 
 تبـارك اهللاّ أمحـد ّإين((-:ًقدمـة أحـد كتبـه ذاكـرا فـضل اهللا عليـه يقول الشيخ األلباين يف م

ًطيبـا ًكثـريا ًمحـدا وتعاىل  -ّووفقنـي ًثانيـا، الـسنّة إىل هـداين ْأن وعـىل ًأوال، ِاإلسـالم نعمـة عـىل َِّ
 مـن صـحيحها متييز بعد فيها؛ ُوالتفقه إليها بالدعوة وذلك ًثالثا، ِوخدمتها ُنرصهتا إىل -بفضله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠ الكنز املرصود ملصطفى إبراهيم ص ) ١(

 .١/١١ ذخرية العقبى ملحمد عيل آدم  ص ) ٢(

 .١٧  ترمجة موجزة  لعاصم الفريويت ص  ) ٣(




 

 
٢٠٤ 

 العقيـدة بلـه اإلسـالمي، ُالفقـه عليـه ُيقـام أن ينبغي الذي ُاملنهج هو َالتمييز، هذا ّفإن ضعيفها،
، ُالباطـل اختلط ّوإال ِاإلسالمية،  حتـى ُواآلراء، ُاألقـوال ِوتعـددت ِبالـصواب، ُواخلطـأ بـاحلقِّ

َمع فيـذروهنا ًسـبيال، منهـا الـراجح معرفـة إىل جيدون وال العلامء، من ٌكثري فيها َحيتار  قيـل: َّلقـةُ
ِّمـرجح بغـري الرتجـيح إىل يـصريون أهنـم أو! كـذا وقيـل كذا، َ  أو -زعمـوا -للمـصلحة إتباعـا ُ
ِّكله ذلك ِلدابر ًفقطعا! اهلوى َّبد ال كان ُ  الـصحيح بـني التمييز من السليم املنهج هذا التزام من ُ

Q P (: ربـه رأمـ مـع منـه ًوقوفا دينه من بصرية عىل ُاملسلم ليكون احلديث؛ من والضعيف

 [ Z Y X W V U T S R   (]َمعنـا جتـاوب وقـد  ]١٠٨:يوسـف  ٌكثــري ذلـك يف َ
َوالطلبـة والـدعاة ِّواملؤلفني العلامء أفاضل من ًجدا  عـىل َّأدل وال ِاإلسـالمية، الـبالد خمتلـف يف َّ
ِّملحـني يـوم، بعـد ًيومـا ممـنه تـصلني التـي الكثرية الطلبات من هذا ِ  مـا نـرش متابعـة بـرضورة ُ

ــن عنــدي ــزدادوا وغريمهــا، السلــسلتني م ــذروا وفقهــه، بالــصحيح ويأخــذوا ًعلــام، هبــا لي َوي َ َ 
  .)١())غريه إىل الضعيف،

 وأما املعارضون للشيخ يف دعوته  .
 له بد ال ، واإلحسان واإلسالم واإليامن التوحيد من ، مجيعها الدين أمور حتقيق أراد من

وخري الناس األنبياء ، واإلبتالء سنة كونية من سنن اهللا يف هذا الكون ،والفتنة االبتالء من
، ُو سخرت ضدهم رجال، وأموال، وسيوف،وقد وجدوا من االبتالء الشئ العظيم ،والرسل 
، عيدو غري ذلك فهذا نبينا و رسولنا حممد صىل اهللا عليه وسلم عاداه القريب والب ،وأقالم 

ولفقوا ضده التهم والكذب ! والسحر تارة أخرى، وإىل الكهانة! ونسبوه إىل اجلنون تارة
ه هوملا مل حيصل هلم بذلك ما يشفي صدورهم عمدوا إىل سيوفهم فأشهروها يف وج! والزور

ويمكنهم ،وحيفظهم ،ولكن اهللا يؤيد عباده الصاحلني ، صىل اهللا عليه وسلم يف معارك عديدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . املقدمة ٣/٦وأثرها السيئ يف األمة ص   السلسلة الضعيفة  واملوضوعة ) ١(
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وحتمل ،ومعارضني لدعوته ، الشيخ األلباين كغريه من املصلحني واجه أعداء، ]١٧:الرعد[
، وهذا التمكني مل يأيت من فراغ، بل بعد ابتالء، وحماربة البدعة،الكثري من أجل نرش السنة 

َسئلوقد ، ويقني بأن النرص من عند اهللا،ومواصلة ، وصرب ِ ّالشافعي ُ ِ ِ ُرمحه ّ َ ِ َأيام اهللاُّ َ ّ ُأفضل َ َْ َ 
ِللرجل ُ ّ ْأن ِ َيمكن َ ُّ ْأو َ َيبتىل َ َ ْ َفقال ؟ ُ َ ُيمكن َال َ ُّ ّحتى َ َيبتىل َ َ ْ  وموسى وإبراهيم ًنوحا ابتىل اهللا فإن ،ُ
ِابن ُاإلمام قال )١(.اهللا مكنهم صربوا فلام أمجعني، عليهم وسالمه اهللا صلوات ًوحممدا وعيسى ِ 
 أن للعاقل فينبغي ، عظيم ٌأصل وهذا : السابقة ِّالشافعي مقالة عىل ًمعلقا - اهللا ُرمحه - القيم
 ، الناس مع يعيش أن له البد ، بالطبع ٌمدين اإلنسان فإن ، أحد لكل ُحيصل وهذا ، يعرفه

 ، وعذبوه آذوه يوافقهم مل وإن ، عليها يوافقهم أن منه يطلبون وتصورات ٌإرادات هلم والناس
 أحواله اخترب ومن ، غريهم من وتارة منهم تارة ، عذابوال األذى له حصل وافقهم وإن

 ً،وكلام كان االبتالء عظيم كان التمكني كبريا .)٢())ًكثريا ًشيئا هذا من وجد الناس وأحوال
 يف كرب وحورب، ومنع وأوذي ،وسجن ،رضب أنه فوجدت عامل، سرية قرأت إذا وأنت
 ورجل، صدق ورجل بادئ،م ورجل، مواقف رجل أنه وعرفت نفسك، يف وعظم عينك،

بل ال تنال اإلمامة يف  ،صحائفه يف وتكتب تارخيه، يف تسجل االبتالءات هذه فكل إخالص،
بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف ((:الدين إال بعد االبتالء يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ال حيث.. صلحنيوامل واملجددين، القادة، ّخترج التي الكربى اجلامعة هي املحن ف)٣())الدين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٧الفوائد  البن القيم ص   )١(

 .١/٢٠٨ املصدر السابق ) ٢(

 .٣٥ والشهادة الزكية يف ثناء األئمة عىل ابن تيمية ملرعي الكرمي ص ٢/١٥٤  مدارج السالكني البن القيم  )٣(
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 .خبثها وخترج النفوس تصقل التي واملحن، االبتالءات من جرس عىل إال التمكني يتحقق
 واجه معارضني خمتلفي املشارب، فيمكن أن نقسم املعارضني -رمحه اهللا-واإلمام األلباين 

 -:للشيخ إىل عدة فئات
 .أهل البدع  -١
 .املتعصبة للمذاهب  -٢

  .املنتمني إىل اجلامعات الدعوية -٣

 .احلساد  -٤

كان العالمة الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل ممن سار عىل املنهج الـذي سـار عليـه الـسلف 
وقد كان ذلـك منـه وهـو يف . الصالح يف التزام الكتاب والسنة، يف دعوهتم املباركة إىل اهللا تعاىل

كـان يفعلهـا ً وحني ظهر له باحلجـة والربهـان أن كثـريا مـن األشـياء التـي ، العرشين من عمره
 ال سيام يف باب ،  وأهل بلده ختالف الكتاب والسنة،  وكان عليها مشاخيه، ًتقربا إىل اهللا سبحانه

 وأخـذ ،  ولـزم الـسنة،  وأقلع عنها، العقيدة فبدأ بعد العلم بحكمها بنفسه فهجر هذه األفعال
 .يعمل هبا 

  -رمحـه اهللا-يخ األلبـاين  فبني له الـش، يعارضه معارضة شديدة-رمحه اهللا -وكان والده 
أنه ال جيوز ملسلم أن يرتك العمـل بحـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بعـد أن ثبـت عنـه 

 ويـذكر لـه أن هـذا هـو مـنهج أيب ، ًوعمل به بعض األئمة لقول أحد من الناس كائنـا مـن كـان
ات بـني الـشيخ  وهكـذا بـدأت املناقـش-رمحهـم اهللا تعـاىل- وغـريه مـن األئمـة الكـرام ، حنيفة

فلـم أزل عـىل خـط ((:ومما قاله حـول هـذه املرحلـة . وغريه من أهل العلم - رمحه اهللا-األلباين 
 مما كـان ، والدي يف هذا االجتاه حتى هداين اهللا إىل السنة فأقلعت عن الكثري مما كنت تلقيته عنه

 ، ىل احلـق الـذي علمـه فـدعاهم إ، وقد بـدأ بـدعوة أقـرب النـاس إليـه. )١( ))حيسبه قربة وعبادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨٩ /١ علامء ومفكرون عرفتهم  ملحمد املجذوب )١(
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 حتى كان يقول له عىل إثر ،  وكان عىل رأسهم والده احلاج نوح نجايت شيخه األول، وعمل به
َّأنا ال أنكر أنك عدت إيل ببعض الفوائد العلميـة التـي مل أكـن عـىل بينـة منهـا قبـل ((:كل نقاش 

 ، نتقل إىل دعوة مشاخيهثم ا. )) مثل عدم مرشوعية القصد إىل الصالة عند قبور الصاحلني، ذلك
 ،  ومعظم مشايخ بلـده، وكانت مسألة التوحيد هي املسألة الكبرية التي تفاصل فيها مع مشاخيه

واحلق أن هذه املسألة من أوائـل األسـباب التـي انفـصلت هبـا عـن معظـم ((: ومما قاله يف ذلك 
 ممـا يـشبه البحـث ،  بـه فكـان مـن بـواكري مـا بـدأت،  إذ كانوا فيها عىل طريقة والـدي، املشايخ

 ، العلمي أن تتبعت هذه القضية يف بعض املراجـع الفقهيـة واحلديثيـة ممـا حتتـوي مكتبـة والـدي
 وبخاصــة ، ًفكتبــت بعــض الــصفحات ذهبــت هبــا إىل كراهــة الــصالة حتــريام يف تلــك املــواطن

 من أقوال العلـامء ً مستدال عىل ذلك بام وقعت عليه، املساجد املبنية عىل قبور األنبياء واألولياء
 فوعـدين ،  وقدمت رسالتي إىل شيخي الربهاين يف األواخر مـن أيـام رمـضان، يف تلك املراجع

 ألن املظان التي نقلت عنها ال ، ًمل تصنع شيئا((:  فلام جئته تبسم يل وقال ، برد جواهبا بعد العيد
وقـد صـدمت  .)) ؟؟وليـست بمـصادر للفقـه) مراقي الفـالح( و ، )حاشية ابن عابدين(تعدو 

) عمدة القاري(إذ كانت نقويل عن ،  وعلمت أن الشيخ مل يستوعب كل ما كتبته، هبذا اجلواب
 وهي من املراجـع املعتـربة عنـد ، )حاشية الطحطاوي(و ) مبارق األنوار(و ) مرقاة املفاتيح(و 

حث والتنقيب  وهكذا مضيت يف الب، وهلذا رأيت أن أتابع املسألة يف دائرة أوسع…أهل العلم
 فكـان مـن هـذا كتـايب ،  وأقـوال األئمـة، حتى استكملت الفكرة بأدلتهـا مـن الكتـاب والـسنة

  . ))حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد((: املعروف باسم 
ونرشها عىل ، وأباطيلهم، وبني خرافاهتم، ههموفأما أهل البدع فقد وقف الشيخ يف وج

ٌلـه أحـداث كثـرية خـالل هـذه الفـرتة مـن جـراء دعوتـه إىل املأل حتى حيذروا منها وقـد جـرت 
 -: من ذلك ، التوحيد والسنة

 بعـد أن مجعـوا ،  ورفعوها إىل مفتي الـشام،  أن مجاعة من مشايخ بلده نظموا عريضة ضده-١
 فرفعهـا ، أنـه يقـوم بـدعوة وهابيـة تـشوش عـىل املـسلمني:  ومفادهـا ، هلا توقيعات الناس
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 ولكـن اهللا مـن عليـه بلطفـه ،  واستدعي الـشيخ عـىل إثرهـا، دير الرشطةاملفتي بدوره إىل م
 .فسلمه من هذا الكيد 

 استدعاء وكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن ليبلغه طلـب مفتـي إدلـب منعـه مـن دخـول -٢
 .  وإبعاده عنها إىل احلسكة ، بلده

لتنفـري ممـا أدى إىل  سعي مشايخ الطرق الصوفية للمكـر بـه بالكـذب والـزور والتحـذير وا-٣
 وهو السجن الذي سجن فيه شيخ اإلسالم ابن ، سجنه ستة أشهر يف سجن القلعة بدمشق

 باإلضافة ،  بسبب شيوخ الضالل واالنحراف-رمحهام اهللا تعاىل–تيمية وتلميذه ابن القيم 
 والـدعوة إىل ،  ومـن جمالـسته،  وعـوام النـاس مـن االسـتامع إليـه، إىل حتذير طـالب العلـم

 )١(.هجره ومقاطعته 
ُ ألفت ضده كتب كثرية حتذر من دعوة الشيخ األلباين وقد تـوىل كـرب هـذه املؤلفـات أنـاس -٤

من املغرب يقال هلم الغامريني  وطالهبم ومن أبرزهم شخص يدعى حسن الـسقاف فمـن 
ل القـو((و  ، ))الـرد عـىل األلبـاين املبتـدع(( -رمحـه اهللا-املؤلفات التي صدرت ضد األلبـاين
 ، )) التوســل بــالنبيزارغــام املبتــدع الغبــي بجــوا((و، ))املقنــع يف الــرد عــىل األلبــاين املبتــدع

ِاأللباين ومبلغ علمه((و ِ يقـول الـشيخ .وكل هذه املؤلفات لعبـداهللا بـن صـديق الغـامري  ،))َ
 ويـزعم معروفـة رسـائل ولـه العلم، إىل ينتمي رجل املغرب يف هناك(( -رمحه اهللا-األلباين 

 عـن خيتلـف وهـو ،  ُالغـامري ِّالـصديق بن اهللاّ عبد الشيخ وهو الرشيف، احلديث خادم أنه
 الـسنّة، ألنـصار القـديم منـذ الـشديد بعدائـه معـروف ِإنـه حيث من املرشقي األول الرجل
 وال! محلـه إال احلـديث مـن يستفد مل أنه العاقل يدل مما السلف، عقيدة إىل ينتمي من ِولكل
 املقنع القول((:بعنوان) طنجة (ب) م١٩٨٦ (السنة هذه يف ُطبع له تيبك من ذلك عىل أدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .احلوادث قد استعرضناها يف سرية الشيخ يف املقدمة وذكرنا مصادرها وهذه ) ١(
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 َّالقـراء مـن العنـوان هذا أيقر من كل إن : )أي األلباين(أقول.!))املبتدع األلباين عىل الرد يف
 املعـروف وهو ؟ البدع من ُّاأللباين ارتكب ماذا: ًمتعجبا نفسه يف يتسائل -ِّاجتاهه كان مهام

 نـص وقـد ،))البـدع قـاموس(( املعروفـة مـشاريعه ومن وكتبه، حمارضاته يف إياها بمحاربته
 وبدع اجلمعة، وبدع اجلنائز، بدع مثل كتبه، بعض آخر يف خاصة فصول يف منها الكثري عىل
 مـع ؟ " املبتـدع" بــ ُالغامري وصمه حتى األلباين هبا جاء التي البدع هي فام والعمرة، احلج
َأحقَّ  كان أنه َأهلهاَو َِهبا َ َ ْ ِّوالطـرقيني، للمبتدعـة واالنتـصار ، باالبتـداع املعروف هو ألنه ،  َ ِ ُ ُ 
 أنه. أقول ما عىل ًدليال القارئ وحسب رسائله، من يشء عىل اطلع من كل بذلك يشهد كام

 يفخـر كام ،  كتاباته بعض يف بذلك يفخر وهو الصديقية، الدرقاوية الشاذلية الطريقة شيخ
ومـن  . )١())!هلا اهلادمني من يكون ال أن منه نقنع بل. هلا ًخادما كان وليته! السنة خادم بأنه

احتجـاج اخلائـب بعبـارة مـن ادعـى ((ُالكتب التـي ألفـت يف األلبـاين مـن قبـل أهـل البـدع 
قــاموس شــتائم األلبــاين وألفاظــه املنكــرة يف حــق علــامء األمــة (( و، ))اإلمجــاع فهــو كــاذب
وممـن عـارض دعـوة الـشيخ الـسلفية حممـد . ن السقاف للمدعو حس))وفضالئها وغريهم
هـذا وقـد (( _ رمحـه اهللا _هتم السلفية بأهنم عمالء يقول الشيخ األلبايناسعيد البوطي فقد 

ًبعض األسـاتذة رأى يف ردي هـذا عـىل الـدكتور شـيئا مـن الـشدة و القـسوة يف   إيل أنىنم
 ًدودي العلمية، ومتنوا أنه لو كان ردامما ال يعهدون مثله يف سائر كتابايت ور بعض األحيان،

ًعلميا حمضا ًإنني أعتقد اعتقادا جازما أنني مل أفعل إال مـا جيـوز يل رشعـا، و أنـه ال : فأقول.ً ً ً
سبيل ملنـصف إىل انتقادنـا، كيـف واهللا عـز وجـل يقـول يف كتابـه الكـريم يف وصـف عبـاده 
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 . املقدمة ٣/٦ السلسلة الضعيفة  واملوضوعة وأثرها السئ يف األمة ) ١(
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Ò   (]ر البـوطي يف كتبـه ورسـائله فـإن كـل مـن يتتبـع مـا يكتبـه الـدكتو، ]٤٣:الشورى

 مـن َّويتحدث به يف خطبه وجمالـسه جيـده ال يفتـأ يـتهجم فيهـا عـىل الـسلفيني عامـة، وعـيل
 وبالتبلـه ، العامة والغوغـاء، ويـرميهم باجلهـل و الـضالل دونـهم خاصة، ويشهر بـهم بني

أن يثـري وليس هذا فقط، بـل هـو حيـاول )!! السخيفني(و) السلفيني(واجلنون، و يلقبهم بـ 
إىل غري ذلك من األكاذيب والرتهات . احلكام ضدهم برميه إياهم بأنـهم عمالء لالستعامر

 ))بدعـة التعـصب املـذهبي((التي سجلها عليـه األسـتاذ حممـد عيـد عبـايس يف كتابـه القـيم 
ومن طاماتـه .ًوغريها، داعام ذلك بذكر الكتاب والصفحة التي جاءت فيها هذه األكاذيب

ضــل أقــوام مل تــشعر ((:  بعــد أن نبــزهم بلقــب الوهابيــة))فقــه الــسرية((قولــه يف وافرتاءاتــه 
أفئدتـهم بمحبة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صـىل اهللا 

: و هذا كأنه اجـرتار مـن الـدكتور لفريـة ذلـك املتعـصب اجلـائر. )١())عليه وسلم بعد وفاته
قـزز نفوسـهم أو تـشمئز حيـنام يـذكر اسـم حممـد صـىل اهللا عليـه و إن هؤالء الوهـابيني تت((

  .)٢())سلم

  . ال هوادة فيهاًاًوأما املتعصبة للمذاهب فقد شنوا أيضا عليه حرب
ــة ــدما حكمــت املذهبي ــة، عن ــة املنغلق ــة الديني ــساوئ الرتبي ــن م ــة م  ، التعــصب للمذهبي

 أشار األلباين يف مقدمـة كتـاب ة كامتكرست القطيعة بني الفقيه املتمذهب وفقيه الكتاب والسن
 وكون معرفـة ذلـك عـىل ،  كثرة اختالفات املذاهب، ، فذكر أن سبب تأليفه الكتاب))الصالة((

 لتقيـدهم بمـذهب معـني ثـم ، وجه التفصيل تتعذر عىل أكثر الناس حتى عىل كثري مـن العلـامء
ًوقد علم كل مشتغل بخدمة السنة املطهرة مجعا وتفقها((: قال  أن يف كل مذهب من املذاهب  . ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٤  فقه السرية للبوطي ص ) ١(

 .١األلباين ص لنارص الدين  دفاع عن احلديث النبوي والسرية  كتاب )٢(
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ً وأن فيها مجيعا ماال يصح نـسبته إىل النبـي صـىل اهللا عليـه ، ًسننا، ال توجد يف املذاهب األخرى
إهنـا إذن نتيجـة . )١()) وأكثر مـا يوجـد ذلـك يف كتـب املتـأخرين، وسلم، من األقوال واألفعال

 فقـه الكتـاب والـسنة، رفيـة، بـني كرست القطعية املعا خطرية فظيعة، ألهن؛التعصب للمذهبية 
أعلنها األلباين يف مجيع كتب املذاهب ما ال يصح نـسبته إىل النبـي صـىل اهللا عليـه . وفقه املذهبية

أهنـم  قـد (( عـن هـؤالء - رمحـه اهللاَّ -ولذلك قال ابـن القـيم !!!.وسلم، من األقوال واألفعال
 فعـىل ، ًن ذكروا الكتـاب والـسنة يومـا فإ، أقروا عىل أنفسهم بالتقليد املحض من مجيع الوجوه

ً وإذا رأوا حـديثا صـحيحا خمالفـا ،  ال عـىل سـبيل االجتهـاد والعمـل، سبيل التـربك والفـضيلة ً
 ؛ً وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثامن وعليـا،  وتركوا احلديث، أخذوا بقوله؛لقول من انتسبوا إليه 

 أخـذوا ، ً ووجدوا إلمامهم فتيا ختالفهم، ياقد أفتوا بفت؛وغريهم من الصحابة ريض اهللاَّ عنهم 
 فـال ، اإلمـام أعلـم بـذلك منـا، ونحـن قلـدناه:  وتركوا فتـاوى الـصحابة قـائلني ، فتيا إمامهم

ويقـول الـشيخ األلبـاين يف مقدمـة كتـاب . )٢()) ألنه أعلم بام ذهب إليه منا،  والنتخطاه، نتعداه
 وجريت، - الصحيحة بالسنة التمسك وهو - لنفيس املنهج هذا وضعت حني إين ثم((الصالة 

 أنه علم عىل كنت ؛ - تعاىل اهللا شاء إن الناس بني ينترش سوف مما - وغريه الكتاب هذا يف عليه
ِيريض ال سوف ْ  - مـنهم كثـري أو - بعـضهم يوجـه سـوف بـل ، واملـذاهب الطوائـف َّكل ذلك ُ
 النـاس إرضـاء أن ًأيـضا أعلـم فـإين ؛ َّيلعـ ذلـك من بأس وال ، َّإيل اللوم وأقالم ، الطعن ألسنة
َوكله اهللا؛ بسخط الناس أرىض من(  :وأن ، تدرك ال غاية  اهللا رسـول قـال كـام ؛)النـاس إىل اهللا َ
َّصىل ِعليه اهللاَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُّدر وهللا)٣( َ                                                                                                      :قال من َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٥اهللا عليه وسلم لأللباين  أصل صفة صالة النبي صىل ) ١(

  .٤/٢١٤ إعالم املوقعني البن القيم  ) ٢(

السلــسلة الــصححية :  وصــححه األلبــاين انظــر٢٤١٤رقــم احلــديث )) ٦٥: ((الزهــد، بــاب:ي، كتــابالرتمــذ  أخرجــه)٣(
٥/٣١٠ .   
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  ِوعر ٍجبل عىل ٍغار يف ُكنت ولو  ... ٍنــــــــِطاع ِمقالة نـــــــم ٍبناج لست
َخافيتي بني عنهم َغاب ولو .. .ًساملا ِالناس من ينجو الذي ذا نمو َ  )١(ِنرس ِ

 َّوبينـه، املـؤمنني بـه تعـاىل اهللا أمر الذي ، ماألقوا الطريق هو ذلك إن معتقد أنني فحسبي
 ومـن والتـابعني الـصحابة مـن الـصالح الـسلف سـلكه الـذي وهـو ، رسـلنيامل سـيد حممد نبينا

 وكلهـم ، - املـسلمني مجهـور مذاهبهم إىل اليوم ينتمي الذين - األربعة األئمة وفيهم ، بعدهم
 القائـل كـان مهام ، خيالفها قول كل وترك ، إليها والرجوع ، بالسنة التمسك وجوب عىل متفق
َّصىل شأنه فإن ؛ ًعظيام ِعليه هللاَُّا َ ْ َ َوسلم َ ََّ  ، هبـداهم اقتـديت فـإين ولـذلك  .أقـوم وسـبيله ، أعظـم َ

 هلـذه كـان ولقد ، أقواهلم خالف وإن ؛ باحلديث بالتمسك أوامرهم وتبعت ، آثارهم واقتفيت
 اهللا فجـزاهم األعمـى التقليـد عـن وإعرايض ، املستقيم النهج هذا هنجي يف األثر أكرب األوامر
وكام توقع الشيخ حدث بالفعل فقد شن عليه أهل املذاهب حرب ورموه . )٢())ًخريا عني تعاىل

-ويريد من أنصاره أن يكونوا جمتهدين يقول الشيخ الطنطـاوي ،بأنه يطعن يف األئمة األربعة  
وآخر يرى اإلسالم (( -:ًوكان معارصا للشيخ األلباين بل يعيش  هو وإياه يف دمشق-رمحه اهللا 

لها والعـودة إىل الـسنة فكـل مـن اسـتطاع أن يقـرأ البخـاري ومـسلم وجممـع يف ترك املذاهب ك
الزوائد وأن يفتش عن اسم الراوي يف التقريب أو التهذيب وجب عليه االجتهاد وحـرم عليـه 

هـذا كـان الطـابع الـذي يتداولـه .     )٣()).....التقليد ويسمون هذا الفقه العجيـب بفقـه الـسنة 
باين يف الرجوع إىل السنة، وترك التعصب املذهبي الذي يفـرق بـني الناس عن دعوة الشيخ األل

املسلمني  هذا حنفي، وهذا شافعي، وهذا مالكي، وهذا حنبيل وكـل واحـد مـن هـؤالء يـدعي 
وال يكـون اجــتامع وال وحـدة إال بـالرجوع إىل الكتــاب ، أن احلـق معـه واحلـق واحــد ال يتعـدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٢٨٩  جامع بيان العلم و فضله البن عبدالرب  ) ١(

 .٤٤ عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها لأللباين ص   صفة صالة النبي صىل اهللا) ٢(

 .٣٣ انظر مقاالت األلباين ص ))مشكلة((هـ حتت عنوان ١٣٧٥ُمقال نرش يف جملة املسلمون يف مجادى األوىل سنة )٣(
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 .والسنة 

ولـيس اإلنـسان ،هذه يدعو إىل االستفادة من كل املـذاهب كان الشيخ األلباين يف دعوته 
ولكـن ال يفهـم مـن هـذا ! وأما غريه فهو باطل، قارص عىل مذهب واحد ال يأخذ الدين إال منه

بـل اخلطـاب موجـه ملـن كـان عنـده آليـة ! ًأن الشيخ يدعو كل واحد و لو كان عاميـا أن جيتهـد 
 أن ال يكونوا أرسى للمذهب الواحـد، بـل يبحثـوا االجتهاد من العلامء وطلبة العلم املتمكنني

عن احلق يف كل مذاهب أهل السنة وكـل مـذهب فيـه مـن الـسنن والعلـم الـشئ الكثـري فلـامذا 
 ،العــامل يفــوت عــىل نفــسه هــذا اخلــري ؟  ومل جيــد خــصوم الــشيخ األلبــاين إال اهتامــه باألباطيــل

نـاك علـامء وطلبـة علـم تـأثروا بـدعوة والزور يقول الشيخ األلباين بعد أن ذكر أن ه،والكذب 
 الـشيوخ؛ بعـض األفاضـل هـؤالء ومقابـل((-:وطلبوا من الشيخ املزيد يقـول الـشيخ ،الشيخ 
ِّاملقلدين َ ِّوالطـرقيني، ِّالصوفيني من وغريهم ُ ُ  األحاديـث عـىل بـاالعتامد إال هلـم حيـاة ال الـذين ُّ
 ال فهـم لـذلك... يف مـا عـىل ثـم ةالعامـ قلـوب عـىل هبـا يـسيطرون التي واملوضوعة؛ الضعيفة
 الصحيحة، والسنّة الكتاب ضوء عىل ِباإلسالم التمسك من ِوالزمه التمييز، ذلك عن يرضون

 الكـذب مـن ذلـك سـبيل يف ويـستبيحون فيهـا، َهـوادة ال شـديدة ًحماربـة إليه الدعاة وحياربون
َّالكفـار إال ُّيـستحله ال ما واالفرتاء والبهت @ D C B A (: فـيهم اهللاّ قـال الـذين ُ

G F E   (]مـشيختهم عـىل ستقـيض الـدعوة هـذه ّأن يعلمـون ألهنم] ١٠٥:النحل 
َّالسذج، هبا ُّيستغلون التي وخرافاهتم وسخافاهتم ِّوطيبي ُّ َّولدي.الناس من القلوب َ َ  ذلـك عىل َ

 وزيـر أن: األول هبـا وثقـى صـلة هلـام اثنـان، مثـاالن املقدمـة هذه يف اآلن وحسبي ، ٌكثرية ٌأمثلة
ِنـرش ّمـذكرة أصـدر -صـوفية بطانـة حولـه أو صـويف، ولعلـه -العربيـة ِاإلمـارات يف األوقاف ُ 
 فيهـا ّيـتهم وغريهـا، )١(كالبيـان اجلرائـد بعـض يف) هــ ١٤٠٦(سـنة شـوال أوائل يف مضموهنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جريدة إمارتيه وليست جملة البيان اليت تصدر من لندن ) ١(
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ــا ــك يف الــسلفيني إخوانن ــتهم ِاإلمــارة تل ــدة عــىل واخلطــورة) ! التطــرف( منهــا شــتى، ب  العقي
 ذي لكـل ظـاهر منـه اهلـدف ٌوزور، ٌكـذب ذلـك ّوكل!!! األربعة املذاهب إنكار و !ِاإلسالمية

 بـدينهم النـاس وتبـصري اهللاّ، إىل الـدعوة مـن ملـنعهم اجلو وهتيئة التمهيد وهو الدين، يف بصرية
 ومـنهم. الـصالح الـسلف ومـنهج ،- وسـلم عليـه اهللا صىل - اهللاّ رسول وسنة اهللاّ، كتاب عىل

َالتهم، هبذه ُاملذكرة تكتف ومل.أمجعني عنهم اهللاّ ريض األربعة األئمة  ًهتـام ذلـك إىل أضـافت بل ُّ
 ُيـدعى شـخص ويتزعمهـا((:فقالت سابقاهتا، من ًبطالنا أظهر هي أنا، بشخيص تتعلق أخرى،
 عـىل انكبـايب فـإن ًشخـصيا، ييعرفنـ من كل به يشهد وزور، كذب فهذا.))األلباين الدين نارص

 لـو هـذا املزعـوم، التـزعم وبـني بينـي حيـول الزمـان من قرن نصف من أكثر والتحقيق التأليف
 مــن ّاملــذكرة يف مــا العلمية؟؟وأوضــح لطبيعتــي ٍمنــاف وهــو فكيــف إليــه، ُمتيــل نفــيس كانــت

 ومنعـه سـنوات أربـع قبـل ِاإلمـارات من ُطرده جرى كام((:السابق الزعم عقب ُقوهلا االفرتاء،
 من يشء يكن مل فإنه اللغات؛ بعض يف ُيقال كام ٌقرون له ٌكذب وهذا: قلت!))للبالد العودة من

َّأدل وليس هللاّ، واحلمد - البتة ذلك  م٢٩/٣/١٩٨٥ بتـاريخ إليهـا عـدت أننـي مـن ذلك عىل َ
 مـسجل هـو كام م٤/٥/١٩٨٥ بتاريخ كذلك خرجت ثم أ،/٦٠٩٤ رقم رسمي دخول بإذن
 من صدر الذي َالكاذب َاخلرب هذا أن أرى إنني  ثم.٧٧/ر س ٢٨٤٠٢٤ رقم سفري زجوا يف

 إذ فيهـا، ًاوزيـر هـو التي الدولة ّويمس بل فقط، ًشخصيا أنا ّيمسني ال هناك، مسؤول شخص
ّحكامها يوافق أن يعقل ال  سـوى ُيـذكر لـسبب ال املزعـوم، الطـرد عىل -مثيل مسلمون وهم -ُ

ِّريب((: أقول أنني T S R Q P O N M L (: القائل وهو إليه، وأدعو ،))هللا َ
X W V U   (]َفصلت  الـبالد إىل بالدخول ّللكفار فيه ُيسمح الذي الوقت يف ، ]٣٣:ُِّ

ِاختالف عىل َّفـأعز ّماللهـ وأهلـه، ِاإلسـالم غربـة أشـكو إليـك ّفـإين ّاللهم !وغاياهتم؟ أدياهنم ْ ِ َ 
َّوأذل املسلمني، ِ  تنكر اجلامعة هذه إن((:قوهلا املذكرة تلك فريات من َّإن ثم.واملنافقني الكافرين َ
ُنقدر فنحن ، ٌوزور ٌكذب هذا: فأقول!))األربعة املذاهب ِّ  حـق -غـريهم وكذا -َاألربعة َاألئمة َُ
 لواحـد ُّتعـصب دون ههـم،فق ِعـىل واالعـتامد علمهـم، من االستفادة عن نستغني وال قدرهم،
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ّبينته ّمما وذلك اآلخرين، عىل منهم  صـفة": كتـايب مقدمة يف سنة ثالثني من أكثر منذ َشافيا ًبيانا َ
ُأحيـل فإليهـا ،"تراهـا كأنـك التـسليم إىل التكبري من - وسلم عليه اهللا صىل - النبي صالة ِ  مـن ُ
ّوتشكك((:سبق ما عىل ًعطفا َقوهلا ِفرىال أفرى ِمن ّوإن.الفرية هذه كذب من ّالتأكد ُيريد كان َ ُ 
 املعتمـدة، الـصحاح(!) أحاديـث تكـذيب طريق عن - وسلم عليه اهللا صىل - اهللاّ رسول بسنة

َسبحانك((: فأقول!))األخرى النبوية األحاديث بعض بصحة والتشكيك َ َ ْ َهبتـان هذا ُ ْ ٌعظـيم ُ ِ َ((، 
ٌإفك((و ْ ٌمبني ِ ْ  عنهـا والـدفاع السنة خلدمة وجهده ووقته نفسه رنذ مسلم عىل جسيم ٌواعتداء ،))ُِ

 مـن قـرن نـصف مـن أكثـر ذلـك يف وقـىض ضـعيفها، من صحيحها ومتييز خمالفيها، عىل والرد
ّيكــل ال الزمــان، َ ّيمــل، وال َ َ  بفائــدهتا يــشهد التــي الكثــرية املؤلفــات ذلــك يف ولــه. هللاّ واحلمــد َ
َّطـالب مـن ُاملاليـني هبا وينتفع ِواألدباء، ِالعلامء ُكبار وأمهيتها  ِاإلسـالمية الـبالد كـل يف العلـم ُ
َأعيد وقد وغريها، بئ وبعضها منها، الكثري طبع ُ  عـن دفـاع(( مثـل اسـمها، رصيـح ذلك عن ُينْ
ُّالـذب((و ،))بالقرآن عنها ُيستغنى ال وأنه ِاإلسالم، يف السنة منزلة((و ))النبوي احلديث  األمحـد َّ

 امحد، ِلإلمام املسند نسبة صحة نفى من عىل الرد يف وهو بعد، ُيطبع ومل ))أمحد ِاإلمام مسند عن
ِاملحبـني ُبعـض منهـا الكثـري َأسـامء مجـع وقـد ، معـروٌف ٌمطبـوع هـو ممـا كثـري وغريها  ٍكتـب يف ُ

َّسـلم((:بعنـوان مطبوعـة منهـا واحـدة عـىل املقدمة هذه ُأكتب وأنا ُوقفت َورسائل،  يف األمـاين ُ
 إىل الباطلـة الفريـة هبـذه ُتـشري اجلائرة، املذكرة تلك أن اعتقادي ويف.))ايناأللب فقه إىل الوصول
 واملوضــوعة، الـضعيفة األحاديــث ُبيـان منهـا التــي ّاملطهـرة الـسنّة خدمــة يف ّاملـستمرة جهودنـا
 املـسلمني ّخاصـة مـن وغـريهم واملدرسـني واملحـارضين اخلطبـاء مـن كثـري ألـسنة عىل الدائرة

 فيتهمهم موضوعة، أو ٌضعيفة العلم أهل عند وهي ٌصحيحة، ُأحاديث أهنا ّمتومهني ّوعامتهم،
ّاجلهال ّيكذبون بأهنم ُ َ  - رمحـه اهللا-الشيخ األلبـاين. )١()).املستعان واهللاّ الصحيحة، باألحاديث ُ

ويـسري عـىل ، وسمع دروسه يعلم علم اليقني أن الـشيخ جيـل األئمـة األربعـة، من نظر إىل كتبه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٤عة وأثرها اليسء يف األمة   سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضو) ١(
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وهـذا هـو مـذهب األئمـة األربعـة ،  ولكـن تعظيمـه للكتـاب والـسنة أعظـمويعظمهم،درهبم 
 ،ًولكن دائام اجلاهل يعادي الشئ الـذي جيهلـه،تعظيم النصوص أعظم من تعظيم األشخاص 

أو خـوفهم مـن  ،وتـصحيحها وتـضعيفها، وهؤالء املتعصبة ملا عجزوا عن البحث عـن األدلـة
وإال ضـاعت مكـانتهم !  من املذهب قيـد أنملـةمواجهة الواقع الذي يميل عليهم عدم اخلروج

دعاهم ذلك إىل حماربة دعوة الشيخ وأنه قـد جـاء بمـذهب جديـد و ملـة غـري ملـة ، بني األتباع
 !.املسلمني 

 -:وأما املعارضون  للشيخ من بعض اجلامعات الدعوية القائمة 
،  حتت االحـتاللكانت املنطقة العربية تئن))ـم١٩٢٤((ملا سقطت اخلالفة اإلسالمية سنة 

وهذا قد أزعج الـدعاة إىل اهللا وأرقهـم أن يـروا ، وكانت تعاين أيضا من الفقر واجلهل واملرض
ُأمــتهم ضــعيفة هزيلــة تنتهــب خرياهتــا وتــستب  مــا حتويــه مــن خــري، أضــف إىل ذلــك التفكــك دُ

ا فكل مصلح وداعية خملص بدأ يفكـر يف إجيـاد العـالج وإرجـاع األمـة إىل صـدارهت. والترشذم
ومكانتها العالية العاملية فامهي الطرق إىل ذلك ؟ بعض املصلحني يرى إن إصالح األمة يكون 

وبعضهم رأى .وأن العز والتمكني كان باإليامن وإصالح املجتمع، بإرجاعها إىل عهد الصحابة
وإصالح الناس من الراعي والوايل هو الواجب، و هـو أول مـا جيـب ،أن الوصول إىل السلطة 

ً إليــه ويكــون عالجــا رسيعــا وفعــاالالوصــول وبعــضهم يــرى أن العــزة والكرامــة يف اجلهــاد .ً
 .وغري ذلك من املذاهب واملدارس واجلامعات الدعوية .ومواجهة األعداء بالرجال واملال 

وقد كـان الـشيخ األلبـاين كـام ذكرنـا يف بدايـة هـذا الفـصل يـرى أن األمـة لـن ترجـع إىل 
ودعـا الـدعاة إىل اهللا أن يعملـوا هبـذا ،وقد قام عىل هذه القاعدة ، بيةمكانتها إال بالتصفية والرت

 نتطرق إليـهًولكن مل يكن اجلو صافيا للشيخ بل وجد من حيذر من هذا املنهج، وسوف ، املنهج
إن شاء اهللا بالتفصيل يف الفصل الثالث ولكن نرضب مثال واحد من هؤالء الـذين عـابوا عـىل 

الـدعوة اإلسـالمية (( وهـو الـدكتور صـادق أمـني يقـول يف كتابـه منهج الشيخ املـنهج الـسلفي
بـل عـىل عـدد ، تقترص الدعوة السلفية عىل مجهور املتـدينني((: ))فريضة رشعية ورضورة برشية
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ًحمدود من هؤالء، ويبذل دعاهتا وقتا وجهدا كبريين يف الدعوة إىل فرعيات  ليس من مصلحة ! ً
ًلرتكيـز عليهـا، يف وقـت يواجـه فيـه اإلسـالم حربـا رشسـة الدعوة اإلسالمية االشـتغال هبـا وا

ًإلجتذاذه من اجلذور، فليس أمرا مقبوال أن حتدث الناس عن اآلراء املتعددة حول الصالة عىل  ً
وعدد درجات !النبي صىل اهللا عليه وسلم بعد األذان، أو إقامة ضجة حول سنة اجلمعة القبلية 

بينام اإلسالم الفعيل غري موجـود عـىل ! سجد باعتبارها بدعةأو وجود ساعة احلائط يف امل! املنرب
  .)١())...األرض 

وإال ! الدكتور صادق أمني إما أنه مل يعرف الدعوة السلفية وأما أنه متحامل عليها 
وهذا أصل وليس فرع إال إذا كان ، املنطلق األول عند الدعاة السلفيني هو الدعوة إىل التوحيد

فهذا شئ ! يد يفرق املسلمني وأن الدعوة إىل التوح!دعوة إىل التوحيد فرع الدكتور يعتقد أن ال
، األخ صادق حيمل شهادة الدكتوراه كام رسمه أمام اسمه،  والرد عليه يعترب من العبثآخر،

وهو أول شئ دعت الرسل من ، وعىل طرة كتابه فهذه مصيبة أن يرى الدعوة إىل التوحيد فرع
M L K J I H G F E D ( :ول تعاىل أوهلم إىل آخرهم إليه يق

 O N   (]وإال فالصحابة !وفروع تقسيم حمدث ، وتقسيم الدين إىل أصول  ]٣٦:النحل
ولكن معلوم ، كانوا يأخذون اإلسالم مجلة واحدة ال يفصلون بني األصول والفروع

ولكن عندما ننظر ، يعلم هذا املبتدئ يف طلب العلم،  بينهابالرضورة أن األحكام ختتلف فيام
وعمل ، وتقديس،وإىل سنة حممد صىل اهللا عليه وسلم نظر تعظيم ،إليه فإننا ننظر إىل رشع اهللا 

والساحة  ]٣٢:احلج[)   8 9 : ; > = < ? @( :كام قال تعاىل 
وتبني السنة ، ًع فلامذا يضيق ذرعا الدكتور باهتامم هؤالء بمحاربة البدعةالدعوية حتتمل اجلمي

نتعاون فيام اتفقنا عليه ((:  قال فيها-رمحه اهللا –وقد أورد أثناء كالمه قاعدة للشيخ حسن البنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٥صادق أمني ص /  الدعوة اإلسالمية فريضة رشعية ورضورة برشية  للمؤلف د ) ١(
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ًويقول أيضا . فهل هذه القاعدة يطبقها يف كتابه هذا ؟. )١())ًويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه
وتكلم ، وهذا كالم فيه خترص. )٢())ليس لدهيم أهداف مرحلية حمددة((: الدعاة السلفيني عن

وتقديمه ، فدعاة السلفية لدهيم هدف عظيم، وهو تصفية الدين مما دخل فيه! بام ال يعلم 
أليس هذا هدف عظيم ؟وهذا ال . للناس كام كان عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

فكيف حكم هذا الدكتور عىل هذه ،  كثرية ومشاق كبرية وجهود جبارةيكون إال بمراحل
الدعوة ؟والدكتور يتناقض يف كالمه حول الدعوة السلفية ففي معرض حديثه عن الدعوة 

، واحلق أن الطريقة السلفية حفزت الشباب املسلم عىل البحث عن األدلة((:السلفية يقول 
وهذا ،  حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وبخاصة، وشجعتهم عىل االهتامم بالنصوص 

فهل يا ترى جاء هذا من غري ختطيط ؟ أليس هذا هدف مرحيل لكي  .)٣())ُشئ مجيل يذكر هلم
ومتكينهم يف األرض كام قال تعاىل ، وترجع هلم كرامتهم، وعزهتم، يرجع املسلمون إىل دينهم

:-)H G F E D C B A @ ? > = <   I    

J         L KM   N   O    Q     S R     T     W V U       \ [ Z Y X 
c b a ` _ ^ ] (]الدعوة السلفية قامت وهلا أهداف  .]٥٥:النور

وصار الناس يسألون عن احلق، ، وقد رأى الناس ثامر هذه الدعوة الطيبة عىل الواقع.عظيمة 
واهتم الناس باألحاديث ، ويبتعدون عن البدع، وانترشت الكتب السلفية يف أصقاع املعمورة

 إذا ونحن((- :- رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين! أو مكابر ، النبوية، وال ينكر هذا إال جاحد
 وممارساهتا، وأفكارها، الزمان من قرن قرابة نحو منذ القائمة اإلسالمية اجلامعات واقع درسنا
 بأهنم وضجيجهم، صياحهم برغم يذكر شيئا - يفيدوا أو - يستفيدوا مل منهم الكثري لوجدنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٨ نفس املصدر السابق  ص )١(

 .٨٥نفس املصدر السابق ص ) ٢(

 .٨٧نفس املصدر السابق ص ) ٣(
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 أن دون الواهية احلجة هبذه كثريين أبرياء دماء سفك سبب مما إسالمية حكومة يريدوهنا
 املنافية واألعامل ،والسنة للكتاب املخالفة العقائد منهم نسمع نزال فال . ئاشي ذلك من حيققوا
 : أقول وختاما  للرشع املخالفة الفاشلة املحاوالت تلك تكرارهم عن فضال، والسنة للكتاب
 أقيموا : (وهي - حيققوها وأن يلتزموها أن أتباعه من أمتنى كنت - )١(الدعاة ألحد كلمة هناك
 عىل بناء عقيدته صحح إذا املسلم ألن) أرضكم عىل لكم تقم قلوبكم يف اإلسالم دولة

 . . .سلوكه وسيصلح أخالقه وستصلح عبادته ستصلح بذلك أنه شك فال والسنة الكتاب
 يصيحون فظلوا الناس هؤالء هبا يعمل مل - األسف مع - الطيبة الكلمة هذه لكن  الخ

  :الشاعر قول - واهللا - فيهم صدق ولقد جدوى دون لكن . . .املسلمة الدولة بإقامة مطالبني
 )٢( ساليب عىل جتري ال السفينة إن        مسالكها تسلك ومل النجاة ترجو

 . )٣())املستعان واهللا . متعسف لكل ومنتهى منصف لكل مقنعا ذكرت فيام لعل
ًوهــذه الكتــب والــردود مل تــزد الــشيخ األلبــاين إال إرصارا عــىل املواصــلة يف الــدعوة إىل 

لقد كـان هلـذا (( -:وحماربة البدعة  يقول  الشيخ األلباين رمحه اهللا،واالعتصام بالسنة ، التوحيد
 عكسية ملا أرادوه إذ ضاعفت من تصميمي عىل العمل يف خدمة الـدعوة حتـى يقـيض ًاكله آثار
 .)٤())اهللا بأمره

وملـا (( -:حممـد عيـد العبـايس / والتمكني ال يكون إال بعد الفتنة واالبتالء يقول الشيخ 
ًجاء أستاذنا األلباين جهر بني ظهراين النـاس مجيعـا، وأعلـن بكـل قـوة وجـرأة ومل خيـش يف اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - رمحه اهللا –اإلمام حسن البنا :  يقصد )١(

البـن حبـان    الفـضالء نزهـة و العقـالء  روضـة: وانظـر٤/١٢٢كتاب األغاين لألصفهاين :ية انظر هذا البيت أليب العتاه)٢(
وقيـل أنـه  ، ١/٢٩٨  البـن عبدربـهالفريـد والعقـد،١/٣٤٣   للقـريوايناأللبـاب وثمـر اآلداب وزهر ، ١٠٧ / البستي

 .١/٢٦ديوان  اإلمام عبداهللا بن املبارك : لعبداهللا بن املبارك انظر

 .   ١٣فتنة التكفري  للشيخ األلباين ص   ) ٣(

 .٢/٢٩٥علامء ومفكرون عرفتهم  للمجذوب    )٤(




 

 
٢٢٠ 

، الباطلــةًوحتمــل يف ســبيل ذلــك أنواعــا مــن اإليــذاء، واالســتنكار، واإلشــاعات ، لومــة الئــم
ُواحلمالت الظاملة، والسعي للوشاية بـه إىل احلكـام، وكثـريا مـا منـع مـن الفتـوى ، والتـدريس، ً

ُوأخـرج ! ُواالجتامعات واستدعي للجهات األمنية كام أنه قد سجن مدة طويلـة أكثـر مـن مـرة
 لـه ً ومع ذلك فقد ظل ثابتـا كـالطود ال يـضعف وال تلـني لـه قنـاة، وال تنثنـي، من أكثر من بلد

 .- تبارك وتعاىل–عزيمة حتى لقي ربه 
وإتبـاع الـدليل، جيـادل وينـاظر، ، ًكان جيول يف املدن، والبلـدان داعيـا إىل مـنهج الـسلف

 .ويدرس دون خور أو ضعف ودون كلل أو ملل ، ويكتب
وهكذا فقد انترش ما كـان حيملـه مـن الـدعوة إىل ، وتنترش، وبمثل ذلك تنترص الدعوات

ــد ــة البــدع،  الــسنة، وإيثــار الــدليلوإتبــاع، التوحي واملحــدثات، ونــرش األحاديــث ، وحمارب
ــرش  الــصحيحة، وحماربــة األحاديــث الــضعيفة واملوضــوعة، وتقريــب الــسنة إىل األمــة كــام انت

وموضـع ، وحمبوه يف كل مكـان، وصـارت الـدعوة إىل مـنهج الـسلف حـديث النـاس، تالميذه
  .)١())اهتاممهم ودراستهم

ولكن اهللا ، خلصوم  حماربة دعوة الشيخ وتشوهيها يف العامل اإلسالميوكان قصد هؤالء ا
، واجلزائـر، واجلزيـرة، واملغـرب، َّعاملهم بنقيض قصدهم، ولقـد عمـت دعـوة الـشيخ  الـشام

وباكــستان،  وتعـدت إىل  القــارات اخلمـس آســيا وأفريقيـا وأوروبــا ، والــيمن، واهلنـد، ومـرص
  عليه وعىل الناس، وقد قيل واسرتاليا وأمريكا وهذا من فضل اهللا

َنرش اهللاُ َأراد وإذا ْ ٍفضيلة َ َلس اــــــــهل َاحــــَأت.....   طويت     َ ُحس َانـــِ  ِودــــَ
َلوالو ْ ُاشتعال َ ِ ار ْ ْجاورت امفي ِالنَّ َ َكان َما  ...   .. َ ْيعرُف َ ُطيب ُ ٍعرف ِ ْ ِالعود َ ُ )٢(  

 -رمحه اهللا -واحلق ال يمكن أن حيجبه أحد ولو بالقوة واملكر واخلديعة والشيخ األلباين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٠نور الدين طالب ص :  مقاالت األلباين مجع ) ١(

 .٤ و أخبار أيب متام للصويل ص ١/٣٩٧ديوانه برشح التربيزي ص : هذان البيتان أليب متام انظر ) ٢(




 

 
٢٢١ 

 -: اهللا له ولدعوته ولذلك لألسباب التالية قد مكن
يعرفـه العلـامء ، سمعته الطيبة التي ال يكـاد خيلـو منهـا أرض أو تنفـك عنهـا بلـد -:ً أوال

 .والقضاة وطالب العلم والدعاة واخلطباء
سـواء كـانوا مـن ، يقتنيها العلامء وطالب العلـم،  كتبه منترشة مشتهرة يف األقطار-:ًثانيا

، ً وهي بحمد اهللا تعاىل من أكثر الكتب رواجا يف العـامل، أو املناوئني املخالفني، بنيالسنيني املح
وعظـيم ، ملـا هلـا مـن الـسمعة والقبـول، وتتسابق دور النرش يف احلصول عىل حقـوق الطبـع هلـا

ــرشعية، الــرواج واملعاهــد الدينيــة، ، وهــي مرجــع املئــني واأللــوف مــن خرجيــي اجلامعــات ال
ُقـل تـصحيحاته وأقوالـه وترجيحاتـه الكثـري مـن العلـامء وطلبـة العلـم يف ومصنفي الكتب وين

 .مصنفاهتم وأبحاثهم 
واهلـاتف ألجـل ، وطـالب العلـم عـرب الربيـد،والقضاة ،   راسله الكثري من العلامء-:ًثالثا

 .أو رفع حمنة، أو دفع شبهة، أو إزالة غامض، طلب الفتيا، أو حل مشكل

 والـشيخ – رمحه اهللا -الشيخ عبدالعزيز بن باز: العلامء أمثال  ينقل عنه كثري من -:ًرابعا
حممد بن عثيمني رمحه اهللا  والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبداملحسن العباد والـشيخ عبـداهللا 
بن جـربين رمحـه اهللا  والـشيخ يوسـف القرضـاوي والـشيخ عـيل الطنطـاوي واللجنـة الدائمـة 

 .سعودية ويستفيدون من علمه للبحوث واإلفتاء باململكة العربية ال
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 .جهود الشيخ األلباني الدعوية يف تقرير أصول الدين 



















 
 
 




 

 
٢٢٤ 


 -:التعريف بأصول الدين : ًأوال

كثـريا مـا يـضاف لفـظ ـ األصـول ـ إىل أسـامء و، أصول الدين كلمة مركبة تركيب إضـايف
د العامة التي يتبعها أصـحاب ذلـك العلـم يف دراسـته، والتـي العلوم، ويراد به ـ حينئذ ـ القواع

فمـن . ً مـستقالًحتكم طرق البحث واالستنباط يف ذلك العلم، وقد تكون تلـك األصـول علـام
 . )١(ذلك أصول التفسري، وأصول احلديث، وأصول الفقه

ُأنه ما يبنى ع: ِ منها ، له عدة معان : يف اللغةلـاألصف ُ َ أو هـو مـا يـستند وجـود ، ُليه غـريهَّ
ُ يقـال ، ُأسـفل الـيشء: ُاألصل : ( َ جاء يف تاج العروس ،  ومجعها أصول، اليشء إليه قعـد يف : ُ
َ وقلـع أصـل الـشجر،  وأصل احلائط، أصل اجلبل َ ثـم كثـر حتـى قيـل ، َ ُ مـا : أصـل كـل يشء : َ

ُيستند وجود ذلك اليشء إليه  ،  قالـه الفيـومي، ٌهـر أصـل للجـدول والن، ُ فاألب أصـل للولـد، ُ
ُأصل كـل يشء قاعدتـه التـي تومهـت مرتفعـة ارتفـع بارتفاعهـا سـائره: وقال الراغب  َ ً َ ِّ  وقـال ، ُ

ُاألصل ما يبنى عليه غريه  : ُغريه  .)٢( أهـ) ُ
ّسم علم يطلق يف اللغه عىل كل ماُ يتع َبد اهللا به ا هو: يف اللغة الدينو ُ كام يطلق عىل عـدة ،َ
واجلـزاء ،  واالستعالء وامللـك والـسلطان، الطاعه واخلضوع واالستسالم :  خمتلفه منها معاين

 عـىل جازيتـه أي ،صـنع بـام دنتـه يقـال .والعاده والقضاء واملذهب واملله والرشيعه، واحلساب 
 نفـسه دان مـن الكـيس( احلديث ويف جتازى، تفعل كام أي، تدان تدين كام :قوهلم ومنه صنيعه،
 .)٤()٣(املوت بعد ملا وعمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥/٦٠  املوسوعة الفقهية الكويتية ص )١(

 .٤٤٧ص ) أ ص ل (   تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  باب ) ٢(

هـذا :  وقـال ٢٤٥٩رقـم احلـديث )) ٥٩((،  والرتمذي يف كتاب صـفة القيامـة  بـاب ١٧١٢٣أخرجه أمحد رقم احلديث ) ٣(
. وضعفه األلباين، ٤٢٦٠باب ذكر املوت واالستعداد له رقم احلديث ، كتاب الزهد: وأخرجه ابن ماجه ،حديث حسن 

 .٥٣١٩سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة رقم احلديث :انظر

 .١٤/١٢٨ وهتذيب اللغة ١٣/١٦٤ ))دين((  لسان العرب  مادة ) ٤(




 

 
٢٢٥ 

 -: أصول الدين  كلمةالتعريف اإلضايف ل
ٍ فيكون حينئذ عىل معنًى آخـر"الدين" إىل "األصول"ُإذا أضيَف   وقـد اختلـف العلـامء ، ُ

ُاألقرب منها إىل  ف،  لكن نذكر الراجح منها، يف تعريف أصول الدين عىل أقوال ال هيمنا ذكرها
ُالكتاب والسنة واألسلم باعتبار املعنى اللغوي لألصل :  أن نقـول يف تعريـف أصـول الـدين ، ِ

ُأهنا مـسائل الـدين اهلامـة التـي يبنـى عليهـا الـدين َّ ِ والتـي أمجـع عليهـا الـسلُف مـن الـصحابة ، َُّ
الفـة فيهـا ويرتتـب عـىل  وحيـرم املخ، َّأم عمليـة ًوالتابعني سـواء كانـت عقليـة أم خربيـة علميـة

هذا ( : ولذا جاء يف آخر  حديث جربيل الطويل ، )١( .ُاملخالفة فيها القدح يف الدين أو العدالة  
ــنكم ــاكم يعلمكــم دي واإليــامن، ، وقــد اشــتمل احلــديث عــىل أركــان اإلســالم ،)٢()جربيــل آت

، تـصف باإلسـالما ينبني عليها غريها فـال يقبـل العمـل إال مـن ألن هذه األصول، واإلحسان
  .وقام بأركان اإليامن 

 -:جهود الشيخ األلباين يف أصول الدين 
ــشيخ األلبــاين  مل يتميــز فقــط يف جمــال احلــديث مــن حيــث التــصحيح -رمحــه اهللا -ال

 ، المية بعامـة موسوعة شاملة يف العلوم اإلس-رمحه اهللا-والتضعيف، والتحقيق فقط، بل كان 
ــ ــن أجــل اهتاممات ــدة  الــصحيحةهوكــان م ــن البــدع ، والــدعوة إليهــا،  تقريــر العقي وتنقيتهــا م

طلـع ا أو استمع إىل حمارضاته وأحاديثه أو ، واخلرافات، ويدرك تلك األمور من حرض دروسه
ًفقد حارض ودرس العقيدة وألف كتبا يف هذا املجال. عىل مؤلفاته  أول ودافع عن العقيدة من، ّ

ًنشأته وبكوره العلمي وقد تقدم معنا كثريا يف سريته ويف منهجه كيـف كـان يـدعو إىل التوحيـد 
ًودافـع عـن هـذا دفاعـا ، والعقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة وعىل منهج الـسلف الـصالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢  الوجيز يف عقيدة السلف الصالح أهل السنة واجلامعة للمؤلف عبداهللا بن عبداحلميد األثري ص ) ١(

بيان اإلسالم واإليامن واإلحسان ووجوب اإليامن بإثبـات قـدر اهللا سـبحانه وتعـاىل :ن، باب اإليام:أخرجه مسلم،  كتاب ) ٢(
  .١وبيان الدليل عىل التربي ممن ال يؤمن بالقدر وإغالظ القول يف حقه رقم احلديث 




 

 
٢٢٦ 

يشكر عليه وقد تقدم أنه كان خيـالف أبـاه يف الـصالة يف املـساجد التـي هبـا قبـور يقـول الـشيخ 
ولقد كان من ، كنت الولد الوحيد الذي يالزم أباه يف ذهابه إىل املساجد((:-رمحه اهللا -باين األل

ًوكان متأثرا ببعض األقوال واآلثار املـذكورة ،  أن يصيل يف مسجد بني أمية– رمحه اهللا –عادته 
خـري ًمن ذلك مثال مـا جـاء يف الكتـاب األ، يف كتب احلنفية يف فضل الصالة يف مسجد بني أمية

أن الـصالة يف : ُ ذكـر فيـه عـن سـفيان الثـوري))حاشية ابن عابـدين((من كتب احلنفية املعتمدة 
أنـا مـا كنـت أعقـل هـذه الفـضيلة ملثـل هـذا املـسجد  .)١( مسجد بني أمية بـسبعني ألـف صـالة

و ما كان عندي استعداد أن أتقبل هذه املبالغة يف ! املحدث بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ثم متيض األيـام مـع الـسنني ويـصل بحثـي ودراسـتي إىل أن أدرس أكـرب تـاريخ .لفضيلة فطرةا

 وهكـذا متفقهـة آخـر الزمـان يقـنعهم أن )٢(إسالمي معروف وهو تاريخ دمـشق البـن عـساكر
حـديث مثبـت فلـام : حتـى يـصبح كـام تقـول العامـة !ًيكون احلديث معزوا ولـو البـن عـساكر 

،  وصل يب الدور إىل دراسة خمطوطـات املكتبـة الظاهريـة كلهـا– ً هذا طبعا بعد سنني–متكنت 
 مررت عليه كله واملوجود منه يف املكتبة ، فلام وصل يب البحث والدراسة إىل تاريخ ابن عساكر

َالظاهرية سبعة عرش جملدا كل جملد ضخم، مر يب هذا األثـر وإذا اإلسـناد إليـه ظلـامت بعـضها 
يف هؤالء الفقهاء بسبب إمهاهلم لدراستهم للحديث يروون سبحان اهللا ك:فقلت .فوق بعض 

ًأثرا أوال لو صح السند إليه فهو يف علم احلديث معضل، فكيف والسند إليه كـام قلنـا ظلـامت : ً
ثم اطلعـت عـىل قـصة دفـن . من حيث ال يريدون اإلساءة نفلذلك يسيئو! بعضها فوق بعض

قـرأت ذلـك يف تـاريخ ، زعوم يف مسجد بني أميـةحييى عليه السالم أو قرب حييى عليه السالم امل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوضـع والكـذب   وهذا ال يثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم بـل هـو إىل١/١٦حاشية رد املحتار البن عابدين : انظر) ١(

 .أقرب 

 سـري : انظـر هــ ٥٧١  سـنة بدمـشق تـويف،  احلـافظ املـؤرخ،  الدمـشقي عساكر ابن القاسم أبو،  اهللا هبة بن حسن بن عيل )٢(
 .٥٥٤ / ٢٠ النبالء أعالم




 

 
٢٢٧ 

فأحببـت أن .ًابن عساكر أيضا املهم وصل يب البحث إىل أن الصالة يف مسجد بني أمية ال جتوز 
آخذ رأي بعض املشايخ منهم أيب ومنهم الشيخ الربهاين، ففي يـوم مـن األيـام بعـد مـا صـليت 

فقـال الـشيخ !. مـسجد فيـه قـرب ال تـصح عنده الظهر أرسرت إليـه بأنـه تبـني يل أن الـصالة يف 
، يمكـن يف ثـالث صـفحات، أكتب األشياء التي أنت حصلتها، فكتبت وقدمتها له((:الربهاين 

إن : قـال يل .كان الوقت فيام يغلب عىل ظني يومئذ يف شهر رمـضان فلـام قـدمت لـه الورقـات 
لـذي كتبتـه ومجعتـه ال قيمـة كـل هـذا ا: و بعد العيد قال يل، شاء اهللا بعد العيد أعطيك اجلواب

ألن هـذه الكتـب التـي أنـت نقلـت منهـا كتـب غـري معتمـدة : ًليش متعجبـا ؟ قـال: قلت له.له
مبـارق ((أنـا نقلـت لـه مـن . املعتمـد عنـدنا مراقـي الفـالح، حاشـية ابـن عابـدين وفقـط.عندنا

فـاتيح رشح مرقـاة امل(( وهو حنفي  نقلت لـه مـن )١( البن مالك))األزهار رشح مشارق األنوار
 . وهو حنفي ومع ذلك نـصوص أخـرى فنبـذها نبـذ النـواة)٢( ملال عيل قارئ))مشكاة املصابيح

 .ًهذه ال قيمة هلا عىل أنه هناك أحاديث كنت مجعتها له فلم يعبأ هبا  ومل يرفع إليهـا رأسـا: وقال 
مط كـان وعىل هذا الـن، ليس كتب احلديث!نحن مرجعنا يف الدين هو كتب الفقـه فقط : وقال

 ))..حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد((ًموقف والدي أيضا، فكان ذلك نواة لتأليف كتايب 
وأنا ال أريد أن خيالف فعيل قويل فام دام تبينـت يل أن الـصالة يف املـساجد املبنيـة عـىل القبـور ال 

ًعا هـذا أزعجـه جتوز فإذن أنا الزم ما عاد أروح مع والدي إىل مسجد بني أمية، وهكذا كان طب
 .)٣())وأغضبه لكنه أرسها يف نفسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األصـول يف املنـار ورشح الفقـه يف البحـرين جممـع رشح له حنفي فقيه ملك بابن. املعروف الكرمانى العزيز عبد بن اللطيف عبد )١(

ـ انظر ترمجته٨٠١ تويف سنة وغريمها  .٤/٥٩  و األعالم للزر كيل١/٣٥٧يف البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع : ه

 مرقاة : تصانيفه من،  هـ ١٠١٤ سنة تويف أن إىل هبا واستقر مكة إىل ورحل هبراه ولد،  ياحلنف القاري اهلروي حممد سلطان بن عيل )٢(
ـ انظر١٠١٤تويف سنة   املصابيح ملشكاة املفاتيح   .١٠٠/ ٧  املؤلفني معجم  و٣/١٨٥خالصة األثر للمحبي : ه

هـذا مـنهج وهـو : قال الـدكتور محـود احلـارثي  . ١٦ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص– دعوته –ه  اإلمام األلباين حيات) ٣(
 اإلرصار عىل احلق  ولو كنت وحدك 




 

 
٢٢٨ 

 له جهـود عظيمـة يف خدمـة أصـول الـدين وقـد ظهـرت هـذه -رمحه اهللا-الشيخ األلباين
 -:د من خالل عدة جوانب من ذلك واجله


ــاين  ــشيخ األلب ــذلك((:-رمحــه اهللا -يقــول ال ــا ل ــدعاة عــىل اجــبو أول أن أعتقــد فأن  ال

 ثـم ، بتلخـيص معناهـا بيـان وحـول)١( الكلمـة هـذه حـول يدنـدنوا أن هـو -  حقـا - املسلمني
 اهللا ألن ؛ أنواعهـا بكـل العبادات يف وجل عز هللا باإلخالص الطيبة الكلمة هذه لوازم بتفصيل

َالزمـر[)   ̀ e d c b a ( :قولـه املـرشكني عن حكى ملا وجل عز  كـل جعـل  ،]٣:ُّ
 ًمطلقـا فائـدة ال : اليوم أقول أنا ؛ هلذا ؛ اهللا إال إله ال : الطيبة بالكلمة ًكفرا اهللا لغري توجه عبادة
 وهـذا ، الطيبة الكلمة هذه فهم دون ضالهلم يف تركهم ثم ، جتميعهم ومن املسلمني تكتيل من
 كلمـة((ألن هـذه الكلمـة العظيمـة  ال إلـه إال اهللا  :أقـول. )٢())اآلخـرة قبـل الـدنيا يف يفيدهم ال

 ،رسـله تعاىل اهللا أرسل وهبا، املخلوقات مجيع ألجلها لقتُوخ، الساموات  واألرض هبا قامت
 اجلنـة سـوق وقـام، الـدواوين ووضعت املوازين نصبت وألجلها ،رشائعه ورشع، كتبه وأنزل
 واألمـر اخللق منشأ فهي، والفجار واألبرار، فاروالك املؤمنني إىل اخلليقة انقسمت وهبا، والنار

 واحلـساب السؤال حقوقها وعن وعنها اخلليقة له خلقت الذي احلق وهي ،والعقاب والثواب
 جـردت وألجلهـا، امللـة أسـست وعليهـا القبلـة نـصبت وعليها ،والعقاب الثواب يقع وعليها
 وعنهـا، الـسالم دار ومفتاح سالماإل كلمة فهي، العباد مجيع عىل اهللا حق وهي، اجلهاد سيوف
 مـاذا : مـسألتني عـن يـسأل حتـى اهللا يدي بني العبد قدما تزول فال، واآلخرون األولون يسأل
 الـذي األصل هذا((:- رمحه اهللا -و يقول األلباين. )٣())؟ املرسلني أجبتم وماذا ؟ تعبدون كنتم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يعني كلمة اإلخالص ال إله إال اهللا ) ١(

 .١٧ً التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم لأللباين ص ) ٢(

  .١/٣٥ زاد املعاد البن القيم ) ٣(
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 ، سـنة ألـف قرابـة ليـه الـسالم ع نـوح وهـو أال ؛ الكـرام الرسـل مـن رسول أول إليه يدعو قام
 مـا واملعـامالت العبـادات ألحكـام التفصيل من فيها يكن مل السابقة الرشائع أن يعلم واجلميع

 يف نـوح لبـث فقـد ذلـك ومـع ، واألديـان للرشائع اخلاتم الدين ألنه ؛ هذا ديننا يف معروف هو
 ذلـك ومـع ، التوحيـد ىلإ للـدعوة اهتاممـه وجـل وقتـه يـرصف ًعاما مخسني إال سنة ألف قومه

x w v u ( التنزيـل حمكـم يف ذلك - وجل عز - اهللا َّبني كام دعوته عن قومه أعرض

¢ ¡ � ~ } | { z y   (]يشء أهم أن عىل قاطعة داللة يدل فهذا  ]٢٣:نوح 
 قولـه معنى وهو التوحيد إىل الدعوة هو ًدائام به االهتامم "احلق اإلسالم " إىل الدعاة عىل ينبغي

è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ( : -وتعــــــاىل تبــــــارك -

ê é   (]أمـا.ًوتعليام عمال وسلم عليه اهللا صىل النبي سنة كانت هكذا  .]١٩:حممد 
 ودعوته فعله كان إنام املكي العهد يف وسلم عليه اهللا صىل النبي ألن بحث، إىل حيتاج فال :فعله

 بـن أنـس حـديث ففـي : ًتعلـيام أما.له رشيك ال اهللا عبادة إىل قومه دعوة يف الغالب يف حمصورة
 أرسـل عنـدما وسـلم عليـه اهللا صىل النبي أن  الصحيحني يف الوارد - عنه اهللا ريض -)١( مالك
 فإن ، اهللا إال إله ال أن شهادة: إليه تدعوهم ما أول ليكن(  :له قال اليمن إىل  ريض اهللا عنهًمعاذا
 النبـي أمر قد ،  تعاىل اهللا شاء إن ومشهور معلوم وهو .احلديث الخ )  .....لذلك أطاعوك هم
وله كـالم كثـري . )٢())التوحيد إىل الدعوة وهو به بدأ بام يبدؤوا أن أصحابه وسلم عليه اهللا صىل

 . فقط طيب ولكن أردنا اإلشارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢١ عبداهللا بن عباس  وقد سبق خترجيه ص  بل هو حديث) ١(

 .١٢ً  التوحيد أوال لأللباين ص ) ٢(




 

 
٢٣٠ 


 

ًني العقيدة الصحيحة كتبـا كثـرية نـذكر بعـضا منهـا ي يف تب– رمحه اهللا –كتب الشيخ األلباين  ً
 -:عىل سبيل املثال فمن ذلك 

 :  فمن ذلك ،  يف جممل االعتقاد ومفصلهًابتداء التأليف - أ
 .مساجد  حتذير الساجد   من اختاذ القبور -١

 ألن فـيهام البحـث آثـرت وإين((: ة سبب تـأليف الكتـاب فقـالتوقد ذكر الشيخ يف مقدم
 ال النـاس وأكثـر سـيام ال، عـامل قـبلهم يقلـه مل مـا وقـالوا، مبغـري علـ فيهام خاضوا الناس بعض
 ذلـك يف ويـدعمهم، جـاهلون وللحـق سـاهون عنـه غفلـة يف فهـم، مطلقـا فيـه عنـدهم معرفة

 سـبيل يف هلـم مداهنـة أو! العامـة مـن خوفـا هم ما وقليل اهللا شاء من إال نهمع العلامء سكوت
t s r q p (: وتعـاىل تبـارك اهللا قـول متناسني !صدورهم يف منزلتهم عىل احلفاظ

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u   (
 مـن بلجـام القيامـة يـوم اهللا أجلمـه علـام كـتم مـن( :وسلم عليه اهللا صىل وقوله، ]١٥٩:البقرة[

 النـاس مـن كثـري ارتكاب إىل األمر آل أن اجلهل وذلك السكوت هذا نتيجة من وكان . )١()نار
 تبـارك اهللا إىل يتقـرب بعـضهم صـار بـل احلـد ذاهـ عنـد وقـف األمـر وليـت، تعاىل اهللا حرم ما

 لكنـه مـسجدا هللا ليقـيم طائلـة أمـواال ينفـقمـن  منهم اخلري حمبي من كثريا فرتى ،بذلك وتعاىل
 يف املـساجد مـن كثـريا أن حقـا مـؤمن لكـل املؤسـف ومـن !..... موته بعد فيه يدفن أن يويص
 ومل !بـذلك أمر وتعاىل تبارك اهللا كأن فيها أكثر أو قرب وجود من ختلو ال وغريها السورية البالد
 ، منهـا املـساجد هـذه تطهـري بحكمتهـا حاولـت لـو صـنعا األوقـاف حتـسن فكـم !فاعلـه يلعن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص، وكذلك أخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه ٣٤٦أخرجه احلاكم يف مستدركه برقم ) ١(

حـسن صـحيح :خ األلباينصحيح عىل رشط الشيخني، وليس له علة  وأقره الذهبي، وقال الشي:  وقال احلاكم ٩٦برقم 
 .١/٢٨صحيح الرتغيب والرتهيب : انظر
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 قبـل إعالمـه من بد ال بل، بذلك العام الرأي مفاجأة شئ يف احلكمة من ليس أن أشك ولست
 إخـالص ينـايف معـا اجـتامعهام وأن ...، اإلسالم دين يف جيتمعان ال واملسجد القرب أن شئ كل

 قـال كـام املـساجد تبنى حتقيقه أجل من الذي اإلخالص هذا وتعاىل تبارك هللا والعبادة التوحيد
 . )١())]١٨:اجلن[)   N M L K J I H G( :تعاىل

 -: التوسل أنواعه وأحكامه - :٢
 تعالج مشكلة عانت منها األمة اإلسالمية يف القديم وجاءت، هذه الرسالة مهمة يف باهبا

 يف النـاس اضـطرب((:ويف احلارض، فكتب فيهـا الـشيخ هـذه الرسـالة التـي يقـول يف مقـدمتها 
 وحمـرم حملـل بني عظيام اختالفا فيها واختلفوا كبريا اضطرابا الدين يف وحكمها التوسل مسألة
  :مـثال دعـائهم يف يقولـوا أن طويلـة قـرون ذمنـ املـسلمني مجهور اعتاد وقد، ومتساهل ومغال

 بحـق أسـألك إين اللهـم ( و) عنـي واعـف عـافني عندك بقدره أو بجاهه أو نبيك بحق اللهم(
 أو . . ) وفــالن فــالن ومثــل والــصاحلني األوليــاء بجــاه اللهــم ( و ) يل تغفــر أن احلــرام البيــت

 وعـن عنـا اهلـم فـرج  مـدده حتـتو حـرضته يف نحن من وبجاه عندك اهللا رجال بكرامة اللهم(
 الوسـيلة بـصاحب إليـك متوسـلني الـرضاعة أكـف إليـك بـسطنا قـد إنا اللهم ( و ) املهمومني
 ســائغ أنــه ويــدعون، توســال هــذا ويــسمون الــخ ) . واملــسلمني اإلســالم تنــرص أن والــشفاعة
 وحتـض بـه تـأمر بـل، وتـرشعه تقره التي واألحاديث اآليات بعض فيه ورد قد وأنه، ومرشوع

 تبلـغ مل التـي خملوقاته ببعض تعاىل اهللا إىل التوسل أجاز حتى هذا إباحة يف غال وبعضهم، عليه
 والـرتاب !أرضحـتهم عـىل املبنـي واحلديـد! األولياء كقبور، الشأن لرفعة يؤهلها ما املكانة من

 اهللا إكـرام وأن عظـيم فهـو العظـيم جـاور مـا أن زاعمـني! منهـا القريبـة والشجرة !واحلجارة!
 بعـض أجـاز قـد بـل ،اهللا إىل وسـيلة يكـون أن يـصح حتـى، نفسه القرب إىل يتعدى القرب لساكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥ حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد  لأللباين ص  )١(
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، أساسـه مـن التوحيد ينايف حمض رشك أهنا مع توسل أهنا وادعى، اهللا بغري االستغاثة املتأخرين
 ومـا ؟ فيـه الـواردة واألحاديـث اآليـات معنـى ومـا ؟ أنواعـه هي وما ؟ ترى يا التوسل هو فام

 . وأظهر احلق وبينه،  وقد أجاد فيه وأفاد، )١())؟ اإلسالم يف الصحيح حكمه
 -: كتاب احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام - :٣

حتدث فيها املؤلف عن موقـف املـسلم الـصحيح مـن الـسنة، بـني خالهلـا منزلـة الـسنة و 
  .)٢( حجيتها ووجوب الرجوع إليها والتحذير من خمالفتها

 -:اب وجوب األخذ بحديث اآلحاد يف العقيدة  كت- :٤
 رسـالة  فيام أعلـموحيث إنه ال توجد، ألمهية هذا املوضوع وخطورته يف العرص احلديث

ًجامعة مفصل فيها باطل هذا املذهب الذي نشأ قديام وتبناه حـديثا كثـري مـن الـذين عاشـوا يف  ً
 الـشيخ فيهـا مـن الرباهـني القاطعـة مجـع، بيئات مملـؤه باخلرافـة، والبدعـة، واالسـتهانة بالـسنة

واألدلة الناصعة عىل فساد الرأي املذكور، وهتك سرت ما فيه من املغالطات والتلبيسات مما كان 
ًله أثر طيب جدا واحلمد هللا رب العاملني عىل توفيقه يف حتصني كثري من الشباب املسلم يف مجيـع 

  . )٣())نجراف يف تيارهومحايتهم من اال، بقاع العامل ضد ذلك الرأي اخلطري
 -: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها يف األمة -٥

حتدث الشيخ عن األحاديث الضعيفة واملوضوعة التـي كانـت الـسبب يف انتـشار البـدع 
 ًآنفا، إليه أرشت مما وغريها السلسلة هذه نإف وبعد((: واخلرافات املنافية للعقيدة الصافية فقال

 الضعيفة األحاديث من وعقيدتك عقلك تصفية عىل كبري حد إىل -املسلم األخ أهيا -تساعدك
 الـصحيحة، األخـرى األحاديـث مـن إليـك يلقى ما لتقبل نفسك تستعد وبذلك واملوضوعة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩  التوسل أنواعه وأحكامه  لأللباين ص ) ١(

 .املقدمة هـ /٢  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء  يف األمة  ) ٢(

  .٢/٧١٣ وثناء العلامء عليه للشيباين   حياة األلباين وآثاره) ٣(




 

 
٢٣٣ 

 لبك، ويستنري روحك، تصفو وحينئذ والعمل، القبول من هبا لالئقا املحل قلبك من وإحالهلا
 يقـرتن التي الواهية األحاديث سيطرة بسبب بك، أملت كانت التي اخلفية األمراض من وتنجو

  .)١())املخالفة واآلراء األحكام عن فضال واألباطيل، والرتهات باخلرافات التصديق دائام هبا
  :والتقريب التلخيص - ب

واملـسلم ، كتب عظيمة الفائـدة يف باهبـا، بحثـت مـسائل مهمـة يف العقيـدةال  بعض هناك
، ولكـن للبعـد بـني املـستويات بـني املتقـدمني واملتـأخرين مـن ناحيـة الفهـم بحاجة ماسة إليهـا

، فهام النـاسأيعمد بعض العلامء املعارصين إىل تقريب هذه الكتب إىل ، والفقه ملا يريد املؤلف
له كتاب قيم يف مسألة  ً فمثال اإلمام الذهبي، وذلك بتلخيصها وبيان ما اشتملت عليه من علم

 أهيـا اعلـم(( :-رمحـه اهللا -ًهم مـا ألـف يف هـذه املـسألة يقـول الـشيخ األلبـاين وهو من أ، العلو
 تفـرق التـي االعتقاديـة املـسائل أخطـر مـن هي مسألة عالج قد الكتاب هذا أن الكريم القارئ

 عىل جل و عز اهللا علو مسألة وهي أال ،هذا يومنا حتى املعتزلة وجدت أن منذ حوهلا املسلمون
 ينكـر أن ملـسلم كـان وما، السليمة الفطرة بشاهد املدعم املتواترة والسنة لكتاببا الثابتة، خلقه
 مـن النـاس وعـىل أنفسهم عىل فتحوا السنة عن املنحرفة الفرق بعض أن لوال الثبوت يف مثلها

 يـسلكوا أن بـه ومـنعهم عظـيام كيـدا اإلنسان لعدوه به الشيطان كاد فلقد، التأويل باب بعدهم
 وأنـه، احلقيقـة عـىل حيمل أن الكالم يف األصل أن عىل اتفقوا قد وهم ال كيف ،مستقيام رصاطا

 كام لفظية أو، عرفية أو، عقلية، لقرينة أو، احلقيقة تعذر عند إال املجاز إىل عنها اخلروج جيوز ال
، األسـباب ألتفـه أصلوه الذي األصل هذا خيالفون تراهم فإنك ذلك ومع، حمله يف مفصل هو

 الـدنيا يف يـستقيم فهـل حقـا نبيـه وحـديث، اهللا بكـالم املؤمن اإلنسان منطق عن األمور وأبعد
 فيقـول املتـأولني أولئـك أمثال من متأول فيأيت ) األمري جاء : ( مثال قائل قال إذا تفاهم أو فهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هـ /املقدمة/٢  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ) ١(




 

 

 أنكـرت فـإذا. ! التقـدير من ذلك نحو أو األمري عبد جاء يعني : القصرية اجلملة هذه تفسري يف
 وهـي ،احلقيقـة تعـذر عنـد إال إليـه يصار ال املجاز : له قيل فإذا جماز هذا بأن أجابك كذل عليه
وقـد اختـرصه الـشيخ وحققـه .)١( ))بالباطـل جادلـك أو سكت هنا قرينة ال لقرينة أو هنا ممكنة

 . يانع الثامر ، وعلق عليه وخرج آثاره فصار قريب املنال

 -:كتاب خمترص رشح العقيدة الطحاوية   : ٢
ًرشح العقيـدة الطحاويـة اختـصارا سـهال غـري خمـل-رمحـه اهللا -اخترص الـشيخ األلبـاين  ً ، 

 .ليستفيد منه كل من أراد أن يتعرف عىل عقيدة السلف 
 -:التحقيق والتخريج والتصحيح لبعض كتب العقيدة : ت 

، وهـا بخدمة كتب السنة فأخرجها عىل ما كان يريـد مؤلف-رمحه اهللا-قام الشيخ األلباين 
وكان اهتاممه بتصفية كتب السنة عـام دخـل ، ًووضح أيضا الصحيح والضعيف من األحاديث

ــا ــيس منه ــا ممــا ل ــن رواد ، فيه ــل م ــا إال القلي ــة ال يعرفه ــاك كتــب خمطوطــة عظيم وكانــت هن
ومتكـن طلبـة العلــم مـن اإلطـالع عليهــا ، املخطوطـات، فأخرجهـا الـشيخ إىل حيــز االسـتفادة

 . نصيب كتب العقيدة الشئ الكثري فمن ذلك واالستفادة منها وكان
 )٢( ختريج رشح العقيدة الطحاوية أليب جعفر الطحاوي-١

 العظيمـة التـي أثـرت املكتبـة -رمحـه اهللا-هذا الكتاب من مؤلفات أيب جعفر الطحاوي 
 اإلسالمية يف العقيدة وهو غزير الفائدة كثري النفع مجع بني دفتيـه كـل مـا حيتـاج إليـه املـسلم يف

 ثم جاء عامل فاضل وهو صدر الـدين حممـد بـن عـالء الـدين عـيل بـن حممـد أبـو العـز ، عقيدته
ً فرشحه رشحا وافيا وىف به املطلوب واملرغوب فأضحى كتابا عدة للـسائرين إىل اهللا )٣(احلنفي  ً ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠ خمترص العلو لأللباين ص  ) ١(

 تـويف التـصانيف، صـاحب احلنفـي، الطحـاوي، ،املرصي،  سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو،  احلافظ العالمة اإلمام هو)٢(
 .١٥/٢٧ للذهبي سري أعالم النبالء:انظر القرآن، وأحكام اآلثار، معاين مصنفاته من هجرية، ٣٢١ سنة

غ منزلـة عظيمـة يف العلـم واملعرفـة لـه هـ نـشأ نـشأة علميـة وبلـ٧٣١ ولد سنة هو عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي) ٣(
= 

٢٣٤ 




 

 
٢٣٥ 

 وبيان الراجح فيها بعد عـرض األقـوال املخالفـة إىل، العظيم، وقد اشبع كتابه بالردود العقدية
غري ذلك من األبواب واملوضوعات التي توضح املشكل وتزيل املـبهم ثـم جـاء الـشيخ نـارص 

ًفخرج أحاديث الكتاب خترجيا علميا دقيقا ً ًزادت الكتاب فائدة ورونقا ومجاال، ً فأصبح لقمـة ، ً
  .)١(ً مستفادا لكل باحث وطالب علم ةسائغة هنيئ

 )٢(احلنفية السادات ملحمود اآللويس  اآليات البينات يف عدم سامع األموات عند -:٢
ًجاءت ردا عىل من يزعم سامع األموات سواء من الصاحلني ، هذه رسالة عظيمة يف باهبا

أو غريهم، فسد عىل من يدعو املقبورين هذا الباب وقد قـام الـشيخ بإخراجهـا للنـاس وعمـل 
وإن كـان موضـوعها يف واعلـم أن هـذه الرسـالة ((: -رمحه اهللا-مقدمة هلا عظيمة يقول الشيخ 

 أنه ال عالقة هلا بام هو أسمى من ذلـك وأعـىل – يف اعتقادي –بيان حكم فقهي فذلك ال يعني 
ــوم أن  ــن املعل ــادة هللا وحــده ودعــاؤه تعــاىل دون ســواه، وم أال وهــو التوحيــد وإخــالص العب

 الـرشك  كثـري مـن املـسلمني اليـوم يفعاالعتقاد يف أن املوتى يسمعون هو السبب األقوى لوقـو
وال ، ً أو عناداًال ًوعبادهتم من دون اهللا عز و جل جه، األكرب أال وهو دعاء األولياء والصاحلني

بل وقد يظـن اجلامهـري ! العلم ينحرص يف اجلهال منهم بل يشاركهم يف ذلك كثري ممن ينتمي إىل
التي ما أنـزل اهللا كابر العلامء فإهنم يربرون هلم ذلك خطابة وكتابة بمختلف التربيرات أأنه من 

ًواألحزاب اإلسالمية كلها مع األسف ال تعري لذلك اهتامما يذكر ألنـه يـؤدي ، هبا من سلطان
 م يعلمون أن األنبيـاء إنـام كـان أول دعـوهتمهن إىل االختالف والتفرقة  مع أ– بزعم بعضهم –

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ انظر ترمجته ك إنباء الغمـر بأبنـاء العمـر البـن حجـر ٧٩٢العديد من املؤلفات منها رشح العقيدة الطحاوية  تويف سنة  =

 .٢/٩٥العسقالين ص 

 .٢/٩٠٤ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ١(

 اإلصالح، إىل الدعاة ومن والتاريخ، والدين، باألدب، عامل ،املعايل أبو ،لوسىآلا الدين شهاب بن اهللا عبد بن حممود : هو)٢(
  .٧/١٧٢ للزر كىل األعالم يف ترمجة له،  هـ١٣٤٢ سنة بغداد مات ،املعاين روح : مصنفاته من




 

 
٢٣٦ 

)N M L K J   (]١())]٣٦:النحل(  . 
  -:   بن حممد بن أيب شيبة  ريج كتاب اإليامن للحافظ أيب بكر عبدا هللاخت:٣

ونقيضه وقد أورد فيه ، وموضوعه اإليامن، حيث يذكر املصنف فيه كل ما جاء يف اإليامن
ًئة وتسعة وثالثني حديثا وأثرا ام وقـد خـرج الـشيخ أحاديـث الكتـاب فظهـر بـصورته الطيبـة .ً

 .املقبولة عند القراء
 -: كتاب اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم ختريج-٤

األيامن ومعامله وسننه واسـتكامله ودرجاتـه وقـد قـام الـشيخ بتخـريج : ًوموضوعه أيضا
 .أحاديث هذا الكتاب ومتت الفائدة املرجوة بفضل اهللا الالئقة به 

ختــريج كتــاب الــسنة ومعــه ظــالل اجلنــة يف ختــريج الــسنة أليب عاصــم الــضحاك بــن خملــد - ٥
 -:)٢(الشيباين

وهذا الكتاب احتوى عىل نقول مهمة يف أصول الدين، ويعترب مرجـع مـن مراجـع أهـل 
 . الشيخ فيه هو ختريج أحاديث الكتابلالسنة واجلامعة يف العقيدة، وعم

 . ختريج كلمة اإلخالص وحتقيق معناها البن رجب احلنبيل -٦
 .ة بكلمة اإلخالص بتخريج األحاديث املتعلق-رمحه اهللا - الشيخ  قاموقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤ اآليات البينات  ص ) ١(

 مـن إال حيـدث مل أنـه ذلك،  وعقله لنبله بالنبيل يلقب كان،  احلافظ البرصيلد بن الضحاك خم بن الضحاك عاصم وأب هو)٢(
  .١/٣٦٦: احلفاظ تذكرة، ١٨/٧سري أعالم النبالء .:ه انظر ترمجتهـ٢١٢ سنة وفاته،  حفظه




 

 
٢٣٧ 




، الشام وغريهـا يف العديد من مدن ،  حضور دائم يف املنتديات العامة-رمحه اهللا-للشيخ 
 كـام كـان يلقـي العديـد مـن املحـارضات ،  ويلقي املحارضات حيثام حل، يستجيب للدعوات

 وكـان ينـرش مـن خالهلـا ، ة يف أوروبـا و أمريكـااهلاتفية يف السنوات األخرية لألقليـات املـسلم
 ومــن نــامذج هــذه ،  ويــرد عــىل املخــالفني، طريقــة أهــل الــسنة واجلامعــة يف االعتقــاد والعمــل

حيث بني فيها أمهية التوحيد وأنه أوىل ما هيتم ، ًالدعوة إىل التوحيد أوالاملحارضات املحفوظة 
وبـني ، ً وجوب العنايـة واالهـتامم بالتوحيـد أوالوأكد عىل، ًفهو دعوة الرسل مجيعا، به الداعية

أن غالب املسلمني اليوم ال يفقهون معنى ال إله إال اهللا  وأوضح أن االهـتامم بالعقيـدة ال يعنـي 
شيخ لـهـذا وقـد جعـل اهللا ل. ومعـامالت، وأخـالق ، وسـلوك، إمهال باقي الرشع من عبادات

 وحـسن ،  والبيـان، ا تتميـز بـه مـن القـوة العلميـة مل، القبول واإلقناع يف سائر حمارضاته العامة
  يـستمعون إليـه يف كـان هـذا مـصدر إعجـاب للـذين  وقـد ،  واملوضوعية يف الطـرح، العرض

 .و شامل أفريقيا ومرص واليمن واخلليج أوروبا وأمريكا 




 

 
٢٣٨ 




التـي كـان الـشيخ يزورهـا ويـرتدد يف دمشق أو غريها مـن البلـدان مل ختل دروس الشيخ 
ومـن أهـم املتـون العقيـدة  أو قراءة كتاب مـن كتـب ، ٍ من رشح متن من متون االعتقاد، عليها

فـتح املجيـد رشح كتـاب التوحيـد للـشيخ    ويدرسـها -رمحـه اهللا-العقدية التـي كـان يقررهـا 
، وتطهري االعتقاد من أدران اإلحلاد للصنعاين  )١(عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب

ــدة)٢( -رمحــه اهللا - ــب املفي ــن الكت ــد أســد وغريهــا م ــنهج اإلســالم يف احلكــم ملحم   .)٣(  وم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ  لـه العديـد مـن املؤلفـات منهـا فـتح املجيـد تـويف سـنة ١١٩٣ ولد سـنة ن عبدالوهابعبدالرمحن بن حسن بن حممد ب) ١(

 .دفع االرتياب عن الشيخ سليامن بن حممد بن عبدالوهاب : هـ انظر ترمجته ١٢٨٥

ًهـ وكان إمامـا جلـيال لـه املؤلفـات الكثـرية النافعـة منهـا سـبل  ١٠٥٩ ولد بصنعاء سنة حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين) ٢( ً
 .٢/١٣٤البدر الطالع للشوكاين ص : هـ انظر ترمجته ١١٨٢السالم تويف سنة 

 .٢٩ حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة إلبراهيم العيل ص ) ٣(




 

 
٢٣٩ 


 

، لـوبُّ جيـد فيهـا مـن الفوائـد مـا يـرس الق-رمحـه اهللا-إن املطلع إىل مكتبة الشيخ األلباين 
ُوتقر هبا العيون َُّ  رمحـه - و ال تكاد جتد للشيخ،  من علوم بثها بني طلبة العلم عىل مدار السنني، َ

ً  مل يؤلف مؤلفا مستقال -رمحه اهللا- حيث إن الشيخ ،  مصنفا مستقال يف موضوع الفتاوى-اهللا  ّ ّ
ًثـا يف ثنايـا كتبـه عنـد َ وإنام كـان كالمـه يف أغلـب املواضـيع متفرقـا مبثو، إال يف بعض املواضيع

ــبعض األحاديــث  ــبعض الكتــب أو رشح ل ــه أو رشحــه ل ــسلتني ،تعليقــه أو حتقيق كــام يف السل
يف العديـد مـن  أو يف أرشطته  وقد مجع بعض طلبة العلم فتاوى الـشيخ ، الضعيفة والصحيحة

- وكـان ، علميـةمتيزت بالدقة واإلحكام واملتانة الالتي  ،  والنوازل املعارصة، املسائل اإليامنية
 وحيـرر بعـض الفتـاوى للـصحف ،  وعـرب اهلـاتف،  يفتي الناس يف اجلامع والطريق -رمحه اهللا

 وحتـذيرهم مـن املخالفـات ، ً بالغـا يف تـصحيح عقائـد النـاسً هلا أثرا نواملجالت ؛ وال ريب أ
 .)١(العقدية 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بن حممد آل نعامن فتاوى الشيخ األلباين يف العقيدة يف تسع جملدات مجع األخ شادي) ١(




 

 
٢٤٠ 


 

 وحرصه عىل صالح األمـة مـا -رمحه اهللا- إخالصه املساعي احلميدة النقية التي تنم عن
  واملنسوبني إىل العلم والدعوة إذا بدر،  لذوي اهليئات واملقامات العلميةالردود كان حيرره من 

 وجيتهد يف بيان احلـق ،  ويمحضهم النصيحة،  ال سيام يف باب االعتقاد ؛، منهم ما خيالف احلق
  . ومن هذه الردود وع إليه ويرغبهم يف قبوله وإعالن الرج، هلم
 . الرد عىل مريزا غالم أمحد القادياين اهلندي يف ادعائه النبوة -١
 . الرد عىل القائلني بفناء النار -٢
ــسريه -٣ ــويس يف تف ــود شــكري األل ــة حمم ــىل العالم ــرد ع ــاين(( ال وإذا (( يف قولــه ))روح املع

 .))الوحوش حرشت
 .))حممد بن عبدا هللا((ت وغريمها يف مسألة املهدي   الرد عىل الشيخ حممد الغزايل وشلتو-٤
الــسجود عــىل الرتبــة (( الــرد عــىل رســالة املــدعو الــسيد عبدالرضــا املرعــيش الــشهرستاين -٥

 .)١())احلسينية

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/١١٥حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه ص: هذه الردود جتدها يف كتاب) ١(




 

 
٢٤١ 

 

  

 
 

 :املبحث الثاني
 .جهود الشيخ األلباني يف الرد على الفرق املنحرفة









 
 
 
 

 

 




 

 
٢٤٢ 


 

ال شك أن العلامء ورثة األنبياء عليهم الصالة والسالم، فهم أحرص الناس عـىل هدايـة 
ــرشك ــامء يفرقــون يف دعــوهتم بــني امل ــادة اهللا ســبحانه وتعــاىل، والعل ــق إىل عب ــضال، ، اخلل وال

ولكـل واحـد مـنهم يف دعوتـه أسـلوب يناسـبه ويف ، ولكل واحد له حكم، والعايص، واملبتدع
 إخراج املرء من دائرة الكفر والرشك إىل دائرة اإلسالم والتوحيـد أعظـم ولكن، كل ذلك أجر 

، ولذلك األنبياء كانت دعوهتم إخراج الناس من عبادة الناس إىل عبادة رب الناس، من غريها
الذين يعبدون اهللا عىل غري بصرية وحيسبون ، ثم تأيت يف املرتبة الثانية دعوة أهل الضالل والبدع

ًعا، وقد اعتنى الصحابة ريض اهللا عنهم بدعوة املخالفني إىل الـسنة فهـذا حـرب أهنم حيسنون صن
 بن عباس ريض اهللا عنه يرسله أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب األمة وترمجان القرآن عبدا هللا

ًربانيـا ، ًمعلـام، ًشـفيقا، ًريض اهللا عنه لدعوة أول فرقة ظهرت يف اإلسالم فيتجه إلـيهم ناصـحا
ًوقيــل عــرشون ألفــا، والقــصة معروفــة وجتــد ،  يديــه ألفــان، وقيــل أربعــة آالففيهتــدي عــىل

  .)١(تفاصيلها يف كتب التاريخ 
 يـدعوهنم ةوكذلك العلامء الربانيون أخذوا يف هذا جيادلون أهل البـدع والفـرق املنحرفـ

R Q P O N M L ( :يقول اهللا تعـاىل)٢(وهذا من أعظم اجلهاد ، إىل الكتاب والسنة
U T SX W V    (]َفصلت ودعوة أهـل البـدع هلـا فوائـد عديـدة مـن   ]٣٣:ُِّ

وسالمة الناس من الضاللة، وكـشف مـا يلبـسه املبتدعـة، واجـتامع ، وقمع البدعة، إقامة السنة
حــدة متامســكة النــاس عــىل اهلــدى والــسنة النبويــة والــرصاط املــستقيم، وتكــون األمــة أمــة وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧/٢٨٧، والبداية والنهاية البن كثري١/٣١٩،  واحللية أليب نعيم  ١٠/١٥٧هذه احلادثة يف مصنف عبدالرزاق :انظر ) ١(

  .٣/١١  زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم  )٢(




 

 
٢٤٣ 

 .معتصمة بالكتاب والسنة 
 العلـم  اهللاوأهل البدع هلـم شـبهات وهلـم إشـكاالت ال يكـشفها وال يزيلهـا إال مـن أتـاه

ويزيـل الـشبهة ، حيث يستطيع هبذه األمور أن يفند البدعة، ويوضـح الـسنة، واحلكمة والعقل
 ذكـر أهـل العلـم ولـذلك كـان العلـامء يوصـون أال جيـادل أهـل البـدع إال، ويكشف اإلشـكال

 هلم ألف وأنه البدع، كثري بلدنا أن: أنس بن مالك إىل كتب أنه فروخ أيب عن  رمحه اهللالشاطبي
 تـزل أن خفـت بنفـسك، ذلـك ظننـت إن": لـه يقـول مالـك إليـه فكتـب. عليهم الرد يف ًكالما

 فهذا عليه، رجوايع أن يقدرون ال هلم، يقول بام ًعارفا ًضابطا كان من إال عليهم يرد ال فتهلك،
 منـه يظفروا أو خطئه، عىل فيمضوا فيخطئ يكلمهم أن أخاف فإين ذلك، غري وأما به، بأس ال

 .)١("ذلك عىل ًمتاديا ويزدادوا فيطغوا بيشء
وإقامـة احلجـة ،  منذ زمـن طويـل بـدعوة املخـالفني-رمحه اهللا-ولقد قام الشيخ األلباين 

لبدعـة بـام أويت مـن علـم غزيـر وفهـم واسـع وجـدل ولقد أظهر الشيخ األلبـاين الـسنة وقمـع ا
وكـان يطلـب مـنهم ، حتى أن أهل البدع يتحاشون جمادلته والدخول يف النقاش معـه ،مسكت

لقـد سـخر الـشيخ األلبـاين لـسانه وقلمـه يف دعـوة املخـالفني للـسنة .عقد اللقاءات فريفضون 
 .ن السنة النبوية ومن ذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة وبني هلم ولألمة أخطاءهم وبعدهم ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤٤  االعتصام للشاطبي ص)١(




 

 
٢٤٤ 


 

 هــذه الفرقــة خرجــت مــن رحــم ، مــن الفــرق التــي رد عليهــا الــشيخ األلبــاين القاديانيــة
 رجـل باهلنـد ظهـر،  من هـذا العـرصقرن من أكثر قبلأي ، االستعامر اإلنجليزي للقارة اهلندية

 وقـد ، الـسامء مـن الوحي يتلقى أنه يزعم وكان ، النبوة دعىا  القادياين أمحد غالم مريزا يدعى
َكانو وأعوان أتباع له صار  واإلنجليـز هلـم، ًمواليا -اإلنجليز جيش يف- لإلنجليز ًعميال أبوه َ

َإىل نظرنا ولو.وألغراضهم ملآرهبم يستخدموه أن يمكن أنه الغالم هذا يف توسموا  التـي الفـرتة ِ
َّحممد الشيخ دعوة ظهور بعد أهنا لوجدنا القادياين أمحد فيها تنبأ َ ُرمحـه- الوهـاب عبد بن ُ َ ِ  -اهللاَُّ َ

 اهلنـد يف جهاديـة دعـوات فقامت ، اهلند ومنها اإلسالمي العامل أصقاع يف الدعوة هذه وانتشار
َّحممد الشيخ بدعوة متأثرة َ ُوقـالوا لذلك اإلنجليز فتفطن.اإلنجليز حتارب الوهاب عبد بن ُ َ  ال: َ

َاملسلمني بني فتنة نشعل نأ بد ِ ِ ْ َإىل فجـاءوا اهلندية القارة يف املوجود اجلهل بذلك مستغلني ُْ  هـذا ِ
فحقـق هـدفهم املنـشود  .اهلـدف هـذا بتحقيق يقوم أن يمكن أنه فيه ورأوا القادياين أمحد الفتى

َإىل بلد من يتنقل وكان! وهو إبطال اجلهاد عىل اإلطالق َعـىل ربواحلـ جهـاد، ال: ويقـول بلد ِ َ 
َاملسلمني بني أشدها ِ ِ ْ َّثم ، اهلند يف اإلنجليز وبني ُْ ُيرشع وأخذ املحرمات، من ًكثريا أبطل ُ رشائـع  ُّ

 يف نيمنترش اليوم إىل القاديانيون يزل ومل ،ما أنزل اهللا هبا من سلطان بل هي من وحي الشيطان
ــرشون دعــاهتم واآلن ، أمريكــا ويف أوروبــا ــ القــارة يف ين  واحلاجــة اجلــوع مــستغلني ةاألفريقي

 ويعتقـدون هاألمحديـ أنفسهم ويسمون الضالالت هذه بنرش الغربية؛ االستعامر دول وتؤيدهم
رمحـه -يقـول الـشيخ األلبـاين . )١(باكـستان يف الربـوة يـسمى مكان وهلم نبي، القادياين أمحد أن
 ، اهلنـدي القاديـاين أمحـد مغـال مريزا النبوة ادعوا الذين هؤالء الدجالني من أن اعلم و(( :-اهللا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ،  ظهــري إهلــي إحـسان للعالمــة وحتليــل دراسـات القاديانيــةُلقـد ألفــت كتـب كثــرية تــتكلم عـن القاديانيــة، فمــن ذلـك )١(

ــة(( ــى للــشيخ)) القادياني ــاين((و املــودودي األعــىل أب ــة و القادي ــ)) القادياني ــدوي احلــسني عــيل احلــسن أيب شيخلل ، الن
 . الباكستان علامء من نخبة تأليف ))القاديانية من اإلسالمية األمة موقف((و




 

 
٢٤٥ 

 ، الـسالم عليـه عيـسى أنـه ثم ، املنتظر املهدي أنه للهند الربيطانيني استعامر عهد يف ادعى الذي
 بعـض مع التقيت قد و ، السنة و بالكتاب عنده علم ال ممن كثري اتبعه و ، النبوة ًأخريا ادعى ثم

 ، حتريرية إحداها كانت كثرية مناظرات بينهم و بيني جرت و ، السوريني و اهلنود من مبرشهيم
 ! كثـريون أنبيـاء وسـلم عليه اهللا صىل النبي بعد يأيت أنه اعتقادهم يف مناظرهتم إىل فيها دعوهتم
 رصف بذلك يريدون ، جواهبم أول يف باملراوغة فبدأوا . القادياين أمحد غالم مريزا نبيهم منهم
، هزيمـة رش فـاهنزموا ، ذلـك عـىل أرصرت و أبيـتف ، املـذكور اعتقادهم يف املناظرة عن النظر
 إمجـاع فيهـا خالفوا ، باطلة كثرية أخرى عقائد هلم و . مبطلون قوم أهنم حرضوها الذين وعلم
 أن و ، اجلـسد دون للـروح اجلحـيم و النعـيم أن و ، اجلـسامين البعـث نفـيهم منهـا ، يقينـا األمة

 يف املـذكورين اجلـن أن ويزعمـون ، اجلـن وجـود ينكـرون و . منقطـع للكفـار بالنسبة العذاب
 عـىل منكـرا تأويال لعقائدهم املعارضة القرآن نصوص يتأولون و ! البرش من طائفة هم القرآن
 و ، املـسلمني عىل يساعدونه و يؤيدونه اإلنكليز كان لذلك و ، القرامطة و الباطنية تأويل نمط
 .)١())أضاليله و إفكه من ذلك غري إىل ! كليزاإلن حياربوا أن املسلمني عىل حرام : يقول هو كان

فمن هذا النص يتبني لنا ما قام به الشيخ األلباين جتـاه هـذه الفرقـة بالـدعوة واملنـاظرة وكـشف 
 وكذلك تطرق الشيخ األلباين يف حمارضاته الصوتية وأجوبتـه عـن ، )٢(حاهلم وضالهلم للناس 

وزيفهـا وضـالهلا  فجـزاه اهللا ،  حقيقة هذه الطائفـةوبني، أسئلة املستفتني عن العقيدة القاديانية
 .ًخريا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢٥٢  سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها  وفوائدها لأللباين ) ١(

، وكتـاب خمتـرص العلـو ٢٢تعليق ص يف كثري من كتبه منها العقيدة الطحاوية رشح و-رمحه اهللا –وقد حذر منهم  األلباين ) ٢(
، وخمتـرص ٦/٥٢، و  ١/٣٨٨، وكذلك يف السلسلة الـضعيفة ٨٤، وصفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم ص ٣٢ص 

  .٨٤٦/ القسم الثاين /١، والسلسلة الصحيحة ٤٦٢صحيح مسلم ص 
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 ٍكنزعات اهلجري الثالث القرن يف اإلسالمي العامل يف بدأ ظهورهادينية،  حركة ُّالتصوف
 ثـم. احلـضاري الـرتف يف لالنغـامس مـضاد فعـل دالعبـادة، كـر ةالزهـد، وشـد إىل تدعو فردية

 ّويتـوخى الـصوفية، باسـم معروفـة مميـزة طـرق صارت حتى ذلك بعد النزعات تلك تطورت
 عـن ال واملشاهدة بالكشف تعاىل اهللا معرفة إىل الوصول بغية هبا والسمو النفس تربية املتصوفة
 الفلـسفات مـع طـريقتهم تـداخلت حتـى املسار يف جنحوا ولذا الرشعية، الوسائل إتباع طريق
 -: وقد مرت الصوفية بمراحل ثالث هي .املختلفة واليونانية فارسيةوال اهلندية: الوثنية

 والبعـد الوسـاوس، حـد إىل الزهـد يف بالـصدق اشتهر الذي التيار ومتثل: األوىل املرحلة
 مـن األول الـصدر عليـه كـان مـا خيـالف وجـه عـىل والعبادة السلوك يف واالنحراف الدنيا عن

 يف االسـتقامة أكثـرهم عـىل يغلب كان ولكنه ،الكرام  وصحابته وسلم عليه اهللا صىل  الرسول
 . السلف وهنج السنة التزام دعاوى من واإلكثار العقيدة،

 العمليـة املامرسـة مـن الزهـد فيها وانتقل الباطنية بعبارات الزهد خلطت: الثانية املرحلة
 كالمهـم يف ظهـر ولـذلك النظـري، والكـالم التجريدي التأمل مستوى إىل التطبيقي والسلوك

ــصطلحات ــدة،: م ــاء الوح ــول ، واالحتــاد ، والفن ــسكر ، واحلل ــصحو ، وال  ، والكــشف ، وال
 واحلقيقة، الرشيعة بني التفرقة بينهم وشاع واملقامات، واألحوال، والعارف، واملريد، والبقاء،
 الظــاهر أهــل الفقهــاء مــن غــريهم وســموا البــاطن، وأهــل احلقــائق أربــاب أنفــسهم وتــسمية
 . ذلك وغري بينهام، العداء زاد امم والرسوم

ــة املرحلــة ــة، بالفلــسفة التــصوف اخــتلط وفيهــا:الثالث   احللــول أفكــار وظهــرت اليوناني
 وأوهـام زائفـة صـور فإهنـا عـداه ومـا اهللا هـو احلـق املوجود أن عىل الوجود، ووحدة  واالحتاد

 يـد عـىل  رشاقواإل  الفـيض نظريـات ظهـور يف أثـرت كـام الفالسـفة، لقول موافقة وخياالت
 هبـا مـر التـي واملراحـل الطبقـات أخطـر مـن الطبقـة هـذه تعـد وبـذلك. والـسهروردي الغزايل
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 عـن التـصوف خيـرج هبـا التي العلمية البدع إىل العملية البدع مرحلة به تعدت والتي التصوف
  )١(.بالكلية اإلسالم

 عـىل مجتامعـاهتورأى ا، ولقد كانت الـصوفية حـارضة يف الـشام ورأهـا الـشيخ األلبـاين
-ورأى ضاللتهم فقام خري قيام من النصح والـدعوة وبيـان احلـق ورد الباطـل فيقـول ، الذكر

رجـل صـويف جاهـل ....((ً مبينا عقائد املتصوفة الباطلة التي فيها حتريم مـا أحـل اهللا -رمحه اهللا
 بـدعوى اهللا أحـل مـا حتـريم منهـا التـي الباطلـة املتصوفة عقائدأراد أن يبث يف املسلمني بعض 

 يـستدركون هـؤالء جـاء حتى ذلك يف كاف غري احلكيم الشارع به جاء ما كأن ، النفس هتذيب
 كتـاب فلرياجـع التحريم من إليه أرشنا ما عىل يطلع أن شاء ومن !وتعاىل سبحانه خالقهم عىل

 .)٢())العجاب العجب رىي اجلوزي بن الفرج أيب للحافظ " إبليس تلبيس "
 : الصوفية  عىل يف الرد– رمحه اهللا –خ األلباين فمن جهود الشي 
 .الرد عىل الصوفية القائلني بأن للرشيعة ظاهر وباطن : ًأوال

 عليه اهللا صىل النبي سنة عن أحدهم يستغني الذين الصوفية((: - رمحه اهللا-قال األلباين 
 قلبي حدثني " : قولهب بعضهم إليه يرمز اللدين العلم من يزعمونه بام وبيانه وهديه وسلم وآله
 والذين،  )املجذوبني ( شيوخه أحد أن " الكربى الطبقات " يف )٣(الشعراين زعم بل " ريب عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - اجلـيالين عبـدالقادر عـن دراسة - جلويرا حممد د - الصوفية عىل الرد يف السلف علامء جهود: للمزيد عن الصوفية انظر)١(

 عـن ١١ املجلـد تيميـة، ابـن فتـاوى جمموع و عياد، توفيق أمحد اإلسالمي، التصوفو ، القحطاين مسفر بن سعيد الشيخ
 وكتــاب يف فتــاح، احلميــد عبــد عرفــان. د وتطورهــا، الــصوفية الفلــسفة نــشأةو.الــسلوك، عــن ١٠ واملجلــد التــصوف،
 اخلـالق عبـد الـرمحن عبـد والسنة، الكتاب ضوء يف الصويف وكتاب الفكر.عفيفي العال أبو رخيه،وتا اإلسالمي التصوف

 .١/٢٥١ وكتاب املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة .ظهري إهلي إحسان التصوف، حول دراساتوكتاب 

 .١/١٠٦ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ) ٢(

  منهـا  عديـدةتـصانيف لـه.مرص يف هـ٨٩٨ سنة ولد.املتصوفني علامء من الشعراين،  ،احلنفي عيل بن أمحد بن الوهاب عبد )٣(
 .٤/١٨٠هـ انظر األعالم ٩٧٣الطبقات تويف بالقاهرة سنة 
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 . )١())املسلمني ألموات تالوته ثواب وهيدي، قرآننا غري قرآنا يقرأ كان عنهم هو يرتىض
 - :الرد عىل الصوفية القائلني بأن اهللا يف كل مكان: ًثانيا 

 و العامـة قـول أمـاأن هذا هو قول القائلني بوحـدة الوجـود ((: -رمحه اهللا–فذكر الشيخ 
 بـل ضالل فهو ، بذاته يعنون و، الوجود كل يف أو ، مكان كل يف موجود اهللا : اخلاصة من كثري
 اخلـالق بني يفرقون ال الذين الصوفية غالة به يقول الذي الوجود بوحدة القول من مأخوذ هو
ــريهمك يقــول و املخلــوق و  علــوا يقولــون عــام اهللا تعــاىل ! اهللا فهــو بعينــك تــراه مــا كــل : )٢(ب

 .)٣())كبريا
 :الرد عىل الصوفية يف كيفية الذكر : ًثالثا 

وحلقاته يقول الشيخ األلباين بعد ، أنكر الشيخ األلباين عىل الصوفية ما ابتدعته يف الذكر
قيهم يمرقـون مـن اإلسـالم كـام يمـرق ًإن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تـرا(: أن خرج حديث 
 أصـحاب مـع مـسعود ابـن لقـصة الوجه هذا من بتخرجيه عنيت إنام و((: )٤() السهم من الرمية

 إذا هـؤالء فـإن الـسنة، خالف عىل كرالذ حلقات و الطرق ألصحاب عربة فيها فإن احللقات،
 يف مـسلم فيـه يقـع ال كفـر هـذا و ! أصـله مـن الذكر بإنكار اهتموه فيه هم ما منكر عليهم أنكر

 النبـي عهد عىل مرشوعة تكون مل التي التجمعات و اهليئات من به ألصق ما املنكر إنام و الدنيا،
 تلــك أصــحاب عــىل عنــه اهللا ريض دمــسعو ابــن أنكــره الــذي فــام إال و وســلم، عليــه اهللا صــىل

 الـشيخ حيـرصه وإنـام يـرد، مل بعـدد الـذكر و معـني، يوم يف التجمع هذا إال هو ليس ؟ احللقات
{ ~ � ( ! تعـاىل اهللا عـن مـرشع كأنه و نفسه، عند من به يأمرهم و احللقة، صاحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣ حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم  لأللباين ص ) ١(

 تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب للبقاعي: يقصد بذلك ابن عريب انظر )٢(
 .٣/١٢٠  سلسلة األحاديث الصحيحة يشء من فقهها لأللباين ) ٣(

إسناده جيد، ورواه ابن أيب شيبه : وقال حمققه )) ٢٠٤((أخرجه الدارمي،  املقدمة،  باب كراهية أخذ الرأي رقم احلديث ) ٤(
  .٥/١١،  وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  ٣٧٨٩٠ يف مصنفه رقم احلديث
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ª © ̈ ــك عــىل زد.  ]٢١:الــشورى[)   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   عنــه الثابتــة الــسنة أن ذل
 مـن تؤخـذ التـي الفوائـد مـن و  باألنامـل،التـسبيح هـي إنـام قـوال و فعـال وسلم عليه اهللا صىل

 و البدعـة، عـن بعيدة السنة، عىل بكوهنا إنام و العبادة بكثرة ليست العربة أن القصة، و احلديث
 يف اجتهـاد مـن خـري ، سنة يف اقتصاد " : أيضا بقوله هعن اهللا ريض مسعود ابن هذا إىل أشار قد

 . )٢()))١( بدعة
 : الذكر باالسم املفرد  يفالرد عىل الصوفية: ًرابعا 

 ولـو الـذكر، مفهـوم كـذلك غـريوا أهنـم نجد الذكر إىل انتقلنا إذا((:يقول الشيخ األلباين
 ذلـك إىل يـشريون مجتـده الـذكر؟ هـو مـا الـصوفية تكثـر حيـث يعيـشون الذين الناس سألت

 الــرشعي الــذكر يعرفــون وال الطــرق، أصــحاب بــاختالف املختلفــة والرقــصات الــرقص
 اهللا إال إلـه فـال العامة، أذكار يسموهنا -املأثورة األذكار: أي- الصوفية عند فالذكر.اإلسالمي

 عليـه اهللا رسـول فيـه قـال الـذي اخلـالص والتوحيـد العظـيم الـذكر هـذا لـه، رشيـك ال وحده
 لـه ،لـه رشيـك ال وحـده اهللا إال إلـه ال :قـبيل من والنبيون أنا قلت ما أفضل( : والسالم صالةال

 مـشايخ عنـد الـذكر هذا )٣()قدير يشء كل عىل وهو اخلري بيده ويميت، حييي احلمد، وله امللك
 لفظ تكرار عندهم اخلاصة وذكر.الذكر هذا عن ترفعوا فقد اخلواص أما العوام، ذكر الصوفية
 وقد..) .هو هو هو هو: ( الغيبة ضمري تكرار اخلاصة خاصة وذكر..) .اهللا اهللا اهللا اهللا: (اجلاللة
 اوغـريو اهللا، ذكر: العظيمة العبادة هبذه عبثوا هكذا ...) آه آه آه: ( اآلهات عىل بعضهم اقترص
 ال الـذين مـن البلـدان، مـن كثـري يف املـسلمني مجهـور يعـيش املفهـوم هـذا وعىل الذكر، مفهوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٠  كتاب السنة  للمروزي ) ١(

 .٥/١٣ سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها  لأللباين ) ٢(

 وقـال هـذا حـديث غريـب  و حـسنه األلبـاين ٣٥٨٥دعاء يوم عرفة رقـم احلـديث :احلج، باب :أخرجه الرتمذي، كتاب ) ٣(
 . ٢٥٩٨املصابيح رقم احلديث مشكاة : انظر
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 .بالدين عبث وهذا الصوفية، طريق من إال الدين يعرفون
  .)١())الصالح السلف منهج وعىل بالسنة، العمل يلهمنا أن وجل عز اهللا أسأل

 :وهتمالرد عىل من ادعى سامع األموات وأنه جيوز دع: ًخامسا
ومما أنكره الشيخ األلباين عىل الصوفية دعاء األموات من دون اهللا، يقول الشيخ األلباين 

 احلنفية أئمة وأقوال والسنة الكتاب من األدلة أن : والتحقيق البحث وخالصة(( :-رمحه اهللا –
 بعـض يف يـسمعون أهنـم ثبـت فـإذا، األصـل هو هذا وأن ،يسمعون ال املوتى أن عىل  وغريهم
 ،القليـب حـديث يف كـام ما وقت يف سمع بعضهم أن أو )٢(النعال خفق حديث يف كام األحوال

 قـضايا فإهنـا كـال بعـضهم فعـل كـام، يسمعون املوتى إن :فيقال أصال ذلك جيعل أن ينبغي فال
 عـىل منه ىتستثن أن جيب أنه احلق بل، املذكور األصل هبا يعارض كلية قاعدة تشكل ال، جزئية
 ولـذلك ،الفقه أصول علم يف املقرر هو كام، العام من اخلاص أو األثر من األقل ثناءاست قاعدة
 مـا بـسامع القـول عـىل فيقترص اجلملة يف يسمعونال  املوتى أن واحلق(( :  رمحه اهللاآللويس قال
 القـارئ أهيـا علمـت فـإذا ... العلـم أهـل مـن طوائـف مذهب وهذا ، )٣( ))بسامعه السمع ورد

 ولـو تعـاىل اهللا دون مـن ملنـاداهتم جمـال هنـاك يبـق مل أنـه تبني فقد يسمعون ال املوتى أن الكريم
 وأن النـداء يـسمعون ال كـوهنم بحكـم بيانـه تقـدم كـام أحياء وهم عليه قادرين كانوا ما بطلب
 العظـيم اهللا وصـدق الـدين يف وضـالل العقـل يف سـخافة منـه والطلـب كـذلك كان من مناداة
ــل ــه يف القائ ــريما كتاب ½ ¾ ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (  :لك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العنكبوتية هبذا الرابط الشبكة إسالم ويب عىل  موقع بتفريغها قام صوتية دروس)١(

١٠٩٣٦٦=ioidaud&FullContent=page?php.index/audio/net.islamweb.audio://http 

:  أخرجـه اإلمـام البخـاري، كتـاب))إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصـحابه إنـه ليـسمع قـرع نعـاهلم((احلديث هو )٢(
 اجلنـة مـن امليـت مقعد عرض:اجلنائز، باب: كتاب، ومسلم ١٢٧٣امليت يسمع خفق النعال رقم احلديث :اجلنائز، باب 

 .٢٨٧٠  احلديثرقم عليه النار أو

 .٢١/٥٧  روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين لأللويس ) ٣(




 

 
٢٥١ 

Ï Î Í) ( ' & % $ # " !   (]٦، ٥:األحقاف [ )١(  . 
 :الرد عىل القائلني بحياة اخلرض : ًسادسا 

لة األحاديث التي ضعفها الـشيخ وقد رد الشيخ عىل من يدعي حياة اخلرض وذلك يف مج
 ليلـة كـل جيتمعـان ، الـرب يف واليـسع ، البحـر يف اخلرض إن((:األلباين يف السلسلة الضعيفة منها 

 ، عام كل ويعتمران حيجان ؛ ومأجوج يأجوج وبني الناس بني القرنني ذو بناه الذي لردم ا عند
 وهـو((:ًلبـاين معقبـا عـىل هـذا احلـديث يقـول األ )٢())قابل إىل تكفيهام رشبة زمزم من ويرشبان
 ؛ األجـالء العلـامء حققـه مـا عـىل ، الـسالم عليـه اخلرض حياة أحاديث ككل ؛ موضوع حديث
 بـأن املهووسني من كثري خلق غريُأ وقد((:ياجلوز ابن قال ، ٣()).. ، تيمية ابن اإلسالم كشيخ
 ًخلقـا وأن ، عبـدالعزيز بـن عمـروب طالـب أيب بـن بعـيل التقـى أنه ورووا اليوم، إىل حي اخلرض
 ذلك، فيه مجع ًكتابا علله يعرف ومل احلديث سمع من بعض وصنف . رأوه الصاحلني من ًكثريا
 رأينـاه : يقولـون بالزهـد املتصنعني من مجاعة أن إىل األمر وانترش نقل، ما أسانيد عن يسأل ومل

 لـه فيقـول ًشخصا يلقى أن لعاقل وزجي وهل! ؟ هبا يعرفونه عالمة فيه أهلم ًفواعجبا ، وكلمناه
  .)٥ ()))٤ (!؟ فيصدقه ، اخلرض أنا : الشخص

واخلرض قد مات قبل النبي صـىل اهللا ((:ويرى الشيخ األلباين رمحه اهللا أن اخلرض قد مات
 . )٦())عليه وسلم ومل يدركه عىل ما هو الراجح عند املحققني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١  اآليات البينات يف عدم سامع األموات عند احلنفية السادات لأللويس  ص ) ١(

، ٢/٢٩٣، وذكره ابن حجر يف اإلصابة يف متييـز الـصحابة ٩٢٦رقم احلديث بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث :نظر ا)٢(
 إسـناد هـذا: ((، وقـال البوصـريي عقبـه٧/٥٧ العـرشة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية وضعفه وذكره البوصريي يف احتاف

 .نه موضوع بأ١٢/٣٨وقال عنه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )) رواته بعض جلهالة ضعيف

  .١٢/٣٨  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ) ٣(

  .١/١٩٧  املوضوعات البن اجلوزي ) ٤(

  .١٣/١/٥٤٠  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ) ٥(

   .٧٨ قصة املسيح الدجال  لأللباين ص ) ٦(




 

 

 : ضالالت الصوفية فيام يسمونه كرمات رد:ًسابعا 
 ،)إهانـات (بتـسميتها أحـق هـي التي الكرامات، هذه مثل((: -رمحه اهللا-يقول  األلباين 

 شاء فمن والصالح، التصوف إىل ينتسبون رجال برتاجم يتعلق مما كثري كتب بطون امتألت قد
 للشعراين، ، األولياء طبقات: كتاب إىل يرجع أن فعليه املجال هذا يف العجاب العجب يرى أن

 هـذا مثـل مـسلم صـحيح و البخـاري صـحيح طباعـة يعـد مل ومـرات، مرات طبعه دأعي الذي
 .الكرامات عنوان حتت واألباطيل باألضاليل حمشو ألنه الكتاب؛

 عـرشين فيكـون كـن لليشء قويل تركت: (يقول وكان: يقول املرتمجني هؤالء بعض ففي
 الربوبيـة مرتبـة إىل وصـل عبـارةال هـذه ظاهر يف -ًأوال- الرجل! ومنقود ناقد) اهللا مع ًأدبا سنة

 هبـا يكفـر مل الـصفة وهـذه فيكـون، كن: لليشء يقول حيث الربوبية وإنام فقط، األلوهية وليس
 وحـده اهللا هـو فيكون كن لليشء يقول الذي أن يعتقدون كانوا فقد األوىل، اجلاهلية يف العرب

 هـذه اليـوم حتـى كتـبهم ففـي هـؤالء أمـا غريه، عبدوا حني معه أرشكوا ولكنهم له، رشيك ال
 سـنة عرشين فيكون كن لليشء قويل تركت: (يقول كان أنه اإلنسان ذلك كرامات من: العبارة

 بـال فـام اهللا، مع باألدب ًخمال كان فيكون كن لليشء بزعمه يقول كان حينام فرتى ،)اهللا مع ًأدبا
 الـرصيح الكفـر مـن ءيش الكـالم هـذا يف يكـن مل لـو! يتـأدب؟ ال وتـارة يتـأدب تارة الويل هذا

 ويقـول يـستمر أن أمـا الـسنني، كـل يف اهللا مـع يتـأدب الويل ألن ًبعضا؛ بعضه ينقض أنه لكفى
 مؤلـف حيكيه آخر وإنسان سنة؟ عرشين ذلك ترك فلامذا سنة، عرشين بعد فيكون كن: لليشء
 أسمع يب وإذا الباب عىل فوقفت األولياء من رجل لزيارة ذهبت: قال نفسه، عن نفسه الكتاب
 غـري ًقرآنـا يقـرأ هـو فـإذا: قـال إليـه، فأصـغيت قـرآن، تـالوة كأنه -رشفة من- فوق من ًصوتا
 فـالن شـيخي إىل العزيـز كالمـك مـن تلوتـه مـا ثـواب أوهب اللهم: بقوله ذلك وختم قرآننا،

 الـذي القـرآن غـري قـرآن هذا أن نفسه الشيخ تأكد اجلملة هذه فمن ،الخ وفالن فالن وشيخي
 .)١())!املسلمني ديأي بني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كة العنكبوتية عىل هذا الرابط  الكالم عىل الشبا انظر هذ)١(

= 

٢٥٢ 
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 -:الرد عىل الصوفية يف مسألة الكشف: ًثامنا 
 واألمـور الغيبيـة املعـاين من احلجاب، وراء ما عىل االطالع((:الكشف عند الصوفية هو 

وقد يقدمون الكشف عىل أدلة الرشيعة وهذا من الضالل  )١())ًشهودا أو ًوجودا احلقيقية اخلفية
 معـرض يف-رمحـه اهللا -م العقل عىل النقل يقول شيخ اإلسـالم املبني وهم يف هذا مثل من يقد

 يف أخـرى طائفـة ذكـره العقـل، يف هـذا ذكـره الـذي وهـذا": النقل عىل العقل قدم من عىل رده
 ال أنه وذكر يتأول، ال وما يتأول ما بني الفرق يف اإلحياء، كتابه يف حامد أبو ذكره كام الكشف،
 قلبه، يف يقذف إهلي بنور احلق يعرف اإلنسان وإنام اخلربي، العلم من يشء عىل بالسمع يستدل

 خــالف ومــا قــرروه، اليقــني بنــور شــاهدوه مــا وافــق فــام عليــه، الــسمع يف الــوارد يعــرض ثــم
 .)٢())أولوه

 عنــد مقــال فيــه كــان وإن احلــديث وهــذا الــشعراين قــول وأمــا((:يقــول الــشيخ األلبــاين
 تـصحيح ألن ذلـك  !إليـه يتلفـت ال وهـراء طـلفبا الكـشف، أهل عند صحيح فهو املحدثني،
 أحاديث تصحيح إىل يؤدي عليها واالعتامد ، مقيتة صوفية بدعة الكشف طريق من األحاديث

 ، كـالرأي يكـون أن - صـح إن - أحواله أحسن الكشف ألن احلديث كهذا ، هلا أصل ال باطلة
 ال مــا كــل ومــن ، منــه مةالــسال اهللا نــسأل ، اهلــوى يداخلــه مل إن وهــذا ، ويــصيب خيطــئ وهــو

ـــا ســـاربة   .)٣())يرضـــيه ـــادى ي ـــدما ن ـــاين بعـــد أن ذكـــر قـــصة عمـــر عن ـــشيخ األلب يقـــول ال
 إمكـان عـىل و لألوليـاء الكـشف مـن يزعمونـه ما عىل بذلك املتصوفة بعض فاستدالل((اجلبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ١٠٩٣٦٣=audioid&FullContent=page?php.index/audio/net.islamweb.audio://http 

  .٢٣٥  التعريفات للجرجاين ص ) ١(

 ص  البـن تيميـةاملنطقيـني عـىل الـردو ،١/٢١٢  البن تيميـة اجلهمية تلبيس بيان و، - ٥/٣٣٩  البن تيمةالتعارض  درء )٢(
٥١٠. 

 .١/١٤٥  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة )٣(
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 املنفـرد العـاملني رب صفات من ذلك و ال كيف الباطل، أبطل من القلوب يف ما عىل اطالعهم
 الـزعم ذلـك هـؤالء يـزعم كيـف شـعري ليـت و . الـصدور يف مـا عىل االطالع و الغيب بعلم

Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Ñ Ð Ï( :كتابـه يف يقـول وجـل عـز اهللا و الباطل

Ó Ò   (]يـصح تـىح اهللا رسل من رسل األولياء أولئك أن يعتقدون فهل   ]٢٧، ٢٦ :اجلن 
 لـو أنـه عـىل .عظـيم هبتـان هذا سبحانك !! إياهم اهللا بإطالع الغيب عىل يطلعون إهنم يقال أن

 مـن تقـع قـد التي للعادة اخلارقة األمور من فهو كشفا، عنه اهللا ريض لعمر وقع ما تسمية صح
 دليـ أنـه عىل فضال منه صدر الذي إيامن عىل يدل بالذي مثله صدور جمرد فليس أيضا، الكافر
 فهـو إال و كرامـة فهـو مـسلم مـن صدر إن للعادة اخلارق إن: العلامء يقول لذلك و واليته عىل

 الزمـان آخـر يف األكـرب الـدجال يـد عـىل تقع التي قمثال اخلوار هذا عىل يرضبون و استدراج،
 بـه جـاءت ممـا ذلـك غـري و ،)١( فتنبـت نباتك أنبتي : لألرض و فتمطر أمطري، :للسامء كقوله
  .)٢())الصحيحة اديثاألح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٥٦٠ذكر الدجال رقم احلديث :الفتن وأرشاط الساعة، باب :   صحيح مسلم، كتاب) ١(

 ٣/١٠١ة ويشء من فقها ص   سلسلة األحاديث الصحيح) ٢(




 

 
٢٥٥ 




 ، اإلسـالم ادعى)١( ))سبأ بن اهللا عبد(( اسمه هيودي رجل ظهر عندما الشيعة فرقة شأتن
 ، األلوهية مرتبة إىل رفعه ّثم باخلالفة الوصية له وادعى ، ّعيل يف وغاىل ، البيت أهل حمبة وزعم
 .نفسها الشيعية الكتب به تعرتف ما وهذا

 تـزال ال و كانـت و ًانتـشارا، وأكثرهـا ،اإلطالق عىل الفرق أكرب منوتعترب فرقة الشيعة 
 تـأثر قـد و حيـاهتم، مراحل مجيع ويف تارخيهم، طول عىل املسلمني عىل ًرشا وً وباال الفرقة هذه

 .وغريها الفارسية و ديةاليهو بالعقائد الباطلة عقائدهم من كثري يف الشيعة
 يف مـستغلني ، فـرقتهم يف للـدخول النـاس عـىل بالتمويـه الـشيعة فرق من كثري أخذ وقد

 الفرقـة هـذه يـضل أن الـشيطان اسـتطاع الـزمن مـرور مـع و ، البيـت آلل املـسلمني حب ذلك
 مـن سلمنيامل عىل أخطر صاروا و ، ًعظيام ًإغواء املستقيم الرصاط عن يغوهيم و ، ًبعيداً ضالال

 يكونـوا مل إن الـشيعة الرافـضة هـؤالء و((:-اهللا رمحـه- تيميـة ابن اإلسالم شيخ يقول اخلوارج
 وأتبـاع ًوعليـا عـثامن ّكفـروا إنـام أولئـك فإن ،  ...دوهنم فليس ، املنصوصني اخلوارج من ًرشا

 وعمـر ربك أبا كفرت والرافضة ، ذلك قبل مات أو القتال عن قعد من دون ، فقط وعيل عثامن
 رضـوا و عـنهم اهللا ريض الـذين بإحـسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين وعامة وعثامن
 وهلــذا ،  ...واملتــأخرين املتقــدمني مــن وســلم عليــه اهللا صــىل حممــد أمــة مجــاهري وكفــروا ، عنــه

. .اجلمهـور مـذهب مذهبهم يسمون و عنهم خرج من دماء يستحلون و. .امللة أعالم يكفرون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النـصارى، بدين بولص فعل كام وخبثه، بمكره اإلسالم يفسد أن أراد اإلسالم، أظهر ملا الرافضة شيخ سبأ بن عبداهللا كان)١(

 أظهـر الكوفـة عىل قدم ملا ثم وقتله، عثامن فتنة يف سعى حتى املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أظهر ثم النسك، فأظهر
 وخـربه قرقيـسيا، إىل منـه فهـرب قتلـه، فطلـب ًعليـا، وبلـغ أغراضـه، مـن بـذلك ليـتمكن عليـه، والـنص يل،ع يف الغلو

 غـالة مـن سـبأ بـن عبـداهللا: الـذهبي احلـافظ قـال ٨/٤٧٩منهاج الـسنة :  انظرالعلامء من واحد غري ذكره وقد معروف،
 .٢/٤٢٦ال انظر ميزان االعتد.بالنار، حرقه  عليا أن أحسب مضل، ضال الزنادقة،
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 و ّأصـليون كفـار عنـدهم أولئـك ألن ؛ والنـصارى اليهـود كفـر مـن أغلـظ كفـرهم أن يرون و
 الكفار يعاونون السبب هلذا و ؛ األصيل الكفر من باإلمجاع أغلظ الردة كفر و ، مرتدون هؤالء
 يف األسـباب أعظـم مـن كـانوا و ، املـسلمني عـىل التتـار عـاونوا كـام املسلمني من اجلمهور عىل

 وهـم ، العـراق بالد إىل هوالكو قدوم يف و ، اإلسالم بالد إىل الكفار ملك خان جنكيز خروج
 وال مجعـة فيهـا يقيمـون فـال ، اسمه فيها يذكر و ترفع أن اهللا أمر التي املساجد يعطلون هذا مع

 مــن مــشائخهم إن حتــى ، مــشاهد يتخــذوهنا مــساجد املكذوبــة القبــور عــىل يبنــون و ، مجاعــة
 كـان هكـذا.)١())يطـول حـاهلم ووصـف ، رسـوله و بـه اهللا أمـر لـذيا البيـت حـج عىل يفضلها
 األعظـم واخلطـر األكرب العدو طوائفهم واختالف نحلهم تباين عىل الباطنية الروافض هؤالء
 و صليبيني و تتار من اإلسالم أعداء استعمله ًمسموما ًخنجرا امازالو و وكانوا ، املسلمني عىل
 ألقـوا مـا رسعـان)٢( احلكـم إىل وصـلوا حيـنام رأينـاهم قـد و ، الـدين هـذا هـدم أجـل من هيود

 ضـد والكراهيـة احلقد من ًخمتفيا كان ما وظهر ، اخلبيثة وجوههم عن وكشفوا املزيفة بأقنعتهم
 اهللا وأن ، اهللا عنـد مـن حمفوظ الدين أن لوال و ، وعذبوهم قتلوهم و فاضطهدوهم ، املسلمني
 املـسلمني وإبـادة ، اإلسـالم عـىل القـضاء األرشار هؤالء الستطاع يظهره و جيدده من له يبعث
، املـسلمني عـصا شـق كـرب تولـت التـي املـسمومة والـشوكة الكربى الفرقة هي فالشيعة ، ًهنائيا

 . )٣( أمرهم كلمتهم وإضعاف وتفريق
وإظهار بـاطلهم للنـاس بعـد ، وكشف زيفهم، وقد قام مجاعة من العلامء من الرد عليهم

 .ون عىل الناس بحب آل البيت وآل البيت من هم براء أن كانوا يلبس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٧٧  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(

 م٢٠٠٣يف إيران يف عهد اخلميني ويف العراق بعد االحتالل األمريكي للعراق سنة ) ٢(

 وجمموع فتاوى شيخ اإلسـالم ١٣/٢١٩، و ١٢/٣٢، و ١١/٢٤٧، و ١١/٢٧٠تاريخ الشيعة يف البداية والنهاية : انظر) ٣(
  .١/٥٤ وكتاب االنحرافات العقدية والعلمية للزهراين ٦٢د التاريخ نفسه ملحمد لعبدة ص  وكتاب أيعي٢٨/٤٨٢




 

 
٢٥٧ 

 فقد انـربى للـدفاع عـن -رمحه اهللا-ومن هؤالء العلامء الذين بينوا حال الشيعة الشيخ األلباين 
 وكـان ردهـم ،  شبهات الشيعة جتاه الـسنة وأعـالم الـسنة مـن الـصحابة وغـريهمنالسنة، وبيا

 -:عليهم يتمثل يف اآليت 
 

 هلم يف كثري من األحاديث الضعيفة التي كانوا يعتمدون عليها بيان ضال: ًأوال
 أئمـة يف اللعـن بل الطعن البيت أهل أئمة عن الشيعة يروي ....((:يقول الشيخ األلباين 

 : قـالوا أئمـتهم، عـن فضال البيت أهل عامة من أحد عن ذلك يصدر أن أنكرنا فإذا املسلمني،
 ولـيس ! ومجـوا " صـادقني كنـتم إن برهـانكم هـاتوا " : اقلنـ فإذا عنهم، عندنا مروي ذلك بىل

 سـبق كـام عنـه، اهللا ريض معاويـة بتكفري اجلهر عن يتورعون ال أهنم داموا ما منهم، غريبا ذلك
 ريض وعائـشة وعمـر بكـر كـأيب الـصحابة كبـار تفسيق عن وال ،)١(قبله الذي احلديث يف بيانه
 التفـاهم إىل بالـدعوة يتظاهرون كله ذلك مع هم ثم بعضهم، من ذلك سمعت وقد عنهم، اهللا

 .)٢( !؟ جماال للصلح تركوا فهال والتقارب،
 

 -:بيان كذب الشيعة يف مسألة التقارب بينهم وبني أهل السنة : ًثانيا
ظهرت دعوات من بعض أهل الـسنة الـذين ال يعلمـون كثـريا مـن املـذهب الـشيعي إىل 

ومل يكونـوا !عة، ولكن كل ذلك من باب التقيـة التقارب مع الشيعة، ووجدت صدى عند الشي
 اليـوم معـارصهيم بعـض فـإن((:ًيوما صادقني يف التقارب مع أهل السنة يقول الـشيخ األلبـاين 

 القواعد عىل معنا يتفقوا مل ما مستحيل؛ رأيي يف وهذا ! والشيعة السنة بني التقريب إىل يدعون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيده رضب ثم ، خانوا ائتمنوا وإذا جاروا، ملكوا إذا بنوفالن، هم إنام نبات، بشجرة ليست((يقصد احلديث املوضوع ) ١(

 )). يديه عىل هالكم يكون رجال ! عم يا ظهرك من اهللا فيخرج : قال العباس، ظهر عىل

 .٣/٢٠١سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها عىل األمة ) ٢(




 

 
٢٥٨ 

التقـارب يكـون بـني . )١()) !هيهـات وهيهات ًعيا،شي وال ًسنيا حتايب ال التي الصحيحة العلمية
 ،  كثرية، وأما نقاط االختالف فتكون فرعية يمكن التغلب عليهامنقاط االشرتاك بينه، فرقتني

والضوء والظالم، أمر مستحيل، ، أما التقارب بني السنة والشيعة فهو كالتقارب بني املاء والنار
ومـن سـرب القـوم ، كـرون كتبـك و يكفرونـككيف تتقارب مع أناس يكفـرون مرجعيتـك وين

وإذا مـا !يرى أن التقـارب مـع اليهـود أو النـصارى أقـرب مـنهم ، وعرف عقائدهم وما خيفون
 هــو مــا ذكــره للتقريــب الــسليم املنهجأراد أحــد مــن دعــاة أهــل الــسنة التقريــب مــع الــشيعة فــ

 مـن املنبثـق الـصحيح اعتقـادهم لنـرش كبـري بجهـد الـسنة علامء يقوم أن: الدكتورعيل الصاليب
 البـدع، أهـل مـذاهب عـن ومتيـزه صـحته وبيـان ، صىل اهللا عليه وسـلم رسوله وسنة اهللا كتاب

 عـىل والـرد الـسنة أهل كتب من به يستدلون وما وأكاذيبهم الرافضة الشيعة مؤامرات وكشف
 ببيــان كلــه ذلــك مــصاحبة مــن والبــد وبرهــان، وعــدل بعلــم الــسنة ألهــل املوجهــة الــشبهات

 قـد الـسنة أئمـة كـان وإذا الفاسـدة، وأصوهلم ضالالهتم وكشف الرافضة، الشيعة نحرافاتال
 .له خمططا مجاعيا جهدا يكون وأن اجلهد مضاعفة جيب فإنه ذلك يف شاركوا
 اهللا كتـاب إىل الـشيعة وتقريب الباطل وكشف احلق بيان هو للتقريب األصيل املنهج إن

 وعىل السنة أهل علامء خالل من الصحيح، اإلسالم هموف ، صىل عليه وسلم اهللا رسول وسنة
 مـن والبـد العلـامء، مـن وأحفـاده وأبنائـه عـيل املـؤمنني كأمري البيت أهل وعلامء فقهاء رأسهم
 اليوم ينشط والذي األطهار، البيت ألهل يشني الذي الرافيض، التبشريي املد وجه يف الوقوف
 سواء، كلمة عىل املسلمون جيتمع وحتى وأمريكا، أوروبا ويف اإلسالمي، العامل يف قوي بشكل

 الرافـضة الـشيعة علـامء بعـض مـع جيـدي ال كـان وإذا.يتفرقـوا وال مجيعا اهللا بحبل ويعتصموا
 الـسنة ألهـل ملخـالفتهم األصول هبذه احلق وبيان واإلمجاع، والسنة بالقرآن عليهم االحتجاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١/٧٨٩املصدر السابق : نفس) ١(




 

 
٢٥٩ 

 مـذهب وبطـالن وصـحته، الـسنة لأهـ مـذهب بيـان عـن نتوقـف أن ذلـك يعني فال ذلك، يف
- الـسنة أهـل بني الروافض عقيدة انتشار من سيحد فذلك األصول، تلك يف وضالله الشيعة
  .)١())-تعاىل اهللا بإذن

 
  :بيان أن الشيعة يتخذون الكذب وسيلة لنرش مذهبهم الباطل: ًثالثا 

 يزالـون ال الشيعة أن - األسف مع - يؤكد مما وهذا((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
ــف أكــذب - قــدماؤهم وصــف كــام -  ، الوســيلة يف فــارق عمــو ، النبــوي احلــديث يف الطوائ

 وهـؤالء ، لتـشيعهم ًانتـصارا يـضعوهنا التـي األحاديـث عىل وتركيبها األسانيد بلصق فأولئك
 أهنا غريهم ومن منهم القراء وإهيام السنة أهل كتب من واملوضوعة املنكرة األحاديث بالتقاط

 أي يف الـسنة أهل رواه حديث كل ليس أنه ًيقينا يعلمون الشيعة وهؤالء  !السنة أهل عند ثابتة
  .)٢())أسانيد أو طرق له كان ولو ، عندهم صحيح هو كتبهم من كتاب

 
 -:بيان ضالهلم يف تقديس كربالء : ًرابعا 

 تقـديس مكـة ومن ضالل الشيعة ما أقاموه مـن تعظـيم لكـربالء، وتقديـسها أعظـم مـن
 عـىل يـدل مـا األحاديـث هـذه مـن يشء يف لـيس((: -رمحـه اهللا-واملدينة يقول الـشيخ األلبـاين 

 عنـد عليـه للـسجود منهـا قـرص اختاذ واستحباهبا أرضها، عىل السجود وفضل كربالء قداسة
 أرض مـن يتخـذ أن بـه أحـرى لكـان ًمـستحبا ذلـك كـان ولـو اليـوم، الشيعة عليه كام الصالة،
 البيـت أهـل تعظـيم يف وغلـوهم الـشيعة بـدع مـن ولكنـه واملـدين، املكـي فنييالـرش يناملسجد

 فهــم ولــذلك عنــدهم، التــرشيع مــصادر مـن العقــل أن يــرون أهنــم عجــائبهم ومــن وآثـارهم،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢/١٠١٣  أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب لعيل الصاليب ) ١(

 .٢٣/١٨٩   السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها السئ يف األمة ) ٢(




 

 
٢٦٠ 

 أرض عـىل الـسجود فـضل يف يـروون فـإهنم ذلـك ومـع العقليني، والتقبيح بالتحسني يقولون
 .)١ ())بداهة، ببطالنه السليم لالعق يشهد ما األحاديث من كربالء،

 
 :بيان مكر الشيعة يف  الدعوة إىل باطلهم : ًخامسا 

ومن دهاء الشيعة  ومكرهم أهنم ال يدعون يف بداية دعوته للعقائد املدسوسة واملسمومة 
و جيادلون يف أشياء أهل الـسنة يثبتوهنـا قبـل ، يف كتبهم الباطلة، ولكن يظهرون حب آل البيت

 عليه يستدل أن من أشهر عنه اهللا ريض عيل وفضل((: -رمحه اهللا-ل الشيخ األلباين الشيعة يقو
 ، أمثاهلـا مـن بالعـرشات كتـبهم ويـسودون ، هبـا الـشيعة يتـشبث التي ، املوضوعات هذه بمثل

  .)٢())عنه اهللا ريض عيل فضيلة وهي ، جيحدها أحد اليوم يبق مل حقيقة إثبات يف هبا جمادلني
 

 تحذير من التسمية بعبد احلسني ال: ًسادسا 
ومن تعظيم الشيعة آلل البيت أهنم يعبدون أنفسهم آلل البيت، فيتسمون بعبـد احلـسني 

 هـو كـام احلـسني وعبد عىل عبد : بـ التسمية حتل فال وعليه((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 أهـل مـن اجلهلـة بعـض هيفعلـ كـام الرسـول عبـد أو النبـي عبـد : بــ وال ، الـشيعة عنـد مشهور
 .إىل آخر ما ذكره الشيخ األلباين من كالم طويل عن هذه الفرقة الضالة املنحرفة.  )٣())السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٤٥لة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها   سلس) ١(

 . ٢/٢٩٨ املرجع السابق ) ٢(

 . ١/٥٩٦  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ) ٣(




 

 


 

 القـرن يف املعتزلـة سـيطرة مـن الـصعداء النـاس تـنفس أن بعـد األشـعريةالفرقة  ظهرت
 أمـره أول وكان بالبرصة ظهر ،األشعري احلسن أبى إىل نسبة األصل يف وهى .اهلجري الثالث
 عليـه مـا هـو األشـعري إىل االنتـساب أصبح ولقد عنهم، واستقل تركه ثم املعتزلة مذهب عىل
 .اإلسالمية البلدان يف الناس أكثر

،  وكان من أذكيـاء الرجـال-رمحه اهللا- )١(ومؤسس هذه الفرقة هو أبو احلسن األشعري
ثم تركه واختار له مذهب خاص به هو ما يسمى بمذهب ، وكان أول أمره عىل مذهب املعتزلة

ويمكـن أن ، نسبة إليه ثم تركـه إىل مـذهب الـسلف وإتبـاع إمـامهم أمحـد بـن حنبـل، األشاعرة
 -: يف األيت  التي مر هبا أبو احلسن األشعرينلخص هذه املراحل

 .االعتزال حال.. .األول احلال
 -واإلرادة -والقـدرة -والعلـم -احليـاة وهـى: الـسبع العقليـة الـصفات إثبات.. .الثاين احلال

 والـساق ،والقـدم ،ناخلربية، كالوجه، واليـدي الصفات وتأويل. والكالم -والبرص -والسمع
 .ذلك ونحو
 يف كـام، الـسلف منوال عىل ًجريا، تشبيه وال ،تكييف غري من، كله ذلك إثبات.. .الثالث احلال
 وهـى ،(٢)كـالب ابـن إىل وانتـسابه لالعتـزال تركه بعد هو إنام إليه األشاعرة وانتساب، بانةاإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ،  عـرصه يف املعتزلة شيخ اجلبائي عيل يبأ أمه زوج حجر يف نشأ،  األشعري إسامعيل بن عيل احلسن أبو العالمة اإلمام هو)١(

 كـذب تبيـني:انظـر  . هــ ٣٢٤ سـنة تـويف،  الديانـة أصـول عـن اإلبانـة،  اإلسـالميني مقاالت: منها، كثرية مصنفات وله
 . ٣٠٣ / ٢  الذهب وشذرات ،١٨٦ / ١١ والنهاية والبداية  ٨٥ / ١٥  النبالء أعالم وسري  ٣٤ ص املفرتي

 يلقب وكان زمانه، يف بالبرصة املتكلمني رأس :( الذهبي قال . البرصي القطان كالب، بن سعيد بن هللاعبدا حممد، أبو)٢(
ًكالبا ّ َّالُكالبية هم وأصحابه . وبالغته ببيانه نفسه إىل اخلصم جير كان ألنه ُ ِ  واملعتزلة اجلهمية عىل الرد يف مصنفات وله) َّ
َّالُكالبية : ( اإلسالم شيخ قال).١/٣١٢ (نةالس منهاج انظر . أصوهلم بعض يف وافقهم وإن ِ  فيهم الكرامية وكذلك َّ

= 

٢٦١ 




 

 

 الـسلف، مـذهب إىل رجـع إذ فيهـا يـدم ومل ،األشـعري هبـا مـر التـي املراحل من الثانية املرحلة
 مرحلتـه يف إليـه انتـسب ومـن الثانيـة، مرحلتـه يف ولكـن إليـه ينتـسبون األشاعرة بعض ولكن
 قد بني أن سبب ضالل األشـاعرة -رمحه اهللا -، والشيخ األلباين  (١)))السلف وافق فقد الثالثة

 اإلسـالمية الفـرق بعـض أصـابت التي الفتن أكرب من إن((:- رمحه اهللا -هو علم الكالم  يقول
 حقيقـة العـاملني رب كالم هو الكريم القرآن بأن اإليامن عن هبم انحرف أنه الكالم علم بسبب

 هنـاك لكـن . مفـضوح واضـح ذلـك يف فأمرهم خملوق بأنه يقولون الذين املعتزلة أما ،جمازا ال
 وهـم أال اإلسالم عن فيه انحرف مما وغريه القول هذا املعتزلة عىل وترد السنة إىل تنتمي طائفة

 مـن ليس وأنه، القرآن بخلق قوهلم يف للمعتزلة موافقون احلقيقة يف فإهنم واملاتريدية األشاعرة
 بأنـه اإلهلـي للكـالم تفـسريهم وراء ويتـسرتون ،بـذلك يفصحون ال أهنم إال العاملني رب قول
 وأنـه شـاء إذا يـتكلم ال تعـاىل وأنـه ،واملرسـلني ،املالئكـة مـن أحد من مسموع غري قديم نفيس
ومن هذا الكالم يبتني لنا أن األشاعرة ليـسوا مـن أهـل الـسنة واجلامعـة . )٢())األزل منذ متكلم

اجلـواب (( -رمحـه اهللا - الشيخ األلباين هل األشاعرة من أهل السنة واجلامعة ؟ فقال وقد سئل
  .)٣())العدل هم من أهل السنة واجلامعة يف كثري وليسوا من أهل السنة واجلامعة يف قليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) . ٦/٥٥ (الفتاوى ) واحلديث السنة أهل خيالف ما األقوال من كل مقالة يف كان وإن واحلديث، السنة أهل إىل قرب =

 .١٧٧-١١/١٧٤ النبالء مأعال سري انظر .ومئتني األربعني قبل ًباقيا كان وقد كالب، ابن بوفاة أقع ومل ( الذهبي قال

 واختالف اإلسالميني مقاالتو.األشعري احلسن أليب الديانة أصول يف إلبانةا: ملزيد من البحث عن األشاعرة انظر)١(
،و والنقل العقل تعارض درء،و لاللكائيل واجلامعةـ السنة أهل اعتقاد أصول رشح، و األشعري احلسن أليب املصلني
 الصفات،و عساكر البن املفرتى كذب تبيني،و تيمية البن الواسطية العقيدةو  األصفهانية ةالعقيدو  التدمرية العقيدة
 ابن موقف،و احلوايل لسفر العقيدة يف األشاعرة منهج،و اجلامي عيل بن أمان حممد.د النبوية، والسنة الكتاب يف اإلهلية
 .خالد عبداللطيف . لسنة واألشاعرة د، والفرق بني أهل ااملحمود صالح الرمحن عبد.د األشاعرة، من تيمية

  .٥٧  ختريج العقيدة الطحاوية لأللباين ص  ) ٢(

 حيمـل هنـا عـىل العلـامء املحتهـدين الـذين –رمحـه اهللا –وقـول الـشيخ األلبـاين  . ٢٣٧ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٣(
= 

٢٦٢ 




 

 
٢٦٣ 

 -:أقول قد خالفوا أهل السنة واجلامعة يف مسائل عديدة منها 
 اخلربيـة الصفات خاصة السلف، عنه هنى الذي بالتأويل وجل عز اهللا صفات يف خوضهم -١

: صـفات مثل - وسلم عليه اهللا صىل - رسوله هبا وصفه أو نفسه هبا اهللا وصف التي واألفعال
 النــزول،: مثـل تعــاىل اهللا وأفعـال العـرش، عــىل واالسـتواء والوجـه، والــنفس، والعـني، اليـد،

 ذكرهـا التـي اخلربيـة الـصفات مـن ونحوها والبغض، واحلب، والغضب، والرضا، ،واملجيء
 كـام هبـا يؤمنـوا مل فـإهنم - وسـلم عليـه اهللا صىل - اهللا رسول عن صحت أو كتابه، يف تعاىل اهللا

 شـبهة مـن ًهروبـا ظاهرهـا، غـري إىل ألفاظهـا ورصفـوا أولوهـا بـل الـسلف؛ فعـل وكام جاءت
 ملعانيه، وتعطيل اهللا، لكالم حتريفهم من هذا فعلهم عىل يرتتب عام وغفلوا والتمثيل، التجسيم
 .علم بغري اهللا عىل والقول

 وعلـم واجلـدل العقـل عىل تعويلهم: السنة أهل األشاعرة فيها خالف التي األصول ومن  -٢
 القواطــع يــسمونه مــا- العقــل وتقــديمهم والغيــب، القــدر ومــسائل اهللا، صــفات يف الكــالم
 صـفات مسائل يف بل االعتقاد، مسائلو الغيب أمور يف ،)والسنة الكتاب (النقل عىل -العقلية

 .!تعاىل اهللا
 الربوبيـة، توحيـد يف حيـرصه بـام التوحيـد تفـسريهم: الـسنة ألهـل املخالفـة أصـوهلم ومن. -٣

 بـه أرسـلت الـذي التوحيـد أنـه مـع وحـده، تعـاىل هللا والعبـادة األلوهيـة توحيـد عـن وغفلتهم
ــال الرســل، ــاىل اهللا ق )    . /! " # $ % & ' ) ( * + , - (:تع

E D C (: تعـاىل قـال اخللـق، اهللا خلـق أجلـه مـن الـذي التوحيـد وهـو. ]٢٥:األنبياء[

H G F   (]يف والوقـوع العبـادات، يف بالبدع التلبس نجد لذلك...  ]٥٦:الذاريات 
 -.العبادة توحيد يف لتساهلهم املتأخرين، األشاعرة إىل ينتسبون فيمن كثري يات،الرشك بعض

 والقـدر، واإليـامن، ، القـرآن يف قـوهلم: مثـل أخـرى أصـول يف الـسنة أهـل خالفوا أهنم كام-٤
 األمـور، هلـذه نظـرهتم يف املرجئـة وبـدع والفلسفية الكالمية باألصول تأثروا حيث والنبوات،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لنووي واإلمام ابن حجر العسقالين رمحهام اهللا تأثروا بمذهب األشاعرة يف بعض األقوال املخالفة للسلف مثل اإلمام ا =




 

 
٢٦٤ 

 والفالسـفة واملعتزلـة واملرجئـة الـسنة أهـل بني والباطل احلق من ًخليطا يهاف عقيدهتم فجاءت
ــريا جتــدهم لــذا ــة فلــسفية مــصطلحات يــستخدمون مــا ًكث  والــصواب للحــق حمتملــة وكالمي

  .)١ (والسنة الكتاب ألفاظ عن وختتلف وضدها،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  منهج األشاعرة يف العقيدة لسفر احلـوايل وكـذلك موقـف شـيخ اإلسـالم مـن األشـاعرة للـدكتور عبـدالرمحن املحمـود ) ١(

والفرق بني عقيدة أهل السنة واألشاعرة خلالد بن عبداللطيف بن حممد نور  وكتاب أصول وتاريخ الفرق مجع وترتيـب 
 .١/٤٩١صطفى بن حممد مصطفى   م




 

 
٢٦٥ 


 

حــدى الفــرق الكالميــة التــي تنتــسب إىل اإلســالم ذات املفــاهيم واآلراء املرجئــة هــي إ
وسـميت مرجئـة ألهنـم أخـروا العمـل عـن مـسمى اإليـامن ، العقدية اخلاطئة يف مفهوم اإليامن

فاأليامن عندهم ال عالقة له بالعمل بل جمرد التـصديق أو النطـق عنـد بعـضهم أو املعرفـة عنـد  
، باطلة أن اإليامن ال يزيد وال ينقص، وأن إيامن أفـسق النـاسالبعض األخر، و من عقائدهم ال

، ورشهم كإيامن جربائيل والنبي صىل اهللا عليه وسـلم وكـإيامن أيب بكـر وعمـر ريض اهللا عـنهام
 .ولقد انترشت مقالتهم هذه يف كثري من الفرق املنحرفة 

 -:ر وكان هلذه الطائفة الضالة أثر خطري عىل من اعتنقها فمن هذه األرضا
  .املفهوم هذا مقتضيات وضمور اهللا، إال إله ال مفهوم اضطرابً:أوال

 لفـظ مـن أكثـر يعنـي ال املسلمني من كثري عند وصار اهللا، إال إله ال مفهوم اضطرب لقد
 وهلـا الـدين، هذا مفتاح هي وإنام تقال، كلمة ليست الشهادة أن هؤالء ويتناسى باللسان، جمرد

 .الشيطان عبادة فهي وإال له، إال طاعة وال اهللا، إال معبود ال أنه تعني ةالشهاد إن أو مقتضياهتا
 يف اهللا إال تعبــد وال التعبــد، شــعائر يف اهللا إال تعبــد وال القلــب، عقيــدة يف اهللا إال تعبــد فــال

 احلقيقـي املعنـى هـو فهـذا... بـبعض بعـضهم البرش عالقة تنظم التي والتنظيامت الترشيعات،
 يف اجلهـد واسـتمر القلـب، يف لرتسـيخه يتنزل كله املكي العهد يف القرآن كان والذي للشهادة،

 .سبحانه أمر كام يعبد أن جيب ًإهلا هنالك أن الناس ليعلم املدين العهد
 مؤمنــون، أهنــم عــىل الغــافلني ليطمــئن األخــري العــرص يف جــاء اإلرجــائي الفكــر أن إال
 !اإليامن فيها استقر قد قلوهبم مادامت

 .-: أدى إىل املحاذير التالية القلوب ألعامل املرجئة إمهال نتائج : ًثانيا
 .تركها أو العبادة مفهوم انحسار -أ

 .الرشك مظاهر وتفيش األلوهية توحيد انتقاص -ب




 

 
٢٦٦ 

 .والفجور الفسق تفاقم -ج
 .واستهزاء سخرية اهللا دين عىل والعلامنيني املالحدة جترؤ :ًثالثا

 . )١ (الفاسدة وضالالهتم املرجئة وتأويالت اهللا، رشع حتكيم بقضية االستهانة :ًرابعا 
ًوملا كان هذا هو اخلطر العظيم املحدق باألمة اإلسالمية سـواء كـان يف العـصور املاضـية 
التـي ظهـرت فيهـا بدعـة املرجئـة أو يف عـرصنا كـان علـامء األمـة اإلسـالمية املتبعـون للكتــاب 

لح هلم باملرصاد فمن هؤالء العلـامء يف هـذا العـرص والسنة السائرون عىل مذهب السلف الصا
 –رمحه اهللا -الشيخ األلباين 

  -:بني أهنم من الفرق اإلسالمية الضالة : ًأوال
واملرجئة هم فرقة من فرق اإلسالم يعتقدون أنه ال يـرض مـع اإليـامن ((: - رمحه اهللا-قال

أن اهللا أرجأ تعذيبهم عىل املعـايص ُمعصية كام ال ينفع مع الكفر طاعة سموا مرجئة العتقادهم 
ال يـرض : هم فرقة من الفرق الضالة التي تقول (( :-رمحه اهللا-ًوقال أيضا  .)٢())أي أخره عنهم

وكـل ضـاللة يف ،  وكـل بدعـة ضـاللة .)٤())اإلرجاء بدعة((ًوقال أيضا . )٣())مع اإليامن معصية
 . النار 
 .عتقاد الضال بيان األرضار املرتتبة عىل هذا اال: ًثانيا 

اإلرجـاء مــن أسـباب الفــساد يف األرض بــل حيملهـم مــذهبهم هــذا عـىل تكــذيب آيــات 
 بعد تعليقـه -رمحه اهللا -الوعيد التي جاءت يف حق العصاة من هذه األمة يقول الشيخ األلباين 

  ً قـال الـشيخ معلقـا))وال نقول ال يرض مع اإليامن ذنب ملن عمله((عىل قول الطحاوي رمحه اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٥٠ كتاب بدع االعتقاد وأخطارها عىل املجتمعات اإلسالمية للمؤلف حممد حامد النارص ص ) ١(

  .٣٣ كتاب اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم ص ) ٢(

  .١/١٩  خمترص البخاري لأللباين ) ٣(

 . ٧/١٣٧  السلسلة الصحيحة لأللباين ) ٤(




 

 
٢٦٧ 

وذلك ألنه من قول املرجئة املـؤدي عـىل التكـذيب بآيـات الوعيـد وأحاديثـه الـواردة يف حـق ((
 . )١())....العصاة من هذه األمة 

 -: من بدعة اإلرجاء – رمحه اهللا –براءة الشيخ األلباين : ًثالثا 
 إن" :-اهللا رمحـه- أمحـد اإلمـام مـسند يف )٢(ّالطاعن عىل ّرده معرض يف -اهللا رمحه- قال

 وآثـار ُّوالـسنة الكتـاب يف جـاء بـام يقولون ال أهنم املعلوم ومن املعتقد، ّماتريدي حنفي الرجل
 العلـامء مجـاهري وعليـه اإليامن من األعامل وأن وينقص يزيد اإليامن بأن الترصيح من الصحابة

ًسلفا ًوخلفا َ  بإنكـار ليـرصحون إهنـم بل املخالفة، عىل ّيرصون يزالون ال فإهنم احلنفية؛ عدا ما َ
َّردة ذلك بأن ّرصح من منهم إن حتى عليهم، ذلك  .)٣())-تعاىل باهللا والعياذ- وكفر ِ

 العمـل ُّأي: سـئل (  صـىل اهللا عليـه وسـلماهللا رسـول أن هريـرة أيب حديث((:ًوقال أيضا
 من اإليامن كون وجه تيمية ابن اإلسالم شيخ فصل قد "..ورسوله باهللا اإليامن": قال أفضل؟
 أقول .البسط شاء من فلرياجعه اإليامن كتابه يف -عليه مزيد ال بام- ينقص و يزيد وأنه األعامل

 مـذهب ًمقـررا ًعامـا عـرشين مـن أكثـر منذ كتبته ُكنت ما هذا"): -اهللا رمحه- للشيخ والقول(
 اجلهلـة بعـض -اليـوم- يـأيت ثـم اإليـامن، مـسائل يف -احلمد وهللا- ُّالسنة أهل وعقيدة السلف

 جهالـة من عليه هم ما سوء من املشتكى اهللا فإىل!! باإلرجاء فريموننا الصغار والناشئة ألغامرا
 .)٤())وغثاء وضاللة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦١ة الطحاوية ص  رشح العقيد) ١(

  .٩الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد لأللباين ص : هو عبدالقدوس اهلاشمي انظر ) ٢(

 .٣٢املصدر السابق ص ) ٣(

 .٣٢نفس املصدر السابق ص ) ٤(
 .٣٣املصدر السابق ص) ٤(
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 القرن ائلوأو عرش التاسع القرن أواخر يف اهلند يف ظهرت مبتدعة طائفة هم : لقرآنيونا
 اهلند عن استقالهلا بعد باكستان إىل ومؤسساهتا أنشطتها بمعظم انتقلت ثم امليالدي، العرشين

 ، بـزعمهم الـسنة دون بـالقرآن تأخـذ ،"الربويزيني" اسم حتت اهلدامة حركتها تزاول تزال وما
لـوم أن واملع، (١)ذلـك وغـري القيامـة يـوم للمـؤمنني  والـشفاعة ، الربزخ أحوال ينكرون وهم

2 3 4 5 6 7 8 9  (وتبينه قال تعاىل ، وتوضحه، السنة تفرس القرآن

 يف الطرق أصح إن((:-رمحه اهللا -يقول ابن كثري  ]٤٤:النحل[)   : ; > = <
َّيفرس أن ذلك َ ِأمجل فام بالقرآن، القرآن ُ ْ ِّفرس قد فإنه مكان يف ُ  ذلـك أعيـاك فـإن آخر، موضع يف ُ

 إدريس بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام قال قد بل له، وموضحة للقرآن شارحة فإهنا بالسنة فعليك
. القـرآن مـن فهمـه ممـا فهـو وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول به حكم ما كل: اهللا رمحه الشافعي،
ــــــال ̧ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (:تعــــــاىل اهللا ق

Ç   (]تعاىل وقال ، ]١٠٥:النساء:)  ; : 2 3 4 5 6 7 8 9

 إين أال(: وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول قـال وهلـذا، ]٤٤:النحل[)   > = <
 القـرآن؛  ينـزل كـام بالوحي، عليه تنزل ًأيضا والسنة. السنة: يعني )٢( )معه ومثله القرآن أوتيت

أال إين أوتيـت : ( وقـال ابـن القـيم بعـد أن صـحح حـديث. )٣())القـرآن يـتىل كام تتىل ال أهنا إال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بترصف يسري١/١٣٢ شبهات القرآنيني حول السنة النبوية ملحمود حممد مزروعة ص)١(

 بن املقدام حديث من ٤٦٠٤ لزوم السنة رقم احلديث:السنة، باب: كتاب داود وأبو ١٣١/ ٤ املسند يف أمحد إلماما رواه )٢(
 .٢٦٤٣صحيح اجلامع رقم :، وصححه األلباين انظر عنه اهللا ريض كرب، معدي

  .١/٧ تفسري ابن كثري املقدمة ) ٣(




 

 
٢٦٩ 

- اهللا رمحـه -تيميـة ابـن اإلسالم شيخ وقال. )١())شك بال ةالسن هو وهذا: ) القرآن ومثله معه
 . )٢())عنه وتعرب عليه وتدل القرآن تفرس السنة:

لقد جاءت السنة ببيان الصالة و رشوطها وأركاهنا ومستحباهتا وكـذلك مقـادير الزكـاة 
جباته ومفـسداته وغريذلـك مـن اوكيفية الصيام ومفطراته وكذلك احلج وأركانه ورشوطه وو

ال بد أن ، لعبادات فال يمكن ألي أحد أن يأخذ من القرآن األحكام الرشعية ويطبقها بطريقتها
 .يرجع إىل السنة وإال أحدث وابتدع وزاد يف الدين ما ليس منه 

ــه اهللا صــىل النبــي...((: - رمحــه اهللا-يقــول الــشيخ األلبــاين  يبــني الــذي هــو وســلم علي
 وأن املعرفـة حـق وتفـسريه تأويله يعرف الذي وحده وه وأنه القرآن من عليه نزل ما للصحابة

 كـان ولـذلك وسـلم عليـه اهللا صـىل بيانـه عن االستغناء يمكنه ال - الصحابة من حتى - غريه
 بـه عمـل فـام خطـاه يتتبعـون - العبادات من كغريها - احلجة هذه يف عنهم اهللا ريض الصحابة

  : اسالن من فريقني عىل ظاهر رد ففيه به عملوا يشء من
 هبـم حاجـة ال أن يزعمـون، بريء منهم والقرآن " القرآنيني " ب أنفسهم يسمون طائفة

. وآداهبا العربية باللغة املعرفة ذلك يف ويكفي، والسالم الصالة عليه النبي سنة إىل القرآن لفهم
 ،بلغـتهم القـرآن نـزل أقحـاح عـرب وهم سيام ال عرفت ما وأصحابه جابر يكف مل هذا أن مع
 عن خرجوا أن املذكور زعمهم نتيجة من وكان، األعاجم من جلهم أو كلهم الطائفة هذه امبين

 ،صومنا غري وصومهم حجنا غري وحجهم صالتنا غري فصالهتم جديد بدين وجاءوا اإلسالم
 مـرص إىل نـتهمتف رست ثـم اهلنـد يف هـؤالء نبـغ وقـد، توحيـدنا غـري توحيـدهم لعل أدري وال

 منـه عـرف قـرأه مـن مؤلفـه اسـم عليـه لـيس " الـدين " باسـم كتابـا هلـم قرأت وكنت وسوريا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٦  التبيان يف أقسام القرآن البن القيم  ص ) ١(

  .٢/٢٦ دقائق التفسري  البن تيمية  ) ٢(
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 .)١()) الفريقني رش املسلمني اهللا كفى الدين من وخروجهم ضالهلم
وهؤالء الذين يريدون أن يفصلوا بني الكتاب والسنة  قد حذر منهم النبي صىل اهللا عليه 

: ل شبعان عىل أريكته يقولأال إين أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رج( :وسلم حيث قال
 علـــيكم هبـــذا القـــرآن فـــام وجـــدتم فيـــه مـــن حـــالل فـــأحلوه ومـــا وجـــدت فيـــه مـــن حـــرام

 )٣(بل من املؤسف أن بعض الكتاب األفاضـل((- رمحه اهللا -يقول الشيخ األلباين.)٢()فحرموه
 إال ًألف كتابا يف رشيعة اإلسـالم وعقيدتـه  ذكـر يف مقدمتـه أنـه ألفـه ولـيس لديـه مـن املراجـع

 .)٤())!!القرآن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٤  حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم  لأللباين ص ) ١(

 يقـال أن عنـه هنـى مـا : بـاب  العلـم يف الرتمـذي وأخرجه ، ٤٦٠٤ رقم السنة لزوم يف ٌباب ، السنة كتاب يف داود أبو رواه)٢(
 كـام صـحيح : األلباين وقال ، الوجه هذا من يبغر حسن حديث هذا : وقال ، ٢٦٦٦ ديثرقم احل ؟ النبي حديث عند
  .٣٨٤٨ رقم  داود أيب سنن صحيح يف

  .اإلسالم عقيدة ورشيعة طبعة دار الرشوق: حممود شلتوت وكتابه هو / هو فضيلة الشيخ ) ٣(

  .١٠ كتاب منزلة السنة يف اإلسالم لأللباين ص  ) ٤(
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الدعوة  السلفية منهج كامل  لفهـم اإلسـالم والعمـل بـه  وتطبيقـه والـدعوة إليـه بكافـة 
 الـدين عنوالسياسة جزء من الدين وال يمكن فصل السياسة ، الوسائل املرشوعة واملستطاعة

 .ن يربط بالكتاب والسنة ومن هذه األشياء السياسة وكل شئ ال بد أ
 -:السياسة يف اللغة : ًأوال

 : وقــال اجلــوهري، ))وســست القــوم أسوسـهم سياســة وكــذلك الــدواب((قـال ابــن دريــد 
 ، ))سست الرعية سياسة وسوس الرجل أمور النـاس عـىل مـا مل يـسم فاعلـه إذا ملـك أمـرهم((

َّوسـواس ساسـة قـوم مـن ٌسـاس ورجـلقام به :  األمر سياسة اسـوس((:وقال ابن منظور  ُ ... 
أمرهتـا : وسـست الرعيـة سياسـية ((:وقال الفريوزآبـادي  ، ))جعلوه يسوسهم: وسوسه القوم 

ُأدب وأدب: وهنيتها وفالن جمرب قد ساس وسيس عليه  كان بنو إرسائيـل (ويف احلديث ، )١()) 
 .)٣())أي يتوىل أمرهم كام يفعل األمراء والوالة بالرعية )٢()يسوسهم أنبياؤهم

 -:السياسة يف االصطالح  :ًثانيا 
ــوي ــال الكف ــق املنجــي يف العاجــل ((: )٤(ق ــق بإرشــادهم إىل الطري ــصالح اخلل هــي است

ن الـسالطني وامللـوك واآلجل  وهي من األنبياء عىل اخلاصة والعامة يف ظاهرهم وباطنهم ومـ
 عـىل اخلاصـة يف بـاطنهم ال – ورثـة األنبيـاء –عىل كل مـنهم يف ظـاهرهم ال غـري ومـن العلـامء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد  ص ) ١( ــن دري ــة الب ــرة اللغ ــصحاح ١/١٧٩  مجه ــوهري  ، وال ــن املنظــور ٣/٩٣٨للج ــرب الب ــسان الع ، ٦/١٠٨، ول

  ٧١٠والقاموس املحيط  للفريوزآبادي ص  

اإلمـارة، بـاب : ومـسلم كتـاب ٣٢٦٨ما ذكر عن بنـي إرسائيـل رقـم احلـديث :بدء اخللق، باب :أخرجه البخاري كتاب ) ٢(
 .٤٨٧٩الوفاء ببيعة اخلليفة األول فاألول رقم احلديث :

 .١/١٠٣١ن األثري باب السني مع الواو  النهاية الب) ٣(

 وويل عـاش االحناف قضاة من كان) الكليات (صاحب: البقاء أبو ،الكفوي القريمي احلسيني موسى بن أيوبأبو البقاء )٤(
  .٢/٣٨األعالم للزركيل :  انظر ١٠٩٤ا سنة هب فتويف استانبول إىل وعاد.وببغداد وبالقدس، برتكيا،) كفه (يف القضاء
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 .)١())غري
ــرشعية((:وقــال عبــدالوهاب خــالف  هــي تــدبري الــشئون العامــة للدولــة : فالــسياسة ال

صـوهلا الكليـة اإلسالمية بام يكفل حتقيق املصالح ودفع املضار مما ال يتعدى حـدود الـرشيعة وأ
 .)٢())وإن مل يتفق وأقوال املجتهدين

رعايــة شــؤون األمــة بالــداخل واخلــارج وفــق أحكــام ((: وقــال قطــب مــصطفى ســانو
غيـاث (( يف كتابـه )٤(ومن أمهيتها فقد ألف فيها مجاعة من أهل العلم منهم اجلويني، )٣())الرشع
 يف كتابــه )٦(وكـذلك أبـو يعـىل الفـراء، ))األحكـام الــسلطانية(( يف كتابـه )٥(واملـاوردي، ))األمـم

 وابـن القـيم يف كتابـه ، ))الـسياسة الـرشعية(( وشيخ اإلسـالم يف كتابـه ، ))ةاألحكام السلطاني((
 وغــريهم كثــري مــن ، ))الرتاتيــب اإلداريــة(( يف كتابــه )٧( وعبــداحلي الكتــاين))إعــالم املــوقعني((

ًوهي مطلوبة وواجبـة عقـال ورشعـا قـال .  عيةًالفقهاء كتبوا يف كتب الفقه أبوابا للسياسة الرش ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥١٠ الكليات للكفوي ص  ) ١(

 .١٥ الساسة الرشعية خلالف ص  )  ٢(
  .٢٣٩  معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب مصطفى سانو   ص ) ٣(

 مكـة إىل خـرج نيسابور، نواحي من جوين يف ولد الشافعي، الفقيه ،اجلويني حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد وه)٤(
. واإلرشـاد الفقـه، يف الربهـان مؤلفاتـه منهـ  ٤٧٨ سنة تويف احلرمني إمام له قيل فلهذا وباملدينة سنني، أربع فجاورفيها

 .٤/١٦٠م للزركيل األعال ،١٢/١٣٦ البن كثري  والنهاية البداية ،٣/١٦٧  البن خلكاناألعيان وفيات: انظر

 ،هـ٣٦٤ سنة البرصة يف ولد الكثرية التصانيف أصحاب ومن الباحثني، العلامء من املاوردي احلسن أبو حبيب بن حممد بن عيل هو )٥(
 البدايـة ،٣/٢٨٥  البن العامدالذهب ذراتش ،١٢/١٠٢  للخطيب البغداديبغداد تاريخ يف ترمجته: انظر هـ، ٤٥٠ سنة وتويف

 .١٢/٨٧البن كثري والنهاية

 الفنـون وأنـواع والفروع االصول يف عرصه عامل: هـ٣٨٠ ولد سنةيعىل أبو ،الفراء ابن خلف بن حممد بن احلسني بن حممد )٦(
 . ٣٥/٧٤سري أعالم النبالء  للذهبي : هـ انظر ٤٥٨له تصانيف عديدة تويف سنة وكان شيخ احلنابلة من أهل بغداد 

 ولـد ورجالـه باحلـديث عـامل: الكتـاين احلـي بعبـد املعـروف االدريـيس، احلـسني حممـد الكبـريبن عبـد بـن احلي عبد حممد )٧(
 .٦/١٨٧األعالم للزركيل : هـ انظر١٣٨٢ن املؤلفات تويف سنة هـ له العديد م١٣٠٥باملغرب سنة 
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  )١(األفوه األودي
  سادوا مــــــهلاجه إذا راةــــــس وال   هلم رساة ال فوىض الناس يصلح ال

   ادــــــــــأوت رســـــت مل إذا عامد الو   دةـــبأعم إال ىــــيبتن ال تـــــــوالبي
        كادوا الذي األمر أدركوا وساكن   دةــــــــوأعم ادــــــأوت عـــــــجتم فإن 

 )٢( ادــــــــتنق فباألرشار تولت فإن   صلحت   ما الرأي بأهل األمور هتدى
 -:والسياسة تنقسم إىل قسمني 

مبتغاها وهـدفها إقامـة ديـن اهللا ، لصدق والعدل والعلم قائمة عىل اسياسة رشعية:األول 
ومـن ،فهذه سياسة حممـودة ومطلوبـة ، ونرش الرسالة املحمدية يف أرجاء املعمورة ، يف األرض

 .يقوم هبا فهو عىل خري عظيم 
  قائمـة عـىل النفـاق والكـذب واملـصالح وأكـل خـريات األمـم سياسة غري رشعية: الثانية 

فهذة سياسة مذمومة والعـاملون فيهـا ظلمـة قتلـة سـفاكني ، اد يف األرضونرش الفساد واإلفس
فــإن الــسياسة نوعــان، سياســة ظاملــة فالــرشيعة حترمهــا، ((: -رمحــه اهللا-قــال ابــن القــيم ، دمــاء

فـإن اهللا سـبحانه …وسياسة عادلة هي عني الـرشيعة علمهـا مـن علمهـا وجهلهـا مـن جهلهـا
القــسط، وهــو العــدل الــذي قامــت بــه الــسموات أرســل رســله، وأنــزل كتبــه ليقــوم النــاس ب

واألرض، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه، بأي طريق كان فثم رشع اهللا ودينـه، بـل 
قد بني اهللا بام رشعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده، وقيام الناس بالقسط، فـأي 

لفة له، بل موافقة ملا جـاء بـه، بـل طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين، ليست خما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سـيد وكـان اجلاهليـة يف القـدماء الـشعراء كبار من األفوه كان: قال الكلبي جاهيل يامين شاعر: مالك بن عمرو بن صالءة )١(

كتـاب األغـاين أليب الفـرج :  انظـر  حكامئهـا مـن تعـده والعـرب رأيـه عـن يـصدرون وكـانوا حروهبم يف وقائدهم قومه
 .١٢/١٩٨األصفهاين 

 .١/٢٣٧وكتاب األمايل أليب عيل القايل ، ١/٢١٤  روضة العقالء البن حبان البستي ) ٢(




 

 

فالسياسة هي من ... ": - رمحه اهللا - )٢(قال الشيخ مقبل الوادعيو. )١( )،هي جزء من أجزائه
الدين، والذين حياولون فصل الدين عن السياسة، أو فصل السياسة عن الدين، حياولون هـدم 

لث اإلسالم أو أكثر، فنحن ال ففصل الدين عن السياسة معناه هدم قدر ث... كثري من اإلسالم
نحارب السياسة لذاهتا، نحارب السياسة بمعنى الكذب واخلداع واخليانة، هـذه نحارهبـا، أمـا 

 )٣(.))نفصل الدين عن السياسة فهذا أمر نحن نحاربه، ونحذر منه واهللا املستعا
وضـع   وعىل خطـورة الةواملسلمون يف هذه العصور املتأخرة متفقون عىل عظم املسؤولي

ًاملــزري باملــسلمني مــن كــل اجلوانــب ســواء التعبديــة أو العلميــة أو االجتامعيــة أو االقتــصادية 
 متفقون عىل الداء ولكن اختلفوا عـىل الـدواء وتـشعبت هبـم اآلراء وكـل ونوكلهم أي املسلم
وأن عىل األطراف األخرى أن يسريوا وراءه حتى خيرج املسلمون من هـذا ، يدعي أنه املصيب

فمنهم من يرى أن العمـل الـسيايس وإصـالح األمـة يكـون مـن خـالل إصـالح ،  املظلم النفق
احلكم وأنه املضغة التي إذا صلحت صلح سائر األمة وإذا فسدت فسد سائر األمـة مستأنـسني 

فاجتـه إليـه بقلبـه وقالبـه وبـذل قـصارى  )٥()بالقرآن يزع ال ما بالسلطان )٤(يزع اهللا فإن(باألثر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥  الطرق احلكمية البن القيم  ص) ١(

 تلقى تعليمه يف بداية مشواره العلمي يف مكة ثم يف قريته باليمن ثـم رجـع  أحد العلامء املعارصينمقبل بن هادي الوادعي) ٢(
 سوالتحق بمعهد احلرم ودرس به إىل أن انتهـى مـن الثانويـة ثـم التحـق باجلامعـة اإلسـالمية وأخـذ شـهادة البكـالوريو

ه العديد من املؤلفـات منهـا واملاجستري ثم رجع إىل بلده ونرش السنة وذاع صيته يف األفاق وجاءه الطلبة من كل مكان ول
الـشيخ مقبـل الـوادعي وآرائـه : كتـاب :  انظـر))هــ١٤٢١((الصحيح املسند مما لـيس يف الـصحيحني وغـريه تـويف سـنة 

 .للعامري 

 م٢٠١٠ أغسطس عام ٢٧  جملة صدى الريادة ) ٣(
عظـائم خمافـة الـسلطان أكثـر ممـن مـن يّكـف عـن ارتكـاب ال: أي  (( ٩٧٠قال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث ص ) ٤(

ً يقال وزغه يزغه وزغا فهو وازغ إذا كفه ومنعه– تعاىل –يّكفه خمافة القرآن واهللا  َ. (( 

 غريـب يف النهايـة: ينظـر األثـر وملراجعـة - عـنهام اهللا ريض - عفـان بـن وعـثامن اخلطاب بن عمر: عن خمتلفة بصيغ روي )٥(
 للخطيـب بغـداد وتـاريخ ٢/١٠  البـن كثـريوالنهايـة والبدايـة ،٣/٦٠ كثـري ابـن تفـسري و ،١٧٩ / ٥  البن األثـرياألثر

= 

٢٧٤ 




 

 
٢٧٥ 

 .ه أن يصل إىل مراده ويعيد لألمة جمدها الضائع وعزها املفقود جهده فيه لعل
وهناك فريق آخـر يـرى أن العمـل الـسيايس فـرض كفـائي، ولـيس اآلن وقتـه ألن  األمـة 

وبعد عن اهللا كبري فهي ال تعرف من اإلسالم إال اسـمه وال مـن القـرآن ، تعيش يف جهل عظيم
ا عـن رهبـا وموالهـا إال مـن رحـم اهللا  وهـم إال رسمه، وما حصل هلا من ذل فهو بسبب بعده

قليل فلذلك ال بد من أن األمة تعرف خالقها ومـا اهلـدف مـن خلقهـا ؟ لتعبـد اهللا عـىل بـصرية 
بعيدة من الرشك متطهرة من األوثان تائبة إىل رهبا من معاصيها ومـا فيهـا مـن الطغيـان وذلـك 

عبارته التي حفظـت عنـه -رمحه اهللا - عن طريق التصفية والرتبية ولذلك أطلق الشيخ األلباين
فمراده من هذه العبـارة ، )١())من السياسة اآلن ترك السياسة((:سواء يف حمارضاته أو يف جمالسه 

وتـصفيتها مـن ، أن يرصف العلامء والـدعاة واملـصلحني إىل تربيـة األمـة عـىل الكتـاب والـسنة 
غل باألسـاس يف التـصفية والرتبيـة األلبـاين منـشالـشيخ ف، الرشك والبدع وعظـائم املخالفـات 

تطبيق العلم النافع، والقيام بالعمل الـصالح، وهـو أمـر : مفتاح عودة جمد اإلسالم«باعتبارمها 
  وليس مراده النفي املطلق للسياسة ألهنا كام ذكرنا من الدين وإذا تزامحـت املنـافع قـدم جليل، 

 . األهم واألفضل وما فيه نفع متعدي
حامل هـم أمتـه نحـسبهم واهللا ،ساعي إىل إرضاء اهللا ،طالب للحق ، تهدوكال الطرفني جم

ولكـن قـد يـصيب فريـق وخيطـئ ، حسيبهم أهل إخالص وبذل وتضحية من أجل هذا الدين 
، واملعصوم من عصمه اهللا وال ندعي ألحد من الناس أن احلق معه حيـث حـل أو نـزل ، فريق 

ع الكتاب والـسنة فمـن وافقهـا قبـل  ومـن وال نتعصب ألحد بل نوزن كل واحد بميزان الرش
خالفها رددنا خمالفته إليه مع احلفاظ عىل كرامته وإخوته اإليامنيـة وحفـظ جهـاده وعرضـه مـن 

 .ألسنة الذين ال يرون الشمس إال عرب ثقب واحد هو ثقب الشيخ أو احلزب أو اجلامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٦٨  للبهويتالقناع كشافو ،١/١١٨ الرب عبد البن والتمهيد، ٤/١٠ البغدادي =

  .٢٨  السياسية التي يريدها السلفيون ملشهور حسن ال سلامن ص ) ١(




 

 
٢٧٦ 

املـسلمني فالداعيـة هـو وأيضا فإنه قد يصلح يف بلد ما ال يصلح يف بلـد آخـر مـن بلـدان 
 .الطبيب الذي يعني الداء ويصف الدواء املناسب بعيد عن التقليد واملحاكاة واملجاملة

ًومـن النـصح أيـضا أن نـشغل النـاس فـيام يـنفعهم ((: - رمحـه اهللا-يقول الـشيخ األلبـاين
صالة وهذا مـا بـدأ بـه الرسـل علـيهم الـ، )١())بتصحيح العقيدة والعبادة والسلوك واملعامالت

والسالم مـن الـدعوة إىل نبـذ الـرشك والـدعوة إىل توحيـد اهللا  فمـن هـذا املنطلـق يـرى الـشيخ 
األلباين أن ال ينشغل الدعاة بالسياسة واالنتخابات بل يؤسـسون املجتمـع اإلسـالمي الـصايف 
من الرشكيات والبدع املستقيم عىل دين اهللا فإذا حققوا ذلك فإن النرص سوف يكـون حلـيفهم 

> = < ? @ ( :قال تعاىل.مكني يف األرض وعد من رب العاملني لعباده  املؤمنني والت
 N M L K J I H G F E D C B A

 b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
c   (]والعمل السيايس عبادة من العبادات ولكن هل جاء دوره أم هناك مـا   ]٥٥:النور

 مع ! مشغلة السيايس بالعمل اآلن فاالشتغال(( -رمحه اهللا-هو أهم منه ؟ يقول الشيخ األلباين 
 ونثنـي ، بالعقيـدة نبـدأ ، واحـد آن يف املنطقـي الـرشعي بالتسلـسل نـؤمن أننا إال ، ننكره ال أننا

 الـسياسة مرحلـة يف فيـه نـدخل يـوم يـأيت أن بـد ال ثـم وتربيـة ًتـصحيحا ؛ سلوكبال ثم بالعبادة
 ؟ األمـة شـؤون يـدير الـذي مـن ، األمة شؤون إدارة : معناه السياسة ألن ؛ الرشعي بمفهومها

 األمـر هذا !! مجاعة يوجه أو ، حركة يرتأس أو ًحزبا يؤسس ممن ؛ ًوعمرا ، ًوبكرا ، ًزيدا ليسأ
َيبايع الذي ؛ األمر بويل خاص َ َقبـل مـن ُ  سياسـة معرفـة عليـه جيـب الـذي هـو هـذا ، املـسلمني ِ
 أمـر ويل كـل ذلـك فيتـوىل - اليـوم كحالنـا - متحدين غري املسلمون كان فإذا ، وإدارته الواقع
 فـال املعرفـة حـق عرفناهـا أننـا افرتضنا لو أمور يف أنفسنا نشغل أن أما ، سلطاته حدود حسب
 وهـذا ، األمـة إلدارة القـرار نملـك ال وألننـا ؛ إدارهتـا من نتمكن ال ألننا ؛ هذه معرفتنا تنفعنا
 بـالد مـن كثـري يف املـسلمني ضـد القائمـة احلـروب مـثال ولنـرضب ، حتته طائل ال عبث وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢ً التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم  لأللباين ص ) ١(




 

 
٢٧٧ 

 مـن إدارتـه الواجب اجلهاد نملك ال ونحن جتاهها املسلمني محاسة نشعل أن يفيد هل اإلسالم
 ولكننـا ! بواجب ليس إنه :نقول وال العمل، هذا من فائدة ال! ؟ لبيعةا له ُعقدت مسؤول إمام
 إىل نـدعوهم ممـن غرينا نشغل وأن أنفسنا نشغل أن فعلينا ولذلك ، ألوانه سابق أمر إنه : نقول
 محاسـية بأمور نشغلهم أن أما صحيحة، تربية وتربيتهم ، الصحيح اإلسالم بتفهيمهم ؛ دعوتنا

 مكلـف كـل هبـا يقوم أن جيب التي الدعوة فهم يف التمكن عن يرصفهمس مما فذلك ، وعاطفية
 الفـروض من وهي ، السلوك وتصحيح ، العبادة وتصحيح ، العقيدة كتصحيح ؛ املسلمني من

 ، الكفائيـة األمـور مـن يكـون فبعـضها األخـرى األمـور وأما ، فيها املقرص ُيعذر ال التي العينية
 مـن مـسئولية مـن هـو الـذي السيايس بالعمل واالشتغال) اقعالو فقه (بـ اليوم يسمى ما كمثل
 األفـراد بعـض يعرفـه أن أمـا ،  عمليـا ذلـك من يستفيدوا أن بإمكاهنم الذين ، والعقد احلل هلم

 رصفهـم ممـا فذلك ، األهم عن باملهم الناس مجهور ويشغلوا عقد وال حل بأيدهيم ليس الذين
 واجلامعـات األحـزاب منـاهج مـن كثـري يف اليـد ملـس نلمـسه ممـا وهذا ! الصحيحة املعرفة عن

 وامللتـف املتكتـل املسلم الشباب تعليم عن انرصف بعضهم أن نعرف حيث ، اليوم اإلسالمية
 ، الــصحيحة والعبــادة ، الــصحيحة العقيــدة ويفهــم يــتعلم أن أجــل مــن الــدعاة هــؤالء حــول

 يف الـدخول وحماولة السيايس بالعمل ينشغلون الدعاة هؤالء ببعض وإذا ، الصحيح والسلوك
ًمهام ليس بام واشتغلوا األهم عن هذا فرصفهم ! اهللا أنزل ما بغري حتكم التي الربملانات  هـذه يف ُ
 .)١()) .اآلن القائمة الظروف

ولكن قد يـرد هنـا سـؤال وهـو لـوأن األنظمـة املوجـودة مل تـسمح للـدعاة بالرتبيـة التـي 
سعون إىل تغريب املـسلم عـن دينـه وأخالقـه وانتامئـه بكافـة بل ي! يدندن حوهلا الشيخ األلباين 

السبل مثل ما حصل يف تركيا وغريها من البلدان اإلسـالمية يف رشق آسـيا وال يمكـن يف هـذه 
 الكـافرة وتغيـري الدسـتور تاحلالة التغيري إال بواسطة املشاركة السياسية والوصول إىل الربملانا

 .تي حتارب الدعاة والتدين أو عىل األقل تغيري بعض مواده ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢املصدر السابق ص ) ١(




 

 
٢٧٨ 

املعــرتك الــسيايس معــرتك صــعب وشــديد وحيتــاج إىل عقــالء مجعــوا بــني العلــم  :فــأقول
الــرشعي والعقــل النــري الــذي بواســطته يــستطيع العــامل أن يكيــف األنظمــة والدســاتري خلدمــة 

 .الرشيعة اإلسالمية ال العكس
الف الفقهي وينبغي يف هذا والدخول يف العملية السياسية وعدم ذلك داخل حتت االخت

ًاخلالف من األدب واحرتام اآلخرين وعـدم تنقـصهم أو ملـزهم بـل الـدعاة مجيعـا هـدفهم هـو 
واجلميع يتعاونون ، إقامة رشع اهللا والذي ينبغي أن يكون الدعاة كل واحد منهم يكمل اآلخر

الـبعض نقـص و يكون اجلميع كاليدين تغسل إحـدامها األخـرى و يكمـل ، عىل الرب والتقوى 
 .البعض اآلخر 

ًوالشيخ األلباين مل يكن بعيدا عن واقعه عاكفا عىل كتبـه ال يـدري مـا يـدور حولـه أو مـا  ً
يواجه العامل اإلسالمي من أزمات سياسية أو اقتصادية بل له مشاركات فعالة فعىل سبيل املثال 

 .ال احلرص نذكر بعض األمور التي شارك فيها الشيخ األلباين 
 :قضية اجلزائر :ًأوال 

ًبعد أن نالت اجلزائر االستقالل من فرنسا حل النظام الـشيوعي يف الـبالد، وكـان نظامـا 
ًو مل يـستمر  طـويال ألنـه نظـام ضـد ، والتخريب والتأخري، ًفاشال مل يعرف إال القمع والترشيد

الـشوعي فليس له أدنى مقومات للبقاء، وسمحت الدولة بعد النظـام ، الفطرة والعقل والدين
وتكونـت األحـزاب يف الـبالد، وكـان مـن تلـك األحـزاب جبهـة ، البائد بالعملية الديمقراطية

ًوالتـي نجحـت نجاحـا بـاهرا يف الـساحة اجلزائريـة وسـيطرت عـىل معظـم ، اإلنقاذ اإلسالمية ً
وكان ، البلديات يف البالد، ورأى الناس الصدق واألمانة واحلرص عىل مصلحة العباد والبالد

أو من غريهم من طلبـة ، ًة يف اجلزائر باتصال دائم بالشيخ األلباين سواء كانوا من اجلبهةاألخو
العلم، أو غريهم من املتدينني حتى ذكر أحد األخوة أنه كان مـع الـشيخ نـارص يف بيتـه فجاءتـه 

ًفكان مع أهل اجلزائر يف اتصال دائم سـواء  )١(مخسون مكاملة هاتفية من اجلزائر يف جملس واحد
فكـان الـشيخ جييـب، وينـصح عـىل وفـق ، مكاملات هاتفية أو رسائل استفتاء وطلب النـصيحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٩  مدارك النظر يف السياسة لعبداملالك اجلزائري ص  ) ١(




 

 
٢٧٩ 

املنهج الذي رسمه لنفسه، وإليك بعض الرسائل التي أرسلها الشيخ إىل جبهة اإلنقـاذ قبـل أن 
 الوصول إىل احلكـم – معرش اجلبهة اإلسالمية –ونضيف إىل ذلك أن ال يكون مهكم ...((حتل 

ــصبح ا ــول احلكــم باإلســالمقبــل أن ي ــا لقب ــك إال بفــتح املعاهــد ، لــشعب مهيئ وال يكــون ذل
وال ، واملدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه عىل الوجه الصحيح ويربى عىل العمل هبـا

يكون فيهم اختالف جذري ينـشأ منـه التحـزب والتفـرق كـام هـو الواقـع اآلن مـع األسـف يف 
Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ (  :األفغان ولذلك قال ربنا يف القرآن
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   (]وقــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه  ] ٣١،٣٢:الــروم

 .)١()ًال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونـوا إخوانـا كـام أمـركم اهللا( :وسلم
كـام قـال نبينـا عليـه  )٢()التأين من الرمحن والعجلة من الـشيطان(فعليكم إذن بالتصفية والرتبية فإن 

ومن رأى العـربة بغـريه ))نه ابتىل بحرمانهمن استعجل الشئ قبل أوا((الصالة والسالم ولذلك قيل 
 من قبلكم يف غري ما بلد إسـالمي الـدخول يف الربملـان بقـصد فليعترب فقد جرب بعض اإلسالميني

إقامة دولة اإلسالم فلم يرجعوا من ذلك وال بخفي حنـني ذلـك ألهنـم مل يعملـوا باحلكمـة القائلـة 
إن ( : اهللا عليه وسلم وهكذا كام قال صىل، ))ضكمأقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف أر((

    .)٤())٣( )اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم
 :فتواه بوجوب اجلهاد مع األفغان ضد الشيوعية :ًثانيا 

 هـب عـدد مـن  املـسلمني ))م١٩٧٩((جتاحت دولة االحتاد السوفيتي أفغانـستان يف عـام ملا ا
لنرصة إخواهنم األفغان وكان مما دفع الكثري من الشباب للـذهاب إىل هنـاك فتـاوى الـشيخ املؤيـدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥٦٣حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وغريها رقم احلديث :الرب والصلة واآلداب، باب : مسلم، كتاب: أخرجه) ١(

يـنام ذهـب األلبـاين إىل حتـسينه انظـر السلـسلة إسـناده ضـعيف ب: وقال حمققـه )) ٤٢٥٦((أبو يعىل رقم احلديث : أخرجه) ٢(
 ))٤/٢٩٤((الصحيحة ص 

أخرجه مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقـاره ودمـه وعرضـه ومالـه رقـم احلـديث ) ٣(
))٦٧٠٨(( 

 ))٢٢(( جملة األصالة العدد الرابع ص ) ٤(




 

 
٢٨٠ 

 .)١( إىل أن اجلهاد هناك من فروض األعيان-رمحه اهللا-للذهاب بل ذهب الشيخ األلباين 
 :م االغتياالت زمن ضعف املسلمني حتري: ًثالثا 

ومن الرباهني عىل اهتامم الشيخ بواقع املسلمني واخلطر املحـدق هبـم مـن جـراء احلـامس 
الغري منضبط حرم الشيخ األلباين االغتياالت يف زمن ضعف املسلمني وقوة أعدائهم الذين ال 

ًيرمحون صغريا وال كبريا بل مل تسلم من أدواهتم املدمرة احليوان  !!! .ات و ال األشجار ً
 مـن الـسنن املهجـورة فـرد عليـه تً كتابـا يـدعي فيـه بـأن االغتيـاالكتب أحد اجلزائريني

ًإن هذا القتل بتلك الطريقة التي قد جيوز يف عرف بعض الناس أن يـسميها اغتيـاال ...((الشيخ 
م  ألـوان مل يكن قبل كل شئ قد وقع واملسلمون ضعفاء ويف عهد الضعف واملرشكون يعذبوهن

العذاب وإنام كان والدولة اإلسالمية قد بدأت تقـوم قائمتهـا يف املدينـة املنـورة التـي كـان فيهـا 
إن هـذا كـان يف : ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هذا أوال وخالصة ما أريد من ذلك أن أقـول 

 . وقت القوة والوحدة وليس يف وقت الضعف والتفريق
ًوأيضا مل يكن عمال فرديا  يندفع إليه صـاحبه بعاطفـة ولـو أهنـا عاطفـة إسـالمية ولكنهـا ًً

ليست عاطفة مقرونة بالعلم اإلسالمي الصحيح ذلـك ألن الـذي بـارش ذلـك القتـل إنـام كـان 
ولذلك فنحن نقول هلذا الـذي ، بتوجيه من احلاكم املسلم وهو رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ألسباب الرشعية التي أرشت إليهـا يف أثنـاء كالمـي اختذ ا: يسمي ذلك القتل بالسنة املهجورة 
السابق من التصفية والرتبية ليأخذ املسلمون طريقة البـدء بإقامـة الدولـة املـسلمة يف أرض مـن 

ويوم تقوم قائمة املسلمني ويقوم عليهم رجل مـسلم تتـوفر فيـه الـرشوط ، أرايض اهللا الواسعة
أما أن ينطلق كل ، مري أمر بذلك األمر وجب تنفيذه ًليكون أمريا عىل مجاعة مسلمة فإذا هذا األ

ًفرد يترصف برأيه دون أن يكون مأمورا ممن جتب طاعة أمره فهذا ليس من السنة إطالقـا  بـل ، ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤١سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط رقم ) ١(




 

 

ًهذا مما يدخل يف القاعدة التي ندندن حوهلا دائام وأبدا وهي من احلكمة بمكان عظـيم تؤكـدها  ً
من استعجل الشئ ((لكثري املؤسف تلك القاعدة هي احلوادث التي نسمع كل يوم عنها الشئ ا

 ذلك ألن الذي يسلك سـبيل اغتيـال رجـل مـن الكفـار ولـو كـان لـه ))قبل أوانه ابتيل بحرمانه
صولة ودولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار منه ألهنم أقوى من هذا املـسلم ومـن حولـه 

ًكانــت عاقبتهــا نــرصا )١(لــك احلادثــة ًفــستكون العاقبــة ضــعفا يف املــسلمني عــىل ضــعف بيــنام ت
للمسلمني فشتان بني هذه العاقبة وبني تلك العاقبة واألمر كـام قـال عليـه الـسالم ولـو يف غـري 

  .)٣())هذا جوايب عن هذه السنة املهجورة املزعومة ، )٢()إنام األعامل باخلواتيم( هذه املناسبة 
نظرة ثاقبة من هذا الـشيخ الفقيـه وقـد رأينـا مـا حـصل للمـسلمني مـن جـراء أقول هذه 

ُم  قتل عدد حمدود من الكفار يف األبراج يف أمريكـا ٢٠٠١عملية احلادي عرش من سبتمرب عام 
ولكن ماذا خلف للمسلمني من قتل بال حد وال عد وتدمري دولتـني مـن دول اإلسـالم  ومـن ،

 بعـد اهللا اآلالف مـن تعـولاربة اجلمعيات اخلريية التي كانـت يق عىل الدعوة والدعاة و حميتض
املسلمني يف شتى بقاع املعمورة و تكفل أالف من الـدعاة واملـربني واملـصلحني فكـان رضرهـا 

 .أكثر من نفعها  واهللا املستعان 
 :حتريمه الدخول يف الربملانات : ًرابعا

فة وسيطرت الدول الكافرة عىل معظم بالد مما عانته األمة اإلسالمية أهنا بعد اهنيار اخلال
وإال قـد أبطلـت التحـاكم إىل الـرشيعة )٤())املـستعمرة((مل خترج هـذه الـدول املخربـة ، املسلمني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتل كعب بن األرشف رقـم : املغازي،  باب : قصته يف صحيح البخاري كتاب: يقصد قصة قتل كعب بن األرشف انظر ) ١(

 .١٨٠١قتل كعب بن األرشف رقم احلديث : اجلهاد والسري، باب:  ومسلم، كتاب٣٨١١احلديث 

   ٦٥٩٤األعامل باخلواتيم رقم احلديث :القدر، باب : أخرجه البخاري يف كتاب )٢(
 .من سلسلة اهلدى والنور )) ٦٧١((ً ناقال من الرشيط ٦٦٣ الفتاوى املهمة للشيخ األلباين ص ) ٣(

 عىل الكفار الذين احتلـوا بـالد املـسلمني ))املستعمر((قال العالمة حممد البشري اإلبراهيمي رمحه اهللا استعامل هذه الكلمة ) ٤(
والفقر واحلرب والترشيد  فقال يف مقالـة لـه نـرشت يف جريـدة  البـصائر  فدمروا عمراهنا وسلبوا خرياهتا ونرشوا اجلهل 

= 

٢٨١ 




 

 
٢٨٢ 

، وصار احلكـام يف البلـدان اإلسـالمية حيكمـون هبـا، اإلسالمية واستبدلتها بالقوانني الوضعية
الـزمن صـارت بعـض البلـدان اإلسـالمية وبعد فـرتة مـن  .وجيربون الناس عىل التحاكم إليها 

تسمح باملشاركة السياسية وذلك عرب صناديق االقرتاع فمن حصل عىل أصوات أكثر يف جملس 
الربملان صار له أن يشكل حكومة ترصف األعامل داخل البالد فظهرت مـسألة دخـول العلـامء 

 .والدعاة إىل هذه املجالس
 ًاحلرام  بل أحيانا الكفر وحيميه ؟فهل جيوز أن يدخل املسلم إىل جملس يقرر 

اختلف العلامء يف هذه املسألة فمنهم من يرى أن الدخول فيها من األعامل  املحرمة يف الرشيعة 
وإقامـة احلجـة ، اإلسالمية، ومنهم من يرى أن هذا من باب النهي عن املنكر أو ختفيـف املنكـر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـون عليـك فـإن املظلـوم هنـا هـو هـذه الكلمـة العربيـة (( ))كلـامت مظلومـة: ((م حتت عنـوان ١٩٤٧سنة )) ١((عدد  =

هو ((ان ويف القرآن  ومن مشتقاهتا التعمري والعمر))العامرة((اجلميلة التي ترمجوا هبا ملعنى خسيس مادة هذه الكلمة هي 
 فأصل هذه الكلمة يف لغتنا طيـب وفروعهـا طيبـة ومعناهـا القـرآين أطيـب ))الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيها

ولكن إخراجها مـن املعنـى الطيـب إىل .وأطيب  وال ننكر من استعامالهتا يف ألسنة خاصتنا وعامتنا إال العامرة الدرقاوية 
الـذي صـري هـذه الكلمـة بغيـضة . تحقت الدخول من هذا الباب واإلدراج حتت هذا العنوان املعنى اخلبيث ظلم هلا فاس

 وهو معنى مـرادف لإلثـم – كام يقول املنطق –هو معناها اخلارجي : إىل النفوس ثقيلة عىل األسامع مستومخة يف األذواق 
إىل ..االنتهـاك والقتــل واحليوانيــة والبغـي واخلــراب والظلــم والتعـدي والفــساد والنهــب والـرسقة والــرشه والقــسوة و

ًوواعجبـا تـضيق األوطـان عـىل رحبهـا هبـذه .عرشات بل مئات مـن هـذه الرذائـل تفـرسها آثـاره وتـنجيل عنهـا وقائعـه 
املجموعــة وحتملهــا كلمــة ال متــت إىل واحــد منهــا بنــسب وإذا كنــا نمــيس مــن جيلــب هــذه املجموعــة مــن كبــائر اإلثــم 

ظلم منه من حيرشها يف كلمة رشيفة مـن لغتنـا ليخـدع هبـا ويغـر وليهـون هبـا عـىل الفـرائس ًوالفواحش إىل وطن ظاملا فأ
ًأمـا واهللا لـو أن هـذا اهليكـل املـسمى باالسـتعامر كـان حيوانـا لكـان مـن حيوانـات . رشاسة املفرتس وفظاعة االفـرتاس 

ألف خملب للفرس وألف ناب األساطري بألف فم لاللتهام وألف معدة للهضم وألف يد للخنق وألف ظلف للدوس و
ًللتمزيق وألف لسان للكذب وتزيني هذه األعامل ولكان مع ذلك هائجا بادئ السوءات واملقابح عىل أسوأ ما نعرفه من 

ًسـموا االسـتعامر ختريبـا  إذا ال تـصح كلمـة اسـتخراب يف االسـتعامل ألنـه خيـرب األوطـان واألديـان . الغرائز احليوانية 
هيجم القيم واملقامات واملقومات والقوميات وخذوا العهد عـىل املجـامع اللغويـة أن متنـع اسـتعامل والعقول واألفكار و

كتاب السياسة التي يريدها السلفيون ملشهور حـسن  :  انظر))هذه الكلمة يف هذا املعنى الذي ال تقوم بحمله عربة مزابل
 .١٤٦ص 




 

 
٢٨٣ 

 .تغيري البطئ هلذه األنظمة ًعىل من يقنن هذه القوانني الضالة، وأيضا من باب  ال
-الشيخ األلباين يرى أن دخول هذه الربملانات من الكفر العمـيل يقـول الـشيخ األلبـاين 

فدخول الربملـان هـو كفـر عمـيل فـإذا اقـرتن باسـتحالل احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا (( :-رمحه اهللا
ًانـات أمـره خطـري جـدا والـدخول يف الربمل ،)١())بالقلب فهو الكفر االعتقادي املخرج من امللـة

وصار يـداهن ويتزلـف إىل ، سواء عىل املعتقد أو السلوك ألن بعض الناس افتتن هبذه املجالس
وكان الواجب عليه أن يـدعو، وأن يبـني خطـر هـذه األنظمـة ، املرشعني، واملغريين ملا أنزل اهللا

مني أن يرشـح نفـسه يف الوقت الذي ال ننصح أحدا مـن إخواننـا املـسل(( :يقول الشيخ األلباين
 ))دين الدولة اإلسالم((وإن كان قد نص يف دستوره ، ًليكون نائبا يف برملان ال حيكم بام أنزل اهللا

ذلك ألنـه ال !! ًفإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب 
ًعمليـا يف بعـض الـبالد التـي ًيستطيع أن يغري شيئا من مواد الدستور املخالفة لإلسالم كام ثبت 

هذا إن مل يتورط مع الزمن أن يقر بعض األحكام املخالفة لإلسالم .يف دستورها النص املذكور
بدعوى أن الوقت مل حين بعد لتغيريهـا كـام رأينـا يف بعـض الـبالد يغـري النائـب زيـه اإلسـالمي 

صلح غريه فأفسد نفـسه وأول فدخل الربملان لي! منه لسائر النواب ةويتزيا بالزي الغريب مساير
فالــشيخ يــرى أن  ، )٢())الغيــث قطــر ثــم ينهمــر لــذلك فــنحن ال ننــصح أحــدا أن يرشــح نفــسه

، ودرء املفسدة مقـدم عـىل جلـب املـصلحة، الدخول إىل املجالس فيها مفاسد أكثر من املصالح
ليـل املفـسدة بينام يرى فريق آخر من العلامء األجالء أن الدخول إىل هذه املجـالس مـن بـاب تق

ومن هؤالء ، ومن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ودفع أكرب الرشين بارتكاب أخفهام
هذا الدخول خطري يعنـي برملانـات وجمـالس .. (( :-رمحه اهللا-سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 ويريد  لكن من دخل فيها عن علم، وعن بصرية يريد احلق، نيابية ونحوها الدخول فيها خطري
أن يوجه الناس إىل اخلري ويريد أن يعرقل الباطل ليس األصل هو املنع يف الـدنيا وال الطمـع يف 
املعاش وإنام قد دخل لينرص دين اهللا وليجاهـد يف احلـق ويف تـرك الباطـل هبـذه النيـة الطيبـة أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من سلسلة اهلدى والنور٦٧١ط ،  والرشي٦٧٦  الفتاوى املهمة للشيخ األلباين ص  ) ١(

 .٣٤١  مدارك النظر يف السياسة  لعبداملالك اجلزائري ص ) ٢(




 

 
٢٨٤ 

ا كـان دخـل  إذههلـأأرى أنه ال حرج يف ذلك وأنه ينبغي حتى ال ختلو هذه املجالس من اخلري و
هبذه النية وهو عنده بصرية حتى جيادل عن احلق وحتى يدعو إىل ترك الباطل ولعل اهللا ينفع به 

أجره عـىل ذلـك يـحتى حتكم الرشيعة هبذه النية هبذا القصد مع العلم والبصرية فاهللا جل وعال 
د وجـه اهللا أما إذا دخل بقصد الدنيا أو يقصد الطمع يف الوظيفة ال جيوز هـذا لكـن دخولـه يريـ

والدار اآلخرة يريد نرص احلـق يريـد بيـان احلـق بأدلتـه لعـل هـذه املجـالس ترجـع إليـه وتنيـب 
وممن يـرى الـدخول يف املجـالس الربملانيـة الـشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني حيـث  ، )١())إليه

ــذل((: - رمحــه اهللا-يقــول ــة إذا كــان اإلنــسان يرجــو ب ــا أرى املــشاركة يف املجــالس النيابي ك أن
ألنـه كلـام كثـر النـاس الـصاحلون يف هـذه املجـالس صـار ،مصلحة، إما منع رش أو إدخال خري 
وأما احللف عىل احرتام الدستور فينـوي بقلبـه أنـه حلـف ، أقرب إىل السالمة وأبعد عن البالء

 .واألعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى ،عىل احرتام الدستور إن مل خيالف الرشع 
الس للــسفهاء و الفــساق والعلامنيــني وأشــباههم فهــذا غلــط ال حيــل أمــا تــرك هــذه املجــ

،  البعـد والكـف عنهـايـهواهللا لو كان اخلري يف امتناعه عن هذه املجالس لقلنا جيـب عل، املشكلة
وقـد ، واإلنسان ربام جيعـل اهللا عـىل يديـه مـن اخلـري الـشئ الكثـري،لكن األمر عىل عكس ذلك 

ًويكـون قويـا يف احلجـة ، أحـوال النـاس ويعـرف النتـائجيكون الرجل يفهـم األمـور ويعـرف 
وممـن  ، )٢())وحيصل يف هذا اخلري الكثـري، والبالغة والبيان فيعجز مجيع احلارضين عن مقاومته

  .)٤( وكذلك الشيخ عبدالرمحن عبداخلالق، )٣( قال باجلواز الشيخ أمحد شاكر
م أن خيتـار الرجـل الـصالح يف يـرى اجلـواز للـشعب املـسل-رمحـه اهللا -والشيخ األلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م وكــذلك كتــاب فتــاوى وكلــامت يف حكــم ١٩٩٣/يونيـو /١٣ الــصادرة بتــاريخ ٢٤١ جملـة اإلصــالح اإلمارتيــه عــدد ) ١(

 .١٣٥ابية لألشقر ص املشاركة بالربملانات  للشاجيي وكتاب حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس الني

هـــ   وكـذلك كتـاب فتـاوى وكلـامت يف حكـم املـشاركة بالربملانـات للـشاجيي ١٤١١  جملة الفرقان عدد ذي احلجة لعـام )٢(
 .١٤١وكتاب حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية لألشقر ص 

 .١٣٤ يف الوزارة واملجالس النيابية ص فتاوى وكلامت يف حكم املشاركة بالربملانات وكتاب حكم املشاركة: انظر) ٣(

 .١٤٤  كتاب املسلمون والعمل السيايس،  وكتاب حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية ص ) ٤(
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حالة وجود انتخابات، وأن هذا من باب تقليل الرش أو من باب رفع املفسدة الكربى باملفـسدة 
ولكـن ال أرى مـا يمنـع الـشعب املـسلم إذا كـان يف املرشـحني مـن يعـادي ((: الـصغرى فيقـول

 كـل -لـة هـذه واحلا–اإلسالم وفيهم مرشحون إسالميون من أحزاب خمتلفة املناهج فننـصح 
 ومن هو أقرب إىل املـنهج العلمـي  الـصحيح الـذي تقـدم ، مسلم أن ينتخب اإلسالميني فقط

 وإن كنت أعتقد أن هذا الرتشـيح واالنتخـاب ال حيقـق اهلـدف املنـشود كـام –أقول هذا . بيانه 
ول  من باب تقليل الرش أو من باب دفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى كـام يقـ–تقدم بيانه 

: -رمحـه اهللا- بجواز خروج النـساء لالنتخابـات  يقـول -رمحه اهللا-وكذلك أفتى  )١())الفقهاء
وأن ال ، جيوز هلن اخلـروج بالـرشط املعـروف يف حقهـن وهـو أن يتجلبـبن اجللبـاب الـرشعي((

ثم أن ينتخبن من هو األقرب إىل املنهج العلمي الصحيح من باب . ًخيتلطن بالرجال هذا أوال 
  .)٢())ملفسدة الكربى بالصغرى كام تقدمدفع ا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و كتاب  حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية ١٥هـ ص ١٥/١٠/١٤١٣الرابع تاريخ :جملة األصالة العدد :انظر ) ١(

  ٣٤١ك النظر يف السياسة ص  وكتاب مدار١٤٣ص 

  .٣٤١  مدارك النظر يف السياسة لعبداملالك اجلزائري   ص ) ٢(




 

 
٢٨٦ 


 

 :التعريف بالفكر يف اللغة واالصطالح : ًأوال
  : يف اللغةرـالفك

 رنظـ فكـر األمـر يف يل ويقـال، جمهـول معرفـة إىل للوصـول املعلـوم يف العقـل إعـامل :هو
  .)١ (أفكار مجعه  مباالة وال حاجة فيه يل ما فكر األمر يف يل وما، وروية

 .التأمل: التفكر: أعامل اخلاطر يف اليشء وقيل: وقيل هو
 بكرسمها والفكري، كالفكرة ِاليشء يف ِلنظرا إعامل: الفكر بالكرس ويفتح: وقال بعضهم

ُيكـرس وقـد فكر فيه َومايل .الفكر ُكثري: ريفك وهو . َتفكرو َكروف َأفكرو فيه فكر . أفكار: عهمج َ ْ ُ 
 ، )٢ (ظنـا أو علـام يكـون مطلـوب إىل هبـا يتوصـل الـذهن يف أمور ترتيب((:ٌحاجة وقيل هو :أي

 .فكل هذه التعريفات ترجع إىل إعامل العقل يف أي عمل 
 :الفكر يف االصطالح 

، أي النظـر والتأمـل  الفعل الذي تقوم بـه الـنفس عنـد حركتهـا يف املعقـوالت-:قيل هو
وهـو كـذلك املعقـوالت نفـسها، أي املوضـوعات . والتدبر واالستنباط واحلكم، ونحـو ذلـك

  .)٣(التي أنتجها العقل البرشي
 اسم لعملية تردد القوى العاقلة املفكرة يف اإلنسان، سواء أكان قلبا أو روحا -:وقيل هو

 األمـور املعلومـة، أو الوصـول إىل األحكـام أو ذهنا بالنظر والتدبر، لطلب املعاين املجهولة من
  .)٤ (أو النسب بني األشياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢/٦٩٨  املعجم الوسيط إلبراهيم الزيات وزمالئه باب الفاء ) ١(

، والقـاموس املحـيط للفريوزآبـادي فـصل ٣/٣٤٧، والصحاح للجوهري ٥/٦٥  لسان العرب البن منظور، مادة فكر ) ٢(
  .١/٢٤٨) ف ك ر (،  و املصباح املنري فصل ١/٥٨٨الفاء 

 .١٠  حقيقة الفكر اإلسالمي لعبدالرمحن الزنيدي  ص ) ٣(

 .٢٧  كتاب األزمة الفكرية املعارصة  جلابر العلواين ص ) ٤(
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ً عمــل املــسلمني العقــيل ونتــاجهم الفكــري يف ســبيل خدمــة اإلســالم بيانــا -:وقيــل هــو
 .)١(ًودفاعا

 .)٢(  مجع الشواهد واألدلة ثم حتليلها خلدمة اإلسالم-:وقيل هو 
مما تركناه تفاديا للتطويل، فيـستفاد مـن بالنظر يف جمموع ما ذكر من تعاريف، وغري ذلك 

والتأمل يف جمموعة من املعـارف هبـدف الوصـول ، هذه التعاريف أن الفكر بمعنى إعامل النظر
 . وعالج لنازلة، وحكم جديد، وحل ملسألة، إىل حتقيق معرفة جديدة

 :والفكر ينقسم إىل قسمني
وإجيـاد ، ا األمـة اإلسـالمية ممدوح وهو ما كـان فيـه إدامـة الفكـر يف حـل قـضاي-:األول

لون عقوهلم فيام ينفعهم يف دنيـاهم موقد كان السلف الصالح يع، احللول املناسبة لكل مشكلة
 .وآخراهم 

 مذموم وهو إعامل العقل يف ذات اهللا وصفاته وكـذلك عـرض نـصوص - :القسم الثاين
ُالكتــاب والــسنة عــىل العقــل فــام وافقهــا قبــل ومــا مل يوافقهــا رد أو تقــ ديم آراء الرجــال عــىل ُ

 .النصوص 
وهـدي الـسلف الـصالح ، كـان يـدعو إىل الكتـاب والـسنة-رمحـه اهللا -والشيخ األلباين 

ويفكـر يف صـالحهم، وإصـالحهم ولـذلك بـث ، وكان طوال حياته مع املسلمني وما يشغلهم
التـي ًالعلم الرشعي يف العامل اإلسالمي سواء عن طريق الكتـب التـي كـان يؤلفهـا، أو الكتـب 

واملجـالت ، حيققها وخيترصها، أو بواسطة ما كان يكتبه يف وسائل اإلعالم كالصحف السيارة
ًأو بواسطة أرشطة املسموعة التي كانت تنترش انتشارا عظيام يف كافة أنحاء ، املنترشة بني الناس

 . املعمورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٠٣ كتاب الدروس العلمية العامة يف العلم والدعوة والرتبية لصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ) ١(

 .١/٣٠٤صدر السابق ص نفس امل) ٢(
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 مـر بنـا يف  كان حيارب األفكار الدخيلة عـىل الكتـاب والـسنة، وقـد- رمحه اهللا-والشيخ
وكـذلك مـر بنـا يف جهـوده  حماربتـه للفكـر ، منهجه كيـف كـان ينهـى عـن التعـصب و التقليـد

الشيعي والفكر القادياين والفكر الصويف وسـوف نتـاول يف الفـصل الثالـث األفكـار الدعويـة 
مثــل فكــر اإلخــوان املــسلمني وكــذلك فكــر مجاعــة التبليــغ وحــزب التحــري وفكــرة التكفــري 

 .واهلجرة 
ا باقي األفكار اهلدامـة سـواء يف العقيـدة أو األخـالق والـسلوك فالـدعوة إىل الكتـاب أم

ومتنوعــة ، ًوالــسنة فيــه كفايــة لــرد مثــل هــذه األفكــار فــسبل الــضالل واإلضــالل كثــرية جــدا
والتعلـيم للـدين اإلسـالمي ونـرشه ، والداعية املسلم ال يستطيع أن يتناوهلا كلها إال بالتحصني

 .ذا يكون الداعية قد حارب كل هذه  األفكار اهلدامة وهب، بني الناس 
ًوقبل أن نختم هذا املبحث أود أن أنبه إىل أن مسمى الفكر اإلسالمي مل يكن معروفا بني 
أوســاط املــسلني يف العهــود الــسابقة، بــل كــان املتعــارف عنــدهم هــو الفقــه بمفهومــه الواســع 

ــا، أو جمتهــدا ًفالرجــل يــسمى عامل ــاملفكر أو فقيهــا ومل، ً  نــرى يف تــراجم العلــامء، أو يف الــسري ب
أو رشوط  يقــول الــشيخ صــالح بــن ، اإلســالمي إال يف هــذه العــصور املتــأخرة بــدون ضــوابط

ــشيخ  ــدالعزيز آل ال هــذا ) .. الفكــر اإلســالمي أو املفكــر اإلســالمي(االصــطالح  هــذا((:عب
ًنواعـا مـن الـذين يتكلمـون اصطالح جديد يف تاريخ هذه األمة، فإن األمة يف تارخيها عرفـت أ

ويكتبون منهم أهل االختصاص بالعلم إما املفرس وإما املحدث وإما اللغوي وإما الفقيـه وإمـا 
املؤرخ أو األديب أو الفيلسوف أو عامل االجتامع إىل آخر أنواع العلامء والكتبـة يف تـاريخ األمـة 

ومعلـوم عنـد ،  فإنه اصطالح جديد))املفكر اإلسالمي(( أو ))فكر إسالمي((َّأما هذا املصطلح .
ألن العلـم نـزل مـن عنـد اهللا ، ْن األمور إنام توزن بالعلم أأهل الرشع واملحبني للعلم وللديانة 

ًجل وعال ليكون حاكام عىل الناس غري حمكوم فإذا ظهرت اصطالحات أو استجدت أحـوال ، َّ
 .)١())فإن املرجع يف فهمها إنام هو إىل العلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٩٨نفس املصدر السابق  ) ١(
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 نسمي تراثنا اإلسالمي بالفكر ألنه وحـي سـاموي والفكـر قابـل للخطـأ  بل ال يصح أن
 والصواب والفكر قارص عن تتبع احلقيقة من كافة جوانبهـا بيـنام القـرآن والـسنة وحـي يـوحى

)p o n m l k j i h g f e d c   (]َفصلت ُِّ:٤٢[ . 
 ؛يريـد مـا منهـا خيتـار أفكـارا األديـان يـرى ومـن((: -رمحـه اهللا-يمني قال الشيخ ابن عث

 وهلـذا عليهـا، النـاس يتمـشى عزوجـل اهللا قبـل مـن مفروضة عقائد األديان بل بمسلم، فليس
 الــدين: يقــال أن الواجــب بــل اإلســالمي، الفكــر: بقولــه تعبــريه يف النــاس بعــض عــىل ينكــر

 للـشخص وصـف ألنـه ؛اإلسـالمي املفكـر بقـول سبـأ وال اإلسـالمية، العقيـدة أو اإلسالمي
  .)١( ))عليه هو الذي للدين ال نفسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٥٨ القول املفيد عىل كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمني ) ١(




 

 
٢٩٠ 


 

¿ À (  :تعـاىل قـال ،ًبعضا بعضها يشد متامسكة كوحدة املجتمع إىل اإلسالم نظر

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   (]ـــــــدة ـــــــراد و  ]٢:املائ أف
 كاجلسد الواحد فينترش اإلخاء واملودة واملحبة وتتكون األرس وا أن يكونماملجتمع ينبغي عليه

ويـرحم الكبـري ، ويرتيب النشء عىل األخالق احلميـدة، ويكـون التكـاتف بـني اجلـريان، الطيبة
ًويعرف لكـل ذي حـق حقـه سـواء كـان عاملـا أو أمـريا أو غـري ، لصغري الكبريوحيرتم ا، الصغري ً ً
فـال فـضل ، املجتمـع عـىل التقـوى لـيس غـري ذلـكأفـراد وينبغي أن يكون التفاضل بني ، ذلك

وجيب أن يعتنى باأليتام واملحتاجني  ، )١(لعريب  عىل أعجمي وال ألبيض عىل أسود إال بالتقوى
وكذلك من واجب املجتمع ككل إعطاء املرأة حقها الـرشعي يف ، وفوالفقراء فيواسون باملعر

 .كافة أمورها من تعليم وتأديب واختيار الزوج واملرياث وغري ذلك 
 -رمحـه اهللا-ومن هذا الواجب الرشعي الذي يؤيده الكتاب والسنة كان الشيخ األلباين 

ذكر منهـا عـىل سـبيل وذلـك بعـدة أمـور نـ، من الذين سـامهوا بـالنهوض بالوضـع االجتامعـي
 -:املثال
 - :قيامه بنرش القيم الطيبة:ًأوال 

من خالل التأليف والتدريس فقد قام  بتحقيق كتاب األدب املفرد لإلمام البخاري وقام 
ًبتدريسه للنساء وهذا الكتـاب قـد شـمل عمومـا عـىل كـل األبـواب التـي ينبغـي أن يـتحىل هبـا 

وغري ذلك من الدروس املهمة والعظيمة بحيث لـو أن املؤمن من بر بالوالدين وصلة لألرحام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عجمـي وال عجمـي عـىل ريبلعـ فضل ال أال،  واحد أباكم إن و واحد ربكم إن ! الناس أهيا يا((قال صىل اهللا عليه وسلم ) ١(

 بـىل : قالوا ؟ بلغت هل أال ،  أتقاكم اهللا عند أكرمكم إن،  بالتقوى إال أمحر عىل أسود ال و أسود عىل أمحر ال و عريب عىل
 .٦/١٩٩السلسلة الصحيحة :  رواه أمحد، وصححه  األلباين، انظر))الغائب الشاهد يبلغلف :قال ! اهللا رسول يا




 

 
٢٩١ 

وطلـب العلـم فريـضة عـىل .  يف كل النواحي ًا مثاليًااملجتمع سار عىل هذه اآلداب لرأينا جمتمع
الرجل واملرأة فيام خيص عبادهتام مثل الصالة والصيام واحلج وغري ذلك وأما باقي العلوم فهي 

 تعلم املرأة هلذه العلوم الرشعية والتخصص يف ذلك نم الرشع يمنععىل سبيل الكفاية لكن ال 
 ،  يعلمن ما جيب عليهن علمه بخصوصهن من العلـمأن...(( - رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين
:  أمـا التوسـع ،  الذي جيب عىل أهل العلم فقط من الرجال دون النساء، وليس العلم الكفائي

 ، الع عليهـاطالظروف التي حتيط من توفر الكتب واالفذلك يعود إىل نشاط املرأة يف بيتها وإىل 
ً وأما أن تضيع قسام من ،  توسع معلوماهتا ملتابعتها الشخصيةنأفهنا بإمكان املرأة واحلالة هذه  ِّ َ ُ

 وإنـام هـو ، عمرها قاعدة يف دارها وبخاصة إذا كانت متزوجـة ألجـل العلـم الـذي لـيس علـام
 فـذلك ،  مـن أوالدهـاًئاا وخدمة أطفاهلا إن رزقت شي فقيامها عىل خدمة زوجه، فرض كفائي

ً، ولقد وضع الشيخ األلباين رشوطا معينة لتعلم املرأة حيث لتعليم املـرأة )١())أرشع هلا وأفضل
 :خصوصية معينة منها عىل سبيل املثال

ولكن عىل النساء أن يتعلمن ... (( أن يتناسب نوع التعليم مع خصائص املرأة يقول الشيخ -١
ما يناسب أنوثتهن لكن النساء يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم كن خيرجن إىل املسجد مع أن 

 مـع ذلـك كـن خيـرجن مـن )٢()وصـالهتن يف بيـوهتن خـري هلـن(النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 
 . )٣())بيوهتن ويصلني يف املسجد وذلك كي يتعلمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لعمرو عبد املنعم سليم نساء من فتاوى ومسائل فضيلة الشيخ املحدث املجدد حممد نارص الدين األلباينجامع مسائل ال  )١(

 .٥ص 

 األمام أمحـد  أخرجه))ال متنعوا نساءكم املساجد وبيوهتن خري هلن(( عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم )٢(
وقـال )) ٧٥٥(( واحلاكم يف مستدركه رقم احلـدث ))٥٦٧((وأبوداود  رقم احلديث)) ٥٤٧١((يف مسنده رقم احلديث 

ــم احلــديث الــشيخني رشط عــىل صــحيح حــديث هــذا ــاين انظــر صــحيح اجلــامع رق ــذهبي وصــححه األلب ــه ال  ووافق
))٧٤٥٨.(( 

  .٨٠٦/١الرشيط   سلسلة اهلدى والنور رقم )٣(




 

 
٢٩٢ 

 :م املرأة املسلمة توجد مدارس رشعية تقوم بالعناية عىل تعلي أن-٢
لـيس هنـاك مـانع أن توجـد للنـساء مـدراس رشعيـة ((:-رمحـه اهللا -يقول الـشيخ األلبـاين 

وليس املقصود أن تدرس هذه املدارس الرشع فحسب بل تتعلم النـساء فيهـا احلـساب واللغـة 
 -:والنحو والرصف فيام املقصود من املدارس الرشعية عدة أمور

 .)١( أن يكون اللباس فيها رشعي -
 .ًأن يكون التعليم فيها خاصا بالنساء  -

أن تلتزم املعلامت بالزي اإلسالمي حيث أن املعلمة قـدوة للبنـات فـإن رأينهـا متربجـة  -
 .رسى عدواها إىل الطالبات 

 .)٢(  أن تتناسب املناهج والربامج مع الرشع -
جهـت أسـئلة وو، االختالط يف املدارس واجلامعـات -رمحه اهللا-وقد أنكر الشيخ األلباين 

ورغم تنوع أسباب هذه الدراسة ،كثرية إليه حول موضوع دراسة الفتاة يف اجلامعات املختلطة 
ففـي سـؤال وجـه لـه عـن . يف اجلامعة املختلطة إال أن الشيخ رمحه اهللا ظل يفتي باجلواب نفـسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:ًوقد ذكر الشيخ األلباين رشوطا للباس الرشعي منها ) ١(

 . مجيع البدن عدا الوجه والكفنيباستيعا -١
 .أن ال يكون زينة يف نفسه -٢

 .أال يكون معطرا و ال مبخرا -٣

 . و سميكا ال يشفيصف،ن يكون فضفاضا ال أ -٤

 .أن ال يشبه ثوب الرجل -٥

 .أن ال يشبه لباس الكافرات -٦

جلبـاب املـرأة املـسلمة ((تصار شديد انظر للمزيد والتفصيل كتاب الشيخ األلباين أن ال يكون ثوب شهرة  هذا باخ -٧
الرد املفحم عىل من خالف العلامء وتشدد وتعصب وألـزم املـرأة أن تـسرت وجههـا ((، وكذلك كتابه )) الكتاب والسنةيف

 )).ومل يقنع بقوهلم إنه سنة ومستحب، وكفيها وأوجب 
 .١٤٨اؤه يف معاجلة بعض املشكالت الرتبوية املعارصةإلياد الشامي  ص  الشيخ األلباين منهجه وأر)٢(




 

 
٢٩٣ 

ت جنسها ودعوة بنا،حكم دراسة املتدينة يف اجلامعة املختلطة من أجل مصلحة الدعوة إىل اهللا 
هذا التسويغ لدخول البنات يف اجلامعات املختلطة هو ((-:إىل طريق اخلري أجاب الشيخ بام ييل 

  .)٢())وداوين بالتي كانت هي الداء(()١( من باب معاجلة األمر بالداء الوبيل عىل قول أيب نواس
لمني أنــه يمكــن الوصــول إىل حتقيــق املجتمــع ال أدري كيــف يتــصور بعــض إخواننــا املــس

 .وغريهم كالبعثيني بمخالفة الرشيعة ؟،اإلسالمي، ويكون حماربة الشيوعيني 
أنا أعجب واهللا من مثل هذا التصور أننـا نجـوز ارتكـاب املعـصية التـي ال نـدري عاقبـة 

 مـن الـذي يـضمن - زعمـوا–أمرها بالنسبة هلذه الفتاة املسلمة لتصبح فيام بعد داعية لإلسالم 
لنــا أن مــن حــام حــول احلمــى ال يوشــك أن يقــع فيــه ؟ ورســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يف 

إن هـؤالء الــذين . )٣()ومــن حـام حــول احلمـى يوشــك أن يقـع فيــه(احلـديث الــصحيح يقـول 
ًح دينية هم مل يفقهـوا مـا ذكرنـاه آنفـا مـن يسوغون ارتكاب خمالفات رشعية بزعم حتقيق مصال

 وقـد ذكرنـا أهنـا ولـو كانـت وسـيلة غـري حمرمـة ، األخذ بالوسيلة التي ليست هي حمرمة بـذاهتا
 اال جيـوز لنـا أن نتبناهـا ألهنـ: لذاهتا لكن ما دام أن الرشع مل يرشعها مع وجود املقتىض هلا قلنا 

لة يف معـصية لتحقيـق غايـة مـرشوعة ؟ هـذا حتقق مصلحة مرسلة فكيف نقول جيوز تبني وسي
ًال جيوز أبدا للمسلم أن خياطر بزوجته، أو بأخته، أو بابنته أن يـدخلها .قلب للحقائق الرشعية 
 أو تلك ؟ أكثر مما تتعلمه ليس له عالقـة ، ماذا تتعلم يف هذه اجلامعة.. اجلامعة املختلطة لتتعلم

ًا يمكن بالنـسبة للـذكور الـشباب مـا هـي مـن األمـور بالدعوة التي يزعموهنا ألهنا تتعلم علوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومـدح العبـاس، بنـي مـن باخللفـاء اتصلهـ ١٤٦سنة  األهواز يف ولد.عرصه يف العراق شاعر: نواس أبو هانئ بن احلسن)١(

 .٩/٢٧٩ء له ترمجه يف سري أعالم النبال. هـ ١٩٨ سنة تويف بعضهم،

 :  والبيت هو ٧/٢٢٢  وكتاب األغاين ص ١  ديوان احلسن بن هاينء ص ) ٢(
ْدع         َعْنك َ ْلومي َ َاللوم ّفإن َ ْ ُإغراء ّ َ ْكانت ّبالتي َوداوين ** ْ ُالداء َهي َ ّ 

فـضل :األيـامن، بـاب :  أخرجه البخـاري يف كتـاب))  فيهكالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع...((:لفظ احلديث ) ٣(
 )).١٥٩٩((أخذ احلالل وترك الشبهات رقم احلديث :املساقاة، باب :  ومسلم كتاب٥٢من استربأ لدينه رقم احلديث 
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ًوأنـا أرضب لكـم مـثال : أقـول ! ًالواجبـة إلخراجـه داعيـة إسـالميا فـام بالنـا بالنـسبة للنـساء ؟
ًحساسا نحن بحاجة يف كل املجتمعات اإلسالمية إىل طبيبـات مـسلامت مـن أجـل أال نعـرض 

كيـف يمكــن حتـصيل ذلــك إال و، النـساء لفحــص مـن الرجــال هـذه بــال شـك رضورة ملحــة 
بتعريض بناتنا لالختالط األشد يف دراسة هذا الطب ألن فيه هناك متارين طبية قد يلتقي رأس 

كيف نستطيع أن نوجد هذه !الفتاة مع رأس أستاذها  نفسها مع نفسه إن مل نقل خدها مع خده 
ات، وهذا ال يقبـل صحيح أنه جيب أن يكون هناك طبيب: فنحن نقول .....الطبيبات املسلامت 

ًجدال إطالقا، ولكن أنا أرفـع مـن أن أسـمح لزوجتـي أو ألختـي أو البنتـي أن ختـالط الرجـال  ً
ة أنا أخشى ما أخـشى أن تقـع هـذه، أو تلـك يف مـشكلة بتلك املخالطة اخلطرية لكي خترج طبي

اقطة ولذلك فأنا أتصور أن لكل سـ، جنسية فتذهب الفكرة من أصلها أال وهي أن خترج طبيبة
أي لكــل رأي مهــام كــان شــاذا مــن يتبنــاه  فــإذا وجــد نــاس يــرون جــواز هــذا ، يف احلــي القطــة

ولـذلك ال ، ..االختالط فليكونوا هـم يف أشـخاص نـسائهم وأخـواهتم وبنـاهتم كـبش الفـداء 
ًأجوز أبدا للمسلم أن خياطر بعرضه ألنكم سمعت قوله عليه الـسالم آنفـا  ومـن حـام حـول ( ً

يعطـل معنـاه : ومن ال يؤمن هبذا احلديث أو يؤمن بـه ويتأولـه أي ، )يقع فيهاحلمى يوشك أن 
أما نحن فنسأل اهللا عزوجل أن يبعدنا عـن ، بشتى احليل فعليه هو أن يتبنى نتائج خماطرته هذه 

  . )١ ())أو بنسائنا هذه املآزق الضيقة، أن نلج بأنفسنا
  : باألرسة- رمحه اهللا - هاهتامم:ًثانيا 

األرسة هي النواة يف املجتمع وإذا صلحت األرسة فإن املجتمع سوف يصلح بإذن تعترب 
وأول ركيزة فيه هي الزوجة التي ينبغـي للـزوج أن يبحـث عنهـا وخيتارهـا ، اهللا سبحانه وتعاىل
 .واملحضن الرتبوي الصالح ،واملنهل الداين ، ولتكون املحضن الدافئ، لتكون حليلة له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨١١ الفتاوى املهمة للشيخ األلباين مجع صالح سعيد ص )١(
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 باحلث عىل الـزواج مـن املـرأة الـصاحلة ففـي الـصحيحني مـن لقد جاءت السنة الرشيفة
، تـنكح املـرأة ألربـع(: حديث عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال 

رمحـه -)٢( قـال املنـاوي، )١()فاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك، ولدينها، وجلامهلا، ملاهلا وحلسبها
 لكـن األغراض لتلك تنكح كانت وإن أهنا إىل إشارة به ختم((: يف تعليقه عىل ذات الدين -اهللا

 لغـري تنظـر وال وقرهبـا اخرتها أي ) الدين بذات فاظفر ( قال فلهذا بالذات املقصود هو الدين
وقـال اإلمـام ، )٣())تفعـل مل إن رفقـال شـدة مـن بـالرتاب لـصقتا أو قرتـاافت ) يداك تربت ( ذلك

ألن  كـل شـئ هـي األوىل عىل أن مـصاحبة أهـل الـدين يف  دل احلديث(( -رمحه اهللا-الصنعاين 
 يعترب دينه  فهي من  وال سيام الزوجة ، طرائقهمو ، وبركتهم ، مصاحبهم يستفيد من أخالقهم 

ولـذلك يـسعى الـزوج ، )٤())وعىل نفسها وأمينته عىل ماله ومنزله ، وأم أوالده ، ألهنا ضجيعته
ثم يتأدب معها مـن أول دخولـه عليهـا ،الصالح لتكوين األرسة منذ بدايتها عىل الدين واخللق 

ًكتابه العاطر والفريد يف بابه آداب الزفاف مبينا أن يكـون -رمحه اهللا -وقد ألف الشيخ األلباين 
 وإين((:يقـول الـشيخ األلبـاين ، أول يـوم يـدخل الـزوج عـىل زوجتـه األساس عىل التقوى مـن

 مـن جيعلـه وأن ،الـسنة بمتابعـة ةيـالزوج حياتـه افتتاحـه جـزاء بالـسعادة له اهللا خيتم أن ألرجو
ــاده ــذين عب ــأن وصــفهم ال ــن ب z y x w v u t s } (  :قــوهلم م

̄ (  :العـاملني رب قـال كام للمتقني والعاقبة.  ]٧٤:الفرقان[)   | { ~ �

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: الرضـاع، بـاب:  وأخرجـه مـسلم كتـاب٥٠٨٨دين رقـم احلـديث األكفـاء يف الـ: النكاح، باب: أخرجه البخاري كتاب) ١(

 .١٤٦٦استحباب  نكاح ذات الدين رقم احلديث 

 الطعـام قليـل وكـان والتـصنيف، للبحث انزوى.والفنون بالدين العلامء كبار من: املناوي ثم احلدادي الرؤوف عبد حممد )٢(
ترمجته يف األعـالم للـزركيل : انظر .هـ١٠٣١تويف بالقاهرة سنة  مصنفا، ونثامن له أطرافه، وضعفت فمرض ر،السه كثري
٦/٢٠٤. 

 .١/٩٢٨  التيسري برشح اجلامع الصغري  للمناوي حرف الثاء ) ٣(

  .٤/٤٣٠  سبل السالم للصنعاين ) ٤(
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Ä   (]١())] ٤٤ ،٤١:املرسالت( . 
نظـر كـام جـاء يف وليس الغرض من الزواج فقد قـضاء الـوطر وحتـصني الفـرج وكـف ال 

يا معرش الشباب من استطاع مـنكم البـاءة (  :احلديث الصحيح قال النبي صىل اهللا عليه وسلم
بـل  ، )٢()  ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه لـه وجـاء فإنه أغض للبرص وأحفظ للفرجفليتزوج

و بذلك تتكاثر أمة حممد صىل اهللا عليه ، ً أيضا عىل ما تقدم اإلكثار من النسلمن غايات النكاح
 اهللا رسـول إىل رجـل جـاء قـال يـسار بـن معقـلويكثر يف األرض سواد املسلمني  عن ، وسلم 
 ؟أفأتزوجهـا تلـد ال أهنا إال ومنصب حسب ذات امرأة أصبت إين : فقال سلم و عليه اهللا صىل
 بكـم مكـاثر فـإين الـودود الولـود تزوجـوا(:فقـال فنهـاه الثالثـة أتاه ثم فنهاه ةالثاني أتاه ثم فنهاه
 تعليـل وهـو، الكثـرة يف الـسابقة األمـم بكـم أغالب : أي(( -رمحه اهللا-قال األلباين ، )٣()األمم
 الرجـل يرغـب ال ولـودا تكـن مل إذا الـودود ألن ينبقيد أتى وإنام ’الودود الولود بتزوج لألمر
  .)٤())املقصود حتصل ال الودود غري والولود فيها

 : بكثرة الذرية – رمحه اهللا –اهتاممه : ًثالثا 
ًو أهل اإليامن دائام يـسعون إىل أن يكـون الولـد ، األوالد نعمة من نعم اهللا  عىل اإلنسان 

ــنهم  ــول اهللا ع  w v u t s } | { z y x(ًصــاحلا فيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦  آداف الزفاف لأللباين ص  ) ١(

وهل يتـزوج مـن ال ...من استطاع منكم الباءة((قول النبي صىل اهللا عليه وسلم  َبابباب : نكاحأخرجه البخاري كتاب ال)٢(
 إليـه نفـسه تاقـت ملـن النكـاح اسـتحباب بـاب:النكاح، باب : ، ومسلم يف كتاب٥٠٦٥أرب له يف النكاح  رقم احلديث 

 .١٤٠٠ احلديث  رقم

، ١٣٢٥٣ والبيهقـي رقـم احلـديث  ٣٢٢٧العقـيم  رقـم احلـديث كراهية تـزويج :النكاح، باب :أخرجه النسائي، كتاب ) ٣(
 .١٧٨٤وصححه األلباين انظر اإلرواء  رقم احلديث 

  .٦٠  آداب الزفاف لأللباين ص ) ٤(
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 . ]٧٤:الفرقان[)   ~ �
ولكن يف هذا الـزمن بـسبب اجلهـل وتقليـد الكفـار  ابـتيل بعـض األزواج بـأمور خمالفـة  

وذلـك عـن طريـق حتديـد ،هلدي النبي صىل اهللا عليـه وسـلم مـن التقليـل مـن األبنـاء والبنـات 
هــذا التنظـيم ممـا ابـتيل بــه ((:- رمحـه اهللا -يقــول الـشيخ األلبـاين! أو قطعـه ،أو تنظيمـه، النـسل

ًفهو له صـور مرجعهـا إىل الـدافع عـىل التنظـيم مـثال ً إذا كـان ، املسلمون اليوم يف بالد اإلسالم
الدافع عىل التنظيم لوصف األطباء املسلمني الناصحني ونصيحة منهم للزوجني هبـذا التنظـيم 

، ة الوالدةريًعىل صحة الزوجة التي انحرفت عن طبيعتها بسبب كوهنا ولودا كثاملدعى حمافظة 
مثال ،هذا مثال ملا جيوز من التنظيم ،ًفإذا كان هذا نصيحة من طبيب حاذق مسلم فتكون عذرا 

يقـول ، معاكس له إذا كان الدافع هوا الفقر وهو احلسابات املادية التـي يعنـى هبـا الكفـار عـادة
هـذا ال جيـوز يف اإلسـالم ألن ... جتي اثنني وعندي ولدين وخامـسهم كلـبهم أحدهم أنا وزو

L K J ( الدافع نابع من املنطق اجلاهيل الذي وعظوا به من مثل قول اهللا تبارك وتعـاىل

 R Q P O N M   (]يــأيت ال ســيام واملــسلمون مؤمنــون بــأن الوليــد    ]٣١:اإلرساء 
ورزقه معه ألنه قبل أن خيرج إىل عامل الدنيا سجل رزقه وهو يف بطن أمه كام هو معروف فمثـل 

 .)١())ًهذا التنظيم وهذا الدافع له ال جيوز وال يربر ذلك أبدا 
 .  من الزواج بالكتابيات يف هذا العرص– رمحه اهللا –حتذيره : ًرابعا 

 يف والـسبب ،اليـوم كتابيـة يتـزوج أن شـابا ننصح ال((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 بـسبب وتـسوء حياهتم فتكتئب بمسلامت يتزوجون حينام املسلم الشباب من َاكثري أن هو ذلك
 وأخيهـا وأبيهـا أمهـا مـن أهلهـا أخـالق سـوء ذلك إىل ينضم وقد ،املسلمة البنت أخالق سوء

 ونحـو وغريهتـا وعاداهتـا أخالقها انيةبنرص تزوج إذا املسلم يقول فامذا.الخ  .....وو وأخواهتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٢ احلاوي من فتاوى الشيخ األلباين مجع حممد إبراهيم ص ) ١(
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 نحـن عنـدنا عـام متامـا فتختلـف عندهم ذكر هلا وللنخوة للغرية كان إن !ختتلف ونخوهتا ذلك
 ، )١(ذلـك إباحـة يف رصيـح القـرآن كان وإن الزواج هذا بمثل ننصح ال لذلك .املسلمني معرش
 ، ديـنهم يف أقويـاء ، أعزاء املسلمني كون حالة يف الكتابية يتزوج أن للمسلم اهللا أباح إنام ولكن

  يف .زمـن إىل زمـن مـن ختتلـف املـسألة ولـذلك، الدول رهبتهم ختشى دنياهم يف ، أخالقهم يف
 ويــسرتقوهنم ، مــنهم املئــات ويــستأرسون الكفــار جياهــدون املــسلمون كــان األول الــزمن

 سـعادة سـبب ، وأخـراهم دنيـاهم يف سـعادهتم سـبب إيـاهم استعبادهم فيكون ويستعبدوهنم
 أسـيادهم ألن وذلك . واآلخرة الدنيا يف سعداء يصبحون واملستعبدين واملسرتقني املستأرسين
 بـسبب أحـرار، وهم بعض مع بعضهم بالدهم يف جيدوهنا ال معاملة يعاملوهنم كانوا املسلمني
 هعليــ الرســول أشــار وقـد ، أصــحابه إىل يوجههــا الــسالم عليـه الرســول كــان التــي التعلـيامت
 ربـك إن(  :الـصحيح احلـديث يف لقولـه بعـد فيام وقعت التي احلقيقة هذه إىل والسالم الصالة
ــك إن )٢()الــسالسل يف اجلنــة إىل ُجيــرون أقــوام مــن ليعجــب  مــن : أي أقــوام مــن ليعجــب رب
 القضية اليوم ، السالسل يف اجلنة إىل هبم يؤدي الذي إلسالما إىل جيرون الكفار من ، النصارى
 مـع واقـع هـو كـام النـاس أذل من استذلوا حيث ذهبت للمسلمني والعزة القوة متاما معكوسة
 .الشديد األسف

 الغالب يف النرصانية هذه فستبقى ، هنا إىل هبا وجاء ،بنرصانية تزوج ًشابا أن فرضنا فإذا
 فيطـبعهم األرسى جيـرف كـان كام اإلسالمي التيار جيرفها ال وسوف ، اتربجه وعىل دينها عىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــاىل ) ١( ـــال تع º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª « ¼ ½ ¾ ¿ (ق

 Ã Â Á À Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó   (]٥:املائدة[. 

، ٢٦٧٩األسـري يوثـق رقـم احلـديث :  و أبـو داود كتـاب اجلهـاد بـاب ٨٠٠٠أخرجه األمام أمحد يف مسنده رقم احلديث ) ٢(
 .٦/٣٧٣وصححه األلباين  انظر السلسلة الصحيحة 
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 لـيس واقعـه حيـث مـن لكن ، إسالمي االسم حيث من هو املجتمع هذا ألن ، اإلسالم بطابع
 كالتعامــل منهــا اهللا شــاء مــا إال اليــوم اإلســالمية البيــوت يف مــثال املوجــود فالتعامــل . كــذلك
 سـوف هبا يأيت حينام النرصانية الزوجة هذه فإذن ، ذلك من سدأف يكون وربام أوربا يف املوجود

  .)١ ())سحبا اإلسالم إىل ويسحبها جيرها الذي اجلو جتد ال
 -: العلامء عىل االهتامم بالنشء - رمحه اهللا –حثه : ًخامسا 

ونفعهـم ،العلامء والـدعاة واملربـون علـيهم دور كبـري وعظـيم يف تربيـة أجيـال املـسلمني 
وجيب عىل ... (( -رمحه اهللا-اخلري هلم ومساعدهتم عىل هذه احلياة يقول الشيخ األلباين وتقديم 

فال جيـوز ، أهل العلم أن يتولوا تربية النشء املسلم اجلديد عىل ضوء ما ثبت يف الكتاب والسنة
وبعـضها ، ًأن ندع الناس عىل ما توارثوه من مفاهيم وأخطاء بعضها باطل قطعا باتفاق األئمـة

تلــف فيــه ولــه وجــه مــن النظــر واالجتهــاد والــرأي وبعــض هــذا االجتهــاد والــرأي خمــالف خم
 عليه النشء هو األصول الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة املأخوذة َّريبُوأهم ما ي.)٢())للسنة

وهيـتم بـالفروع  يقـول ،مـل هـذه األصـول ُوخيطئ بعض املـربني حـني هي، والسنة من الكتاب 
 - اليـوم اإلسـالميني الكتـاب عىل العتب أشد أعتب فإين لذلك((: -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 

 والطريقـة الـسلفية العقيـدة عـدا مـا يشء كـل اإلسـالم عـن يكتبـون الـذين - مـنهم القليل إال
 ،اإلســالم إىل اجلديـد الــنشء توجيـه يتولــون الـذين أولئــك مـنهم بالــذكر وأخـص !املحمديـة
 حــول مفــاهيمهم يوحــدوا أن مطلقــا حيــاولون ال فــإهنم، قافتــهبث وتثقــيفهم برتبيتــه وتــربيتهم
 املتغـافلني أو مـنهم املغفلـني بعض يظن كام ال، االختالف أشد أهله فيه اختلف الذي اإلسالم

 لـه كـان مـن يعلمهـا كثـرية ذلـك يف واألمثلـة، األصـول دون فقط الفروع يف بينهم اخلالف أن
 نحـن ما عىلً مثاال اآلن ويكفينا،  اليوم املسلمني كاربأف علم عىل كان أو الفرق كتب يف دراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .و الرشيط الثاين من سلسلة اهلدى والنور ١/١٦٠الشاملة ص   جمموع فتاوى العالمة األلباين عىل املكتبة ) ١(

  .٣٠نفس املصدر السابق ص ) ٢(
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  .)١())جازمني قاطعني هبا نؤمن للسلف ًتبعا فنحن،  خلقه عىل اهللا علو وهو أال البحث من فيه
 -: التشبه بالكفار - رمحه اهللا–حتريمه : ًسادسا 

 هو حتريم رمحه اهللا يف احلفاظ عىل املجتمع اإلسالمي–من األمور التي تبناها الشيخ 
رمحه -يقول الشيخ األلباين ، سواء يف امللبس أو الكالم أو اهليئة أو  غري ذلك، التشبه بالكفار

 يف سواء ،بالكفار التشبه - ونساء رجاال - للمسلمني جيوز ال أنه الرشع يف تقرر ملا((:-اهللا 
 خرج اإلسالمية عةالرشي يف عظيمة قاعدة وهذه .هبم اخلاصة أزيائهم أو أعيادهم أو عباداهتم

 إليه والدعوة الدين بأمور منهم يعنون الذين حتى ،املسلمني من كثري األسف مع اليوم عنها
 الكافرة أوروبا وتقاليد ،احلارض العرص عادات مع ًانجرافا أو ألهوائهم ًتبعا أو بدينهم ًجهال
 امرهمواستع عليهم األجانب وسيطرة وضعفهم املسلمني ذل أسباب من ذلك كان حتى

} ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 . )٢ ())]١١:الرعد[)   ¸
 اإلسـالمية الـرشيعة مقاصد من هبم التشبه وترك الكفار خمالفة(( - رمحه اهللا-ًوقال أيضا

 وبـصورة، كلهـا شـؤوهنم يف ذلـك يراعـوا أن ونـساء رجـاال مـسلم كـل عـىل فالواجب ،العليا
 صـحة يتحقـق وبـذلك،  فيهـا اخلاصـة النـصوص مـن علمـت ملـا وألبستهم أزيائهم يف خاصة
 تعبـدي أمـر هـي إنـام املخالفـة هـذه أن الناس بعض يظن وقد ،هذا املرأة زي يف السابع الرشط
 أن املحققـني العلـامء عنـد تقـرر فقـد كمةاحل واضح املعنى معقول هو بل كذلك وليس، حمض
 ًرشا وإن فخـري ًخـريا إن ،اآلخـر يف ًتـأثريا لـألول وأن، والباطن الظاهر بني وثيقا ارتباطا هناك
 .)٣())غريه يف يراه قد ولكن نفسه يف اإلنسان به يشعر ال قد مما ذلك كان وإن،  فرش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٥ خمترص العلو  لأللباين ص ) ١(

 .١٦١  جلباب املرأة املسلمة  لأللباين ص ) ٢(

 .١٦١نفس املصدر السابق ص ) ٣(




 

 
٣٠١ 

ن مـن اختـصاصاهتم دون املـسلمني  أو ما كا،والتشبه املنهي عنه هو ما كان من عباداهتم 
 :)١()مــن تــشبه بقــوم فهــو مــنهم(:  بعــد أن ذكــر حــديث-رمحــه اهللا- الــصنعاين خيقــول الــشي

 ممــا يشء أي يف املبتدعــة أو الكفــار أو ،مــنهم كـان بالفــساق تــشبه مــن أن عــىل دال واحلـديث((
 األلبـسة(( - رمحـه اهللا-قـال الـشيخ األلبـاين ، )٢())هيئـة أو مركـوب أو ملبـوس من به خيتصون
 فهـذا .بعـض دون لبعـضهم ًشـعارا لـيس واألديـان، األمم مجيع بني مشرتك منها نوع  :نوعان
 يف  جـاء وقـد ذلـك، يف املـسلم عىل ضري ال ومصدرها، شكلها كان مهام ،لبسها للمسلم  مباح

 قـال هشام عن ذلك عىل وذكروا .يشء كل يف يكره ال الكتاب بأهل التشبه إن:))املختار الدر((
 : قلت .ال : قال ؟ ًبأسا هبذا أترى : فقلت ، بمسامري خمصوفني نعلني )٣(يوسف أيب عىل رأيت:

صـىل اهللا  اهللا رسـول كـان  :فقال . بالرهبان ًتشبها فيه ألن ؛ ذلك كرها )٤(يزيد بن وثور سفيان
 النـوع هـذا ومـن )٥( .هــ ا .))الرهبـان لبـاس مـن وإهنـا شعر، هلا التي النعال  يلبسعليه سلم 

 .لنا يظهر فيام الروميةصىل اهللا عليه وسلم  النبي جبة كانت
 مـن غـريهم عـن بـه يتميزون الكافرة؛ األمم لبعض ًشعارا كان ما فهو اآلخر النوع وأما

 تـضعيف مـن كذلـ يف ملـا ذلـك؛ يف هبـم يتـشبه وأن يقلـدهم، أن ملسلم ٍحينئذ جيوز فال . األمم
 علـم يف تقـرر وقـد بـذلك، عليهم أعدائهم وتقوية الظاهر، يف عددهم بتقليل املسلمني؛ شوكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األلبـاين وحـسنه ٤٠٣٣شهرة رقـم احلـديث اللبـاس،  بـاب لـبس الـ: كتاب داود أبو  و٥١١٤ أمحد رقم احلديث أخرجه)١(

 .٦٠٢٥  رقم احلديثاجلامع صحيح

  .١٣٨٤  سبل السالم  للصنعاين رقم احلديث ) ٢(

 ة،العالمـ املجتهـد، حنيفـة، أيب اإلمـام صـاحب الكـويف، يوسـف أبـو القـايض، ،األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب )٣(
 .٨/٥٣٥سري أعالم النبالء  ،١٤/٢٤٢ بغداد تاريخ). هـ١٨٢ (سنة تويف،  حنيفة، أيب بعد الرأي أهل أفقه املحدث،

ومائـة انظـر ترمجتـه يف سـري  ومخـسني مخـس أو ثـالث وقيـل مخسني سنة مات حمدث فقيه  احلميص خالد أبو يزيد ابن ثور )٤(
  .١١/٤١٦م النبالء أعال

 .٢/٣٨٤ رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين  ) ٥(
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 . البـاطن يف ًتأثريا للظاهر أن :- العرصية واملجالت الكتب بعض يف قرأت كنت كام - النفس
 حينامصىل اهللا عليه وسلم بقوله  اهللا رسول ذلك إىل أشار وقد املظاهر، بعض يف مشهود وذلك

  .)٢()))١( )ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم(كان يسوي الصفوف 
 - :التحذير من اهلجرة إىل بالد الكفار: ًسابعا .

ولكـن يف عـرصنا هــذا ، اهلجـرة الـرشعية هــي االنتقـال مـن بلــد الكفـر إىل بلـد اإلســالم
ويف هـذا مفاسـد ، بـالد املـسلمني إىل بـالد الكفـاريعني اهلجرة مـن ، أصبحت اهلجرة بالعكس

عظيمة عىل العقيدة والرتبية والسلوك وتكثري سواد الكفـار ومحـل جنـسيتهم وأعالمهـم وغـري 
 البالد من والكفر الغرب بالد إىل لسفرا...(( -رمحه اهللا-ذلك من املفاسد يقول الشيخ األلباين 

 للحقــائق القلــب مــن وهــو ) اهلجــرة ( ب بعــضهم ذلــك يــسمي وقــد لــرضورة إال اإلســالمية
 . اإلسـالم بالد إىل الكفر بالد من تكون إنام اهلجرة فإن ،العرص هذا يف به ابتلينا الذي الرشعية

  .)٣())املستعان واهللا
 بثالثـة إال جيـوز ال الكفـار بـالد إىل الـسفر((:-رمحـه اهللا -قال الشيخ حممـد بـن عثيمـني 

 :رشوط
 .الشبهات به يدفع علم اإلنسان عند يكون أن: األول الرشط
 .الشهوات من يمنعه دين عنده يكون أن: الثاين الرشط
 بـالد إىل الـسفر جيـوز ال فإنـه الرشوط هذه تتم مل فإن.ذلك إىل ًحمتاجا يكون أن: الثالث الرشط
ً أمـواال ينفـق اإلنـسان ألن،  املـال إضـاعة وفيـه الفتنـة، خوف أو الفتنة من ذلك يف ملا،  الكفار
 .)٤( )) ..األسفار هذه يف كثرية

هذه بعـض جهـود الـشيخ يف هـذا املجـال وهنـاك جهـود أخـرى منهـا احلـث عـىل صـلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٢رقم حلديث  الصفوف تسوية :بابالصالة،  : أخرجه مسلم يف كتاب) ١(

   .١/١٥١   أصل صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم لأللباين  ) ٢(

  .٥/٢٤٣   سلسلة األحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها  و فوائدها) ٣(

  .٢/١٣٣ فتاوى أركان اإلسالم  للشيخ ابن عثيمني ) ٤(
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األرحام  وبر الوالدين واإلصالح بـني النـاس وغـري ذلـك مـن حماربـة اجلـرائم كالزنـا ورشب 
 عليـه اهللا صـىل النبـي بـه أخـرب مـا وقـع قـد(( -رمحـه اهللا-اخلمر والسفور يقول الشيخ األلباين 

 وما ، معايص من يرتكبون بام بالتحدث مبالني غري ، الناس من كثري بني الفحش فانترش وسلم
 بيـنهم حـصل بـل قريبـه يـصل ال فالقريـب ، األرحـام وقطعت ، شديد عقاب من عليه يرتتب
 ، نيتواصـلو وال ، يتزاورون فال ، واحد بلد يف وهم والسنون الشهور فتمر ، التدابر و التقاطع
 الـرحم صـلة عـىل حـث وسـلم عليـه اهللا صىل الرسول فإن اإليامن ضعف من أنه الشك وهذا
  .قطيعتها من وحذر

ــن ــري وع ــن جب ــن مطعــم ب ــي ع ــه اهللا صــىل النب ــال وســلم علي ــدخل ال( : ق ــة ي ــاطع اجلن  ق
 .)٢())١()رحم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ومسلم يف كتاب الـرب والـصلة واآلداب، بـاب٥٦٣٨إثم القاطع رقم احلديث : األدب، باب: أخرجه البخاري، كتاب) ١(

  .٢٥٥٦صلة الرحم وحتريم قطيعتها رقم احلديث 
  .١/١٩وائد كتب األلباين   الكتاب االلكرتوين التابع للمكتبة الشاملة ف) ٢(
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وقد عنيـت بـه الـرشيعة اإلسـالمية ، وهو من األمهية بمكان، االقتصاد هو رشيان احلياة
بل أطـول آيـة يف ،فهناك آيات عديدة حتدثت عن البيع والرشاء والصدق واألمانة ، عناية فائقة

قهـاء عـىل خمتلــف والف، وأمـا الـسنة فقــد حفلـت بأحاديـث عديـدة ،كتـاب اهللا هـي آيـة الـدين 
 .ًاملذاهب اإلسالمية أفردوا فصوال للمعامالت وما ذلك إال ألمهيتها 

 : يف االقتصاد من خالل هذه اجلوانب – رمحه اهللا –وتربز جهود الشيخ األلباين 
 -: املسلم عىل طلب الرزق احلالل – رمحه اهللا –حثه : ًأوال 

 إذا مسلم كل عىل((:-رمحه اهللا -لشيخ األلباين الرزق له تأثري عىل عبادة املسلم وسلوكه يقول ا
 عـن كثـرية أحاديـث جـاءت وقد وجل، عز اهللا أباحه ٍطريق من إال يطلبه أال الرزق وراء سعى
 أن وحتـذره احلـالل، الطريـق مـن الـرزق يطلب بأن املسلم تأمر وسلم وآله عليه اهللا صىل النبي
 ريض هريـرة أيب حـديث من صحيحه يف مسلم اإلمام روى فقد حرام طريق من مكسبه يكون
 اهللا وإن ،ًطيبـا إال يقبـل ال طيـب اهللا إن(: قـال وسلم وآله عليه اهللا صىل النبي أن عنه، تعاىل اهللا
z y x w v u t s r q } ( :فقـال املرسـلني بـه أمر بام املؤمنني أمر

 أشعث السفر، يطيل الرجل وسلم وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول ذكر ثم ]٥١:املؤمنون[)   |
 حــرام، وملبـسه حــرام، ومـرشبه حــرام، ومأكلـه رب، يـا رب، يــا: الـسامء إىل يديــه يمـد أغـرب،
 ال ثـم ًعريـضا، ًطـويال ًدعـاء اليـوم املسلمون يدعو ،)١( )لذلك يستجاب فأنى باحلرام، وغذي

 يـسألون ال اليـوم املسلمني أكثر ألن ملاذا؟ عدوهم عىل وجل عز اهللا ينرصهم أن هلم يستجاب
 فهـذا حـرام، أم حـالل ٍطريـق أمـن الكـسب، هـذا جـاءهم ٍطريـق أي مـن يبـالون وال احلالل،
 ًطالبـا كـان مـن دعـاء يـستجيب ال أنـه الرشعية سنته من جعل وجل عز اهللا إن: يقول احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٩٣قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم احلديث : الزكاة، باب: أخرجه مسلم،  كتاب) ١(




 

 
٣٠٥ 

 قـال حيـنام ًجـدا، ًخميفا ًإيعادا وسلم وآله عليه اهللا صىل النبي أوعده قد بل حمرم، ٍبطريق للرزق
ــت ٍحلــم كــل(: والــسالم الــصالة عليــه  الكــسب مــن: أي )١( )بــه أوىل فالنــار الــسحت مــن نب
وتـرك ، ة التي حيـث فيـه الـسائلني عـىل حتـري احلـالل وله كثري من الفتاوى الصوتي.)٢())احلرام

ولـه تعليقـات ماتعـة عـىل بعـض األحاديـث يلفـت فيهـا النظـر إىل أدب رفيـع أو ، املـال احلـرام
 .ًمعاملة حسنة أو حيذر من معاملة حمرمة فجزاه اهللا خريا

 -: أن سبب هزيمة األمة هو االقتصاد املحرم -رمحه اهللا-بني : ًثانيا 
 أمتـه أخـرب أنـه وسـلم عليه اهللا صىل النبي عن ثبت(( :- رمحه اهللا –خ األلباين يقول الشي

 الكفـــار، يـــذهلم ألن ًســـببا يكـــون املحرمـــة بـــالطرق الـــرزق وراء الـــسعي اســـتحالهلم بـــأن
 ذلـك اإلسـالمية، الـديار مـن ٍكثـري يف -األسـف مـع- مشاهد ٌأمر وهذا الكفار، ويستعبدوهم

 بـالزرع، ورضـيتم البقـر، أذنـاب وأخذتم بالعينة، تبايعتم إذا( : موسل وآله عليه اهللا صىل قوله
 ،)٣( )ديـنكم إىل ترجعـوا حتـى عنكم ينزعه الً ذال عليكم اهللا سلط اهللا؛ سبيل يف اجلهاد وتركتم

 وإذالهلـم املـسلمني عـىل األعـداء تسلط أسباب من أن وسلم وآله عليه اهللا صىل النبي ذكر فقد
 بطريق الرزق طلب إىل -االنكباب هذا بسبب- وانرصافهم الدنيا عىل مانكباهب هو إنام إياهم،
 أال احلـديث، هـذا مـن األول الطـرف يف والـسالم الـصالة عليه ذكره ما الربا أنواع ومن الربا،
 ورضـيتم البقـر، أذنـاب وأخـذتم ( الربويـة املبايعات من نوع ) بالعينة تبايعتم إذا: ( قوله وهو

 إىل ترجعـوا حتـى عـنكم ينزعـه الً ذال علـيكم اهللا سـلط اهللا، سـبيل يف اداجلهـ وتركتم بالزرع،
  ).دينكم

 كـل عـىل جيـب الكلمـة هبذه يتعلق فيام ولكن ًجدا، ًجدا ٌواسع معناه الدين إىل والرجوع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا حـديث حـسن غريـب،  :وقال الرتمذي )) ٦١٤((باب فضل الصالة رقم احلديث : أخرجه  الرتمذي كتاب الطهارة ) ١(

 .صحيح وضعيف الرتمذي :وصححه األلباين انظر 

 دروس مفرغة للشيخ نارص الدين األلباين عىل موقع إسالم ويب عىل هذا الرابط ) ٢(
net.islamweb.www://http 

 .١٠٦خترجيه ص :سبق ) ٣(




 

 
٣٠٦ 

 إذا فـيام لـه ًشـفيعا الكسب هذا يكون حتى احلالل، الكسب إىل للرزق طلبه يف يرجع أن مسلم
فالشيخ األلباين يضع يده عىل مرض األمـة وسـبب  . )١())دعوته منه أو له يستجيب أن ربه دعا

من أسباب وهنها أال وهو التعامل بمعاملة العينة ويضع يده عىل العـالج وذلـك بـالرجوع إىل 
 .الكتاب والسنة وتبني منهج سلف األمة 

 -: بتخريج أحاديث املعامالت واحلكم عليه -رمحه اهللا-قام : ًثالثا 
ًسواء القديمـة ،اء يستمدون من اآليات واألحاديث النبوية احلكم عىل املعامالت  الفقه

وكثـري مـن الفقهـاء لـيس ، وختتلف وجهات النظر حسب صحة وضعف احلـديث، أو احلادثة 
وقـد قـام بـذلك الـشيخ ،فهو حيتاج من يبني له احلكـم ، لديه القدرة عىل احلكم عىل األحاديث

د طلبت منه كلية الرشيعة بدمشق ختريج أحاديث البيوع وآثاره ضمن  فق– رمحه اهللا –األلباين 
 بتخــريج أحاديــث مــشكلة الفقــر -رمحــه اهللا –وكــذلك قــام ، موســوعة الفقــه اإلســالمي

 .للقرضاوي 
 -:حماربته للربا : ًرابعا

وله ،  الربا من الكبائر التي هنى اهللا عنها يف كتابه وعىل لسان رسوله صىل اهللا عليه وسلم 
 حيـذر منـه وحيـذر مـن – رمحـه اهللا –أرضار اقتصادية واجتامعية ونفسية وكـان الـشيخ األلبـاين 

 ألن منــه؛ بــأس ال الــرشعية العلــوم يف االصــطالح(( -رمحــه اهللا-تــسميته بغــري اســمه فيقــول 
ُأورد!  رشعيـة خمالفة إىل يؤدي أال فيه يراعى أن ينبغي ولكن الناس، عىل الفهم تيسري الغرض ِْ ُ 

 حقـائق تغري أال برشط لكن جديدة، بأسامء معاين نسمي أن بأس ال: العرصية األمثلة منً االمث
 الربـا كتـسمية. التـسمية تلـك أو االصـطالح ذاك يـصح فـال الـرشط هذا يتوفر مل فإذا رشعية،
 مع نتجاوب أن جيوز ال فنحن بالربا؟ التعامل وراء من اإلنسان جينيها فائدة أي بالفائدة املحرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دروس مفرغة للشيخ نارص الدين األلباين عىل موقع إسالم ويب عىل هذا الرابط ) ١(
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 يـشاءون، مـا عىل يصطلحوا أن قوم فلكل ًحادثا، لكونه ال االصطالح، هذا ومع التسمية ذهه
 بأنـه الربـا يتعـاطى مـن عـىل يطلـق الـرشع فـإن الـرشع، خمالفـة إىل يـؤدي االصطالح ألن وإنام

 بنــي عــىل الــشيطان وســاوس مــن كلــه هــذا! فائــدة هــذا نــسمي ونحــن ورســوله، اهللا حيــارب
 .)١())اهللا حرم فيام وإيقاعه اهللا امرأو عن لرصفه اإلنسان،

 -:دعوته إىل القرض احلسن : ًخامسا 
وفيـه مـن املـصالح االجتامعيـة واالقتـصادية الـيشء ، وهذا يـؤدي إىل القـضاء عـىل الربـا

! ولكن املؤمل أن بعض الناس يريد القرض احلالل فال جيد أحد مـن املـسلمني يقرضـه . العظيم
 ًقرضا يقرضه أحد ال بالربا، القرض ذاك يريد  الالذي هذا((:-ه اهللا رمح-فيتجه إىل الربا يقول 

 عـن ابتعادها بسبب وذلك اإلسالمية؛ األمة عرى تفكك من وهذا الشديد، األسف مع ًحسنا
 حـد يف احلـرام طريـق عـن يريده ال وهو يقرضه، أحد وال املال حيتاج وألنه املحمدية، الرشيعة
 . )٢())الربا بطريق ولو القرض عىل فيها حتصل طريقة ذهه أن له يسول فالشيطان زعمه،

،  املسلم الغني األجر العظيم من اهللا عندما يفرج كربة أخيه املسلمرواحلل هو أن يستشع
من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس اهللا عنه كربـة ( : يقول صىل اهللا عليه وسلم

ومـن األحاديـث الدالـة عـىل فـضيلة القـرض قولـه صـىل اهللا عليـه ، )٣()من كـرب يـوم القيامـة
ِشطر جمرى جيري السلف إن(: وسلم ْ   . )٤()الصدقة َ

 فإنـه ، احلـسن للقـرض البالغـة الفضيلة ههذ مع و((- :-رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 األكثرين أو الكثريين عىل الدنيا عىل التكالب و اجلشع لغلبة ، املسلمني بيوع من يزول أن يكاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - رمحه اهللا -يب  للشيخ األلبايندروس مفرغة عىل موقع إسالم و) ١(
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 نفس املصدر السابق ) ٢(

  .٧٠٢٨الذكر والدعاء والتوبة، باب، فضل االجتامع عىل تالوة القرآن رقم احلديث :أخرجه مسلم، كتاب ) ٣(

 .١٥٥٣ة الصحيحة رقم احلديث السلسل: ، وصححه األلباين رمحه اهللا انظر٣٩١١أخرجه أمحد يف مسنده  رقم احلديث ) ٤(




 

 
٣٠٨ 

 يتيرس ما قليل فإنك ، ًنادرا إال فائدة مقابل إال ًشيئا يقرضك من فيهم جتد تكاد ال فإنك، منهم
 بيـع يف زيـادة منـك يطلبـون مجهـورهم بـل ، ًنسيئة أو ًنقدا حدوا بثمن احلاجة يبيعك تاجر لك

 عليـه اهللا صـىل قولـه رصيـح يف ربـا كوهنـا مـع ، التقـسيط ببيـع اليـوم املعـروف هـو و ، النسيئة
 . )١()الربا أو أوكسهام فله بيعة يف بيعتني باع من(: وسلم

  .)٢())التقسيط بيع منه و النسيئة، بيع به املراد بأن السلف من مجاعة فرسه قد و
 -: املسلمني إىل استخدام االقتصاد سالح ضد األعداء- رمحه اهللا–دعوته : ًسادسا 

وذلـك عـن طريـق ، االقتصاد سالح قوي يستطيع املـسلمون أن حيـاربوا بـه مـن شـاءوا 
 من الداعني -رمحه اهللا-وكان الشيخ األلباين ، املسلمني املقاطعة االقتصادية ألي دولة حتارب 

لو (( : عن حكم اللحم والذبائح يف بلغارياملا وجه له سؤال -رمحه اهللا -إىل هذا السالح يقول 
 ال :حقيقـة أنـا أقـول غاريون يذبحون هذه الذبائح التي نستوردها مـنهم ذبحـا رشعيـالكان الب

سفك دماء إخواننـا  ب علينا أن نقاطعهم حتى يرتاجعوا عنبل جي. جيوز لنا أن نستورده منهم 
 .)٣())  فسبحان اهللا مات شعور األخوة، املسلمني هناك

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٩٢ورواه احلـاكم رقـم احلـديث ،  ٣٤٦٣  اإلجارة،  باب من باع بيعتني يف بيعة رقم احلـديث: أخرجه أبو داود، كتاب)١(

  . ١٦ / ٩   املحىل  يف أيضا حزم ابن وصححه الذهبي ووافقه. مسلم رشط عىل صحيح :وقال

  .٤/١٢٧انظر السلسلة الصحيحة ) ٢(

  .١٩٠سلة اهلدى والنور رقم الرشيط سل) ٣(




 

 
٣٠٩ 


 

 .ملستجدة التي حتتاج إىل حكم رشعيالنوازل هي األمور احلادثة ا
  .)١ (ستجدةهي الوقائع واملسائل امل :وقيل

والفقيه هو مـن ، )٢()ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين ( :يقول النبي صىل اهللا عليه وسلم
 . يستطيع أن ينزل الوقائع عىل ما يناسبها من أحكام رشعية 

 فقـط الكتب يف ميتة نظريات جمرد ليس اإلسالمي لفقها((:يقول الشيخ عبدالعزيز قارئ 
 ًقانونـا أنزهلـا وجـل عـز اهللا أنزهلـا التـي الـرشيعة ألن للحيـاة فقـه هـو بـل، الفالسفة كنظريات
 أيـدي عـىل يزدهـر االرتبـاط هبـذا ويزدهر ، بحركتها ًمرتبطا دائام احلياة يواكب فالفقه ، للحياة
باين من أولئك العلامء املجتهدين يف والشيخ األل ، )٣())املجتهدين وأيدي املفتني وأيدي القضاة

هذا العرص ولقد ظهرت مسائل عديـدة وكـان للـشيخ فيهـا رأي سـديد ومـن هـذه املـسائل مـا 
 -:ييل

 :مسألة االنتخابات
طريقـة خيتـار فيهـا ((من املسائل احلادثة يف البالد اإلسالمية ما يسمى باالنتخابات و هي 

لتحديـد املـستحق للواليـة أو املهمـة ، خالهلـااملواطنون أو بعضهم من يرضـون ويتوصـل مـن 
لتمثـيلهم يف ، اختيار النـاخبني لـشخص أو أكثـر مـن املرشـحني((وقيل هي  ، )٤())املنتخب فيها
يقـف ،وهذه االنتخابات هبذه الصورة وهي مشاركة املواطنني سـواء بـسواء  ، )٥())حكم البالد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩  فقه النوازل لبكر أبو زيد ص ) ١(

ومـسلم،  كتـاب الزكـاة بـاب )) ٧١((ًأخرجه البخاري، كتاب العلم باب من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين رقم احلـديث ) ٢(
 )).١٠٣٧((النهي عن املسألة رقم احلديث 

  .٨ ص ٧٧العدد  جملة البيان التي تصدر من لندن ) ٣(

 .١٥ االنتخابات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي لفهد العجالن ص ) ٤(

 . نقلته من املصدر السابق١٠٣هذا التعريف ملاجد احللو يف كتابه االستفتاء الشعبي ص) ٥(




 

 
٣١٠ 

 وكـذلك ، ن يف كـل شـئ مـن التـصويتوالفقيه بجانب البليـد متـساوو،العامل بجانب اجلاهل 
بيـنام عـرف ! من حقه أن يرشـح نفـسه، أو ال يدرك األمور ،ًاأو فاسق ،ًاملرشح قد يكون جاهال

َسـواء للمرشـحني أو املرشـحني، املسلمون ما يسمى بالشورى ولكنها منضبطة بضوابط ِ مـن ، ً
 . لكل أحد يعني مل  تكن مفتوحة. ناحية العدالة والديانة والكياسة والبصرية 

ولكـن يف زمننـا هـذا ولألسـف ،ًأيضا كانت الـرشيعة اإلسـالمية حمكمـة يف كـل األمـور 
: واملنتخـب اليـوم يـدخل قاعـة.  عن احلكم إال ما رحـم ريب مـن الـبالدهالشديد الرشيعة منحا

 .فام هو حكم دخول الربملانات ؟! احلكم فيها للشعب ليس هللا 
 فيها نذكر بـأن مـنهج الـشيخ هـو التـصفية -رمحه اهللا-قبل أن نأخذ رأي الشيخ األلباين 

 ديــن اهللا يف أنفــسهم نوالرتبيــة أي عنــدما يقــوم النــاس بــواجبهم جتــاه رشيعــة رهبــم و يقيمــو
وأبناءهم وأرسهم ويرتبوا عىل ذلك  فإن النرص والتمكني سوف يكون هلـم ال حمالـة وال شـك 

 .يف ذلك
يقـول الـشيخ ،  جييـزهم مـن من يمنع ومـنهممنف،  دخول الربملانات اختلف العلامء فيها 

ًال ننصح أحدا من إخواننا املسلمني أن يرشح نفسه ليكون نائبا يف برملان (( -رمحه اهللا-األلباين  ً
وقد رصح يف كثري من األسئلة التي وجهت إليه  بعدم رضـاه وقبولـه ، )١())ال حيكم بام أنزل اهللا

وعد هذا األسلوب مـن هـدي الكفـار وعـاداهتم ، كمًبسلوك طريق االنتخابات توصال إىل احل
وقد تطرقنا البحث يف هذه املسألة يف املبحث الثالث جهود الشيخ األلبـاين يف الـسياسة  )٢())...

 هنـا ألهنـا نازلـة وإال فمحلهـا املبحـث الثالـث  واهللا اهلـادي هفال حاجة إلعادتـه ولكـن ذكرنـا
 . واملوفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٢ كتاب حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية  لعمر سليامن األشقر ص ) ١(

 .عىل موقع إسالم ويب  دروس مفرغة ) ٢(
net.islamweb.www://http 




 

 
٣١١ 

 -:تلفزيون ومن النوازل الدعوية  وسيلة ال
ولـه ، ًدخلت كل بيت غالباوبل ، من الوسائل اإلعالمية التي انترشت يف أوساط الناس

بل اإلحصائيات باأللوف  تذكر أن األطفـال والـشباب والكبـار ، ً الكبري جداءمن التأثري اليش
ًوأيـضا يـذكرون هلـذا اجلهـاز اآلثـار الـسلبية ، يقضون أمام شاشات التلفزيون ساعات طويلـة

 رمحـه -ًاء يف الناحية الصحية أو االجتامعية أو األخالقيـة أو الدينيـة  يقـول الـشيخ ابـن بـازسو
 مـن عنـه علمنـا وقـد ، أشد أو كالسينام عظيمة وأرضارها خطرية آلة فهو التلفزيون أما((  -اهللا

 ،ورتـهخط عـىل يدل ما وغريها العربية البالد يف به العارفني كالم ومن شأنه يف املؤلفة الرسائل
 متثيــل مــن فيــه يبــث ملــا إال ذلــك ومــا ، املجتمــع وأحــوال واألخــالق بالعقيــدة أرضاره وكثـرة

 ، اهلدامــة واخلطــب العاريــات وشــبه ، اخلليعــة والــصور الفاتنــة واملرائــي ، الــسافلة األخــالق
 كــربائهم وتعظــيم وأزيــائهم أخالقهــم يف الكفــار مــشاهبة يف والرتغيــب ، الكفريــة واملقــاالت

 إلسـالما وأبطـال املـسلمني لعلامء واالحتقار ، وأزيائهم املسلمني أخالق يف والزهد ئهموزعام
 طـرق وبيـان ، سـريهتم عـن واإلعـراض الحتقـارهم واملقتـضية منهم املنفرة بالصور ومتثيلهم

 شك وال .الناس عىل والعدوان املؤامرات وحياكة والرسقة والنهب والسلب واالحتيال املكر
 املفـضية األبـواب وسـد منـه واحلذر منعه جيب املفاسد هذه عليه وترتبت املثابة ههبذ كان ما أن
 .)١( ))إليه

ًفسعره يسمح لكل واحد أن يقتنيه ولو كـان فقـريا أو ، ًوهو أيضا من أسهل األشياء قنية
فهل يصلح أن يستفاد منه يف الدعوة ونرش العقيدة والعلم النافع ويستفاد منه . ً جداًدخله قليال

 .يف الفتاوى واملحارضات والدروس وغريها من األمور الرشعية ؟
العلامء وقفوا أما هذه الوسيلة ما بني مبيح وما بني مانع ولكـل واحـد وجهـة نظـر وهـذه تعتـرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٢٢٧ -رمحه اهللا-جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز :انظر ) ١(




 

 
٣١٢ 

 .من املسائل االجتهادية فمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد 
 حمـل فهـو نالتلفزيو يف املشايخ بعض ظهور وأما(( -رمحه اهللا-يقول الشيخ ابن عثيمني 

 للخري املحب أن شك وال ، واحد أجر فله أخطأ وإن أجران فله فيه اإلنسان أصاب إن اجتهاد
 وأعمها ، ًوضوحا اإلعالم وسائل أبلغ التلفزيون ألن الرشيعة؛ وأحكام العلم نرش قصد منهم

 وربـام غرينا تكلم وإال فزيونلالت يف تكلمنا إن: يقولون فهم ًتعلقا الناس من وأشدها ، ًشموال
 مـن أمـام الطريـق ونـسد البـاب ونوصـد النـاس فننـصح ، الـصواب من ًبعيدا غرينا كالم كان

 . )١())ويضل فيضل علم بغري يتكلم
ً يسء جدا ال يعرض إال ما فيه رش من أغـاين -رمحه اهللا -كان التلفزيون يف عهد األلباين 

وأفـالم هابطـة حتـى يف نـرشة األخبـار تعرضـها يف الغالـب امـرأة ، امةماجنة، ومسلسالت هد
 وأفتى بـه -رمحه -متربجة، فكان احلكم املناسب هلذا هو التحريم كام قال ذلك الشيخ األلباين 

 .وهو عدم جواز اقتناء التلفزيون 
يـو التلفزيـون اليـوم ال شـك أنـه حـرام، ألن التلفزيـون مثـل الراد((: - رمحـه اهللا–يقـول 

> = < ? @ (: واملسجل، هذه كغريهـا مـن الـنعم التـي أحـاط اهللا هبـا عبـاده كـام قـال

 A   (]فالسمع نعمة والبرص نعمة والشفتان نعمة واللسان، ولكن كثريا من   ]١٨:النحل
ن يستعملوها؛ فـالراديو هذه النعم تصبح نقام عىل أصحاهبا ألهنم مل يستعملوها فيام أحب اهللا أ

والتلفزيون واملسجل أعتربها مـن الـنعم ولكـن متـى تكـون مـن الـنعم؟ حيـنام توجـه الوجهـة 
النافعة لألمة، التلفزيون اليوم باملئة تـسعة وتـسعون فـسق، خالعـة، فجـور، أغـاين حمرمـة، إىل 

حيـنام توجـد آخره، باملئة واحد يعرض أشياء قد يستفيد منه بعـض النـاس فـالعربة بالغالـب، ف
التلفزيون جائز، بـل أقـول : دولة مسلمة حقا وتضع مناهج علمية مفيدة لألمة حينئذ ال أقول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٨ / ٢ عثيمني ابن ورسائل فتاوى جمموع )١(
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فالشيخ يرى أن التلفزيون ال يستقل بحكم ألنه مثل اآللة إن استعملت يف الرش  ، )١( )).واجب
وأصـبح ، واليوم مع انتشار القنـوات الفـضائية ، فهو حرام وان استعملت يف اخلري فهو حالل 

َو يستطيع املسلم أن يتحكم به وأيضا َ وجود القنوات املحافظة عـىل القـيم يالتلفزيون مثل الراد
فـالعلم ، واألخالق ونرش الـدعوة والعلـم النـافع التـي نـرى تأثريهـا امللمـوس داخـل البيـوت

 فهناك قنوات علمية تدرس العقيدة واحلديث والفقه والتفسري، أصبح ميرس اليوم بكل سهولة
وهنــاك قنــوات إفتــاء وحمــارضات ولقــاءات ونــدوات ، والنحــو وكافــة العلــوم الــرشعية 

فأصــبح التلفزيــون أداة بنــاء وتوجيــه نحــو ، خيــرج فيهــا أهــل اخلــري والــصالح ، واستــشارات
 تؤيـد مثـل هـذه القنـوات ولقـد رأينـا بعـض طلبـة -رمحه اهللا-األفضل ففتوى الشيخ األلباين 

وكـذلك ، بل يرشف عليها ويوجها الوجه الطيبـة،  القنوات الفضائيةالشيخ األلباين يظهر عىل
جمموعة كبرية من الدعاة املحسوبني عىل املنهج السلفي خيرجون يف القنوات الفضائية املحافظة 

 .يدرسون وحيارضون ويفتون ويوجهون
هـر   كان خيشى عىل مـن يظ-رمحه اهللا-ولكن وقبل أن ننهي هذه املسألة فالشيخ األلباين 

ًواألمر خطري جدا فال بـد للداعيـة قبـل ، وهذا ملحظ طيب وتوجيه سديد، يف التلفزيون الفتنة
وإذا كان الداعية خيشى عىل نفسه مثل هذه ،وأن يسأل اهللا له احلفظ ، أن خيرج أن حيتاط لنفسه 

عـن ًوهناك جوانب أخرى يمكن أن يستغلها الداعية بعيدا ، األمور فإن السالمة ال يعدهلا شئ
ــدريس يف املــساجد والــوعظ واإلرشــاد يف املــدن والقــرى وغري،الفتنــة  ــن الوســائل هــاكالت  م

 -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين .السليمة التي يمكن للداعية بعد اهللا أن حيفظ نفسه من الفتنة 
  يريـد أن يلقـي حمـارضة،-ًمـثال-َّأما التوسع هـذا الـذي نـراه يف العـرص احلـارض، أنـه إنـسان ((

ِّ املعـرض نفـسه للتلفـاز يعـرض نفـسه .. ..هنـافــيطلع يف التلفـاز، ويـن الـرضورة؟ بـالعكس،  ِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هـ ١٤١٤ لعام ٤٠  جملة األصالة العدد العارش ص)١(
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 -:فالشيخ يرى يف التلفزيون ما يأيت .  )١( ))ها أنا! شوفوين للفتنة؛
أن التلفزيون الذي يعرض فيه احلرام من رقـص وغنـاء و جمـون أنـه حمـرم وال جيـوز اقتنائـه -١

ــن أهــل اخلــري وإذا تعــدل وضــع التلفزيــون  بحيــث تكــون براجمــه هادفــة والقــائمون عليــه  م
ــه يقــول الــشيخ الــسدحان  ــأس باقتنائ وأذكــر يف حــج عــام ((: -حفظــه اهللا-والــصالح فــال ب

هـ أنني دخلت مع بعض اإلخوة عىل اإلمام األلباين يف خيمته يف منـى وناقـشه أحـدهم ١٣٩٨
ُئمني عـىل التلفـاز ال خيرجـون فيـه إال لـو أن القـا: يف حكم التلفاز فكان مضمون كالم الـشيخ 

ًاجلائز رشعا فال أرى بأسا بجواز إدخاله يف البيوت ً(( )٢(. 
 فلـم -رمحه اهللا-وقد خافه عىل نفسه .ًحيذر الدعاة من االفتتان بالتلفزيون فهو خطري جدا  -٢

كنـت عنـده فاتـصل شـخص وأخـربه أنـه ((:  يقول الشيخ عصام هـادي، خيرج يف أي تلفزيون
 سؤول عن برنامج يف التلفزيون األردين يتحدث عن الكتاب واملفكـرين يف األردن ويريـد أن م

 .)٣ ())أولئك عنها مبعدون: يعمل لقاء مع األلباين فقال له شيخنا 

 -:ومن األمور النازلة باملسلمني ما يسمى باألناشيد الدينية 
 .)٤(مع تلحني هو الصوت ورفعه :  يف اللغة دـالنشي

سـئموا مـن سـامع عنـدما انترشت األناشيد بني أوساط الناس يف هذه العـصور املتـأخرة 
و وجـد ، والتـي كانـت تتـصدر قنـوات التلفـزة ، األغاين املاجنة الداعية إىل الرذيلـة والفاحـشة
ر وأن النفس ال بد هلا من ترويح ولكن توسع األمـ، بعض الناس أن األناشيد حتل حمل األغاين

ولـذلك ، اللهم إال بعـض آالت العـزف واملوسـيقى، وصارت هلا نفس أنامط األغاين،يف ذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر الفيـديوي وحكـم خـروج الـدعاة يف هـذا اجلهـاز واإلجهـاز عـىل  كتاب اإلبراز ألقوال العلامء يف حكم التلفاز والتصوي)١(

 . بترصف يسري ١٦ ص  شبهات من يقول باجلواز أليب عبداهللا اآلجري

  .١٠٨ كتاب اإلمام األلباين  دروس ومواقف وعرب للسدحان ص  ) ٢(

 .١٠٧  كتاب حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين  كام عرفته  لعصام هادي ص) ٣(

  .٢/٩٢١   املعجم الوسيط باب النون )٤(
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 ،اختلفت أراء العلامء حول هذه الظاهرة فمنهم من يبيح ذلك ومنهم من يمنع وحيرم مثل هذا
 له يف هذا املجـال كـالم واسـع -رمحه اهللا-وبعضهم يعدها من أعامل الصوفية فالشيخ األلباين 

 إليه التقرب جيوز فكيف اهللا رشع بام إال اهللا إىل التقرب جيوز ال....((: -رمحه اهللا-شيخ يقول ال
 فـإذا مـستحليه عـىل إنكـارهم واشـتد الـصويف الغناء العلامء حرم ذلك أجل من وأنه ؟ حرم بام

 احلكـم حيـث من فرق ال أنه وضوح بكل له تبني القوية األصول هذه باله يف القارئ استحرض
 عـىل تلحـن قـد أهنـا وهـي أخرى آفة هذه يف يكون قد بل ،الدينية واألناشيد الصويف غناءال بني

 الـسامعني تطـرب التـي الغربيـة أو الرشقية املوسيقية القوانني عىل وتوقع املاجنة األغاين أحلان
 ،بالذات النشيد وليس والطرب اللحن هو املقصود فيكون،  طورهم عن وخترجهم وترقصهم

 وهـي أخرى خمالفة ذلك وراء من ينتج وقد واملجان، بالكفار التشبه وهي جديدة خمالفة وهذه
 اهللا صـىل النبـي شـكوى عمـوم يف فيدخلون إياه وهجرهم القرآن عن إعراضهم يف هبم التشبه
̄ ° ±( : تعـاىل قولـه يف كام قومه من وسلم عليه  ® ¬ « ª © ̈   (

 بـسنتني ) عـامن ( هنا إىل هجريت قبل - دمشق يف كنت ملا أنني ًجيدا ألذكر وإين ]٣٠:الفرقان[
 معارضـة بـذلك ًقاصـدا املعنـى الـسليمة األناشيد ببعض يتغنى بدأ املسلم الشباب بعض أن -

 قلـيال إال يلبـث فلـم،  رشيـط يف ذلـك وسـجل وغريه،  البوصريي قصائد بمثل الصوفية غناء
 أساس عىل األعراس حفالت يف األمر أول يف استعملوه ثم، الدف عىل لرضبا معه قرن حتى
 مـن كثـري يف اسـتعامله وانتـرش نـسخ منـه واستنسخت، الرشيط شاع ثم فيها جائز ) الدف ( أن

ــك وصــار، مناســبة وبغــري بمناســبة هنــارا لــيال إليــه يــستمعون وأخــذوا البيــوت  ســلواهم ذل
 -: الشيخ أنه حيرم األناشيد من أجل هذه املضار وهي فيتبني لنا من فتاوى، )١())وهجريهم

أن هناك من يعتقد أهنا تقربه إىل اهللا  وال يتقرب إىل اهللا إال بام رشع وماجاء عن النبي صىل ً:أوال
 .اهللا عليه وسلم 

 .أهنا تشبه الغناء الصويف  :ًثانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٠  خمترص حتريم آالت الطرب لأللباين ص ) ١(
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 بية ففيها تشبه بالكفار أهنا تشبه األغاين فهي تلحن عىل األحلان الرشقية والغر: ًثالثا

 أهنا تصد عن القرآن وهي من أسباب هجر القرآن : ًرابعا

ًأن كثريا ممن يستمعون إليها يفتتنون هبا فيـشغلون لـيلهم وهنـارهم هبـا بمناسـبة وغـري : ًخامسا
 .مناسبة

والـشيخ )١( عىل هذا القول الشيخ صـالح الفـوزان - رمحه اهللا-ومن يؤيد الشيخ األلباين
والـشيخ بكـر بـن  )٣( -رمحـه اهللا– و الشيخ محـود التـوجيري )٢( زيز بن عبداهللا آل الشيخعبدالع

الشيخ عبدالعزيز بن :بينام يرى بعض العلامء إباحة ذلك ومنهم  )٤(- رمحه اهللا– عبداهللا أبو زيد
وة األناشيد ختتلف فإذا كانت سليمة ليس فيهـا إال الـدع((: فقد قال –اهللارمحه -عبداهللا بن باز 

إىل اخلري والتذكري بـاخلري وطاعـة اهللا ورسـوله، والـدعوة إىل محايـة األوطـان مـن كيـد األعـداء 
أما إذا كـان فيهـا غـري ذلـك مـن دعـوة إىل . واالستعداد لألعداء، ونحو ذلك، فليس فيها يشء

املعـــايص واخـــتالط النـــساء بالرجـــال أو تكـــشفهن عنـــدهم، أو أي فـــساد كـــان فـــال جيـــوز 
 :وأمــا الــشيخ ابــن عيثيمــني فــريى اجلــواز ولكــن مــع التقيــد بــرشوط فيقــول، )٥()).اســتامعها

، وحـال اإلنـسان بعـد الـدفن، األناشيد التي هي مواعظ يذكر فيها حال اإلنسان عند املـوت((
وقد كان الـسلف الـصالح يـستمعون إليـه ، االستامع إليها مطلوب، وحال اإلنسان يوم القيامة

ني وختـشع اجلـوارح وفيهـا فائـدة األناشـيد احلامسـية التـي تلقـى ألهنا ترقق القلب وتـدمع العـ
لكـن ، ًبأصوات ليس فيها فتنة وليست مصحوبة بآالت هلو من دف أو غريه ال بـاس هبـا أيـضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧كتاب القول املفيد  يف حكم األناشيد لعصام عبداملنعم مري ص : وانظر ٣/١٨٥ اخلطب املنربية لصالح الفوزان ) ١(

  .١٧٠٦  جملة الدعوة  عدد ) ٢(

 .٦ملنع من األناشيد امللحنة والتمثيل حلمود التوجيري ص إقامة الدليل عىل ا:  كتابه ) ٣(

  .٩٦  كتابه  تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد  ص ) ٤(

 .٣/٤٣٧ جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ص ) ٥(
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فإن اشـتملت عـىل ذلـك فـال جيـوز ، برشط أن ال تشتمل عىل إثارة الشعوب عىل أولياء األمور
ناشيد اإلسالمية مـا يلقـى عـىل صـفة األغـاين اهلزيلـة القسم الثالث من هذه األ. االستامع إليها

أو يلقى بأصوات مجيلة فاتنة فهـذه ال جيـوز االسـتامع إليهـا ’ًأو يلقى مصحوبا بالدف ، السافلة
ًوممن يرى اجلواز أيضا  . )١ ())هذه ثالثة أقسام من األناشيد التي يقال عنها إهنا أناشيد إسالمية

اعلــم أن الـشعر كــالم فحـسنه حــسن ((:  حيــث يقـول-ه اهللا رمحـ-الـشيخ عبــداهللا بـن جــربين
وقبيحه قبيح، وهذه األناشيد من الشعر فينظر إىل معانيه وحمتوياته، فإن كان فيه محاس وغـرية 
عىل الدين وذكر ملحاسن اإلسالم وذم للكفر واملرشكني وهجاء ألعداء الدين فإنه جائز، وقـد 

عىل هجاء املرشكني، وأخـرب أنـه علـيهم أشـد  ثابتحسان بن  حث النبي صىل اهللا عليه وسلم
ًمن وقع النبل وال يرض كونه ينشده موزونا ومقطعا بدون موسيقى، وأما إن احتوى عىل هجاء  ً
املسلمني، أو القدح يف الدين، أو ذكر العـورات والفـواحش، أو مـدح الفـسقة، أو الدعايـة إىل 

وأفتـت اللجنـة الدائمـة باململكـة العربيـة  .)٢()).ُاملحرمات واملنكـرات فهـو حـرام نثـره ونظمـه
 بل ترى اللجنـة يف فتـوى هلـم أن األناشـيد حتـل حمـل املوسـيقى ، )٣(السعودية بجواز األناشيد 

 األناشـيد مـن عنـه يغنـي مـا لوجـود املـسلم إليه حيتاج وال ، جيوز فال باملوسيقى العالج وأما((
 يف الـرسور ويبعث ، األعصاب هيدئ مما ذلك ونحو ، حسن بصوت القرآن وقراءة اإلسالمية

  .)٤ ())وقدره وبقضائه باهللا إيامنا املسلم ويزيد ، النفس
 -:ومن هذا العرض يتبني لنا أنه يمكن لنا أن نجمع أقوال هؤالء العلامء يف األيت

 من األناشيد ما هو بدعة و هو الغنـاء الـصويف وهـذا باالتفـاق بـني هـؤالء العلـامء  ً:أوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤/٣١٩  فتاوى نور عىل الدرب ) ١(

  .٨٢٠٤  فتاوى الشيخ ابن جربين رقم الفتوى ) ٢(

  .٤/٥٣٣ إسالمية ألصحاب الفضيلة العلامء مجع وترتيب حممد بن عبدالعزيز املسند  كتاب فتاوى)٣(

  .٣٢٥٨ رقم الفتوى ٢٦/٢١٧  فتاوى اللجنة الدائمة ) ٤(
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ًخلفت شيئا أحدثتـه الزنادقـة، يـسمونه التغبـري، يـصدون بـه عـن ((حيمل قول الشافعي وعليه  ُّ
بقـضيب  احلـارضينبعض  فيرضب مغن به يغني الدنيا يف يزهد شعر هو التغبريو ، )١())القرآن
 املحـدث الـسامع وأمـا(( -رمحـه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ، )٢(غنائه توقيع عىل خمده أو نطع عىل
 الكبـار األئمـة وسائر بإحسان هلم والتابعون الصحابة يكن فلم والقصب الدفو الكف سامع
 يعدونـه بـل والطاعـات القـرب مـن يعدونه وال تعاىل اهللا إىل طريقا هذا جيعلون الدين أئمة من
 التغبـري يـسمونه الزنادقـة أحدثتـه شـيئا ببغـداد خلفـت الـشافعي قـال حتى املذمومة البدع من

 .)٣())قرآنال عن الناس به يصدون
ومــا يــصاحبه مــن آالت ،مــن األناشــيد مــا هــو حمــرم وهــو مــا كــان يــشبه األغــاين  :ًثانيـا
أو كلــامت كفريـة كاالســتغاثة بغـري اهللا أو كلــامت اشـتملت عــىل فحـش ودعــوة إىل ، املوسـيقى

 .الرذيلة ووصف النساء ووصف اخلمور

 الـصحابة مـع النبـي صـىل اهللا من األناشيد ما هو مباح  مثل احلداء وما كان يفعلـه :ًثالثا 
 خيـرب إىل سـلم و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول مـع خرجنا : قال األكوع بن سلمة عنعليه وسلم 

 رجـال عـامر وكـان ؟ هنياتك من تسمعنا أال األكوع بن لعامر القوم من رجل فقال ليال فرسنا
 :يقول بالقوم حيدو فنزل شاعرا

  اــصلين وال تصدقنا وال.. .اـــاهتدين ما أنت اللو اللهم
  القينا إن األقدام وثبت ... اقتفينا ما لك فداء فاغفر 

 )٤( أتينا اــــبن صيح إذا إنا ... اـــــــــعلين سكينة وألقني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصـححه ابـن القـيم يف إغاثـة ٩/١٤٦ وأبـو نعـيم يف احلليـة ٣٦رواه اخلالل يف األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ص ) ١(

   .١/٢٢٩اللهفان 

  .١/٢٢٩ كتاب إغاثة اللهفان البن القيم ) ٢(

  .١١/٢٩٨  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٣(

  .١٨٠٢غزوة خيرب رقم احلديث :اجلهاد والسري، باب :أخرجه مسلم، كتاب ) ٤(
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 -:و هذه األناشيد تباح لكن برشوط ومن هذه الرشوط 

يـب وترجيـع يـسريين   أن تقع عىل أصل اخللقة دون تكلف وتصنع، بأن تقـع بتطرً:أوال
دون األحلان املتكلفة املوزونة عىل النغم املوسيقى املطرب، و األحلان املائعـة املاجنـة، قـال ابـن 

ُوأما احلداء فمباح ال بأس به يف فعله واستامعه، وكذلك نشيد األعراب، ":– رمحه اهللا – قدامة
 .)١("وسائر أنواع اإلنشاد، ما مل خيرج إىل حد الغناء

ُأن ال يقــصد مــن ســامعه التعبــد كــشأن أهــل الــسامع الــصويف البــدعي أو اللــذة  :ًثانيــا 
 رمحـه –  والطرب كشأن أهل الغناء الفسقي، بـل يشء مـن الـرتويح والنـشاط، قـال الـشاطبي

ــه ":-اهللا ــن في ــاح - ومل يك ــشيد املب ــن - أي الن ــان يشء م ــام ك ــي، وإن ــذاذ وال إطــراب يله ُ إل
 .)٢("النشاط

مل كلامته عىل معنى حمظور يف الرشع، كأن يكون النشيد وسـيلة لـدخول  أن ال تشت:ًثالثا
 . بدع الصوفية، أو وسيلة لرتويج الشعارات القومية، والوطنية، واحلزبية عن طريقه أيضا

 رمحه –  أو آالت موسيقية، قال الشيخ حممد العثميني، )٣ (أن ال يشتمل عىل دف  :ًرابعا 
أن يكـون فيهـا رضب بالـدف، وىف هـذه : ً ختلو من حـالني، أوالاألناشيد اإلسالمية ال":-اهللا 

 ."ُاحلالة تكون حراما؛ ألهنا مشتملة عىل اللهو الذي ال يباح يف مثل هذه احلالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢/٤٤  املغني البن قدامة املقديس ) ١(

  .١/٢٧١ االعتصام للشاطبي ) ٢(

واملالكية لنساء من املسائل التي اختلف العلامء فيها فذهب مجهور العلامء من األحناف حكم الدف يف غري العيد والعرس ل) ٣(
والشافعية واحلنابلة  إىل جواز الدف وسامعه يف كل حادث رسور كاخلتان وقدوم غائب واستدلوا بجواز النذر برضب الدف يف 

إين نذرت أن أرضب عىل رأسك بالدف فقال : م فقالت حديث اجلارية وهو أن امرأة جارية جاءت إىل النبي صىل اهللا عليه وسل
وقـال ابـن قدامـة يف كتابـه املغنـي ص . حـديث حـسن صـحيح : رواه الرتمذي وقال) أويف بنذرك: (النبي صىل اهللا عليه وسلم

ًولو كان مكروها ملا أباحه وإن كان منذورا: ((١٢/٤٠ أحكام السامع : تاب فقد أطلق احلديث ومل يقيد  انظر هذه املسألة يف ك)) . ً
  .٣٤٣واالستامع يف الرشيعة اإلسالمية   للدكتور حممد معني الدين برصي  ص 
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ُ أن ال تتخــذ ديــدنا، وتتخــذ موعظــة للقلــب يتلهــى هبــا اإلنــسان عــن مــواعظ :ًخامــسا ُ
هة؛ ألهنا تـصد عـن كتـاب اهللا، وسـنه والسنة، فإهنا تكون حينئذ إما حمرمة وإما مكرو الكتاب

 . صىل اهللا عليه وآله وسلم -رسول اهللا 

 أن ال حيدث بسببها مفسدة يف الدين كالتلهي عن سامع القرآن والعلـم الـرشعي :ًسادسا
 .به، أو يف أمور الدنيا، كتضييع بعض الواجبات واملصالح املهمة بسبب االشتغال به

 صـىل اهللا عليـه وآلـه –ُ كان يفعل بني يـدي النبـي احلد الذي":وضابط هذه الرشوط هو
 وخيرج هبذا القيد مـن ال جيـوز اإلقتـداء ،   هبم من أهل العلمىُ وأصحابه، ومن يقتد-وسلم 

أصحاب السامع الفسقي من أهل الغنـاء، وأصـحاب الـسامع : هبم، وهم يف هذا الباب صنفان
 .)١ (ُالديني املحدث من أهل الطرق الصوفية البدعية

 - رمحه اهللا –ً قوال آخر يف األناشيد فيقول –رمحه اهللا –وقد وجدت للشيخ األلباين 

 الطـرب وآالت املعـازف مـن شـئ معهـا وليس إسالمية، معان ذات األناشيد هذه كانت إذا((
 جلوازهـا؛ مهـم رشط بيـان من بد ال ولكن؛.به بأس ال أمر فهذا ونحوها، والطبول كالدفوف

 .ونحوه كالغلو الرشعية، املخالفات من خالية تكون أن وهو
 الـذي القرآن قراءة عن سامعيها يرصف ذلك إذ ديدنا، اختاذها عدم وهو آخر؛ رشط ثم

 والـدعوة النـافع العلـم طلـب عن يرصفهم وكذلك املطهرة، النبوية السنة يف عليه احلض ورد
 الرجـال، دون بيـنهن فـيام للنـساء فجـائز األناشيد؛ مع) الدفوف (استعامل أما.سبحانه اهللا إىل
 .)٢())فقط والنكاح العيد ويف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ))حقيقة النشيد وحكمـه((استفدت هذه الضوابط من مقال الدكتور صالح الغزايل عىل موقع اإلسالم اليوم حتت عنوان ) ١(

 عىل هذا الرابط 
htm.٨٦-١١٥١٩٤-artshow/bohooth/net.islamtoday://http 

  .٧٣هــ  ص ١٤١٣ مجادى اآلخرة ١٥  جملة األصالة العدد الثاين ) ٢(
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 .ومن النوازل التي ظهرت عىل الساحة يف هذا العرص ما يسمى بالتمثيل
ًهو عمل فني منثور أو منظوم، يؤلف عىل قواعد خاصة ليمثل حادثا حقيقيـا أو : لغةلـفالتمثي ً

ًخمتلفا قصدا للعربة ومثله متثيال أي ً ُ ومثله:ً َ َّ ًمتثيال ُله َ ْ ُصوره :َ َّ ُينْظر كأنه حتى له ََ ُ  .)١())إليه َ
  .)٢(متخيلة أو واقعة وأصحاهبا، لقصة حي  عرض-: هوويف االصطالح

 :وقد اختلف فيه العلامء إىل قولني
ال ((: حيـث يقـول - رمحـه اهللا-منهم من منعه ويرى أنه حمرم ومن هؤالء الشيخ األلباين

 تغنـي عـن -ً فـضال عـن سـورة -آيـة واحـدة : منهام متثيليات ألسباب كثرية يرشع يف اإلسال
فاملسلمون ليسوا بحاجة  . هلم ًمتثيليات عديدة وكثرية جدا، إذا عممت عىل املسلمني وفرست

 . إىل مثل هذه الوسائل احلديثة
َّأن هذه طريقة الكفار : ًثانيا َّ ذلك ألن  وطريقة الكفار تليق هبم وال تليق باملسلمني، َّ

الكفار يشعرون بأهنم بحاجة إىل حوافز ودوافع تدفعهم إىل اخلري ال جيدون عندهم رشيعة 
ٌ من اخلري فتلك الوسائل تصلح هلم وال تصلح لنا ألنه عندنا خري - واحلمد هللا -فيها ما عندنا 

صىل اهللا بي رأى الن: من ذلك كام جاء يف احلديث، حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال 
هذه صحيفة من :  قال؟ً يوما صحيفة يف يد عمر بن اخلطاب فقال له ما هذهعليه وسلم 

 ،  أنتم كام هتوكت اليهود والنصارى)٣(امتهوكون(  : فقال، التوراة كتبها يل رجل من اليهود
َّال سيام وقد نبعت من بالد  ، )٤()تباعيا إال ًوالذي نفس حممد بيده لو كان موسى حيا ملا وسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١/٦١٠) مثل ( ولسان العرب مادة ١/١٣٦٤ القاموس املحيط فصل الالم ) ١(

  .١ حكم التمثيل  للشيخ بكر أبو زيد ص ) ٢(

َالته)٣(   النهاية  يف كذا ،" التحري هو: وقيل. أمر كل يف يقع الذي : ّاملتهوك روية، بغري األمر يف الوقوع وهو ّكالتهور، ُّوكـَّ
 .٥/٢٨٢األثري البن

حـسنه األلبـاين يف ،  و٢٧٩،  و البيهقي يف شعب اإليامن رقم احلديث ١٤٦٧٢أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم احلديث )٤(
 .١٥٨٩اإلرواء رقم احلديث 




 

 
٣٢٢ 

U T S R Q P O N M  (:َّالكفر الذين قال اهللا عز وجل يف حقهم

 e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V
i h g f   (]لو كان موسى وهو كليم اهللا حيا ملا وسعه إال أتباع ] ٢٩:التوبة 
 .مالرسول عليه السال

 ال حقيقـة هلـا يف التـاريخ ، هو أنه ال بـد أن يقـع يف هـذه التمثيليـات أمـور مكذوبـة :ًثالثا
 وحينئذ هذا سبب آخر يمنع مـن أن نقلـد األوربيـني فـيام هـم ، أو يف السرية األوىل،اإلسالمي

 .يه من التمثيليات عل
أو تشبه النـساء ، قد يدخل يف التمثيليات خمالفة أخرى وهي تشبه الرجال بالنساء  :ًرابعا
 فكيـف نـستجيز نحـن هـذه ،  وكـام يقـال أحالمهـا مـر،  أو اختالط الرجـال بالنـساء،بالرجال

ًخذوا مثال صورة واضحة جيدة بينة متاما، يكون الرجل . التمثيليات  ً ملتحيـا -  سبحان اهللا-ً
ً فإذا وضع يف دور يمثله يمثل فيه مثال ،  لعادات الكفار حيلق حليتهإتباعاكام خلقه اهللا لكن هو 

 هـو ً:أوال. ًرجال من الصحابة وضع حلية مـستعارة عـىل طريقـة اإلنجليـز فهـو خيـادع النـاس 
ناس بأنـه مـوفر حليتـه خلقه اهللا ذا حلية فيعص اهللا وحيلقها فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام ال

أن يكــون هنــاك شــاب ال حليــة لــه فتوضــع لــه حليــة مــستعارة : ًثانيــا  .-ً هــذا ألــيس كــذبا ؟ -
 ، فلذلك إذا درسـت هـذه التمثيليـات نخـرج بنتيجـة أهنـا ال تـرشع يف ديـن اإلسـالم.. وهكذا

 ، ذبوبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصالة والسالم فهناك سوف يكون الك
 يف زور رهذا زو كل ، هذا يمثل عمر بن اخلطاب وهذه متثل أخت عمر بن اخلطاب وإىل آخره

  .)١( )وما بني عىل فاسد فهو فاسد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والـرشيط رقـم ٧١٩ والـرشيط رقـم ٤٨٧ والـرشيط رقـم ٣٣٩ والرشيط رقـم ٣١٦  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

  .١٩ وكتاب القول املفيد يف أحكام األناشيد والتمثيل  لعصام عبد املنعم بري ص ٧٥٨




 

 
٣٢٣ 

وممن يرى  )١ (-رمحه اهللا -وممن يرى التحريم كذلك الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز 
والـشيخ أمحـد بـن )٣( أبـو زيـد  والـشيخ بكـر بـن عبـداهللا)٢(ًحرمته أيضا الشيخ صالح الفوزان 

  .)٤(الصديق الغامري 
وهو اجلواز فقد قال به بعض أهل العلم منهم الشيخ السلفي حممد رشيد  : والقول الثاين

 - رمحـه اهللا -والـشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني حيـث يقـول)٦(والشيخ عطية صـقر  )٥(رضا
 أي وسـيلة، خـري هـذه أن شـك فـال وسـيلةال هبـذه عظته تكون أن من اإلنسان َّمتكن فإذا....((

ِيـضيف أن رأى وإذا وسـلم، عليـه اهللا صـىل رسـوله وسـنة اهللا بكتاب  وسـائل ًأحيانـا ذلـك إىل ُ
ّحمـرم يشء عـىل الوسـائل هـذه تـشتمل أال يـشرتط ولكـن..هبـذا بـأس فال اهللا أباحه مما مباحة، ُ 

 أئمــة ـــ األئمــة أو عــنهم اهللا يضر الــصحابة متثيــل أو ًمــثال، الكفــار أدوار متثيــل أو كالكــذب،
َيـزدري أن منه ُْخيشى مما ذلك أشبه ما أو ـ الصحابة بعد من املسلمني  هـؤالء النـاس، مـن أحـد َْ
ُّتشبه عىل التمثيلية تشتمل أال ًأيضا ومنها. .الفضالء األئمة َ  هـذا ألن العكـس، أو بامرأة رجل َ

 النــساء مــن ِّاملتــشبهات يلعــن فإنــه لم،وســ عليــه اهللا صــىل اهللا رســول عــن اللعــن فيــه ثبــت ممـا
 مـن أحيانـا الوسـائل هذه من بيشء أخذ إذا أنه املهم .بالنساء الرجال من ِّواملتشبهني بالرجال،

ّحمرم، يشء عىل هذا يشتمل ومل ، التأليف أجل  هـي وجعلها منها، اإلكثار أما بأسا، به أرى فال ُ
 عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول وسـنة ، اهللا بكتاب وةالدع عن واإلعراض ، اهللا إىل للدعوة الوسيلة
 ألن حمـرم، أنـه أرى بـل  ذلـك،أرى فـال الوسـائل، هذه بمثل إال ُاملدعو يتأثر ال بحيث وسلم،
ْفعـل لكـن منكـر، أمـر اهللا إىل بالـدعوة يتعلـق فـيام والـسنة الكتـاب غري إىل الناس توجيه  ذلـك ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥/٢٧١ن باز   جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز ب) ١(

  .١/٦٠  األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة  للشيخ صالخ الفوزان ) ٢(

 .التمثيل حقيقته حكمه تارخيه : انظر كتابه املسمى) ٣(

 .إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل :له كتاب بعنوان ) ٤(

  .٨٢٧ / ١٤ وجملة املنار ج ٣/١٠٩٠ فتوى رشيد رضا ) ٥(

  .١٠/١٠٥زهر  فتوى األ) ٦(




 

 
٣٢٤ 

وممن يرى اجلـواز الـشيخ ابـن جـربين فقـد  . )١ ())ّرمحم عىل يشتمل مل إذا بأسا فيه أرى ال أحيانا
 ،ًالتمثيـل إذا كـان هادفـا ولـيس فيـه كـذب ظـاهر عـىل أحـد مـن املحرتمـني(( -رمحـه اهللا-قال 

وقد أكثـر ، واإلهانة لبعض الشخصيات املسلمة فهو جائز، وقد يكون أبلغ من الكالم املطلق 
قرب املعاين إىل األفهـام، وكـذا ورد يف األحاديـث اهللا تعاىل من رضب األمثلة يف القرآن ألهنا ت

! " # $ ( :ًالصحيحة الكثري من األمثلة املفيدة فلو أن إنسانا مثل قولـه تعـاىل
مثيل ومـثلكم كمثـل رجـل أوقـد (: - صىل اهللا عليه وسلم -اآلية أو قوله   ]١٧:البقرة[)   %
ًونحو ذلك لكان مفيدا فكذا كل متثيـل فيـه دعـوة  )٣(اخلط الذي خطه :  أو حديثالخ)٢( )ًانار

وإنـام يمنـع مـا ،إىل خري أو حتذير من رش ولو أظهر ذلك بصورة حرضي أو بدوي ونحو ذلـك 
وقـد  . )٤())ملـواهللا أع. فيه مبالغة أو كذب أو تـنقص لـبعض العلـامء أو الـصحابة ونحـو ذلـك

 -:استدل القائلون باجلواز باألدلة التالية 
 .)٥(  متثل جربيل عليه السالم بصورة دحية الكلبي يف مرات عديدة:ًأوال 
 .)٦ (متثل املالئكة يف صور البرش مثل حديث األبرص واألقرع واألعمى:ًثانيا
 عليـه اهللا صـىل - النبـي إىل ظرأن كأين :قال مسعود، بن اهللا عبد عن  يفما جاء يف الصحيح:ًثالثا

 :ويقـول وجهـه، عـن الـدم يمـسح وهـو فـأدموه، قومـه رضبـه األنبيـاء من ًنبيا حيكي - وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١ التمثيل لعبداهللا آل هادي ص ) ١(

 النـار عـن بحجـزكم آخـذ وأنـا عنهـا بذهبن وهو فيها يقعن والفراش اجلنادب فجعل نارا أوقد رجل كمثل ومثلكم مثيل«)٢(
ذيرهم شفقته صىل اهللا عليه وسلم عىل أمته ومبالغته يف حت:الفضائل، باب : أخرجه مسلم كتاب »يدي  من تفلتون وأنتم

  ٦٠٩٨مما يرضهم رقم احلديث

   .١١٩سبق خترجيه ص   ) ٣(

 )) .١٠٥٧٤((  فتاوى الشيخ ابن جربين رقم الفتوى )٤(

 و صـحيح مـسلم،كتاب ٤٩٨٠كيـف نـزل الـوحي رقـم احلـديث :فـضائل القـرآن، بـاب:صـحيح البخاري،كتـاب:انظر) ٥(
 .٦٤٦٩يث من فضائل أم سلمة أم املؤمنني رقم احلد:فضائل الصحابة،باب 

وصـحيح مـسلم، كتـاب الزهـد ٣٢٧٧ما ذكـر عـن بنـي إرسائيـل رقـم احلـديث :  صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب )٦(
 .٢٩٦٤ رقم احلديث ١: والرقائق باب 




 

 
٣٢٥ 

 .)١( )ال يعلمون فإهنم لقومي اغفر اللهم(
 كانـت قـال: وسـلم عليـه اهللا صىل - النبي أن هريرة أيب عن : ًأيضا البخاري صحيح  يف:ًرابعا
 ابنـي اجعـل اللهم: فقالت شارة، ذو راكب رجل هبا  فمر إرسائيل، بني من هلا ًابنا ترضع امرأة
 يمـصه، ثدهيا عىل أقبل ثم مثله، جتعلني ال اللهم : وقال الراكب، عىل وأقبل ثدهيا، فرتك مثله،
 ابـن احلافظ قال.)٢( ))إصبعه يمص - وسلم عليه اهللا صىل - النبي إىل أنظر كأين هريرة أبو قال

 .)٣())بالفعل بتمثيله اخلرب إيضاح يف املبالغة فيه((. حجر
هذه هي أقوال العلامء يف التمثيل وهي من املسائل االجتهادية التي ال يفـسق مـن يتبناهـا 

واملسلم إذا احتار يف األمر فالعالج كام قال النبي صىل ، بدع أو أن يكفر ًفضال أن ي، أو العكس 
 مـا واإلثـم، القلـب إليـه واطمـأن الـنفس إليـه اطمأنت ما الرب ،قلبك استفت(: اهللا عليه وسلم

 .)٤ ()وأفتوك الناس أفتاك وإن ،الصدر يف وتردد القلب يف حاك
وهناك نوازل عديدة ولكن تركناها لالختـصار فالقـصد التمثيـل ال احلـرص واهللا املوفـق 

 .واهلادي إىل سواء السبيل
 مـسألة االجتهـاد يف يًوقبل أن أختم هذا املبحث أود أن أعرج إىل مسألة مهمة جـدا وهـ

ــضال أن املــسائل هــل جيــوز ألحــد أن يفــسق املخــالف لــه يف هــذه املــس ــضال أن يبدعــه ف ًألة ف ً
ًوليس جديرا بمسائل االجتهاد ترك التبديع فيها ((:يقول الدكتور حممد حسني اجليزاين .يكفره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  ومـسلم،  كتـاب٣٢٩٠ رقم احلديث ))أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم((األنبياء، باب : أخرجه البخاري كتاب)١(

 .١٧٩٢غزوة أحد رقم احلديث : ، باباجلهاد والسري

 ومـسلم، ٣٢٥٣ رقـم احلـديث ))واذكر يف الكتاب مريم إذ انتبذت مـن أهلهـا: ((األنبياء، باب:أخرجه البخاري، كتاب ) ٢(
  .٢٥٥٠باب تقديم بر الوالدين عىل التطوع بالصالة رقم احلديث : كتاب الرب والصلة واآلداب

 و ضــعفه شــعيب األرنــؤوط يف تعليقــه عــىل مــسند اإلمــام أمحــد ١٨٠٣٥ رقــم احلــديث أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مــسنده) ٣(
 .٢/١٥١صحيح الرتغيب والرتهيب :  وحسنه األلباين انظر٢٩/٥٣٣

 .٢/١٥١صحيح الرتغيب والرتهيب : وحسنه األلباين انظر)) ١٨٠٣٥((أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم احلديث ) ٤(




 

 
٣٢٦ 

ًفحسب بل املطلوب فيها أن تكون مدخال للحوار النافع والنقد املثمر  وأن تكون سببا يرتقـي  ً
ىل املحكامت والتعاون عىل الرب به أصحاب اآلراء املختلفة نحو التمسك بالثوابت واملحافظة ع

ًوكم حيصل ألهل اإليامن يف االمتناع عـن تبـديع بعـضهم بعـضا مـن مـصالح دينيـة . والتقوى 
 .)١())ومقاصد رشعية من تقارب النفوس وتآلف القلوب وحصول املودة واأللفة

 وضابط املسائل االجتهادية أال يوجد يف املسألة إمجاع أو نـص قـاطع وإنـام يكـون الـنص
ً حمــتمال قــابال للتأويــل – إن ورد فيهــا نــص –الــوارد يف املــسألة  يقــول الــشيخ صــالح بــن ، )٢(ً

املسائل االجتهاديـة وهـي التـي تكـون فيهـا النـوازل أو يكـون فيهـا  أما((عبدالعزيز آل الشيخ  
 ، طريـق االجتهـاد، فهـذه قـد اختلـف الـسلفنغري ظاهر مما حيصل فيه اخلالف عالدليل فيها 

إن طالـب العلـم جيـب عليـه أن يتحـرى احلـق، وأن ال : وهلـذا نقـول.ب بعـضهم بعـضاوما عا
يستعجل إذا اشتبه عليه األمر، ثم ينظر إىل حتقيق املصالح الكربى ودرء املفاسد، و طلبة العلـم 

 :قد يتقاربون يف فهم األدلة ويف فهم املسائل؛ لكن قد خيتلفون يف أمرين
وما من مسألة رشعية نازلة إال والنظر فيها يكون من جهتني  يف حتقيق املناط،:  أما األول

األوىل من جهة حمل الدليل يعني مـن جهـة الـدليل يف نفـسه : يف املوافقات-كام قال الشاطبي-
فإذا كـان  والثانية يف حتقيق املناط وهو إدراك املسألة إلحلاقها وجعلها حتت دليل،.وما دل عليه

حتقيق املناط فيها وقع االختالف، وأكثـر مـا يقـع االخـتالف يف الدليل موجودا ولكنه مل يدرك 
النوازل ويف األمور االجتهادية هو يف حتقيق املناط، هل هذه تلحـق هبـذا أو تلحـق هبـذا، وهنـا 
يتفاوت أهل العلم والنظر يف ذلك، فإذا وقع هذا األمر فـإن املـسألة، إذا كـان لـيس فيهـا دليـل 

أو خيتلـف العلـامء، األمـر ، أو خيتلف طلبة العلم ،ن خيتلف الناسظاهر بني فإنه ال مشاحة يف أ
لكن ينبغي أن ال  فيه سعة وينصح بعضهم بعضا ويناصح بعضهم بعضا حتى يصريوا إىل أمر؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦ائل االجتهاد  للدكتور حممد حسني اجليزاين ص  كتاب حكم التبديع يف مس) ١(

  .٢/٢٧٩ وإعالم املوقعني البن القيم ١/٢٠٦ الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ص ) ٢(
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يتكلم الواحد والواحد يف هذه املسائل االجتهاديـة والنـوازل؛ بـل تكـون هـذه مـن اختـصاص 
تمعون ويبحثوهنا ويـسدد بعـضهم بعـضا فيهـا؛ اهليئات واختصاص جمموعة من أهل العلم جي

 من سنة السلف كفعل عمر أنه إذا جاء فيه مسألة مجع هلا أهل بدر، وهـو اخلليفـة الراشـد، هألن
ويقــول شــيخ  )١()).وهكــذا كــان كثــري مــن أهــل العلــم يستــشري وال يــستقل بــاألمور يف األمــة

سائل النـزاع وإنـام احلجـة الـنص وليس ألحد أن حيتج بقـول أحـد يف مـ(( -رمحه اهللا-اإلسالم 
واإلمجاع ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته باألدلة الرشعية ال بـأقوال بعـض العلـامء فـإن 

 .)٢ ())أقوال العلامء حيتج هلا باألدلة الرشعية ال حيتج هبا عىل األدلة الرشعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/١٧٦   الدروس العلمية العامة يف العلم والدعوة والرتبية  للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ) ١(

  .١/٤٤٩ الفتاوى الكربى البن تيمية ) ٢(
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 ية املعاصرةموقف الشيخ األلباني من أبرز االجتاهات الدعو







 
 
 
 
 
 
 
 




 

 
٣٢٩ 

وتفكـك اخلالفـة اإلسـالمية إىل دويـالت، قـام بأمرهـا مـن ، ثامنيةبعد سقوط الدولة الع
ًوعــاش املــسلمون أوضــاعا قاســية يف كافــة ، وضــعه املحتــل بعــد رحيلــه مــن بلــدان املــسلمني

ودخلـت أفكـار غريبـة عـىل ، ًسواء العلمية أو االقتـصادية أو الـسياسية أو الفكريـة، املجاالت
ًلرأساملية، أو رشقي ويمثل املد الشوعي، وأيضا الفكـر بلدان املسلمني منها ما هو غريب يمثل ا

 .العلامين والفكر البعثي والفكر القومي وغري ذلك من األفكار الدخيلة 
هذه األوضاع جعلت يف قلوب العلامء واملربني واملصلحني والدعاة الغرية عـىل ديـن اهللا 

م أعينهم كيف تساق األمـة إىل ورأوا بأ، وعىل رشيعة اإلسالم وسنة النبي صىل اهللا عليه وسلم
ُاهلاويــة ؟وكيــف تنهــب خرياهتــا وثرواهتــا ؟ وكيــف يعمــد إىل جتهيــل أبنــاء األمــة اإلســالمية 

وبـدأ النـاس ، فظهـرت الـصحوة املباركـة، وتفريقهم وتشتيتهم ؟ ولكـن اهللا رحـم هـذه األمـة
 مكـان الـداء ولكـن وبدأ العلامء واملصلحون يضعون أيدهيم عـىل، ًيرجعون إىل دين اهللا أفواجا

 !.اختلفوا يف كيفية الدواء 
فمنهم من يرى أن الدواء والعالج هلذه األمراض يكمن يف العودة باملسلمني إىل الرعيل 

وأن مـا ، األول إىل العهد النبوي املبارك الرشيف وإىل عهد اخللفاء الراشدين والقرون املفضلة
 .لف الصالح ريض اهللا عنهم أصلح أولئك سوف يصلح هؤالء يعني تبني مذهب الس

ومنهم من يرى أن األمة لن يكون هنـاك هلـا عـال ج قـوي ورسيـع وفعـال إال بالوصـول 
فــإذا وصــل إىل هنــاك فــإن اإلصــالحات ســتكون يف كافــة ، بالرجــل الــصالح إىل ســدة احلكــم

أو صعوبات كربى، وهؤالء يمثلون احلركـة التـي ، النواحي وبصورة سلسلة وبدون تعقيدات
 . بالدور السيايس والوصول إىل احلكم تؤمن

وهناك طائفة أخرى ترى أن مصدر الذل واهلوان والضعف سببه هو ترك األمة للجهـاد 
 يمـثلهم ء العـزة ال تكـون إال ألهـل القـوة والنفـوذ، وهـؤالنالذي هو ذروة سنام اإلسالم، وأ

 .أهل اجلهاد
ونرش األخـالق والبعـد ،مح والتسا،وهناك طائفة أخرى ترى أن العالج يكون بالدعوة 




 

 
٣٣٠ 

وهــذه متثلهـا حركــة الـدعوة والتبليــغ ويف هــذا ، التـصادمبو ال تــؤمن ، عـن الــسياسة واجلهـاد 
 من هذه اجلامعات وأما الدعوة إىل - رمحه اهللا-الفصل سوف نستعرض موقف الشيخ األلباين

إليه الشيخ األلباين ومـر الرتبية والعلم والعودة إىل القرون املفضلة فهذا يمثله املنهج الذي دعا 
 .معنا يف الفصل األول 

وقبل اخلوض يف هذا املعرتك الصعب نود أن نعرج عىل مسألة مهمة، وهي أن األصل 
ًوخصوصا أهل السنة واجلامعة عمال بقول اهللا تعاىل، يف املسلمني الوحدة واالجتامع ً :

) Q P O N M L K J I H G F E D C B A
 \ [ Z Y X W V U T S R c b a ` _ ^ ]

d   (]ولن يستطيع العدو ، واالجتامع حمل قوة وخري وفالح للمسلمني] ١٠٣:ل عمرانآ
 .أن يقهرهم أو هيزمهم وهو جمتمعون 

 -ريض اهللا-الف رش كام قال ذلـك ابـن مـسعود والفرقة واخل، فالوحدة واالجتامع خري 
فإن اهللا ورسوله أمرا باجلامعة واالئـتالف وهنيـا .…((: -رمحه اهللا- يقول شيخ اإلسالم )١(عنه

وأمـرا بالتعـاون عــىل الـرب والتقــوى، وهنيـا عـن التعــاون عـىل اإلثــم ، عـن الفرقـة واالخــتالف
، ًه هو عنـدما يـرى املـسلمني أحزابـاويقلق، زن كل غيور عىل دين اهللا والذي حي. )٢())والعدوان

وليــت أن األمــر هكــذا فقــط بــل التعــادي ! كــل حــزب بــام لــدهيم فرحــون ، ًوفرقــا ومجاعــات
 لنبـي قـال ا، والتخاصم والقذف وعدم التعاون واأللفة، بل حلـت بـدهلا البغـضاء والكراهيـة

 حتلـق أقـول ال ،احلالقـة هي والبغضاء احلسد األمم داء إليكم دب( : قال سلم و عليه اهللا صىل
 حتـى تؤمنـوا وال ،تؤمنـوا حتـى اجلنـة تـدخلوا ال بيده نفيس والذي، الدين حتلق ولكن ،الشعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصححه األلباين انظر صحيح سنن أيب داود ١٩٦٢رواه أبو داود يف سننه يف كتاب احلج باب الصالة بمنى رقم احلديث ) ١(

٦/٢٠٤. 

 .١١/٩٢  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(




 

 
٣٣١ 

  .)١()بينكم السالم أفشوا ؟ لكم ذاكم يثبت بام أنبئكم أفال ،حتابوا
 اهللا عـىل كتـاب اهللا وسـنة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، األصل أن جيتمع الدعاة إىل

-رمحـه اهللا -يقـول الـشيخ ابـن بـاز .ويكونوا كاجلسد الواحـد يكمـل املـسلم أخـاه وبـالعكس
الواجب عىل كل إنسان أن يلتزم باحلق، قال اهللا عز وجل وقال رسوله صىل اهللا عليه وسـلم، ((

سلمني، وال أنـصار سـنة، وال غـريهم، ولكـن يلتـزم وأال يلتزم بمنهج أي مجاعة، ال إخـوان مـ
باحلق، وإذا انتسب إىل أنصار السنة وساعدهم يف احلق، أو إىل اإلخوان املسلمني ووافقهم عىل 
احلق من دون غلو وال تفريط فال بأس، أما أن يلزم قوهلم وال حييد عنه فهذا ال جيوز، وعليه أن 

 اإلخوان املسلمني أخذ به، وإن كان مع أنصار السنة يدور مع احلق حيث دار، إن كان احلق مع
أخذ به، وإن كان مع غريهم أخذ به، يدور مع احلق، يعني اجلامعات األخـرى يف احلـق، ولكـن 
ًال يلتزم بمذهب معني ال حييد عنه ولو كان باطال، ولو كان غلطا، فهذا منكر، وهـذا ال جيـوز،  ً

 .)٢())يام أخطأوا فيهولكن مع اجلامعة يف كل حق، وليس معهم ف
 وال يصح أن يتفرق الدعاة إىل ، ولن يكون هناك تغيري ونجاح إال بعد االحتاد واالجتامع

مجاعات وأحزاب، بل هم مجاعة واحدة مرتابطة متآخية متناصحة متحابة يف اهللا ومن أجـل اهللا 
 برهـة مـن الـزمن كام كان املهاجرون واألنصار أمة واحدة، فحقق اهللا هلـم النـرص والتمكـني يف

وليس األمر هكذا فقـط بـل لقـد سـيطروا عـىل ، دولة واحدة تسيطر عىل أكثر املعمورة، ةقياسي
 .وهذا يشهد له التاريخ ، قلوب البرش قبل بلداهنم وأوطاهنم

ومن هذه املقدمة نتطرق إىل حكم تعـدد اجلامعـات ؟ وهـل تعـددها ظـاهرة حـسنة طيبـة 
اهرة سيئة سلبية تـسعى إىل تـشتيت املـسلمني وتفـريقهم ؟ تنبئ عن خري للمسلمني ؟ أم هي ظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقـم احلـديث  ٥٦رقـم : صـفة القيامـة،  بـاب : ،  والرتمـذي يف سـننه،  كتـاب ١٤١٢رواه أمحد يف مـسنده رقـم احلـديث ) ١(

 .٢٦٩٥صحيح الرتغيب والرتهيب رقم احلديث: حسن لغريه انظر :  وقال األلباين ٢٥١٠

  .٨/٢٣٧  جمموع فتاوى الشيخ ابن باز ) ٢(
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 وهل تعدد اجلامعات من باب تنوع االختصاصات ؟ أم من باب تنوع التضاد ؟
ُاختلــف العلــامء يف حكــم تعــدد اجلامعــات فمــنهم مــن يــرى أن هــذا بــاب رش فــتح عــىل 

ليــوم عـىل الــساحة املـسلمني، وأنـه ال جيــوز االنـضامم إىل واحــدة مـن هـذه اجلامعــات القائمـة ا
ويرى هذا الفريق أن ، ويكفي املسلم اجلامعة األم مجاعة املسلمني أهل السنة واجلامعة، الدعوية

والواجب هـو االجـتامع حتـت الكتـاب ، مثل هذه اجلامعات تزيد يف انشقاق املسلمني وتشتتهم
 .والسنة وأن االنطالق يكون منهام كام انطلق القرون املفضلة 

 -:أهل العلم أرضار لتنوع وتعدد اجلامعات منهاوقد ذكر بعض 
ويف احلزبيـة ، وأن هـذه التجمعـات عـىل هـذا النظـام بدعـة،  عليهـاةعقد الـوالء والـرباء

والتعـدد داعيـة الفرقـة والفرقـة سـبب للمنازعـة املوروثـة للفـشل والـضعف .حتجيم لإلسالم 
 .)١(والوهن 

 - رمحه اهللا- من هؤالء الشيخ األلباينوهناك من العلامء من يرى جواز تعدد اجلامعات و
وأؤيــد ختــصص كــل مجاعــة منهــا بــدور ، إننــي أؤيــد قيــام اجلامعــات اإلســالمية((:فقــد قــال 

ًاختصايص سـواء أكـان سياسـيا أم اقتـصاديا أم اجتامعيـا أو نحـو ذلـك، ولكنـي اشـرتطت أن  ً ً ً
 .تكون دائرة  اإلسالم هي التي جتمع هذه اجلامعات كلها 

 ال نعمل إال يف سبيل أهم مـا نـزل بـه كتـاب اهللا عـز وجـل – معرش السلفيني –نحن ... 
فــنحن ال نـدعو اجلامعــات إىل ..وتوضــيحه للنـاس،وبعـث مـن أجلــه رسـله أال وهــو التوحيـد

، ولكننا ندعوهم إىل أمر التوحيد ، إتباعنا يف آرائنا واجتهاداتنا التي قد يكون فيها أكثر من قول
... ولن نرتاجع عنها مهامـا كانـت االدعـاءات واالفـرتاءات .... مسلامن هو أمر ال خيتلف فيه 

أقول هـذا وأنـا أتـذكر الـسنوات الطـوال التـي عـشتها يف سـوريا وكـان حيـرض درويس خالهلـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بترصف ١١٨  حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية لبكر أبو زيد  ص ) ١(




 

 
٣٣٣ 

ُومـن املـذهبيني، فكيـف نـتهم ،ومن مجاعـة التبليـغ ،ومن حزب التحرير ، أعضاء من اإلخوان
 !ة ؟بعد ذلك بمحاربة اجلامعات اإلسالمي

كل ما نخالف به تلك اجلامعات إنام هـو اخلـروج عـىل الكتـاب والـسنة يف تربيـة أعـضاء 
ًويف غري ذلك من القضايا التي اختلف فيها قديام وحديثا ال نختلف معهم وال ،تلك اجلامعات ً

  .)١())ننقدهم
 نـرى مـدى وسـع أفـق الـشيخ -رمحـه اهللا-ومن هذا القـول الـذي قالـه الـشيخ األلبـاين 

 عىل مجع كلمة املسلمني والتعاون بني الدعاة يف نـرش الكتـاب والـسنة هرته الثاقبة، وحرصونظ
 .وتربية املجتمع عليهام

– أفتى بوجوب العمل اجلامعي من دون تعصب يقول - رمحه اهللا-بل إن الشيخ األلباين

 اهللا عليـه التكتل والتجمع يف سبيل العمل باإلسالم الذي كان عليه الرسول صىل((:-رمحه اهللا
 بـل لـن تقـوم قائمـة املـسلمني ولـن يتحقـق املجتمـع ، وسلم أمـر واجـب ال خيتلـف فيـه اثنـان

ولكـن رشطـه أال يكـون عـصبية ، اإلسالمي ولن تقوم الدولة اإلسالمية إال بمثل هذا التجمع
وإنام يكون التعصب هللا يف ما جاء عن اهللا ورسوله صىل اهللا ، لشخص أو طائفة من دون أخرى

  .)٢ ())يه وسلم وعىل منهج السلف الصالحعل
فاألمـة تعـاين مـن ، والرتكة التي ورثها الدعاة محلها ثقيل البـد مـن التعـاون مـن اجلميـع

أنـا عـىل يقـني ال الـسلفيون وحـدهم ((: -رمحه اهللا-أمراض كثرية وكبرية يقول الشيخ األلباين 
عد مـا شـئت مـن مجاعـات .. وال.. يستطيعون وال اإلخـوان املسلمني وحدهم يستطيعون وال

ولكن هـذه اجلامعـات إذا توحـدت يف دائـرة واحـدة وتعـاونوا كـل مـنهم يف حـدود ، وأحزاب
 فحينئذ أو فيومئذ يفرح املؤمنون بنـرص اهللا، وعـىل ذلـك نحـن ماضـون ال نعـادي ، اختصاصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٩٥ليه   حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء ع) ١(

  .٧١هــ ص ١٤١٥ شهر حمرم لعام ١٣ جملة األصالة العدد ) ٢(




 

 
٣٣٤ 

ًطائفة أو مجاعة من اجلامعات اإلسالمية إطالقا، ألن كل مجاعة كام رصحت آنفا  تكمل النقص ً
الذي يوجد عند اجلامعة األخرى، هكذا اعتقد أن تكون عالقة اجلامعات اإلسالمية بعضها مع 

 . )١())بعض والذي نراه مع األسف خالف هذا الواجب الذي ينبغي أن جتتمع اجلامعات عليه
ًوأعداء اإلسالم مرتبصون هبذا الدين وبأهله ويكيدون له ليال وهنارا ء  وهؤالء األعـدا، ً

ومـنهم مـن أبطـن عـداءه كاملنـافقني ، منهم من أظهر عداوته كاليهود والنـصارى والـشيوعيني
فال يمكن جلامعة واحدة أن تصمد أمام هذه التيارات القوية، بل لن يكون النرص ، والعلامنيني 

: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين .  وكل يأخذ بعضد أخيه، إال بتوحد تلك اجلامعات واملآخاة
اآلن احلرب بني اإلسالم وبني العلامنية ففي هـذا الوضـع ينبغـي للرجـل املـسلم الغيـور عـىل ((

اإلسالم أن يتأنى يف سبيل بيان موقفـه مـن بعـض اجلامعـات اإلسـالمية التـي عنـدها انحـراف 
ما ينبغي الدخول يف هذه التفاصيل ما دام هذه اجلامعات اإلسالمية ،قليل أو كثري عن اإلسالم 

بــأن يقــول هــؤالء مــن اإلســالميني عــىل احلــق وهــؤالء ، ضــد اهلجمــة الــرشسة العلامنيــةكلهــا 
ًمنحرفني قليال عن احلق وهؤالء منحـرفني كثـريا عـن احلـق اآلن جبهتـان .وهـذا لـيس اآلن .. ً

كلهم جبهـة ) كذا(و ) كذا(وجبهة أخرى ما فيها ) كذا(وفيها ) كذا(وفيها ) كذا(إسالمية فيها 
  . )٢())كلهم جيتمعون عىل املحاربة لإلسالموالضالل ، الكفر

أقـرب اجلامعـات اإلسـالمية إىل ((وقالت اللجنـة الدائمـة هليئـة كبـار العلـامء بالـسعودية 
ثـم اإلخـوان ، وأحرصها عىل تطبيقه أهل السنة وهم أهل احلديث، ومجاعة أنصار السنة، احلق

فعليـك  بالتعـاون  معهـا فـيام وباجلملة فكل فرقـة مـن هـؤالء فيهـا خطـأ وصـواب ، املسلمون
مـع التناصـح والتعـاون عـىل الـرب ، عندها مـن الـصواب واجتنـاب مـا وقعـت فيـه مـن أخطـاء

وجـود هذه اجلامعات اإلسالمية (( :-رمحه اهللا– وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز  .)٣ ())والتقوى
 تتنــافر بعــضها فيــه خــري للمــسلمني، ولكــن عليهــا أن جتتهــد يف إيــضاح احلــق مــع دليلــه، وأال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤ الرد الوجيز لعبدالرمحن عبداخلالق  ص ) ١(

 .١٥ نفس املصدر السابق ص )٢(

  . ٦٢٥٠ رقم الفتوى ٢/٢٣٧  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٣(




 

 
٣٣٥ 

وأن جتتهد بالتعاون فيام بينها وأن حتب إحداها األخـرى وتنـصح هلـا وتنـرش حماسـنها ، البعض
وال مـانع أن تكـون هنـاك مجاعـات إذا كانـت  .وحترص عىل ترك ما يشوش بينها وبـني غريهـا

وعلــيهم أن يرتســموا طريــق احلــق ، تــدعوا إىل كتــاب اهللا وســنة رســوله صــىل اهللا عليــه وســلم
طلبوه وأن يسألوا أهل العلم فيام أشكل عليهم وأن يتعاونوا مع اجلامعات فيام ينفع املسلمني وي

ولكـن بالكلمـة الطيبـة واألسـلوب احلـسن،  وأن ، باألدلة الـرشعية ال بـالعنف وال بالـسخرية
وأن هيتموا بالعقيدة الصحيحة التي كـان عليهـا ، يكون السلف الصالح قدوهتم واحلق دليلهم

 .)١())هللا صىل اهللا عليه وسلم وصحابته ريض اهللا عنهمرسول ا
أن يكـون هـؤالء كلهـم يعملـون يف دائـرة اإلسـالم (( -رمحه اهللا- يقول الشيخ األلباين  

ً أما إقرار التجمعات عىل اختالف ختصصاهتا التـي أرشنـا آنفـا إىل ، وعىل ضوء الكتاب والسنة
إقــرار لتفــرق األمـة وإلقــاء صــبغة : معنـاه بعـضها دون ربطهــم بمــنهج الكتـاب والــسنة فهــذا 

 .)٢ ())الرشعية عىل مثل هذا التفرق وهو خمالف لرصيح الكتاب  ورصيح السنة
ً ال ينكـر هـذه اجلامعـات ولكـن يـشرتط رشطـا واحـدا أن تعمـل يف -رمحه اهللا-فالشيخ  ً
 أخـر حياتـه يف-رمحـه اهللا - لكـن الـشيخ األلبـاين ، وعىل ضوء الكتاب والسنة، دائرة اإلسالم 

ًويف األردن زاد رشطا آخر وهـو أن تكـون هـذه اجلامعـات عـىل مـنهج الـسلف الـصالح يقـول 
وال شك وال ريب أن أي مجاعة يريدون بحرص بالغ وإخالص ((: -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 

هللا عز وجل يف أن يكونوا من األمـة املرحومـة املـستثناة مـن هـذا اخلـالف الكـوين، إن ذلـك ال 
ًيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا يف املجتمع اإلسـالمي إال بـالرجوع إىل الكتـاب وإىل سـنة سب

وعــىل ... الرسـول عليـه الـصالة والــسالم، وإىل مـا كـان عليـه ســلفنا الـصالح ريض اهللا عـنهم
 .ًاحلريص عىل معرفة رصاط اهللا املستقيم جيب أن يكون عىل علم بأمرين اثنني هامني جدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥/٢٧٢   جمموع فتاوى الشيخ ابن باز )١(

 .٢٣٢املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعمرو عبداملنعم سليم ص ) ٢(




 

 
٣٣٦ 

 .- صىل اهللا عليه وسلم -ن عليه الرسول ما كا: األول
ًفمـن أراد أن يفهـم اإلسـالم فهـام . ..ما كان عليه أصحابه عليـه الـصالة والـسالم: واآلخر

وتطبيقهم هلذا اإلسالم العظيم الذي تلقوه عنه ، ًصحيحا ال سبيل له إال بمعرفة سري الصحابة
 .قريره إما بقوله وإما بفعله وإما بت- صىل اهللا عليه وسلم -

لذلك نعتقد جازمني أن كل مجاعة ال تقوم قائمتها عىل هذا األساس من الكتاب والسنة 
ًومنهج السلف الـصالح دراسـة واسـعة جـدا حميطـة بكـل أحكـام اإلسـالم كبريهـا وصـغريها 

وإذا فرضـنا أن هنـاك مجاعـات ..أصوهلا وفروعهـا، فليـست هـذه اجلامعـة مـن الفرقـة الناجيـة 
، ً اإلسالمية عـىل هـذا املـنهج، فهـذه ليـست أحزابـا، وإنـام هـي مجاعـة واحـدة متفرقة يف البالد

ًوطريقها واحد، فتفرقهم يف الـبالد لـيس تفرقـا فكريـا عقـديا منهجيـا، ، ومنهجها منهج واحد ً ً
وإنام هو تفرق بتفرقهم يف البالد بخالف اجلامعات واألحزاب التي تكـون يف بلـد واحـد ومـع 

 . فرحونذلك فكل حزب بام لدهيم
هذه األحزاب ال نعتقد أهنا عىل الرصاط املستقيم بل نجزم بأهنـا عـىل تلـك الطـرق التـي 

 .)١())عىل رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه
والطوائف واجلامعات ختتلف يف قرهبا من السنة فبعضها أقرب من بعـض وبعـضها فيـه 

ن احلق هو العدل بني هذه الطوائـف وأمـا خمالفات أعظم من خمالفات الطائفة األخرى، وامليزا
ألننـا ((:-رمحـه اهللا -األلبـاين قـال الـشيخ . احلكم العام عىل كل مجاعة وطائفة فهذا أمر عـسري

نعترب الذي خيرج عن اإلسالم عمـال يف جزئيـة مـا ذلـك ال جيعلنـا نخرجـه مـن دائـرة اإلسـالم 
وكـذلك إذا كنـا نـتكلم يف املـنهج مطلقا، وإنام هو يف هـذه اجلزئيـة خـرج عـن حكـم اإلسـالم، 

 يف مــسألة مــا خــرج عــن مــنهج الــسلف   مــاً إذا ثبــت أن شخــصا، الــسلفي والــدعوة الــسلفية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بترصف يسري ١٢٤ الفتاوى املهمة للشيخ األلباين مجع صالح الدين سعيد  ص )١(




 

 
٣٣٧ 

 ولكننا نقول يف هذه املسألة خالف ،  نحن ال نحكم عليه بأنه خرج عن دائرة السلف، الصالح
 .)١())مكام قلنا يف األول الذي خالف اإلسالم يف مسألة أنه خالف اإلسال،السلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٤٩سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(




 

 
٣٣٨ 


 :التعريف

أقـرب مـا تكـون إىل مجاعـة وعـظ وإرشـاد منهـا إىل مجاعـة ،مجاعة التبليغ مجاعة إسالمية 
ًقوم دعوهتا عىل تبليغ فضائل اإلسالم لكل من تستطيع الوصول إليه، ملزمـة أتباعهـا ت. منظمة

ًجزء من وقته لتبليغ الدعوة ونرشها بعيدا عن التـشكيالت احلزبيـة بأن يقتطع كل واحد منهم  ً
والقـضايا الـسياسية، ويلجــأ أعـضاؤها إىل اخلــروج للـدعوة وخمالطــة املـسلمني يف مــساجدهم 
ــم  ــدروس والرتغيــب يف اخلــروج معه ــواعظ وال ــاء امل ــوادهيم، وإلق ــاجرهم ون ودورهــم ومت

 أسسها .لمني أو خصومات مع احلكوماتوينصحون بعدم الدخول يف جدل مع املس. للدعوة
م يف ثــ، اهلنــد وانتــرشت اجلامعــة رسيعــا يف م١٩٢٦عــام )١(الــشيخ حممــد إليــاس الكانــدهلوي

 .)٢(والعامل العريب العامل اإلسالمي، وانتقلت إىل وبنغالديش باكستان
 -: يف مجاعة التبليغ -رمحه اهللا-رأي الشيخ األلباين 

 -:مل تقم عىل الكتاب والسنة ومنهج السلف: ًأوال

مجاعة التبليغ ال تقوم عىل منهج كتاب اهللا وسنَّة رسوله عليه ((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ 
  .)٣( ))ان عليه سلفنا الصالحالسالم وما ك

 .لذا هم ال يدعون إىل التوحيد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
 :حكم اخلروج معهم يف الدعوة إىل اهللا : ًثانيا 

 ال جيوز اخلروج معهم؛ ألنه ينـايف منهجنـا يف تبليغنـا ))–رمحه اهللا -يقول الشيخ األلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م أثنـاء رحلـة ١٩٨١تلقى تعليمه باهلند بمدرسة دار العلوم بديوبنـد تـويف سـنة حممد إلياس بن حممد إسامعيل الديوبندي )١(

 .٢٠ترمجته يف كتاب مجاعة التبليغ يف شبه القارة اهلندية ص:العمرة ودفن يف البقيع باملدينة املنورة انظر 
  .١/٣٢١  املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ) ٢(

  .٢٢٠  اإلمام األلباين ومجاعة التبليغ  ملشهور حسن ص ) ٣(




 

 
٣٣٩ 

 .)١ ())ملنهج السلف الصالح
 .كثر سوادهم ونخدع العوام بذلكحتى ال ن

 .الكتاب والسنة بالدعوة إىل مجاعة التبليغ ال يعتنون: ًثالثا
 ال يعنون بالدعوة إىل الكتـاب والـسنَّة -مجاعة التبليغ ((-رمحه اهللا–يقول الشيخ األلباين 

وهـو ،وهـذا مـن وسـواس الـشيطان  . )٢())كمبدأ عام؛ بـل إهنـم يعتـربون هـذه الـدعوة مفرقـة
فالرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم  جـاء والنـاس أمـة ، عتقاد بأن الـدعوة إىل التوحيـد مفرقـة اال

وخـري اهلـدي ، واحدة فدعا إىل التوحيد وفرق النـاس إىل فـرقتني فرقـة موحـدة وفرقـة مـرشكة
 .هدي حممد صىل اهللا عليه وسلم 

 :مجاعة التبليغ مجاعة صوفية : ًرابعا 
ّفــدعوة مجاعــة التبليــغ صــوفية عــرصية، تــدعو إىل (( - رمحــه اهللا–يقــول الــشيخ األلبــاين  ّ

 .)٣()) يفرق- بزعمهم-ًاألخالق، أما إصالح عقائد املجتمع؛ فهم ال حيركون ساكنا؛ ألن هذا 
الشيخ األلباين يفند شبهة لدى كثري من النـاس وهـي أن كثـري مـن النـاس اهتـدى عـىل : ًخامسا

 :أيدي أفراد مجاعة التبليغ
أن هذه اجلامعة عـاد بـسبب جهـود : وقد يسأل سائل(( - رمحه اهللا–لباين يقول الشيخ األ

أفرادها الكثري من الناس إىل اهللا، بل وربام أسلم عىل أيـدهيم أنـاس مـن غـري املـسلمني، أفلـيس 
إن هذه الكلـامت نعرفهـا : ًهذا كافيا يف جواز اخلروج معهم واملشاركة فيام يدعون إليه؟ فنقول

ًفمثال يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة وال يعرف شيئا !!.ّنعرفها من الصوفية ًونسمعها كثريا و ً
ومـع ذلـك فكثـري مـن الفـساق يتوبـون عـىل .. .بالباطـل النـاس أمـوالمن الـسنّة، بـل ويأكـل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٠نفس املصدر السابق ص ) ١(

  .٢٢١نفس املصدر السابق ص ) ٢(

 .٢٢٢نفس املصدر السابق ص ) ٣(




 

 
٣٤٠ 

 ...!يديه
فكل مجاعة تدعو إىل خري البد أن يكون هلم تبع ولكن نحـن ننظـر إىل الـصميم، إىل مـاذا 

 وعقيـدة الـسلف - عليـه الـسالم- كتاب اهللا وحـديث الرسـول إتباع يدعون؟ هل يدعون إىل
فجامعـة !. الـسنَّة حيـثام كانـت ومـع مـن كانـت؟ وإتبـاعالصالح، وعدم التعصب للمـذاهب، 

غ ليس هلم منهج علمي، وإنام منهجهم حسب املكان الذي يوجـدون فيـه، فهـم يتلونـون يالتبل
  .)١())بكل لون
 : للدعوة؟ متى خيرج التبليغي : ًسادسا

ِففـي سـبيل الـدعوة إىل اهللا خيـرج العـامل، أمـا الـذين (( –رمحـه اهللا –يقول الشيخ األلباين 
وأن يتدارسوا العلـم يف مـساجدهم، حتـى ، خيرجون معهم فهؤالء واجبهم أن يلزموا بالدهم 

 )٢( .))يتخرج منهم علامء يقومون بدورهم يف الدعوة إىل اهللا
ًمجاعة التبليغ مؤيدا لأللباين يف رأيه هذا مجاعة كبرية من أهل وممن ذهب إىل التحذير من 

وأمحـد  )٥( ومقبل بن هادي الوادعي )٤( ومحود التوجيري)٣(العلم منهم حممد تقي الدين اهلاليل 
 )٩( وحممـد أمـان اجلـامي)٨( وزيـد بـن حممـد املـدخيل )٧( وصـالح الفـوزان )٦(بن حييى النجمـي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ص  وكتاب اإلمـام األلبـاين ومجاعـة التبليـغ ملـشهور حـس٤١٥  كتاب فتاوى العلامء الكبار ألمحد بن سامل املرصي ص ) ١(

٢١٢. 

 .٢١٣  كتاب اإلمام األلباين ومجاعة التبليغ ص ) ٢(

 .الرساج املنري يف تنبيه مجاعة التبليغ: له كتاب) ٣(

 .القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ: له كتاب ) ٤(

 .اجلواب البليغ عن أسئلة تتعلق بجامعة التبليغ  : له كتاب ) ٥(

 .لزالل فيام انتقد عىل بعض املناهج الدعوية من العقائد واألعاملاملورد العذب ا: انظر كتابه) ٦(

  .٢/٢٥٤حمارضات يف العقيدة والدعوة  : انظر كتابه) ٧(

 .األجوبة السدية عىل األسئلة الرشيدة:انظر كتابه ) ٨(

 .أضواء عىل طريق الدعوة إىل اهللا  : انظر كتابه ) ٩(




 

 
٣٤١ 

 . وغريهم )١(والشيخ عبدالزراق عفيفي
ومن أهل العلم من يرى جواز اخلروج مع مجاعة التبليغ منهم الـشيخ ابـن بـاز  والـشيخ 

ًولكـنهم يـشرتطون يف مجاعـة التبليـغ رشوطـا للخـروج )٣(والشيخ ابن جـربين  )٢(ابن عثيمني 
 ،والعلم، الطيبة بالعقيدة معروفني املذكورون كان إذا((:-رمحه اهللا-معهم يقول الشيخ ابن باز

ــضل ــسرية وحــسن ،والف ــال ال ــأس ف ــاون ب ــم بالتع ــدعوة يف معه ــيم ســبحانه اهللا إىل ال  والتعل
 اهللا صـىل النبي وقول ، ]٢:املائدة[)   ¾ ¿ Â Á À ( :وجل عز اهللا لقول والنصيحة

مـويص مجاعـة -رمحـه اهللا -وقـال  ، )٥( ))٤( فاعلـه أجـر مثـل فله خري عىل دل من( :وسلم عليه
 والبناء ، القبور تعظيم من أسالفهم يفعله كان ما حيذروا أن أيضا التبليغ مجاعة وعىل(( :التبليغ
 هبـا واالسـتغاثة ، املنكـرات من هذا كل ، هبا واالستغاثة دعائها أو املساجد يف جعلها أو عليها
 اهللا ينفع منهم وكثري ، اهللا إىل الدعوة يف نشاط هلم ، ذلك حيذروا أن فعليهم  ،األكرب الرشك من
 وأن ، منهـا يتطهـروا أن اخللـف عـىل فيجب ، صاحلة غري عقيدة أسالفهم عند لكن ، الناس به

  .)٦( ))بجهادهمو  هبم اهللا ينفع حتى اهللا توحيد عىل يستقيموا وأن الرديئة العقيدة حيذروا

ستعراض لكالم العلامء حول هذه اجلامعة نتوصل إىل أنه ينبغي التفصيل يف وبعد هذا اال
وأمـا ، هذه اجلامعة فيتعاون مع من كان من أهـل الـسنة واجلامعـة ومعـروف بالعقيـدة الـسليمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً نقال من كتاب الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير العقيدة  ١/٧٤رزاق عفيفي ص انظر فتاوى ورسائل سامحة الشيخ عبدال) ١(

 .ملحمد رسور شعبان

  .٢٦/٩٧  اللقاء املفتوح  البن عثيمني ) ٢(

  .١٢٨٠٩  فتاوى الشيخ ابن جربين رقم الفتوى ) ٣(

  .٢٣سبق خترجيه ص ) ٤(

  .٩/٣٠٧جمموع فتاوى الشيخ ابن باز )٥(

  .٢٨/٥٧ابق نفس املصدر الس) ٦(




 

 
٣٤٢ 

اخلروج إىل اهلند وباكستان وبـنجالديش فـال خيـرج معهـم إال مـن كـان عنـده علـم حتـى يغـري 
 يكون املسائل كل أن الغالب((: -رمحه اهللا-قول  الشيخ ابن عثيمني ويدعو إىل اهللا عىل بصرية ي

 معهـم، بـاخلروج وينـصح ًكثـريا، هـؤالء عىل يثني من الناس فمن: ًووسطا طرفني فيها الناس
 أن أرى وأنـا متوسـط، ومـنهم األسـد، مـن حيـذر كام منهم وحيذر ًكبريا، ًذما يذمهم من ومنهم
 مـن كـم واضـح، تـأثريهم الـدعاة، مـن أحـد ينله مل تأثري وهلم دعوة، وفيهم خري، فيهم اجلامعة
 يوجـد وال واإليثـار، واخللـق التواضع طبائعهم من إنه ثم! آمن كافر من وكم! اهللا هداه فاسق

 ذلـك؟ أشـبه ما أو السلف علم من أو حديث علم عندهم ليس إهنم: يقول ومن الكثريين، يف
 وغريها باكستان إىل يذهبوا ال اململكة يف يوجدون الذين أن أرى لكني شك، وال خري أهل هم
 املـنهج لكـن منـاهجهم، عـن نـدري وال أولئـك عقائـد عـن ندري ال ألننا األخرى؛ البالد من

 الـدعوة تقييـد وأمـا يشء، فيـه ولـيس عليـه، غبـار ال مـنهج اململكة يف هنا أصحابنا عليه الذي
 ولكـنهم وجـه، هلـا مـا فهذه سنتني أو ستة أو هرأش أربعة أو شهرين أو أيام أربعة أو أيام بثالثة
 اسـتقام الثالثـة هبـذه مقيـد أنـه وعـرف أيـام ثالثة خرج إذا وأنه التنظيم، باب من هذا أن يرون

  .)١( ))عبادة، هي وال برشع، ليست تنظيمية مسألة فهذه الدنيا، عن وعزف

 -:املأخذ عىل مجاعة التبليغ 
 .عي عدم العناية بالعلم الرش: ًأوال 
 .جهلهم بالعقيدة و عدم االهتامم هبا  :ًثانيا 
إذ يقرصونه عىل اخلروج يف الدعوة إىل ((  فهمهم الباطل أو املحرف للجهاد يف سبيل اهللا :ًثالثا 
 .))اهللا

 .ً تركهم لواجب النهي عن املنكر مطلقا :رابعا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠/٢٨  لقاءات الباب املفتوح البن عثيمني ) ١(




 

 
٣٤٣ 

  .)١(– الطرقيني – بيعتهم ملشاخيهم :ًخامسا

لــدعاة املخلــصني أن حيتــضنوا هــؤالء الــدعاة مــن مجاعــة التبليــغ ويف اخلتــام أمتنــى مــن ا
ويرفقوا هبم ويعلموهنم أصول الدين وكذلك العلوم الرشعية التي هتتم بعباداهتم اليومية مثل 
كيفية الوضوء وكيفية أداء الصالة والصيام و احلج ثم يـشجعوهنم عـىل نـرش هـذه العلـوم بـني 

اس كبـري للـدعوة فلـامذا ال نـرصفه يف املـسار الطيـب وال ألن هؤالء الدعاة عندهم محـ. الناس
 !!.نصادر هذه اجلهود ونحارهبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٨٩ كتاب الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير مسائل االعتقاد  ملحمد رسور شعبان ص )١(




 

 
٣٤٤ 


 

 :لتعريفاً:أوال
ــارصة اجلامعــات اإلســالمية إحــدى املــسلمون اإلخــوان ــالرجوع نــادت التــي املع  إىل ب

 فـصل لـسياسة متـصدية وقفـت وقـد احليـاة، واقع اإلسالمية يف يعةالرش تطبيق وإىل، اإلسالم
  .)١( اإلسالمي والعامل العربية املنطقة يف العلامين املد موجة ومنابذة، الدولة عن الدين
 :التأسيس:ًثانيا

 وكــان تأســيس النــواة هلــذه اجلامعــة ســنة )٢(البنــا حــسن: الــشيخ اجلامعــة هــذه مؤســس
 تم إصـدار جريـدة اإلخـوان املـسلمني األسـبوعية  وتكونـت ))م١٩٣٣(( ويف عام ))م١٩٢٨((

 .)٣()) من مائة عضو اختارهم الشيخ البنا بنفسه))م١٩٤١((أول هيئة تأسيسية للحركة عام 
 : أهداف اجلامعة ووسائلهاً:ًثالثا

 واجتامعـي سـيايس هيـدفون إىل إصـالح "اإلخوان املسلمون"ًطبقا ملواثيق اجلامعة فان 

 التـي يتواجـد فيهـا الـدول العربيـة وكـذلك يف مـرصيف ،  من منظور إسالمي شاملواقتصادي
كام أن اجلامعة هلـا دور يف دعـم عـدد مـن  ،وفلسطني والكويت األردناإلخوان املسلمون مثل 

 واإلسالمي ضد كافة أنـواع العريباحلركات اجلهادية التي تعتربها حركات مقاومة يف العاملني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٤  املوسوعة امليرسة لألديان واألحزاب واملذاهب املعارصة ص ) ١(

 العلـوم دار بمدرسـة وختـرجاإلسـكندرية  قـرب املحموديـة يفم  ١٩٠٦ سـنة  ولـد:البنـا الـرمحن عبـد بـن أمحد بن حسن )٢(
 عـن الـدعوة إعـالن إىل وبـادر دار أول باإلسـامعيلية فأقـام العام املرشد لقب لنفسه واختار بالتعليم، واشتغل بالقاهرة،

سـنة  لـيال، اغتيـل رمحـه اهللا،.مليون نصف عددهم اهزوناإلخوان  أمر وعظم.والنرشات، واملحارضات الدروس طريق
 أنـس ألمحـد ودعـوة داع حيـاة مـن ورحيـان، روحكتـاب  :انظر ترمجته.  عن عمر يناهز ثالث و أربعني سنة))م١٩٤٩((

  .٢/١٨٣ األعالم للزر كيل: وانظر احلجاجي

  .١/٢٠٢ املوسوعة امليرسة لألديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ) ٣(




 

 
٣٤٥ 

ّاالستعامر أو التدخل األجنبي،  وتـسعى اجلامعـة يف سـبيل اإلصـالح الـذي تنـشده إىل تكـوين 
 . )١( )) اإلسالميةاحلكومة املسلم، ثم واملجتمع،واألرسة املسلمة ، الفرد املسلم
 :منهج اجلامعة

 عـىل أهنـا مجاعـة إصـالحية رسـالة املـؤمتر اخلـامس مجاعة اإلخوان يف حسن البناوصف 
ًتفهم اإلسالم فهام شامال، شاملة دعـوة :وتشمل فكرهتم كل نواحي اإلصالح يف األمة وأهنـا، ً
، إىل أصوله الصافية القرآن والسنة النبوية، وهي أيضا اإلسالم، إذ يدعون إىل العودة إىل سلفية

 العمل بالسنة املطهرة يف كل يشء، وبخاصة يف العقائـد  ألهنم حيملون أنفسهم عىلسنيةطريقة 
، يعتقدون أن أساس اخلري طهارة النفس، صوفيةحقيقة ووالعبادات ما وجدوا إىل ذلك سبيال 

، اهللا، واإلعـراض عـن اخللـق، واحلـب يف العملونقاء القلب، وسالمة الصدر، واملواظبة عىل 
، يطالبون باإلصـالح يف احلكـم، وتعـديل النظـر يف صـلة األمـة سياسيةهيئة و. واألخوة يف اهللا

، يعتنـون بالـصحة، رياضـيةمجاعـة و.  عـىل العـزة والكرامـةالـشعببغريها من األمـم، وتربيـة 
 كلهـا ال يمكـن اإلسالمويعلمون أن املؤمن القوي هو خري من املؤمن الضعيف، وأن تكاليف 

رابطـة و. والقلب الذاخر باإليامن، والـذهن ذي الفهـم الـصحيحُأن تؤدى إال باجلسم القوي، 
، الـصني فريـضة حيـض عليهـا، وعـىل طلبهـا، ولـو كـان يف اإلسـالم، فـالعلم يف ثقافيـة علميـة

ُ، فاإلسـالم يف منظـورهم يعنَـى بتـدبري قتـصاديةورشكـة ا. والدولة تنهض عىل اإليامن، والعلم
، وحيـاولون الوصـول إىل طـرق املجتمـع، يعنـون بـأدواء اجتامعيـةكـام أهنـا فكـرة . املال وكسبه

، الـذي جـاء اإلسـالمأي أن فكر األخوان مبني عىل شمول معنـى . عالجها وشفاء األمة منها
 . )٢(ًشامال لكل أوجه ومناحي احلياة، ولكل أمور الدنيا والدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٠٢فس املصدر السابق ن)١(

  .١٣٠  جمموعة رسائل اإلمام حسن البنا ص ) ٢(




 

 
٣٤٦ 

 -:موقف الشيخ األلباين من مجاعة اإلخوان املسلمني 
والتقـى بالعديـد مـن ، لقد عارص الـشيخ األلبـاين مجاعـة اإلخـوان املـسلمني منـذ النـشأة

وكان يلقي دروسـه يف عـدد ، وكانت العالقة يف سوريا عالقة ود وتعاون،قيادات يف اجلامعة ال
وكـان يكتـب مقاالتـه يف جمـالت ، من مراكز اإلخوان يف سوريا واألردن قبل اهلجرة األخـرية 

بـل إن الــشيخ ،  الناطقـة باســم اإلخـوان املـسلمني يف ســوريااملـسلمون(جملــة  منهـا )١(اجلامعـة 
رمحـه -كان يراسل جملة اإلخوان املسلمني التي أنشأها اإلمام حـسن البنـا -رمحه اهللا - األلباين

 يـرى التعـاون عـىل اخلـري وعـىل مـا فيـه نـصح -رمحـه اهللا-، لقد كان الـشيخ األلبـاين )٢())-اهللا
وكـان مـن هـؤالء املـصلحني اإلمـام ، وكـان يراسـل الـدعاة واملـصلحني ، لإلسالم واملسلمني

وهذا ما دعا الشيخ األلباين إىل مجع مقالني للشيخ حـسن البنـا كتـبهام   .-محه اهللار-حسن البنا 
: التي رأس حتريرهـا خلفـا للعالمـة املجـدد الـشيخ حممـد رشـيد رضـا، بعنـوان) املنار(يف جملة 

، مجــع األلبـاين املقــالني يف رســالة، وحققهــا، وعلـق عليهــا بعــض التعليقــات، )املـرأة املــسلمة(
أول من قام بجمع مقاالت حلسن البنا بعد وفاته، سـواء مـن داخـل اإلخـوان أو ويعترب بذلك 
وأنـا أتـذكر الـسنوات الطـوال ((والشيخ األلباين يتذكر هذه املرحلـة بقولـه  . )٣())من خارجهم

وكان حيرض درويس خالهلا أعضاء مـن اإلخـوان ومـن حـزب التحريـر ، التي عشتها يف سوريا
 ويقـر بالفـضل فكيـف  ، ويف هؤالء مـن يـرصح بتتلمـذه عـيلذهبينيومن مجاعة التبليغ ومن امل

  .)٤())نتهم بعد ذلك بمحاربة اجلامعات اإلسالمية؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٥   رماح الصحائف السلفية األلبانية وخصومها ملركز املسبار للبحوث ص  ) ١(
  .١٤٤املصدر السابق ص )٢(

  .١٤٥نفس املصدر السابق ) ٣(

  .١/٤٠١  حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين  ) ٤(




 

 
٣٤٧ 

 :تعاون الشيخ مع أفراد مجاعة اإلخوان : ًأوال 
موقفنا رصيح بالنسبة لإلخوان املـسلمني منـذ زمـن ((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 

كنت ، وكان هلم مقرهم يف العديد من املواطن، حريتهم يف سوريان كان لإلخوان أمنذ ، قديم 
أنا معهم يف اجتامعاهتم ويف أسفارهم ورحالهتم كأين واحد منهم وكان من آثار ذلك والفضل 
هللا عز وجل وحده إن كثريا من إخواننا اإلخوان املسلمني تلقـوا الـدعوة الـسلفية بكـل رحـب 

ــذين حيــرضون در، ورسور  ــر ال ــن اإلخــوان وكــان أكث ــاك يف دمــشق وحلــب هــم م وســنا هن
ولذلك من الناحيـة الواقعيـة يـستحيل إلنـسان أن يعـيش يف صـفوف هـؤالء  يـرتدد ، املسلمني

عليهم حينام كان هلم املجال إلقامة حفالهتم ثم تنعكس القـضية ثـم يـرتددون علينـا حيـنام كنـا 
، ر إن دعوتنا ليست دعوة سياسية نحن نتعاطى حريتنا يف الدعوة إىل الكتاب والسنة عىل اعتبا

هذا التبادل وهذا التصاحب من األدلة الواضحة انه يستحيل عىل مثل هذا اإلنـسان أن يكـون 
ثم شيئا آخر كيف يـصور هـذا وكانـت يل بعـض الـصالت الكتابيـة ، عدوا لإلخوان املسلمني 

 -احلارضين منكمبعض - ولعل بعضكم-رمحه اهللا–التحريرية، مع األستاذ الشيخ حسن البنا 
 كان األستاذ سـيد سـابق بـدأ ، اإلخوان املسلمون، تصدر يف القاهرة يذكر أنه حينام كانت جملة

ًينرش مقاالت له يف فقه السنّة، هذه املقاالت التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيـه املـسلمون 
ه املقـاالت التـي الذين يتبنون هنجنا مـن الـسري يف الفقـه اإلسـالمي عـىل الكتـاب والـسنة، هـذ

ُلسيد سابق، كنت بدأت يف االطالع عليها، وهي ملـا جتمـع يف  صارت فيام بعد كتاب فقه السنة ّ ُ
ُالكتاب، وبدت يل بعض املالحظات، فكتبـت إىل املجلـة هـذه املالحظـات، وطلبـت مـنهم أن  ُ

، -اهللارمحـه -ينرشوها فتفضلوا، وليس هذا فقط؛ بل جاءين كتاب تشجيع من الـشيخ حـسن البنـا
  .)١( ))..َوكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هـ ١١/٥/١٤٠١ بتاريخ ٥٢٠  جملة املجتمع عدد ) ١(




 

 
٣٤٨ 

 : أن مجاعة اإلخوان ليست من الفرق اهلالكة –رمحه –بيان الشيخ األلباين : ًثانيا 
 ،اإلخوان املسلمـون فيهم من مجيع الطوائـف فـيهم سـلفيون(( -رمحه اهللا–يقول الشيخ 

وإنـام ، ح أن يطلـق عليـه صـفة واحـدة  فـال يـصــ، فيهم شيعة فيهم كذا وكـذا،فيهم خلفيون و
نقول من تبنى منهجا خالف الكتاب والسنة من أفرادهم فهــو ليس من الفرقة الناجية بل هـو 

 يعنى اإلخوان -ما أعتقد أين قلت إهنم من الفرق الضالة((:ً وقال أيضا )١( .))من الفرقة اهلالكة
ا لرئيـسهـــم األول حـسن البنـا أهنـم عـىل  ألن هؤالء أقل ما يقال فيهم إهنم يعلنون تبعـ ....-

ً  وإذا كانت هذه دعوى حتتــاج إىل تأصـيلها قـوال،  وعىل فهم السلف الصالح،الكتاب والسنة
 وذلـك مـا ال نـراه فعـال يف اجلامعـة، ولكـن نحـن نكتفـي مـنهم أهنـم يعلنـون ، ًوتطبيقها عمال

كـنهم خيـالفون ذلـك يف قليـل أو كثـري  ول، االنتامء إىل الكتــاب والسنة ومنهج السلف الصالح
 ولـذلك فأنـا شخـصيـا عـىل ، وفيهم أفراد وهم معنـا يف العقيـدة لكـنهم ليـسوا معنـا يف املـنهج
 وإنام هم خيالفوننـا يف مواضـع ، األقل ال أجد رخصة ألحد أن حيرشهم يف زمرة الفرق الضالة

 نخرجهم إىل فرقة من الفرق الضالة،  أما أهنم يستحقون هبا أن، طاملا نخالفهــم ونجادهلم فيها
ومـا كـان عليـه الـسلــف ، عىل خالف الكتـاب والـسنة ًألن هـؤالء ما اختذوا هلم منهجا،ال ،ال 

 .)٢( ))الصالح
 -: منهج مجاعة اإلخوان يف التكتيل دون التعليم –رمحه اهللا –انتقد الشيخ األلباين :ًثالثا 

مجاعة اإلخوان املسلمني فهم يقولون إن دعوهتم ....(( -رمحه اهللا–يقول الشيخ األلباين 
قائمة عىل الكتاب والسنَّة، ولكون هذا جمـرد كـالم، فهـم ال عقيـدة جتمعهـم، فهـذا ماتريـدي، 

ّكتل مجع ثم : ذلك ألن دعوهتم قائمة عىل مبدأ.وهذا أشعري، وهذا صويف، وهذا ال مذهب له ّ ّ
ّثقف، واحلقيقة أنه ال ثقافة عندهم، فقد مر  عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فـيهم ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٦٦ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط )١(

  .٨٤٩  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط )٢(




 

 
٣٤٩ 

ّثقف ثم مجع، حتى يكون التجميع عىل أساس مبدأ ال خالف فيـ: وأما نحن فنقول.عامل ّ  .)١())هّ
وهذا هو الصحيح أن الفئة القليلة املؤمنة املتعلمة خري من الفئة الكثرية اجلاهلـة ولـيس العـربة 

هـذا مـا كـان يفعلـه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف مكـة بالكثرة ولكن العربة بالرتبية والعلم و
 .وبعد هجرته

 .ًرد األلباين عىل من قال أن مجاعة األخوان أشد خطرا من اليهود والنصارى:ًرابعا
 هـل القـول بـأن اجلامعـات اإلسـالمية غـري - رمحـه اهللا–ُوذلك ملا سـئل الـشيخ األلبـاين 

مـا (( -رمحـه اهللا–والنـصارى صـحيح ؟ فأجـاب ًالسلفية أشد خطرا عىل اإلسـالم مـن اليهـود 
كـل . ّاعتقد إال أن هذا نـوع جديـد مـن الغلـو ونـوع جديـد مـن التحـزب والتبـاغض والتـدابر

 فـال يوجـد األفـراداحلكم عىل اجلامعات كاحلكم عىل .اجلامعات اإلسالمية فيها خري وفيها رش
أو ، حه أكثـر مـن طالحـههناك فرد مسلم مجع خصال الكامل كلها وإنام بعض دون بعض صال

 األخرى طالحه أكثر من صـالحه مـا ينبغـي أن  الصورةطالحه أكثر من صالحه حتى يف هذه
 .ننكر الصالح الذي يصدر منه

وحــزب التحريـر ومجاعــة التبليـغ فـيهم خــري لكـن فــيهم بعـد عــن ، اإلخـوان املـسلمون
ّاإلسالم إما جهال وإما جتاهال ولذلك هذه امل ال جيوز أن نطلـق ،  متناهية جداقولة فيها خطورةّ

 ال نـرى كـل شـيعي هـو أنـا، نحـن قلنـا يف بعـض جلـساتنا مهذا الكالم بل ال جيوز أن نـضلله
 فـأوىل ثـم أوىل أن يطلـق ،ّأن نقول الشيعة كلهم كفار ال هذا عبارة عن غلو يف الدين ّأما..كافر

امعات التي جتمعهم كلهم دائـرة هذا الكالم بالنسبة جلامعة اإلخوان املسلمني أو غريها من اجل
،  وبعضهم أبعد عـن اإلسـالم مـن بعـض، لكن بعضهم أقرب من بعض إىل اإلسالم،اإلسالم

ّفـنحن يف الواقـع نـرى أن الـدعوة الـسلفية هـي ، وفـيهم دخـن ،خري   كل اجلامعات فيهم يفإذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٢  ملشهور حسن ص غ اإلمام األلباين ومجاعة التبلي)١(




 

 
٣٥٠ 

ّالسلف الصالح، أما  ألهنا دعوة احلق التي كان عليها ،الدعوة الوحيدة التي جتمع بني املسلمني
ّاجلامعات األخرى ففيها وفيها ولذلك ال جيوز إطالق هذا الكالم فيها فإن فيه ظلام وفيه خمالفة 

ــارك وتعــاىل  ــه تب ̈ © ª » ¬ ® (   لقول  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡   (
 .)١( ))]٨:املائدة[

 . مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني -رمحه اهللا– حسن البنا  موقفه من الشيخ-:ًخامسا 
 رمحـه -ًثم نحن دائام نتحـدث بالنـسبة حلـسن البنـا.. (( -رمحه اهللا–يقول الشيخ األلباين 

لـو مل يكـن للـشيخ : ا الـسلفيني، وأمـام مجيـع املـسلمني، أقـولنـ فأقول أمام إخواين،إخوان-اهللا
شباب املسلم سوى أنه أخـرجهم مـن دور املالهـي يف  من الفضل عىل ال-رمحه اهللا-حسن البنا

ــدة، أال وهــي دعــوة  ــم عــىل دعــوة واح ــك واملقــاهي، وكــتلهم ومجعه ــسينامت ونحــو ذل ّال
ًلو مل يكن له من الفضل إال هذا لكفاه فضال ورشفا..اإلسالم هذا نقوله معتقدين، ال مرائني، ..ً

  .وال مداهنني
 املسلمني وليس كلهم يشذون عن دعوة حسن وإن كنا نرى إن بعض املنتسبني لإلخوان

ذلــك ألين أعتقـد إن مــن فـضل البنــا إن دعوتـه كــام رصح يف بعـض كتبــه ، البنـا نفــسه ونفـسها
وأقول إن حسن البناء خدم الدعوة الـسلفية هبـذا األصـل ، ورسائله قائمة عىل الكتاب والسنة

تـي وضـع أسـها وأصـلها ولقد سـخرين اهللا عـز وجـل ألقـوم بخدمـة الـدعوة ال، الذي وضعه 
نا بخدمتها من حيـث تفـصيل بعـض النـواحي منهـا وإال فالتفـصيل أفقمت ، حسن البنا نفسه

الشامل ال يستطيع أن يقوم به إال مجاعة كثـرية مـن أهـل العلـم والتخـصص يف علـوم الكتـاب 
ات وأنـا أقـول وأمتنـى أن يقـول بمثـل قـويل كـل اجلامعـ. والسنة ومن خمتلف البالد اإلسالمية 

، اإلخوان املسلمون ال يستطيعون أن يقوموا بواجب اإلسـالم وحـدهم: أنا أقول ، اإلسالمية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٥٢  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(




 

 
٣٥١ 

هــذه اجلامعــات اعتقــد وجــودهم رضوري الن ، وحــزب التحريــر كــذلك ، الــسلفيون كــذلك
 ،مجاعة واحدة منهم ال تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه اإلسـالم عـىل اجلامعـة اإلسـالمية

ًلكـن يـرشط واحـد أن يكونـوا مجيعـا يف دائـرة ،  جيب إن تقوم كل بواجبهـاوإنام هذه اجلامعات
 .كل منهم يف جمال اختصاصه فيومئذ ينعمون بنرص اهللا،واحدة ويتعاونوا 

أو مجاعة من اجلامعات اإلسـالمية إطالقـا ألن ، نحن ماضون النعادي أي طائفة: وقال 
ولكننـا ال (( :ًأيـضا وقال عنـه . )١( ))كل مجاعة تكمل النقص الذي يوجد عند اجلامعة األخرى

 عـىل علـم بالكتـاب والـسنة ومل يكـن -مع األسف-نغايل فيه كام يقول املتحزبون، فإنه مل يكن 
هذا الرجل لـه حـسنات ولـه ((ًوقال فيه أيضا . )٢())داعية إىل الكتاب والسنة عىل منهج السلف

بـسبب ) يعنـى املتـأثرين بدعوتـه(ني الذي أعرفه قديام أهنـم كـانوا يعـدون املاليـ…انحرافات 
إخالص هذا الرجل يف دعوته، واالنحراف الذي نعده عليه لعله كان باجتهاد منه يـؤجر عليـه 

 .)٣ ())إن شاء اهللا
فكالم الشيخ األلباين ظاهر أن احلكم ال يكون عىل اجلامعة وإنام احلكم عـىل األفـراد فقـد يكـون 

 -:ولكن يؤخذ عىل اجلامعة ما ييل . وغريهم . قبوريوال، والصويف،واألشعري ، منهم السلفي
 . عدم العناية بالعقيدة ونرشها وكذلك حماربة البدعة : ًأوال 

حركة اإلخوان املسلمني ينتقدها خواص أهل العلم، (( - رمحه اهللا–يقول الشيخ ابن باز 
 هلـم أسـاليب ، دعألنه ليس عندهم نشاط يف الدعوة إىل توحيد اهللا و إنكار الـرشك وإنكـار البـ

خاصة ينقصها عدم النشاط يف الدعوة إىل اهللا، وعدم التوجيه إىل العقيدة الصحيحة التي عليها 
أهل السنة واجلامعة، فينبغي لإلخوان املسلمني أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية الدعوة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هــ ١١/٥/١٤٠١ بتاريخ ٥٢٠  جملة املجتمع عدد )١(

  .٨٠٥  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٢(

  .٢١٦  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٣(




 

 
٣٥٢ 

هـل القبـور كاحلـسني أو إىل توحيد اهللا، وإنكار عبادة القبور والتعلـق بـاألموات واالسـتغاثة بأ
 جيب أن يكون عندهم عناية هبذا األصل األصيل، بمعنـى ، احلسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك

ال إله إال اهللا، التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم يف مكة دعا إىل 
 هـذا "اإلخوان املسلمني"دون عىل توحيد اهللا إىل معنى ال إله إال اهللا، فكثري من أهل العلم ينتق

عدم النشاط يف الدعوة إىل توحيد اهللا، واإلخالص لـه، وإنكـار مـا أحدثـه اجلهـال : األمر، أي 
 .)١())من التعلق باألموات واالستغاثة هبم، والنذر هلم والذبح هلم، الذي هو الرشك األكرب

ً عدم العناية بالسنة تعلام وتعليام ومظهرا :ًثانيا ً ً 
 العنايـة عـدم علـيهم ينتقـدون وكـذلك(( – رمحـه اهللا –ل الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز يقو

 أحكـامهم يف األمـة سـلف عليـه كـان ومـا ، الـرشيف باحلـديث والعنايـة ، الـسنة تتبع : بالسنة
 يوفقهم أن اهللا ونسأل ، فيها ينتقدوهنم اإلخوان من الكثري أسمع كثرية أشياء وهناك ، الرشعية
  .)٢())أحواهلم حويصل ويعينهم

 .التعصب الشديد للجامعة من قبل أفرادها : ًثالثا 
ومن يؤخذ عـىل اجلامعـة أو قـل عـىل بعـض اجلامعـة التعـصب  ولـذلك ملـا انتقـد الـشيخ 

 اإلخــوان املــسلمون الــشيخ األلبــاين ومل  هجـر–رمحــه اهللا – ســيد قطــب –رمحــه اهللا –األلبـاين 
 .)٣(يعودوا حيرضوا دروسه 

  .))كتل ثم ثقف((مما أخذ عىل اجلامعة قوهلم و: ًرابعا 
فإذا كانـت اجلامعـة تعـاين مـن نقـص يف العلـامء بـني صـفوفها ، وهذا من األمور الصعبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ ص ٢٥/٢/١٤١٦ بتـاريخ ٨٠٦ وكذلك جملة املجلـة العـدد ٨/٤٠  جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا ) ١(

٢٤. 

  .٨/٤١نفس املصدر السابق ) ٢(

  .٧٨٥هلدى والنور رقم الرشيط سلسلة ا) ٣(




 

 
٣٥٣ 

فهـل !! ؤلفة من العلامء الربـانيني املآلالف افكيف تقف اجلموع الكبرية الغفرية هذه حتتاج إىل 
 .)١(بالتثقيف ؟ أعدت اجلامعة العدة إلعداد العلامء الذين يقومون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريـق إىل اجلامعـة األم لعـثامن عبدالـسالم، ففيـه املأخـذ عـىل مجاعـة اإلخـوان املـسلمني، وعـرض كـذلك : كتاب:انظر ) ١(

 .ألرائهم حول هذه املسائل املنتقدة عليهم 




 

 
٣٥٤ 


 

 :التعريفً:أوال
 بــه النــاس وتثقيــف وأنظمتــه اإلســالم مفــاهيم تبنــي إىل يــدعو إســالمي ســيايس حــزب

 يف رئيـسية أداة الفكـر ًمعتمـدا ،اإلسـالمية اخلالفـة دولـة إلقامـة  جـديا والـسعي إليـه والدعوة
 )١(.املسلمني علامء مجهرة انتقاد حمل كانت انحرافات عنه صدرت وقد. التغيري

 -:املؤسس:ًثانيا
ــاين ــي اهللا النبه ــس )٢(هــو تق ــه أس ــام حزب ــرغ م ١٩٥٢ ع ــته وتف ــب وإلصــدار لرئاس  الكت

  .للحزب الرئييس الثقايف املنهل جمموعها يف تعد التي والنرشات
 -:أفكار حزب التحرير :ًثالثا 
 البلـدان يف اإلسـالمية الدولـة إقامـة طريق عن اإلسالمية احلياة استئناف عىل مغايته تقوم -١

 عـن اإلسالمية غري البلدان إىل ذلك بعد الدعوة محل ويتم اإلسالمية، اخلالفة ثم ً،أوال العربية
 . املسلمة األمة طريق

 واالعـتامد ،فيـةالثقا الناحيـة عـىل الكبـري الرتكيـز هـي احلـزب هبا يتصف التي الرئيسة امليزة-٢
 أشــد احلــزب وحيــرص ًخــرا،آ اإلســالمية واألمــة ً،أوال اإلســالمية الشخــصية إجيــاد يف عليهــا

 .إليه املنتسبني لدى الناحية هذه تنمية عىل احلرص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٤٤/ ١  املوسوعة امليرسة لألديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ) ١(

ًكان والده الشيخ إبراهيم شيخا فقيهاهـ ١٣٣٢م  ولد عا تقي الدين بن إبراهيم النبهاينهو الشيخ)٢( ً يعمـل مدرسـا للعلـوم ،ً
كليـة نال الثانوية األزهرية ثم شهادة الغرباء ثم دبلوم يف اللغة العربية وآداهبا من الرشعية يف وزارة املعارف الفلسطينية، 

دار العلوم يف القاهرة وأخذ إجازة يف القضاء من املعهد العايل للقضاء الرشعي التابع لألزهر وأخـذ الـشهادة العامليـة يف 
تـويف .م نظام اإلسـالم له العديد من املؤلفات منها ١٩٥٢مطلع   حزب التحرير أنشأ، م١٩٣٢الرشيعة من األزهر عام 

  .٢٣٤ وجملة الوعي عدد ١٢٩حزب التحرير والتمرد عىل الدولة  ص ، كتاب حلم اخلالفة: م انظر ترمجته١٩٧٨سنة 




 

 
٣٥٥ 

 السيايس والعمل ناحية من الثقايف العمل طريق عن باإلسالم الثقة إعادة عىل احلزب يركز-٣
 .أخرى ناحية من
 وهـذا اإلسـالمية، بالثقافـة  مجاعيـا، ًتثقيفا الناس من املاليني بتثقيف ويكون: يفالثقا العمل ـ٤

 ليظفـر وشـكوكهم وأسـئلتهم ملناقـشتهم ويتـصدى اجلامهـري أمام يتقدم أن احلزب عىل يوجب
 . )١( باإلسالم يصهرهم حتى بتأييدهم

 تنطـق الوقـائعو احلـوادث هـذه وجعل والوقائع، احلوادث برصد ويكون: السيايس العمل ـ٥
 )٢( بذلك اجلامهري لدى الثقة فتحصل وصدقها وأحكامه اإلسالم أفكار بصحة

 النـاس يعيش إنام جمتمع أي أن من يراه بام أهدافه حتقيق إىل وصوله طريقة احلزب يفلسف -٦
 عالقـات تعـالج التـي األنظمـة وجـدار والفكـر، العقيـدة جـدار: سـميكني جدارين داخل فيه

 يركـز أن بـد فال أنفسهم أهله قبل من املجتمع هذا قلب أريد فإذا العيش، يف وطريقتهم الناس
 حيـصل حيـث فكـري رصاع إىل يـؤدي ممـا) األفكـار مهامجـة أي (اخلارجي اجلدار عىل هجومه

 يـصلح املجتمـع أصـلح  قاعـدة عـىل دعوتـه يف احلـزب ويـرص الـسيايس ثم الفكري االنقالب
 .إصالحه ويستمر الفرد

 :التايل النحو عىل مراحل ثالث إىل التغيري عملية مراحل زباحل يقسم -٧
 .احلزب يطرحها التي بالثقافة ويكون الفكري، الرصاع :األويل املرحلة
 الثقـايف العمـل طريـق عـن املجتمـع مـع بالتفاعـل ويكـون الفكـري، االنقـالب :الثانية املرحلة

 .والسيايس
 .ًكامال ًتسلام األمة، طريق عن ويكون احلكم، زمام تسلم: الثالثة املرحلة
 قائـد أو كتلة، رئيس أو الدولة، رئيس من النرصة طلب من الثالثة املرحلة يف له بد ال أنه ويرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٧ كتاب مفاهيم أساسية  من  منشورات حزب التحرير ص ) ١(

 .٩٦ب نداء حار  من منشورات حزب التحرير ص  كتا) ٢(




 

 
٣٥٦ 

 .)١(ذلك شاكل ما أو سفري، من أو قبيلة، زعيم أو مجاعة،
 موقف الشيخ األلباين من حزب التحرير 

 . تحرير حزب ضال بأن حزب ال–رمحه اهللا –حيكم الشيخ األلباين : ًأوال 
أن هذه الفرقة ضالة؛ ألهنا ختالف السلف يف فهـم نـصوص (( :-رمحه اهللا -يقول الشيخ 

إنكـم : الكتاب والسنة وال هيمنا كفرت أو ما كفـرت، نحـن نريـد هلـا اهلـدى ويكفـي أن نقـول
 .)٢())ضالون فعليكم باهلدى الذي جاءنا من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح

 .يان األلباين أن حزب التحرير بعيد كل البعد عن منهج الصحابة ب-:ًثانيا
كثري من الفرق القديمة واحلديثة ال تنتبه هلذا القيـد ((: – رمحه اهللا –يقول الشيخ األلباين 

< ? @ K J I H G F E D C B A ( املـذكور يف هـذه اآليـة

R Q P O N M L   (]ـــساء ـــرق ، ]١١٥:الن  ويف هـــذا احلـــديث  حـــديث الف
اجية أهنا تكـون عـىل مـا كـان عليـه الرسـول صـىل اهللا  َّالضالة، حيث جعل من عالمة الفرقة النَّ َّ َّ

 وهـو -َّعليه وآله وسـلم وأصـحابه، وقريـب مـن هـذا احلـديث حـديث العربـاض بـن سـارية 
َّ عليـه وآلــه وســلم موعظـة وجلــت منهــا القلـوب، وذرفــت منهــا َّوعظنـا رســول اهللا صــىل اهللا(

أوصيكم بتقوى اهللا، والـسمع (: َّكأهنا موعظة مودع فأوصنا يا رسول اهللا؛ قال: ، فقلنا)العيون
ًوالطاعة، وإن ويل عليكم عبد حبيش، وإنـه مـن يعـيش مـنكم فـسريى اختالفـا كثـريا، فعلـيكم  ً ِّْ َِّ َ

َّبسنتي، وسنة اخللفاء الرا ُّشدين املهديني من بعدي، عضوا عليها بالنواجـذ، وإيـاكم وحمـدثات ُ
، الـشاهد مـن هـذا )٣()النـاراألمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعـة ضـاللة، وكـل ضـاللة يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠ كتاب منهج حزب التحرير يف التغيري  من منشورات حزب التحرير ص ) ١(

 وسلسلة اهلدى والنور ١/٣٧٥  موسوعة العالمة اإلمام جمدد العرص حممد نارص الدين األلباين مجعه شادي آل نعامن ص )٢(
  .٣١٠رقم الرشيط 

  . ١٢٩سبق خترجيه ص  ) ٣(




 

 
٣٥٧ 

َّاحلديث أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم مل يقترص يف حض املسلمني حني خيتلفون عىل سنته،  ََّّ
ً إذا ليـضم املـسلم الناصـح لنفـسه يف )وسـنة اخللفـاء الراشـدين(: الَّوإنام عطف عـىل ذلـك فقـ

َّعقيدته بأنه ال بـد مـن الرجـوع إىل سـبيل املـؤمنني، باإلضـافة إىل الكتـاب والـسنَّة الـصحيحة،  ُّ َّ َّ
  .بداللة اآلية، وحديث الفرق، وحديث العرباض بن سارية

َّسالمية املعارصة، كشأن من هذه حقيقة مع األسف الشديد يغفل عنها كل األحزاب اإل
 .)١( ))َّسبقها من الفرق الضالة، وبخاصة منها حزب التحرير

 : من منهج حزب التحرير تقديم العقل عىل نصوص الكتاب والسنة: ًثالثا 
يتميز عـن أي حـزب إسـالمي آخـر حزب التحرير (( :– رمحه اهللا –يقول الشيخ األلباين 

ًأنه يقيم للعقل البرشي وزنا أ َّكثر مما أقامه اإلسالم له، نحن نعلم يقينـا أن اهللا عـز وجـل حيـنام َّ ًَّ َّ
اس بكالمه، إنام خياطب العقالء، وخياطب العلامء، وخياطب الـذين يتفكـرون،   ال ....َّيكلم النَّ

َّجيوز للمسلم املؤمن باهللا ورسوله حقا أن حيكم عقله، وإنام خيضع عقله ملا قال اهللا وقال رسول  َ ِّ ً
َّ صىل اهللا عليه وآله وسلم، من هنا نضع نقطة يف دعوة حزب التحريـر أهنـم تـأثروا باملعتزلـة اهللا َّ َّ

 )٢(يف منطلقهم يف طريق اإليامن، وطريق اإليامن هو عنوان بحث هلم يف كتـاب نظـام اإلسـالم،
ِّالذي ألفه رئيسهم تقي الدين النبهاين  مـرة، وأنـا ، وقـد التقيـت بـه أكثـر مـن -رمحه اهللا تعـاىل-َّ

ًعارف به متاما، وعارف بام عليه حزب التحرير أحسن ما تكون عليه املعرفة، ولذلك أنا أتكلم 
َّإن شاء اهللا عن علم ملا تقوم عليه دعوهتم، فهذه أول نقطة تؤخـذ علـيهم؛ أهنـم جعلـوا للعقـل 

َّ، ولكـن أقـرر أنـه أنني ال أنفي مكانة العقل يف اإلسـالم: - وسأكرر هنا -َّمزية أكثر مما ينبغي،  َّ
ُّليس للعقـل أن حيكـم عـىل الكتـاب والـسنَّة، وإنـام عليـه أن خيـضع حلكـم الكتـاب والـسنَّة، َُّّ)٣( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٤٤سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

 .٤ كتاب نظام اإلسالم  لتقي الدين النبهاين ص  ) ٢(

 . درء تعارض العقل والنقل  -رمحه اهللا - كتاب شيخ اإلسالم ) ٣(




 

 
٣٥٨ 

ًوأخبارمها، وما عليه إال أن يفهم ما جاء يف الكتـاب والـسنَّة؛ مـن هنـا انحـرف املعتزلـة قـديام،  ُّ َّ
َّفأنكروا حقائق رشعية كبرية وكثرية جدا، بسبب أهنـم سـ ً لطوا عقـوهلم عـىل نـصوص الكتـاب َّ

َّوالسنَّة، فحرفوهـا، وبـدلوا فيهـا، وغـريوا، وبتعبـري علـامء الـسلف َّ َّ َّعطلـوا نـصوص الكتـاب : َُّّ
 .)١ ())ُّوالسنَّة

 .من عقائدهم الباطلة نفي أحاديث اآلحاد : ًرابعا 
فهـؤالء ، ةقوهلم أحاديث اآلحـاد ال يثبـت بـه عقيـد(( – رمحه اهللا –يقول الشيخ األلباين 

ًنحن نعلـم يقينـا أن ويكفي أن نتصور حقيقة تارخيية ، هيدمون هبذه الكلمة اإلسالم من أساسه
مـن ، يدعون القبائـل العربيـة إىل اإلسـالم، ًالرسول عليه السالم كان يرسل أفرادا من أصحابه

، ً عليـا فقـد أرسـل إلـيهم،ًأشهر هؤالء مثال وأشهر البالد التي أرسل إليهـا هـؤالء هـي الـيمن 
وأرسل إليهم معاذ بن جبل بامذا أرسلهم الرسول ؟ ألـيس ، وأرسل إليهم أبا موسى األشعري

 معـاذ بـن ......ًأحكاما فقط ؟ أم عقيدة وأحكام ؟ عقيدة وأحكام. باإلسالم ؟ نعم باإلسالم 
 ال فليكن أول ما تدعوهم إليه شـهادة أن(: جبل عندما أرسله الرسول لليمن ماذا قال له؟ قال

  فشهادة أن ال إلـه إال اهللا هـي )٢( إىل آخر احلديث،)فإن هم أطاعوك فأمرهم بالصالة إله إال اهللا
هـذا مـا تثبـت بـه العقيـدة، : أس العقائد اإلسالمية كلها ودعاهم إليها فرد واحد، هم يقولـون

من أبطل الباطل ألهنم أفراد فهذا ،معناه ما يثبت اإلسالم بالدعاة اليوم كلهم اإلسالميني : ًإذا
 .)٣( ))الذي يناقض تاريخ املسلمني األول

 -:أفكارهم غري صحيحة: ًخامسا
له أفكار أصولية اعتقد أنه ما أقامها عـىل دراسـة ...(( :-رمحه اهللا –يقول الشيخ األلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٤٤سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

  .١٢١سبق خترجيه ص ) ٢(

  .١/٣٧٥ حممد نارص الدين األلباين مجع شادي نعامن   موسوعة العالمة اإلمام جمدد العرص) ٣(




 

 
٣٥٩ 

علمية دقيقة وإنام لتسليك حزبيته منهـا أن األصـل يف كـل أمـر يف الكتـاب والـسنة أنـه ال يفيـد 
فينظر فقـد يفيـد الوجـوب وقـد يفيـد ،بل كل أمر جيب أن يدرس دراسة موضوعية ، وبالوج

ًفهذا من تشكيك يف أوامر الرشع خطرية جدا جدا ... االستحباب وقد يفيد اإلباحة  ومعلـوم ،ً
األصـل يف األمـر الوجـوب إال لقرينـة وهـذا الـذي : أن مجاهري أصول علامء األصـول يقولـون

 .)١ ())ندين اهللا به
 .  أن حزب التحرير لن حيالفه النرص– رمحه اهللا –توقع الشيخ األلباين :ًادسا س

َّإن من دعوات حزب التحريـر التـي يدنـدنون حوهلـا(( :-رمحه اهللا –يقول الشيخ  َّأهنـم : َّ
ًيريدون أن يقيموا حكم اهللا يف األرض، وأحب أن ألفت النظر بأن حزب التحرير ليس منفردا  َّ

يريـدون :  أي-َّفكل اجلامعات واألحزاب اإلسالمية تنتهي كلها إىل هذه الغاية يف هذه الغاية، 
 ومـن بينهـا -َّهـل هـذه األحـزاب اإلسـالمية : ، لكن السؤال-أن يقيموا حكم اهللا يف األرض 

َّ مثل ما كان عليـه النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؟ عىل رصاط اهللا املستقيم-حزب التحرير  َّ
ُليس يف هذه اجلامعات من يقيد فهمه لإلسـالم هبـذا القيـد؛ :ًاب كام أرشنا دائاموأصحابه؟ اجلو ِّ ُ َْ َ

َّوهو فهم السلف الصالح، ولذلك هم بعيدون عـن نـرص اهللا؛ ألن اهللا ينـرص مـن ينـرصه، وإن  َّ َّ َّ
َّ كتابـه، وسـنَّة نبيـه صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وسـبيل املـؤمنني؛ هـإتبـاعسبيل نرص اهللا هو  َّ ذا ُ

ًالرشط الذي غفلـت عنـه تلـك الفـرق القديمـة، واألحـزاب املعـارصة حـديثا، ومـن ضـمنهم  َّ
ْإن أي مجاعـة ال تقـم : َّحزب التحرير الذي تغلغلت أفكاره يف العقيدة، لذلك نكرر ما بدأنا بـه ِ ُ

َّعقيدهتا وال منهجها عىل فهم السلف الصالح؛ لن تقيم اإلسـالم   سـواء حـزب التحريـر، أو -َّ
: َّ ألهنم مل يقيموا دعوهتم عىل هذه األصول الثالثـة-خوان املسلمون، وال أي مجاعة أخرى اإل

َّكتاب اهللا، وسنَّة رسوله الصحيحة، ومنهج السلف الصالح، فبالتايل أنى هلم ذلك َّ ََّّ ُ(() ٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٦٣  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

  .٦٤٤  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٢(




 

 
٣٦٠ 

 .م من ضاللتهم تقديم طاعة األمري عىل طاعة اهللا وطاعة رسوله صىل اهللا عليه وسل: ًسابعا 
ِال جيـوز ألحـد أن يطيـع أحـدا يف معـصية اهللاِ (( –رمحـه اهللا –يقول الشيخ األلبـاين  ً ّعـز -َ

ً سواء كان أمريا حاكام أو كان عاملا أو كان أبا أو أي شخص آخر له إمـرة -ّوجل ً ًً و واليـة عـىل أً
ّ فال جيوز له إطاعته يف معصية اهللاِ عـز وجـل،املسلم ّ ّمـه كـل عـريب  هـذا هـو املعنـى الـذي يفه، ُِ ُّ

ِوعليه جرى علامء املسلمني قاطبة إىل يومنا هذا، ومن شؤم التحزب والتكتل اجلامعي عىل غري 
الكتاب والسنة وإنام عىل ميزان البعض أنه مـن املـصلحة أن يتكتـل املـسلمون أو بعـضهم عـىل 

ظـام أنـه  يوضع له منهج ونظام غري معتمد عىل الكتاب و الـسنّـة، ويقـول ذاك الن،جتمع خاص
ًإن صـــدم بـــبعض النـــصوص الـــرشعية تكلـــف تأوهلـــا وتفـــسريها تفـــسريا ال يتعـــارض مـــع  ّ ّ ُِ

  .)١())...نظامه
 : عىل حزب التحريرتمؤاخذا

 لــيس للحــزب عقيــدة واضــحة ينطلــق منهــا وال يطرحهــا، فــشغلهم الــشاغل هــو ً:أوال
أتبـاعهم إىل تـصحيح لـذلك ال جتـدهم يـدعون ، السياسة والدعوة إىل إقامة اخلالفة اإلسالمية

 .أو إقامة صالة وصيام وزكاة وغريها من العبادات ،معتقداهتم

وعـدم ،  هدم عقيدة املسلمني بتبني عدم أخـذ العقيـدة إال مـن األحاديـث املتـواترة:ًثانيا
  .)٢(خرب اآلحاد ليس بحجة يف العقائد :النبهاين يقول. أخذها من أحاديث اآلحاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

خهم ومـن سـار يف ركـاهبم بـرد وقـد رد عـىل املعتزلـة وأفـرا . ١/١٩٠  كتاب الشخصية اإلسالمية لتقي الـدين النبهـاين ) ٢(
 يف كتابه احلـديث حجـة بنفـسه يف العقائـد واألحكـام فـانظر الفـصل الثالـث -رمحه اهللا-احلديث اآلحاد الشيخ األلباين 

 حيـث يقـول عـن -رمحـه اهللا- وانظـر إىل كـالم الـشافعي ٤٩ ص ))حديث اآلحاد حجة يف العقائد واألحكـام((بعنوان
 الواحـد خـرب تثبيـت عىل وحديثا قديام املسلمون أمجع:اخلاصة  علم يف يقول أن الناس من ألحد جاز ولو((خرب اآلحاد 

 .٤٥٧انظر الرسالة ص . )) جاز يلثبته وقد إال أحد املسلمني فقهاء من يعلم مل بأنه إليه واالنتهاء




 

 
٣٦١ 

، كــام امتــدحت جملــة )١( )اخلمينــي ( الفــة عــىل اهلالــك عــرض حــزب التحريــر اخل:ًثالثــا
 :اململـوء بالكفريـات حيـث قالـت ) ّاحلكومة اإلسـالمية ( التحريرية كتاب اخلميني  )الوعي(
ــاب ( ــه كت ــي هــو تأليف ــام اخلمين ــه اإلم  .)٢( ))احلكومــة اإلســالمية(أهــم عمــل ســيايس قــام ب

 ، وبـدع ومعـايص، اعت اخلالفة من رشكيات احلزب ال يعالج األسباب التي بسببها ض:ًرابعا 
  .ّإنام يريدون من اهللا أن يغري ما بحاهلم دون أن يغريوا ما بأنفسهم 

 طاعـة األمـري يف كـل أمـر يـأمر بـه ولـو كـان معـصية مـا دام أن األمـر يعتقـد أنـه :ًخامسا
 وقـول )٤()إنـام الطاعـة يف املعـروف( :وهذا خمالف لقول النبي صىل اهللا عليـه وسـلم)٣(صواب 

أطيعوين ما أطعت اهللا فـيكم فـإن عـصيته فـال ((:اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه 
 .)٥( ))طاعة لكم عيل
ومتييعهــا ودعــوهتم للتعــايش والتعــاون مــع الفــرق  حمــاربتهم لعقيــدة التوحيــد :ًسادســا

 .)٦(ّالرشكية كالروافض وغالة املتصوفة وغريها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م ٤/٨/١٩٨٩ بتاريخ ١٨  جملة اخلالفة التابعة حلزب التحرير العدد ) ١(

 .م١٩٨٩ سنة ٢٦ التابعة حلزب التحرير العدد   جملة الوعي)٢(

 .١٠٨  الدولة اإلسالمية لتقي الدين النبهاين ص ) ٣(

 اإلمـارة، :كتاب ومسلم، ،٧٢٥٧رقم احلديث الصدوق الواحد خرب إجازة يف: باب اآلحاد، أخبار :كتاب البخاري، رواه)٤(
 يف الطاعــة إنــام اهللا، معــصية يف طاعــة ال ": ولفظــه ،١٨٤٠رقــم احلــديث معــصية غــري يف األمــراء طاعــة وجــوب :بــاب

 .."املعروف

  .٤/٤٥٠ والروض األنف ٥/٢٤٨ و البداية والنهاية ٦/٨٢  السرية النبوية البن هشام ) ٥(

ً إن تتبع سرية الشيخ تقي الـدين النبهـاين يمكـن معـه القـول إن جـده مـن ناحيـة والدتـه هـو األكثـر تـأثريا عـىل شخـصيته )٦(
حلم اخلالفة حزب التحرير والتمـرد عـىل : بعد فجده لوالدته هو الشيخ يوسف بن إسامعيل النبهاين انظر وتوجهاته فيام

 وللشيخ يوسف النبهاين مؤلفات عديـدة يف التـصوف منهـا جـامع كرامـات األوليـاء امللـئ بـاملنكرات ١٣٤الدولة ص  
 فـإذا عـرف ٢/١٨٣٩معجم املطبوعـات لـرسكيز :  انظر.واملخالفات العقدية وله القصيدة الرائية يف ذم البدعة الوهابية

 .السبب بطل العجب 




 

 
٣٦٢ 

 . . .ًمنهـا القبلـة بـشهوة مباحـة وليـست حرامـا،  شـاذة كثـرية ةهلـم فتـاوى فقهيـ :ًسابعا
 وتقبيـل ،  ولكـن الدولـة متنـع تـداوهلا،  بـل هـي مـن املباحـات، ًوالصور العارية ليست حراما

 ، فـان الدولـة متنعـه يف احليـاة العامـة– سـواء بـشهوة أم بغـري شـهوة –مـرأة يف الـشارع رجل ال
وغـري هـذا مـن األمـور اخلطـرية التـي ينطـوي عليهـا )١(. . .فالدولة يف احلياة قد متنع املباحـات 

 .)٢(حزب التحرير 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ًهـ  نقال من كتاب الدعوة اإلسالمية فريضة رشعية ٢٤/٤/١٣٩٠ نرشة جواب سؤال للنبهاين  بتاريخ ) ١(

ملسائل فجزاه  للشيخ عبدالرمحن دمشقية فقد فصل الكالم يف هذه ا))حزب التحرير مناقشة ألهم مبادئ احلزب(( كتاب ) ٢(
 .ًاهللا خريا




 

 
٣٦٣ 


 

 :التعريف
 هي ًإعالميا، عليها أطلق كام واهلجرة التكفري مجاعة أو نفسها، سمت كام املسلمني اعةمج
 املـرصية الـسجون داخل نشأت باملعصية، التكفري يف اخلوارج هنج هنجت غالية إسالمية مجاعة

 مـرص، صـعيد يف أتباعهـا وكثـر أفكارها، تبلورت أفرادها، رساح إطالق وبعد األمر، بادئ يف
  .)١ (خاصة اجلامعات طلبة وبني

 -:سبب نشوء هذه اجلامعة 
تبلورت أفكار ومبادئ مجاعة املسلمني التي عرفت بجامعة التكفري واهلجرة يف السجون 

م التي أعدم عىل إثرها سيد قطب وإخوانه بأمر من ١٩٦٥املرصية وخاصة بعد اعتقاالت سنة 
ملسلمون داخل الـسجون مـن ألـوان لقد رأى املتدينون اف .مجال عبد النارص حاكم مرص آنذاك

العذاب ما تقشعر من ذكره األبدان، وسقط الكثري منهم أمامهم شهداء بسبب التعـذيب، دون 
وجـدت  و، ونبتت فكرة التكفـري ،أن يعبأ هبم القساة اجلبارون، يف هذا اجلو الرهيب ولد الغلو

عتقلـني تأييـد رئـيس م طلب رجـال األمـن مـن مجيـع الـدعاة امل١٩٦٧في سنة ف ،االستجابة له
 :الدولة مجال عبد النارص فانقسم املعتقلون إىل فئات

ــةال ــه: األوىلفئ ــد الــرئيس ونظام ــراج عــنهم والعــودة إىل ، ســارعت إىل تأيي  بغيــة اإلف
 وزعموا أهنم يتكلمون باسم مجيع الدعاة، وثبت أهنم طابور خـامس داخـل احلركـة ،وظائفهم

 وإنام هم رجال سياسة التحقـوا بالـدعوة بغيـة ،الء باملعنىاإلسالمية، وثمة نوع آخر ليسوا عم
 .احلصول عىل مغانم كبرية

 ومل يعارضوا أو يؤيـدوا ،مجهور الدعاة املعتقلني فقد جلأوا إىل الصمتوهم  :الفئة الثانية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٣٦  املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ) ١(
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 .باعتبار أهنم يف حالة إكراه
رئـيس الدولـة  وأعلنت كفـر  ، رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة:الفئة الثالثة

ومـن مل يكفـرهم ،ونظامه، بل اعتربوا الذين أيدوا السلطة من إخواهنم مرتـدين عـن اإلسـالم 
ألهنــم موالــون للحكــام وبالتــايل فــال يــنفعهم صــوم وال !فهــو كــافر، واملجتمــع بــأفراده كفــار 

 .)١(صالة
 -:موقف الشيخ األلباين من مجاعة التكفري واهلجرة 

 -:ً من التكفري عموما – اهللا رمحه–حتذير الشيخ : ًأوال
ــشيخ  ــول ال ــإن((: – رمحــه اهللا –يق ــسألة ف ــري م ــا التكف ــط للحكــام ال - عموم ــل فق  و ب

 وهـي القديمـة اإلسـالمية الفـرق مـن فرقـة تبنتهـا قديمة عظيمة فتنة هي - أيضا للمحكومني
 يف يقـع دقـ املتحمسني أو الدعاة من البعض فإن الشديد األسف ومع ) اخلوارج ( ب املعروفة
 . )٢())والسنة الكتاب باسم ولكن والسنة الكتاب عن اخلروج

وال ، التكفري حكم رشعي كبقية األحكام الرشعية األخرى املستندة إىل الكتـاب والـسنة
وقامـت بالـشخص ، ًحيق وال جيوز إلنسان ما أن يكفـر أحـدا ثبـت إسـالمه إال بـدليل رشعـي 

ل واإلضالل والتكفري وإخـراج املـسلم مـن ديـن اهللا وانتفت املوانع وإال كان الضال،الرشوط 
ال يفتـي فيهـا إال أكـابر العلـامء الـذين يعلمـون كيـف ينزلـون األحكـام ، ًفاملسألة خطـرية جـدا

 ذلــك مـن أعظــم((:-رمحـه اهللا -يقــول الـشيخ عبــدالعزيز بـن بــاز ، الـرشعية عــىل األشـخاص
 رسـوله سـنة أو اهللا كتـاب من عليها تمديع حجة بغري التفسيق أو التكفري عىل اإلقدام، وأخطر
 بغـري عليـه القـول ومـن، دينـه وعـىل اهللا عـىل اجلـرأة من هذا أن شك وال، وسلم عليه اهللا صىل
 مـن وجعلنـا عنهم اهللا ريض الصالح السلف من واإليامن العلم أهل طريقة خالف وهو، علم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩  احلكم بغري ما أنزل اهللا ملحمد رسور بن نايف زين العابدين ص )١(

 .٢  فتنة التكفري لأللباين ص ) ٢(
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 يـا : ألخيـه قـال مـن(: قال هأن وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن صح وقد، بإحسان أتباعهم
 يـا  :قال أو ، بالكفر رجال دعا من( : وسلم عليه اهللا صىل وقال ، )١()أحدمها هبا باء فقد ، كافر
 يوجـب شـديد وعيـد وهـذا  ،قال ما عليه رجع: أي )٢() عليه حار إال كذلك وليس ، اهللا عدو
 احلذر يوجب معناه يف ورد وما ذلك أن كام، وبصرية علم عن إال، والتفسيق التكفري من احلذر
  . )٣())اخلري من إال حفظه عىل واحلرص، اللسان ورطات من

واألوىل باملسلم أن يرتيث وال يستعجل يف هذه األمور العظيمة التي ترتتب عليها 
 ما، اهلني باألمر ليس لتكفريا((: -رمحه اهللا-ول الشيخ ابن عثيمني يق، أحكام أخرى خطرية

 ماله وحل املكفر دم حل تتضمن هي، عابرة كلمة تكون حتى كافر اإلنسان تقول أن جمرد هو
وليدع ذلك إىل أهل العلم . )٤())جدا خطرية فاملسألة ،له بيعة فال ًوليا كان وإذا، قتله وجواز

رمحه -يقول الشيخ ابن باز .وإن سكتوا سكتوا بعلم ،  تكلموا بعلمواحللم الذين إن تكلموا
 أو ،العلم أهل كالم من أمر عليهم أشكل إذا العلم وطلبة احلق لدعاة املرشوع ومن((: -اهللا

 ويوقفوهم، األمر جلية هلم ليبينوا عنه ويسألوهم املعتربين العلامء إىل فيه يرجعوا أن غريهم
 سورة يف وجل عز اهللا بقول ًعمال والشبهة الرتدد من أنفسهم يف ما ويزيلوا، حقيقته عىل

k j i h g f e d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z ( : النساء

y x w v u t s r q p o n m l   (
 . )٥(] ٨٣:النساء[
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف كتـاب : و مـسلم ٥٧٥٣ رقـم احلـديث قـال كـام فهـو تأويـل بغـري أخـاه أكفر منكتاب األدب، باب :أخرجه البخاري ) ١(

  .٦٠ رقم احلديث كافر يا املسلم ألخيه قال من إيامن حال: اإليامن، باب

 .٢٢٦بيان حال إيامن من رغب عن أبيه و هو يعلم رقم احلديث ب: أخرجه مسلم،  كتاب اإليامن،  باب) ٢(

  .١/٢٥٦  جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا ) ٣(

 .٣/٣٤٨ الرشح املخترص عىل بلوغ املرام البن عثيمني )٤(

  .٧/٣١٤  جمموع فتاوى الشيخ ابن باز رمحه اهللا ) ٥(
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 العلـم مـن يؤتـوا مل ؛ العـرص هـذا يف نبتـت نابتـة(( :–رمحـه اهللا –لبـاين ويقول الـشيخ األ
 العلميـة القواعـد و ، الفقهيـة باألصـول ًمتعلقـا منـه كان ما بخاصة و ، يسريا ًنزرا إال الرشعي
 بعلمهـم اغـرتوا ؛ ذلـك مـع و ، الـصالح الـسلف عليـه كـان مـا و الـسنة و الكتاب من املستقاة
 ال ، مـنهم وقعـت زلـة أو فهـم لـسوء كفـروهم وربام ، الفقهاء و العلامء كبار يبدعون فانطلقوا
 أال ؛ اإليـامن من العلامء كافة عند به عرفوا ما عندهم يشفع فلم ، }ذمة ال و إال{ فيهم يرقبون
× Ø ( فرعـون قـوم يف تعـاىل قـال كـام ؛ العلـم و احلجة من بلغه ملا اإلنكار و اجلحد وهو

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù $ # " ! + * ) ( ' & %
̧ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿  (: وقال يف الذين كفروا بالقرآن] ١٤، ١٣:النمل[)   ,  ¶

Æ Å Ä Ã Â Á À   (]َفصلت  ابـن تيميـة يف بعـض ولـذلك قـال شـيخ اإلسـالم  ]٢٨:ُِّ
ًال جيوز تكفري كل من خالف السنة؛ فليس كـل خمطـئ كـافرا ال سـيام يف املـسائل التـي (( :فتاويه

يشري إىل مثل مسألة كالم اهللا وأنه غري خملـوق، ورؤيـة اهللا يف اآلخـرة،  .)١())كثر فيها نزاع األمة
ب، وجحدها كفر، ولكن ال واستواء اهللا عىل عرشه، وعلوه عىل خلقه؛ فإن اإليامن بذلك واج

جيوز تكفري من تأوهلا من املعتزلة واخلوارج واألشاعرة بشبهة وقعت هلم؛ إال من أقيمت عليـه 
 .))...احلجة وعاند

 و العلـامء تبديع عن يتورعوا أن الشباب أولئك أنصح فإين((:ًوقال الشيخ األلباين أيضا 
 رفـواعوي ، بأنفـسهم يغـرتوا ال أن و ، فيـه ينبغوا حتى العلم طلب يف يستمروا أن و ، تكفريهم

 كــشيخ الـصالح الــسلف مـنهج عـىل مــنهم كـان مــن بخاصـة و ، فيـه أســبقيتهم و العلـامء حـق
 فإنـه "الفتـاوى جممـوع" إىل نظـرهم ُألفـت و ، اجلوزيـة قـيم ابـن تلميـذه و تيميـة ابـن اإلسالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦/٤٣٤  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(
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 فرق حيث ، )التكفري(اهلامة ةاملسأل هذه يف خاصة فصول إىل بخاصة و ، "ًعلام ملئ )١(ُكنيف"
 لـه التكفـري أن يتـدبروا مل و : الشباب أولئك أمثال يف قال و ، املعني تكفري و املطلق التكفري بني

 إذا إال ؛ املعـني تكفـري يـستلزم ال املطلـق تكفـري أن و ، املعـني حـق يف تنتفي قد موانع و رشوط
 هـذه أطلقـوا الـذين األئمـة عامـة و أمحد ماإلما أن هذا يبني . املوانع انتفت و الرشوط وجدت
 القـرآن : يقولـون كـانوا الـذين يعنـي."بعينـه الكـالم هبذا تكلم من أكثر يكفروا مل تالعموميا
 هـو الفـرق هـذا ومالحظـة :فـأقول .أمثـاهلم و اآلخـرة، يف ُيـرى ال اهللا إن: قـال ومـن . خملوق
 "املجموع" من تفهيمه و قراءته عىل الشباب أحث فإين ولذلك اهلام، املوضوع هذا يف الفيصل
 حيكم بحيث - وأمثاهلم اجلهال هؤالء من املعني فتكفري هذا، عرف وإذا. ": بقوله ختمه الذي
 التـي الرسـالية احلجـة أحدهم عىل تقوم أن بعد إال عليه اإلقدام جيوز ال - الكفار من بأنه عليه
 إىل الـدعاة : يعنـي . (كفـر أهنـا ريـب ال لـةاملقا هـذه كانـت وإن للرسل، خمالفون أهنم هبا يتبني

 ، بعـض مـن أشـد البـدع هذه بعض أن مع ؛)املعينني (مجيع تكفري يف الكالم وهكذا)٢( ).البدعة
 مـن ًأحـدا يكفـر أن ألحـد فلـيس . بعـض يف لـيس مـا اإليـامن مـن فيـه يكـون املبتدعة بعض و

 إيامنـه ثبـت مـن و ، املحجـة لـه بـنيت و ، احلجـة عليـه تقـام حتى ـ غلط و أخطأ إن و ـ املسلمني
 .)٣ ())الشبهة إزالة و احلجة إقامة بعد إال يزول ال بل ؛ بالشك عنه ذلك يزل مل بيقني

 

  -رمحه اهللا– يف نظر الشيخ األلباين  عند مجاعة اهلجرة والتكفريسبب التكفري: ًثانيا 
، العلم ضحالة : هو دمهاأح  :اثنني أمرين إىل يعود السبب(( :– رمحه اهللا –يقول الشيخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌكنَيف" هقول يف للتعظيم الشخص عىل أطلق وبتصغريه الراعي أداة فيه يكون وعاء : ُفـِلكنْا)١( ْ املصباح :      انظر "علام ملئ ُ

 .٣٧٥/ ٤ والنهاية يف غريب األثر ١/٢٧٩املنري مادة ك ن ف ص 

  .١٢/٥٠٠  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢(

  .٧/٥٤  سلسلة األحاديث الصحيحة  ويشء من فقها وفوائدها ) ٣(
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 الدعوة أساس هي والتي الرشعية بالقواعد يتفقهوا مل أهنم : - جدا مهم وهو - اآلخر األمرو
 التي اجلامعة عن املنحرفة الفرق تلك من عنها خرج من كل يعد التي الصحيحة اإلسالمية

 جل و عز ربنا كرهاذ والتي بل،  حديث ما غري يف سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول عليها أثنى
< ? ( :جل و عز قوله يف وذلك ورسوله اهللا شاق قد يكون عنها خرج من أن وبني

 Q P O N M L K J I H G F E D C B A @
R   (]قوله ومن ىلع يقترص مل - العلم أهل عند واضح ألمر - اهللا فإن]. ١١٥:النساء 
 الرسول مشاقة إىل أضاف وإنام . . . توىل ما نوله . . .اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقق
< ? @ I H G F E D C B A ( : فقال املؤمنني سبيل غري إتباع

R Q P O N M L K J   (]أو املؤمنني سبيل فإتباع] ١١٥:النساء 
 رب عند الناجي فهو : املؤمنني سبيل اتبع فمن وسلبا إجيابا جدا هام أمر سبيلهم إتباع عدم

 كثرية طوائف ضلت هنا من ، املصري وبئس جهنم فحسبه : املؤمنني سبيل خالف ومن العاملني
 عقوهلم ركبوا ولكن فحسب املؤمنني سبيل التزام بعدم يكتفوا مل ألهنم - وحديثا قديام - جدا

 هبا خرجوا ،ًجدا خطرية نتائج ذلك عىل بنوا ثم، والسنة الكتاب تفسري يف أهواءهم واتبعوا،
 :الكريمة اآلية من الفقرة وهذه، ًمجيعا عليهم تعاىل اهللا رضوان الصالح سلفنا عليه كان عام

)J I H G   ( نبوي حديث ما غري يف ًبالغا ًتأكيدا السالم و الصالة عليه أكدها 
  . )١())صحيح
 وقـد جـاء يف اجلهل وكثرة ، العلم قلة لبالءوا الفتن يف توقع التي األسباب أعظم من نإ

 ريض األشعري موسى وأيب مسعود بن اهللا عبد فعن، احلديث أن من أرشاط الساعة قلة العلم 
 فيهـا ينـزل ًأيامـا الـساعة يـدي بـني إن(  :وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول قال : قاال عنهام اهللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢  فتنة التكفري لأللباين ص ) ١(
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 اهللا رسول سمعت : قال ، أنس وعن.)١( )القتل : واهلرج ، اهلرج ويكثر ، العلم ويرفع ، اجلهل
 ، الزنا ويكثر  ،اجلهل ويكثر ، العلم يرفع أن الساعة أرشاط من إن( : يقول وسلم عليه اهللا صىل

 )الواحـد القـيم امـرأة خلمسني يكون حتى ، النساء ويكثر ، الرجال ويقل ، اخلمر رشب ويكثر
ً، وهذا اجلهل كان سببا يف وقوع الشباب يف االنـتامء )٢()اجلهل ويظهر ، العلم يقل( : رواية ويف

لـيهم أهنـم مـن أهـل وحيـسبون أن القـائمني ع،ليس عنـدهم علـم وال بـصرية ، إىل هذه اجلامعة
وقتلوا األنفس الربيئة ، فضلوا وسفكوا الدم احلرام، العلم فانخدعوا وراجت عليهم الشبهات

 !!. ًوأفسدوا يف األرض وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا،وأشاعوا الفوىض 
 اليـوم، الدعاة من كثريا آفة وهذه باهللا، والعياذ وبيل داء اجلهل((: يقول الشيخ صالح الفوزان 

 يف يتساهلون و ، سبب بدون الناس ويكفرون هذا، يف يقعون جهل؛ عىل اهللا إىل يدعون الذين
 -(( واجلهل لـيس املقـصود منـه األميـة بـل اجلهـل لـه مظـاهر متعـددة منهـا .)٣())التوحيد أمور

 صـنيع يف هـذا ويتجىل . املكلفني عن احلرج ورفع التيسري من الرشيعة مقاصد فهم يف القصور
 أن املكلـف عـىل جيب التي، الرشيعة بحدود اجلهل ومنها، العبادات يف أنفسهم عىل ديناملتشد
 وذلـك، الـرشيعة حلـدود املجـاوزة الغلـو أنـواع كـل يف هـذا ويتمثـل ،يتعداها وال عندها يقف

 عن الصاحلني أو األنبياء ببعض اخلروج فيه ويدخل ،بواجب ليس ما إجياب أو املباح كتحريم
 ويـتجىل ، الـرشيعة نـصوص فهـم يف القـصور  ومنهـا، األلوهية بصفات فهمبوص البرشية حد
 يف الـرشعية النـصوص وردت  ًفمـثال .الرشيعة لنصوص القارصة اجلزئية النظرة يف األمر هذا

 التوبـة يف واألمـل الرجـاء واملذنبني اخلائفني قلوب يف تبعث الوعد فنصوص ، والوعيد الوعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفـع العلـم :كتـاب العلـم، بـاب :  وأخرجه مـسلم٦٦٥٣ظهور الفتن رقم احلديث : كتاب الفتن، باب:يأخرجه البخار) ١(

  .٢٦٧٢وقبضه وظهور الفتن واجلهل رقم احلديث 

  .٢٦٧١رفع العلم وقبضه وظهور الفتن واجلهل رقم احلديث : كتاب العلم، باب:أخرجه مسلم) ٢(

  .٤٨ديدة لصالح الفوزان ص  األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجل  )٣(
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 .ذنبه من تائبا اهللا عىل أقبل من لكل والرمحة باملغفرة والوعد
 عـىل املـرصين ،الكبـائر وأهـل واملرشكني الكفار تتوعد الوعيد نصوص نرى املقابل ويف
ــوهبم ــأليم ذن ــاب وشــديد العــذاب ب ــوا مل إذا العق ــوا يتوب ــإن ، ويؤمن ــابوا ف ــوا ت ــوا وآمن  وعمل

  .عليهم اهللا تاب الصاحلات
 النظـرة مـن يـأيت الفهـم قـصور ولكـن الوعيـدو الوعد باب يف املتكاملة النظرة هي فهذه

 املتعـسف التأويـل وحماولـة ، عنـه واإلعـراض اآلخـر اجلانـب وإمهـال اجلانبني أحد إىل اجلزئية
  .الرشعية للنصوص
 نـصوص وأمهلوا الوعيد نصوص غلبوا فاخلوارج . واملرجئة اخلوارج من ذلك وقع كام
 الوعـد نـصوص فغلبـوا املرجئـة وأمـا .النـار يف وختليده الكبرية مرتكب بكفر فحكموا الوعد،
 ًجـزء بـذلك وعطلوا، معصية اإليامن مع ترض ال أنه فزعموا ،للعصاة الوعيد نصوص وأمهلوا
  .الرشع نصوص من ًكبريا

 إىل نظـروا حيـث فيـه غلـوا حـني وسلم عليه اهللا صىل الرسول يف املتصوفة غالة ومثلهم
 إىل الذريعــة وســد التوحيــد جانــب وأمهلــوا، لموســ عليــه اهللا صــىل للرســول التعظــيم جانــب
 دون ، الـرشع لنـصوص القـارصة اجلزئيـة النظـرة هـو ذلك يف أوقعهم الذي والسبب ، الرشك
 اجلهــل لكــن . عليهــا احلكــم ويــصح النظــرة تكتمــل حتــى بعــض إىل بعــضها النــصوص مجــع

 ومـدار( فيـه وقعوا امفي املبتدعة أوقع الذي هو البصرية وعدم اهلوى غلبة مع الرشيعة بمقاصد
 ضـم وعـدم ، الـرشع بمقاصـد اجلهـل وهـو . واحـد حـرف عـىل هـو إنام الفصل هذا يف الغلط
 الـرشيعة تؤخـذ أن عـىل هو إنام الراسخني األئمة عند األدلة مأخذ فإن . لبعض بعضها أطرافه

 عـىل تـباملر وعامهـا ، عليهـا املرتتبـة وجزئياهتـا كلياهتـا من ثبت ما بحسب الواحدة كالصورة
 مناحيها من ذلك سوى ما إىل ، بينها املفرس وجمملها ، مقيدها عىل املحمول ومطلقها ، خاصها

 . .اإلنـسان كأعـضاء بعـضا بعـضها خيدم واحدة صورة الرشيعة تصور الراسخني فشأن. . . . 
 مـا ثـم كـان وإن أوليـا، وأخـذا عفـوا كـان، دليـل أي مـا، دليـل أخـذ املتـشاهبات متبعـي وشأن
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 حكـام الـرشيعة أحكـام مفهـوم يف يعطـي ال الواحـد العـضو فكـان .جزئـي أو كيل من رضهيعا
2 3 4 5 6 ( به اهللا شهد كام زيغ قلبه يف من إال يتبعه وال ، متشابه متبع فمتبعه .حقيقيا

  .)١(] ١٢٢:النساء[)   7
 :     قوله يف تعاىل  -اهللا رمحه- القيم ابن العالمة أحسن لقدو

 ِمتفقان الرتكيب يف أمران وشفاؤه ٌقاتل داء ُواجلهل
 .)٢(الرباين العامل ذاك وطبيب سنة من أو القرآن من نص                                     

 . ألسباب شبهات مجاعة التكفري -ه اهللارمح– بيان الشيخ األلباين -:ًثالثا 
 - أزمـان منـذ بل - الزمان هذا يف التكفري فتنة أصل((: -رمحه اهللا–يقول الشيخ األلباين 

ــة هــو ــام يدنــدنون آي z y x w v u t s } ( : تعــاىل قولــه وهــي أال حوهلــا ًدائ

 ونحـن، دقيقـة معرفة بال ويوردوهنا، عميقة فهوم غري من افيأخذوهن] ٤٤:املائدة[)   |
z }   ( :وهـي ثالثـة بألفـاظ خامتتهـا وجـاءت تكـررت قـد الكريمـة اآلية هذه أن نعلم

ــدة [)| )   M L K  ( ]٤٥:املائــدة[)   ¿ Á À(  ]٤٤:املائ
u t s ( : فقـط منهـا األول بـاللفظ اآليـة هبـذه حيتجـون الـذين جهـل متـام من  ]٤٧:املائدة[

| { z y x w v( :الرشعية النصوص ببعض األقل عىل يلموا مل أهنم - 
 اخلروج تعني أهنا عىل - نظر بغري - فأخذوها ) الكفر ( لفظة ذكر فيها جاء التي - سنة أم قرآنا
 اليهــود مــن املــرشكني أولئــك وبــني الكفــر يف وقــع الــذي هــذا بــني فــرق ال وأنــه ،الــدين مــن

 الكتاب لغة يف الكفر لفظة بينام، اإلسالم ملة عن اخلارجة األخرى امللل وأصحاب والنصارى
 عليـه املغلوط اخلاطئ الفهم هذا ويسلطون حوله يدندنون الذي هذا - دائام - تعني ال والسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٩  حمبة الرسول بني اإلتباع واإلبتداع  لعبدالرؤف عثامن ص ) ١(

  .٢/٣٨٣ ورشحها البن عيسى ٢/٢٦٢  نونية ابن القيم ) ٢(
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 اللفظـني شـأن ذاتـه هو - واحد معنى عىل تدل ال إهنا حيث من -  ﴾ونالكافر ﴿  لفظة فشأن
ــن أن فكــام ﴾الفاســقون ﴿و  ﴾الظــاملون ﴿ : اآلخــرين ــه وصــف م ــزم ال فاســق أو ظــامل أن  يل
 معنـى يف التنـوع وهـذا، بـسواء ًسواء كافر بأنه وصف من فكذلك ،دينه عن ارتداده بالرضورة

 القـرآن لغـة - العـرب بلغـة جـاء الـذي الـرشع ثـم ،اللغـة عليـه تـدل الـذي هـو الواحد اللفظ
 - املـسلمني عـىل األحكام إلصدار يتصدى من كل عىل الواجب كان ذلك أجل فمن ،الكريم
 مـنهج ضـوء وعىل والسنة بالكتاب واسع علم عىل يكون أن - حمكومني أم ًحكاما كانوا ًسواء

قـال رسـول اهللا صـىل : قالـت اأهن -عنها اهللا ريض- عائشة عن ثبتوقد . )١())الصالح السلف
، )٢() فاحذروهم اهللا سمى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم إذا(  :اهللا عليه وسلم

فكـل ، م السلف الصالح الدليلولكن العربة بفهم الدليل كام فه،وقد قيل ليس العربة بالدليل 
لـيس عـىل مـا فهمـه ! ولكـن عـىل فهمهـم، أهل األهواء يستدلون عىل بدعهم بالكتاب والسنة

الذين شاهدوا الوحي وعلموا فيام أنزل من القـرآن وعلمـوا املحكـم واملتـشابه قـال ،الصحابة 
 أعلـم وأنـا إال اهللا بكتـا من سورة نزلت ما غريه إله ال الذي واهللا((:ابن مسعود ريض اهللا عنه 

 منـي أعلـم ًأحـدا أن أعلـم ولو ،نزلت فيم أعلم وأنا إال اهللا كتاب من آية نزلت وال ،نزلت أين
ل القـرون املفـضلة الـذين شـهد هلـم والتـابعون وأهـ. )٣( ))إليـه لركبـت اإلبـل تبلغه اهللا بكتاب

! " # $ % & ' ) (الوحي باألسـبقية والفـضل 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 خـري(وشهد هلم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بـأهنم خـري القـرون  ]١٠٠:التوبة[)   :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣  فتنة التكفري لأللباين ص ) ١(

 .٦٩٤٦النهي عن إتباع متشابه القرآن رقم احلديث :كتاب العلم،  باب :أخرجه مسلم) ٢(

 ٤٧١٦القـراء مـن أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم رقـم احلـديث :كتاب فضائل القـرآن،  بـاب : أخرجه البخاري) ٣(
  .٢٤٦٣من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه ريض اهللا عنهام رقم احلديث :كتاب فضائل الصحابة، باب :ومسلم 
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 مل إذا((:-رمحـه اهللا - يقول شـيخ اإلسـالم )١()...الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم 
 ملـا بـذلك أدرى فـإهنم الـصحابة، أقوال إىل ذلك يف رجعنا السنة يف وال القرآن يف التفسري نجد

 لـصحيح،ا والعلـم التـام، الفهـم من هلم وملا هبا، اختصوا التي واألحوال القرآن، من شاهدوه
 واألئمـة الراشـدين، اخللفـاء األربعـة كاألئمـة وكـرباؤهم، علامؤهـم سيام ال الصالح؛ والعمل
 .)٢())...مسعود بن عبداهللا مثل: املهديني

 -:صورة عظيمة من جهاد الشيخ لألفكار الضالة ومنها التكفري : ًرابعا 
 املحدث الفقيه جمدد عرفت شيخنا اإلمام العالمة((:يقول الدكتور باسم فيصل اجلوابرة 

 منـذ سـبع و عـرشين سـنة يف -رمحـه اهللا- هذا القرن نارص السنة الـشيخ نـارص الـدين األلبـاين
و كنت يف ذلك الوقت مع جمموعة ، ًفقد كنت طالبا يف املرحلة الثانوية)  م ١٩٧٣عام ( أواخر 

و قـد كـان   . جمتمـع جـاهيل و ال نصيل يف مساجدهم بحجـة أهنـم، من الشباب نكفر املسلمني
الوحيـد وبأنـه هـو ، ًاملخالفون لنا يف األردن هيددوننا دائام بالـشيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين

الـشيخ نـارص   فعندما قدم،  و يرجعنا إىل الطريق املستقيم،  و يقنعنا، الذي يستطيع أن يناقشنا
َإىل األردن من دمشق حدث أن جمموعة من الشبان تكفـر املـسلمني ِّ ب يف لقائنـا فأرسـل  فرغـ، ُ

ْنظام سكجها ( صهره   لكن شيخنا يف التكفري أخربنا أن الـشيخ ،فقلنا لن نذهب إليه و ، إلينا) ّ
إليـه   فـذهبنا،  و جيـب أن نـذهب إليـه،  و كرب سـنه، نارص من علامء املسلمني و له فضل لعلمه

نـصيل بكـم أم :  الـدين نـارص  فقال الشيخ،  ثم أقمنا الصالة،  فأذن أحدنا، وكان قبيل العشاء
أمـا أنـا : فقـال الـشيخ نـارص الـدين ! نحن نعتقـد كفـرك : فقال شيخنا التكفريي ! تصلون بنا 

 ثـم جلـس الـشيخ ،  و نحن معه، ًبنا مجيعا) يعني التكفريي (  ثم صىل شيخنا ، فأعتقد إيامنكم
 ...نقـاش مـع شـيخنا  فكان أكثر ال،  استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، نارص يف نقاش معنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٥سبق خترجيه ص)  ١(
  .١٣/٣٦٤ة رمحه اهللا   جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمي) ٢(




 

 
٣٧٤ 

 و قـد رجعنـا إىل بيوتنـا ، فكنت أستغرب من صربه و جلده ثم تواعدنا أن نلتقي يف اليوم التايل
 و جاء الشيخ نـارص يف اليـوم الثـاين إىل بيـت أحـد ، نجمع األدلة التي تدل عىل التكفري بزعمنا

ر النقـاش و احلـوار مـن  و اسـتم،  و قد جهزنا الكتب و الردود عىل أدلة الشيخ نارص، إخواننا
 فذهبنا إليه بعد العشاء يف ،  ثم تواعدنا بالذهاب إليه يف حمل إقامته، بعد العشاء إىل قبيل الفجر

 و نحن يف نقاش و حوار دائـم ،  و استمر النقاش حتى أذن املؤذن لصالة الفجر، اليوم الثالث
ذلك نـذكر األحاديـث التـي تـنص  و ك، نذكر اآليات الكثرية التي تدل عىل التكفري يف ظاهرها

 ،  و الـشيخ نـارص كـالطود الـشامخ يـرد عـىل هـذا الـدليل، ًظاهرا عىل تكفـري مرتكـب الكبـرية
 و جيمـع بـني األدلـة املتعارضـة يف الظـاهر و يستـشهد بـأقوال الـسلف ، ويوجه الـدليل اآلخـر

ًمجيعنـا تقريبـا مـع الـشيخ وباألئمة املعتربين عند أهل السنة و اجلامعة، و بعد أذان الفجر ذهبنا 
 بعد أن أقنعنا الشيخ نارص بخطـأ و ضـالل املـنهج ، نارص الدين إىل املسجد ألداء صالة الفجر

ً و رجعنا عن أفكارنا التكفريية بحمد اهللا  إال نفرا قليال، الذي رسنا عليه ً(()١( . 
 -:موانع التكفري عند الشيخ األلباين : ًخامسا 
 - : يقال عدم االستحاللعدم اجلحود أو يمكن أن - أ

 أو، الزنـا أو ،اهللا أنـزل مـا بغـري احلكـم اسـتحل فمن((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 وفسق، أكرب ًظلام وظلم ،أكرب ًكفرا كفر فقد حتريمها عىل املجمع املحرمات من غريها أو ،الربا
 وهكـذا ،أصـغر ًظلـام هوظلمـ ،أصـغر ًكفـرا كفـره كان استحالل بدون فعلها ومن : أكرب ًفسقا
 املـسلم سـباب( : عنـه اهللا ريض مـسعود ابـن حديث يف سلم و عليه اهللا صىل النبي لقول فسقه

 ،األصــغر والكفــر ،األصــغر الفــسق ســلم و عليــه اهللا صــىل هبــذا أراد )٢() كفــر وقتالــه فــسوق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٤  مقاالت األلباين  مجع نور الدين طالب ص ) ١(

: كتـاب،ومسلم ، ٤٨خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر رقم احلديث : باب ، اإليامن: كتاب، أخرجه البخاري )٢(
 .٦٤قول النبي صىل اهللا عليه وسلم سباب املسلم رقم احلديث : اإليامن،  باب




 

 
٣٧٥ 

 يف اثنتـان( : سـلم و عليـه اهللا صـىل قولـه وهكـذا ، املنكـر لالعمـ هـذا من ًتنفريا العبارة وأطلق
 ال( : سلم و عليه اهللا صىل  وقوله،)١()امليت عىل والنياحة النسب يف الطعن : كفر هبام مها الناس

 ، كثـرية املعنـى هـذا يف واألحاديـث، )٢( )بعـض رقـاب بعـضكم يـرضب كفـارا بعدي ترجعوا
 الكتـاب ضوء عىل فيها واحلكم األمور يف التثبت العلم أهل سيام وال مسلم كل عىل فالواجب
 إلطالق الناس من الكثري سلكه الذي الوخيم السبيل من واحلذر ،األمة سلف وطريق والسنة

 .)٣ ())التفصيل وعدم األحكام
 -: اجلهل - رمحه اهللا- ومن موانع التكفري عند الشيخ األلباين-ب

أنـا ال أكفـر هـؤالء العامـة الـذين يطوفـون حـول : ((:-رمحـه اهللا -يقول الشيخ األلبـاين 
بل إنني أتعجب من بعض العلامء الذين يقولون بأنه ال يوجد اليـوم أهـل ، القبور لغلبة اجلهل 

ً بل أنا أقول قولة ما ، الخ..وأمريكادون يف بالد الكفر أوروبا  فأنا أقول أهل الفرتة موجوفرتة،
هـؤالء اجلهلـة : أهل الفرتة موجودون بني ظهرانينـا و أعنـي :  أنا أقول ، أظن أحد يقوهلا اليوم

 ،  بغــري اهللا ونــذرهم لغــري اهللا وذبحهــم لغــري اهللاســتغاثتهم ،الــذين جيــدون مــن يؤيــد ضــالهلم
 فهـؤالء مـن أيـن لنـا أن ، و التوسل كام تعلمون نوعان،ا بتوسل ويسمون هذه الرشكيات كله

هـؤالء العامـة و املـضللون مـن بعـض :  أعنـي ،  وهم مل تبلغهم دعوة الكتاب والسنة،نكفرهم
 ولـذلك فهـذا الكـالم ،  والبعض اآلخر قد يوجدون يف بلد و اليوجدون يف بلد آخر، اخلاصة

ًجـدا جـدا حتـى قلـت هـذه الكلمـة  أنـا متـأثر بـه ، ًالذي تلوته عيل آنفـا أن أهـل الفـرتة اليـوم : ً
وحيجـون لكـنهم مـا يفقهـون مـاذا يقولـون ،ويـصومون ، يصلون معنـا ، يعيشون بني ظهرانينا

 كـام أرشتـم يف كالمكـم – فهـو ، ً حممـدا رسـول اهللاأن أشهد أن ال إله إال اهللا و  : حينام يقولون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦إطالق اسم الكفر عىل الطعن يف النسب والنياحة عىل امليت رقم احلديث: اإليامن،  باب :كتاب ، ه مسلم أخرج) ١(

قـول النبـي : اإليـامن، بـاب: كتـاب،  ومـسلم١٢١اإلنصات للعلامء رقم احلديث :العلم،  باب : كتاب، أخرجه البخاري ) ٢(
 .٦٥ديث ًصىل اهللا عليه وسلم ال ترجعوا بعدي كفارا رقم احل

 .١٤  فتنة التكفري  لأللباين ص ) ٣(
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 ويعنـي مـا ،قنا من علم هذا املتكلم بأنه عـامل بـام يقـول ال بد قبل كل يشء من حتق–وفيام قرأتم 
 ومنذ أيـام قريبـة جـرى بحـث بينـي ،  فإذا انتفى أحد األمرين مل جيز لنا بحقه إال التعزير،يقول

 وكـام يقولـون عنـدنا يف –ًوبني أحد اإلخوان ردا عىل هؤالء الذين يبـادرون إىل تكفـري احلكـام 
 بينــت لـه خطــورة ، ينــسب إلينـا بعـض هــؤالء اخلـارجني- باجلملــة يعنـي " بـالكوم "سـورية 

نـا الكـذب كـام افـرتوا يالتكفري هلذا الذي كنا نتناقش معه و أرشت إىل هؤالء الذين يفـرتون عل
، عىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريه ولنا أسوة باألنبيـاء والرسـل كـام هـو معلـوم بـالقرآن

 ال شك هذا أمر –ً رأينا مسلام داس املصحف بقدمه - نعرف أنه مسلم –ًإذا رأينا مسلام :قلت 
فعل هـذا الفعـل : ً لكن ال جيوز أن نسارع إىل إصدار احلكم بتكفريه حتى نتثبت أنه أوال ،منكر

 ،وهو يريد إهانة املصحف وهو عارف أن هذا الكتاب الذي يدوسه بقدمه هو القـرآن الكـريم
ًفإذا كان عارفا بأنه القرآن الكريم وقاصدا  لكن مادام أنه حيتمـل أال ، إهانته فهذا كفره كفر ردةً

 ثم ، أو هذا الكتاب الذي داسه بقدمه حيتمل أنه ليس كتاب اهللا،يكون هذا القرآن هو كالم اهللا
 أمـا إذا ،  حيتمل أنه كتاب اهللا وهـو أراد أن يـستهزئ بـه و أنـه هيينـه فهـذا ردةآخر االحتاملمع 

وأنـا أذكـر يف مثـل هـذه املناسـبة ،  يعزرًأيضاوإنام ،هو ال يدان فعل ذلك يف حالة ثورة غضبية ف
ويف العاقبة بني أن يأخذ الرجل املـصحف ويدوسـه أو أن يـرضب بـه  ،أنني ال أفرق يف النتيجة

أنـه يـدري أن هـذا :  األول ، االحتاملـنيٌ كل من الصورتني ال بد من تطريق كـل مـن ، األرض
 وإال فنحن نقـرأ يف القـرآن الكـريم ، بكالم اهللاواالستهزاءاإلهانة أنه يقصد : ً وثانيا ، كالم اهللا

 لكـن ، ًفهل هذا يعتـرب كفـرا وكفـر ردة حاشـا، بأن كليم اهللا موسى رضب األلواح يف األرض 
 عىل التوحيد ووقع ً غرية،وملا رأى قومه قد عبدوا العجل ثارت ثورته،هو لغريته عىل التوحيد 

 القـصد هـو األسـاس يف املحاسـبة واملعاقبـة ، ي وقع ليس بقصد منهلكن هذا الذ، منه ما وقع 
 .)١( ))ًفإذا مل يوجد هذا القصد مقرتنا مع اللفظ مل جيز املبادرة إىل التكفري وإنام إىل التعزير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٨٠ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط )١(




 

 
٣٧٧ 

  .-:عدم إقامة احلجة-رمحه اهللا - ومن موانع التكفري عند الشيخ األلباين -ج
º ¹ « (فـر حتـى تقـام عليـه احلجـة كـام قـال تعـاىل ًفمن فعل شيئا من املكفرات فـال يك

 . ]١٥:اإلرساء[)   ¼ ½ ¾ ¿
 أخطـأ إن و ــ املسلمني من ًأحدا يكفر أن ألحد فليس(( - رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين

 عنـه ذلـك يـزل مل نيبيقـ إيامنـه ثبـت مـن و ، املحجـة لـه تبـني و ، احلجة عليه تقام حتى ـ وغلط
 .)١ ())الشبهة إزالة و احلجة إقامة بعد إال يزول ال بل ؛ بالشك

 بالرضورة الدين من ثبت ما أنكر من نعم ، السهل باألمر ليس التكفري و((: ًويقول أيضا
 شـيئا أنكـر من أما و ، كفر معنى حقيقة فيه يتحقق الذي الكافر فهو ، عليه احلجة قامت بعدما
 شـأنه الـدين عـن مرتد بكافر ليس و ، ضال فهو ، املعنى حيث من لشبهة أو ، عنده ثبوته لعدم
 .)٢())أعلم واهللا  العلم أهل عند صحيح حديث أي ينكر من شأن ذلك يف

هـل جيـوز تكفـري الفـرق الـضالة كـاخلوراج، واملعتزلـة،  :وملا سئل الـشيخ هبـذا الـسؤال
 والرافضة وغريهم، بعد إقامة احلجة عليهم؟

ًإذا كان السؤال مقيدا بام جـاء يف آخـره بعـد قيـام احلجـة علـيهم، : الشيخ األلبايناب أج
هـل كـل مـن ادعـى بأنـه أقـام احلجـة عـىل املنكـر أو : ولكن ال بد هنا من القـول.نعم : اجلواب

ًمـع األسـف أن كثـريا -املخالف هو أهل إلقامة احلجة عىل ذلك املخالف؟ألننا نـشاهد اليـوم 
لفي إذا ما تعلم بعض املسائل واختلف هو وأحد املـشايخ العلـامء وقـد يكونـون من شبابنا الس

ــرصف  ــة، يعنــي بعلــم النحــو وال ــسمونه بعلــوم اآلل ــانًعلــامء فعــال بــام ي وإلــخ، ...... .والبي
َّفيــأيت أحــد إخوانــا -أصــول احلــديث، وأصــول الفقــه، ولكــن مــا طبقــوا ذلــك : واألصــوليني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧/٥٦  سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لأللباين ) ١(

  .٣/٢٠٢  سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها اليسء يف األمة لأللباين ) ٢(
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أنا أقمـت :  مسألة أو مسألتني، واختلف مع ذلك العامل، فيقولاملبتدئني يف العلم، ويكون تعلم
وما أظن بمثل هذه السهولة نستطيع أن نقول بأن احلجة قد أقيمت عليه، ولـذلك !احلجة عليه
ًإذا أقيمــت احلجــة عليــه فعــال فقــد ســبق اجلــواب يف هــذا متامــا، لكــن مــن يقــيم : فأنــا أقــول ً
كتـاب والـسنة ومـا كـان عليـه الـسلف الـصالح مـن هم أهل العلم، وأهـل املعرفـة بال.احلجة؟

 .)١ ())!!املنهج السليم
 . ومن موانع التكفري عند الشيخ اإلكراه -د

X W V U T S R Q P O N M ( كــــام قــــال تعــــاىل

d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y   (]وقــد ]١٠٦:النحــل 
إن رشوط : أن نجمـل هـذا ونقـول   هـل يمكـن هبذا الـسؤال -رمحه اهللا-سئل الشيخ األلباين 

 .العلم ويقابله اجلهل مانعه اجلهل : ًالتكفري ثالثة وموانع التكفري ثالثة، رشوطها أوال
 .. نعم :األلباين
 .. مانعه اإلكراه واجلرب االختيار :السائل
 . هو كذلك :األلباين
لو مل نفتح باب التأويل يف مسألة نرى أن التأويل :  يعني ، التأويل يل ومانعه عدمالتأو :السائل

أدري اهللا فـوق العـرش أو حتـت  قد يدخل فيها لكفرنا اجلهمية ولكفرنا املعتزلة الذي يقـول ال
 .. العرش و السلف مل يفعلوا ذلك

 .)٢()).. هذا صحيح :األلباين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢٠ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

  .٨٨٠ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٢(
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 - :-رمحه اهللا –لشيخ األلباين عالج مسألة التكفري عند ا: ًسادسا ً 
فــام هــي الطريقــة الــسليمة يف حــل مــسألة ،ولكــل مــشكلة حــل ،نعلــم أن لكــل داء دواء 

 .ناقص اخلربة ؟، التكفري التي تستهوي الشباب املتحمس قليل العلم 
 أن عـالج مثـل هـذه الفتنـة هـو التـصفية والرتبيـة يقـول -رمحه اهللا-يرى الشيخ األلباين 

 مـن مـسلمة مجاعـة لكـل بـد ال : ًتكـرارا ونؤكده ًمرارا هذا نذكر((: -رمحه اهللا-ين الشيخ األلبا
 وذلـك كلهـا األرض عـىل بل اإلسالم أرض عىل فقط ليس اإلسالم حكم إلعادة بحق العمل
)   ̀ m l k j i h g f e d c b a( : وتعـاىل تبـارك لقوله حتقيقا

 ،بعـد فـيام سـتتحقق اآليـة هـذه أن النبويـة األحاديـث بـشائر بعـض يف جاء وقد.  ]٩:الصف[
 بـني سـبيل مـن بـد فـال اإلهلـي والوعـد القـرآين الـنص هـذا حتقيـق من املسلمون يتمكن فلكي

 أن هـؤالء يظـن الـذين احلكام هؤالء عىل ثورة بإعالن الطريق ذلك يكون فهل واضح وطريق
 شـيئا يعملـوا أن يـستطيعون ال - خاطئ غالط ظن وهو - هذا ظنهم مع ثم ؟ ردة كفر كفرهم

 صـىل اهللا رسـول كـان مـا هـو الصحيح الطريق أن شك ال ؟ الطريق هو وما ؟ املنهج هو ما إذا
 صـىل حممد هدي اهلدي وخري(  :خطبة كل يف به أصحابه ويذكر ،حوله يدندن سلم و عليه اهللا
 - اإلسـالمي احلكم بإعادة هيتم من منهم وبخاصة - كافة املسلمني فعىل ، )١()سلم و عليه اهللا
 خفيفتني بكلمتني نحن نوجزه ما وهو سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول بدأ حيث من يبدؤوا أن

 - عنهـا يتغافـل أو - عنهـا يغفـل وراسـخة ثابتة حقائق نعلم ألننا ذلك )  والرتبية التصفية: ( 
 تكفـري يعلنـون وسـيظلون ، يشء ال ثـم احلكـام تكفـري إعالن إال مهل ليس الذين الغالة أولئك
 األخـرية الـسنوات هـذه يف والواقـع ، واملحن الفتن إال - عنهم أو - منهم يصدر ال ثم احلكام
 ثم ، سوريا  يف وأخريا ،السادات وقتل مرص فتنة إىل املكي احلرم فتنة من ًابدء هؤالء أيدي عىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٩سبق خترجيه ص ) ١(
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 هـذه بـسبب األبريـاء املـسلمني مـن دمـاء هـدر : - أحـد لكـل منظور - واجلزائر مرص يف اآلن
 مـن لكثـري هـؤالء خمالفـة بـسبب هـذا كـل، والرزايـا املحـن مـن كثري وحصول،  والباليا الفتن

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ( :تعـاىل قوله وأمهها والسنة الكتاب نصوص

Ñ Ð Ï Î Í Ì   (]ال حقـا - األرض يف اهللا حكـم نقيم أن أردنا إذا  ]٢١:األحزاب 
 - نبـدأ أم ؟ نقاتلهم أن عن فضال مواجهتهم نستطيع ال ونحن احلكام بتكفري نبدأ هل - ادعاء
Å Ä Ã Â Á  ( :اجلواب أن الشك السالم؟ و الصالة عليه الرسول به بدأ بام - وجوبا

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÑ Ð   (]رسول بدأ بامذا ولكن  ]٢١:األحزاب 
 سـلم و عليـه اهللا صـىل أنه العلم رائحة اشتم من كل عند املتيقني من  وسلم؟ عليه اهللا صىل اهللا
 مـن لـه سـتجابا ثـم ،احلـق لتقبـل االسـتعداد فـيهم يظـن كـان الـذين األفراد بني بالدعوة بدأ

 التعـذيب ذلـك بعد وقع ثم - النبوية السرية يف معروف هو كام - الصحابة أفراد من استجاب
 عـز اهللا وطـد حتى والثانية األوىل باهلجرة األمر جاء ثم، مكة يف املسلمني أصابت التي والشدة

 بــني قتــالال وبــدأ ،املواجهــات و املناوشــات هنــاك وبــدأت ،املنــورة املدينــة يف اإلســالم جــل و
 نحـن نبـدأ أن بـد ال إذا هكـذا . . . أخـرى جهـة مـن اليهـود ثـم جهة من الكفار وبني املسلمني
 أن اآلن لنـا جيـوز ال لكـن ،الـسالم و الـصالة عليه الرسول بدأ كام احلق اإلسالم الناس بتعليم
 مـن لةبـص إليـه يمـت ال ومـا منـه ليس ما اإلسالم يف دخل فلقد ،فقط التعليم جمرد عىل نقترص
 عـىل الواجـب كـان فلـذلك ،الشامخ اإلسالمي الرصح هتدم يف سببا كان مما واملحدثات البدع
 وأمـا )  التـصفية : ( األول األصـل هو هذا  فيه دخل مما اإلسالم هذا بتصفية يبدءوا أن الدعاة
 سـالماإل هـذا عـىل الناشـئ املسلم الشباب تربية التصفية هذه مع يقرتن أن فهو : الثاين األصل
 الزمـان مـن قـرن قرابـة نحـو منـذ القائمـة اإلسالمية اجلامعات واقع درسنا إذا ونحن ،املصفى

 صياحهم برغم يذكر شيئا - يفيدوا أو - يستفيدوا مل منهم الكثري لوجدنا وممارساهتا وأفكارها
 احلجـة هبـذه ،كثـريين أبرياء دماء سفك سبب مما ،إسالمية حكومة يريدوهنا بأهنم وضجيجهم
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 ،والـسنة للكتـاب املخالفـة العقائد منهم نسمع نزال فال ،ًشيئا ذلك من حيققوا أن دون الواهية
 املخالفــة الفاشــلة املحــاوالت تلــك تكــرارهم عــن فــضال، والــسنة للكتــاب املنافيــة واألعــامل

 وأن يلتزموهـا أن أتباعـه مـن أمتنـى كنـت - الـدعاة ألحـد كلمـة هنـاك : أقول ًوختاما ،للرشع
 إذا املـسلم ألن )  أرضـكم عـىل لكـم تقـم قلوبكم يف اإلسالم دولة أقيموا : ( وهي - حيققوها
 أخالقـه وستـصلح عبادتـه ستصلح بذلك أنه شك فال والسنة الكتاب عىل بناء عقيدته صحح

 النـاس هـؤالء هبـا يعمل مل - األسف مع - الطيبة الكلمة هذه لكن الخ . . . سلوكه وسيصلح
  .)١ ())جدوى دون لكن . . .املسلمة الدولة بإقامة مطالبني يصيحون فظلوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١  فتنة التكفري لأللباين ص ) ١(
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 الفصل  الرابع

 أثر جهود الشيخ األلباني يف الدعوة إىل اهللا
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ــشيخ األلبــاين  ــىض ال ــه يف الــدعوة إىل اهللا باحلكمــ-رمحــه اهللا –لقــد أم ة واملوعظــة  حيات
 .احلسنة، وكان داعية من أبرز دعاة السلفية

ًكان داعية متميزا يف علمه وكان لسعة اطالعه وقـوة حجتـه وثباتـه عـىل احلـق ، ودعوته، ً
 من خالل مؤلفاته و دروسه بسعة – رمحه اهللا –الشيخ ُعرف ولقد، أبلغ األثر يف نجاح دعوته 

فكـان مـن البـارزين يف دمـشق مـع كثـرة ، هوقـوة حجتـ، وصحة معتقـده، وعمق فهمه ، علمه 
ومع ذلك كان له صيت منتـرش و دعـوة متميـزة عـىل مـنهج الـسلف ، العلامء والدعاة واملثقفني

 .الصالح 
 كانت له عناية خاصة برتبية تالميذه عىل العقيدة السلفية ، ويف جهوده العلمية والدعوية

، كتــاب والــسنة وســلف هــذه األمــةونبــذ البــدع والــضالالت، واألخــذ بأيــدهيم إىل هــدي ال
،  واعتنـى هبـم حتـى نمـت وشـبت عـىل الطريـق، فاحتضن نخبـة متميـزة مـن هـؤالء التالميـذ

ــددة ، وهنجــت هنجــه ــرى املتع ــدن والق ــدعوة إىل امل ــوا ال ــن أعظــم ، ونقل ألداء رســالة هــي م
ملخالفـة والعـادات والتقاليـد ا،ونبـذ الـرشك ،الرساالت أال وهي رسـالة الـدعوة إىل  التوحيـد 

 .للرشيعة اإلسالمية  

وجيهـل عامـة النـاس مـسائل العقيـدة ، وحيث كانت معظم املـساجد ال ختلـو مـن البـدع
 عـىل اجلوانـب العقديـة، والعـودة إىل منـابع أصـوهلا الـصافية – رمحه اهللا –الصحيحة فقد ركز 

،  فيهـا بـاخلريوما كان عليه أمر املسلمني يف القـرون املـشهود هلـم، والتمسك بالسنة الصحيحة
فكان يتخذ من بيوت تالميذه ، وملا كان القائمون عىل املساجد يمنعون الشيخ من إقامة دروسه

 .ًمكانا إلقامة تلك الدروس 
يدعمه الدليل واحلجة وكـان ، كان منهجه السلفي سمة بارزة فيه بأسلوب شائق جذاب

ومـا ، ًقا يف دعوته قد عـرف مـا يريـدمنطل، من ميزاته أنه يقول احلق وال خياف يف اهللا لومة الئم
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 .ً حممدا صىل اهللا عليه  وسلم قدوة وأسوة له يف كل أموره ًامتخذ،هيدف إليه 
ــه ــه تالمذت ــأثر ب ــسوا معــه ، فت ــذين جل ــدعاة ال ــه،وال ــه ، أو قــرأوا كتب أو ســمعوا أرشطت

  :ويمكن أن نربز أثر جهوده يف الدعاة إىل اهللا من خالل النقاط التالية، وتوجيهاته
 - :   سريتهمن خاللمعامل التأثر والتأثري  -ً:أوال

ًبل كان عامال داعيا إىل اهللا يقول، ً فقط منظرا للدعاة-رمحه اهللا-مل يكن الشيخ األلباين  ً- 
، وأصــحايب إىل تــصحيح العقيــدة، وتــرك وبــدأت أدعــو مــن حــويل مــن إخــواين(( :-رمحــه اهللا
ــصب ــضعيفة، التع ــث ال ــذرهم مــن األحادي ــاء الــسنن ، ملوضــوعةوا، وأح وأرغــبهم يف إحي

وكـان مـن ذلـك إقامـة صـالة العيـدين يف املـصىل يف ، الصحيحة التي أماهتا حتى اخلاصة منهم
واستمرت هذه الـسنة تنتـرش ، ثم أحياها إخواننا يف حلب، ثم يف بالد أخرى يف سوريا، دمشق

ن بنـاء املـساجد عـىل ، كـام حـذرت النـاس مـ)األردن / عـامن (حتى أحياها بعض أخواننـا يف  
لقد تـأثر  . )١( ))حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد((القبور، والصالة وألفت يف ذلك كتايب 

ولكن دعوته يف ، وكذلك يف هجرته إىل عامن، ًبه الدعاة إىل اهللا سواء عندما كان يقيم يف سوريا
 أبرزهـا أن الـشيخ مل يكـن وذلـك لعـدة أسـباب مـن،ًسوريا كانت حملية والتأثر به كان حمـدودا 

ًمعروفا ومشهورا يف العـامل اإلسـالمي بـل كانـت شـهرته يف سـوريا وبـني طلبـة العلـم املعتنـني  ً
ولكـن ملـا هـاجر إىل ، حال املحدثني يف كل عـرص ، ًوكانوا قليال ، باحلديث يف العامل اإلسالمي

ًعامن كانت كتبه قد بلغـت مبلغـا عظـيام يف االنتـشار حمـل أنظـار الـدعاة وطلبـة فكـان الـشيخ ، ً
وكانت أرشطته املـسموعة تنتـرش يف مجيـع أنحـاء املعمـورة ولقـد قـصده الـدعاة وطلبـة ، العلم

وسألوه وحاوروه وجادلوه وال يرجعون إىل ديارهم إال ، العلم و جاؤوا إىل حمل إقامته يف عامن
 –رمحه اهللا –ن الشيخ ومن خالل استعراض سريته يتبني لنا أ. ًوهم أشد تأثرا بالشيخ وبمنهجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكتـاب فرائـد الـشوارد ملـا يف كتـب األلبـاين مـن ٧/٦١٧  السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة لأللباين ) ١(

  .٢/١٧٩فوائد  مجع حممد بن حامد  
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 ،وهو ال يمل وال يكل، ًكان داعية منذ نشأ يف طلب العلم وواصل هذا املشوار إىل أن توفاه اهللا
سواء كان يف حلقة العلم أو يف املسجد أو البيـت أو ،ويستغل كل فرصة سانحة للدعوة إىل اهللا 

 .السيارة 
 :ونصائحه تأثر الدعاة به من خالل أقواله  وتوجيهاته : ًثانيا 

فلم يفتأ يف التوجيه والنـصيحة مـن ، لقد لقي الدعاة من الشيخ األلباين العناية واالهتامم
خالل كتبه أو أرشطته أو من خالل اجللسات التي كان الـشيخ يقبـل عليهـا وجيلـس مـع حمبيـه 

 .وزواره وطلبته 
 -: التوحيد وهذه النصائح تتنوع فمنها التوجيه إىل املوضوع املهم  وهو الدعوة إىل

ًالدعوة إىل التوحيد من أبرز ما متيز به الشيخ األلباين وكان حيرص دائام وأبدا إىل الـدعوة  ً
 " إىل الــدعاة عــىل ينبغــي يشء أهــم....(( -رمحــه اهللا-إليــه وكــان مــن نــصائحه للــدعاة قولــه 

 :-وتعـاىل كتبـار - قولـه معنـى وهـو التوحيـد إىل الـدعوة هـو ًدائام به االهتامم "احلق اإلسالم
) á à ß Þ Ý Ü   (]١٩:حممد [. 

 بحـث، إىل حيتاج فال :فعله أما.ًوتعليام عمال وسلم عليه اهللا صىل النبي سنة كانت هكذا
 يف الغالـب يف حمـصورة ودعوتـه فعلـه كـان إنـام املكـي العهـد يف وسلم عليه اهللا صىل النبي ألن
 - عنـه اهللا ريض - مالـك بـن أنـس حـديثك ،ًتعلـيام أمـا.له رشيك ال اهللا ادةعب إىل قومه دعوة
 : لـه قـال الـيمن إىل ًمعـاذا أرسـل عنـدما وسـلم عليه اهللا صىل النبي أن ( الصحيحني يف الوارد

 الـخ)١( ..... ) لـذلك أطـاعوك هـم فـإن ، اهللا إال إلـه ال أن شهادة : إليه تدعوهم ما أول ليكن(
 إىل الـدعوة وهو به بدأ بام يبدؤوا أن أصحابه وسلم عليه اهللا صىل النبي أمر قد ، ً إذا ..احلديث
 كانوا إهنم حيث من - املرشكني العرب أولئك بني  جدا ًكبريا ًفرقا هناك أن شك وال ، التوحيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢١رجيه ص سبق خت) ١(




 

 
٣٨٦ 

 أن بحاجـة ليـسوا الـذين اليـوم املـسلمني العـرب أغلـب وبـني ، - بلغتهم هلم يقال ما يفهمون
 وطــرائقهم مــذاهبهم اخــتالف عــىل هبــا قــائلون ألهنــم ؛ اهللا إال إلــه ال : يقولــوا أن ىلإ يــدعوا

 - أكثــر - يفهمــوا أن بحاجــة الواقــع يف لكــنهم ، اهللا إال إلــه ال : يقولــون فكلهــم ، وعقائــدهم
 كانوا الذين األولني العرب بني -  جدا - جوهري فرق الفرق وهذا ، الطيبة الكلمة هذه معنى
 يف مبني هو كام ، يستكربون اهللا إال إله ال : يقولوا أن وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول همدعا إذا

 يتخذوا ال أن الكلمة هذه معنى أن يفهمون ألهنم ؛ )١(؟ يستكربون ملاذا  العظيم القرآن رصيح
 ويـستغيثون اهللا غـري ينـادون فهـم ، غريه يعبدون كانوا وهم ، اهللا إال يعبدوا وأال ًأندادا اهللا مع

 لــسواه والتحــاكم لغــريه والــذبح ، اهللا بغــري والتوســل ، اهللا لغــري النــذر عــن فــضال ؛ اهللا بغــري
 .)٢(الخ....

وعىل كل داعية أن يتنبـه هلـذا ، فالدعوة إىل التوحيد هي من أهم واجبات الداعية إىل اهللا 
ان هــي دعــوة إىل ومكــ، واملـصلحني يف كــل زمــان،والرســل ،ويعلــم أن دعــوة األنبيــاء  ،األمـر

ويــرتك اجلوانــب ،وال يعنــي ذلــك أن الداعيــة فقــط يــدعو إىل التوحيــد ، توحيــد اهللا عزوجــل 
، ًوالـسنة فلـيس شـيئا مـن الـدين مهمـال،بل الداعية يدعو إىل كل ما جاء يف الكتاب ،األخرى 

 هلـؤالء بـد ال بـل((: - رمحه اهللا-وهكذا يقول الشيخ األلباين،فاملهم ،لكن الداعية يقدم األهم 
: خالصته الذي البيان ذلك بعد -هذا أقول حني وأنا ، يتجزأ ال ُ كال اإلسالم حيملوا أن الدعاة

 العقيــدة املـسلمني تفهـيم وهـو ، اإلســالم بـه جـاء مـا بــأهم  حقـا اإلسـالميون الـدعاة هيـتم أن
 ال البيـان هـذا إىل رالنظـ أسرتعي أن أريد ،" اهللا إال إله ال" الطيبة الكلمة من النابعة الصحيحة

 ! فقـط اهللا إال الوجـود يف بحـق معبـود ال هو اهللا إال إله ال :معنى أن فقط املسلم يفهم أن يعني
 ًشـيئا يوجـه وال هبـا،  وجل عز ربنا يعبد أن ينبغي التي العبادات يفهم أن ًأيضا يستلزم اهذ بل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]  ٣٥:الصافات[)   k j i h g f e d c b(اآلية هي ) ١(

 .١٥ً كتاب  التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم  لأللباين ص ) ٢(




 

 

 .)١())وتعاىل تبارك اهللا عباد من لعبد منها
 -:ىل الدعاة بأن يفهموا أنفسهم ومنها التوجيه إ

الداعية ال بد أن يفهم ما هو املراد منه ؟ ومـا هـو جهـده؟ و طاقتـه ؟  ومـا الرسـالة التـي 
لـذلك فأنـا أرى أن أي إصـالح ـ ((: -رمحـه اهللا-ينبغي أن يدعو إليها ؟ يقـول الـشيخ األلبـاين 

إلسـالم بـإخالص ـ هــو أن جيـب أن يقـوم بـه الـدعاة إىل اإلسـالم، والناشـدون إلقامـة دولـة ا
عليـه _الدين الذي جاء بـه الرسـول : ًأنفسهم، ويفهموا األمة ثانيا: ًيعودوا إىل أن يفهموا أوال

يا هلا من كلامت تستحق أن تكتب بمـداد مـن نـور ال مـن الـذهب فقـط ((.)٢())الصالة والسالم
أثارها ودراسة ومتحيص ،صدرت من شخص قىض عمره كله يف االشتغال بعلم السنة النبوية 

والعاملني يف ميدان الدعوة ديـن اإلسـالم ، وطالب العلم،أخبارها،نعم البد أن يعرف الدعاة 
، ومـن سـنة رسـول اهللا الـصحيحة، ثـم بعـد ذلـك -عـز وجـل-الصحيح بدليله من كتاب اهللا 

 واقع كثري مـن الـدعاة اليـوم أهنـم مل يأخـذوا بزمـام هـذه القاعـدة، فـانطلقوا يف.يعلموه للناس
ميدان الدعوة الفسيح وهم جيهلون حقيقـة الـدين خيبطـون يف دعـوهتم خـبط عـشواء، فكانـت 

 .النتيجة أهنم مل يثمروا يف عملهم، ومل يوفقوا يف دعوهتم
فهال انطلق الدعاة إىل اهللا يف ساحة الدعوة وهم قد وضعوا نـصب أعيـنهم هـدف تربيـة 

ن ما خيـالف عقيـدة اإلسـالم مـن العقائـد الناس عىل العقيدة والعبادة والسلوك الصحيح،وبيا
والـنظم واملبـادئ واملنــاهج واألفكـار ليعـرف النــاس خطرهـا حتـى تــصفى هلـم عقيـدهتم مــن 
التشويش والغبش، ويسلم هلم تصورهم مـن الـران الـذي أصـاب الكثـريين إال مـن رحـم اهللا 

 .)٣())وقليل ما هم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩نفس املصدر السابق ص ) ١(

 .١٤ التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليها لأللباين ص ) ٢(

  عىل موقع املسلم هبذا الرابط)) الرتبية والتصفيةوقفة مع(( مقالة للشيخ حممد السعيدي بعنوان ) ٣(
= 

٣٨٧ 




 

 
٣٨٨ 

وال تـستطيع القيـام بـه ويـرتك مـا ،بل إن بعض الـدعاة إىل اهللا حيمـل نفـسه مـا ال حتتمـل 
يقول ، وهذا يرجع إىل اجلهل، وضعف البصرية، وسوء الفهم، يستطيع أن يدعو إليه والقيام به

 القيـام يـستطيعون ال بام هيتمون أهنم الدعاة بعض عجائب ومن((:-رمحه اهللا -الشيخ األلباين 
 ذلك قال كام أنفسهم اهدةبمج وذلك ! وميسور عليهم واجب هو ما ويدعون ، األمور من به

 يف لكـم تقـم نفوسـكم يف اإلسـالم دولـة أقيموا ":بقوله أتباعه أوىص الذي)١( املسلم؛ الداعية
 إفـراد إىل دعـوهتم ُجل جاعلني ، ذلك خيالفون أتباعه من ًكثريا نجد فنحن ذلك ومع"أرضكم

 بـأن شـك وال. " هللا ةاحلاكميـ " : املعروفـة بالعبـارة ذلـك عن ويعربون ، باحلكم وجل عز اهللا
 مــن ًمــذهبا يقلــد مــن مــنهم ولكــنهم؛ غــريه، يف وال ذلــك يف لــه رشيــك وال وحــده هللا احلكــم
 ! مـذهبي خـالف هـذا: - الـصحيحة الـرصحية السنة تأتيه عندما - يقول ثم األربعة، املذاهب

 فـأين ! لـصوفيةا الطرق عىل اهللا يعبد جتده من ومنهم!.السنة؟ إتباع يف اهللا أنزل بام احلكم فأين
 الـسهل مـن إن ، أنفسهم به يطالبون ال بام غريهم يطالبون فهم! ؟ بالتوحيد اهللا أنزل بام احلكم
 تربيـة يف ، دارك يف ، سـلوكك يف ، عبادتـك يف ، عقيـدتك يف اهللا أنـزل بـام احلكم تطبق أن  جدا

 حيكم الذي احلاكم ذلك لتزي أو جترب أن  جدا الصعب من بينام ، رشائك يف ، بيعك يف ، أبنائك
 .)٢())!املعرس؟ إىل امليرس ترتك فلامذا ، اهللا أنزل ما بغري أحكامه من كثري يف

 -:ومن هذه التوجيهات التوجيه بأن تكون الدعوة بالرفق
وهذا بال شك أول ما يتطلب من الداعيـة أن يكـون (( :-رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
ًرحيام، وأن يكون شفيقا أي ، ال يشتد عىل املخالفني، وال سيام إذا كانوا معه يف أصل الدعوةوأ، ً

 ءكـام جـا، فيجب الرفق هبـم، والسنة ولكنهم انحرفوا بعض الشئ يف بعض النواحي، الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= http://almoslim.net/node/٨٣٦٢٧ 

  .- رمحه اهللا-يقصد اإلمام حسن البنا ) ١(

  .٤٠ً  كتاب التوحيد أوال يا دعاة اإلسالم لأللباين ص ) ٢(

http://almoslim.net/node/



 

 
٣٨٩ 

وحـسبنا منـه ، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف احلـديث املعـروف عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا
  )٢(.))١(وما كان العنف يف شئ إال شانه،  الرفق يف شئ إال زانه يا عائشة ما كان( :اآلن قوله هلا 

لـذلك أكـرر القـول إلخـواين طلبـة العلـم أن يبتعـدوا عـن كـل خلـق لـيس ((:ًويقول أيـضا 
 من عمل، وأن ال يغلبهم العجب، وأن ينصحوا الناس ومن ذلك أال يغرتوا بام أوتوا، ًإسالميا

ًخريا بالتي هي أحـسن، ويبتعـدوا عـن األسـاليب القاسـية، والـشديدة يف الـدعوة  ألننـا مجيعـا  ً
 إنـام قـال ذلـك  ]١٢٥:النحل[)   z y x w v (:نعتقد أن اهللا عز وجل حني قال 

ولذلك هي تستكرب عـن قبولـه ، ثقيل عىل النفوس البرشية، عىل الناسألن احلق يف نفسه ثقيل 
وهـو ، وثقـل آخـر، فإذا انظم إىل ثقل احلق عـىل الـنفس البـرشية عـضو آخـر، إال من شاء ربك

وقد تعلمون قول الرسول صىل اهللا عليه ، ًالقسوة يف الدعوة كان ذلك تنفريا للناس عن الدعوة
ً وختاما أسأل اهللا عزوجـل أن ال جيعـل منـا منفـرين، وإنـام )٣()ًاثالث( إن منكم ملنفرين : (وسلم

 . )٤())جيعلنا حكامء عاملني بالكتاب والسنة
 :ومن توجيهاته للدعاة عدم اهلجر

من املؤسـف أن هنـاك نوعـا مـن التفـرق ونوعـا مـن ((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
أعيننـا مـا يـسمى اليـوم يف لغـة العـرص التنازع ألسباب تافهة جدا، لذلك جيب أن نضع نصب 

احلارض بالتسامح الديني، لكن باملعنى الذي يسمح به اإلسالم، التـسامح الـديني قـد وسـعت 
دائرته إىل حيث ال يسمح به اإلسالم، ولكن نحن نعني التسامح باملعنى الصحيح، وذلك أننـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف كتـاب الـرب والـصلة واآلداب بـاب )) شـانه إال يشء من ينزع وال زانه إال يشء يف يكون ال الرفق إن((عند مسلم بلفظ ) ١(

 .٢٥٩٤فضل الرفق رقم احلديث 

 . ١٤١ الفتاوى املهمة للشيخ األلباين مجع صالح الدين السعيد ص ) ٢(

: ومسلم)) ٦٧٤٠(( احلديث مقوالسجود ر الركوع وإمتام القيام يف اإلمام ختفيف:كتاب األذان، باب : أخرجه البخاري )٣(
 )) .ًثالثا((وليس يف لفظ الصحيحني )) ٤٦٦((أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام  رقم احلديث :كتاب الصالة، باب 

  .١٦٤ اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب للسدحان ص ) ٤(




 

 
٣٩٠ 

 لـه رأيـا خاصـا أو اجتهـادا إذا رأينا شخصا من غري السلفيني فضال عمن كان من السلفيني أن
ِبل رأيناه أخطأ فعال يف يشء من ترصفاته أن ال نبادر إىل هنره…خاصا أو  ثم إىل مقاطعتـه بـل ، َ

جيب علينا أن نسلك طريق النصح الذي ابتدأنا به هذه الكلمة باحلديث الدين النصيحة الدين 
 مل يستجب فليس لنا عليه من وإن، ذلك ما كنا نبغي ،  فإن نصحناه وجتاوب معنا )١(النصيحة،

سبيل، وال جيوز لنا أن نبادره أو نقاطعه، بل علينا أن نظل معه نتابعـه بالنـصيحة مـا بـني الفينـة 
 وهنـاك بعـض األحاديـث الـصحيحة …والفينة وما بني آونة وأخرى حتى يستقيم عىل اجلادة

ولـه عليـه الــصالة التـي نحـن بحاجـة إىل أن نتــذكرها عمليـا ولـيس فقــط فكـرا وعلـام، وهــو ق
ال (، )٢()ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونـوا عبـاد اهللا إخوانـا( :والسالم

، ملـاذا هيجـره  ال حيل ملسلم أن هيجـر أخـاه فـوق ثـالث)٣()حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث
ال ألمر رشعي، ال ألنـه عـىص اهللا ورسـوله ولكـن هـو مل جيـاهر باملعـصية مل ، ً وحتاسدا،ًتباغضا

دنا وقاطعـه، هـذه مقاطعـة يعتقد أن هذه معصية، ومع ذلك فهو يعيص اهللا عز وجل فجاء أحـ
يف املفاهيم هذا هو التدابر املنهـي عنـه يف ..مرشوعة، ولكن التقاطع يف سبيل اختالف األفكار 

أنا ال أعلم أن املسلم ال يلقي السالم عىل أخيه املسلم، وهـو يعتقـد ((: ًوقال أيضا. )٤())احلديث
تلفني هذا األمر ليس باحلديث بل ، وكون املسلمني خمًأنه مسلم، وهذه مغالطة ال جتوز إسالميا

 بني املسلمني، وأن يتـوادوا وأن يتحـابوا ًهو قديم، لكن التناصح هو الذي جيب أن يكون قائام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤١سبق خترجيه ص ) ١(

 )) .٦٦٩٥(( رقم احلديث والتدابر والتباغض التحاسد ريمحت :بابكتاب الرب والصلة واآلداب، :أخرجه مسلم ) ٢(

 ليـال ثـالث فـوق أخـاه هيجـر أن لرجـل حيـل ال ( قـال سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول أن  : األنصاري أيوب أيب حديث )٣(
 رقـم اهلجـرة:كتـاب األدب، بـاب :  أخرجـه البخـاري ))بالسالم يبدأ الذي وخريمها هذا ويعرض هذا فيعرض يلتقيان

  احلديثرقم رشعي عذر بال ثالث فوق اهلجر حتريم :باب، واآلداب والصلة الرب كتاب: مسلم، و ))٥٧٢٥((احلديث 
))٢٥٦٠.(( 

  .٢٣ سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ٤(
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يف اهللا عز وجل، فالتدابر والتقاطع أمر منهي عنـه يف اإلسـالم، واحلـب يف اهللا أمـر مرغـوب يف 
 ما أسأل عن ً التطبيق، وأنا كثريااإلسالم والبغض يف اهللا كذلك، لكن بعض الناس ال حيسنون

فأنا أقول املقاطعة اليـوم وإن كانـت يف األصـل هـي ..مقاطعة املسلم عن أخيه املسلم لسبب ما
مرشوعة، لكن اليوم ليس هو زمن التطبيق، ألنك إذا أردت أن تقاطع كل مسلم أنكرت عليـه 

ة الـبغض يف اهللا واملقاطعـة يف  فليس لنا اليـوم أن نتعامـل عـىل طريقـ، ً رشيداًشيئا بقيت وحيدا
وقـوي مظهـر املـسلمني يف تعـاملهم بعـضهم مـع ،اهللا، هذا إنام وقته إذا قويت شوكة املـسلمني 

بعض، حني يشذ فرد من األفراد عـن اخلـط املـستقيم فقوطـع، إذ ذاك املقاطعـة تكـون دواء لـه 
 لـيس مـن احلكمـة لذلك فهذا لـيس يف العـرص احلـارض…وتربية له، أما اآلن فليس هذا زمانه

 ً أو كان انحرافاً عقدياً كان هذا االنحراف فكرياًسواء، أبدا أن نقاطع الناس لسبب انحرافهم 
، وإنام علينا أن نصرب يف مصاحبتنا هلؤالء، وأن ال نـضلل وال نكفـر، ألن هـذا التـضليل ًسلوكيا

= < ? @  (:ل، وإنـام علينـا بالتـذكري كـام قـال عـز وجـًوهذا التكفري ال يفيـدنا شـيئا

A   (]ِالذي أراه واهللا أعلم أن كالم السلف يـرد يف ((:ً وقال أيضا  ،)١())]٥٥:الذاريات
 صـىل اهللا عليـه وسـلم  الـصحيح للنبـي واإلتبـاعاجلو السلفي يعني اجلو العامر باإليامن القوي 

ًسلم ملسلم تربية وتأديبا هو متاما كاملقاطعة، مقاطعة امل، والصحابة  له هذه سـنة معروفـة، لكـن ً
ئلت فأقول زماننا ال يـصلح للمقاطعـة، زماننـا إذن ال يـصلح ملقاطعـة ُ ما سًيف اعتقادي وكثريا

املبتدعة ألن معنى ذلك أن تعيش عىل رأس اجلبـل، أن تنـزوي عـن النـاس وأن تعتـزهلم ذلـك 
م ال يكون ذلك األثر الذي كـان يكـون لـه يـوم أنك حينام تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعته

 .)٢ ())كان أولئك الذين تكلموا بتلك الكلامت وحضوا الناس عىل جمانبة أهل البدعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٠  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

 .٥٥١  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط )٢(
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 -:ومن توجيهاته للدعاة بأن عليهم واجب الدعوة وليس عليهم استجابة الناس هلم 
 مـا ) األنبيـاء مـن ( نبـي صدق ما( بعد أن خرج حديث -رمحه اهللا –قال الشيخ األلباين 

 واضـح دليـل احلـديث يف و ،)١ ()واحد رجل إال أمته من يصدقه مل من األنبياء من إن ،صدقت
 فهـؤالء ، باطـل أو حـق عـىل الداعيـة كـون ملعرفـة ًمعيارا ليست ، قلتهم و األتباع كثرة أن عىل

 مـن اختلفـوا فقـد ، ًواحـدا دينهم و ، واحدة دعوهتم كون مع لسالما و الصالة عليهم األنبياء
 لـيس مـن و بـل ، واحد رجل إال يصدقه مل من فيهم كان حتى ، كثرة و قلة أتباعهم عدد حيث
 هـذه يتـذكر أن عليـه فالداعيـة ، العـرص هذا يف املدعوين و للداعية بالغة عربة ذلك ففي ! أحد معه

 عليـه لـيس ألنه، له املستجيبني بقلة يبايل ال و ، تعاىل اهللا إىل الدعوة سبيل يفً قدما يميض و، احلقيقة
 الرجالن و الرجل إال أحدهم مع يكن مل الذين السابقني باألنبياء حسنة أسوة له و ، املبني البالغ إال

 ةالـدعو يف للـشكً سـببا ذلـك يتخذ و ، للداعية املستجيبني قلة من يستوحش ال أن عليه املدعو و!
 أو ، أحد يتبعه مل أنه بحجة دعوته بطالن عىلً دليال ذلك يتخذ أن عن فضال ، هبا اإليامن ترك و احلق
Ù ( يقـول جـل و عز اهللا و ! الناس مجاهري التبعه صادقة دعوته كانت لو و ! األقلون اتبعه إنام

Þ Ý Ü Û Ú   (]٢())]١٠٣:يوسف( .  
يقـول .ية مكلف بالدعوة ونرشها وليس مكلف بالنتائج  فال حياسـب عـىل ذلـك فالداع

 يف معينـة نتـائج إىل الوصـول يكلفنـا ومل نـدعو أن كلفنا رمحته من اهللا فإن((: الشيخ حممد قطب
 النتـائج يرتـب الـذي سـبحانه هو ألنه جهدنا بذلنا إن النتائج عن سبحانه حياسبنا وال. دعوتنا

 .بـذلناه نحـو أي وعـىل ؟ بـذلناه هـل: نبذلـه أن ينبغـي الـذي اجلهـد عـىل اسبناحي إنام. ويقدرها
)t s r q p o n m l k j i h g f   (]ل آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٩٦السلسلة الصحيحة : انظر.،  وصححه األلباين ))٦٢٤٣((قم احلديث أخرجه ابن حبان ر)١(

 .١/٣٩٦  سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائداها لأللباين ) ٢(




 

 
٣٩٣ 

 يـوم النبـي يـأيت( ،)١()الـنعم محـر مـن لك خريا واحدا رجال بك اهللا هيدى ألن(  ]١٠٤:عمران
 مل ثم اهللا إىل الدعوة بواجب هؤالء قام  فلو،)٢() أحد معه وليس والرجالن الرجل ومعه القيامة

 ال الــذين عــىل الــوزر ويقــع.. اهللا إىل وأعــذروا علــيهم مــا أدوا قــد لكــانوا أحــد هلــم يــستجب
º « ¼ ½ ¾ ¿ (وكم لبـث فـيهم؟ !! كم آمن مع نوح ؟ قليل . )٣())يستجيبون

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À   (]قـال ابـن كثـري  ]١٤:العنكبـوت-
 عن خيربه عليه، وسالمه اهللا صلوات حممد سولهور لعبده تعاىل اهللا من تسلية هذه(( :-رمحه اهللا

ًوجهـارا  ،ًورسا ًوهنـارا، لـيال اهللا إىل يـدعوهم املـدة هـذه قومـه يف مكث أنه: السالم عليه  نوح
 إال مـنهم معـه آمـن ومـا له، وتكذيبا عنه وإعراضا احلق، عن فرارا إال ذلك زادهم ما هذا ومع

)  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ É(  :قـــــــال وهلـــــــذا قليـــــــل؛
- حممـد يا- فأنت واإلنذار، البالغ فيهم نجع ما الطويلة املدة هذه بعد: أي  ]١٤:العنكبوت[
ْمن عىل تأسف ال ْمـن هيـدي اهللا فـإن علـيهم؛ حتزن وال قومك، من بك كفر َ ْمـن ويـضل يـشاء َ َ 

ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (  ،األمور  ترجع وإليه األمر وبيده يشاء،

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   (]وينـرصك سـيظهرك اهللا أن واعلم ، ]٩٧، ٩٦:يونس 
 .)٤())السافلني أسفل وجيعلهم ويكبتهم ّعدوك، ويذل ويؤيدك،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٩٤٢دعاء النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم والنبوة  رقم احلديث :اجلهاد والسري، باب : أخرجه البخاري، كتاب) ١(

  .٢٤٠٦فضل عيل بن أيب طالب رقم احلديث :فضائل الصحابة،  باب : تابومسلم، ك

الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب  رقـم احلـديث : كتاب اإليامن، باب، أخرجه مسلم ) ٢(
))٥٤٩.(( 

 .٤٣٣  واقعنا املعارص ملحمد قطب ص ) ٣(

 .٦/٢٦٧ تفسري ابن كثري )٤(
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 -محه اهللا ر– من الدعاة الذين تأثروا بمنهج الشيخ األلباين نامذج: ًثالثا
 - :نوح بن آدم والد الشيخ األلباين: األول

كان عىل املذهب احلنفي، وكان يزور بعض القبور ويعتقد يف فضيلة الصالة يف املـساجد 
وكان الشيخ األلباين يف بداية مشواره العلمي يقلد  والـده ألنـه كـان ، التي فيها قبور الصاحلني

 املحـدثني الـذين يبحثـون عـن الـدليل يف كـل ولكـن اهللا وفـق الـشيخ أن سـلك طريـق، شيخه
 ، ًوكانت مسألة الصالة يف املساجد التي هبا قبور من املسائل التي كان يفكـر فيهـا كثـريا، مسألة

وليس فيـه فـضيلة بـل ! ولكنه اكتشف أن األمر خطري ، ويبحث عن األدلة الدالة عىل الفضيلة
مة يف براثن الرشك، فـرتك الـصالة فيهـا و  شيطانية إليقاع األةوسيلة من وسائل الرشك، وحيل

ويف بدايـة األمـر مل يلـق الـشيخ األلبـاين ..))حتذير الساجد من اختاذ القبور مـساجد((ألف كتابه 
، التشجيع من والده بل كان هذا الفعل وهو اخلروج عىل املـذهب احلنفـي يعتـرب شـئ ال يغتفـر

باه مما دعا الوالد أن يعلنها رصحيـة أمـام وانضاف إىل ذلك عدة قضايا كان الشيخ خيالف فيها أ
 وكانـت هـذه ))إمـا املوافقـة أو املفارقـة((: ابنه الشاب املقبل عىل العلم فقال له برصيح العبـارة 

ًو لـيس عنـده مـال حتـى يفـتح دكانـا ، ًالكلمة كبرية عىل الشيخ األلباين حيث أنه ال يملك بيتـا
ًوتوفيـق اهللا لـه أوال اختـار أن ، الـشيخ وإرصارهولكـن قـوة ، وكان وضعه يرغمه عىل املوافقـة

ً ولو كان أقرب الناس إليه أبوه أوال وشـيخه ثانيـا ًايميض حيث انتهى به البحث ال يقلد أحد ً .
ويـرس ، وهكذا استقل األلباين وشق طريقه بغري تأثري من أحد، ولكن الوالـد كـان يـزور االبـن

أنـا تزوجـت بـسعي وخطبـت وأيب مل ((:-ه اهللا رمحـ-إليه بكالم عجيب يقـول الـشيخ األلبـاين 
وال يــدخل إىل ، ًوال بــارك يل إنــام كــان أحيانــا يــأيت إىل الــدكان،وال هنــأين ، وال زارين، يتــدخل

أنـا ال أنكـر : قال يل مرة .ة املذهبية االدكان وإن كان قال كلمة لعلها كفارة ملا بدر منه من املعاد
ًوهذا أعرفه جيدا منه أنه استفاد ألنه كان يـأيت للمـساجد وأنا ابنه وصغري ، أنني استفدت منك

وهذا فيه كذا وفيه كذا ! هذا يا والدي ال جيوز :التي فيها قبور كعامة املشايخ فأنا كنت أقول له 
ًفهـو فعـال اسـتفاد ...إىل آخره ثم موضوع احلديث الـصحيح والـضعيف معـه يف هـذا الـوادي 
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 ما كان يفسح له املجـال أن يـريض بوضـع ابنـه )١(طورناؤلكن سنه ومركزه االجتامعي بني األ
  .)٢())الشاذ عند اجلامهري

  -:)٣(حممد زهري النجار: الثاين
كان الشيخ حممد زهري النجار عىل مذهب الصوفية وكان له مكانة ومنزلة عنـد مجاعتـه 

تناقـشا حـول فهو الرجل الثاين يف اجلامعة والتقى باأللباين أول مـرة عنـد بـائع كتـب بدمـشق و
وأكمـل دراسـته يف ،وتأثر بـدعوة الـشيخ وتـرك الـصوفية ،ت اللقاءات بينهام دالوهابية ثم جتد

 .وأخرج العديد من الكتب السلفية ،األزهر 
 و صـاحب ، الرجل حنفي املذهب، وطالب علـم قـوي((:يقول الشيخ األلباين رمحه اهللا 

،  قلنـا يـا شـيخ حممـد أنـت طالـب علـموالـذكر،  معـه يف الطـرقشطريقة شاذلية وبـدأنا نتنـاق
يف حاشية ابن عابدين يف حـق هـؤالء الـذين يرقـصون يف املـسجد ويـذكرون اهللا : وحنفي انظر

 وقلـت لـه فيـه ))األرض التي يذكرون فيها اهللا يف املسجد جيب أن حيفر ترابـه ويوضـع((: يقول
اهنـا يغنيـك عـن  صـاحب كتـاب حلبـي صـغري ألـف رسـالة عنو)٤(رسالة للشيخ حممد احللبـي

وطولـة البـال مـع حممـد ،  بمثـل هـذه النقـول))الرهص والوقص ملـستحيل الـرقص((مضموهنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٠البوسنة واهلرسك دراسة عامة ألمحد نجيب ص : انظر .   كلمة تطلق عىل مستعربة األلبان أرنـاؤوط) ١(

  .٢٠ جهوده يف خدمة السنة لبيومي ص –دعوته –انظر اإلمام األلباين حياته )٢(

 منه وقد حقق كثري من كتب عامل وحمقق معارص  درس يف دمشق عىل جمموعة من العلامء ثم انتقل إىل األزهر وخترج)٣(
الرتاث منها عىل سبيل املثال رشح املعاين لإلمام الطحاوي واعتنى بإخراج كتاب األم للشافعي وكذلك حقق كتاب 

 التفسري للسعدي وغريها من الكتب

 واحلـديث، والتفـسري، العربيـة، العلـوم يف ًمـاهرا كـانو حلب، هلأ من حنفي، فقيه: احللبي إبراهيم بن حممد بن إبراهيم )٤(
 بيتـه، يف أو املـسجد، يف إال ُيـرى يكاد ال الناس، عن ًمتجمعا ًناسكا، ًزاهدا ًتقيا، ًورعا، وكان،والفقه، القراءات، وعلوم

 ترمجتـه يف األعـالم للـزركيل :انظر  هـ١٣١٢ سنة هبا وتويف والتصنيف مذاكرته، و  والعلم، العبادة سوى بيشء يلتذ وال
  .١/٦٧ وكذلك الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ١/٦٦
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  .)١())....زهري النجار انقلب الرجل، وصار معنا
 -:الدكتور عبدالرمحن الباين : الثالث 

ــاين ــدالرمحن الب ــشيخ عب ــول ال ــشيخ((: يق ــد ال ــاين ُّوجــدت عن ــد   األلب ــده عن ــا مل أج م
نّة وحتقيقها، واالهتامم بالتصفية واالقتصار عـىل الـصحيح، وحفـظ ُ، خاصة يف السمرص علامء

ًالوقت، وما أعرف يف املعارصين أشد حفاظا عىل وقته منه، وملا وجدته عىل هذا العلـم الغزيـر 
ً رجوته أن يعمل عندي درسا يف بيتي،،نة والعقيدةُبالس  َّ فضائل األلباين عيل. ... فاستجاب يل ُ

 -:أوجزها يف ثالث 
 .نقلني من الصوفية إىل االجتاه الصحيح السلفي : ًأوال
 .أفادين العلم بالسنة عىل قدر إمكانيايت  : ًثانيا
ًاستفدت من خلقه وسريته نموذجا مثاليا: ًثالثا  كنـت ، ويستغل وقتـه، فام كان يمد يده ألحد، ً

قصاع يف حمل الساعات املتواضـع لـه عنـده عـدة العمـل وخلفـه أزوره يف جامع اجلزرة قرب ال
 .)٢())رفوف فيها كتب فإذا فرغ من عمله اشتغل وقرأ يف كتبه

 -:الدكتور باسم فيصل اجلوابرة : الرابع 
وال يـصلون يف ، اب كـانوا يكفـرون املـسلمنيبوذلك عندما ذكره أنه وجمموعة مـن الـش

، وبني هلـم احلـق وفنـد الـشبهات،  األلباين وناقشهممساجدهم حتى أتاهم الشيخ نارص الدين
والشكوك فرجع من رجع إىل احلق واتبـع الـسلف ومـنهم مـن ضـل الطريـق، ، وأزال األوهام

وواصل املسري وال حول وال قوة إال باهللا وقد ذكرنا قصة الدكتور مع الشيخ األلباين يف الفصل 
 .)٣( فري واهلجرةالثالث مبحث موقف الشيخ األلباين من مجاعة التك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٣سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط ) ١(

 عـــىل هـــذا الـــرابط ))العالمــة املـــريب القـــدوة عبـــدالرمحن البــاين((مقالـــة للـــشيخ حممــد زيـــاد التكلـــة بعنـــوان :انظــر )٢(
http://www.alukah.net/Culture/٠/٣١٨٩٢/#ixzz١QVvxqHN٣ 

  .٢١٤نور الدين طالب ص : مقاالت األلباين،  مجع ) ٣(

http://www.alukah.net/Culture/



 

 
٣٩٧ 

 - :حممد حممود أبو رحيم: اخلامس
 رمحـه –لقد ذكرين املشهد األخري من جنازة الشيخ أيب عبـدالرمحن بـأول لقـاء معـه ((:يقول 

ًحيـث كنـت يومهـا متـدثرا بلبـاس التـصوف أمـرغ اخلـد عـىل أعتـاب ، ً قبل ثالثـني عامـا–اهللا 
ًألشياخ نصيبا مفروضا يف صناعته مل يكن يومها كان اجلهل قد غرر يب بكسب كان ل !.أشياخه 

ًجهال باحللق والذكر واخللـوات البدعيـة فقـد أتقنتهـا، حتـى غاليـت يف بعـضها فوجـدتني قـد 
ً نذرت للرمحن صوما إال عن شيخي يف الطريقة الذي ولـد يف نفـيس قدرتـه املزعومـة عـىل فـتح 

 .املغاليق إىل ملك ال يبىل 
ل من تدور عليهم دعاوي التجهيـل والتـضليل وويل وحًويومها كنت جاهال بام يدور ح

 وأنا –ومنهجه من كوامن ضدية دفعتني لسؤاله ،فكان ما كان مني نحو الشيخ أيب عبدالرمحن 
ُملـاذا حتـارب األئمـة األربعـة ؟ هكـذا كـان يـشيع مـن مل يـرقهم : حتت تأثري خلفيات التحـدي  

ي وأنا شاب يف السنة األوىل يف كليـة الـرشيعة مل يكد خيرج السؤال من بني شفت.طريقته السلفية
خرجـت مـن .حتى وجدت برد كفه الناعم يأخذ بكفي نحو مقعد جانبي حيـاورين بكـل هـدوء
 – رمحـه اهللا –عنده وقد علتني دهشة دفعتني فضوهلا إىل مواصلة لقائه والتعرف عىل مـا عنـده 

ميـت البدعـة داعيـة إىل التوحيـد وي،وحماور عنيد حييي السنة ،فإذا يب أقف عىل عامل متخصص 
وغري هؤالء كثري تأثروا بالبـشيخ . )١())اخلالص حرب عىل الرشك بأنواعه تعلوه نرضة احلديث

 .وبدعوته وبمنجه 
كان يمثـل صـورة املـريب بيننـا، ((:ميذ الشيخ  ًيقول الشيخ حممد املنجد ناقال عن أحد تال
 وكــان يــأبى أن بعــض األشــخاص ، ذا ظهــروكــان ينبهنــا إىل التعــود عــىل االعــرتاف باخلطــأ إ

اسـتفدت : ًإذا ظهر لك اعرتف، ورصح بـالرتاجع  ويقـول أيـضا: يرفضون االعرتاف، ويقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٥نفس املصدر السابق ص ) ١(
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 .)١())ًمنه يف الدعوة،وكنت حليقا فناصحني باحلسنى فأطلقت حليتي

ويـدعو القريـب والبعيـد وكـان هلـذه ، كان الشيخ داعيـة متحـرك متنقـل جيـوب البلـدان
ا املبـارك وثامرهــا اليانعـة، وكــان الـشيخ يتطلــع أن يـصل هــذا الـدين إىل البلــدان الـدعوة أثرهــ

ــاألعامل  ــة إىل نــور اإلســالم و االهــتامم ب ــاة املادي ــن ظلــامت الكفــر واحلي الكــافرة ليخرجــوا م
 . األخروية

ِّواعتقادي أن كثريا من الكفار لو أتيح هلـم االطـالع ((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين  َ ُ ً
 كام ، ىل األصول و العقائد و العبادات التي جاء هبا اإلسالم لسارعوا إىل الدخول فيه أفواجاع

ُ فليت أن بعض الدول اإلسالمية ترسل إىل بالد الغرب من يـدعو إىل ، وقع ذلك يف أول األمر ِ ُ َ
ِ وعـىل معرفـة بـام ألـصَق بـه مـن اخلرافـات و ال، اإلسالم ممن هو عىل علم به عـىل حقيقتـه بـدع ُ

 وذلك يستدعي أن يكون عـىل علـم بالكتـاب ، َواالفرتاءات ليحسن عرضه عىل املدعوين إليه
 وهـذا يشء عزيـز يكـاد يكـون ، ٍ ومعرفة ببعض اللغـات األجنبيـة الرائجـة، والسنة الصحيحة

رمحـه –وللـشيخ األلبـاين  . )٢( ))ٍ فالقضية تتطلب استعدادات هامة ؛ فلعلهـم يفعلـون، مفقودا
األثر العظيم عىل آالف من الدعاة من خالل ما نرشه من علم من خالل كتبه وحمارضاته  –اهللا 

 وما ذكرته إنـام هـو عينـات ونـامذج فقـط ألن حـرص أثـره عـىل الـدعاة مـن األمـور ، ومناظراته
 . ًالصعبة جدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨ كتاب أحداث مثرية يف حياة األلباين للمنجد ص ) ١(

  .١/١٥٦ يشء من فقهها وفوائدها  سلسلة األحاديث الصحيحة  و) ٢(




 

 
٣٩٩ 


 

أو دعـاة، أو ، ًسواء كانوا علامء،  املدعويني بأصناف-ه اهللارمح-لقد اهتم الشيخ األلباين 
وكذلك الرجـال والنـساء وهـذا هـو ،  يدعو الكبري والصغري-رمحه اهللا-عوام فالشيخ األلباين 

والـذكر واألنثـى، ويراسـل ، حال النبي صىل اهللا عليه وسـلم فكـان يـدعو الـرشيف والوضـيع
 .احلرض والبدو ويدعو القبائل، ويدعو ، امللوك واألمراء

 :والكالم يف هذا املبحث سوف يكون حتت عنرصين
 -:التأثري العام : األوىل

 األمـاكن  بعـضويـذهب إىل،  يستغل األوقات املناسبة للـدعوة-رمحه اهللا- كان الشيخ 
وقد مر بنا أن الشيخ يذهب يف كل شهر إىل مدينة من مدن سوريا حلب ، البعيدة ليبلغ دين اهللا

كان من آثار اإلقبال الطيـب الـذي ((: - رمحه اهللا- يقول الشيخ األلباين،  وغريهاوإدلب ومحاه
ًلقيتــه الــدعوة أن رتبنــا برناجمــا لزيــارة بعــض منــاطق الــبالد مــا بــني حلــب والالذقيــة كإدلــب 

فقد ، ومحص، ومحاة ثم الرقة وعىل الرغم من األوقات التي خصصت لكل من املدن، وسلمية
ًجاحا ملموساصادفت هذه الرحالت ن إذ مجعت العديد من الراغبني يف علـوم احلـديث عـىل ، ً

، )١()) ويثـور النقـاش املفيـد، ندوات شبه دوريـه يقـرأ فيهـا مـن كتـب الـسنة وتتـوارد األسـئلة 
وكـان ال ، وكذلك سفره للخارج املغرب وإسبانيا وبريطانيا كل ذلك من أجـل الـدعوة إىل اهللا

كـان ((: قـال الـشيخ  حـسني العوايـشة، روف  وينهـى عـن املنكـرحيايب، وال يداهن ويأمر بـاملع
 وكـان إذا رأى خطـأ ، )٢())الشيخ يمر عىل بيوت تالمذته بسيارته بنفسه يوقظهم لصالة الفجـر

ًنصح يقول ومن ذلك أنه صىل الفجر يوم مجعة يف إحدى قرى الزبداين، وكان إمامـا فلـم يقـرأ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٥  حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه  للشيباين ) ١(

 .٤٤قطف الثامر بأخر ما حدث به شيخنا األلباين من أخبار  صفحات بيضاء من حياة اإلمام  لعطية املرصي ص: انظر) ٢(




 

 
٤٠٠ 

م قراءة هذه السورة فلام كرب الشيخ األلباين للركـوع  من إمامهونوكان الناس متعود، السجدة
، وبعد أن سـلمت مـن صـاليت وعظـتهم...((سجد املؤمنون ومل يرفعوا حتى انتهى من ركوعه 
واالنتباه ملـا يـتىل علـيهم مـن آيـات اهللا وأن ال ، وذكرهتم بام جيب عليهم من اخلشوع يف الصالة

وكـان يوجـه وهـو يف جملـسه مـن يأكـل أو يـرشب  ، )١())يذهب فكرهم فيها إىل الزرع والرضع
كان يأمر باملعروف وينهى عـن ((:يقول الشيخ حممد املنجد، بشامله، وينصح باآلداب يف األكل

ال تفعل كـذا، ! افعل كذا يا فالن! كل بيمينك يا فالن: ًفكان يقول مثال. املنكر ولو عىل األكل
 وكان ، )٢())ف اللف والدوران، واملجامالتوما كان يعر، فكان عنده قوة،ومل يكن ليداهن...

من مجلة سفرياته املباركة سـفره إىل مكـة ألداء مناسـك احلـج والعمـرة وكـان يلتقـي باحلجـاج 
 بعض من أحذر أن من يل بد فال((: ً يقول الشيخ األلباين موجها احلجاج، ويعلمهم ويرشدهم

 اإلقـالع علـيهم بـأن إطالقـا يـشعرون وال باحلج وحيرمون هبا الناس ابتالء يكثر التي املعايص
 . آلبائهم تقليدهم و عليهم الغفلة وغلبة جلهلهم ذلك عنها
  : وجل عز باهللا الرشك -١

 هـو الـذي الـرشك بحقيقة جهلهم املسلمني بعض هبا أصيب التي املصائب أكرب من فإن 
̈ © ª(  :األعامل حيبط أنه صفته ومن الكبائر أكرب من َالزمـر[)    §   فيـا...]. ٦٥:ُّ
، اخلالص التوحيد معرفة إىل تبادر أن عينيا وجوبا عليك جيب احلج عىل تعزم أن قبل احلاج أهيا
 متـسك مـن فـإن، وسلم عليه اهللا صىل نبيه وسنة اهللا كتاب بدراسة وذلك الرشك من ينافيه وما
 املستعان واهللا . ضل عنهام حاد ومن نجا هبام
  : اللحية بحلق التزين - ٢

 اسـتيالء بـسبب العـرص هـذا يف املـسلمني بـني شـيوعا املعـايص أكثـر مـن املعـصية وهذه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٥ عصام هادي ص: بقلمه، تأليف - رمحه اهللا- حياة األلباين) ١(

 .٤٠  مواقف مثرية من حياة الشيخ األلباين  للمنجد ص  ) ٢(




 

 

 اهللا صىل هنيه مع فيها هلم املسلمني دإليها، وتقلي املعصية هذه ونقلهم ،بالدهم أكثر عىل الكفار
 احفـوا املـرشكني واخـالف( :والـسالم الـصالة عليه قوله يف رصاحة ذلك عن إياهم وسلم عليه

 .)١( )اللحى وأوفوا الشوارب
  : خمالفات عدة القبيحة هذه ويف 
 .باإلعفاء الرصيح وسلم عليه اهللا صىل أمره خمالفة :األوىل 
 .)٢( بالكفار التشبه :الثانية 
§ ( :عنه ذلك تعاىل اهللا حكى كام قوله يف الشيطان ةطاع فيه الذي اهللا خلق تغري :الثالثة 

 ª © ̈   (]١١٩:النساء [. 
 .)٣( فعل من وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول لعن وقد بالنساء التشبه :الرابعة 

  : بالذهب الرجال ختتم - ٣
 تبـني ذلـك يف معهـم البحـث دىولـ الذهب بخاتم تزينوا قد احلجاج من كثريا رأينا لقد

 شيئا له نذكر أن بعد زعهن إىل يسارع كان ولذلك حتريمه يعلم ال بعضهم : أنواع ثالثة عىل أهنم
 وقولـه ، )٤()الـذهب خـاتم عـن وسـلم عليـه اهللا صـىل هنـى( :  كحديث املحرمة النصوص من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خـصال : كتـاب الطهـارة، بـاب: ومـسلم )) ٥٥٥٣((تقليم األظافر رقم احلديث :اللباس، باب :أخرجه البخاري كتاب ) ١(

 )) .٢٥٩((الفطرة رقم احلديث 

 أخرجه أبـو داود  ))من تشبه بقوم فهو منهم(( عليه وسلم عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال قال رسول اهللا صىل اهللا) ٢(
صـحيح سـنن أيب : وصحح إسناده الشيخ األلباين  انظـر)) ٤٠٣١((يف كتاب اللباس باب يف لبس الشهرة رقم احلديث 

 .داود 

هللا عليه وسلم املتشبهني من الرجـال بالنـساء واملتـشبهات لعن رسول اهللا صىل ا:عن عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قال) ٣(
يث أخرجه البخاري يف كتاب اللباس بـاب املتـشبهون بالنـساء   واملتـشبهات بالرجـال رقـم احلـد)) من النساء بالرجال

))٥٨٨٥. (( 

اللبـاس والزينـة : ومـسلم يف كتـاب)) ٥٥٢٦((خواتيم الذهب رقم احلـديث : اللباس، باب: أخرجه البخاري يف كتاب ) ٤(
= 

٤٠١ 




 

 
٤٠٢ 

 علـم عـىل وبعضهم ، )١()يده يف فيجعلها نار من مجرة إىل أحدكم يعمد( : وسلم عليه اهللا صىل
 بـالتحريم يعـرتف وبعـضهم . اهللا هيديـه أن إال فيـه لنا حيلة ال فهذا هلواه متبع ولكنه بالتحريم

 هـذه املـسكني يـدري وال . اخلطبة خاتم إنه : لفيقو - ذنب من أقبح يقال كام هو يعتذر ولكن
 .)٢( ))!. النصارى تقاليد من إليهم رست  العادة

 .  ممن تأثروا بدعوة الشيخ من املدعوينينامذج-:ًثالثا 
 -: نارص الرتماين : النموذج األول

ًكـان مـن الـذين أيـضا عايـشهم الـشيخ مـن طالبـه يف مدينـة حلـب ((:قال الشيخ املنجد 
ً، وهذا الرجل ما زال حيا ولكنه متقدم يف السن، وسريته نارص الرتماين/ ندهم الشيخوينزل ع

ًفيها عربة، فإنه كان سباكا، ولكن اهللا هداه إىل إتباع منهج السلف، فدرس عىل الشيخ األلبـاين 
ًيف حلب، وسافر إليه، وخترج من عنده، وكان من املضحني، وله بيت صـغري وضـع جـزءا منـه 

ًنا للحلقة، وكان يبيع اخلضار عىل دابة، وهـي متـيش يف الـشارع، ويمـسك الكتـاب مكتبة ومكا
 كيف الـشيخ األلبـاين دعـا هـذا -رعاك اهللا- فانظر )٣())ويقرأ فيه، ثم صار من كبار طلبة العلم

 . الرجل العامي الذي ال يأبه له كثري من الناس فرباه وصار من طلبة العلم وهللا احلمد واملنة
 -: أخوه حممد ناجي األلباين : لثاينالنموذج ا

ًحممـد نـاجي يعمـل نجـارا مـع كونـه : وكان للشيخ أخ يقال له((:قال الشيخ حممد املنجد
ًعاميا؛ ولكنه كان حيفظ كالم أخيـه، ثـم يـذهب إىل املـصنع وينـرشه عـىل املـوظفني يف املـصنع، 

 .)٤( ))حتى صار شيخهم من كثرة ما يسمع وينقل عن أخيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )) .٢٠٨٩((حتريم خاتم الذهب عىل الرجال رقم احلديث : باب =

 )).٥٥٩٣((يف طرح خاتم الذهب رقم احلديث : اللباس والزينة باب: أخرجه مسلم يف كتاب) ١(

 .٤ حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم كام رواها جابر ريض اهللا عنه لأللباين ص ) ٢(

  .٣٢  أحداث مثرية يف حياة الشيخ األلباين للمنجد ص ) ٣(

  .١٥  نفس املصدر السابق ص ) ٤(




 

 
٤٠٣ 

 -: حممد أمني املرصي/ زوجة الشيخ : لثالثالنموذج ا
يفرد -رمحه اهللا -ومل يكن تأثريه فقط عىل الرجال بل تعدى ذلك إىل النساء وكان الشيخ 

ً هلن درسا مستقال درس فيه كتاب األدب املفرد وكان هلذا الدرس أثـره عـىل احلـضور وكـذلك  ً
والشيخ حممـد أمـني املـرصي بينـه وبـني ((:كان لكتبه تأثري عىل النساء يقول الشيخ حممد املنجد

الشيخ حممد األلباين صحبة قديمة، وكان يدرس عنـده وحيـرض دروسـه يف دمـشق ؛ وملـا ألـف 
جلباب املرأة املسلمة كان أول من لبس اجللباب يف مدينة دمشق كام بني الشيخ األلباين / كتاب

أول امـرأة : [عيـد العبـايسيف كتابه هي زوجة الشيخ حممـد أمـني املـرصي،يقول الـشيخ حممـد 
لبــست اجللبــاب الــرشعي يف مدينــة دمــشق، وكــان احلجــاب عنــد نــسائها البــالطو إىل الركبــة، 

ًامــرأة الــشيخ حممــد أمــني املــرصي ولعلهــا ســنة حــسنة ســنها الــشيخ فلــه !!والبــاقي جــوارب
  .)١ ())ولزوجها وهلا أجر ذلك يف كل من تبعها
  به بأخالقه وعفته وقناعته وترفعه عن الدنياوكان الشيخ يؤثر يف طالبه واملعجبني

 وتـنقالهتم هـو الـذي يتـوىل رصف أسفارهم لنا الشيخ عيد عبايس أن الشيخ يف يويرو
َكنا نسافر معه إىل املدن يف سيارته وكان معنا من تالميذه أيضا حممـود اجلزائـري فـأبى ((املؤونة 

فنحـاول  أن نـدفع ، كـون خالـصة هللا دعوهـا أن ت: الشيخ إال أن يـدفع نفقـات الـسفر ويقـول 
  .)٢())ًولكن يرص عىل أن يدفع هو واملشوار مكلف خصوصا يف ذلك الوقت

وهذه املعاملة احلسنة من الشيخ وسخاءه جيعـل يف قلـوب تالمذتـه وحمبيـه الـشئ الكثـري 
 حـدثني أحـد((يقول الـشيخ حممـد املنجـد ، ًفالفعل أبلغ من الكالم وخصوصا يف جمال الرتبية 

كنت أدرس يف مدرسة ثانوية داخلية، فلم يكونوا : اإلخوان وكان حديثه بعد وفاة الشيخ فقال
ًيسمحوا لنا باخلروج إىل أي مكان، وكنا نسمع عن األلباين كثريا، وكان ممـا سـمعناه عنـه أهنـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣١  نفس املصدر السابق ص ) ١(

  .١٣٦مي ص  جهوده يف خدمة السنة  لبيو– دعوته –  اإلمام األلباين حياته ) ٢(




 

 
٤٠٤ 

 ًهذا الوهايب وهذا وهذا، ولو علموا أننا نذهب إليه لعاقبونا عقابـا: يشوهون سمعته ويقولون
الـساعة تعطلـت : شديداً ، فكنا نحتال للذهاب إليه يف الدكان بحجة تصليح الساعات فنقـول

ًوحتتاج إىل إصالح ثم نذهب إىل الشيخ يف الدكان فنجلس عنده، فيـسمعنا شـيئا مـن أحاديـث 
ًاألربعــني النوويــة، أو شــيئا مــن كتــاب ســبل الــسالم للــصنعاين، وإذا كانــت الــساعة معطلــة 

أنـتم طلبـة : ًانـا، ويـرفض أن يأخـذ أجـرة التـصليح مـع فقـره وحاجتـه، ويقـولأصلحها لنا جم
عرفت الـشيخ منـذ قرابـة نـصف ((: ويقول الشيخ عبداهللا علوش .)١( ))علم،كيف آخذ منكم؟

ًقرن عفيفـا حلـيام   واسـع الـصدر ينـاقش كـل أمـر بـصرب وتـؤده واستحـضار أدلـة ويقبـل ًعاملـاً
عامل واجلاهل ال يتكرب عىل أحد وال يتطاول عىل اآلخـرين النصيحة من الكبري والصغري ومن ال

عفيف اليد والقلب يأكل من كسب يده ال يرتكنا ندفع عنه أجر السيارة أو الرتام بل يدفع عـن 
  .)٢())حتى أخالف املشايخ الذين يتسلطون عىل أموال حمبيهم ومريدهيم: كل حمبيه ويقول 

وهذه تصنع أشياء كثرية يف قلوب  ،م للزيارةو يذهب إىل بيوهت ،وكان حيرص عىل طالبه
أن : ومما ذكره الشيخ حـسن بـن خالـد عـشيش ((:  يقول الشيخ عبدالعزيز السدحان، التالميذ

م كـان ١٩٦٦م أو١٩٦٥ُالشيخ قد عرف بالتواضع اجلم الذي ال يدانيه فيه أحد فأذكر يف عام 
ه برسـالة أنـا و أخ سـلفي نـدعوه  بعثـت لـ، عمري يومها بني اخلامسة عرشة والسادسة عـرشة 

ًوال نتخيل أن الشيخ يلبي نظرا لصغر السن، وأنه ال يعرفنا فام هي إال أيـام ، فيها أن يقدم علينا
! بـرشاك : وإذا بالشيخ األلباين يأيت إىل بيت األخ الذي أرشت إليـه وإذا بـاألخ يـأتيني ويقـول 

 . (٣) ))دعوتنا فذهبنا يف الشارع كاملجاننيإن الشيخ األلباين قد لبى : ماذا ؟ قال : قلت له 
ومن الـصور التـي ((:وهباتفهم يقول الشيخ عصام هادي ، وكان رمحه اهللا يتصل بطالبه 

 بأن اليـوم عنـدنا – وقبل أن أعمل عنده – يتصل يب باهلاتف –أثرت يف نفيس أنه كان رمحه اهللا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤  أحداث مثرية يف حياة الشيخ األلباين للمنجد ص ) ١(

  .١١نور الدين طالب ص :   مقاالت األلباين مجع ) ٢(

  .١٦٩  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص ) ٣(




 

 
٤٠٥ 

قولـوا لـه بـأن : كـن يف البيـت فقـال ًوقد حدث هذا معي مـرارا حتـى يف مـرة مل أ، جملس فتعال
األلباين حكى معك هكذا دون لفظة شيخ أو لقب من تلك األلقاب التي حيرص عليها بعـض 
الطلبة حيث تراهم يغضبون إذا خاطبتهم بدوهنا أو حيرصون كل احلرص عـىل ذكرهـا إال مـن 

ن لـه تـأثري كبـري ومـشاهد ً وملا كان مدرسا باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة كا)١())رحم بك
عىل الطلبة يلفت النظر الشيخ جيلس يف الفسحة مع الطالب ويتناقـشون وإذا انتهـت الدراسـة 
، توجه الطلبة إىل سيارة الشيخ فيزدمحون عـىل الركـوب مـع الـشيخ حتـى يـستفيدوا مـن علمـه

لشيخ بالطالب لقد كانت عالقة ا((:  يقول الشيخ حممد إبراهيم الشيباين، وتوجيهاته ونصائحه
وليس كعالقة األستاذ بالتلميـذ و حمـا ، رفع الكلفة والصديق بالصديق، عالقة الزميل بالزميل

 كنـت – يعنـي األلبـاين –الكلفة التي حترج الطالب وأحل مكاهنا الثقة واألخوة  يقول الـشيخ 
ان احلال ففي وهكذا ك، أمحل معي يف السيارة من أصادف من الطالب إىل اجلامعة أو إىل املدينة

حتــى وصــل األمــر برغبــة  .))مجيــع األحيــان تكــون الــسيارة مملــوءة هبــم يف الــذهاب واإليــاب
وكان إذا دخـل اجلامعـة .الطالب وتعلقهم بالشيخ وشعورهم أنه ال فرق بينهم وبني أستاذهم

ه يف الصباح ال تكاد ترى السيارة من كثرة الطالب امللتفني حوهلا يسلمون عىل الشيخ ويسألون
  .)٢())ويستفيدون منه

 يقول الـشيخ حممـد موسـى ))الشيخ((وكان يداعب تالمذته ويكرس حاجز ما يسمى ب 
وكان كلام زرناه يف بيته أو خرجنا معه يف رحلة أو جاء إلينا أو اجتمعنا به عند بعـض ..((: نرص

ًكان يبدأ أوال باالطمئنان عنا واحدا واحدا...إخواننا ً ختلـو جلـساته مـن وجياملنا ومـا كانـت ، ً
ماذا عنـدك يـا أبـا أنـس ؟ : ثم يعدها يقول ، ًدعابة تدخل  جوا من املرح والرسور عىل جلسائه

ً كلهــا جـدا وعلــام ومناقـشة ومدارســة– يرمحـه اهللا –مـاذا عنــدك أبـا فــالن ؟ فكانـت جمالــسه  ً، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢  حمدث العرص اإلمام حممد نارص الدين األلباين كام عرفته  لعصام هادي ص ) ١(

  .٥٩ /١حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين   ) ٢(




 

 
٤٠٦ 

  .)١ ())ًواملزاح قليل يف حياته ولو كان حقا
األفـاق وصـار الطلبـة يقـصدونه مـن خمتلـف البلـدان، لقد شاع ذكـر الـشيخ األلبـاين يف 

ــشيباين  ــشيخ ال ــول ال ــم يق ــب العل ــصيحة  يف طل ــه والن ــه التوجي ــون من : -حفظــه اهللا-ويطلب
 فحرض شباب األمة عىل طلبه ودهلم عىل مصادره ومظانه، فأقبـل بحمـد هللا كثـري مـنهم بعـد ((

فيستفيدون ويفيدون حتـى ، كتبهذلك أوزاع متفرقني يف مشارق األرض ومغارهبا ينهلون من 
أصـبحت الــسنة واحلــديث بمتنــاول النــاس بعــد أن كانــت حبيــسة الكتــب واخلــزائن ســنوات 

فكـان ممـا أوىص بـه ، ومل يكن الشيخ يبخل عىل طلبـة العلـم بالنـصيحة والتوجيـه . )٢( ))طويلة
 أنصحكم  ونفيس (( :-رمحه اهللا-طلبة العلم قوله 

ًأوال  .  من تقوى اهللا تبارك وتعاىل من ذلكض ما يتفرع  بتقوى اهللا ثم ببع:ّ
 ال تريدون من وراء ذلك جزاء وال شكورا وال ،  أن تطلبوا العلم خالصا لوجه اهللا:ًثانيا 

 Ý Ü Û Ú ( تصدر املجالس إنام إىل الدرجة التي خص اهللا تعاىل هبا العلـامء حـني قـال

ç æ å ä ã â á à ß Þ   (]١١:املجادلة[ . 
أهنم رسعـان مـا :  االبتعاد عن املزالق التي يقع فيها بعض طالب العلم والتي منها :ًثالثا

يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق أحدهم إىل أن يركب رأسه وأن يفتـي نفـسه وغـريه بـام 
ينـري ، لصالح الذين خلفوا لنا تراثـا عظـيامبدا له، دون أن يستعني بأهل العلم من سلف األمة ا

من العلوم اإلسالمية لنستعني به عىل قضاء كثري من امللامت التي تراكمت عىل العصور وعشنا 
وكانت ظالما دامسا،  واالستعانة بـأقوال الـسلف وآرائهـم يـساعدنا عـىل إزالـة هـذه ، بعضها

كم أننــي عــشت يف زمــن ي أخفــوال، الظلــامت ويرجعنــا إىل منهــل الكتــاب والــسنة الــصحيحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٩  اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب  للسدحان ص ) ١(

  .١/٢٨ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه  للشيباين) ٢(




 

 
٤٠٧ 

 :أدركت فيه أمرين متناقضني
ّحني كان املسلمون مجيعا شيوخا وطالبا عامـة وخاصـة يعيـشون يف بـؤرة  : األمر األول

التقليد ليس فقط للمذاهب  بـل لآلبـاء واألجـداد ونحـن يف خـضم ذلـك نـدعو إىل كتـاب اهللا 
لف الـبالد اإلسـالمية مـن يقـوم مثلنـا أفـراد  ويف خمت، وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم هنا وهناك

كذلك فكنا نعيش مجيعا كالغرباء الذين وصفهم الرسول عليه الصالة والسالم يف بعض األحاديث 
وجاء يف بعض ، )١()إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبى للغرباء( :املعروفة التي منها 

ويف روايـة أخـرى ، )٢()هم ناس قليل صاحلون بني كثري من يعصيهم أكثر ممـن يطـيعهم(الروايات 
  :أقول، )٣( )هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي(

عشنا ذلك الزمان ثم بـدأنا نتبنـى األثـر الطيـب لـدعوة الغربـاء املـصلحني بـني صـفوف 
الشباب املؤمنني ورأينا هذا الشباب يستقيم عىل اجلادة يف كثري من البالد اإلسـالمية، وحيـرص 

هذا هبذه الصحوة التي ملسناها ولكن ما طال فرحنا ، عىل التمسك بالسنة حيثام صحت عندهم
هبذه السنوات األخرية حتى فوجئنا بانقالب وقع يف هؤالء الشباب يف بعض البالد كاد يقـيض 
عىل آثار هذه الصحوة الطيبة، وما سبب ذلك وهنا العـربة إال أهنـم أصـاهبم العجـب والغـرور 

ني مجاعـة الـشباب بسبب ما تبني هلم أهنم أصبحوا عىل يشء من العلـم الـصحيح لـيس فقـط بـ
ّبل حتى بني كثري من شيوخ العلم حني شعروا بأهنم تفوقوا هبذه الصحوة عىل ، املسلم الضائع ّ

ّكـام أهنـم مل يـشكروا اهللا عـز وجـل حيـث ، أهل املشيخة والعلم املنتـرشين يف العـامل اإلسـالمي ّ
فأخــذوا ، يشءّوفقهـم إىل هـذا العلـم الــصحيح وآدابـه بـل اغـرتوا بأنفــسهم وظنـوا أهنـم عـىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨٩ رقم احلديث املسجدين بني زبأر وإنه غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم أن بيان: باب،اإليامن :كتاب ،أخرجه مسلم ) ١(

 .حمققه شعيب األرنؤوط حسن لغريه : ، وقال))٦٦٥٠((أخرجه اإلمام أمحد رقم احلديث ) ٢(

: ، وقـال))٢٦٣٠(( رقـم احلـديث غريبـا وسـيعود غريبـا بـدأ اإلسالم أن جاء ما:اإليامن، باب :أخرجه الرتمذي، كتاب ) ٣(
 .ضعيف الرتمذي : ً ضعيف جدا انظر:الرتمذي حديث حسن صحيح، وقال األلباين




 

 
٤٠٨ 

يصدرون الفتاوى الفجة غري القائمة عىل التفقه بالكتاب والـسنة، فظهـرت هـذه الفتـاوى مـن 
فظنوا أهنا هي العلم املأخوذ من الكتاب والسنة فضلوا بتلك اآلراء وأضـلوا ، آراء غري ناضجة

ية ًكثريا وليس خيفى عليكم ما كان مـن آثـار ذلـك مـن وجـود مجاعـة يف بعـض الـبالد اإلسـالم
الذين أخذوا يرصحون بتكفري كل اجلامعات املسلمة بفلـسفات ال جمـال اآلن يف هـذه العجالـة 

وبخاصة أننا بصدد نصيحة وتذكري لإلخوة طلبـة العلـم والـدعاة لـذلك أنـصح ، للخوض هبا
وأن ال يغـرتوا ، إخواننا أهل السنة واحلديث يف كل بالد اإلسالم أن يصربوا عـىل طلـب العلـم

ــوا مــ ــسمونه بــام جن ــا ي ــق وال يعتمــدون عــىل جمــرد أفهــامهم أو م ــابعون الطري ــام يت ن علــم إن
وأنا سمعت الكثري مـن إخواننـا ويقولوهنـا وبمنتهـى الـسهولة وبكـل بـساطة وال . باجتهادهم

وعنــدما تــسأهلم عــىل مــاذا . أنــا أرى كــذا أو أنــا ال أرى ذلــك.. مبــاالة بعواقبهــا أنــا اجتهــدت 
 العلـامء مـن عذا؟ هل اعتمدت عىل فقه الكتاب، والسنة، وإمجـااجتهدت، فكان رأيك كذا وك

 العلـامء هلـا؟ أو مالصحابة، وغريهم؟ وملا استعنت هل استعنت بكتب الفقه، واحلـديث، وفهـ
هذا يف اعتقـادي سـببه العجـب . هو اهلوى والفهم القارص النظر واالستدالل؟ هو هذا بالفعل

 اليوم ظـاهرة غريبـة جـدا تظهـر يف بعـض املؤلفـات، لذلك أجد يف العامل اإلسالمي. والغرور 
ليقـال فقـط إنـه ألـف يف علـم ! وهي أنه أصبح من هو عـدو للحـديث مؤلفـا يف علـم احلـديث

احلديث ولـو رجعـت إىل هـذا الـذي كتبـه يف هـذا العلـم الـرشيف لوجدتـه جمـرد نقـول مللمهـا 
! ى ؟هـو حـب الظهـور والـربوزما الباعث يا تـر. ّومجعها من هنا وهناك وألف منها كتابه هذا

  .)١ ())حب الظهور قاصم الظهور:(وصدق من قال

 -: ُتأثريه يف إحياء بعض السنن التي هجرت: ًثانيا 
 مـن الــسنن ًاًلقـد كــان أثـر الــشيخ األلبـاين واضــحا أمـام أعــني اجلميـع ولقــد أحيـا كثــري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٥٢  حياة الشيخ األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ١(




 

 

نبغــي تــذكري النــاس هبــا إن مــن الــسنن التــي ي((: -رمحــه اهللا-املهجــورة يقــول الــشيخ األلبــاين 
ً إنام هي ما كان من السنن املدروسة التي أصـبحت عنـد كثـري مـن النـاس نـسيا ، تعليمهم إياها

هكـذا متـوت ، ً وكأنام رسولنا صلوات اهللا وسـالمه عليـه مل يكـن يعلمهـا النـاس مطلقـا، ًمنسيا
متـوت الـسنن وحتيـى : ر وكام جاء يف كثري من اآلثـا، ًالسنن وحتيى البدع حتى يعود األمر غريبا

  .إهنا سنة:  وإذا انترشت بدعة قيل، بدعة: أحييت سنة قيل: فإذا أحييت سنة قيل ،البدع
 فإذا كان ،  أن يتنبه هلاوإتباعهاولذلك الواجب عىل كل مسلم حريص عىل معرفة السنن 

 مـن  فيكتـب لـه أجـر،  وإذا كان ليس مـنهم سـأل عنهـا حتـى حيييهـا، من طالب العلم أحياها
 وذلك من معاين احلديث املشهور الذي أخرجه ، أحيى سنة أميتت بعده عليه الصالة والسالم

قـال رسـول اهللا : اإلمام مسلم وغريه من حديث جرير بـن عبـد اهللا الـبجيل ريض اهللا عنـه قـال
من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرهـا وأجـر مـن عمـل هبـا إىل يـوم (: صىل اهللا عليه وسلم 

 ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من ،  دون أن ينقص من أجرهم يشءةالقيام
 .)١( )عمل هبا إىل يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم يشء

 ،  يعني من فتح طريقا إىل سـنة مـرشوعةهذا احلديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة فإنام
 ،  يمكن معرفتها إال من طريق الرشع وليس من طريـق العقـل الألن كون السنة حسنة أو سيئة

 ألن ذلـك مـن مـذهب املعتزلـة ، فال ينبغي إلنسان أويت ذرة من إيامن أن حيسن أو يقـبح بعقلـه
ًسـواء مـن كـان مـنهم قــديام أو كـان مـن أذنـاهبم حـديثا ُئــك هـم الـذين يـرشعون للنــاس  أول، ً

ً ولـذلك كـان لزامـا عـىل كـل داعيـة حقـا إىل ، بأهوائهم وليس بآيـات رهبـم وبأحاديـث نبـيهم
 ، ُاإلسالم أن يعنى بتذكري الناس ما كان من هذه السنن التي سنها الرسول صىل اهللا عليه وسلم

ًثم أصبحت نسيا منسيا كام ذكرت آنفا ً(( )٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٥١احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة رقم احلديث : باب ، كتاب الزكاة : أخرجه مسلم)١(

 مقال منشور عىل موقع الشيخ حممد نارص الدين األلباين عىل هذا الرابط ) ٢(
= 

٤٠٩ 




 

 
٤١٠ 

 : التي أحياها الشيخ األلباين يف الشام شعائر اإلسالمفمن 
 -: حجاب املرأة املسلمة:  ًأوال

 ًاومن السنن التي أحياها هذا الشيخ الفاضل وكان هلا أثر((: يقول الشيخ حممد الشيباين 
حجـاب : يف الناشئة من اجليل اإلسالمي ويف املجتمع املسلم وما تـزال باقيـة حتـى يومنـا هـذا 

ه التي وصفها من خالل فقهه لألحاديث النبوية التي مل يسبقه إليها أحـد املرأة املسلمة ورشوط
وأخذ بعد ذلك كثري من الكتاب يقتبس هذه القواعد التي استقاها الشيخ من الكتـاب والـسنة 

    .)١ ())ويضعوهنا يف كتبهم
 -:من السنن التي أحياها الشيخ األلباين صالة الرتاويح: ًثانيا

وقـد نبــه فيهــا ،  صــالة الــرتاويح-رمحـه اهللا–هـا الــشيخ األلبــاين ومـن الــسنن التــي أحيا
والرد عىل املخـالفني هلـا حتـى انتـرشت هـذه الـسنة يف كثـري مـن ،اجلمهور إىل السنة يف صالهتا 

 .)٢(مساجد سوريا وغريها من البالد اإلسالمية 

دين يف  املـصىل خـارج  صـالة العيـ– رمحـه اهللا –ومن السنن التي أحياها الـشيخ األلبـاين : ًثالثا 
 : البلد

 بد ال أمة كل  أن وجيتمع،  )٣(كل أمة البد هلا من عرضة(( :– رمحه اهللا–يقول الشيخ األلباين 
 اجلميـع خـروج اسـتحب ولـذلك كثـرهتم وتعلم شوكتهم لتظهر أهلها فيها وجيتمع عرضة من هلا

 ولذلك املسلمني دعوة شهدنوي املصىل ويعتزلن - واحليض اخلدور وذوات والنساء الصبيان حتى
 شوكة عىل الطريقني كلتا أهل ليطلعً وإياباً ذهابا الطريق يف خيالف سلم و عليه اهللا صىل النبي كان

، ))رضب الدفوف(( )٤(و التقليس حسن اللباس استحب الزينة العيد أصل كان وملا ،املسلمني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .٢/٤٨٣  حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين  ) ١(

 .  صالة الرتاويح للشيخ األلباين ) ٢(

ُرضـَوالع)٣( ُوالعارضة ْ َ ِ ُاجلامعة : َ َ ْمتأل ْوالنًحل َاجلراد من َ  .١/٣١٠ قاله صاحب املحيط يف اللغة األفق َ

 .٥/٢٠ قاله ابن فارس صحاب معجم مقاييس اللغة  املالهي ببعض َّالرضب هو: سـَّلتقليا)٤(




 

 
٤١١ 

لـسنة يكـون فيـه صـعوبة ولكـن مـع والبدايـة يف تطبيـق ا.وخمالفة الطريق واخلروج إىل املصىل  
ــع ــاس وتظهــر للجمي ــا الن ــا يألفه ــشيخ حممــد املنجــد .)١())االســتمرار عليه فقــال ((: يقــول ال

وليـست يف املـساجد فبـدؤوا ، األحاديث تدل عىل أن الصالة يف املصىل خارج البلد: ألصحابه
 يف املـصىل الـذي ًبسبعة عرش رجال هو ومن معه، فأقاموا السنة لصالة العيد، والـذين يـصلون

. أحيــا الــشيخ ســنة الــذهاب إليــه يبلــغ عــددهم  اآلن مــن مخــسة آالف إىل ســتة آالف شــخص
 . )٢ ())والفضل بعد اهللا يف هذا مع زيادة انتقال هذه السنة إىل األردن ثم إىل الكويت

مهـا من السنن التي أحياها خطبة احلاجة التي كان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يعل: ًرابعا 
 ))...إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ((أصحابه 

ــاين  ــاء ((:  -رمحــه اهللا-يقــول الــشيخ األلب ــن اخلطب ــدا م ــة عدي ــع اهللا هبــذه اخلطب ًلقــد نف
 وكتبهم وبذلك أحيوا سنة من سنن محيث أخذوا يفتتحون هبا خطبهم، ودروسه ،واملدرسني

  .)٣ ())النبي صىل اهللا عليه وسلم كادت أن تنسى
ومن السنن التي أحياها الشيخ األلباين رمحه اهللا كيفية أداء الصالة كام أداها رسـول اهللا  :ًخامسا

 - :صىل اهللا عليه وسلم
 فقـد ؛ املوضـوع هـذا يف جـامع كتـاب عـىل أقـف مل((: -رمحـه اهللا-يقول الشيخ األلبـاين 

ُمههم ممن - املسلمني إلخواين أضع أن َّعيل الواجب من رأيت ُّ  نبيهم هبدي عبادهتم يف االقتداء َ
صىل اهللا  النبي صالة بصفة يتعلق ما جلميع - أمكن ما - ًمستوعبا ًكتابا - صىل اهللا عليه وسلم 

ِّيسهل بحيث ؛ التسليم إىل التكبري من عليه وسلم صىل  للنبي املحبني من – عليه وقف من عىل َُ
ًحبا اهللا عليه وسلم  رأيتمـوين كـام صـلوا(  :املتقـدم ثاحلـدي يف أمـره بتحقيـق القيـام - ًصـادقا ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤١  صالة العيدين يف املصىل هي السنة لأللباين ص) ١(

  .٤٥ مواقف مثرية يف حياة الشيخ األلباين ص ) ٢(

 و خطبة احلاجة التـي كـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يعلمهـا ٢/٤٨٥  حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه ص ) ٣(
 .أصحابه 




 

 
٤١٢ 

َّشمرت فإين وهلذا .)١( )أصيل  مـن قصدت إليه بام املتعلقة األحاديث وتتبعت ، ّاجلد ساعد عن َ
  .)٢())يديك بني الذي الكتاب هذا ذلك من فكان ؛ احلديث كتب خمتلف
 -:يلومن السنن التي أحياها سرتة املص:ًسادسا

مـن هـذه الـسن التـي أصـبحت غريبـة عـن املـصلني ((: -رمحه اهللا-يقول الشيخ األلباين 
 مـن ،  والتي عمت وطمت البالد اإلسالمية التي طفت فيها أو جئت إليهـا، ًفضال عن غريهم

 أحاديـث كثـرية وقد جاء عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم ....هذه السنن سنة الصالة إىل سرتة 
بالــصالة إىل الــسرتة، فكثــري منهــا مــن فعلــه عليــه الــصالة والــسالم وبعــضها مــن فــيام يتعلــق 

 ، هذا هو السرتة التي كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يصيل إليهـا يف كـل صـلواته.....قوله
 فـيام بعـد ن وإذا كنتم تالحظو، فنرى املسلمني اليوم قد جهلوا هذه السنة وأعرضوا عن فعلها

 هذا مع أن فيه خمالفة رصحيـة ،  فرتى الناس هنا وهناك يصلون ال إىل سرتةوادخلوا أي مسجد
ْ ففيه خمالفـة أرصح مـن ذلـك )٣() كام رأيتموين أصيلواُّصل(:لعموم قوله عليه الصالة والسالم

 ال ، إذا صـىل أحـدكم فليـصل إىل سـرتة( :وأخص من ذلك وهو قولـه عليـه الـصالة والـسالم
  .)٥())٤()هيقطع الشيطان عليه صالت

 -:ومن السنن التي أحياها العقيقة يف الشام :ًسابعا 
أحيا سنة العقيقة، وكانت العقيقة غري معروفة عند النـاس، ((:  يقول الشيخ حممد املنجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٣١األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة واإلقامة وكذلك بعرفة ومجع رقم احلديث :كتاب األذان،  باب : أخرجه البخاري )١(

  .١٨صىل اهللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها  لأللباين ص   صفة النبي ) ٢(

 .تقدم خترجيه أعاله ) ٣(

وقـال األلبـاين )) ٦٩٨((ما يؤمر املصيل أن يدرأ عن املمر بـني يديـه رقـم احلـديث :كتاب الصالة، باب : أخرجه أبو داود )٤(
 .حديث حسن صحيح انظر صحيح سنن أيب داود 

 مقـال عـىل -رمحـه اهللا-وكذلك للشيخ  األلبـاين . ١٦جة النبي صىل اهللا عليه وسلم كام يروهيا جابر لأللباين ص ح: انظر) ٥(
 .سرتة املصيل: موقعه بعنوان 




 

 
٤١٣ 

ة النديــة يف اخلمــسينيات، ووصــلنا إىل عنــدما كــان يدرســنا كتــاب الروضــ(( :قــال أحــد طالبــه
  .)١())العقيقة دعا طالبه وأصحابه لتطبيقها

 يقـيمو، ظهـرت الـسنةيو، أثر فيـهيـ  حـاول أن  إذا حـل يف مكـان-رمحه اهللا-كان الشيخ 
وكان له تأثري عىل من حوله حتى وهـو يف الـسجن كـان لـه تـأثري عـىل ،  البدعةيميتالرشيعة و

وقد كان من نعم اهللا عىل الشيخ نارص أثناء سجنه (( –شيباين حفظه اهللا السجناء يقول الشيخ ال
أن دعا املسجونني إىل ما كان يدعو إليه خارج السجن، وهو الكتاب والسنة، ونبذ االبتـداع يف 

فاسـتجاب ، الدين، واالنقيـاد لقـول اهللا عـز وجـل وقـول رسـوله عليـه الـسالم وتـرك التقليـد
 .)٢ ())لدعوته خلق كثري منهم

 هـل يوجـد –رمحـه اهللا –وبعد هذا االستعراض لتأثر املـدعويني بـدعوة الـشيخ األلبـاين 
 قد نجـح يف دعوتـه وبـارك اهللا لـه يف ذلـك وقـد -رمحه اهللا–أن الشيخ : أحد ينكر هذا ؟ نقول 

وقرت عينه بام وصلت إليـه دعوتـه فقـد بلغـت املـشارق ، أراه اهللا تلك الثمرة وهو ما زال حي
 ولندع له الكالم ليقول لنـا مـا رآه مـن اإلصـالح والـدعوة إىل الكتـاب والـسنة عـىل واملغارب

وبــدأت أدعــو مــن حــويل مــن إخــويت وأصــحايب إىل تــصحيح ((:مــنهج ســلف األمــة الــصالح 
العقيدة، وترك التعصب املذهبي، وأحذرهم مـن األحاديـث الـضعيفة واملوضـوعة، وأرغـبهم 

ا حتى اخلاصة منهم، وكان من ذلك إقامة صالة العيـدين يف إحياء السنن الصحيحة التي أماهت
يف املصىل يف دمشق، ثم أحياها إخواننا يف حلب، ثم يف بالد أخرى يف سوريا، واسـتمرت هـذه 

؛ كــام حــذرت النــاس مــن بنــاء )األردن/ عــامن(الــسنة تنتــرش حتــى أحياهــا بعــض إخواننــا يف 
، "حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد" املساجد عىل القبور والصالة، وألفت يف ذلك كتايب

وفاجأت قومي وبني وطني اجلديد بام مل يسمعوا من قبل، وتركت الصالة يف املسجد األموي، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣  أحداث مثرية يف حياة األلباين للمنجد ص ) ١(

  .١/٢٨ حياة األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه للشيباين ) ٢(




 

 
٤١٤ 

ولقيـت يف سـبيل ! يف الوقت الذي كان يقصده بعض أقـاريب؛ ألن قـرب حييـى فيـه كـام يزعمـون
ه يف اهللا لومـة الئـم، وألفـت  ما يلقاه كل داعيـة للحـق ال تأخـذ- من األقارب واألباعد-ذلك

ُبعــض الرســائل يف بعــض املتعــصبني اجلهلــة، وســجنْت مــرتني بــسبب وشــاياهتم إىل احلكــام  ِ ُ
ال أؤيـد احلكـم القـائم؛ ألنـه خمـالف : وبتـرصحيي لبعـضهم حـني سـئلت الوطنيني والبعثيـني،

ًلإلسالم، وكان ذلك خريا يل وسببا النتشار دعويت ً. 
ــرس اهللا يل اخلــروج ــسورية ولقــد ي ــبالد ال ــن ال ــري م ــسنة إىل كث ــد وال ــدعوة إىل التوحي  لل

والعربية، ثم إىل بعض البالد األوروبية، مع الرتكيز عىل أنه ال نجاة للمسلمني مما أصـاهبم مـن 
االستعامر والذل واهلـوان، وال فائـدة للتكـتالت اإلسـالمية، واألحـزاب الـسياسية إال بـالتزام 

 ؛ وليس عىل مـا عليـه اخللـف - ريض اهللا عنهم-ف الصالحالسنة الصحيحة وعىل منهج السل
ً عقيدة وفقها وسلوكا-اليوم ؛ فنفع اهللا ما شاء ومن شـاء مـن عبـاده الـصاحلني، وظهـر ذلـك -ً

ًجليا يف عقيدهتم وعبادهتم، ويف بنائهم ملساجدهم، ويف هيئاهتم وألبستهم، مما يشهد به كل عامل  ّ
  .)١ ())رفمنصف، وال جيحده إال كل حاقد أو خم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٦١٤ديث الصحيحة ويشء من فقهها و فوائدها   سلسلة األحا) ١(




 

 
٤١٥ 

 :- 
 

 كان لـه أثـر مـشكور، ودعـوة أثـرت يف الـدعاة وطلبـة العلـم -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 
 هلــذه الــدعوة صــدى يف كافــة املجــاالت وعــىل نطــاق واســع مــن بــالد نوعــوام النــاس، وكــا

 . علم فهم يستفيدون من دعوة الشيخ أينام وجد طالبلاملسلمني، ب
 والفتــوى طوقــد ســلك الــشيخ عــدة وســائل للــدعوة، منهــا الكتــاب، واملقــال، والــرشي

 واجلريـدة واملـسجل، فواملحارضة واملنـاظرة واسـتخدم الوسـائل احلديثـة يف الـدعوة، كاهلـات
 .(١) بجواز استخدام الدعاة للتلفاز برشوطىوأفت

وعة ولقد قعد الـشيخ ملثـل هـذه الوسـائل بقواعـد مـن ولقد ظهرت وسائل عديدة  ومتن
 فهام اسرتاح وأراح وانطلق إىل الدعوة إىل اهللا عىل بصرية من أمره ؟

الوسائل نتقسم إىل قسمني منها وسائل كان رسول ((: - رمحه اهللا –يقول الشيخ األلباين 
 . ًها كالغايات متامااهللا صىل اهللا عليه وسلم يتخذها فال ينبغي العدول عنها وجيب التزام

وال ، ًومنها وسائل مل تكن معهودة يف زمنه صىل اهللا عليه وسلم هذه ال جيوز قبوهلا مطلقا
 . ًجيوز ردها مطلقا، بل ال بد فيها من التفصيل

 هلـا، الـسبب يف موكان حدوثها فيهم وتبنيه، إذا كانت هناك وسيلة حدثت بني املسلمني
عن بعض أحكام دينهم فهذه الوسـائل ولـو كانـت حتقـق غايـة ذلك إنام هو انرصاف املسلمني 

 . فال جيوز األخذ هبا
وأما إن كانت هذه الوسيلة حدثت وليسوا هم سبب يف حدوثها أي ليس سبب حدوثها 

فـإذا كانـت هـذه الوسـيلة حتقـق غايـة رشعيـة فيجـوز ، بتقصريهم يف بعض األحكـام الـرشعية
 . األخذ هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٧ص : انظر ) ١(




 

 
٤١٦ 

ًوري جدا أن نرضب عىل كل من هذه األمثلة مثاالفلعله من املفيد بل الرض ً. 
أو الصورة األخرية من الوسائل هذه الوسـائل ، أو النوع األخري، ما يتعلق باملثال األخري

التي بني أيدينا بعضها ليس له عالقة بتقصري املـسلمني يف القيـام بـبعض أحكـام ديـنهم، فهـذه 
 . الصوت إىل أخرهالوسائل مثل السيارة واملقرب للبعيد وأجهزة 

 ، ً ولـو أحيانـاتبنيهـاهذه الوسائل ال أقول فقط هي جائز األخذ هبا بل أقول هي من الواجب 
ً أرضب هبا مـثال كـالنوع األخـري مـن الوسـائل التـي لـيس املـسلمني هـم الكن هذه الوسيلة التي أن

ًتخـذه مـثال لنـوع املسؤلون عن إحداثها بسبب تقصريهم بالقيام ببعض واجباهتم يمكـن اآلن أن ن
ًسبق ذكره آنفا  مما ال يرشع األخذ به، وهذا من وراء مسائل والفقه ينبغي عىل إخواننا طالب العلم 

 . عىل أن يكونوا عىل وقاية منها لكي ال خيتلط احلابل بالنابل وال احلق بالباطل
عـض ًمكرب الـصوت لـألذان  ملـاذا ألهنـا حتقـق غايـة هـذه الغايـة املـرشوعة أخـذت مـن ب

 ، األحاديث الصحيحة املتعلقة باألذان، حيث نحن اآلن نـربط هـذه الوسـيلة احلادثـة بـاألذان 
وانتم طالب علم تذكرون أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ملا هاجر من مكة إىل املدينة مل يكن قـد 
، ًرشع األذان بعد، فعقد جملسا استشاريا ليتخذ هلـم وسـيلة إلعالمهـم بـدخول وقـت الـصالة

ال هذا شـعار النـصارى :  يف وقت الصالة فقال )١(نرضب بالناقوس: تحدثوا فمن قائل يقولف
ال : ًال هذا شعار اليهود فقال قائل نوقـد نـارا عظيمـة فقـال :  فقال )٢(وقبنرضب بال: ومن قال

 . هذا شعار املجوس فانفض املجلس عىل غري شئ

نام أنه يميش يف املدينة فإذا برجل يقف عبداهللا بن زيد األنصاري ريض اهللا عنه رأى يف امل
فوقف عليه فوضع إصبعيه يف أذنيـه ، ًي منه بقية قريبا من األساسقوب، عىل جنب جدار منهدم

فكرب إىل آخر األذان ثم نزل إىل األرض وأقـام الـصالة فأصـبح وجـاء إىل النبـي صـىل اهللا عليـه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اق)١( ُيرضبه الذي : ُوسـُالنَّ ُ َِ صارى ْ ْصالهتم ِألوقات َالنَّ ِ ِ ٌخشبة َ َ َ ْوأخرى ٌطويلة ٌكبرية َ ٌقصرية ُ َ ُالوبيل : ُواسمها َ ِ  انظر القاموس َ

 .٢/٩٤٦ واملعجم الوسيط ١/٧٤٦املحيط 

 .١/٧٧واملعجم الوسيط  ، ١/١١٢٣القاموس املحيط : انظرويزمر فيها ينفخ جموفة أداة : ِّبالضم ُوقـالب)٢(




 

 
٤١٧ 

 والـشاهد اآلن ألقـه عـىل )ا رؤيـا حـقإهن( :وسلم فقص عليه رؤياه، فقال صىل اهللا عليه وسلم
ألقـه أي علمـه األذان ألنـه :  فإن احلـق أن يـؤذن الرائـي لكـن قـال لـه )١(ً أندى صوتا هبالل فإن

ًأندى صوتا منك، فمن املقاصد املرشوعة يف األذان أن يكون املؤذن صـيتا جهـوري الـصوت ، ً
بخـاري مـن حـديث أيب حتى يصل الصوت إىل أبعد مسافة، من أجل ذلـك جـاء يف صـحيح ال

 مـا مـن مـؤذن يـؤذن إال ويـشهد لـه يـوم ، وأنا ال أحفظ احلديث ولكن باملعنى، سعيد اخلدري
ً فكلام كان أمـد صـوتا كلـام كـان أكثـر أجـرا)٢(القيامة من حجر أو مدر  واآلن مكـرب الـصوت ، ً

ت إليهـا حيقق هذه الغاية املرشوعة هبذه وسيلة مرشوعة لكـن انظـر اآلن وهـي نكتـة التـي أرش
ًأنفا، هذه الوسيلة يف اإلقامة ال ترشع خالفا ما عليه اليوم املـساجد ال يفرقـون يف إذاعـة األذان  ً
واإلقامة  بمكرب الصوت، ال يفرقون بـني ذلـك، ألهنـم مل يفقهـوا يف حـروف الرؤيـا حيـنام أذن 

لـك جـرى عمـل امللك الذي رؤي يف املنام، وقف عىل مرتفع، وملا أقام نزل إىل األرض وعىل ذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بـه ليرضب بالناقوس سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول أمر ملا : قال زيد بن اهللا عبدعن (( جاء يف مسند اإلمام أمحد ولفظه ) ١(

 بـه تـصنع مـا قال الناقوس أتبيع اهللا عبد يا له فقلت يده يف ناقوسا حيمل رجل نائم وأنا يب طاف للصالة اجلمع يف للناس
 اهللا أكـرب اهللا أكـرب اهللا تقـول قـال بـىل له فقلت قال ذلك من خري هو ما عىل أدلك أفال قال الصالة إىل به ندعو فقلت قال
 عـىل حـي اهللا رسول حممدا أن أشهد اهللا رسول حممدا أن أشهد اهللا إال إله ال أن أشهد اهللا إال إله ال أن أشهد أكرب اهللا أكرب

 قـال ثـم بعيـد غـري أسـتأخر ثـم اهللا إال إلـه ال أكـرب اهللا أكرب اهللا الفالح عىل حي الفالح عىل حي الصالة عىل حي الصالة
 عـىل حـي الـصالة عـىل حـي اهللا رسـول حممـدا أن أشـهد اهللا إال إله ال أن أشهد أكرب اهللا أكرب اهللا الصالة أقيمت إذا تقول

 عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول أتيـت أصـبحت فلـام اهللا إال إلـه ال أكرب اهللا أكرب اهللا الصالة قامت قد الصالة قامت قد الفالح
 منك صوتا أندى فإنه به فليؤذن رأيت ما هعلي فألق بالل مع فقم اهللا شاء إن حق لرؤيا إهنا فقال رأيت بام فأخربته وسلم
 يقـول رداءه جيـر فخرج بيته يف وهو اخلطاب بن عمر بذلك فسمع قال به ويؤذن عليه ألقيه فجعلت بالل مع فقمت قال

رقـم احلـديث )) احلمـد فللـه سـلم و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول فقـال قال أرى الذي مثل رأيت لقد باحلق بعثك والذي
وصـححه )) ٤٩٩((خرجه أبو داود يف سـننه يف كتـاب الـصالة بـاب بـاب كيـف األذان  رقـم احلـديث وأ)) ١٦٥٢٥((

 .صحيح سنن أيب داود : األلباين،  انظر 

جاء يف صحيح البخاري يف كتاب األذان باب رفع الصوت بالنداء عن أيب سعيد اخلـدري أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ) ٢(
 يـسمع ال  فإنـه بالنـداء صـوتك فـارفع للـصالة فأذنـت باديتك أو غنمك يف كنت فإذا اديةوالب الغنم حتب أراك إين(قال 
  .٦٠٩ رقم احلديث ))القيامة يوم له شهد إال يشء وال إنس وال جن املؤذن صوت مدى




 

 
٤١٨ 

كانوا يف أول اإلسالم ال توجد هـذه املنـابر ، املسلمني قاطبة إىل ما قبل وجود مكربات الصوت
 . ،كانوا يصعدون عىل ظهور املساجد ويؤذنون!ناطحات السحاب 

 هل كانوا يفعلون ذلك يف اإلقامة ؟
ني عـن املـسجد  يقيمون يف املـسجد ألن األذان املقـصود منـه إعـالم اخلـارجاال، كانو: اجلواب

واملقصود من اإلقامة إعالم احلارضين باملسجد، فاآلن إذا استعملنا مكرب الـصوت يف اإلقامـة 
 .! كام نستعمله يف األذان خالفنا السنة

فهذه الوسيلة ذات شقني من زاوية جائز اختاذهـا، ومـن زاويـة أخـرى ال جيـوز اختاذهـا، 
 .  نميز مثل هذا التميز الدقيق؟ففيك

دثــة يمكــن اســتعامهلا فــيام هــو مــرشوع، وال جيــوز اســتخدامها فــيام لــيس مــرشوع وســيلة حا
استعامهلا  كيف نميز ؟ أال هو الفقه الذي دعا الرسول صىل اهللا عليه وسلم ملن شاء من النـاس 

 ويف الـنص اخلـاص املتعلـق بعبـداهللا  )١()ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الـدين(: يف النص العام قال
 فكـان كـذلك كـان ترمجـان )٢()وعلمه التأويل، اللهم فقه يف الدين(: يض اهللا عنهام بن عباس ر

ًوكان فقيها من فقهاء اإلسالم، لذلك ننصح املتحمسني من طالب العلم من إخواننـا ، للقرآن
غيـب ننـصحهم أن يـوفروا جهـودهم، الذين نعرفهم وإخواننا اآلخرين الذين نـؤمن هبـم يف ال

بعـضهم يقـول الوسـائل ... حتى ال يقعوا يف مطبات ، وأن يغتنموا شباهبم يف التوسع يف العلم
ًختتلف باختالف الزمان واملكان، ولكـن ال حيـسن تطبيقهـا وفـق الـرشع إال مـن كـان فقيهـا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: و أخرجـه مـسلم، كتـاب)) ٧١((ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين رقم احلديث :، باب العلم: أخرجه البخاري،  كتاب) ١(

 )) ١٠٣٧((النهي عن املسألة رقم احلديث : الزكاة، باب

صحيح وقد جاء : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقال الذهبي : وقال)) ٦٣٨٧((أخرجه احلاكم يف مستدركه رقم احلديث ) ٢(
) اللهـم علمـه احلكمـة( وجـاء  عنـد البخـاري بلفـظ ) اللهم علمـه الكتـاب(ح مسلم بلفظ يف صحيح البخاري وصحي

 ) .اللهم فقه يف الدين( ًوجاء أيضا بلفظ 




 

 
٤١٩ 

  .)١ (الكتاب والسنة
 -: ففي هذا الكالم من  الفوائد ما ييل

َّصل مسألة الوسائل الدعوية وردها إىل مسألة املصالح املرسلة فمن يرى جـواز املـصالح أ -١
املرسلة فسوف يقـول بجـواز الوسـائل الدعويـة ومـن منـع املـصالح املرسـلة فمـن بـاب أوىل 

 . سوف يمنع الوسائل اجلديدة
ال جيـوز تركـه  يقسم الوسائل الدعوية إىل قسمني، منها ما هو توقيفي -رمحه اهللا -الشيخ  -٢

ًبل ال جيوز أن يزيد عليه أحد شيئا ُ . 
لـيس بـسبب ومن الوسائل ما هو حمل اجتهاد منـه اجلـائز ومنـه املمنـوع فاجلـائز مـا جـاء 

 واملـسجل لألصـوات ومكـرب الـصوت ع من أمور ديـنهم، كاملـذياتقصري املسلمني برتك يشء
 .لألذان وغريها فيجوز استخدامها

سلمني فهـذا ممنـوع ويـدخل يف االسـتدراك عـىل الـشارع واهللا وما كان بسبب تقـصري املـ
)   U T S R Q P O N M L K (:سبحانه وتعـاىل يقـول

مـن أحـدث يف ديننـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو  (: وقول النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم ]٣:املائدة[
 . ًورضب لذلك مثاال كاألذان لالستسقاء والكسوف ،)٢()رد
معرفة اجلائز واملمنوع من الوسائل حيتاج إىل علم وفقه يف الدين لذلك عىل الدعاة وطلبـة  -٣

 .العلم أن جيتهدوا يف طلب العلم وكيفية إنزاله عىل الواقع
وكثرة اجلهل، فبعض املتحمسني للـدعوة ، العلممتى تنشأ الوسائل املحرمة ؟ عند غياب  -٤

قد يعمل بوسائل حمرمة بدعية ويرى أهنا من اإلصـالح والـدعوة إىل اخلـري مثـل الـذي يـؤذن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٥٨  سلسلة اهلدى والنور رقم الرشيط )١(

 ، ومـسلم، ٢٦٩٧إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالـصلح مـردود رقـم احلـديث : الصلح،  باب: أخرجه البخاري، كتاب )٢(
 ..١٧١٨نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور رقم احلديث : األقضية، باب: كتاب




 

 
٤٢٠ 

ويدعو الناس إىل اخلري والفالح فهل هو ، لصالة العيد فهو يذكر اهللا ويرفع صوته بالشهادتني
وأضـل وقـد قـال املـصطفى صـىل اهللا ًآثم ؟ طبعا  ألنه عمل الطاعة يف غري موضوعها وضـل 

 بقـبض العلـم يقـبض ولكـن العبـاد مـن ينتزعـه انتزاعـا العلـم يقـبض ال اهللا إن(: عليه وسلم
ــى العلــامء ــق مل إذا حت  فــضلوا علــم بغــري فــأفتوا افــسئلو جهــاال رؤوســا النــاس اختــذ عاملــا يب
وال حـول وال قـوة !!  ما نشأت البدع إال من باب أهنـا تقـرب إىل اهللا زلفـى ًاوكثري)١()وأضلوا
 . إال باهللا

يــرى الــشيخ جــواز االســتفادة مــن الوســائل التــي أحــدثت بغــري ســبب مــن املــسلمني،  -٥
 يف بعـض األحيـان  يف أمر من أمور دينهم مثل مكرب الصوت لألذان، بـل يـرى أنمكتقصريه

 .يرى الوجوب يف استخدامها
انعقد سببه يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم ومل يفعلـه ما  ضابط عظيم يف الوسائل وهو -٦

ًفمثال استخدام اجلن يف معرفة السحر هـل يـستخدم يف الـدعوة . .فال جيوز للدعاة أن يفعلوه
 هذا من البالء اجلديد الذي ابتيل به املسلمون أعتقد: -رمحه اهللا –إىل اهللا فقال الشيخ األلباين 

Z Y X W ] (: األصـل يف هـذا قولـه تعـاىل عـن اجلـن.يف بالد اإلسالم يف هذا الزمان

a ̀  _ ̂ ــن ، ]٦:اجلــن[)   \ [  ــصال بــاجلن ال جيــوز رشعــا؛ ألن هــذا م ً فاالت
 عن الرسول عليه الـسالم مـن تـالوة بعـض اآليـات القرآنيـة الكهانة، كل ما جيوز هو ما ثبت

عىل املصاب بمس من اجلن، أما خماطبة اجلن وسؤاهلم واالستعانة هبـم زعمـوا عـىل اكتـشاف 
إىل آخره، فهذا من الكهانة التـي ال جيـوز تعاطيهـا، ..السحر وأين موضوع، ومن الذي سحر

ًمـن أتـى كاهنـا ( : األحاديث الـصحيحة أنـهوالتي قال عنها الرسول عليه السالم يف كثري من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفـع : العلـم، بـاب:  ومـسلم يف كتـاب))١٠٠((كيف يقبض العلم رقـم احلـديث : العلم، باب: أخرجه البخاري، كتاب) ١(

 )).٢٦٧٣((العلم وقبضه رقم احلديث 




 

 
٤٢١ 

، فهذا القرين اإلنيس بـاجلني حيـنام يـسأله عـن )١()َّفصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد
 ويستعني به فقد شـمله يشء وجييبه فيصدقه، فقد شمله هذا الوعيد، كذلك الذي يذهب إليه

ًهذا الوعيد، فال جيوز تعاطي هذه املهنة إطالقا إال يف هـذه احلـدود الـضيقة جـدا جـدا، وهـي  ً ً
إىل آخـر ..تالوة بعض اآليات عىل املرصوع لعل الصارع له اجلني خيرج منه، أما سـني وجـيم

  .)٢(.))ما هنالك من تفاصيل، فهذا ال جيوز يف اإلسالم
ً فيها أن ال تصادم الكتـاب والـسنة فمـثال رجـل أراد أن يـدعو قـوم وهـو الوسائل يشرتط -٧

 ثـم دعـوهتم حليتـيملتحي فيقول لـو جئـتهم وأنـا ملتحـي ال يـسمعون يل ولكـن لـو حلقـت 
هذه وسيلة حمرمة  ألنه حلق اللحية خمالفة ألوامر اهللا وأوامر الرسـول صـىل اهللا !!! استجابوا 

 البـارات واملـسارح املعـروض عليهـا مـا يـسخط اهللا  يقـول ًعليه وسلم ومثله أيضا العمـل يف
هل جيوز للمسلم أن يعمـل يف ظـل نظـام (( وقد سئل هبذا السؤال -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 

ال يوجـد يف ((: باطل بقصد الدعوة إىل اهللا مثل أن يعمـل يف مؤسـسة ربويـة أو حمـل للخمـر ؟
ال جيـوز أن يتعـاطى هـذا العمـل املنكـر يف سـبيل أن فاملسلم ، اإلسالم أن الغاية تربر الوسيلة

ًحيقق أمرا معينا معروفا ً فالعمل يف مؤسسة ربوية ال جيوز يف الرشيعة اإلسـالمية مهـام ادعـى ، ً
 . أن القصد حسن رشيف

ًكيف يمكن ملن يؤمن باهللا ورسوله أن يعترب نفسه مطيعا هللا وهو يأيت عمال لعنه عليـه رسـول  ً
يه وسلم وأعني هبذا اإلشارة إىل احلديث الـصحيح وهـو قولـه صـىل اهللا عليـه اهللا صىل اهللا عل

 ففي هذا احلـديث لعـن الكاتـب، )٣()وكاتبه، وشاهديه، لعن اهللا آكل الربا، وموكله(: وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمحـد يف مـسنده مـن )) ٢٠٣٤٨((ود ريض اهللا عنـه رقـم احلـديث أخرجه عبدالرزاق يف مـصنفه مـن حـديث ابـن مـسع) ١(

  .١٤٠غاية املرام ص : ، وصححه األلباين انظر))٩٥٣٢((حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه رقم احلديث 

 . ٣/١٠٧٣ موسوعة العالمة اإلمام جمدد العرص حممد نارص الدين األلباين لشادي نعامن ) ٢(
 )) .٤١٧٧((لعن آكل الربا وموكله رقم احلديث : ع، بابالبيو:أخرجه مسلم، كتاب ) ٣(




 

 
٤٢٢ 

ن اللعنـة فاسـتحق هـذا الكاتـب اللعـن وما إىل ذلك ألنه يتعاون مع أكلة الربا وهـم يـستحقو
ًمعهم ألنه يساعدهم عىل منكرهم فليس يف اإلسالم تربير الوسيلة، وهـو منكـر إسـالميا مـن 

وهي الدعوة إىل اإلسالم أو خدمة اإلسالم من هذا الطريق غـري املـرشوع، ، أجل غاية رشيفة
م أن خيتار من األعـامل فنقول عىل كل مسلم اضطر أن يعيش حتت راية دولة ال حتكم باإلسال

والوظـائف مـا ال حيرمـه اإلسـالم، ثـم يــستطيع يف الوقـت نفـسه أن يـدعو لإلسـالم يف نفــس 
فهنا يفرق الشيخ بني الوسيلة والغاية فإذا كانت الوسيلة حمرمـة ، )١())الوظيفة التي يعمل فيها

 ُ الداعيـة وفـقوقـد جعـل اهللا سـبل كثـرية مباحـة إذا سـلكها، فال جيوز للداعية أن يستخدمها
 . بإذن اهللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٠٣حممد ابراهيم ص :   احلاوي من فتاوى الشيخ األلباين  مجع ) ١(




 

 


 

ومنارة من منارات العلـم واهلـدى واخلـري يف أمـة  ، علم بارز -رمحه اهللا-الشيخ األلباين 
ومـا ، امذانـا صـوآ، وفتح اهللا عىل يديه قلوبا غلفـا ،  واملسلمنياإلسالمنفع اهللا به أمة اإلسالم، 

 . وغريهازال طلبة العلم ينهلون من فيض علمه من خالل األرشطة السمعية والكتب املقروءة

 سـريهم  ،نهج الـسلف مـالشيخ اجلليل وغريه من العلامء املخلصني الناصحني السائرين عىل  
ًتعترب حافزا إيامنيا للتأيس هبم ، خر هبا أيامهمواالستفادة من الدروس التي تز،  واقتفاء آثارهم،ً

ومعرفة سريهم ومناهجهم يف الدعوة إىل اهللا من أسباب النجاح للداعية، وقد تؤثر يف الداعيـة 
ًوطالب العلم موقف من مواقف الشيخ فال تزال تعرض له دائام وأبـدا طـوال حياتـه الدعويـة  ً

 أنفعهـم وكـان .مالعلـ مقادير يف ، خمتلفة أحواهلم ، مشايخ لقيت((: يقول ابن اجلوزي رمحه اهللا
 احلـديث علـامء مـن مجاعة لقيت و .منه أعلم غريه كان إن و ، بعلمه منهم العامل صحبته يف يل

 يأخـذون و ، وتعـديل جـرح خمرج خيرجوهنا بغيبة يتساحمون كانوا لكنهم و يعرفون و حيفظون
 عبـد قيـتل  و:خطـأ وقع إن و اجلاه ينكرس لئال باجلواب يرسعون و ، أجرة احلديث قراءة عىل

 ًأجـرا يطلـب كـان ال و، غيبة جملسه يف يسمع مل السلف قانون عىل فكان ، )١(األنامطي الوهاب
 أنـا و ــ فكـان، بكاؤه اتصل و بكى الرقاق أحاديث عليه قرأت إذا كنت و ، احلديث سامع عىل

 الـذين املـشايخ سـمت عـىل كـان و .قواعـد يبنـي و، قلبـي يف بكاؤه يعمل ـ حينئذ السن صغري
 ، الـصمت كثـري فكـان ، )٢(اجلـواليقير منـصو أبـا الـشيخ لقيـت و .النقـل يف أوصـافهم سمعنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كثـري مـتقن حـافظ: سـعد وأبـ قـالهــ ٤٦٢ ولد سـنة بغداد مفيد احلافظ األنامطي املبارك بن الوهاب عبد الربكات أبوهو )١(

 املحـرم يف تـويف نـسخة به وحصل قرأه إال نازل أو عال جزء بقي ما لعله وخرج مجع الدمعة رسيع الرواية واسع السامع
  ٢٠/١٣٤،  وسري أعالم النبالء ١/١٨٢ذيل طبقات احلنابلة :انظر ترمجته  سنة وسبعون ست وله

 ابـن  قـال.بغـداد مفـاخر مـن وهو: القفطى ابن الق .هـ٤٦٦سنة  مولده.واللغة باألدب عامل: اجلواليقى أمحد بن موهوب )٢(
 سـئل وربـام حمققـا، متقنـا يقـول، فـيام التحـري شـديد الصمت، كثري فكان اجلواليقى، منصور أبا الشيخ لقيت: اجلوزى

= 

٤٢٣ 




 

 
٤٢٤ 

  .ًحمققا ًمتقنا ، يقول فيام التحري شديد
  .يتيقن حتى فيها فيتوقف ، غلامنه بعض بجواهبا يبادر التي الظاهرة املسألة سئل وربام
 .بغريمهـا انتفاعي من كثرأ الرجلني هذين برؤية فانتفعت . الصمت و الصوم كثري وكان

  .بالقول الدليل من أرشد بالفعل الدليل أن احلالة هذه من ففهمت
 ما تفريطهم بدد و القلوب عن فراحوا ، مزاح و انبساط يف خلوات هلم كانت مشايخ ورأيت
 إىل يلتفت أن أحد يكاد فال ، مماهتم بعد نسوا و ، حياهتم يف هبم االنتفاع فقل . العلم من مجعوا

 .)١())مصنفاهتم
الشيخ األلباين رمحه اهللا يعترب صورة ناجحـة للداعيـة حيـث سـخر عمـره كلـه يف إقامـة  

رشع اهللا والذود عن سنة املصطفى صـىل اهللا عليـه وسـلم وتبـصري املـسلمني بـدينهم وحماربـة 
 . البدع واخلرافات

 كيف يمكن لنا أن نستفيد من منهجه وطريقته يف الدعوة إىل اهللا ؟
األمر عظيم وكبري إذا كنا أمام جبل راسخ يف العلم وبقية مـن بقايـا الـسلف الـصالح إن 

 ضـم اسـمه مـع املتقـدمني -رمحـه اهللا-وعلم من أعالم املسلمني بـل أقـول إن الـشيخ األلبـاين 
ــل  ــن حنب ــن ماجــه وأمحــد ب ــسائي واب ــل كالبخــاري ومــسلم وأيب داود والرتمــذي والن األوائ

ًال يذكر غالبا حديث يف خطبة مجعة أو حمارضة أو كلمة عابرة ألحـد والدارمي واإلمام مالك ف
الدعاة األفاضل إال ويـذكر مـن صـحح احلـديث وكـذلك غالـب الكتـب والرسـائل اجلامعيـة 

 . الرشعية تورد حكم الشيخ األلباين عىل احلديث
 -: وسيتم معرفة كيفية االستفادة من منهجه يف الدعوة إىل اهللا عىل النحو التايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و سـري أعـالم ١٠/١١٨انظر ترمجتـه املنـتظم  يتيقن حتى فيها فيتوقف غلامنه، بعض بجواهبا يبادر التي الظاهرة املسألة =

 .٧/٣٣٥،  واألعالم للزركيل ٢٠/٨٩النبالء 

 .١٠٦ صيد اخلاطر  البن اجلوزي ص  ) ١(
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 -: أوجه االستفادة من املوضوعات التي تكلم عنها األلباين: ًأوال
وأهم تلـك املوضـوعات هـي العقيـدة الـصحيحة القائمـة عـىل الكتـاب والـسنة وإمجـاع 
األمة، وقد كان له القدح املعىل والنصيب العظيم من دعوة الشيخ فقد ألـف كتـب عديـدة يف 

ًأو حتقيقـا أو تأليفـا ، ًالعقيدة إما رشحا وكـذلك لـه العديـد مـن املحـارضات يف العقيـدة وأمـا ً
 . ًالفتاوى فهي كثرية جدا يف هذا الباب

فعىل الداعية املسلم احلريص أن ال هيمل هذا اجلانب ويعطيه من وقته وجهده الشئ العظـيم، 
 عليه غريه فال خري يف علـم وال عمـل إذا كـان يفتقـد العقيـدة يوليعلم أنه األساس الذي ينبن

 ويقول  ]٢٣:الفرقان[)   J I H G F E D C B (:ة قال تعاىل الصحيح
̈ © ª  (:اهللا لنبيــه صـــىل اهللا عليــه وســـلم   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

َالزمر[)   » ¬ ®  . ي به الداعية وهو أهم املهامت وأوىل ما يعتن ]٦٥:ُّ
ولــو نظــرت ، إن نجــاح أي داعيــة  مــرتبط بالعقيــدة، فــإذا نجــح فيهــا فــام بعــدها أســهل

وتأملت أخي القـارئ إىل العلـامء البـارزين الـسابقني والالحقـني لوجـدت أن هنـاك صـفات 
 اإلمام أمحـد كيـف تأمل يف حال، مشرتكة، أهم صفة هي الدعوة إىل التوحيد، وحماربة الرشك

وأحفـظ منـه ولـه طلبـة أكثـر ! فع ذكره وأعىل شأنه مع أنه يف عرصه من هو أعلم منـه أن اهللا ر
ولكن ملـا جـاءت الفتنـة وجـاء العـذاب وجـاء أمـر الـسلطان انـربى اإلمـام ليـدافع عـن ! منه 

وليعلنهــا رصحيــة أمــام النــاس ال حيــايب و ال يــداهن، فنــرصه اهللا وكتــب لــه الــسرية ، العقيــدة
 وهكـذا العلـامء مـن بعـده حتـى عـرص )١(حق إمام أهل الـسنة واجلامعـة وصار يتبوأ ب، احلسنة

ومحى الـسنة املحمديـة ودعـا النـاس إىل ، شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكيف نرش عقيدة السلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  وسري أعـالم ٥/١٠١٠، ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي،  وتاريخ اإلسالم  ٦/٩٠  سريته يف تاريخ مدينة بغداد ص ) ١(

 .١١/١٦٠،  والبداية والنهاية ١١/١٧٧النبالء 




 

 
٤٢٦ 

 ففتح اهللا عليه وصارت كتبه و فتاويه منار هـدى، ورصح مـن رصوح ، إتباع الكتاب والسنة
 بارز إذا قيل شيخ اإلسالم اجتهت العقـول والقلـوب العلم واخلري والربكة، وصار اسمه علم
وكذلك ممن دافع عن العقيدة وذب عن الـسنة تلميـذ ، إىل اإلمام أمحد بن عبداحلليم بن تيمية

ًشيخ اإلسالم ابن القيم اجلوزية فقد أبىل بالء حسنا وصدق مع اهللا ففتح اهللا عليه  وصـارت ، ً
، خ حممد بن عبـدالوهاب والنـاس يف جاهليـة جهـالءأقواله عليها نور وهلا قبول ثم جاء الشي

ورشك وختبط،  وبدع ومنكرات فجدد الدين، وحارب الرشك والبدعة وأعـاد األمـة عـىل مـا 
 . كانت عليه أيام الرسول صىل اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين

ب  ليكمل العقد الثمـني فنـرش عقيـدة الـسلف وحـار-رمحه اهللا-ثم جاء الشيخ األلباين 
 يف هـذا العـرص للداعيـة الـسلفي ًالبدعـة وأقـام رصح التوحيـد، فرفـع اهللا شـأنه وصـار مثـاال

 .املوحد
 -: ومن املواضيع التي طرقها بقوة ويمكن للدعاة أن يستفيدوا منها

وتـصفية أحاديـث النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن ، موضوع السنة ونرشها بـني النـاس
 . حاديث الضعيفةاألحاديث املوضوعة واملكذوبة واأل
 العديـد مـن الكتـب ف  يف تصفية السنة، وأل- رمحه اهللا -وقد أفنى عمره الشيخ األلباين

 .يف ذلك منها السلسلة الصحيحة و السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها يف األمة
 ِومن املواضيع التي طرقها الشيخ األلباين وبينها للناس ولقي من الشدة والعداء من قبل كثـري

 ونبـذ التعـصب ، من الفقهاء واملقلـدين موضـوع األخـذ بالـدليل، وتقديمـه عـىل قـول البـرش
 إذا جاء الدليل وظهر األثـر فاحلجـة يف كـالم اهللا، وكـالم الرسـول صـىل اهللا والتقليد األعمى

والفـالح والنجـاح ، أما بقية البرش فكل يؤخذ من كالمه ويرد وال عصمة ألحد، عليه وسلم
 . تاب والسنة عىل فهم سلف األمةيف إتباع الك

، ومن املواضيع التي طرقها الشيخ األلباين رمحه اهللا أنـه كـان ينظـر يف واقـع األمـة ومـا حتتاجـه
 ففـي النكـاح وبنـاء األرسة ألـف ،فيقدم هلم النصيحة، ويدهلم عىل السنة يف كل مـا حيتاجونـه




 

 
٤٢٧ 

 ويف ))أحكام اجلنـائز(( اسمه ًا كتاب ويف وقت املصيبة واملوت ألف))آداب الزفاف(( اسمه ًاكتاب
 لتبرص املسلمني كيف يعبدوا رهبم عـىل طبـق مـا كـان ًاالصالة ويف احلج ويف الصيام ألف كتب

 . يفعله النبي صىل اهللا عليه وسلم
 - :وقد أوىل الشيخ األلباين  موضوع األخالق والسلوك عناية عظيمة 

وكـذلك ، وقـام بتحقيـق الكتـاب، لنساءفقد رشح كتاب األدب املفرد لإلمام البخاري ل
 ،سـمحا  كـانفقـد، حقق كتاب رياض الصاحلني وطبق هذه األخالق يف نفسه مع املـدعويني

قمـة يف التواضـع و الرمحـة  وكان، أحد كل من قريبا، سهال، رفيقا، األخالق دمث، متواضعا
ة تتنـازل عـن والعطف والكرم والشجاعة وحفظ الود وحفظ اجلار  ويتـأمل عنـدما يـرى األمـ

 العـادات من هو و ، الطعام إطعام فضل((: - رمحه اهللا-أخالقها وقيمها يقول الشيخ األلباين
 توكيـد أيـام ذلـك أكد و اإلسالم جاء ثم ، األمم من غريهم عىل العرب هبا امتاز التي اجلميلة

 دان مـن إال لهـمال ، تستذوقه ال و ، أوربا ذلك تعرف ال بينام ، )١(الرشيف احلديث هذا يف كام
 يف بأوربـا يتـأثرون بـدؤوا قومنـا أن لـه يؤسـف ممـا إن و ، نحـوهم و كاأللبـان منهـا باإلسالم
 هلا يلقون ال و بالضيافة هيتمون ال فأخذوا ، خالف ما و منها اإلسالم وافق ما ، حياهتا طريقة
 صـديق أي جاءنـا إذا لبـ هذا نريد لسنا و ، الرسمية املناسبات يف منها كان ما إال اللهم ، باال

 ثالثـة علينـا لـه حـق فذلك ، ضيافتنا عليه نعرض أن و ، دورنا له نفتح أن علينا وجب مسلم
 العرص هذا يف املسلم يسمعها التي العجائب من إن و، الصحيحة األحاديث يف جاء كام ، أيام

 من اللفظيني دعاهتا من كثري يف نجد ال إذ ، الصحيح قدرها يقدرها ال ممن ، بالعربية االعتزاز
 الكريمـة األخـالق مـن غريهـا و ، العـزة و ، الغـرية و ، كـالكرم ، العربية األخالق فيه تتمثل
 : قال من اهللا رحم و ، األمم مقومات من هي التي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )) .٤٤((،  وهو من أحاديث السلسلة الصحيحة حيمل الرقم ))خياركم من أطعم الطعام((يقصد حديث ) ١(




 

 
٤٢٨ 

 )١(ذهبوا أخالقهم ذهبت هم فإن            بقيت ما األخالق األمم إنام و
  :وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قول منه وأحسن

 .)٣( )))٢() األخالق ) صالح رواية يف و ( مكارم ألمتم بعثت إنام(
 .  اإلستفاده من منهجه فيام يتعلق بالدعاة-:ًثانيا 

حيملــون الــدعوة إىل النــاس، ويبلغــون ديــن اهللا وهــم ورثــة األنبيــاء الــدعاة هــم الــذين 
ًوالرسل وهم مصابيح هداية، فكان لزاما عىل العلامء أن هيتموا بالـدعاة وأن يكونـوا وإيـاهم  

ينـصحهم ، ً قريبـا مـن الـدعاة- رمحـه اهللا-عىل قلب رجل واحد، ولذلك كان الشيخ األلباين
 . والدنيا إىل ما فيه صالح الدين مويوجهه

 -رمحـه اهللا-ويمكن للدعاة أن يستفيدوا من طول املـدة التـي دعـا فيهـا الـشيخ األلبـاين 
وكتـب شـيخ ، ًفهي مدة طويلة جدا منذ أن شب عىل طلب العلـم، وتعـرف عـىل كتـب الـسنة

  كـان ال يكـل وال يمـل مـن الـدعوة إىل ، والشيخ حممد بن عبـدالوهاب، اإلسالم وابن القيم
 . والرشكيات والبدع املضلة، وتصفية العقيدة مما دخلها من الوثنيات، لصالحمنهج السلف ا

وهو يأمل ويتشوف ، يريد أن يصل إليه فمكث مدة طويلة،  بني عينيةً ماثالًاكان هدفه واضح
بـل يـستلهم جـده وقوتـه مـن سـرية ، ًومل يدخل اليأس يوما من األيام إىل قلبه، أن يرى الثمرة

 . ه وسلم، ومن سري العلامء السابقني املصلحنيالنبي صىل اهللا علي
 ًا متعــددة ومتلونــه بــل منهجــمنــاهج مل يكــن الــشيخ األلبــاين متخــبط يف دعوتــه، جيــرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيت يشابه مطلع هذا البيت وخيتلـف عجـزه ١٦٦ص :  وانظر١٢الشوقيات ص :هذا البيت منسوب ألمحد شوقي انظر ) ١(

 :وهو قوله 
  بقيت   فإن تولت مضوا يف إثرها قدماوإنام األمم األخالق ما

،  وصـححه األلبـاين ))٢٧٣((،والبخـاري يف األدب املفـرد رقـم احلـديث ))٨٩٣٩((أخرجه اإلمام أمحد رقـم احلـديث ) ٢(
 )) .٤٥((صحيح األدب املفرد،  والسلسلة الصحيحة رقم احلديث : انظر

  .١/٤٣  سلسلة األحاديث الصحيحة ) ٣(




 

 
٤٢٩ 

 ، األقوم الطريق هو ذلك إن معتقد أنني فحسبي(( :- رمحه اهللا - يقول الشيخ األلباين، ًاواحد
 الـسلف سـلكه الـذي وهـو ، املرسـلني سـيد مـدحم نبينـا َّوبينه ، املؤمنني به تعاىل اهللا أمر الذي

 إىل اليـوم ينتمـي الـذين - األربعة األئمة وفيهم بعدهم، ومن والتابعني الصحابة من الصالح
 إليهـا، والرجـوع بالـسنة، التمـسك وجـوب عىل متفق وكلهم ،- املسلمني مجهور- مذاهبهم

ِعليه اهللاَُّ َّىلَص شأنه فإن ًعظيام؛ القائل كان مهام خيالفها، قول كل وترك ْ َ َوسلم َ ََّ  وسـبيله أعظم، َ
 .أقوم

 باحلـديث؛ بالتمـسك أوامـرهم وتبعـت آثارهم، واقتفيت هبداهم، اقتديت فإين ولذلك
 وإعرايض املستقيم، النهج هذا هنجي يف األثر أكرب األوامر هلذه كان ولقد أقواهلم، خالف وإن
 عن هذا املنهج الكتاب والسنة عىل طريق سـلف  ومل يتغري ومل يتبدل، )١()).األعمى التقليد عن

اجتمعـت ذات ((: ودعوة الناس إىل هذا املنهج الصحيح يقـول الـشيخ سـمري الـزهريي، األمة
ُيــوم يف عــامن بــبعض طــالب العلــم وكالعــادة يف مثــل هــذه املجــالس ذكــر الــشيخ وإذا بأحــد ، َّ

عر بجدوى مناقـشة الـرد لعـدم احلضور حيمل عىل الشيخ محلة شعواء الختالف املنهج، ومل أش
َّإنصافه أوال، وثانيا لغضبه الشديد الذي أخرجه عن حد االعتدال ً إذا كنـت تـرى :  فقلت لـه ، ً

فهـو خـري مـن ،  فلـامذا ال توجـه لـه النـصح مبـارشة- وهو ليس كام ترى–الشيخ هبذه الصورة 
أنا مل أره :  جربت؟ فقال هل: األلباين ال يقبل النصيحة فقلت : غيبتك له ووقيعتك فيه ؟ فقال

هذا رجل تأثر كل هذا التأثر بمـشاخيه ! فقلت يف نفيس سبحان اهللا . قط ولكن هذا متواتر عنه 
، دون أن يبحث هو عن احلق أو أن يلتقي بالشيخ ومها يف بلد واحد ومىض عليهام سنوات عدة

ومـنهم ، ب العلـمًودعـوت مجوعـا مـن طـال، ثم كان أن رتبت أمسية علمية مع الشيخ يف بيتي
واسـتأثر صــاحبنا بأغلــب ، ُذلـك املخــالف يف ذلــك الوقـت، ومل أعلــم الــشيخ بـشئ مــن ذلــك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥بي صىل اهللا عليه وسلم لأللباين ص   صفة صالة الن) ١(




 

 
٤٣٠ 

وملا ، َّاملجلس وناقش الشيخ وجادله وعال صوته واحتد حتى إنني بدا عيل الغضب واإلحراج
 البـسمة وجـه و اهللا مل تفـارق، ال عليـك: ًعرف ذلك الشيخ يف وجهي التفـت إيل مبتـسام قـائال
وسـعة صـدر كعادتـه رمحـه ، مع طول بـال، الشيخ ومازال يرد عليه باحلجة من الكتاب والسنة

أنـا أمحـد اهللا عـز و جـل أنـك تغـريت وأننـي  : اهللا ويف هناية املجلس قـام الرجـل وقـال للـشيخ 
 وهل أنت التقيت معي قبل اليوم ؟: فقال الشيخ ! لقيتك بعد هذا التغري 

شيخ إىل أحد إخوانه من الشام ممن صحبوه يف الدعوة السلفية فأشار ال. ال : قال الرجل 
َّ وكان ضيفا يف تلك األيام عىل الشيخ يف عامن– أنا مل أتغري وهـذا صـحبني أكثـر مـن :  وقال-ً

  . )١ ())عرشين سنة يف الدعوة ويعرف عني هذا

 هيا، والومما يستفاد من الشيخ رمحه اهللا للدعاة تلك الوصـايا والنـصائح التـي كـان يـسد
 .يبخل هبا الشيخ عىل الدعاة 

 .  فيام يتعلق باملدعوين– رمحه اهللا – اإلستفاده من منهجه -:ًثالثا 
ًأن حيرص الدعاة عىل كافة املدعويني سواء كانوا علامء أو دعاة أو والة وحكام وكـذلك 

-باين حيرصون عىل الكبار والصغار والرجال والنساء وحيث ما حلوا كام حرص الشيخ األل
أو كبار أو صـغار وكـان يتلطـف هبـم ،  عىل كافة املدعويني سواء من رجال أو نساء-رمحه اهللا

ويدعوهم برفق ويرمحهم وحيرص كل احلرص عىل هدايتهم وأن يـسلكوا الـرصاط املـستقيم 
 . وقد مر بنا أمثلة يف املبحث الثاين من الفصل الرابع

اين يف املدعويني أن الشيخ حيب قضاء حوائج ومما يستفيده الداعية من منهج الشيخ األلب
الناس وتفريج كرهبم وتسهيل كل أمر يصعب عليهم وقـد مـر بنـا أمثلـة عـىل ذلـك يف مبحـث 

 .عطاء الشيخ وكرمه 
 صحبة – يعني األلباين رمحه اهللا –صحبت الرجل ((:يقول الشيخ حممد حممود أبو رحيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٨ بواسطة كتاب اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب ص ٤٢  حمدث العرص لسمري الزهريي ص )١(




 

 
٤٣١ 

ي من فتاة سـورية اختارهتـا يل زوجتـه خدجيـة شهوده زواج:ختللها مواقف مشهودة كان أمهها 
ُقادري، وشهد يل بمتابعة الدراسة العالية يف جامعة أم القرى شهادة مكتوبـة حفظـت يف ملفـي 

 .)١( ))الشخيص
  . فيام يتعلق بالوسائل واألساليب– رمحه اهللا –اإلستفاده من منهجه : ًرابعا 

ئل واألسـاليب عـىل وفـق مـا جـاء يف لقد تعامل الشيخ األلباين رمحه مع موضـوع الوسـا
 .ًالكتاب والسنة وهذه طريقته دائام يف كل أمر حياول أن يربط ذلك بالكتاب والسنة

z y x w v } |  (:شيخ يتبع القرآن يف قوله تعاىل الفاألساليب كان 

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   (
( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: وقوله ]١٢٥:النحل[

J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :(] آل
 الرفق ما كان يف شئ إال زانه وما نزع من ( :وقول النبي صىل اهللا عليه وسلم ]١٥٩:عمران

 ، ، فكانت دعوة الشيخ تقوم عىل احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باحلسنى)٢()شئ إال شانه
بحث املوكان الرفق أصل أصيل يف الدعوة إىل الكتاب والسنة، وقد مر بنا كالم الشيخ يف 

رشوعة من املوعظة واجلدال و التنوع  وكان يتخذ كل األساليب امل، الثالث من الفصل الرابع 
وكان يستخدم أسلوب الرتغيب والرتهيب وامتاز الشيخ .يف األسلوب بحسب حال املدعو 

 . بأسلوب اإلقناع  اهللارمحه
 -:ًوأما الوسائل الدعوية فقد وضع هلا الشيخ ضابطا ينبغي أن يستفيد منه الدعاة وهو 

سلم فيجب عىل الدعاة أن يـستخدموها وال كل وسيلة أستخدمها النبي صىل اهللا عليه و -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦نور الدين طالب ص :   مقاالت األلباين مجع ) ١(

   .٤٢سبق خترجيه ص ) ٢(




 

 
٤٣٢ 

 .جيوز أن يزيدوا عليها
 بـل قـد يـصل ، كل وسيلة جاءت من غري تقصري املـسلمني يف ديـنهم فيجـوز األخـذ هبـا -٢

 .األمر إىل وجوب األخذ هبا لتبليغ دين اهللا عز وجل 

ألن ، كل وسيلة جاءت بسبب تقصري املسلمني يف أمر من أمور دينهم ال جيوز األخذ هبـا -٣
O N M L K J   (:األخذ هبا يعني اسـتدراك عـىل الـشارع احلكـيم القائـل

 U T S R Q P   (]٣:املائدة[ . 

ال جيوز استخدام الوسائل املحرمة للوصول إىل الغاية فليس يف اإلسالم أن الغايـة تـربر  -٤
 .الوسيلة 

 وم الشيخ رمحه اهللا الوسائل التي تنطبق عليها القواعد املتقدمـة، من هذا املنطلق استخد
 .وصل علمه ودعوته إىل بلدان كثرية واستفاد منه طلبة كثريون

 




 

 
٤٣٣ 


 :أهم النتائج والتوصيات 

احلمد هللا عىل توفيقه وإعانته عىل إكـامل هـذه الرسـالة فبعـد أن عـشت مـع سـرية الـشيخ 
 فرتة زمنية ليست بالقصرية حاولـت قـدر االسـتطاعة أن أصـل إىل هـدف - رمحه اهللا–األلباين 

 إىل اهللا وقد خلص  يف الدعوةتوضيح منهج وجهود الشيخ األلباين: هذه الرسالة العلمية وهو 
  -:البحث إىل نتائج متعددة من أمهها 

وقد بقيت مهمة الدعوة إىل اهللا هلا فضل عظيم ورشف كبري فهي مهمة األنبياء واملرسلني : ًأوال
وقد جاءت اآليـات واألحاديـث .البالغ للدعاة بعد النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل قيام الساعة

 .الكثرية املبينة لفضل الدعوة والدعاة إىل اهللا
العلامء هم ورثة األنبياء وهم الدعاة إىل اهللا وال يصح أن يفرق بني العلـم والـدعوة فكـل : ًثانيا

 .عامل داعية وال عكس
علامء املعارصين البـارزين، وهـو ممـن نفـع اهللا بعلمـه وجهـوده الدعويـة ال الشيخ األلباين من :ًثالثا 

تعترب من أكـرب اجلهـود العلميـة ، حيث ترك مكتبة إسالمية يف خدمة السنة وعلوم الرشيعة، الكبرية
 .ب البارزينوله العرشات من الطال، كام ترك الكثري من األرشطة العلمية والدعوية، املعارصة

 الداعية الناصح الصادق ال بـد لـه مـن االبـتالء واالختبـار فـشيخنا األلبـاين واحـد مـن :ًرابعا 
 فقد ابتيل بعدة ابتالءات كانت نتائجها ارتفاع اسم األلبـاين ودعوتـه يف األفـاق ، هؤالء الدعاة

 .واألقاليم فأثنى عليه العلامء والدعاة 
 -:اين يف الدعوة إىل اهللا باآليت  متيز منهج الشيخ األلب:ًخامسا 
 .الرجوع إىل الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح  -١
 .تصفية العقيدة وتربية الناس عىل التوحيد اخلالص الصحيح  -٢

 .حماربة البدع والتحذير منها  -٣

إحياء املنهج العلمي اإلسـالمي عـىل ضـوء الكتـاب والـسنة وإزالـة اجلمـود املـذهبي  -٤
 .والتعصب احلزيب




 

 
٤٣٤ 

 .التصفية والرتبية -٥

 وسائل الدعوة التي استخدمها األلبـاين متثلـت يف التـأليف والتحقيـق لكتـب الـسلف :ًسادسا
والدروس العلمية واملحارضات والفتاوى واهلاتف والرحالت العلمية واملناظرات واملقاالت 

 .واجلامعة اإلسالمية والسيارة
 متثلـت يف احلكمـة واملوعظـة احلـسنة واجلـدال  أساليب الدعوة التي استخدمها األلباين:ًسابعا

 .بالتي هي أحسن ورضب املثل وأسلوب السؤال واجلواب والقصة
 جهـود متميـزة يف تقريـر أصـول الـدين والـرد عـىل الفـرق –رمحـه اهللا – للـشيخ األلبـاين :ًثامنا

 .املنحرفة مثل الصوفية والشيعة واألشاعرة والقاديانية والقرآنيني وغريهم 
 كان للشيخ آراء يف املجال السيايس واالقتصادي واالجتامعي بناها عىل الكتـاب والـسنة :ًاثامن

 .عىل منهج السلف الصالح وبني أن األمة لو اكتفت هبذه اآلراء لصلح هلا دينها ودنياها
ً مل يكن الشيخ بعيدا عن جمتمعه بل يعاين ممـا يعانيـه املجتمـع اإلسـالمي ومتثـل ذلـك يف :ًتاسعا
 .ازل واألمور املستحدثة التي كان هلا عند الشيخ األلباين العالج املناسبالنو

ً الساحة الدعوية مليئة باملناهج والتيارات الدعوية  وكان للشيخ موقفـا مـن أكـرب هـذه :ًعارشا 
 -:اجلامعات 

أهنـا مل تقـم عـىل الكتـاب والـسنة ومـنهج الـسلف : مجاعة التبليغ  قال الشيخ األلباين عنها  -١
ًالح بل هي مجاعة صوفية عرصية وحذر الشيخ من اإلغرتار هبم وأن النظر دائام لـيس الص

 .إىل النتائج بل إىل ماذا يدعون ؟ 
مجاعة اإلخوان املسلمون جيمعون بني السلفي واخللفي والسني والبـدعي والقبـوري فـال  -٢

ًيعطون حكام واحدا بل يفصل يف ذلك ا التكتيـل  وأنكر علـيهم الـشيخ أشـياء كثـرية منهـ، ً
 .قبل التثقيف وكذلك االهتامم باملجال السيايس أكثر من العقيدة والسنة ونرش العلم 

حزب التحرير حـزب ضـال  بعيـد كـل البعـد عـن مـنهج الـصحابة وأفكـاره نفـس أفكـار  -٣
املعتزلة من تقديم العقل عىل نـصوص الكتـاب والـسنة وتوقـع الـشيخ األلبـاين أن حـزب 




 

 
٤٣٥ 

والواقع اليوم يشهد أن حزب التحرير حـزب خامـل ال يعـرف  . التحرير لن حيالفه النرص
 .إال يف أماكن ضيقة من العامل  

ًمجاعة التكفري واهلجرة مجاعة ضالة  جاهلة وقد حذر الشيخ من التكفري عموما وبني أهـم  -٤
أسباب التكفري وهو قلة العلم الـرشعي عنـد املنتـسبني هلـذه اجلامعـة وكـذلك تـرك املـنهج 

صوم وهو منهج السلف الصالح وبني الشيخ األلباين  شـبهات مجاعـة التكفـري الصايف املع
 شبهاهتم وضالالهتم 

 . كان هلذه الدعوة املباركة آثار طيبة عىل الدعاة:حادي عرش 
نجاح أي داعية مرتبط باعتصامه بالكتـاب والـسنة عـىل فهـم الـسلف الـصالح مـع -:ثاين عرش

 .التزود بالعلم الرشعي 
 -:التوصيات

قراءة سري العلـامء والـدعاة ودراسـتها لإلسـتفادة مـن جتـارهبم الناجحـة يف الـدعوة إىل اهللا  -١
 .ألهنا قائمة عىل بصرية من الكتاب والسنة

إعطاء أولوية يف الدعوة إىل اهللا تعـاىل إىل التوحيـد وحماربـة الـرشك وإحيـاء الـسنة وحماربـة  -٢
 .البدع 

 .س وحماربة البدع واخلرافات مواصلة اجلهود يف نرش السنة وإظهارها للنا -٣

 .مجع مجيع مؤلفات الشيخ وتصنيفها وإخراجها يف سلسلة واحدة لإلستفادة منها  -٤

حتقيق الشمولية يف الدعوة إىل اهللا فال يعني االهتامم بالتوحيـد إمهـال بـاقي جوانـب الـدين  -٥
 فاإلسالم دين التوازن والشمولية واالعتدال 

 .خ األلباين عقد مؤمتر يبني مالمح دعوة الشي -٦

هذا ما تم مجعه وإيراده فإن كان فيه صواب فمن اهللا  وإن  كان فيه خطأ فمن نفيس والشيطان 
  الغابرينعقبه يف واهللا أسأل أن يغفر للشيخ األلباين وأن يرفع درجته يف املهديني وخيلفه يف 

ْسبو ،و نور له فيه له يف قربه اللهم افسح واغفر لنا وله يا رب العاملني َحانكُ َ َّاللهم َ ُ َوبحمدك، َّ ِ ْ َ َِ 
ُأشهد َ ْ ْأن َ َإله ال َ َ َأستغفرك ،أنت ِإال ِ ُ ِْ ْ َ ُوأتوب َ َُ َإليك َ ْ َ ِ. 
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 ١٨٩ أبى اهللا أن يقبل توبة مبتدع

 ١١٣ اتقي اهللا  واصربي ونعم السلف أنا لك
 ٣٧٥ اثنتان يف الناس مها هبام كفر

 ١٢٤  اهللادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد 

 سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم
١٠٩ 

 ٢٠٠ إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران
 ٣٧٢ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم

 ٤١٢  أحدكم فليصل إىل سرتة،  ال يقطع الشيطان عليه صالتهإذا صىل
 ٤١٧ إذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء

 ٣٢٥ الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، استفت قلبك
ًأشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي ً ٤٨ 

 ٣٦١ أبو بكر= اهللا فيكم فإن عصيته فال طاعة لكم عيل أطيعوين ما أطعت 
 ٣٨ اغتنم مخسا قبل مخس

 ٢٤٩ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبيل ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له
 ١١٩ أال وإين أوتيت الكتاب ومثله معه

 ١١٧ أال وإين تارك فيكم ثقلني أحدمها كتاب اهللا عز و جل
 ١٨٩ ّ اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا، فتحلونه؟أليس حيرمون ما أحل

 ٤٠٧ إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبى للغرباء




 

 
٤٥٠ 


 ٤٤ إن الرفق ال يكون يف شئ إال زانه وال ينزع من شئ إال شانه

ِإن السلف جيري جمرى شطر الصدقة ْ َ ٣٠٧ 
 ٢٥٠ ليسمع قرع نعاهلمإن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه إنه 

 ١٣٧ إن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته
 ٣٠٤ ًإن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
 العلامء

١٤٢ 

 ٢٧٩ إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم
 ١٩٩ ُإن اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

ًإن بعدكم قوما خيونون، وال يؤمتنون، ويشهدون، وال يستشهدون وينذرون 
 وال يفون ويظهر فيهم السمن

١٠٨ 

 ١٩٧ إن بني إرسائيل ملا هلكوا قصوا
 ٣٦٩ لعلم،  ويكثر اهلرجًإن بني يدي الساعة أياما ينزل فيها اجلهل،  ويرفع ا

إن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، ورش األمور حمدثاهتا، 
 وكل بدعة ضاللة

١٧٥ 

 ٢٩٨ ُإن ربك ليعجب من أقوام جيرون إىل اجلنة يف السالسل
ًأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم خط عىل األرض خطا مستقيام، وخط  ً

 ًقيم خطوطا قصريةًخطوطا عىل جانب اخلط املست
١٢٢ 

ًإن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم يمرقون من اإلسالم كام يمرق 
 السهم من الرمية

٢٤٨ 

 ١٩٣ إن كرس عظم املؤمن ميتا مثل كرسه حيا




 

 
٤٥١ 


عيل بن أيب = إن مات العامل ثلم ثلمة يف اإلسالم وال يسدها إال خلف منه 

 طالب
١٤٣ 

 ١٩٠  اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب األرضإن مثل ما بعثني اهللا به من
إن من أرشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل ويرشب اخلمر ويظهر 

 الزنا
١٤٢ 

 ٣٦٩ إن من أرشاط الساعة أن يرفع العلم،  ويكثر اجلهل،
فإن فيهم الضعيف والكبري ، فأيكم صىل بالناس فليتجوز، إن منكم منفرين

 وذا احلاجة
٤٥ 

 ١٧٩ ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاأنا زعيم 
 ١٢١ عمر بن اخلطاب= إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم 

 ٣٣  أحياء يف قبورهم– صلوات اهللا عليهم –األنبياء 
 ٢٨١ إنام األعامل باخلواتيم
 ٣٦١ إنام الطاعة يف املعروف

كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه إنام أنا برش أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي ف
 اإلمام مالك= كل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 

١٤٥ 

 ٤٢٨ إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق
ّإن فيك خلصلتني حيبهام اهللاّ ورسوله احللم واألناة ّ ٤٤ 

 ٤١٧ إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا
 ١٣٢ أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا

 ٢٧٩ التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان
 ١٣٤ تركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها، وال يزيغ عنها بعدي إال هالك




 

 
٤٥٢ 


 ٢٩٦ تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم

تنكح املرأة ألربع، ملاهلا وحلسبها، وجلامهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين 
 تربت يداك

٢٩٥ 

 ١٠٩  أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة إىل قصعتهاوشك األممت
عيل بن أيب = حدثوا الناس بام يعرفون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله 

 طالب
١٩٧ 

 ١٩٢ ًحق اهللا عىل عباده أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا
 ٤٠١ خالفوا املرشكني احفوا الشوارب وأوفوا اللحى

 ٣١٨  و سلم إىل خيرب فتسرينا ليالخرجنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه
 ١٠٨ خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم

 ٣٣٠ دب إليكم داء األمم احلسد والبغضاء هي احلالقة
 ٤٨ والبغضاء، دب إليكم داء األمم قبلكم البغضاء واحلسد

 ١٤٣ الدين النصيحـة
َّذاك يوم ولدت فيه،  وأنزل القرآن عيل فيه ُ ُ ِ ُ ٌ ١٨٧ 

 ٣٧٤ سباب املسلم فسوق وقتاله كفر
 ٤١٢ صلوا كام رأيتموين أصيل

 ١٤٣ سعيد بن جبري= عالمة هالك الناس هالك علامئهـم 
 ١٤٣ ابن مسعود= عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله 

 ١١٥ عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من  بعدي
 حب رسول اهللا –سلم عىل أسامة بن زيد غضب الرسول صىل اهللا عليه و

 ملا شفع يف املرأة املخزومية التي رسقت-وابن حبه 
١٧٤ 




 

 
٤٥٣ 


 ١٥٤ قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه

 ٢٧١ كان بنو إرسائيل يسوسهم أنبياؤهم
 ٣٢٥ ه يمص إصبع- صىل اهللا عليه وسلم -كأين أنظر إىل النبي 

 ٤٢ ًكفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع
 ٣٠٥ ٍكل حلم نبت من السحت فالنار أوىل به

 ٢٢٤ الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت
 ٣٠٢ ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم

 ٣٧٥ ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض
أفناه وعن علمه فيم ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم 

 فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أباله
٣٨ 

ٍال تسبوا أصحايب ؛ فوالذي نفس حممد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد  ُ
َذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ًَ َّ ُ 

١٨٤ 

 ٢٧٩  اهللامركمًال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا إخوانا كام أ
 ٢٩١ ال متنعوا نساءكم املساجد وبيوهتن خري هلن

 ١١٤ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
 ١٢ ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا

 ٣٩٠ ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث
 ٣٠٣ ال يدخل اجلنة قاطع رحم

 ١٤٣ سلامن الفاريس= حتى يعلم اآلخر ال يزال الناس بخري ما بقي األول 
 ٣٩٣ ألن هيدى اهللا بك رجال واحدا خريا لك من محر النعم

ًلتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع ً َ ١٨٨ 




 

 
٤٥٤ 


 ٤٢١ لعن اهللا آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه

 ١٢٥ لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا
اهللا صىل اهللا عليه وسلم املتشبهني من الرجال بالنساء لعن رسول 

 واملتشبهات من النساء بالرجال
٤٠١ 

 ٣٢٥ اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون
 ١٩٥ اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

 ٤١٨ اللهم فقه يف الدين، وعلمه التأويل
 من قوله ويرتك إال النبي ليس أحد بعد النبي صىل اهللا عليه وسلم إال ويؤخذ

 اإلمام مالك= صىل اهللا عليه وسلم 
١٤٥ 

ًما تركت شيئا يقربكم إىل اهللا إال وأمرتكم به ُ ١٨٠ 
 ٣٩٢ ما صدق نبي من األنبياء ما صدقت

ًما رضب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم امرأة له وال خادما ّ ١٧٤ 
ًما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجل  ١٧٩ دلٌ

= ما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وتعزب عنه 
 الشافعي

١٤٥ 

ًما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا ً ٢٧ 
 ٧٢ ماء زمزم ملا رشب له

 ٤٢ ُاملتشبع باممل يعطى كالبس ثويب زور
 ٣٢٤ ًمثيل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا

َّ كاهنا فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممدمن أتى ً ٤٢١ 
ُمن أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه عىل قراءة ابن أم عبد ً ً ١٨٤ 




 

 
٤٥٥ 


 ٤١٩ من أحدث يف ديننا هذا ما ليس منه فهو رد

َمن أرىض الناس بسخط اهللا؛ وكله اهللا إىل الناس َ ٢١١ 
 ٣٠٨  الربامن باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهام أو

 ٣٠١ من تشبه بقوم فهو منهم
 ١٧٦ من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة

 ٢٩٣ من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه
 ١٣٣ من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه

 ٣٦٥ من دعا رجال بالكفر،  أو قال  يا عدو اهللا،  وليس كذلك إال حار عليه
 ٣٤١ دل عىل خري فله مثل أجر فاعلهمن 

 ٤١ من رأى منكم منكرا فليغريه بيده
 ١٣٩ من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

 ٤٠٩ من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة
 الصبح يف مجاعة من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل ومن صىل

 فكأنام صىل الليل كله
١٧٥ 

ًمن صىل عيل صالة صىل اهللا عليه هبا عرشا َّ ٥٠ 
 ١٣٦  عىل اهللامن قال ال إله إال اهللا وكفر بام يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه

صىل اهللا عليه وعىل آله -ًمن كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب حممد 
 ودابن مسع= وصحبه وسلم 

١١٨ 

 ٢٣٠ من كتم علام أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار
من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس اهللا عنه كربة من كرب 

 يوم القيامة
٣٠٧ 




 

 
٤٥٦ 


 ٤٤ من حيرم الرفق حيرم اخلري كله

 ١٣٩ ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين
ّمهال يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف   ٤٣ والفحشّ
 ١٤٢ ابن مسعود= موت العامل ثلمة يف اإلسالم ال يسدها يشء 

موت ألف عابد صائم النهار قائم الليل أهون من موت عامل بصري بحالل 
 عمر بن اخلطاب= اهللا وحرامه 

١٤٣ 

 ١٨٧ نحن أحق بموسى منكم
 ٣٨ نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس الصحة والفراغ

 ٤٠١ ه وسلم عن خاتم الذهبهنى صىل اهللا علي
 ٢٢٥ هذا جربيل آتاكم يعلمكم دينكم

 ٤٠٧ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي
 ٤٠٧ هم ناس قليل صاحلون بني كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

ِهي التي عىل مثل ما أنا عليه  اليوم وأصحابى َ ْ َ َْ َِ َ َ َ َ ١١٥ 
 ٣٢١ ًسى حيا ملا وسعه إال اتباعيوالذي نفس حممد بيده لو كان مو

واهللا الذي ال إله غريه ما نزلت سورة من كتاب اهللا إال وأنا أعلم أين نزلت 
 ابن مسعود= 

٣٧٢ 

 ٢٩٠ إن ربكم واحد و إن أباكم واحد! يا أهيا الناس 
 ٣٨٩ وما كان العنف يف شئ إال شانه، يا عائشة ما كان الرفق يف شئ إال زانه 

 ٨٦ حتكميا معاذ بم 
 ٢٩٦ يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 ١٧٨ يا معرش هيود أسلموا تسلموا




 

 
٤٥٧ 


 ١٢٣ يأيت النبي وليس معه أحد

 ٣٩٣ يأيت النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجالن وليس معه أحد
 ٤٠٢ يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده




 

 
٤٥٨ 

 

 
 


 ١٣٩ إبراهيم بن حممد الرسي الزحاج

 ٣٩٥ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احللبي
 ١٣١ إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي

 ٧٦ أبو األعىل املـودودي
 ٤٢٣ أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك األنامطي

 ٢٦١ أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري
 ٧٥ ب احلنبيلأبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رج

 ٧٥ أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي
 ٢١ أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزاىل

 ٦٧ أبو عبداهللا بن ماجه القزويني
 ٧٣ أبو عبيد القاسم بن سالم

 ٧٦ أبو عمرو عثامن بن عمرو الشهرزوري
 ٣٤ أبوبكر أمحد بن احلسني البيهقي

 ٤٥ أمحد بن جعفر بن محدان
 ٧٤ محد بن محدان بن شبيب بن محدان النمرييأ

 ٦٩ أمحد بن شعيب بن عيل النسائي
 ١٤ أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية

 ٧٣ أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي
 ٨٠ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين




 

 
٤٥٩ 


 ٧٠ أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك

 ٥١ أمحد بن حممد بن أمحد، البغدادي
 ٩٥ أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا

 ٤٥ أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين
 ٢٣٤ أمحد بن حممد بن سالمة،  املرصي

 ٥٣ أمحد بن حممـد شاكر
 ١٦ أمحد خمتار زوغو ليل

 ٧٥ إسامعيل بن إسحاق القايض
 ١٣٢ إسامعيل بن عمر  بن كثري

 ٢٧١ أيوب بن موسى احلسيني الكفوي
 ٣٥٤ بن إبراهيم النبهاينتقي الدين 

 ٣٠١ ثور ابن يزيد أبو خالد احلميص
 ٦٧ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي

 ١٧٣ مجال الدين  بن حممد سعيد القاسمي
 ١٩٥ اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي

 ١١٨ احلسن بن أيب احلسن يسار
 ٣٤٤ حسن بن أمحد بن عبد الرمحن البنا

 ١٣٨ يل الربهبارياحلسن بن ع
 ٣٢ حسن بن عيل السقاف
 ٣٤ احلسن بن قتيبة املدائني

 ٢٩٣ احلسن بن هانئ أبو نواس




 

 
٤٦٠ 


 ٩٠ محد بن حممد اجلارس

 ٥٦ محدي عبداملجيد السلفي
 ٧٥ زهري بن حرب بن شداد النسائي
 ٤٤ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين

 ١٤٣ سعيد بن جبري األسدي
 ١٤٥ ريسفيان بن سعيد الثو

 ١٤٠ سفيان بن عيننة بن أيب مهران ميمون اهلاليل
 ٦٨ سليامن بن األشعث السجستاين

 ٢٧٣ صالءة بن عمرو بن مالك
 ٢٣٦ الضحاك بن خملد بن الضحاك البرصي

 ١٦٥ عاصم بن عبداهللا القريويت
 ٧٩ عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبييل

 ١٣٣ ةعبد الرمحن بن إسامعيل،  املعروف بأيب شام
 ٢١ عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، احلافظ العراقي

 ١٣٤ عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة التيمي
 ٢٢٧ عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرمانى

 ٣٩ عبد اهللا بن عدي اجلرجاين
 ٩١ عبد اهللا بن حممد بن عبيد، ابن أيب الدنيا
 ٥٢  ابن يوسفعبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا

 ٢٧٢ عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويني
 ١٤٦ عبد امللك بن حممد اجلرجاين




 

 
٤٦١ 


 ٢٤٧ عبد الوهاب بن أمحد بن عيل احلنفي

 ١٢٧ عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب
 ١٤٥ عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي

 ٧٩ عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حاتم
 ٧٣ بدالرمحن بن حييى املعلميع

 ٧٣ عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي
 ٢٧ عبدالعزيز بن حممد بن عبداهللا السدحان

 ١١٩ عبدالعزيز بن نارص الرشيد
 ٦٧ عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري

 ٥٣ عبداهللا بن حممد اهلروي املعروف باحلبيش
 ٧٩ عبيداهللا بن عبد الكريم املخزومي

 ١٤٢ يب رباح القريشعطاء بن أ
 ٢٢٦ عيل بن حسن بن هبة اهللا،  ابن عساكر

 ٢٢٧ عيل بن سلطان حممد اهلروي القاري احلنفي
 ٢٣٤ عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي

 ٢٧٢ عيل بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي
 ١٣١ عيل بن حممد، املعروف بالسيد الرشيف، اجلرجاين

 ٧٢  عيل الكلبيعمر بن احلسن بن
 ١١٨ عمر بن عبدالعزيز األموي
 ١٠٨ مالك بن أنس األصبحي
 ١٩٥ مالك بن دينار البرصي




 

 
٤٦٢ 


 ٥٣ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي

 ٣٣٨ حممد إلياس بن حممد إسامعيل الديوبندي
 ٥٢ حممد بدر الدين بن يوسف احلسني
 ٨٠ حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي

 ٧٩  أيب نرص احلميديحممد بن
 ١٢ حممد بن أمحد بن األزهري

 ١٤٦ حممد بن أمحد بن عبد اهلادي،  ابن قدامة املقديس
 ٣٩ حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي

 ١١١ حممد بن أمحد من سامل السفاريني
 ٣٤ حممد بن إدريس الشافعي

 ٧٢ حممد بن إدريس القادري احلسيني
 ٧٤ نعاينحممد بن إسامعيل األمري الص
 ٦٧ حممد بن إسامعيل البخاري
 ٣٤ و يعىلبحممد بن احلسني الفراء أ

 ١٤٠ حممد بن احلسني بن عبد اهللا، أبو بكر اآلجري
 ٢٧٢ حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء

 ١٢٦ حممد بن جرير الطربي
 ٧٩ حممد بن جعفر اخلرائطي

 ٨١ حممد بن سالم بن عبيداهللا اجلمحي
 ٩٤ مد بن سالمة القضاعيحم

 ٥٥ حممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي




 

 
٤٦٣ 


 ٧٦ حممد بن عبداهللا التربيزي

 ٧٣ ابن أيب شيبة= حممد بن عثامن بن حممد بن إبراهيم بن عثامن 
 ٨١ حممد بن عيل املشهور بابن دقيق العيد

 ١٤٢ حممد بن عمر بن أمحد السفريي
 ٦٨ حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي

 ٤٥ حممد بن فضيل بن غزوان
 ٢٠ حممد هبجة البيطـار
 ٥٢ حممد حامـد الفقي

 ١٩ حممد راغب الطبـاخ
 ٢١ حممد رشيـد رضا

 ١٢ حممد زين العابدين بن عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي
 ٨٠ حممد صديـق خان

 ٢٧٢ حممد عبد احلي بن عبد الكبري اإلدرييس
 ٢٩٥ دادي ثم املناويحممد عبد الرؤوف احل
 ٥٣ حممد عبدالرزاق محزة
 ١٨ حممد سعيد برهاين

 ٢٣٥ حممود بن عبد اهللا بن شهاب الدين اآللوسى
 ٧٤ حمي الدين بن رشف النووي

 ١٦ مصطفى كامل أتاتورك
 ١٤١ مطرف بن عبداهللا بن الشخري العامرى

 ٦١ مقبل بن هادي الوادعي




 

 
٤٦٤ 


 ٤٢٣ موهوب بن أمحد اجلواليقى

 ١٤٤ لنعامن بن ثابت الكويفا
 ١٦٦ هارون بن سعيد بن اهليثم األييل

 ٤٥ الوليد بن عبداهللا بن مجيع الزهري
 ٣٠١ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري

 ١٢ يعقوب بن إسحاق، ابن السكيت
 




 

 
٤٦٥ 

 
 


 ٣٩٥ أرنـاؤوط
 ١٧٦ ْاالسـت
 ١٧١ أسلـوب
 ٢٢٤ األصـل
 ١٣١ البدعـة
 ٢٨ ُالبغـاث
 ٤١٦ ُالبـوق

 ٤١٠ َّالتقليـس
ُّالتهـوك َ َّ ٣٢١ 
 ٣٢١ التمثيـل
ْاجلهـد َ ١٢ 
 ٩٠ احللـس

 ١٣ دعـا
 ٢٧١ سـاس

ُالعـرض ْ َ ٤١٠ 
 ١٥٣ العينـة
َالغثـاء ُ ١٠٩ 
 ٢٨٦ الفكـر




 

 
٤٦٦ 


ُالكنْـف ِ ٣٦٧ 
 ١١ املنهـج
 ٣١٤ النشيـد

ُالنَّاقـوس ُ ٤١٦ 
 ١٥٨ الوسيلـة

 




 

 
٤٦٧ 

 
 

 الصفحة القائل بيت الشعر
 لكــــل امــــرئ مــــن دهــــره مــــا تعــــودا

 
 ١٧٤ املتنبي العدا يف وعادات سيف الدولة الطعن 

 دع عنـك لـومي فــإن اللـوم إغــراء
 

 وداوين بــالتي كانــت هــي الــداء 
 

 ٢٩٣ احلسن بن هانئ
ـــدينا ـــا اهت ـــت م ـــوال أن ـــم ل  الله

 
ــــــــصدقنا وال صــــــــلينا   وال ت

 
 ٣١٨ ألكوععامر بن ا

ــت ــا بقي ــم األخــالق م ــام األم  وإن
 

 فإن هم ذهبـوا أخالقهـم ذهبـوا 
 

 ٤٢٨ أمحد شوقي
ــــعادة ــــاة س ــــن واألن ــــق يم  الرف

 
ــا  ــالق نجاح ــق ت ــتأن يف رف  فاس

 
 ٤٤ النابغة

  هلمال يصلح الناس فوىض ال رساة
 

ــــادوا  ــــاهلم س  وال رساة إذا جه
 

 ٢٧٣ اإلوه األودي
ــه ــريم ملكت ــت الك ــت أكرم  إذا أن

 
 إن أنــت أكرمــت اللئــيم متــرداو 

 
 ٤٧ املتنبي

ــت ــضيلة طوي ــرش ف  وإذا أراد اهللا ن
 

ـــــسود  ـــــسان ح ـــــاح هلـــــا ل  أت
 

 ٢٢٠ أبو متام
 بكى صاحبي ملا رأى الدرب دونه

 
ـــرصا  ـــان بقي ـــا الحق ـــن أن  وأيق

 
 ١٢٣ امرؤ القيس

ـــاج مـــن مقالـــة طـــاعن ٍلـــست بن ٍ 
 

ٍولو كنت يف غار عىل جبل وعر  ُ 
 

 ٢١٢ ــ
  تـسلك مـسالكهاترجو النجاة ومل

 
 إن السفينة ال جتري عـىل اليـبس 

 
 ٢١٩ أبو العتاهية

ـــا ـــإن اهللا يغفره ـــذنوب ف ـــل ال  ك
 

ــامن   إن شــيع املــرء إخــالص وإي
 

 ١٥١ أبو الفتح البستي
 ًأال ال جيهلــــــــــن أحــــــــــداعلينا

 
ــا  ــل اجلاهلين ــوق جه ــل ف  فنجه

 
 ٤٨ عمرو بن كلثوم

 ووضع الندى يف موضع الـسيف بـالعال
 

 النـدىسيف يف موضع مرض كوضع ال 
 

 ١٧٤ املتنبي
 ٌواجلهــــــل داء قاتــــــل وشــــــفاؤه أمــــــران يف الرتكيــــــب متفقــــــان

ـــــاين  ـــــب ذاك العـــــامل الرب ـــــن ســـــنة وطبي ـــــص مـــــن القـــــرآن أو م  ن
 

 ٣٧١ ابن القيم

 
 

 
 




 

 
٤٦٨ 

 
  

 .القرآن الكريم  -١
ج الـدعاة يف هـذا اإلبراز ألقوال العلامء يف حكم التلفاز والتصوير الفيديوي وحكم خـرو -٢

اجلهاز املرئي واإلجهاز عىل شبهات من يقـول بـاجلواز أليب عبـداهللا اآلجـري  دار املجـدد 
 .للنرش والتوزيع بدون ذكر الطبعة وال التاريخ 

 .احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة للبوصريي  -٣
مجـع مجـال بـن فرحيـان األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديـدة للـشيخ صـالح الفـوزان  -٤

 .هـ ١٤٢٤احلارثي دار املنهاج ط الثالثة 
ــاض ط األوىل  -٥ ــة املعــارف الري ــة اجلامعــة  لأللبــاين  مكتب األجوبــة النافعــة عــن أســئلة حلن

 .هـ ١٤٢٠
األحاديث املختارة للضياء املقديس حتقيق عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش دار خرض للنرش  -٦

 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١والتوزيع  ط الرابعة 
أحداث مثرية للشيخ حممد املنجد  اعتنى به حممد حامد حممد  دار اإليامن للطباعـة والنـرش  -٧

 .والتوزيع  اإلسكندرية  ط األوىل 
أحكــام اجلنــائز وبــدعها حممــد نــارص الــدين األلبــاين  مكتبــة املعــارف الريــاض ط األوىل  -٨

 .م ١٩٩٣هـ  ١٤١٢
ية  للـدكتور حممـد معـني الـدين بـرصي دار أحكام السامع واإلستامع يف الـرشيعة اإلسـالم -٩

 .هـ ١٤٢٥الفضيلة الرياض ط األوىل  
أخالق العلامء أليب بكر حممد بن احلسني بن عبداهللا األجري  صـححه الـشيخ إسـامعيل  -١٠

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩بن حممد األنصاري  دار الصميعي ط األوىل 
 .هـ١٤٠٩ بريوت  آداب الزفاف  حممد نارص الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي  -١١
األدب املفرد للبخـاري  بتخرجيـات وتعليقـات حممـد نـارص الـدين األلبـاين  دار الـدليل  -١٢

 .م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٨األثرية ط الرابعة 
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن علـم األصـول للـشوكاين  ضـبطها وصـححها أمحـد بـن  -١٣




 

 
٤٦٩ 

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤عبدالسالم  دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط األوىل 
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  نارص الدين األلباين  املكتب اإلسـالمي ط  -١٤

 .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثانية 
األزمة الفكرية املعارصة  طه جابر العلواين  الدار العاملية للكتاب اإلسالمي بـدون ذكـر  -١٥

 .الطبعة وال التاريخ 
 حممد باسل عيون الـسود النـارش املجلـد أساس البالغة حممود بن عمر الزخمرشي حتقيق -١٦

 .م بدون ذكر الطبعة٢٠٠١العريب 
أساليب الرتبية والـدعوة والتوجيـه مـن خـالل سـورة إبـراهيم للـدكتور وسـيم فـتح اهللا  -١٧

 .الكتاب منشور عىل موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات
اإلمـام حممـد بـن سـعود االستقامة البن تيمية  حتقيـق حممـد رشـاد سـامل النـارش  جامعـة  -١٨

 .م ١٩٩١هـ ١٤١١اإلسالمية  الطبعة الثانية 
األرسار املرفوعـة  يف األخبــار املوضــوعة تــأليف عــيل بــن ســلطان القــاري حتقيــق حممــد  -١٩

 .هـ ١٤٠٥السعيد بن بيسوين الزغلول  دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة األوىل 
 .م ١٩٧٦ة األسلوب ألمحد الشايب  مكتبة النهضة املرصي -٢٠
أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب لعـيل حممـد الـصاليب دار إقـرأ  -٢١

 .م ٢٠٠٥للنرش والتوزيع 
اإلصابة يف متييز  الصحابة البن حجر العسقالين حتقيق عـادل عبـداملوجود وعـيل حممـد  -٢٢

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥معوض  دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط األوىل 
صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم  حممد نارص الـدين األلبـاين مكتبـة املعـارف أصل صفة  -٢٣

 .م  ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الرياض ط األوىل 
 - هــ١٤٢٣أصول الـدعوة للـدكتور عبـدا لكـريم زيـدان مؤسـسة الرسـالة ط التاسـعة  -٢٤

 .م ٢٠٠٢
 االعتصام أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي  مطبعة احللبـي  القـاهرة ط -٢٥

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤األوىل 




 

 
٤٧٠ 

إعالم املوقعني عن رب العاملني شمس الدين حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية  حتقيـق  -٢٦
 .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ بريوت  –حممد حمي الدين عبداحلميد املكتبة العرصية  صيدا 

 .م ١٩٩٩األعالم خري الدين الزركيل  دار العلم للماليني  بريوت لبنان ط الرابعة عرش  -٢٧
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية  حتقيق حممد حامد  -٢٨

 .م ١٩٧٥هـ ١٣٩٥الفقي  دار املعرفة  بيوت ط الثانية 
األغاين أليب الفـرج  عـيل بـن احلـسني األصـفهاين  دار إحيـاء الـرتاث العـريب بـريوت ط  -٢٩

 .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨الثانية  
من األناشيد امللحنة والتمثيل حلمود التـوجيري  النـارش الكتيبـات إقامة الدليل عىل املنع  -٣٠

 .اإلسالمية 
إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل عبداهللا بن حممد الصديق الغامري مكتبة القاهرة احلديثـة  -٣١

 .م ٢٠٠٤
ــق عــىل حممــد زينــو مؤســسة الرســالة ط األوىل  -٣٢ هـــ ١٤٢٩األمــايل أليب عــيل القــايل حتقي

 .م ٢٠٠٨
لباين حياته  دعوته جهوده يف خدمـة الـسنة ملحمـد بيـومي دار الغـد اجلديـد ط اإلمام األ -٣٣

 .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧األوىل 
عبـدالعزيز بـن حممـد الـسدحان  دار التوحيـد / اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب د  -٣٤

 .هـ ١٤٢٩للنرش الرياض ط األوىل 
ر األثريــة ط األوىل اإلمــام األلبــاين ومجاعــة التبليــغ  مــشهور بــن حــسن آل ســلامن الــدا -٣٥

 .هـ ١٤٣١
فهد بن صالح بن عبـد العزيـز العجـالن دار  االنتخابات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي  -٣٦

 .م ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠كنوز اشبيليا  ط األوىل 
اآليات البينات  يف عدم سامع األموات عند احلنفيـة الـسادات  لأللـويس حتقيـق األلبـاين  -٣٧

 .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥مكتبة املعارف الرياض ط األوىل 
 .م ١٩٩٠أيعيد التاريخ نفسه  حممد العبده النارش عمر فؤاد  -٣٨




 

 
٤٧١ 

إيقاظ مهم أويل األبصار لإلقتداء بسيد املهاجرين واألنصار لـصالح بـن حممـد العمـري  -٣٩
 .هـ ١٣٩٨الشهري بالفالين دار املعرفة بريوت 

 .هـ ١٣٨٥ويت اإليامن البن أيب شيبة حتقيق حممد نارص الدين األلباين دار األرقم  الك -٤٠
اإليامن البن تيمية خرج أحاديثه حممد نارص الدين األلباين  املكتب اإلسالمي ط الثالثـة  -٤١

 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨
اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم حتقيق حممد نارص الـدين األلبـاين  مكتبـة املعـارف ط  -٤٢

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١األوىل 
بن إسامعيل املعروف بأيب شامة الشافعي  الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث عبدالرمحن  -٤٣

هــ ١٤١٠علق عليه مـشهور بـن حـسن آل سـلامن دار الرايـة للنـرش والتوزيـع ط األوىل 
 .م ١٩٩٠

البداية والنهاية البن كثري حققه جمموعة من العلامء راجعه الشيخ عبـدالقادر األرنـؤوط  -٤٤
 .م  ٢٠١٠هـ ١٤٣١ود بشار عواد معروف دار ابن كثري دمشق ط الثانية 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  حممد بن عيل الشوكاين  دار الكتب العلمية  -٤٥
 .م ٢٠٠٧بريوت لبنان 

بدع االعتقاد وأخطارها عىل املجتمعـات اإلسـالمية ملحمـد حامـد النـارص منـشور عـىل  -٤٦
 .املكتبة الشاملة 

ط املـسلمني ملحمـد عيـد بدعة التعصب املذهبي وأثارها اخلطرية يف مجود الفكر وانحطـا -٤٧
 .م ١٩٨٦عبايس  املكتب اإلسالمي 

برنــامج عمــيل للمتفقهــني لعبــدالعزيز بــن عبــدالفتاح قــارئ  مكتبــة الــصديق ط األوىل  -٤٨
 .م ١٩٩٠هـ  ١٤١٠

هــ ١٤٢٦البصرية يف الدعوة إىل اهللا لعزيز بن فرحان العنزي دار اإلمام مالك ط األوىل  -٤٩
 .م ٢٠٠٥

 نـور الـدين اهليثمـي  – احلـارث بـن أيب أسـامة - احلـارث  بغية الباحث عن زوائد مسند -٥٠
 .م١٩٩٢هـ  ١٤١٣ املدينة  املنورة ط األوىل -النارش مركز خدمة السنة  والسرية النبوية 




 

 
٤٧٢ 

بلوغ األماين يف التعريف بشيوخ  وأسانيد حمـدث العـرص حممـد ياسـني الفـاداين    حممـد  -٥١
 .قتيبة للنرش و التوزيعخمتار الدين بن زين العابدين الفلمباين  دار 

 ، مكـة ، مطبعـة ١شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ط)) نقض التأسيس (( بيان تلبيس اجلهمية  -٥٢
 .هـ١٣٩٢احلكومة ، 

تاج العروس مـن جـواهر القـاموس  حممـد بـن حممـد مرتـىض الزبيـدي  طبـع دار احليـاة   -٥٣
 .بريوت لبنان 

ري دار الكتــاب العــريب تــاريخ اإلســالم اإلمــام الــذهبي  حتقيــق عمــر عبدالــسالم تــدم -٥٤
 .هـ ١٤١٠

 .التاريخ الكبري حممد بن إسامعيل البخاري دار الكتب العلمية بدون ذكر الطبعة -٥٥
ــراد ط األوىل  -٥٦ ــى م ــدكتور حيي ــة ضــبط ال ــب العلمي ــاريخ جرجــان دار الكت هـــ ١٤٢٥ت

 .م٢٠٠٤
تاريخ مدينة السالم للحافظ أمحد بن عيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي حتقيـق الـدكتور  -٥٧

 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢شار عواد معروف دار الغرب اإلسالمي  ط األوىل ب
تبرصة اهلداة بشأن الـدعوة والـدعاة   عبـداهللا بـن صـالح القـصري  بـدون ذكـر النـارش ط  -٥٨

 .م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩األوىل 
التبيان يف أقسام القرآن البن القيم اجلوزية حتقيق حممد حامد الفقي  دار املعرفـة بـريوت  -٥٩

 . الطبعة وال تاريخ النرشلبنان بدون ذكر
حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد حممد نارص الدين األلباين  املكتـب اإلسـالمي ط  -٦٠

 .هـ ١٤٠٣الرابعة 
 .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ختريج العقيدة الطحاوية لأللباين املكتب اإلسالمي ط الثامنة  -٦١
ارة الـشئون اإلسـالمية التدرج يف دعوة النبي  للؤلف إبراهيم عبداهللا املطلق النـارش   وز -٦٢

 . مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ط األوىل -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
تذكرة احلفاظ لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن تعليق الشيخ زكريا عمـريات  -٦٣

 .م٢٠٠٧دار الكتب العلمية  بريوت ط الثانية  




 

 
٤٧٣ 

ــدالرمح -٦٤ ــضيلة املحــدث الــشيخ أيب عب ــدين األلبــاين ترمجــة مــوجزة  لف ــارص ال ن  حممــد ن
 .للدكتور عاصم القريويت  مكتبة دار حراء  مكة املكرمة 

 .ترمجة موجزة للشيخ األلباين لعبداهللا نارص الدورسي بدون ذكر النارش أو التاريخ  -٦٥
 .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩تصحيح الدعاء لبكر بن عبداهللا أبو زيد دار العاصمة ط األوىل  -٦٦
شيخ العالمة حممـد نـارص الـدين األلبـاين شـوقي بنـايس دار ابـن التصفية والرتبية عند ال -٦٧

 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨حزم ط األوىل 
التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليها  حممـد نـارص الـدين األلبـاين  مكتبـة املعـارف ط  -٦٨

 .هـ ١٤٢٨األوىل 
 .م ٢٠٠٢التعاليم  حسن البنا  دار التوزيع والنرش اإلسالمية   -٦٩
 .هـ١٤٠٣ حممد الرشيف اجلرجاين  دار الكتب العلمية ط األوىل التعريفات عيل بن -٧٠
 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨تفسري ابن كثري  حتقيق سامي بن حممد السالمة  دار طيبة  ط الرابعة  -٧١
 .هـ ١٣٦٦تفسري املنار حممد رشيد رضا  دار املنار  ط الثانية  -٧٢
دار الرشيد  سوريا  تقريب التهذيب أمحد بن عيل بن حجر العسقالين حتقيق حممد عوامة  -٧٣

 .م ١٩٩١هـ ١٤١١حلب  ط الثالثة 
هـ ١٤٢٦التقريب لعلوم األلباين حممد بن حسن عبداحلميد الشيخ  دار املؤيد  ط األوىل   -٧٤

 .م ٢٠٠٥
ــوز إشــبيليا ط  -٧٥ ــداهللا الراجحــي دار كن ــن عب ــدالعزيز ب ــاء واالســتفتاء لعب ــد واإلفت التقلي

 .م ٢٠٠٧
نـارص الـدين األلبـاين  مكتبـة املعـارف الريـاض تلخيص أحكام اجلنـائز وبـدعها  حممـد  -٧٦

 .م ١٩٨٩
متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة حممد نارص الدين األلباين  دار الرايـة للنـرش والتوزيـع   -٧٧

 .هـ ١٤٠٩ط الثالثة 
التمثيل حقيقته حكمه تارخيه بكر بن عبداهللا أبو زيد دار الراية للنرش والتوزيع ط األوىل  -٧٨

 .هـ ١٤١١




 

 
٤٧٤ 

هيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب نرش مكتبة املؤيد  التم -٧٩
 .بدون تاريخ النرش والطبعة 

تنبيه القارئ عىل تقوية ما ضعفه األلباين  للشيخ عبداهللا الـدويش  دار العليـان ط األوىل  -٨٠
 .م ١٩٩٠هـ ١٤١١

دالعزيز النـارص الرشـيد  دار الرشـيد التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية للـشيخ عبـ -٨١
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦للنرش والتوزيع ط الثانية  

تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة  أليب احلسن  عيل بن حممـد بـن  -٨٢
عراق الكتاين حققه عبدالوهاب  عبداللطيف    عبداهللا بـن حممـد الـصديق الغـامري  دار 

 .م ١٩٨١هـ ١٤٠١الكتب العلمية ط الثانية 
ــن حجــر العــسقالين  حققــه مــصطفى  -٨٣ ــن عــيل ب هتــذيب التهــذيب  أليب الفــضل أمحــد ب

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥عبدالقادر عطا  دار الكتب العلمية بريوت ط األوىل 
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال للحافظ مجال الـدين أيب احلجـاج  يوسـف املـزي  حققـه  -٨٤

 .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ االوىل بشار عواد معروف  مؤسسة الرسالة ط/ د
هتذيب اللغة أبو منصور حممد بن أمحد  األزهري  دار إحياء الـرتاث بـريوت بـدون ذكـر  -٨٥

 .م ٢٠٠٢الطبعة تاريخ النرش 
ًالتوحيد أوال يا دعـاة اإلسـالم حممـد نـارص الـدين األلبـاين مكتبـة املعـارف الريـاض ط  -٨٦

 .هـ ١٤٢٢الثانية 
 .هـ  ١٤٢١دين األلباين  مكتبة املعارف ط األوىل التوسل أنواعه وأحكامه حممد نارص ال -٨٧
توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة ابن القيم تأليف أمحد بن إبراهيم بن  -٨٨

 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦عيسى  املكتب اإلسالمي ط الثالثة  
حممـد رضـوان  دار / التوقيف عىل مهامت التعريفات حممد عبدالرؤف املناوى  حتقيـق د -٨٩

 .هـ ١٤١٠ ١وت ط الفكر بي
تيسري العزيز احلميـد رشح كتـاب التوحيـد سـليامن بـن عبـداهللا بـن عبـدالوهاب  مكتبـة  -٩٠

 .الرياض احلديثة  




 

 
٤٧٥ 

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم  املنان عبدالرمحن بن نـارص الـسعدي مركـز صـالح  -٩١
 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢بن صالح الثقايف بعنيزة ط الثانية 

صغري احلـافظ زيـن الـدين عبـدالرؤوف املنـاوي  مكتبـة اإلمـام التيسري برشح اجلـامع الـ -٩٢
 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الشافعي  الرياض ط الثالثة 

ــري اإلمــام حممــد نــارص الــدين األلبــاين لعبــداهللا بــن حممــد  -٩٣ ثبــت مؤلفــات املحــدث الكب
 .م ٢٠٠٢الشهراين دار ابن اجلوزي 

 .هـ ١٤١٨الكتب العلمية  جامع البيان يف تأويل أي القرآن حممد بن جرير الطربي  دار  -٩٤
 ٣جـامع العلـوم واحلكـم البـن رجــب  حتقيـق شـعيب األرنـوؤط  مؤسـسة الرســالة  ط  -٩٥

 .هـ ١٤١٢
جامع بيان العلم وفضله أليب عمر يوسف بن عبدالرب حتقيق أيب األشـبال  الـزهريي دار  -٩٦

 .هـ ١٤٢٧ابن اجلوزي  ط السابعة 
 بن ثابت اخلطيـب البغـدادي حتقيـق اجلامع ألخالق الرواي وآداب السامع أمحد بن عيل -٩٧

 . هـ ١٤٠٣حممود الطحان مكتبة املعارف الرياض 
جامع مسائل النساء من فتاوى ومسائل فضيلة الـشيخ املحـدث املجـدد حممـد نـارص الـدين  -٩٨

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٧األلباين مجع عمرو عبداملنعم سليم دار الضياء ط األوىل  
  حممـد نـارص الـدين األلبـاين  املكتبـة اإلسـالمية  جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة -٩٩

 .هـ ١٤١٣عامن األردن  ط األوىل  
 .مجاعة التبليغ يف شبه القارة اهلندية أليب أسامة سيد طالب الرمحن دار البيان دمشق  -١٠٠
ــة  -١٠١ ــد ط الثاني ــة الرش ــزري مكتب ــدالرمحن العي ــاين يف احلــديث لعب ــشيخ األلب ــود ال جه

 .هـ١٤٢٨
بيــات وإنــشاء لغــة العــرب ألمحــد بــن إبــراهيم اهلاشــمي مؤســسة جــواهر األدب يف أد -١٠٢

 .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩التاريخ العريب  ط األوىل  
احلاوي من فتاوى الشيخ األلباين مجع أبو يوسـف حممـد بـن ابـراهيم  النـارش العلميـة  -١٠٣

 .هـ ١٤٢١للنرش والتوزيع  ط األوىل 




 

 
٤٧٦ 

  املكتـب اإلسـالمي  ط حجة النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم حممـد نـارص الـدين األلبـاين -١٠٤
 .هـ ١٣٩٩اخلامسة 

احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام  حممد نارص الدين األلباين  مكتبـة املعـارف  -١٠٥
 .هـ  ١٤٢٥ط األوىل 

 .حزب التحرير مناقشة ألهم مبادئ احلزب تقي الدين النبهاين  من إصدارت احلزب  -١٠٦
ــن زيــد الزنيــدي  -١٠٧ ــع حقيقــة الفكــر اإلســالمي عبــدالرمحن ب دار املــسلم للنــرش والتوزي

 .م ٢٠٠١
حكم األنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية بقلم بكر بن عبداهللا أبو زيد   -١٠٨

 .م ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٧دار ألفا القاهرة  ط األوىل  
حممـــد حـــسني اجليـــزاين  مركـــز البحـــوث / حكـــم التبـــديع يف مـــسائل االجتهـــاد  د -١٠٩

  .هـ١٤٣١والدراسات  بمجلة البيان  
حكم التمثيل يف الـدعوة إىل اهللا عبـداهللا  بـن حممـد آل هـادي  النـارش بـدون  ط األوىل  -١١٠

 .هـ ١٤١٠
 .هـ ١٤١١حكم التمثيل لبكر أبو زيد دار الراية للنرش والتوزيع ط األوىل  -١١١
حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية لألشقر  عمر سليامن األشقر دار النفـائس  -١١٢

 .م ١٩٩٢بالكويت 
 .م ١٩٨٨احلكم بغري ما أنزل اهللا ملحمد بن رسور بن نايف زين العابدين دار األرقم  -١١٣
هـ ١٤١٥يوسف القرضاوي املكتب اإلسالمي  ط اخلامسة عرش  / احلالل واحلرام  د -١١٤

 .م ١٩٩٤
حلم اخلالفة حزب التحري والتمرد عىل الدولة   جمموعة مـن املـؤلفني  النـارش مركـز  -١١٥

 .م ٢٠١٠حوث ط األوىل املسبار  للدراسات والب
حلية األولياء وطبقات األصفياء  لإلمام أيب نعيم أمحد بن عبـداهللا األصـفهاين  حتقيـق  -١١٦

 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٧مصطفى عبدالقادر عطا  دار الكتب العلمية بريوت  ط الثالثة 
حياة الشيخ األلباين وآثاره وثناء العلامء عليه  حممـد بـن إبـراهيم  الـشيباين  منـشورات  -١١٧




 

 
٤٧٧ 

 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥كز املخطوطات والرتاث والوثائق  الكويت ط الثانية مر
 .م ١٩٨٨ خصائص القرآن للدكتور فهد بن عبدالرمحن الرومي  مكتبة احلرمني -١١٨
اخلطب املنربية لصالح الفوزان  مؤسسة الرسالة للطبع والنرش والتوزيع  دار الفرقـان  -١١٩

 .هـ ١٤١٤للنرش والتوزيع ط 
 القــرن احلـادي عـرش للمحبــي تـصحيح مـصطفى وهبــي دار خالصـة األثـر يف أعيـان -١٢٠

 .صادر بريوت 
درء تعارض العقل والنقل البن تيمية حتقيق د حممد رشاد سامل  مطـابع جامعـة اإلمـام  -١٢١

 .م ١٩٩١هـ  ١٤١١حممد بن سعود ط الثانية 
الــدرر الكامنــه يف أعيــان املئــة الثامنــة  أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العــسقالين ط الثانيــة  -١٢٢

 .م ١٩٦٦هـ  ١٣٨٥
الدروس العلمية العامة يف العلم والدعوة والرتبية للشيخ صالح آل الـشيخ أعتنـى بـه  -١٢٣

 .م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩أرشف بن كامل مكتبة الطربي للنرش والتوزيع  ط األوىل 
ــرش اإلســالمية  بــدون ذكــر ط وال  -١٢٤ ــع والن دعــاة ال قــضاة حلــسن اهلــضيبي  دار التوزي

 .التاريخ 
يــضة رشعيــة ورضورة بــرشية للــدكتور صــادق أمــني  مؤســسة الــدعوة اإلســالمية فر -١٢٥

 .م١٩٨٢الرسالة للطباعة والنرش دار الفرقان للنرش والتوزيع  
الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليل للدكتور حممـد سـيدي احلبيـب النـارش عبـداهللا  -١٢٦

 .حممد بابا الشنقيطي ط الثانية بدون ذكر تاريخ النرش 
ــ -١٢٧ ــن احلــديث النب ــاع ع ــارف ط األوىل دف ــة املع ــاين مكتب ــدين األلب ــارص ال ــد ن وي حمم

 .هـ١٤٣١
دقائق التفسري  أمحد بن عبداحلليم بـن تيميـة  النـارش مؤسـسة علـوم القـرآن دمـشق ط  -١٢٨

 .هـ ١٤٠٤الثانية 
 .الدوسية تصدر من منشورات حزب التحرير  -١٢٩
 .م ١٩٥٢الدولة اإلسالمية تقي الدين النبهاين  منشورات حزب التحرير ط الثانية  -١٣٠




 

 
٤٧٨ 

 .هــ ١٩٥٣ديوان أيب متام برشح التربيزي دار املعارف مرص سنة النرش  -١٣١
 .ديوان امرئ القيس  دار املعارف مرص حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  -١٣٢
 .٢٠٠٠ديوان عبداهللا بن املبارك حتقيق سعد كريم  دار اليقني للنرش والتوزيع  -١٣٣
 .م١٩٩٦عراج الدولية للنرش ذخرية العقبى ملحمد بن عيل آدم األثيويب دار امل -١٣٤
رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنـوير األبـصار البـن عابـدين  مطبعـة البـايب احللبيـة  -١٣٥

 .هـ ١٣٨٦مرص ط الثانية 
الرد املفحـم عـىل مـن خـالف العلـامء وتـشدد وتعـصب وألـزم املـرأة أن تـسرت وجههـا  -١٣٦

 .هـ ١٤٢١ األردن  وكفيها  حممد نارص الدين األلباين املكتبة اإلسالمية عامن
الــرد الــوافر البــن نــارص الــدين الدمــشقي الــدار العربيــة نــارشون املكتــب اإلســالمي  -١٣٧

 .م ٢٠٠٥للطباعة والنرش 
 . هـ ١٩٩٣الرد عىل املنطقيني  ابن تيمية دار الفكر اللبناين  -١٣٨
الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعي  حتقيق د عبداللطيف اهلميم  د مـاهر الفحـل   -١٣٩

 .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦لكتب العلمية  ط األوىل  دار ا
رشيد رضا اإلمام املجاهد إلبراهيم أمحـد العـدوي املؤسـسة املـرصية العامـة للتـأليف  -١٤٠

 .م ١٩٦٤واألنباء والنرش 
رشــيد رضــا صــاحب املنــار  أمحــد الــرشبيني  نــرش جامعــة عــني شــمس كليــة احلقــوق  -١٤١

 .م ١٩٦٧
ار لإلمام حممد بن إسامعيل الصنعاين حتقيـق رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء الن -١٤٢

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥حممد نارص الدين االلباين املكتب اإلسالمي ط األوىل  
ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم عليه السالم  سيد حممد سـادايت الـشنقيطي النـارش دار  -١٤٣

 .م ١٩٩٨عامل الكتب السعودية 
موعــة مـن املــؤلفني  النـارش مركــز رمـاح الــصحائف الـسلفية األلبانيــة وخـصومها  جم -١٤٤

 .م ٢٠١٠املسبار  للدراسات والبحوث ط األوىل  
 .هـ ١٤١٥روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املاثني  لأللويس دار الكتب العلمية   -١٤٥




 

 
٤٧٩ 

ــو القاســم  -١٤٦ ــام أب ــأليف اإلم ــن هــشام ت ــة الب ــسرية النبوي ــسري ال ــروض األنــف يف تف ال
 .هـ ١٣٩٨  النارش دار املعرفة بريوت عبدالرمحن بن أيب احلسن السهييل 

روضة العقالء ونزهة الفضالء  تأليف حممد بن حبان بن أمحد بن أيب حاتم  البستي ت  -١٤٧
 .حممد حمي الدين عبداحلميد  النارش دار الكتب العلمية بريوت  لبنان 

ــن اجلــوزي املكتــب اإلســالمي   -١٤٨ زاد املــسري يف علــم التفــسري أليب الفــرج عبــدالرمحن ب
 .هـ ١٣٥٣

زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم اجلوزية حتقيق شعيب األرنؤوط وعبـدالقادر  -١٤٩
 .م ١٩٩٤هـ  ١٤١٤األرنؤوط  مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة والعرشون 

الزهـد لإلمــام أمحــد بــن حنبــل ت حممـد الــسعيد بــسيوين زغلــول دار الكتــاب العــريب  -١٥٠
 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩بريوت  

 .ر األلباب  للقريواين  دار اجليل للنرش والطبعة والتوزيع زهر اآلداب وثم -١٥١
سبل السالم تأليف حممد بن إسـامعيل األمـري الـيامين الـصنعاين  صـححه وعلـق عليـه  -١٥٢

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧فواز أمحد زمريل دار الريان للرتاث  ط الرابعة 
بـاين  سلسلة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها  وفوائـدها  حممـد نـارص الـدين األل -١٥٣

 .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢مكتبة املعارف ط األوىل 
سلــسلة األحاديــث الــضعيفة واملوضــوعة وأثرهــا الــسئ يف األمــة  مكتبــة املعــارف ط  -١٥٤

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الثانية 
السنة  تأليف حممد بن نرص املروزي حتقيق سامل أمحد السلفي مؤسـسة الكتـب الثقافيـة  -١٥٥

 . هـ ١٤٠٨بريوت  ط األوىل 
 .كتبة املعارف ط األوىل اعتناء مشهور بن حسن آل سلامن سنن ابن ماجه  م -١٥٦
 . سنن أيب داود  مكتبة املعارف ط الثانية اعتناء مشهور بن حسن آل سلامن -١٥٧
 .سنن الرتمذي مكتبة املعارف ط األوىل إعتناء مشهور بن حسن آل سلامن  -١٥٨
 ط سنن الدارقطني  حققه شعيب األرنؤوط وحسن عبداملنعم شلبي  مؤسسة الرسالة -١٥٩

 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤األوىل  




 

 
٤٨٠ 

مسند الدارمي  حتقيق  حسن سليم الداراين  دار املعني ودار ابن حزم = سنن الدارمي  -١٦٠
 .م ٢٠١٠هـ ١٤٣١ط الثانية 

السنن الكربى للبيهقي  حتقيق حممد عبدالقادر عطا  النارش دار الكتب العلمية بريوت   -١٦١
 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤

 .بالففار سليامن نبداري وسيد كرسوي حسن ع/ السنن الكربى للنسائي حتقيق د  -١٦٢
 .سنن النسائي  مكتبة املعارف  ط األوىل اعتناء مشهور حسن آل سلامن  -١٦٣
ــرش  -١٦٤ ــارش غــراس للن ــسلفيون  مــشهور حــسن آل ســلامن  الن الــسياسة التــي يريــدها ال

 .هـ ١٤٢٧والتوزيع  ط األوىل 
 النـارش مؤسـسة الرسـالة السياسة الرشعية أو نظام الدولة اإلسالمية  عبدالوهاب خالف -١٦٥

 . م ١٩٩٧للطباعة والنرش والتوزيع دار الفرقان للنرش والتوزيع 
سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين حممد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي  أرشف عـىل  -١٦٦

حتقيق الكتاب  وخرج أحاديثـه شـعيب األرنـؤوط  مؤسـسة الرسـالة ط احلاديـة عـرش  
 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢

حممـود حممـد مزروعـة  منـشور عـىل /  حول السنة النبوية  تأليف ا د شبهات القرآنيني -١٦٧
 .الشبكة العنكبوتية 

 .هـ١٩٥٣الشخصية اإلسالمية  تقي الدين النبهاين  منشورات حزب التحرير القدس  -١٦٨
أمحـد سـعد محـدان  دار / رش ح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعـة لاللكـائي  حتقيـق د -١٦٩

 .اريخ النرش طيبة بدون ذكر الطبعة وال ت
 .هـ ١٤٠٢رشح أصول االعتقاد لاللكائي دار طيبة ط األوىل  -١٧٠
رشح اجلامع الـصحيح للبخـاري رشح حممـد بـن عمـر الـسفريي دار الكتـب العلميـة  -١٧١

 .بريوت لبنان 
ــق د -١٧٢ ــن خلــف الربهبــاري  حتقي ــيل ب ــن ع ــأليف احلــسن ب حممــد ســعيد / رشح الــسنة ت

 .هـ  ١٤٠٨القحطاين  دار ابن القيم  الدمام ط األوىل 
 . هـ١٤٠٣رشح السنة للبغوي  املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية  -١٧٣




 

 
٤٨١ 

رشح العقيدة الطحاوية حققها وراجعها جمموعـة مـن العلـامء  خـرج أحاديثهـا  حممـد  -١٧٤
 .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤نارص الدين األلباين  املكتب اإلسالمي ط الثامنة 

 عبداملحسن الرتكـي  شـعيب رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز حتقيق د عبداهللا بن -١٧٥
 .م٢٠٠٥هـ   ١٤٢٤األرنؤوط  مؤسسة الرسالة  ط الثانية 

 .رشح العقيدة الواسطية للشيخ صال آل  شيخ  مل يطبع  -١٧٦
 .الرشح املخترص عىل بلوغ املرام البن عثيمني  منشور عىل شبكة اإلنرتنت  -١٧٧
العلميـة رشح صحيح البخاري البن بطال حققه مصطفى عبدالقادر عطا دار الكتـب  -١٧٨

 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤بريوت ط األويل 
 .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥رشح صحيح مسلم للنووي  دار الكتب العلمية  ط األوىل  -١٧٩
 .م١٣٦٩الرشيعة لإلمام حممد بن احلسن اآلجري  مطبعة السنة املحمدية  -١٨٠
شــعب اإليــامن للبيهقــي  حتقيــق حممــد الــسعيد زغلــول دار الكتــب العلميــة ط الثانيــة  -١٨١

 .م٢٠٠٨
هــ ١٤١٧لشعراء  ابن قتيبة  حتقيق أمحد شاكر دار احلديث القـاهرة ط األوىل الشعر وا -١٨٢

 .م ١٩٩٦
الشفا  بتعريف حقوق املصطفى  للقـايض عيـاض  حققـه عبدالـسالم حممـد أمـني  دار  -١٨٣

 .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الكتب العلمية بريوت ط الثالثة 
ي  احلنـبيل مؤسـسة الشهادة الزكية يف ثناء األمة عىل ابن تيمية ملرعي بن يوسف الكرمـ -١٨٤

 .م ١٩٨٤الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع دار الفرقان للنرش والتوزيع 
 .شهر يف دمشق لعبداهللا بن مخيس  -١٨٥
 .م ٢٠٠٦الشوقيات  أمحد شوقي دار الكتب العلمية ط الثانية  -١٨٦
الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير مسائل العقيـدة  حممـد رسور شـعبان دار الفـاروق ط  -١٨٧

 .م ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠الثانية 
الصحاح تاج اللغة  وصحاح العربية للعالمة إسامعيل بن محاد اجلوهري  حتقيق أمحـد  -١٨٨

 .هـ ١٣٩٩عبدالغفور  عطا  دار العلم للماليني 




 

 
٤٨٢ 

صحيح ابن حبان برتتيـب ابـن بلبـان حققـه شـعيب األرنـاؤوط  مرسـسة الرسـالة  ط  -١٨٩
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨الثالثة 

طفى األعظمـي املكتـب اإلسـالمي  ط الثالثـة صحيح ابن خزيمة  حتقيق د حممـد مـص -١٩٠
 . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

صحيح ابـن ماجـه حممـد نـارص الـدين األلبـاين  مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيح  -١٩١
 .م ١٩٨٨

صحيح األدب املفرد حممد نـارص الـدين األلبـاين  دار الـصديق  اجلبيـل الـسعودية  ط  -١٩٢
 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥الثانية 

هـــ ١٤١٧ســامعيل البخــاري دار الــسالم ط األوىل صــحيح البخــاري  حممــد بــن إ -١٩٣
 .م١٩٩٧

صــحيح الرتغيــب والرتهيــب  حممــد نــارص الــدين األلبــاين  مكتبــة املعــارف ط األوىل  -١٩٤
 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١

ــة  -١٩٥ ــاض ط الثاني ــة املعــارف الري ــاين  مكتب ــدين األلب ــارص ال صــحيح الرتمــذي حممــد ن
 .هـ  ١٤٢٢

دين األلبـاين  املكتـب اإلسـالمي ط صـحيح اجلـامع الـصغري وزيادتـه  حممـد نـارص الـ -١٩٦
 .هـ ١٤٠٨الثالثة 

 .م١٩٨٩صحيح سنن أيب داود مكتب الرتيب العريب لدول اخلليح   -١٩٧
صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاح بن مسلم  برتقيم حممد فـؤاد عبـدالباقي   -١٩٨

 .م ١٩٩١هـ ١٤١٢دار احلديث ط األوىل 
بري إىل التسليم كأنك تراها حممـد نـارص صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم من التك -١٩٩

 . م ١٩٩١هـ ١٤١١الدين األلباين  مكتبة املعارف الرياض ط األوىل 
صيد اخلاطر أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي  حتقيق د عبدالرمحن الـرب  دار القبلتـني  -٢٠٠

 .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ط األوىل 
 املعــارف ط األوىل ضــعيف الرتغيــب والرتهيــب حممــد نــارص الــدين األلبــاين  مكتبــة -٢٠١




 

 
٤٨٣ 

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته حممد نارص الدين األلباين املكتب اإلسالمي  ط الثالثة  -٢٠٢

 .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠
ــن ماجــه حممــد نــارص الــدين األلبــاين  املكتــب اإلســالمي ط األوىل  -٢٠٣ ضــعيف ســنن اب

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨
كتــب اإلســالمي ط األوىل ضــعيف ســنن أيب داود  حممــد نــارص الــدين األلبــاين امل -٢٠٤

 .م ١٩٩١هـ ١٤١٢
ــاين  املكتــب اإلســالمي ط األوىل  -٢٠٥ ــدين األلب ــارص ال ضــعيف ســنن الرتمــذي  حممــد ن

 .هـ ١٤١١
ضعيف سنن النسائي حممد نـارص الـدين األلبـاين مكتبـة املعـارف  الريـاض ط األوىل   -٢٠٦

 .هـ ١٤١٩
لعلميـة بـريوت ط طبقات احلفاظ للسيوطي  حتقيق جمموعة مـن العلـامء  دار الكتـب ا -٢٠٧

 .هـ ١٤٠٣األوىل 
 .طبقات احلنابلة حممد بن  أيب يعىل  الفراء مطبعة السنة املحمدية  القاهرة  -٢٠٨
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية  تقي الدين بن عبدالقادر احلو التقي الغـزي  النـارش  -٢٠٩

 .دار الرافعي للنرش والطباعة والتوزيع 
ــدالر -٢١٠ ــدين عب ــق دطبقــات الــشافعية  مجــال ال ــن أمحــد / حيم األســنوي  حتقي عبــداهللا ب

 .م ١٩٧٠هـ ١٣٩٠اجلبوري مطبعة اإلرشاد بغداد  
طبقات الشافعية الكربي تاج الدين  عبدالوهاب بـن عـيل الـسبكي حتقيـق عبـدالفتاح  -٢١١

 .احللو  ط الثانية  النارش هجر للطباعة والنرش 
دار ))  ابـن سـعد (( ب الطبقات الكربى أليب عبداهللا حممد بن سعد بن منيع املعـروف -٢١٢

 .هـ  ١٣٩٨بريوت  
الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية  حممد بن أيب بكر ابـن القـيم اجلوزيـة  خـرج أحاديثـه   -٢١٣

 .م١٩٩٥هـ  ١٤١٥زكريا عمريات دار الكتب العلمية بريوت  ط األوىل 




 

 
٤٨٤ 

توزيع ط الطريق إىل اجلامعة األم عثامن عبدالسالم نوح دار اإليامن للطباعة والنرش وال -٢١٤
 .هـ ١٩٩٨األوىل 

العقد الفريد  أمحد بن حممد بن عبدربه األندلس حتقيق عبداملجيد الرتحينـي ط الثالثـة   -٢١٥
 .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧

العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية تأليف حممد بـن أمحـد بـن عبـداهلادي   -٢١٦
 .حتقيق حممد حامد الفقي دار الكتاب العريب 

 رشح وتعليق حممد نارص الـدين األلبـاين  مكتبـة املعـارف ط األوىل  العقيدة الطحاوية -٢١٧
 .هـ ١٤٢٢

العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  الرئاسة العامـة إلدارت البحـوث العلميـة  -٢١٨
 .هـ ١٤١٢واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  الرياض اململكة العربية السعودية ط الثانية 

لواهية  عبدالرمحن بن عيل اجلوزي  حتقيـق خليـل املـيس  العلل املتناهية يف األحاديث ا -٢١٩
 .هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية بريوت ط األوىل 

علامء نجد خالل ستة قرون عبداهللا بن عبدالرمحن البسام مطبعة النهضة احلديثـة مكـة  -٢٢٠
 .هـ ١٣٩٨ط األوىل 

  .م١٩٨٦علامء ومفكرون عرفتهم  حممد مصطفى املجذوب  دار اإلعتصام القاهرة  -٢٢١
ــشؤون اإلســالمية  -٢٢٢ ــع وزارة ال ــرباك  طب ــن صــالح ال ــداهللا ب ــق عب ــذهبي حتقي ــو لل العل

 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤واألوقاف والدعوة واإلرشاد  اململكة العربية السعودية  
عيـون احلكايـات  أليب الفـرج عبــدالرمحن بـن عـيل ابــن اجلـوزي  دار الكتـب العلميــة  -٢٢٣

 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤بريوت ط األويل 
يف ختريج احلالل واحلرام حممد نارص الـدين األلبـاين املكتـب اإلسـالمي ط غاية املرام  -٢٢٤

 .م  ١٩٩٤هـ ١٤١٤الرابعة 
فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمني  مجع فهـد بـن نـارص الـسليامن دار الثريـا للنـرش ط  -٢٢٥

 .هـ ١٤٢٤األوىل 
 فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلـامء مجـع وترتيـب حممـد بـن عبـدالعزيز املـسند -٢٢٦




 

 
٤٨٥ 

 .م ١٩٩٤هـ ١٤٢٤النارش دار الوطن  ط الثانية 
 .فتاوى األزهر منشور عىل املكتبة الشاملة  عىل شبكة اإلنرتنت  -٢٢٧
  .فتاوى الشيخ ابن جربين  عىل املوقع الرسمي لسامحة الشيخ عبداهللا بن جربين -٢٢٨
ة فتاوى الشيخ األلباين ومقارنتها بفتاوى العلامء مجع عكاشه عبداملنان ط األوىل مكتبـ -٢٢٩

 .الرتاث  اإلسالمي 
فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  مجع حممد بن عبدالرمحن بن قاسم  ط األوىل  -٢٣٠

 .م ١٣٩٩مطبعة احلكومة  
فتاوى العلامء الكبار يف االرهاب والتدمري، وضوابط اجلهاد والتكفري، ومعامالت الكفار  -٢٣١

 .م ٢٠٠٥ن مجع وإعداد أبو األشبال أمحد بن سامل املرصي دار الكيا
الفتاوى الكربى البن تيمية  حتقيق حممـد عبـدالقادر عطـا  ومـصطفى عبـدالقادر عطـا   -٢٣٢

 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨دار الريان ط األوىل 
فتاوى اللجنة الدائمة مجع ا؛مـد بـن عبـدالرزاق الـدويش  النـارش أوىل النهـى لإلنتـاج  -٢٣٣

 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤اإلعالمي ط الرابعة 
بـاين مجـع صـالح الـدين حممـود سـعيد  دار الغـد اجلديـد ط الفتاوى املهمة للشيخ األل -٢٣٤

 .م ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠األوىل  
 .فتاوى جدة للشيخ األلباين مفرغ من أرشطة عىل اإلنرتنت  واملكتبة الشاملة  -٢٣٥
فتاوى نور عىل الدرب  طبع ونرش الرئاسة العامة  للبحوث العلمية واإلفتاء ط األوىل  -٢٣٦

 .م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩
يح البخاري  تأليف أمحد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين تعليـق فتح الباري رشح صح -٢٣٧

ــن بــاز  الكتــب العلميــة بــريوت ط األوىل  ــن عبــداهللا ب هـــ ١٤١٠الــشيخ عبــدالعزبز ب
 .م ١٩٨٩

فتح القـدير حممـد بـن عـيل الـشوكاين وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة  -٢٣٨
 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤واإلرشاد اململكة العربية السعودية 

 املجيد رشح كتاب التوحيد عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ حتقيق الوليـد الفريـان  فتح -٢٣٩




 

 
٤٨٦ 

 .هـ ١٤٢٠دار ابن األثري ط الثانية عرش 
فتنة التكفري لأللباين تقريظ الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز وتعليـق الـشيخ حممـد  -٢٤٠

 .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨بن صالح بن عثيمني  دار ابن اجلوزي ط الثانية 
الشوارد ملا يف كتب األلباين من فوائد مجع وترتيب أبو مالك حممد بن حامـد بـن فرائد  -٢٤١

 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥عبدالوهاب  النارش مكتبة األنصار للنرش والتوزيع ط الثانية 
فقه السرية ملحمد الغزايل حتقيق حممد نارص الدين األلباين دار القلم دمشق ط الـسابعة  -٢٤٢

 .م ١٩٨٨
 .م ١٩٩٦يد  مؤسسة الرسالة فقه النوازل لبكر أبو ز -٢٤٣
هــ ١٤٢٢فقه الواقـع حممـد نـارص الـدين األلبـاين املكتـب اإلسـالمي عـامن ط الثانيـة  -٢٤٤

 .م ٢٠٠١
الفقيه واملتفقـه أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي حتقيـق عـادل بـن يوسـف  -٢٤٥

 .هـ  ١٩٩٦العزاوي دار ابن اجلوزي 
هـــ ١٤٠٨ دار البيــان ط الثانيــة الفوائــد البــن القــيم حققــه بــشري حممــد عيــون مكتبــة -٢٤٦

 .م١٩٨٨
فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للعالمـة حممـد عبـدالرؤوف  -٢٤٧

 .م ٢٠٠٩املناوى ضبطه أمحد بن عبدالسالم دار الكتب العلمية ط الرابعة 
 .القاموس املحيط  حممد يعقوب الفريوزآبادي دار إحياء الرتاث  -٢٤٨
 لإلمـام حممـد بــن إسـامعيل البخـاري حتقيـق سـعيد زغلــول دار القـراءة خلـف اإلمـام -٢٤٩

 .احلديث  
قصة املسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصالة والسالم   حممد نارص الـدين األلبـاين  -٢٥٠

 .هـ ١٤٢١املكتبة اإلسالمية عامن األردن ط األوىل 
ة قطف الثامر بآخر ما حدث به شـيخنا األلبـاين مـن أخبـار صـفحات بيـضاء  مـن حيـا -٢٥١

اإلمام حممد ناص الدين األلباين أبو أسامء عطية بن صدقي املـرصي دار اآلثـار للـنش 
 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢والتوزيع  املكتبة اإلسالمية ط 




 

 
٤٨٧ 

القول املفيد يف حكم األناشيد مع فتاوى لعلامء العرص، االلباين، ابـن عثيمـني، صـالح  -٢٥٢
 النـارش مكتبـة الفرقـان الفوزان، بكر ابو زيد وغريهم تـأليف عـصام عبـداملنعم مـري 

 .م٢٠٠٠
القول املفيد يف رشح كتاب التوحيد حممـد بـن صـالح العثيمـني حتقيـق أمحـد سـامل  دار  -٢٥٣

 .م  ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الغد اجلديد ط األوىل 
الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل  البن قدامة املقديس  حتقيق زهري الـشاويش   -٢٥٤

 .هـ ١٣٩٩ املكتب اإلسالمي  بريوت ط الثانية
الكامل يف الضعفاء البن عدي  حتقيق عادل عبداملوجود الشيخ عىل حممد معوض دار  -٢٥٥

 .م ١٩٩٧هـ  ١٤١٨الكتب العلمية بريوت ط األوىل 
 .م ٢٠٠١كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب  النارش مكتبة احلرمني  -٢٥٦
 . كشف التلبيس ورفض التشويش الواقع يف مقاالت العسكر حول األلباين -٢٥٧
كشف النقاب عام يف كلامت أيب غـدة مـن األباطيـل واإلفـرتاءات تـأليف حممـد نـارص  -٢٥٨

 . م ١٩٧٥الدين األلباين بدون ذكر النارش ط األوىل 
الكليـات معجـم يف املـصطلحات والفــروق اللغويـه تـأليف أبـو البقــاء أيـوب بـن موســى  -٢٥٩

  .هـ١٤١٢ىل الكفوي حتقيق عدنان درويش حممد  املرصي  مؤسسة الرسالة ط األو
ًكن سلفيا عىل اجلادة تأليف الدكتور عبدالسالم بن سامل السحيمي  منشور عىل شـبكة  -٢٦٠

 .اإلنرتنت 
ــرش  -٢٦١ ــرص للطباعــة والن ــارش دار هنــضة م ــراهيم الن ــز املرصــود  ملــصطفى  حممــد إب الكن

 .م ١٩٨٣والتوزيع 
ويـد كنز الوصول إىل معرفة األصول لعيل بـن حممـد البـزدوي احلنفـي نـرش مطبعـة جا -٢٦٢

 . كراتيش –بريس 
 .كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح اهلدى عاصم بن عبداهللا القريويت  -٢٦٣
ال إنكار يف مسائل اخلالف للدكتور عبدالـسالم مقبـل املجيـدي  طبـع وزارة الـشؤون  -٢٦٤

 .م ٢٠٠٣اإلسالمية واألوقاف بالكويت  




 

 
٤٨٨ 

 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤لسان العرب حممد بن منظور دار عامل الكتب  -٢٦٥
ان عـىل بـن أمحـد بـن حجـر العـسقالين دار إحيـاء الـرتاث العـريب ط الثانيـة لسان امليـز -٢٦٦

 . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢
عبداهللا بن حممد الطيار  دار الـوطن  للنـرش / لقاء الباب املفتوح البن عثيمني إعداد د  -٢٦٧

 .هـ ١٤١٤ط االوىل  
 .هـ ١٤٣٠ ةملاذا اخرتت املنهج السلفي لسليم اهلاليل  دار ابن القيم وابن عفان ط الثاني -٢٦٨
لوامع األنوارالبهية وسواطع األرسار األثرية  للسفاريني  املكتـب اإلسـالمي بـريوت  -٢٦٩

 .هـ  ١٤١١ط الثالثة 
 .ماذا ينقمون من الشيخ األلباين حممد إبراهيم شقرة  موجود عىل املكتبة الوقفية   -٢٧٠
ب العلميـة جممع الزوائد ومنبع الفوائد  للهيثمي  حتقيق حممد عبدالقادر عطا دار الكتـ -٢٧١

 .م ٢٠٠٩بريوت ط الثانية 
 .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم  -٢٧٢
جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني  مجع فهـد بـن نـارص الـسلامن  دار الثريـا  للنـرش ط  -٢٧٣

 .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦األوىل 
يعر  النارش رئاسـة حممد بن سعد الشو/ جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز  مجع د -٢٧٤

 .هـ ١٤٢٣إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  اململكة العربية السعودية  ط الرابعة 
جمموعة الرسائل حلسن البنا  دار الكلمة للنرش والتوزيع حتقيق الـشحات مـصطفى ط  -٢٧٥

 .هـ  ١٤٢٦األوىل 
ع  جمموعة بحوث فقهية لعبدالكريم زيدان مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنـرش والتوزيـ -٢٧٦

 .دار الفرقان للنرش والتوزيع 
حماسن التأويل حممد مجال الدين القاسمي حتقيق حممد باسل عيون الـسود دار الكتـب  -٢٧٧

 .هـ ١٤١٨العلمية  ط األوىل 
حمبة الرسول بني اإلتباع واإلبتداع  تأليف عبـدالرؤف بـن حممـد عـثامن النـارش رئاسـة  -٢٧٨

 .هـ ١٤١٤ة السعودية  إدارة البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربي




 

 
٤٨٩ 

حمدث العرص اإلمام حممد نـارص الـدين األلبـاين كـام عرفتـه عـصام موسـى هـادي دار  -٢٧٩
 .هـ ١٤٢٣الصديق ط األوىل 

هــ ١٤٣٠املحىل البـن حـزم حتقيـق أمحـد شـاكر  دار إحيـاء الـرتاث العـريب ط الرابعـة  -٢٨٠
 .م  ٢٠٠٩

م العيل دار القلم دمـشق حممد نارص الدين األلباين حمدث العرص ونارص السنة إلبراهي -٢٨١
 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ط الثانية 

خمتار الصحاح  حممد بن أيب بكر بـن عبـدالقادر الـرازي  النـارش دار احلـديث القـاهرة   -٢٨٢
 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

هــ ١٤٠٦خمترص البخاري حممد نارص الدين األلبـاين  املكتـب اإلسـالمي ط اخلامـسة  -٢٨٣
 .م ١٩٨٦

 .هـ١٤٣١ين املكتب اإلسالمي  ط الثالثة خمترص العلو حممد نارص الدين األلبا -٢٨٤
خمترص حتريم آالت الطـرب  حممـد نـارص الـدين األلبـاين  نـرش دار الـصديق ط األوىل  -٢٨٥

 .هـ ١٤٢٣
مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقـات الـرشعية واإلنفعـاالت احلامسـية تـأليف عبـد  -٢٨٦

 .هـ ١٤١٨املالك بن أمحد اجلزائري دار أهل احلديث ط الثانية 
هــ ١٤٢٢ملدخل إىل علم الدعوة  حممد أبو الفتح البيانوين مؤسسة الرسالة ط الثالثـة ا -٢٨٧

 .م ٢٠٠١
مدراج السالكني بني منازل إياك نعبـد وإيـاك نـستعني  أليب عبـداهللا حممـد بـن أيب بكـر  -٢٨٨

 .هـ ١٣٩٣الدمشقي املشتهر بابن القيم اجلوزية دار الكتاب العريب ط الثانية 
تاوى الرشعية الفتاوى الكويتية ويليه الفتاوى اإلسـرتالية  مجعهـا املسائل العلمية والف -٢٨٩

 .هــ ١٤٢٧عمرو عبداملنعم سليم دار الضياء الطبعة األوىل 
املستدرك عىل الصحيحني تأليف  حممد بن عبداهللا أبو عبد اهللا احلاكم حتقيق مـصطفى  -٢٩٠

 .م ١٩٩٠هـ ١٤١١عبدالقادر عطا النارش دار الكتب العلمية بريوت ط األوىل 
عبـدالغفور عبــداحلق البلـويش  النــارش مكتبــة / مـسند إســحاف بـن راهويــه  حتقيــق د -٢٩١




 

 
٤٩٠ 

 . م ١٩٩١هـ ١٤١٢اإليامن املدينة ط األوىل  
مسند اإلمام أمحد بن حنبل حتقيق وإرشاف شعيب األرنؤوط  النارش مؤسسة الرسالة  -٢٩٢

 .م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ط الثانية 
حمفـوظ الـرمحن زيـن  اهللا  النـارش / ق ت د مسند البزار  أمحد بـن عمـرو بـن عبـداخلال -٢٩٣

 .هـ ١٤٠٩مؤسسة علوم القرآن  ط األوىل 
مسند الشاميني سليامن بـن أمحـد الطـرباين  حتقيـق محـدي الـسلفي مؤسـسة الرسـالة ط  -٢٩٤

 .م ١٩٨٤هـ  ١٤٠٥األوىل 
مشكاة املصابيح  حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي حتقيق حممد نارص الـدين األلبـاين  -٢٩٥

 .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ب اإلسالمي ط الثالثة املكت
خـرض اجلـواد مكتبـة لبنـان / املصباح املنري ألمحد بن حممد بـن عـيل الفيـومي  حتقيـق د -٢٩٦

 .م ٢٠٠١نارشون 
مصنف ابن أيب شيبة  لإلمام احلافظ أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شـيبة  حتقيـق محـد  -٢٩٧

ــن إبــراهيم اللحيــدان   ال نــارش مكتبــة الرشــد ط الثاينــة بــن عبــداهللا اجلمعــة وحممــد ب
 .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧

املصنف للحافظ الكبري أيب بكر عبدالرزاق بـن مهـام الـصنعاين حتقيـق حبيـب الـرمحن  -٢٩٨
 .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣األعظمي  توزيع املكتب اإلسالمي ط الثانية 

مع شيخنا نارص السنة والدين حممد نارص الدين األلباين جمدد القـرن وحمـدث العـرص  -٢٩٩
 .ياته األخرية لعيل عبداحلميد  بدون ذكر النارش والتاريخ يف شهور ح

حممد بـن عبـداهللا النمـر  عـثامن ضـمريية  / معامل التنزيل أليب أمحد احلسني البغوي  ت  -٣٠٠
 . م  ١٩٩٧هـ ١٤١٧لسامن احلرش  دار طيبة للنرش والتوزيع ط الرابعة 

هـــ ١٤٠٥ألوىل املعجــم الــصغري ســليامن بــن أمحــد الطــربي حتقيــق حممــد مــذكور ط ا -٣٠١
 .م  ١٩٨٥

ــن عــوض اهللا  -٣٠٢ ــق طــارق ب ــن أمحــد الطــربي حتقي معجــم الطــرباين األوســط ســليامن ب
 . هـ ١٤١٥وعبداملحسن بن إبراهيم احلنيني دار احلرمني القاهرة 




 

 
٤٩١ 

املعجم الكبري سـليامن بـن أمحـد الطـربي حتقيـق محـدي بـن عبداملجيـد الـسلفي مكتبـة  -٣٠٣
 .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٤العلوم واحلكم  املوصل ط الثانية 

 .هـ ١٤١٤معجم املؤلفني لعمر كحالة مؤسسة الرسالة   -٣٠٤
معجــم املطبوعــات يوســف اليــان  رسكيــز مكتبــة آيــة اهللا العظمــى املرعــيش النجفــي  -٣٠٥

 .م ١٩٨٩
 حممـد النجـار  املكتبـة – حامد عبـدالقادر –املعجم الوسيط للمؤلفني إبراهيم الزيات  -٣٠٦

  .م١٩٩٣اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع 
معجـم مــصطلحات أصــول الفقــه قطــب مــصطفى ســانو  النــارش دار الفكــر املعــارص  -٣٠٧

 .م ٢٠٠٠للطباعة والنرش والتوزيع 
معرفة السنن أمحد بن عيل بن احلسني البيهقي  حتقيق  سيد حسن كـرسوي دار الكتـب  -٣٠٨

 .م ١٩٩١هـ ١٤١٢العلمية بريوت ط األوىل 
بداملحـسن الرتكـي وعبـدالفتاح احللـو  املغني البن قدامة املقديس حتقيـق عبـداهللا بـن ع -٣٠٩

 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨النارش دار عامل الكتب ط التاسعة 
 .هـ ١٤١١مفاتيح الغيب للفخر الرازي  دار الكتب العلمية  بريوت لبنان  ط األوىل  -٣١٠
 .مفاهيم أساسية  حلزب التحرير من منشورات حزب التحرير  -٣١١
 . وال الطبعة مفتاح دار السعادة البن القيم  بدون ذكر النارش -٣١٢
 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢مقاالت األلباين مجعها نور الدين طالب دار أطلس ط الثانية  -٣١٣
 .م ١٩٦٣هـ ١٣٨٢مقدمة الدستور أو األسباب اجلالبة له  إصدار حزب التحرير   -٣١٤
مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والـسنة وآثـار الـسلف  حممـد نـارص الـدين األلبـاين   -٣١٥

 .هـ ١٤١٠رابعة مكتبة املعارف الرياض ط ال
مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي  حتقيق جلنة إحياء الرتاث  النارش دار اآلفاق اجلديـدة   -٣١٦

 .هـ ١٤٠٢ط الثالثة 
املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك  البن اجلوزي حتقيق  حممـد عبـدالقادر  عطـا مـصطفى  -٣١٧

 .م ١٩٩٢ هـ١٤١٢عبدالقادر عطا  النارش دار الكتب العلمية بريوت  ط األوىل 




 

 
٤٩٢ 

املنتقى من فتاوى الفـوزان  صـالح بـن فـوزان الفـوزان برنـامج الكـرتوين عـىل شـبكة  -٣١٨
 .اإلنرتنت  

 .  منزلة السنة يف اإلسالم حممد نارص الدين األلباين  دار املسلم للنرش والتوزيع -٣١٩
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية الن تيمية  حتقيـق حممـد رشـاد سـامل  -٣٢٠

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود الرياض النارش
هـ ١٤٣٠منهج األشاعرة يف العقيدة لسفر احلوايل  دار طيبة اخلرضاء للنرش والتوزيع   -٣٢١

 .م ٢٠٠٩
املنهج السلفي عنـد الـشيخ نـارص الـدين األلبـاين عمـرو عبـداملنعم سـليم دار الـضياء  -٣٢٢

 .بدون ذكر الطبعة وال تاريخ النرش 
لـم الـرشعي لـذياب الغامـدي  دار األمـني للنـرش والتوزيـع  املنهج العلمي لطالب الع -٣٢٣

 .هـ ١٤٢٨اجلمهورية العربية اليمنية  ط الثانية  
 .منهج حزب التحرير يف التغيري  من منشورات حزب التحرير  -٣٢٤
موسوعة األعالم يف تاريخ العرب واملسلمني  تأليف أمحد عبدالرزاق حلفي دار البرش  -٣٢٥

 .م ١٩٩٨
مام جمدد العرص حممد نارص الدين األلباين  صنعه شادي بن حممد موسوعة العالمة اإل -٣٢٦

ــرتاث  ــق ال ــنعامن للبحــوث والدراســات اإلســالمية وحتقي ــز ال ــارش مرك آل نعــامن الن
 .م ٢٠١٠هـ ١٤٣١والرتمجة  ط األوىل 

املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة  إعــداد وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية بالكويــت   -٣٢٧
 .م ١٩٩٨ف الكويتية النشار وزارة األوقا

املوسـوعة امليــرسة يف األديــان واملــذاهب واألحـزاب املعــارصة  إعــداد النــدوة العامليــة  -٣٢٨
للــشباب املـــسلم  النـــارش دار النــدوة العامليـــة للطباعـــة والنــرش الريـــاض ط الثالثـــة  

 .هـ١٤١٨
هــ ١٤١٥املوضوعات البن اجلوزي حتقيق توفيق محدان دار الكتب العلمية ط األوىل  -٣٢٩

 .م ١٩٩٥




 

 
٤٩٣ 

بشار عواد معروف ومحود حممد خليـل مؤسـسة الرسـالة / موطأ اإلمام مالك حققه د -٣٣٠
 .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ط الثالثة 

 .م ١٩٩٥موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة لعبدالرمحن املحمود  مكتبة الرشد  -٣٣١
ميزان اإلعتدال للذهبي حتقيق عىل حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود دار الكتـب  -٣٣٢

 .م ١٩٩٥هـ ١٤١٦ألوىل العلمية ط ا
 .م ١٩٧١النابغة الذبياين جلميل سلطان دار األنوار  -٣٣٣
 .هـ ١٤٢٦نداء حار  إىل املسلمني من حزب التحرير من منشورات حزب التحرير  -٣٣٤
نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية تأليف مجال الدين عبداهللا بـن يوسـف الزيلعـي   -٣٣٥

 .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦  ط األوىل حتقيق أمحد شمس الدين  دار الكتب العلمية
ــر ط الرابعــة  -٣٣٦ ــن منــشورات حــزب التحري ــدين النبهــاين م النظــام اإلجتامعــي  تقــي ال

 .م ٢٠٠٣
 .هـ١٤٢٢نظام اإلسالم  تقي الدين النبهاين من إصدارات حزب التحرير ط السادسة  -٣٣٧
النهاية يف غريب احلـديث واألثـر البـن األثـري حتقيـق عـىل حـسن عبداحلميـد دار ابـن  -٣٣٨

 .هـ ١٤٢٧زي ط الرابعة اجلو
الوايف بالوفيات صالح الدين الصفدي   حتقيق أمحـد األرنـؤوط وتركـي مـصطفى دار  -٣٣٩

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠إحياء الرتاث بريوت  
 .م ١٩٩٧واقعنا املعارص ملحمد قطب دار الرشوق  -٣٤٠
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكـان أيب العبـاس أمحـد بـن أيب بكـر  حتقيـق  -٣٤١

 .هـ ١٣٦٧ حمي الدين عبداحلميد  مطبعة السعادة  القاهرة حممد
يتيمة الدهر للثعالبي  أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعالبي  املطبعة احلنفيـة دمـشق  -٣٤٢

 .هـ ١٤٠٣ط األوىل 
 - :املجالت

 .جملة األصالة 
 .جملة البيان اليت تصدر من لندن 




 

 
٤٩٤ 

 .جملة اخلالفة 
 .ديةجملة الدعوة اليت تصدر من السعو

 .جملة صدى الريادة 
 .جملة الفرقان 

 .جملة اتمع اليت تصدر من الكويت 
 .جملة املنار 
 .جملة املنار 

 .جملة الوعي 
 .جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 -:لكرتونية إلاملراجع ا
املكتبة الشاملة برنامج للتوزيع اخلريي تم نرشه يف الشبكة العامليـة يف عـدة مواقـع مـن  -٣٤٣

 .ا موقع ملتقى أهل احلديث أشهره




 

 
٤٩٥ 


 


 ١  :املقدمة  -
 ٢ .أمهية املوضوع  -
 ٢ .أسباب اخيار املوضوع -
 ٢ .تساؤالت الدراسة  -
 ٣ .أهداف البحث  -
 ٣ .الدراسات السابقة  -
 ٥ .منهج البحث  -
 ٥ .هيكل البحث  -
 ١٠ :ويشتمل عىل مبحثني: التمهيد  -
 ١١ :لتعريف بمصطلحات البحث يف النقاط التالية ا: املبحث األول  -
 ١١ .ًتعريف اجلهد لغة واصطالحا  -
 ١١ .ًتعريف املنهج لغة واصطالحا  -
 ١٣ .ًتعريف الدعوة لغة واصطالحا  -
 ١٥ :ترمجة الشيخ األلباين : املبحث الثاين  -
 ١٥ اسمه، لقبه، كنيته، نسبه: ًأوال -
 ١٥ .مولده ونشأته  : ًثانيا ً -
 ١٨ . بدايته يف طلب العلم :ًثالثا -
 ٢١ . توجهه إىل علم احلديث واهتاممه به : ًرابعا -
 ٢٣ .صفاته وأخالقه : ًخامسا -




 

 
٤٩٦ 


 ٥١ .شيوخه : ًسادسا -
 ٥٤ .االجتاه الذي تأثر به  : ًبعاسا -
 ٥٥ .تالميذه : ًثامنا -
 ٨٠ .دروسه وجمالسه العلمية : ًتاسعا -
 ٨٤ .تدريسه باجلامعة اإلسالمية  : ًعارشا -
 ٨٨ .صربه عىل العلم والتأليف والدعوة وشدة حتمله  : حادي عرش -
املحن واملصاعب واالبتالءات التي واجها الشيخ األلباين  رمحه :  عرش ثاين -

 . أثناء دعوته –اهللا 
٩٧ 

 ١٠٢ .وفاته : عرش ثالث  -
 ١٠٧ منهج الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا: الفصل األول

 ١٠٨ .امل منهج الشيخ األلباين يف الدعوة إىل اهللا مع: املبحث األول 
 ١٥٨ .أهم الوسائل التي استخدمها الشيخ األلباين يف تنفيذ هذا املنهج : املبحث الثاين 
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 ١٩٨ .ني املؤيدين واملعارضني منهج الشيخ األلباين ب: املبحث الرابع 
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 ٣٠٤ .جهود الشيخ األلباين الدعوية يف املجال اإلقتصادي : املبحث السادس 
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 ٣٢٨ .موقف الشيخ األلباين من أبرز االجتاهات الدعوية املعارص: الفصل الثالث
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