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 كلمة الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن 

 يف افتتاح الدورة العلمية السنوية الثالثة والعرشين

 والتي أقامتها

 مجعية مركز اإلمام األلباين للدراسات واألبحاث

هـ( 1442/ذو القعدة / 22)اجلمعة   

 وفيها دفاع الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن 

األلباين عن شيخه حمدث العرص حممد نارص الدين   
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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات  

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهلل  

هد أن حممدا عبده ورسوله.وحده ال رشيك له، وأش  

 أما بعد. 

يف كتابه البديع )مدارج   -رمحه اهلل -افتتح كلمتي هذه بام ذكره اإلمام ابن القيم  

، فذكر  (127) صفحة (،3)السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني( اجلزء  

َوَدَخْلُت َيْوًما َعََل َبْعِض  )  :ذكر فقال ، يف بني يدي كلمتي هذهموجدة رأيت هلا حماًل 

َصَل َلُه َوْجٌد َأْبَكاُه. َفَسَأْلُتُه َعنُْه؟ َفَقاَل: َذَكْرُت َما َمنَّ اهللَُّ بِِه َعََلَّ َأْصَحابِنَا، َوَقْد َح 

نَِّة َوَمْعِرَفتَِها، َوالتََّخلُِّص ِمْن ُشَبِه اْلَقْوِم َوَقَواِعِدِهُم اْلَباطَِلِة، َوُمَواَفَقِة اْلَعْقِل   ِمَن السُّ

لِ  يِح، َواْلِفْطَرِة السَّ ِ يِن َذلَِك  الرصَّ ُسوُل َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفََسَّ َا َجاَء بِِه الرَّ
يَمِة، ِلِ

( َحتَّى َأْبَكايِن.  

ن رشح صدورنا لقبول ما جاء يف كتابه وسنة نبيه أن اهلل علينا ب فاحلمد هلل الذي امت  

ال  إذ العقل الصحيح ال يدل إ ،وهو اِلوافق للحق الرصيح  ،صَل اهلل عليه وسلم

.عَل ذلك  
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مام  التي يقوم هبا مركز اإل السنوية الثالثة والعرشين  وبمناسبة افتتاح الدورة العلمية

وكانوا يشاركوننا يف هذه  ، خواننا وكانوا بينناإلباين اترحم عَل من مات من األ

  -رمحه اهلل تعاىل-  (عَل بن حسن احللبي)الدورة ومنهم فضيلة الشيخ اِلحدث 

وكذلك عَل   ،(سليامن اِلبارك -با سليامن أ-) خ الفاضل  وكذلك اترحم عَل األ

فضيلة اِلشايخ الذين كانوا يشاركوننا وماتوا من فرتة وعَل رأسهم فضيلة الشيخ 

-   (صالح طه  -سالم إ أيب -) وفضيلة الشيخ  ،(ى نرص حممد موس  -نسأ  أيب- )

وال سيام ممن    ،خواننا واحبائناإمشاخينا و  -رحم اهلل تعاىل-و  ،-محهم تعاىلر

مة االسالم بل عن العامل  أن يرفعه عن  أالذي نسأل اهلل تعاىل  ،فقدناهم يف هذا الوباء 

  .وسوء وداء ووباء ن يرفع عنا كل رش ورض أو ،ن حيفظنا بحفظهأاسأل اهلل   ،مجعا

سف بعض  عدائها ويا لل أن أذلك  ،مةتأيت هذه الدورة يف فرتة عصيبة يف حياة األ 

مة يف ثوابتها وبعض اجلهال الذين يعملون ليل هنار يف تشكيك األ ،اِلنافقني منها

وهذا الطعن قائم عَل هوى وركوب  ، ىل الطعن بعلامئهاإمر ثم وصل األ ،قائدهاعو

ومن   ،نام هو من باب قال وقيلإو ،يس عليه دليل وال شبهة دليلول ،ما ال يرتىض

.نزل اهلل تعاىل هبا من سلطان أباطيل التي ما  باب الرتهات واأل  
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- براهيم  إويبدأ من   ،والكالم عليه كبري وكثري ،وله ذيول، هذا التشكيك طويل

. -ليه السالمع  

نكفر الدعوة ونحكم   ،الكافرةويتقدم هذا التشكيك تلك الدعوة اجلائرة الظاِلة 

. ىل رشدهإن يعيده اهلل تعاىل أو ، باهلدايةعَل من قاهلا جهاًل   

، -عليه السالم -تباع إبراهيم  ازعموا أن اليهود والنصارى واِلسلمني كلهم من 

انِيًّا}وهذا من العجب! وهذا يناقض قول اهلل تعاىل:  ا َواَل َنرْصَ   َما َكاَن إِْبَراِهيُم هَيُوِديًّ

كنِيَ  (. 67. سورة آل عمران اآلية ){َوَلكِْن َكاَن َحنِيًفا ُمْسلاًِم َوَما َكاَن ِمَن اِلرُْْشِ  

ك إىل اإلسالم( حنيًفا)الذي يتأمل أقوال السلف يف قوله:  . ؛ أي: مائاًل عن الرشر  

و)احلنيف( أصبح ُيطلق عَل كل من حجَّ بيت اهلل، فكل من حجَّ بيت اهلل واختتن  

.فيام ذكر ابن جرير وغريه من اِلفَسين ،كام ذكر غري واحد كان حنيًفا  

فة، فمن أراد أن يلتحق وأن يرُشف هبذا  فالبيت اإلبراهيمي احلقيقي هو الكعبة اِلرشَّ

فالواجب عليه أن ال ينفك   -عليه السالم-وأن ينتسب إىل إبراهيم  ،البيت العظيم

فة،  عن البيت احلرام، وال نعرف بيًتا إبراهيميًّا يف  تأريخ اِلسلمني إال الكعبة اِلرشَّ

خيالف الكعبة هو بيت رِضار، فكيف إذا قام هذا البيت يف جزيرة   وكل بيت
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العرب، وقد أمجع أهل العلم سلًفا وخلًفا أنه حيرم إقامة معابد لليهود والنصارى يف 

.جزيرة العرب  

ر كثرًيا، دعاوى كثرية جتمعها إلغاء الوالء  ومن الدعاوى اخلطرية التي باتت تتكرَّ

والرباء، وعدم إقامة سلطان احلب والبغض عَل رشع اهلل، واستبدلوا الذي هو أدنى  

ا أو   بالذي هو خري بحب اهلل اِلزعوم، فزعموا أن من كان حُمبًّا هلل ولو كان هيوديًّ

فال ضري عليه إن صَل   -صفة احلب هلل عز وجل -ه الصفة نرصانيًّا، ومن اتصف هبذ

، فدخل حتت هذه القاعدة  يف كنيسة أو إن صَل يف مسجد، اِلهم هو حب اهلل تعاىل

، وحبُّ اهلل ال  -صَل اهلل عليه وسلم-الضالة الكافرة التي انفكت عن اتباع النبي  

، وال  - عليه وسلمصَل اهلل-يمكن أن يتحصل عليه العبد إال باتباع نبيرنا حممد  

.يمكن ألحد أن ينجو عند اهلل عز وجل إال باتباعه  

وهذا فيه إلغاء ِلا أمجع عليه أهل العلم من جهة، ولآليات واألحاديث من جهة  

.أخرى  

  .(73سورة اِلائدة اآلية )  .{َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َثالُِث َثاَلَثة  }اهلل يقول: 

و الذي نْفُس  )) يقول فيام أخرج مسلم يف صحيحه:  -صَل اهلل عليه وسلم-والنبي 

 بيِدِه ، ال يسمُع يب أحٌد من هذه األمِة ، ال هيوِديٌّ ، و ال نرصايِنٌّ ، ُثمَّ يموُت ومل 
حممد 
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.  راوي : أبو هريرةال((. يؤِمْن بالذي ُأْرِسْلُت به ، إالَّ كان من أصحاِب النارِ 

خالصة حكم  .153الصفحة أو الرقم: . اِلصدر : صحيح مسلم . اِلحدث : مسلم

. اِلحدث : ]صحيح[  

.(( مإال كانت اجلنَّة عليه حرا)) ويف رواية:   

واِلجَمع   امن هذا التشكيك الذي بدأ باِلسلَّامت والثوابت والعقائد اِلتَّفق عليه

بانيني الني إىل التشكيك بالعلامء الرَّ . عليها، انتقل بعُض الضَّ  

بشيخ اإلسالم حممد بن عبد  )، ثم -رمحه اهلل- (بشيخ اإلسالم ابن تيمية)فبدؤوا 

بشيخنا  )، ثم مدرستهام اِلباركة، ثم وصل احلال إىل التشكيك - رمحه اهلل -  (الوهاب

ث العرص ام حم  ،اإلمام حمدر رمحات اهلل  -، عليه (مد نارص الدين األلباين حسنة الشَّ

اِلتتابعة اِلتتالية هو والعلامء اِلذكورون قبله، وإخوانه ممن مات، وممن هو   -تعاىل

.صَل اهلل عليه وسلم-حي، ممن يعظرمون اهلل، ويعظرمون ُسنَّة نبيره     

ليست  احلملة اجلائرة عَل السلفيني يف احلقيقة ليست جديدة، وأيًضا ُيقال 

. بمستغربة  

  :أما أهنا ليست جديدة 
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. فهي ضاربة يف الِقَدم، وهذه ُسنة هلل تعاىل ال تتخلف  

ك والبدعة فال بد أن َينال ما نال األنبياء من العداوةف ومن   ،من حارب الرشر

.التَّشكيك فيهم  

  :وكذلك هي ليست بمستغربة

حياربوا ما خالف العادة وال  فإن من الطبيعي أن َينشأ الناُس عَل ما يألفون، وأن 

.يف البدع ولو كان ذلك بجهل  -والعياذ باهلل تعاىل -كانوا غارقني   ن سيام إ  

رمحه اهلل  - من أن شيخنا األلباين  ،لكن اليشء اِلستغرب ما سمعناه من قريب 

الذي كان فيه   (جهيامن )له صلة بجامعات اإلرهاب، وله صلة بحادث  -تعاىل

احاعتداء عَل الكعبة اِلرشَّ  . فة، وهذا من الكذب الرصُّ  

وال يقولون هبا، فرؤوس هؤالء  هبا ساقطة، فأصحاهبا ال يعرتفون   ىوهذه الدعو

حيارب هذه األمور، ولكن إلصاق   -رمحه اهلل تعاىل -َيعلمون أن الشيخ األلباين 

ترويج هلم، فقائل هذا متآمر عَل  هي اجلائرة   اوىهبذه الدع -رمحه اهلل- األلباين

أعداء هذه الدعوة، بل  ضفاف  األمة، ومتآمر عَل ثوابتها، وقال زوًرا وكذًبا، فهو يف 

. أعداء هذه األمة، بل أعداء الدولة التي يتكلم يف قناهتا  
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يف أواخر حياته أكرمه اهلل تعاىل بجائزة عاِليَّة أعطتها   -رمحه اهلل-األلباين  فشيخنا 

اه ا لدولة الرشيدة اِلملكة العربية السعودية، فمن العجب أن ُينسب للشيخ هذه  إيَّ

. ىالدعو  

واألمر العجيب الغريب أننا من قريب فرغنا من مناقشة دعوى نسبة اإلرجاء إىل 

، وكدنا أن ننتهي من هذه الفتنة فجاء نقيُضها! فجاءت  -رمحه اهلل-  اإلمام األلباين

إرهايب، وأن الشيخ األلباين يدعو إىل    -ه اهللرمح- الدعوى بأن الشيخ األلباين

. اخلروج، وأنه يؤيد مجاعات اإلرهاب  

وليس بينهام إال   ،بغًيا وظلاًم لدعوَتني متناقضتنَي -رمحه اهلل - فنسبوا شيخنا األلباين 

.والتضاد من مجيع الوجوه ،التضاد  

يتبني أن هؤالء  وبمجرد إبراز هذه الدعوى وتلك  هؤالء و   وأولو تركنا هؤالء  

.وهؤالء مبطِلون وخمطئون   

(، واحلديث  176-1/175)  "اِلسند"هؤالء مجيًعا يشملهم ما أخرجه أمحد يف  

، وأخرجه اإلمام أمحد من  "سلسلته الصحيحة"يف  -رمحه اهلل -  األلباين ذكره شيخنا

سيكون قوم ": - صَل اهلل عليه وسلم- حديث سعد بن أيب وقاص، يقول النَّبي 

.هذا حديث صحيح "بألسنتهم كام تأكل البقرة من األرضيأكلون   
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.بالبقر، والبقر تأكل بألسنتها -صَل اهلل عليه وسلم-وهؤالء شبَّههم النبي    

والذين يتشدقون يف اِلحطات  ، ويشمل هذا احلديث ُكتَّاب الصحف مما ال فائدة منه

. باطل الرصاحام ال يعرفون، ويتكلمون بالب هيرفون بام الفضائيَّة واإلذاعات   

وهذا احلديث له مفردات كثرية، ومن ضمن هذه اِلفردات ذاك اجلائر الذي تكلَّم  

.اِلزعومة ىبالدعو -رمحه اهلل- األلباين عَل شيخنا   

ويؤكد ذلك ويوضحه ما ورد يف سبب رواية هذا احلديث، هنالك حادثة جعلت 

.يستحرض هذا احلديث -ريض اهلل تعاىل عنه-سعًدا    

 ففي احلديث نفسه:  

م بني يدي حاجته كالًما ما   كان له ولد اسمه عمر، وشكى حاجته إىل أبيه، وقدَّ

له، فلام فرغ، قال  ث به الناس عادة ]ليصلوا[ إىل مآرهبم، وزين الكالم وطوَّ حيدر

سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كام تأكل البقرة من  ": -ريض اهلل تعاىل عنه-سعد  

لولده عمر: يا بني! قد فرغَت من كالمك؟ ، قال سعد "األرض  

. قال: نعم  
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ما كنُت يف حاجتك أبعد، وال كنُت فيك أزهد مني منذ سمعت كالمك هذا،   :قال

.يقول، وذكر احلديث - صَل اهلل عليه وسلم-سمعت الرسول    

 احلديث:

َثنا أبو َحيَّاَن، ))  ، قال : وحدَّ
عن ُعَمَر بِن َسعد  قال: كانت يل حاجٌة إىل أيب َسعد 

، قال: كان لُِعَمَر بِن َسعد  إ ع  َم َبنَي َيَدْي حاَجتِِه َكالًما ممَّا  عن ُُمَمر ىل أبيِه حاجٌة، فَقدَّ

، قد فَرغَت ِمن   ُث النَّاُس يوِصلوَن، مل َيُكْن َيسَمُعُه، فلامَّ فَرَغ قال: يا ُبنَيَّ حُيدر

َكالِمَك؟ قال: َنَعْم. قال: ما ُكنَت ِمن حاَجتَِك أبَعَد، وال ُكنُت فيَك أزَهَد ِمنري ُمنُذ  

َم َيقوُل: سَيكوُن َقوٌم سِمعُت كَ  الَمَك هذا، سِمعُت َرسوَل اهللِ صَلَّ اهللُ عليه وسلَّ

. ((َيأُكلوَن بألِسنَتِهم، كام َتأُكُل الَبَقُر ِمَن األرضِ   

اِلصدر : ختريج  ، اِلحدث : شعيب األرناؤوط، الراوي : سعد بن أيب وقاص

. ن لغريهخالصة حكم اِلحدث : حس، 1517الصفحة أو الرقم: ، اِلسند  

: ِلا قالإذا قال: ورحم اهلل الشاعر   

تقلَّب يف األمور كام يشاءُ                             إذا رزق الفتى وجًها وقاًحا   
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، وكذلك انتساب  - رمحه اهلل تعاىل -  األلباين انتساب تنظيم القاعدة لشيخنا ىدعوو

. باطلة ىدعوهي جهيامن،   

ويقرأ كتبه جيد أن هذا أمٌر يقيني،    -رمحه اهلل- األلباين والذي يسمع أرشطة الشيخ 

. يف ُمالسه -رمحه اهلل - األلباين  ليس فيه شك وال ريب، أمر تواتر عن الشيخ  

. ارشيط يف أول حادثة جهيامن، وتربأ منه -رمحه اهلل تعاىل - األلباين للشيخ  

الصحيحة السلسلة كثرية يف كثري من كتبه، كتعليقات  -رمحه اهلل-األلباين   وللشيخ

واعلم أهيا األخ  : ) -رمحه اهلل-( ِلا ذكر الفتن، فقال 2236مثاًل يف حديث رقم ) 

كثريا من الناس تطيش قلوهبم عن حدوث بعض الفتن، وال بصرية   اِلؤمن! أن 

يسلكوه  عندهم جتاهها،بحيث إهنا توضح هلم السبيل الوسط الذي جيب عليهم أن 

ضالال بعيدا، فمنهم مثال من يتبع من ادعى أنه اِلهدي أو   إباهنا، فيضلون عنه

الذين اتبعوا مريزا غالم أمحد القادياين الذي ادعى اِلهدوية   عيسى، كالقاديانيني

، ثم النبوة، ومثل مجاعة )جهيامن( السعودي الذي قام بفتنة  أوال، ثم العيسوية

( هجرية، وزعم أن معه اِلهدي اِلنتظر، وطلب  1400رأس سنة ) احلرم اِلكي عَل

احلرم أن يبايعوه، وكان قد اتبعه بعض البسطاء واِلغفلني   من احلارضين يف 

واألرشار من أتباعه، ثم قىض اهلل عَل فتنتهم بعد أن سفكوا كثريا من دماء  
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 ومنهم من يشاركنا يف النقمة عَل، تعال العباد من رشهم  اِلسلمني، وأراح اهلل

هؤالء اِلدعني للمهدوية، ولكنه يبادر إىل إنكار األحاديث الصحيحة الواردة يف  

خروج اِلهدي يف آخرالزمان، ويدعي بكل جرأة أهنا موضوعة وخرافة!! ويسفه  

قالوا بصحتها، يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك اِلدعني  أحالم العلامء الذين

لوب قد يؤدي هبم إىل إنكار أحاديث  وأمثاله أن هذا األس األرشار! وما علم هذا

والسالم أيضا، مع كوهنا متواترة! وهذا ما وقع لبعضهم،   نزول عيسى عليه الصالة

والشيخ رشيد رضا، وغريمها، فهل يؤدي ذلك هبم إىل إنكار   كاألستاذ فريد وجدي

وتعاىل ألن بعض البرش ادعوها كام هو معلوم؟! نسأل اهلل   ألوهية الرب سبحانه

اِلدعني، وهؤالء اِلنكرين للحاديث الصحيحة الثابتة عن   مة من فتن أولئكالسال

(.أفضل الصالة وأتم التسليم سيد اِلرسلني، عليه  

إليه؟ (جهيامن )يا هذا! من يقول هذا الكالم هل ينسب   

الصحيحة يف حديث رقم السلسلة يف  -رمحه اهلل تعاىل-األلباينوكذلك ذكر شيخنا 

ولقد كان  : )- رمحه اهلل-قال فأقول: ، كالمه ه، وأخترص(، وعلَّق علي 1924)

اجلهل بضعفه من أسباب ضالل مجاعة )جهيامن( التي قامت بفتنة احلرم اِلكي، 
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وادعوا زورا أن اِلهدي بني ظهرانيهم، وطلبوا له البيعة ، فقىض اهلل عَل فتنتهم  

(.ومهدهيم، وكفى اِلؤمنني رشهم   

وكام يقال اللبيب من  ، شارةإ ويف هذا  ،والكالم طويل  -رمحه اهلل- خر كالمه أىل اإ

   .شارة يفهماإل

   .اِلسلمني من بالدأمان يف اِلحافظة عَل أ صامم  -تعاىل  رمحه اهلل-األلباين   الشيخ 

  .يف اجلامعات الدراسة الرشعيةو درسنا يف اِلدارس  

- رمحه اهلل- لباينال شيخنا األإحزاب واجلامعات ىل األإنتامء حد حرمة األأما علمنا   

- لباين ال شيخنا األإنه من اجلور والظلم أن تكفري احلكام حرام و أحد  أوما عرفنا  

. -محه اهللر  

.  -رمحه اهلل- لباينال من شيخنا األإن التفجري والتثوير ضد احلكام حرام أوما عرفنا   

ال من  إال بد له من ضوابط رشعية  ن اجلهاد أن تكفري اِلجتمعات وأوما عرفنا  

.-رمحه اهلل-  لباينخالل تقريرات شيخنا االمام األ   

ا عَل ما ثبت يف الصحيحني من قوله صَل استنادً  -رمحه اهلل -األلباين  علمنا شيخنا 

.مام جنة نام اإل إاهلل عليه وسلم   
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 احلديث:

َعَصايِن فَقْد َعََص اهللََّ، وَمن ُيطِِع األِمرَي فَقْد  َمن أَطاَعنِي فَقْد أَطاَع اهللََّ، وَمن ))  

إلَماُم ُجنٌَّة ُيَقاَتُل ِمن وَرائِِه وُيتََّقى به،  اأَطاَعنِي، وَمن َيْعِص األِمرَي فَقْد َعَصايِن، وإنَّام

ِه فإنَّ عليه ((منه فإْن أَمَر بَتْقَوى اهللَِّ وَعَدَل، فإنَّ له بذلَك أْجًرا وإْن قاَل بَغرْيِ . 

الصفحة أو   .اِلصدر : صحيح البخاري. اِلحدث : البخاري. الراوي : أبو هريرة

التخريج : أخرجه البخاري . خالصة حكم اِلحدث : ]صحيح[.  2957الرقم: 

. (، ومسلم2957)  (1835) 

. ي: وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به أ  

. مام رشط يف اجلهاداإل إذن ن أ  

ية، ن القتال حتت الرايات اأ - رمحه اهلل- شيخنا األلباين  وعلمنا   (،داعش)حتت لُعم 

ا ِلا ثبت يف صحيح  استنادً  ،التي ال نعرف شيئا عنها من اجلاهلية ( القاعدة)وحتت 

 ، ُيقاتُل عصبيًَّة ،  )): مسلم من قوله صَل اهلل عليه وسلم
يَّة   ُعمر

َمن قاَتَل حتَت راية 

((. َفِقْتَلٌة جاهليَّةٌ  ويغَضُب لعصبيَّة  ،  

 احلديث: 
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َت  ))   َمن َخَرَج ِمَن الطَّاَعِة، وفاَرَق اجَلامَعَة َفامَت، ماَت ِميَتًة جاِهلِيًَّة، وَمن قاَتَل حَتْ

، أْو َينرُْصُ َعَصَبًة، َفُقتَِل، فِقْتَلٌة  ، أْو َيْدُعو إىل َعَصَبة  يَّة  َيْغَضُب لَِعَصَبة   ُعمر
راَية 

ها وفاِجَرها، وال َيَتحاَشى ِمن ُمْؤِمنِها،   ُب َبرَّ تِي، َيرْضِ جاِهلِيٌَّة، وَمن َخَرَج عََل ُأمَّ

.  ((وال َيِفي لِِذي َعْهد  َعْهَدُه، فليَس ِمنري وَلْسُت منه  

الصفحة أو الرقم:  .اِلصدر : صحيح مسلم. اِلحدث : مسلم. الراوي : أبو هريرة

]صحيح[ خالصة حكم اِلحدث :. 1848  

.ن يكون يف سبيل اهللأن القتال ال بد أ - رمحه اهلل- شيخنا األلباين وعلمنا     

قول من  أمن لدول ال أن يتحقق أالتي ال يمكن  -رمحه اهلل تعاىل-خر تقريراته  أىل إ

هل  أ قول من خالل تقريرات أنام إو ،ال  -رمحه اهلل-األلباين  خالل كالم شيخنا

   . وصحيح سنة رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلمالعلم القائمة عَل كتاب اهلل

. ال رمحة للعاِلنيإالنبي صَل اهلل عليه وسلم ما بعث    

.نفاس النبي صَل اهلل عليه وسلمأعاش مع  -رمحه اهلل تعاىل-لباين  وشيخنا األ   
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يمكث يف العلم والتحقيق  خرية التي قضاهاواخر حياته يف السنوات األأكان يف 

كله ورشبه ال تزيد  أوكان ُمموع ساعات   ،غلب ساعات الليل والنهارأوالبحث 

. عن ست ساعات   

.و كثري طعامأالكبري ليس له حاجة يف كثري نوم   

. جل وقته -رمحه اهلل - فكان يقيض يف مكتبته   

ه فوجدته يقرأ يف  ذن من أا بعد  ال هو دخلت عليه يف مكتبته يومً إله إواهلل الذي ال   

والكتاب الطبعة اهلندية القديمة ، (الزبيدي مرتىض ِلحمد) ( تاج العروس)كتاب 

ىل عيني  إنظرت  ،ربعني سطرأكثر من أوالورقة فيها  ،اِلطبوع يف عرش ُملدات

ما نمت طوال   :عيناه بارزتان ويقول ،فاشفقت عليه -رمحه اهلل- األلباين  الشيخ

.ن ابحث عن مسألةأريد  أ وانا ، ودخلت عليه بعد العرص ،الليل  

ن الزبيدي يرتجم لرواة قد ال جتد  أهل احلديث أو من اِلسائل الدقيقة التي يعرفها  

. ال  عندهإترمجة   
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- األلباين  يف حديث فتعب الشيخ وكان قبلها بتلك الليلية قد سأله رجل عن راو  

 .ذه الصفحة؟ل يوجد يف هه  الراويفيقول الشيخ: هذا  ،وهو يبحث  -محه اهللر

.فوجدُته ،وقرأت ،فشاركُته يف النظر  

. فقال: قرأت الصفحة أكثر من مرة، فينبغي أن أنام ألين من ذاك السؤال لآلن مل أنم  

  ، فقال السائل للشيخ-رمحه اهلل ومجعه مع السائل - األلباين ثم سئل بعدها الشيخ 

: يا شيخنا هل وجدت الراوي؟-رمحه اهلل-األلباين   

  -ريض اهلل تعاىل عنه-من خالد بن الوليد  - رمحه اهلل- األلباين  فاستعار الشيخ

عبارة، والعبارة صحيحة يف اِلحلَّني، يف اِلحلة احلقيقية التي قاهلا خالد، ويف اِلحلة 

.، قال: )ال نامت أعنُي اجلهالء(-رمحه اهلل تعاىل-قاهلا الشيخ   التي  

.قال خالد: )ال نامت أعني اجلبناء(  

.فكانت عينُه يف حراسة لثغور اِلسلمني  

حارًسا عَل تراث األمة، وحارًسا عَل تقديم   -رمحه اهلل -األلباين  وكان شيخنا 

.  العلم الرشعي الصحيح ألبناء هذه األمة  
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ن، والفروسية فروسيتان: فروسيَّة علم وبيان، وفروسية سيف وسنان، والعلم علام

. فمن مل يكن من أهل هاتني الفروسيتني فهو َكلٌّ عَل نوع بني اإلنسان   

أننا   - وهذا أمر خطري-إال أن يقال   ،العجب أن يتعلق أحد بال يشء ، فالعجيب

ين النقي الذي  نريد أن نضيع احلق واحلقيقة، وأن نضيع الوسطية، وأن نضيع الد

، وأن نزين للناس بزخرف  -صَل اهلل عليه وسلم- بي قلب النأنزله اهلل تعاىل عَل 

َبه من أن دين اهلل الذي عليه مشاخينا وعلامؤنا، دين اهلل اِلتمثرل   القول وبالباطل والشَّ

. بالتطبيق العمَل من قَِبل الصحابة والتابعني، هم الذين فهموا دين اهلل  

.اهلل ُيفهم من خالل كتابه، وُسنَّة نبيره، وفعل السلف الصالحَفِدين   

. ديُن اهلل ليست نصوًصا ُمردة  

. دين اهلل أعامل  

ى النبي  صنًفا من   -صَل اهلل عليه وسلم-ودين اهلل الذي حيبُّه ُتعبرد هلل فيه، وزكَّ

أدركه، والذي يليه، ين  الناس طبَّقوا دين اهلل، وأحبُّوا دين اهلل، وهم اجليل الذ

لف الصالح .والذي يليه، وهم جيل السَّ  

لفية التي دعا إليها شيُخنا  . سلفيَّة حقيقيَّة  -رمحه اهلل-األلباين  فالسَّ  
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لفية التي دعا إليها شيُخنا  حابة  -رمحه اهلل- األلباين السَّ هي ما كان عليه الصَّ

.والتابعون وتابعوهم  

.حلزب  فلسنا بحاجة لتنظيم، ولسنا بحاجة  

ل مع هؤالء اِلبطلني فنقول: حزُبنا له هيئة تأسيسيَّة، واهليئة   وإذا أردنا أن نتنزَّ

لفية هم:  ، وال َنقبل هبم  (أبو بكر وعمر وعثامن وعَل والصحابة)التأسيسيَّة للسَّ

.بدياًل   

نسأل اهلل عز  -ِمن الظلم، والظلم الالحق هبا كثري ومنترش وشديد، وبعضه  السلفيَّة

اجلهل اِلركب أن يكون صاحُبه -يدل عَل جهل مركب -لعفو والعافية وجل ا

الة  -جاهاًل وجيهل أنه جاهل ، كصاحب هذه الدعوى، هذه الدعوى الباطلة الدَّ

الة عَل اجلهل بشيخنا اإلمام األلباين لفية، والدَّ عوة السَّ ،  -رمحه اهلل- عَل جهل بالدَّ

كان أشد الناس ال أقول   - ه اهللرمح- األلباين  هي مفضوحة ومكشوفة؛ ألن شيخنا

ليها هؤالء  إعن الشباب اِلتحمسني التي يدعو  قسوة إنام رمحة، كان يرفع اآلصار

.وال سيام ممن هنج منهج التكفري فضل السبيل ،احلزبيون    



20 
 

ن حلوم العلامء مسمومة أال تعلم أ  -رمحه اهلل-لباين يا هذا يا من تتكلم عن الشيخ األ

ابتاله اهلل  بالثلب ن من اطلق لسانه يف العلامء أفيمن انتهكها معلومة ون عادة اهلل أو

.  تعاىل بقساوة القلب   

وهال   ، -رمحه اهلل- األلباين   و سمعت رشيطا لشيخناأيا هذا هال نظرت يف كتاب 

و محت حول شبهة ؟أ ذكرت حجة   

! جاهزة ىهكذا دعو  

؟!ليس للناس عقولأ  

تذكر.  اليوم ل التواصلوسائف أومن ال يقر  ،الناس يقرؤون   

  - رمحه اهلل- األلباين مراء الذين ذبو عن شيخنا وجزى اهلل العلامء واِلشايخ واأل

.اِلحمومة ىوردوا عَل هذه الدعو   

ن حيفظه  أل اهلل جل يف عاله أسا  (ل سعود آبن خالد  )سطامت تغريدة  للمري أقر 

يف تقرير   -رمحه اهلل-سم الشيخ حممد األلباين ازج )) :قال فيها، ان جيزيه خريً أو

أقل ما يقال عنه بأنه فشل  ،يتحدث عن اجلامعات اإلرهابية بثته قناة اإلخبارية

فمن يعرف سرية الشيخ وحتذيره من التكفري  ، وجهل من قبل معدين هذه الفقرة
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ن  واإلرهاب يعلم أن معد هذه الفقرة من اِلفرتض أن يتعلم ويتثقف أو يتحدث ع

((. فنون الطبخ أفضل له  

.ي واهللأ   

؟  -رمحه اهلل-األلباين  مامهاإضاقت بك الدنيا حتى تتكلم عن   

؟  -رمحه اهلل-األلباين   مام اِلحدثضاقت بك الدنيا حتى تتكلم عن اإل  

ربكة اتباعه لسنة نبينا صَل اهلل عليه وسلم  ب  -رمحه اهلل-األلباين  ن لشيخناأال تعلم أ

ن قلت  أهذا الذكر احلسن بمجرد  )ورفعنا لك ذكرك( :قول اهلل تعاىلا من نصيبً 

وسبقك عرشات بل   ،-رمحه اهلل -األلباين   حيا اهلل تعاىل ذكر الشيخ أا بثوان مقطعً 

.ريخأفمنهم من مات وهو يف مزابل الت، لوفأبل  ،مئات   

تأخرين كحال  حاله مع ناقديه والقادحني فيه يف اِل - رمحه اهلل تعاىل- األلباين الشيخ 

. يب بكر وعمر مع اِلتقدمني ممن تكلم فيهأ  

.ن حيمل كالمي ما ال حيتملأريد وال آذن ب أوضح ما  أو  

وال   تبوعنيربعة اِلئمة األعَل فضله ال باأل -رمحه اهلل-األلباين شبه شيخنا انا ال أف

   .يب بكر وعمرأن اشبهه ب أسالم ابن تيمية فضال عن بشيخ اإل
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. يب بكر وعمرأيطعنون ب اِلهبولني بعض   

  .ن تكون يف كونه دالة عَل فضلهامأوسنة اهلل تعاىل يف رشعه قبل 

.فسنة اهلل يف كونه واضحة لكل ذي عينني  

يب بكر وعمر ريض اهلل تعاىل عنهام بجانب قرب رسول اهلل صَل اهلل عليه أما قربي أ

.وسلم  

ر اهلل هلام أن يكونا لصيقًا به بعد وفاته  فلو كان اهلل تعاىل ال حيب أبا بكر  وعمر ماقد 

. إىل يوم الدين ريض اهلل تعاىل عنهام  

.كل ذي عينني يعلم فضل الشيخني من هذا األمر   

أن اإلنسان يدفن يف الرتبة التي ُخلق    -رمحه اهلل-األلباين   فكيف وقد صحح شيخنا

.منها  

ث :وهبذه اِلناسبة أقول -   (عَل احللبي) احلبيب الشيخ   يناأخ   فضيلة الشيخ اِلحد 

. -رمحه اهلل - ُدفن بجانب شيخنا األلباين   -محه اهلل تعاىلر   

.اهلل تعاىل خلقهام من تربة واحدةف  

. -رمحه اهلل- األلباين  وهذا من كرم اهلل وفضله عَل شيخنا   
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واألدلة عَل هذا   (ورفعنا لك ذكرك )نصيبًا من قوله  -رمحه اهلل-األلباين  أن لشيخنا 

. واضحة لكل ذي عينني  

أنه إذا ذكر حديث للنبي   فأصبح من الدارج عند القايص والداين واِلحب والشاين

ة،  أو قرأت يف كتاب أو نرش،  سمعت يف خطبة أو حمارضة،  صَل اهلل عليه وسلم

فه األلباين، سمعت القائل يقول: . صححه األلباين ضع     

.-رمحه اهلل تعاىل - األلباين وهذا من الذكر العظيم لشيخنا اإلمام   

  ذلك أن شيخنا، نصيب عظيم من رفع ذكره -رمحه اهلل تعاىل- األلباين فلشيخنا 

ُوجد يف فرتة الُيقيم أحد وزنًا للحاديث الصحيحة والُيميزها    -رمحه اهلل-األلباين 

.من الضعيفة  

.والتعرف صحيحه من واهيه ،بحث عن ناقليهوأي خري يف حديث الُتفل يه والت    

طيب  ، اخليقول كن ا يف حلب -رمحه اهلل-   (عبد الفتاح أيب غدة)سمعُت من الشيخ 

يكون يف صفحتني  ، أوقات يصعد اِلنرب فيذكر حديثًا موضوعًا واحلديث طويل

اجلوزي يف وإذا أراد أن حيتج  بأن احلديث مسنٌد يقول أخرجه ابن ، أربعة أوثالثة أو

.موضوعاته  
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فكان هذا اخلطيب اِلسكني يظن أنه إن قال أخرجه ابن اجلوزي يف موضوعاته يعني  

. أن احلديث صحيح وقد عزاه ِلصدر  وهذا اِلصدر ذو بال   

  إنام فيه  -كتاب ابن اجلوزي اِلوضوعات-  وكان جيهل أن هذا الكتاب

عليه وسلم مامل يتيق ن أن  وحيرم عَل كل أحد أن يقول قال صَل اهلل ، اِلوضوعات

النبي صَل اهلل عليه وسلم  قد قال هذا احلديث ولو من خالل النظر إىل كالم علامء  

    .-رمحه اهلل تعاىل-احلديث وعَل رأسهم شيخنا اإلمام األلباين 

ولكن حركٌة دؤوبٌة مازالت مستمرة فيها بيان فضل  ، ثوان  قليلة قاهلا هذا الظامل

  ،اطروعلمه ومنزلته وحب العلامء الربانيني وكالمهم الع  -رمحه اهلل- األلباين  الشيخ

وهلم من اهلل جل يف عاله   وبارك اهلل فيهم مجيعًا،، افجزاهم ريب خريً ، الطيب احلسن،

  -رمحه اهلل- وأنا وإخواين واِلشايخ والعلامء يف مركز اإلمام األلباين، عظيم األجر

ا.مجيعً هم رك اهلل يف جهودوبا،  ُيقدمون هلم الشكر   

- األلباين   خوة أن هذه القناة جاءت برجل يذكر حماسن الشيخأخربين بعض اإل

.وفضله  -محه اهللر  

.-رمحه اهلل- األلباين  اهلل من أثنى عَل الشيخ ىفجز  
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. -رمحه اهلل-األلباين   وال نريد الثناء عَل الشيخ  

.  نريد أن توضع األمور يف نِصاهبا  

.يكفيهذا ال   

.  الواجب عَل من أساء أن حُيسن  

.ثم يأيت آخر ُيرق ع كالم األول فهذا خطأ أما أن ييسء رجل   

وال نريد أن ننتقل من إسالم اإلرهاب الذي ُيرمى به علامؤنا الربانيون الذين يدعون 

لَِك  ، قال تعاىل: ))إلسالم من جديد إال بالوسطيةلقيام   إىل الوسطية وال َوَكَذَٰ

ًة َوَسًطا لرَتُكوُنوا ُشَهَداَء  ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ   َوَماَعََل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

ُسوَل  َيتَّبِعُ  َمن لِنَْعَلمَ  إاِلَّ  َعَلْيَها ُكنَت  الَّتِي اْلِقْبَلةَ  َجَعْلنَا َّ  الرَّ   َوإِن ن َينَقلُِب َعََلَٰ َعِقَبْيِه مِم

  بِالنَّاسِ  اهللََّ إِنَّ   إِياَمَنُكمْ   لُِيِضيعَ  اهللَُّ َكانَ  َوَما اهللَُّ َهَدى الَِّذينَ   َعََل  إاِلَّ  َلَكبرَِيةً  َكاَنْت 

ِحيٌم((. سورة البقرة ) َلَرُءوٌف  (.143رَّ   

.والتساهل كذلكتباب،  فالغلو إىل ضياع و  
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من الزعم بأن ،  مؤامرة  إللغاء اإلسالمبمؤامرة  أو بمقدمات  ال نريد أن ننِقل الناس

عن   فننقلهم إىل الالدينية وإىل العلامنية وإىل التفل ت والُبعد، علامء اإلسالم إرهابيون 

.أحكام اهلل عز وجل    

وندعو ُكل من غال بالتي هي أحسن للتي هي   ،فنحن منذ البداية ندعو إىل وسطية

.أقوم  

وبإحلاق الباطل   ،فالغلو ال حُيارب هبذا التعميم وهبذه الطريقة ،إذا ُوجد ُغلو

.الرصيح إىل العلامء الربانيني   

واليكن ذلك  ، مظاهره أسقطوه عَل أصحابه أحرصوا تكلموا عن اإلرهاب،

،  ولالنتقال والستبدال الرشيعة إىل العلامنية وسيلة لكم للتفل ت عن أحكام الرشع

.يةوإىل أحكام القوانني األرض    

رت يف   ،هذه كلمة اضطررت إليها هلذا احلدث الذي رشحته وإال فُكنت قد زو 

.نفيس أن أتكلم يف موضوع علمي ولكن للرضورة أحكام  

.وأرجو اهلل تعاىل أن يوفقنا ِلا حيب اهلل تعاىل ويرىض   
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ومازال الرجاء قائاًم أن تضع هذه القناة األمور يف أماكنها وأن يظهر علينا ذاك  

    .بطل لُيظهر احلقاِلُ 

.فهذا واجب عليه  .هذا أمر رشعي واجب .وهذا ليس رجاء   

.نعم يمكن ألوالده يمكن لتالميذه أن حُياكموه  

.نحب هذا ولكن ال  

.ماُخري  النبي صَل اهلل عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيَسمها  

.الذي ُنحبه ونرضاه أن ُيقر  ويعرتف   

.فليُقل كنُت جاهاًل فإن قال هذا جهاًل    

.وأن يسمع أرشطته - رمحه اهلل -األلباين وندعوه أن يقرأ كالم شيخنا    

   .فهذا أمٌر واجب

  - حفظ اهلل تعاىل-وشعبًا و حكومةً  -حفظها اهلل-قامت يف بالدنا األردن اِلحروسة  

مت له شكاوى عن   سني بن طالل،احل ُحكم والده جاللة اِللك، أبان ملكها ُقد 

أن ُتْدرس هذه  ، -رمحه اهلل -فطلب جاللة اِللك ، -رمحه اهلل- األلباين  الشيخ

غ عدٌد بدراستها وسامع أرشطة الشيخ    وُدِرست الشكاوى، رمحه  -األلباين وتفر 
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- األلباين ثم كان القرار أن الشيخ ، -رمحه اهلل-األلباين  ثم التقوا مع الشيخ ، -اهلل

م أمان هلذا البل، -محه اهللر د ولبالد اِلسلمني ألنه يدعو إىل الوسطية واليدعو  صام 

و.إىل ُغل    

نا اِلقام إىل ذكرها، هذه حقائق ينبغي أن ُتعرف .وجر    

.ه هكذا فهذا ظلم وهذا جهلن أما أن يقوم رجل وُيلقي الكالم عَل عواه  

  والضالل اِلبني ُمكون من جهل وظلم

. ه علمٌ زه عدل ويعوزيعو  ضالل مبني -رمحه اهلل - األلباين  فالذي ُنرش عن الشيخ  

.فالواجب عَل من كان يف الضالل اِلبني أن ينتقل إىل اهلدى والُتقى  

أسأل اهلل جل يف عاله أن يرزقنا الُتقى وأن ُيوفقنا ِلا حُيب ويرىض وأن ُيعيذنا من  

. ركوب اهلوى وماالُيرتىض وأن جيعلنا هداًة مهديني  

.دعوانا أن احلمد هلل رب العاِلنيوآخر    
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ابمكانكم متابعتنا من خالل :خبدمة الدرر احلسان للتواصل   
 

املوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خالله الدروس (  – 1  

http://meshhoor.com/   

 

صفحتنا على الفيس بوك :  – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

قناتنا على التيلغرام :   -  3  

http://t.me/meshhoor 

 

خدمة الواتس اب للرجال من خالل هذه األرقام :  – 4  

 

 للرجال  {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

http://meshhoor.com/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

