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ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو
شهد أف ال إلو إال هللا وحده ال يضلل فال ىادي لو وأ من يهده هللا فال مضل لو ومن

 شريك لو وأشهد أف دمحماً عبده ورسولو.

 أما بعد. 

، -تعاُفرٛتو هللا -خصصتها ابٟتديث عن شيخنا دمحم انصر الدين األلباين اةرة فهذه احمل
 ،وتربيةً  ،وعمالً ، الذي تعلمنا منو الكثَت علًما ،افإماـ الدنيا يف اٟتديث النبوي يف ىذا الزم

 . -منهج الدعوة السلفية- ،ومعرفة ٔتعاَف ىذا ا١تنهج ،وسلوًكا

كتبتها يف   ،إال رؤوس أقالـ ،يف نفسي وتقصدت أف ال أزور شيًئا ،ثَتكفالكالـ الحٌب و 
قبل ٨تو شهر عندما ُعدت من الكويت، فقلت لعل واغتنمتو وأان يف الطائرة،  وقت ابتهلتو

 ىذه الورقة تنفع، ونفعت اآلف، وَف أنظرىا عن عمد. 

عن القولبة ا١تنهجية يف ا١تسائل العلمية  بعيًدا ،أريد أف يبقى الكالـ يف فضفضة وَسعة
 السلفية.الدقيقة، ىي مواقف مؤثرة وفيها معاَف مهمة ١تعرفة الدعوة 

 عتذر عن تقصَتي بداية عن اإلحاطة واإل١تاـ ابٟتديث والكالـ عن شيخنا اإلماـاأواًل: 
، ولكن ىذا واجب َقًصَر فيو تالميذه، وبودي أف مركز اإلماـ األلباين -رٛتو هللا-األلباين 

يُدعى إليو تالميذ الشيخ وأحبابو من سائر أ٨تاء الدنيا،  ا١تبارؾ ىذا يقيم مؤ٘تًرا عا١تًيا
مع منهجية الشيخ يف التصحيح والتضعيف والتوحيد  -رٛتو هللا-ويُغطى موةوع الشيخ 

 والفقو واألصوؿ وما شابو. 

ا١تواقف ا١تؤثرة  كثَتة، لكن ال بد من بداية مهمة، ال بد أف نعلم أف الدعوة السلفية إب٬تاز 
 .صلى هللا عليو وسلػمنقي الذي أنزلو هللا تعاُف على قلب النيب ىي الدين ال
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إ٪تا ىي حقيقة ينبغي أف  ،ورٝتًا ،وليست اٝتًا ،والدعوة السلفية ليست حزابً يُنتسب إليو
 تًعاش يف اٞتلوة وا٠تلوة يف الظاىر والباطن. 

عاش ١تشروع ٝتاه بعلم اٟتديث و  وانشغل كما ىو معلـو انصبغ  -رٛتو هللا-شيخنا األلباين 
 تقريب الُسنة بُت يدي األمة(. )

 . اٟتديث والتخريج والتصحيح والتضعيفنشغاؿ بعلم ُصبَغ تالميذه وأحبابو بِصبغة االفَ 

ىي لنوع، فالدعوة السلفية ليست ُمقتصرة على ىذا الفن وعلى ىذا اسلفية والدعوة ال
 صلى هللا عليو وسلػم، فتسع العامياإلسالـ الصايف النقي الذي أنزلو هللا على قلب النيب 

وال النبيل وال ا١توسوعي، وال الذي عنده  ،وغَت ا١تتخصص، بل تسع طالب العلم غَت النبيو
 وقت ليتفرغ لطلب العلم. 

فمن راـ واجتهد أف ينتسب للسلف الصاٌف، وأف يفهم دين هللا الذي شاء هللا أف يكتمل 
وعلى الوجو الذي  ،هم الدين على أنو أمر عمليوأف يكوف يف واقع اٟتياة، فمن انتسب فف

صلى هللا ة على لساف رسوؿ هللا زكاوالقروف ا١ت، صلى هللا عليو وسلػماب النيب طبقو أصح
 فهو سلفي، واألمر بينو وبُت هللا عز وجل.  عليو وسلػم

قة ئةا الناس يف قامت الثورة الشيوعية وكاف ،ألبانياُوِلد يف  -رٛتو هللا-شيخنا األلباين 
وكاف من  ،وأف هللا رفق بو ،السلسلة الصحيحة أنو رحل إُف الشاـ كتابو  شديدة، وذكر يف

 بارؾ. ا١تإُف الشاـ البلد بو أحسن حسنات والده عليو أف رحل 

رٛتو -حىت أف والده  ،تعلم دين هللا عز وجل، عاش يف بيئة متعصبة للمذىب اٟتنفي مث
كاف يرى يف فًتة من الفًتات أف الذي ٭تشي الضرس إف    ،كاف فقيهاً حنفياً متعصباً   -هللا

يبقى ُجنباً إُف يـو الدين حىت ينزع حشوة الضرس، و فإف اٞتنابة ال تسقط عنو  ،كاف ُجنباً 
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َف ينبغ وَف  وىو يناقش أابه حىت أقنعو وىو صغَت بَعد -رٛتو هللا-وتعب شيخنا األلباين 
 يشتهر يف العلم. 

ٟتاجة إُف العلم الصايف البعيد عن منذ البداايت اب -رٛتو هللا-الشيخ األلباين  شعرَ 
بسماهتا، ومن أىم ٝتات  ٖتِت وُسنةً  وجعل األحكاـ الشرعية كتاابً  ،التعصب والتمذُىب

ُه َذِلَك ، قاؿ تعاُف: النصوص الشرعية اٟتاكمية )) ِإِف اْٟتُْكُم ِإالا ّلِلِِا أََمَر َأالا تَػْعُبُدوا ِإالا ِإايا
  .(04 :سورة يوسف.)الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنا َأْكثَػَر النااِس اَل يَػْعَلُموَف(( 

 . الدين القيم ىذا ىو

فيها ٘تذُىب شديد، إذا التقى العامي  ،يف بيئة فيها صوفية -رٛتو هللا-نشأ الشيخ األلباين 
 طريقتك؟ما ىي  ما مذىبك؟ ابلعامي يف تلك الفًتة سأؿ الرجل أخاه: من شيخك؟

فلو أنو عاش ، كيف ةحى وكيف تعب -رٛتو هللا-ومن أراد أف يعرؼ الشيخ األلباين 
لعلم كم كاف الشيخ األلباين  يف دمشق، أايماً قليالت يف تلك اٟتارة اليت عاش فيها الشيخ

 يُعاين يف تلك البيئة يف نشر الدين الصايف القائم على األدلة.  -رٛتو هللا تعاُف-

وال نرى الِعصمة ألحد، فالشيخ األلباين بدأ  ،ولكننا ال نقدسهم ،عاً ٨تًتمهمالعلماء ٚتي
 . ( صلى هللا عليو وسلػم) أصل صفة صالة النيب كتابو يف  ىذا األمر  وفصلَ  ،ىكذا

صلى حريص كل اٟترص على إحياء ُسنة النيب  ،ُمعِظم للدليل -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
 .هللا عليو وسلػم

سناد صحيح ابن األعرا ي يف إبابن سعيد البلخي الذي أخرجها  مقولة  قتيبة أتذكرَ وىنا 
معجمو قاؿ: ) مات سفياف الثوري فمات الورع، ومات الشافعي فماتت الُسنن، ومات 

وظهرت الفنت، وال سيما تلك  -و هللارٛت-ومات شيخنا األلباين (،  أٛتد فظهرت البدع
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ومساعدة اإلعالـ اجملـر يف  ،وتبعثر الصف الذي ينتسب للسلف ،ا٠تالفات الشديدة
 . -ا١تسميات ا١تعلومة-ٍف. ...أتكفَتية ية إُف سلفية جهادية ، وسلفيةتقسيم السلف

صلى هللا عليو دين صاؼ ُمنزؿ على قلب النيب ، تربوي عقدي فقهي  ٤تضنالسلفية 
 وليس نسبة ألحد . ،، ليست نسبة لشخصوسلػم

دائماً يقوؿ: لسنا أبٛتديُت، لسنا بتيميُت، ولسنا  -رٛتو هللا-األلباين  كاف شيخنا
د و ٨تن ال نقبل أف ننسب أنفسنا لسيمديُت، ٤تُ  أبلبانيُت، ولو جازت النسبة ألحد لكنا

وإ٪تا ٨تن مسلموف، نفهم إسالمنا على الوفق الذي أصبح ، صلى هللا عليو وسلػما٠تلق دمحم 
وصحبو والقروف  صلى هللا عليو وسلػمديناً عملياً معروفاً يف حياة الناس يف زمن النيب 

 األوُف. 

ايت حياتو ودعوتو واليت عاش من أجلها، أنو و وأول -رٛتو هللا-من أوليات شيخنا األلباين 
 .ية والًتبية ( عاش لشعار رفعو وىو شعار ) التصف

شعار التصفية والًتبية ا١تراد منو أف ٨تقق أعلى مقاـ من ا١تقامات اليت ٭تبها هللا عز وجل 
 واليت ىي مذكورة يف سورة الفاٖتة. 

تبدأ ٔتقاـ اٟتمد، مث مقاـ  اً،الفاٖتة فيها أربعة مقامات، أنت تنتقل من مقاـ ١تقاـ ٝتواً وعلو 
وىذا مقاـ النعمة الذي ، أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم((الاِذيَن ))  مقاـ النعمةالعبادة، مث مقاـ ا٢تداية، مث 
ال يكوف  فاإلنساف،  -رٛتو هللا-لذي دعا إليو الشيخ األلباين أنعم هللا عليو ىو الشيء ا

حىت يكوف عابداً، وال يكوف اإلنساف ا١تكلف حامداً حىت يكوف عابداً، وال يكوف مهدايً، 
 عن هللا عليو حىت يكوف مهدايً إُف الصراط ا١تستقيم الذي ذكره هللا عرايً ا١تسلم ٦تن أنعم 

رَ  أحد قاؿ: لاِذيَن افإف عرفتو فتسأؿ ربك فتقوؿ: ،(6:الفاٖتة)اَط اْلُمْسَتِقيَم(( )) اْىِداَن الصِّ
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إذا وبعد أف نعرفو نعرؼ أىلو ونلتزمو ، ف ،فاألمر قائم على معرفة الصراط، أَنْػَعْمَت َعَلْيِهمْ 
 ال بد من تصفية قبل الًتبية، وال بد من معرفة للصراط. 

  .منذ أف ُٛتلنا األمانة ىذا شيء ذكره ر ي عز وجل

ِإانا َعَرْةَنا اس ثالثة أقساـ، قاؿ هللا تعاُف: ))١تا ٛتل هللا تعاُف األمانة لإلنساف قسم الن
َها َوَٛتََلَها اإْلِ  ْنَساُف اأْلََمانََة َعَلى الساَماَواِت َواأْلَْرِض َواْٞتَِباِؿ فَأَبَػُْتَ أَْف ٭َتِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ

ُ اْلُمَناِفِقَُت َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكُتَ 77ِإناُو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل )  َواْلُمْشرَِكاِت ( لِيُػَعذَِّب اّلِلا
ُ َغُفورًا َرِحيًما((  ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَف اّلِلا  -( 77) :سورة األحزاب)) َويَػُتوَب اّلِلا

77)) .  

ومن رَد األمانة يف الظاىر  ،وىم ا١تنافقوف ،األمانة يف الظاىر دوف الباطن ذكر هللا من قَبلَ 
 . ومن قبل األمانة يف الظاىر والباطن وىم ا١تؤمنوف ،والباطن وىم الكافروف 

 ليدؿ على أف الَفسقة والُعصاة إ٪تا ىم يف دائرة ا١تؤمنُت. ر ( : وقاؿ: ) ليغف

والفسقة  (مؤمن، كافر ، منافق)فالناس يف التقسيم ا١تِلِي القرآين ثالثة أصناؼ ال رابع ٢تا 
عاُف قاؿ هللا ت ،والفجرة يدخلوف يف مقاـ اإلٯتاف، ٔتعٌت أهنم يف دائرة اإلٯتاف وَف ٮترجوا منو

وقاؿ هللا تعاُف على لساف )) ِإناُو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل((   :عن اإلنساف ١تا ُٛتل األمانة
ُهْم )) رَبػانَ  إبراىيم عليو السالـ فيما ذكر ربنا يف سورة البقرة قاؿ: ا َوابْػَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمنػْ

ُلو َعَلْيِهْم َآاَيِتَك َويُػَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َويُػزَكِّيِهْم ِإناَك أَنْ   :البقرة) .َت اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم((يَػتػْ
979 .) 

] أان دعوة أخي إبراىيم [،  كاف يقوؿ:  صلى هللا عليو وسلػموثبت عند أٛتد وغَته أف النيب 
)) رَبػاَنا َوابْػَعْث ِفيِهْم  :فيها وة إبراىيم اليت قاؿ هللا تعاُفىو دع صلى هللا عليو وسلػمفمحمد 
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ُلو َعَلْيِهْم َآاَيِتَك َويُػَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َويُػزَكِّيِهْم ِإناَك أَْنَت اْلَعزِ  ُهْم يَػتػْ يُز َرُسواًل ِمنػْ
  (.979:البقرة )ِكيُم(( اٟتَْ 

ُلو َعَلْيِهْم )) استجاب هللا لدعاء إبراىيم فقاؿ: ُهْم يَػتػْ يَُِّت َرُسواًل ِمنػْ ُىَو الاِذي بَػَعَث يف اأْلُمِّ
 ( 7 :معةاٞت)ُل َلِفي َةاَلٍؿ ُمِبٍُت((َآاَيتِِو َويُػزَكِّيِهْم َويُػَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػبْ 

 .ىو الظلم واٞتهل :والضالؿ ا١تبُت

واٞتهل كاف ىو الضالؿ إف عقدان عرساً ونكاحاً فزاوجنا الظلم مع اٞتهل ود٣تنا بُت الظلم 
 ا١تبُت. 

يزكيهم ألجل أ قبل أف يُبعث دمحم الذي بَُتَ إبراىيم ١تاذا بُعث، أي : وإف كانوا  قبل
 ويعلمهم. 

التصفية ) عاش يف ىذه الدنيا لرسالة عظيمة كاف عنواهنا  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين  و
يُعرؼ على الوجو الذي ٭تبو هللا ويرةاه قق العلم والتزكية، فالعلم ال أراد أف ٭تو  ( والًتبية

ودخلت خرافات ٖتت  ،وظهرت بدع ،ألف الدين والعلم قد علق فيو عوالق ،إال ابلتصفية
ن أف نعمل هبذا العلم إال ابحملاةن الًتبوية سلطاف الدين، والدين منو بريء، وال ٯتك

فقوة اإلردادة الصحيحة القائمة على علم صحيح، على ُحسن فهم، وعلى قوة إرادة، 
فمنبع التصفية على قوة اإلرادة، ومنبع العلم والتصفية  يف النفس، ينبغي أف ٕتتمع والعلم 

 إ٪تا ىو على قوة التصور. 

ند هللا عز وجل أف يرفع الظلم واٞتهل عنو، ؤتقدار ما فا١تطلوب من العبد حىت ينجَو ع
يرفع الظلم واٞتهل عنو ٮترج من الضالؿ إُف ا٢تداية، وينتقل من ا٢تداية النظرية إُف مقاـ 

 النعمة الذي ذكره هللا تعاُف يف سورة الفاٖتة. 
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يف عاله  قاؿ:}يعلمهم الكتاب واٟتكمة ويزكيهم{، هللا جلربو و دعا عليو السالـ إبراىيم 
{، والظلم ال يُرفع عن اإلنساف إال جهوالً  قاؿ ١تا ذكر آايت األمانة:}إنو كاف ظلوماً 

ابلتزكية، واٞتهل ال يُرفع إال ابلعلم، ولذا قاؿ هللا تعاُف:}ىو الذي بعث يف األميُت رسوالً 
}يزكيهم ـو جهوؿ قاؿ:منهم يتلوا عليهم آايتو{، قاؿ:}يزكيهم ويعلمهم{، يناسب ظل

 علمهم{. وي

صلى قياـ اب١تهمة اليت بُعث هبا النيب الحياء و إإ٪تا عاش ألجل  -رٛتو هللا- فالشيخ األلباين
وكاف ىذا الدين عملياً ُمعاشاً معروفاً  ،على الدين الذي رىب أصحابو عليو هللا عليو وسلػم

وىذه ىي ُلب دعوة الشيخ األلباين  ، -رٛتو هللا-ىذا ىي دعوة الشيخ األلباين ،يف واقعهم
ٛتو -وكاف يقوؿ دائماً: ) يسعنا ما وسع العلماء من قبلنا ( وكاف ر ،-رٛتو هللا تعاُف-
 ظهور األئمة األربعة رٛتهم هللا. يعٍت بذلك أي قبل  -هللا

( 0)) َوَرفَػْعَنا َلَك ذِْكَرَؾ (( سورة الشرح ) ولذا قضت ُسنة هللا يف شرعو ويف كونو هللا قاؿ:
قاؿ بعض السلف يف تفسَت قوؿ ( 7)) ِإفا َشانَِئَك ُىَو اأْلَبْػتَػُر(( سورة الكوثر ) وهللا قاؿ:
صلى هللا كل من دعا إُف ُسنة النيب ( 0)) َوَرفَػْعَنا َلَك ذِْكَرَؾ (( سورة الشرح ): هللا تعاُف

صلى هللا ُف قياـ الساعة، وكل من كاف شانئاً بعيداً عن ُسنة النيب ذكره مرفوع إ عليو وسلػم
 . (7)) ِإفا َشانَِئَك ُىَو اأْلَبْػتَػُر(( سورة الكوثر ) فلو نصيب من قولو تعاُف: عليو وسلػم

وىم بعشرات األلوؼ على اختالؼ مشارهبم ومذاىبهم ، واقرأ تراٚتهم ُمر ابلعلماء، 
سمع هبم وَف عشرات األلوؼ وزايدة َف تد ألوؼ مؤلفة، فإنك ٕت وأمصارىم وأعصارىم،
ولكنك إف مررت بطائفة من أىل العلم ٦تن كانوا  ،وأنت طالب علم يبلغ خربىم أذنك بعد

وإف أخبار ىؤالء األئمة تاب والُسنة فإف قلبك يرقص فرحاً، يقيموف الُسنة ويدعوف إُف الك
 و(، بن كثَتا) و(، ابن تيميةشيخ اإلسالـ ) و (،ابن حنبل كأٛتد)الكبار الكبار 
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 ،يف سلسلة ويف ِعقٍد ٚتيل عظيم ،إُف غَتىم (ابن رجب) وابن القيم(، ) و (،الذىيب)
 وقبلك يرقص فرحاً حينئذ. ، فإنك تفرح 

كاف جاداً يف دعوتو، ولذا ىذه األمور انعكست على ِخصاؿ  -رٛتو هللا-األلباين  الشيخ
 . ١تسناىا  -رٛتو هللا-اينُوِجدت يف الشيخ األلب

ٯتشاىدات، وبصمات، ووقفات، لعلي يف بعضها -رٛتو هللا-لباين وِف مع الشيخ األ
 ولعلو يفوتٍت شيء كثَت. اً، أستطيع أف أذكر شيئ

رٛتو هللا ٘تتاز شخصيتو بعبارات كاف يقو٢تا وىو ٯتزح كاف  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
يف حياتو جاد،   -رٛتو هللا-ُيكثر من تردادىا كاف يقوؿ: أان ال أعرؼ ا١تزح، الشيخ األلباين 

اتضح لو ماذا  -رٛتو هللا-صاحب رسالة، والشيخ األلباين  -رٛتو هللا-والشيخ األلباين 
ما يزيد عن ستُت سنة  ،راد منذ أوؿ دعوتو إُف وفاتويريد من ىذه اٟتياة، وبقي على اةط

   (. ) تقريب الُسنة بُت يدي األمة وىو يدعو إُف مشروع

الس ٞتامعة الدوؿ العربية اجملقبل حافظ األسد يف حكومة األاتسي يف سوراي يف بعض 
ىذا الكالـ  ، وطبعاً صلى هللا عليو وسلػممشروعاً فيو ٚتع ألحاديث النيب  أرادوا أف يتبنوا

ُعقد ( تسعمائة وستُت ميالديسنة ألف وثالٙتائة وٙتانُت ىجري ا١توافق ألف و )،قدمي
كاف وزير   ، وكاف فيو مندوبوف عن سائر البالد العربية، وكاف ىدفو ٚتع الُسنة النبوية ،مؤ٘تر

ُعقد  ،عارفاً هبمتو وحبو للحديث النبوي،  -رٛتو هللا-األوقاؼ آنذاؾ ٤تباً للشيخ األلباين
أنت تسأؿ وصوت )اٝتها ا١تؤ٘تر يف القاىرة، وكانت ىناؾ تصدر ٣تلة أقتنيت ُمصورهتا 
، عدد خاص يف  -رٛتو هللا-العرب ٬تيب(، يف تلك اٟتِقبة عملت لقاء مع الشيخ األلباين

 -و هللارٛت-، والشيخ األلباين  -رٛتو هللا-الشيخ األلباينمن اٟتقب كاف اللقاء مع ِحقبة 
ألف وثالٙتائة وٙتانُت زار ٚتعية أنصار الُسنة احملمدية وألقى ٤تاةرات ىناؾ يف  يف سنة
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ورئيس  ا٢تدي النبوي ( اليت كانت تصدر آنذاؾ وُكتب ىذا ا٠ترب وُغطي يف ٣تلة ) ،مصر
 . -رٛتو هللا-لشيخ عبد الرٛتن الوكيل رئيس ٚتعية أنصار الُسنة احملمدية اٖتريرىا 

اىرة ووزعوا األحاديث على ا١تواةيع، وكل بَلدة أخذت نوع من الشاىد اجتمعوا يف الق
رٛتو - نصيب الشيخ األلباين -طبعاً نصيب سوراي-وكاف نصيب سوراي  ،واع األحاديثأن

 ،بَعد ما جاء األردف -رٛتو هللا-الشيخ األلباين ألف الشيخ ىو الذي ٯتثل سوراي،  -هللا
وزارىا بعد حواِف  ،استقر يف األردف -رٛتو هللا-بعد أكثر من حواِف عشرين سنة الشيخ 

مث  ،وما ورد فيها ،سبعة عشر عاما، فكاف نصيب سوراي آنذاؾ أحاديث البيوع وا١تعامالت
عاد إُف مكتبتو   -رٛتو هللا- انفض اجمللس، جاء اجمللس العاـ القادـ، الشيخ األلباين

 كعادتو.

 ما ىي عادتو رٛتو هللا؟ 

  أنو ال يعرؼ ا١تزح. 

تعب الشيخ  يعمل، ،يف موسوعة البيوع، ليل هنار -رٛتو هللا- اشتغل الشيخ األلباين
 .-رٛتو هللا-األلباين

من االنتفاخ  ،يف النهار أرى عينيو بُت يديو -رٛتو هللا-وهللا عندما كنت أزور الشيخ 
حياتو كاف أكلو وشربو وصالتو أقل  يف اوآخر -رٛتو هللا-وشدة السهر، والشيخ األلباين 

 . وابقي الوقت يف البحث والعلم ،من ست ساعات

يف العاـ الذي بعده أتى  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين  وجاء اللقاء، طبعاً  ،جاء العاـ القادـ
ٔتوسوعة أحاديث البيوع معو جاىزة، فلما حصل اللقاء قالوا: ٨تن اتفقنا للعاـ ا١تاةي على 

األعماؿ ) ، انية لعدد الباحثُت وا١تكاتب و..أٍفوىذا العاـ نريد نصرؼ ا١تيز  ،واةيعتوزيع ا١ت
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، أرادوا بَعد ٭تددوا كل دولة كم ابحث، وما ىي األمواؿ ( اإلدارية القاتلة يف ىذا الزماف
 .وا١تيزانية

، ىذا جاىزة قاؿ ٢تم: ىذه موسوعة البيوع، موسوعة كاملة -رٛتو هللا- الشيخ األلباينف
أمت اٞتميع الذي قد  -رٛتو هللا-نصيب سوراي، فما كاد أحد أف يصدؽ أف الشيخ األلباين 

 . ورد يف الُسنة من أحاديث البيوع ٔتثل ىذه الفًتة

هبمة وهنمة تذكرؾ  -رٛتو هللا-، ٘تيز الشيخ  -رٛتو هللا-ىذا أمر ٘تيز بو الشيخ األلباين 
 .ابلقروف األوُف

وأراد ، طبع كتاب فهرس ٥تطوطات دار الكتب الظاىرية  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
ان صاحب مكتبة ا١تعارؼ أف يعيد نشره فقاؿ: ال تطبع الكتاب حىت يقرأه فالف االناشر أخ
وطات قاؿ: ال تطبع الكتاب ، وكاف ٭تسن الظن  ي ؤتعرفيت للمخط-رٛتو هللا-وأشار إِف 

  .ة منو وِف تعليق وتفصيل يقرأه فالف ، وسأقرأ لكم صفحإال ١تا 

ألبن أ ي (، )  كتاب ذـ ا١تالىي) كاف يتمٌت أنو لو حقق  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
مرض فًتة ، كاف مرةو يف عيونو، وكاف الطبيب  -رٛتو هللا-األلباين  ، والشيخ( الدنيا

على ا١تكتبة عكف  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين  ينصحو أف ال يقرأ حىت عينو هتدأ، طبعاً 
 ،يبيت فيها -رٛتو هللا-كاف الشيخ األلباين   ،الظاىرية، فُرغت لو غرفة يف ا١تكتبة الظاىرية

سانيدىا ٓتط يده يف فمر ّتميع ٥تطوطات ا١تكتبة الظاىرية، وفرغ ٚتيع األحاديث أب
    ٤تفوظة.  ، وما زالت األربعوف ٣تلدةةأربعُت ٣تلد

يف موةوع ذـ ا١تالىي، من اللطائف  -رٛتو هللا-ين يف قصة عجيبة ذكرىا الشيخ األلبا
وََكل غَته لينسخ وىو حىت يريح نفسو كاف يراجع ا١تنسوخ على   -رٛتو هللا-الشيخ األلباين

وأان أراجع َف أحسن قراءة كلمتُت  :-رٛتو هللا-يقوؿ  سمعت الشيخ األلباينفا١تخطوط، 
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، وا١تخطوط ّتانيب، فلما ٪تت ،تمن ا١تخطوط، وأطلت النظر فيهما وَف أفلح، حىت ٪ت
مث  ،(فردا فردا)قاؿ: فلما استيقظت كتبت  ،(فردا فردا)رأيت يف ا١تناـ أف ىاتُت الكلمتُت: 

فإذا الكلمتاف  ،رجعت فنمت مث ١تا استيقظت يف الصباح راجعت ما كتبت على ا١تخطوط
 ٫تا اللتاف يف ا١تخطوط.  (فردا فردا)اللتاف كتبتهما 

 ىذا؟عالـ يدؿ 

وأف هللا عز وجل يؤيده  مشغوؿ يف ا١تناـ ابلعلم، -هللارٛتو -يدؿ على أف الشيخ األلباين 
  .فالرؤى جند من جند هللا يؤيد هللا هبا من يشاء من الصاٟتُت من عباده،ـ يف ا١تنا

فيو ورقة ةائعة من  -رٛتو هللا-فكتاب ذـ الدنيا ١تا ابتدأوا بنسخو وجد الشيخ األلباين 
يف كتاب تراثي مث يتفاجأ بعد أف ٯتضي فيو أف  وحباً  ا١تخطوط، واي هلل ١تا ٬تد إنساف تعلقاً 

 .٬تد فيو نقصاً 

فهرس -عن سبب وةع ىذا الفهرس  -رٛتو هللا-اٝتع ماذا يقوؿ الشيخ األلباين 
 . -خطوطات الظاىرية ا١ت

وجدت أخطاء شنيعة يف فه نظرت وقرأت أعطاين إاي -رٛتو هللا-عندما الشيخ األلباين 
-، والشيخ األلباين  -رٛتو هللا-وتفاجأت وترددت ماذا أقوؿ للشيخ األلباين  ،الكتاب
كتب اٝتك وراء كل أ-االخطاء يف ا٢تامش وارمز الٝتك، قاؿ ِف: أكتب  -رٛتو هللا

قاؿ ، مث ِف هبذا األمر  -رٛتو هللا- خمن الشي حاٝتاً  حازماً  ، وكاف ىذا أمراً جازماً -رمز
أان ما ألفت ىذا الكتاب، ىذا  -رٛتو هللا-كتب ا١تقدمة، مث قاؿ ِف الشيخ األلباين أ

خذت مٍت ىذه مث أُ  ،الكتاب قصاصات، ملحوظات على دفًت خاص ِف كتبتو ٔتناسبة
وىذا فهرس ا١تخطوطات وةع لو القبوؿ، ولوةعو قصة اٝتعوىا حىت  ،األوراؽ وطبعت

 وهنمتو يف الطلب رٛتو هللا.  -رٛتو هللا-لباين الشيخ األ تعلموا ٫تة
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: َف يكن ليخطر يف ابِف وةع مثل ىذا الفهرس، ألنو ليس من رٛتو هللااأللباين  يقوؿ
وليس عندي متسع من الوقت ليساعدين فيو أو عليو، ولكن هللا تبارؾ وتعاُف  ،اختصاصي

ثٍت عشر فيف أصاب بصري منذ أكثر من أرض خىيأ أسبابو، فقد ابتليت ٔت إذا أراد شيئاً 
العمل يف مهنة -ة ءة والكتابة  والعمل يف ا١تهن، فنصحٍت الطبيب ابلراحة وترؾ القراعاماً 

 .-تصليح الساعات

ت، فإذا اكتسبُت يقوؿ: كنت اشتغل وُأصلح ساعا -رٛتو هللا-ٝتعُت الشيَخ  األلباين 
نتهى الرزُؽ ينتهي الرزُؽ وأنَشِغُل يف العلم، فإذا اسبوعُت َغلّقُت احملل، حىت رزَؽ اسبوٍع أو أ

 .أرجُع فأفَتح احملل

 وكاف عفيفاً عزيَز نَفِس. ،ٯَتُُد يده ألحد  -رٛتو هللا-َف يكن الشيخ  األلباين

هنة يف تصليح ملقراءِة والكتابِة والعمِل يف قاؿ: فنصحٍت الطبيُب ا١تختُص ابلراحو وترِؾ ا
ر، فعملُت بنصيحِتِو أوَؿ األمرِ، فَػتَػرَكُت ذلَك كلُو ٨تَو أسبوعُت، الساعات مقدار ستِة أشه

مثا َأَخَذْت نفسي تراودين وتُزيِّن ِف أف أعمَل شيئاً يف ىذه العطلِة ا١تملِة، عمالً ال ينايف 
بزعمي نصيحتو، فتذكرُت رسالًة ٥تطوطًة يف ا١تكتبِة اٝتها ) ذـ ا١تالىي ( للحافظ بن أ ي 

: ما ا١تانع من أف ُأَكلَِّف من ينسخها ِف؛ وحىت يُِتَم بع فيما أعلم يومئذ، فقلتُ َف تط الدنيا
َنْسُخها وأييت وقُت مقابَلِتها ابألصِل يكوُف قد مضى زمٌن ال أبَس بِو من الراحِة، فبإمكاين 

يومئٍذ أف أقابِلها وأراىا، وىي ال تستدعي جهداً ينايف الوةَع الصحّي الذي أان فيو، مثا 
حِقُقها على مهل، وُأخرُِّج أحاديثتها مث اطبعها، وكلُّ ذلَك على فًتاٍت، لكي ال أُشقا على أُ 

نفسي، فلما وصل الناسُخ إُف منتصِف الرسالِة أَبلغٍت أفا فيها نقصاً ) يوجد يف ا١تخطوطة 
وجاَءت  ف يتابَع نسخها حىت ينتهَي منها مُثا قابَػْلُتها معو على األصِل،أبنقص ( فأمرتُُو 

فَأَمْرتُو أبف يتابَع نسخها حىت يتنهي منها، مثا قابَػْلُتها ، فردا )ىنا جاَءْت فرداً فردا( قصة فرداً 
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معُو على األصل، فَػَتأَكّدُت من النقِص الذي أشاَر إليِو وأقدِّرُُه أبربِع صفحاٍت يف منتصِف 
)على ورقة أو ورقتيُت من  ها وكيَف ٯتكنٍت العثور عليها،الُكرّاس، فَأَخْذُت أُفكُر في

كتبِة الظاىريِّة ٖتت ( والرسالة ٤تفوظة يف ٣تلٍد من اجمللداِت ا١توةوعِة يف ا١تا١تخطوطة
 ٣تاميع. 

اجملاميع: ىي ٣تلد كبَت فيو  ٣تموع كبَت من الرسائل ٓتطوط متنوعة قد ٭تتوي على عشر 
 ةة ١تا تكوف الرسائل صغَت رسال 044رسائل عشرين رسالة أربعُت رسالة وبعض اجملاميع فيو 

 . وع ىذا ُيسمى اجملم

قاؿ: ويف كل ٣تلٍد منها على الغالب العديُد من الرسائل و الكتب ٥تتلفة ا٠تطوط 
فقلُت يف نفسي لعلا الورقة الضائعة وقعت سهواً يف ٣تلٍد من وا١تواةيع والورؽ لوانً وقياساً، 

ونشاط ابحثاً عنها على التسلسل، ونسيُت أو ىذه اجمللدات، فَرأيْػَتٍت مندفعاً بكل رغبٍة 
تناَسْيُت نفسي والوةع الصحّي الذي أان فيو، فإذا ما تذكرتُو َف أعدـ ما أتعّلل بو من مثل 

أبف ىذا البحث ال يُنافيو، أبنو ال يصحبو كتابو وال قراءه مضنية، وما كْدُت إٔتاوز  :القوؿ
 بعض الرسائل وا١تؤلفات حملّدثيُت ُتُ نوانبعض اجمللدات حىت أخذ يسًتعي انتباىي ع

 .رين وحّفاظ معروفُتمشهو 

، ىذه اجملاميعدفينًة يف بطوف  رسائل نفائس وجدت كنوزاً  أان أْتث عن الورقة وجدت
ولكٍّت كنت  فأ٘تٌت لو اهنا تنسخ وٖتقق مث تطبع، ،إاّيىا فيها دارساً  فأقف عندىا ابحثاً 

، فلم أندفع وؿ مثالً فأِجد الثاين دوف األ ،واألجزاء الغالب انقصة األطراؼ أجَدىا يف
نتهت ٣تلدات الورقة الضائعة، ولكن عبثاً حىت ألتسجيلها عندي، واتبعت البحث عن 

 (957) ػمررت ب ،٣تلد؛ وأان أْتث عن الورقة الضائعة (957 ) اجملاميع البالُغ عددىا
ثناء ا١تتابعو أخْذُت أسجل يف مسّوديت ٣تلداً ٥تطوطاً وليس مطبوعاً، بَػْيَد أين وجدَتٍت يف أ



14 
 

ٍت عثرت أثناء البحث فيها على نوشّجعٍت على ذلك أ ،عناويُت بعض الكتب اليت راقتٍت
يف  التسجيل، و١تا َف أعثر على الورقةمن الصوارؼ عن انت قبل بعض النواقص اليت ك

٣تلد من ٣تلدات كتب اٟتديث  اجمللدات ا١تذكورة قلت يف نفسي لعلها خيطت خطأً يف
٣تلدات  -لداً سّجلة يف ا١تكتبة ٖتت عنواف حديث، فأخذُت أقّلُب ٣تلداهتا ٣تلداً ٣توا١ت

لكٍت سّجلت قف عليها ) الورقة الضائعة (، و نتهيت منها دوف أف أحىت أ -علم اٟتديث 
وىو  ،سسجلها وىو على السلم وىو جال -من ا١تؤلفات والرسائل، عندي ما شاء هللا 

 زؿاوىكذا َف  -هرسة مكتبة ا١تخطوطات الظاىريةبو، اليت ىي ف ملحوظات خاصةواقف 
 يف البحث عنها بُت ٣تلدات ا١تكتبةفأنَتِقل ، سي وأمّنيها ابٟتصوؿ على الورقةأعلِّل نف

 حىت أتيُت على ٚتيع ا١تخطوطات اليت يف ا١تكتبة والبالغُ  ،ورسائِلها من علٍم إُف آخر
 ،بعدينتابٍت اليأس ولكنٍت َف ، ف أحظى هبذه الورقةأ( ٥تطوط، دوف 94444)عددىا ٨تو 

وىو عباره عن جوارير فيها ٥تطوطات، أوراؽ مبعثرة  :فهنالك ما يعرؼ ابلدشت، الدشت
والكراريس ا١تتنوعة اليت ال يعرؼ أصلها، أوراؽ منثورة ال يعرفوف مكدسات من األوراؽ 

 مؤلفها، فأخذُت يف البحَث فيها بدقٍة وعنايٍة لكن أصحاهبا ما ىي ىذه ا١تخطوطات وال
دوف جدوى، وحينئذ يَِئسُت من ىذه الورقة، ولكٍت نظرت فوجدت أف هللا تبارؾ وتعاُف 

 ةفالً عنو كغَتي وىو أف يف ا١تكتبقد فتح ِف من ورائها ابابً عظيماً من العلِم طا١تا كنُت غا
 كنوز عظيمة.  ةالظاىريّ 

٭تفظها واسأؿ هللا أف يبقيها يف الشاـ أساؿ هللا أاّل تنتقل ىذه ا١تخطوطات اسأُؿ هللا اف -
 . -راف، اسأؿ هللا أف تبقى يف الشاـإُف إي

 ما ندري أين ا١تخطوطات الظاىريو اآلف؟  
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ي بذلك  يقُت، عِلمنا أّف كثَتاً من ٥تطوطات العراؽ أصبحت يف تل أبيب، وعلم
سالمية  وكانت يف البالد اإل 776تويف سنو ا١ت بن قتيبةتعبَت الرؤى ال وَحصاْلُت ٥تطوطة

يديو ١تا وصفها  وحصالت ُمصوَرهتا ا١تطابقة لوصف العالمة علي الطنطاوي وكانت بُت
١تّا ْتثُت  ،ا١تقتبس اليت كاف رئيس ٖتريرىا العالمة دمحم  كرد علي لةيف ٣ت وكتب عنها مقالة

ا من تل أبيب وحققتها ونشرهتا من وقت، على ا١تخطوطة وجدهتا من تل أبيب  وصورهت
  إُف هللا ا١تشتكى. 

كنوزاً من الكتب والرسائل فيو ٥تتلف العلـو : وىو أف يف ا١تكتبة الظاىرية  -رٛتو هللا-يقوؿ 
النافعة اليت خَلفها لنا أجدادان وفيها من نوادِر ا١تخطوطات اليت قد ال توجد يف غَتىا من 

استأنَفُت دراسة  يطبع بعد، فلما تبُّت ِف ذلك واسَتحكَم يف قليبا١تكتباِت العا١تية ٦تا َف 
كَلها من أو٢تا آلخرىا للمرة الثانية يف ةوء ٕتربيت السابقة اليت سجلُت   ة٥تطوطات ا١تكتب

كل ما يتعلق بعلم اٟتديث منها ٦تا ط من الكتب، فأخذُت أسّجُل اآلف  فيها ما انتقيت فق
من   وال واردة إاّل سجلُتو، حىت لو كانت ورقًة واحدة ردةً يفيدين يف ٗتصصي، ال أترُؾ شا

وكأّف هللا تبارؾ وتعاُف كاف يَِعدُّين بذلك كلِو للمرحلة الثالثة كتاٍب أو جزٍء ٣تهوؿ ا٢توية، 
واستخراج ما فيها من اٟتديث  ىذه الكتب اٟتديثية دراسًة دقيقة واألخَتة وىي دراسة

 َت ذلك من الفوائد.وغ، النبوي مع أسانيده وطُرُِقو 

فإين كنُت يف اثناء ا١ترحلة الثانية ألتقط نُػَتفاً من ىذه الفوائد اليت َف أعثر عليها إال عفوا ، 
، ولذلك فقد فما كدت أنتهي منها حىت تشبعت بضرورة دراستها كتاابً كتااب وجزءاً جزءاً 

فًة إال تصفحتها وال مشّرُت عن ساعد اٞتد واستأنفت الدراسة للمره الثالثة، ال أدع صحي
وحديث نبوي  ةعلمي ُت منها ما َف أعثر عليو من فائدةال قرأهتا واستخرجورقة شاردًة إ

، يف كل ورقة ورقة 044َُت ٣تلد يف كل ٣تلد ٨تو شريف، فتجمع عندي هبا ٨تو أربع
ُت حديث واحد، َمعُزواً إُف ٚتيِع ا١تصادر اليت وجدهُتا فيو مع أسانيدِه وطُرُِقو، ورتّب
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األحاديث فيها على حروؼ ا١تعجم، ومن ىذه اجمللدات أُغّذي كلا مؤلفايت ومشاريعي 
العلمية، األمر الذي ساعدين على التحقيق العلمي الذي ال يتيسر ألكثِر أىِل العلم ال 

وغَته علم اٟتديث،  سّيما يف ىذا الزماف الذي قَػَنعوا فيو ابلرجوِع اُف بعض ا١تختصرات يف
 ات.من ا١تطبوع

ر هللاُ ِف اليت توافرت عندي ما كنُت ألحصلفهذه الثروة اٟتديثّية الضخمة    عليها لو َف ييسِّ
 الضائعة، فاٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات. ىذه الدراسة ْتثاً عن الورقة

وعلى كل بطاقة َٚتاَع  ،ِعْلُمُو يف اٟتديث َٚتاْع ٚتيع األحاديث -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
 .كلها  تبواألربعُت ٣تلدة ىي ا١تادة ا٠تاـ إف جاز التعبَت لكجعل ، و حديث طُرؽ كل

واةع ا١تالقط فيها  ةعها يف مالقط ؛ وو  -رٛتو هللا-األربعُت ٣تلدة رأيُت الشيخ األلباين 
وفيو أربعُت  جالس واٟتبُل طويل،  -رٛتو هللا-حبل؛ ورابط اٟتبل ببكرة، والشيخ األلباين 

أمامو، فَيأخد واألربعُت كتاب ٯتّروا من  ،٭تّرؾ البكرة -رٛتو هللا-والشيخ األلباين  ،كتاب
 الكتاب إُف ما يُريد وىو جالس.   ما يريد مث يُرِجع

، وأفادت يف و يف اٟتياةمهنتو يف الساعات أفادت يف دقت -رٛتو هللا-لذا الشيخ األلباين 
 بديع.  ويف ترتيب ،ذوٍؽ رفيع

كاف ير ي يف بيتِو ويف حديقِة منزلو  -رٛتو هللا-َمن ُيصدؽ ِمن الناس أف الشخ األلباين 
 أرانب ودواجن. 

َيدَفُع ابلربيك  - بريك سيارة -أنو واةع بريك  -رٛتو هللا- لباينالشيخ األ رأيُت خلف
 ىو جالس على ا١تكتب. ا١تاَء والطعاـ فينزؿ للدواجن واألرانب، فُيطِعُمها و  ، فيحضرواءِ ٢تاب

 ،وكاف من صنيعوِ تِو إُف مكتبِتو كاف من تصميمو، ا١تصعد الذي كاَف يصعُد عليو من سّيار 
 وكاف من ِفْكرِه رٛتو هللا تعاُف.
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١تاذا ال تصنع  ،عجباً من شركات السيارات العا١تية -رٛتو هللا-ٝتعُت الشيخ األلباين 
وجدت يف السيارة فهذا ىذه البورصة لو يقوؿ: وكاف ودائمة،  سيارات فيها بورصات اثبتة

 ألف تُػَروَِج سلعها، فا١تسلموف حريصوف على الصالة. لبعض الشركات  مطمع

   بعقل دقيٍق للغاية.  -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين ٯتتاز 

 أوؿ قدـو للشيخىذا كاف و ، ( 9977سنة ) أوؿ ما رأيُتو  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
وىذا  ،وكاف يف األردف يف ذلك الوقت تنظيم جهادي إُف األردف ، -رٛتو هللا- األلباين

و عدد أفراده قرابة  الثالثُت أوكاف  ، وكاف موجود يف ٥تيم البقعة، (الطليعة) التنظيم يسمى 
ابسم الدكتور )الشيخ  من أفراد ىذا التنظيم أخوان فضيلة، كاف قل من ذلك بقليلأ

- األلباين ،َ َقِدـ الشيخ-رٛتو هللا-٭تفظو، فاتصلوا ابلشيخ األلباين هللا اسأؿ  ،(اٞتوابرة
وكاف موعده مع  ،، ودخل وقت صاله العشاء9977ودخل األردف سنة  -رٛتو هللا

مل لوثة تكفَت، فلما دخل ٭ت ،الشباب يف ىذا التنظيم، وكاف ىذا التنظيم يكفر الناس
 إماـ أـ أنتم؟  ي أانم: أصلفقاؿ ٢ت قاؿ: أان َف أصلي، -رٛتو هللا-الشيخ 

 .صلي خلفكمفأان أ ،أان ال أكفركم وأنتم تكفروين :-رٛتو هللا-قاؿ 

معهم من العشاء  -رٛتو هللا-جلَس الشيخ قاؿ حّدثٍت بعض من حضر يف تلك الليلة، 
 إُف الفجر، فخرَج الفجُر وٚتيع أفراد التنظيم قد اتبوا من التكفَت. 

 .كاف يف مناظراتو عجيباً -رٛتو هللا-شيخنا األلباين 

من كبار  -رٛتو هللا- ٝتعُت ىيبة الشيِخ األلباينو ىيبة،  -رٛتو هللا-وكاف للشيخ األلباين 
 علماء األمة. 
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كعبو،   ، وعلواحملقق ا١تدقق ا١تعروؼ بشدِة تَنقَته ودقِة مؤلفاتو وكثرة َجرده العالمة جاءان
، جاءان إُف األردف، -رٛتو هللا-وىو شيخنا العالمة الشيخ بكر أبو زيد  وحسن أسلوبو،

إُف  خواف معو يف رحلة، وبعض من اإل-رٛتو هللا- الشيخ علي اٟتليبفضيلة وخرجنا أان و 
وجدان اٞتماعة قد فرغت،  ،فلما ذىبنا لصالة العصر، وانشغلنا يف الغداء، غوارجهات األ

نصلي ٚتاعة، فقلنا مذىبنا، وكنت حديث العهد : -رٛتو هللا-بكر أبو زيد فقاؿ الشيخ 
يف ا١تسجد الواحد ( وأستحضر  عالـ العابد يف حكم تكرار اٞتماعةيف أتليف كتاب ) إ

فقلُت للشيخ بكر أبو زيد  األدلة، ولكن للشيخ بكر أبو زيد مهابة وِعلم وِكرب سن وفضل،
 أتخذ موعداً تتصل ووجود، فما رأيك أف م-رٛتو هللا-اي شيخ شيخنا األلباين  -رٛتو هللا-

مع الشيخ وٕتتمع معو، وتتناقش معو يف بعض ا١تسائل، َفضِحَك الشيخ أبعلى صوتِو على 
س ْترؼ وال ا٫تأستطيع أف ال  -رٛتو هللا-رزانِتو وقاؿ: إذا اجتمعُت مع الشيخ األلباين 

 أف أحّرِؾ شفيت يف حضوره.

  : وىم، يقوؿ: رأيُت أربعًة من كبار علماء األمةكاف -رٛتو هللا-شيخنا األلباين 

 مُت الشنقيطي.  الشيخ  دمحم األ -9

 الشيخ  تقي الدين ا٢تالِف.  - 7

 الشيخ عبدالعزيز بن ابز.  - 7

صاحب الكتاب البديع الذي يغفل عنو كثَت من ا٢تندي الشيخ عبيد هللا ا١تباركفوري  - 0
"مرعاة ا١تفاتيح شرح مشكاة  أؤهلس قراءة أف يقر إذا عقدوا ٣تا وأنصح اإلخوة اإلخوة ،

 بديع. كتاب ،  ا١تصابيح" 

والشيخ  ٝتعت أهنم اجتمعوا يف مٌت، وكاف السائل يسأؿ، فكاف اٞتميع أيىب أف ٬تيب 
 مهابة. -رٛتو هللا- األلباين لشيخحاةر، فكاف ل -رٛتو هللا-األلباين 
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 . قوة حجة -رٛتو هللا-وكانت لو 

كاف معي يف حافلة، و قاؿ:كنت يف سفر بعض األسفار  -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
ايه إفلما تناقشت و  :قاؿ ايه،إحىت أتناقش أان و حثو على الكالـ، ، فقاؿ: كنت أقسيس

ذكر اإلماـ  وىذا يذكرين بكالـ العلماء يف الباقالين ،انقطع، وَف ٭تتج بشيء، توقف، 
يف السَت، أف حاكم الرـو طلب من ا١تسلمُت من يناظر  97الذىيب يف السَت يف اجمللد 

وكاف حاكم الرـو أراد أف يصنع  القساوسة فأرسلوا إليهم الباقالين يناقشهم يف عقر دارىم،
، ص صفحة 97قاؿ اإلماـ الذىيب يف ترٚتة الباقالين.يف اجمللد ،-رٛتو هللا-ا للباقالين شيئً 

وجرت لو  ،طاغية الرـول عن أمَت ا١تؤمنُت رسوال لقاةياوقد سار  :قاؿ،  997 – 999
مايستطيع يدخل إال ،  -قصَتابب -، أف ا١تلك أدخلو عليو من ابب خوخة: أمور منها 

 قاؿ :، القاةي ودخل بظهره اففطن ٢ت للملك، وىو راكع منحٍت الرأس ليدخل راكعاً 
 ومنها أنو قاؿ لراىبهم : كيف األىل والولد؟

  م عليو قاؿ: كيف األىل والولد ؟أوؿ ما التقى ابلراىب سل

  أما علمت أف الراىب يتنزه عن ذلك؟، فقاؿ ا١تلك: مو

 فقاؿ سبحاف هللا تنزىونو عن ىذا وال تنزىوف رب العا١تُت عن الصاحب والولد؟

 ىذا ٝتو يف ا١تناظرة. 

 أف الطاغية سألو كيف جرى لزوجة نبيكم؟  : وقيل

 بعائشة رةي هللا تعاُف عنها.  يعرض

ومرمي  ،وبرأ٫تا هللا تعاُف، لكن عائشة َف أتت بولد ،فقاؿ :كما جرى ١ترمي بنت عمراف
 جاءت بولد. 
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 حمو. ففأ

 . فالعلماء إف انقشوا يناقشوف بقوة وفهم

وشاىدت  ،عجيبة الغريبة اليت وقعت لوالمناقشاتو من  -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
دمحم بن حسن "وتتذكر ماقالو  بعض ا١تواقف ،يف  -رٛتو هللا- األلباين مناقشات الشيخ

     كاف الشافعي إذا انقش أحدا كأنو أسد فارغ فاه،: ، قاؿ"لإلماـ الشافعي" "الشيباين
 . -بلعاً أمامك أسد فمو مفتوح ،يبلع -

يناقشو، ويزعم أنو يعلم شخص مع  -رٛتو هللا- األلباين ولذا من اللطائف جلس الشيخ
فقاؿ  ،مع ا١تناقش -رٛتو هللا-األلباين فجلس الشيخ أنو يعلم الغيب،ا١تناقش يزعم  الغيب،
 ما ىو؟ قاؿ: فقاؿ الذي يعلم الغيب: ،أانقشك بشرط :-رٛتو هللا-األلباين الشيخ 

 .دمت تعلم الغيب ينبغي أف تعرفو ، ماوالـز تعرف ،نتهت ا١تناظرةأ، لبتغُ 

  . جداً  فطناً  -رٛتو هللا- األلباين فكاف الشيخ

رٛتو - األلباين لشيخمع ايف بعض اجملالس ٦تا ِف فيو تذكر  -رٛتو هللا- األلباين سئل الشيخ
عن حكم صالة السنة البعدية  يف بعض اجملالس -رٛتو هللا-األلباين سئل الشيخ ، -هللا

١تا ٧تمع بُت الظهر والعصر حكم صالة - ،حاؿ اٞتمع بُت الصالتُت يف الفريضة األوُف
  . -وحكم صالة سنة ا١تغرب البعدية ١تا ٧تمع بُت ا١تغرب والعشاء ،البعديةسنة الظهر 

اٞتمع بُت ) كتبت كتا ي  ،كنت طالب يف التوجيهي(99 79 )سنة من وهلل اٟتمد أان 
وجل أراين بعض  إليو يدي، وهللا عز توصل وجهدت أف أقرأ كل ما ،(الصالتُت

قت ر ي دصفأحسب أين  ،عت ووجدتوراج، رأيت يف بعض الكتب ،ا١تشكالت يف ا١تناـ
فأزعم أين متمكن من موةوع اٞتمع ، كذلك  هوأرجو هللا أف يكوف غَت  فيو ىذا الكتاب،

بُت الصالتُت ومستحضر النصوص والنقوؿ والتوجيو، والتصحيح، والتضعيف يف ا١تسألة ، 
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رٛتو – األلباين فأان مباشرة قلت للشيخ، قاؿ ال تصلى -رٛتو هللا-األلباين فلما الشيخ 
 لعشاء تصلى؟لقبلية الظهر تصلى حاؿ اٞتمع بُت الصالتُت ، البعدية  ،: القبلية تصلىهللا

 . تصلى :-رٛتو هللا- األلباين قاؿ الشيخ

 لدليل ؟ما ا قلت:ما الفرؽ؟

البعدية للظهر والبعدية للمغرب ال تصلى إال : كاف يقوؿ -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
 . دليلب

 بصالهتا. والقبلية للظهر أنت تقوؿ  بصالهتا، تقوؿقلت البعدية للعشاء أنت فأان 

 فما الفرؽ؟

وابغتٍت بسؤاؿ عجيب ة، مث نقلٍت على وجو العجل ، -رٛتو هللا-األلباين فضحك الشيخ  
مىت  ،ل فاتتو السنة القبلية غَت اٞتمعرج: قاؿ ِف، على فقو نفسو  ل على ملكة نفس،ليد

 يقضيها؟

 . ولو أف يصليها بعد السنة البعدية الفقهاء يقولوف: لو أف يصليها بعد الفريضة ،قلت: 

عندي إدخا٢تا بُت الفريضة والسنة البعدية ٭تتاج لدليل  :-رٛتو هللا- األلباين فقاؿ الشيخ
 ؟وال ٬توز إال  أف تصلى بعد الفريضة خاص،

  فهمت؟ 

، -رٛتو هللا- األلباين يريد الشيخماذا  فهمت ىاعد، نعم اي شيخنا، بياءحقلت على است
يقوؿ:حاؿ اٞتمع بُت الصالتُت ىنالك ىيئة جديدة -رٛتو هللا- األلباين يريد الشيخ

وإذا أردان أف نغَتىا فإف  ،للصالة، وىذه ا٢تيئة اٞتديدة ينبغي أف نبقى ٤تافظُت عليها
األصل يف العبادات ا١تنع، فإذا أردان إثباهتا فإف  الشرع ألغى البعدية للمجموعة األوُف،
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وأما إف حافظنا على ىذه ا٢تيئة الًتكيبية اٞتديدة اجملموعة بُت  فإثباهتا ٭تتاج لدليل،
 ،تسأؿ عن الصالة قبلها وعن الصالة بعدىا، فأبقي مابقي على ماىو  عليو الصالتُت فال

 البعدية. وأحتاج إُف دليل خاص على السنة 

كاف   -رٛتو هللا-األلباين أوؿ ما رأيت الشيخ، لو نوادر كثَتة -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
ورأيت الشيخ ،  قبل التوجيهي ،وكنت وقتها يف الثاين الثانوي ،(9979)سنة لألردف انزؿ 

خاصة مكتبة ، يف مكتبة كانت من أوسع ا١تكتبات ا١تعروفة يف األردف -رٛتو هللا-األلباين 
زاوية وسادة وفراش ١تا  هافي -رٛتو هللا-األلباين لشيخ لورأيت ، ىداه هللا لبعض طلبة العلم
يف ىذا -رٛتو هللا-األلباين  ت الشيخ كما غبط غبطت أحداً  وهللا ما، يتعب يناـ عليو

  يناـ. فلما يتعب  ،يبقى بُت الكتب يعمل حىت يتعب، ا١تكاف

 موصوالً  ال أظنو إال يف قوتو وجلده يف العطاء ويف البحث -رٛتو هللا-األلباين فالشيخ 
 ة. ال أظن أف أحدا يف ىذا الزمن ٬تاريو يف ىذا ا١تكانو  ابلسلف الصاٌف،

وكاف يبحث عن حديث وَف ٬تده  دخل عليو بعض الطلبة، -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
 -رٛتو هللا- األلباين لشيخل واقالف ،يف اثين يـو بومث يسر هللا لو اللقاء ىو يبحث ، وتعب و 

 أّف حىت َف :-رٛتو هللا- األلباين وجدت اٟتديث الذي كنت تبحث عنو؟ فقاؿ الشيخىل 
  . ال انمت أعُت  اٞتهالء رأيتو،

رٛتو - األلباين بنة لشقيق الشيخوكانت أ، ى مكتبة حي الزاىر يف مكة حدثٍت القيم عل
 األلباين فاجأان الشيخ :إخواننا السوريُت ٦تن يسكنوف يف ذاؾ اٟتي يقوؿ بعض ٖتت -هللا
: قاؿ، ةا١تكتبة كبَت  ،وا١تكتبة عامة ،جاء قبيل العصر يف رمضاف إُف ا١تكتبة ،-رٛتو هللا-
رجعنا ، العادة أف نغلق بعد العصر معنا  -رٛتو هللا-الشيخ  صلينا يف مسجد اٟتي مث ١تاف

 ،مضت ساعة قاؿ:، معنا دخل يبحث -و هللارٛت- األلباين الشيخ فقاؿا١تكتبة ما نرجع ، 
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ووقت دوامنا  اي شيخ ٨تن أبمرؾ،: -رٛتو هللا- األلباين فقلت للشيخ ،قت ا١تغرب قريبو و 
  .، و٨تن أبمرؾالعصر ، ونفرغالعصر

 أتمران؟ماذا 

 .أنت جاد :-رٛتو هللا- قاؿ الشيخ

 قاؿ: نعم. 

 ، وأخرج،ا١تكتبةغلق علي ، غداً غلق ا١تكتبة وارجع : -رٛتو هللا- لو الشيخ األلباين قاؿ
الليل ابلنهار أف يصل ، -رٛتو هللا- األلباين لشيخعند اىذا أمر طبيعي  ،بكرةِف وأرجع 

 .ىذا أمر غَت متكلف وال متصنع، الكتبوىو يبحث وينظر يف 

 -رٛتو هللا- األلباين كاف يف الظاىرية يغلقوف أبواب ا١تكتبة والشيخ١تا   ولذا ذكرت لكم 
يعود للقراءة  وأيكل مقدار اٟتاجة مث ،يناـ مقدار اٟتاجة ،طويلة يبقى يف ا١تكتبة أشهر

  والبحث. 

  .ىذا يذكران بقصص كثَتة مذكورة يف تراجم العلماء 

رٛتو - األلباين ، أان أشبو الشيخ-رٛتو هللا-األلباين  ولك أف تقوؿ أيضا يف عطاء الشيخ
يتعبها، وهللا   وشدة الركض الا٠تيل ا١تضمرة كلما ركضت نشطت،  اب٠تيل ا١تضمرة، -هللا

  ،يف أوج شبابنا وكنا آنذاؾ يف أوج قواان، ،كنا وشاىد على ىذا ٣تموعة كبَتة من إخواننا
 مث ٬تلس الشيخ يف الريف، أو يف بيت بعض إخواننا مزرعة لطعاـ غداء يف اكنا ندع
 -رٛتو هللا- يناأللبا مث ٬تلس الشيختكلم، مث يؤذف العصر، ، ويبدأ ي-رٛتو هللا- األلباين

العشاء مث يتكلم، مث يؤذف  -رٛتو هللا-األلباين مث ٬تلس الشيخ  ،ا١تغرب يتكلم، مث يؤذف
حايُت أرى يف بعض اال حالو،كاف ىذا ، وهللا  بعد العشاءيتكلم ل -رٛتو هللا-٬تلس الشيخ 
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تكلم كلما كا٠تيل ا١تضمرة كلما  -رٛتو هللا- األلباين والشيخ اإلخوة انموا وىم جالسوف،
  . :أان معكم حىت الفجر-رٛتو هللا- األلباين وكاف الشيخ ،اً وازداد عطاء ازداد نشاطاً 

وهللا ، آية من آايت هللا جل يف عالهكاف يف ٤تافظتو على وقتو    -رٛتو هللا-األلباينالشيخ 
- األلباين سأؿ الشيخاو  ،الفرصة موعد ابتهل -رٛتو هللا- األلباين كنت ١تا يعطيٍت الشيخ

ٯتسك الورقة  -رٛتو هللا- األلباين الشيخ ،أسكت ٣ترد ما ،عن بعض ا١تشكالت -رٛتو هللا
رٛتو - األلباين١تا كنت أقرأ عليو تعليقايت على ىذا الكتاب وأعطاين الشيخ ، والقلم ويكتب

 فأوؿ ما أخرجو من كيس حىت أراجعو، ألصوؿ من السلسلة الضعيفة ا٠تامسا -هللا
كاف يكتب على  -رٛتو هللا-، تدروف الشيخ األلباين رت دموعيمهنوا، بكيت، أخرجو

الباكيت البٍت الذي كاف ، أوراؽ ىدااي، وعلى ) الباكيتات البنيات (، إف كنتم تذكروف 
يكتب على ىذا الورؽ،  -رٛتو هللا-يوةع فيو الرز والسكر للبيع، كاف الشيخ األلباين 

يقوؿ: ما كاف عندي ماؿ اشًتي ورقاً، فكنُت أكتب  -رٛتو هللا-وكاف الشيخ األلباين 
على مثل ىذا الورؽ، وبعض أصوؿ السلسلة الصحيحة والضعيفة كتبها على مثل ىذا 

  فقَتاً.   -رٛتو هللا-الورؽ، فكاف الشيخ األلباين 

األردف كاف يتعاًف يف مستشفى البشَت، ويقف  -رٛتو هللا-أوؿ ما جاء الشيخ األلباين 
الطبيب على الدور، ويبعث األخوة أيخذوف لو دور، ومث أييت بعد حُت حىت يدخل على 

فقَتاً جداً يف أوؿ قدومو  -رٛتو هللا-فكاف الشيخ األلباين العاـ يف ا١تستشفى العاـ، 
  لألردف. 

، تنقل فيها وذىب للعقبة، وجد (9977جاء لألردف سنة ) -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
ت، ن٣تموعة من إخواان يف العقبة ولو معهم ٣تالس، واجملالس مسجلة، وأظن أهنا على األنًت 

 -رٛتو هللا- (نظاـ سكجها)ان الشيخ اى أشرطة، وأحب الشيخ األردف، وأخعلحصلت 
لنابغات يف بنة يف األردف، وابنتُو من اوأصبحت لو أ -رٛتو هللا-خ األلباين انسب الشي



25 
 

العلم، وا١تتقدمات، كانت تساعده يف علم اٟتديث، وما زالت ٢تا عناية ببعض كتب الشيخ 
 إليها سنة  أحب األردف، جاء -رٛتو هللا-، والشيخ األلباين  -رٛتو هللا-األلباين 

٦تنوع من  -رٛتو هللا-، وكاف الشيخ األلباين (9984)واستقر فيها سنة  ( 9979)
من األردف،  -رٛتو هللا-ا١تكوث يف األردف، وحاولوا ٤تاوالت كثَتة إلخراج الشيخ األلباين 

وتدخل الشيخ عبدالعزيز بن ابز، وبعض الفضالء، مث كاف ىناؾ دراسة لدعوة الشيخ 
  ، وثبت وهلل اٟتمد وا١تنة .-رٛتو هللا-األلباين 

ن وإٯتاف، ودعوة لطاعة أولياء األمور، وليست دعوة أم -رٛتو هللا-فدعوة الشيخ األلباين 
 -رٛتو هللا-دعوة ال للتفجَت وال للتكفَت، وكاف أعداء الشيخ يسموف الشيخ األلباين 

  )وىا ي(، )تكفَتي( يكفر الناس. 

أواخر سنة السبعُت وأوائل الثمانُت ١تا استقر  -رٛتو هللا-وكاف بعض طلبة الشيخ األلباين 
يف األردف كاف بعض الطلبة عندىم هتييج وٛتاس شديد،  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 

يقوؿ:  -رٛتو هللا-األلباين  ناشيخُظَن أنو مثلهم، وٝتعت  -رٛتو هللا-أللباين فالشيخ ا
٨تسبو وهللا حسيبو من أىل الصالح،  -الشيخ نوح القضاة-جاءين الشيخ نوح القضاة، 

 -رٛتو هللا-، و٤تب للعلم والعلماء، فأراد أف يتثبت أنو ىل الشيخ األلباين من أىل التقوى
  يكفر الناس، وىل ىو على منهج التكفَت. 

لو أنك ٝتعت رجاًل قاـ يصلي  :للشيخ نوح القضاة -رٛتو هللا-فقاؿ الشيخ األلباين 
ي ركعتُت سنة : أصلفقاؿ -اٞتهر ابلنية- ،ركعتُت سنة الظهر البعدية على مذىب الشافعية

  ىل تكفره؟  ، وليس هلل،صلى هللا عليو وسلػملبعدية حملمد الظهر ا

  قاؿ الشيخ نوح القضاة: كافر. 

ىذا  ،: أما أان ال أكفره، ىذا جاىل، ىذا ٭تتاج أف يُعلم-رٛتو هللا-قاؿ الشيخ األلباين 
 قَػَبل يدي الشيخرٛتًة واسعة  -رٛتو هللا-أعلمو ال أكفره، حىت أف الشيخ نوح القضاة 
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أف ينصح الطلبة ورأى فيو ٝتتاً، ونصحو ، ورأى فيو علماً،  -رٛتو هللا- األلباين
، -اجد يثَتوف مشاكل كثَتة يف األماكن وا١تس ،بعض إخواان متحمسُت -ا١تتحمسُت،

أبف يهدأ  ،نصحو أبف ينصح بعض الطلبة ا١تتحمسُتفنصحو الشيخ نوح القضاة رٛتو هللا 
 ا٠تدمة اليت ٭تبها هللا تعاُف، موأف ٮتدموا دينه، وأف يتعقلوا، ففوا ٛتاسهموأف ٮت ،روعهم

 ٨تن يف زمن نريد إخواين ا١تصاٌف الغالبة وليست ا٠تالصة. 

لداخلية وكتب لوزير ا ،أحب األردف وبقي فيها، حاوؿ بعضهم -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
وعنده انشقاؽ،  ،ويصوؿ ،ويكفر الناس ،ا١تنرب طائش يصعد على ب شاميعندان شا

ملف  أف يسفر، مث ١تا روجع -رٛتو هللا-فكاد الشيخ بتسفَته ليسفر؛  أرجوا التنسيب
وليس يصعد ا١تنرب، وليس بشامي، وال يكفر، وجد أنو ال  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 

 ،متفنن، ٥تلصٌ ٤تدث، أصوِف، رزيٌن، فقيو، ، جليل ،  ،بطائش، إ٪تا ىو عاَف ىادئ
   داعية إُف هللا عز وجل على بصَتٍة من أمره.  ،خابتٌ  ،صادؽٌ 

 -رٛتو هللا-فكاف الشيخ األلباين  ،٬تمع بُت العلم والعمل -رٛتو هللا-كاف الشيخ األلباين 
حىت يف الرحلة إذا خرج،  -رٛتو هللا-والشيخ األلباين ثنُت وا٠تميس، االيصـو  طواؿ حياتو
يدعو إُف  -رٛتو هللا-كاف يُقيل يف سيارتو، وكاف الشيخ األلباين   ال يًتكها، حىت القيلولة

أف تقرأ  ،السنة ويتحسر على ترؾ الناس للسنة،حىت أنو ١تا كتب يف وصيتو: ٣ترد مويت
تغسيلي ودفٍت، فلما نقلت وصيتو للشيخ العالمة ابن  ،أف يكوف دفٍت مباشرة ،وصييت

ابن عثيمُت: رٛتك هللا اي إماـ دمحم انصر الدين األلباين عثيمُت رٛتو هللا، قاؿ الشيخ 
  الناس السنة حياً وميتاً. تعلم

رٛتو هللا كاف حريصاً أشد اٟترص على السنة، وعاش ١تشروع  -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
ديث وتصحيحها، وفرز األحاديث احعمل على تنقية األفتقريب السنة بُت يدي األمة ، 

 والضعيفة وما شابو ذلك.الصحيحة 
يلبس الوزرة لنصف الساقُت يف بيتو، وكاف يقوؿ: إذا كنا  -رٛتو هللا-كاف الشيخ األلباين 
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لتـز سنة النيب اخروجنا من البيت فال أقل من أف  نستطيع أف نفعل السنة يف اٟتياة يفما 
 وأان يف خلويت، وأان يف مكتبيت، ويف بييت . صلى هللا عليو وسػلم

أان الذي منعت الناس من قوؿ: ) الإلو إال هللا وحده ال شريك  ،تو يقوؿ: غفر هللا ِفوٝتع
لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيء قدير ( عشراً وا١تصلي اثين رجليو يف صالة 

مث رجعُت  ،قاؿ كنت أةعف ىذا اٟتديث، وانتشر عٍت تضعيفو ،الفجر ويف صالة ا١تغرب
 إُف تصحيحو وَف ينتشر عٍت ذلك، غفر هللا ِف. 

رٛتو -وتراجعات الشيخ األلباين  -رٛتو هللا-التصحيح والتضعيف عند الشيخ األلباين 
يلقنها لتالميذه، كاف الشيخ  -رٛتو هللا-ىي تطبيٌق عملٌي ١تقولة كاف الشيخ األلباين  -هللا

( العلم ْتث، ىذه وال ا٢تمود) العلم ال يقبل اٞتمود  يقوؿ ويردد عبارة -رٛتو هللا-األلباين 
  ٭تفظها، ويذكرىا ويرددىا كثَتاً.  -رٛتو هللا-العبارة كاف الشيخ األلباين 

نظر إُف اٟتافظ ابن حجر لو داللة على علمو، أ -رٛتو هللا-باين فعبارات الشيخ األل
قد تناقض، ىؤالء ما فهموا منهج أحكاـ كثَتة، وكثَت ٦تا قيل فيو أنو تراجع أو أف الشيخ 

  الشيخ ابلكلية.
-١تا كنت أراجع الشيخ األلباين  عجيبة، على الوقت -رٛتو هللا-٤تافظة الشيخ األلباين 

ويكتب، والنظارة بعيدة عن عينيو يكتب،  ،قليالً كاف يلبس نظارات ويبقيها  -رٛتو هللا
على  عُت علي، وعُتارات، ينظر إِف من فوؽ النظ -رٛتو هللا-لشيخ فإف سألتو فا

دعٍت وكتيب، دعٍت وْتثي، دعٍت ووقيت،  ،الكتاب، وكأنو يقوؿ: سألت وأجبتك يكفيك
 ايت هللا يف احملافظة على الوقت .آية من آ -رٛتو هللا-الشيخ األلباين فكاف 

، وكاف يعمل وقتها مع عديل ِف السلفي أبخينا أ ي ٫تاـ -رٛتو هللا-اتصل الشيخ األلباين 
  وىذا الباب انتقل ،قاؿ ٢تم: يف عندي ابب -رٛتو هللا- األلباين يف اٟتدادة، فالشيخ

بواسطتو من مكتبيت إُف بييت، ويفتح من الشماؿ إُف اليمُت، فأريد أف يفتح من اليمُت إُف 
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ما اي شيخ : -رٛتو هللا-يقوؿ للشيخ األلباين  -٫تاـ السلفي أ ي– ان اٟتداداالشماؿ، فأخ
 كذا؟تفتح الباب ىكذا أو ىأف من الفرؽ 

: عددت ا٠تطوات، وجدت إف غَتت فتحة الباب يوفر -رٛتو هللا-قاؿ الشيخ األلباين 
ا٠تطوتُت مع مضي  علي خطوتُت، وا٠تطوتُت مع كل يـو بدخوِف غرفة ا١تعيشة وا١تكتبة،

  . كبَتعلي وقت   الزمن ىذا يوفر
يتحسر على بعض أوراقو اليت تركها على  -رٛتو هللا-يف بعض اجملالس كاف الشيخ األلباين 

سدة بيتو يف دمشق، فبعض إخواان غامر وذىب إُف دمشق، َوُدَؿ على بيت الشيخ ودخل 
وأحضر األوراؽ وجاء هبا على عماف، وظن ىذا األخ أنو  -رٛتو هللا-على بيت الشيخ 

بيت جرس  حظوة ما بعدىا من حظوة، قرع -رٛتو هللا-ستكوف لو عند الشيخ األلباين 
 . -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 

  من؟ -رٛتو هللا-قاؿ الشيخ األلباين 
 قاؿ األخ: أان فالف ذىبت إُف دمشق وأتيت ابألوراؽ.

  قاؿ لو :ةعها خلف الباب وسهل هللا طريقك.  -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
 اً. غضبمفجاء 

قلت: لعلك ما أحسنت نيتك، فإف فعلت ىذا من أجل هللا حصل ا١تطلوب، وإف أردت ف
 .يربيك-رٛتو هللا-شيئاً غَت هللا فالشيخ األلباين 

 .يُػَعِلم -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 

، و٨تن نعلم وقت -رٛتو هللا-لبانيا مرة يريد لقاء الشيخ األلباين أحد إخواان من  هجاء
كتاب،كاف يُػْقِبل بكلو وكلكلِو عليو، وكاف ال يقبل أف يدخل عليو شيء، فراغو من أتليف  
يف بعض األحايُت يكتب على جرس بيتو: لطفاً ال  -رٛتو هللا- األلباين بل كاف الشيخ
 تقرع اٞترس. 
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رٛتو -فالشيخ األلباين ، -رٛتو هللا-وَف يستقبلو الشيخ األلباينفجاءه األخ من غَت موعد، 
 . ي، والوقت وقيت تما اتصل ،موعد كما أعطيتأان قاؿ:  -هللا

 ينظُم وقتو تنظيماً شديداً.-رٛتو هللا-كاف الشيخ األلباين ف

أقاـ عليو بعض اٟتركيُت يف بالدان ثورة كبَتة يف قضية هتجَت  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
الصحيحة اجمللد السابع بُت ىذا يف  -رٛتو هللا-الفلسطينُت من فلسطُت، والشيخ األلباين 

)السلفيوف وقضية فلسطُت(، كتبت  على ورقًة، وذكرت ىذا وصورت الورقة يف كتا ي
نقَح ا١تسألة -رٛتو هللا-، والشيخ األلباين -رٛتو هللا-ونشرت مصورة ورقة الشيخ األلباين 

، وحررىا، وقاؿ: الواجب على اإلنساف أف يُقيم يف بلدٍة يستطيع أف يُقيم دينو فيها
يم ٢تم دينهم يف ا١تدينة، ترؾ مكة، وىي أحب البقاع إُف هللا ليق صلى هللا عليو وسػلموالنبي

ألـز أحداً أف ٮترج من فلسطُت، لكن كنت أجيز أف ينتقل من مكاف إُف مكاف  وأان ال
  حىت يقيم دينو. 

االت ثورة يف اإلعالـ حوؿ ىذا الكالـ، وال زلت احتفظ ابلقصاصات وا١تقالشاىد قامت 
 .-رٛتو هللا-قضع فيها قضعا شديداً على الشيخ اليت ُنشرت يف الصحف واجملالت واليت اُ 

-بعض إخواان استطاع أف يصل إُف رئيس ٣تلس النواب وقاؿ لو: اتصل ابلشيخ األلباين 
ال -رٛتو هللا-؛ طبعاً الشيخ األلباين -رٛتو هللا-وأستفسر من الشيخ األلباين  -رٛتو هللا
ريد أف مكا١تات إال بعد العشاء، فاتصل بو وقاؿ لو: أان فالف رئيَس ٣تلس النواب أيستقبل 

-رٛتو هللا-الشيخ األلباين ، فأتكلم معك وأعرؼ رأيك ٓتصوصة قضية هتجَت الفلسطينيُت
 قاؿ لو: األسئلة بعد العشاء. 

تو أشد ٭ترص على وق-رٛتو هللا- كافو منظماً جداً يف وقتو،  -رٛتو هللا-الشيخ  فكاف
 اٟترص.

دائماً ُيكيُف واقعُو الذي يعيش ٠تدمة مشاريعو العلمية، مثالً  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
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شًتى أرض ( ومكث فًتة أ9979سنة )جاء إُف األردف يف  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
بة  لتسجيل األرض ابٝتو، يف تلك الفًتة كاف يًتدد على مكتمن الداخلية ترخيص  ذوأخ

يف تلك الفًتة فكر يف  -رٛتو هللا-خواان، الشيخ األلباين كبَتة يف الطابق الثاين ألحد إ
، ا١تكتبة بعيدة عنو، فاشتغل يف ا١تختصر، و١تا مرض (٥تتصر مشائل الًتمذي)أتليف كتابو 

ال ٬تلس يف  -رٛتو هللا- مرض الوفاة أصبح الشيخ األلباين -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
كاف يعاين معاانة شديدة من غبار الكتب، كاف يعاين -رٛتو هللا-الشيخ األلباين و ا١تكتبة، 

غبار الكتب ْتكم أنو ٭تبس  -رٛتو هللا-من صدره أكثر ما كاف يؤذي الشيخ األلباين 
  . نفسو يف ا١تكتبة طويالً 

٨تن نسميها عندان يف ( كاف واةع الكتب على شرفة البيت )الربندةيف أواخر عمره  
جعلو ينظر من جديد على كتابو يف أحكامو  -رٛتو هللا-ؼ الصحي للشيخ والظر ، األردف

ةعيف اٞتامع الصغَت، وكاف قد طُبع صحيح و على و على صحيح الًتغيب والًتىيب 
ان اة بعشر ٣تلدات وأرسل ِف الشيخ أخاتريخ ابن عساكر، والعبد الضعيف نشرت  اجملالس

 من كتاب اجملالسة.دمحم ا٠تطيب حىت أيخذ مٍت نسخة 

، وتفيد يف تراجعات -رٛتو هللا-وىنا أشياء سريعة أذكرىا ٗتص منهج الشيخ األلباين 
يف التصحيح  -رٛتو هللا-، وتفيد يف منهج الشيخ األلباين -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 

 وإُف هللا ا١تشتكى. ،وقل من ينتبو إليها يف بعض كتبو، والتضعيف
يف السنن األربعة )سنن النسائي(، و )سنن أبو داوود(، و  -و هللارٛت-الشيخ األلباين 

(، كاف لو منهج، وكاف منهجو أف أحاديث ىذه )سنن الًتمذي(، و)سنن ابن ماجة
 -الكتب قسماف :

، وكاف يكتبها بُت لور٬تاً موسعاً يف كتب مطولة ٗت -رٛتو هللا- األلباين قسٌم خرجها الشيخ
 .اٟتديثعلى كم اٟتويضع ٖتتو  ،على مشاؿ اٟتديث -معكوفتُت– حاشيتُت
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ما كاف قد خرجها،  -رٛتو هللا-وىنالك أحاديث كثَتة يف السنن األربعة الشيخ األلباين 
يف مقدمة النسائي أف حكمو إ٪تا ىو على إسناد  -رٛتو هللا-فكتب الشيخ األلباين 
من  -رٛتو هللا-األلباين وليس على اٟتديث، و١تا فرغ الشيخ  ،الكتاب الذي بُت يديو

ووةعت  ،مث يسر هللا ِف أف ٚتعت الصحيح والضعيف ،الصحيح والضعيف يف السنن
-مع األسانيد على السنن األربعة، بقي الشيخ األلباين  -رٛتو هللا-أحكاـ الشيخ األلباين 

 يعطي.   -رٛتو هللا
أحكاـ عن و  -رٛتو هللا-وىنا نكتٌة مهمٌة يغفل عنها كل من يتكلم يف الشيخ األلباين 

 تناقض. -رٛتو هللا-أف الشيخ األلباين  ، ويزعم-رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
إ٪تا  ،السنن األربعةمن على ما َف ٮُتَرِجو وىو كثَت يف حكمو -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 

كما لو حوبدا  -رٛتو هللا-فإف َخرََج الشيخ األلباين  ،حكمو على اإلسناد الذي بُت يديو
كاألجزاء الالحقة من ،بشواىد أخرى يف كتاب مطوؿ لو -متنو-فلعلو يصحح اٟتديث، 

-ويبقى حكم الشيخ األلباين  ،أو صحيح سنن أ ي داوود ا١تطوؿ ،الضعيفة و الصحيحة
لنظر إُف ىذا الشرط ليس على إسناد الكتاب ىو ىو، وىذا عند التحرير وا -رٛتو هللا
 .تناقضاً 

عندما وةع أحاديث يف ةعيف أ ي داوود، فحكمو  -رٛتو هللا-يعٍت الشيخ األلباين 
وةع نفس اٟتديث فيما  -رٛتو هللا-عليها بناء على سنن أبو داوود، مث الشيخ األلباين 

بعد يف السلسلة الصحيحة، ويف السلسلة الصحيحة ُيضعف إسناد أ ي داوود، لكنو 
  ؿ طرؽ وشواىد أخرى.يصححو من خال

 ىل ىذ تناقض؟
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 أل.
-رٛتو هللا-ولذا الذي كتب يف التناقض ال يفهم، ويف بالدان كتب بعضهم تناقض األلباين 

 .وىو ليس من أىل اٟتديث

حدثٍت بعض مشاٮتنا الثقات يف اٟتديث، قاؿ: جاءين فالف ٬تمع تناقضات الشيخ 
 . -رٛتو هللا-األلباين 

قلت لو: اي فالف أنت ليس لك يف علم اٟتديث، دخلت ا١تدخل الصعب، فكيف تكتب 
 .-رٛتو هللا-تناقضات األلباين 

 .أفسد، وفعل وفعل وفعل -رٛتو هللا-قاؿ: األلباين 

ألف جده قتلو الشيخ دمحم بن عبد الوىاب يف  ،طبعاً ىو صرح أنو يريد أف ينتقم ٞتده
 .ده، جاىليةٞت  هو يريد أف ينتقماٟتجاز، ف

الورقة وإف شئت شفوايً، إف ٖتريراً على  مئة سؤاالً إف شئت أنظر اي فالف، أان اسألك :قاؿ
 . رٛتو هللا-أجبتٍت على سؤاؿ من ا١تئة، أعطيتك ما ماعندي من تناقضات الشيخ األلباين 

 .قاؿ: فحمل حذاءه ومشى
رٛتو -وكتب عن تناقضات الشيخ األلباين  -رٛتو هللا-فبعض من تنطح للشيخ األلباين 

من ،  -رٛتو هللا-ليس لو يف اٟتديث، أخذىا ١تلمًة من اٟتاقدين على الشيخ األلباين  -هللا
فالف وعالف، وأكثر من النقل عن إابةي معاصر اٝتو سعيد القنو ي يف كتابو السيل 

 .ا١تطبوع يف ُعمافاٞتارؼ 

فكل من اتبع سنة  ،((ِإفا َشانَِئَك ُىَو اأْلَبْػتَػرُ ))، صدؽ هللا، ((ؾَ َوَرفَػْعَنا َلَك ذِْكرَ ))صدؽ هللا 
لو  صلى هللا عليو وسػلمسنة النيب  نكبرفع هللا ذكره، وكل من ت صلى هللا عليو وسػلملنيب ا

 ((. ِإفا َشانَِئَك ُىَو اأْلَبْػتَػرُ ))نصيب من قولو تعاُف: 
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يف صحيح اٞتامع وةعيف اٞتامع كاف ال يقبل إال الطبعة  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
األوُف، الطبعة األوُف من الصحيح اٞتامع أتيت يف ثالث ٣تلدات، وةعيف اٞتامع يف 

 . لدتُت ا١تعاصرةاجملثالث ٣تلدات، وكاف ال يقبل اٞتمع يف الطبعات ا١توجودة يف اجمللدة أو 

 ١تاذا ؟ 

يف الصحيح اٞتامع، وجد أحاديث صحيح اٞتامع على نظر  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
  -ثالثة أقساـ :

  . فأعتمده .م حكم عليو يف اٞتزء ا١تطوؿقس - 9
 فحكم عليها بنفسو. .يف ا١تكتبة الظاىرية قسم درسو ولو ٥تطوطات - 7
 .مثل اتريخ ابن عساكر، واجملالسةقسم َف يظفر أبصولو،  - 7

قلد السيوطي، فالسيوطي إف كتب )ص( قاؿ صحيح، وإف   -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
َف يظفر بشيء، ووةع عندىا عالمة استفهاـ، ابن  (كتب )ح( قاؿ حسن، وإف قاؿ )ظ

حقة حذفت عالمات االستفهاـ واٟتق القسم الثالث الطبعات الل عساكر عالمة استفهاـ،
 . شديداً  غضباً  -رٛتو هللا-فغضب الشيخ األلباين ابلقسم األوؿ، والثاين، 

أف ننظر و عيف والتض التصحيحاعتماده يف يف  ىذه مسائل مهمة ينبغي عندما ٨تاكم العاَف
 إُف منهجهو يف ذلك. 

، وَف يفي  -رٛتو هللا- األلباين الشيخ ين كتبوا كتباً كثَتًة يف تراجعاتطبعاً إخواان ا١تعاصر 
.واحد منهم بعلمو  

يف ٚتع ت بو قلت لو :كيف منهجك فاتصلبعضهم قد ٚتع فكاد أف يستوعب،  رأيت
  ؟-رٛتو هللا-لباين شيخ األتراجعات ال
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ما وجدتو قد صرح بو ذكرت تراجعو. : قاؿ  
يف  -رٛتو هللا-خ األلباين الشيتراجع عن أصوؿ مثاًل،  -رٛتو هللا-قلُت: الشيخ األلباين 

ابلعبادلِة قتيبة بن سعيد ٟتق خر حياتو أوامث يف أرواية العبادلة عن ابن ٢تيعة ٯتشيها، 
  البلخي.

  قاؿ: أان ما فعلت ىذا؟  

كنت   ا١تاء ولو يفال تسرؼ  يف الضعيفة حديث -رٛتو هللا- األلباين : مثالً الشيخقلت لو
علة أنو أعلو فقط ب -رٛتو هللا-األلباين  الشيخ،  ي وقاص أعلى هنٍر جاٍر حديث سعد بن 

٢تيعة، وليس للحديث علة، وىو من رواية ابن قتيبة عن غَت العبادلة عن ابن من رواية 
قد تراجع   -رٛتو هللا- األلباين ففي مثل ىذه الصورة يكوف الشيخ سعيد عن ابن ٢تيعة،

.عن تضعيفو إُف ٖتسينو  
رٛتو -بقيت تراجعات الشيخ األلباين -رٛتو هللا-األلباين  فالذين ٚتعوا تراجعات الشيخ

. األمر األوؿىذا  اٟتديث غَت مذكورة.غَت فن علم يف   -هللا  
.ىذا فيو عوز وفيو نقص، وإ٪تا ْتثوا عن تنصيصو، و وا أصولوما اعتمد: األمر الثاين  

وكذلك بعض العبارات كاف ، فكثَتة، الفقهية -رٛتو هللا- األلباين أما عن تراجعات الشيخ
رٛتو -، الشيخ ال ٭تب خذ العلم ٦تن ٭تب و٦تن ماتعاُف أي -رٛتو هللا- األلباين الشيخ

 الشيخ  ، فكتبيف بعض كتبو يف الطبعات األوُف كاف يكتب عبارة العصمة هلل -هللا
ىو مكتوب يف مقدمات بعض وكاف بينو وبُت شيخنا ما  -رٛتو هللا-بو غدة عبدالفتاح أ

رٛتو -أبو غدة عبد الفتاح وأوؿ ما نشر ذلك الشيخ ، ويف ثنااي بعض الكتب، الكتب
٤تذور شرعاً، العصمة هلل وأثبت أف استخدامها فيو  لفظة٣تلة األمة القطرية تتبع  يف -هللا

الَعاِصَم  َ ))ولذا قاؿ هللا تعاُف : ،٬توز يف حقو ا٠تطأتكوف إال يف حق من  ال ألف العصمة
وإ٪تا ىي من هللا وال يقاؿ العصمة هلل  ،فالعصمة لألنبياء(( اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر اّلِلِا ِإالا َمْن َرِحمَ 

، فلما قرأ  فكأنك ُٕتوُز ا٠تطأ يف حق هللاف تقوؿ العصمة هللأالكماؿ هلل،  يقاؿ: وإ٪تا
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رٛتو -األلباين  وأخذ الشيخ ،خطأتأصاب وا :مقولتو قاؿ -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
- األلباين هلل ، فكاف الشيخيعدؿ الطبعات السابقة ويغَت العصمة هلل إُف الكماؿ  -هللا

ليس بينو وبُت اٟتق حجاب.  -رٛتو هللا  

ف يعض عليو ابلنواجذ ، فمىت ظهر لو اٟتق فينبغي أ وىكذا ينبغي أف يكوف طالب العلم ،
وإف  ،وجل يبارؾ لو يف علمو اإلنساف إف كاف رجاعاً للحق فإف هللا عز العلم ْتث، وإذا

دقة فهمو.قالء منهم يثقوف بشدة و الناس الع  
ما  راجع عنها مثالً وىي على خالؼ من األشياء اليت ت -رٛتو هللا- األلباين كذلك الشيخ

يف أداب الزفاؼ قرر أف ا١ترأة  -رٛتو هللا- األلباين الشيخ ،على ذكر أداب الزفاؼ ،كتب
ِحل دوف أف  إذا كانت حائضاً مث َطُهَرت فلزوجها أف ٬تامعها ٔتجرد أف

َ
تغسل ذاؾ ا١ت

- لشيخمث ارٛتو هللا يف كتابو أداب الزفاؼ، قرر ىذا  -رٛتو هللا- األلباين الشيختغتسل، 
)) َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا تدبر األية وىي قولو تعاُف:  -رٛتو هللا

ُ ِإفا  النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تَػْقَربُوُىنا  َحىتا َيْطُهْرَف فَِإَذا َتَطهاْرَف فَْأتُوُىنا ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اّلِلا
رِيَن(( سورة البقرة ) : أي أحدثن طُهراً ، فإذا تطهرف( 777اّلِلاَ ٭تُِبُّ التػاوااِبَُت َو٭تُِبُّ اْلُمَتَطهِّ

ؿ ّتواز حل وطء قو ال -:يف بعض رحالتو يقوؿ -رٛتو هللا-األلباين فسمعت الشيخ 
 ، فالوالصواب خالفو ،نتهاء اٟتيض منها قبل أف تغتسل كنُت قد قررتوالرجل زوجتو بعد ا

.بد أف تغتسل ، فإذا تطهرف أي أحدثن طهراً   
عد ٞتمع. تراجعات كثَتة وٖتتاج ب -رٛتو هللا- األلباين لشيخفل  

لو أنكم قرأمت   ،وعلماء اٟتديث ٢تم انفرادات لو انفرادات ، -رٛتو هللا- األلباين الشيخ
وقد حشر اإلماـ القاٝتي ٚتاؿ الدين انفرادات اإلماـ  ،البخاري للقاٝتياإلماـ كتاب 

شيخنا  الستغربتم من كثٍَت من ا١تسائل اليت قاؿ هبا اإلماـ البخاري ، البخاري يف ورقة ،
يف ْتر وانفراداتُو معدودٌة قليلة مغموسٌة ادات ولو انفر  ،لو نوادر -رٛتو هللا- اإلماـ األلباين

.قلتُت فإنو ال ٭تمل ا٠تبث٦تن بلغ قلتُت فزايدة ، وا١تاء إذا بلغ  -رٛتو هللا-، وىو ٖتقيقاتو  
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ئل ٤تصورة سأتخالف علماء زمانو يف وقتو  -رٛتو هللا- الشيخ األلباينلو أردان نقوؿ 
.وقليلة وليست بكثَتة  

حكم زكاة عروض التجارة، ولو رأي يف لو  -رٛتو هللا- األلباين الشيخمثاًل لو أردان نقوؿ 
سبت يف التطوع وأف صياـ الإال يف ا١تساجد الثالث،  رأي يف أف االعتكاؼ ال ٬توز

ستمناء ال يفطر يف هنار رمضاف، االوأف والنافلة ال ٬توز، وأف الطالؽ ال يقع دوف شهود، 
إف دلت على شيء إ٪تا و وىي قليلة جداً،  -رٛتو هللا-ىذه بعض انفرادات الشيخ األلباين 

 ما توصل ٢تذه -رٛتو هللا- ، والشيخ األلباينعليووحرصو للوقوؼ  ،تدؿ على تلمسو للحق
هو َف ينفرد ثبات وقواعد االستدالؿ عند أىل العلم، فابستخدامو قواعد اإلاألقوؿ إال 

إلستدالؿ والتوجيو، وإ٪تا خاصة ابد اعوَف ينفرد بقو  ،بقواعد خاصة يف التصحيح والتضعيف
، كثَت يعرُؼ ابلشذوذ -رٛتو هللا- األلباين ، وإال َف يكن الشيخاعتمد على مقررات العلماء

مسلم، الشيخ ويطعن يف  ،يطعن يف البخاري -رٛتو هللا- األلباين من الناس يقوؿ الشيخ
يصحح  -رٛتو هللا-اين لو أقواؿ ما قاؿ فيها أحد، الشيخ األلب -رٛتو هللا-األلباين 

.وةعف، ويرجع  

ات، قاؿ ابن حجر ًتاجعال فيو شيء منكاف قالوا:  سراج الدين البلقيٍت،  لإلماـ وامن ترٚت
وىذا ٦تّا ، و، وحرصو على اإلنصاؼسعة علم يدؿ علىوكاف ذلك : ا١تًتٚتُتوغَته من 

، فكاف الشيخ األلباين فأمر حسن ٯتدح بو العاَف وال يقدح ، فإذا الدليل وّصلك إُف اعتقاد
.تابع أحداً، إ٪ّتا يتابع الدليلال ٯتاري أحداً وال ي -رٛتو هللا-  

وأان سألتو أكثر من -صحيح البخاري  يسأؿ عن -رٛتو هللا-ا كاف الشيخ األلباين و١ت
رٛتو -الشيخ األلباين  كاففصحيح البخاري، يف : تضّعف اي شيخ بعض أحاديث -مّرة
  يقوؿ: ما ةّعفُت شيئاً يف الصحيح إال وأان مسبوؽ بو. -هللا

.منزلتهما إالا ِغّر أو مبتدع الصحيحُت ٢تما منزلة عظيمة كاٞتباؿ الرواسخ وال يستقلّ    
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فمن عالمة أىل اٟتديث ومن عالمة أىل السّنة تعظيم الصحيحُت، لكن ٨تن ال ننزؿ 
يف علـو اٟتديث:   مقدمتوابن صالح يفقرره الصحيحُت منزلة القرآف ونقوؿ ما   

.((وٚتيع ما يف الصحيحُت صحيٌح سوى أحرؼ يسَتة ُتكّلم فيها))    

.بنقده -رٛتو هللا-إف نقد فإ٪ّتا ينقد وفق قواعد، وىو مسبوٌؽ  -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين    

لو دقة يف الفهم ودقة يف االستدالؿ، ودقة يف التصحيح  -رٛتو هللا-ولذا الشيخ األلباين 
. -رٛتو هللا-والتضعيف، ونفس يف ٚتع الطرؽ، ٘تيّػَز بذلك عن سائر إخوانو من معاصريو    

. كاف لو يف اٟتقيقة أشياء عجيبة  

كثَت من الناس يوّسعوف ا٠تالؼ، حىت وجدان بعض الناس يقبل خالؼ الشيعة مثاًل:  
  يقبلوخالؼ الزيدية وخالؼ الظاىرية لكن عندما يكوف ا٠تالؼ عند السلفية ال يقبلو ؛ 

ال يقبلو، يقبل كل شيء  -رٛتو هللا-ذا ٝتع اب٠تالؼ عند الشيخ األلباين، ولكن إكل قوؿ
صلى هللا عليو ف، ويستدلوا ابٟتادثة اليت ثبت فيها قوؿ النيب إاّل ا٠تالؼ عند األلباين لألس

انس تصلي أ: ال يصّلُت أحدكم العصر إال يف بٍت قريظة، قالوا: الصحابة اختلفوا وسلػم
مذىب قدمي عند وىذا سكت عن األمرين،  صلى هللا عليو وسلػم صلي، والنيبانس ال تأو 

ة ومذىب ا١تخطّئة. يسمى مذىب ا١تصّوب  

ّوبة: تقوؿ كل األقواؿ صواب. ١تصا  

ألقواؿ كلها خطأ إال قوال واحدا. ا١تخطّئة: تقوؿ كل ا  

القولُت قوؿ ا١تصّوبة اـ قوؿ ا١تخطّئة؟من أيّهما أصوب   

 قوؿ ا١تصوبة. 
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ا١تصّوبة يستدلوف ْتديث ال يصّلُت أحدكم العصر إال يف بٍت  قريظة، وا١تخطّئة يستدلوف 
اٟتاكم : إذا اجتهد صلى هللا عليو وسلػمٔتا يف الصحيحُت يف حديث أ ي ىريرة من قولو 

جراف، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر. فأصاب فلو أ  

.اب وا٠تطأ شيءقالوا: اجتهد فأصاب، واجتهد فاخطأ، األجر شيء، والصو    

من لطيف ما ذكره ابن الصالح يف شرح الورقات الذي سّجلها تلميذه ابن فركاح وقد طبع 
١تصّوبة كل شيء شرح ابن فركاح ، قاؿ: ا١تخطّئة يلزموف ا١تصّوبة أبف مذىبهم خطأ، وا

 صح، كل شيء صواب. 

ظرة، ا١تصّوب ماذا ٗتّيل معي اآلف أف واحدا من ا١تصّوبة وآخر من ا١تخطّئة وبينهما منا
 يقوؿ؟ 

 يقوؿ: كل األقواؿ صواب. 

 ا١تخّطىء ماذا يقوؿ؟ 

لذي ورد فيو اختالؼ تنوع. ا٠تالؼ ا إاليقوؿ: األقواؿ خطأ إال قوال واحدا،   

عندان واحد مصّوب وواحد ٥تّطىء، واحد ٥تطىء يقوؿ لواحد مصّوب: قولك أبف  كل 
لو كالمك صواب. على أصلو أف يقوؿ األقواؿ صواب خطأ، فيلـز   

. فسقطت ا١تناظرة   

وفوائده ودقّتو اليت َف أجدىا يف كتاب ١تّا كاف يسأؿ  -رٛتو هللا-من لفتات شيخنا األلباين 
: ال يصّلُت صلى هللا عليو وسلػمعن دليل من يوسع الصواب يف األقواؿ بكالـ النيب 
أف  ألنو يعلم عليو وسلػم صلى هللاالنيب  أحدكم العصر إال يف بٍت قريظة، قاؿ: سكت عنهم

ىذه اٟتادثة لن تعود إُف قياـ الساعة، فما الفائدة من اإلخبار؟ من ا١تصيب ومن 
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ا١تخطىء؟ حادثة لن  تتكرر، وإذا استطعت أف تسًت على ٥تّطىء اسًت، وىذه من ابب 
  الًتبية

. للدليل يدؿ على دقّة فهمو -رٛتو هللا-فتوجيو الشيخ األلباين     

.ذا أيضاً من أدلة على دقّة فهمويسأؿ سؤاال ٤تَّتاً، وى -رٛتو هللا- األلباين كاف الشيخ  

صلى هللا لو أف رجالً عاش واجتهد يف معرفة اإلسالـ ودين اإلسالـ، ونيب اإلسالـ دمحم 
، وما توّجو للصالة، فمات وَف يعرؼ ىذا الدين، وبذؿ جهده فما مآلو عند عليو وسلػم

   هللا؟

يخ صاٌف آؿ ىذا السؤاؿ، كّنا يف ٣تلس فيو فضيلة الش -رٛتو هللا-األلباين  ١تا سئل الشيخ
١تملكة العربية السعودية، وىو من كبار علماء األمة، وىو األوقاؼ سابقاً يف ا الشيخ، وزير

و يف شرح خوة أخربوين أنوليس صاحب فن، حىت أف اإل عاَف متفنن، صاحب فنوف،
. ، وأثٌت عليو-رٛتو هللا-األلباين  الشيخواب مسائل اٞتاىلية أشار ٞت   

ين يف ا١تناـ فسَتاين يف يقوؿ: من رآ صلى هللا عليو وسلػم: النيب -رٛتو هللا-الشيخ  يقوؿ
.اليقظة  

يف ا١تناـ على خالؼ صورتو ىل رآه؟ صلى هللا عليو وسلػمقاؿ: من رأى النيب    

  رآه أـ َف يره؟

حليق ٟتية، ورأيتو البس بدلة وكرفتة،  هللا عليو وسلػمصلى مثال لو واحد قاؿ: رأيت دمحم 
؟صلى هللا عليو وسلػمرأى النيب ىذا ىل    

. صلى هللا عليو وسلػمما رأى النيب اٞتواب:   
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يف اٟتديث من رآين يف ا١تناـ فسَتاين يف اليقظة، أي من رآين على صوريت ا١توصوفة يف  
.ائلكتب الشم  

إُف حديث ثبت يف الصحيحُت، حديث أ ي  ينقلك -رٛتو هللا- مباشرة الشيخ األلباين 
من  ي إال كانت اٞتنة عليو : من ٝتع  ي وَف يؤ صلى هللا عليو وسلػمىريرة يقوؿ فيو النيب 

.حراـ  

ا١تشّوىة وليست الدعوة النبوية اٟتقيقية، ليس  صلى هللا عليو وسلػمقاؿ: من ٝتع دعوة دمحم 
ه، وَف يعرؼ إال ىذا الدين، فلم يؤمن بو، ىل دين اإلسالـ اٟتقيقي، وىذا بذؿ جهد

  قامت عليو اٟتّجة؟

  ىل ٝتع بو؟

.ا األوؿ ما رأى، والثاين ما ٝتع٨تن جزمن  

كاف يقوؿ: من راـ اٟتق وَف يوّفق ١تعرفة اإلسالـ الصايف الذي -رٛتو هللا-فالشيخ األلباين 
و ٟتقو أبىل الفًتة، ىذا ال أحكم علي، فهذا أصلى هللا عليو وسلػمالنيب أنزّلو هللا تعاُف على 

 على أنو خالد يف النار، وإ٪تا أٟتقو أبىل الفًتة. 

ابن حـز وقف على حديث من  اىذا يف منع اٞتماعة الثانية، ١تحديث من يّتجر على 
صلى هللا قد انتهت، فرآى النيب يّتجر إُف ىذا على ىذا ١تا دخل صحا ي وكانت اٞتماعة 

: َمن يّتجر على ىذا؟ ويف رواية من يتصّدؽ على ىذا، ابن حـز حرصو فقاؿ عليو وسلػم
اإلماـ أٛتد رٛتو هللا، ٬تّوز اٞتماعة الثانية، ترى اٞتماعة الثانية ال ٬تّوزىا من الفقهاء إاّل 

.الثانيةوٯتنعوف اٞتماعة زوناألئمة الثالثة اآلخروف ال ٬توّ ، وابن حـز  

يف صحيح البخاري من  وقف ا١تخالفوف على ىذا اٟتديث ابن حـز يف احمللى يقوؿ: ولو
.كل مطارجر على ىذا اٟتديث لطاروا بو  يتّ   
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إُف  الماعة الثانية فكيف تّوجو من يّتجنت تقوؿ ٔتنع اٞتأيقوؿ  -رٛتو هللا-كاف الشيخ ١تا  
 ىذا؟ 

لو  فاعل  تعاُف يقوؿ: يّتجر فعل مضّعف العُت، والفعل ا١تضّعف -رٛتو هللا-فكاف الشيخ 
اٟتديث أف نتصدؽ عليو وإذا دخلوا ٚتاعة وَف يصّلوا الفرض مع  والـز ،و لو مفعوؿ بو

اإلماـ الراتب ىؤالء مفاليس ما يف واحد متصدؽ ومتصدؽ عليو، وىذا حديث خاص 
فيمن دخل فبحث عّمن أدرؾ اٞتماعة مع اإلماـ فيتصّدؽ عليو، لو صّلى وحده لكانت 

٬تد من يتصّدؽ عليو إذا كانت الركعة ٓتمس وعشرين فيتصّدؽ عليو  و١تا، لو الركعة بركعة
أبربع وعشرين وإذا كاف بسبعة وعشرين يتصّدؽ عليو بستة وعشرين، ىذا دقة فهم ودقة 

.اٟتديث ودقة تنزيل النص يف منزلوإعماؿ    

.و ٤تّدث وليس بفقيو، تشغيب ابطلأبنّ  -رٛتو هللا-فالتشغيب على الشيخ األلباين   

يتدّرجوف يف الطعن يف الشيخ، مرّة  -رٛتو هللا-الشيخ األلباين ومناؤي دان مبغضي وج
 ومرة يقولوف لك الشيخ األلباين، ٤تّدث وليس بفقيو -رٛتو هللا-يقولوف لك الشيخ األلباين

- مرجىء، وأوؿ ما قالوا الشيخ -رٛتو هللا-عقيدتو فاسدة، الشيخ األلباين  -رٛتو هللا-
كانت   الكاذبة الصلعاءاأللباين مرجىء كانت ىذه فرية بال مرية، وىذه التهمة  -رٛتو هللا

.-رٛتو هللا- يف حياة الشيخ األلباين  

:وأذكر لكم  لطيفة   

ا٠تامس وجدت أسانيد ٥تتلة منقولة من  ةا أعطاين الضعيف١ت -رٛتو هللا-الشيخ األلباين 
عض إخواننا اتصل وقاؿ أان بف ،اٟتديث سحق يفسحق بن راىوي وكاف مسند إإمسند 

؟ ماذا تطلبُف األردف سآيت أالسبوع القادـ زائراً إ  
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رٛتو - فقاؿ الشيخ -رٛتو هللا- طُِبع وتكّلمت مع الشيخ سند إسحق مبلغٍت أف قلت: 
.إذا جاء األخ ٭تضر ِف نسخة : -هللا  

رٛتو -: شيخنا سوراي األسبوع القادـ فقلت لألخ قلت: اي شيخ أحد إخواننا قادـ من
.-رٛتو هللا-يوصي نسخة لو ونسخة ِف فاجعلها نسختُت نسخيت ونسخة الشيخ  -هللا  

.لكن ِف شرط :قاؿ  

 قلت: ما ىو شرطك؟ 

.أف اسّلم الكتاب للشيخ بنفسي  قاؿ: شرطي  

.-رٛتو هللا- قلت: أخرب الشيخ  

.فأخربت الشيخ   

.قاؿ: ما يف مشكلة ف  

ان أحضر معو ىدية ا وإايه فسّلم ا٢تدية للشيخ، وأخأاناتصلت ابلشيخ وذىبت  اتصل  ي،
ذ علبة الطيب وأخذ الكتاب )مسند شكره وأخ -رٛتو هللا-علبة طيب فاخرة؛ فالشيخ 

نساء قسم سحق( وكاف يف ٣تلدين وكاف مسند عائشة أوؿ ما طبع منو قبل أف يطبع إ
.أمهات ا١تؤمنُت  

 فالشيخ قاؿ للرجل: كم ٙتن الكتاب؟ 

.خاألفاستحِت   

رٛتو -فأىب الشيخ  ، ٬تب أتخذ ٙتنو،على الكتاب: أان وصيت -رٛتو هللا-الشيخ  ؿقا 
قاؿ: الطيب أخذتو وشكرتك وَف اسألك كم ٙتنو؟ ىذا ىدية أما ىذا إال يدفع الثمن،  -هللا
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أان اشًتيو ِف؛ فأىب الشيخ أف أيخذ الكتاب حىت أعطى األخ ا١تاؿ مث  فقلت لكالكتاب 
: وىذا ابب من أبواب التصفية ا١تهمة اليت ينبغي على ا١تشايخ -رٛتو هللا- قاؿ الشيخ

.وإخواننا طلبة العلم ا١تتقدمُت ينبغي أف ٭ترصوا كل اٟترص على ىذا األمر   

دين ُيسَتغّلوا من يأف ا١تر  عن حاؿ الصوفية مع ا١تريدين وكيفبدأ يتكّلم  -رٛتو هللا-الشيخ 
وبدأ يروي  ،ابلباطلكأهنم رىباف أيكلوف أمواؿ الناس  لصوفية وأف ا١تشايخ يصبحوفقبل ا

.ٕتري يف الشاـ مع ىؤالء ا١تريدينالشيخ قصصا كانت   

ّتهمة اإلرجاءأهُّتم ب -ٛتو هللار -الشيخ  .  

ترى ابن مبارؾ أهتم أبنو -إسناد عن عبدهللا بن مبارؾ  ىويسحق بن راإيف مسند  
إين ُأصبحت مرجئاً  فكاف يقوؿ ابن ا١تبارؾ وهللا أهنم ال يقبلوف أبعد ما شخت -ىءمرج

العمل ، بعٍت أقوؿ إف اإلٯتاف يزيد وينقص وإين استثٍت من اإلٯتاف أان مؤمن إف شاء هللا 
وىذا داللة ، داخل يف اإلٯتاف لذا أقوؿ أف العمل يزيد وينقص يقوؿ أان مؤمن إف شاء هللا 

.ٯتاف وىذا ليس مذىب ا١ترجئةن اإلأف العمل م  

رٛتو – وكّنا ٩تاؼ ٦تن يّتهم شيخنا األلباين ،يفرح هبذه الكلمة -رٛتو هللا- فكاف الشيخ
 ،أبنو مرجىء ألنو ال يكّفر اٟتّكاـ -رٛتو هللا-وحقيقة اهّتاـ الشيخ ، أبنو مرجىء  هللا

من كبار علماء األمة أمثاؿ الشيخ  وفكاف الناس يقولوا مرجىء كنا ٩تاؼ أف يُػّتهم إخوان
 ىؤالء ا١تراىقوف وىؤالء الصبية وأوِفيخ ابن عثيمُت وأصبح فعاًل ابن ابز رٛتو هللا والش

.إلرجاءاألحالـ أصبحوا يتهموف فيما بعد الشيخ ابن ابز والشيخ ابن عثيمُت اب  

.دوىو الذي دفع ةريبة ىذا ا١تعتق ،سلفي معتقد هعتقدم -رٛتو هللا-شيخنا   
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يُعقد ٤تاكمة لشيخنا  9955منشورة يف جريدة العَلَم اليومية الدمشقية سنة ظفرت ٔتقالة  
ةريبة ا١تعتقد الصحيح  ألنو وّىا ي، فالذي دفع شايخ سورايمع م -رٛتو هللا- األلباين

.-رٛتو هللا-والذي ُةّيق عليو يف رزقو ويف حريّتو بسبب معتقده إ٪تا ىو الشيخ األلباين   

. كانت العقيدة تسري يف دمو-رٛتو هللا-الشيخ األلباين    

 وىو من قدماء تالميذ شيخنا األلباين -رٛتو هللا-ان فضيلة الشيخ علي خّشاف ا٭تّدثٍت أخ
رع يف يس -رٛتو هللا-يقوؿ: كنا قد رجعنا من مكة إُف ا١تدينة وكاف الشيخ  -رٛتو هللا-

بقوؿ ا كاف يقود السيارة كاف يسرع وكاف يستدؿ ١ت -رٛتو هللا- السّيارة كعادتو، الشيخ
صلى هللا قاؿ: كاف النيب  صلى هللا عليو وسلػمصفة حجة النيب جابر يف صحيح مسلم يف 

.ينو وبُت ما قبلو من الدواب نصّ إذا وجد فجوة نّص إذا وجد فجوة ب عليو وسلػم  

نّص؟ ما معٌت   

.يعٍت جعل انقتو تتعجل  

.يستدؿ هبذا على االستعجاؿ -رٛتو هللا- فكاف الشيخ  

ٖتت  -رٛتو هللا-ا١تهم كاف مستعجالً يف السّيارة فَػُقلبِت السيارة فاجتمع الناس والشيخ 
ٖتت السيارة  وىو -رٛتو هللا- فالشيخ، فسمع الناس يقولوف ي اي ساتر اي ساتر  ،السيارة

قولوا اي ستَت قولوا اي  اتراي س ليس من اٝتائوهللا ينظر اليهم ويقوؿ: ما تقولوا اي ساتر ساتر 
.ستَت   

يُعّلم الناس  -رٛتو هللا- حىت يف مثل ىذا الظرؼ العسر وىذا الضعف الصعب الشيخ
.يقوؿ: "إف هللا حيي ستَت" صلى هللا عليو وسلػمألف النيب ، ا١تعتقد الصحيح   
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كاف على معتقد صحيح وعاش ليدعو إُف معتقد السلف يف توحيد   -رٛتو هللا- فالشيخ
.  الربوبية وتوحيد األلوىية ويف توحيد األٝتاء والصفات  

يف  -رٛتو هللا-ولو عبارات ٚتيلة ٝتعنا بعضها من الشيخ  ،لو ِحَكم -رٛتو هللا-الشيخ  
–وكالمو كلو حسن  من ٤تاسن كالمو ؛ -رٛتو هللا-٦تا ٝتعتو من الشيخ  ،آواخر حياتو

: خَت عادة أف ال أتسرؾ عادة، خَت عادة أف تكوف حرّاً طليقاً وأف ال رٛتو هللا، كاف يقوؿ
وبعض الناس عبد لكاسة تكوف عبداً لعادة من العادات، بعض الناس عبد لفنجاف القهوة 

وبعض الناس عبد لشيء ٯتارسو. ،الشاي  

رحلة  -رٛتو هللا-لشيخ ،  كاف لكاف صاحب فطنة صاحب دراية -رٛتو هللا- الشيخ
شماؿ الشاـ بلشباب ليصعد ٮترج  ،-لبسكليتا–الدراجة ا٢توائية دعوية يف الشاـ على 

، -صّمامات القلب-صّماـ، عند  -رٛتو هللا-للشيخ مّر على الطبيب، قالوا  ،الالذقيةإُف 
اإلنساف ال أف  ،طيبعن الصـو الروسي  شخصيقوؿ: قرأت كتاب ل -رٛتو هللا-الشيخ ف

وعشرين يـو ما إحدى فمكثُت  ،قاؿ فاقتنعت ابلفكرة، أيكل شيئاً وإ٪تا فقط يشرب ا١تاء 
.مث ١تّا فحصت عافاين هللا ،جويف شيء إال ا١تاءدخل   

ـّ  -الشاـ مفيت -لشيخ كفتارو احّدثت هبذه القصة  -رٛتو هللا- يقوؿ قاؿ كانت عنده أ
ة بعد قاؿ كانت مقعد ،ا١تاءفقط يضع ٢تا  اال يطعمه مقعدة قاؿ فحبسها يف غرفة وكاف

 ،على علو ٫تّتو -رٛتو هللا- ١تاء دّؿ استخداـ الشيخابىذا عالج  مدة أصبحت ٘تشي،
وأنو قد مارس ىذه اٟتكمة اليت كاف يقو٢تا خَت عادة أاّل أتسرؾ  ،وعلى ٖتكمو بنفسو

.عادة  

وكّنا يف مزرعة  ،يت قا٢تا قبل أايـ من وفاتواألخَتة اٞتميلة ال -هللا رٛتو-من كلمات الشيخ  
تكّلم كلمة فمما قاؿ وما أحوجنا أف نتذكر   -رٛتو هللا-الشيخ ، بعض إخواننا يف األغوار 

والباطل  اٟتق ثقيل لكنو مريءف ،الناس ثقلُتعلى  واكالمو رٛتو هللا كاف يقوؿ: ال ٕتمع



46 
 

ٟتق ْتسن األسلوب، رّوجوا ا، ال ٕتمع على الناس ثقل اٟتق وثقل و يءخفيف لكنو 
.األسلوب وحسن الطريقة  

م وصاحب كاف يقوؿ: اٞتاىل يُعلا  -رٛتو هللا-من كلماتو اٞتميلة اليت كاف يرّددىا شيخنا 
  .ا٢توى ليس لنا عليو سبيل

.يقوؿ: قل: كلمة كلمتك وامشِ  -رٛتو هللا-وكاف   

كتب على غالؼ ،   الشيخ خر ما خّطت ٯتُتمن أوا -رٛتو هللا-ٓتط الشيخ  ورأيت كلمة
:بعض كتبو بيت شعر فيو  

  قَػُرَب الرحيل إُف الدار اآلخرة

ي خَت عمري آخره  فاجعل إ٢ته

ائيات يقولوف الشيخ ىنالك أكذوبة رّددىا بعض الناس بل لألسف نشرت يف بعض الفضو 
.مات وما عنده تالميذ -رٛتو هللا- األلباين  

.وىذه مقولة كذب وزور  

٬توز أف نقوؿ على الصحابة أشياخنا ؟ ىل شيخ اإلسالـ ُسئل يف الفتاوى:   

.فلك أف تقوؿ عنو شيخي ،من استفدت منو، وإف َف تلقو: قاؿ  

وكاف التالميذ قد استفادوا منهم من خالؿ  ،من علمائنا ٦تن ليس ٢تم تصانيفكم 
.السؤاؿ  
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طيع  ي ماألكرب على الراجح ألكتاب الفقو الميذه ُكثُر وليس لو  كتاب،  تحنيفة  أ ي
 ،للهجرة 954َف تُعرؼ يف زمن أ ي حنيفة ا١تتوىف سنة  كرب فيو مسائلالبلخي، والفقو األ

 وإ٪تا حدثت بعده، ىل نقوؿ أبو حنيفة ألنو َف يُقَرأ عليو كتاب من كتبو ليس لو تلميذ؟ 

.ليس بصحيح  

عمر بن ا٠تطاب  حديث جربيل الطويل وىو اٟتديث األوؿ يف صحيح مسلم حديث
ساف؟ مىت ما اإلٯتاف؟ ما اإلسالـ؟ ما اإلح رةي هللا تعاُف عنو ١تا جاء جربيل فقاؿ:

أصحابو  صلى هللا عليو وسلػممث ١تا انصرؼ أخرب النيب ، اراهتا؟ والنيب ٬تيبوالساعة؟ ما أم
عليو صلى هللا ماذا قاؿ بعده النيب ، فقاؿ أتدروف من ىو؟ من السائل؟ قاؿ إنو جربيل 

.:جاءكم يعلمكم أمور دينكم، ىو ما عّلم، ىو سأؿ  وسلػم  

فإذا جلست بُت يدي شيخ يف حلقات التعليم السؤاؿ واٞتواب واستفدت من أجوبتو 
.ففهمت منهجو وعلمت فتاويو وقرأت كتبو أيوجد تلمذة بعد ىذه التلمذة  

  :تالميذ الشيخعن أان أقوؿ كلمة  

العلماء الكبار ٦تن علماء األمة الكبار السابقُت والالحقُت، ك -رٛتو هللا-األلباين شيخنا 
طاؿ عمرىم يف العطاء ويف التدريس ويف التأليف و٦تن تعددت ٣تالسهم ابلفتوى تالميذىم 

م تالميذى -رٛتو هللا- لباينطبقات شيخنا األليسوا على طبقة واحدة وإ٪تا تالميذىم على 
-رٛتو هللا-تالميذ الشيخ األلباين ليسوا على طبقة واحدة، وإ٪تا تالميذىم على طبقات، 

يف فًتة أوج دعوتو ، يف فًتة من حياتو  -رٛتو هللا-مع الشيخ  واعاش ناّلذي ، على طبقات
.  طبقة وحركتو وتنّقلو من مكاف ١تكاف ىؤالء   

بعض إخواننا قد كتب يف بعض كتبو بعد عباسي وكاف  التقينا أبخينا الشيخ دمحم عيد ١تّا
بعض  ،مث ظهر بعد عشرين سنة يف سجوف سورية ،طوؿ غياب قد استمر ٨تو عشرين سنة
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الشيخ إخواننا كتب رٛتو هللا كنّا نظنو ميت فلّما التقينا يف اجمللس األوؿ يف بيت أخينا 
العباسي كيف أف بعض   كاف حاةراً فاستغرب الشيخ دمحم عيدو  -هللا رٛتو-علي اٟتليب 
يسألوف الشيخ ىذه الطبقة ، وما شابو  وف ابألسانيد والرجاؿ ويسألوف عن العللالطلبة يعتن

مث ١تّا  ،التصحيح والتضعيفيف  وف الشيخ، وكانوا يقلدوُف ما كانت تعرؼ ىذا العلماأل
األحاديث إُف األردف صبغ ٣تموعة من طلبتو يف ٗتريج  -رٛتو هللا-األلباين  جاء الشيخ

.والعناية هبذا األمر  

ترؾ ٗتصصو واشتغل ٔتا صبغ الشيخ  قرآتحىت بعض إخواننا ا١تتقدمُت يف القرآف وال
والعادة أف الطالب يتأثر ابلتلميذ، أف التلميذ يتأثر والطالب  ،بو الناس -رٛتو هللا-األلباين 

.األئمةإماماً من -رٛتو هللا- األلباين شيخناكيف وكاف و ، يتأثر ابلشيخ   

.ىذا خطأليس لو تالميذ  -رٛتو هللا- فالزعم أف شيخنا األلباين  

وتالميذه ال ٯتكن حصرىم ويعسر عّدىم ويستحيل  ،لو تالميذ -رٛتو هللا- األلباين شيخنا 
.ةبطهم  

اذا؟ ١ت  

فكل األفواج  ،دّرس يف اٞتامعة اإلسالمية ثالث سنوات -رٛتو هللا-الشيخ األلباين أوالً 
، فالذي -رٛتو هللا- تالميذ الشيخكلها من ىذه   يدرس فيها -رٛتو هللا- كاف الشيخ اليت

م جالسوف بُت يدي، ىؤالء تالميذ وجلست بُت يديو كما أنتدّرسٍت دراسة نظامية 
. األفواج تالميذ الشيخ ، فجميع ىذهتقوؿ ٝتعت من شيخي فالف أف ولك  ،لشيخل   

-٦تن كاف يدّرس مع الشيخ بعض اٟتاسدين أف  -رٛتو هللا-من عجائب شيخنا األلباين 
يف -رٛتو هللا-يف اٞتامعة اإلسالمية ىو الذي عمل على إهناء تدريس الشيخ  -رٛتو هللا

.اٞتامعة اإلسالمية  
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يث عن شيوخو الذين يقوؿ وقد أطاؿ يف اٟتد -رٛتو هللا-حدثٍت الشيخ عمر االشقر  
   وكاف حظ -رٛتو هللا- اينابن ابز وشيخو األلبشيخو الشنقيطي وشيخو  أتثّر هبم وذكر

.ا وماتعً وٚتياًل كثَتاً -رٛتو هللا-كالمو عن شيخو األلباين   

، ورحم الشيخ الشنقيطياأللباين، ورحم هللا هللا شيخنا  رحمو هللا الشيخ عمر األشقر  رحم
ابلصاٟتُت. هبم ٟتقنا اهللا الشيخ ابن ابز و   

العلم وإذا خرج  دخل اٞتامعة دخل بطلبةذا كاف إ-رٛتو هللا-الشيخ األلباين : ٝتعتو يقوؿ 
.بطلبة العلممن اٞتامعة خرج   

.يدخلوف وإذا خرج الكل ٮترجوفإذا دخل الكل  -رٛتو هللا-األلباين الشيخ    

بُت احملاةرات واألوقات اليت ما كاف يدّرس فيها كاف الشيخ ٬تلس  -رٛتو هللا-والشيخ 
.ساحات اٞتامعةوالطلبة حواليو يف   

أف من  -رٛتو هللا-األلباينال بّد للشيخ اٞتامعة جامعة  حىت تصبح، قالوا ال ٬توز ىذا 
.ٮترج   

رٛتو - ، فالشيخ األلباين-رٛتو هللا- إال على الشيخ األلباين اآلف ال يدرسوف كل الطلبة 
وغلب على ىؤالء  يف أوؿ دعوتو ونشأتو تالميذه طبقات، فطبقة الزمتو يف سوراي -هللا

مثّ ١تا  ،وعدـ العمق يف دراسة اٟتديث وعلم الرواية ،ُف السنةوالدعوة إالعاـ التقعيد العقدي 
٬تلس يف ٣تالس فيها إُف األردف انقطع والزمو عدد قليل وكاف  -رٛتو هللا-جاء الشيخ 

.رالعدد كثرة كبَتة جداً كاف الشيخ يعتذو١تا كاف يكثر بعض األحايُت عدد كبَت    

، وكاف أايمها ما يف عقيقةمة أو وليبعض إخواننا يف بعض قرى سحاب أقاـ أف ذكر أ 
، فكتب يف دعاايتالشريط يكتب عليو  يف التلفزيوف ؛ قد أحدث شريطكاف فضائيات،  

الشيخ تيٍت و عندي عقيقة والدعوة عامة، فسيأ -رٛتو هللا- شيخنا األلباين فريط أشال
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-فكاف الشيخ أف ٭تضر،  -رٛتو هللا- ١تا علم أنو فعل ىذا أىب الشيخ -رٛتو هللا- األلباين
. ال ٭تب التجمعات العامة -رٛتو هللا   

لسلفيُت يف ا٢تند ند قالوا اي شيخ عندان مؤ٘ترات لجاءه بعض إخواننا السلفيُت من ا٢ت
: حب الظهور يقصم  -رٛتو هللا- فكاف يقوؿ الشيخ ،مليوف 7مليوف و  7٭تضرىا 
.من الذي أيمنٍت على نييت يقوؿ: -رٛتو هللا-، فكاف الشيخ الظهور   

رٛتو -األلباين  لكن الشيخ ،ال ٭تب ىذا الظهور الكبَت -رٛتو هللا-األلباين كاف الشيخ ف 
عرفوا  طلبتوتعددت ٣تالسو وانتشرت كتبو وكتبو أصبحت رائجة وهلل اٟتمد وا١تّنة و  -هللا

فإذا ػ مسائله اكتبو وعرفوا اختياراتو واتقنوا األمور اليت تبٌت عليهأصولو وحفظوا فتاويو وقرأوا  
. َف يكن ىؤالء تالميذ فال يوجد لعاَف تلميذ على وجو األرض  

  فهذه فرية بال مرية. 

 -رٛتو هللا-األلباين شيخنا ، داب الزفاؼما قرأت الطبعة الثانية من كتاب أمن لطائف  
كتا ي ىذا هللا تعاُف أف وةع هللا   وقد منّ  ،الزفاؼيقوؿ يف الطبعة الثانية من كتاب أداب 

  .فقد نفدت ألفا نسخة من ىذا الكتاب يف عشر سنوات  ،القبوؿ

كاف ُيطَبع من كتبو ٜتسُت ألف نسخة وتنفد  -رٛتو هللا-األلباين  خر حياة الشيخأطبعاً 
اعمل اآلف يف ، وٜتسُت ألف تنفد يف شهر، ألفُتانظروا الفرؽ عشر سنوات ، يف شهر 

.  الرايةيات مقارنة ٕتد ا١تقارنة كبَتة  

. قبوالً  -رٛتو هللا- لإلماـ األلباين ةعهللا جل يف عاله و    

؟ ألبانياكم عدد سكاف   

  أربعة مليوف.
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لباين تنطبق على أربع ماليُت لكن الذىن ال ينصرؼ إال لواحد، صحيح؟ اإذا قيل   

 صحيح. 

ىو شيخنا األلباين  لباين إال لشخص واحد،انت ال ينصرؼ ذىنك إذا قيل لكن يف الواقع أ
  .-هللارٛتو -

شهرىم الشيخ ابن عثيمُت والشيخ ابن ابز عاصره ٣تموعة وأ -رٛتو هللا-لباين شيخنا األ
 ورحم هللا ابز والشيخ ابن عثيمُت حفظهم ر ي وحفظ األحياء منهم،وتالميذ الشيخ ابن 

 وخهم أما تالميذ الشيخ األلباينالواجب يف ذمتهم إتاه شي ،أدوا أّدينامشاٮتنا ٚتيعاً، وفوا و 
 ،ويف بياف منهجو وتطاولت األلسنة وإُف هللا ا١تشتكى الًتٚتة لويف  فقد قّصروا -رٛتو هللا-

 ، بل-رٛتو هللا- وأصبح كل َمن دب وىب وكل َمن درج وعرج يطعن يف الشيخ األلباين
تغّوط يف الذي ذاؾ األعرا ي ، كصبح بعضهم وإُف هللا ا١تشتكى من غربة اإلسالـ والسنةأ

فقيل لو َفَ فعلت ىذا؟  ،زمـز  

 قاؿ أريد أف أدخل  التاريخ. 

دخل التاريخ من الباب ا٠تلفي. ف  

.-رٛتو هللا تعاُف- األلباين تصبح لو منزلة يف الطعن يف الشيخبعض الناس   

قاؿ: مات سفياف فليقل من شاء ما شاء، إُف هللا ا١تشتكى ، وال حوؿ وال و رحم هللا من 
 قّوة إال ابهلل.
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 مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل 
  

 ا١توقع الرٝتي للشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف ) يبث من خاللو الدروس ( – 9

http://meshhoor.com/ 

 

 بوؾ :صفحتنا على الفيس  – 7

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

 

 قناتنا على التيلغراـ : -  7

http://t.me/meshhoor 

 

 خدمة الواتس اب للرجاؿ من خالؿ ىذه األرقاـ : – 0

 

 للرجاؿ {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }
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