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 المستلخص

إن قضة نقد متون احلديث النبوي من القضايا املثارة كثريا يف أوساط املشتغلني بالبحث والدراسة         
يف احلديث النبوي خصوصا يف العصر احلديث. وقد حنى بعض الباحثني منحا منكري السنة السابقني 

 ذ بعض املعاصرين من املعتزلة وغريهم يف رد أحاديث صحيحة بدعوى أن متوهنا ختالف املعقول. واخت
ه ذا السبيل للطعن يف أئمة احلديث بأهنم ال يهتمون بنقد متون احلديث النبوي، مما أدى إىل رد أحكام 
هؤالء العلماء على األحاديث صحًة وضعًفا. وممن اهتم هب ذه التهمة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

 ه ذا العصر. فه ذه املقالة ووض  بطالن ه ذا ال ذي يُعد َعَلًما من أعالم الدفاع عن احلديث النبوي يف
االفرتاء مع بيان أن األلباين اهتم بنقد املنت عند حكمه على األحاديث، لكن على منهج أئمة احلديث 
السابقني دون منهج املعتزلة ومن سار على هنجم من املستشرقني وغريهم. وه ذا كله يكون بتتبع منهجه 

 ث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة(. من خالل كتابه: ) سلسلة األحادي
 

 المقدمة
أساليب منكري السنة وأيت على أوجه خمتلفة كلها وتفق يف رد السنة وحماولة وشكيك املسلمني           

يف املصدر الثاين من مصادر دينهم احلق. فمن ه ذه األساليب رد السنة الثابتة عند أئمة احلديث سلفا 
د املنت. بل يتجرأ بعضهم على أحاديث اوفق األئمة على صحتها وولقتها األمة بالقبول وخلفا بدعوى نق

بنقد املنت وأن من صح  احلديث ال اهتمام هلم بنقد فريدها ويشنع على من صححها بدعوى أنه مهتم 
 املنت عند حكمهم على األحاديث.

املستشرقون ومن وبعهم من دعاة حرية ولقد خاض يف ه ذا املعتزلة السابقون مث اقتفى أثرهم          
 التفكري واملعجبني مبنهج النقاد الغربيني من أبناء املسلمني، فكانوا يرون أن منهج النقد عند أئمة الدين

 غري مستقيم، فطعنوا فيهم ومل يستطيعوا اإلويان مبعشار ما قدمه هؤالء األئمة لدين اهلل. 
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املنت حمدث العصر الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ال ذي شهد له وممن اهتم بأنه ال يهتم بنقد          
القاصى والداين باألمامة يف نقد احلديث اوقان علومه. فكان من الضروري دراسة منهجه يف نقد متون 

 احلديث حىت يتض  األمر جليا كالشمس يف ضحاها.
 1األلباني الشيخ نبذة عن

م على املشهور. نشأ يف 9191أللباين، ولد يف ألبابيا سنة نوح جنايت بن آدم اهو حممد ناصر الدين 
أسرة فقرية متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، وكان والده إماما ملسجد مرجعا للناس يف بلدوه يعلمهم 

فلما ووىل حكم ألبانيا أمحد زوغو ما كان أن يستتب األمر له حىت بدأ يفرض على الشعب  ويرشدهم.
وسار يف لوضعية، وبدأ يضايق النساء يف حجاهبن، ويفرض على الشرطة واجليش القبعة. القوانني الغربية ا

بالد علمانية وقلد الغرب يف مجيع أمناط حياهتا، بل ألزمهم بأن يؤذنوا باللغة البالد يف طريق حتويلها إىل 
د الشيخ(، ل ذلك قرر احمللية بدال من العريبة، األمر ال ذي كان ن ذيرا بالشر من وجهة نظر احلاج نوح )وال

أن يهاجر بأهله خوفا عليهم من الفنت وفرارا بدينه. فهاجر بأهله إىل دمشق وهناك بدأ األلباين دراسته 
وهو يف حدود التاسع من عمره. حصل على الشهادة اإلبتدائية يف أربع سنوات فوضع له والده  اإلبتدائية

 املشايخ يف بالد الشام.درس على عديد من كما غة،  برناجما مركزا ودروسا خاصة يف القرآن والفقه والل
وبعد أن حصل على التأصيل العلمي على يد والده وبعض املشايخ أصب  لديه هواية يف املطالعة بصورة 

اليت صرفت مهته من الكتب اخليالية إىل الكتب احلديثية، األمر  غريبة جدا حىت وقف على جملة املنار
كتب اهلل له الرباعة يف احلديث وعلومه حىت أصب  علما تبة الظاهرية ومن مث  ال ذي أداه إىل مالزمة املك

من مجادى اآلخرة  22يوم السبت  -رمحه اهلل–وويف  للحكم على احلديث النبوي يف العصر احلاضر.
من مؤلفات وحتقيقات م، وخلف للعامل اإلسالمي ذخرية علمية 9111أكتوبر  2ه املوافق 9121عام 

 مائة كتاب خمطوطة ومطبوعة بني جملدات ورسائل.   أكثر من ثالث
 منهج األلباني في نقد متون الحديث

إنَّ الشيخ حممد ناصر الدين األلباين مل يصرح يف شيء من مؤلفاوه مبنهجه يف نقد متون احلديث،  
ريًا يف ولكن بتتبع مؤلفاوه ميكن استنتاج منهجه يف ذلك. وقد استعمل الشيخ األلباين ه ذه املناهج كث

أكثر من  ((سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة ))إحدى موسوعتَ ْيِه وهي 
 . ولعل السبب يف ذلك راجع إىل أمور ثالث : غريها

                                                 
1
، بدون تاريخ النشر و مدينته، جىكوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدانظر: القريوتي، عاصم بن عبد هللا،  - 

، القاهرة: دار الغد الجديد، ةجهوده في خدمة السن –دعوته  –لباني: حياته اإلمام األمحمد،   م. و بيومي9121

، مجلة الفرقان، الرياض: مع شيخنا ناصر السنة والدين في شهور حياته األخيرةهـ، والحلبي، علي حسن، 9121

هـ، 9121 ،991الرياض: العدد  مجلة الفرقان، واأللباني، عبد هللا آدم،  (. 21-21هـ، )ص9121، 991العدد 

 (.21م، )ص9111، 1221(. والغريب، عبد هللا يوسف، مجلة الشرق األوسط، العدد 21)ص
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: أنَّ اهلدف من وأليفه هل ذا الكتاب هو ونبيه األمة اإلسالمية على األثر السيء املرتوب على  األول
فكان من املناسب أن ينقد ما  –كما هو ظاهر من عنوان الكتاب   –املوضوعة األحاديث الضعيفة و 

 وضمنته متون ه ذه األحاديث مما ال ينبغي نسبته إىل الشرع احلنيف. 
أنَّ الشيخ األلباين يشرتط يف أكثر مؤلفاوه االحتجاَج مبا ص َّ من احلديث أو األثر، فال يورد  الثاني :

سبيل الرد على من حيتج باحلديث الضعيف، وغالًبا ما حُييل إىل السلسلة فيها ما ليس بصحي  إال على 
 الضعيفة ملن أراد التوسع يف معرفة علل وبطالن ه ذا املردود. 

أنَّ بقية مؤلفات الشيخ يف ختريج أحاديث كتب معينة ك "ضعاف السنن" و"إرواء الغليل"  الثالث :
على ما وقتضيه األسانيد من احلكم حسب  –غالًبا–و"ضعيف اجلامع الصغري" وغريها، يكتفي فيها 

 قواعد املصطل  دون التعرض ملضمون املنت. 
ألن أكثر من يتهمه بأنه ال يعتين بنقد  ،ه ذا، ولبيان منهج الشيخ األلباين يف نقد املتون أمهية          

ن ووضي  منهجه يف املتون إمنا خفي عليهم منهج الشيخ يف ذلك. وبتتبع مؤلفات الشيخ األلباين ميك
 التالية :  نقاطنقد املتون يف ال

  نقد المتن مبنيٌّ على نقد السند : ىاألول
يسلك الشيخ األلباين منهج أئمة احلديث يف نقد املتون، فإهنم مل يكونوا يتكلمون على منت        

ون إىل ما وضمنه من احلديث دون الكالم على سنده، فُيبيِّنون العلَة الكائنة يف سند احلديث مث ينظر 
املعاين. ولشدة اهتمامهم بنقد متون احلديث، كانوا حيكمون على احلديث بالوضع وإن كانت علة السند 

 ال وبلغ درجة الوضع لكن ملا وضمنه املنت من املعاين. وقد قرر الشيخ األلباين ه ذا حيث قال : 
طعن يف احلديث الضعيف سنُده على إنَّ احملققني من العلماء قدميًا وحديثًا ال يكتفون حني ال

جرحه من جهة إسناده فقط، بل كثريًا ما ينظرون إىل متنه أيًضا، فإذا وجدوه غري متالئم مع 
نصوص الشريعة أو قواعدها مل يرتددوا يف احلكم عليه بالوضع، وإن كان السند وحده ال 

  2 يقتضي ذلك.
 حكمه على األحاديث التالية : وعلى ه ذا املنهج جرى يف مؤلفاوه. ويتض  ذلك يف   
ثالثة يزدن في قوة البصر: النظر إلى الُخْضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه  ))حديث :  – 9

 .((الحسن 
واحلكم على ه ذا ))حكم الشيخ األلباين عليه بقوله: "موضوع" وذكر طرق احلديث مث قال:       

. وذََكَر وَ َعقَُّب ((وى من احلكم عليه به من جهة اإلسناداحلديث وما يف معناه بالوضع من ِقَبل معناه أق

                                                 

 .68،ص2، جاملصدر السابق ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  -  2
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قلُت : ال وعارض بني  ))الشيِخ القاري على ابن اجلوزي بأنَّ احلديث ضعيف وليس مبوضوع، مث قال : 
  3 .((قوليهما، فهو ضعيف سنًدا، موضوع متًنا 

 . ((وَكَتَم وعفَّ فمات فهو شهيد 4 من َعِشقَ  ))حديث :  – 2
ُبَ نيِّ بطالن منت ه ذا احلديث مث قال :       

 ))حكى الشيخ األلباين كالَم العالمة ابن القيم اجلوزية امل
  5.((وخالصة الكالم أن احلديث ضعيف اإلسناد، موضوع املنت

  .((ما أفلح صاحب عيال قط  ))حديث :  – 3
زرقاينَّ ال ذي حكم على ه ذا حكم الشيخ األلباين على ه ذا احلديث بالبطالن، مث وَ َعقََّب ال       

 احلديث بأنه ضعيف جًدا، فقال : 
ويبدو يل أنَّ الزرقاين يف ه ذا القول َنَظَر فقط إىل سند احلديث دون متنه، فإنه ملا مل 
جيد يف إسناده من صرحوا ِبَرْمِيه بالك ذب والوضع، وخباصة إسناد الديلمي، اقتصر 

األئمة النقاد كابن ويمية وابن القيم على التضعيف امل ذكور، وه ذا ليس جبيد عند 
وال ذهيب وغريهم، فإهنم يف ه ذه احلالة ال يتوقفون عن احلكم على احلديث بالوضع إذا  
كان باطال يف معناه، وه ذا هو واقع ه ذا احلديث، وقد أشار إىل ذلك ابن اجلوزي 

قاله  ما –صلى اهلل عليه وسلم  –ومن وبعه بقوله : ه ذا حديث باطل عن رسول اهلل 
  6قط، وأقواله على ضد ه ذا.

الثابتة يف احلث على كثرة العيال على  –صلى اهلل عليه وسلم  –وَوْجُه كالمهم أنَّ أحاديث الرسول      
 خالف منت ه ذا احلديث الضعيف، فُحقَّ أن حُيكم عليه بالبطالن. 

ل اهلل؟ قال : أعرضوا ، قيل : فكيف نصنع يا رسو 7أال إنَّ رحى اإلسالم دائرة   ))حديث :  – 1
  .((حديثي على الكتاب، فما وافقه فهو مني وأنا قلُته 

                                                 
 .282 – 252ص 1جصدر السابق، امل ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،   –  3
املصباح املنري يف غريب الشرح الِعْشق : هو اإلغراء بالنساء واإلفراط يف احملبة. انظر : الفيومي، أمحد بن حممد،  –  4

 .112ه ، ص1111دار الكتب العلمية،  :، بريوتالكبري
 .521ص 1ج ، املصدر السابق،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللبايب، حممد ناصر الدين،  –  5
 .585 – 581ص 3، املصدر السابق، جسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةانظر : األلبايب، حممد ناصر الدين،  –  6
أي : قيام أمر اإلسالم على َسَنن االستقامة والُبعِد من اإلحداثات وزول عن ثبوهتا واستقرارها، كما يف حديث  -  7

دار الفكر،  :، بريوتالنهاية يف غريب احلديث و األثربن أثري، املبارك بن حممد، آخر : "ودور َرحا اإلسالم". انظر : ا
 .211ص  2ه ، ج1322
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حكم الشيخ األلباين على إسناد ه ذا احلديث بأنه ضعيف جًدا. وأما املنت فَحكم عليه بالبطالن،        
 يف ووضي  وجه بطالنه فقال : قال ابن عبد الرب :  –رمحه اهلل  –مث نقل كالم ابن عبد الرب 

بطاعته ) أي الرسول صلى اهلل عليه وسلم( واوباعه أمرًا  –عز وجل  –أمر اهلل  قد
جممال مل يُقيِّد بشيٍء، كما أمرنا باوباع كتاب اهلل، ومل يقل : وافق كتاب اهلل، كما قال 
بعض أهل الزيغ، قال عبد الرمحن بن مهدي : " الزنادقة واخلوارج وضعوا ذلك 

عند أهل العلم  –صلى اهلل عليه وسلم  –وص  عنه  احلديث..." وه ذه األلفاظ ال
بصحي  النقل من سقيمه، وقد عارض ه ذا احلديث قوم من أهل العلم وقالوا : حنن 
نعرض ه ذا احلديث على كتاب اهلل قبل كل شيء ونعتد على ذلك، قالوا : فلما 

هلل أن ال عرضناه على كتاب اهلل وجدناه خمالًفا لكتاب اهلل؛ ألنا مل جند يف كتاب ا
يُقبل من حديث رسول اهلل إاّل ما وافق كتاب اهلل، بل وجدنا كتاب اهلل يُطلق التأسي 

  8به واألمر بطاعته، وحي ذر من املخالفة عن أمره مجلًة على كل حال.

صالة بعمامة تعدل خمًسا وعشرين صالة بغير عمامة، وجمعة بعمامة تعدل  ))حديث :  – 1
إنَّ المالئكة لَيشهدون الجمعة ُمْعَتمِّين، وال يزالون يصلون على سبعين جمعة بغير عمامة. 

  .((أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس 
حكم الشيخ األلباين على ه ذا احلديث بأنه موضوع، وذكر علة اإلسناد مما يقتضي احلكم عليه       

ا حكم بوضع ه ذا احلديث وقد علمَت مما سبق أنَّ احلافظ ابن حجر إمن))بالضعف ال بالوضع مث قال : 
من ِقَبل ما فيه من مبالغة يف الفضل ألمٍر ال يشهد له العقل السليم مبثل ه ذا األجر، ولوال ه ذا الكتفى 

  9.((بتضعيفه، ألنه ليس يف سنده من يُ تَّهم 
  نقد المتون بالضوابط الكلية الثانية :
كر الضوابط العامة اليت يندرج حتتها كل يستعمل الشيخ األلباين منهَج نقد متون احلديث ب ذ         

حديث ُروي هب ذا املعىن كما فعل العالمة ابن القيم اجلوزية يف كتابه "املنار املنيف يف الصحي  
والضعيف". وه ذه الضوابط مفيدة للناظر يف متون احلديث، إذ هبا يُعرف املعاين واألبواب اليت مل يص  

من ه ذه األبواب يكون مردوًدا بدون وردد. ويضع علماء فيها شيء من احلديث، فكل حديث متنه 
ٍ ودراستها دراسًة نقديًة. ومن  احلديث ه ذه الضوابط بعد وتبعهم مجيَع ما ورد من احلديث يف باب ُمَعنيَّ

 الضوابط اليت بَ ي ََّنها الشيخ األلباين ما يلي :
  ال يصح حديث  في فضل العقل. – 9

                                                 
 .521 – 522ص 3، املصدر السابق، جسلسلة األحاديث الضغيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين، –  8
 .251 – 212ص  1، جنفسه املصدر السابق –  9
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 .((ومن ال ديَن له ال عقَل له الدِّين هو العقل،  ))كحديث : 
. وقول العالمة ابن ((كلها موضوعة   ))مث نقل عن احلافظ ابن حجر قوله عن أحاديث العقل :        
   10.((أحاديث العقل كلها ك ذب  ))القيم: 

كحديث : كل حديث في مؤاخاة النبي صلى اهلل عليه وسلم عليًّا رضي اهلل عنه فهو كذب؛  – 2
حكم الشيخ األلباين عليه بالوضع مث نقل        .((نَت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة يا علي! أ ))

  11.((أحاديث املؤاخاة كلها ك ذب  ))كالَم شيخ اإلسالم ابن ويمية  حيث يقول: 

؛   – 3 أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن  )) كحديث:كل ما ورد أنَّ الذبيح إسحاق ضعيف 
  12. ((الذبيح إسحاق ))وحنوه  .((إسحاق؛ ذبيح اهلل 

إنَّ هلل مالئكة موكَّلين بأبواب الجوامع يوم  ))كحديث: ال يصح في فضل العمامة شيء ؛  – 4
موضوع...  ))قال الشيخ األلباين عن ه ذا احلديث:  .((الجمعة يستغفرون ألصحاب العمائم البيض 

يشري إىل ما ثبت يف صحي   13.((لبسها  -صلى اهلل عليه وسلم  –وال يص  يف العمائم شيء  غري أنه 
 –صلى اهلل عليه وسلم  –أنَّ النبي )) –رضي اهلل عنهما  –مسلم وغريه من حديث جابر بن عبد اهلل 
 –رضي اهلل عنه  –وحديث عمرو بن ُحَرْيث عن أبيه  14.((دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

ومل أجد من  15.((وعليه عمامة سوداءخطب الناس  –صلى اهلل عليه وسلم  –أنَّ رسول اهلل  ))
خالف الشيخ األلباين يف ه ذا الضابط، بل جل من ألف يف األحاديث املوضوعة ي ذكرون أحاديث فضل 

 العمامة لبيان ضعفها.

نَ َقَل الشيخ .((الِعَنب والبطيخ  16ربيع أمتي )) كحديث:أحاديث فضل البطيخ كلها باطلة؛  – 5
    17نَّ أحاديث فضل البطيخ كلها باطلة.األلباين عن اإلمام السخاوي أ

                                                 
 .53 – 52ص 3ج  املصدر السابق، ،سلسلة األحاديث الضغيفة واملوضوعةلدين، األلباين، حممد ناصر ا –  10
 .526 – 525، ص3ج  املصدر السابق، ،سلسلة األحاديث الضغيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  11
 .522 – 521، صنفسه املصدر السابق –  12
 .551، ص3ج  ،نفسه املصدر السابق–  13
14

 .1356، املصدر السابق، رقم احلديث: الصحي سلم بن احلجاج، النيسابوري، م - 
  .1352املصدر السابق نفسه، رقم:  –  15
جممع حبار األنوار يف غرائب التن زيل ولطائف أي : ما ورواح ومتيل إليه قلوهبم. انظر : الَفتَّيِن، حممد طاهر،  –  16

ابن منظور، حممد بن مكرَّم،  –أيًضا  –. وانظر 263ص 2ج ه ،1115مكتبة دار اإلميان،  :، املدينة املنورةاألخبار
 .118ص 5، جاملصدر السابق، لسان العرب

، و 266ص 1، املصدر السابق، جسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  17
 .322ص
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قال  .((الساكن من أربعين دارًا جار   ))كحديث : ال يصح حديث  في تحديد سكن الجار؛  – 6
 –صلى اهلل عليه وسلم  –ضعيف... وكل ما جاء حتديده عنه  ))الشيخ األلباين عن ه ذا احلديث : 

      18.((بالعرف.واهلل أعلم بأربعني ضعيف  ال يص ، فالظاهر أن الصواب حتديده 
 .((من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيًرا  ))كحديث : كلها باطلة؛  19أحاديث التختم بالعقيق – 7

   20.((موضوع... وباجلملة، فكل أحاديث التختم بالعقيق باطلة  ))قال األلباين: 
من حجَّ  ))كحديث : أحاديث فضل زيارة قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم كلها غير ثابتة؛  – 8

وإليه  23وابن ويمية 22وه ذا ال ذي قرره العقيلي، 21.((فزار قبري بعد موتي؛ كان كمن زارني في حياتي
طرقه كلها لينة لكن يقوي بعضها ويرى البيهقي أن ولك األحاديث  24.مال ابن حجر العسقالين

 26وحنوه قول ال ذهيب. 25.بعضا
الوضوء من كل دم سائل  ))كحديث: وج الدم؛ ال يصح حديث  في إيجاب الوضوء من خر  – 9
))27   

حمل العصا عالمة المؤمن، وُسنَّة  ))كحديث: ال يصح حديث  في استحباب حمل العصا؛  – 01
وه ذا ال ذي قرره قد أشار إىل ذلك القاري يف كتابه:"املوضوعات الكربى" كما نقله عنه  28.((األنبياء 

 29السيوطي يف "مجع اجلوامع".

                                                 
  .118، ص 1صدر السابق، ج، املسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  18
حجر كرمي أمحر، يُعمل منه الفصوص ]اخلامت[. يكون باليمن وبسواحل البحر املتوسط. انظر : أنيس،  العقيق: – 5

  .818ص ه ،1112 دار الدعوة، :، استانبولاملعجم الوسيطإبراهيم و آخرون، 
وه ذا  .122ص 1، املصدر السابق، جضوعةسلسلة األحاديث الضعيفة واملو  األلباين، حممد ناصر الدين، –   20

الضبط موافق ملا قرره كثري من العلماء كابن اجلوزي يف املوضوعات، والعقيلي يف الضعفاء الكبري، وحممد بن درويش 
 احلوت يف أمسى املطالب يف أحاديث خمتلف املراوب.

 .123ص 1، جاملصدر السابق ، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة األلباين، حممد ناصر الدين، –   21
 .582ص 2، ج التلخيص احلبرينقله عنه احلافظ ابن حجر يف  - 22

23
 2ه ، ج 1122، عجمان، مكتبة الفرقان، قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلةانظر: ابن ويمية، أمحد بن عبد احلليم،  - 

 (.1/231) 182ص 1ه ، ج 1112، الرياض، مكتبة العبيكان، جمموع الفتاوى . و113ص
 .12522، والنسائي برقم3121، والرتم ذي برقم:2213. واحلديث رواه أبو داود برقم:نفسه املصدر السابق - 24
ه ، 1125املكتب اإلسالمي، :، بريوتالفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعةالشوكاين، حممد بن علي،  - 25
 .115ص
 .12ص ،الدرر املنثورة يف األحاديث املشهورةالسيوطي،  - 26
 .863ص 1ج در السابق،املص، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين، –  27
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؛ كل   – 00 قال :  –رضي اهلل عنه  –كحديث ابن عباس ما ورد في ذم الحبشة والسودان كذب 
دعوني من السودان، إنما األسود  ))فقال :  –صلى اهلل عليه وسلم  –ذُكر السودان عند رسول اهلل 

ث حكم األلباين على ه ذا احلديث بالوضع مث نَ َقل كالم العالمة ابن القيم اجلوزية حي .((لِبطنه وفرجه
أحاديث ذم احلبشة والسودان كلها ك ذب   ))قال : 

  31وأقره على ذلك. 30،((
؛  – 01  .((ال تَ ُبْل قائًما ))كحديث: لم يثبت في النهي عن البول قائًما حديث 

وإذا عرفَت ضعَف احلديث فال شيء يف البول  )) حكم عليه الشيخ األلباين بالضعف مث قال :       
يف  –صلى اهلل عليه وسلم  –وقد قال احلافظ يف الفت  : ومل يثبت عن النيب قائًما إذا أمن الرشاش، 

النهي عنه شيء  
ه ذا ال ذي قرره احلافظ ابن حجر وأقره عليه الشيخ األلباين ال خيالف ما ورد عن  32.((

 أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يبول قائًما، فليس فيه هني
صري ، بل ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم البول قائًما كما يف  حديث ح ذيفة وغريه. فُأجيب على قول 

فَ ُيْحَمُل َعَلى َما َوَقَع ِمْنُه يف اْلبُ ُيوِت َوأَمَّا يف َغرْيِ عائشة رضي اهلل عنها بأهنا إمنا َأخربت مبا وعلمه، 
نَّ َذِلَك َكاَن بِاْلَمِديَنِة فَ َتَضمََّن فإْد َحِفظَُه ُح َذيْ َفة َوُهَو ِمْن ِكَباِر الصََّحابَِة اْلبُ ُيوِت فَ َلْم َوطَِّلْع ِهَي َعَلْيِه َوقَ 

د ْبن ثَاِبت الرَّدَّ َعَلى َما نَ َفْتُه ِمْن َأنَّ َذِلَك ملَْ يَ َقْع بَ ْعَد نُ ُزوِل اْلُقْرآِن . َوَقْد ثَ َبَت َعْن ُعَمر َوَعِلّي َوَزيْ 
وعلى ه ذا حُيمل مجيع  33.ُهْم بَاُلوا ِقَياًما َوُهَو َدالٌّ َعَلى اجلََْواِز ِمْن َغرْيِ َكرَاَهٍة ِإَذا أَِمَن الرََّشاشَ َوَغرْيهْم أَن َّ 

 ما ورد من بعض الصحابة يف الزجر عن البول قائًما.
03 –  .  ال يصح في إحياء ليلتي العيدين حديث 

 ))ويف لفٍظ :  .((لم يمت قلُبه يوم تموت القلوب َمن أحيا ليلَة الفطر وليلة األضحى ))كحديث : 
  .((من قام ليلتي العيدين محتسًبا هلل، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب 

صلى اهلل عليه وسلم  –. مث نقل كالم ابن القيم يف هديه ((ضعيف  جًدا... ))قال الشيخ األلباين       
ومل حُيِْي ولك الليلة، وال ص  عنه ] صلى اهلل عليه مث نام حىت أصب ، ))ليلَة النحر من املناسك :  –

                                                                                                                                            
 .22ص 2، جهاملصدر السابق نفس –  28
 .www.ahlaldeeth.com، 11552ص1، ج مجع اجلوامعالسيوطي، عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر،  - 29

-
30

ه ، 1111، بريوت، دار القادري، نقول واحملك املميز بني املردود واملقبولنقد املابن القيم، حممد بن أيب بكر،   
 .66ص
 .152 – 156ص ،2ج  املصدر السابق، ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  31
 .336ص ،2ج  املصدر السابق، ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  -  32
 .355ص1، املصدر السابق، جفت  الباريالعسقالين، أمحد بن علي ابن حجر،  - 33
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وسلم [ يف إحياء ليليت العيدين شيء  
ذََكَر الشيُخ األلباين قوَل ابن القيم ه ذا لُيِقرَّه عليه ويُثبت  34.((

    35الضابط امل ذكور.
 كلها معلولة.   36أحاديث األبدال – 04

أربعون، فال الخمسمائة ينقصون وال  خيار أمتي في كل قرن خمسمائة، واألبدال )) كحديث:
األربعون، كلما مات رجل أبدل اهلل عز وجل من الخمسمائة مكانه، وأدخل من األربعين مكانه. 
قالوا: يا رسول اهلل! ُدلَّنا على أعمالهم. قال: يعفون عمن ظلمهم، وُيحسنون إلى من أساء إليهم، 

 .((ويتواَسون فيما آتاهم اهلل عز وجل
واعلم أن أحاديث األبدال ال يص  ))م الشيخ األلباين على ه ذا احلديث بالوضع مث قال : حك       

وه ذا ال ذي قرره سبقه إليه من احملققني   37.((منها شيء، وكلها معلولة، وبعضها أشد ضعًفا من بعض
ه ذه ليس يف ))ابن اجلوزي يف "املوضوعات"،فإنه بعد أن ذكر األحاديث الواردة يف األبدال قال : 

أحاديث األبدال ))وك ذلك ابن القيم يف كتابه "املنار املنيف" حيث قال :  38.((يص  يءاالحاديث ش
وأقرب ، واألقطاب واألغواث والنقباء والنجباء واألوواد كلها باطلة على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

ذكره  "ل اهلل مكانه رجال آخرال وسبوا أهل الشام فإن فيهم البدالء كلما مات رجل منهم أبد"ما فيها 
  39.((أمحد وال يص  أيضا فإنه منقطع

ه ذا، وقد قّوى بعُض من جاء بعد ابن اجلوزي وابن القيم بعَض أحاديث األبدال كالسخاوي،        
ومما يتقوى به ه ذا ))فإنه مال إىل وصحي  رواية أمحد اليت بنّي ابن القيم أهنا منقطعة، وأيد ذلك بقوله : 

ث ويدل النتشاره بني األئمة قول إمامنا الشافعي يف بعضهم كنا نعده من األبدال وقول البخاري احلدي
وك ذا وصف غريمها من النقاد واحلفاظ واألئمة غري واحد بأهنم  غريه كانوا ال يشكون أنه من األبدال يف

". وممن كالم على األبدالنظم الآلل يف ال وذكر أنه أفرد يف ذلك جزًءا خاصًّا أمساه: " 40.((من األبدال
                                                 

 .225، ص2ه ، ج 1125، بريوت: مؤسسة الرسالة، زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، حممد بن أيب بكر،  –  34
35

 .11، ص2لسابق، ج ، املصدر اسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  - 
. يُقال مُسُّوا ب ذلك ألهنم كلما مات واحد منهم أُبدل بآخر. انظر : ابن  –  36 املراد هبم : األولياء والعباد، مفردها ِبْدل 

 .125ص 1أثري، املصدر السابق، ج
 .555ص 3ج ، و332ص 2، املصدر السابق، جسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  37
 .153ص 3ه ، ج 1368، املوضوعاتابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي،  - 38
ه ، 1123مكتبة املطبوعات اإلسالمية،  :، حلباملنار املنيف يف الصحي  والضعيفابن القيم، حممد بن أيب بكر،  - 39
 .138ص
بدون مينة  ،يث املشتهرة على األلسنةاملقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحادالسخاوي، حممد بن عبد الرمحن،  -  40

 .15-13دار الكتاب العريب، ص النشر وال وارخيه،
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حّسن أحاديث األبدال السيوطي يف "الآليل املصنوعة"، وقال إنه مجع طرق ه ذه األحاديث كلها يف 
  41وأليف مستقل.

وال ذي يظهر من خالل ما سبق هو أن ه ذا الضابط يف أحاديث األبدال ليس شيًئا جممعا عليه         
 ماء، بل إن الشيخ األلباين ذكر ه ذا الضابط بناًء على ما أداه إليه اجتهاده، وله سلف  يف ذلك.بني العل
  42ال أصل لذكر " ُعزرائيل " في شيٍء من األحاديث مطلًقا.  – 10

ذُكر وسمية ملك املوت ب "عزرائيل" يف كثري من كتب التفسري، وجزم ب ذلك بضعهم كأيب          
وغريهم من املفسرين. بل جزم الرازي بثبوت  47والشوكاين 46واخلازن 45البغويو  44وابن عطية 43حيان

، إال أنه مل ي ذكر اخلرب حىت يُنظر ((وثبت باخلرب أن عزرائيل هو ملك املوت  ))ذلك يف اخلرب حيث قال : 
 هل هو يف احلديث املرفوع أم يف غريه مما قد يُنقل من اإلسرائيليات. 

 48ت الواردة يف وسمية ملك املوت ب "عزرائيل" احلافُظ ابن حجر العسقالين.وقد ضعف الروايا         
وَنصَّ كثري من العلماء قدميًا وحديثًا على عدم ثبوت  ه ذه التسمية يف شيء من احلديث. قال املناوي: 

ينتشر عند العامة أن ملك املوت  ))وقال أمحد النقيب :  49.((مل أقف على وسميته ب ذلك يف اخلرب))
ه: عزرائيل وه ذا ال يص ، ال يف كتاب وال يف سنة ومل يرد يف ذلك خرب صحي  عن صحابة رسول امس
وغاية ما يف األمر أن الناس يتناقلون أشياء وبكثرة التناقل وصري ه ذه  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

-ر ال يص  عن رسول اهلل األشياء املنقولة يف حكم االعتقاد، فيتناقلوهنا كأهنا عقيدة ُمَسلََّمة، وه ذا األم

                                                 
دار الكتب  :، بريوتلآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة االسيوطي، عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر، -  41

 .261-262ص 2العلمية، ج 
 .316ه ،ص1112 مكتبة املعارف، :، الرياضهاأحكام اجلنائز وبدعاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  42
 . 125،ص5ه ، ج 1122دار الكتب العلمية،  :، بريوتوفسري البحر احمليطأبو حيان، حممد بن يوسف،  -  43
، 1ه ، ج 1113دار الكتب العلمية،  :، بريوتاحملرر الوجيز يف وفسريالكتاب العزيزابن عطية، عبد احلق بن غالب،  -  44
 .115ص
 . 322، ص8ه ، ج 1115دار طيبة،  بدون مدينة النشر، ،معامل التنزيلبغوي، احلسني بن مسعود، ال -  45
 5، وج 222ص5ه ، ج 1322دار الفكر،  :، بريوتلباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازم، عالء الدين علي بن حممد،  -  46
 .225ص
 .355، ص1ج  ]املكتبة الشاملة[،رواية والدراية من علم التفسريفت  القدير اجلامع بني فين الالشوكاين، حممد بن علي،  -  47
م، 1225دار الكتب العلمية،  :، بريوتاإلمتاع باألربعني املتباينة السماعالعسقالين، أمحد بن علي ابن حجر،  -  48
 .126-121ص
، 3ه ، ج 1358ة التجارية الكربى، املكتب القاهرة:، فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، زين الدين عبد الرؤوف،  -  49
 .21ص
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 )أي ملك املوت( ووسميته))عثيمني : وقال ابن  50.(( وال عن الصحابة الكرام -صلى اهلل عليه وسلم
واملهم أن ملك املوت ...عزرائيل مل وثبت عن النيب صّلى اهلل عليه وسّلم إمنا هي من أخبار بين إسرائيل

هلل عليه وسّلم، وه ذا من األمور الغيبية اليت يتوقف ال يسمى عزرائيل؛ ألنه مل يثبت عن الرسول صّلى ا
خالص  ))وخلص بكر أبو زيد كالَم العلماء يف ذلك فقال :  51.((إثباهتا ونفيها على ما ورد به الشرع

حديث، واهلل  -وال غريه  -كالم أهل العلم يف ه ذا : أنه ال يص  يف وسمية ملك املوت بعزرائيل 
رره الشيخ األلباين يف ه ذا الضابط أنه مل يثبت ذكر عزرائيل يف حديث وه ذا كله يؤكد ما ق 52.((أعلم
 ثابت.

 13 –  .  لم يصح في َنْسِج العنكبوت حديث 
جزى اهلل عز وجل العنكبوَت عنَّا خيًرا، فإنها نسجت عليَّ وعليَك يا أبابكر في  ))كحديث : 

  .((الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إلينا 
منكر ... واعلم أنه ال يص  حديث  يف عنكبوت الغار  ))الشيخ األلباين عن ه ذا احلديث : قال       

صلى اهلل عليه  –واحلمامتني على كثرة ما ي ذكر يف بعض الكتب و احملاضرات اليت وُلقى مبناسبة هجروه 
  53.((إىل املدينة، فكن من ذلك على علم –وسلم 
قال االمام امحد حدثنا عبد ثري يف "البداية والنهاية" قال : قصة نسج العنكبوت أورده ابن ك       

الرزاق أخربنا معمر أخربين عثمان اجلزري أن مقسما موىل ابن عباس أخربه عن ابن عباس يف قوله وعاىل 
وه ذا اسناد حسن وهو من أجود ما وري ))... وذكر القصة مث قال : وإذ ميكر بك ال ذين كفروا ليثبتوك

وذكر  54.((عنكبوت على فم الغار وذلك من محاية اهلل رسوله صلى اهلل عليه و سلميف قصة نسج ال
وه ذا مرسل عن احلسن وهو حسن حباله من الشاهد ))القصة أيًضا من مرسل احلسن البصري وقال : 

 55.((وفيه زيادة صالة النيب صلى اهلل عليه و سلم يف الغار وقد كان عليه السالم إذا أحزنه أمر صلى
   56احلافظ ابن حجر ه ذا اإلسناد أيًضا. وحسن

                                                 
  .5، ص11[، ج ، للمكتبة الشاملة]ضمن شرح عدة متون يف العقيدةشرح مقدمة القريواينأمحد النقيب،  -  50
، 5ه ، ج 1126دار ابن اجلوزي،  بدون مدينة النشر، ،الشرح املمتع على زاد املستقنععثيمني، حممد بن صاحل، لا-  51
 .212ص
 .351، صاملناهي اللفظيةو زيد، بكر أب -  52
 .332ص 3، املصدر السابق، جسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  –  53
 .161-162، ص3مكتبة املعارف، بدون واريخ، ج  :، بريوتالبداية والنهايةابن كثري، إمساعيل بن عمر،  -  54
 املصدر السابق نفسه. -  55
 .235ص 5، املصدر السابق، ج فت  الباري، أمحد بن علي ابن حجر، العسقالين -  56
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، ريج املسند"ختيف " الشيخ أمحد شاكروه ذا التحسني خالفهما عليه عدد من احملققني منهم :       
الشيخ بكر أبو زيد يف "التحديث مبا قيل :  ، ويف خترجيه ل  "مسند اإلمام أمحد" الشيخ شعيب األرنؤوطو 

الشيخ عبد العزيز ، و يين حمققا وفسري ابن كثري )ط. دار الراية(النفيعي والعد، و ال يص  فيه حديث"
، وعبد اهلل بن حممد زُقيل "يف خترجيات وحت ذيرات الطريفي يف أجوبته على أسئلة " ملتقى أهل احلديث "

من أحاديث مشهورات". فكل هؤالء ضعفوا قصة نسج العنكبوت جلهالة عثمان اجلزري، وليس هو ابن 
   57حققه عبد اهلل بن حممد زقيل. عمرو بن ساج كما

ال يص  حديث  يف عنكبوت الغار واحلمامتني". وحكم على  وه ذا كله يؤيد قول األلباين: "         
املنت بالنكارة ملا فيه من املخالفة لظاهر القرآن أن اهلل وعاىل أيد رسوله يف الغار جبنود ال ورى، وورد يف 

 58ى هم املالئكة، واهلل أعلم.بعض روايات أن اجلنود اليت ال ور 
 منهج النقل   

إنَّ الشيخ األلباين من العلماء ال ذين يأخ ذون أقوال األئمة السابقني يف نقد متون األحاديث بعني        
االعتبار، فكان ي ذكر كالم الن ُّّقاد السابقني على منت حديث لبيان نكارة مضمونه، ورمبا اكتفى هب ذه 

عليها ملا يرى فيها من الكفاية، وه ذا يُبني أنه مل يكن ينقد متون احلديث بناًء األقوال دون أي وعليق 
على هوًى متبع، كما هو شأن بعض من يتكلم يف قضية نقد املتون احلديثية يف العصر احلديث. واألمثلة 

  59على منهجه ه ذا كثرية، ال يسع املقام ل ذكرها، ويكفي يف ذلك بعض ما سبق من األمثلة.
 

 التلميح واإلشارة  منهج 
يستعمل الشيخ األلباين منهج التلمي  واإلشارة كثريًا إذا كان منت احلديث متضمًنا ألموٍر واضحة        

ظاهر البطالن  :قولهالبطالن والنكارة؛ فيُ َنبُِّه على ذلك بعبارة وُغين عن وعليق طويل. فمن ه ذه العبارات 
وأمثلة ه ذا يف كالمه على  .إىل أن احلديث من اإلسرائيليات اإلشارةبأو  ،أو لوائ  الوضع عليه ظاهرة

،  3113 ، 311و  2255 ، 221، 215، 112أحاديث السلسلة الضعيفة هب ذه األرقام: 
3265 ،3266 ،3522.     

 الخاتمة

                                                 

  http://www.alserdaab.comنقل عبُد اهلل حممد زقيل أقواَل مجيع من سبق يف وضعيف القصة. انظر:  - 57 
 .283، ص3، املصدر السابق، ج سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  -  58
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني ونقد متون الحديث: دراسة تطبيقية مزيد األمثلة انظر: رشيد عبد الغني، ول -  59

، وهي رسالة علمية نال بها صاحبها الدرجة العلية الدكتوراه" من قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة عثمان يحليلية

 بن فودي، صوكوتو.
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وبني مما سبق أن الشيخ األلباين من أكثر الناس مراعة للمنت عند احلكم على األحاديث، وهو           
ذلك متبع منهج أئمة احلديث السابقني من بناء نقد املنت على نقد السند. له يف ذلك عدة أساليب  يف

ما يبني بطالن املنت املنقود. وقد ينقد منت  من نقد املنت بالضوابط الكلية والنقل من النقاد السابقني
أو  أنه من اإلسرائيليات احلديث بعبارات مشرية إىل نكاروه كحكمه على احلديث بأنه ظاهر البطالن أو

أن لوائ  الوضع على احلديث ظاهرة. وه ذا كله يؤكد بطالن دعوة من يقول إن األلباين ال يهتم بنقد 
املنت عند حكمه على األحاديث. فإن أرادوا بقوهلم ه ذا نقد املنت على منهج أئمة احلديث السابقني، 

اءه على السند بندوا نقد املنت مبجرد العقل دون فما ذكر من األمثلة وكفي يف رد ه ذه الشبهة. وإن أرا
 فه ذا خمالف ملنهج أئمة أهل السنة السابقني واأللباين منه بريء.

 التوصيات
 يوصي الباحث بالتايل: ملقاومة حركة منكري السنة املعاصرة         

i.  ،وهل ذا ووحيد صفوف املشتغلني خبدمة السنة النبوية حتت شعار واحد على املستوى العاملي
 املبارك أن وقوم هب ذه املهمة. ركزامل

ii.   هتدف على محاية السنة النبوية يف دول خمتلفة.اليت إنشاء املؤسسات واملراكز العلمية 
iii.  ولية والعاملية لتوعية األمة اإلسالمية ووعليمها مكانة السنة النبوية يف الندوات الدَّ و إقامة املؤمترات

 التشريع اإلسالمي.
iv. تنوعة بلغات خمتلفة يف دحض أباطيل منكري السنة ورد شبهاهتم. إجياد مؤلفات م  
 المصادر أهم
الرياض:   ،وأثرها السيئ يف األمه سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد ناصر الدين،  - 

  ه.1112مكتبة، 
الكتب العلمية،  دار :، بريوتاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أمحد بن حممد،  -  

 ه .1111
 .ه 1322دار الفكر،  :، بريوتالنهاية يف غريب احلديث و األثرابن أثري، املبارك بن حممد،  -
مكتبة دار  :، املدينة املنورةجممع حبار األنوار يف غرائب التن زيل ولطائف األخبارالَفتَّيِن، حممد طاهر،  -

 .ه 1115اإلميان، 
 .ه1112، الرياض، مكتبة العبيكان، جمموع الفتاوى ،احلليم ابن ويمية، أمحد بن عبد -
املكتب  :، بريوتالفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعةالشوكاين، حممد بن علي،  -

  .ه1125اإلسالمي،
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، بريوت، دار القادري، نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبولابن القيم، حممد بن أيب بكر،   -
 ه .1111

 ه .1125، بريوت: مؤسسة الرسالة، زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، حممد بن أيب بكر،  –
مكتبة املطبوعات اإلسالمية،  :، حلباملنار املنيف يف الصحي  والضعيفابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -

 ه .1123
 ،األحاديث املشتهرة على األلسنةاملقاصد احلسنة يف بيان كثري من السخاوي، حممد بن عبد الرمحن،  -

 دار الكتاب العريب. بدون مدينة النشر وال وارخيه،
 :، بريوتآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعةالالسيوطي، عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر،  -

 دار الكتب العلمية.
 ه .1112 عارف،مكتبة امل :، الرياضأحكام اجلنائز وبدعهااأللباين، حممد ناصر الدين،  –
 دار الكتب العلمية. :، بريوتاإلمتاع باألربعني املتباينة السماعالعسقالين، أمحد بن علي ابن حجر،  -
املكتبة التجارية الكربى،  القاهرة:، فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، زين الدين عبد الرؤوف،  -

 ه .1358
 .ه 1111، بريوت: دار الكتب العلمية، ملستدركا النيسابوري، حممد بن عبد اهلل،احلاكم  - 
 ه .1118دار العاصمة،  :، الرياضوقريب الته ذيبالعسقالين، أمحد بن علي ابن حجر،  - 
 ه . 1355، دار احلديث، القاهرة ،نصب الراية ألحاديث اهلدايةعبد اهلل بن يوسف،  الزيلعي، - 
دار :، بريوتري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالتلخيص احلبالعسقالين، أمحد بن علي ابن حجر،  -

 ه .1112الكتب العلمية، 
كتبة نزار مصطفى باز، م :، الرياضسبل السالم شرح بلوغ املرامالصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري،  -

 ه .1116
 ه .1111، بريوت، دار الفكر، نيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاين، حممد بن علي،  -
مكتبة الكوثر،  :، الرياضالروضة الندية شرح الدرر البهيةقنوجي، حممد ِصديق حسن خان، ال -

 ه . 1116
      مكتبة املعارف، بدون واريخ. :، بريوتالبداية والنهايةابن كثري، إمساعيل بن عمر،  - 
، وهي حيليلية الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ونقد متون احلديث: دراسة وطبيقيةرشيد عبد الغين،  -

الدكتوراه" من قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة عثمان بن "لية ارسالة علمية نال هبا صاحبها الدرجة الع
 فودي، صوكووو.


