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 احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وىلع آهل وصحبه ومن وااله.

لفيِّني األعالم من أمثال  ا بعُد: فإنَّ احَلْملَة اجلائرةَ ىلع بعض العلماء السَّ أمَّ
ليست جديدة، وليست مستغربة  فضيلة الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين 

 أيًضا!

ا كونُها ليست جديدة؛  مناشطه  فألنها ضاربٌة يف القدم منذ بدأ الشيخ أمَّ
ليعة املختلفة، واليت تأيت ادلعوة إىل نَّة، وحماربة الرشك وابلدع، يف الطَّ  اتلوحيد والسُّ

عوة إىل العقيدة الصحيحة، وإحياء  منها؛ فقد نذر فضيلتُه  حياتَه يف ادلَّ
نن، واللَّهج باملناداة باتِّباع الَهْدي انلَّبوي يف لكِّ شؤون احلياة، ولم يَقُُصْ   السُّ

بيل، بْل صنَّف مجلًة من  روس العلميَّة املاضية يف هذا السَّ جهوَده ىلع إلقاء ادلُّ
حيحة، رصاط اهلل إىل -بإذن اهلل-املؤلفات اهلادية  املستقيم يف بيان العقيدة الصَّ

واتلحذير مما يُضادُّها، وكشف خمالفات أعدائها، وبيان ما هم عليه من احنراف عن 
كيَّة وابلدع حبماس  احلق، ومنابذة صارخة هل، ودعوة رصحية إىل األعمال الرشِّ

ب     !منقطع انلظري، وتعصُّ

ا كونُها ليست مستغربةً  ب؛ فإنَّ وأمَّ ا سلف بيانُه من جهود ييعِّ أْن ينشأ عمن الطَّ مَّ
لفية األثريَّة املحمديَّة يف نُصة الشيخ  من املناقضني هلذه عداٌء شديٌد الطريقة السَّ
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مع -ضالالت ضالَّة، وجهاالت  جاهلة، يهإىل غريها من  الطريقة، انلَّاكبني عنها،
جيتمعون عليه، وحًًم يذودون  ديٌن يتعبَّدون اهلل به، وُُمتَمعٌ يف ُعرْف أهلها:  -ذلك

 عنه، ويناضلون دونه!

يخب -أيًضا-وهذا يُسلِمنا إىل القول املة ىلع الشَّ َذْت  أنَّ هذه احلملة الظَّ اَّتَّ
املة اجلائرة!طابًعا  ا جتاوزْت فيه احلدوَد املعروفة للحمالت الظَّ  خاصًّ

نَّة واشتغال دائم   ذلك أنَّه بسبب ما ُعرِف عن الشيخ  من اختصاص بالسُّ
واكنت ثمرةُ ذلك: هذه أفىن فيه ُعُمَره، فأسَمَر فيه يللَه، وأضىن فيه نهاَره،  ،باحلديث
وةَ  نَّة  الَّثَّ ة املتمثِّلة يف عرشات املؤلَّفات يف خدمة السُّ العلميَّة الفريدة املتمِّيِّ

 بويِّ وعلومه، من مثل: واحلديث الَّ 

اتُها ىلع  «سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها» - اليت زادْت جمَّلَّ
، اشتمل لك جمَّل ىلع مخس مئة  تِّ  حديث.( 500)السِّ

بيلرْ إ  »ومن مثل مؤلَّفه اجلليل:  - ، اذلي تناول «واء الغليل يف ختريج أحاديث منار السَّ
 واتلحقيق واتلخريج اذلي شمل آالف األحاديث انلبوية.فيه بالالكم 

ضعيف اجلامع الصغري »، و«صحيح اجلامع الصغري وزيادته»ومن مثل كتابيه:  -
 (15000) ما يزيد ىلع مخسة عرش ألف :بقسميه احلكم ىلع نَ ، اذلي تضمَّ «وزيادته

حديث مرفوع، واذلي أصبح املرجع األكرث شهرًة، واألقرب تناواًل ملعظم املشتغلنَي 
عوة. نَّة وادلَّ  بالسُّ
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 .«ضعيف سنن أيب داود»، و«صحيح سنن أيب داود»ومن مثل كتابه:  -

 .«ضعيف سنن الرتمذي»، و«صحيح سنن الرتمذي»ومن مثل كتاب:  -

 .« النسايئضعيف سنن»، و«صحيح سنن النسايئ»ومن مثل كتاب:  -

 .«ضعيف سنن ابن ماجه»، و«صحيح سنن ابن ماجه»ومن مثل كتاب:  -

نَّة بني »واليت اكنت أهمَّ أعمدة مرشوعه احلدييث اذلي أطلق عليه اسَم:  تقريب السُّ
 .«يدي عموم األمَّة

، «ضعيف الرتغيب والرتهيب»، و«صحيح الرتغيب والرتهيب»ومن مثل كتابه:  -
 . ريللحافظ عبدالعظيم املنذ

لإلمام ابلخاري . «ضعيف األدب املفرد»، و«صحيح األدب املفرد»ومن مثل كتابه:  -
. 

صفة صالة اليب صىل »ومن مثل كتابه الشهري اذلي ُيَعدُّ بمثابة دائرة معارَف يف  -
، املختُص اذلي يقع يف حنو مئيت صفحة «اهلل عليه وسلم من اتلكبري إىل التسليم

 أو قريب من ذلك. 

ة. - ل مرَّ ًرا أوَّ ات كبرية طبعت مؤخَّ ل املبسوط؛ فيقع يف ثالث جمَّلَّ  أما أصله املفصَّ

، واذلي ال يكاد حُيََص عدُد «حجة اليب »ومن مثل كتابه اآلخر الشهري أيضا:  -
حيَح من انتفع به ممن أراد أن تكون عمدتُه يف حجه وعمر ته اهلدَي انلَّبويَّ الصَّ

، واذلي جعل منه الشيخ اذلي جاَء واضًحا يف حديث جابر بن عبد اهلل 
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واياِت، واأللفاظ املختلفة  ُرق والرِّ األبلاين قاعدَة كتابه هذا، مع استقصاء الطُّ
 للحديث.

رة»ومن مثل كتابه:  - نَّة املطهَّ  .«آداب الزِّفاف يف السُّ

 .«حجاب املرأة املسلمة»ومن مثل كتابه:  -

ل املمنوع  - ل املرشوع واتلوسُّ ومن مثل كتابه اهلامِّ وانلَّافع اذلي ألَّفه بليان اتلوسُّ
ل: أنواعه وأحاكمه»بعنوان:   . «اتلوسُّ

فإذا ُضمَّ إىل ذلك عرشاُت الكتب والرسائل اليت قام بتحقيقها، أو َّتريج 
ثروةً علميًَّة ضخمًة ال تكاد جتد هلا نظريًا  احلصيلةُ  اكنتأحاديثها، أو اختصارها، 

 .يف العرص احلارض ألحٍد غريه رمحه اهلل

ون هل  م، ويصفونه  وذلا؛ جتُد أعالم علمائنا ومشاخينا يُقرُّ بالفضل واتلقدُّ
ًة. ر يف علم احلديث خاصَّ  بما هو أهل هل من صفات اإلمامة واتلحقيق واتلبحُّ

يخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازسماحة شيخنا افهذا  مة الشَّ املفيت    لعالَّ
ما رأيُت حتت أديم السماء اعلًما »العام السابق للمملكة العربية السعودية يقول: 

 !«باحلديث يف العرص احلديث مثل العالمة حممد نارص ادلين األبلاين

احلديث الصحيح اذلي أخرجه أبو داود يف سننه بإسناد صحيح عن أيب هريرة يف و
  أنَّ رسوَل اهلل  :إن اهلل يبعث هلذه األمة ىلع رأس لك مئة سنة من »قال
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الشيخ حممد »؟ قال: من ُمدد هذا القرن: سئل سماحته فُ . «جيدد هلا دينها
 .(1)«نارص ادلين األبلاين هو ُمدد هذا العرص يف ظين واهلل أعلم

اذلي عرفته عن »:  ويقول عنه العالمة الشيخ حممد بن صالح العثيمني
نَّة وحماربة  -وهو قليل-الشيخ من خالل اجتمايع به أنَّه حريص جدا ىلع السُّ

 ابلدعة. سواء يف العقيدة أم يف العمل. 

خالل قراءيت ملؤلفاته؛ فقد عرفُت عنه ذلك، وأنَّه ذو علٍم جمٍّ يف احلديث أما من 
روايًة ودرايًة. وأنَّ اهلل تعاىل قد نفع بما كتبه كثريًا من الَّاس، من حيث العلم، 
ومن حيث املنهاج واالجتاه إىل علم احلديث، وهذه ثمرة كبرية للمسلمني، وهلل 

ا من حيث اتلحقيقات ا  «!لعلمية احلديثية؛ فناهيك بهاحلمد، أمَّ

ينقل الشيخ عبد كما - وقد اكن العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي
لُّ األبلاينَّ إجالاًل غريبًا؛ حَّتَّ إنَّه إذا رآه مارًّا وهو يف درسه يف  -الرَّدَّة العزيز ُُيِ

 املسجد انلبوي قطع درسه وقام مسلًِّما عليه؛ إجالاًل هل!

، واإلقرار هل م والفضل يف بالدنا من الكم يف اثلناء عليه وكم ألهل العل
ا،  ر فيه، ما لو استقصيناه؛ لطال بنا احلديث جدًّ باتلضلُّع يف احلديث وعلومه، واتلبحُّ

 وحسُبك من القالدة ما أحاط بالُعنق.

                                                           

 .(9ص) فتاوى األلباين (1)
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هذا، وإنَّ فريًقا من الَّاس قد استشلكوا مجلَة استشاكالت متعلقة بعمل  الشيخ 
 اعة احلديث:يف صن

هُلا: ▪ بعض أعداء الشيخ ك -بعُض من ال علَم عنده بالفنِّ  هما يَستشلكُ  أوَّ
وخصومه اذلين أفىن حياتَه يف بيان احنرافهم وجتافيهم عن اهلدي البوي 

ملا  ؛«ه األبلاينحَ صحَّ »: يف حديٍث ما من قول كثري من طلبة العلم -الصحيح
باتلصحيح، وملا فيه من إهدار جهود يف ذلك من إيهام اختصاٍص للشيخ 

ابقني يف هذه الصناعة من أئمة الفن وعلمائه   .السَّ

  :جواب هذاف ▪

اأنَّ  (1 ٌ جدًّ لم يقصدوا أنَّ الشيَخ وحَده هو اذلي حكم ىلع احلديث م أنَّه ه بنيِّ
متفرًِّدا بذلك، ولم يقصدوا أيًضا إسقاط أو إهمال غريه من األئمة 

مني اذلين  نَّة انلبويَّة، وأعظم انلَّفَع جبهودهم فيهااملتقدِّ  .حفظ اهلل بهم السُّ

ٌه بدأه من بداية حياته : لكنْ  (2 يخ رمحه اهلل قد صار هل توجُّ ا اكن الشَّ لمَّ
العناية الفائقة بدرجات األحاديث يف العلمية، وسار عليه طيلة حياته يف 

منها يف مجيع أبواب العلم واالشتغال ادلائم ببيان الصحيح من الضعيف 
ا اكنت  .دروسه وحمارضاته ومؤلفاته ةً حبسن هذه املؤلفاُت متمِّيِّ ولمَّ

 دَ مقَص   يهفقد أصبحْت =  ترتيبها، وسهولة تناوهلا، ويرُس املراجعة فيها
ة ابلاحثني عن األحاديث وضعفها ، ولم يُقل أحٌد أبًدا بإسقاط جهود األئمَّ
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املتقدمة يف خدمة السنة، وال بتقديم مؤلفات الشيخ األبلاين عليها، هذا 
ثارٌة من علم  باحلدي

َ
 ث وعلومه.لم يقله أحٌد عنده أ

طيلَة حياته إىل الوقوف  اذلين طاملا اضُطرَّ - خصوم الشيخ وأعداَءهىلع أنَّ 
ب  فِخ يف وجه مرشوعهم القائم ىلع إحياء ابلدع وانلَّ  فيها، واملناضلة عنها، واتلعصُّ

هلا، والردِّ عليهم بالربهان، وبيان ما هم عليه من خمالفات عقدية كبرية، ومنابذة 
جعلوا من هذه العبارة السائغة اليت ال خطأ فيها أداةَ  -ول اهلل رصحية هلدي رس

انتقاص منه، ومن علمه، بمجرَّد ادلَّاعوى اليت ال  تشغيٍب ىلع الشيخ، وحماولة
 : بيِّناَت عليها

اَعَوى إ ْن لَْم يُق يُموا َعلَْيَها  َوادلَّ
 

اءُ   يَََ ْد ََ 
َ
ا أ اُعهَََ نَََ ََُْ

َ
نََاٍت أ يََِّ َََ  ب

 
 

 

ال حُتىص  اوأوهامً  يف تصحيحه وتضعيفه أخطاءً  أنَّ للشيخ  وثانيها: ▪
ُ يف وتراجعاٍت   إتقانه هلذا الفنِّ ومعرفته به. وجه كثرية تُغِّبِّ

 : جوابُهو ▪

ع  لفسه وال أحٌد ممن جُيلُّه ويستفيد من علمه بأنَّه  شيخ النَّ أ (1 لم يدَّ
وخيطئ، وهذا شأُن . بل هو برٌش مثل غريه يصيب معصوٌم من اخلطأ والوهم

وإذا اكن كبار األئمة يف  البرش مجيًعا، وليس الشيخ رمحه اهلل ببْدع  يف ذلك.
حصيت هلم أوهاٌم، فال َغرَو أن يكون سبيُل الشيخ سبيلَهم.

ُ
 الفنِّ أ
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يع  (2 بوجود هذه األخطاء واألوهام لكنَّ هذا: ال يمنع من مطابلة من يدَّ
دة، الكبرية اليت تقدح يف معرفة الشيخ و حَّتَّ يمكن علمه بأمثلة حمدَّ

ا إلقاُء القول ىلع  مناقشتُه فيها، ، وأمَّ مناقشًة علميًَّة قائمًة ىلع أساس  بنيِّ 
ة اليت ال تُكلِّف صاحبَها  اعوى العريضة العامَّ عواهنه، وإطالق اتلُّهم وادلَّ
شيئًا، فهذه ال يعجز عنها أحد، ولو اكن أجهل انلاس، ومن َثمَّ فلم يكْن هلا 

ادق، اذلي يُريد أيُّ قيمة  يف ميدان ابلحث العليم، وانلِّقا ش العليم اجلادِّ الصَّ
اَر اآلخرة، والوصول إىل احلقِّ فحسُب.   به صاحبُه اهلَل وادلَّ

وثالث االستشاكالت: أنَّه ال جُيوز ألحد يف هذا العرص أن يصحح ويضعف  ▪
ثًا إال إذا اكن حافًظا ا لم يبَق ال حُمدِّ  حافٌظ، لم جيُز ألحد ادلخول يف هذا ، ولمَّ

ن الشيخ األبلاين رمحه اهلل بدخوهل يف هذا قد اقتحم ما ليس هل، الشأن، واك
 وهجم ىلع ما ال يسوغ هل.

 وجوابُه:  ▪

ة اذلين صنَّفوا ادلواوين ومجعوا أنَّ  (1 ا ينبيغ أْن ينبَّه عليه ابتداًء: أنَّ األئمَّ ممَّ
نن لم يكونوا ىلع  فمنهم واحد  فيما يوردونه من احلديث فيها، سبيل السُّ

حيح وجرَّده، ومنهم من مجع الصحيح من اشرت ط يف مجعه احلديث الصَّ
 وخلط به غريه مما هو دونه من حسن وضعيف. 
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ا اذلين جرَّدوا الصحيح فهم أيًضا ىلع درجات ورتب - ، فمنهم من ُسلِّم هلم فأمَّ
حوه أنه كذلك، اكإلمامني أيب عبد اهلل ابلخاري، وأيب احلسني  حبميع ما صحَّ

تهما األمة بالقبول. ين تلقَّ اج، يف صحيحيهما، الَّلَّ  مسلم بن احلجَّ
، اكإلمام ابن خزيمة يف صحيحه، وأيب عبد ومنهم من نوزع يف بعض ذلك -

 اهلل احلاكم يف مستدركه.

نن، كسنن  - ا من مجع إىل الصحيح غريَه ولم جيرِّده، فعليه اعمة كتب السُّ وأمَّ
مذي،  وأيب عبد الرَّمحن النَّسايئ، أيب داود السجستاين، وأيب عيىس الرتِّ

ُربَّما الواحد منهم ىلع حكم احلديث عنده، و نصَّ  ُربَّماثمَّ إنَّ هؤالء  .وحنوهم
صَّ عليه؛ فقد . وما نَ لم ُُيرِّد الصحيح وقد ُعِلم أنَّه صَّ ينُ ولم  سكت عنه

؛ إما لعدم اعتباره رشًطا يراه غرُيه  معترًبا رشًطا ينازعه فيه غرُيه من أهل الفنِّ
ا لعدم حتقيق   .يف احلديث ه الرشط املتفق عليهيف صحة احلديث، وإمَّ

اكعتبار اإلرسال علًة قاعدة وباجلملة؛ فينشأ اخلالف إما من خالف يف  -
لقاعدة بعد لوإما من خالف يف حتقيق أو عدم اعتبارها، يف الصحة قادحًة 

 . االتفاق عليها

نشأِت احلاجُة إىل َسرْب األحاديث، والكشف عن صحيحها من  فمن هنا:
امون به، اذلين قويت آتلهم، وثبتت معرفتهم، ضعيفها ، وصار للحديِث أهلُه القوَّ
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قون قواعد ا نن وحيقِّ رونها حتريًرا فأخذوا ينظرون يف السُّ ثلُّبوت عليها، وحيرِّ
 بالًغا.

رأٌي مبثوث يف مقدمته املشهورة  قد اكن أليب عمرو ابن الصالح  (2
أن؛  مفاُده: الوقوف عند ما نصَّ عليه األئمة يف علوم احلديث يف هذا الشَّ

فإنَّه املتقدمون يف كتبهم املعتمدة، وعدم اتلجاُُس ىلع احلكم فيما سكتوا عنه، 
حديًثا صحيح إذا وجدنا فيما يُْروى من أجزاء احلديث وغريها »: قال 

ته يف يشٍء من اإلسناد ، ولم جنده يف أحد الصحيحني، وال منصوًصا ىلع صحَّ
جزم احلكم نتجاُُس ىلع ؛ فإنَّا ال احلديث املعتمدة املشهورة  أئمةت  مصنَّفا

ر يف هذه األعصار ته، فقد تعذَّ حيح بمجرَّد اعتبار  بصحَّ االستقالل بإدراك الصَّ
األسانيد؛ ألنَّه ما من إسناٍد إال وجند يف رجاهل من اعتمد يف روايته ىلع ما يف 

بط واإلتقان حيح من احلفظ والضَّ ؛ فآل األمر إذن كتابه َعر يًّا عما يُشرتُط يف الصَّ
عتمدة املشهورة، اليت إىل االعتماد ىلع ما نصَّ عليه أئمة احلديث يف تصانيفهم امل

 .(1)«يُؤمن فيها لُشهرتها من اتلغيري واتلحريف...

قد خالفه فيه األكرثون من ، وهذا املذهُب اذلي حنا إيله أبو عمرو 
؛ ل املقتدر، خوَض غمار قد أجازوا ف املحققني يف هذا الفنِّ اتلَّصحيح للمتأهِّ

 :وممَّن نصَّ ىلع ذلك

                                                           

 .(17، 16صابن الصالح )، معرفة أنواع علوم احلديث (1)
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ن »: فإنَّه قال؛  اإلمام الووي ▪ واألظهر عندي جوازُه ملن تمكَّ
 .(1)«وقَو يَْت معرفُته، واهلل أعلم

ب أبا عمرو يف  ؛العرايق حلافظ ا ▪  (2)«اتلقييد واإليضاح»فإنَّه تعقَّ
ح »: وقال حه الَّوويُّ هو اذلي عليه عمل أهل احلديث؛ فقد صحَّ وما رجَّ

مهم فيها  تصحيًحا؛ فمن مجاعٌة من املتأخرين أحاديَث لم جند لم تقدَّ
املعارصين البن الصالح: أبو احلسن يلع بن حممد بن عبد امللك ابن 
ح أيضا من املعارصيَن هل: احلافظ ضياء ادلين حممد  ان... وممَّن صحَّ القطَّ
ح احلافظ زيك ادلين عبد العظيم بن عبد  بن عبد الواحد املقديس... وصحَّ

ح الطبقة اليت تيل ه ح احلافظ القوي املنذري... ثم صحَّ ذه أيضا؛ فصحَّ
حت الطبقة اليت  ميايط... ثم صحَّ رشف ادلين عبد املؤمن بن خلف ادلِّ

بيك... ولم »حىت قال:  «تيل هذه وهم شيوخنا: فصحح الشيخ تيق ادلين السُّ
يزل ذلك دأَب من بلغ أهليَّة ذاك منهم، إال أنَّ منهم من ال يقبل ذلك 

مون، وربَّم ر عليه منهم، وكذا اكن املتقدِّ نْك 
ُ
ح بعُضهم شيًئا، فأ ا صحَّ

 .«تصحيحه، واهلل أعلم

                                                           

 .(28ص)التقريب والتيسري (1)

 .(24، 23ص) (2)
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فقد انكشفت حقيقة ادلعوى، وتبنيَّ منهج أهل احلديث وما رشطوه وبذلك؛ 
رشطهم، فليس منهم، وليس هل أن يتلكم يف العلم، وإنَّما  رشط غرييف ذلك، فلك من 

الكن، وهو حسبنا ونعم الوكيل. واهلل املستعان، وعليه اتلُّ  يَِكل األمر إىل أهله.
 وصىلَّ اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني. واحلمد هلل رب العاملني.
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