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Abstract:
The early generations of the companions of the Prophet and their
followers Tabi’ in and Taba al- Tabi’in attempted to preserve the
Prophetic traditions. Later on Muhadditheen collect and compiled the
Hadith collections according to their best abilities. The most
important collections are Sihah Sitta, the most authentic six books, in
the field of hadith. Sheikh Abū 'Abd Rahman Nāsir al Dīn Albānī is
the one, who challenged the authenticity Sihah, Sitta and other books
of Hadith such as al- Adab al-Mufrād , al-Targheb wa-Tarhaib.
Sheikh al-Albānī divided the Adab al Mufrad into Sahīh and Da’īf
Al-Adab al Mufrad. He did Takhrīj of ahadīth relying on his own
books and sayings for argumentation, I have founded some errors and
mistakes during the editing of the ahadīth of Da’īf Al-Adab al
Mufrad. This article analyzes the work of Sheikh al Albānī and his
criticism on the authenticity of the Prophetic hadiths of al-Adab ul
Mufrid.
Key Words: Hādith and its sciences, bukhari,Mistakes of Sheikh al
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رسوال م َ
ِِهي.........الخ".
ْ
ِهي آ َياتِ ِه َويُ َز ّك ِ ْ
ِن أنْف ُِس ِه ْم َي ْتلُو عَلَ ْ ِ ْ
َ ُ
أما بعد:

233

1

فهذا البحث المختصر تشتمل عىل كتاب "األدب المفرد "لإلمام محمد بن اسماعيل

البخاري الذي حققه الشيخ محمد ناصر الدين األلباين ثم تصرف فيه وخالف عن منهج
المؤلف فقسمه إىل "صحيح" و "ضعيف" وأثناء التحقيق قد وقع يف بعض األوھام والتسامحات
يف تخريج الحديث وتضعيفه وقد وقفت عىل ھذه األوھام أثناء دراسة األسانيد ألحاديث

"ضعيف األدب المفرد" وسأذكر يف ھذا البحث ھذه األوھام والتسامحات للشيخ األلباينو،وكان

اسم البحث ":بيان تسامحات الشيخ األلباين يف تحقيق "األدب المفرد" لإلمام البخاري".
يشتمل ھذا البحث عىل أربعة مطالب وھي .....
المطلب األول :ترجمة موجزة للشيخ األلباين

المطلب الثاين :نبذة مختصرة عن "األدب المفرد "لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري
المطلب الثالث :نبذة مختصرة عن "ضعيف األدب المفرد"للشيخ ناصر الدين األلباين

المطلب الرابع :بيان تسامحات الشيخ األلباين يف تحقيق أحاديث "ضعيف األدب
المفرد"

المطلب األول :ترجمة موجزة للشيخ األلباين

اسمه ونسبه :ھو الشيخ أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجايت بن آدم

األلباين"

2

والدته و نشأته:كانت والدته عام 2331ه الموافق 2521م يف مدينة أشقودرة عاصمة

ألبانية يف ذلك الوقت.

نشأالشيخ األلباين ىف أسرة متدينة وفقَتة فقد تخرج والده الحاج نوح الحنفي رحمه

اهلل يف المعاھد الشرعية يف العاصمة العثمانية 3ورجع إىل بالده لخدمة الدين وتعليم الناس ما
درسه.

4

دراسته و شيوخه

كان الشيخ األلباين حُت ھاجر والده قد شارف عىل التاسعة من عمره وأدخله والده يف

مدرسة "جمعية اإلسعاف الخَتي"وأتم فيها المرحلة االبتدائية لكن لم يكمل دراسته يف

مدرسة النظامية ووضع له والده برنامجا خاصا حيث حفظ الشيخ األلباين القرآن عىل يد والده
درسه"مراىق
و،ودرسه بعض كتب الصرف والنحو ومختصر القدورى يف الفقه الحنفي وبعد ذلك ّ
ّ
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الفالح" يف الفقه الحنفي و"شذور الذھب" يف النحو.

مهنته

أخذ عن يد أبيه مهنة اصالحات الساعات فأجادھا حىت صار من أصحاب الشهرة فيها

وأخذ يكسب رزقه منها.

أسماء شيوخه

اتفق ك ل من ترجم للشيخ األلباين عىل أن عدد شيوخه لم يبلغ إال أربعة بل ذكر

بعضهم ثالثة.وھؤالء ....

"نوح نجايت بن آدم األلباينو ،الشيخ محمد سعيد الربھاينو،محمد بهجت البيطارو،

الشيخ محمد راغب الطباخ

5

وھذا األمر معروف عند معاصري الشيخ األلباين أنه تعلم العلم من بطون الكتب

دون تعلم الشيوخ والمحدثُت كما جرى عليه سنة السلف منذ زمن الصحابة حىت إىل عصرنا
ھذا.

أسماء تالمذته

قال الشيخ إبراھيم الشيباين:تتلمذ عىل يد الشيخ األلباين كثَت من الناس و،فممهن

من تلمذ عىل يديه مباشرةو ،وھم قليل و،وممهن تلمذ به من غَت مباشرة أي تلمذ عىل كتبه
ومحاضراته وھم كثَتون

ھنا نذكر بعض أسماء من تتلمذوا عىل يديه مباشرة.

الشيخ حمدي عبد المجيد السلفيو،الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق السلفيو،الشيخ

مقبل بن ھادي الوداعيالشيخ عبد الرحمن األلباين (ابنه) حمد بن إبراھيم الشيباين.

6

وفاته:كان وفاة الشيخ األلباين يف يوم السبت الثاين والعشرين من جمادى األخرة لعام

عشرين وأربع مائة وألف من الهجرة النبوية الموافق 2555م بعد العصر.

7

من تصنيفاته :ألف الشيخ األلباين كتبا كثَتة و-أيضا -حققها كتب األئمة عىل حسب

تأييد مذھبه وخرج أحاديثها واعتمد يف تحقيقاته وتخريجاته عىل مخطوطات المكتبة الظاھرية

ألن الشيخ األلباين بدأ القراءة من المكتبة الطاھرية بدمشق بعد ما تأثر بأبحاث مجلة "المنار"

وتوجه إىل علم الحديثو،و-أيضا -من المعروف أنه حنفي قديم المذھب ثم تركه وقال أنه من
أھل السلفية وعىل مذھب السلف الصالحُت بدون مذاھب األئمة األربعة يف الفقهو،ولكنه لم
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يتعلم العلم من أيدى الشيوخ كسلف الصالحُت وطلب علم الحديث بقراءة الكتب يف المكتبة

الظاھرية و،من ھنا بدأ عمل التأليف والتخريج والتنقيد والتحقيق وسأذكر بعض أسماء الكتب

من أعماله:

"سلسلة األحاديث الصحيحة"والضعيفة"و،صحيح وضعيف الًتغيب والًتھيبو،

"صحيح وضعيف األدب المفرد"و"،صحيح و ضعيف الجامع الصغَت وزياداته بتحقيقه وشارك

معه الشيخ زھَت الشاويش"و"،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة"و"،صحيح وضعيف سنن أيب
داؤد"و"،صحيح وضعيف سنن الًتمذي و"،صحيح وضعيف سنن النسايئو،صفة صالة النيب

ﷺو"،إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل"".التوسل أنواعه وأحكامه".

قد كان للشيخ جهود علمية وبعض خدماته منها....

 oكان الشيخ األلباين يحضر ندوات العالمةالشيخ محمد بهجت البيطار مع بعض
أساتذةالمجمع العلمي بدمشق إذ كانوا يقرؤون "ديوان الحماسة " أليب تمام.

 oاختارته كليةالشريعة يف "جامعة دمشق"ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصةبموسوعة
الفقه اإلسالميو،اليت عزمت الجامعة عىل إصدارھا عام ( 2511م).

 oطلبت إليه الجامعةالسلفيةيف بنارس "الهند" أن يتوىل مشيخة الحديثو،فاعتذر عن ذلك
لصعوبة اصطحاب األھل واألوالد بسبب الحرب بُت الهند وباكستان آنذاك

 oاختَت عضوا ً للمجلس األعىل للجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية ( 2351ه 2354 -ه).
 oزار قطر والىق فيها محاضرةبعنوان "مزنلة السنةيف اإلسالم".

 oزار الكويت واإلمارات والىق فيهما محاضرات عديدةو،وزار -أيضا  -عددا ً من دول أوروباو،والتىق
فيها بالجاليات اإلسالمية والطلبة المسلمُتو،والىق دروسا ً علمية.

 oقررت لجنة االختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات اإلسالمية منح الجائزة عام

2125ه 2555 -مو ،وموضوعها "الجهود العلمية اليت عنيت بالحديث النبوي تحقيقاً

وتخريجاً ودراسة " لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين األلباين السوري الجنسيةو،تقديرا ً
لجهوده القيمة يف خدمة الحديث النبوي تخريجاً وتحقيقاً ودراسة وذلك يف كتبه اليت تربو

عىل المئة8.

تنبيه

ھذا األمر معروف أن الشيخ األلباين لم يحفظ من ھدي النيب ﷺ شيئا وكما ذكر

الشيخ الشيباين أن بعد التأثر بمجلة المنارو،ذھب الشيخ األلباين إىل المكتبة الظاھريةو،ويقرأ
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الكتب من الصباح إىل الليل حىت بعد مدة قليلة قام موظفو المكتبة بوقف غرفة خاصة للشيخ

األلباين.9

وھذا يدل عىل أنه أخذ المعلومات من قراءة الكتب الموجودة يف المكتبة الظاھرية

وليس له شيخ يف علم الحديث كما جرى عليه عادة المحدثُت منذ زمن الصحابة رضوان اهلل

علِهي أجمعُتو،وبعد مدة قليلة أنه نسخ كتاب الحافظ العرايق "المغٍت عن حمل األسفار يف

األسفار".10

المطلب الثاين  :نبذة مختصرة عن "األدب المفرد" لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري
تسمية الكتاب":األدب المفرد"

معناه:األدب الذي يتأدب به األديب من الناسو،سمي أدبا ألنه يأدب الناس إىل المحامد وينهاھم

عن المقابح"

11

المفرد:ھو الواحدو،أي األدب المتعلق بك ل فرد من المسلمُت.

نبذة مختصرة عن المؤلف:ھو اإلمام الحافظ المحدث أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي

البخاري

12

وكان والده إسماعيل فكان عالما جليالو،قال اإلمام البخاري عنه":سمع أيب من مالك

بن أنسو،ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه وروي عنه العراقيون"

ولد البخاري يوم الجمعةبعد الصالةلثالث عشرةليلةخلت من شوال سنةأربع

وتسعُت ومائةللهجرة(251ه) وتويف والده وھو صغَت فكلفته أمهو،وأحسنت تربيته .وروي أنه
أصيب يف عينيه وھو صغَت فحزنت أمه حزنا شديدا ولجأت إىل ربها بالدعاءو،فرأت إبراھيم

الخليل عليه السالم يف المنامو،فقال لها:يا ھذهو،قد رد اهلل عىل ابنك بصره لكثرةبكائكو،شك

البلخيو،أو كثرة دعائك فأصبحنا وقد رد اهلل عليه بصره.

قال اإلمام البخاري ":فلما طعنت يف ست عشرة سنةو ،كنت قد حفظ كتب ابن المبارك

ووكيع وعرفت كالم ھؤالء– يعٍت أصحاب الرأي."-

و-أيضا -قال":ثم خرجت مع أمي وأخي إىل الحجو،فلما طعنت يف ثمان عشرةسنة صنفت

كتاب قضايا الصحابة والتابعُت ثم صنفت التاريخ بالمدينة عند قرب النيب ﷺ.

وكان رحمه اهلل قوي الذاكرة سريع الحفظ ذكر عنه المطلعون عىل حاله ما يتعجب منه

األذكياءو،ورحل البخاري يف طلب الحديث إىل سائر محدثي األمصار وكتب بخراسان
وال ِجبالو،ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر وغَتھا.
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من كبار شيوخه :أخذ اإلمام البخاري ھذا العلم الشريف من كبار األئمة الحفاظو،قد

ذكر أھل العلم أسماءشيوخه يف ترجمتهو،ورتمهب وھذبهم عىل حسب مناھجهمو،عىل سبيل

المثال فممهن من صنفهم عىل ترتيب المعجم كالمزي يف "تهذيب الكمال"وذكرھم الذھيب يف

السَت عىل البلدان وذكرھم أيضاً عىل الطبقات وقد تبعه الحافظ ابن حجر فيذكرھم عىل
الطبقات.

وقال اإلمام البخاري":كتبت عن ألف وثمانُت رجال ً ليس ممهن إال صاحب حديث".

من أشهرتالمذته:

روى عنه خلق كثَت أشهرھم:اإلمام أبو عيىس الًتمذي وأبو حاتم وإبراھيم بن

إسحاق الحريب وأبو بكر بن أيب الدنياو،وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أيب عاصم و ،وأبو بكر محمد بن

إسحاق بن خزيمة وغَتھم

وفاته:تويف رحمه اهلل وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صالة العشاءو،ودفن

يوم الفطر بعد صالة الظهرستةوخمسُت ومائتُت (112ه)13.

ثناء العلماء عليه

اتفق أھل العلم أنه إمام زمانه يف علم الرواية والدراية وأثٌت عليه كثَت من شيوخه

ولم أذكر جميع أقوالهم الواردة يف مدحه وثنائه بل سأذكر بعض منها عىل سبيل اإلختصار – إن
شاء اهلل –

قال اإلمام أحمد بن حنبل":انتىه الحفظ إىل أربعةمن أھل الخراسان:أبو

زرعةالرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري".

قال محمد بن بشار":حفاظ الدنيا أربعة":أبو زرعةبالري ومسلم بن حجاج بنيسابور

وعبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارة "

قال اسحاق بن راھويه":يا معشر أصحاب الحديث اكتبوا عن ھذا الشاب فإنه لو كان يف

زمن الحسن بن أيب الحسن الحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه".

14

قال اإلمام مسلم بن الحجاج":ال يبغضك إال حاسد وأشهد أن ليس يف الدنيا مثلك".

و-أيضا – وقبل بُت عينيه وقال":دعٍت أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد

المحدثُت وطبيب الحديث يف علله"15.

قال اإلمام الًتمذي":لم أر أحدا بالعراق وال بخراسان يف معٌت العلل والتاريخ

ومعرفةأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري" قال اإلمام الًتمذي":لم أر أحدا
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بالعراق وال بخراسان يف معٌت العلل والتاريخ ومعرفة أسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل

البخاري"16

قلت:أثٍت عليه كثَت من األئمةالكبار وقد اكتفيت بذكر ھذه األقوال.

تعريف األدب المفرد

اإلمام البخاري رحمه اهلل له شأن عظيم فألف رحمه اهلل كتابا حديثيا وسماه "الجامع

الصحيح "وجمع فيه مجموعة من األحاديث الصحيحة النافعةيف جميع جوانب الحياة اليومية
لتكون أمة خَت األنام ﷺ تأدب بأدابها والتحلي بمكارم أخالق النبويةعىل صاحبها

الصلوةوالسالمو،ألن النيب صىل اهلل عليه وآله وسلم قال بلسانه النبوة"إنما بعثت ألتمم مكارم
األخالق"

17

إن اإلمام البخاري قد ضمن يف"صحيحه" كتابا لألدب وھو الكتاب الثامن والسبعون

من صحيحه وتحت ھذا الكتاب ذكر ثمانيةوعشرين ومائةبابا وأما عدد األحاديث اليت خرجها
فيه قد بلغت حواىل ثالثمائةحديثا.

لكنه لم يكتف بذلك حىت أفرد لألدب كتابا مستقال وسماه":األدب المفرد"جامعا

لألداب اإلسالميةو،فهو بحق موسوعةإسالميةيف األدابو،يجب عىل ك ل مسلم أن يقتنيها لينتفع
بما تحويه من كنوز سنة نبوية شريفة .تناول فيه األداب الشرعية مع ذكرفيه بعض أقوال

الصحابة والتابعُت.

عدد أبواب "األدب المفرد "وعدد أحاديثه
عدد األبواب:ذكر اإلمام البخاري فيه  211باباو،

أول باب "ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا" إىل "باب ال يكن بغضك تلفا"

عدد األحاديث18)2311(:

تفصيل األبواب :عقد اإلمام البخاري( )211باباو،وھذه األبواب تتعلق بجميع جوانب

حياة اإلنسان وأنه جمع تحت ك ل باب أحادبث الباب وھي تتكلم عن بر الوالدين ووجوب صلة
الرحم والحث عليها مع ذكر الوعيد الذي يهدد قاطع الرحم واألداب مع الموايل ثم يتكلم أداب
األبناءوالبناتو،ومع الجَتان وأداب معاملةاأليتام .وإىل ما يجب عىل اإلنسان من احًتام
اآلخرين والسعيفي مصالحهمو،وعدم التكرب والسخرية.فكتاب األدب المفرد جمع كثَتا من
األداب اليت حث عليها رسول اهلل ﷺ.
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كان اإلمام البخاري أمَت المومنُت يف معرفةالعلل ومعرفةالصحيح من الضعيف

وكان له عناية خاصةيف علوم الحديث وكان رحمه اهلل ليس فقط محدثا بل كان مجتهدا إماما يف
علم الجرح والتعديلو،ولك ل مؤلف ھدف ومنهج و،عىل سبيل المثال صنف اإلمام
البخاري"الجامع الصحيح"وأمامه ھدف كما نص عليه كثَت من أھل العلم يف سبب تأليفه وھو
جمع األحاديث الصحيحة و،وبسبب ھذا فاھتم اإلمام البخاري إھتماما بليغا يف إيراد األحاديث
النبويةيف "الجامع الصحيح".
وأما منهج اإلمام البخاري يف تأليف "األدب المفرد" كان مختلفا عن منهج "الجامع

الصحيح"وجمع فيه"أداب النيب صىل اهلل عليه وآله وسلم لما صح عنده" ولكنه لم يلتزم كما
التزم يف تأليف "الجامع الصحيح"ولكن ليس ھذا المعٌت أن المؤلف رحمه اهلل لم يعرف األصول

والقواعد عند تأليف "األدب المفرد" ثم تعلم قواعد علم الجرح واألصول وألف"الجامع

الصحيح"والتزم فيه األصول والقواعد الحديثية وأخرج األحاديث الصحيحة فقط.وأما
المنهج الذي اختاره اإلمام البخاري يف "األدب المفرد"وھو يف النكات التايل ......

 oيذكر اإلمام البخاري اسم الباب أوال ثم يأيت حديث الباب .اختار -رحمه اهلل  -يف تبويبه

منهجا كمنهج الذي اختار يف "الجامع الصحيح" وربما يذكر جزءاآليةمن القرآن أو ربما
يذكر طرف الحديث.

 oثم يذكر حديث الباب
 oيذكر أقوال الصحابةوالتابعُت بمناسبة الباب

 oيشتمل "األدب المفرد" عىل األحاديث المرفوعة والموقوفة و-أيضا -يوجد فيه روايات لبعض
المجاھيل ولرواة الضعفاء.

المطلب الثالث :نبذة مختصرة عن "ضعيف األدب المفرد"للشيخ ناصر الدين األلباين

حقق الشيخ األلباين "األدب المفرد" لإلمام البخاري وعلق عليه األحكام ثم قسمه إىل
"صحيح" و "ضعيف" كما أشار إليه يف مقدمة "ضعيف األدب المفرد" أن ھذا التقسيم "ھو األنفع

لعامة المسلمُت و،بل وخاصمهت"

19

قلت :يف ھذا التعامل بعض المؤخذات وقد ذكرت بعض منها ....
 -2فيه مخالفة صريحة عن منهج المؤلف رحمه اهلل.
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 -0تقسيم بعض كتب اإلمام البخاري إىل "صحيح" و"ضعيف" ھذا من بدعات الشيخ األلباين
ألن ليس لنا نظَت عند السلف.

 -3جناية الشيخ األلباين مع كتب المحدثُت تدل عىل قلة إطالعه عىل مذاھب المحدثُت
وأحوالهم يف تخريج األحاديث الضعيفة يف كتمهب وھم يعرفونها.

 -1إن المحدثُت ربما يخرجون األحاديث الضعيفة متعمدا ألن األحادبث الضعيفة معمولة
بها عندھم وھذا األمر معروف عند ك ل من يشتغل بهذا العلم والمحدثون ال يردون

األحاديث الضعيفة مطلقا كما يرد الشيخ األلباين.

 -1ضعف الشيخ األلباين مجموعة أحاديث "األدب المفرد"لم يكتف بهذا بل أخرج منه
ووضعها يف جزء وسماه"ضعيف األدب المفرد" وعدد األحاديث اليت حكم عليها بالضعف ھي
سبعة عشر ومائتُت.

 -1ربما ذكر الشيخ األلباين بعد تضعيف الحديث يف سلسلته "الضعيفة والموضوعة" فلم
يفرق بُت الحديث الضعيف و الموضوع و،وھكذا جمعه يق حكم واحد و،وھذا خطَت جدا ألنه
لم يفرق بُت حكم الحديث الضعيف والموضوع.

 -1يف ھذا الجمع مخالفة صريحة عن القواعد الحديثية واألصول ألن عند المحدثُت فرق
واضح بُت اصطالح "الضعيف" و"الموضوع".

 -1خالف الشيخ األلباين يف األصول والقواعد المجمع عليه والمعمول بها عند أھل العلم منذ
مئات سنوات ودليله ھذا تقسيم الكتب الحديثية و-أيضا-كما تعامل مع "األدب المفرد".

المطلب الرابع :بيان تسامحات وأوھام الشيخ األلباين يف تخريج وتضعيف أحاديث

"األدب المفرد"

أثناء دراسيت ألحاديث "ضعيف األدب المفرد" ووجدت أن الشيخ األلباين قد صدر منه

بعض التسامحات يف تضعيف أحاديث "األدب المفرد"وسأذكر ھذه التسامحات يف النكات التايل
– إن شاء اهلل .-

األول:تسامحات الشيخ األلباين يف إيراد األحاديث.

الثاين:تسامحات الشيخ األلباين يف بيان أسماء الرواة وعلة الحديث.
الثالث:تصرفات الشيخ األلباين يف "األدب المفرد"

الرابع:اعتماد الشيخ األلباين يف تضعيف الرواة عىل "المختصرات"

األول :تسامحات الشيخ األلباين يف إيراد األحاديث
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212

سأذكر يف ھذا القسم األحاديث اليت حكم عليه الشيخ األلباين بالضعف وذكرھا يف

"ضعيف األدب المفرد" ولكنه صححها يف كتبه األخرى.

الحديث األول :قال اإلمام البخاري :حدثنا آدم بن أيب اياس قال :حدثنا ابن أيب ذئب

قال:حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا ھريرة يتعوذ من إمارة الصبيان

والسفهاء....الخ"

20

حكم عليه الشيخ األلباين وقال":ضعيف إال جملة التعوذ "الصحيحة"(.)3252

ورجعت إىل سلسلته "الصحيحة" ووجدت ھنا أنه صححه يف سلسلته وذكر ھذا ھذا

الحديث متابعا لحديث أيب صالح وقال ":وقد توبع أبو صالح و،فقال سعيد بن سمعان قال سمعت

أبا ھريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء.

فقال سعيد بن سمعان :فأخربين ابن حسنة الجهٍت أنه قال أليب ھريرة ما أية ذلك ؟

قال "أن تقطع األرحام و،ويطاع المغويو،ويعصي المرشد"

رواه البخاري يف األدب المفرد (: )22حدثنا أدم بن أيب أياس قال حدثنا ابن أيب ذھب

قال :حدثنا سعيد...الخ".

قلت (اي الشيخ األلباين)":سعيد بن سمعان ثقة فحديثه عن أيب ھريرة صحيح وھو

موقوف يف حكم المرفوع و،ألنه ال يقال بمجرد الرأي كما ھو ظاھر ويشهد له الطريق األوىل"

21

انتىه كالمه

قلت :ضعف الشيخ األلباين ھذا الحديث الصحيح يف "ضعيف األدب المفرد" وصححه

يف سلسلته "الصحيحة".

الحديث الثاين :قال اإلمام البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا ھشام عن قتادة عن

الحسن (البصري) عن سمرة قال :قال النيب ﷺ":ال تالعنوا بلعنة اهلل وال بغضب اهلل وال
بالنار"

22

قال الشيخ األلباين ":ضعيف "الًتغيب (....)143/3الخ"

23

قلت :تسامح الشيخ األلباين وتناقضفي حكمه فحكم عليه بالصحة يف تعليقاته أخرىو،

قال يف "صحيح الًتغيب والًتھيب"":حسن لغَته"

24

و-أيضا -قال يف "صحيح سنن الًتمذي" ":صحيح" الصحيحة (.25")453

الحديث الثالث:قال اإلمام البخاري حدثنا سعيد بن عفَت قال حدثنا يحِت بن أيوب

و،عن ابن زحر عن أيب الهيثم و،عن أيب سعيد قال ":ال حليم إال ذوعثرة و،وال حكيم إال
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26

قال الشيخ األلباين":ضعيف اإلسنادو،فيه ابن زحر واسمه عبيد اهلل ضعيف ويف الباب

عن معاوية بالشطر الثاين منه يف الكتاب اآلخر".

وأخرجه اإلمام البخاري بسند ثانو،وقال:حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وھب و،عن

عمرو بن حارث و،عن دراج عن أيب الهيثم عن أيب سعيد .....مثله"
قال الشيخ األلباين ":ضعيف" المشكاة ).)1512

27

قلت :حكم عليه مبهما ثم اكتىف باإلحالة إىل "مشكاة المصابيح"ورجعت إليه فوجدت

ھنا قول الشيخ األلباين ....

أنه قال عنه يف الهامشرقمه (":)2انظر كالم الحافظ ابن حجر عن ھذا الحديث يف

الرسالة الملحقة يف آخر الكتاب"

28

فرجعت إىل الرسالة الملحقة  -اليت أشار إليها  -يف آخر الكتاب فوجدت ھنا كالم تدل

صحة الحديث ويف كالم ابن حجر حجة عليه ال له.

كما يظهر من كالم ابن حجر وسأذكر خالصة كالمه وھو...
قال ":الحديث الثالث :حديث "ال حكيم إال ذوتجربة وال حليم إال ذوعثرة "

قلت(القائل ابن حجر):أخرجه أحمد والًتمذي و،والحاكم من طريق عمرو بن

الحارث عن دراج أيب السمح عن أيب الهيثم عن أيب سعيد و،قال الًتمذي حسن غريب وقال

الحاكم  :صحيح اإلسناد"

قلت (القائل ابن حجر):وقد صح ابن حبان ھذه النسخة من رواية ابن وھب عن

()2/4عمرو بن الحارث عن دراج عن أيب الهيثم عن أيب سعيدو،فأخرج كثَتا من أحاديثها يف
"صحيحه"

29

الحديث الرابع :قال اإلمام البخاري :حدثنا موىس بن إسماعيل قال حدثنا عبد

الواحد قال حدثتنا عجوز من أھل الكوفة –جدة عىل بن غراب – قالت حدثتٍت أم مهاجر قالت
:سبيت يف جواري من الروم ".....الخ

30

وزاد فيه مؤلفه بقول أم مهاجر وھو "فكنت أخدم عثمان".31
(أخرجه اإلمام البخاري يف "األدب المفرد" برقم الحديث ( )2115مكررا بزيادة

ألفاظ )

قال الشيخ أأللباين :ضعيف – "الصحيحة" تحت الحديث ()311

32
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قلت  :فيه أمران :

األول :ضعفه الشيخ األلباين ولم يبُت علتهوھذا الجرح ممهب.

الثاين :اكتىف باإلحالة إىل سلسلته "الصحيحة".

فرجعت إليه ووجدت أن الشيخ األلباين يستدل به مشروعية "خنت النساء عند

السلف" وإلتمام الحجة ذلك بعض األثار وقال :

"واعلم أن خنت النساء كان معروفا عند السلف خالفا لما يظنه من ال علم عنده

فإليك بعض األثار يف ذلك....الخ"

33

وھنا ذكر ھذا األثر إلتمام الحجة عىل الخصم.وكما ھو مشهورعن مذھبه أنه لن يقبل

يف المسائل الشرعية إال الحديث الصحيحو،وبألفاظ أخرى أن ھذا األثر معمول به عنده يف

موضع وغَت معمول به يف موضع آخر و،فتناقض فيه ويحتج به يف سلسلته "الصحيحة" ويضعفه
يف "ضعيف األدب المفرد"و ،وھكذا تسامح يف تضعيفه وتصحيحه.

الحديث الخامس

قال اإلمام البخاري :حدثنا موىس بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان – أبو

الخطاب -السعدي قال أخربين أبو أيوب سليمان  -موىل عثمان بن عفان -قال :جاءنا أبو ھريرة
ُ
أحدو،
حرج عىل ك ل قاطع رحم لما قام من عندناو ،فلم يقم ٌ
عشية الخميس ليلة الجمعةو ،فقال :أ ّ
ل 34
.....ا خ"
قال الشيخ األلباين":ضعيف إرواء الغليل (: )515ليس يف شيئ من الكتب الستة"

35

قلت  :فتناقض الشيخ األلباين يف "صحيح الًتغيب و الًتھيب" وقال " :حسن

و -أيضا -قال ":رواه أحمد ورواته ثقات"

36

والحديث السادس :قال الشيخ األلباين عقب الحديث الذي رواه عن سمرة":قال النيب

ﷺ:ال تتالعنوا بلعنة اهلل وال بغضب اهلل وال بالنار"

قال الشيخ األلباين ":ضعيف – الًتغيب (")143/3

37

قلت :فرجعت إىل "الًتغيب والًتھيب" بتحقيقه فتناقض فيه وھنا قال":أن ھذا

الحديث "حسن لغَته"

38

الثاين:تسامحات الشيخ األلباين يف بيان أسماء الرواة وعلة الحديث

قال الشيخ األلباين تعليقا عىل الحديث رقمه (":)12ضعيف اإلسناد و،فيه الوصايف

و،واسمه عبد اهلل بن الوليد – ضعيف"

39
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قلت  :الوصايف اسمه "عبيد اهلل بن الوليد"

قال الحافظ ابن حجر":عبيد اهلل بن الوليد الوصايف أبو إسماعيل الكويف العجلي ضعيف

من السادسة بخ ت ق"

40

 -2قال الشيخ األلباين يف الحديث "ال حليم إال ذو عثرة...الخ"  ":فيه ابن زحر واسمه عبيد
اهلل و،ضعيف"

41

قلت :ضعف الشيخ األلباين حديث ابن زحر يف "األدب"وصحح حديثه يف "صحيح

جامع الًتمذي"

42

 -0قال الشيخ األلباين تعليقا عىل الحديث رقمه ( ")255/31عن رجل من أصحاب النيب صىل
اهلل عليه وآله وسلم قال النيب :أرقاؤكم أخوانكم و......،الخ":

"ضعيف – الضعيفة ( )2212ھذا حديث عن مجهول (رجل من أصحاب النيب صىل اهلل

عليه وآله وسلم".

43

ثم قال الشيخ األلباين يف الهامش رقمه (":)2قلت جهالة الصحايب ال تضر و،إنما

المجهول الراوي عنه :سالم بن عمروو،ويأيت له مثل ھذا اإلعالل يف غَت ما حديث .فانظر
الحديث اآليت ()444/212
قلت :فيه أوھام وتسامحات منها .....

-

حكم الشيخ األلباين عليه بالضعف تسرعا ولم يلتفت إىل األصول وال إىل كالم العلماء و،أي
أن "جهالة الصحايب" ال تضره وال تقدح يف صحة الحديث .

-

حكم عليه بالضعف عىل غالب الظن اعتمادا عىل تعليق الشيخ محمد عبد الفواد البايق.

-

بعد ضعيف الحديث انكشف عليه أن جهالة الصحايب ال تضره وال تقدح يف صحة الحديث.

-

ثم ذكر يف الهامش أن سبب الضعف ھو جهالة الراوي وھو سالم بن عمرو.

قال الشيخ األلباين " :ضعيف – "الضعيفة" (")2212

44

قلت :يعٍت أشار إىل سلسلته "الضعيفة" أي من يريد التفصيل فلَتجع إليها فرجعت

إليها ووجدت أنه له أوھام أخرى مثال ھناك يقول عقب الحديث":ضعيف.أخرجه البخاري يف

"األدب المفرد" :255حدثنا آدم قال :ثنا شعبة قال :ثنا أبو بشر قال :سمعت سالم بن عمرو
يحدث عن رجل من أصحاب النيب صىل اهلل عليه وآله وسلم مرفوعا.

ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري يف "صحيحه" غَت سالم بن عمرو و،قال الذھيب ":ما

علمت حدث عنه سوى أيب بشر بن أيب وحشية"
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قلت (القائل الشيخ األلباين):وذكره مع ذلك ابن حبان يف "الثقات" عىل قاعدته و،ويف

"التقريب"أنه "مقبول"

ومن طريقه أخرجه أحمد ( )332/1دون لفظة ":ارقاؤكم"ويف "الصحيحُت" من

حديث أيب ذر نحوه و،لكن ليس فيه ":استعينوھم عىل ما غلبكم".
وھو مخرج يف "اإلرواء" ()1232

45

قلت :لم يتكلم الشيخ األلباين ھنا عن جهالة الصحايب كما قال عنه يف ضعيف

"األدب".

و-أيضا – لم يبُت سبب الضعف بألفاظ صريحة بل اكتفي بذكر كالم الذھيب وابن

حجر يف "سالم بن عمرو" ولم يضعفه.

و -أيضا  -يدل قوله ":ويف الصحيحُت من حديث أيب ذر نحوه لكن ليس فيه :استعينوھم

عىل ما غلبكم" أن له شواھد أو متابعات و،ولكنه لم يحسنه بسبب شواھده أو له متابعات
ثم قال الشيخ األلباين مرة أخرى ":وھو مخرج يف "اإلرواء "()1232

فرجعت إليه فوجدت ھنا أن الشيخ األلباين يعلق عليه بقوله  :وھو متفق عليه و،رقمه

( )1232ثم يقول عقبه":وتابعه مورق العجىل عن أيب زربه مختصرا بلفظ :

"من الءمكم من مملوكيكم و،فأطعموه مما تأكلونو،واكسوه مما تلبسونو،ومن لم

يالئمكم ممهن فبيعوه و،وال تعذبوا خلق اهلل"......الخ"

ثم يقول ":أخرجه البخاري يف "األدب المفرد" ( )255وأحمد ( )14/1وإسناده ال بأس
به يف الشواھد"

46

قلت :ھنا يذكر حديث "األدب المفرد" رقمه ( )255شاھدا لحديث صحيح متفق عىل

صحته عند كثَت من األئمة ومع ذلك يشَت إىل سند "الشاھد" بقوله "ال بأس به"و ،إذن معناه أن

حديث "األدب المفرد" الذي ضعفه بدون بيان سبب ضعفه فيه نظر .وعىل ك ل حال كان الحديث
"صحيحا لغَته " كما قال شعيب األرنؤوط"

47

تناقض الشيخ األلباين وتذبذب يف بيان حكمه ربما يضعفه وربما يأيت للشواھد وربما

يكتفي باإلحالة إىل تحقيقاته أخرى وربما يحكم عليه مجمال وربما يضعفه بسبب علة غَت

قادحة وھي "جهالة الصحايب".

 -3قال الشيخ األلباين يف "ضعيف األدب المفرد" تعليقا عىل الحديث رقمه (:)353/13
"ضعيف "تخريج المشكاة" (/1155التحقيق الثاين)"

48
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قلت :رجعت إىل "مشكاة المصابيح بتحقيق الشيخ األلباين" لمعرفة علة قادحة يف

صحة الحديث ولم أجد شيئا

49

 -1قال الشيخ األلباين يف "ضعيف األدب المفرد" تعليقا عىل حديث عمر " كان النيب ﷺيتعوذ
من الخمسو ،من الكسل ...الخ":

"ضعيف "تخريج المشكاة ()1122و،ضعيف أيب داؤد ( )132ليس يف شيء من الكتب

الستة"

50

قلت  :اكتىف الشيخ األلباين باإلحالة إىل مشكاة و "ضعيف أيب داؤد" ولكٌت رجعت إىل كتابُت

لمعرفة علة الحديث ولم أجد شيئا.

51

 -1قال الشيخ األلباين":عن أيب ھريرة عن النيب ﷺ قال :أشرف العبادة الدعاء"
"ضعيف "تخريج المشكاة (" )1131ليس يف شيء من الكتب الستة"

52

قلت :لم يذكر علة الحديث اليت تقدح يف صحته بل اكتفي باإلحالة إىل "المشكاة"ورجعت

إليه ولم يذكر علة الحديث"

53

 -1قال الشيخ األلباين يف الحديث الذي رواه اإلمام البخاري يف "األدب المفرد" عن عبد اهلل
بن عمرو أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:كان يكثر أن يدعوا .....الخ" ثم قال

":ضعيف – تخريج المشكاة ( )1155التحقيق الثاين "ليس يف شيء من الكتب الستة"
قلت :فرجعت إىل مشكاة المصابيح لمعرفة علة الحديث ولم يذكر شيئا.

54

55

 -1قال الشيخ األلباين عقب الحديث الذي روي يف "األدب المفرد"عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما:قال رسول اهلل ﷺ":ال تمار أخاك وال تمزحه ......الخ".
ثم قال  :ضعيف – "تخريج المشكاة رقم الحديث (")1451

56

قلت :ذھبت إىل "مشكاة المصابيح"ولم يذكر شيئا من حيث الصحة أو الضعف"

57

الثالث:تصرفات الشيخ األلباين يف "األدب المفرد"

 -2تصرف الشيخ األلباين يف "األدب المفرد"فقسمه إىل "صحيح" و"ضعيف" وأيضا قسم "سنن
أربعة " وأخرج مئات أحاديث منها عىل حسب نصرة رأيه ولعقيدته.

 -0ضعف الشيخ األلباين مجموعة كبَتة من "األدب المفرد"وأخرج منه ووضعها يف
سلسلته"الضعيفة"مع زمرة حديث الكذابُت.

 -3بهذا التقسيم أدخل يف أذھان عامة الناس  -الذين ليس لهم شأن يف علم الحديث –
التشكيكات واألوھام عن مصادر أصليية.
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 -1قد خالف يف تقسيم "األدب المفرد"عن منهج المؤلف ألن لك ل مؤلف له منهج يتبعه يف
تخريج األحاديث يف تأليفه.

 -1ال يجوز العمل بالحديث الضعيف ولوكان يف فضائل األعمال وبسبب ھذا الرأي قسم
الشيخ األلباين كتب األئمة المتبوعُت وبسبب ھذا صار مجموعةكبَتة من األحاديث

النبوية غَت معمولة بها وھذا من تفردات الشيخ األلباين.

 -1قسم الشيخ األلباين الكتب الحديثية إىل "صحيح" و"ضعيف"ثم طبعت بتأليفاته.

الرابع :اعتتماد الشيخ األلباين يف تضعيف الرواة عىل "المختصرات"

يعتمد الشيخ األلباين عىل توثيق الراوي أو تضعيفه عىل "المختصرات" كثَتا و،واعًتف

الشيخ األلباين بنفسه يف سلسلته الضعيفة 58و،و-أيضا  -أشار بعض معاصري الشيخ األلباين إىل
أسباب أوھامه 59ونص أھل العلم أن "اعتماده عىل المختصرات" ھو أھم سبب من أسبابه وقوعه
يف األوھام والتناقض و،و واآلن سأذكر بعض األمثلة األخرى لإلتمام الحجة أي أن الشيخ

األلباين يعتمد عىل المختصرات كثَتا ولم يبحث عن أحوالهم يف المصادر األصلية ويحكم عىل
الحديث تسرعا وضعفه وسأذكر أسماء عشرة الرواة من "ضعيف األدب المفرد"-مع بيان رقم

الحديث من ضعيف األدب المفرد  -الذين ضعفهم الشيخ األلباين اعتمادا عىل "المختصرات".

 .2سعيد القيسي:لم يتوسع الشيخ األلباين يف تعيُت ھذا الراوي يف المصادر األصلية و،بل أنه

اعتمد عىل المختصرات وبسبب ھذا ضعف الحديث الصحيح.لو توسع أن "سعد بن عتيق

العبسي وسعد بن مسعود القيسي رجل واحد والراوي "سعد" ربما ينسب إىل جده وربما إىل
والده( .انظر :رقم الحديث )3/2

 .0عبد اهلل بن حسان العنربي :اعتمد الشيخ األلباين يف تضعيف الراوي المذكور عىل
"تقريب التهذيب" (انظر رقم الحديث .)111/34:

قال ابن حجر عنه ":مقبول من السابعة"فاعتمد عليه الشيخ األلباين وضعفه ولكنه لم

يذكر قول الحافظ الذھيب الذي وثقه صريحاو،وأيضا -ذكره ابن حبان يف "الثقات".

 .3القاسم بن مالك المزين أبو جعفر الكويف :قال اإلمام أحمد عنه أنه صدوق ووثقه ابن
معُت وقال مرة :ال بأس به و،وبه قال أبوداؤد ويف موضع قال ثقة و،وقال أبو حاتم صالح

ووثقه العجلي وذكره ابن حبان يف الثقات وفوق ذلك أخرج له الشيخُت 60ولكن الشيخ

األلباين اعتمد عىل "تقريب التهذيب"ولم يلتفت إىل توثيق األئمة الكبار فضعفه(.رقم

الحديث )123/13
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 .1محمد بن عبيد الكندي أبو جابر الكويف:ضعفه الشيخ األلباين اعتمادا عىل "تقريب

التهذيب" وقال ھو "مجهول" ولكن الراوي مستور الحال و،ألنه روى عن أبيه وعمرو بن

ميمون االودي وعنه الثوري ومروان بن معاوية الفزاري.ومع ذلك ذكره ابن حبان يف
"الثقات"

61

و-أيضا -ذكر الشيخ األلباين يف مقدمة "تمام المنة" أن الجهالة ترتفع عن الراوي برواية
إثنُت وإذا كان الراوي مجهول الحال أو المستور وقد قبل روايته جماعة بغَت قيد.ثم قال

بعد قليل ":نعم يمكن أن نقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبُت يف حديثه

ما ينكر عليه و،وعليه عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثَت والعرايق والعسقالين".

62

وعىل حسب القول األخَت كان الراوي المستور وھو صدوق يحتج به.لكن الشيخ األلباين لم
يذھب إىل الفصيل بل اعتمد عىل كتاب واحد فضعفه(.رقم الحديث )321/15

 .1أبومودود بحر بن موىس :ضعفه الشيخ األلباين اعتمادا عىل "التقريب"ولكن الراوي قال
عنه ابن أيب حاتم "صالح "(رقم الحديث )315/13

قال ابن أيب حاتم ":بحر بن موىس أبو مودود روى عن الحسن روى عنه الثوري والمؤمل بن

اسماعيل وموىس بن زياد بن بحر بن موىس وھو ابن أيب مودود سمعت اىب يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن قال سئل أىب عنه فقال" :صالح".63

قلت :اعتمد الشيخ األلباين عىل قول ابن حجر وضعف الراوي الذي وثقه ابن أيب حاتم

كما تقدم قوله.

 .1الفضل بن مبشر  :ضعف الشيخ األلباين الفضل بن مبشر اعتمادا عىل "تقريب التهذيب"
ولم يلتفت إىل مصادر أخرىو،وضعفه يف "ضعيف األدب المفرد"وصححه يف "اإلرواء"
()212/11

 .1عبد العزيز بن قيس العبدي البصري و،ضعفه الشيخ األلباين اعتمادا عىل "التقريب" ولكن
الراوي وثقه ابن حبان والعجلي وروى عنه جمع من الثقات 64وإذن ھو المستور يحتج
به(.رقم الحديث )355/254

 .1أم علقمة وإسمها "مرجانة":حكم عليه بالضعف إعتمادا عىل كتاب واحد ولم يلتفت إىل
المصادر األصلية ألن األئمة الكبار وثقها.

قال المزي  :روى لها البخاري يف كتاب رفع اليدين يف الصالة وأبو داود والًتمذي والنسايئو،

وقال ابن حجر عنها" :روى عنها أيضا بكَت بن االشج وعلق لها البخاري" 65و ذكره ابن
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211
66

و-أيضا -أم علقمة كانت من رواة "المؤطا" وأخرجه لها اإلمام مالك يف كتابه ( )212/2حديث

" عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه "

ونص األئمة الكبار أن اإلمام مالك ال يروي إال عن ثقة

67

قلت :عىل ك ل حال لم يلتلفت الشيخ األلباين إىل ھذا التفصيل وضعفها(.رقم الحديث
)443/215

 .1شهاب بن عباد العبدي العصري البصريو،ضعفه الشيخ األلباين اعتمادا عىل قول الذھيب
فقط ولكن الدار قطٍت قال عنه :صدوق زائغ وذكره ابن حبان يف "الثقات "كما قال ابن

حجر عنه ولكن الشيخ األلباين لم يلتفت إليه وضعفه بدون إلتفات إىل المصادر األصلية.و-
أيضا -لم يتوسع يف التخريج(.رقم الحديث .)2254/251

 .22عيىس بن ھالل الصديف:ضعفه الشيخ األلباين اعتمادا عىل قول الذھيب كما أشار إليه يف
كتابه "الكاشف"بقوله "وثق" ولم يلتفت إىل قول ابن حجر الذي قال عنه أنه

"صدوق"وذكره ابن حبان يف الثقات و،وأخرج له اإلمام الًتمذي وقال ":حديث حسن

صحيح"و-أيضا – أخرج اإلمام حاكم عن عيىس بن ھالل الصديف عن عبد اهلل بن عمرو بن
العاص رضي اهلل عنهما قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم لو أن رصاصة من ھذا

مثل ھذه....الخ".

قال الحاكم":ھذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وقال الذھيب":صحيح".

68

خالصة البحث:

ألف اإلمام البخاري "األدب المفرد"وجمع فيه األحاديث واألثار لتأدب الناس والتحىل بمكارم

األخالق والتخلي عن رزائلها ولم يشًتط يف إيراد الحديث كما اشًتط يف "الجامع

الصحيح"ويحتوي ھذا "األدب" فوائد كثَتةو،و-أيضا -يوجد فيه بعض األثار ما ال يوجد يف
غَته.ولكن الشيخ األلباين تصرف فيه وضعف مجموعة كبَتة من "األدب المفرد"وجمع يف جزء
خاص وسماه "ضعيف األدب المفرد".وأثناء التضعيف وقع يف األوھام والتسامحات كما ذكرت

بعض منها.

نتائج البحث

 كان الشيخ األلباين بعد الهجرة إىل الشام أدخله والده يف مدرسة "جمعية اإلسعاف
الخَتي"وأتم فيها المرحلة االبتدائية لكن لم يكمل دراسته يف مدرسة النظامية.
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 ثم حفظ الشيخ األلباين القرآن الكريم عىل يد والده ودرس بعض الكتب اإلبتدائية يف
الصرف والنحو والفقه الحنفي.

 بدأ القراءة من المكتبة الطاھرية بدمشق بعد ما تأثر بأبحاث مجلة "المنار" وتوجه إىل علم
الحديثو،وكان مغرما يف المطالعة يف المكتبة الظاھرية من الصباح إىل الليلو،

 بعد التأثر بمجلة المنار لم يتوجه إىل الشيوخ والمحدثُت لتحصيل العلم بل يتوجه إىل
المكتبة وتعلم علم األصول من يطون الكتب ثم بدأ التخريج والتحقيق لكتب األئمة

المتقدمُت.وھذا األمر معروف أنه حصل العلم من بطون الكتب دون مجلسة الشيوخ و-

أيضا -لم يحقظ من ھدي النيب ﷺ شيئا سندا وال متنا.

 كان الشيخ األلباين تعامل مع كتب السنة عىل حسب منهجه ,وتصرف فيه بعض التصرفات
مثال حذف األسانيد واختصر بعضه وحكم عليه بالصحة والضعف بدون إلتفات إىل مناھج
المحدثُت ثم قسمه إىل "صحيح" و"ضعيف"و،وأما األحاديث اليت صححها وضعها يف جزء

وسماه "صحيح" وأما األحاديث اليت ضعفها وضعها يف جزء وسماه "ضعيف"وھكذا تصرف يف
المصادر األصليية.

 تصحيح األحاديث وتضعيفها ليس أمرا سهال و-أيضا -ليس وظيفة لك ل شخص وكما تقدم
أن الشيخ األلباين تعلم من بطون الكتب أكثر من الشيوخ ولم يحضر يف مجالس

المحدثُت كما جرى عليه سنة األسالف و-أيضا -نص كثَت من معاصريه أنه لم يكن من نقاد
الحديث وأثناء التصحيح والتضعيف وقع يف األوھام والتناقضات كما أشار بعض أھل

العلم من معاصريه وممهن السيد حسن بن عىل السقاف وألف تأليفا يف رده وسماه
"تناقضات األلباين الواضحات فيما وقع له يف تصحيح األحاديث وتضعيفها من

أخطاءوغلطات" يف ثالثة مجلداتو،و-أيضا – ألف الشيخ أسعد سالم تيم وذكر أوھام الشيخ

األلباين يف تحقيقه لكتاب "فضل الصالة عىل النيب ﷺ وسماه "بيان أوھام األلباين يف
تحقيقه لكتاب فضل الصالة عىل النيب ﷺ للقاضي إسماعيل بن إسحاق األذدي.

 وقع الشيخ األلباين يف تضعيف "أحاديث األدب المفرد"يف األوھام و التسامحات كما ذكرت
بعض منها يف البحث.

1۔

مصادر والمراجع

سورة آل معران ،الآية امكرمية ()461
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ا ألمباين وس بة اؤىل أآمباهية وامباهية بدل اساليم يلع يف جنوب رشق أآوراب جيده من اجلنوب امرشيق اميوانن ومن امضٌلل يوغسالفيا
ومن ه) امغرب حبر الؤدرايثيم.
س
امؼامصة امؼامثهية ثؼرف اميوم ؤاب تنبول
امضيباين،امض يخ ٍلد اؤبراىمي ،حياة ا ألمباين و آآاثره (املاىرة،مكتبة امسدادي نونرش وامتوزيع ،امطبؼة ا ألوىل 4141ه)) ص 11
امضيباين ،حياة ا ألمباين وآآاثره،ص ،14خمترصا
امضوابيل ،غبد امرمحن بن دمحم امؼزيري ،هجود امض يخ ا ألمباين يف ػمل احلديث رواية ودراية (امرايض  ،مكتبة امرصد  ،امطبؼة
ا ألوىل 6446م ( أآصال ىذا امكتاب رساةل املاجس تري من جامؼة صنؼاء )ص 83
امؼًل ،امض يخ اؤبراىمي ،دمحم انرص ادلين ا ألمباين حمدث امؼرص وانرص امس نة (دمضق ،دار اململ ،امطبؼة ا ألوىل 4166،ه)ص48
امضيباين،حياةا ألمباين وآآاثره وجناء ػوٌلء ػويو،ص  .43امؼًل،دمحم انرص ادلين ا ألمباين حمدث امؼرص وانرص امس نة ،ص
.84املريويت،ػامص غبد هللا،ترمجة موجزة مفضيةل احملدث امض يخ أآيب غبد امرمحن دمحم انرص ادلين ا ألمباين(جدة ،دار املدين
نوطباػة وامنرش وامتوزيع)ص  .66امضوابيل،هجود امض يخ ا ألمباين يف ػمل احلديث رواية ودراية،ص ،38خمترصا
امضيباين ،حياةا ألمباين وآآاثره وجناء امؼوٌلء ػويو،ص ، 16امضمراين،امض يخ غبد هللا بن دمحم،جبت مؤمفات احملدث امكبري ،ص 43
أآيضا
ابن منظور،مسان امؼرب،ج ،4ص 646
اذلىيب ،سري أآػالم امنبالء ،ج،46ص 838
نتبت هبذة خمترصة غن حياة الؤمام امبخاري رمحو هللا ابمترصف املويل،ومن يريد امتفصيل فوريجع اؤىل نتب امرتامج.
اذلىيب،سري أآػالم امنبالء (بريوت،مؤسسة امرساةل نوطباػة وامنرش امطبؼة احلادية غرشة 4141ىـ4336 -م)ج ،46ص -834
114
أ
أ
املزي،احلافظ جٌلل ادلين آيب احلجاج يوسف بن امزيك املزي،هتذيب امكٌلل يف آسٌلء امرجال (بريوت،مؤسسة امرساةل نوطباػة
وامنرش امطبؼة ا ألوىل 4148ه – 4336م ).ج ،61ص 184
امؼسلالين،احلافظ صياب ادلين أآمحد بن ػًل بن جحر امضافؼي ،هتذيب اههتذيب (بريوت،دار امفكر نوطباػة وامنرش
واموزيع،امطبؼة ا ألوىل 4141ه – 4331م) ج ،3ص 16
امنووي،هتذيب ا ألسٌلء وانوغات (بريوت – دار امكتب امؼومية مبنان)ج،4ص 14
امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج، 3ص 16
امبهيلي،سنن امبهيلي امكربى (مكة املكرمة ،مكتبة دارامباز،س نة امطبع 4141ه  4331 -م) ج ،44ص ،434ابب بيان ماكرم
ا ألذالق.
ىذا امؼدد اكن ػىل حسب حتليق غبد امفواد امبايف،
اهظر :ا ألدب املفرد،املطبوع (املاىرة ،املكتبة امسوفية ،دمضق4814،ىـ)
ا ألمباين ،انرص ادلين ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد (املموكة امؼربية امسؼودية ،مكتبة ادلميل ،امطبؼة امرابؼة 4143،ه-
4333م)ص 6
امبخاري،ا ألدب املفرد ،ص ،61ابب اؤمث كاطع امرمح
ا ألمباين،سوسةل ا ألحاديث امصحيحة ،ج ،1ص 413
امبخاري،ا ألدب املفرد ،ص  33ابب امتالغن بوؼنة هللا وبغضب هللا وابمنار
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  18ابب امتالغن بوؼنة هللا وبغضب هللا وابمنار.
ا ألمباين ،حصيح امرتغيب وامرتىيب (امرايض ،مكتبةاملؼارف،امطبؼةاخلامسة) ج ،8ص 83
ا ألمباين ،حصيح سنن امرتمذي ،ج،6ص ،863ابب جاء يف انوؼنة
امبخاري ،ا ألدب املفرد ،ص  ،413ابب امتجارب.
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 66
امتربيزي  ،دمحمبن غبدهللا اخلطيب،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين (بريوت ،املكتب الؤساليم مصاحهبا زىري امضاويش امطبؼة
امثاهية 4833ه – 4313م) ،ص ،4141امفصل امثاين.ورمقو ()4446
أآيضا ،ص 4136
امبخاري،ا ألدب املفرد ،ص ،864ابب دفض املرآآة
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أآيضا ،ص 866ابب دتان الؤماء.
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد،ص 444،ابب دفض املرآآة
ا ألمباين،سوسةل ا ألحاديث امصحيحة ،ج،6ص 813
امبخاري ،ا ألدب املفرد ،ص  ،66ابب بر ا ألكرب فا ألكرب .
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد،ص .66
ا ألمباين ،حصيح امرتغيب وامرتىيب (امرايض مكتبة املؼارف نونرش وامتوزيع امطبؼة ا ألوىل 4164ه – 6444م) ج ،6ص، 611
نتاب امرب وامصةل وغريىٌل ابب امرتغيب يف صةل امرمح.
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  18ابب امتالغن بوؼنة هللا وبغضب هللا وابمنار
ا ألمباين،حصيح امرتغيب وامرتىيب ،ج ،8ص، 464غن مسرة بن جندب ريض هللا غنو.
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 63
امؼسلالين ،ثلريب اههتذيب ،ج ،4ص . 614
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 43
ا ألمباين ،حصيح جامع امرتمذي ،ج ،6ص 411
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص 81-86
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص .86
ا ألمباين ،سوسةل ا ألحاديث امضؼيفة ،ج ،1ص .414
ا ألمباين ،اؤرواء امغويل يف خترجي أآحاديث منار امسبيل  ،ج ،1ص  ،684 -681حتت رمق احلديث ()1416
ابن حنبل ،مس ند الؤمام أآمحد بن حنبل بتجليق صؼيب ا ألرزؤوط ،ج ،4ص ، 4161يف مس ند حديث رجل من ا ألهصار
ا ألمباين ،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  16ابب من دػا هللا أآن حيسن ذولو.
امتربيزي ،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين ،ص  ،114نتاب ادلغوات ابب جامع ادلػاء رمق احلديث ()6444
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ص .64،
امتربيزي ،مضاكة مثال كال :يف ضؼيف سنن أآيب داؤد غلب ىذا احلديث املتلدم " :ضؼيف"
ا ألمباين يف ضؼيف ا ألدب املفرد .66 ،
امتربيزي ،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين ،ص .638رمق احلديث ()6686
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ،ص  .16ابب من دػا هلل أآن حيسن ذولو
امتربيزي  ،مضاكة املصابيح بتحليق ا ألمباين ،ص  ،114نتاب ادلغوات ابب جامع ادلػاء رمق احلديث (.)6444
ا ألمباين،ضؼيف ا ألدب املفرد ص  ،16ابب ل ثؼد أآذاك صيئا فتخوفو
امتربيزي  ،مضاكة املصابيح بتحليق امض يخ ا ألمباين ،ص  ،4814نتاب ادلغوات ابب املزاح رمق احلديث ( )1336
ا ألمباين ،سوسةل الآحاديث امضؼيفة ،ج،4ص 1
نٌل أآصار اؤميو امض يخ ادلنتور ممدوح يف نتابو " وصول اههتاين ابجبات سنية امس بحة"
امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج  ،3ص  ،633املزي  ،هتذيب امكٌلل  ،ج  ،68ص  ، 164امؼجًل ،اترخي امثلات ،ص
831
ابن حبان ،امثلات ،ج  ،1ص 883
امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج  ،3ص  ، 636ابن حبان ،امثلات  ،ج  ،1ص 833
ا ألمباين ،متام املنة  43،64،املاػدة امرابؼة ،رد حديث اجمليول
ابن أآيب حامت ،اجلرخ وامتؼديل  ،ج  ،6ص 143
امؼجًل،اترخي امثلات ،ص  ،844ابن حبان ،امثلات ،ج  ،4ص 461
املزي  ،هتذيب امكٌلل ،ج  ،84ص 841ـ ،امؼسلالين ،هتذيب اههتذيب ،ج  ،46ص 144
ابن حبان ،امثلات ،ج  ،4ص  ،166امؼجًل ،اترخي امثلات ،ص 464
أآبو هؼمي ا ألصفياين ،حوية ا ألومياء ،ج  ،6ص 866
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ا ألمباين ،سوسةل ا ألحاديث امضؼيفة ،ج  ،1ص  ، 141امؼسلالين ،ثلريب اههتذيب  ،ج  ،4ص  ، 116امبخاري،امتارخي
امكبري ،ج،6ص  ،834ابن أآيب حامت ،اجلرح وامتؼديل ،ج،6ص ، 634امرتمذي ،جامع امرتمذي  ،ج،4ص  433نتاب صةل
هجمن ،احلامك ،املس تدرك ػىل امصحيحني  ،ج  ،6ص ، 116خمترصا.

