

منهج الشيخ األلباني لتضعيف بعض األاحايث 
في الصحيحيـن
حممد أبو الليث اخلريآبادي

ملخص البحث:
اتفق علامء احلديث عىل أن احلكم عىل احلديث صح ًة أو حسنًا أو ضع ًفا أو وض ًعا ليس نتيجة
حتمية ،وال عملية رياضة ال حتتمل اخلطأ أو الوهم ،وإنام هو عمل اجتهادي حياول املحدث من خالله
الوصول إىل نتيجة قريبة من احلق واحلقيقة ،وهي حتتمل الصواب واخلطأ ،ولكن احتامل الصواب فيها
أكثر من احتامل اخلطأ؛ فإنه قليل ونادر جدً ا ،باملقارنة بني صواب املحدث املجتهد وبني خطئه يف أعامله
العلمية الكثرية .ومن هنا فإن النتيجة التي توصل إليها حمدث يف القديم أو احلديث ـ مهام كانت مكانته
مفتوحا للتصحيح والتضعيف عرب العصور
كبرية ـ حتتمل الصواب واخلطأ ،األمر الذي ترك الباب
ً
والقرون ،ومل تتوقف هذه السلسلة ولو يف أضيق احلدود .والشيخ األلباين واحد من أولئك العلامء الذين
تولوا هذا األمر ،بقطع النظر عن صوابه وخطئه ،حيث إنه حكم عىل كل ما ملسته يده من احلديث صح ًة
وحسنًا وضع ًفا ووض ًعا ،وحتى مل ينج منه أحاديث اإلمام البخاري ومسلم يف صحيحيهام ،إال أنه مل حيكم
فيه عقله ،وإنام متسك بام قاله العلامء وما تقتضيه قواعدهم يف هذا العلم الرشيف من رد الضعيف.
إن احلكم عىل احلديث بالصحة أو احلسن أو الضعف أو الوضع ليست قضية جديدة ،وال هي
أي خرب ـ
قضية نائمة أثريت من جديد ،وإنام هي قضية قديمة منذ قدم احلديث ،بل التثبت من صدق اخلرب ـ ِّ
والتأكد من صحته مطلب إنساين اجتامعي ،قامت عليه وال تزال مجيع تعامالت احلياة؛ إذ لوال ذلك ملا قال
اهلل تعاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ( ،)1وملا قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم:
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سورة احلجرات ،اآلية.6 :

عيل ليس ككذب عىل
عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"( ،)2وملما قال ً
أيضا" :إن كذ ًبا َّ
"من كذب َّ
أحد"( ،)3وملما حذرنا الرسول صىل اهلل عليه وسلم عن دجال آخر الزمان ،فيقول" :يكون يف آخر الزمان
دجالون كذابون ،يأتونكم من األحاديث بام مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم ،فإياكم وإياهم ،ال يضلونكم وال
تعليام إلخواهنم الصحابة
يفتنونكم  ،)4("...وملما شدَّ د اخللفاء الراشدون عىل اإلقالل من التحديث
ً
خطورة أمر حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وعدم قبوهلم احلديث إال بعد التثبت من صحته ،وملما
وضع علامء املسلمني من قواعد لتصحيح احلديث وحتسينه وتضعيفه وتوضيعه ،ومن قواعد وأصول
لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ فيقولون :هذا صحيح ،وذاك ضعيف ،وذلك موضوع ،وكذلك يقولون:
الفالن ضعيف ،والفالن كذاب ،وما إىل ذلك من أقوال اجلرح والتعديل يف الرواة.
حقيقة احلكم عىل احلديث:
ليست حقيقة احلكم عىل احلديث بالصحة أو احلسن أو الضعف أو الوضع ،أكثر من أن من
ٍ
ٍ
م
قريبة من احلق
نتيجة
الوصول إىل
يتصدى للحكم عىل احلديث حياول من خالل اجتهاده وملكته احلديثية
ٍ
ٍ
حتمية ال حتتمل اخلطأ أو الغلط أو الوهم ،فإنه ليس عملية رياضية ال حتتمل
نتيجة
والصواب ،ال إىل
اخلطأ ،وإنام هو عملية اجتهادية حتتمل الصواب واخلطأ ،ولكن احتامل الصواب فيها أكثر من احتامل
اخلطأ؛ فإنه قليل ونادر جدً ا ،إذا قارنَّا بني صواب املحدث املجتهد وخطئه يف أعامله العلمية الكثرية.
ينظر احلاكم عىل احلديث يف عملية االجتهاد هذه :هل تتوافر يف احلديث رشوط القبول أم ال؟
فإذا وجدها متوافر ًة فيه حيكم عليه بالصحة أو احلسن بقسميهام :لذاته ولغريه ،وإال فيحكم عليه بالضعف
أو الوضع حسب أحوال إسناد ذلك احلديث ومتنه .ورشوط قبول احلديث معروفة ،وهي ثامنية-1 :
اتصال السند -2 .عدالة الرواة -3 .سالمة السند واملتن من الشذوذ -4 .سالمتهام من العلة القادحة.
تفرد مم ْن ضب ُطه أخف قلي ًال من ضبط رواة الصحيح
 -5كامل ضبط الرواة كام يف الصحيح لذاته -6 .أو ُّ
كام يف احلسن لذاته -7 .أو اعتضاد حديث مم ْن ضبطه أخف ً
قليال من ضبط رواة الصحيح بأحد طرق
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رواه أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن املغرية بن بردذبة اجلعفي البخاري يف صحيحه ،حتقيق :مصطفى ديب البغا،
دار ابن كثري والياممة ،بريوت ،ط 1447 ،3هـ1897/م ،ج  ،1ص  ،52رقم .114 :ومسلم بن احلجاج
أبو احلسني القشريي النيسابوري يف صحيحه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.
ط ،د .ت) ،ج ،1ص ،14رقم.3 :
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رواه مسلم يف مقدمة صحيحه ،ج  ،1ص .14
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املصدر السابق ،ج ،1ص.12

82

الرتقية كام يف الصحيح لغريه -9 .أو ضعف احلديث باالنقطاع يف السند أو سوء ضبط أو جهالة أحد
رواته أو مجيعهم ،واعتضاده بأحد طرق الرتقية كام يف احلسن لغريه.
رشوط احلاكم عىل احلديث:
وجيب عىل من يتصدى للحكم عىل احلديث أن تتوافر فيه صفات أو رشوط احلاكم عىل
احلديث ،إال أن هذه الرشوط مل أجدها هبذا العنوان يف الكتب ،ولكن ملا كان مدار احلكم عىل احلديث عىل
أحوال الرواة يف أكثر األحيان ،فأرى أن رشوط اجلارح واملعدل تصلح أن تكون رشو ًطا للحاكم عىل
احلديث أيضا ،وهي مذكورة يف الكتب.
فقد فصلها ابن كثري والذهبي يف امليزان والتذكرة واملوقظة ،وخلص احلافظ ابن نارص الدين
أمورا يف تعديلهم وردهم ،منها:
الدمشقي هذه الرشوط ،فقال" :والكالم يف الرجال ونقدهم يستدعي ً
أن يكون املتكلم عار ًفا بمراتب الرجال وأحواهلم يف االنحراف واالعتدال ،ومراتبهم من األقوال
واألفعال ،وأن يكون من أهل الورع والتقوى ،جمان ًبا للعصبية واهلوى ،خال ًيا من التساهل ،عار ًيا عن
جي مرح بمثلها اإلنسان ،وإال
غرض النفس بالتحامل ،مع العدالة يف نفسه واإلتقان ،واملعرفة باألسباب التي ُ ْ
مل يقبل قوله فيمن تكلم ،وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم"(.)5
يمكن أن تتلخص رشوط احلاكم عىل احلديث فيام ييل(:)6
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أن يكون عاملًا بأكرب قدر ممكن من األحاديث وطرقها وشواهدها وألفاظها.
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مسلام ً
سليام من أسباب الفسق
وأن يكون متص ًفا بالعدالة بشهادة اآلخرين؛ فيكون
عاقال بال ًغا ً
ً
وخوارم املروءة.
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وأن يكون عاملا بأسباب اجلرح والتعديل ،وطريقة القوم فيه.
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خملصا يف حكمه عىل احلديث ،وتعديله وجترحيه للرواة ،فال يكون حكمه عىل
وأن يكون
ً
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شمس الدين حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن حممد الدمشقي ،الرد الوافر ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،ط 1383 ،1هـ ،ص .14
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انظر :لالطالع عىل رشوط اجلارح واملعدل :النووي ،اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1884 ،م ،ص  ،78والذهبي ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق :الشيخ عيل حممد معوض
والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1885 ،1م ،ج  ،3ص  ،46واملوقظة (خمطوط)،
ورقة  ،8وتذكرة احلفاظ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د .ط ،د .ت) ،ج  ،1ص  ،4وابن نارص الدين الدمشقي،
الرد الوافر ،ص .14

82

احلديث أو الراوي تطوي ًعا لفكرة مبيتة أو رأي مسبق.
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وأن ال يكون اجلرح أو التعديل قد صدر عنه عدا ًء ومنافرةً ،أو حمابا ًة وجمامل ًة ،أو غري ذلك من
الدواعي العاطفية.
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وأن تكون لديه ملكة حديثية ،أو ذوق حديثي يتمكن به من معرفة ما يصحح به احلديث أو
حيسنه أو يضعفه أو حيكم عليه بالوضع.
تنبيه :غري أنه ملا كان العهد قد مب ُعدم برجال األسانيد ،فإنه جيب االحتياط الشديد يف هذا األمر،

وال يظن ٌّ
ظان أنه من السهولة بمكان ،بحيث يكتفي فيه بتقليب كتب يف الرجال ،كام يتوهم بعض الناس،
بل جيب أن يوضع يف احلسبان كافة احتامالت الوهم والنقد يف السند واملتن ،ثم ال يكون احلكم جاز ًما،
بل هو حكم عىل الظاهر الذي تبدَّ ى لنا ،لذلك قال السيوطي" :واألحوط يف مثل ذلك أن يعرب عنه
بـ" :صحيح اإلسناد" ،وال يطلق التصحيح ،الحتامل ٍ
رأيت من يعرب
علة للحديث خفيت عليه ،وقد
ُ
خشية من ذلك بقوله" :صحيح اإلسناد"(.)7
بنا ًء عىل ما سبق من رشوط احلديث املقبول ،ورشوط احلاكم عىل احلديث ،قام أئمة احلديث
منذ العصور األوىل بنقد األحاديث ومتييز مقبوهلا من مردودها ،وتكلموا يف عللها ،وأتوا بأبحاث دقيقة
تكشف خبايا األسانيد واملتون ،كأنام يطوفون مع الرواة وينتقلون مع املتون خالل حلقات اإلسناد،
فكانت أبحاثهم وأحكامهم حجة تلقاها العلامء بالقبول ،واحتجوا بأحكامهم يف صحتها وحسنها،
وضعفها ووضعها ،وعملوا بمقتضاها.
واستمرت احلال عىل هذا الوضع إىل أن جاء اإلمام ابن الصالح ،فلم يسمح لعلامء عرصه
ٍ
حديث ما
وما يليه من العصور أن حيكموا بالصحة عىل حديث مل حيكم عليه من قبل ،فرأى اجلزم بصحة
متعذرا؛ إذ ما من إسناد إال وفيه مم ْن مل يبلغ درجة الضبط املشرتطة يف الصحيح( .)8لكن العلامء
يف عرصه
ً
مل يوافقوه عىل ذلك ،ال معارصوه وال من جاءوا بعده ،بل أجازوا النظر يف األحاديث واحلكم عليها ،ملن
متكن من ذلك من علامء املتأخرين وقويت معرفته .رصح بذلك النووي وابن كثري ،وأشهر من ناقش ذلك
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السيوطي ،تدريب الراوي ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض ،ج  ،1ص .149
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ابن الصالح ،املقدمة ،حتقيق :عائشة بنت عبد الرمحن مع حماسن البلقيني ،ص .98-97

03

واعتنى بنقضه احلافظ العراقي( ،)9ثم تلميذه احلافظ ابن حجر( ،)10وليس هذا موضع تفصيله.
تبني مما سبق أن العلامء مل يوافقوا ابن الصالح عىل فكرته تلك الرامية إىل سد باب تصحيح
َّ
احلديث أو تضعيفه يف العصور املتأخرة .وكذلك مل يوافقه أحد ممن جاؤوا بعده حتى يومنا هذا ،فممن
حكموا عىل األحاديث بام يليق حاهلا من املعارصين الشيخ األلباين ،والذي أردنا أن نكتب حول منهجيته
يف تضعيف بعض األحاديث يف الصحيحني.
فانطال ًقا مما سبق من إمكانية احلكم عىل احلديث يف العصور املتأخرة ،وجواز ذلك ملن متكن
وقويت معرفته ،نأيت إىل موضوعنا يف هذا البحث ،فنقول :إن الشيخ حممد نارص الدين بن نوح نجايت
األلباين من العلامء املتأخرين بل املعارصين ،وقد حكم عىل كثري من األحاديث عىل األسس التالية:
األسس التي قام عليها حكم الشيخ األلباين عىل األحاديث:
ً
أوال:

أن احلكم عىل احلديث يف عرص الشيخ األلباين مل يكن شجرة ممنوعة ،فالشيخ مل يكن مبتدعً ا فيه،
خارجا عن اجلا َّدة التي عليها العلامء قبله وبعده ويف عرصه.
وال
ً

ثان ًيا:

أنه كان ً
أهال لذلك بتوفر رشوط احلاكم عىل احلديث فيه ،تشهد له بذلك مؤلفاته الكثرية خاصة
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،وسلسلة األحاديث الصحيحة ،وسلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،وغريها من الكتب والردود.

ثال ًثا:

أنه حريص جدً ا عىل العمل بالسنة وحماربة البدعة والتقليد ،وقول كلمة احلق حيثام قدر عىل
ذلك ،وال جيامل يف ذلك أحدً ا ،حتى نفسه وأخلص حمبيه وأصدقائه وإخوانه وأقرانه يف العلم
من العلامء السلفيني وغريهم ،فال يسمع حدي ًثا يرى أنه ضعيف إال َّبني ضع مفه عنده ولو كان يف
نصحا
الصحيحني ،وال يسمع رأ ًيا خمال ًفا للحق إال كتب عنه ،ون َّبه عليه يف كتبه أو يف دروسه،
ً
وتنبيها للخاصة ،وهذا املنهج النقدي الذي أخذ الشيخ نفسه به أوجد لنفسه جمموع ًة
للعامة
ً
كبرية من األعداء والكارهني له .هذا من حيث العموم ،أما من حيث خصوص تضعيفه لبعض
األحاديث يف الصحيحني فلينظر األمر الرابع التايل:
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احلافظ العراقي ،التقييد واإليضاح ،حتقيق :عبد الرمحن حممد عثامن ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1398 ،1هـ/
1874م ،ص .24-23وانظر السيوطي ،تدريب الراوي ،ج  ،1ص .144-143
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السيوطي ،تدريب الراوي ،ج  ،1ص .147

03

تضعيف العلامء بعض األحاديث يف الصحيحني:
راب ًعا:

هناك عديد من أئمة الفن قد حكموا عىل بعض األحاديث يف الصحيحني بالضعف ،منهم:

-1

اإلمام الدارقطني ،فقد نقد أحاديث الشيخني كام هو املعروف ،واألحاديث التي نقدها ذكرها

احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري ،وهو يقول" :أخرج مسلم عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور عن
أيب الغيث عن أيب هريرة قال" :خرجنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل خيرب ،فلم نغنم ذه ًبا وال ور ًقا".
فذكر احلديث يف قصة مدعم ،وقد أخرج هذا احلديث البخاري ومسلم من حديث مالك عن ثور به ،وهو
وهم"(" ،)11ألن أبا هريرة مل خيرج مع النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل خيرب ،وإنام قدم بعد خروجهم ،وقدم
عليهم خيرب بعد أن فتحت"(.)12
-2

ويف حديث مسلم :قال" :مثل املنفق واملتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان" ،قال القايض

عياض يف هذا احلديث" :وقع يف هذا احلديث أوهام كثرية من الرواة؛ تصحيف وحتريف ،وتقديم وتأخري،
فمنه "مثل املنفق واملتصدق" ،ومنه "كمثل رجل" وصوابه "رجلني عليهام جبتان" ،ومنه قوله" :جبتان أو
جنتان" بالنون بالشك ،والصواب "جنتان" بالنون بال شك"(.)13
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وقال ابن السبكي" :أما إمام الدنيا أبو عبد اهلل البخاري ففي جامعه الصحيح أوهام" ثم

ذكرها(.)14
-4

وجاء يف رواية رشيك بن عبد اهلل أن أنس بن مالك قال يف معرض كالمه عن إرساء النبي

صىل اهلل عليه وسلم" :جاء ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم يف مسجد الكعبة"( .)15لقد وجد
العلامء أخطاء كثرية يف حديث الشيخني هذا .ويلخصها القايض عياض بقوله" :وقد جاء يف رواية رشيك
يف هذا احلديث أوهام أنكرها عليه العلامء ،وقد نبه مسلم عىل ذلك بقوله" :فقدم وأخر وزاد ونقص"،

-11

ذكره ابن حجر يف هدي الساري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،ص .368

-12

ابن حجر ،فتح الباري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،7ص .498

-13

ذكره ابن حجر يف فتح الباري ،ج  ،3ص  346وبدر الدين العيني يف عمدة القاري ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ج
 ،9ص .349 ،347

-14

أبو نرص تاج الدين ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي،
طبعة هجر ،اجليزة ،ط 1882 ،2م ،ج  ،14ص  ،115والعيني ،عمدة القاري ،ج  ،9ص .349

-15

08

رواه البخاري يف صحيحه ،ج  ،3ص  ،1349رقم  ،3377ومسلم يف صحيحه ،ج  ،1ص  ،145رقم .162

ومنها ...وذكر واحدا منها( .)16ويقول الذهبي يف تارخيه" :وذكره أبو حممد بن حزم فوهاه واهتمه
بالوضع ،وهذا جهل من ابن حزم .فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم عىل االحتجاج به ،نعم غريه
أوثق منه وأثبت وهو راوي حديث املعراج ،وانفرد بألفاظ غريبة منها" :ودنا اجلبار فتدىل حتى كان منه قاب
قوسني أو أدنى"( .)17ويقول يف السري" :ويف حديث اإلرساء من طريقه ألفاظ مل يتا مبع عليه وذلك يف صحيح
البخاري"( .)18ويقول ابن كثري" :فإن رشيكا ...اضطرب يف هذا احلديث وساء حفظه ومل يضبطه"(.)19
-5

ويقول ابن تيمية يف حق حديث الرتبة املوجود يف صحيح مسلم(" :)20فإن هذا احلديث قد بني

أئمة احلديث كيحي بن معني وعبد الرمحن بن مهدي والبخاري وغريهم أنه غلط ،وأنه ليس من كالم
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،بل رصح البخاري يف تارخيه الكبري أنه من كالم كعب األحبار ...والقرآن يدل
عىل غلط هذا ،وبني أن اخللق يف ستة أيام"(.)21
-6

وقال ابن اجلوزي يف حديث" :وكانت (أي سودة) أرسعنا حلوقا به" املروي يف صحيح البخاري(:)22

-16

حييى بن رشف النووي ،رشح صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1382 ،2هـ ،ج ،2ص.214-248

-17

حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
ط1447 ،1هـ1897 /م ،ج  ،8ص .173

-18

الذهبي ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وحممد نعيم العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،8
1413هـ ،ج  ،6ص .164-158

-19

احلافظ عامد الدين ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفكر ،بريوت1441 ،هـ ،ج  ،3ص .3

-20

صحيح مسلم ،ج  ،4ص  ،2148رقم  ،2798حدثني رسيج بن يونس وهارون بن عبد اهلل ،قاال :حدثنا حجاج
بن حممد ،قال :قال ابن جريج :أخربين إسامعيل بن أمية ،عن أيوب بن خالد ،عن عبداهلل بن رافع موىل أم سلمة
عن أيب هريرة قال :أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيدي فقال" :خلق اهلل عز وجل الرتبة يوم السبت ،وخلق
فيها اجلبال يوم األحد ،وخلق الشجر يوم االثنني ،وخلق املكروه يوم الثالثاء ،وخلق النور يوم األربعاء ،وبث فيها
الدواب يوم اخلميس ،وخلق آدم عليه السالم بعد العرص من يوم اجلمعة ،يف آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات
اجلمعة فيام بني العرص إىل الليل".

-21

أمحد بن عبد احلليم ابن تيمة ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،حتقيق :عيل حسن نارص وزميله ،دار
العاصمة ،الرياض ،ط 1414 ،1هـ ،ج  ،2ص  ،43وجمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
مكتبة ابن تيمية ،الرياض ،ط  ،2ج  ،1ص .256

-22

صحيح البخاري ،ج  ،2ص  ،515رقم 1354قال :حدثنا موسى بن إسامعيل ،حدثنا أبو عوانة ،عن فراس ،عن
الشعبي ،عن مرسوق ،عن عائشة ريض اهلل عنها " :أن بعض أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم قلن للنبي صىل اهلل
عليه وسلم :أينا أرسع بك حلوقا؟ قال" :أطولكن يدا" فأخذوا قصبة يذرعوهنا ،فكانت سودة أطوهلن يدا ،فعلمنا
بعد أنام كانت طول يدها الصدقة ،وكانت أرسعنا حلوقا به ،وكانت حتب الصدقة".

00

"هذا احلديث غلط من بعض الرواة ،والعجب من البخاري كيف مل ينبه عليه"( .)23ويقول النووي:
"هذا وهم باطل باإلمجاع"(.)24
-7

ويف حديث مسلم جييء أبو سفيان إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ويطلب منه ثالثة أشياء )25(...

ابن حزم يقول بوضع هذه الرواية .ويرى ابن اجلوزي أهنا من وهم أحد الرواة .وابن األثري يعد هذا من
أوهام مسلم( .)26قال النووي" :قال القايض :والذي يف مسلم هنا ،أنه زوجها أبو سفيان ،غريب جدً ا،
وخربها مع أيب سفيان حني ورد املدينة يف حال كفره مشهور" ،ومل يزد القايض عىل هذا .وقال ابن حزم :هذا
احلديث وهم من بعض الرواة؛ ألنه ال خالف بني الناس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل
أيضا أنه قال" :موضوع" .قال:
الفتح بدهر وهي بأرض احلبشة وأبوها كافر" .ويف رواية عن ابن حزم ً
واآلفة فيه من عكرمة بن عامر الراوي عن أيب زميل" .وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهلل هذا عىل
ابن حزم وبالغ يف الشناعة عليه  "...ثم ذكر وجه رد ابن الصالح عليه بام ال طائل حتته(.)27
-9

وابن حزم واجلصاص ال يقبالن حديث السحر يف الصحيحني( )28حتى اعتربه اجلصاص من

وضع الكفرة ،وبعض العلامء من وضع اليهود(.)29

-23

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،3ص  297وانظر :الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،2ص  ،213وتاريخ اإلسالم،
ج ،3ص .212

-24

النووي ،رشح صحيح مسلم ،ج  ،16ص .8

-25

صحيح مسلم ،ج  ،4ص  ،1845رقم  ،2541حدثني عباس بن عبد العظيم العنربي وأمحد بن جعفر املعقري،
قاال :حدثنا النرض (وهو ابن حممد الياممي) ،حدثنا عكرمة ،حدثنا أبو زميل ،حدثني ابن عباس قال" :كان
املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه ،فقال للنبي صىل اهلل عليه وسلم :يا نبي اهلل! ثالث أعطنيهن؟
قال" :نعم" .قال :عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكها؟ قال" :نعم" .قال :ومعاوية
جتعله كاتبا بني يديك؟ قال" :نعم" .قال :وتُؤم ِّمرين حتى أقاتل الكفار كام كنت أقاتل املسلمني؟ قال" :نعم".

-26

وللمزيد انظر :ابن األثري اجلزري ،أسد الغابة ،دار املعرفة ،بريوت1887 ،م ،ج  ،1ص  ،1353الذهبي ،ميزان
االعتدال ،ج  ،3ص  ،83وسري أعالم النبالء ،ج  ،7ص .137

-27

النووي ،رشح صحيح مسلم ،ج  ،16ص .63

-28

صحيح البخاري ،ج  ،3ص  ،1182رقم  ،3485وصحيح مسلم ،ج  ،4ص  ،1718رقم .2198

-29

أبو بكر أمحد بن عيل اجلصاص ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ط،1
1445هـ ،ج ،1ص  ،64-58وأبو القاسم جار اهلل الزخمرشي ،الكشاف ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،2ص  ،143وتفسري القرطبي ،حتقيق :أمحد عبد احلليم الربدوين ،دار الشعب،
القاهرة ،ط 1372 ،2هـ ،ج  ،2ص .46

03

-8

وقال أبو جعفر حممد بن عمرو العقييل" :ملا ألف البخاري كتاب الصحيح ،عرضه عىل أمحد بن

حنبل وحييى بن معني وعيل بن املديني وغريهم ،فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة ،إال يف أربعة أحاديث"،
قال العقييل" :والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة"(.)30
-14

ويقول الطحاوي حلديث مسلم :منكرا(.)31

-11

ويقول الذهبي حلديث البخاري" :فهذا حديث غريب جدا ،لوال هيبة اجلامع الصحيح لعدوه

من منكرات خملد"(.)32
-12

ها(.)33
كثريا من أحاديث البخاري بدعوى أن فيها و ً
وينقد ابن السبكي ً

-13

وينقد الكرماين حدي ًثا للشيخني(.)34

-14

يقول العراقي :إنه مجع االنتقادات عىل الصحيحني يف جزء ،وأجاب عنها(.)35

بعض الشبهات حول جواز أو إمكان تضعيف أحاديث يف الصحيحني:
أ-

من روى له البخاري فقد جاز القنطرة:
قد يقال :كيف يصح تضعيف حديث أو أحاديث يف الصحيحني بتضعيف ٍ
راو من الرواة ،وقد

-30

ابن حجر ،هدي الساري ،ص .7

-31

أبو جعفر الطحاوي ،رشح معاين اآلثار ،حتقيق :حممد زهري النجار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1
1388هـ ،ج  ،4ص  .145وهو يف صحيح مسلم ،ج  ،8ص  ،144رقم  3234قال" :وحدثنا أبو بكر بن أيب
شيبة وحممد بن عبد اهلل بن نمري ،قاال :حدثنا زيد وهو ابن حباب ،حدثني سيف بن سليامن ،أخربين قيس بن سعد،
عن عمرو بن دينار ،عن ابن عباس ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قىض بيمني وشاهد".

-32

الذهبي ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،ج  ،2ص  ،425رقم  2466يف ترمجة خالد بن خملد .قاله الذهبي يف
احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه ،ج  ،5ص  ،2394رقم  6137من طريق خالد بن خملد عن سليامن بن
بالل عن رشيك بن أيب نمر عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهلل عز وجل
قال :من عادى يل وليا فقد آذنني باحلرب ،وما تقرب إىل عبدي بيشء أحب إ َّيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي
يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا،
ورجله التي يميش عليها ،فلئن سألني عبدي ألعطينه ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه ،وما ترددت عن يشء أنا فاعله
ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه".

-33

ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،ج  ،14ص .425 ،124 -115

-34

شمس الدين حممد بن يوسف الكرماين ،رشحه عىل البخاري الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،مصور
عن الطبعة املرصية1356 ،هـ1837 /م ،ج  ،23ص .73-72

-35

العراقي ،التقييد واإليضاح ،ص .33

03

قيل يف رجاهلام بأهنم جتاوزوا القنطرة؟ وحتى الشيخ األلباين اعرتف بذلك يف كالمه عىل ابن غزوان،
يقول" :إن ابن غزوان هذا قد وثقه مجاعة منهم ابن املديني شيخ البخاري وابن نمري ويعقوب بن شيبة
والدارقطني وغريهم ،وأخرج له البخاري يف صحيحه فقد جاوز القنطرة كام يقول الذهبي( )36يف
أمثاله"( .)37ولكن هل هذه الدعوى مقبولة عند علامء احلديث؟ تعالوا نأخذ اجلواب من الشيخ األلباين
نفسه ،وهو يقول" :وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة ،فهو مما ال يلتفت إليه أهل
التحقيق كأمثال احلافظ العسقالين ،ومن له اطالع ال بأس به عىل كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول"(.)38
بـ

تلقي األمة للصحيحني بالقبول:
وكذلك يقال :إن األمة تلقت الصحيحني بالقبول ،فمعنى ذلك أن كل أحاديثهام صحيحة،

واألمة ال جتتمع عىل ضاللة .قلت :هذه الدعوى ليست خاصة بالصحيحني ،بل هي عامة ألي حديث
اجتمعت فيه رشوط الصحة تلقته األمة بالقبول .لو مل يكن ذلك ملا انتقد من أحاديثهام اإلمام الدارقطني
كام قال احلافظ ابن حجر" :وعدة ما اجتمع لنا من األحاديث التي انتقدها الدارقطني مما يف كتاب
البخاري وإن شاركه مسلم يف بعضه مائة وعرشة أحاديث ،منها ما وافقه مسلم عىل خترجيه وهو اثنان
وثالثون حديثا ،ومنها ما انفرد بتخرجيه وهو ثامنية وسبعون حديثا"( .)39وكذلك تكلم يف بعض أحاديث
الصحيحني :اإلمام البخاري نفسه ،وأبو داود ،وابن خزيمة ،وأبو حامد بن الرشقي ،وابن حبان،
واخلطايب ،وأبو مسعود الدمشقي ،والبيهقي ،وابن عبد الرب ،والقايض عياض ،وعبد احلق األشبييل ،وابن
اجلوزي ،وابن الصالح ،واملنذري ،والنووي ،وابن تيمية ،وابن عبد اهلادي ،والذهبي ،وابن القيم،
والبلقيني ،وابن حجر( .)40وهذا دل عىل أن اإلمجاع عىل صحة كل حديث وكل لفظ يف الصحيحني
مل حيصل ،وإنام وقع اخلالف يف بعض أحاديث وألفاظ الصحيحني ،ومن ثم مل يتم تلقي األمة بالقبول لكل

-36

قال أبو الليث :قال اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء ،ج  ،7ص " :341وهام ممن جاوز القنطرة ،واحتج به
أرباب الصحاح".

-37

حممد نارص الدين األلباين ،دفاع عن احلديث النبوي والسرية ،املكتبة الشاملة ،ج  ،1ص .69

-38

األلباين ،اإلرواء ،ج  ،5ص  ،314نقال عن عصام موسى هادي ،الروض الداين يف الفوائد احلديثية للعالمة حممد
نارص الدين األلباين ،املكتبة اإلسالمية ،عامن ،األردن ،ط 1422 ،1هـ ،ص .175

-39

األلباين ،خمترص صحيح مسلم ،ص  ،35نقال عن كتاب الروض الداين ،ص .163

-40

انظر :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،ردع اجلاين املتعدي عىل األلباين ،دار املحجة للنرش والتوزيع،
أبو ظبي ،ط 1424 ،1هـ2443 /م ،ص .115-81
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ما ورد فيهام من احلديث واللفظ واحلرف .وقال الشيخ األلباين" :واعلم أن صحيح البخاري مع جاللته
وتلقي العلامء له بالقبول كام سبق ذكره يف املقدمة؛ فإنه مل يسلم من النقد من بعض العلامء ،وإن كان غالبه
جمان ًبا للصواب ،كام رشحه احلافظ ابن حجر يف مقدمة الفتح ،ومن أسباب ذلك أن الناقد يقف يف نقده
عند خصوص إسناد البخاري ،وهو يف هذه احلالة مصيب ،ولكنه يكون خمط ًئا حني مل يتجاوزه إىل غريه،
كام فعل ابن حزم يف احلديث اآليت برقم  ،874ويف حديث حتريم املعازف اآليت يف " -74/3األرشبة
 -6/باب" ،ونحوه قوله  134يف آخر احلديث " :1148من قال :أنا خري من يونس بن متى فقد كذب"؛
فإن فيه من هو كثري اخلطأ ،لكني قويته بطرق أخرى ،كام سرتى .ومثله احلديث " :1312إذا مرض العبد
 ."...وهذه الطريقة يف تقوية احلديث بالطرق قد جريت عليها يف سائر كتبي ،وبخاصة منها سلسلة
األحاديث الصحيحة ،مع مراعاة الرشط املعروف يف ذلك ،وهو السالمة من مرتوك أو متهم .)41("...
جـ

استخارة اإلمام البخاري:
قال احلافظ ابن حجر" :وروى الفربري عن البخاري قال :ما أدخلت يف الصحيح حدي ًثا إال

بعد أن استخرت اهلل تعاىل وتيقنت صحته"( .)42وهذا يدل عىل أن كل ما وضعه البخاري يف كتابه من
األحاديث ثبتت صتحها عنده .قلت :االستخارة بذاهتا أمر طيب ومطلوب ،وإذا استخار يميض ملا ينرشح
له صدره؛ ألن فيها اتبا ًعا ألمر النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وترب ًكا بذلك مع ما فيها من الدعاء والرد إىل
الرب تعاىل ،ولكن هل أهنا حجة يلزم هبا يشء عىل شخص آخر؟ قد تكون حجة عىل صاحبها ،ولكنها
فمثال شخص أراد الزواج من فالنة ً
ليست حجة عىل غريهً ،
مثال وهي خمطوبة عىل أحد آخر برضاها،
وجاءت استخارته عليها ،فاستخارته هذه ليست حجة أو ملزمة لتلك املرأة أو ألهلها.
املنهجية التي اتبعها الشيخ األلباين يف تضعيف بعض أحاديث الصحيحني:
خامسا :وأما املنهجية التي اتبعها الشيخ األلباين يف تضعيف بعض أحاديث الصحيحني فهي نفس
ً
املنهجية التي اتبعها سلفه من أئمة احلديث ،ومل حيد عنها ِق ْيدم أنملة ،بل وال قيد شعرة فيام أرى ،تعالوا
نسمع من الشيخ نفسه هذه املنهجية التي حدد معاملها:
-1

عدم تضعيفه حدي ًثا إال بعد استفراغ اجلهد يف البحث عن متابع أو شاهد له :قال الشيخ

-41

األلباين ،خمترص صحيح البخاري ،ج  ،2ص ً ،4
نقال عن كتاب الروض الداين يف الفوائد احلديثية للعالمة حممد
نارص الدين األلباين ،ص .92

-42

ابن حجر ،مقدمة فتح الباري ،ص .347

03

األلباين" :عىل أنني حني أضعف حدي ًثا ما فإنني ال أكتفي عىل تضعيفه بمجرد أنني رأيت له هذا الطريق
الضعيف ،بل إنني أتبع يف ذلك كل ما تطوله يدي من مطبوع أو خمطوط ،مستعينًا عىل ذلك بام قاله األئمة
فأقع بعدم اطالعي عليه يف اخلطأ ... ،وما ذلك
احلفاظ ،كل ذلك خشية أن يكون له طريق تقوم به احلجة؛ م
عيل
إال لتطبيق هذا املنهج والكالم عىل إسناد كل واحد منها تضعي ًفا وجتر ً
حيا ،بحيث يندر أن يستدرك َّ
أحد طري ًقا مل أورده .وال أعتقد أن اهلل تعاىل يك ِّلفنا بأكثر من هذا ،واخلطأ ما سلم منه إنسان ،وإنام عليه أن
يفرغ جهده للوصول إىل احلق ،فإن أصابه فله أجران ،وإن أخطأ فله أجر واحد ،وصدق اهلل العظيم :ﮋﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ(.)43
-2

أحاديثهام املسندة كلها صحيحة عند العلامء إال أحر ًفا يسرية جدً ا وهم فيها بعض الرواة :وقال:

"ومن املقرر يف علم احلديث أن أحاديث صحيح البخاري تنقسم إىل قسمني :األول :هي التي يسندها
البخاري إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أي يسوق أسانيدها متصلة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم .وهذا
القسم كله صحيح عند العلامء إال أحر ًفا يسرية جدً ا وهم فيها بعض الرواة"( .)44ثم ذكر القسم الثاين،
وهو احلديث املعلق .عرفنا من هذا النص أن أحاديث صحيح البخاري التي ض َّعفها هي قليلة جدً ا ً
أوال،
وثان ًيا سبب ضعفها هو وهم بعض الرواة فيها.
-3

حب الشيخ األلباين هلام :ومل يكن الشيخ األلباين يكره الشيخني أو صحيحيهام ،وإنام كان

يكرمهام ويوقرها ،يدل عىل ذلك ما ييل له من املواقف جتاههام:
أ-

قال يف التعليق عىل قول الشيخ أيب الفيض الغامري ..." :املراد أن يوجد فيهام (أي يف الصحيحني)
أحاديث غري صحيحة ملخالفتها للواقع" ،فوافقه الشيخ األلباين عىل معظم ما قال ،ثم قال" :غري أين
أخريا" :ملخالفتها للواقع" ملا خيشى من التوسع يف ذلك .)45("...
أختوف من قول الغامري ً

ب-

وصحح الشيخ األلباين حدي ًثا يف الصحيحني ،وحدي ًثا يف صحيح مسلم ،قد ضعفهام الشيخ
أبو الفيض الغامري(.)46

ج-

وصحح الشيخ األلباين حديث "من عادى يل وليا  "...املخرج يف صحيح البخاري ،والذي ضعفه

-43

سورة البقرة ،اآلية ،296 :األلباين ،الرد عىل التعقب احلثيث ،ص ً ،19
نقال عن كتاب الروض الداين يف الفوائد
احلديثية للعالمة حممد نارص الدين األلباين ،ص .153

-44

األلباين ،نقد نصوص حديثية ،ص ً ،7
نقال عن كتاب الروض الداين ،مجع عصام موسى هادي ،ص .43

-45

األلباين ،آداب الزفاف ،ص ً ،64-58
نقال عن كتاب ردع اجلاين املتعدي عىل األلباين ،ص .43

-46

املرجع السابق ،ص .57-56

02

الذهبي وابن رجب .وكذلك صحح حديث "خلق الرتبة يوم السبت" املخرج يف مسلم ،والذي
ضعفه عيل بن املديني والبخاري والبيهقي وغريهم .وصحح حديث "ليكونن من أمتي أقوام
يستحلون ِ
احل َّر واحلرير واخلمر واملعازف  "...املذكور معل ًقا يف صحيح البخاري ،والذي ضعفه ابن
حزم .وصحح حديث "إذا قرأ اإلمام فأنصتوا" املخرج يف صحيح مسلم ،والذي ضعفه ابن معني
والبخاري وأبو داود وابن خزيمة وغريهم .وأحاديث أخرى ضعفها بعض العلامء ،وصححها
الشيخ األلباين( ،)47مما يدل عىل أنه حيكم عىل احلديث بام تقتضيه القواعد واملوضوعية.
د-

كان شديد التحرز والرتيث يف الكالم عىل أحاديث الصحيحني ،حتى التي تكلم فيها بعض
السابقني عليه ،يقول" :فإن حدي ًثا خرجه اإلمام البخاري يف املسند الصحيح ليس من السهل الطعن
يف صحته ملجرد ضعف يف إسناده ،الحتامل أن يكون له شواهد تأخذ بعضده وتقويه"(.)48

ه-

ويقول" :وحسبك أنه يف صحيح البخاري مع وروده من طرق أخرى كام تقدم  ...بل إنني
أقول :إنه صحيح يقينًا؛ ألنه من أحاديث الصحيحني التي تلقتها األمة بالقبول  ...وما كان
كذلك من أحاديثهام فهو يفيد العلم كام هو مقرر يف املصطلح ،وراجع لذلك رشح اختصار
علوم احلديث البن كثري"(.)49

و-

وقال الشيخ األلباين ..." :كيف ،والصحيحان ها أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل باتفاق
علامء املسلمني من املحدثني وغريهم ،فقد امتازا عىل غريها من كتب السنة بتفردها بجمع
أصح األحاديث الصحيحة ،وطرح األحاديث الضعيفة واملتون املنكرة عىل قواعد متينة
ورشوط دقيقة ،وقد وفقوا يف ذلك توفي ًقا بال ًغا مل يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم يف مجع
الصحيح كابن خزيمة وابن حبان واحلاكم وغريهم ،حتى صار عر ًفا عا ًما أن احلديث إذا
أخرجه الشيخان أو أحدها فقد جاوز القنطرة ودخل يف طريق الصحة والسالمة .وال ريب يف
ذلك وأنه هو األصل عندنا"(.)50

نامذج ملنهجيته تلك لتضعيف بعض األحاديث يف الصحيحني:

-47

انظر :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،ردع اجلاين املتعدي عىل األلباين ،ص .64-52

-48

األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج  ،4ص ً ،195
نقال عن كتاب الروض الداين ،ص.92

-49

األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ج  ،6ص  313رقم .2914

-50

األلباين ،مقدمته لرشح العقيدة الطحاوية ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1414 ،2هـ ،ص .15-14

02

األول:

التضعيف بعنعنة املدلس:

-1

قال األخ أبو معاذ ..." :أن أغلب هذه األحاديث التي وقعت يف صحيح مسلم بعنعنة أيب الزبري

عن جابر ،إنام هي يف املتابعات والشواهد ،ال يف األصول واالحتجاج ،ومعلوم أن العلامء ـ ومنهم صاحبا
الصحيحني ـ يتساحمون به يف باب االستشهاد بام ال يتساحمون به يف باب االحتجاج .قال احلافظ ابن حجر
يف النكت" :ليست األحاديث التي يف الصحيحني بالعنعنة عن املدلسني كلها يف االحتجاج ،فيحمل
كالمهم هنا ـ يعني أن صاحبي الصحيحني اطلعا عىل اتصاهلا ـ عىل ما كان منها يف االحتجاج فقط ،أما ما
أيضا :إن
كان يف املتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح يف خترجيها كغريها"( .)51وقال األخ أبو معاذ ً
كل أحاديث أيب الزبري عن جابر بصيغة "عن" رقاها الشيخ األلباين إىل احلسن لغريه ،غري حديث واحد
ً
ً
مقبوال .وهو ما رواه مسلم يف صحيحه ،حدثنا
مقبوال وال شاهدً ا
فهو ضعفها بعنعنته ومل جيد له متاب ًعا
أمحد بن يونس ،حدثنا زهري ،حدثنا أبو الزبري ،عن جابر قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
"ال تذبحوا إال مسنة إال أن يعرس عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"( .)52ضعفه الشيخ لعنعنة أيب
الزبري ،وألنه خالف حديثني ثابتني يف الظاهر .قال الشيخ األلباين يف الضعيفة(" :)53وأبو الزبري مدلس
وقد عنعنه ،وقد تقرر عند أهل املعرفة هبذا العلم الرشيف ترك االحتجاج بحديثه املعنعن ،إال ما كان من
رواية الليث بن سعد عنه؛ فإنه مل يأخذ عنه إال ما ذكر له السامع فيه ،وهلذا قال الذهبي يف ترمجته يف امليزان:
السامع عن جابر ،وال هي من طريق الليث عنه ،ففي
"ويف صحيح مسلم أحاديث مما مل يوضح أبو الزبري َّ
القلب منها يشء"( .)54وقال يف موضع آخر" :ومجلة القول :أن كل حديث يرويه أبو الزبري عن جابر أو
غريه بصيغة عن ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه ،فينبغي التوقف عن االحتجاج به ،حتى
يتبني سامعه ،أو ما يشهد له ويعتضد به"( .)55والشيخ األلباين ليس متفر ًدا هبذا التضعيف ،بل إنه اتبع فيه
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ابن حجر ،النكت عىل كتاب ابن الصالح ،حتقيق :ربيع بن هادي عمري املدخيل ،عامدة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورية ،ط 1444 ،1هـ1894 /م .636/2 ،وانظر :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد،
ردع اجلاين املتعدي عىل األلباين ،ص ،93هامش رقم .1

-52

مسلم ،الصحيح ،ج  ،3ص  ،1555رقم .1863

-53

األلباين ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ج  ،1ص  ،157رقم .65

-54

ابن حجر ،مقدمة الفتح ،ص .345

-55

األلباين ،الضعيفة ،ج  ،1ص  .157وانظر :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،ردع اجلاين املتعدي عىل
األلباين ،ص .69

33

سلفه من ابن حزم وابن القيم والذهبي وابن حجر ،وغريهم(.)56
-2

ضعف الشيخ حدي ًثا يف صحيح مسلم بتدليس حبيب بن أيب ثابت ،قال مسلم :حدثنا أبو بكر

بن أيب شيبة ،حدثنا إسامعيل بن علية ،عن سفيان ،عن حبيب ،عن طاوس ،عن ابن عباس ،قال :صىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني كسفت الشمس ثامين ركعات يف أربع سجدات .وعن عيل مثل
ذلك( .)57قال الشيخ يف إرواء الغليل" :رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي ،ثم قال :ضعيف؛ وإن
أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغريهم فإنه من طريق حبيب عن طاوس عن ابن عباس به .وعلته حبيب
هذا وهو ابن أيب ثابت وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس وكذلك قال ابن حبان يف صحيحه" :هذا احلديث
ليس بصحيح؛ ألنه من رواية حبيب بن أيب ثابت عن طاوس ومل يسمعه منه" .وقال البيهقي" :وحبيب
وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ومل أجده ذكر سامعه يف هذا احلديث عن طاوس وحيتمل أن يكون
محله عن غري موثوق به عن طاوس" .وفيه علة أخرى وهي الشذوذ فقد خرج احلديث من ثالث طرق
أخرى عن ابن عباس وفيها كلها "أربع ركعات وأربع سجدات" .ويف هذه الطريق املعلة" :ثامن ركعات
 "...فهذا خطأ قطعا"(.)58
الثاين:

تضعيف الرفع:

-3

ضعف الشيخ األلباين رفع حديث يف صحيح مسلم ،وهو ما رواه مسلم فقال :حدثنا

هارون بن معروف وهارون بن سعيد األييل ،قاال :حدثنا ابن وهب ،أخربين عياض بن عبد اهلل ،عن
أيب الزبري ،عن جابر بن عبد اهلل ،عن أم كلثوم ،عن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم قالت :إن
رجال سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الرجل جيامع أهله ثم يكسل هل عليهام الغسل؟
وعائشة جالسة فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إين ألفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل"(.)59
مل خيرجه مسلم يف األصول ،وإنام خرجه يف الشواهد ،ومسلم يتسامح يف املتابعات والشواهد بام
ال يتسامح به يف األصول .ثم إن الشيخ مل يضعفه مطلقا ،وإنام ضعفه من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم،
ورجح أنه من قول عائشة(.)60
-56

انظر :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،ردع اجلاين املتعدي عىل األلباين ،ص .73-67
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صحيح مسلم ،ج  ،2ص  ،627رقم .849

-58

األلباين ،إرواء الغليل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1445 ،2هـ1895 /م ،ج  ،3ص  ،128رقم .664

-59

صحيح مسلم ،ج  ،1ص  ،272رقم .354

-60

انظر :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،ردع اجلاين املتعدي عىل األلباين ،ص .124

33

الثالث :التضعيف بضعف راو:
-4

ضعف الشيخ األلباين سندً ا ملسلم فيه سويد بن سعيد ،ثم صحح متنه بمتابع له ،وهو ما رواه

مسلم فقال :حدثنا ُس مو ْيدُ بن سعيد ،عن معتمر بن سليامن ،عن أبيه ،حدثنا أبو عمران اجلم ْو ِين ،عن
ُجنْدم ب ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حدث" :أن رجال قال :واهلل! ال يغفر اهلل لفالن ،وإن اهلل تعاىل
قال :من ذا الذي َّ
يتأىل عىل أن ال أغفر لفالن ،فإين قد غفرت لفالن ،وأحبطت عملك أو كام قال"(.)61
قال الشيخ األلباين" :رواه مسلم ( )36/9وابن أيب الدنيا يف "حسن الظن باهلل" ( )2-1/184قاال:
حدثنا سويد بن سعيد به مثله .ثم رواه ابن أيب الدنيا من طريق أخرى موقوفا :حدثنا أبو حفص الصفار،
قال :حدثنا جعفر بن سليامن ،قال :حدثنا أبو عمران اجلوين ،عن جندب بن عبد اهلل البجيل قال :فذكره
موقو ًفا .قلت (أي األلباين) :واإلسناد األول ضعيف ،فإن سويد بن سعيد مع كونه من شيوخ مسلم ،فقد
ضعف .بل روى الرتمذي عن البخاري أنه ضعيف جدا .ونحوه ما روى اجلنيدي عنه قال" :فيه نظر،
عمي فتلقن ما ليس من حديثه" .وقد أورده الذهبي يف "الضعفاء" وقال" :قال أمحد :مرتوك احلديث.
وقال ابن معني :كذاب .وقال النسائي :ليس بثقة .وقال البخاري  ...وقال أبو حاتم :صدوق كثري
التدليس .وقال الدارقطني :ثقة غري أنه كرب :فربام قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه" .وقال
احلافظ يف التقريب" :صدوق يف نفسه إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه ،وأفحش فيه ابن معني
القول" .قلت :فمثله ال تطمئن النفس لالحتجاج بخربه ،السيام مع جميئه موقوفا من الطريق األخرى،
ورجاهلا ثقات غري أيب حفص الصفار فلم أعرفه اآلن .لكن وجدت لسويد بن سعيد متابعا ،أخرجه
البيهقي يف شعب اإليامن ( )2/86/2من طريق سويد بن سعيد وأيب سلمة حييى بن خلف الباهيل كالها
قاال :حدثنا معتمر بن سليامن به مرفوعا .والباهيل هذا ثقة من شيوخ مسلم الذين احتج هبم يف الصحيح.
فبه صح احلديث ،واحلمد هلل عىل توفيقه .وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة مرفوعا .وكذا من
حديث أيب قتادة .وإسناد األول حسن كام بينته يف ختريج املشكاة ( .)2347ثم وجدت له متابعني آخرين،
فرواه الطرباين يف املعجم الكبري ( )1678من طريق صالح بن حاتم بن وردن وهريم بن عبد األعىل قاال:
حدثنا معتمر بن سليامن به .ثم أخرجه ( )1694من طريق محاد بن سلمة :حدثنا أبو عمران به .وهذه
متابعة أخرى قوية من محاد لسليامن ،واإلسناد صحيح أيضا عىل رشط مسلم"(.)62
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-5

ضعف الشيخ األلباين ما رواه مسلم يف صحيحه بضعف أحد الرواة فيه ،فقال اإلمام مسلم:

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا مروان بن معاوية ،عن عمر بن محزة العمري ،حدثنا عبد الرمحن بن
سعد ،قال :سمعت أبا سعيد اخلدري يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إن من أرش الناس عند
اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليه ثم ينرش رسها"( .)63ذكره الشيخ األلباين يف
آداب الزفاف بلفظ" :إن من أرش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليه ثم
ينرش رسها أي :يصل إليها باملبارشة واملجامعة ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﮊ( .)64وقال :رواه ابن

أيب شيبة ومن طريقه مسلم وأمحد وأبو نعيم ثم قال" :إن هذا احلديث مع كونه يف صحيح مسلم فإنه
ضعيف من قبل سنده ألن فيه عمر بن محزة العمري وهو ضعيف كام قال يف التقريب .وقال الذهبي يف
امليزان" :ضعفه حييى بن معني والنسائي وقال أمحد :أحاديثه مناكري" ،ثم ساق له الذهبي هذا احلديث،
وقال" :فهذا مما استنكر لعمر" .قلت (والقائل هو األلباين) :ويسنتنج من هذه األقوال هلؤالء األئمة أن
احلديث ضعيف وليس بصحيح ،وتوسط ابن القطان فقال كام يف الفيض" :وعمر ضعفه ابن معني وقال
أمحد :أحاديثه مناكري ،فاحلديث به حسن ال صحيح" .قلت (أي األلباين) :وال أدري كيف حكم بحسنه
مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ هبيبة الصحيح ،ومل أجد حتى اآلن ما أشد به عضد هذا
احلديث بخالف احلديث اآليت بعده واهلل أعلم"(.)65
-6

وض َّعف الشيخ األلباين حديثا آخر يف صحيح مسلم من رواية عمر بن محزة هذا .وهو ما رواه
م

مسلم فقال :حدثني عبد اجلبار بن العالء ،حدثنا مروان يعني الفزاري ،حدثنا عمر بن محزة ،أخربين
أبو غطفان املري ،أنه سمع أبا هريرة يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال يرشبن أحد منكم
قائام فمن نيس فليستقي"( .)66قال الشيخ األلباين" :منكر هبذا اللفظ .أخرجه مسلم يف صحيحه
( )111 -114/6من طريق عمر بن محزة :أخربين أبو غطفان املري أنه سمع أبا هريرة يقول :قال رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم :فذكره .قلت (أي األلباين) :وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه اإلمام أمحد
وابن معني والنسائي وغريهم ،ولذلك أورده الذهبي يف امليزان وذكره يف الضعفاء وقال" :ضعفه ابن معني
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لنكارة حديثه" .وقال احلافظ يف التقريب" :ضعيف" .قلت :وقد صح النهي عن الرشب قائام يف غري ما
حديث ،عن غري واحد من الصحابة ،ومنهم أبو هريرة ،لكن بغري هذا اللفظ ،وفيه األمر باالستقاء ،لكن
ليس فيه ذكر النسيان ،فهذا هو املستنكر من احلديث ،وإال فسائره حمفوظ .ولذلك أوردته يف األحاديث
الصحيحة(.)67
وقال يف السلسلة الصحيحة" :ال يرشبن أحد منكم قائام" .رواه مسلم ( )111 -114/6عن
عمر بن محزة أخربين أبو غطفان املري أنه سمع أبا هريرة يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
فذكره .وزاد" :فمن نيس فليستقىء" .قلت :وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه أمحد وابن معني
والنسائي وغريهم ولذلك قال احلافظ يف التقريب" :ضعيف" ،فاحلديث هبذه الزيادة ضعيف .لكن صح
بلفظ آخر ،ولذلك أوردته هنا بدوهنا ،فقد رواه أبو زياد الطحان قال :سمعت أبا هريرة يقول ،عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم :أنه رأى رجال يرشب قائام فقال له" :قه" ،قال :مله؟ قال" :أيرسك أن يرشب معك
رش منه! الشيطان!!" أخرجه أمحد ( )7884والدارمي
اهلر؟" قال :ال ،قال" :فإنه قد رشب معك من هو ر
( )121/2والطحاوي يف مشكل اآلثار ( )18/3عن شعبة عن أيب زياد به .وهذا سند صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخني غري أيب زياد هذا ،قال ابن معني" :ثقة" .وقال أبو حاتم" :شيخ صالح احلديث".
كام يف اجلرح والتعديل ( ،)373/2/4فقول الذهبي فيه "ال يعرف" ،مما ال يعرج عليه ،بعد توثيق هذين
اإلمامني له .وقد ورد احلديث بلفظ آخر وهو" :لو يعلم الذي يرشب وهو قائم ما يف بطنه الستقاء"(.)68
الرابع:

تضعيف حديث بالشذوذ:

-7

ض َّعف الشيخ األلباين حدي ًثا يف صحيح البخاري بالشذوذ ،قال البخاري :حدثنا عبيد اهلل بن

سعد بن إبراهيم ،حدثنا يعقوب ،حدثنا أيب ،عن صالح بن كيسان ،عن األعرج ،عن أيب هريرة ،عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم قال" :اختصمت اجلنة والنار إىل رهبام ،فقالت اجلنة :يا رب! ما هلا ال يدخلها
إال ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار :ـ يعني ـ أوثرت باملتكربين .فقال اهلل تعاىل للجنة :أنت رمحتي،
وقال للنار :أنت عذايب أصيب بك من أشاء ،ولكل واحدة منكام ملؤها ،قال :فأما اجلنة فإن اهلل ال يظلم
من خلقه أحدً ا ،وإنه ينشئ للنار من يشاء ،فيلقون فيها فتقول :هل من مزيد ثالثا ،حتى يضع فيها قدمه
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فتمتلئ ،ويرد بعضها إىل بعض ،وتقول قط قط قط"( .)69قال الشيخ األلباين" :يدخل أهل اجلنة اجلنة،
فيبقى منها ما شاء اهلل عز وجل ،فينشئ اهلل تعاىل هلا ـ يعني خلقا ـ حتى يمألها" .وبعد خترجيه من صحيح
البخاري وصحيح مسلم ومسند أمحد ومسند أيب يعىل بطرق خمتلفة وحكمه عليها بالصحة قال" :وله
شاهد من حديث أيب هريرة .أخرجه الشيخان وغريها ،وهو خمرج يف الكتاب اآلخر (أي الضعيفة) حتت
احلديث  .6188وقد وقع يف رواية للبخاري ( )7448من طريق األعرج عن أيب هريرة بلفظ..." :
وينشئ للنار  ،"...مكان " ...اجلنة" .وهي بال شك رواية شاذة ملخالفتها للطريق األوىل عن أيب هريرة
وحلديث أنس ،وقد أشار إىل ذلك احلافظ أبو احلسن القابيس (عيل بن حممد بن خلف القريواين
ت443ه) ،وقال مجاعة من األئمة :إنه من املقلوب ،وجزم ابن القيم بأنه غلط ،واحتج بأن اهلل أخرب بأن
جهنم متتلئ من إبليس وأتباعه ،وأنكرها اإلمام البلقيني ،واحتج بقوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ(.)70
ذكره احلافظ يف الفتح ( .)437/13فأقول :هذا الشذوذ يف هذا احلديث مثال من عرشات األمثلة التي
تدل عىل جهل بعض الناشئني الذي يتعصبون لـ :صحيح البخاري ،وكذا لـ :صحيح مسلم تعصبا أعمى،
ويقطعون بأن كل ما فيهام صحيح! ويقابل هؤالء بعض الكتاب الذين ال يقيمون للصحيحني وزنا،
فريدون من أحاديثهام ما ال يوافق عقوهلم وأهواءهم ،مثل "السقاف" و"حسان" و"الغزايل" وغريهم.
وقد رددت عىل هؤالء وهؤالء يف غري ما موضع"(.)71
اخلامس :تضعيف حديث بسوء حفظ أحد رواته والشذوذ يف سنده:
-9

تضعيفه حدي ًثا يف صحيح البخاري بسوء حفظ أحد رواته والشذوذ يف سنده :قال البخاري:

حدثني عبد اهلل بن منري ،سمع أبا النرض ،حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل يعني ابن دينار ،عن أبيه ،عن
أيب صالح ،عن أيب هريرة ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل،
باال ،يرفع اهلل هبا درجات ،وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ،ال يلقي هلا ً
ال يلقي هلا ً
باال ،هيوي هبا
يف جهنم"( .)72قال الشيخ األلباين يف تعليقه عىل هذا احلديث(" :)73ضعيف أخرجه البخاري (6479
فتح) وأمحد ( )334/2واملروزي يف زوائد الزهد ( )4383والبيهقي يف الشعب ( )1/67/2من طريق
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عبدالرمحن بن عبد اهلل بن دينار ،عن أبيه ،عن أيب صالح ،عن أيب هريرة مرفو ًعا به .قلت :وهذا إسناد
ضعيف ،وله علتان :األوىل :سوء حفظ عبد الرمحن هذا مع كونه قد احتج به البخاري ،فقد خالفوه
وتكلموا فيه من قبل حفظه ،وليس يف صدقه" .ثم ذكر الشيخ من أولئك األئمة حييى بن معني،
وعبدالرمحن بن مهدي ،وأبو حاتم ،وابن حبان ،والدارقطني ،والذهبي ،وابن حجر .ثم قال" :وقد ساق
(أي ابن حجر) له حدي ًثا (ص )462مما انتقده الدارقطني عىل البخاري لزيادة تفرد هبا ،فقال الدارقطني:
"مل يقل هذا غري عبدالرمحن ،وغريه أثبت منه وباقي احلديث صحيح" .ومل يتعقبه احلافظ بيشء بل أقره
فراجعه إن شئت .وباجلملة فضعف هذا الراوي بعد اتفاق أولئك األئمة عليه أمر ال ينبغي أن يتوقف فيه
باحث ،أو يرتاب فيه منصف .وإن مما يؤكد ذلك ما ييل :واألخرى :خمالفة اإلمام مالك إياه يف رفعه ،فقال
يف موطئه ( :)148/3عن عبد اهلل بن دينار عن أيب صالح السامن أنه أخربه أن أبا هريرة قال :فذكره
موقو ًفا عليه وزاد" :يف اجلنة" .فرواية مالك هذه موقو ًفا مع هذه الزيادة يؤكد أن عبد الرمحن مل حيفظ
احلديث فزاد يف إسناده فجعله مرفو ًعا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ونقص من متنه ما زاده فيه جبل
احلفظ اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل .وثمة دليل آخر عىل قلة ضبطه أن يف احلديث زيادة شطر آخر بلفظ:
"وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي هلا باال هيوي هبا يف جهنم" .فقد أخرجه الشيخان من
طريق أخرى عن أيب هريرة مرفو ًعا به إال أنه قال .." :ما يتبني فيها يزل هبا يف النار أبعد مما بني املرشق
بأسا هيوي هبا سبعني خري ًفا يف النار" .وقد
واملغرب" .وعند الرتمذي وحسنه بلفظ .." :ال يرى هبا ً
خرجت هذه الطريق الصحيحة مع شاهد هلا يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم  .544ثم خرجت له
شاهدً ا من غري حديث أيب هريرة برقم  .999وبعد فقد أطلت الكالم عىل هذا احلديث وراويه دفاعً ا عن
السنة ولكي ال يتقول متقول ،أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض :إن األلباين قد طعن يف
صحيح البخاري وضعف حديثه ،فقد تبني لكل ذي بصرية أنني مل أحكم عقيل أو رأيي كام يفعل أهل
قديام وحدي ًثا ،وإنام متسكت بام قاله العلامء يف هذا الراوي وما تقتضيه قواعدهم يف هذا العلم
األهواء ً
الرشيف ومصطلحه من رد حديث الضعيف ،وبخاصة إذا خالف الثقة .واهلل ويل التوفيق"(.)74
السادس :تضعيفه حدي ًثا يف البخاري باإلدراج:
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ضعف الشيخ األلباين حديثا يف الصحيحني باإلدراج :قال البخاري :حدثنا حييى بن بكري ،قال:

حدثنا الليث ،عن خالد ،عن سعيد بن أيب هالل ،عن نعيم املجمر ،قال :رقيت مع أيب هريرة عىل ظهر
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املسجد فتوضأ ،فقال :إين سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول" :إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا
أيضا يف صحيحه
حمجلني من آثار الوضوء ،فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"( ،)75ورواه مسلم ً
فقال :وحدثني هارون بن سعيد األييل ،حدثني ابن وهب ،أخربين عمرو بن احلارث ،عن سعيد بن
أيب هالل ،عن نعيم بن عبد اهلل ،أنه رأى أبا هريرة يتوضأ ،فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ املنكبني ،ثم
غسل رجليه حتى رفع إىل الساقني ،ثم قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :إن أمتي يأتون
يوم القيامة غرا حمجلني من أثر الوضوء ،فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل"(.)76
قال الشيخ يف السلسلة الضعيفة" :إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء ،فمن
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" :مدرج الشطر اآلخر .وإنام يصح مرفوعا شطره األول ،وأما الشطر
اآلخر" :فمن استطاع  "..فهو من قول أيب هريرة أدرجه بعض الرواة يف املرفوع ،وإليك البيان :أخرجه
البخاري ( )184/1والبيهقي ( )57/1وأمحد ( )444/2عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن
نعيم املجمر أنه قال :رقيت مع أيب هريرة عىل ظهر املسجد ،وعليه رساويل من حتت قميصه ،فنزع
رساويله ،ثم توضأ ،وغسل وجهه ويديه ،ورفع يف عضديه الوضوء ،ورجليه ،فرفع يف ساقيه ،ثم قال :إين
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :فذكره .والسياق ألمحد ،وليس عند البخاري ذكر الرساويل
أيضا من طريق عمرو بن
والقميص وال غسل الوجه والرجلني ،ثم أخرجه مسلم ( )148/1والبيهقي ً
احلارث عن سعيد بن أيب هالل به .أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ املنكبني ،ثم
غسل رجليه حتى رفع إىل الساقني ،احلديث مثله ،وابن أيب هالل خمتلط عند اإلمام أمحد ،لكنه توبع ،فقد
أخرجه مسلم وكذا أبو عوانة يف صحيحه ( )243/1والبيهقي ( )77/1من طريق سليامن بن بالل:
حدثني عامرة بن غزية األنصاري عن نعيم بن عبد اهلل املجمر قال" :رأيت أبا هريرة يتوضأ ،فغسل وجهه
فأسبغ الوضو ء ،ثم غسل يده اليمنى حتى أرشع يف العضد ،ثم يده اليرسى حتى أرشع يف العضد ،ثم
مسح رأسه ،ثم غسل رجله اليمنى حتى أرشع يف الساق ،ثم رجله اليرسى حتى أرشع يف الساق ،ثم قال:
هكذا رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتوضأ ،وقال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أنتم الغر
املحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ،فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله" ،وقد تابعه ابن هليعة
عن عامرة بن غزية به نحوه ،وفيه :وكان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد ،ورجليه إىل نصف

-75

صحيح البخاري ،ج  ،1ص  ،63رقم .136

-76

صحيح مسلم ،ج  ،1ص  ،216رقم .246

33

الساق ،فقال له يف ذلك ،فقال :إين أريد أن أطيل غريت ،إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:
"إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من الوضوء ،وال يأيت أحد من األمم كذلك" .أخرجه الطحاوي
( )24/1ورجاله ثقات ،غري أن ابن هليعة سيئ احلفظ ،ولكن ال بأس به يف املتابعات والشواهد .ثم
أخرجه أمحد ( 334/2و )523من طريق فليح بن سليامن عن نعيم بن عبد اهلل به بلفظ :أنه رقى إىل أيب
هريرة عىل ظهر املسجد ،فوجده يتوضأ ،فرفع يف عضديه ،ثم أقبل عيل فقال :إين سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم يقول :فذكره بلفظ" :إن أمتي يوم القيامة هم الغر املحجلون  "...إال أنه زاد :فقال نعيم:
ال أدري قوله" :من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أو من قول
أيب هريرة! قلت :وفليح بن سليامن وإن احتج به الشيخان ففيه ضعف من قبل حفظه ،فإن كان قد حفظه،
فقد دلنا عىل أن هذه اجلملة يف آخر احلديث" :من استطاع  "...قد شك نعيم يف كوهنا من قوله صىل اهلل
عليه وسلم ،وقد قال احلافظ يف الفتح ( :)184/1ومل أر هذه اجلملة يف رواية أحد ممن روى هذا احلديث
من الصحابة وهم عرشة ،وال ممن رواه عن أيب هريرة غري رواية نعيم هذه ،واهلل أعلم .قلت :وقد فات
احلافظ رواية ليث عن كعب عن أيب هريرة قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فذكره هبذه
اجلملة .أخرجه أمحد ( ،)362/2لكن ليث وهو ابن أيب سليم ضعيف الختالطه ،وقد حكم غري واحد
من احلفاظ عىل هذه اجلملة أهنا مدرجة يف احلديث من كالم أيب هريرة ،فقال احلافظ املنذري يف الرتغيب
( :)82/1وقد قيل :إن قوله" :من استطاع" إىل آخره ،إنام هو مدرج من كالم أيب هريرة موقوف عليه،
ذكره غري واحد من احلفاظ ،واهلل أعلم.
قلت :وممن ذهب إىل أهنا مدرجة من العلامء املحققني شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن
القيم ،فقال هذا يف حادي األرواح إىل بالد األفراح ( :)316/1فهذه الزيادة مدرجة يف احلديث من كالم
أيب هريرة ال من كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم ،بني ذلك غري واحد من احلفاظ ،وكان شيخنا يقول :هذه
اللفظة ال يمكن أن تكون من كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فإن الغرة ال تكون يف اليد ،ال تكون
إال يف الوجه ،و إطالته غري ممكنة ،إذ تدخل يف الرأس فال تسمى تلك غرة .قلت :وكالم احلافظ املتقدم
يشعر بأنه يرى كوهنا مدرجة ،وممن رصح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي يف نقده لكتاب الرتغيب ،املسمى
بـ :العجالة املتيرسة (ص ،)34وهو الظاهر مما ذكره احلافظ من الطرق ،ومن املعنى الذي سبق يف كالم ابن
تيمية .ومن الطرق املشار إليها ما روى حييى بن أيوب البجيل عن أيب زرعة قال :دخلت عىل أيب هريرة
وهو يتوضأ إىل منكبيه ،وإىل ركبتيه ،فقلت له :أال تكتفي بام فرض اهلل عليك من هذا؟ قال :بىل ،ولكني
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :مبلغ احللية مبلغ الوضوء ،فأحببت أن يزيدين يف حليتي.
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أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( )44/1وعلقه أبو عوانة يف صحيحه ( ،)243/1وإسناده جيد ،وله
طريق أخرى عند مسلم وغريه عن أيب حازم قال :كنت خلف أيب هريرة وهو يتوضأ للصالة ،فكان يمد
يده حتى يبلغ إبطه ،فقلت له :يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال :يا بني فروخ! أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم
ههنا ما توضأت هذا الوضوء ،سمعت خلييل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :تبلغ احللية من املؤمن حيث
يبلغ الوضوء" .قلت :فليس هذه الطريق تلك اجلملة "فمن استطاع  "...ولو كانت يف حديث النبي
حمتجا هبا عىل أيب زرعة وأيب حازم اللذين أظهرا له ارتياهبام من مد
صىل اهلل عليه وسلم ألوردها أبو هريرة ً
يده إىل إبطه ،وملا كان به حاجة إىل أن يلجأ إىل االستنباط الذي قد خيطئ وقد يصيب ،ثم هو لو كان صوا ًبا
مل يكن يف اإلقناع يف قوة النص كام هو ظاهر ،فإن قيل :فقد احتج أبو هريرة ريض اهلل عنه بالنص يف بعض
الطرق املتقدمة وذلك قوله عقب الوضوء :هكذا رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتوضأ .واجلواب:
أن هذه الطريق ليس فيها ذكر اإلبط ،وغاية ما فيها أنه أرشع يف العضد والساق ،وهذا من إسباغ الوضوء
املرشوع ،وليس زيادة عىل وضوئه صىل اهلل عليه وسلم ،بخالف الغسل إىل اإلبط واملنكب ،فإن من
املقطوع به أنه زيادة عىل وضوئه صىل اهلل عليه وسلم لعدم ورود ذلك عنه يف حديث مرفوع ،بل روي من
طرق عن غري واحد من الصحابة ما يشهد ملا يف هذه الطريق ،أحسنها إسنا ًدا حديث عثامن ريض اهلل عنه
قال :هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فغسل وجهه ويديه إىل املرفقني حتى مس
أطراف العضد .احلديث ،رواه الدارقطني ( )31بسند قال الصنعاين يف السب (" :)64/1حسن" ،وهو
كام قال لوال عنعنة حممد بن إسحاق ،فإنه مدلس .عىل أن قوله يف تلك الطريق" :هكذا رأيت رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم يتوضأ" ،أخشى أن تكون شاذة ألنه تفرد هبا عامرة بن غزية دون من اتبعه عىل أصل
احلديث عن نعيم املجمر ،ودون كل من تابع نعيام عليه عن أيب هريرة ،واهلل أعلم.
ومن التحقيق السابق يتبني للقراء أن قول احلافظ يف الفتح ( )181 -184/1عقب إعالله
أيضا:
لتلك الزيادة باإلدراج ،وبعد أن ذكر رواية عمرو بن احلارث املتقدمة ورواية عامرة بن غزية ً
واختلف العلامء يف القدر املستحب من التطويل يف التحجيل ،فقيل :إىل املنكب والركبة ،وقد ثبت عن
أيب هريرة رواية ورأ ًيا ،وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أيب شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن .فأقول :قد
تبني من حتقيقنا السابق أن ذلك مل يثبت عن أيب هريرة رواية ،وإنام رأ ًيا ،والذي ثبت عنه رواية ،فإنام هو
اإلرشاع يف العضد والساق ،كام سبق بيانه ،فتنبه وال تقلد احلافظ يف قوله هذا كام فعل الصنعاين (،)64/1
بعد أن جاءك البيان .ثم إن قوله يف أثر ابن عمر املذكور" ... :بإسناد حسن" فيه نظر عندي وذلك أن
إسناده عند ابن أيب شيبة يف املصنف ( )38/1هكذا :حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه
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كان ربام بلغ بالوضوء إبطه يف الصيف .قلت :فهذا إسناد ضعيف من أجل العمري وهذا هو املكرب واسمه
عبد اهلل بن عمر ابن حفص بن عاصم ،قال احلافظ نفسه يف التقريب" :ضعيف" ،ولذلك مل حيسنه يف
التلخيص ،بل سكت عليه ثم قال عقبه (ص :)32رواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال :حدثنا
عبد اهلل بن صالح :حدثنا الليث عن حممد بن عجالن عن نافع ،وأعجب من هذا أن أبا هريرة يرفعه إىل
النبي صىل اهلل عليه وسلم يف رواية مسلم .قلت :عبد اهلل بن صالح هو كاتب الليث املرصي ،وهو ضعيف
أيضا ،أورده الذهبي يف الضعفاء فقال :قال أمحد :كان متامس ًكا ثم فسد ،وأما ابن معني فكان حسن الرأي
ً
فيه ،وقال أبو حاتم :أرى أن األحاديث التي أنكرت عليه مما افتعل خالد بن نجيح ،وكان يصحبه ،ومل
ً
حلا ،وقال النسائي :ليس بثقة ،وقال احلافظ يف التقريب:
يكن أبو صالح ممن يكذب ،كان
رجال صا ً
صدوق كثري اخلطأ ،ثبت يف كتابه ،وكانت فيه غفلة .قلت :فمثله ال حيتج بحديثه الحتامل أن يكون مما
أدخله عليه وافتعله خالد بن نجيح ،وكان كذا ًبا ،ففي ثبوت اإلطالة املذكورة عن ابن عمر من فعله ،وقفة
عندي ،واهلل أعلم .وممن روى هذا احلديث بدون هذه الزيادة املدرجة عبد اهلل بن برس املازين ريض اهلل عنه
مرفو ًعا بلفظ" :أمتي يوم القيامة غر من السجود حمجلون من الوضوء" أخرجه الرتمذي ()119/1
وصححه وأمحد ( )198/4ولفظه أتم ،وسنده صحيح ،ورجاله ثقات"(.)77
السابع :تضعيف حديث باالنقطاع:
-14

وضعف حدي ًثا يف صحيح مسلم باالنقطاع ،قال مسلم يف صحيحه :وحدثنا حييى بن حييى،

أخربنا جعفر بن سليامن ،عن ثابت البناين ،عن أنس قال :قال أنس :أصابنا ونحن مع رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم مطر ،قال :فحرس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من املطر ،فقلنا :يا رسول
اهلل! مل صنعت هذا؟ قال" :ألنه حديث عهد بربه تعاىل"( .)78قال الشيخ يف إرواء الغليل" :رواه مسلم
وأبو داود .ضعيف .أخرجه البيهقي ( )358/3عن يزيد بن اهلاد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا
سال السيل قال :فذكره إال أنه قال" :فنتطهر منه ونحمد اهلل عليه" .وقال البيهقي" :هذا منقطع"(.)79
هذا ما توصلت إليه من املعامل أو املعايري التي قام عليها منهج الشيخ األلباين لتضعيف بعض
األحاديث يف الصحيحني  ،بل هذا هو منهجه للحكم عىل احلديث أي حديث ،سواء كان يف الصحيحني
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أو خارجهام .ولكن قبل أن أختم كالمي أود أن أوجه نصيحة للمتحمسني له ،أو ألتباعه ،وهي:
نصيحة ألتباعه:
كل ما ذكرت ال يعني أن الشيخ األلباين عىل احلق عند اهلل ،واآلخرين عىل اخلطأ أو الباطل عند
اهلل .فالشيخ اجتهد وقدَّ م ما استطاع ،وهو عند اهلل مأجور بإذن اهلل تعاىل .ولكن الذي نراه اآلن أن تالميذه
وأتباعه قدَّ سوه فوق ما يلزم ،وهذا ما نخالفه .واملشكلة أهنم يقدسونه تقديسا فوق التصور ،ويدعون
يروجونه بني الناس والطلبة ،فيقولون :إن
الناس إىل مذهبه ،كأن هناك مذهبا فقه ًيا
خامسا نشأ وهم ِّ
ً
الصالة عىل غري ما ورد يف كتاب الشيخ صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم صالة غري صحيحة،
أو صالة ناقصة ،وهذا الكالم ال يقوله عامل .وبذلك يبلبلون أفكار العامة ،ويتسببون للتفريق بني صفوف
غري مناسب
األمة املسلمة ،وهي أحوج ما يكون إىل التوفيق ومجع الكلمة؛ ألن الوقت الذي نعيشه ر
وقت ُ
لرتويج مثل هذه األمور التي هي يف الدرجة ما بعد الثالثة ،ألهنا أمور فرعية وليست جوهرية ،والناس
يتنازعون فيام بينهم بسبب ذلك .وهل املسلمون يف صغري أو قليل من الشقاق حتى هم ال يتحرجون يف
تفتيتهم أكرب وأكثر .اتقوا اهلل أهيا اإلخوة إن كنتم تريدون خدمة اإلسالم واملسلمني .بل غري املسلمني أكثر
حاجة إىل دعوة اإلسالم ،فاعملوا فيهم ،بارك اهلل فيكم ويف جهودكم.
عيل ،وأدعو اهلل سبحانه
وبعد هذا أرجو أين قد أديت جز ًءا بسي ًطا من حق هذا العامل الكبري َّ
وتعاىل أن يضاعف مثوبته ،وينفع بأعامله من مل يرن عىل قلبه من طلبة العلم وعامة الناس ،ويوفق من
مل يعرف هذا العامل بمعرفته ،وهيديه إىل رشده يف هذا الشيخ ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

33

****

38

