
 التوفيق الرباني في الذب عن العالمة األلباني

 

 تصنيف عبدهللا بن فهد الخليفي
 

 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 
 أما بعد :

 
فهذا اجلزء األول من كتايب )) التوفيق الرابين يف الذب عن العالمة األلباين (( أكتبه ذابً عن إمام من 

واليت سيظهر لك بعد قراءة  أن تناله سهام أهل البدع حاولتأهل السنة واجلماعة يف هذا العصر ،  أئمة
 هذا الكتاب أهنا طائشة حبمد هللا عز وجل

 
وهذا اجلزء يتناول نقد اجلزء األول من كتاب )) تناقضات األلباين الواضحات (( للمبتدع املعروف حسن 

 بن علي السقاف
 

ب ترمجًة خمتصرًة للشيخ األلباين _ رمحه هللا _ غري أنين استصغرت نفسي أمام هذه وقد بدا يل أن أكت
 املهمة الصعبة

 
 نعم إهنا مهمةٌ صعبة أن تكتب ترمجًة خمتصرًة إلمام أهل السنة يف هذا العصر وتوفيه حقه يف هذه الرتمجة

 
  ومطبوٌع ومتداولوعليه فإين أكتفي إبحالة القاريء إىل ما كتب يف ترمجة الشيخ وهو كثري

 
 الكتاب متام اإلستفادة  هذا و قد قدمت بعدة مقدمات متكن القاريء من أن يستفيد من

 
 

 وكتبه عبدهللا بن فهد املنتفجي 
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 1429شوال 16
 الكويت _ اجلهراء 
 
 

 املقدمة األوىل يف بيان حقيقة التناقض
 

 ؟السؤال هنا مىت يقال أن فالانً تناقض أو كالم فالن متناقض 
 

 معاً  قولنياجلواب أن هذا يقال إذا كان كالم الشخص ينقض بعضه بعضاً فال جيوز أن يعتقد شخٌص ال
 

 إذا انتهينا من هذه فإننا سننتقل إىل نقطة أخرى
 

 احلكم على السند يقتضي حكماً على املنت ؟ هلوهي أن يقال 
 

 فهل يعين هذا تضعيف احلديث ؟(( مبعىن أن احملدث إذا قال يف خرب )) رواه أبو داود بسنٍد ضعيف 
 

 اجلواب : ال الحتمال أن يكون للخرب إسناٌد آخر صحيح
 

وعليه لو قال العامل يف خرب )) رواه أبو داود بسنٍد ضعيف (( مث قال يف مكان آخر )) رواه أمحد بسنٍد 
 صحيح (( مل يكن يف كالمه تناقض إذا كان إسناد أمحد غري إسناد أيب داود

 
 م املتناقض هو ما ينقض بعضه بعضاً وهذا غري متحقق هناألن الكال

 
وسيمر بك يف هذا الكتاب الكثري من األمثلة اليت اعتربها السقاف تناقضاً من الشيخ األلباين والصواب 

 أهنا من هذا الباب وأن السقاف أيت من جهله أو سوء قصده
 

 فإن قيل : ملاذا مل يوضح الشيخ األلباين هذا يف كتبه ؟
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قيل : ما زال احملدثون يصنفون كتباً يذكرون فيها ألفاظاً ال يفهمها إال أهل التخصص كقوهلم )) خرب 
 متواتر (( و)) إسناده حسن (( ومل يتم إلزام أحدهم أبن يضع مقدمًة تعليميًة يف بداية كتابه

 
 

 املقدمة الثانية يف فضيلة الرجوع للحق
 

 و أمام أحد أمرينإذا أخطأ العامل مث تبني له خطؤه فه
 

 األول : ألن يصر على اخلطأ وهذه مثلبة يف حق الشخص
 

 الثاين : أن يرجع إىل احلق وهذه فضيلة
 

وما زال أهل تتعدد أقواهلم يف املسألة الواحدة ومل ينبه أحدهم إىل قوله السابق إما ألنه يرى أن تقرير 
 الصواب ينقض ذلك اخلطأ أو أنه نسي تقريره السابق

 
 ك بعض األمثلة الختالف مواقف األئمة من املسألة الواحدةوإلي
 

: حدثنا أمحد بن قال   32_  31ص :  املثال األول : أخرج ابن أيب حامت الرازي يف اجلرح والتعديل
عبد الرمحن ابن أخي ابن وهب ، قال : مسعت عمي ) يعين عبد هللا بن وهب ( يقول : مسعت مالكاً 

جلني يف الوضوء ؟ فقال : ليس ذلك على الناس ، قال : فرتكته حىت خف سئل عن ختليل أصابع الر 
الناس ، فقلت له : عندان يف ذلك سنة ، فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد ، وابن هليعة 
، وعمرو بن احلارث ، عن يزيد بن عمرو املعافري ، عن أيب عبد الرمحن احلبلي ، عن املستورد بن شداد 

 ، قال :القرشي 
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدلك خبنصره ما بني أصابع رجليه " .

فقال : " إن هذا احلديث حسن ، وما مسعت به قط إال الساعة " مث مسعته بعد ذلك يسأل فيأمر 
 بتخليل األصابع
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 ه الصوابقلت : فانظر كيف تراجع اإلمام مالك عن فتياه ومل أيبه بقوله السابق بعد ما تبني ل
 

املثال الثاين : معلوم عند الشافعية وغريهم _ والسقاف شافعي املذهب _ أن للشافعي مذهبان قدمٌي 
وجديد وأن يف اجلديد الكثري مما خيالف القدمي ومل يكن اإلمام الشافعي ينبه على مذهبه القدمي إذا ترجح 

 عنده خالفه يف املذهب اجلديد فتأمل
 

له الكثري من املسائل اليت تعددت فيها الرواايت عنه  أمحد عند احلنابلة أن اإلمام املثال الثالث : معلومٌ 
حىت مجعوا يف ذلك املصنفات ومل يكن أمحد يف الغالب يقول : )) كنت أقول كذا فصرت أقول كذا (( 

وهذا  بل كان يرى أن تقريره للمذهب الصواب  ينقض تقريره القدمي  أو أنه كان ينسى فتاويه القدمية _
 فيه بعد _

 
املثال الرابع : اإلمام حيىي بن معني كثرياً ما تتعدد أقواله يف الراوي الواحد فتارة يوثقه وأخرى يضعفه وهذا 

 يعد من تغري اإلجتهاد
 

املثال اخلامس : أبو حامت الرازي أثبت مساع عكرمة من عائشة يف مكان ونفاه يف مكان آخر ) انظر 
 لتهذيب (ترمجة عكرمة يف هتذيب ا

 

 واألمثلة يف ذلك كثرية ال حيصيها إال هللا
 

 فإن قيل : هؤالء ال يقاس عليهم األلباين
 

قلنا : بل يقاس عليهم فإذا كان األكابر ختتلف أقواهلم فما ابلك مبن هو دوهنم _ واأللباين من األكابر 
قدم من أقواله من املتأخر _ بل إن األلباين أعذر عندي منهم ألن كتبه مؤرخة إبمكانك أن تعرف املت

 ابلنظر يف التاريخ املوجود يف مقدمة الكتاب
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فالرجوع إىل احلق فضيلة  عليه الثلب واحلط من ابب وقد يقال : )) تناقض فالن (( من ابب اإلخبار ال
 ال ينازع يف ذلك عاقل

 
ممن  وليس له أو الي أحدأن ينكر هذه احلقائق حيث قال : )) 14وقد حاول السقاف يف ص

أن يقول إن هذه التناقضات اجملموعة ميكن أن جند  -أعاذان هللا من التعصب املمقوت  -سيتعصب له 
له عذرا يف بعضها وذلك أنه حسن احلديث الذي ضعفه يف موضع آخر لشواهده أو متابعاته أو حنو 

املناسب . منها : ذلك ، الن هذا القول مردود السباب كثرية أذكر بعضها االن ، وأرجئ بعضها لوقته 
أن احملقق الفذ الذي يدعي أنه فاق املتقدمني بوجوه عديدة منها الوقوف على أطراف احلديث والذي 

تيسرت بني يديه الفهارس املتنوعة للحديث ال يقع يف مثل هذا اخلبط والتناقض العجيب . ومنها : كان 
و ألفاظا رويت أبسانيد صحيحة أو عليه أن ينبه حني تضعيفه حلديث ما أن هلذا احلديث شواهدا أ

حسنة أو متابعات ، فاحلديث حيسن بذلك ، كما فعل هو أحياان يف التنبيه على ذلك . قي حاشية 
)ضعيف اجلامع وزايدته( وغريه فلينظره من شاء ، وخصوصا أن املفتونني بتخرجياته والواثقني بكالمه ال 

 (( كلمةينظرون إىل كامل خترجيه وإمنا ينظرون إىل أول  
 

 قلت واجلواب على هذا من وجوه
 

أوهلا أننا قد قدمنا أنه ال تناقض بني احلكم على السند ابلضعف وعلى املنت ابحلسن أو الصحة كما يف 
فالكالم املتناقض هو الكالم الذي ال جيتمع وهذا جيتمع فيقال : )) إسناده ضعيف وهو املقدمة الثانية 

 صحيح بشواهده ((
 

 يلزم الشيخ ذكر الشواهد ألنه قد يكون مل يقف عليها عند التخريج ووجود الفهارس وغريها اثنيها أنه ال
الكتب غري  من أو ال يعصم من ذلك فقد تكون الشواهد يف الكتب اليت مل تفهرس فهرسًة جيدةً 

 اضرة عند الشيخ أثناء التخريجاحل
 

تضعيف اخلرب حىت عند من ينظر ألول   اثلثها أن يقال أن قول الشيخ : )) إسناده ضعيف (( ال يعين
 من تضعيف السند تضعيف املنتكلمة من ختريج الشيخ إذ ال يلزم 
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وكون بعض الناس مل حيسن فهم عبارات الشيخ فهذه ليست مشكلة الشيخ إذ أنه خياطب هبذه األلفاظ 

 من يفهمها ممن درس علم احلديث
 

خ من أن أكثر العلماء تنبيهاً على شواهد األخبار ومجعاً وأما اجلاهل فال حيلة لنا فيه ، علماً أبن الشي
 هلا
 

وقد نبه الشيخ األلباين على هذا املعىن حيث قال يف سلسلة األحاديث الصحيحة حتت حديث 
 و احلديث و إن كان إسناده ضعيفا فإنه ال يدل على ضعفه و عدم ثبوته يف  ( : " 401)

 "حا أو أن له شواهد يدل جمموعها على ثبوته  نفسه الحتمال أن له إسنادا حسنا أو صحي
 

 فتأمل والشيخ إمنا حياكم إىل مصطلحه _ واحلق أن هذا حمل اتفاق بني العلماء وال ينكره إال جاهل _
 
 

 مث لنفرض أن الشيخ قد تغري اجتهاده فإن له أسوة أبولئك األكابر الذين قدمنا ذكرهم
 

 ا القرن يف مقدمته لكتاب دفع شبه التشبيهوهذا الكوثري الذي جعله السقاف جمدد هذ

 
صنف الشيخ أمحد الغماري _ الذي يصفه السقاف ابحلافظ _ كتاابً أمساه )) بيان تلبيس املفرتي حممد 
زاهد الكوثري أو رد الكوثري على الكوثري (( أورد فيه أقوال الكوثري املتناقضة وعليه فإن السقاف أمام 

 أمرين
 

 !! ثري متناقض ومع ذلك هو جمدد القرنإما أن يقر أبن الكو 

 
 أو يعذر الشيخ األلباين بتغري اجتهاده
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)) فكم من حديث تردد فيه احلفاظ  8وأختم هنا بكلمة ذهبية لإلمام الذهيب حيث قال يف املوقظة ص

هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل احلافظ الواحد يتغري اجتهاده يف احلديث الواحد ، فيوماً 
 لصحة ، ويوماً يصفه ابحلسن ، ولرمبا استضعفه ((يصفه اب

 
 قلت : فتأمل !

 
وقول : "  125وقد حاول السقاف أن ينكر هذه احلقيقة يف كتابه الصواعق الناسفة حيث قال يف ص

( مقعدا قاعدة اخرتعها ليسوغ هبا تناقضاته : القاعدة 26انصر االلباين يف " االنوار الزائفة " ص )
ل العامل يف سند حديث : إسناده ضعيف ال يتناىف مع قوله يف احلديث نفسه يف موضع الثانية : ان قو 

آخر حديث صحيح أو حديث حسن . . " اخل هرائه . جوابه : ينسف هذا اهلراء ويبطله أنه من 
. . . . عندما ترى ضعف إسناد حديث وتقول عنه : " ضعيف " وهو صحيح عندك ،  عادتك ال

رق أخرى يف تعليقك على املشكاة وعلى " ابن خزمية " وإليك مثاال على ذلك تذكر أنه صحيح من ط
( أن ذلك احلديث : " 150/  1ليتم نسف ما ادعيت ذكرت يف تعليقك على " صحيح ابن خزمية " )

يف . حممد بن عزيز فيه ضعف ، وقد تكلموا يف صحة مساعه من عمه سالمة ، وعمر ضعإسناده 
مل بسمع من عمه عقيل بن خالد شيخه يف هذا احلديث . لكن احلديث صدرق له أوهامه ، وقيل 

من وجه آخر عن الزهري : قال أخربين ابن السباق عن ابن  286/  7صحيح فقد أخرجه النسائي 
عباس به . وسنده صحيح . وابن السباق امسه عبيد . وللحديث شواهد فراجع هلا كتايب آداب الزفاف 

اعتذاره ويبطل ! ! فتأملوا ! ! أنه ينبه على أن احلديث صحيح ولو كان  . وبه ينتسف انصر " اه -
 (( سنده ضعيفا

 
هنا ضعف أحد أسانيد احلديث مث ذكر  الشيخ قلت : وهذا املثال الذي ذكره السقاف ينقض بنيانه فإن

 إذا ضعف إسناداً آخراً للحديث صححه به ومل يكن كالمه متناقضاً وهذا ما أريد تقريره وهو أن العامل
، وزعم تأكد من عدم وجود شواهد للخرب نأحد أسانيد احلديث مل يكن ذلك تضعيفاً للمنت حىت 

 السقاف أن هذه القاعدة من اخرتاع الشيخ األلباين من جهله الفاضح بعلم احلديث 
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يف  فإن قال السقاف ملاذا مل يذكر الشيخ األلباين الشواهد لألحاديث اليت اكتفى بتضعيف إسنادها
 املشكاة وصحيح ابن خزمية 

 
 اجلواب من وجوه 

 
أوهلا أن السقاف بكلمته هذه قد خرج من كونه متهماً للشيخ األلباين ابلتناقض إىل متهٍم إايه بقصور 

 تناقض أقوال الشيخ صحة دعوى حمل نزاعنا ، فالنزاع يف   عنالتخريج وهذا خارجٌ 
 

حلديث ال يتناقض مع تصحيحه ملنت اخلرب بشواهد أخرى الذي نقوله أن تضعيف العامل ألحد أسانيد ا
وهذه حقيقة ال خيتلف فيها اثنان أغفلها السقاف متام اإلغفال يف كتابه التناقضات بل إنه افرتى على 

 أنه يضعف كل حديٍث قال فيه : "إسناده ضعيف " الشيخ 
 

تلك الشواهد  كانت  صوصاً إذااثنيها : أن العامل قد ال يقف على شواهد اخلرب ساعة خترجيه له وخ
جرد وقوفهم على أحد أسانيده مبختتلف ألفاظها عن املنت األصل هلذا حيتاط العلماء وال يضعفون اخلرب 

 بل يكتفون ابحلكم على ذلك اإلسناد كما فعل الشيخ يف املشكاة 
 

الشيخ األلباين  قد خرجاثلثها أن كتاب املشكاة الذي اعتمده السقاف يف معظم كتابه كتاٌب منسوخ و 
وعليه فإن التحقيق  _ كما ذكر يف مقدمة صحيح ابن ماجة _ قد خرج كتاب املشكاة خترجياً اثنياً 

ب السقاف ال معىن له وال فائدة منه ألن الكتاب الذي اعتمده اوهبذا يكون معظم كتاألول غري معتمد 
 يف التشنيع على الشيخ غري معتمد 

 
لباين للشواهد يف مواطن وعدم ذكره هلا يف مواطن أخرى هو أن الشيخ رابعها أن سبب ذكر الشيخ األ

قد يستحضر هذه الشواهد ألنه يكون قد خرج هذا اخلرب يف بعض كتبه وقد ال يستحضرها ألنه مل يقف 
 عليها أو وقف عليها ومل جيمعها فيحكم على السند الذي أمامه فقط أداًء لألمانة العلمية 

 
يكون شرطه يف الكتاب الكالم اليت تكلم أوردها املصنف فقط والشرط يعرف خامسها أن الشيخ قد 

من نص العامل ومن تصرفه ففي ختريج املشكاة مثاًل يرى القاريء أن الشيخ األلباين يكتفي ابحلكم على 
األسانيد اليت يشري إىل التربيزي يف الغالب فدل على أن الشيخ إمنا هذا هو شرطه يف الكتاب الكالم 

 ى أسانيد التربيزي فقط وما خرج عن الشرط فهو ملناسبٍة عرضت عل
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 وهبذا التقرير يتم نسف بنيان السقاف من القواعد

 
 

 املقدمة الثالثة يف سبب تصنيف السقاف هلذا الكتاب
من املعلوم عند القاصي والداين ما للشيخ األلباين _ رمحه هللا _ من مكانٍة عند أهل السنة ملا له من 

 دي البيضاء يف الذب عن العقيدة السلفيةاألاي

وبقدر ما أوجب هذا األمر له من مواالة أهل السنة أوجب له أيضاً معاداًة من أهل البدع فكلما كان 
 املبتدع أبعد عن السنة كان أشد بغضاً لعلماء أهل السنة

 يخ األلباين مضاعفاً وملا كان السقاف جهمياً قبورايً متشيعاً متعصباً ملذهبه الفقهي كان بغضه للش
فالشيخ األلباين له جهوده يف الرد القبوريني فقد صنف )) حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد (( 
وصنف كتاب التوسل وحقق كتاب )) اآلايت البينات يف عدم مساع األموات (( للشريف نعمان بن 

ى يف نقض بدع القبورية جتدها مبثوثًة حممود اآللوسي _ رمحه هللا _ كما أن للشيخ األلباين جهوداً أخر 
يف كتبه الكبرية مثل " سلسة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها فوائدها " وكتاب " سلسة 

 األحاديث الضعيفة أثرها السيء على األمة "
ابختصار كتاب العلو للعلي العظيم للحافظ  قام وأما اجلهمية واملعطلة فقد أعطاهم الشيخ نصيبهم فقد

 هللا _ وللشيخ ردوٌد كثرية على املعطلة يف السلسلتني _ رمحه الذهيب
الرتجيح للقول الصحيح  على وأما املقلدون املتعصبون فقد أغاضهم مصنفات الشيخ الفقهية اليت تسري

وللشيخ مقدمٌة رائقة لكتابه " صفة صالة النيب هللا عليه وسلم " يف النقض  معني ذهبمب التقيددون 
 ليدعلى دعاة التق

وكتبه بتحقيقاته   قد سارتففإذا أضفنا إىل هذه األسباب ما وضع للشيخ األلباين من قبول يف األرض 
الركبان ، األمر الذي مل يكتب ألحٍد من الصوفية القبورية واجلهمية املعطلة مما أوجب احلسد من 

 السقاف وشيوخه للشيخ األلباين

 
 أعداٌء له وخصوم الوا سعيه *** فالناسنحسدوا الفىت إذ مل ي
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تبني لنا سبب انفاق السقاف كل هذا الوقت يف تصنيف هذه الكتب اليت مألها كذابً إذا علمنا هذا 

 وافرتاًء على الشيخ األلباين ، وأيىب إال أن يتم نوره
 
_ أن األلباين يدعي لنفسه العصمة حمتجاً 6من دالئل حسد السقاف للشيخ األلباين أنه زعم _ يف صف

 على بعض كتبه وإحالته عليها الشيخ بثناء 
 

وهذا من جهله أو جتاهله فما زال العلماء حييلون على كتبهم ويذكرون فوائدها يف مقدماهتا ترغيباً 
 للقاريء بقراءهتا

 
 والسقاف نفسه يقع منه هذا فإنك جتده كثرياً ما حييل على كتاب التناقضات يف كتبه األخرى

 
 ح شرح العقيدة الطحاوية (( وهذه تزكية ظاهره للكتاب فهل هو يدعيبل صنف كتاابً أمساه )) صحي

 العصمة ؟!! لنفسه

 املقدمة الرابعة يف بيان أمهية الذب عن علماء أهل السنة
انصر أخاك ظاملا أو مظلوما قالوا: اي رسول هللا، هذا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ))

 ( رواه البخاريا؟ قال: أتخذ فوق يديه(ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظامل
 

وال شك أن كتاب السقاف املذكور فيه من الظلم الشيء الكثري _ كما سيظهر لك _ فمن األخذ على 
 يده ويد من يقلده بيان ما يف هذا الكتاب من كذب وافرتاء

 
 دها الشيخ األلباينوقد بينا لك سابقاً أن املقصود ابلكتاب ليس شخص األلباين بل العقيدة اليت يعتق

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



من َردَّ عن عرِض أخيِه ردَّ هللاُ عن وجِهِه النَّاَر يوَم ))أنه قال : وجاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 وحسنه وله شواهد ليس هذا مقام بسطها ( 1996(( رواه الرتمذي )القيامةِ 

 
صر نسأل هللا عز وجل أن وهذا الكتاب هو ذٌب عن عرض عامل من كبار علماء أهل السنة يف هذا الع

 أيجران على ما قدمنا
 

املقدمة السادسة يف بيان سعة اطالع الشيخ األلباين ووقوفه على ما مل يقف 
 وشيء من جهاالت السقافودقة نظره عليه احلفاظ الكبار 

 
سعة اطالع يف السقاف حاول أن يطعن  هو أن األمثلة على سعة اطالع الشيخ األلباين  سبب ذكر

 مورداً على الشيخ بعض اإلستدراكات اليت استفادها السقاف من هنا وهناك الشيخ
 

وهذا ال يطعن يف الشيخ فليس أحٌد من بين آدم معصوماً من اخلطأ والعربة بعامة عمل الشيخ ال 
 األخطاء النادرة اليت ال يسلم منها بشر

 
اه " منية األملعي فيما الزيلعي " فهذا احلافظ الزيلعي صاحب نصب الراية صنف ابن قطلوبغا كتاابً أمس

استدرك عليه ختريج عدداً من األخبار اليت مل خيرجها وتعقبه يف مسائل وأول حديٍث استدركه كان يف 
 مسند اإلمام أمحد !!

 
 إليك هذا املثالو القصور   والسقاف نفسه يقع يف عمله

 
ينام، وال ينبغي  )) ِإنَّ اَّللَّ الَ إعالل حديث  200حاول السقاف يف تعليقه على دفع شبه التشبيه ص

سبحات وجهه كل شيء أدركه  َلُه أَن ينام، خيفض القسط ويرفعه. حجابه النور. لو كشفها ألحرقت
 ((بصره  
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وقد أشار مسلم إىل عنعنة االعمش عن عمرو بن مرة وكان مدلسا كما هو معلوم ، حيث قال : ))
عدها إىل علة فيها مث روى احلديث بعد ذلك بلفظ معقول فهذه رواية شاذة ال سيما وقد أشار مسلم ب

شرعا من طريق شعبة عن عمرو بن مرة بلفظ : " إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام . يرفع القسط 
وخيفضه ، يرفع إليه عمل النهار ابلليل . وعمل الليل ابلنهار " . فلفظ السبحات : ال يثبت وال جيوز أن 

 (( تعاىلجيزم به صفة هلل 
 

قلت وقد فاته أن األعمش قد توبع على هذه الزايدة من قبل املسعودي عند ابن ماجة يف سننه 
الراوي عنه وكيع بن اجلراح وهو كويف ورواية أهل الكوفة عن املسعودي  واملسعودي خمتلط إىل أن

  مستقيمة

 
من املسعودي قدمي وأبو  ع وكيعقال احلافظ يف هتذيب التهذيب )) وقال عبد هللا بن أمحد عن أبيه مسا 

 (( والبصرة فسماعه جيد نعيم أيضا وإمنا اختلط املسعودي ببغداد ومن مسع منه ابلكوفة

 
 قلت وعليه فاملتابعة اثبتة وهبا يثبت احلديث

 
 31يف التوحيد ) ومل ينفرد وكيع عن املسعودي بل اتبعه من قبل أيب نعيم وحممد بن عبيد عند ابن خزمية

)  

 

بل اتبعهما العالء بن مسيب عند ابن خزمية  ينفرد األعمش واملسعودي هبذه الرواية عن عمرو بن مرة ومل
 (28يف التوحيد )

 

 

  (( لو كشفه عنه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وهبذه الطرق تثبت زايدة )) حجابه النور

 

قد وجده السقاف يف الفتاوى  سند روايةٍ فأيهما أعذر اي أويل األلباب األلباين يف عدم وقوفه على 
على هذه الطرق كلها  وقوفه املصرية لشيخ اإلسالم!!! _ انظر مقدمة التناقضات _ أم السقاف يف عدم

!!! _ 

 
 مث إين وجدت السقاف يصحح سنداً آخراً  على شرط  الشيخني مع أن  األعمش قد عنعن فيه
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( عن عبد هللا 4738برقم  235/  4اه أبو داود )والدليل على ذلك ما رو : )) 252حيث قال يف 
السلسلة على الصفا  مسعود مرفوعا : " إذا تكلم هللا ابلوحي مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجر بن

، فالصوت كما هو صريح يف هذا  ، فيصعقون . . . " احلديث وإسناده صحيح على شرط الشيخني
(( فقاحلديث للسماء ال هلل تعاىل . وهللا املو   

 

داود فيه عنعنة األعمش فتدبر !! فلو فعل األلباين ذلك يف كتابني خمتلفني لكان متناقضاً عند  وسند أيب
وال يكون متناقضاً  السقاف ولكنه هو يصنع ذلك يف كتاٍب واحدٍ   

 
 

يعل حديث اجلارية يف تعليقه على السيف وهذا الكوثري الذي يعظمه السقاف وجيعله إماماً جمدداً 
 بعنعنة حيىي بن أيب كثري 94قيل صالص
 

( و 1/215صرح ابلتحديث يف عدد من كتب احلديث منها السنة البن أيب عاصم ) قد وفاته أنه
 وغريها!! (4368( و مشكل اآلاثر للطحاوي  ) 7359السنن الكربى للنسائي ) 

 
رواية واحدة عند  فأيهما أعذر الشيخ األلباين يف عدم وقوفه على تصريح ابن إسحاق ابلتحديث يف

 أمحد أم الكوثري يف عدم وقوفه على هذه الرواايت
 

بل إن السقاف نفسه قد وقع له ذلك وهو يتكلم على حديث )) رأيت ريب يف أحسن صورة (( حيث 
 )) كما أن احلافظ ابن خزمية أطال يف رد أحاديث الصورة يف كتابه الصفات (( 281قال يف ص 

 
هذا اخلرب )) رأيت ريب يف أحسن صورة  أعل التوحيد البن خزمية لوجدانه قلت : ولو رجعنا إىل كتاب

(( بعنعنة حيىي بن أيب كثري حيث قال : )) حيىي بن أيب كثري رمحه هللا أحد املدلسني ، مل خيرب أنه مسع 
 هذا من زيد بن سالم ((

 
 ( فتأمل ! 5/243قلت : وقد صرح حيىي ابلتحديث عند أمحد يف املسند )
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 جيوز لنا أن نشنع على السقاف كما شنع على الشيخ األلباين ؟!!   فهل

 
حديث  كالمه على عند 201ومن خياانت السقاف ومكابرته ما علقه على دفع شبه التشبيه ص

 (( دون هللا سبعون ألف حجاب من نور وظلمة))
 

رباين يف الكبري  ( وأبو يعلى والط353حديث موضوع رواه ابن أيب عاصم يف سنته )ص ))حيث قال : 
( والعقيلي يف الضعفاء الكبري 116/  1( وابن اجلوزي يف املوضوعات )79/  1كما يف جممع الزوائد )

 (( (14/  1( وهو يف " الآليل املصنوعة يف االحاديث املوضوعة " )152/  3)
 

 لوضعقلت : لو رجعت إىل الآليلء املصنوعة لوجدت تعقب السيوطي على من حكم على احلديث اب
 

أما قوله يف احلديث األول تفرد به حبيب بن أيب حبيب وكان يضع فوهم منه، فإن حيث قال : ))
احلديث أخرجه الدارقطين يف األفراد كما أورده املصنف من طريقه قوله وقد تفرد به حبيب بن أيب حبيب 

طي املروزي كان يضع هذا غري حبيب بن أيب حبيب ذاك بصيغة التكبري وأبوه بصيغة الكنية وهو اخلرط
 احلديث والذي يف اإلسناد حبيب ابلتصغري ابن حبيب ابلتكبري وهو أخو محزة الزايت.

قال يف امليزان وهاه أبو زرعة وتركه ابن املبارك ومل يتهم بوضع وأما عامر بن احلكم بن ثوابن فإنه اتبعي 
خيرج له البخاري، قال وذكر ابن  من رجال مسلم، قال الذهيب روى عن أسامة بن زيد والكبار صدوق مل

اجلوزي أن البخاري قال ذاهب احلديث وكذا رواه العقيلي عن آدم بن موسى عن البخاري، مث ساق له 
العقيلي حديث دون اَّلله تعاىل سبعون ألف حجاب والعهدة فيه على موسى بن عبيدة الزبدي فإنه واه، 

 انتهى.
فلم يتهم بكذب وال وصل حاله إىل أن حيكم على حديثه  وأما موسى بن عبيدة فإنه وإن كان ضعيفاً 

بل قال فيه ابن سعد ثقة ينسى وقال يعقوب بن شيبة صدوق ضعيف احلديث، وقد أخرج له ابلوضع 
الرتمذي وابن ماجه وقال زيد بن احلباب أتينا قرب موسى بن عبيدة فجعل ريح املسك يفوح من قربه 

 أن احلديث أخرجه أبو يعلى والطرباين والبيهقي يف األمساء وليس ابلربذة يومئذ مسك وال عنرب مث
 .وله شواهد كثرية تقتضي أن له أصالً والصفات 

قال أبو الشيخ يف العظمة ذكر حجب ربنا تبارك وتعاىل فبدأ هبذا احلديث مث بعده حدثنا حممد بن حيىي 
سلم )ح( وحدثنا الوليد حدثنا حدثنا احلسني هو ابن حفص عن أيب م نحدثنا عبداَّلله بن داود بسندي

احلسني احلناط حدثنا إبراهيم بن أيوب عن أيب مسلم عن األعمش عن أنس قال قال رسول اَّلله صلى 
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اَّلله عليه وسلم جلربيل هل ترى ربك عز وجل قال إن بيين وبينه لسبعني حجاابً من انر أو نور لو رأيت 
 أدانها الحرتقت أخرجه مسويه

 يف األوسط وقال مل يروه عن األعمش إال أبو مسلم وهو قائد األعمش قال أبو داود يف فوائده والطرباين
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن حدثنا عنده أحاديث موضوعة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال هبم 

أبو حفص عمرو بن علي حدثنا الفضل بن سليمان حدثنا أبو حازم عن عمرو بن احلكم عن عبداَّلله 
عمرو قال والذي نفسي بيده إن دون اَّلله عز وجل يوم القيامة سبعني ألف حجاب منها من ماء بن 

حدثنا الوليد حدثنا إمساعيل بن عيد اَّلله حدثنا سعيد بن أيب مرمي وحجاب من نور وحجاب من ظلمة 
العاص قال  حدثنا ابن أيب حازم حدثنا أبو حازم عن عمرو بن احلكم بن ثوابن عن عبداَّلله بن عمرو بن

والذي نفسي بيده إن دون اَّلله تعاىل يوم القيامة سبعني ألف حجاب إن منها حلجباً من ظلمة ما 
ينفذها شيء وإن منها حلجباً من نور ما يستطيعها شيء وإن منها حلجباً من ماء ال يسمع حس ذلك 

مث قال حدثنا الوليد  بن عمروقلبه هذه متابعة ملوسى بن عبيدة يف حديث ااملاء أحد إال يربط اَّلله على 
حدثنا حممد ابن إدريس حدثنا أبو صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن املثىن بن الصباح وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبداَّلله بن عمرو قال احتجب ربنا تبارك وتعاىل عن مجيع خلقه أبربع انر 

ى فوق ذلك كله حتت العرش فهذه متابعة وظلمة مث بنور فظلمة من فوق السموات السبع والبحر األعل
ابن احلكم يف حديث ابن عمرو واملثىن بن الصباح أخرج له أبو داود والرتمذي وابن ماجه وقال فيه أبو 

حامت لني احلديث مث قال حدثنا حممد بن العباس بن أيوب حدثنا علي بن احلسني الدرمهي حدثنا معتمر 
عن عبداَّلله بن عمرو يف قول اَّلله عز وجل هل ينظرون إال أن  بن سليمان عن عبداجلليل عن أيب حازم

أيتيهم اَّلله يف ظلل من الغمام واملالئكة قال يهبط حني يهبط وبينه وبني خلقه سبعون ألف حجاب منها 
النور واملاء والظلمة فيصوت ذلك املاء والظلمة صواتً تنخلع منه القلوب عبداجلليل بن عطية القيسي 

ني وغريه، وروى له أبو داود والنسائي وقال حدثنا حممد بن حيىي حدثنا بندار حدثنا وثقه ابن مع
عبدالرمحن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبيد يعين املكتب عن جماهد عن ابن عمر قال احتجب اَّلله عن 

 خلقه بنار وظلمة ونور وظلمة، فهذه متابعة من ابن عمر البن عمرو وهذا اإلسناد صحيح رجاله أخرج
هلم الشيخان سوى عبيد فأخرج له مسلم والنسائي فقط وقال حدثنا أمحد الوليد حدثنا أبو حازم حدثنا 
موسى بن إمساعيل حدثنا علي بن أيب سارة عن اثبت عن أنس أن رسول اَّلله صلى اَّلله عليه وسلم سأل 

من ريب عز وجل حىت  جربيل أي بقاع األرض شر قال اَّلله أعلم قال أال تسأل ربك مث عاد فقال دنوت 
كنت منه مبكان مل أكن قط أقرب منه كنت مبكان بيين وبينه سبعون حجاابً من نور فأوحى إيل تبارك 

وتعاىل أن شر بقاع األرض األسواق علي بن أيب سارة روى له النسائي، وقال أبو داود تركوا حديثه وقال 
بوذكي احلافظ الثقة من رجال الشيخني البخاري يف حديثه نظر، وقال أبو حامت ضعيف وموسى هو الت

وقال حدثنا الوليد إبراهيم بن أمحد بناملنخل حدثنا عثمان بن عبداَّلله حدثنا مبشر بن إمساعيل احلليب 
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حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول اَّلله صلى اَّلله عليه وسلم قال 
ع شر فغاب عنه جربيل مث أاته فقال لقد وقفت اليوم موقفاً مل جلربيل سل ربك أي البقاع خري وأي البقا 

يقفه ملك قبلي كان بيين وبني اجلبار تبارك وتعاىل سبعون ألف حجاب من نور احلجاب يعدل العرش 
والكرسي والسموات واألرض بكذا وكذا ألف عام فقال أخرب حممداً أن خري البقاع املساجد وشر البقاع 

ال الشيخني وجعفر وميمون من رجال مسلم وعثمان بن عبداَّلله إن كان هو األسواق مبشر من رج
 األموي الشامي فمنهم ممن يروي املوضوعات عن الثقات.

وقال حدثنا الوليد حدثنا أبو حامت حدثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا أبو 
اَّلله عليه وسلم سأل جربيل هل رأيت ربك فانتفض عمران اجلوين عن زرارة بن أيب أوىف أن النيب صلى 

جربيل وقال اي حممد أن بيين وبينه سبعني حجاابً من نور لو دنوت من أدانها الحرتقت هذا مسند 
صحيح اإلسناد ورواه أبو زكراي البخاري يف فوائده من طريق عبدالرمحن بن مهدي عن محاد به، وقال 

حيىي بن سعيد األموي عن أبيه عن األخوص بن حكيم عن أبيه حدثين أبو سعيد الثقفي عن سعيد بن 
عن عبدالرمحن بن عابد عن جابر بن عبداَّلله قال قال النيب صلى اَّلله عليه وسلم إن أقرب اخللق من اَّلله 
تبارك وتعاىل جربيل وميكائيل وإسرافيل وإهنم من اَّلله تعاىل ملسرية مخسة آالف سنة عبدالرمحن بن عابد 

األربعة ووثقه النسائي وحكيم بن عمري والد األخوص صدوق، روى له أبو داود وابن ماجه وابنه روى له 
األخوص، روى له ابن ماجه وضعف وحيىي بن سعيد األموي حافظ من رجال الشيخني وابنه ثقة روى 

ن يف عنه األئمة اخلمسة وأبو سعيد الثقفي كأنه عبدالغين بن سعيد ضعفه ابن يونس، وذكره ابن حبا
الثقات وقال حدثنا الوليد بن أابن حدثنا أبو حامت حدثنا أبو صاحل حدثنا الليث حدثنا خالد عن سعيد 
عن عبداَّلله بن زايد أن القرظي كان يقول بلغنا أن بني اجلبار تبارك وتعاىل وبني أدىن خلقه أربعة حجب 

نور وحجاب من ماء ما بني كل حجابني كما بني السماء األرض حجاب من ظلمة وحجاب من 
وحجاب من انر بيضاء مقدسة وكل حجاب ربنا تبارك وتعاىل مقدس وقال حدثنا عبداَّلله بن حممد بن 
زكراي حدثنا سعيد بن حيىي حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن أيب بكر اهلذيل قال ليس شيء من اخللق 

حجب حجاب من نور وحجاب من أقرب إىل اَّلله عز وجل من إسرافيل وبينه وبني اَّلله تعاىل سبعة 
غمام حىت عد سبعة ال أحفظها وقال حدثنا الوليد حدثنا حممد بن عمار حدثنا حيىي حدثنا شبل عن 

ابن أيب جنيح عن جماهد قال بني السماء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب حجاب من نور 
مت حدثنا سعيد الطالقاين وحجاب من ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة حدثنا الوهلد حدثنا أبو حا

حدثنا هشيم عن أيب بشر عن جماهد قال بني العرش وبني املالئكة سبعون حجاابً حجاب من انر 
وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة قال جدي أخربين أبو يعقوب املروري حدثنا 

ألف حجاب من نور روح حدثنا العوام بن حوشب عن جماهد قال بني املالئكة وبني العرش سبعون 
فهذه الطرق تقوي احلديث ويتعذر معها احلكم عليه ابلوضع وقال أبو قاسم عبدالرمحن بن اإلمام أيب 
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عبداَّلله حممد بن منده يف كتاب حمك اإلميان أخربان ابن عبيد اَّلله األنصاري أنبأان أمحد بن حممد أبو بكر 
نيد حدثنا أبو ظفر حدثنا جعفر بن سليمان عن أابن القطان أنبأان موسى بن إبراهيم بن عبداَّلله بن اجل

عن أنس قال قال رسول اَّلله صلى اَّلله عليه وسلم اي جربيل هل ترى ربك قال إن بيين وبينه سبعون ألف 
حجاب من نور لو دنوت إىل حجاب الحرتقت، أابن روى له أبو داود وهو مرتوك وإذا انضم هذا 

 ((ة واَّلله أعلمالطريق إىل الطرق السابقة أفاد قو 
 

قلت : وإن كنا ال نوافق على طريقة السيوطي يف تقوية األخبار إىل أن املقصود بيان خيانة السقاف وإال 
 فإن موسى بن عبيدة قد ضعفه مجٌع من األئمة جداً 

 
 

 اخلرب قوةً فيد ت فإهنا إذا صحت املذكورة والشواهدغري أن املتابعات 
 

حدثنا عمي من تعليقه على دفع الشبه )) 203ب قوله يف ص وعيه يف اخلطا السقاف  ومن جهل
 ( ((149/  9حممد بن االشعث )جمهول كما يف ثقات ابن حبان 

 
قلت : لو رجعت إىل الثقات البن حبان ملا وجدت وصف الراوي أبنه جمهول وإمنا قصد السقاف أن 

الشيخ األلباين  لغة  _ ومع ذلك ينتقدابن حبان انفرد بذكره يف الثقات لذا كان جمهواًل فلم حيسن التعبري
_ 
 

 ومن جهله ابللغة وبطريقة العلماء يف اجلمع بني النصوص
 

284بقوله يف ص  حماولته إعالل منت حديث )) رأيت ريب يف أحسن صورة ((  

أخذ يورد (( مث   قوله فيه " فعلمت ما بني السموات واالرض " تنقضه نصوص صحيحة صرحية))
وال تعارض لو كان يعقل فإن احلديث فيه أن النيب صلى هللا ا أنه ال يعلم الغيب إال هللا اآلايت اليت فيه

 عليه وسلم علم ذلك يف تلك الساعة وأما اآلايت ففيها أن هللا عز وجل يعلم ذلك على الدوام 
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افظ يف أيب املعز بن كادش )) وهو حنبلي جمسم ضال كذا قال احل 292ومن ختاليطه وكذبه قوله يف ص
 ابن حجر يف لسان امليزان ((

 أقول : قبحك هللا اي كذاب فإين قد رجعت إىل لسان امليزان فلم أجد وصفه ابحلنبلي اجملسم الضال 

أبو ايسر بن كادش  هفإنه غري مرتجم يف كتب طبقات احلنابلة وإمنا ذاك أخو  أصاًل  بل إنه ليس حنبلياً   

 

فضحك ابن مسعود فقال أال ))خروجاً من النار والذي فيه  ومن أوابده تعليقه على حديث آخر الناس 
. فقالوا مم -صلى هللا عليه وسلم-تسألوىن مم أضحك فقالوا مم تضحك قال هكذا ضحك رسول هللا 

تضحك اي رسول هللا قال » من ضحك رب العاملني حني قال أتستهزئ مىن وأنت رب العاملني فيقول 
(310(( رواه مسلم )أشاء قادر إىن ال أستهزئ منك ولكىن على ما   

ألن روايها محاد بن _ اليت حتتها خط  اللفظة فعلق السقاف بقوله : )) وهي عندان ال تثبت _ يعين
 سلمة ضعفه مشهور وإن كان من رجال مسلم ((

قلت : هللا أكرب !! محاد بن سلمة هنا يروي عن اثبت وهو إبمجاع النقاد أثبت الناس يف اثبت _انظر 
ه يف التهذيب _ ترمجت  

 والراوي عنه عفان بن مسلم وهو من أثبت الناس يف محاد فهل جيرؤ عاقل على رد مثل هذا احلديث 

قوله : )) وال سيما وإن الرواة قد اختلفوا يف هذا اللفظ أو شكوا هل قال أتسخر  السقاف بل من بالاي
 يب أو أتضحك يب ((

ر الرواايت على لفظ أهتزأ يب أو تسخر يب _ مث إهنم مل قلت : هذا اإلختالف يعاجل ابلرتجيح _ وأكث
 خيتلفوا يف موطن الشاهد وهو قوله : )) من ضحك رب العاملني (( فلم التدليس !!

وهي اليت فيها زايدة )) من ضحك رب العاملني ((مث إن اإلختالف مل يقع يف رواية أنس عن ابن مسعود   

 

د وإمنا وقع يف رواية عبيدة عن ابن مسعو   
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ملتابعة غريه له يف احلديثني صح حديثه هذا يف مسلم دون الزايدة ومن تدليساته القبيحة قوله : )) وقد 
 الذين قبله ((

عبيدة عن ابن مسعود وهي من رواية إبراهيم عنه قد أورد له مسلم طريقني قلت يعين السقاف رواية 
 فجعلهما السقاف حديثني 

هي من رواية عفان عن محاد عن اثبت عن أنس عن ابن مسعود والرواية اليت فيها موطن الشاهد   

 والزايدة واحلال هذه تقبل وال شك لقوة السند الثاين 

وجدت السقاف قد تناقض ملا وجد أن شيخه الغماري يف كتابه تنبيه الغيب قد احتج برواية محاد بن مث  
(( ال مسلم واالربعة( ثقة عابد . من رج1498يف التقريب )))17سلمة علق بقوله يف ص   

الصفات واحلديث  قلت : سبحان هللا كان محاد ضعفه مشهوراً عندما روى عن أخص شيوخه حديثاً يف
مث أصبح ثقًة عابداً عندما روى حديثاً يف التوسل عن أيب جعفر اخلطمي بزايدة انفرد  يف صحيح مسلم 

_  70ص للشيخ األلباينكتاب التوسل هبا من دون شعبة وهشام وروح بن القاسم _ انظر    

؟!!فما هذا التناقض اي صاحب تناقضات األلباين الواضحات   

محاد عن اثبت يف كتابه فتح املعني  به مث إن الغماري نفسه وقع فيما وقع فيه تلميذه فضعف خرباً انفرد
 بنقد األربعني وهو مطبوع بتعليق السقاف 

قال الذهيب ، ومل ان ثقة ، فله أوهام ، كما وأقول : محاد بن سلمة وإن ك: )) 20حيث قال يف ص
(( ي خيرج له البخار   

_ أفال جيوز عليه أن  البناين شيوخه _ اثبت بن أسلمقلت : فإذا كان يهم فيما انفرد فيه عن أخص 
 يهم يف زايدة انفرد هبا من دون شعبة ؟!! 

ه يف الزايدات وال خيفى على الغماري وتلميذه أن ابب القبول يف اإلنفرادات أوسع من  

وال خيفى عليهما أيضاً أن العلماء مل يستنكروا شيئاً من أخبار محاد عن اثبت بل اتفقوا على أنه أثبت 
 الناس يف اثبت وإمنا استنكروا عليه أخباراً أخرى 

 فتأمل !
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 وقد شنع السقاف على األلباين ألنه عزا خرباً لسنن أيب داود ومل جيده السقاف هناك 
 

 ألمر نفسه مع شيخ السقاف عبدهللا الغماري ومل يشنع عليه السقاف وقد حصل ا
 

حديث املنام ، رواه الرتمذي بلفظ : رأيت ريب يف صورة : )) 20حيث قال الغماري يف فتح املعني ص 
 (( حسنة وهذا اللفظ ال نكارة فيه

 
 مل أجده يف يف الرتمذيفعلق السقاف قائاًل : 

 

ف فتأمل !!قلت : واألمر كما قال السقا  

من اجلزء الثالث من كتاب تناقضات األلباين الواضحات :  334ومن تناقضات السقاف قوله يف ص
فأما ادعاؤه )أبن الذهيب يقول يف الزهري : )كان يدلس يف النادر( وزعمه أبن النادر ال حكم له هنا( ))

تناقض ! ! أقواهلم نصوصا فغري مسلم ! ! بل هو غلط حمض خمالف ملا صرح به احلفاظ الذين يتخذ امل
شرعية ما عليها من مزيد دون تبصر ! ! بل كالم الذهيب هنا ال حكم له إال االعراض عنه ! ! وعدم 

( : )وقال أمحد بن سنان  398/  9التعويل عليه ! ! قال احلافظ ابن حجر يف )هتذيب التهذيب( )
هو مبنزلة الريح( . وقال احلافظ قبل ذلك كان حيىي بن سعيد ال يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا ويقول 

أبربعة أسطر : )وعن أمحد قال : مل يسمع الزهري من عبد هللا بن عمر ، وقال أبو حامت : ال يصح 
مساعه من ابن عمر وال رآه ورأى عبد هللا بن جعفر ومل يسمع منه ، وعن ابن معني قال : ليس للزهري 

يسمع من مسعود بن احلكم ، وقال أبو حامت : مل يسمع من عن ابن عمر رواية ، وقال الذهيب : مل 
حصني بن حممد الساملى ، وقال الدارقطين : مل يصح مساعه من أم عبد هللا الدوسية ، وقال ابن املديين : 

( : وقال االجرى عن أىب 396غري متصل( . وقال احلافظ أيضا هناك ص ) حديثه عن أيب رهم عندي
( وقدر مائتني 198ي كله ألفا حديث ومائتا حديث ، النصف منها مسند )داود : مجيع حديث الزهر 

عن غري الثقات . . .( . فهل بعد هذا كله يقال )يف النادر( والنادر ال حكم له هنا ؟ ! ! ! ! ! ولذلك 
عد احلافظ ابن حجر الزهري يف املرتبة الثالثة من املدلسني يف كتابه )تعريف أهل التقديس مبراتب 

( : 23( حيث قال يف تعريف هذه املرتبة ص )36/  102( برقم )109وفني ابلتدليس( ص )املوص
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)الثالثة : من أكثر من التدليس فلم حيتج االئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه ابلسماع ، ومنهم من رد 
(( حديثهم مطلقا . . . .(  

ت بقية كالمه لتبني لك أنه يضعف يرد حديث الزهري ابلعنعنة بل لو قرأ السقاف  قلت : هنا جتد
مطلقاً !!!! الزهري  

أنه برت كالم احلافظ ابن حجر يف أهل الطبقة الثالثة من املدلسني  ورمحك هللا واعلم  

 وإليك كالم احلافظ ابن حجر كامالً 

م من رد ومنهمن أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم اال مبا صرحوا فيه ابلسماع : "  قال احلافظ
 (( حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأيب الزبري املكي

 
 
 

 

الزهري من الذين قبل األئمة حديثهم ابلعنعنة  فإن قلت : فبرت السقاف ما حتته خط لئال ينتقض غزله 
يف الصحيحني  وهلذا فإن أحاديثه ابلعنعنة خمرجةٌ   

يفرق بني التدليس واإلرسال والرواية  كل ما يف كالم السقاف من جهاالت _ إذ أنه ال  عن وسأجتاوز 
 عن الضعفاء والتدليس _ وأنتقل إىل ما يناقض هذا الكالم من كالم السقاف 

 

( )) والذي يؤكد ذلك رواية احلاكم يف 204_ 203قال السقاف يف تعليقه على دفع الشبه )ص
من لؤلؤ ____(( ( إبسناد صحيح بلفظ : " إن املقسطني يف الدنيا على منابر 4/88املستدرك )

 وذكر احلديث ((

قلت : وهذا السند الذي صححه السقاف من رواية معمر عن الزهري عن ابن املسيب عن عبدهللا بن 
 أن يعذر على السقاف ينبغي فإنه هذا تغري اجتهاد يعذر فيه السقاف وعليه يعد عمرو  ، فتأمل! فهل
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ض يستحق التشنيع كما فعل السقاف مع الشيخ أم أنه تناق ،األلباين يف كل اجتهاٍد له تغري الشيخ
، خياران أحالمها مراأللباين ؟!!   

 

وقوله عن ابن ثعلبة هذا : )روى عنه مجع من احلفاظ )) 214ومن عجائب السقاف قوله يف ص
/  2والثقات( يف سبيل توثيقه غلط فاحش وخطأ فاضح ! ! وكأنه نسي أنه قال يف " ضعيفته " )

ك قالوا يف علم املصطلح : وإذا روى العدل عمن مساه مل يكن تعديال عند ( : " من أجل ذل283
 (( كالم حاطب الليل حبروفه  االكثرين ، وهو الصحيح . . . " اه

 
عنه واحد ومن روى عنه أكثر من واحد فكالم الشيخ  من روى فإنه ال يفرق بني هقلت : وهذا من جهل

 ى عنه مجع من الثقاتاأللباين يف املوضع األول متجه إىل من رو 
 

 ويف املوضع الثاين متجه إىل من روى عنه واحٌد فقط
 

إذا مل يوجد من فاجلمع عن الراوي الواحد تقوي أمره إذ أهنا تدل على أنه كان معروفاً ابلطلب  رواية  فإن
 يضعفه وال يف حديثه ما ينكر قبل خربه عند مجاعة من النقاد

 
( )) نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به 2/51قال ابن رشيد كما فتح املغيث )

)) 
 

الشيخ فإنه يف   كالمال تناقض يف  فعليه و   فقطقلت : فتأمل قوله ) كثرة ( خيرج منه من روى عنه واحدٌ 
كالمه عن ابن ثعلبة وافق منطوق كالم ابن رشيد ويف كالمه الذي نقله السقاف وافق مفهوم كالمه بل 

 من العلم واإلنصاف اهتم الشيخ األلباين ابلتناقض وذا جلحٍ  ن السقاف ملا كان ذا صلعٍ ومقتضاه ولك
 

وقوله بعد ذلك )ومنهم أبو زرعة الرازي وهو ال يروي اال عن ثقة( مث قال السقاف بعد قال ذلك : ))
قض ! ! فجوابه : هذا ابطل من القول ! ! فقد روى أبو زرعة عن رجال ضعفهم هذا احلاطب ! ! املتنا

 13فممن روى عنهم أبو زرعة عبد العزيز بن عبد هللا االويسي كما يف ترمجته يف " سري أعالم النبالء " )
( بعدما أقر البيهقي على تضعيفه : " 87/  2( وقد قال عنه هذا املتناقض ! ! يف " ضعيفته " )66 /

هم أبو زرعة الرازي صفوان بن وكذلك ممن روى عن قلت : وشيخ االويسي ابن هليعة ضعيف أيضا " اه
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( أبنه : مدلس ! ! وإنين أترك ههنا 502/  4صاحل ، وقد وصفه هذا املتناقض ! ! يف " صحيحته " )
غري ما ذكرت من تناقضات املتناقض ! ! املشار إليه خوف االطالة ولعلي أن أذكرها يف موضع آخر 

 (( وابهلل تعاىل التوفيق
 

 العلم إذا قالوا يف العامل : ال يروي إال عن ثقة فإن أهل هقلت : وهذا من جهل
 

فهذا يعين أنه ال يروي إال عن ثقٍة عنده وإن خالفوه يف ذلك مث إن التدليس ال ينفي عن الراوي العدالة 
فانظر إىل جهل السقاف حيث أورد راوايً مدلساً  فالكثري من الثقات قد وصفوا ابلتدليس  والضبط

 !! توثيقه لشيوخ أيب زرعة  لباينمستدركاً على الشيخ األ
 

 ؟مث ماذا لو محلنا عبارة على أهنا أخذت مأخذ الغالب 
 

 وقد حصل هذا مع حيىي بن معني
 

 حيث قال عن الشعيب : " إذا روى عن رجل فسماه فهو ثقة " ) انظر ترمجة الشعيب يف التهذيب (
 

 ومع ذلك ضعف احلارث األعور مع رواية الشعيب عنه
 

 مع اإلمام أمحد أيضاً  وحصل هذا
 

 حيث قال : ))ال تباِل أن ال تسأل عن رجل روى عنه مالك، وال سيما مدين((
 

 (2/876نقله ابن رجب يف شرح العلل )
 

مث وجدان اإلمام أمحد عبدالكرمي بن أيب العوجاء مع رواية مالك عنه ) انظر ترمجة عبدالكرمي من ميزان 
 اإلعتدال (
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حممد ابن ثعلبة : جرحه أبو حامت فقال عنه : " أدركته ومل أكتب عنه " انظر ا : ))وقد قال السقاف قبله
 (( (75/  9( و " التهذيب " )218/  7" اجلرح والتعديل " )

 
 قلت : وليس هذا اللفظ جرحاً على اطالقه

 
كتب وكان أدركته ولك أ ))قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل يف ترمجته أمحد بن حرب املوصلي فقد 

 صدوقاً ((
 

 (( صاحب حديث أدركته ومل اكتب عنهوقال أبو زرعة الرازي يف أمحد بن إشكاب : ))
 

 قلت : وهو ثقة جممع عليه روى عنه ابن معني وأبو حامت
 

الرازي أدركته ومل اكتب عنه وكتب إيل أبحاديث وقال أبو حامت الرازي يف أمحد بن سعيد الرابطي : )) 
 (( الرابطات وكان يتوىل على

 
 قلت : وهو ثقة متقن جممع عليه

 
 (( رأيته حيدث ومل اكتب عنه وكان صدوقاوقال أبو حامت يف أمحد بن عبدالرمحن بن بكار : ))

 
 أبنه صدوق مع عدم كتابته عنه عليهقلت : فانظر كيف حكم 

 
 (( كان ثقة مل أكتب عنه شيئاوقال ابن معني يف احلسني بن الوليد القرشي : ))

 
 !!! مطلقاً  جرحاً  القول وأما السقاف اجلهول فيتعرب هذاقلت : 

 
ويف سنده : احلارث بن زايد وهو شامي انصيب ال تقبل روايته ملثل هذا :))  240وقال السقاف يف ص

احلديث الذي يؤيد بدعته ومل يرو عنه إال يونس بن سيف الكالعي قال احلافظ يف ترمجته يف " التهذيب 
( : جمهول ، وشرطه أن ال يطلق هذه اللفظة إال 433/  1: " قال الذهيب يف امليزان )( 123/  2" )
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 إذا كان أبو حامت الرازي قاهلا " مث قال : " نعم قال أبو عمرو بن عبد الرب فيه جمهول : وحديثه منكر "
)) 
 

 قلت : يف كالمه هذا بالاي وطوام
 

 يف شيء من ترامجه وإمنا هو من افرتاء السقاف هذا يوجد أوهلا أنه اهتم احلارث بن زايد أبنه انصيب وال
 

وقرأت خبط ))اثنيها أنه برت بقية كالم بقية ابن حجر الذي يتعقب فيه الذهيب حيث قال احلافظ : 
والذي قال أبو الذهيب يف امليزان جمهول وشرطه أن ال يطلق هذه اللفظة إال إذا كان أبو حامت الرازي قاهلا 

فيما يظهر يل نعم قال أبو عمر بن عبد الرب يف صاحب هذه الرتمجة جمهول  ل آخر غريهحامت أنه جمهو 
 (( احلديث منكر

 
 قلت فبرت السقاف ما حتته خط

 
وأما ما زاده بعض الرواة من قوله : ))حيث قال  206يف ص له ومن برت السقاف للنصوص ما وقع

كرها صلى هللا عليه وسلم . وقد أسهب احلافظ )تعجبا وتصديقا له( فهو وهم ابطل بصريح اآلية اليت ذ 
( يف سرد أقوال من أول االصابع وال حاجة لذلك مع إنكار 398 - 397/  13ابن حجر يف الفتح )

النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك اليهودي وتالوة اآلية وإن كان صلى هللا عليه وسلم قد ضحك مع 
يهودي بدليل ذكره لآلية . وانظر لزاما كتاب " فتح ذلك ، الن ضحكه كان بسبب استسخاف عقل ال

( هذا اللفظ اثبت 145( . )45 - 43املعني " لالمام احملدث أيب الفضل الغماري وتعليقنا عليه ص )
 13قال ابن حجر يف الفتح ) فتح( وهو من قول أحد الرواة مع كونه مردودا 393/  13يف البخاري )

ا من زاد " وتصديقا له " فليست بشئ فإهنا من قول الراوي وهي ( نقال عن القرطيب : " وأم398 /
 ابطلة الن النيب صلى هللا عليه وسلم ال يصدق احملال ، وهذه االوصاف يف حق هللا حمال . . . " اه

 
 ابن حجر على القرطيب فبرت السقاف رد احلافظ ابن حجر احلافظ قلت : وقد رد

 
أوىل   _ يعين من التأويل _وهذا الذي حنا إليه أخرياً م القرطيب  : ))كال  نقل قال احلافظ بعدما انتهى من

ولو كان األمر على خالف ما فهمه مما ابتدأ به ملا فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد األخبار الثابتة، 
من الراوي ابلظن للزم منه تقرير النيب صلى هللا عليه وسلم على الباطل وسكوته عن اإلنكار وحاشا هلل 
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، وقد اشتد إنكار ابن خزمية على من ادعى أن الضحك املذكور كان على سبيل اإلنكار، فقال ذلك
قد أجل هللا تعاىل نبيه صلى هللا بعد أن أورد هذا احلديث يف " كتاب التوحيد " من صحيحه بطريقه، 

ب على عليه وسلم عن أن يوصف ربه حبضرته مبا ليس هو من صفاته فيجعل بدل اإلنكار والغض
، وقد وقع الواصف ضحكا، بل ال يوصف النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا الوصف من يؤمن بنبوته

رفعه " تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها اجلبار  -احلديث املاضي يف الرقاق عن أيب سعيد 
نظر النيب صلى هللا دخل فأخرب مبثل ذلك ف بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته " احلديث، وفيه أن يهوداي

 ((عليه وسلم إىل أصحابه مث ضحك
 

خزمية على قوله وأتمل قول ابن خزمية وما فيه من إبطال  ابن حجر ابنَ  قلت : فانظر كيف أقر احلافظُ 
 لكالم اجلهمية

 
 

من كتابه تنقيح الفهوم العالية أن عثمان بن سعيد  95ومن املضحكات املبكيات زعم السقاف يف ص
 طبقة شيوخ الستة!! الدارمي من

 
 وهذا هذاين 

 
( كما ذكر ذلك 280( ومات يف ذي احلجة سنة مثانني ومائتني)200ولد عام مائتني) فالدارمي 

 الذهيب يف اتريخ اإلسالم
 

( ومائة وتويف بعد 194أي أنه ولد بعد البخاري بست سنوات فالبخاري ولد عام أربع وتسعون)
 (256اري تويف عام ست ومخسون ومائة )البخاري أبربع وعشرين عاماً فالبخ

 
ابلفرق الزمين الشاسع  هذا( وليس 204بعد الدرامي أبربع سنوات عام ) فقد ولد  اإلمام مسلم أماو 

الذي جيعل الدرامي من طبقة شيوخ مسلم وقد تويف مسلم قبل الدارمي بتسعة عشر عاماً عام ) 
261) 

 
( وتويف قبله خبمس سنوات 202رمي بعامني فقط عام )وأما أبو داود السجستاين فقد ولد بعد الدا

 (275عام )
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 فكيف يكون من طبقة شيوخهم !!

 
 وقريب من هذا اهلذاين

 
الظن عند  الشبه  )) أحاديث الصحيحني ال تفيد إال علدف تهمن مقدم 42 قول السقاف يف صفحة

 (( املتواتر عنه هأمحد وميكن الضرب على بعضها إذا تبني فيها خلل كما فعل هو يف مسند
 

وتفرد عن عبدهللا  بروايته ابنه عبد هللا عنه قلت املسند املوجود بني أيدينا مل يتواتر عن أمحد بل تفرد
 أبوبكر القطيعي فتأمل

 
ومن تناقضات السقاف املضحكة املبكية ثناؤه يف تعليقه على إرغام املبتدع على كتاب " تنبيه املسلم إىل 

ويتضح ذلك ملن طالع كتاب : " تنبيه )):  21حيح مسلم " حيث قال يف صتعدي األلباين على ص
 املسلم إىل تعدى االلباين على صحيح مسلم " وكتاب " وصول التهاين " للمحقق البحاثة حممود سعيد

)) 
 

وكتاب تنبيه املسلم بناه صاحبه على التشنيع على من ينتقد أحاديث الصحيحني وأهنا تفيد قلت : 
 حقده اتضح لك من األمثلة السابقة _ وسيأيت غريها _ ولكن كما  قاف خيالف هذا كلهالقطع والس

 على الشيخ األلباين حيمله على الثناء على كل من يرد على الشيخ _ إن مل يكن سلفياً طبعاً _ 
 

 هذا النص لصاحب تنبيه املسلم  على يكون كالمي جمرد دعوى سأوقفك ال ولكي
 

من كتاب تنبيه املسلم )) مقدمة يف بيان إفادة أحاديث الصحيحني العلم  8يف ص  حممود سعيد قال
 وخطأ من نظر يف أسانيدمها وخمالفته لإلمجاع ((

 
 على كتاب حيكم عليه مبخالفة اإلمجاع ؟!! السقاف قلت : فانظر كيف يثين

 
هي عنه يف القرآن وصفه ابخلساف حبجة أن هذا من التنابز ابأللقاب املن من ومن عجائبه أن ينكر على

 الكرمي 
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االلباين يعرض عن أمر هللا تعاىل : "  108ص  حيث قال يف به الصواعق الناسفةاصرح بذلك يف كت

يف القرآن الكرمي " وال تنابزوا اباللقاب * فيتنابز أبلقاب العلماء إين أتعجب منك اي من تدعي معرفة 
أدب كتاب هللا تعاىل الكرمي وأمره الذي فيه : "  احلديث واتباع القرآن ! ! والسنة ! ! كيف تعرض عن

سقاف :  وأان شريف حسيينوال تنابزوا اباللقاب بئس االسم الفسوق بعد االميان " فتقول عين 
 " )خساف( و )سخاف( ؟ ! !

 
يف ص يف تعليقه على إرغام الغيب  املتهور املتغافل قلت : مث جنده هو يصف الشيخ األلباين ابخلساف

 ل !!فتأم 24
 

ما وقع منه وهو  خيرج رواية حممد بن  "تنقيح الفهوم العالية" كتابه الذي أمساه   ومن خياانت السقاف يف
 عمرو عن أيب سلمة عن الشريد حلديث اجلارية وهي بلفظ " أتشهدين أال إله إال هللا "

 
ريد : النسائي روى هذا اللفظ من طريق محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن الشحيث قال : " 

( والطرباين 389و  388و  222/  4( وأمحد )110/  4( ويف الكربى )252/  6يف الصغرى )
ورواه من طريق زايد بن الربيع عن ابن عمرو عن  (388/  7( ، والبيهقي )7257برقم  320/  7)

 " (122أيب سلمة عن أيب هريرة عن الشريد : ابن خزمية يف التوحيد )ص 
 

إنك إذا رجعت إىل رواية الزايد بن ربيع عن حممد بن عمرو عند ف كل كذاب مدلس ،   قلت : قاتل هللا
فقد رواه زايد بن الربيع بلفظ " أين هللا " وسبب تغطية ابن خزمية ستجدها بلفٍظ خيتلف عن لفظ محاد 

 السقاف هلذه احلقيقة واضٌح جداً 
 

مث اعتنق هو )): شيخ اإلسالم ابن تيمية  وهو يتكلم عن 21وقال الغماري يف كتابه إرغام الغيب ص
 ((بدعتني ال يوجد اقبح منهما : احدامها قوله بقدم العامل ، وهي بدعة كفرية 

 
/  2( واملوافقة )109/  1قال ذلك يف عدة من كتبه كمنهاج السنة )فعلق السقاف مؤيداً شيخه : ))

 (( ( من الطبعة الواقعة يف هامش منهاج السنة يف جملدين75
 

 قلت: هللا أكرب ما أكذهبما 
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 فإنك إذا رجعت املواضع اليت عزا إليها السقاف فإنك لن جتد شيئاً مما ادعى

 
كان كل من جوز حدوث احلوادث بدون سبب حادث يقول وهلذا  وإمنا ستجد قول شيخ اإلسالم : ))

إن كان هذا و  حبدوثه ومن قال بقدمه مل يقل أحد منهم جبواز حدوث احلوادث بدون سبب حادث
يقال ميكن حدوث احلوادث بال سبب حادث ألن الفاعل القادر  أبنالقول مما خيطر ابلبال تقديره 

أبن يكون املختار رجح  وميكن مع ذلك قدم العاملاملختار يرجح أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح 
نعلم ألنه مبين على مقدمتني  فيما  فإن هذا القول لظهور بطالنه مل يقله أحد من العقالءقدمه بال مرجح 

 وإن كان من العقالء من التزم بعضهما فال يعرف من التزمهما معا  كل منهما ابطلة يف نظر العقول
إحدامها كون الفاعل املختار يرجح بال سبب فإن أكثر العقالء يقولون إن فساد هذا معلوم ابلضرورة أو 

 (( هو قطعي غري ضروري
 

هنا واضح بني فشيخ اإلسالم ينقد قول من يقول جبواز حدوث احلوادث بال قلت : وقول شيخ اإلسالم 
 سبب حادث

 
 مث يذكر ما يتفرع على هذا القول من إمكانية قدم العامل 

 
 مث يقول أن هذا القول مل يقل أحٌد من العقالء وإنه مبين على مقدمتني ابطلتني 

 
 ؟لبهتان من ا زعمهما  النص  فال أدري كيف فهم السقاف من هذا

 
سأذكر لك طرفاً من أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة ودرء التعارض يف إبطال  غري أين 

 القول بقدم العامل 
 

فاحلوادث مشهودة يف العامل فلو كان الصانع موجبا بذاته ( : ))1/148قال شيخ اإلسالم يف املنهاج )
حلوادث يف الوجود إذ احلادث ميتنع أن يكون صادرا عن علة اتمة مستلزمة ملعلوهلا مل حيدث شيء من ا

علة اتمة أزلية فلو كان العامل قدميا لكان مبدعة علة اتمة والعلة التامة ال يتخلف عنها شيء من معلوهلا 
فيلزم من ذلك أن ال حيدث يف العامل شيء فحدوث احلوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة اتمة يف 

لكن هذا ال ينفى أن هللا مل يزل  القول بقدم شيء من العاملعلة التامة يف األزل بطل األزل وإذا انتفت ال
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 متكلما إذا شاء ومل يزل حيا فعاال ملا يشاء 
وعمدة الفالسفة على قدم العامل هو قوهلم ميتنع حدوث احلوادث بال سبب حادث فيمتنع تقدير ذات 

 ب معطلة عن الفعل مل تفعل مث فعلت من غري حدوث سب
غريها إمنا يدل على أنه مل يزل فعاال  والاألفالك وهذا القول ال يدل على قدم شيء بعينه من العامل ال 

وإذا قدر أنه فعال ألفعال تقوم بنفسه أو مفعوالت حادثة شيئا بعد شيء كان ذلك وفاء مبوجب هذه 
ت الرسل أن هللا خالق كل سوى هللا حمدث خملوق بعد أن مل يكن كما أخرب احلجة مع القول أبن كل ما 

شيء وإن كان النوع مل يزل متجددا كما يف احلوادث املستقبلة كل منها حادث خملوق وهي ال تزال 
 حتدث شيئا بعد شيء 

قال هؤالء وهللا قد أخرب أنه خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أايم مث استوى على العرش وأخرب 
وق إال مسبوقا ابلعدم فالقرآن يدل على أن كل ما سوى هللا خملوق وال يكون املخلأنه خالق كل شيء 

 (( مفعول حمدث
 
 

ومىت كان ذلك ممكنا بطل كل ما حيتج به على قدم )) : (205_ 1/204وقال شيخ اإلسالم ) 
قدميا إال إذا كان واجبا   ألنه ال يكون فبطل القول بقدم العامل وعلم أيضا امتناع قدمهشيء من العامل 

فسه أو كان الفاعل مستلزما بنفسه له فإذا مل يكن هناك فاعل مستلزم له امتنع أن يكون قدميا وكان  بن
 (( كل من حجج القائلني ابحلدوث والقائلني ابلقدم مبطلة هلذا القول

وحدثين الثقات أن فيهم من يرون احلج إليها أعظم من احلج إىل البيت العتيق ( : ))3/451وقال يف )
 شراك ابهلل أعظم من عبادة هللا وهذا من أعظم اإلميان ابلطاغوت فريون اإل

وهم يقولون ملن يقرون بكفره من القائلني بقدم العامل ودعوة الكواكب واملسوغني للشرك هؤالء أهدى من 
 (( الذين آمنوا سبيال

 قلت : فتأمل وتعوذ ابهلل من الفسق الذي وقع فيه السقاف وشيخه 

 اإلسالم يف در التعارض واآلن إىل كالم شيخ 

وقد نقل غري واحد أن أول من قال بقدم العامل من الفالسفة هو ( : ))3/167قال شيخ اإلسالم )
وأما أساطني الفالسفة قبله فلم يكونوا يقولون بقدم سورة الفلك وان كان هلم يف املادة أقوال أخر أرسطو 
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ملا رد على من زعم أنه ال يعلم اجلزيئات حذرا  وقد بسط الكالم على هذا األصل يف مسألة العلم وغريه
 (( وذكر حجة أرسطو وأبن سينا ونقضهامن التغري والتكثر يف ذاته 

قلت ما ذكره الغزايل من االستدالل ابإلحداث على العلم طريق ))( : 10/135وقال أيضاً يف ) 
دة مل تنحصر يف هذه صحيح يوصل إىل تقرير أنه بكل شيء عليم لكن الطرق إىل ذلك كثرية متعد

 الطريق ال سيما إذا أريد تقرير حدوث العامل حبدوث األجسام وامتناع حوادث ال أول هلا كما سلكه 
فإن هذه الطريق مبتدعة يف اإلسالم ابتفاق علماء اإلسالم وهي ابطلة عند أئمة اإلسالم ومجهور العقالء 

 على العلم حبدوث األجسام بل يكفي يف والعلم بكون الرب مريدا ال يقف على هذه الطريق بل وال
ذلك جمرد العلم أبنه فاعل حىت أن كثريا من الفالسفة القائلني بقدم العامل يقول إنه مريد وإنه عامل 

ابجلزئيات كما ذهب إىل ذلك من ذهب إليه من الفالسفة وهو الذي نصره أبو الربكات فهؤالء يثبتون 
 العلم بطريق اإلرادة 

الذين يقولون إن كل ما سوى هللا خملوق فأئمتهم ومجهورهم ال يثبتون ذلك ابمتناع  وأما املسلمون
كما سلكه اجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم بل هذا من الكالم املذموم عند السلف   حوادث ال أول هلا

 (( واألئمة

يعاندان قلت ونصوص شيخ اإلسالم يف ذلك كثرية ال تدخل يف احلصر ولكن السقاف وشيخه الغماري 
 ويكابران وهللا املستعان 

 

ومن أكاذيب السقاف على شيخ اإلسالم يف مسألة قدم العامل نقله عنه يف هتنئة الرفيق احملبوب يف 
هذا من منط الذي قبله فإن األزيل الالزم هو نوع احلادث ))( : 1/388قوله يف در التعارض ) 28ص

 أن شيخ اإلسالم يرى أن العامل قدمي ابلنوع (( ذكر السقاف هذا على أنه يرى ال عني احلادث 

قلت : وهذا من الكذب والتدليس فقد تقدمت نصوص شيخ اإلسالم يف أن املخلوقات كلها حادثة 
 وجدت بعد إن مل توجد 

 فما معىن كالم شيخ اإلسالم إذن ؟

خ اإلسالم هنا شي يتكلم نقول : شيخ اإلسالم هنا مساها "حوادث " فكيف يعتقد قدم شيٍء منها ، إمنا
الصفات الفعلية _ كما يعرف من يقرأ درء التعارض _ والصفات الفعلية تسمى حوادث ابعتبار  عن

 ال أهنا خملوقة أهنا ليست قدمية 
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على نفي الصفات الفعلية قوهلم : " ما ال ختلو منه احلوادث فهو حادث " ألنه يلزم املتكلمني  ةمن أدلف
 _ واملقصود هبا هنا أفعال هللا عز وجل _ من هذا أن تكون احلوادث أزلية

فأجاب شيخ اإلسالم أبن نوع احلوادث _ األفعال _ أزيل وليس األفعال نفسها مبعىن أن كل فعل 
 يسبقه فعل وهكذا إىل ما ال أول وعليه فإنه ال يوجد فعل قدمي 

 

 ي واملستقبل فتأمل! وهذا القول يعضده قول هللا تعاىل : )) فعاٌل ملا يريد (( فهذا يشمل املاض

 فهل يف هذا القول ادعاء قدم شيء من أفعال هللا عزوجل _ فضاًل عن خملوقاته _ اي مسلمني 

وشيخ اإلسالم يف هذا النص مل يكن يتلكم عن رب العاملني وإمنا كان ينتقد دليل املتكلمني على حدوث 
به احلوادث كان حاداًث فبني شيخ األجسام فقد احتجوا على حدوثها حبلول احلركة فيها وأن ما حلت 

 اإلسالم بطالن هذه املقدمة _ وإن كان يوافق القول حبدوث األجسام _

قلنا ال نسلم وإمنا يلزم ذلك لو كان شيء من احلركات بعينها قوله : ))  حيث قال انقاًل عن األهبري 
 ة الزما للجسم وليس كذلك بل قبل كل حركة حركة ال إىل أول إىل ما ال هناي

هذا من منط الذي قبله فإن األزيل الالزم هو نوع احلادث ال  _ القائل شيخ اإلسالم شارحًا _ قلت
 (( عني احلادث

أنه يذهب إىل  األخرى إمنا يشرح كالم غريه وقد عرفت من نصوصه الشيخ  قلت : فتأمل كيف أن
كان معطاًل عن الفعل مث فعل    أفعال هللا ال بداية هللا _ وهل يقول مسلم خبالف هذا ويقول أبن هللا

 ؟!! _

 

وهو يتكلم عن بغض شيخ اإلسالم لعلي  22املذكور يف ص  قوله يف التعليق السقاف ومن أكاذيب
( ما نصه : )وليس علينا ان نبايع عاجزا عن العدل 203/  2وقال ابن تيمية يف منهاج السنة )))!!!! 

 (( علينا وال اتركا له . . .(

مقاباًل به كالم  غريهاج السنة لوجدت أن شيخ اإلسالم ينقل هذا الكالم عن لو رجعت إىل منه
 جيوز على هذا القول أن يكون ابطالً مث  وملزماً إايهم  الروافض
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الذين  وشبهة اخلوارج الذين ذموا عليا وعثمان وكفرومها أقرب من شبهة الرافضةقال شيخ اإلسالم : ))
فكيف حبال الصحابة والتابعني الذين ختلفوا عن بيعته أو قاتلوه وعثمان وكفروهم ذموا أاب بكر وعمر 

فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح يف أيب بكر وعمر وعثمان فإن أولئك قالوا ما ميكننا أن نبايع إال من 
يعدل علينا ومينعنا ممن يظلمنا وأيخذ حقنا ممن ظلمنا فإذا مل يفعل هذا كان عاجزا أو ظاملا وليس علينا 

وهذا الكالم إذا كان ابطال فبطالن قول من يقول إن أاب بكر وعمر كاان ظاملني  ايع عاجزا أو ظاملاأن نب
 ((طالبني للمال والرايسة أبطل وأبطل وهذا األمر ال يسرتيب فيه من له بصر

لقول قلت : فتأمل كيف أن كالم شيخ اإلسالم ساقه سياقًا إلزاميًا ويف السياق اإللزامي أييت العامل إىل ا
 املراد إبطاله فيجعله مقدمًة لقول ابطٍل ابتفاق الفريقني القائلني وغري القائلني 

 وهذا كمثل قوله تعاىل : )) لو كانت فيهما آهلة إال هللا لفسدات ((

وقول شيخ اإلسالم هنا من هذا الباب إذ جاء إىل قول الروافض يف أيب بكر وعمر وجعله مقدمًة إىل 
ألن شبهتهم يف حق علي أقوى من شبهة الروافض يف حق  عليًا فقد كان مصيباً القول أبن من عادى 

 ابطلةٌ ابتفاق الفريقني  _ أعين اصابة مبغض علي_  وهذه النتيجة أيب وعمر 

!!! فما ابلك وقد جوز بطالهنا ونقلها عن أقوام صرح ؟فكيف يكون شيخ اإلسالم قائاًل مبقدمتها 
 نهاج وغريه من كتبه خبطئهم مراراً وتكراراً يف امل

وقد استخدم شيخ اإلسالم هذه الطريقة البارعة يف اإللزام يف مواطن كثرية من منهاج السنة ، فلم يفهم 
نصوصه املتكاثرة املتوافرة يف  كل  واهتموه ابلنصب وقد طووا كشحًا عن ،اجلهلة تصرفه هذا مجاعٌة من 

 كان  ة وأن خالفته جزٌء من اخلالفة الراشدة وأنهبيان وجوب حب علي بن أيب طالب والشهادة له ابجلن
 مصيباً يف مجيع حروبه وهللا املستعان 

ومن أكاذيب السقاف على شيخ اإلسالم أيضًا قوله على شيخ اإلسالم يف كتابه هتنئة الرفيق احملبوب 
 (( أن هللا تعاىل جسمأن شيخ اإلسالم يقول )) 2ص

 (( (180/  1( ومنهاج سنته )101/  1س )انظر أيضا التأسي)مث قال موثقاً : )) 

 قلت : هللا أكرب ما أكذبك 

 فإنك إذا رجعت إىل كالم شيخ اإلسالم وجدته ينقل هذا القول عن الكرامية 
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الوجه السابع والسبعون أن لفظ اجلسم ))حيث قال _ يف املرجع الذي يعزو إليه السقاف !!_ : 
وقد قدمنا غري مرة أن السلف واألئمة مل يتكلموا يف ذلك  والعرض واملتحيز وحنو ذلك ألفاظ اصطالحية

وذموهم غاية الذم واملتكلمون بذلك من النفاة  حق هللا ال بنفي وال إبثبات بل بدعوا أهل الكالم بذلك
وغريه أشهر ومل يذم أحد من السلف أحدا أبنه جمسم وال ذم اجملسمة وإمنا ذموا اجلهمية النفاة لذلك 

ومن أسباب ذمهم للفظ اجلسم والعرض  شبهة الذين يقولون صفاته كصفات املخلوقنيوذموا أيضا امل
وحنو ذلك ما يف هذه األلفاظ من االشتباه ولبس احلق كما قال اإلمام أمحد يتكلمون ابملتشابه من 
 الكالم ويلبسون على جهال الناس مبا يشبهون عليهم 

ن هللا موصوف مبا وصف به نفسه وصفه به رسوله من أن له وإمنا النزاع احملقق أن السلف واألئمة آمنوا أب
 علما وقدرة ومسعا وبصرا ويدين ووجها وغري ذلك واجلهمية أنكرت ذلك من املعتزلة وغريهم 

ملا انظروا املعتزلة تنازعوا يف األلفاظ االصطالحية فقال قوم العلم والقدرة مث املتكلمون من أهل اإلثبات 
عرضا وصفة حيث كان فعلم هللا وقدرته عرض وقالوا أيضا إن اليد والوجه ال تكون وحنومها ال تكون إال 

فاهلل تعاىل جسم ال   إال جسماإال جسما فيد هللا ووجهه كذلك واملوصوف هبذه الصفاة ال يكون 
 (( كاألجسام

 قلت : فهو ينقل عن الكرامية ما قد قرر أنه خالف قول السلف 

 وقال قوم))يفٍة واحدة نقل قواًل يتناقض مع قول الكرامية حيث قال : بصح بعدها بل إن شيخ اإلسالم
بل نقول ما وصف هللا به من العلم والقدرة تسمى صفة ومعىن وال نسميه عرضا ألن العرض هو ما 
يعرض ويزول وصفات هللا الزمة خبالف صفة املخلوق فإهنا عارضة والتزموا لذلك وغريه أن صفة 

ض ال يبقى شيء منها زمانني مث أئمة هؤالء قالوا وكذلك ما وصف هللا به نفسه املخلوقات وهي األعرا
من الوجه واليد نقول إنه من جنس العلم والقدرة واإلكرام بل ما وصف هللا به نفسه من الوجه واليد هو 

 (( وال نسميه جسما ألهنا تسمية مبتدعة ومومهة معىن ابطالمما يوصف من هللا ويوصف هللا به 

: ))قال قوم (( مثل )) قال : فلماذا مل ينقل السقاف هذا على أنه قول شيخ اإلسالم فإن  قلت
 املتكلمون من أهل اإلثبات (( أم إنه احلقد على شيخ اإلسالم وهللا املستعان 

 وأما كالم شيخ اإلسالم يف منهاج السنة عن اجلسم فإليك مقتطفات منه 

كأئمة أهل احلديث   ال يطلق على هللا اسم اجلسممن  وأما( : ))3/105قال شيخ اإلسالم يف )
والتفسري والتصوف والفقه مثل األئمة األربعة وأتباعهم وشيوخ املسلمني املشهورين يف األمة ومن قبلهم 
من الصحابة والتابعني هلم إبحسان فهؤالء ليس فيهم من يقول إن هللا جسم وإن كان أيضا ليس من 
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هللا ليس جبسم ولكن من نسب التجسيم إىل بعضهم فهو حبسب ما اعتقده السلف واألئمة من قال إن 
 ((من معىن اجلسم ورآه الزما لغريه

ن واملكان ال يكون به إال وقالت ليس هو فوق العامل ألن ذلك مقام مكا( : ))3/230وقال يف )
 ما يقوم جبسم  جسم أو

م فيه فلذا اقتصران على هذا القدر إذا وهذا هو املذهب الذي ذكره هذا اإلمامي وهو مل يبسط الكال
 الكالم على ذلك مبسوط يف موضع آخر 

فقالت مثبتة الصفات للمعتزلة أنتم تقولون إن هللا حي عليم قدير وهذا ال يكون إال جسما فإن طردمت 
قولكم لزم أن يكون هللا جسما وإن قلتم بل يسمى هبذه األمساء من ليس جبسم قيل لكم وتثبت هذه 

 (( ات ملن ليس جبسمالصف

قلت : وهذا على وجه اإللزام كما ترى وإال فأهل السنة واألشاعرة ممن خالف املعتزلة ال يثبتون اجلسمية 
 وإمنا املراد أن يقال للمعتزلة نلزمكم كما تلزموننا فإن مل تلتزموا فنحن أيضاً ال نلتزم 

ليقه على بيان نكث الناكث وهو من تع 53ومن أكاذيب السقاف على الشيخ األلباين قوله يف ص
وكاقراره لشارح الطحاوية يف ما ذكره يف الشرح من أغالط كقدم نوع العامل ))يعدد أخطاء األلباين : 

 (( واثبات احلد هلل دون ان يعلق على تلك العبارات ابالنكار وغري ذلك وقد بينا ذلك يف رسائل عديدة

وية نفضاً فلن جتد للحد ذكرًا !! ، وشارح الطحاوية قلت : وهذا كذٌب مزدوج فلو نفضت شرح الطحا
 واأللباين ال يقوالن بقدم شيء من العامل 

مسألة أول املخلوقات وعلق الشيخ األلباين   256كيف ذاك ؟ ! وقد حبث شارح الطحاوية يف ص 
 القلم على غريه من املخلوقات !! خلق برتجيح أولوية

 

أدلة نبوة سيدان : )) 11لقول العطر يف نبوة سيدان اخلضر صومن جهاالت السقاف قوله يف كتابه ا
(: )حدثنا أبو 357/  2اخلضر من احلديث الشريف قال االمام احلافظ الطحاوي يف )مشكل االاثر( )

أميه، حدثنا سليمان بن عبيد هللا االنصاري الرقي حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا حممد بن زايد االهلاين، 
باهلي، أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال ذات يوم الصحابه: )أال أحدثكم عن عن أيب امامة ال

 (( وذكر السقاف احلديث  اخلضر ؟(
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( ابسنادين عن بقية وقد عنعن فيه بقية. لكنه صرح 132/  8قلت: ورواه الطرباين )مث قال : ))
(: )رواه الطرباين يف 103/  3ابلتحديث عند الطحاوي. وقال احلافظ اهليثمي يف )جممع الزوائد( )

/  8يف )اجملمع( ) الكبري ورجاله موثقون إال أن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس ولكنه ثقة( وكذا قال
 (( (. قلت: فاحلديث حسن أو صحيح213

قلت : كيف يكون السند صحيحاً والرواية الوحيدة اليت صرح فيه بقية ابلتحديث يف سندها سليمان بن 
 رقي عبيدهللا ال

ضعفه النسائي وذكره العقيلي يف الضعفاء وقال ابن معني فيه " ليس بشيء " وذكره ابن حبان يف 
 الثقات وقال أبو حامت "صدوق " _ هذا كله يف هتذيب التهذيب _

 ( 2/376وقال أبو زرعة : منكر احلديث _ كما يف سؤاالت الربذعي )

  هذا اي قوم  ؟!! مثل فهل يصحح حديث

 ل بتحسني حديثه ال خيلو من نظر بعد الوقوف على قول أيب زرعة بل إن القو 

 فإن قيل : إنه قد توبع 

، واعلًم أبن الشيخ األلباين قد أورد هذا قلنا : الرواايت األخرى كلها فيها عنعنة بقية فاستيقظوا !! 
 5353احلديث يف سلسلة األحاديث الضعيفة حديث رقم 

 

 

 جتد يف كتب من رد عليه أخرى  اذيبوتدليسات وأك وللسقاف جهاالت 

 

وقبل أن أنتقل إىل األمثلة على سعة اطالع الشيخ األلباين أذكر طرفاً من جهاالت عبدهللا بن الصديق 
الغماري شيخ حسن السقاف الذي يلقبه السقاف ابأللقاب الفخمة مثل " احملدث " و " العالمة " 

 شيخه كما شنع على الشيخ األلباين  وغريها ، أنقلها ملزماً السقاف ابلتشنيع على
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: ))ورواه احللاكم علن ابلن عملر قلال ،  4قال الغماري يف رسالته " إحتاف النبيلل جبلواز التقبيلل " ص
جعفلر بلن أيب طاللب إىل بلالد احلبشلة . فلملا قلدم  عليه و على آلله و سللم هللا صلىوجه رسول هللا 

وقبلل بلني عينيله ، وذكلر بقيلة احللديث يف تعليمله  سللم عليه و على آله و هللا صلىمنها اعتنقه النيب 
 صالة التسابيح " 

مث قال احلاكم : إسناده صحيح ال غبار عليه ، ووافقه الذهيب ، وهذا مما يرد على من زعم وضع حديث 
 " صالة التسابيح أو ضعفه

حلاكم حجًة ه وافق احلاكم على تصحيحه لسند احلديث ، بل إنه جعل كالم اقلت : فتأمل كيف أن
 على من يضعف حديث صالة التسابيح 

 وهذا من جهله فإن هذا السند موضوع !!!!!

فيها أن  للذهيب يف ميزان اإلعتدال حافلةٌ  فإن فيه أمحد بن داود بن عبد الغفار املصري له ترمجةٌ 
 الدارقطين وغريه قد كذبوه فتأمل !

 

 تصحيح سنٍد فيه وضاع ولو نفضت كتب الشيخ األلباين نفضاً ملا وجدته أقر 

 

 " وروى الطرباين إبسناد جيد كما قال الدمريي يف حياة احليوان عن أيب هريرة: 5وقال الغماري يف ص
عليه و على آله و  هللا صلىرضي هللا عنه قال مسعت أذاني هااتن وأبصرت عيناي هااتن رسول هللا 

عليه و على آله و  هللا صلىدمي رسول هللا وهو آخذ بكفيه مجيعاً حسناً أو حسيناً وقدماه على ق سلم
 هللا صلىوهو يقول " حزقة حزقة ، ترق عني بقة " فريقي الغالم فيضع قدميه على صدر رسول هللا  سلم

" افتح فاك " مث قبله ، مث قال "  عليه و على آله و سلم هللا صلى، مث قال  عليه و على آله و سلم
 أحب من أحبه ، وهذه بشارة عظيمة حملب احلسن واحلسني عليهما اللهم من أحبه فإين أحبه " أي فأين

 " حيبه عليه و على آله و سلم هللا صلىالسالم ، أبن النيب 
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( وابن أيب شيبة يف املصنف 249قلت ويف خترجيه هذا قصور فإن اخلرب عند البخاري يف األدب املفرد )
 ويف لفظه عند ابن أيب شيبة اختصار (32193)

: " مل أجد  (9/104)قال اهليثمي يف جممع الزوائد ما وجه جتويد السند وفيه أبو مزرد املدين  وال أدري
 من وثقه " !

قلت : وقد انفرد عنه ابنه معاوية فمثله جمهول وهو على شرط ابن حبان يف الثقات غري أين مل أجده يف 
يخ األلباين هذا اخلرب يف ضعيف وقد ضعف الشه سعيد بن يسار وابنه معاوية اذكر أخ قد ثقاته مع أنه

 األدب املفرد 

: " وأخرج الرتمذي من طريق حممد بن اسحق عن حممد بلن مسللم الزهلري  4وقال الغماري يف ص 
عليله و عللى  هللا صللىعن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : قلدم زيلد بلن حارثلة املدينلة ورسلول هللا 

 يته عرايانً قبله وال بعده فاعتنقه وقبله . به ، وهللا ما رأثو  عرايانً جير آله و سلم

 " قال الرتمذي حديث حسن

قلت : إمنا قال الرتمذي : " حسن غريب " ولعل هذا من اختالف النسخ وال أدري ما وجه متابعة 
الرتمذي وال أدري ما وجه موافقة الرتمذي على حتسني اخلرب ويف سنده حممد بن إسحاق وهو مدلس 

 الشيخ األلباين هذا اخلرب يف ضعيف سنن الرتمذيوقد عنعن وقد ضعف 

ويف رسالة الغماري املذكورة أمور كثرية تصلح للتعقب وكذا عامة ما وقفت عليه من رسائله فال أكاد 
 إال والضعف العلمي ظاهٌر عليه  أرى له رسالة أو كتاابً 

 

دثنا يعلى بن عبدهللا بن يعلى : "  ح 11فعلى سبيل املثال ال احلصر قوله يف أربعينه يف شكر النعم ص
اهلذيل ثنا بشر بن عمر ثنا ابن هليعة ثنا عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : " إذا رأيت هللا عز وجل يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فذلك اسرتاج منه " قلت 

 : إسناده حسن إن شاء هللا " 

كون حسناً ويف سنده ابن هليعة وهو خمتلط ومل يذكر بشر بن عمر يف الرواة عنه قبل قلت : وكيف ي
 اإلختالط 
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ومن عجائب الغماري إيراده لألحاديث الساقطة يف كتبه دون التنبيه عليها فمن ذلك قوله يف كتاب 
بقربي ملكاً أعطاه : " جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : " إن هللا وكل  9ص النقد املربم 

 أمساء اخلالئق ليبلغين سالم من سلم علي أميت " " 

ويف سنده ابن احلمريي وامسه عمران قال   1425كذا قال فقط ومل خيرجه وهو عند البزار يف مسنده 
 البخاري فيه " ال يتابع على حديثه " وقال الذهيب يف امليزان : " ال يعرف " 

وال أعرف له موثقاً ولعل ابن  أنه قد ضعفه بعضهم يف امليزان الذهيب ذكروالراوي عنه نعيم بن ضمضم 
 فهل يصلح هذا احلديث لإلحتجاج ؟!! حبان وثقه

 

فإذا كان الغماري حمداثً كبرياً عند السقاف مع كل هذه السقطات فينبغي أن يكون األلباين عنده حمداثً  
  يسلم منها بشر  كبرياً أيضاً وال يضره ما وقع فيه من األوهام اليت ال

 

 
 األلباين  واآلن مع األمثلة اليت تدل على سعة اطالع الشيخ

 
 املثال األول

 
أما حديث جابر )) 1087قال الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حتت حديث رقم 

 فريويه عنه حممد بن املنكدر , و له عنه طريقان :
 ختلفوا عليه , فرواه عنه هكذا مسندااألوىل : عن سفيان الثوري عنه به , و قد ا

 أما املسند فرواته مخسة : -مجاعة , و رواه آخرون عنه مرسال . أ 
 األول : عبد هللا بن حممد بن املغرية حدثنا سفيان به . أخرجه متام الرازي يف "

 ( و ابن عدي يف 221( و العقيلي يف " الضعفاء " ) ص  1/  79/  4الفوائد " ) 
 ( و " صفة اجلنة " 90/  7( و أبو نعيم يف " احللية " )  2/  221) ق  " الكامل "

 ( من طريق 1/  84/  3( و كذا الضياء املقدسي يف " صفة اجلنة " )  2/  128) ق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 املقدام بن داود عنه به . و قال العقيلي : " ابن املغرية هذا خيالف يف بعض
 ف فيه " . مث ساقه من طريق مجاعة عنحديثه و حيدث مبا ال أصل له , و هذا مما خول

 سفيان به مرسال , كما أييت بيانه .
 قلت : و املقدام بن داود ضعيف أيضا بل هو شديد الضعف لكن شيخه ليس خريا منه ,

 و قال أبو نعيم عقب احلديث : " تفرد به عبد هللا " :فقد اهتمه الذهيب ابلوضع , 
 و قد فاتته املتابعات اآلتية .

  : احلسني بن حفص قال : حدثنا سفيان به . أخرجه أبو احلسن احلريب يفالثاين
 و 157( و أبو الشيخ يف " اتريخ أصبهان " ) ص  2 - 1/  47/  2" احلربيات " ) 

 ( من طريق النضر بن هشام قال حدثنا احلسني بن حفص به . و قال أبو الشيخ : 192
 النضر " . " مل يرو هذا احلديث عن احلسني بن حفص غري

 قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم غري النضر هذا , فقد
 ترمجه أبو الشيخ و مل يذكر فيه جرحا و ال تعديال , لكن قال ابن أيب حامت يف

 ( : " النضر بن هشام األصبهاين , روى عن 481/  1/  4" اجلرح و التعديل " ) 
 براهيم و بكر بن بكار كتبت عنه أبصبهان و هو صدوق " .احلسني بن حفص و عامر بن إ

 الثالث : معاذ بن معاذ العنربي عن سفيان به . أخرجه أبو عثمان النجريمي يف
 ( من طريق عبد هللا ابن هاشم حدثنا معاذ بن معاذ 2/  2/  2" الفوائد " ) 

 لت لعبد هللاالعنربي به . و قال : " قال عبد هللا بن حامد ) يعين شيخه ( : ق
 الشرقي ) يعين شيخ بن حامد , و الراوي عن ابن هاشم ( : كيف وقع هذا احلديث ?

 فقال : إن عبد هللا بن هاشم كف بصره , فلقن هذا احلديث , فتلقن " ..
 قلت : عبد هللا بن هاشم هو الطوسي النيسابوري , و هو ثقة من رجال مسلم و شيوخه

 أر أحدا من األئمة رماه ابلتلقن أو غريه , فال و قد اتفقوا على توثيقه و مل
 يقبل من الشرقي رمية إايه به , السيما و هو نفسه متكلم فيه و إن وصفه السمعاين

 أبنه حمدث نيسابور , فقد أورده الذهيب يف " امليزان " و قال : " و مساعاته
 ر " . و قد نقلصحيحة من مثل الذهلي و طبقته و لكن تكلموا فيه إلدمانه شرب املسك

 ( عن احلاكم أنه قال : " رأيته , و كان 313/  2ابن العماد يف " الشذرات " ) 
 أوحد وقته يف معرفة الطب مل يدع الشراب إىل أن مات , فضعف بذلك " . و ذكر

 احلافظ يف " اللسان " عنه حكاية تدل على جهله بقوله صلى هللا عليه وسلم يف
 ت بدواء " أو جتاهله إايه , و إال فكيف جيوز أن أيمراخلمر : " إهنا داء و ليس

 املريض أبن يشرب اخلمر املعتق ! فاهلل املستعان . و لذلك فإين أقول : لوال أن
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 و الراوي -و امسه عبد هللا بن حممد بن احلسن  -يف سند احلديث ابن الشرقي هذا 
 ابلصحة . مث رأيتعنه ابن حامد و مل أجد له ترمجة , حلكمت على هذا اإلسناد 

 ( من طريق أخرى , فقال : حدثنا 2/  36/  2البيهقي أخرجه يف " شعب اإلميان " ) 
 أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي أنبأان عبد بن حممد ابن احلسن بن الشرقي حدثنا

 عبد هللا بن هاشم به , فربئت عهدة ابن حامد منه .
 . أخرجه النجريمي يف " الفوائد " قبيلالرابع : عبد هللا بن حيان عن سفيان به 

 الطريق السابق من طريق عبد هللا ابن عبد الوهاب اخلوارزمي حدثنا عبد هللا بن
 ( : " روى عن سهل بن 41/  2/  2حيان به . و ابن حيان هذا قال ابن أيب حامت ) 

 معاذ , روى عنه الليث بن سعيد " . فهو جمهول احلال , لكن احلافظ أورده يف
 " اللسان " و قال : " قال أبو نعيم يف " اترخيه " : قدم أصبهان و حدث هبا يف

 حديثه نكارة " .
 من زوائده ( 318اخلامس : الفراييب عن سفيان به أخرجه البزار يف " مسنده " ) ص 

 : حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا حممد بن يوسف الفراييب به . و قال : " ال نعلم
 طريق إال سفيان و ال عنه إال الفراييب " .أسنده من هذا ال

 قلت : و هو ثقة من رجال الشيخني و كذا من فوقه , و هلذا قال اهليثمي يف "
 ( : " رواه الطرباين يف " األوسط " و البزار و رجال البزار 415/  60اجملمع " ) 

 رجال الصحيح " .
 هو ثقة من شيوخ البخاري ,قلت : الفضل بن يعقوب هذا هو أبو العباس الرخامي , و 

 ( و ذكر يف شيوخه الفراييب هذا , فصح اإلسناد , 316/  12و قد ترجم له اخلطيب ) 
 و احلمد هلل على توفيقه .

 قلت : فهذه طرق مخس عن سفيان الثوري ليس فيها متهم ابستثناء األوىل منها يدل
 ((نية و اخلامسة جمموعها على أن للحديث أصال أصيال , السيما و الطريق الثا

 
فاتت احلافظ أبو نعيم  استدرك مخس متابعاتٍ  قد تنبه إىل ما حتته خط وكيف أن الشيخ : قلت

األصبهاين ولو مل يكن يف عمل الشيخ أية استدراك لكان برهاانً على سعة اطالعه فمن يستطيع أن جيمع 
 خ بقية راجعه هناكهذه الطرق هبذه الطريقه جامعاً بني املخطوط واملطبوع ولبحث الشي

 
 املثال الثاين
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وهو  1335ديث الصحيحة _ حتت حديث رقم  قال الشيخ األلباين _ رمحه هللا _ يف سلسلة األحا
أخرجه أبو سهل القطان يف )) (( من علم آية من كتاب هللا عز وجل , كان له ثواهبا ما تليتحديث ))

 ( حدثنا حممد بن 2/  243/  4" حديثه عن شيوخه " ) 
 اجلهم حدثنا يزيد بن هارون أنبأان # أبو مالك األشجعي عن أبيه # قال : قال رسول

 هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكره
 هذا إسناد جيد عزيز , رجاله ثقات رجال مسلم غري حممد بن اجلهم و هو ابن

 ( برواية مجاعة من الثقات عنه , 161/  2هارون الكاتب السمري ترمجه اخلطيب ) 
 ال : " و قال الدارقطين : ثقة صدوق " . و قال احلافظ يف " اللسان " : " ماو ق

 علمت فيه جرحا " .
 (( قلت : قد فاته توثيق الدارقطين إايه

 
قلت : فانظر كيف وقف على هذه الطريق العزيزة من هذا املصدر املخطوط وكيف استدرك على احلافظ 

 قول اإلمام الدارقطين
 

 املثال الثالث
 
و ذكر احلافظ ابن كثري يف )) 1429ل الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حتت حديث قا

 ( أن البيهقي روى ) و لعله 270/  4" البداية " ) 
 يعين يف " الدالئل " ( من حديث محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن # أيب بكرة #

 ليه وسلم فقال رسول هللا صلى. " أن رجال من أهل فارس أتى رسول هللا صلى هللا ع
 هللا عليه وسلم " إن ريب قد قتل الليلة ربك " . قال البيهقي : و روى يف حديث #

 دحية بن خليفة # أنه ملا رجع من عند قيصر وجد عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 رسل كسرى , و ذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء و يقول له أال تكفيين أمر رجل

 قد ظهر أبرضك يدعوين إىل دينه , لتكفنيه أو ألفعلن بك . فبعث إليه قال لرسله :
 أخربوه أن ريب قد قتل ربه الليلة . فوجدوه كما قال . قال : و روى داود بن أيب

 و قد فاته معهند عن عامر الشعيب حنو هذا . و هذا كله ذكره احلافظ ابن كثري , 
 حدثنا أسود بن عامر حدثنا(  43/  5مام أمحد ) حفظه أن حديث أيب بكرة أخرجه اإل

 محاد بن سلمة به . و إسناده على شرط مسلم و ال علة فيه سوى ما خيشى من عنعنة
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 / 5احلسن البصري من التدليس و لكنه قد صرح ابلتحديث يف رواية أخرى عند أمحد ) 
 (( ( فصح احلديث و احلمد هلل تعاىل 51

 
على احلافظ ابن كثري الطريق عند اإلمام أمحد مع اختصاص ابن كثري مبسند  قلت : فانظر كيف استدرك

اإلمام أمحد _ وكل من ينظر يف تفسريه يعرف هذا _ ويف هذا املثال فائدة وهي أن احلفاظ األكابر يقع 
 منهم القصور يف التخريج أحياانً 

 
 املثال الرابع

 
) تنبيه ( أورد املنذري هذا  )) 504ت حديث قال الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حت
 احلديث يف " الرتغيب " من رواية أيب داود و الرتمذي

 فقط عن ابن عمر و هذا قصور فاحش إذ فاته أنه يف . صحيح البخاري " . و أفحش منه
 أن السيوطي أود اجلملة األوىل منه من رواية أيب داود عن سويد بن حنظلة ! ففاته

 خني و غريمها ممن ذكران عن مجاعة من أصحاب النيب صلى هللا عليهأنه عند الشي
 ((وسلم فاقتضى التنبيه 

 
قلت : فانظر كيف أن القصور يف التخريج وقع من حافظني كبريين ومها املنذري والسيوطي وقد تنبه 

 لذلك الشيخ األلباين
 

 املثال اخلامس
 

 يف كالم ابن حجر)) 520ت حديث رقم قال الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حت
 ما يشعر بذلك , فإنه قال بعد أن صوب رواية معمر املتقدمة : " و للمنت متابع

 رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبد هللا ابن قارظ عن عبد الرمحن بن عوف من
 (( و فاته أن هذه الطريق يف مسند أمحد أيضاغري ذكر أيب الرداد فيه " . 
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مثال آخر على أن احلافظ قد يقع منه القصور يف التخريج وأن الشيخ األلباين دقيق املالحظة  قلت :

 واسع اإلطالع
 

 واي ليت شعري على ماذا أستدل أان ؟!
 

 *** إذا احتاج النهار إىل دليل وليس يصح يف األذهان شييءٌ 
 

 املثال السادس
 أيب الوليد هو أبو عثمان و الوليد بن)) 526قال الشيخ األلباين حتت حديث رقم 

 ( 20/  2/  4املدين موىل ابن عمر و يقال : موىل آلل عثمان قال ابن أيب حامت ) 
 : " جعله البخاري امسني , قال أيب : هو واحد . سئل أبو زرعة عنه ? فقال ثقة "

 قلت : و هذا التوثيق مما فات احلافظ ابن حجر , فلم يذكره يف ترمجة الوليد هذا
 التهذيب " و مل حيك فيه توثيقا سوى ابن حبان الذي أورده يف " الثقات "من " 

 ( و هو متساهل يف التوثيق معروف بذلك و لذلك ال يعتمده احملققون من 246/  1) 
 العلماء و على هذا جرى احلافظ يف " التقريب " فقال فيه : " لني احلديث " .

 (( لوثقه و مل يلينه . و هللا أعلمو ظين أنه لو وقف على توثيق أيب زرعة إايه 

 
 قلت : فضيلة الشيخ األلباين يف هذا املثال واضحة بينة

 
 املثال السابع

 
 احلديث ذكره احلافظ يف " نتائج األفكار " من طريق)) 586قال الشيخ األلباين حتت حديث 

 الطرباين هذه و أعله ابجلهالة مث قال : " و للحديث شواهد مرسلة " ! مث ساق
 (( شاهدين اثنني مقطوعني ! ! ففاتته هذه الشواهد الكثرية املوصولة
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 قلت وهذه هي الشواهد املوصولة كما ذكرها الشيخ األلباين

 
 *) قل اي أيها الكافرون (* تعدل ربع القرآن " .قال الشيخ : ))

 
 تلخيص ( - 566/  1( و احلاكم )  1/  55أخرجه ابن عدي يف " الكامل " ) ق 

 ريق غسان بن الربيع حدثنا جعفر بن ميسرة األشجعي عن أبيه عن انفع عنمن ط
 # ابن عمر # قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكره . و قال احلاكم :

 " صحيح اإلسناد " . و تعقبه الذهيب بقوله : " قلت : بل جعفر بن ميسرة منكر
 لدارقطين " .احلديث جدا . قاله أبو حامت , و غسان ضعفه ا

 قلت : هذا قد وثق , فالعلة من جعفر , فقد ضعفه البخاري جدا بقوله : " منكر
 احلديث " لكنه مل يتفرد به , فقد جاء من طريق أخرى عن ابن عمر , أخرجه الطرباين

 ( من طريقني عن سعيد بن أيب مرمي أنبأان 2/  203/  3يف " املعجم الكبري " ) 
 د هللا بن زحر عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عنه مرفوعاحيىي ابن أيوب عن عبي

 به . و رجاله ثقات غري ابن زحر و ابن أيب سليم , فإهنما ضعيفان من قبل حفظهما .
 فيتقوى حديثهما مبا روى سلمة بن وردان قال : مسعت أنس بن مالك يقول : قال رسول

 زت ربع القرآن و إذا جاءهللا صلى هللا عليه وسلم : فذكره و زاد : " و إذا زل
 ( و اخلطيب يف " اتريخ 147 - 146/  3نصر هللا ربع القرآن " . أخرجه أمحد ) 

 ( و قال : " حديث حسن " . و رجاله 147/  2( و الرتمذي )  380/  11بغداد " ) 
 ثقات غري سلمة فإنه ضعيف لسوء حفظه أيضا , فاحلديث حسن مبجموع الطرق , السيما

 أخرى عن أنس , و شاهد آخر عن ابن عباس و مها خمرجان يف " السلسلةو له طريق 
 ( و له شاهد اثلث من حديث سعد بن أيب وقاص مرفوعا أخرجه 1342األخرى " ) 

 ( و عنه أبو نعيم يف " أخبار أصبهان " 32الطرباين يف " املعجم الصغري " ) ص 
 طية " .( و قال الطرباين : " تفرد به زكراي بن ع 105/  1) 

 ((قلت : و هو جمهول 
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قلت فانظر كيف أن احلافظ ابن حجر مع سعة علمه واطالعه قصر يف ختريج اخلرب وسلم الشيخ من 
 ذلك

يف وقت الشيخ األلباين كان أيسر من البحث يف وقت احلافظ ابن حجر فالبحث يف  بحثوكما أن ال
 وقتنا أيسر من البحث يف وقت الشيخ األلباين

 
أشياعه ال يعدون الشيخ األلباين حمداثً فضالً عن حافظ فإذا كان مل يصل إىل هذه الرتبة ومع والسقاف و 

 ذلك فهو يستدرك على احلفاظ فكيف إذا وصل إليها ؟!
 

 املثال الثامن
 7و احلديث أورده اهليثمي يف " اجملمع " ) ))860قال الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة  حتت رقم 

 : " رواه البزار و قال ( و قال 209 /
 : ال يروى إال هبذا اإلسناد , و رجاله رجال الصحيح غري يوسف بن أيب بردة وثقه

 ابن حبان " .
 (( و قد فاته أنه يف " املسند " فاقتصر على عزوه للبزار و هو قصور

 قلت : تقدم التعليق على أمثال هذا املثال !
 

 املثال التاسع

 
و قد فات اهليثمي مث املناوي أن )) 2009لسلسلة الصحيحة حتت حديث رقم قال الشيخ األلباين يف ا

 راشدا هذا ليس من صنعاء اليمن , و إمنا
 (( هو من صنعاء دمشق , و لذلك ذكروا أنه دمشقي , فإعالل احلديث مبا ذكروا وهم حمض  فتنبه 

 
 قلت : انظر رمحين هللا وإايك إىل الدقة

 
 املثال العاشر
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 "و يف " جممع الزوائد )) 2292األلباين حتت حديث قال الشيخ 
نطاكي , و مل أجد األ, و فيه عبد الرمحن بن األزرق   ( : " رواه الطرباين يف " الصغري " 146/  3)

 ((قلت : و فاته يف " األوسط " أيضامن ترمجه " . 
 

صنف " جممع البحرين يف  قلت هذا ما استدركه الشيخ مع اختصاص اهليثمي مبعاجم الطرباين فهو الذين
 زوائد املعجمني "

 
هذا ما وقفت عليه من دالئل سعة اطالع ودقة نظر الشيخ األلباين من خالل النظر السريع يف ثالثة 

 جملدات من سلسلة األحاديث الصحيحة ولو ذهبنا نستقصي هذا يف كتبه خلرجنا مبجلٍد كبري أو أكثر !
 شيخ األلباين ولكن بعلم وأدب ال كما يفعل السقافواعلم أنه ال حتفظ عندان على نقد ال

 
 وقفة مع انتقاد السقاف اللغوي !!

 
ضعف االلباين يف اللغة العربية وهذا الباب أيضا له فيه أغالط كثرية ال أبس )) 33قال السقاف يف ص

حلن وهذا  ( : )وجوب االخذ بيد الظامل( اه88/  4قال يف )صحيحته( ) - 1بضرب بعض االمثلة : 
وخطأ ، والصواب أن يقول : )وجوب االخذ على يد الظامل( الن االخذ بيد الظامل لغة هو مساعدته يف 

 (( ظلمه ، وقد اغرت الشيخ ! بورود هذه الكلمة يف بعض طرق احلديث الذي غلط فيه أحد رواته !
 

من ما ورد يف احلديث ))قلت : األخذ ابليد ال يعين اإلعانة ابلضرورة بل قد يعين األخذ ابليد للنصح ك
أراد أن ينصح لذي سلطان أبمر فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإال  

 وصححه الشيخ األلباين (( رواه ابن أيب عاصم يف السنة كان قد أدى الذي عليه
 

 الظلم فلو كان معىن األخذ ابليد اإلعانة على الظلم لكان يف احلديث احلث على
 

)) وحىت لو كان معناها _ أي عبارة األخذ ابليد _ اإلعانة فهي اإلعانة على ترك املنكر كمثل حديث 
 انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً (( فجعل رده عن الظلم نصرًة له فكذلك اإلعانة هنا إمنا هي رده عن الظلم
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اخلطأ واللحن ، وقد صنفت كتب  ولنفرض جداًل أن الشيخ األلباين قد أخطأ ، فهل يوجد معصوم من
يف األخطاء الشائعة مثل كتاب " تقومي اللسانني " للعالمة السلفي حممد تقي الدين اهلاليل _ رمحه هللا 

_ 
 

من من مقدمته على دفع  185وقد وقع السقاف يف خطأ حنوي ال يقع فيه املبتدئون حيث قال يف ص
 (( تاب البن أمحد جمهولخصوصاً أن يف سنده أعين الكشبه التشبيه : ))

 
 كذا قال !! وصوابه )) جمهواًل (( ألنه اسم أن

 
" كذا وصوابه "  أن سيدان علي كان" من تعليقه على  دفع شبه التشبيه  105وقريٌب منه قوله يف ص

 أن سيدان علياً " 
 

 " ثةكال ! بل مناظرات ثال"   5ومن أخطائه اللغوية قوله يف الصواعق الناسفة يف حاشية رقم 
 

 كذا وصوابه " مناظرات ثالث " 
 

ويبدو أن هذا الباب من أبواب اللغة مل يفهمه السقاف جيداً حيث أنه يقول يف تعليقه على فتح املعني 
 " أكثر من عشر أوالد"  77ص
 

 كذا وصوابه " عشرة أوالد "
 

" كذا _ وال التابعنيال شك أن اإلمام أيب حنيفة من "  81ومن أخطائه اللغوية املضحكة قوله يف ص 
 أستطيع منع نفسي من الضحك _ وصوابه " أن اإلمام أاب حنيفة " 

 
( "  و قد بيهنا أن للحفاظ و احملدثني كالم يف محاد " 3/302وقال السقاف يف تناقضات األلباين )

 قلت كذا قال  و الصواب : كالما
 

درسها أصالً _  قد ن كانإهذا والذي يظهر أن السقاف حباجة إىل إعادة دراسة اآلجرومية _ 
 وخصوصاً الباب املختص ب) البدل ( 
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 وقفة مع اهتام السقاف للشيخ األلباين ابلبرت 
 

أراد االلباين أن يضعف حديثا خالف رأيه ، فلم يدر كيف السبيل إىل : )) 24قال السقاف يف ص
)كامل( ابن عدي وحرفها  ذلك ، فاحتال لذلك أن نقل جزءا من ترمجة رجل يف سنده من الثقات من

)الثالث : لو كان صرحيا يف  ( :243/  2، والرجل هو )عائذ بن حبيب( ، فقال عنه يف )إروائه( )
الرفع فهو شاذ أو منكر ، الن )عائذ بن حبيب( وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي : )روى أحاديث 

 ، هذا ليس منها ، وابن عدي مل يقل ما أقول : كال أنكرت عليه( . . قلت : ولعل هذا منها . . .( اه
( : )روى عن 1993/  5ذكرته عنه ، بل إن نقلك عنه كان حمرفا ، فابن عدي قال يف الكامل )

فأين هذا مما نقلت ، وخصوصا أن  هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة( اه
مل املنصفون ، ولريجع املعاندون ! ! إن كانوا هذا احلديث مل يروه حبيب عن هشام بن عروة ! فليتأ

 ((يتقون هللا تعاىل ! !
 

 قلت : سبحان هللا ! السقاف يتكلم عن التقوى ! 
 

أما ما ذكره فجوابه أن الشيخ األلباين مل يتعمد نقل نص ابن عدي على غري لفظه املوجود يف الكامل 
يزان اإلعتدال ولفظ عبارة ابن عدي يف امليزان  فإن الشيخ مل ينقل عن الكامل مباشرًة وإمنا نقل عن م

كاليت نقلها الشيخ األلباين متاماً فتأمل ! والشيخ هنا يعل حديثه ابملخالفة فحىت لو كان ثقًة مطلقاً 
 فروايته معلولة وعليه فإن الشيخ ال حيتاج إىل البرت والتدليس _ الذي يتخصص فيه السقاف _

 سفة أن يربر تشنيعه على الشيخ األلباين حىت بعد بيان هذه احلقيقة وقد حاول يف كتابه الصواعق النا
( معتذرا عن برته وحتريفه 48 - 47وأما قول صاحب الكتاب ! ! ص ): "  133حيث قال يف ص 

لعبارة احلافظ ابن عدي يف عائذ بن حبيب ليصل بذلك إىل حتقيق رأيه الفاسد ! ! فهو عذر أقبح من 
( أنه نقل كالم الذهيب 243/  2أ( منها أنه مل يقل يف " إرواء غليله " ) ذنب ! ! وذلك السباب :

وقلده يف خطئه ، وخصوصا أنه يدعي أنه ال يقلد أحدا وال ينغر بقول إمام إال بعد حتقيقه ، مث هو 
( : " قليل نظر وحتقيق " ! ! 35يعيب على الذهيب ويطعن فيه فيقول عنه كما يف " بلوغ مرامه " ص )

ه : على رده علي واعتذاره لنفسه : يقال أخطأ الذهيب أو أسقط النساخ شيئا من كالمه فوافق فجواب

This file was downloaded from QuranicThought.com



ذلك هوى االلباين ! ! فنقله ومل يذكر أنه أخذه من " امليزان " ومل يرجع فضيلة ! ! احملقق ! ! إىل كامل 
 " ابن عدي فهو خطأ على خطأ ، واملعصوم من عصمه هللا !

 
علم ينقل بعضهم عن بعض ورمبا كان ذلك إبشارة أو بغري إشارة وليس هذا تقليداً قلت : ما زال أهل ال

فإن ابب قبول خرب الثقة ليس له عالقة ابلتقليد لو كان السقاف يعقل وإال لكان كل علماء األمة من 
 املقلدين وجلاز تقليد غري اجملتهد وهذا مل يقل به عاقل 

 
وثق بنقل الذهيب فلم جيد حاجًة للرجوع إىل الكامل مث إنه تراجع كما والشيخ األلباين _ رمحه هللا _ إمنا 

 نقل الشيخ احلليب يف األنوار الكاشفة فكان ماذا ؟!
 

 وقفات مع انتقادات السقاف على األلباين يف علم الرجال 
 

 اإلنتقاد األول واجلواب عليه 
 

( : مل يوثقه أحد حىت وال 87/  1 )عبيد هللا بن أيب بردة . قال االلباين: " 195قال السقاف يف ص
( : 49/  7. قلت : قال احلافظ يف التهذيب ) بن حبان ، فال تغرت بقول املنذري : ورجاله ثقات . اها

. فالرجل ثقة ، واحلافظ املنذري  أخرجه الضياء يف املختارة ، ومقتضاه أن يكون عبيد هللا عنده ثقة . اه
 "وهللا أعلم . أصاب يف قوله : )رجاله ثقات( ،

 
قلت : الشيخ األلباين ال يعتد بتوثيق الضياء يف املختارة ألن فيه تساهاًل والسقاف نفسه ال يعتد بتوثيق 

ابجلهالة مع احتجاج الضياء حبديثه  جلوس الرب الضياء فقد حكم على عبدهللا بن خليفة راوي حديث
 _247ص يف املختارة _ انظر تعليق السقاف على دفع شبه التشبيه 

 
 اإلنتقاد الثاين واجلواب عليه 

 
( : مل يرو عنه 97/  1جري بن كليب النهدي الكويف . قال االلباين ): "  195قال السقاف يف ص

( : روي 78/  2. قلت : بل روى عنه غريه ؟ قال احلافظ يف التهذيب ) غري أيب إسحاق السبيعي . اه
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. والذي   النجود وحديثهما عنه يف مسند أمحد . اهعنه أيضا يونس بن أيب إسحاق ، وعاصم بن أيب
 " (397/  1أوقع االلباين فيما تراه هو اعتماده على كتاب واحد هو امليزان فانظره )

 
خر  آلقلت : بل احلق فيما قاله األلباين فإن جري بن كليب رجالن أحدمها بصري يروي عنه قتادة وا

 ل ذلك أبو داود _ انظر ترمجته يف التهذيب _كويف يروي عنه أبو إسحاق السبيعي كما قا
 

والذي روى عنه يونس بن أيب إسحاق هو البصري ال الكويف بدليل أنه جاء وصفه يف السند أبنه 
 _ 23099النهدي _ انظر مسند أمحد 

 
والنهدي هو البصري الذي يروي عنه قتادة كما ذكر ذلك ابن حبان يف ثقاته ونقله ابن حجر يف 

 التهذيب 
 

بل فعل ذلك قبله اإلمام البخاري حيث ترجم جلري بن كليب النهدي برواية قتادة عنه مما يدل على أنه 
 _5456يرى أن النهدي هو البصري _ انظر التاريخ الكبري ترمجة رقم 

 
وجري الذي يروي عنه عاصم بن هبدلة هو عينه الذي يروي عنه ابن أيب إسحاق ألن حديثهما عنه 

 _23160و 23139سند واحد _ انظر امل
 

 اإلنتقاد الثالث واجلواب عليه 
 

( ، عمرو 214/  1عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي . قال االلباين ): "  196قال السقاف يف ص
. قلت : هذا تطاول غري مقبول على أحد أئمة  هذا يف عداد اجملهولني الن صحح له الرتمذي . اه

مقتضى تصحيح الرتمذي  وان منك أكثر مما استفدت منا .احلديث الذي قال له البخاري : استفد
حلديث عمرو بن علقمة أن يكون ثقة ، وأي فرق بني أن يقول الرتمذي وغريه هو ثقة أو يصحح له 
حديثه ؟ وكثريا ما يتكرر هذا الصنيع من االلباين ويرد تصحيح الرتمذي رمحه هللا تعاىل بدعوى وجود 

أنه غري معروف أو مل يوثقه غري )إبن حبان( املتساهل عنده  -خطأ  -باين فالن يف السند الذي يرى االل
وغري ذلك . وهذا الصنيع بعيد عن الصواب بعيد عن عمل احملدثني . وقد شنع احلافظ العالمة ابن 

 - 149/  1كما يف )نصب الراية(   -دقيق العيد على مثل هذا الصنيع يف كتابه العظيم )االمام( 
فيد . مث إن الرتمذي مل ينفرد بتصحيح حديث علقمة ، بل صححه أيضا ابن حبان وابن فانظره فإنه م
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( ، واالخري يتوقف يف التصحيح الدىن مناسبة . ومع تصحيح 80/  8خزمية كما يف التهذيب )
الرتمذي مث ابن خزمية فابن حبان حلديث عمرو بن علقمة ال جتد أحدا من املصنفني يف الرجال املتقدمني 

 " املتأخرين جعل عمرو بن علقمة يف عداد اجملهولنيأو 
 

قلت : هنا يشنع السقاف على األلباين لعدم اعتداده بتوثيق الرتمذي وابن خزمية والسقاف نفسه ال 
يعتد هبما إذا خالف توثيقهما هواه ، فقد حكم على وكيع بن حدس ابجلهالة مع تصحيح الرتمذي وابن 

 وترمجة وكيع من التذييل للشيخ طارق الناجي _  139ظر دفع الشبه ص خزمية وابن حبان حلديثه _ ان
 

وإمنا دأبه معاكسة الشيخ   مطرداً من هذا تعلم أن السقاف هو املتناقض حقاً وأنه ال يعتمد منهجاً علمياً 
 األلباين فقط !!!

 
 اإلنتقاد الرابع واجلواب عليه 

 
( : أنه ال يعرف . قلت : 213/  1باين )عيسى بن عمر . ذكر االل: "  196قال السقاف يف ص

( 319/  3اعتمد االلباين على ميزان الذهيب فقط فهو الذي قال عن عيسى بن عمر ال يعرف )امليزان 
/  10والذهيب مع إمامته ال يعتمد احلذاق عليه يف هذا النوع من الرجال ؟ قال احلافظ يف التهذيب )

: قرأت خبط الذهيب : ال يعرف . وهذا كالم مسرتوح إذا مل ( يف ترمجة نضر بن عبد هللا السلمي 439
. وعيسى بن عمر قال  جيد املزي قد ذكر للرجل إال راواي واحدا جعله جمهوال ، وليس هذا مبطرد . اه

عنه الدارقطين : مدين معروف يعترب به  . فاعتماد االلباين على امليزان فقط يف ترمجة هذا الراوي أوقعه 
 " فيما تراه

 
قلت : قول الدارقطين : " يعترب به " ال يناقض كونه جمهول احلال فإن جمهول ممن يعترب حبديثه يف 

 يضعفهم ضعفاً حمتمالً الشواهد واملتابعات والدارقطين يستخدم لفظة " يعترب به " يف الذين 
 

ارَُقْطيِنه عن حممد بن إسحاق بن يسار ، عن422قال الرَبْقاينه ) أبيه ، فقال : ال حيتح  ( : سألت الدَّ
  هبما ، وإمنا يعترب هبما

 
 وعليه فإن انتقاد السقاف ال يؤثر شيئاً يف احلكم على احلديث 
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 اإلنتقاد اخلامس واجلواب عليه 
 

( : وهو جمهول . قلت : بل 434/  1قدامة بن وبرة . قال االلباين ): "  198قال السقاف يف ص 
 " فه ابن معني ووثقه ، ومن علم حجة على من مل يعلمثقة ، فبعضهم مل يعرفه ، لكن عر 

 
قلت : لقد أصاب السقاف هنا ولكن تعقبه هذا ال طائل حتته فإن قدامة هذا مل يرو عنه غري قتادة وقد 

طعن ابن خزمية يف مساع قتادة منه وال يروي إال عن مسرة وقد طعن البخاري يف مساعه من مسرة فهذا 
 واية هذا الراوي ضعيفة على كل حال التعقب ال فائدة منه فر 

 
 اإلنتقاد السادس واجلواب عليه 

 
( 438/  1حيىي بن مالك االزدي العتكي املصري . قال االلباين ): "  198قال السقاف يف ص 

تعقيبا على أحد أحاديث أيب داود : رجاله ثقات غري حيىي بن مالك وهو االزدي العتكي ، أورده ابن 
. قلت : بل الرجل من ثقات التابعني  ( ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال . اه90 / 2/  4أيب حامت )

 -وهو جلي واضح  -وقصر االلباين الكالم على سكوت ابن أيب حامت فيه قصور وتعمية . أما القصور 
فإن حيىي بن مالك وثقه النسائي وابن حبان والعجلي وابن سعد وهو من رجال الصحيحني . والذهيب 

( . 621( ، ووثقه احلافظ يف التقريب )ص 272/  4( ويف امليزان )272/  3يف الكاشف ) وثقه
؟ وما ذلك إال بسبب قصوره حيث اعتمد على )اجلرح  تفكبف خبرج االلباين هذا التابعي من الثقا

ما أن  -وهو خطأ  -أما التعمية فإن االلباين يرى  والتعديل( فقط ، وال يكون ذلك للبزل من الرجال 
سكت عنه إبن أيب حامت من اجملهولني ، فعندما ينظر القارئ يف عبارة االلباين : )أورده إبن أيب حامت ومل 
يذكر فيه جرحا وال تعديال( يظن أن هذا الراوي من اجملهولني وهو خطأ قطعا . وقول االلباين : )رجاله 

( : حدثنا علي بن 396/  1سننه )ثقات( ال يشفي الغليل بل ال يفيد شيئا ، فإن أاب داود قال يف 
عبد هللا ثنا معاذ بن هشام قال : وجدت يف كتاب أيب خبط يده ومل أمسعه منه : قال قتادة عن حيىي بن 

وهو شائع ، يف   -مالك عن مسرة بن جندب . قلت : قصر االلباين الكالم على حيىي بن مالك خطأ 
به السند وهو ثقة . وهنا علتان : االوىل :  فإن السند مل يصح ليحىي بن مالك حىت يعلل -كتبه 

/  2االنقطاع الذي تراه بني معاذ بن هشام وأبيه وهو ما صرح به احلافظ املنذري يف اختصار السنن )
فرتك االلباين هاتني العلتني والكالم على التابعي الثقة حيىي  -( . الثانية : قتادة مدلس وقد عنعن . 20

 " ذه الطريقة يف الكالم على االسانيدبن مالك ينبهك إىل ضعف ه
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قلت : بل إن السند قد صح إىل حيىي بن مالك والعلتني اللتني أعل هبما السقاف السند تبعاً حملمود 
 سعيد علتان واهيتان 

 
فأما العلة األوىل فليست بعلة قادحة ألن رواية معاذ عن كتاب أبيه وهذه وجادة صحيحة يقبلها عامة 

 أهل العلم 
 
ما عنعنة قتادة فالشيخ األلباين يذهب إىل أهنا ليست علًة قادحًة أيضاً وقد شرح هذا يف حبث نفيس وأ

 يف كتابه القيم " النصيحة " أنقله هنا بتمامه للفائدة 
 

هذا اإلعالل عليٌل كصاحبه : "  من كتابه النفيس النصيحة 110_   109 يف ص قال الشيخ األلباين
لقلتها ابلنسبة حلفظه وكثرة حديثه ، وقد أشار إىل ذلك احلافظ يف ترمجته من "  فإن عنعنة قتادة مغتفرة

مقدمة الفتح " بقوله : " رمبا دلس " وكأنه لذلك مل يذكره هو يف التقريب بتدليس وكذلك الذهيب يف 
 الكاشف وجند يف )) الصحيحني (( _ وغريها _ أحاديث كثرية جداً لقتادة ابلعنعنة ، حىت ابن حبان
الذي وصفه ابلتدليس ، قد أكثر عنه هبا ، وحيتمل أن ذلك كان منهم ألنه كان _ كما قال احلاكم _ 

 انتهى النقل " (  112ال يدلس إال عن ثقة كما نقله العالئي يف كتابه القيم )) جامع التحصيل (( )ص
 

حتج خبرٍب فيه عنعنة واجلدير ابلذكر هنا أن السقاف قد تناقض _ كعادته وحنن حناكمه أبسلوبه _ فا
 دفع شبه التشبيه لكتاب من مقدمته  37قتادة وذلك يف ص 

 
هو فسبب عدم وقوف الشيخ األلباين على ترمجته يف املصادر املذكورة وأما الكالم على حيىي بن مالك 
لذين امسهم أيوب " ومل يرتجم له املزي وال الذهيب وال احلافظ يف الرواة ا أنه مذكوٌر يف الكىن بكنية " أيب

 حيىي وهذا وقع منهم على غري عادهتم فإن عادة الذهيب وابن حجر أهنما يرتمجان للراوي ابمسه ال بكنيته
، من هذا تعرف سبب عدم  حىت وإن اشتهر بكنيته مثل أيب معاوية الضرير وأيب إسحاق السبيعي 

 وقوف الشيخ األلباين على ترمجة هذا الراوي إال يف اجلرح والتعديل 
 

 اإلنتقاد السابع واجلواب عليه 
 

( : إبن زغب 1500/  3عبد هللا بن زغب االايدي . قال االلباين ): "  200قال السقاف يف ص 
االايدي وامسه عبد هللا أورده يف اخلالصة ، ومل حيك فيه جرحا وال تعديال ، ويف امليزان : ما روى عنه 
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بن ا. قلت :  ظر عندي الن الرجل جمهول . اهسوى ضمرة بن حبيب ، قلت : ففي حتسني احلديث ن
زغب االايدي ليس مبجهول ، بل هو صحايب ، نص على ذلك مجاعة منهم ابن عبد الرب وابن ماكوال 

/  5وابن منده ، وصرح بسماعه من رسول هللا صلى هللا عليه وآله بسند قال عنه احلافظ يف التهذيب )
 " ( : ال أبس به218

 
خمتلف يف صحبته فممن ذكره يف التابعني اإلمام ابن حبان يف ثقاته غري أنه قلب امسه  قلت : هذا الراوي

غري أنه ملا ذكر أن الراوي ضمرة بن حبيب عرفنا أنه يقصد صاحبنا وأما إىل " زغب بن عبدهللا " ! 
ذا ابلسماع من النيب صلى هللا عليه وسلم فليس ه زغب تقوية ابن حجر للسند الذي يصرح فيه ابن 

حجًة على حمقق مثل الشيخ األلباين فقد يكون الشيخ قد اطلع على السند املذكور فرأى فيه علًة توجب 
 تضعيفه فبقي على قوله بعدم صحة صحبته 

 
قد نقل احلافظ عنه فأنه يصحح صحبة  كذابً   وللشيخ األلباين أسوة اببن مندة الذي زعم السقاف

 خالف ذلك يف اإلصابة 
 

عبدهللا بن زغب اإلايدي قال أبو زرعة الدمشقي وابن ترمجة ابن زغب يف اإلصابة : " قال احلافظ يف 
فيه وقال بن منده ال ماكوال له صحبة وقال العسكري خرجه بعضهم يف املسند وقال أبو نعيم خمتلف 

من طريق حمفوظ بن علقمة عن عبدالرمحن بن عائذ عن عبدهللا بن زغب اإلايدي مسعت  يصح مث أخرج
ول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأخرجه الطرباين من رس

هذا الوجه وجاء عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قصة قس بن ساعدة وله رواية عن عبدهللا بن حوالة 
 "يف سنن أيب داود

 
 ه ابلتحديث يصرح أبن صحبته ال تصح وهذاقلت : فهذا ابن مندة الذي أخرج الرواية اليت فيها تصرحي

، وقد رجح الذهيب يف امليزان جهالة ابن زغب ومل يتعقبه العراقي يف الذيل ضمين منه للرواية  تضعيف
 فدل على إقراره له 

 
 ومل أستطع الوقوف على سند الرواية كاماًل 
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يقه على دفع شبه التشبيه ص واعلم أن السقاف متناقٌض يف منهجه يف تثبيت الصحبة فقد نفى يف تعل
صحبة عبد الرمحن بن أيب عمرية مع كون الذين أثبتوا صحبته أكثر من الذين أثبتوا صحبة ابت  239
 زغب 

 
وُدحيم، وسليمان بن عبد احلميد البهراين، وأمحد،  ذَكره يف الصحابة: ربيعة بن يزيد، وابُن سعد،فقد 

(، 388(، والرتمذي )تسمية الصحابة رقم 355 ُمسنده رقم والبخاري، وبقي بن خملد )مقدمة
وانظر  1/287)اإلصابة(، وابن أيب عاصم، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة ) وأبوحامت، وابن السكن

(، 5/273(، وابن أيب حامت )اجلرح 4/489وأبوالقاسم البغوي يف معجم الصحابة ) (،1/238
  كتاب الصحابة، وأبواحلسن بن مسيع يف(، وأبوبكر بن الربقي يف3/252حبان يف الثقات ) وابن

من  الطبقة األوىل من الصحابة، وأبوبكر عبد الصمد بن سعيد احلمصي يف تسمية من نزل محص
عساكر، والنووي  (، وابن2/539الصحابة، وابن منده، وأبونعيم، واخلطيب يف اتيل تلخيص املتشابه )

(، ويف التجريد 4/309اإلسالم ) ذهيب يف اتريخ(، واملِزهي، وال2/407يف هتذيب األمساء واللغات )
 _ هذا مستفاد من الشيخ حممد زايد تكلة _  ( ((1/353)

 وال ذنب لعبد الرمحن بن أيب عمرية سوى أنه روى حديثاً يف فضل معاوية بن أيب سفيان 
 

جال ، وهبذا نكون قد انتهينا من اجلواب على انتقادات السقاف على الشيخ األلباين يف علم الر 
، وقد ذكر السقاف أمثلًة تعد على والسقاف هنا إمنا كان ينتقد ختريج الشيخ األلباين ملشكاة املصابيح 

 األصابع يريد هبا إسقاط عمل الشيخ كامالً ، وهذا من ظلمه وإجحافه 
 

  حديثاً ، ولك أن تتصور 6200فإن الشيخ األلباين قد تكلم يف ختريج املشكاة على أسانيد أكثر من 
كم رجاًل حبث عنه الشيخ األلباين يف حبثه يف هذه األسانيد ، فإذا فرضنا أن مجيع انتقادات السقاف 

صحيحة فهي ال تشكل أدىن طعن يف علم الشيخ األلباين ملا يقابل هذا اخلطأ اليسري من الصواب الكثري 
 الذي بلغ أضعاف أضعاف _ وإن شئت فزد _ أضعافه 

 
الذي يعظمهم إىل هذا املنهج الظامل الذي يتبعه السقاف لسقطوا وملا نظر ولو حاكمنا شيوخ السقاف 

 انظٌر يطلب اإلستفادة يف كتبهم 
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تناقضاً مزعوماً ولو فرضنا أصاب فيها مجيعاً  300ومثل هذا يقال يف كتابه اجلائر التناقضات فإنه أورد 
األحاديث اليت خرجها يف  من عموم عمل الشيخ األلباين الذي قد بلغت 300فما تشكل هذه ال 

 ؟!  10000من عمل  300، فما تشكل هذه الحديثاً 10000السلسلتني قرابة 
 

هذه حجمها أمام أحاديث السلسلتني فقط فما ابلك ببقية كتب الشيخ %  فقط ! ، 3إهنا تساوي 
 فتأمل وتفكر !

 
 !! فالسقاف هنا كمن أييت بقطرة جناسة يريد أن ينجس هبا ماًء بلغ القالل 

 
والوهم يف التخريج واحلكم على الرجال ال يكاد يسلم منه أحد ، فهذا اإلمام البخاري صنف ابن أيب 

حامت كتاابً يف بيان أخطائه يف التاريخ الكبري ، وتعقبه كذلك اخلطيب البغدادي يف كتابه " موضح أوهام 
جال ليس كمثل اخلطأ يف العقيدة اجلمع والتفريق " ومع ذلك مل حيط ذلك من قدره ، فاخلطأ يف علم الر 

وإمنا على املخطيء يف هذا الباب إذا كان خطؤه انجتاً عن اهلوى والتصدر قبل األوان كما هو احلال مع 
السقاف ، ومعرفة ذلك حتصل ابلنظر إىل القرائن احمليطة ابخلطأ ، وأفضل مثاٍل على كثرة اخلطأ الناجتة 

 تقدم ذكرها واليت سيأيت منها أيضاً الكثري  عن اهلوى والتعامل أخطاء السقاف اليت
 

 وقفة مع تقسيم السنن إىل صحيح وضعيف 
 

قد انتقد السقاف الشيخ األلباين على حذفه ألسانيد السنن وتقسيمه هلا إىل صحيح وضعيف وهذا من 
 جهله بتصرفات أهل يف تصانيفهم فهذا اإلمام املنذري قد اختصر صحيح مسلم وسنن أيب داود وحذف

األسانيد ومل يبق إال أحكامه هو، ومثله احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد إذ حذف األسانيد وأبقى 
أحكامه هو فقط وهذا الزبيدي اختصر صحيح البخاري فحذف أسانيده وتبويباته وال أعرف أحداً 

حييلك إىل كتبه  انتقدهم على هذا الصنيع  ، وصنيع الشيخ األلباين أبعد عن اإلنتقاد من صنيعهم إذ أنه
، فإذا كنت طالب علم رجعت إليها وعرفت املطولة اليت يذكر فيها األسانيد مثل السلسلتني واإلرواء 

 حجة الشيخ يف حكمه ، وإذا كنت عامياً اكتفيت بتقليد الشيخ يف حكمه ولن ينفعك ذكر اإلسناد 
 

قدمنا أن التصرف يف كتب  وأما التقسيم إىل صحيح وضعيف فهذا من ابب الرتتيب والتهذيب وقد
العلماء مبا يتناسب مع العصر أمٌر درج عليه العلماء ، وفائدة التقسيم إىل صحيح وضعيف هي أن ذلك 
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أحرى أال ختتلط األحكام ببعضها عند الطباعة ، وتسهيل البحث على العامي الذي يريد الوقوف على 
 الصحيح فقط للعمل به 

 
 
 
 

زعومة وسأبدأ أواًل جبواب ستني تناقضاً مث سأعرج على رسالة الصواعق واآلن مع جواب التناقضات امل
_ وسأوهلا إىل الناسفة للسقاف وأنسفها نسفاً مث سأعود إىل اجلواب على بقية التناقضات املزعومة 

 مثانني جواابً مث سأتوقف _
 

لفائدة يف قراءة الكتاب  وقد القاريء تشاهباً يف العديد من األجوبة على التناقضات غري أنه لن يعدم ا
كاماًل ، من الوقوف على درجات بعض األخبار ، ومعرفة بعض الدقائق العلمية يف كتب الشيخ األلباين 
 _ رمحه هللا _ غري أنك إذا كنت مستعجاًل فسأخلص لك أهم الفوائد اليت ستقف عليها يف هذا الكتاب 

 
  2جوبة على التناقضات رقم فإذا أردت الوقوف على بعض تناقضات السقاف فانظر األ

 
والتناقض  2وإذا أردت الوقوف على بعض أدلة جهل السقاف ابللغة فانظر اجلواب على التناقض رقم 

  28والتناقض رقم  21رقم 
 
 

والتناقض  4وإذا أردت الوقوف على بعض سقطات السقاف العلمية فانظر اجلواب على التناقض رقم 
والتناقض رقم  28والتناقض رقم  26والتناقض رقم  9ض رقم والتناق 8والتناقض رقم  6رقم 
 78والتناقض رقم  69والتناقض رقم  53و التناقض رقم  49والتناقض رقم 35

 
وإذا أردت الوقوف على متون خمتلفة أوهم السقاف القراء أهنا متفقة لكي يتهم الشيخ األلباين كذابً 

و التناقض رقم  28و التناقض 24والتناقض رقم  22م والتناقض رق 18ابلتناقض ) فانظر التناقض رقم
 ( 75والتناقض رقم  73التناقض رقم  61والتناقض رقم  51التناقض رقم  36والتناقض رقم  34
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 49والتناقض رقم  21وللوقوف على بعض أمثلة برت السقاف للنصوص انظر اجلواب على التناقض رقم 
  53والتناقض رقم 

 
كذبه وتدليسه وتناقضه جتدها يف الكتاب غري أنين ذكرت هذه لتميزها فإنه ال   وهناك أمثلة أخرى على

 يكاد يوجد تناقض مزعوم إال وحتته كذبة للسقاف 
 
 
 
 

 التناقض األول واجلواب عليه
 

وهو يعيب على العلماء أشياء مث يقع فيها وإذا وصلنا ابلكالم إىل هذا )) 8_ 7قال السقاف يف ص 
لغالب ما حكيناه فنقول : عاب على قوم أمورا وقع فيها من حيث ال يدري )مثاله(  املقام وجب التمثيل

: عاب على االمام احملدث أيب الفضل عبد هللا بن الصديق الغماري إيراده يف كتابه )الكنز الثمني( 
نيام ، حديث أيب هريرة املرفوع الذي فيه : )أفش السالم وأطعم الطعام وصل االرحام وقم ابلليل والناس 

( 295/  2( بعدما عزاه المحد )492/  3( . فقال يف )سلسلته الضعيفة( )ممث ادخل اجلنة بسال
سناد ضعيف ، قال الدارقطين : أبو ميمونة عن أيب هريرة ، وعنه قتادة : جمهول إوغريه : )قلت : وهذا 

طي مث للمناوي خبط يف لفظ يف نفس الصحيفة : )تنبيه : قد وقع للسيو  -االلباين  -مث قال  يرتك( . اه
 ( وكذا أخطأ الغماري يب يراده يف )كنزه571هذا احلديث وسياقه ، بينته يف املصدر االنف الذكر برقم )

االكرب ،  أقول : بل أنت وقعت يف اخلبط واخلطأ االعظم ، بل والتناقض (( . اهومعزواً البن ماجة ( 
وبنفس سنده يف موضع آخر وأنت ال والدليل على ذلك أنك صححت هذا احلديث بعينه 

. . .(  295/  2( ما نصه : أخرجه أمحد )238/  3يف )إرواء غليلك( )تدري ، حيث قلت 
واحلاكم . . . من طريق قتادة عن أيب ميمونة . قلت : وإسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخني غري أيب 

. فتأملوا ابهلل  سناد ووافقه الذهيب( اهميمونة وهو ثقة كما يف ))التقريب( وقال احلاكم . صحيح اال
 (( عليكم يف هذا التناقض ، ومن الذي أخطأ ؟ ! احملدث الغماري أم هو ؟ !
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قلت الذي كذب ودلس هو أنت اي حسن فإن الشيخ األلباين مل ينتقد على الغماري تصحيحه ملنت بل 
 اخلطأ للحديثانتقد عليه عزوه 

 
تنبيه : قد وقع للسيوطي مث للمناوي خبط يف لفظ هذا احلديث ل ))وهذا ظاهر يف كالمه إذ أنه يقو 

ومعزواً (  ( وكذا أخطأ الغماري يب يراده يف )كنزه571وسياقه ، بينته يف املصدر االنف الذكر برقم )
 ((البن ماجة 

 
خ قلت وما حتته خط حذفه السقاف ليتم له التدليس على القراء  وحقيقة اخلطأ يف العزو بينها الشي

 ( _ كما أشار الشيخ آنفاً _571األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم )
 

( )) عزا السيوطي هذا احلديث يف اجلامع 2/116وإليك كالم الشيخ يف سلسلة األحاديث الصحيحة )
 ( وزعم يف406الصغري للرتمذي من حديث ايب هريرة ! وقلده الشيخ الغماري فيما مساه الكنز الثمني )

مقدمته أنه جرد األحاديث الثانبة وإمنا هو عنده وعند غريه من حديث عبدهللا بن عمرو وأما حديث أيب 
 هريرة عنده فهو بغري هذا السياق وفيه زايدة )) واضربوا اهلام (( وهي زايدة منكرة ((

 
ه للخرب على قلت : فالشيخ ينتقد على الغماري ذكره ملنت حديث عبدهللا بن عمرو عند الرتمذي وخترجي

 أنه مسند أيب هريرة وخرب أيب هريرة يف السياق عن خرب عبدهللا بن عمرو فهذا هو حمل اإلنتقاد

وإال فالشيخ األلباين يصحح هذا احلديث وإمنا أورده يف الضعيفة لزايدة )) واضربوا اهلام (( وهي زايدة 
 _ وهي غري رواية أيب ميمونة _منكرة 

 
يخ يف أيب ميمونة فقد قدمنا يف املقدمة الثانية أن هذا ال يعيب العامل فالشيخ وأما اختالف اجتهاد الش

اتبع احلافظ ابن حجر على التسوية بني أيب ميمونة الفارسي وأيب ميمونة األابر مث تبني له أن البخاري 
ابجلهالة  وحكم على الفارسي أبنه ثقة وعلى اآلخريوافق الدارقطين على التفريق بينهما فاختار قوهلما 

 متابعاً بذلك اإلمام الدارقطين
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 فإن قيل من أين علمت املتقدم من أقوال من املتأخر ؟
 

ومن املعلوم  اليت يكتبها الشيخ لكتبه ، قلت : هذا هني يعرف من التواريخ املثبتة يف أواخر املقدمات
تني _ متأخر عما طبعه عند املهتمني بكتب الشيخ األلباين أن ما طبعته دار املعارف _ مثل السلسل

 املكتب اإلسالمي _ مثل اإلرواء _
 

 التناقض الثاين واجلواب عليه
 

وبتضعيفه لبعض االحاديث املخرجة يف صحيح البخاري ي وصحيح مسلم )) 9قال السقاف يف ص
العلماء ،  ضيكون قد انقض نفسه ، النه ذكر يف مقدمة )شرح الطحاوية( البن أيب العز رادا على بع

ال يصدر كالمه يف ختريج أحاديث الصحيحني بلفظة )صحيح( حكما منه على ما فيهما من أنه 
( من مقدمة 28 - 27االحاديث ، وإمنا يصدر كالمه بلفظة )صحيح( إخبارا ابلواقع أنظر ص )

الطحاوية الطبعة الثامنة )املكتب االسالمي( ، فإذا علمت ذلك أخي القارئ املنصف فنقول ساعتئذ : 
قض الرجل نفسه ومل يصدق يف مقدمة ذلك الكتاب فقد ضعف أحاديث يف البخاري وكذا يف لقد ان

 ((مسلم وال بد من التمثيل عليها الثبات الربهان والدليل على ما نقول 

 

 قلت يف هذا الكالم جهٌل عريض
 

 فإن أحاديث الصحيحني على قسمني قسٌم اتفاق احلفاظ على صحته
 

 وآخر اختلف فيه احلفاظ
 
 كالم الشيخ األلباين رمحه هللا يف مقدمة شرح الطحاوية إمنا يقصد به األحاديث املتفق عليهاو 

 
إمنا يقصد به األحاديث املخرجه ولو قال شخص أن اإلطالق يف كالم الشيخ يف مقدمة شرح الطحاوية 

 يف شرح
 

 كان حوهلا لكان مصيباً   احلديث الطحاوية ألن
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لصحيحني اندرة والنادر ال حكم له هلذا يهمله العلماء عند التقعيد ويقال : مث إن األحاديث املنتقدة يف ا

 )) لكل قاعدة شواذ ((
 

فعال اليت خفضت اللتقاء ألمثال ذلك قول بعض النحويني أن الفعل ال خيفض فال يعرتض عليهم اب
حيمل كالم الشيخ  ساكنني وذلك أهنم عندما قعدوا إمنا أخذوا مأخذ الغالب وتركوا النادر وعلى هذا قد

 األلباين
 

بل إن الشيخ األلباين أشار يف املقدمة اليت ينقل عنها السقاف إىل أن هناك أخبار معلولة يف الصحيحني 
)) وليس معىن ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة يف الصحيحني هو  23حيث قال الشيخ يف ص

 من ذلك من بعض الرواة ((لة ما يف القرآن ال ميكن أن يكون فيه أو خطأ يف شيء نز مب
 

 واعلم أن السقاف نفسه له موقٌف متناقض من أحاديث الصحيحني
 

عارم : وامسه حممد بن الفضل السدوسي : من من كتابه اإلغاثة أبدلة اإلستغاثة : )) 24فقد قال يف ص
تغريه  رجال البخاري ومسلم واألربعة أيضا . وهو ثقة ثبت . تغري يف آخر عمره . وما ظهر له بعد
. ( 8/  4حديث منكر كما نص على ذلك أكابر احلفاظ كالدارقطين وأقره احلافظ الذهيب يف امليزان )

 (( فمن حاول أن يطعن فيه ابالختالط فقد حاول الطعن يف البخاري ومسلم
 

 قلت ههنا جيعل السقاف الطعن يف أحد رواة الصحيحني ابإلختالط طعناً يف الصحيحني
 

 يعل حديثني ابختالط رواة الصحيحني مث جنده هو نفسه
 

ابختالط سعيد بن عبدالعزيز وهو من  238فقد أعل حديثاً يف تعليقه على دفع شبه التشبيه يف ص
 رجال الصحيح

 
 110وأعل خرباً آخراً ابختالط اثبت بن أسلم البناين يف ص
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باين قد قال كالمه السابق أيضاً فإما أن يكون متناقضاً أو قال كالمه السابق إللزامنا فيكون الشيخ األل
 لإللزام علماً أبن إلزام السقاف سخيٌف وساقط ألن املختلط روايته على قسمني

 
 قسم قبل اإلختالط وهي صحيحة

 
 وقسم بعد اإلختالط وهي ضعيفة

 
وما خرج للمختلطني يف الصحيحني فهو من القسم األول وما ضعفه العلماء فهو من القسم الثاين وال 

 واحلمد هلل تناقض
 

 واآلن لنقف مع األحاديث أوردها السقاف مدلاًل على تضعيف الشيخ األلباين ألحاديث الصحيحني
 

 احلديث األول
 

حديث : )قال هللا تعاىل : ثالثة أان خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى يب مث غدر ، ورجل ابع حرا 
ره( . قال االلباين يف )ضعيف اجلامع وزايدته( فأكل مثنه ، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أج

 ( : رواه أمحد والبخاري عن أيب هريرة )ضعيف(4054برقم  111/  4)
 

قلت : قبل الكالم على هذه األحاديث اعلم رمحك أن السقاف ال حتفظ عنده على نقد أخبار 
عالية " وله كتاٌب مستقل الصحيحني فقد صنف كتاابً يف تضعيف حديث اجلارية أمساه " تنقيح الفهوم ال
 يف تضعيف الرؤية وطعنه يف أحاديث الصحيحني كثري وإمنا ذكران هذا للتمثيل

 
 فقد ضعفه الشيخ األلباين من أجل حيىي بن سليم الطائفيوأما احلديث املذكور 

 
 ضعفه مجع من احلفاظ حىت قال فيه احلافظ ابن حجر : )) صدوق سيء احلفظ ((

 
 بني لك فأما الذين وثقوه فهموإليك أقواهلم ليست

 
 _ حيىي بن معني1
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 ابن سعد_ 2
 
 _ ابن حبان ذكره يف الثقات وقال : خيطيء3
 
 _ العجلي4
 

 وأما الذين ضعفوه فهم
 
أتيته فكتبت عنه شيئا  عنه أنه قال _ أمحد بن حنبل وأقوى ما جاء عنه يف حقه ما رواه العقيلي 1

 ه شيء قال أبو جعفر ولني أمرهفرأيته خيلط يف األحاديث فرتكته وفي
 
 شيخ صاحل حمله الصدق ومل يكن ابحلافظ يكتب حديثه وال حيتج به الرازي حيث قال  أبو حامت_ 2
 
 _ النسائي حيث قال يف الكىن : )) ليس ابلقوي ((3
 
صدوق يهم يف احلديث وأخطأ يف أحاديث رواها عبيد هللا بن عمر مل  : ))قال  حيث الساجي_ 4

 ((أمحدحيمده 
 ((سيء احلفظ))  :  وقال الدارقطين_ 5
 
سين رجل صاحل وكتابه ال أبس به وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا _ وقال الفسوي : )) 6

 (( حدث حفظا فيعرف وينكر
 
 _ وقال الدواليب : )) ليس ابلقوي ((7
 
 _ احلاكم أبو أمحد حيث قال : )) ليس ابحلافظ عندهم ((8
 
يف اترخيه يف ترمجة عبد الرمحن بن انقع ما حدث احلميدي عن  بخاري نفسه حيث قال _ اإلمام ال9

 حيىي بن سليم فهو صحيح
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 قلت مفهوم هذا أن حديث اآلخرين عنه ضعيف وحديثنا املذكور ليس من حديث احلميدي عنه

 
 وانظر األقوال السابقة كلها يف هتذيب التهذيب

 
)) حيىي بن سليم رجل صاحل  395 العلل الكبري قوله يف ص ونقل الرتمذي عن اإلمام البخاري يف

 صاحب عبادة يهم الكثري يف أحاديثه إال يف أحاديث كان يسأل عنها ((
 

 والذي يظهر أن اإلمام البخاري قد انتقى حديثه هذا
 

 _وقد استنكر عليه ابن عدي يف الكامل حديثاً عن إمساعيل بن أمية _ وحديثه املذكور عن إمساعيل 
 

وقال يف آخر ترمجته )) وليحىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية وعبيدهللا بن عمر وابن خثيم وسائر 
 مشاخيه أحاديث صاحلة وافرادات وغرائب يتفرد هبا عنهم وأحاديثه متقاربة وهو صدوق ال أبس به ((

 
 أن أهل العلم استنكروا له قلت : إمنا يعين ابلغرائب املناكري ألنه جعلها مقابلة لألخبار احلسان ومعلومٌ 

 أخباراً عن عبيدهللا بن عمر فتأمل
 

 واخلالصة أن تضعيف الشيخ األلباين له وجه
 

 احلديث الثاين
 

حديث : )ال تذحبوا إال بقرة مسنة ، إال أن تتعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن( . قال االلباين يف 
اه االمام أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ( : رو 6222برقم  64/  6)ضعيف اجلامع وزايدته( )
 ماجه عن جابر )ضعيف(

 
 قلت إمنا ضعفه الشيخ األلباين من أجل تدليس أيب الزبري
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وهذا هو الكوثري املعظم عند السقاف _ فقد جعله السقاف جمدداً يف مقدمة دفع الشبه _ يضعف 
 (159مقاالته )ص حديثاً يف صحيح مسلم من أجل عنعنة أيب الزبري وذلك يف

 
 ( )) لكن أبو الزبري مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر ((12/92وقال احلافظ يف الفتح )

 
ويف صحيح مسلم عدة أحاديث مما مل يوضح  )) وقال الذهيب يف ترمجة أيب الزبري من ميزان اإلعتدال : 

 (( لقلب منها  شئ فيها أبو الزبري السماع عن جابر ، وهى من غري طريق الليث عنه ، ففى ا
 

 قلت : وهذا اخلرب منها فتبني أن تضعيف الشيخ األلباين له وجه
 

 احلديث الثالث
 

حديث : )إن من شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته ، وتفضي إليه مث ينشر 
: رواه مسلم عن أيب  (2005برقم  197/  2( . قال االلباين يف )ضعيف اجلامع وزايدته( )3سرها( )

 سعيد " )ضعيف(
 

 قلت إمنا ضعفه الشيخ األلباين من أجل عمر بن محزة
 

عمر بن محزة ] م ، د ، ت ، ق [ بن عبدهللا بن قال اإلمام الذهيب يف ترمجته من ميزان اإلعتدال : ))
اديثه مناكري . عمر العدوى  العمرى عن عمه سامل . ضعفه حيىي بن معني ، والنسائي . وقال أمحد : أح

مرفوعا : من شرار الناس منزلة يوم القيامة رجل  -قلت : له عن عبدالرمحن بن سعد ، عن أيب سعيد 
 (( يفضى إىل املرأة . . . احلديث . فهذا مما استنكر لعمر

 
قلت : فانظر كيف ينقل الذهيب استنكار العلماء حلديثه املذكور مع كونه يف صحيح مسلم وعليه فإن 

 األلباين _ رمحه هللا _ له سلف الشيخ
 

 احلديث الرابع
 

 حديث : )إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني( .
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( : رواه االمام أمحد ومسلم عن أيب 718برقم  213/  1لباين يف )ضعيف اجلامع وزايدته( )األقال 
 هريرة )ضعيف(

 
بت عن النيب صلى هللا عليه وسلم من فعله ال من قوله وذلك قلت هذا اخلرب أعله الشيخ األلباين أبن الثا

 1187يف حتقيقه لرايض الصاحلني حديث رقم 
 

 وعليه فإن الرفع عند الشيخ شاذ
 

روى هذا  ))  1323وقد أشار هلذه العلة اإلمام أبو داود يف سننه حيث قال بعد أن روى احلديث 
 ((عن هشام عن حممد أوقفوه على أيب هريرةاحلديث محاد بن سلمة وزهري بن معاوية ومجاعة 

 
وعليه فال يصح إال من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم كما ثبت الصحيح من حديث عائشة فانظر 

 رمحين هللا وإايك إىل دقة نظر الشيخ األلباين واستفادته من كالم األئمة النقاد
 
 

 احلديث اخلامس
 

، من إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم فليطل غرته  : )أنتم الغر احملجلون يوم القيامةحديث 
( : رواه مسلم عن أيب 1425برقم  2/  14وحتجيله( . قال االلباين يف )ضعيف اجلامع وزايدته( )

 هريرة )ضعيف هبذا التمام(
 

حكم عليها مجاعة قلت : اجلملة األخرية من احلديث )) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وحتجيله (( 
 فاظ أبهنا من مدرجة من قول أيب هريرة _ وهذا سبب تضعيف الشيخ األلباينمن احل

 
( )) وقد قيل أن قوله : )) فمن استطاع 75_1/74قال املنذري كما يف صحيح   الرتغيب والرتهيب )

 ....(( إىل آخره إمنا هو مدرج من كالم أيب هريرة موقوٌف عليه ذكر ذلك غري واحد من احلفاظ ((
 

 ليه فإن الشيخ األلباين له سلفقلت : وع
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 احلديث السادس
 

قال االلباين يف )ضعيف  حديث : )من قرأ العشر االواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال(
 ( : رواه أمحد ومسلم والنسائي عن أيب الدرداء )ضعيف(5772برقم  233/  5اجلامع وزايدته( )

 
 وهذا احلديث أعله اإلمام مسلم بنفسه

 
حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا معاذ بن هشام. حدثين أيب عن ( 809روى قال يف  صحيحه ) فقد

قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين، عن معدان بن أيب طلحة اليعمري، عن أيب الدرداء؛ أن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قال:

 "من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف، عصم من الدجال".
حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار. قاال: حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثين زهري ( و 809)

بن حرب. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي. حدثنا مهام. مجيعا عن قتادة، هبذا اإلسناد. قال شعبة: من 
 آخر الكهف. وقال مهام: من أول الكهف كما قال هشام

 
ام الدستوائي رووا احلديث عن قتادة بلفظ )) من أول سورة قلت فها أنت ترى أن مهام بن حيىي وهش

 الكهف (( وخالفهما شعبة فرواه بلفظ )) من آخر الكهف ((
 

 والقول قول األكثر كما ترى
 

 ويف هذا احلديث حبٌث طويل ليس هذا حمل بسطه
 

ه عنده أن عزو احلديث لصحيح مسلم بلفظ )) من قرأ (( وهٌم فاحش ألن 10وقد زعم السقاف يف ص
 بلفظ )) من حفظ ((

 
وهذا من جهله ابللغة فال خالف بني اللفظتني فإن لفظة )) قرأ (( من معانيها يف اللغة )) حفظ (( 

 وهلذا كان احلفاظ يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم يسمون القراء
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فظون القرآن عن ظهر الذين حي(  سيأيت زمان على أميت يكثر فيه القراء) ))قال املناوي يف فيض القدير 
 ((قلب وال يفهمون معانيه

 
وقد تقدم معنا وهم شيخ السقاف الغماري يف العزو الذي نبه عليه الشيخ األلباين والذي مل يعتربه 

 السقاف ومهاً بل أوهم القراء أن الشيخ األلباين ينتقد أمراً آخراً غري العزو
 

 احلديث السابع
 

لباين يف )ضعيف اجلامع وزايدته( األفرس يقال له اللحيف( . قال  حديث )كان له صلى هللا عليه وسلم
 ( : رواه البخاري عن سهل بن سعد )ضعيف(4489برقم  208/  4)
 

 هذا احلديث ضعفه الشيخ األلباين من أجل أيب بن العباس بن سهل الساعدي
 

 ضعفه ابن معني
 

 وقال أمحد : )) منكر احلديث ((
 

 لنسائي : )) ليس ابلقوي ((وقال البخاري _ نفسه _ وا
 

 (( له أحاديث ال يتابع على شيء منها ))العقيلي :  و قال
 

 وليس له يف صحيح البخاري إال حديث واحد
 

 وقال ابن حجر يف التقريب : )) فيه ضعف ((
 

 وعليه فقول الشيخ األلباين له وجه قوي
 

 وقفة مهمة
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والرد على أايدي بيضاء يف الذب عن الصحيحني  _ رمحه هللا _ ليعلم القاريء أن للشيخ األلباين

 املبطلني الذين يضعفون األحاديث الثابتة فيهما
 

_ 52وقد بسط الشيخ طارق عوض هللا ذلك يف كتابه القيم )) ردع اجلاين املتعدي على األلباين (( )ص
65 ) 

 
الصحيحة اليت والذي يعنيين تنبيه القاريء إىل أن حسن السقاف فد ضعف عدداً من األحاديث 

 صححها الشيخ األلباين ورمبا رد على الطاعنني فيها ومنهم السقاف
 

 أمثلة مخسةوإليك 
 

 احلديث األول
 

حديث اجلارية املشهور يف صحيح مسلم والذين فيه سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم للجارية )) أين هللا 
الفهوم العالية فيما صح وما مل يصح من  (( صنف السقاف رسالًة مستقلًة يف تضعيفه أمساها )) تنقيح

 حديث اجلارية ((
 

والشيخ األلباين _ رمحه هللا _ يصحح هذا احلديث بل دافع عنه دفاعاً قوايً يف سلسلة األحاديث 
( وقد رد هناك على طائفة من شبهات الطاعنني يف هذا احلديث ومنهم 464_7/458)الصحيحة 

 السقاف
 

بتصنيف رسالٍة أمسيتها )) الدفاع عن حديث اجلارية (( رددت على رسالة  وقد أنعم هللا عز وجل علي
 السقاف يف تضعيف حديث اجلارية

 
 احلديث الثاين
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حديث )) من عادى يل ولياً ...(( احلديث رواه البخاري وضعفه السقاف يف تعليقه على كتاب دفع 
 264شبه التشبيه ص

 
 1640 سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم وقد دافع الشيخ األلباين عن هذا احلديث يف

 
 

 احلديث الثالث
 

أحاديث الدجال املتواترة يف الصحيحني وغريها من مصادر اإلسالم ضعفها السقاف يف كتابه )) 
 صحيح شرح العقيدة الطحاوية ((

 
ح من أحاديث املسيح الدجال أمساها )) قصة املسيوللشيخ األلباين رسالة مستقلة يف مجع ما صح 

 الدجال ((
 

 احلديث الرابع
 

يضحك هللا إىل رجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة: يقاتل هذا يف سبيل هللا فيقتل، حديث)) 
 (مث يتوب هللا على القاتل، فيستشهد(

وضعفه السقاف يف تعليقه على دفع 1890 ومسلم  2671 طريقه البخاري رواه مالك يف املوطأ ومن
 178شبه التشبيه ص

 
 8100وقد صحح هذا اخلرب الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع حديث رقم 

 
 احلديث اخلامس

 
كان يعبد شيئا فليتبعه ، فيتبعون ما كانوا يعبدون ، وتبقى هذه  )) جيمع هللا الناس فيقول : منحديث 

 ان ربكم . فيقولون، فيأتيهم هللا عزوجل يف غري الصورة اليت كانوا يعرفون فيقول : أ االمة فيها منافقوها

الصورة اليت يعرفون ، فيقول  نعوذ ابهلل منك هذا مكاننا حىت أيتينا ربنا . فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم يف
 (( : أان ربكم . فيقولون : أنت ربنا . . ؟
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 157رواه البخاري ومسلم وضعفه السقاف يف تعليقه على دفع شبه التشبيه ص

 
 475ص كما يف تعليقه على كتاب السنة البن أيب عاصماخلرب  والشيخ األلباين يصحح هذا 

 
 التناقض الثالث واجلواب عليه

 
وال بد من ذكر مثال على التناقض يف التحسني والتصحيح فنقول : )) 13قال السقاف يف ص

يئا )حديث( : أيب الدرداء رضي هللا عنه قال : أوصاين خليلي صلى هللا عليه وآله أن : )ال تشرك ابهلل ش
وإن قطعت أو حرقت ، وال ترتك صالة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ، وال 

شر( رواه ابن ماجه . حكم عليه االلباين ابلصحة يف )صحيح  -فإهنا مفتاح كل  -اخلمر  -تشرب 
/  2أورده يف )صحيح ابن ماجه( ) -( . مث 566( حديث رقم )227الرتغيب والرتهيب( صفحة )

 (( ( قائال : )حسن(3259برقم  374
 

فوجدته حكم  (2/300)قلت لقد رجعت إىل تعليق الشيخ على الرتغيب والرتهيب ط دار املعارف 
 على احلديث أبنه حسن لغريه

 
 ( يف صحيح الرتغيب والرتهيب وقد حكم عليه أبنه حسن لغريه576مث وجدته برقم )

 
 ري احلكم يف الطبعة اجلديدة من الرتغيبقد اختلف اجتهاده وغ وعليه فإن الشيخ

 
 (580)وكذا حكم عليه الشيخ ابحلسن يف تعليقه على املشكاة 

 
 وعليه فال تثريب على الشيخ فيما ذهب إليه وقد قدمنا الكالم على تغري اجتهادات العلماء

 
ب اإلسالمي من وإن كان الذي يبدو يل أن الشيخ األلباين مل يتغري اجتهاده فقد قال يف طبعة املكت

صحيح الرتغيب والرتهيب واليت ينقل منها السقاف يف احلاشية )) ولكنه له شواهد من حديث معاذ 
 (2026وغريه خرجتها يف إرواء ) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
وإذا رجعت إىل اإلرواء فستجد أن الشيخ ذكر طرقاً للحديث ليس فيها واحٌد يقوم بذاته مث حكم على 

 احلديث أبنه صحيح جبموع الطرق
 

ا اصطالح عند الشيخ يعرب به عن كل حديٍث اثبت ابعتبار احلسن لغريه عند من أقسام اخلرب وهذ
 الصحيح أو املقبول

 
 غري أن الشيخ زاد اللفظ وضوحاً يف تعليقه اجلديد

 
 

 التناقض الرابع واجلواب عليه
 

خل احلمام مثال آخر( : )حديث( : )من كان يؤمن ابهلل واليوم االخر فال يد)) 14قال السقاف ص
( ، وحسنه يف )غاية املرام( ص 4477برقم  1270/  2إال مبئزر( . صححه يف ختريج )املشكاة( )

 (( (190برقم  134)
 

قلت : إمنا حسنه الشيخ األلباين يف غاية املرام ابعتبار صاحبيه فهو حسن من حديث جابر فهو عند 
 أمحد والنسائي من حديث أيب الزبري عن جابر

 
 لكالم على عنعنة أيب الزبري عن جابروقد تقدم ا

 
( من حديث ليث عن طاوس عن جابر وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث 2953وهو عند الرتمذي )

 ولكنه يقوي السند السابق عند الشيخ
 

وأما تصحيحه له يف املشكاة ابعتبار شواهده من أحاديث الصحابة اآلخرين واليت أوردها اهليثمي يف 
 (1528_  1515جممع الزوائد )

 
 فال تناقض يف كالم الشيخ واحلمد هلل
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والذي يبدو أن الشيخ _ رمحه هللا _ عندما يكتب غاية املرام مجع الطرق عن جابر أواًل _ كما هي 

عادة املخرجني _ فلما وجده يرتقي إىل درجة اإلحتجاج عدل عن خترجيه من أحاديث الصحابة 
 ألن ذلك أنفعخراً آاآلخرين مفضاًل أن خيرج حديثاً 

 
مث وقف بعد ذلك يف قراءاته يف كتب احلديث على الشواهد املذكورة فاستحضرها عند خترجيه لكتاب 

فحكم على اخلرب ابلصحة أو أبنه أراد بقوله )) صحيح (( أنه داخل يف قسم املقبول وإن كان  املشكاة
 حسناً لغريه كما قدمنا

 
 (( على اخلرب احلسن لغريه قد أثر عن بعض املتقدمني واعلم رمحك هللا أن إطالق لفظة )) الصحيح

 
فهذا حديث بئر بضاعة ال ختلو طريق من طرقه من مقال ومع ذلك نقل احلافظ ابن حجر يف التلخيص 

 (1/13احلبري عن اإلمام أمحد وابن معني أهنما صححاه )
 

 (14وللكالم على طرق اخلرب انظر اإلرواء رقم )
 
 ا من كالم املتقدمنيدو أن الشيخ أخذ هذفيب
 

 فإن قيل : إن الشيخ مل ينص على هذا
 

قلنا : كثري من مصطلحات العامل تفهم من تصرفاته فلو رجع القاريء إىل كتب الشيخ املطولة اليت يعزو 
 إليها دائماً مثل اإلرواء والسلستني لفهم تصرفات الشيخ وأسباب أحكامه كما حصل معي يف هذا املثال

 
اصطالحاهتم فالرتمذي مثالً مل يوضح املقصود من قوله )) حسن غريب ((  علماء مل يوضحوا وكثرٌي من ال

وابن عدي مل يوضح املقصود من قوله )) أرجو أنه ال أبس به (( غري أن الباحث احلاذق يعرف من 
 معاين هذه األلفاظ من تصرفات األئمة

 
 فإن قيل : إن هذا اصطالح خالف املتأخرين
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ضحنا سابقاً أن من رجع لكتب الشيخ املطولة استبان له معىن اصطالحه فال ضري إذا و  قد قلنا :
 اصطالح املتأخرين

 
مث إن التفريق بني الصحيح واحلسن لغريه عند من حيتج هبما إمنا فائدته يكون عند الرتجيح وهذه األخبار 

 ال معارض هلذا
 

املتأخرين لكي ال يفتح للسقاف وأمثاله ابابً غري أن الشيخ اختار يف كتبه املتأخرة استخدام مصطلح 
 يلجون منه عليه

 
 
 

 وهذا السقاف نفسه حيكم على حديٍث حسٍن لغريه أبنه صحيح 

 ويف احلديث الصحيح سئل النيب صلى هللا عليه)) 286حيث قال يف ملحق دفع شبه التشبيه ص 
 وسلم سئل أي البقاع خري ؟ فقال ال أدري ....(( مث ذكر احلديث 

 

( ويف سنده عطاء بن السائب يروي عنه جرير بن 1/90)وهذا احلديث رواه احلاكم يف املستدرك 
_ انظر  وابن معني  عبداحلميد وقد روى جرير عن عطاء بعد اإلختالط كما نص على ذلك اإلمام أمحد

 ترمجة عطاء يف التهذيب _

فيه عبيد بن أيضاً   نده ضعيفٌ وس( 7140) عند الطرباين يف املعجم األوسط آخروللحديث طريٌق 
 واقد 

 فإما يكون السقاف خمطئاً يف تصحيحه للخرب وإما أن يكون أطلق الصحيح على احلسن لغريه 
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 التناقض اخلامس واجلواب

 
نبذة من تناقض االلباين يف تصحيحه احلديث يف موضع وحكمه عليه أبنه  28قال السقاف يف ص

( حديث قتادة بن 38( برقم )98لباين يف )خمتصر العلو( ص )منكر جدا يف موضع آخر أورد اال
النعمان مسع النيب صلى هللا عليه وآله يقول : )ملا فرغ هللا من خلقه استوى على عرشه( فقال : )رواته 

. أقول : ال أدري كيف يصفك املفتونون بك   ثقات ، رواه أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة له( اه
الشامية( و )حافظ العصر والوقت( و )أنك ما رأيت مثل نفسك( وأنه لو حلف  ابنك )حمدث الداير

بني الركن واملقام على ذلك مل حينث  ، وحنن نقول له : بل حنثت وعليك أن تكفر عن ميينك إن كنت 
حلفت الن هذا احملدث املزعوم يستطيع أن يرد عليه الطلبة املبتدئون يف هذا العلم فكيف مبن أمضوا فيه 

 شرات السنني ؟ !ع
 

استعجاله طبع الكتاب ، ابملراجعة  - 1وتصحيحه هلذا احلديث يف هذا املوضع يدل على أشياء : 
السطحية دون متحيص يف أسانيدها والنظر يف نكارة متوهنا ، وهذا ال يليق بطالب علم فضال عن حمدث 

يف مقدمة الكتاب املذكور اليت ! وكان إبمكانه أن يرتيث يف ختريج تلك االحاديث ، لكن تريثه حصل 
عة الغراء اليت دعت إىل شحنها ابالنتقاص من العلماء والنيل منهم بعبارات ركيكة هتدمها قواعد الشري

تساهله يف ختريج احلديث يف الكتب املختصة ابلعقيدة ، وهذا من غلطه  - 2التنزيه وهدم التشبيه . 
فإن الكتب املختصة ابلعقيدة ينبغي أن تكون فيها االحاديث الصحيحة اخلالية عن املعارض ، أما 

لو ساق االلباين سند  - 3ي أن تصان عنه . الضعيفة واملنكرة واملوضوعة واملعارضة ابلقطعي فمما ينبغ
احلديث الذي صححه هنا من كتاب )اخلالل( لتبني له أنه موضوع منكر وملا صححه ، وهاك اسناده 

أخي القارئ لتتحقق نكارته ووهاءه : قال اخلالل : حدثنا أمحد بن احلسني الرقي حدثنا إبراهيم بن 
أيب عن سعيد بن احلارث عن عبيد بن حنني ، قال : بينما  املنذر احلزامي حدثنا حممد بن فليح حدثين

أان جالس يف املسجد إذ جاءين قتادة بن النعمان حيدث واثب إليه الناس ، فقال : مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وآله يقول : )إن هللا ملا فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه 

 ا ال تصلح لبشرعلى االخرى ، وقال : إهن
 

وال يشك عاقل أن هذا كذب على هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله ، تعاىل هللا عن ذلك . وانظر أقول 
( والتعليق عليه ، وقد حكم 356 - 355احلديث يف االمساء والصفات لالمام احلافظ البيهقي ص )
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( من منكرات 365/  3ن االعتدال )عليه احلافظ البيهقي هناك ابلنكارة ، وعده احلافظ الذهيب يف ميزا
( ، فكيف يقول عن حديثه يف 1فليح ، وفليح ضعف االلباين حديثه يف مواضع ال حتصى من كتبه )

ويدل تصحيحه للحديث  - 4)خمتصر العلو( هنا رجاله ثقات ، وصحيح على شرط البخاري ؟ ! ! . 
على احلديث أبنه منكر جدا يف موضع  هنا يف )خمتصر العلو( على شدة غفلته وتناقضه ، النه قد حكم

 -( وحنن نرتكه يف املوضع الثاين 775حديث  177/  2آخر من كتبه وذلك يف )سلسلته الضعيفة( )
 . اه (( يرد على املوضع االول ! -الضعيفة 

 
 قلت : هذا الكالم فيه من البهت والكذب الشيء الكثري

 
 فخرب قتادة بن النعمان له لفظان

 
  : استلقى , و وضع إحدى رجليه على األخرى و قال ل )) إن هللا عز وجل ملا قضى خلقهاللفظ األو 

 (( هذا ال ينبغي ألحد من خلقه أن يفعل

 
الغازي يف جزء من " األمايل " )  وهذا اللفظ حكم عليه الشيخ األلباين ابلنكارة وقال رواه أبو نصر

77  /1 )  

 
  755حديث رقم الضعيفة  انظر ذلك يف سلسلة األحاديث

 

 (( اللفظ الثاين )) ملا فرغ هللا من خلقه استوى على عرشه

 
وكذا ذكره ابن    (( السنة له ذكر الذهيب يف العلو وقال )) رواته ثقات رواه أبو بكر اخلالل يف كتاب

 القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية 

 

القيم على سند اخلالل أنه على  نمن خمتصر العلو ونقل األلباين حكم اب 98انظر ذلك يف صفحة 
 البخاري شرط 

 
  اخلالل وله العذر يف ذلك والشيخ األلباين مل يقف على سند

 
ومل يذكر الذهيب يف العلو سند اخلالل وكذلك ابن  ألنه ال يوجد يف النسخة املطبوعة من السنة للخالل
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  القيم

 
 تمال أن يكون سند اخلالل غري سند الروايةاأللباين بنقل حكم الذهيب وابن القيم الح فاكتفى الشيخ

 _ األوىل فاإلختالف يف املنت من مظان اإلختالف يف السند _ والواقع أن السند هو هو

 
األلباين فأخذ يتهمه ابلتناقض  وملا كان السقاف جاهاًل حقوداً مل يتفهم هذا التصرف الدقيق من الشيخ

وابن القيم على اللفظ الثاين بل أوهم  حكم الذهيبألنه حكم على اللفظ األول ابلضعف وسكت على 
 أن اللفظني واحد

 
 وقد ارتكب السقاف عدة خياانت علمية

 
األوىل : إيهامه أن اخلرب موجود يف النسخة املطبوعة من السنة للخالل وأن سنده مبتناول يد الشيخ 

 وليس األمر كذلك
 

و فيه زايدة اإلستلقاء املنكرة وليس كذلك وليس يف الثانية : إيهامه أن لفظ اخلرب عند الذهيب يف العل
استعجاله طبع اللفظ الذي أورده الذهيب أي نكارة بل ظاهر القرآن يعضده فال وجه لقول السقاف : ))

 (( الكتاب ، ابملراجعة السطحية دون متحيص يف أسانيدها والنظر يف نكارة متوهنا
 
 

قال يف خمتصر العلو )) رجاله ثقات (( وإمنا القائل الذهيب وقد  الثالثة : إيهامه أن الشيخ األلباين هو من
 سكت األلباين على قوله ألنه مل يقف على سنده

 
 ومبا أن الشيخ مل يقف على إسناد اخلالل فال وجه الهتامه ابلتناقض يف شأن فليح

 التناقض السادس
 

 صلى هللا عليه وآله عن حديث عن حممود بن لبيد قال : )أخرب رسول هللا)) 37قال السقاف يف ص
رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا ، فقام غضبان ، مث قال : )أيلعب بكتاب هللا عزوجل وأان بني 
أظهركم ؟ !( حىت قام رجل فقال : اي رسول هللا أال أقتله ؟ !( رواه النسائي . ضعفه االلباين يف ختريج 
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( فقال : 981/  2املكتب االسالمي ) ه 1405سنة  -)مشكاة املصابيح( الطبعة الثالثة ، بريوت 
مث تناقض فصححه يف كتاب )غاية املرام  ورجاله ثقات لكنه من رواية خمرمة عن أبيه ومل يسمع منه . اه

( 164صفحة ) ه 1405ختريج أحاديث احلالل واحلرام( طبعة املكتب االسالمي ، الطبعة الثالثة 
 (( (261حديث رقم )

 
امل يف سند احلديث )) مل يسمع فالن من فالن (( ليس تضعيفاً للسند وال بد بل هو بيان قول العقلت 

 علة والعلة قد تكون قادحًة وقد تكون غري قادحة
 

ففي مثل هذه الصورة قد ال تكون قادحًة إذا كان الراوي الساقط غري معروف كما هو احلال يف عامة 
 املنقطعات

 
لساقط ثقة قد عرفه احملدثون كما هو احلال يف رواية محيد الطويل عن وقد تكون غري قادحة إذا كان ا

 أنس فقد أسقط اثبتاً البناين وهو ثقة ثبت
 

 وقد تكون وجادة صحيحة
 

إذا فهمت هذا علمت أنه ال تناقض يف موقف الشيخ فقد بني الشيخ يف ختريج املشكاة علة السند مث 
 ن رواية خمرمة عن أبيه وجادة صحيحةبني يف غاية املرام أهنا علة غري قادحة أل

 
والكالم املتناقض هو الكالم الذي ال جيتمع وكالم الشيخ يف املوضعني جيتمع إبمكانك أن تقول )) 

 خمرمة مل يسمع من أبيه ولكن روايته عنه وجادة صحيحة ((
 
 هبذا يسقط اهتام الشيخ ابلتناقضو 

 التناقض السابع واجلواب عليه
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حديث : )إذا كان أحدكم يف الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه يف )) 38قال السقاف يف ص 
/  1الظل وبعضه يف الشمس فليقم( أقول : صححه االلباين فقال يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته )

 . اه 835( صحيح االحاديث الصحيحة : 761/  266

الطبعة الثالثة( وقد عزاه  4725/ برقم  1337/  3مث تناقض فضعفه يف : ختريج )مشكاة املصابيح( )
 ((يف كل من املوضعني إىل سنن أيب داود

قلت : إمنا ضعف الشيخ يف ختريج املشكاة سند أيب داود حيث قال معلقاً على قول التربيزي )) رواه أبو 
 داود (( قال الشيخ )) وإسناده ضعيف ((

أخرجه أبو داود ) : )) أيضاً فقال إن الشيخ يف سلسلة األحاديث الصحيحة قد ضعف سند أيب داودمث 
 ( من طريق سفيان قال : 1138( و احلميدي يف " املسند " )  4822

 حدثنا حممد بن املنكدر ل و هو متكئ على يدي يف الطواف ل قال : أخربين من مسع
 # أاب هريرة # يقول : قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : فذكره .

 (( وال الرجل الذي مل يسمقلت : و هذا إسناد صحيح ل

فال تناقض هنا  صححه به للحديث مث أورد الشيخ طريقاً صحيحاً  لسند أيب داود قلت : وهذا تضعيف
 إذ أن تضعيف أحد أسانيد اخلرب ال يقتضي تضعيف متنه الحتمال وجود الشواهد واملتابعات

و إمنا ضعف أحد طرق وعليه فإن فقول السقاف : )) ضعفه يف املشكاة (( كذب على الشيخ فه
 احلديث

 وملا صنف الشيخ صحيح اجلامع كان قد خرج احلديث يف الصحيحة وهلذا عزا إليها

 فإن قيل : ملاذا مل يورد الشيخ السند الصحيح للخرب يف خترجيه للمشكاة ؟

خرج إمنا وامل _ ملا قدمنا يف تعريف الكالم املتناقض _ قلنا : سواًء أورده أو مل يورده فهو غري متناقض
 يذكرها املؤلف وأما ذكر الشواهد فهو أمٌر زائد على الواجب عليه اليت يلزمه ختريج األسانيد

 والشيخ األلباين إمنا حياول اإلستقصاء يف كتبه املطولة
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، وقد قدمنا الكالم على القصور يف التخريج واإلهتام بقصور التخريج شيء واإلهتام ابلتناقض شيٌء آخر 
 ألخريةيف املقدمة ا

نبه على كما التخريج   خترجياً اثنياً أوسع من هذاكتاب املشكاة   خرجبل إن الشيخ _ رمحه هللا _ قد 
 ذلك يف مقدمة صحيح ابن ماجة

 

نهدم يعليه بناًء  وعليه فإن الكتاب الذي اعتمده السقاف يف الكثري من أمثلته منسوخ وغري معتمد و
 بنيان السقاف من القواعد

 

 امنالتناقض الث
حديث : )اجلمعة حق واجب على كل مسلم . . .( ضعفه االلباين يف : )) 38قال السقاف يف ص

مبعناه  ( : فقال : رجاله ثقات وهو منقطع كما أشار أبو داود اه434/  1ختريج )مشكاة املصابيح( )
 . اه ( وقال : صحيح592/ برقم  54/  3ومن التناقضات أنه : أورد احلديث يف إرواء الغليل )

 ((فتدبروا اي أويل االلباب
 

 قلت : قد تدبران فوجدانك كذاابً فإن الشيخ مل يضعف احلديث يف مشكاة املصابيح
 

فقد قال: )) رجاله ثقات من رجال مسلم إىل غري أن أاب داود أشار إىل أنه منقطع فقال : طارق بن 
 (( قد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يسمع منه شيئاً شهاب 

 
قلت : هذا اإلنقطاع ال يناقض تصحيح احلديث فإن طارق بن شهاب صحايب ومراسيل الصحابة مع  
 كوهنا منقطعة إىل أهنا صحيحة عند مجهور العلماء ألن الساقط صحايب وال بد والصحابة كلهم عدول

 
ووي يف ( : " قال الن 199/  2الزيلعي ) وقد بني الشيخ األلباين هذا يف اإلرواء حيث نقل عن 

اخلالصة : وهذا غري قادح يف صحته ، فإنه يكون مرسل صحايب ، وهو حجة واحلديث على شرط 
 "الشيخني 
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وعليه فإن تصحيح الشيخ للحديث يف اإلرواء ال يناقض ما نقله عن أيب داود يف املشكاة وقد تنبه 

قله مبعناه إمعاانً منه ابملكر السقاف هلذا فلم ينقل ما نقله الشيخ األلباين عن أيب داود بنصه وإمنا ن
 والتلبيس

 
مث إن الشيخ قد أورد للحديث عدداً من الشواهد اليت قوى هبا هذا اخلرب فلو فرضنا جداًل أنه ضعف 

 سند أيب داود يف املشكاة فإن هذا ال يعارض تصحيح منت احلديث ابلشواهد
 

 التناقض التاسع واجلواب
 

ضات االستاذ االلباين أنه : وثق احملرر بن أيب هريرة يف ومن تناق)) 39وص 38قال السقاف يف ص
حديث فصحح ذلك احلديث ، مث يف موضع آخر جعله علة يف السند فضعف احلديث . أما توثيقه 

( قال عن احملرر ما نصه : فهو ثقة إن شاء هللا ، 301/  4وتصحيح حديثه : ففي )إرواء الغليل( )
وأما جعله احملرر علة يف السند  بول ، وعليه فاالسناد صحيح . اهفقول احلافظ فيه : )مقبول( غري مق

( قال مانصه : هذا إسناد رجاله كلهم رجال البخاري ، غري 156/  4وتضعيفه : ففي الصحيحة )
احملرر بن أيب هريرة ، فإنه من رجال النسائي وابن ماجه فقط ، ومل يوثقه غري ابن حبان ، ولذلك مل يوثقه 

 ((حجر ، بل اكتفى بقوله : مقبول ، يعين عند املتابعة احلافظ ابن 
 

 قلت : ال تناقض يف موقف فإن الراوي الثقة قد يكون علًة يف السند إذا خالفه من هو أوثق منه
 

ما أهل مهل قط إال بشر , و ال كرب مكرب قط إال " فقد تكلم الشيخ األلباين رمحه هللا على حديث 
 " :  نعمبشر , قيل : ابجلنة ? قال 

 

 نسخيت ( و أبو احلسن احلريب يف - 7943 -رواه الطرباين يف " األوسط " ) رقم ))فقال الشيخ : 
 ( عن عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا معتمر بن سليمان 2/  245" األمايل " ) 

 حدثنا زيد بن عمر بن عاصم عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن # أيب هريرة # مرفوعا
 ل الطرباين : " مل يروه عن زيد إال معتمر " ., و قا

 قلت : قال يف " امليزان " : " حدث عن سهيل بن أيب صاحل خبرب منكر " .
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 قلت : لعله يعين هذا , لكن جميئه من طريق آخر يرفع عنه النكارة , و هو ما أخرجه
 ليالطرباين أيضا قال : حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة حدثنا احلسن بن ع

 احللواين حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عبيد هللا بن عمر
 عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة حنوه .

 قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري حممد بن عثمان بن أيب
 ته يف مقدمةشيبة و فيه كالم ال ينزل حديثه عن رتبة احلسن إن شاء هللا كما بين

 " مسائل ابن أيب شيبة شيوخه " أتليف حممد بن عثمان هذا . و احلديث قال اهليثمي
 ( : " رواه الطرباين يف األوسط إبسنادين 119/  2( تبعا للمنذري )  224/  3) 

 ((رجال أحدمها رجال الصحيح " . كذا قال و ابن شيبة هذا ليس من رجال الصحيح
 

 في : ولكن احملرر بن أيب هريرة قد رواه بلفظ آخر خمالفاً اللفظ الثابتقلت أان عبدهللا اخللي
 

( من طريق حممد بن  79/  2لكن قد  رواه اخلطيب يف " اترخيه " ) قال الشيخ األلباين مبيناً ذلك ))
 أابن البلخي قال : نبأ

 يهعبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن حمرر بن أيب هريرة عن أب
 (( مرفوعا بلفظ : " ما أهل مهل قط إال آبت الشمس بذنوبه "

 
قلت فهذا اللفظ خيالف اللفظ األصل هلذا أعله الشيخ ابحملرر وعلة أخرى من ابب اإلعالل ابملخالفة 

 وال تناقض بني توثيق الراوي وإعالل روايته ابملخالفة
 

اكتسبها برواية الثقات عنه _ مثل احملرر _ هلذا ومعلوٌم أن من اكتسب ثقته بثناء األئمة عليه أفضل ممن 
 أشار الشيخ إىل أنه مل يوثقه معترب مع أنه يوثقه ال بثناء األئمة عليه وإمنا برواية الثقات عنه

 
ولو فرضنا جداًل أن الشيخ تغري اجتهاده يف هذا الراوي فهذا له فيه سلف علماً هذا اإلختالف الذي 

 ة أحكام الشيخفهمه السقاف مل يؤثر يف صح
 

 التناقض العاشر وجوابه
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حديث : عبد هللا بن عمرو مرفوعا : )اجلمعة على من مسع النداء( رواه أبو داود )) 39قال السقاف يف 
وانقض نفسه فضعفه يف : ختريج  ( فقال : حسن . اه58/  3. صححه االلباين يف : )إرواء الغليل( )

 ((( حيث قال : سنده ضعيف1375/ برقم  434/  1)مشكاة املصابيح( )
 

قلت ال تناقض يف موقف الشيخ فإن قد ضعف يف الشكاة سند أيب داود خاصة ، وكذا ضعفه يف 
اإلرواء ولكنه أورد للخرب شاهداً قوى به احلديث حسناً لغريه وقد قدمنا ألنه ال تناقض بني تضعيف أحد 

م املتناقض هو الذي ينقض بعضه بعضاً وهذا أسانيد اخلرب وتصحيح أو حتسني املنت ابلشواهد وأن الكال
غري متحقق هنا إبمكانك أن تقول : )) إسناده ضعيف ولكن له شواهد يتقوى هبا (( وهذا ما صنعه 

 الشيخ األلباين _ رمحه هللا _
 

 واجلواب عليهالتناقض احلادي عشر 
 

يه وآله كان يقول : حديث أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عل)) 40_ 39قال السقاف يف ص
)ال تشددوا على أنفسكم فيشدد هللا عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد هللا عليهم . . .( رواه 

مث تناقض فحسنه  ( فقال : بسند ضعيف اه64/  1أبو داود . ضعفه االلباين يف : )ختريج املشكاة( )
ه هناك أيضا ابلضعف فقال : فلعل حديثه ( بعد أن حكم علي141يف آخر خترجيه يف )غاية املرام( ص )

 ((هذا حسن بشاهده املرسل عن أيب قالبة 
 

، فإن الشيخ إمنا حسنه بشاهده وقد قدمنا ال  اجلهولقلت : قد أجبت على نفسك بنفسك أيها 
 تناقض بني تضعيف أسانيد احلديث وحتسني متنه ابلشواهد

 
ب فإن تضعيف أحد أسانيد احلديث ال يعين واعلم أن قوله السقاف )) ضعفه يف املشكاة (( كذ

 تضعيف املنت
 

حتمال وجود شواهد مل وهلذا حيتاط العلماء األكابر مثل الشيخ األلباين فيقولون )) إسناده ضعيف (( ال
 يقفوا عليها
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علماً أبن الشيخ مل حيسن احلديث جزماً وإمنا قال )) فلعله حديثه هذا حسن بشاهد املرسل (( فلم جيزم 
 يءبش
 

 واجلواب عليهالتناقض الثاين عشر 
حديث السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت : )من حدثكم أن النيب صلى )) 40قال السقاف يف ص 

هللا عليه وآله كان يبول قائما فال تصدقوه ما كان يبول إال قاعدا( رواه أمحد والرتمذي والنسائي . ضعفه 
مث من تناقضاته أنه  ( فقال : اسناده ضعيف اه117/  1االلباين يف : ختريج )مشكاة املصابيح( )

 ((( فتأمل أخي القارئ201برقم  345/  1صححه يف : سلسلة االحاديث الصحيحة )
 

قلت : قد أتملنا فوجدانك وامهاً فإن الشيخ إمنا ضعف سنده يف املشكاة من أجل شريك بن عبدهللا  مث 
 صححه عندما وجد له متابعاً 

 
 ( و البيهقي 181/  1( و احلاكم )  198/  1أبو عوانة يف " صحيحه " ) وري عند وهو سفيان الث

 ( من طرق عن سفيان به 213,  192,  136/  1( و أمحد )  101/  1) 
 

 وقد بني الشيخ األلباين أن هذه املتابعة قد خفيت على غري واحد من احلفاظ
 

 د من احلفاظو لكن الغريب أن خيفى ذلك على غري واححيث قال : ))
 املتأخرين , أمثال العراقي و السيوطي و غريمها , فأعال احلديث بشريك , و ردا

 على احلاكم تصحيحه إايه متومهني أنه عنده من طريقه , و ليس كذلك كما عرفت ,
 و كنت اغرترت بكالمهم هذا ملا وضعت التعليق على " مشكاة املصابيح " , و كان

 خاصة , مل تساعدان على استقصاء طرق احلديث كما هي تعليقا سريعا اقتضته ظروف
 ( . 365عادتنا , فقلت يف التعليق على هذا احلديث من " املشكاة " ) 

 " و إسناده ضعيف فيه شريك , و هو ابن عبد هللا القاضي و هو سيء احلفظ " .
 خذانو اآلن أجزم بصحة احلديث للمتابعة املذكورة . و نسأل هللا تعاىل أن ال يؤا

 بتقصريان .
 

 قلت آنفا : اغرتران بكالم العراقي و السيوطي , و ذلك أن األخري قال يف " حاشيته
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 ( . 12/  1على النسائي " ) 
 " قال الشيخ ويل الدين ) هو العراقي ( : هذا احلديث فيه لني , ألن فيه شريكا

 شيء يف هذا القاضي و هو متكلم فيه بسوء احلفظ , و ما قال الرتمذي : إنه أصح
 الباب ال يدل على صحته , و لذلك قال ابن القطان : إنه ال يقال فيه : صحيح ,

 و تساهل احلاكم يف التصحيح معروف , و كيف يكون على شرط الشيخني مع أن البخاري
 مل خيرج لشريك ابلكلية , و مسلم خرج له استشهادا , ال احتجاجا " .

 لعلماء على تقليدمها كالسندي يف حاشيته علىنقله السيوطي و أقره ! مث تتابع ا
 النسائي , مث الشيخ عبد هللا الرمحاين املباركفوري يف " مرقاة املفاتيح شرح

 ( , و غريهم , و مل أجد حىت اآلن من نبه على أوهام 253/  1مشكاة املصابيح " ) 
 ((أنه أشار  هؤالء العلماء , و ال على هذه املتابعة , إال أن احلافظ رمحه هللا ك

 
فانظر كيف أن الشيخ قد وقف على ما مل يقف عليه أولئك األكابر مما يدلك على أنه ال يوجد حافظ 

 قد عصم من القصور
 

مث أتمل كيف أن الشيخ قد صرح برتاجعه عن قوله _ وإن كان يف احلقيقة ال يناقض اجلديد _ ومع 
 ذلك يثرب عليه السقاف املأفون

 
 واجلواب عليه التناقض الثالث عشر

 
حديث : ثالثة ال تقرهبم املالئكة جيفة الكافر واملتضمخ ابخللوق واجلنب إال )) 40قال السقاف يف ص

برقم  71/  3أن يتوضأ( رواه أبو داود . صححه االلباين يف )صحيح اجلامع الصغري وزايدته( )
عفه يف ختريج )مشكاة ومن تناقضاته أنه ض ( . اه91/  1( فقال : حسن ختريج الرتغيب )3056

احلسن البصري وعمار فإنه مل  ( فقال : ورجاله ثقات لكنه منقطع بني464برقم  144/  1املصابيح( )
 (( (91/  1يسمع منه كما قال املنذري يف الرتغيب )

 
قلت ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه إمنا ضعف سند أيب داود ويبدو وجد له شواهد أو متابعات حسن 

يف التعليق الرغيب وقد قدمنا مراراً أنه ال تالزم بني احلكم على السند ابلضعف وتضعيف  هبا اخلرب
 احلديث فقول السقاف ))ضعفه يف املشكاة (( من مجلة أكاذيبه يف رسالته املذكورة
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 التناقض الرابع عشر واجلواب عليه

 
ة املغرب والصبح ال من قال قبل أن ينصرف ويثين رجليه من صالحديث  )) 41قال السقاف يف ص 

إله إال هللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد بيده اخلري حييي ومييت وهو على كل شئ قدير عشر 
مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات وحميت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت له 

د ورواه الرتمذي بنحو هذه حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم . . .( احلديث رواه أمح
/  1االلفاظ وقال : حديث حسن صحيح غريب . ضعفه االلباين يف : ختريج )مشكاة املصابيح( )

( حيث قال : فهو اسناد ضعيف لتفرد شهر به ، وإمنا صح هذا الورد يف الصباح واملساء مطلقا 309
مث تناقض فقواه أثناء كالمه على  ب( اهغري مقيد ابلصالة وال بثين الرجل كما حققته يف )التعليق الرغي

من اسفل( فتأمل . مع أنه قال  7السطر  179/  1احلديث بدون قيد املغرب والصبح يف صحيحته )
/  1( فهذا القيد ال يصح . مث رجع فحسنه يف صحيح الرتغيب )181/  1يف الصحيحة أيضا )

190  ،191 ))) 
 

سلسلة األحاديث الصحيحة فلن جتد ما خيالف يف قلت يف كالمه أكاذيب فإنك إذا رجعت إىل 
املشكاة فالشيخ صحح احلديث على أنه من أذكار الصباح واملساء مطلقاً وضعف زايدة ذكر الصالة 

 وثين الرجل
 

 وإمنا الشيخ وهو يذكر شواهد احلديث
 
ره بتمامه . " فذك" من قال : إذا صلى الصبح ..حديث أيب أيوب األنصاري بلفظ :  و له شاهد من))

 (( " أربع رقاب " و قال : " و إذا قاهلا بعد املغرب مثل ذلك "إال أنه قال : 
 

قلت فمن أين للسقاف أن الشيخ األلباين قواه إمنا ذكره على أنه شاهد فقط بل أشار إىل ما فيه من 
 شذوذ حيث ذكر ما يف لفظه من خمالفة للفظ األصل

 
هذا القيد بعدها بصحيفتني فلو كان قواه كما زعم السقاف  والسقاف ذكر أن الشيخ األلباين ضعف 

 ستدرك وضعفه وليس يف هذا ما يشنيكاذابً فقد ا
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 فقد تغري اجتهاد الشيخ ألنه وقف على متابع لشهروأما حتسني الشيخ للخرب يف صحيح الرتغيب 

 
 و يف احلديث)) 2664قال الشيخ يف سلسلة األحاديث الصحيحة حتت رقم 

 ة حلديث شهر بن حوشب الذي فيه هذه اجلملة : " و هو اثن رجليه " , وشهادة قوي
 كنت ال أعمل هبا لضعف ) شهر ( حىت وقفت على هذا الشاهد , و فيه التهليل ) مائة

 ( مكان ) عشر ( و الكل جائز لثبوهتما . فاحلمد هلل على توفيقه , و أسأله املزيد
 ((من فضله

 
 عه فهل يعد الرتاجع عن اخلطأ تناقضاً اي عباد هللا !!قلت : فهنا يصرح الشيخ برتاج

 
 التناقض اخلامس عشر واجلواب عليه

 
عن مالك رمحه هللا بلغه أن ابن عباس : )كان يقصر يف الصالة يف مثل ما )) 42قال السقاف يف ص

يكون بني مكة والطائف ويف مثل ما بني مكة وعسفان ويف مثل ما بني مكة وجدة . . .( ضعفه 
( فقال : بالغا بدون اسناد ، فال يصح 1351برقم  426/  1االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )

/  109/  2( : قال ابن أيب شيبة )14/  3عن ابن عباس . ومن تناقضاته أنه قال يف )إرواء الغليل( )
رفة وبطن خنلة ، ( : ابن عيينة عن عمرو قال : أخربين عطاء عن ابن عباس قال : )ال تقصروا إىل ع1

فتدبروا  واقصروا إىل عسفان والطائف وجدة فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأمت( واسناده صحيح . اه
 (( ! فكان عليه أن ينبه على ذلك يف ختريج )مشكاة املصابيح( !

 
قلت : ال تناقض يف موقف فإن األثر الذي ضعفه يف ختريج املشكاة غري الذي صححه يف اإلرواء فإن 

 األثر يف املشكاة من فعل ابن عباس واألثر يف اإلرواء من قوله
 

مث لنفرض جداًل أن األثر هو هو فليس من تثريب على الشيخ أال جيد األثر مع اإلختالف عند غري 
 مالك ، مث جيده يف املصنف البن أيب شيبة

 
 واعلم أن كالم يف ختريج املشكاة كان منصباً على سند مالك
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 دس عشر واجلواب عليهالتناقض السا

 
حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص )أن النيب صلى هللا عليه وآله أمره أن )) 42قال السقاف يف ص

جيهز جيشا فنفذت االبل فأمره أن أيخذ على قالئص الصدقة فكان أيخذ البعري ابلبعريين إىل إبل 
 205/  5 حبسنه يف )إرواء الغليل( )الصدقة( رواه أبو داود واحلاكم والبيهقي وغريهم . حكم االلباين

وذكر طريق أيب داود وغريه . وتناقض فحكم بضعفه يف ختريج )مشكاة  برقم ( فقال : حسن . اه
 (( . فتأملوا ( فقال : وإسناده ضعيف اه2823( برقم 858/  2املصابيح( )

 
 إسناد أيب داود فقطضعف قلت مل يضعف الشيخ اخلرب يف ختريج املشكاة كما ادعى السقاف كاذابً بل 

 
وال يلزم من تضعيف السند فقد قال التربيزي )) رواه أبو داود (( فقال الشيخ " وإسناده ضعيف " 

 تضعيف املنت كما هو معلوم عند صغار الطلبة _ وجيهله السقاف _
 

ن من أجلها وقد أعاد الشيخ األلباين تضعيف احلديث سند أيب داود يف اإلرواء غري أنه أورد طريقاً حس
 احلديث

 
 التناقض السادس عشر

 
حديث : )اتركوا احلبشة ما تركوكم فإنه ال يستخرج كنز الكعبة إال ذو )) 43قال السقاف يف ص

( فقال 5429برقم  1495/  3السويقتني من احلبشة( ضعفه االلباين يف : ختريج )مشكاة املصابيح( )
حديث رقم  415/  2ححه يف صحيحته )مث وجدان أنه متناقض حيث ص : بسند ضعيف . اه

 (( ( فتدبروا اي أويل االلباب !772
 

قلت مل يضعف الشيخ األلباين هذا احلديث يف املشكاة وإمنا ضعف أحد أسانيده فقد علق على قول 
 التربيزي : " رواه أبو داود " بقوله " إسناده ضعيف "

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 يحة _ فأين التناقض _وقد أعاد تضعيف سند أيب داود يف سلسلة األحاديث الصح
 

 للخرب شواهد قوى هبا احلديثمث أورد 
 

 التناقض السابع عشر
 

( حديث : جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال : سأل رجل رسول 13) ) 43قال السقاف يف ص
 هللا صلى هللا عليه وآله فقال : أينام أهل اجلنة فقال : )النوم أخو املوت وال ميوت أهل اجلنة( رواه

( 5654برقم  1573/  3البيهقي يف شعب االميان . ضعفه إاللباين يف : ختريج )مشكاة املصابيح( )
برقم  74/  3قلت : وهو متناقض ، فقد صححه يف الصحيحة ) فقال : واسناده ضعيف . اه

 (( ( فتدبروا1087
 

صة حيث علق على قلت : مل يضعفه الشيخ يف املشكاة وإمنا ضعف سند البيهقي يف شعب اإلميان خا
 قول التربيزي " رواه البيهقي يف الشعب " بقوله " إسناده ضعيف "

 
وقد علمنا من األمثلة السابقة أن شرط الشيخ يف تعليقه على املشكاة الكالم اليت يشري إليها التربيزي 

 فقط
 

 وقد أعاد الشيخ تضعيف سند البيهقي يف الشعب مث صححه يف الصحيحة من طرٍق أخرى
 
 ناقض الثامن عشر والكالم عليهالت
 

حديث : عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال : )كان رسول هللا صلى هللا )) 44قال السقاف يف ص
عليه وآله إذا اتبع جنازة مل يقعد حىت توضع يف اللحد ، فعرض له حرب من اليهود فقال له : إان هكذا 

وآله وقال خالفوهم( رواه الرتمذي وأبو داود وابن نصنع اي حممد قال فجلس رسول هللا صلى هللا عليه 
ماجه وقال الرتمذي : هذا حديث غريب ، وبشر بن رافع الراوي ليس ابلقوي . قلت : ضعف االلباين 

( حيث زاد على ما ذكرانه من قول 1681رقم  529/  1احلديث يف ختريج )مشكاة املصابيح( )

This file was downloaded from QuranicThought.com



من طريق أخرى وفيها عبد هللا بن سليمان بن جنادة ابن  التربيزي فقال : )قلت : لكنه عند أيب داود
فضعفه إبقراره كالم الرتمذي على طريق من طرقه ، وبنصه على ضعف  أمية عن أبيه ومها ضعيفان( اه

( 1256برقم  258/  1الطريق االخرى . مث تناقض فوجدته حسن احلديث يف صحيح ابن ماجه )
 (( وإرواء الغليل( فعجبا له ! !وعزاه إىل ختريج )مشكاة املصابيح( )

 
قلت : أال تعرف أيها اجلهول أن احلديث الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفها حمتماًل ارتقت إىل 

 درجة احلسن لغريه
 

فالشيخ إمنا حكم على أحد أسانيد احلديث وأقر الرتمذي على حكمه على اإلسناد األول ولكنه مل 
 حيكم على املنت بشيء

 
 اخلربكتبه األخرى مبجموع الطريقني واعلم عبارة الشيخ يف املشكاة هي إشارة إىل حتسني   مث حسنه يف

 
 بل تعقيبه على قول التربيزي بقوله )) ولكن له .... (( يفيد اإلستدراك كما هو معلوم يف اللغة

 
وأحد فاحلكم على إسنادين من أسانيد اخلرب ابلضعف احملتمل ال يتناقض مع حتسينه وكيف يتناقض 

 القولني نتيجة لآلخر نعوذ ابهلل ابجلهل
 

 التناقض التاسع عشر واجلواب عليه
 

عن عروة بن الزبري قال : )كان ابملدينة رجالن أحدمها يلحد واالخر ال ))  44قال السقاف يف ص
رواه  يلحد ، فقالوا أيهما جاء أوال عمل عمله ، فجاء الذي يلحد لرسول هللا صلى هللا عليه وآله(

( وهو صحيح ، وحسنه احلافظ ابن حجر يف 1510/ برقم  388/  5لبغوي يف )شرح السنة( )ا
برقم  533/  1( . قلت : ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )128/  2التلخيص احلبري )

( من طريق أخرى عن عائشة 1558( فقال : وإسناده ضعيف الرساله وقد رواه ابن ماجه )1700
ناده ضعيف أيضا فيه عبد الرمحن بن أيب مليكة القرشي ، وهو عبد الرمحن بن أيب بكر ابن حنوه ، واس

قلت : فضعفه مطلقا . مث وجدانه متناقضا جدا  عبيد هللا القرشي ، وهو ضعيف كما يف )التقريب( . اه
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( فسبحان 1265و  1264برقم  260 - 259/  1حيث صحح احلديث يف صحيح ابن ماجه )
 (( هللا !

 
قلت : قول السقاف : )) فضعفه مطلقاً (( كذب فالشيخ ما زاد على أن تكلم على بعض أسانيد 

 وضعفها
 

وال يلزم من تضعيف األسانيد تضعيف املنت الحتمال وجود إسناد قوي للخرب أو تقوية هذه الطرق 
 لبعضها البعض

 
) والسقاف وإمنا حسنه لغريه مث إن الشيخ مل يصحح اخلرب عند ابن ماجة كما ادعى السقاف كاذابً 

 حيكم على األلباين ابلتناقض إذا حسن خرباً يف مكان وصححه يف آخر فهو دقيق يف هذا الباب !! (
 

فعليه يكون كالمه يف املشكاة متعلقاً ابلكالم على األسانيد وكالمه يف سنن ابن ماجة على املنت وقد 
 سني متنهقدمنا أنه ال تناقض بني تضعيف أسانيد اخلرب وحت

 
 ولكن السقاف ال يعقل فقد أعمى احلقد بصريته

 
 التناقض العشرون واجلواب عليه

 
حديث أيب هريرة أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وآله عن املباشرة للصائم )) 45قال السقاف يف ص

داود كما فرخص له وأاته آخر فسأله فنهاه فاإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذى هناه شاب . رواه أبو 
( إذ قال : يف 2006برقم  624/  1يف مشكاة املصابيح . ضعفه االلباين يف : )ختريج املشكاة( )

برقم  282/  1يف صحيح ابن ماجه ) النه صححه من طرق أخرىوهو متناقض  اسناده ضعف . اه
 (( فسبحان هللا ! . اه 2065صحيح أيب داود  -( فقال : صحيح 1369

 
خط جتد أن السقاف قد أجاب على نفسه بنفسه فهو يقر ويعرتف أن الطرق اليت  قلت أتمل ما حتته

 صححها الشيخ غري الطريق اليت ضعفها
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إِْفساُد ما أَبْلَرْمَت من " وال تناقض يف هذا ولو كان السقاف يفهم العربية لعرف أن معىن النقض عندهم 
 " _ كما يف لسان العرب َعْقٍد َأو بِناء

الم املتناقض هو الكالم الذي يفسد بعضه بعضاً وهذا غري متحقق فضعف أحد أسانيد وعليه يكون الك
 احلديث ميكن أن جيتمع مع صحة املنت وال يفسد هذا املعىن

 
 التناقض احلادي والعشرون واجلواب عليه

 
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال : )هنى رسول هللا صلى هللا عليه )):  47قال السقاف يف ص 

له عن مطعمني عن اجللوس على مائدة يشرب عليها اخلمر وأن أيكل وهو منبطح على وجهه( رواه وآ
برقم  40/  7( . قلت ضعفه االلباين يف : )إرواء الغليل( )3370( وابن ماجه )3774أبو داود )

( الشطر الثاين منه من طريق  3370( وابن ماجة )3774( فقال : منكر ، أخرجه أبو داود )1982
ري بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سامل عن أبيه به ، وقال أبو داود : )هذا احلديث مل كث

كالم االلباين قلت : وبنفس هذا السند الذي نقل   يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر( . . . اه
( 2716برقم  240/  2الطعن فيه ونقده عند ابن ماجه وبنفس الرقم أدخله يف صحيح ابن ماجه )

 (( ( فسبحان هللا ! ! وما أشد تناقضه !2394وعزاه لبعض كتبه متناقضا منها صحيحته )
 

 حيسب له ال عليه الشيخ قلت : موقف
 

وللشطر الثاين منه شاهد من حديث علي رضى هللا عنه : ))فقد قال يف اإلرواء  يف اجلزء برته السقاف 
عن صالتني و . . . أن آكل وأان منبطح على بطين . . . قال : ) هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ا ( من طريق عمر بن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي  19/  4. ( . أخرجه احلاكم ) 
بن أىب طالب قال : فذكره . وقال : ) صحيح األسناد ( . وتعقبه الذهيب بقوله : ) قلت : عمر واه ( . 

و ؟ وأما الشطر االول من احلديث فيغىن عنه قوله صلى هللا عليه وسلم : ) من  قلت : ومل يتبني يل من ه
 (كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة يدار عليها اخلمر (

 
 قلت : فأنت ترى أن الشيخ أورد شاهداً صحيحاً للشطر األول وأورد شاهداً للشطر الثاين توقف فيه
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و ))يقوي به اخلرب حيث قال بعد أن ضعف رواية جعفر عن الزهري  :  غري أنه يف الصحيحة وجد ما
 الشطر الثاين ، له شاهد من حديث علي ، قال : " هناين رسول

 هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالتني و قراءتني و أكلتني و لبستني ، هناين أن
 آكل و أانأصلي بعد الصبح حىت ترتفع الشمس و بعد العصر حىت تغرب الشمس ، و أن 

 منبطح على بطين ، و هناين أن ألبس الصماء و أحتيب يف ثوب واحد ليس بني فرجي و
 ( عن أيب أمحد الزبريي حدثنا عمر 119/  4بني السماء ساتر " . أخرجه احلاكم ) 

 بن عبد الرمحن عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه . و قال : " صحيح اإلسناد " ، و
 لت : عمر واه " . قلت : مل ينكشف يل من هو ؟ بعد مزيدتعقبه الذهيب بقوله : " ق

 البحث عنه ، على أنه وقع يف " تلخيص الذهيب " : " عمرو " ابلواو . فاهلل أعلم .
 و وجدت له شاهدا آخر بلفظ : " ال أتكل منكبا و ال ختطى رقاب الناس يوم اجلمعة "

 196/  13و عنه ابن عساكر ) زوائده (  - 1/  52. رواه الطرباين يف " األوسط " ) 
 ( عن أيب اليمان احلكم بن انفع قال : أخربان أرطأة بن املنذر عن عبيد هللا 2 /

 بن رريق عن عمرو بن األسود عن أيب الدرداء مرفوعا . و قال : " ال يروى عن أيب
 الدرداء إال هبذا اإلسناد ، تفرد به أرطأة " . قلت : و هو ثقة ، و كذلك سائر

 ه غري عبيد هللا بن رريق . ) كذا ابإلمهال ( ، و وقع يف " ابن عساكر "روات
 إبعجام احلرف الثاين بنسبته : ) األهلاين ( و مل أعرفه ، و قد قال اهليثمي يف "

 ( : " رواه الطرباين يف " األوسط " و رجاله ثقات " . 24/  5اجملمع " ) 
 الزوائد " من االنكباب ، و وقع يف) تنبيه ( : " منكبا " هكذا وقع مقيدا يف " 

 " اجملمع " و " ابن عساكر " : " متكئا " من االتكاء ، و بوب له اهليثمي : "
 ابب األكل متكئا " . و هللا أعلم . مث تكشفت يل أمور : األول : أن " عبد هللا

 نبن رريق " وقع فيه خطآن : أحدمها : من الناسخ ، و الصواب رواية : " عبد هللا ب
 برتقيمي ( . - 33/  3/  1رزيق " ، كذا يف نسخة جيدة من " املعجم األوسط " ) 

 و اآلخر : من أحد الرواة ، انقلب امسه عليه ، و الصواب فيه : " رزيق أبو عبد
 ( ، و كذلك 54/  4هللا " ، نبه على ذلك األمري ابن ماكوال يف " اإلكمال " ) 

 التاريخ " و " اجلرح " و " ثقات ابن حبان " )أوردوه يف كتب الرتاجم ، مثل : " 
 ( و غريها . 239/  4

 الثاين : أن الرجل معروف ، و لكنه خمتلف فيه ، فقال أبو زرعة : " ال أبس به " .
 و ذكره ابن حبان يف " الثقات " كما تقدم ، و لكنه تناقض فأورده يف " الضعفاء "

 ء ال تشبه حديث األثبات ، ال جيوز( ، فقال : " ينفرد أبشيا 301/  1أيضا ) 
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 االحتجاج به إال عند الوفاق " . و لذلك قال احلافظ يف " التقريب " : " صدوق له
 أوهام " .

 الثالث : أن اهليثمي تناقض فيه أيضا ، فقد رأيت آنفا أنه وثق رجاله دون استثناء
 " األوسط " و فيه( : " رواه الطرباين يف  178/  2، مث رأيته قال يف موضع آخر ) 

 قال األزدي : ال يصح حديثه " . و قلده املعلق على " -كذا   -عبد هللا بن زريق 
 ( كعادته ، فإن الرجل ال علم عنده هبذا الفن ، و 52و  50/  1املعجم األوسط " ) 

 كل ما أثقل به كاهل احلواشي و التعليقات إمنا هو جمرد النقل الذي ال يعجز عنه
 ! و يبدو يل أن اهليثمي بعد أن ذكر هذا عن األزدي ، تبني له ما سبقأي طالب علم 

 حتقيقه أن عبد هللا بن رزيق هو رزيق أبو عبد هللا ، و بناء عليه وثق رجاله
 لتوثيق أيب زرعة و ابن حبان إايه ، و لعله مل يتنبه لتناقض ابن حبان فيه . و

 هللا أعلم .
 : " متكئا " ألمرين : أحدمها : أنه كذلك يفالرابع : أن الصواب يف منت احلديث 

 النسخة اليت سبقت اإلشارة إليها من " األوسط " . و اآلخر : أنه وقع كذلك يف "
 ضعفاء ابن حبان " ، و يف " اجلامع الكبري " للسيوطي معزوا للطرباين و ابن عساكر

 (( أعلم . و عليه فال يصلح االستشهاد به حلديث الرتمجة كما هو ظاهر . و هللا
 

قلت : بقي أن نقول أن الشيخ األلباين مل يصحح اخلرب يف سنن ابن ماجة وإمنا حسنه فقط _ لغريه _ 
ويظهر من الكالم أعاله يف الصحيحة ملاذا حسنه غري أن الشيخ تبني له الحقاً أن الشاهد ال يصلح 

 للباب فنبه على ذلك على عادته _ رمحه هللا _ يف الرجوع إىل احلق
 

وبنفس هذا السند الذي نقل الطعن فيه ونقده عند ومن هذا يتبني لك عظيم تدليس السقاف بقوله " 
( وعزاه لبعض كتبه 2716برقم  240/  2ابن ماجه وبنفس الرقم أدخله يف صحيح ابن ماجه )

 " ( فسبحان هللا2394متناقضا منها صحيحته )
 

كمه على السند وليس كذلك فأنت ترى أنه يف مجيع  فالسقاف أراد إيهام القراء أن الشيخ األلباين ح
 كتبه ضعف سند ابن ماجة وإمنا حسنه لغريه للشواهد

 
 " فسبحان هللا ! ! وما أشد تناقضه !ومن ركاكة ألفاظ السقاف قوله :" 
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قوله : " وما أشد " معطوفة على " فسبحان هللا " كقولك " سبحان هللا وحبمده " فانظر كيف وصف 
 ني ابلتناقض من حيث ال يقصد مث ينتقد لغة الشيخ األلباين وهللا املستعانرب العامل

 
 
 
 
 

 التناقض الثاين والعشرون واجلواب عليه
 

حديث : )التائب من الذنب ، كمن ال ذنب له( ذكره االلباين يف الضعيفة : )) 46قال السقاف يف ص
( . 4250عود فرواه ابن ماجه )( وضعفه ، وقال : أما حديث ابن مس616و  615برقم  82/  2)

برقم  418/  2مث تناقض فأورده يف صحيح ابن ماجه ) . . ورجال اسناده ثقات لكنه منقطع اه
 ((( . فسبحان هللا !4250( مشريا لنفس رقم احلديث يف ابن ماجه )3427

 
 قلت : هنا دلس السقاف تدليساً قبيحاً 

 
( يف سلسلة األحاديث ن الذنب ، كمن ال ذنب لهالتائب مفإن الشيخ األلباين مل يذكر حديث )

 الضعيفة هبذا اللفظ املختصر
 

و إذا أحب هللا عبدا مل يضره التائب من الذنب كمن ال ذنب له , ))وإمنا ذكره يف الضعيفة هبذا اللفظ 
 (( ذنب

 
ماجة  ، وحسن الطرف األول منه يف سنن ابنفالشيخ األلباين إمنا ضعفه يف الضعيفة هبذا التمام 

 لشواهده
 

بل إن الشيخ حسن الطرف األول منه يف سلسلة األحاديث الضعيفة اليت ينقل عنها السقاف األفاك 
من  و النصف األول من احلديث له شواهد: ))  وهو خيرج احلديث املذكور أعاله حيث قال الشيخ
 حديث عبد هللا
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 ( 4250رجه ابن ماجه ) بن مسعود و أيب سعيد األنصاري . أما حديث ابن مسعود , فأخ
 ( و الطرباين يف " املعجم الكبري 2/  100و أبو عروبة احلراين يف " حديثه " ) ق 

 ( و القضاعي يف " 210/  4( و عنه أبو نعيم يف " احللية " )  1/  71/  3" ) 
 ( من طريق عبد 358( و السهمي يف " اتريخ جرجان " )  1/  2/  1مسند الشهاب " ) 

 جلزري عن أيب عبيدة عنه . و رجال إسناده ثقات , لكنه منقطع بني أيبالكرمي ا
 و أبيه . و أما حديث أيب سعيد األنصاري , -و هو ابن عبد هللا بن مسعود  -عبيدة 

 10( و أبو نعيم يف " احللية " )  1/  245/  2فأخرجه ابن منده يف " املعرفة " ) 
 بن أيب سعيد األنصاري عن أبيه مرفوعا به( من طريق حيىي بن أيب خالد عن ا 398 /

 . و زاد يف أوله : " الندم توبة " . و هذه الزايدة هلا طريق أخرى صحيحة عن ابن
 ( 1150( . و انظر رقم )  642مسعود , و هي خمرجة يف " الروض النضري " رقم ) 

 اوي يف "فإنه فيه من حديث أيب هريرة . و أما هذا اإلسناد فهو ضعيف كما قال السخ
 140/  2/  4( , و علته حيىي بن أيب خالد , قال ابن أيب حامت )  313املقاصد " ) 

 ( : " جمهول " . و كذا قال الذهيب . و نقل احلافظ يف " اللسان " عن أيب حامت
 أنه قال : " و هذا حديث ضعيف , رواه جمهول عن جمهول " . يعين حيىي هذا , و ابن

 : هكذا وقع يف " احللية " ) أيب سعيد ( , و كذا وقع يف " أيب سعيد . ) تنبيه (
 املقاصد " و " اجلامع الصغري " و غريمها . و وقع يف " املعرفة " ) أيب سعد ( و

 ( هذا احلديث , فيبدو أنه الصواب . 378/  2/  4يف ترمجته أورد ابن أيب حامت ) 
 التمام . و طرفه األول منه و مجلة القول : أن احلديث املذكور أعاله ضعيف هبذا

 ((لشواهده  -يعين ابن حجر  -, و قد قال السخاوي : " حسنه شيخنا  حسن مبجموع طرقه
 

 قلت: أال لعنة هللا على الكاذبني
 

 التناقض الثالث والعشرون واجلواب عليه 
صدق( رواه حديث : )التجار حيشرون يوم القيامة فجارا اال من اتقى وبر و : )) 47قال السقاف يف ص

الرتمذي وابن ماجه والدارمي عن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وآله ورواه البيهقي يف 
شعب االميان عن الرباء وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال االلباين مضعفا للحديث يف 

كالمه   ه ضعيف . اه( : قلت : واسناد2800و  2799برقم  852/  2خريج )مشكاة املصابيح( )
 (( ( !994برقم  729/  2قلت : الرجل متناقض على عادته ، فقد أورده يف صحيحته )
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 قلت : ال تناقض يف موقف الشيخ فحكمه يف حتقيق املشكاة خمتٌص بسند الرتمذي 

 
 به مث جاء يف سلسلة األحاديث الصحيحة وأعاد تضعيف سند الرتمذي غري أنه أورد للخرب شاهداً قواه 

 
 التناقض الرابع والعشرون واجلواب عليه 

 
حديث )الدواوين ثالثة : ديوان ال يغفره هللا : االشراك ابهلل يقول هللا عزوجل )) 47قال السقاف يف ص

: )إن هللا ال يغفر أن يشرك به( ، وديوان ال يرتكه هللا : ظلم العباد فيما بينهم حىت يقتص بعضهم من 
هللا به ظلم العباد فيما بينهم وبني هللا ، فذاك إىل هللا ، إن شاء عذبه وإن شاء بعض ، وديوان ال يعبأ 

جتاوز عنه( قال صاحب )مشكاة املصابيح( رواه البيهقي يف )شعب االميان( . قلت : ضعفه االلباين يف 
 ( فقال : ورواه أمحد أيضا ، وسنده ضعيف اه5133برقم  1419/  3)ختريج املشكاة( )

( ! واحلديث يف 1927برقم  560/  4جيب الغريب أان وجدانه قد ذكره يف صحيحته )مث من الع
 (( ( . فتأمل7474و  7473برقم  52/  6)شعب االميان( لالمام احلافظ البيهقي )

 
 قلت : قد أتملت فوجدتك إما جاهل أو تتجاهل 

 
 فإن احلديث املوجود يف املشكاة غري احلديث املوجود يف الصحيحة 

 
فر و ظلم ال يغفر الظلم ثالثة , فظلم ال يرتكه هللا و ظلم يغلفظه ))ديث املوجود يف الصحيحة هذا فاحل

 الذي ال يغفر , فالشرك ال يغفره هللا , و أما الظلم الذي يغفر , فظلم العبد  , فأما الظلم  
 فيما بينه و بني ربه , و أما الظلم الذي ال يرتك , فظلم العباد , فيقتص هللا  

 ((بعضهم من بعض
 

 قلت : فليس فيه زايدة الدواوين ثالثة 
 

 لكن احلديث  وقد الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة : ))
 عندي حسن , فإن له شاهدا من حديث السيدة عائشة رضي هللا عنها مرفوعا به حنوه ,  
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 يث حنوه و قد  و فيه زايدة بلفظ : " الدواوين عند هللا عز وجل ثالثة .. " احلد
 (( ( 5133خرجته يف " األحاديث الضعيفة " و " املشكاة " ) 

 
قلت : فتأمل أشار الشيخ إىل ما كان قد خرجه قدمياً وعليه لو أصر السقاف على أن حكم الشيخ 

 متناقض فالشيخ قد تراجع بدليل ما تقدم 
 

هد هلذه اللفظة وحيسن بقية والصواب أن الشيخ يضعف احلديث بلفظ " الدواوين " لعدم وجود شا
 اخلرب ألن له شاهداً كما صرح بذلك 

 
" ضعفه األلباين " كذب على الشيخ فإن قول احملدث " إسناده ضعيف " ال يعين تضعيف  أيها  قولكو 

 منت احلديث 
 

والسقاف يقر هبذه احلقيقة يف بعض كتبه فقد قرر يف تعليقه على دفع شبه التشبيه أن السند قد يكون 
 حيحاً ويكون املنت فيه ما بنكرص
 

وحنن يف شك من هذه الزايدة اليت فيها ذكر املوسى والساعد ونعتقد أن : ))217قال السقاف يف  ص 
من مل يوردها من احلفاظ الذين يف ذكرانهم قد أصابوا وإن كان سندها صحيحا فقد يصح السند ويف 

 (( املنت ما ينكر
 

 ويكون املنت صحيحاً ابلشواهد وال يكون القول متناقضاً لسند ضعيفاً قلت : فال يستبعد إذن أن يكون ا
 

 وقد ذكرت هذا ألبني أن السقاف مل يؤتى من جهله وإمنا أيت من سوء طويته 
 
 
 

 التناقض اخلامس والعشرون واجلواب عليه 
حديث : )من هجر أخاه سنة ، فهو كسفك دمه( رواه أبو داود ضعفه )) 48قال السقاف يف ص

( فقال : إسناده لني . مث ذكره 5036/ رقم  1401/  3اللباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )ا
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( وىف )سلسلته الصحيحة( 6457برقم  365/  5مصححا إايه يف )صحيح اجلامع الصغري وزايدته( )
 (( واعتذر هنالك حيث مل ينفعه االعتذار( 928برقم  635/  2)
 

ة على حقد على الشيخ األلباين فإن الشيخ صرح برتاجعه ومع ذلك قلت : هذا املثال من أدل األمثل
 ال ينفعهقاضياً على الشيخ األلباين أبن اإلعتذار  نفسه فالسقاف ينصب

 
وايليت شعري ماذا تريد من األلباين ؟ أتريد منه أن يستمر على اخلطأ ؟ أم تريد منه أال خيطيء أصاًل ؟ 

 فكيف يكون بشراً إذن ؟ 
 

يف املقدمات أن العلماء تتغري أقواهلم دون التصريح ابإلعتذار ومع ذلك ال يطعن فيهم بذلك  وقد قدمنا
 ، فما ابلك مبن اعتذر !! 

 
 والسقاف نفسه وقع له عدٌد من التناقضات وال جنده يصرح ابعتذار !!

 
 التناقض السادس والعشرون 

 
على أحدكم كلكم بنو آدم ليس  حديث : )إن أنسابكم هذه ليست بسبة: )) 48قال السقاف يف ص

الحد على أحد فضل إال بدين وتقوى . . .( رواه االمام أمحد . صححه االلباين يف )سلسلته 
( وأخطا يف ضبط لفظة )أنسابكم( فذكرها )مسابكم( غلطا ، وزاد 1038برقم  32/  3الصحيحة( )

سند صحيح على شرط مسلم إال  قلت : وهذا غلطا قبل لفظة )ليست( واوا . وقال يف خترجيه هنالك :
ابن هليعة وهو صحيح احلديث إذا روى عنه أحد العبادلة وهذا من رواية عبد هللا بن وهب عنه فهو 

كالمه . قلت : وقد خالف كالمه هذا فضعف نفس احلديث وأعله اببن هليعة يف كتاب   صحيح . اه
( حيث قال : قلت : وهذا 310يث )( حد189)غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام( ص )

( رواه أمحد والطرباين وفيه ابن هليعة 84/  8سند ضعيف من أجل ابن هليعة ، قال اهليثمي يف اجملمع )
 حيث مل يدر الرجل أنه أورده يف صحيحته ، فسبحان املوفق  فتأملوا اي أويل االبصار وفيه لني . . . اه

)) 
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نه يف غاية املرام إمنا ضعف سند أمحد وحق له ذلك فإنه من رواية قلت : ال تناقض يف موقف الشيخ فإ
حيىي بن إسحاق عن ابن هليعة _ وهي بعد اختالط ابن هليعة _ ، ولكنه يف الصحيحة وجد احلديث 

 من رواية عبدهللا بن وهب عن ابن هليعة _ وهي صحيحة 
 

فإن غاية املرام من  ا دلس السقاف موكالم الشيخ يف الصحيحة متأخر عن كالمه يف غاية املرام ال ك
_ وإن كان اتريخ الطبعة الثالثة منه متأخر فإنه طبع كتب الشيخ القدمية اليت طبعها املكتب اإلسالمي 

 طبعته الثالثة دون مراجعة بدليل أنه مل يكتب هلا مقدمًة خاصة على عادته يف كتبه _
 

 املنت ضبط ما حتذلق به السقاف على الشيخ األلباين يف بوأما جوا
 

ولعلها يف بعض   ( 2/  49)  أخذ لفظة " مسابكم " من مسند الروايينفأقول فيه : إن الشيخ األلباين 
 املخطوطات اليت نقل عنها الشيخ ومل نرها غري أن الشيخ نبه على أن رواية أمحد بلفظ " أنسابكم "

 
 واجلواب عليه  لسابع والعشرونالتناقض ا

 
حديث : )إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها ، ))   : 49قال السقاف يف ص

وحرم أشياء فال تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها( رواه الدارقطين 
( فقال : ضعيف . مث 4( برقم )17وحسنه النووي . هذا احلديث ضعفه االلباين يف )غاية املرام( ص )

( فقال : رواه الدارقطين وغريه وهو حديث 43سنه يف ختريج كتاب )االميان( البن تيمية ص )تناقض فح
 (( فما هذا التناقض ؟ ! حسن بشاهده القوي قبله . اه

 
قلت : لقد أجاد األلباين يف تتبع طرق اخلرب يف غاية املرام أميا إجادة غري أنه مع كل ما بذل من جهد مل 

 اخلرب يقف على شاهٍد يقوي به 
 

 مث إنه وقف على ذلك الشاهد يف تعليقه على كتاب اإلميان فحسن اخلرب 
 

 فكان ماذا ؟!!
 واجلواب عليه  الثامن والعشرونالتناقض 
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حديث : )أحب االمساء إىل هللا عبد هللا وعبد الرمحن ، وأصدقها حارث )):  50قال السقاف يف ص 
وأبو داود والنسائي والبيهقي وغريهم . صححه االلباين  ومهام وأقبحها حرب ومرة( . رواه االمام أمحد

( مث وجدانه أنه متناقض حيث ضعفه يف االرواء 1040/ برقم  33/  3فذكره يف السلسلة الصحيحة )
 408/  4وقال بعد ذلك يف االرواء ) ( حيث قال : )ضعيف( . اه1178حديث رقم  408/  4)

ناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب ، قال الذهيب : السطر الثاين من أسفل( : قلت : وهذا اس
أقول اي أستاذ ألباين : الذهيب  )اليعرف هو وال الصحايب إال هبذا احلديث( . وقال احلافظ : جمهول . اه

وذكره ابن حبان يف  ( وثق . اه1395/  3909برقم  274/  2قال عن هذا الرجل يف الكاشف )
طبعة دار الفكر( وذكره البخاري يف  226/  7فظ ابن حجر )الثقات كما يف هتذيب التهذيب للحا

يف االدب  2حديث رقم  1682/  3واحلديث رواه مسلم يف صحيحه ) ( فاستيقظ53/  7اترخيه )
 طبعة حممد فؤاد عبد الباقي : بلفظ : إن أحب أمسائكم إىل هللا عبد هللا وعبد الرمحن(

( بلفظ : )تسموا أبمساء االنبياء 1178/  408/  4واء )قلت : واحلديث الذي أورده االلباين يف االر 
وأحب االمساء إىل هللا عبد هللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة( وحكم عليه 

ابلضعف مطلقا ، وهو صحيح بال ريب لقول احلافظ الذهيب يف عقيل بن شبيب : )وثق( كما قدمناه 
( : أخرج مسلم من حديث املغرية بن شعبة عن 578/  10يف الفتح )ولرواية مسلم له ولقول احلافظ 

 ((  النيب صلى هللا عليه وآله قال : )إهنم كانوا يسمون أبمساء أنبيائهم والصاحلني قبلهم(
 

قلت : هنا كذب السقاف ودلس فإن احلديث الذي ضعفه الشيخ األلباين غري احلديث صححه يف 
 الصحيحة 

 
وأحب االمساء إىل هللا عبد هللا وعبد الرمحن ، وأصدقها  تسموا أبمساء االنبياء))لفظه فاحلديث يف اإلرواء 

 (( حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة
 

فضعفه الشيخ األلباين هبذا التمام من أجل تلك الزايدة اليت حتتها خط ونبه على صحة بقية احلديث 
 (( ( 1040الصحيحة ( )  ولتمام احلديث شاهد مرسل صحيح ، خرجته يف )بقوله : ))

 
 قلت : فالشيخ صحح اخلرب أيضاً يف اإلرواء وعزا إىل الصحيحة فكيف يتناقض احلكمان وهللا املستعان 

 
وأما ما ذكره السقاف يف حق عقيل بن شبيب فمن جهاالته فإن الذهيب يف حقه " وثق " إمنا قصد به 

 توثيق ابن حبان الذي ال يعتد به السقاف 
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يعتد الذهيب هبذا التوثيق _ إذ ليس كل توثيق معتداً به _ فحكم على الراوي أبنه ال يعرف وهلذا مل 

 وكذا فعل ابن حجر يف التقريب فحكم عليه ابجلهالة وذكره يف امليزان 
 

وأما جعل السقاف ذكر البخاري للراوي يف التاريخ تعدياًل فليس هذا حمل اتفاق بل إن السقاف نفسه 
 _ 139ى وكيع بن حدس _ وذلك يف تعليقه على دفع الشبه صحكم ابجلهالة عل

 
الكبري وتصحيح الرتمذي حلديثه بل وقال هذا مع ذكر ابن حبان له ثقات وذكر البخاري له يف التاريخ 

 فيه الذهيب يف الكاشف " وثق "
 

 فما هذا التناقض اي صاحب تناقضات األلباين الواضحات ؟
 

شاهداً حلديث )) تسموا أبمساء األنبياء (( فمن جهله بقواعد التقوية وأما جعل السقاف لرواية مسلم 
فإن حديث مسلم ليس فيه لفظة " تسموا أبمساء األنبياء " بل وليس فيها لفظة " وأصدق األمساء .... 

 " وقد نبه على هذا الشيخ األلباين يف اإلرواء واطلع عليه السقاف ولكن !!!
 

هو حكاية لفعل بين إسرائيل وال يقوم فعل من قبلنا يف التشريع مقام أمر وأما حديث املغرية بن شعبة ف
النيب صلى هللا عليه  ألمرالنيب صلى هللا عليه وسلم فال يصلح حكاية فعل األولني أن يكون شاهداً 

 وسلم 
 التناقض التاسع والعشرون  واجلواب عليه 

 
م فأعدوا( رواه اخلطيب عن الرباء بن عازب حديث : )اخواين ملثل هذا اليو : ))51قال السقاف يف ص 

( فقال : ضعيف 245برقم  114/  1 . ضعف احلديث االلباين يف )ضعيف اجلامع الصغري وزايداته(
 4مث وجدته أنه متناقض حيث صححه فذكره يف )السلسلة الصحيحة( ) 2076، االحاديث الضعيفة 

 ((( 1751حديث رقم  344 /
 

حلديث يف الضعيفة كما عزا إىل الشيخ األلباين يف ضعيف ملا وجدته وهذا قلت : لو رجعت إىل رقم ا
 يدل على تراجع الشيخ _ رمحه _ تضعيفه إىل تصحيحة وحتويله له من الضعيفة إىل الصحيحة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 علماً أبن الشيخ مل يصححه وإمنا حسنه _ ولكن السقاف يتالعب ابأللفاظ _
 

 التناقض الثالثون واجلواب عليه 
حديث : )كفى ابملرء إمثا أن يضيع من يقوت( رواه أبو داود والنسائي ))  52قاف يف صقال الس

( 153واحلاكم . قال االلباين مضعفا للحديث يف )غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام( ص )
 3)قلت : وجدته متناقضا حيث حسنه يف )إرواء الغليل(  ( : ضعيف هبذا اللفظ . . . اه245برقم )

 (( . فتأملوا اي قوم ! ! ( هبذا اللفظ حيث قال يف آخر سطر : )فاحلديث حسن( اه407 /
 

قلت : كل ما يف األمر أن الشيخ كان قد ضعف احلديث يف غاية املرام ويف اإلرواء حيث قال : " 
 صحيح بغري هذا اللفظ "

 
 (( وحسن اخلرب هبذا الشاهد  مث صرح ابلرتاجع يف اإلرواء حيث قال : " مث وجدت له شاهداً ....

 
 والرجوع إىل احلق فضيلة ال يعدها رذيلًة إال األراذل 

 
 واجلواب عليه التناقض احلادي والثالثون 

 
حديث أن معاذا رضي هللا عنه قال : اي رسول هللا وإان ملؤاخذون مبا نتكلم : )) 53قال السقاف يف ص

س يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم ؟ !( قلت به فقال صلى هللا عليه وآله : )وهل يكب النا
من الطبعة الثامنة فقال : )رواه الرتمذي  185: ضعف االلباين احلديث يف ختريج )شرح الطحاوية( ص 

بسند فيه انقطاع وقد بني ذلك احلفاظ ابن رجب احلنبلي يف شرح االربعني بياان شافيا فرياجعه  -وغريه 
اجلامع وزايداته( وهو قطعة  ومن عجيب وغريب تناقضاته أنه صححه يف )صحيح. قلت :  من شاء( اه

( السطر اخلامس وقال : )صحيح ، ختريج اميان 5012حديث  30/  5من حديث طويل . انظر )
 ((( 412، االرواء  2و  1ابن أيب شيبة 

 
 ذي فقط !!قلت : الشيخ األلباين يف تعليقه على شرح الطحاوية إمنا تكلم على سند الرتم

 
 ويف بقية املواضع تكلم املنت ومجع الشواهد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
وقد قدمنا مراراً وتكراراً أن تضعيف السند ال يلزم منه تضعيف املنت فقول السقاف : )) ضعفه يف تعليقه 

 على شرح الطحاوية (( كذٌب صريٌح 
 

 التناقض الثاين والثالثون واجلواب عليه
ويف لفظ  -شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : )إذا زوج  حديث عمرو بن)):  54قال السقاف يف ص

فال ينظرن إىل ما دون السرة والركبة فإنه عوره( رواه أبو  -ويف لفظ عبده  -أحدكم جاريته  -أنكح 
وقد  ( : حسن . اه1803برقم  207/  6داود . صححه االستاذ االلباين فقال يف )إرواء الغليل( )

إقرأ كامل الصفحة( علما أبنه  247برقم  266/  1يف )االرواء( )حكم على احلديث ابلصحة أيضا 
 2( . مث رأيته قد حكم بضعفه يف )السلسلة الضعيفة( )244قال يف املوضع االول يف االرواء هو برقم )

فسبحان هللا ! ! وضعفه أيضا يف )ضيف اجلامع  ( فقال : ضعيف مضطرب . اه956برقم  372 /
 (( (632برقم  190/  1الصغري وزايدته( )

 
قلت : إمنا حسنه الشيخ األلباين يف اإلرواء ابلنظر إىل ظاهر مث ملا اطلع على املزيد من طرقه تبني له أن 

 الراوي عن عمرو بن شعيب قد اضطرب فيه _ كما شرحه يف الضعيفه _
 

وقد شرحت هذا وعليه فإن هذه فضيلة حتسب للشيخ األلباين يف رجوعه إىل احلق وتنبهه للعلل اخلفية 
 يف املقدمات غري أين سأضيف مثااًل جديداً على تراجعات األئمة عن أخطائهم 

 
( : )) املعروف عن اإلمام أمحد أنه ضعفه ومل أيخذ به 444_443قال ابن رجب يف شرح البخاري )

 _ يعين حديث محنة يف احليضة الشديدة _ ((
 

 رجع إىل القول حبديث محنة واألخذ به وهللا أعلم (( مث قال : )) ولكن ذكر أبو بكر اخلالل أن أمحد 
 

 قلت : فلأللباين أسوة يف هذا اإلمام 
 

 التناقض الثالث والثالثون واجلواب عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



حديث : )إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله أكثر ما كان يصوم من االايم )):  55قال السقاف يف ص
للمشركني ، وأان أريد أن أخالفهم( . صححه االلباين يف السبت واالحد ، وكان يقول إهنما يوما عيد 

( فقال : اسناده حسن ، وصححه 2168يف احلاشية برقم  318/  3تعليقه على صحيح ابن خزميه )
( . انصر 62 - 61( من طريق املصنف وانظر كتايب )حجاب املرأة املسلمة( )ص 941ابن حبان )

إىل كتاب من كتبه وال خيطئ يف رقم الصفحة أو اجمللد ، فإنين  قلت : أشتهي أن حييل الشيخ االلباين اه
مل أتتبعه يف مسألة إال وجدته مل يصب يف االحالة على رقم الصفحة ، وأعتقد أنه يفعل ذلك كثريا 

للتمويه وإضاعة الباحث عن أن يصل إىل اهلدف ! ونعود فنقول : مل جند كالمه على حديث )صوم يوم 
( وقد حسنه 90من حجاب املرأة املسلمة ، وإمنا وجدانه ص ) 62 - 61ة السبت واالحد( صحيف

( 1099برقم  219/  3بل صححه هناك . قلت : مث تناقض الشيخ فضعفه يف )السلسلة الضعيفة( )
 (( فتدبروا !

 
قلت : لقد صرح الشيخ األلباين برتاجعه يف سلسلة األحاديث الضعيفة حيث قال : )) ومل أكن قد 

 ة فحسنت مثة إسناده والصواب ما اعتمدته ((ذه العلة يف تعليقي على صحيح ابن خزميتنبهت هل
 

قلت : هللا أكرب الرجوع إىل احلق فضيلة ولكنها عند السقاف مما يشنع به على املرء وكأنه يريد ملن أخطأ 
 أن يستمر على خطئه 

 
 والسقاف خلبثه وفساد طويته كتم تراجع الشيخ 

 
لباين ال حييل ابلصورة الصحيحة فهذا ابطل يعرفه كل من له خربة بكتب الشيخ مث إن وأما زعمه أن األ

 عامة كتب الشيخ مفهرسة بطريقة جيدة جيداً تعني القاريء على الوقوف على ما أراد بسهولة 
 

 واجلواب عليه التناقض الرابع والثالثون 
( : 921برقم  41/  4ء الغليل( )قال صاحب منار السبيل كما يف )إروا: )) 56قال السقاف يف ص

ويف اخلرب )إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد( . قلت : قال االلباين يف )االرواء( يف املوضع املذكور : 
( بلفظ : )ثالث دعوات 1797برقم  406/  4ضعيف . مث صحح ذلك يف )السلسلة الصحيحة( )
 ((( فتأملوا !ال ترد : دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، ودعوة املسافر
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 قلت : أتملنا فوجدانك كذاابً 
 

 فإن احلديث املذكور يف اإلرواء هو حديث عبدهللا بن عمر : )) إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد ((
 

ال ترد : دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، وأما احلديث يف الصحيحة فهو حديث أنس : )) ثالث دعوات 
 (( ودعوة املسافر

 
حايب غري الصحايب واملنت غري املنت بل إن حديث ابن عمر خمصص حلديث أنس فإن فيه قلت : فالص
الدعة عند الفطر فهذه فائدة مل يرد هبا حديث أنس وإمنا جاء بفضل دعاء الصائم مطلقاً _ أفضلية هذه 
 حال صيامه ال فطره فتأمل !!! _  يف والظاهر أنه

 
 ؟!!، فأين التناقض يف موقف الشيخ اي أويل األبصاروعليه فإن هذا املخصص حلديث أنس ال يثبت 

 
 التناقض اخلامس والثالثون 

 
حديث سيدان جابر قال : )ذبح النيب صلى هللا عليه وآله يوم الذبح  : )) 56قال السقاف يف ص

كبشني أقرنني أملحني فلما وجههما قال : إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واالرض حنيفا وما 
شركني ، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ، ال شريك له ، وبذلك أمرت وأان أان من امل

من املسلمني ، اللهم منك ولك ، عن حممد وأمته ، بسم هللا وهللا أكرب ، مث ذبح( رواه االمام أمحد يف 
/  1ج املشكاة( )مسنده وأبو داود وابن ماجه والدارمي . قلت : ضعف االلباين هذا احلديث يف )ختري

( فقال : من طريق أيب عياش عن جابر . وأبو عياش هذا هو املعافري املصري ومل 1461برقم  459
إىل تليني حديثه . ووقع يف طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي  يوثقه أحد ، وأشار احلافظ يف التقريب

غري روايته عن الشاميني وهذا آخر ، لكن السند بذلك ضعيف : فيه امساعيل بن عياش وهو ضعيف 
وهذه منها . مث قوله يف احلديث : على ملة ابراهيم . مل يرد إال يف رواية أيب داود وهي شاذة عندي 

( حيث 351/  4قلت : تناقض فحسن احلديث يف )إرواء الغليل( ) وكأهنا مدرجة ، وهللا أعلم . اه
بن عقيل وفيه كالم ال ينزل به حديثه عن قال : قلت : واسناده حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم غري ا

كالم االلباين قلت : اي شيخ انصر كيف تقول : )ال ينزل به حديثه عن رتبة احلسن(   رتبة احلسن . . اه
: ال يرتقي  -الذهيب  -( : قلت 205/  6وقد قال احلافظ الذهيب يف ترمجته يف )سري أعالم النبالء( )
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أي احلسن . وقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف ترمجته يف  اهخربه إىل درجة الصحة واالحتجاج 
دار الفكر( : أ( ذكره ابن سعد وقال : كان منكر احلديث ال حيتجون  13/  6هتذيب التهذيب )

( وقال علي بن املديين حبديثه وكان كثري العلم . ب( وقال بشر بن عمر : كان مالك ال يروي عنه . ج
 يروي عنه . د( وقال يعقوب بن شيبة : عن ابن املديين : مل يدخله مالك يف  : وكان حيىي بن سعيد ال

( وقال يعقوب بن أيب شيبة : صدوق يف حديثه ضعف شديد جدا . و( وقال سفيان بن عيينة كتبه . ه
: مرتوك احلديث . ز( وقال االمام أمحد : منكر احلديث . ح( وقال ابن معني : ال حيتج حبديثه . ط( 

أبو زرعة : خمتلف عنه يف االسانيد . ي( وقال أبو حامت : لني احلديث ليس ابلقوي ، وال ممن وقال 
حيتج حبديثه . ك( وقال النسائي : ضعيف . ل( وقال ابن خزمية : ال احتج به لسؤ حفظه . م( وقال 

ردئ ابن املديىن : كان ضعيفا . ن( وقال اخلطيب : كان سئ احلفظ . ص( وقال ابن حبان : كان 
من هتذيب التهذيب  احلفظ حيدث على التوهم فيجئ ابخلرب على غري سننه ، فوجب جمانبة أخباره . اه

 (( ابختصار . فأقول : فهل يقال هلذا أن حديثه ال ينزل عن احلسن ؟ ! ! !
 

 قلت : الكالم هنا على مقامني 
 

ليت ضعفها الشيخ األلباين يف املشكاة املقام األول يف دفع دعوى التناقض وهذا سهٌل هني فإن األسانيد ا
غري اإلسناد الذي حسنه يف اإلرواء _ فإنه ليس فيه ابن عياش وال ذاك اجملهول _ وقول السقاف أن 

 الشيخ ضعف احلديث يف املشكاة كذٌب على الشيخ رمحه هللا فهو إمنا ضعف بعض أسانيده 
 

ب حتسني الشيخ حلديث عبدهللا بن حممد بن عقيل املقام الثاين يف نقض تشنيعه على الشيخ األلباين بسب
، وقبل أن نناقش السقاف يف وجاهة قول الشيخ حنب إعالمه أبن مذهب الشيخ األلباين هو مذهب 

ص : )شيخه عبدهللا الغماري فقد حسن حديث عبدهللا بن حممد بن عقيل يف كتابه الرد احملكم املتني 

 فية _( _ استفدته من كتاب دفاعا عن السل180
 وقد نقل السقاف اجلرح يف عبدهللا بن حممد بن عقيل دون التعديل ليتم له التشنيع على الشيخ األلباين 

 
: صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، ومسعت : ))وإال فإنه حتايد قول الرتمذي 

عقيل ، قال حممد بن حممد بن إمساعيل يقول : كان أمحد وإسحاق واحلميدي حيتجون حبديث ابن 
 إمساعيل ، وهو مقارب احلديث ((
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وحتايد قول عمرو بن علي : )) كان حيىي وعبدالرمحن حيداثن عنه (( واكتفى بقول ابن املديين النايف مع 
 أن املثبت مقدٌم على النايف 

 
 وحتايد قول الذهيب يف ميزان اإلعتدال : )) حديثه يف رتبة احلسن ((

 
 شنع به السقاف على الشيخ األلباين  وهبذا يتم نقض ما

 
 واجلواب عليه التناقض السادس والثالثون 

 
حديث : )إن هللا تعاىل خلق آدم عليه السالم ، مث مسح ظهره بيمينه )):  59قال السقاف يف ص

فاستخرج منه ذرية ، قال : خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون . مث مسح ظهره ، فاستخرج 
ية ، قال : هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون ، فقال رجل : اي رسول هللا ، ففيم العمل ؟ فقال منه ذر 

صلى هللا عليه وآله : )إن هللا تعاىل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل 
هل النار ، حىت ميوت على من أعمال أهل اجلنة فيدخل اجلنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أ

عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار( . رواه أبو داود والرتمذي وابن حبان يف صحيحه وغريهم . 
( حيث قال : 95حديث رقم  35/  1أقول : ضعفه االلباين يف ختريج أحاديث )مشكاة املصابيح( )

م بن يسار وعمر . لكن له شواهد كثرية ورجال إسناده ثقات ، رجال االشيخني غري أنه منقطع بني مسل
( حيث قال 220( رقم )240مث صححه يف ختريج أحاديث )شرح الطحاوية( ص ) سيأيت بعضها . اه

قلت : سبحان هللا ذكر بعده مباشرة يف  : صحيح لغريه ، إال مسح الظهر فلم أجد له شاهدا . . اه
و شاهد لالول وقال يف خترجيه : )صحيح شرح الطحاوية حديث أيب هريرة وفيه )مسح الظهر( وه

 (( وجدت له أربعة طرق . . .(
 

 قلت : هللا أكرب !! هل يفهم عاقٌل من قول العامل يف خرب : )) له شواهد كثرية (( أنه يضعفه ؟!!
 

تقوية اخلرب هبذه اللفظة واضحٌة جداً وقد قدمنا أنه ال يلزم من تضعيف السند تضعيف املنت فما ابلك 
 شار العامل إىل شواهد كثرية !!وقد أ
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هذا ما يتعلق ابلتناقض الذي ادعاه بني حكم الشيخ يف ختريج املشكاة وحكمه يف ختريج الطحاوية وأما 
استغرابه من حكم الشيخ على لفظة )) مسح الظهر (( ابلشذوذ مث حكمه على شاهٍد هلا ابلصحة فهذا 

 حلوداث يف القدم وقدم العامل ميكنه أن يفهمه !! تصرٌف دقيق ال أظن شخصاً ال يفرق بني تسلسل ا
 

ولتوضيح الصورة للقاريء أذكر املتنني الذين فيهما ذكر مسح الظهر معاً ليتضح للقاريء الفرق بني 
 اللفظة اليت ضعفها الشيخ واللفظة اليت صححها 

 
سئل عن هذه اآلية أن عمر بن اخلطاب ))أما حديث عمر بن اخلطاب والذي فيه اللفظة الشاذة فلفظه 

القعنيب اآلية فقال عمر مسعت رسول هللا صلى هللا  ) وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ( قال قرأ
صلى هللا عليه وسلم إن هللا عز وجل خلق آدم مث مسح ظهره  عليه وسلم سئل عنها فقال رسول هللا

نة يعملون مث مسح ظهره فاستخرج فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجل بيمينه فاستخرج منه ذرية
 خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل اي رسول هللا ففيم العمل فقال منه ذرية فقال

اجلنة حىت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل
استعمله بعمل أهل النار  جلنة وإذا خلق العبد للنارميوت على عمل من أعمال أهل اجلنة فيدخله به ا

 (( حىت ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار
 

قلت : أتمل املسح لظهر آدم يف هذا احلديث مذكوٌر مرتني مرٌة خرج فيها أهل اجلنة ومرة خرج فيها أهل 
 النار 

 
 هد حلديث عمر فهذا لفظه وإليك لفظ حديث أيب هريرة الذي يزعم السقاف أنه شا

 
ملا خلق اَّلله آدم مسح روى الرتمذي يف سننه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال   : ))

ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة، وجعل بني عيين كل إنسان منهم 
ن هؤالء؟ قال: هؤالء ذريتك، فرأى رجال منهم وبيضا من نور، مث عرضهم على آدم فقال: أي رب م

فأعجبه وبيص مابني عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقال له 
داود، قال: رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستني سنة، قال: أي رب، زده من عمري أربعني سنة، فلما 

يبقى من عمري أربعون سنة؟ قال: أومل تعطها البنك انقضى عمر آدم جاءه ملك املوت فقال: أومل 
 (( داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطى آدم فخطت ذريته
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قلت : فتأمل هنا ذكر املسح أيضاً ولكن أين ذكر املسح الثاين ؟ وأين ذكر أهل اجلنة والنار يف املسح 
 األول والثاين ؟ 

 
فاظ يف حديث مل يعتربها الشيخ األلباين شاهداً للمسح الثنائي الوارد يف حديث لعدم وجود هذه األل

 عمر وهذا من دقيق تصرفاته 
 

 ورحم هللا من قال :
 

 وإذا أراد نشر فضيلٍة طويت *** أاتح هلا لسان حسود 
 

 التناقض السابع والثالثون واجلواب عليه 
 

دري مرفوعا : )إن الناس لكم تبع وإن رجاال حديث سيدان أيب سعيد اخل)):  60قال السقاف يف ص
( طبعة 2650أيتونكم من أقطار االرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريا( رواه الرتمذي برقم )

من حديث  280برقم  503/  1شاكر . قلت : صحح االلباين احلديث يف )السلسلة الصحيحة( )
( من حديث 215برقم  75/  1)مشكاة املصابيح( )أيب سعيد اخلدري( مث وجدته قد ضعفه يف ختريج 

أبن فيه أاب هارون العبدي كان شعبة يضعفه ، قلت :  -أيب سعيد حيث قال ما نصه : وصفه الرتمذي 
 (( ! ! فيا للتناقض ! وامسه عمارة بن جوين وهو ضعيف جدا ، وقد كذبه بعض االئمة . اه

 
م الرتمذي على إسناده ومل يضعف منت احلديث _ كما قلت : بل ايل الكذب فإن الشيخ إمنا نقل كال

 تدعي كذابً _
 

مث إنه يف سلسلة األحاديث أورد طرقاً أخرى للحديث صححه هبا _ وأشار إىل طريق أيب هارون العبدي 
 الكذاب _ فأين التناقض ؟ وهللا املستعان 

 
 التناقض الثامن والثالون واجلواب عليه 
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يث : علي بن طلق مرفوعا : )إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينصرف حد: )) 60قال السقاف يف ص
وليعد الصالة ، وال أتتوا النساء يف أعجازهن فإن هللا ال يستحي من احلق( رواه ابن حبان يف صحيحه 

واالمام أمحد والرتمذي وأبو داود وغريهم . قلت : حسن االلباين حديث علي بن طلق هذا إبقراره 
( . وزعم أن له شواهد أيضا . مث رأيته 314برقم  103/  1يف ختريج )املشكاة( ) الرتمذي يف حتسينه

( من حديث علي 706برقم  209/  1وزايدته( ) قد حكم عليه ابلضعف يف )ضعيف اجلامع الصغري
 (( 26بن طلق فقال : ضعيف ، ضعيف ايب داود 

 
 قلت : 

 
شاهداً واحداً  أورد له الشيخ فإن الشيخ إمناأواًل قول السقاف )وزعم أن له شواهد هناك ( كذب على 

لوجدته حديث أيب  306(( ولو رجعت إىل حديث  306حيث قال : )) ويشهد له حديث رقم 
)) إذا وأحدكم فيبطنه شيئاً ....(( احلديث وهذا احلديث إمنا يشهد لبعض معىن حديث علي بن هريرة 

أورده من أجل املتفق عليه مع حديث أيب هريرة هلذا طلق والشيخ األلباين يعلم غري أن التربيزي غنما 
 أشار الشيخ إىل أن له شاهداً _ أي يف موطن الشاهد الذي أشار إليه املؤلف _ 

 
اثنياً السقاف يتالعب ابأللفاظ فيجعل حكم الشيخ املتقدم متأخراً والعكس واحلق أن الشيخ قد ضعف 

حسنه يف بعض كتبه املتأخرة واليت من آخرها صحيح  احلديث قدمياً مث وجد له شواهد يقويها به لذا
اجتهاده إذ أنه مل جامداً _ وعليه فهذه من فضائل الشيخ _ رمحه هللا _ إذ أن  (168)موارد الظمآن 

رمحه هللا _ بل كان يراجع أحكامه القدمية بني الفينة واألخرى فإذا تبني له خطأ تراجع عنه وسبب ذلك 
يوٍم يطرأ عليها جديد فتطبع كتٌب كثرية كانت يف عداد املخطوط أو املفقود وقد أن الساحة احلديثية كل 

ال تصل يد الباحث إىل بعض الكتب النادرة مث حيصل عليها بعد طول اجتهاد فإذا نظر الباحث يف 
تلك الكتب وجد أمراً جديداً يوجب عليه تغيري اجتهاده فتغري اجتهاد العامل يدلك على أنه متابٌع جيد 
ملا حيصل يف الساحة احلديثية وما يستجد فيها ويدل على إنصافه وفضله إذ يرتاجع عن اخلطأ _ تديناً 

 _ وال أيبه بتشنيع املشنعني فلله در األلباين ما أعلمه وما أعمله 
 

 التناقض التاسع والثالثون 
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رسول هللا صلى  حديث عبد هللا بن عكيم رضي هللا عنه قال أاتان كتاب: )) 61قال السقاف يف ص
هللا عليخ وآله وفيه : )أن ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب( رواه الرتمذي وغريه قلت : ضعف 

( فقال يف آخر كالمه عليه : 508برقم  157/  1االلباين احلديث يف ختريج )مشكاة املصابيح( )
بار( وخالصة القول فيه أنه والقول يف هذا احلديث طويل الذيل ، وقد أطنب فيه احلازمي يف )االعت

قلت  مضطرب يف اسناده ومتنه ، فمن شاء البسط والتفصيل فلريجع إليه أو إىل : )تلخيص احلبري( . اه
متناقض حيث  -االلباين  -: والكل يعرف أن املضطرب من أقسام الضعيف بشكل عام . مث رأيت أنه 

( ورد على من قال 38برقم  76/  1ء )صحح نفس احلديث من رواية عبد هللا بن عكيم يف االروا
: )فثبت احلديث ثبوات ال شك فيه ، وقد حسنه الرتمذي واحلازمي .  79ابضطراب احلديث مث قال ص 

 ! فسبحان هللا .( اه
 

قلت : ال تناقض يف كالم الشيخ فإنه يف املشكاة كان ينقل كالم بعض العلماء ال كالمه هو حيث قال 
 ريجع إليه _ أي اإلعتبار _ أو إىل التلخيص احلبري ((: )) فمن شاء البسط فل

 
 ورد على إعالل من أعله فأين التناقض اي أويل األبصار مث اجتهد الشيخ يف اإلرواء وخرج احلديث بنفسه 

 
 التناقض األربعون واجلواب عليه 

 
االشهل فصلى حديث : أن النيب صلى هللا عليه وآله أتى مسجد بين عبد : )) 62قال السقاف يف ص 

فيه املغرب ، فلما قضوا صالهتم رآهم يسبحون بعدها فقال : )هذه صالة البيوت ، رواه أبو داود 
/  1والرتمذي والنسائي وابن ماجه . قلت : ضعف احلديث االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )

هو جمهول احلال  ( فقال : قلت : وفيه عندهم مجيعا أسحاق بن كعب بن عجرة ، و 1182برقم  370
( فقال : 956برقم  192/  1مث رأيته صححه إذ أورده يف )صحيح ابن ماجه( ) كما يف التقريب . اه

 (( ! ! ! )حسن( . اه
 

قلت : مل يضعف الشيخ منت احلديث يف املشكاة وإمنا ضعف سند كعب بن عجرة فقط وحسنه عند 
 التناقض اي عباد هللا !!!  ابن ماجة من حديث رافع بن خديج عند ابن ماجة  فأين

 
 التناقض احلادي واألربعون 
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عن ابن جريح عن عطاء قال : )كان ابن عمر رضي هللا عنهما إذا صلى : )) 62قال السقاف يف ص

اجلمعة مبكة تقدم فصلى ركعتني ، مث يتقدم فيصلي أربعا . وإذا كان ابملدينة صلى اجلمعة ، مث رجع إىل 
 يصل يف املسجد . فقيل له . فقال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله يفعله( بيته فصلى ركعتني ، ومل

( وغريه . ضعف رواية الرتمذي هذه االلباين بعنعنة ابن جريح عن عطاء يف 402/  2. رواه الرتمذي )
آخر سطر يف احلاشية( فقال : ورجاله ثقات ، فهو صحيح لوال  372/  1ختريج )مشكاة املصابيح( )

! قلت : االلباين متناقض النه صحح عنعنة ابن جريح عن عطاء واعتربها  فيه عنعنة ابن جريح . اهأن 
/ السطر السادس من  97/  3حممولة على السماع حىت يتبني تدليسه فيها إذ قال يف )إرواء الغليل( )

 دليسه فيه . اهحتت( : وعلى هذا فكل رواايت ابن جريح عن عطاء حممولة على السماع إال ما تبني ت
قلت : وهذا احلديث مل يتبني أن ابن جريج قد دلس فيه ، وااللباين أعله يف ختريج )املشكاة( بعنعنته ، مث 

( ويف صحيح أيب داود 433برقم  162/  1مث تناقض فصححه بنفس السند يف صحيح الرتمذي )
 (( ( فيا للعجب ! ! !1000برقم )

 
 قلت : الكالم على هنا مقامني 

 
الشيخ األلباين يف هذا احلديث واحلق أنه مل يتناقض فإنه إمنا ضعف   املقام األول يف نقض دعوى تناقض

سند الرتمذي فقط بعنعنة ابن جريج عن عطاء مث إنه وقف على تصريح ابن جريج ابلتحديث عند أيب 
نعنة مدلس داود فصحح اخلرب عند الرتمذي وأشار هناك إىل أيب داود وال تناقض تضعيف سند بع

 وتصحيح نفس السند ألن املدلس صرح ابلتحديث فالعة قد زالت 
 

املقام الثاين يف دعوى تناقض موقف الشيخ من رواية ابن جريج عن عطاء والصواب أن هذا من تغري 
 اإلجتهاد 

 
بتغري موقف من عنعنة ابن جريج عن عطاء بعد وقوفه على بعض نص مهم يف التهذيب  وقد صرح 
مث رأيت يف ترمجة ابن جريج من " التهذيب ))( : 1/50يف سلسلة األحاديث الصحيحة ) حيث قال 

 " أنه قال : " إذا قلت : قال عطاء :  
 فأان مسعته منه , و إن مل أقل : مسعت " , فهذه فائدة هامة , و لكن ابن جريج مل  

 احد , أم  يقل هنا : " قال عطاء " , و إمنا قال : " عن عطاء " . فهل حكمهما و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ((خيتلف ? الظاهر عندي األول . و هللا أعلم
 

 التناقض الثاين واألربعون 
 

حديث سيدان علي رضي هللا عنه وكرم وجهه مرفوعا : )إن هللا وتر حيب الوتر : )) 39قال السقاف يف 
ي هذا فأوتروا اي أهل القرآن( رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والرتمذي . ضعف حديث سيدان عل

( حيث قال : ورجاهلم ثقات غري أن أاب 1266برقم  397/  1االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )
قلت : وقد صحح  اسحق وهو السبيعي كان قد اختلط ومع ذلك قال الرتمذي حديث حسن . اه

 ( فتأملوا1169 - 959برقم  193/  1متناقضا يف صحيح ابن ماجه ) -حديث علي  -احلديث 
)) 
 

قلت : أواًل السقاف يعيد الكذبة نفسها كل مرة فيجعل تضعيف الشيخ األلباين إلسناد احلديث 
تضعيفاً له وال خيفى على صغار الطلبة ممن درسوا البيقونية والنخبة أن تضعيف السند ال يقتضي 

 تضعيف املنت الحتمال وجود الشواهد واملتابعات 
 

ها الشيخ اخلرب كما صرح يف تعليقه على صحيح ابن خزمية وهذا ما وقع هنا فللحديث شواهد من أجل
(1067 ) 
 

لقد قويت أحاديث كثرية أسانيدها ضعيفة يف هذا وقد قال الشيخ األلباين يف مقدمة سنن ابن ماجة : ))
 الكتاب ، وذلك لطرق أخرى وشواهد ((

 قلت : وحديثنا املذكور من هذا الباب 
 

 التناقض الثالث واألربعون 
 

حديث : )إن هللا أمدكم بصالة ، هلي خري لكم من محر النعم ، الوتر : )) 64السقاف يف صقال 
جعله هللا لكم فيما بني صالة العشاء إىل أن يطلع الفجر( رواه الرتمذي وأبو داود وغريمها . قلت : 

اته وتناقض على عاد ( فقال : )صحيح( . اه423برقم  156/  2صحح احلديث يف )إرواء الغليل( )
( يف احلاشية : 2( فقال يف التعليق رقم )1267برقم  397/  1فضعفه يف ختريج )مشكاة املصابيح( )
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وضعفه الرتمذي بقوله حديث غريب . قلت : وعلته : عبد هللا بن راشد الزويف قال الذهيب : )ليس 
مرة إن كان مسع منه  ابملعروف ، وذكره ابن حبان يف الثقات( . قلت : وقال )يروي عن عبد هللا ابن أيب

  ، ومن اعتمده فقد اعتمد إسنادا مشوشا( . قلت : وعن ابن أيب مرة يروى هذا احلديث الزويف . اه
 (( كالم االلباين قلت : فتأمل !

 
قلت : ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه ضعفه من حديث خارجة بن حذافة _ إذ أن حديثه املوجود يف 

مث عاد وضعف حديث خارجة بن حذافة مرًة أخرى يف اإلرواء مرًة غري املشكاة وهو حديث الرتمذي _ 
 أنه أورد له شواهد يتقوى هبا 

 
وقد قدمنا أن هذا ليس من التناقض يف شيء فاحلكم املتناقض هو الذي ينقض بعضه بعضاً ال الذي 

 جيتمع وأيتلف 
 

 التناقض الرابع واألربعون واجلواب عليه 
 

حديث جابر قال : )وملا استوى رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم اجلمعة ): ) 64قال السقاف يف ص 
على املنرب قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على ابب املسجد فرآه رسول هللا صلى هللا عليه 

وآله فقال : )تعال اي عبد هللا بن مسعود(( رواه أبو داود . قال االلباين مضعفا للحديث يف ختريج 
ورجاله ثقات غري أن ابن جريح مدلس كما قال الدارقطين وغريه ، وقد عنعنه . ( 445/  1كاة( ))املش

( . ! ! وصححه يف 97/  3قلت : تناقض حيث صحح عنعنة ابن جريح عن عطاء يف )االرواء( ) اه
يف ( . قلت : أتملوا ابهلل تعاىل عليكم كيف حكم على طرق الدارقطين وحديثه 966صحيح أيب داود )
 ((( ابلضف وفصل مث قال يف )االرواء( : حسن 445/  1ختريج )املشكاة( )

 
الشيخ يف رواية ابن جريج عن عطاء قد تغري وال يعين هذا أن كالم قلت : قد قدمنا سابقاً أن اجتهاد 

جهٌل أو خيلو من مؤاخذة بل مؤاخٌذ يف جعل تضعيف الشيخ األلباين لسند الضعيف تضعيفاً ملتنه وهذا 
 اهٌل منه قد بينا ما فيه مراراً وتكراراً جت
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



واعلم أننا ال ننكر أن العامل قد يقول يف حديث : )) ضعفه فالن (( ويعين أنه قد ضعف أحد أسانيده 
فهو ال يعين بقوله : )) ضعفه األلباين (( إال تضعيف املنت بدليل اليت ذكرها ولكن السقاف ال يعين هذا 

 املنت يف مكاٍن آخر فتنبه  أنه جيعله مناقضاً لتصحيح
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 التناقض اخلامس واألربعون واجلواب عليه 
 

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا : )من أدرك من اجلمعة ركعة : )) 65قال السقاف يف ص
وقال صحيح االسناد ووافقه الذهيب ،  291/  1فليصل إليها أخرى . . .( احلديث . رواه احلاكم )

( فقال 1419برقم  445/  1دارقطين . ضعف احلديث االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( ورواه ال
إبسناد ضعيف فيه ايسني الزايت وهو ضعيف جدا ،  167يف احلاشية : رواه الدارقطين يف سننه ص 

ها إهتمه ابن حبان ابلوضع ، وقد اتبعه مجاعة من الضعفاء عند الدارقطين وغريه ، وله طرق وشواهد كل
قلت : وتناقض  . اه 127 - 126ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض ، انظر )تلخيص احلبري( ص 

/  1( وذكر رواية احلاكم فقال : وأخرجه احلاكم )622 برقم 84/  3فصحح احلديث يف )االرواء( )
ومن ( من طريق الوليد بن مسلم عن االوزاعي به ، ولفظه كلفظ االثرم سواء . مث روى احلاكم 291

( عن أسامه الليثي عن ابن شهاب به بلفظ : )فليصل 167( والدارقطين )203/  3طريقه البيهقي )
إليها أخرى( وقال احلاكم يف االسنادين : )صحيح( ووافقه الذهيب . قلت : االول كما قال لوال أن 

 ((الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . والثاين : حسن 
 

ء من األمانة العلمية ونقلت كالم الشيخ اإلرواء كاماًل لوجدته عاد أقول : لو حتليت اي حسن بشي
 وأعل ذلك الطريق الذي حسنه بعدما وقف على علٍة له يف طريٍق أخرى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 وإليك نص كالم الشيخ األلباين كامالً 

 
وهو الذي تطمئن إليه نفس ))( _ أي بعد ما نقله السقاف بصحيفتني _ 2/86الشيخ يف ) قال 

 طرقه فإن مجيعها ضعيفة بينة الضعف ، كما تقدم ، غري ثالث : األوىل : طريق ابن عيينه . الباحث يف
والثانية : طريق األوزاعي . والثالثة : طريق أسامة بن زيد . فهذه ظاهرة الصحة ، غري الثانية فقد أعلها 

تكلم فيه من قبل حفظه احلافظ ابلتدليس كما تقدم ، والثالثة فيها جمال إلعالهلا أبسامة هذا فإنه م
 (( ولذلك اقتصران على حتسني إسناده ، فمثله عند االختالف ال حيتج به

 
 قلت : فانظر كيف صرح ابلرتاجع عن التحسني بعدما ثبت له أن أسامة بن زيد قد خولف 

 
))ومجلة القول أن احلديث بذكر اجلمعة ( حيث قال : 3/90وقد أعطى الشيخ احلكم النهائي يف )

 (( من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا ، ال من حديث أيب هريرة صحيح
 

قلت : وحديث أيب هريرة هو الذي زعم السقاف كذابً أن الشيخ قد صححه يف اإلرواء ولو أكمل قراءة  
كالم الشيخ _ وأظنه قد فعل _ لظهر له أن الشيخ قد ضعفه فاسأل هللا العافية واستعذ ابهلل من احلقد 

 يوقعان صاحبهما مبثل هذه املآزق  نيواحلسد اللذ
 

 التناقض السادس واألربعون واجلواب عليه 
 

عن عطاء مرسال : )أن النيب صلى هللا عليه وآله كان إذا خطب يعتمد على : )) 66قال السقاف يف 
( . قال االلباين مضعفا له يف ختريج )مشكاة 44عنزته اعتمادا( رواه الشافعي يف مسنده برقم )

( وهو مع إرساله واه جدا ، فيه 44( : )رواه الشافعي يف مسنده )1445برقم  453/  1ح( )املصابي
/  3مث تناقض فقال يف )االرواء( ) ابراهيم املذكور قريبا عن ليث وهو ابن أيب سليم ، وهو ضعيف( . اه

 ( والبيهقي ، وهو مرسل صحيح . اه162/  1السطر الثاين من حتت( . أخرجه الشافعي ) 78
 (( فتدبروا ! !
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قلت : ال تناقض فاإلسناد الذي ضعفه الشيخ األلباين غري اإلسناد الذي صححه الشيخ فالشيخ يف 
 املشكاة إمنا حكم على إسناد الشافعي وهو كما قال الشيخ ضعيٌف جداً 

 
مث وقف الشيخ على إسناد صحيح إىل عطاء عند البيهقي وهو من طريق حممد بن عبدالوهاب عن 

 ر بن عون عن ابن جريج قال قلت لعطاء فذكر اخلرب جعف
 

 وهذا إسناد صحيح غري إسناد الشافعي الذي ضعفه الشيخ يف املشكاة فتأمل !وتدبر! 
 

 التناقض السابع واألربعون 
 

حديث أيب هريرة مرفوعا : )من عاد مريضا اندى مناد من السماء   : ))  67قال السقاف يف ص 
 1ت من اجلنة منزال( . ضعف احلديث االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )طبت وطاب ممشاك وتبوأ

( حيث ذكر أنه رواه ابن ماجه فتال : واسناده ضعيف فيه أبو سنان القسملي 1575برقم  495 /
قلت : تناقض حيث صحح احلديث فأورده يف )صحيح اجلامع الصغري  وامسه عيسى بن سنان . . . اه

( ! 244/  1( بل قد أورده يف صحيح ابن ماجه )2632 - 6263برقم  322/  5وزايدته( )
 322/  5( ومن العجيب الغريب أنه عزا احلديث السابق يف )صحيح اجلامع الصغري وزايدته( )45)

( وهو هنالك مل حيكم على احلديث ابحلسن ، إمنا حكم عليه 5015( إىل ختريج املشكاة )6263رقم 
 (( ابلضعف ، فتأملوا اي ذوي القلوب واالبصار !( 1575يف املشكاة برقم )

 
قلت : اجلواب على هذا سهٌل هني فإن الشيخ مل يضعف احلديث يف ختريج املشكاة كما ادعى السقاف  

 كذابً 
وإمنا ضعف أحد أسانيده مث إنه يف التعليق الرغيب _ وهو غري مطبوع _ مجع للخرب شواهد قواه هبا وأما 

شكاة فهو يعزو للتخريج الثاين الذي نبه عليه يف مقدمة سنن ابن ماجة وهو عزو الشيخ لتخريج امل
الناسخ للتخريج األول والسقاف اطلع على هذا ومع ذلك فهو يصر على أن ميأل التناقضات ابلنقل عن  
كتاٍب غري معتمد عند الشيخ وقرائه ألنه منسوخ بتخريٍج أوسع وفيه استدراك على األوهام اليت وقعت 

 يف خترجيه األول  للشيخ
 

 التناقض الثامن واألربعون واجلواب عليه 
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حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه آله : )كان : ))   68قال السقاف يف ص 

إذا قرأ سبح اسم ربك االعلى قال : سبحان ريب االعلى( رواه االمام أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه 
( فقال 859برقم  272/  1لذهيب . ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )( وأقره ا264/  1)

( وأعله ابلوقف على إبن عباس ، وفيه موقوفا ومرفوعا أبو إسحق وهو 883: " رواه أبو داود يف سننه )
. قلت :  السبيعي وكان اختلط . وأما احلاكم فقال : صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب( . اه

ن عجائبه اليت ال أستطيع إحصاءها أنه جزم بصحة احلديث يف كتاب آخر له ، فأورده يف )صحيح م
 ((( عن نفس الصحايب عند أيب داود وغريه . فيا للعجب ! 4642برقم  228/  4اجلامع وزايدته( )

 
 قلت : جياب على هذا بعدة أجوبة 

 
 يقره أو يرده مث تبني له خالفه فيما بعد _ أوهلا أن الشيخ يف املشكاة إمنا نقل كالم أيب داود ومل

 والساكت ال ينسب له قول _
 

اثنيها : أن الشيخ يف املشكاة إمنا تكلم على أحد أسانيد احلديث مث وجد له شواهد صححه هبا وال 
 تناقض يف هذا كما شرحناه سابقاً 

 
 التناقض التاسع واألربعون واجلواب عليه 

 
يث معاذ بن جبل رضي هللا عنه مرفوعا : )ما من مسلمني يتوىف هلما حد: )) 68قال السقاف يف ص

ثالثة إال أدخلهما هللا اجلنة بفضل رمحته إايمها( فقالوا اي رسول هللا أو إثنان ؟ قال : )أو إثنان( قالوا : 
والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إىل اجلنة إذا  أو واحد ؟ قال : )أو واحد( مث قال:

 1تسبته( رواه االمام أمحد وإبن ماجه . قال االلباين مضعفا للحديث يف ختريج )مشكاة املصابيح( )اح
مث تناقض فرأيته قد  ( : رواه أمحد يف املسند وإبن ماجه وإسنادمها ضعيف . . اه1754رقم  549 /

 (( (1304برقم  268/  1أورده يف صحيح ابن ماجه )
 

 يخ األلباين يف ختريج املشكاة ليتسىن له اهتامه ابلتناقض قلت : قد برت السقاف كالم الش
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ولرواية ابن ماجة شاهٌد يف املسند  رواه أمحد يف املسند وإبن ماجه وإسنادمها ضعيففقد قال الشيخ : ))
 (( عن عبادة بن الصامت

 
ى تضعيف قلت : قد برت السقاف ما حتته لئال يتبني للقاريء ملاذا صحح الشيخ خرب ابن ماجة ودعو 

 الشيخ للحديث يف املشكاة كذٌب صريح وخصوصاً بعد تكملة النص املبتور !! 
 

املشكاة منسوخ فال جيوز اإلعتماد عليه يف حماكمة الشيخ _ والسقاف  كتاب  ختريج وقد قدمنا أن
يف  اعرتف يف مقدمة تناقضاته أبنه يعلم أبن للشيخ حتقيقاً اثنياً لكتاب املشكاة استدرك فيه ما فاته

 التخريج األول _
 

 التناقض اخلمسون واجلواب عليه 
 

حديث : ابن عمر رضي هللا عنهما قال : )هنى رسول هللا صلى هللا عليه : )) 69قال السقاف يف ص
وآله يف أن تتبع جنازة معها رانة( رواه االمام أمحد وابن ماجه ، والرانة : النائحة . حسن االلباين 

( وهو متناقض النه ضعفه يف ختريج )مشكاة 70اجلنائز وبدعها( ص ) احلديث يف كتابه )أحكام
 (( (1752برقم  549/  1املصابيح( )

 
الشيخ مل احلديث يف املشكاة إمنا ضعف سند أيب داود فقط حيث قال : )) يف سننه _ يعين أيب قلت : 

 داود _ بسنٍد ضعيف فيه أبو حيىي القتات (( 
يف أحكام اجلنائز ولكنه أورد له شاهداً حسناً لغريه عند ابن ماجة  مث أعاد تضعيف هذا السند مرةً 

 ( وقواه به 5668( وأمحد )480_1/479)
 

وال تناقض يف هذا واحلمد هلل فاحلكم املؤتلف ال يسمى تناقضاً وإمنا الكالم املتناقض الذي ينقض بعضه 
 بعضاً فلو صحح الشيخ سند أيب داود لذاته لكان متناقضاً فتأمل !

 
 التناقض احلادي واخلمسون واجلواب عليه 
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حديث شقيق بن سلمة أيب وائل قال : )رأيت عثإن بن عفان رضي هللا : )) 69قال السقاف يف ص 
عنه يتوضأ ثالاث ثالاث ، ومسح برأسه وإذنية ظاهرمها وابطنهما ، وغسل قدميه ثالاث ثالاث ، وغسل أانمله 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يفعل كالذي رأيتموين  ، وخلل حليته ، وغسل وجهه . وقال :
 1( . ضعفه االلباين يف تعليقه على صحيح ابن خزمية )86/  1فعلت( . رواه ابن خزمية يف صحيحه )

قلت : خالف ذلك  ( انصر( . اه151( إذ قال : )اسناده ضعيف راجع احلديث )167برقم  86 /
/  1( وأورده يف صحيح ابن ماجه )89برقم  128/  1الغليل ))فصحح حديث عثمان هذا يف )إرواء 

 (( (259/  1( . قلت : واحلديث أصله يف الصحيحني أنظر فتح الباري )333برقم  71
 

قلت : هذا احلديث إمنا ضعفه الشيخ األلباين من رواية عامر بن شقيق عن أيب وائل وفيه زايدة ختليل 
 اللحية 

 
يٍة أخرى  عن عثمان وسياقها خمتلف  وليس فيها ذكٌر لتخليل اللحية فأين من روا يف اإلرواء وصححه

 التناقض اي أويل األبصار 
 

علماً أبن الشيخ يف تعليقه على صحيح ابن خزمية مل يضعف احلديث كما ادعى السقاف كذابً وإمنا 
 ضعف سند ابن خزمية فقط كما يدل عليه لفظه الذي نقله السقاف نفسه !!!

 
 الثاين واخلمسون واجلواب عليه  التناقض

 
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال : )قلت : اي رسول هللا ! إين إذا : )) 70قال السقاف يف ص 

رأيتك طابت نفسي ، وقرت عيين ، فأنبئين عن كل ثئ ، فقال : كل شئ خلق من ماء ، قال : قلت : 
، قال : إفش السالم ، وأطعم الطعام ، وصل اي رسول هللا أنبئين عن أمر إذا أخذت به دخلت اجلنة 

االرحام ، وقم ابلليل والناس نيام ، مث أدخل اجلنة بسالم( رواه االمام أمحد واحلاكم وغريمها . قال االلباين 
( : قلت : وإسناده صحيح رجاله رجال 238 - 237/  3يف )إرواء الغليل( ) -مصححا له  -

ا يف )التقريب( وقال احلاكم : )صحيح االسناد( ووافقه الذهيب . ميمونة وهو ثقة كم الشيخني غري أىب
( قائال 9السطر  492/  3قلت : متناقض ، فقد أورد احلديث مضعفا إايه يف )سلسلته الضعيفة( ) آه

 (( وذكر هناك أيضا أن احلاكم صححه ووافقه الذهيب مث رد عليهما : )قلت : وهذا إسناد ضعيف( اه
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الشيخ األلباين السند املذكور اغرتاراً بقول احلافظ يف أيب ميمونة " ثقة " فلما وقف قلت : إمنا صحح 
على قول الدارقطين فيه " جمهول يرتك " عدل إىل قول الدارقطين وضعف السند وقراء الشيخ األلباين 

كتب يعرفون أن كتب اليت طبعتها دار املعارف متأخرة عن كتبه اليت طبعها املكتب اإلسالمي وأن  
املكتب مل يتسىن للشيخ إضافة تعليقاته اجلديدة وتراجعاته عليها كما صرح بذلك األستاذ زهري الشاويش 

_ صاحب املكتب اإلسالمي _ يف مقدمة خمتصر العلو وهو وإن تكلم من خمتصر العلو فقط فهذا 
 أيضاً ينبيك عن حال كتبه األخرى 

 
 التناقض الثالث واخلمسون 

 
 بن مسعود قال : )كان النيب صلى هللا عليه وآله إذا حديث عبد هللا: )) 71قال السقاف يف ص

( وقال : هذا حديث ال نعرفه إال من حديث 509استوى على املنرب استقبلناه بوجوهنا( رواه الرتمذي )
حممد بن الفضل وهو ضعيف ذاهب احلديث عند أصحابنا . قال االلباين مضيفا على تضعيف الرتمذي 

( : )النه متهم ابلكذب ، رماه به االمام أمحد وإبن 1414برقم  443/  1ريج )املشكاة( )له يف )خت
قلت : صحح احلديث يف موضع آخر حيث أورده يف )صحيح اجلامع وزايدته( :  معني وغريمها . .( اه

 (( ( فتدبروا4638برقم  227/  4)
 

 رمحه يف املشكاة _ قلت : قد تدبران فوجدانك قد برتت كالم الشيخ األلباين _ 
 

 وإليك نص كالم الشيخ كامالً 
 

ولكن يبدو  )النه متهم ابلكذب ، رماه به االمام أمحد وإبن معني وغريمهاقال الشيخ معلقاً على كالم : 
 ( 333_332فراجع فتح الباري ) أن معىن احلديث صحيح

 
حح معناه إال وقد وجد له قلت : فبرت السقاف ما حتته خط والسبب يف ذلك واضح فإن الشيخ ما ص

_ فقد صححه يف ال يتناقض مع تصحيحه للخرب يف صحيح اجلامع  احلكم شواهد وعليه فإن هذا
 ( 2080املشكاة أيضا_ وقد أورد الشيخ هذه الشواهد يف السلسلة الصحيحة )

 
 وهو من حديث ابن مسعود والشيخ يف املشكاة إمنا تكلم على سند الرتمذي فقط 
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كان إذا قام على املنرب استقبله :  ي صححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع هو خرب اثبت واخلرب الذ

وهو عند ابن ماجة فهو جمرد شاهد حلديث ابن مسعود _ الذي صحح األلباين معناه  أصحابه بوجوههم
  ابلشواهد _ فأوهم السقاف أنه هو عينه حديث ابن مسعود ليتسىن له التشنيع على الشيخ األلباين

 
 فتأمل !

 التناقض الرابع واخلمسون واجلواب عليه 
 

حديث أم كرز قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول : )أقروا  : )) 72قال السقاف يف ص
الطري على مكناهتا( ومسعته يقول : )عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة ، وال يضركم ذكراان كن أو إاناث( 

 صابيح( رواه أبو داود ، وللرتمذي والنسائي من قوله : يقول : )عن الغالم( اهقال صاحب )مشكاة امل
 -أي أن الشطر االول من احلديث وهو : )أقروا الطري على مكناهتا( انفرد به أبو داود . فقال االلباين 

ه ( : )وإسناده في4152برقم  1208/  2معلقا على رواية أيب داود يف ختريج )املشكاة( ) -مضعفا 
ما يتعلق ابلشطر االول فاطلق  جهالة ، لكن الشطر الثاين منه له عنده طريق أخرى يتقوى هبا . . .( اه

يف )صحيح اجلامع  -أعين الشطر االول  -ضعفه ! . مث رأينا أن من تناقض الرجل أنه حكم بصحته 
 ((( ( إذ قال : )صحيح1188برقم  380/  1الصغري وزايدته( )

 
لشيخ األلباين القول بتضعيف الشطر األول مطلقاً وإمنا أطلق القول بضعف رواية أيب قلت : مل يطلق ا

  هلذا الشطرداود 
 

وال تناقض بني هذا القول وتصحيح هذا اخلرب من طرٍق أخرى والذي يظهر أن اجلهالة ارآتها الشيخ يف 
ويبدو أنه وقف على لسند هذا السند قد زالت فإن الشيخ إمنا قصد ابجلهالة وجود سباع بن اثبت يف ا

إذ أنه من الرواة املختلف يف صحبتهم فلعل الشيخ وقف على ما يؤيد  ما أزال به جهالة هذا الراوي
لذا صحح احلديث بعد أن ضعفه وهذا حيصل كثرياً لألئمة والباحثني وال يثرب فيه إال جاهل  صحبته 

 _ والشيء من معدنه ال يستغرب _
 

 ن واجلواب عليه التناقض اخلامس واخلمسو 
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حديث : )اطلبوا اخلري دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات رمحة هللا ، : )) 73_72قال السقاف يف ص 

فإن هلل نفحات من رمحته ، يصيب هبا من يشاء من عباده ، وسلوا هللا تعاىل أن يسرت عوراتكم ، وأن 
ضعفه االلباين يف  ي هللا عنهمايؤمن روعاتكم( . رواه البيهقي يف الشعب عن أيب هريرة وعن أنس رض

( وذكر أنه أورده أيضا يف )سلسلته الضعيفة( 1001برقم  389/  1)ضعيف اجلامع الصغري وزايدته( )
( . وهو متناقض حيث صححه يف موضع آخر ، فقد أورده يف )سلسلة االحاديث 2798برقم )

 (( ( ! ! فتأمل1890رقم  511/  4الصحيحة( )
 

نا فيه دقة فإن احلديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة لفظه " افعلوا اخلري " قلت : تصرف الشيخ ه
واحلديث يف ضعيف اجلامع لفظه " اطلبوا اخلري " ومعلوٌم أن طلب الشيء وتتبعه أعلى من جمرد فعله أال 

ترى إىل من يعمل ببعض العلم أعلى منه من حيرص على طلبه وتتبعه أينما وجد _ مع العمل به _ 
 فاحلديثان خمتلفان وعليه فال تناقض  يشمل العلم واخلري

 
 التناقض السادس واخلمسون واجلواب عليه 

 
. حديث أيب رزين العقيلي قال : قلت : اي رسول هللا ! كيف يعيد هللا : )) 73قال السقاف يف ص

ر ؟( قلت اخللق ؟ وما آية ذلك يف خلقه ؟ قال : )أما مررت بوادي قومك جداب مث مررت به يهتز أخض
( ورواه البيهقي يف 11/  4: نعم . قال : )فتلك آية هللا يف خلقه )كذلك حيي هللا املوتى( رواه أمحد )

/  3ه االلباين يف ختريج املشكاة )ف( يف ابب إعادة اخللق . ضع507آخر االمساء والصفات ص )
قض الرجل فأورد مث تنا ( حيث قال : )ويف سنده ضعف ، وحيسنه بعضهم( اه5531برقم  1532

 ((( ! فسبحان هللا 1346برقم  420/  1احلديث يف )صحيح اجلامع الضعيف وزايدته( )
 

وإمنا ضعف إسناده فقط وكما قدمنا مراراً ال يلزم من قلت : مل يتناقض الشيخ فإنه مل يضعف اخلرب أصاًل 
احلسن لذاته والضعيف  وذكر أن بعض العلماء حيسنونه واعلم اخليط بنيتضعيف السند تضعيف املنت 

 احملتمل خيٌط رفيع هلذا ختتلف اجتهادات أهل العلم يف كثري من األحاديث بني التحسني والتضعيف 
 

 وقد يكون الشيخ حسن اخلرب يف صحيح اجلامع ألنه وجد له شاهداً 
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 التناقض السابع واخلمسون واجلواب عليه 
 

مرفوعا : )إذا مات ولد العبد قال هللا تعاىل  حديث أيب موسى االشعري: )) 74قال السقاف يف ص 
ملالئكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي ؟ 

قال : محدك واسرتجع . فيقول : ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ، ومسوه بيت احلمد( . رواه الرتمذي . ضعفه 
( فقال : قلت : وإسناده ضعيف فيه أبو 1736رقم  544/  1اة املصابيح( )االلباين يف ختريج )مشك

هكذا أطلق تضعيفه . مث صحح  سنان وامسه عيسى بن سنان القسملي قال احلافظ لني احلديث . اه
 ((( 807رقم  279/  1احلديث فأورده يف )صحيح اجلامع الصغري وزايدته( )

 
يفرق بني التضعيف املطلق والتضعيف املقيد فالتضعيف قلت : السقاف من جهله بعلم احلديث ال 

املطلق أن يقول العامل : " حديٌث ضعيف " وأما املقيد أن يقول : " إسناده ضعيف " وبرهان تقييده 
أنك قد تصحح املنت ابلشواهد مع ضعف السند الذي تتكلم عليه واحلديث يتكون من السند واملنت فال 

 ملهما الكالم يكون التضعيف مطلقاً حىت يش
 

وقد يكون حتسني وعليه فإن السقاف كاذب يف دعواه أن األلباين ضعف اخلرب مطلقاً يف ختريج املشكاة 
 للخرب  تغري اجتهاد أو ألنه وجد شاهداً الشيخ يف صحيح اجلامع 

 
 التناقض الثامن واخلمسون واجلواب عليه 

 
حسني مين وأان من حسني ، أحب هللا حديث يعلى بن مرة مرفوعا : ): )) 74قال السقاف يف ص 

من أحب حسينا ، حسني سبط من االسباط( رواه الرتمذي وهو حسن االسناد . قلت : صححه 
( . وهو متناقض حيث ضعفه يف 1227برقم  229/  3االلباين فأورده يف )سلسلته الصحيحة( )

 (( ! ف( . اه( قائال : )وإسناده ضعي6160برقم  1738/  3ختريج )مشكاة املصابيح( )

 
قلت : قول السقاف أن األلباين ضعف احلديث يف ختريج املشكاة كذب على الشيخ إذ أنه إمنا ضعف 

 سند الرتمذي 
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 وأعاد تضعيفه يف سلسلة األحاديث الصحيحة وأورد له إسناداً آخراً قوايً فأين التناقض اي أويل األبصار 
 

ه سعيد بن أيب راشد أو ابن راشد وهو جمهول انفرد ومن جهاالت السقاف حتسينه لسند الرتمذي وفي
 ابن خثيم ابلرواية عنه وانفرد ابن حبان بذكره يف الثقات 

 
وال أدري كيف السقاف روايته مث يرد رواية وكيع بن حدس مع أن وكيعاً أحسن حااًل منه _ انظر ما  

 كتبته عن وكيع سابقاً _
 

 التناقض التاسع واخلمسون واجلواب عليه 
 

 -عنها مرفوعا : )من حافظ على أربع ركعات  حديث أم حبيبة رضي هللا: "  75قال السقاف يف ص 
قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه هللا على النار( . رواه االمام أمحد  -ويف لفظ من صلى ، أربع ركعات 

رقم  205/  2والرتمذي والنسائي وابن خزمية عن أم حبيبة . ضعفه يف تعليقه على ابن خزمية )
وتناقض فصححه وأورده ويف  سفيان ال يعرف( اه أيب ( فقال : )اسناده ضعيف ، حممد بن1190

 " ( ! . فتأملوا !6240برقم  317/  5)صحيح اجلامع وزايدته( )
 

قلت ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه إمنا ضعف سند ابن خزمية فقط وصحح املنت من أسانيد أخرى 
رجعت إىل بقية األسانيد ملا وجدت العلة اليت أعل هبا الشيخ األلباين سند ابن  وال تناقض يف هذا  ولو

 خزمية فتأمل !
 

 التناقض الستون واجلواب عليه 
 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : )علي مين وأان من علي ، وال يؤدي : "  75 ص قال السقاف يف
مها وهو صحيح . ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة عين إال أان أو علي( رواه الرتمذي وابن ماجه وغري 

( وأعله ابختالط أيب اسحاق السبيعي . وهو متناقض حيث أورد 6083برقم  1720/  3املصابيح( )
 "( فتأملوا !97برقم  26/  1احلديث يف صحيح ابن ماجه )
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ذي وأمحد ويف حتسينه قلت ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه يف تعليقه على املشكاة إمنا ضعف سند الرتم
( وإذا رجعت إىل 1980للخرب يف ابن ماجة ستجد أنه قد عزى إىل سلسلة األحاديث الصحيحة ) 

سلسلة األحاديث الصحيحة فستجد أنه أعاد تضعيف السند املذكور مث أورد للخرب شاهداً عند النسائي 
 ه يرفد بعضه بعضاً يف خصائص علي والبزار يف املسند به حسن اخلرب فأين التناقض وكالم

 
 بل إن الشيخ عزى إىل ختريج املشكاة الثاين مما يدل على أنه استدرك هذا الشاهد يف التخريج الثاين 

 
فلو سلمنا للسقاف أنه تناقض فهو من ابب الرتاجع عن اخلطأ الذي أصلحه يف التحقيق الثاين الذي 

 نص على أنه ينسخ التحقيق األول 
 

 وهللا املستعان سقاف ال يغفل عن شيء من هذا ولكنه يكابر وهذه فضيلة للشيخ وال
 

وأتمل جهل السقاف يف تصحيحه هلذا احلديث وليس له إسناٌد قائم وإمنا هو حسٌن لغريه وهو يشنع 
 على الشيخ األلباين إذا اختلف حكمه بني التصحيح والتحسني فهو بني أحد أمرين 

 
أحياانً على احلسن لغريه وابلتايل ال تناقض يف موقف الشيخ األول : أن يقر أن لفظة " صحيح " تطلق 

 _ انظر التناقضات األوىل _
 

 الثاين : أن يقر على لفظة أبنه وقع يف خطٍأ علمي قبيح وليس هذا مستغرابً منه 
 
 
 
 

 وقفات مع ما نقله السقاف عن الشيخ األلباين يف الصواعق الناسفة 
 

( عن الشيخ األلباين اهتامه عدداً من 116_ 113اسفة ) صنقل السقاف يف كتابه الصواعق الن
العلماء ابلتناقض ليربر اهتامه هو للشيخ األلباين ابلتناقض ولو نظرت ودققت النظر يف األمثلة اليت 
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أوردها السقاف ملا وجدت واحداً منها يصلح أن يقاس على هذاين السقاف يف كتابه تناقضات األلباين 
 الواضحات 

 
 مثلة اليت ذكرها السقاف مع التعليق وإليك األ

 
 املثال األول 

( : " فتأمل مبلغ 442/  4أما احلافظ الذهيب فقد قال عنه االلباين يف " ضعيفته " )قال السقاف : " 
 وتنجو من تقليد الرجال " اه تناقض الذهيب ! لتحرص على العلم الصحيح

 
 أن ننقل كالم الشيخ األلباين كامالً اجلواب على هذا من وجوه ولكن قبل أن جنيب حيسن 

 
صحيح  على شرط مسلم " . و وافقه الذهيب . و هو و أما احلاكم فقال : "قال الشيخ األلباين : " 

من رجال  عبد الرمحن بن إسحاق القرشي " . و القرشي هذا ثقةنهما سببه أنه وقع يف إسناده "  وهم م
من الناسخ أو بعض الرواة , ألن الذي يروي عن النعمان يف اإلسناد وهم مسلم , لكن وصفه بذلك  

 بن سعد  إمنا هو األول أبو شيبة الواسطي , و هو أنصاري . مث إن النعمان بن سعد جمهول مل  
يرو له مسلم أصال , و ال أحد من الستة سوى الرتمذي , و قال الذهيب : " ما روى  عنه سوى عبد 

 " . قلت : فتأمل مبلغ تناقض الذهيبالرمحن بن إسحاق أحد الضعفاء " 
 

قلت : فاأللباين هنا وصف الذهيب ابلتناقض من أجل أنه حكم على أحد الرواة ابجلهالة مث سكت على 
 تصحيح احلاكم حلديثه على شرط مسلم 

 
 وهذا ال يقاس على تصرف السقاف مع الشيخ األلباين من وجوه 

 
قض حقاً وصف أحد رواته ابجلهالة ال كما يصنع األول : أن تصحيح السند على شرط مسلم ينا

السقاف مع الشيخ األلباين حيث أييت خبرٍب قال األلباين يف أحد أسانيده : إسناد ضعيف ، مث جيعل 
تصحيح الشيخ األلباين هلذا احلديث من أجل أسانيده األخرى تناقضاً وليس يف هذا تناقض كما 

 ي ينقض بعضه بعضاً شرحناه سابقاً فالكالم املتناقض هو الذ
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بل إن السقاف يتهم الشيخ األلباين ابلتناقض حىت لو كرر تضعيفه لذلك السند إذا أورد له شواهد 
 صححه هبا !! 

 
الثاين : أن الشيخ األلباين مل يسقط الذهيب مبثل هذه السقطات ومل يلبسه وصف " املتناقض " كما فعل 

خ موقراً للحافظ الذهيب مستفيداً من كتبه مشيداً بعلمه كثرياً السقاف مع الشيخ األلباين بل ما زال الشي
 ما يلقبه ب " احلافظ " 

 
الثالث : أن السقاف ادعى على الشيخ كذابً أنه تناقض يف بعض األخبار فلما رجعنا إليها وجدانها 

 22ناقض رقم والت 18مالتناقض رق خمتلفًة يف املتون اختالفاً يقتضي اإلختالف يف احلكم عليها ) انظر
من هذا  51التناقض رقم  36والتناقض رقم  34و التناقض رقم  28التناقض  و24والتناقض رقم 

( والشيخ األلباين كان صادقاً يف نقله عن  75والتناقض رقم  73وفيما سيأيت التناقض رقم  الكتاب
 الذهيب 

 
أوردها السقاف ومع ذلك مل يشفع له  الرابع : أن الشيخ األلباين صرح برتاجعه يف عدٍد من األمثلة اليت

تصرحيه هذا عند السقاف فاهتمه ابلتناقض بل إن السقاف نفسه ينقل تراجع الشيخ األلباين ومع ذلك 
من هذا  22والتناقض رقم  14والتناقض رقم  21والتناقض رقم  25يشنع عليه كما يف التناقض رقم 

 الكتاب والذهيب مل يصرح ابلرتاجع 
 

 ين املثال الثا
 

( : " ولذلك فقد 193/  1وأما احلافظ ابن اجلوزي فقد قال عنه يف " صحيحته " )قال السقاف : " 
  أساء ابن اجلوزي إبيراده حلديثه يف املوضوعات على أنه تناقض . . . " اه

 
 قلت : حيسن بنا أن ننقل كالم الشيخ كامالً 

 
 حلديثه يف " املوضوعات " ! على أنه قد  و لذلك فقد أساء ابن اجلوزي إبيراده قال الشيخ : " 

 تناقض , فقد أورده أيضا يف " الواهيات " يعين األحاديث الواهية غري املوضوعة ,  
 " و كل ذلك سهو منه عن حديث أيب هريرة هذا الصحيح
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قلت : فانظر كيف اعتذر البن اجلوزي واصفاً إايه أبنه قد سها عن حديث أيب هريرة الصحيح والسهو 
من صفات بين آدم الالزمة اليت ال يسلم منها حىت األنبياء فتأمل هذا األدب اجلم وقارنه مع جهل 

 السقاف وطول لسانه 
 

وأما اجلواب عليه فهو كمثل اجلواب على كالم الذهيب السابق أبن قول الشيخ ال يقاس على قول 
 السقاف ألربعة وجوه 

 
يف املتون املوضوعة وكذا صنف العلل املتناهية يف املتون  أن ابن اجلوزي صنف كتابه املوضوعاتأوهلا 

الواهية _ الضعيفة جداً _ فإيراده للخرب نفسه يف الكتابني مشكل إذ أنه إما أن يكون واهياً أو يكون 
موضوعاً خبالف صنيع الشيخ األلباين الذي يعتربه السقاف تناقضاً فإن الشيخ إذا يف خرٍب من األخبار : 

داود بسنٍد ضعيف" مث جاء يف مكاٍن آلخر من كتبه وضعف سند أيب داود مرًة أخرى مث أورد "رواه أبو 
للخرب إسناداً صحيحاً عند أمحد مل يكن ذلك متناقضاً أو مشكاًل إذ أنه ال يستحيل أن يكون إسناد 

 اخلرب عند أيب داود ضعيفاً وإسناده _ املختلف _ عند أمحد صحيحاً 
 

يخ األلباين مل يصف ابن اجلوزي ابملتناقض وجيعله وصفاً الزماً له بل ما زال موقراً له الوجه الثاين أن الش
 واصفاً له ابلعلم واحلفظ 

 
واعلم أن قول قولنا " تناقض فالن " ليس كمثل قولنا " فالن املتناقض " كما أن قولنا " علم فالن كذا " 

 ليس كقولنا " فالن اجلاهل " قتأمل  ليس كقولنا " فالن العامل " وقولنا " جهل فالن كذا "
 

الوجه الثالث ان السقاف يف كتبه التناقضات جاء مبتون خمتلفة أوهم أهنا متماثلة ليتهم الشيخ ابلتناقض 
 الختالف أحكامه عليها ) انظر األمثلة يف املثال السابق (

 
ها السقاف فال يقاس على من مل الوجه الرابع أن الشيخ األلباين صرح برتاجعه يف بعض األمثلة اليت أورد

 يصرح ابلرتاجع مثل ابن اجلوزي وغريه _ وإن كان هذا ال يعيب ابن اجلوزي _ 
 

علماً أبن الشيخ األلباين يصحح هذا اخلرب الذي جعله ابن اجلوزي موضوعاً اترة وواهياً اترًة أخرى وهذا 
 هو حمل البحث األصل 
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 املثال الثالث 
 

ابن حبان فقد رماه االلباين ابلتناقض يف مواضع ال حتصى منها يف : " ضعيفته " وأما قال السقاف : " 
 ( حيث قال : " قلت : وهذا تناقض ظاهر من ابن حبان يشبه تناقض احلافظ السابق " اه367/  3)

( : " وثقه ابن معني ، كذا ابن حبان مث تناقض فأورده يف الضعفاء " 377/  4وقال يف " صحيحته " )
 "! ! اه
 

 قلت : اجلواب عليه كمثل اجلواب على املثال األول 
 

 املثال الرابع 
 

وأما احلافظ ابن حجر فقد رماه االلباين أيضا ابلتناقض حيث قال عنه يف مواضع منها قال السقاف : " 
 ( : " وتناقض رأي ابن حجر فيه "266/  3يف " ضعيفته " )

 
 ثاين فإنه يصلح جواابً على هذا املثال أيضاً قلت : راجع اجلواب على املثال األول وال

 
 املثال اخلامس 

 
وكذا وصم احلافظ السيوطي ابلتناقض ! ! حيث قال عنه أيضا يف مواضع منها يف " قال السقاف : " 

 ( : " مث إن السيوطي تناقض . . . "386/  4ضعيفته " )
 

قدمة اجلامع الصغري أنه صان كتابه عما قلت : وصف الشيخ األلباين السيوطي ابلتناقض ألنه زعم يف م
 تفرد به كذاب أو وضاع مث أورد فيه خرباً ذكره هو نفسه يف ذيل املوضوعات 

 
 وعليه فإن اجلواب على هذا املثال كاجلواب على املثال الثاين 

 
 املثال السادس 
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( 34/  4ضعيفته " ) وكذا رمى املناوي رمحه هللا ابلتناقض ! ! يف مواضع منها يفقال السقاف : " 
 من االحيان يناقض ريحيث قال عنه : " وإن من عجائب املناوي اليت ال أعرف هلا وجها ، أنه يف كث

 " نفسه
 

 قلت : إليك كالم الشيخ األلباين كامالً 
 

أنه يف كثري من األحيان يناقض و إن من  عجائب املناوي اليت ال أعرف هلا وجها ,قال الشيخ : " 
 نفسه ,  

 " الفيض "! فهذا خالف ما يف "و إسناده صحيح ""التيسري " :د قال يف "فق
 

قلت : وصف الشيخ األلباين للمناوي ابلتناقض ألن حكمه على إسناٍد واحد اختلف بني التصحيح 
والتضعيف بل إن املناوي نقل حكم ابن اجلوزي ابلوضع ومل يتعقبه يف الفيض مث صحح اإلسناد يف 

وجود أحد املرتوكني فيه !! ) راجع الضعيفة املوطن املذكور ( وعليه فإن اجلواب على هذا التيسري مع 
 املثال كمثل اجلواب على املثالني األول والثاين 

 
وإنك لو نفضت كتب الشيخ األلباين نفضاً ملا وجدته يف موطٍن من املواطن حكم على سنٍد يف ضعيف 

 مكان وحكم عليه ابلوضع يف آخر جداً أبنه صحيح وال أنه صحح خرباً يف 
 

 املثال السابع 
/  3وكذلك رمى احلافظ ابن القطان الفاسي ابلتناقض ! ! وذلك يف " ضعيفته " )قال السقاف : " 

( حيث قال : " قلت : فأنت ترى أن ابن القطان تناقض يف ابن عمر هذا فمرة حيسن حديثه 219
 ومرة يضعفه "

 
 واحد خيتلف حكمه على الراوي الواحد فتارًة حيسن حديثه وأخرى يضعفهقلت : ابن القطان يف كتاٍب 

فهذا سبب حكم الشيخ عليه ابلتناقض واجلواب على هذا املثال كمثل اجلواب على األمثلة  وعليه فإن
 السابقة 
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وهبذا ينتقض غزل السقاف ويتبني أن كتابه التناقضات إمنا هو حمض افرتاءات وأكاذيب وتشنيعات يف 
 حمل التشنيع وقد قدمنا سابقاً أنه هو نفسه وقع يف تناقضاٍت عديدة وهو ومجاعٌة ممن يعظمهم كمثل غري

 والغماري واحلمد هلل معز اإلسالم بنصره الكوثري 
 

وأتمل قوله " رماه األلباين " كذا وكأنه ال يوافق الشيخ األلباين والذي ينبغي عليه أن يوافق الشيخ 
فمن ابب أوىل األلباين أصاًل  الشيخ شيخ األلباين ابلتناقض ألحكام مل يتناقض فيهااأللباين ألن اهتم ال

 التناقضات الواضحة  هذه
 

 ويوجه للسقاف بعد هذه األمثلة هذا السؤال 
 

هل هؤالء العلماء مع سعة علومهم وحفظهم ينفر من كتبهم ويشنع عليهم الختالف أحكامهم يف بعض 
 املواطن ؟

 
 ، خالف أهل العلم قاطبةإن قال : نعم  

 
وإن قال : ال ، قلنا وكذلك الشيخ األلباين الذي هو أعذر منهم ألنك إبمكانك أن تعرف املتقدم من 

 أقواله من املتأخر ابلتواريخ املثبتة يف مقدمات كتبه 
 

 واجلواب عليه  61التناقض رقم 
دت الدار حني أشرف عليهم حديث مثامة بن حزن القشريي ، قال : شه: "  76قال السقاف يف ص 

عثمان فقال : أنشدكم اللة واالسالم هل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قدم املدينة وليس هبا 
ماء يستعذب غري بئر رومة فقال : )من يشرتي بئر رومة جيعل دلوه مع دالء املسلمني خبري له منها يف 

( بعد أن ذكر 6066برقم  1714/  3ختريج املشكاة ) اجلنة ؟ . .( احلديث بطوله ضعفه االلباين يف
مث وجدته قد حسن احلديث يف موضع آخر )!(  حتسني الرتمذي للحديث فقال : )وإسناده ضعيف( اه

( : فاحلديث حسن كما قال 39( بعد أن ذكر احلديث ص )40/  6فقد قال يف )إرواء غليله( )
 "فتأملوا اي طالب احلديث ! الرتمذي وقد علقه البخاري بصيغة اجلزم . اه
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قلت : قد أتملنا فوجدانك كاذابً فإن الشيخ يف ختريج املشكاة قد ضعف اخلرب بتمامه غري أن الشيخ 
وجد شاهداً يف زوائد عبدهللا بن أمحد على املسند ال يشهد خلرب الرتمذي بتمامه وإمنا يشهد لبعضه 

 ورده صاحب منار السبيل مستشهداً به _ فحسن احملل املتفق عليه من احلديث _ وهو الذي أ
 

 وإليك كالم الشيخ يف اإلرواء 
 

وقال الرتمذي : " هذا حديث حسن ، وقد روي من غري وجه عن عثمان " . قلت : قال الشيخ : " 
ورجاله ثقات رجال مسلم غري حيىي بن أيب احلجاج وهو أبو أيوب األهتمي البصري وهو لني احلديث  

/  1" ، لكنه مل يتفرد به ، فقد أخرجه عبد هللا بن االمام أمحد يف " زوائد املسند " )  كما يف " التقريب
. وهذه متابعة ال أبس هبا ، فإن  دون قصة ثبري( من طريق هالل بن حق عن اجلريري به  75 - 74

" هالل بن حق بكسر املهملة روى عنه مجاعة من الثقات ، ووثقه ابن حبان ، ويف " التقريب " : 
 " ( بصيغة اجلزم وهللا أعلم 75/  2مقبول " . فاحلديث حسن كما قال الرتمذي وقد علقه البخاري ) 

 
 قلت : فانظر كيف ضعف سند الرتمذي مرًة أخرى فأين التناقض !!!

 
وأتمل قوله " دون قصة ثبري " فيه إشارة إىل أنه ما زال يضعفها ألنه ال شاهد هلا وعليه فإن تضعيفه هلا 

 ريج املشكاة ال يناقض حتسينه للخرب دوهنا يف اإلرواء يف خت
 

 مث إن الشيخ يف املشكاة إمنا ضعف السند وقد قلنا سابقاً ألن تضعيف السند ال يلزم منه تضعيف املنت 
 

 وعليه فإن تضعيف السند ال يناقض حتسني املنت لغريه 
 

 واجلواب عليه  62التناقض رقم 
 

أمامة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وآله قال : )من مل  يبث أحدي: "  76قال السقاف يف ص
يغز ومل جيهز غازاي ، أو خيلف غازاي يف أهله خبري أصابه هللا بقارعة قبل يوم القيامة( . رواه أبو داود . 

 1123/  2يف ختريج )مشكاة املصابيح( ) قلت : قال االلباين مضعفا له بعد أن ذكر أن أاب داود رواه
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قلت : تناقض فصححه حيث أورده يف صحيح أيب داود برقم  ( : )وإسناده ضعيف( . اه3820برقم 
 " ( ! 2762 - 2231ابن ماجه برقم ) ( ! وأررده يف صحيح2261)
 

 قلت : هذا كمثل عامة أمثلة السقاف يعتمد على كتاٍب منسوخ _ يعلم هو بنسخه _ وهذا مأخذ 
 

  لتضعيف املنت _ وهذا مأخذ آخر بل كذٌب صريح على الشيخ _ مث جيعل تضعيف السند مقتضياً 
 

 ( وبني وجه حتسينه هناك 2651وهذا احلديث أورده الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )
 

 واجلواب عليه 63التناقض رقم 
 

ن من حديث سيدان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مرفوعا : )ما كا: "   77قال السقاف يف ص
مرياث قسم يف اجلاهلية فهو على قسمة اجلاهلية وما كان من مرياث أدركه االسالم فهو على قسمة 

( 3067رقم  923/  2االلباين يف ختريج )مشكاة املصاببح( ) -االسالم( . رواه إبن ماجه . ضعفه 
جلامع الصغري قلت : تناقض فصححه يف )صحيح ا : وفيه عبد هللا بن هليعة ، وهو ضعيف . اه لفقا

 " (5533رقم  152/  5وزايدته( )
 

الشيخ األلباين يف ختريج املشكاة إمنا ضعف سند ابن عمر عند ابن ماجة غري أنه وجد شاهداً قلت : 
وأعاد هناك تضعيف سند 1717للخرب من حديث عبدهللا بن عباس بسنٍد صحيح ذكره يف اإلرواء برقم

متنه نا أن تضعيف أحد أسانيد احلديث ال يقتضي تضعيف ابن عمر فأين التناقض يف هذا وقد قدم
 فتأمل !

 
 واجلواب عليه  64التناقض رقم 

 
حديث أيب مسعود االنصاري مرفوعا : )نزل جربيل عليه السالم فأخربين : "  77قال السقاف يف ص

بوقت الصالة فصليت معه مث صليت معه ، مث صليت معه فحسب أبصابعه مخس صلوات . .( 
( وأقره احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح 152برقم 181/  1ث رواه ابن خزمية يف صحيحه )احلدي
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سلفية( . ضعف االلباين احلديث يف تعليقه وخترجيه لصحيح ابن خزمية ورذ على احلافظ  5/  2الباري )
 ه( فقال : )قلت : وأسامة بن زيد وهو الليثي فيه ضعف . انصر( . ا181/  1ابن حجر بزعمه )

_ أتمل ركاكة  وتناقض املسكني فصحح احلديث بنفس سنده ووجود نفس أسامة بن زيد الليثي فيه
( : )وأما حديث أيب 269( حيث قال ص )270 - 269/  1يف )االرواء( ) ألفاظ السقاف _

وذكر احلديث  بن شهاب . . . . .( اهامسعود االنصاري فهو من طريق أسامة بن زيد اللبثي أن 
( : )وقال احلاكم : صحيح ، ووافقه الذهيب 270كما أررده ابن خزمية مث قال بعد ذلك ص )  بتمامه

فتأملوا  ( اه417ي وهو الصواب كما بينته يف صحيح أيب داود و وصححه أيضا اخلطايب وحسنه النو 
 ((أيها العلماء والعقالء ! 

 
ديداً فتغري اجتهاد العامل فيه من التحسني قلت : أسامة بن زيد الليثي من الرواة املختلف فيهم اختالفاً ش

 إىل التضعيف أو العكس وارٌد جداً 
 

وال عيب فيه على العامل فهذا الكوثري الذي جيعله السقاف جمدداً أورد له أمحد الغماري يف كتابه " رد 
ة الكوثري على الكوثري " الكثري من الرواة الذين وثقهم عندما رووا أحاديث توافق مذهب احلنفي

 وضعفهم عندما رووا أحاديث ختالف مذهب احلنفية 
 

والشيخ األلباين ليس حمتاجاً ألن يتالعب فمنت اخلرب ليس فيه ما خيالف مذهبه الفقهي بل إنه أورد 
 للخرب عدداً من الشواهد يف كتبه اليت طبقت اآلفاق واحلمد هلل معز اإلسالم بنصره 

 
 له من الشواهد اليت أوردها الشيخ هناك  علماً أبن الشيخ قد يكون حسن اخلرب مبا

 
 واجلواب عليه  65التناقض رقم 

 
عن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت : )كان الركبان ميرون بنا وحنن مع : "  79قال السقاف يف ص

رسول هللا صلى هللا عليه وآله حمرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحداان جلباهبا من رأسها على وجهها فإذا 
 823/  2جاوزان كشفناه( . رواه أبو داود . قلت : صححه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )

( فقال : إسناده جيد ، وقد خرجته يف )حجاب املرأة املسلمة( . مث وجدته متناقضا حيث 2690برقم 
 "( فتدبروا ! 1024برقم  212/  4ضعفه يف )إرواء الغليل( )
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مدلساً فإن الشيخ األلباين قد تراجع عما كتبه يف املشكاة بدليل أورد هذا فوجدانك قلت : قد تدبران 
احلديث ضعيف سنن أيب داود عازايً إىل ختريج املشكاة الثاين مما يدل على أنه تراجع هناك وهذه من 

 فضائل الشيخ _ كما قدمنا سابقاً _ 
 

أة املسلمة ضعف سنده ولكنه اعتربه  ويف الطبعة اجلديدة من حجاب املرأة املسلمة املسمى جلباب املر 
  يف شواهد الباب وهذا ال يناقض تضعيف السند كما ال خيفى

 
 واجلواب عليه  66التناقض رقم 

 
حديث أىب هريرة رضي هللا عنه قال : ذكرت احلمى عند رسول هللا صلى : "  78قال السقاف يف ص 

وآله : ال تسبها فإهنا تنفي الذنوب ، كما تنفي  هللا عليه وآله فسبها رجل ، فقال النيب صلى هللا عليه
( 1583برقم  498/  1النار خبث احلديد( . قلت : ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )

مث تناقض فأورده  ( بسند ضعيف ، فيه موسى بن عبيد ، وهو ضعيف . اه3469فقال : يف الطب )
 " (2793برقم  258/  2يف صحيح ابن ماجه )

 
قلت : ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه يف ختريج املشكاة األول إمنا ضعف سند ابن ماجة فقط وصحح 
اخلرب ابلشواهد يف صحيح سنن ابن ماجة وقد بني الشيخ يف مقدمة سنن ابن ماجة أنه قد يصحح اخلرب 

 ابعتبار ما له من الشواهد وإن كان سنده عند ابن ماجة ضعيفاً فتأمل !
 

_ وكتم السقاف  715يخ يف صحيح سنن ابن ماجة إىل سلسلة األحاديث الصحيحة وقد عزا الش
 هذه احلقيقة _

 
من سلسلة األحاديث الصحيحة لوجدت أن الشيخ األلباين قد أعاد ولو رجعت إىل املوضع املذكور 
 له شاهداً يف صحيح مسلم من غري حديث أيب هريرة مبثل معناه  أورد تضعيف سند ابن ماجة ولكنه

 
 وعليه فال تناقض 

 
 واجلواب عليه  67التناقض رقم 
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حديث أيب ذر قال : )كنت رديفا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وآله : "  80قال السقاف يف ص 
يوما على محار فلما جاوزان بيوت املدينة قال : كيف بك اي أاب ذر إذا كان ابملدينة جوع تقوم عن 

حلديث رواه أبو داود . ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( فراشك وال تبلغ مسجدك . . . .( ا
( فقال : " رجاله ثقات غري مشعث بن طريف ، قال الذهيب ال يعرف( . 5397برقم  1485/  3)
( فقال : 101( بعد أن أورده بتمامه ص )102/  8. قلت : صحح احلديث يف )إرواء الغليل( ) اه

 "  )وعليه فالسند صحيح(
 
ت : ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه يف ختريج املشكاة مل يضعف احلديث كما ادعى السقاف كذابً قل

 بل ضعف سند أيب داود فقط 
 

وصحح السند عندما ترجح عنده أن الصواب عدم وجود ذلك الراوي الذي به اخلرب يف السند _ وهو 
 شعث بن طريف _ وإن ذكره يف السند من أوهام محاد بن زيد م
 

اد بن زيد من الثقات األثبات الذين ال يوقف على ومههم بسهولة فالشيخ األلباين له كل العذر ومح
 شعث بن طريف يف السند حمفوظ معندما أحسن الظن برواية محاد وظن أن ذكر 

 
 وإليك كالم الشيخ األلباين لتتبني صدق كالمي 

 
ل : قال يل رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( قال الشيخ األلباين يف اإلرواء : " االول : عن أىب ذر قا

: " اي أاب ذر ، قلت لبيك اي رسول هللا وسعديك ، فذكر احلديث ، قال فيه : كيف أنت إذا أصاب 
الناس موت يكون البيت فيه ابلوصيف ؟ قلت : هللا ورسوله أعلم ، أو قال : ما خار هللا يل ورسوله ، 

مث قال يل : اي أاب ذر ! قلت لبيك وسعديك ، قال : كيف أنت  قال : عليك ابلصرب أو قال : تصرب
إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت ابلدم ، قلت : ما خار هللا يل ورسوله ، قال عليك مبن أنت منه ، 

وأضعه علما عاتقي قال : شاركت القوم إذن ، قلت : فما أتمرين  يقلت : اي رسول هللا أفال آخذ سيف
يتك ، قلت : فإن دخل على بييت ، قال : فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف ، ؟ ] قال [ : تلزم ب

(  3958( وابن ماجه )  4261فألق ثوبك على وجهك يبوء إبمثك وإمثه " . أخرجه أبو داود ) 
( عن محاد بن زيد عن أىب عمران اجلوىن عن املشعث  191/  8( والبيهقي )  424/  4واحلاكم ) 

بن الصامت عن أىب ذر . وقال أبو داود : " مل يذكر املشعث يف هذا احلديث  بن طريف عن عبد هللا
غري محاد بن زيد " . قال احلافظ يف " التهذيب " : " وقد رواه جعفر بن سليمان وغري واحد عن أىب 
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( عن  1862عمران عن عبد هللا بن الصامت نفسه . فاهلل تعاىل أعلم " . قلت : أخرجه ابن حبان ) 
( عن محاد بن سلمة ،  1863( وابن حبان أيضا )  423/  4بن عبد العزيز ، واحلاكم ) مرحوم 

( عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى ، ثالثتهم قالوا : ثنا عبد هللا ابن الصامت  163/  5وأمحد ) 
ا ، وهو به . قلت : فهؤالء ثالثة ثقات ورابعهم جعفر بن سليمان كلهم مل يذكروا * مث وجدت له متابع

شعبة ، أخرجه البيهقى يف االسناد املشعث بن طريف ، فهم أحفظ من محاد بن زيد ، وعليه فالسند 
صحيح ، وقال احلاكم : " صحيح على شرط الشيخني " ! ووافقه الذهيب ! قلت : ومحاد بن سلمة إمنا 

 " احتج به مسلم وحده ، ومثله عبد هللا بن الصامت
 

وقوة النظر ، وعليه فإن الشيخ مل يغفل عن تلك العلة اليت أعل هبا اخلرب يف قلت : أتمل سعة اإلطالع 
ختريج املشكاة فأين التناقض ؟! إمنا هي سعة اإلطالع واملثابرة على البحث حىت يصل الباحث إىل 

 نتائج دقيقة ال يقف عليها مبجرد البحث األويل 
 

 واجلواب عليه  68التناقض رقم 
 

حديث إبن عباس رضي هللا عنهما مرفوعا : )ال يبغض االنصار أحد يؤمن  " 80قال السقاف يف ص
( ورواه الرتمذي وقال : حسن صحيح . قلت : ضعفه االلباين 86/  1ابهلل واليوم االخر( رواه مسلم )
( حيث مل يدر هناك أن مسلما رواه يف 6241رقم  1759/  3يف ختريج )مشكاة املصابيح( )
اة( اقتصر على عزوه للرتمذي فقال : )قلت : ورجاله ثقات ، إال أن صحيحه الن مصنف )املشك

برقم  236/  3مث هو متناقض النه أورده يف )صحيحته( ) حبيب بن أيب اثبت مدلس ، وقد عنعنه( اه
 " ( فتأملوا اي قوم خترجياته(1234

 
تطيعه أنت وال كل رقاٍص قلت : قد أتملنا خترجيات الشيخ األلباين فوجدانها حتمل علماً غزيراً ال تس

 مبتدع 
 

على الشيخ األلباين أبن احلديث عند مسلم يف الصحيح فهذا من جهله أبصول  وأما تعقب السقاف
 التخريج وقد أحسن صاحب املشكاة عندما عز اخلرب إىل الرتمذي فقط 
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م من فإن صاحب املشكاة إمنا ذكره من حديث ابن عباس وهذا اخلرب غري موجوٍد يف صحيح مسل
 حديث ابن عباس إمنا هو يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 

 
هلذا كان الشيخ األلباين دقيقاً عندما مل يعزو احلديث إىل صحيح مسلم وأما السقاف فجاهٌل بقواعد 
 التخريج إذ عزا اخلرب إىل صحيح مسلم من حديث ابن عباس وهذا إما كذٌب قاده إليه سوء قصده أو

 خطأٌ قاده إليه جهله 
 

وأما عن جواب التناقض فال تناقض فإن الشيخ إمنا ضعف سند ابن عباس عند الرتمذي وأعاد تضعيفه 
 فأين التناقض اي عباد هللا ؟!يف سلسلة األحاديث الصحيحة غري أنه قواه بشواهده يف صحيح مسلم 

 
 واجلواب عليه  69التناقض رقم 

 
ث العرابض بن سارية رضي هللا عنه مرفوعا : )إين عند هللا مكتوب : حدي: "  81قال السقاف يف ص

خامت النبيني ، وإن آدم ملنجدل يف طينته ، وسأخربكم أبول أمري ، دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ، ورؤاي 
أمي اليت رأت حني وضعتين وقد خرج هلا نور أضاء هلا منه قصور الشام( رواه االمام أمجد والطرباين 

( فقال : )حديث 5759برقم  1604/  3م وغريهم . صححه يف ختريج )مشكاة املصابيح( )واحلاك
برقم  223/  2مث ضعفه يف مكان آخر ، فأورده يف )ضعيف اجلامع الصغري وزايدته( ) صحيح( اه

 ( فسبحان هللا ! . واحلديث يف كل من املوضعني من حديث العرابض بن سارية رضي هللا عنه !2090
" 
 

: لقد رجعت إىل الطبعة األخرية _ وهو متقدمة على الكثري من الطبعات اليت ينقل السقاف _ قلت 
 فلم أجد احلديث املذكور 

 
فإذا السقاف يف نقله فقد تراجع الشيخ األلباين قبل تصنيف السقاف لكتاب التناقضات بدليل أنه 

 فتأمل !1408حذف احلديث من الطبعة اجلديدة من ضعيف اجلامع وهي بتاريخ 
 

 واجلواب عليه  70التناقض رقم 
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من أل)كان صلى هللا عليه وسلم إذا رأى اهلالل قال : اللهم أهله علينا اب: "  81قال السقاف يف ص
بن عمر . اواالميان والسالمة واالسالم ، والتوفيق ملا حتب وترضى ، ربنا وربك هللا( . رواه الطرباين عن 

ورأيته قد صححه يف  (4411برقم  190/  5لصغري وزايدته( )قلت : ضعفه يف )ضعيف اجلامع ا
 " ( ! . فتأملوا اي قوم ! !70)صحيح الكلم الطيب( صحيفة )

 
لقد صرح الشيخ األلباين يف صحيح الكلم الطيب أنه إمنا صحح اخلرب بشواهده وهذا يعين أن قلت : 

 يف هذا حديث ابن عمر مبفرده ضعيف غري أنه يتقوى بشواهده  وال تناقض 
 

 واجلواب عليه  71التناقض رقم 
 

حديث سيدان جابر رضي هللا عنه مرفوعا : )ال أتذنوا ملن مل يبدأ ابلسالم( : "  82قال السقاف يف ص
( . صححه االلباين فأورده يف )سلسلته 8816برقم  441/  6رواه البيهقي يف )شعب االميان( )

برقم  1325/  3ريج )مشكاة املصابيح( )خت( . مث ضعفه يف 817برقم  480/  2الصحيحة( )
 -! قلت : وأان متأكد أنه هنا  ( فقال : )إسناده ضعيف( اه4676/ برقم  1325/  2( )4676

أعطى احلكم ارجتاال دون أن يرجع إىل مصدر ، فلما رآه يف شعب االميان ،  -أي يف ختريج املشكاة 
 " !  املستعانللبيهقي حكم بضعفه استعجاال لطبع الكتاب ، فاهلل

 
قلت : ال تناقض فإن الشيخ قد صحح اخلرب يف الصحيحة بشواهده وقد أعاد إعالل سند جابر هناك 

 فبطلت دعوى السقاف أن األلباين مل ينظر يف السند 
 

 عليه واجلواب 72التناقض رقم 
 

 عليه وآله حديث سيدان حذيفة رضي هللا عنه قال : )كان النيب صلى هللا: "  85قال السقاف يف ص
برقم  416/  1ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )  دداو  إذا حزبه أمر صلى( رواه أبو

( وإسناده ضعيف . فيه 388/  5بعد أن ذكر أن أاب داود رواه : )وكذا أمحد ) -( فقال : 1325
جدته قد أورد احلديث يف مث و  حممد بن عبد هللا الدؤيل عن عبد العزيز أخي حذيفة ومها جمهوالن( . اه

( وعزاه المحد وأيب داود عن سيدان حذيفة رضى هللا 4579برقم  215/  4)صحيح اجلامع وزايدته( )
 "عنه ! فيا للعجب ! 
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عند أيب داود فقط مث حسنه يف صحيح قلت : ما ضعف األلباين اخلرب يف املشكاة وإمنا ضعف سنده 

 د وال تناقض يف هذا اجلامع الصغري ابعتبار ما له من الشواه
 

 واجلواب عليه  73التناقض رقم 
 

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه : أن رجال من أهل اليمن هاجر : "  85قال السقاف يف ص
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقال : )هل لك أحد ابليمن ؟( قال : أبواي قال : )أ أذان لك ؟( 

/  3هما فاستأذهنما فإن أذان لك فجاهد وإال فربمها( رواه االمام أمحد )قال : ال . فقال : )فارجع إلي
( وصححه ورده الذهيب . 104 - 103/  2( واحلاكم )18 - 17/  3( وأبو داود )76 - 75

( فقال ضعيف هبذا 282( برقم )172قلت : ضعفه االلباين يف )غاية املرام ختريج احلالل واحلرام( ص )
 "( فسبحان هللا ! 905برقم  307/  1ه صححه يف )صحيح اجلامع وزايدته( )السياق . والعجيب أن

 
قلت : احلديث يف غاية املرام بنفس اللفظ الذي أورده السقاف خبالف اللفظ الذي يف صحيح اجلامع 

الصغري إذ ليس فيه أن هذا الرجل من أهل اليمن وليس فيه أن النيب سأله " هل لك أحٌد ابليمن " 
لباين إمنا ضعف احلديث هبذه الزايدة وهذا السياق وهذا ظاهر من قوله : " ضعيف هبذا فالشيخ األ

السياق " فمعناه أنه صح بسياٍق آخر وقد صحح الشيخ اخلرب بدون تلك الزايدة ألن له شاهداً يف 
 الصحيح بلفظ " ففيهما فجاهد " وال تناقض يف هذا كما ال خيفى 

 
 واجلواب عليه  74التناقض رقم 

 
حديث عبد هللا بن عمرو مرفوعا : )ليأتني على أميت كما أتى على بين : "  86قال السقاف يف ص

إسرائيل حذو النعل ابلنعل ، حىت إن كان منهم من أتى أمه عالنية ، لكان يف أميت من صنع ، ذلك . 
م يف النار إال ملة وإن بين إسرائيل تفرقت ثنتني وسبعني ملة ، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة ، كله

واحدة ، قالوا : من هي اي رسول هللا ؟ قال : )ما أان عليه وأصحايب( رواه الرتمذي وقال غريب . قلت 
( فقال : بعد أن عزاه للرتمذي : 171رقم  61/  1: ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )

من عجيب تناقضاته أنه أورده يف )صحيح و  )قلت : علته عبد الرمحن بن زايد االفريقي وهو ضعيف( اه
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 ( وعزاه للرتمذي عن عبد هللا بن عمرو ! فيا للعجب !5219برقم  80 - 79/  5اجلامع وزايدته( )
" 
 

قلت : إمنا ضعف الشيخ سند الرتمذي فقط بدليل أنه صحح حديث اإلفرتاق يف نفس الصحيفة وبقية 
ذا وقد قدمنا مراراً وتكراراً الكالم على ختريج الشيخ اخلرب صححه مبا له من الشواهد وال تناقض يف ه

 األلباين للمشكاة 
 

 واجلواب عليه  75التناقض رقم 
 

حديث سيدان علي رضي هللا عنه وكرم وجهه قال : سألت رسول هللا : "  86قال السقاف يف ص 
اه الرتمذي وقال : صلى هللا عليه وآله عن املذي فقال : )من املذي الوضوء ، ومن املين الغسل( رو 

( . ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( 194 - 193/  1حسن صحيح . أنظر الرتمذي )
( فقال : قلت : وفيه يزيد بن أيب زايد وهو سئ احلفظ وقد أخطأ فيه حيث 311برقم  102/  1)

ن يسأله صلى هللا عليه وآله  ذكر أن عليا سأل رسول هللا صلى هللا عليه وآله . والصحيح أنه أمر املقداد أ
قلت مث وجدته متناقضا حيث صححه يف موضع آخر ، فأورده يف  ( اه302كما تقدم يف احلديث 

( . وعزاه للرتمذي عن سيدان علي وقال 5786رقم  216/  5)صحيح اجلامع الصغري وزايدته( )
 " ( كأنه ال يدري ما يقول ! !311)صحيح( ختريج املشكاة )

 
ال يدري ما يقول هو أنت أيها اجلهول فإن الشيخ األلباين مل يضعف منت احلديث وإمنا  قلت : الذي

ضعف سؤال علي للنيب صلى هللا عليه وسلم ويف صحيح اجلامع ال ذكر لسؤال علي وإمنا الذكر للمنت 
اد  فقط الذي الشيخ قام بتصحيحه يف املوطن الذي ذكره السقاف ولكن مع ترجيح أن السائل كان املقد

 كما يف رواية الشيخني واليت هبا صحح الشيخ رواية الرتمذي 
 

 واجلواب عليه  76التناقض رقم 
 

حديث مسرة بن جندب مرفوعا : )من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله : "  87قال السقاف يف ص
برقم  278 / 5، رواه أبو داود وغريه . صححه االلباين يف موضع فأورده يف )صحيح اجلامع وزايدته( )
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من أسفل( فقال  7السطر  32/  5( . مث وجدته قد ضعفه يف موضع آخر يف )إرواء الغليل( )6062
 "  : )أخرجه أبو داود ، قلت : وسنده ضعيف(

 
يقرأ قلت : مل يضعف األلباين اخلرب يف إرواء الغليل إمنا ضعف سند أيب داود فقط ولو كان السقاف 

ورد خرب أيب داود على أنه شاهٌد خلرٍب اثبت وهذا يعين أن منت اخلرب لوجد أن الشيخ إمنا أ إبنصاف 
 بشاهده  عنده صحيحٌ 

 
وشاهد آخر من رواية هبز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " كل قال الشيخ يف اإلرواء : " 

و يفارق مسلم على مسلم حمرم ، أخوان نصريان ، ال يقبل هللا عزوجل من مشرك بعد ما أسلم عمال أ
( شطره الثاين . قلت  2536بن ماجه ) ا( و  358/  1 " . أخرجه النسائي ) نياملشركني إىل املسلم

: وإسناده حسن . ويف الباب عن مسرة بن جندب مرفوعا بلفظ : " من جامع املشرك وسكن معه ، 
 " ( قلت : وسنده ضعيف 2787فإنه مثله " . أخرجه أبو داود ) 

 
 حتسينه للخرب يف صحيح اجلامع الصغري قلت : فال عجب من 

 
 واجلواب عليه  77التناقض رقم 

 
حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال : طرقت النيب صلى هللا عليه : "   87قال السقاف يف ص

وآله ذات ليلة يف بعض احلاجة فخرج النيب صلى هللا عليه وآله وهو مشتمل على شئ ال أدري ما هو ، 
حاجيت قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه ؟ فكشفه فإذا احلسن واحلسني على وركيه  فال فرغت من

/  5فقال : )هذان ابناي وإبنا بنيت ، اللهم إين أحبهما فأحبهما وأحب من حيبهما( رواه الرتمذي 
/  3( وقال : حسن غريب . قلت : ضعفه االلباين يف ختريج )مشكاة املصابيح( )3769رقم  657

أي ضعيف . ومن عجيب تناقضه أنه أورده يف  ( : فقال : )إسناده لني( اه6156رقم ب 1737
 " ( . فتدبروا !6880برقم  75/  6)صحيح اجلامع الصغري وزايدته( )

 
قلت : ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه إمنا ضعف سند اخلرب عند الرتمذي فقط وحسن منت احلديث يف 

ومن أجلها ضعف الشيخ اخلرب  ال شواهد هلاولكن قصة ورود احلديث صحيح اجلامع مبا له من الشواهد 
 فتأمل !  _ وهي غري موجودة يف صحيح اجلامع _ على التسليم بدعوى تضعيفه للخرب 
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 واجلواب عليه  78التناقض رقم 

 
م حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا : )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليو : "  87قال السقاف يف ص

( وأبو داود يف سننه أيضا 139/  3االخر أن تسافر بريدا إال ومعها ذو حمرم( رواه البيهقي يف سننه )
/  3( . ضعفه االلباين يف )إرواء الغليل( )136 - 135/  4( وإبن خزمية يف صحيحه )1725)

دل )يوما ( ويف رواية له بلفظ : )بريدا( ب1724ابلشذوذ فقال : وأخرجه أبو داود أيضا ) -( 17
( إىل أنه غري حمفوظ 467/  2ورجاهلا ثقات ، ولكن اللفظ شاذ وقد أشار احلافظ يف )الفتح( ) وليلة( 

ح يبن عبد احلميد فقد قال احلافظ يف ترمجته من التقريب : ثقة ، صحا، ولعل اخلطأ من جرير وهو 
كالم االلباين مؤاخذات :   كالمه . قلت : وعلى  الكتاب ، قيل كان يف آخر عمره يهم من حفظه . اه

/  6)االوىل( : أنه تناقض فصحح احلديث ، إبثبات لفظ )بريد( فيه يف )صحيح اجلامع وزايدته( )
( . ال )الثانية( : أن جرير بن عبد احلميد مل ينفرد هبذه اللفظة ، بل اتبعه عليها 7179برقم  149

( فبطل إدعاء االلباين أبن لفظة 2526برقم  135/  4بن خزمية )اخالد الواسطي كما يف صحيح 
 " _ أتمل الركاكة يف ألفاظ السقاف _ )بريد( شاذة !

 
 ضعفهقلت : إمنا صحح الشيخ اخلرب قبل أن يقف على علته مث ملا وقف على العلة من مجع الرواايت 

 
مدارها  لفظة الربيد نوأما دفاع السقاف عن لفظة الربيد فهو مردود حىت مع متابعة خالد الواسطي فإ

وقد انفرد هبذه اللفظة عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة وقد خالفه األكثر  بن أيب صاحل على سهيل
واألوثق فزادوا يف السند ذكر أيب سعيد بني سعيد وأيب هريرة ومل يذكروا لفظة الربيد بل قالوا : " يوم وليلة 

 هم  واألوثق " وهؤالء األكثر
 
 ( 1038د البخاري )_ ابن أيب ذئب وخربه عن1
 
 (1723_ الليث بن سعد وحديثه عند أيب داود )2
 
 ( 1724_ مالك بن أنس وحديثه عند أيب داود )3
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 وهناك غريهم ويف هؤالء الكفاية إلبطال تعقب السقاف الواهن 
 

 واجلواب عليه  79التناقض رقم 
ضي هللا عنه قال : )سألت حديث عبد الرمحن إبن أيب ليلى عن أيب ذر ر : "  90قال السقاف يف ص

رسول هللا صلى هللا عليه وآله عن كل شئ ، حىت سألته عن مسح احلصى يف الصالة فقال : واحدة أو 
( . قلت : ضعفه 163/  5( واالمام أمحد يف مسنده )60/  2دع( . رواه إبن خزمية يف صحيحه )

نصه : )إسناده ضعيف حممد بن عبد ( فقال ما 60/  2االلباين يف تعليقه عليه يف صحيح إبن خزمية )
قلت : مث تناقض فصحح  انصر( اه -الرمحن هو إبن أيب ليلى ، قال احلافظ صدوق ، سئ احلفظ جدا 

 "  (377( على حديث رقم )99 - 98/  2احلديث يف )االرواء( )
 

 طريق _ أعين قلت : ال تناقض يف موقف الشيخ فإنه قد ضعف سند ابن خزمية فقط وقد أعاد تضعيفه
 هبا فكان ماذا ؟! يف اإلرواء ولكنه أورد له متابعًة صححه  حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى _ 

 
 واجلواب عليه 80التناقض رقم 

 
حديث وائل بن حجر إن النيب صلى هللا عليه وآله : )كان إذا سجد ضم : "  90قال السقاف يف ص 

/  1بن خزمية )اضعفه االلباين يف تعليقه على ( 324/  1بن خزمية يف صحيحه )اأصابعه( . رواه 
قلت : تناقض فصححه يف )صحيح  ( فقال : )إسناده صحيح لوال عنعنة هشيم( اه642برقم  324

 " ( فقال : )صحيح( ! فتدبروا !4609برقم  221/  4اجلامع وزايدته( )
 

صحيح احلديث إذا وجد وهذا ال يناقض ت بتدليس هشيم قلت : إمنا ضعف الشيخ سند ابن خزمية فقط
 للخرب  اً له أو شاهد اً تصريح هذا املدلس ابلتحديث يف مكاٍن آخر أو وجد متابع

 
وأكتفي هبذا القدر من األجوبة على التناقضات املزعومة فإن عامة التناقضات القادمة من ابب 

فائدًة زائدًة على ما  التناقضات السابقة ولعلي سأقرأها قراءًة سريعة فأضيف ما أرى أن يف اجلواب عليه
 سبق ، وهذا يف النسخ القادمة من هذا الرد إن شاء هللا تعاىل 
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 اخلامتة 
تبني مما تقدم أن كتاب " تناقضات األلباين الواضحات " كتاٌب مبين على الكذب والتدليس والكيل 

ه أن يتوب إىل هللا عز مبكيالني ، فال ينبغي اإلعتماد عليه ، وال جيوز نشره أو توزيعه ، وجيب على مؤلف
 وكل نفٍس فانية  الرحيلوجل مما وقع منه فقد أزف 
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