
 التشريع  السنة مصدر
 عند المحدث الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

 )جمعا ودراسة( 
 

 
 

 قدمت هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية
 التخصص : الفقه وأصوله

 
 إعداد الطالب :

 رضوان ويرابومي عصري
 O000110029رقم القيد : 

 
 
 

 االسـالميةبـرنـامـج ماجـسـتـيـر الشريعة 
 جامعة المحمدية سورا كرتا -الدراسات العليا 

 2018ه /  1439 : السـنـة
 

 



i 
 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



1 
 

 السنة مصدر التشريع عند المحدث الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

 الملخص

هذه السالة حبث وصفي مكتيب قامت فكرته من شخصية الشيخ األلباين حمدث هذا 
كثرت اهتمات إليه منها : أنه ليس أصوليا مع السنة . فن له مؤلفات كثرية عن السنةالزما

املسلمني بل طلبة عند علم األصول. وجبانب آخر كثري من  هي مصدر من مصادر التشريع
ما هي منزلة  (1فمدار هذا البحث : ) هم ال يعرفون السنة فهما صحيحا.العلم حىت علمائ

هل أقوال الشيخ األلباين كاحملدث  (2السنة يف اإلسالم وما هو دورها يف تشريع األحكام؟ )
خصوصا ما يتعلق بالسنة كمصدر من مصادر وفتاويه الفقهية ال تنبىن على أصول الفقه 

فما ( 3مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي؟ ) هناراالتشريع اليت قام بدراستها ليال و 
الفقهية ؟ خاصة يف  وفتاويه األصول اليت تبناها الشيخ األلباين حيت يه يصدر منه آراؤه

( وما هي مباحث السنة عنده اليت 4) مباحث السنة اليت تعترب مصدرا ثانيا من مصادر
وبعد البحث يف كتب الشيخ األلباين وغريه من العلماء  تكون مصدرا للتشريع يف اإلسالم؟

( أن أقوال الشيخ 2ويف األحكام ) السنة يف اإلسالم أمهية (1توصل الباحث إىل : )
رى أن السنة هلا ( وي3) لباين الفقهية دائما تنبين على أألصول اليت مصدها السنةشر األ

( والسنة اليت تكون مصدر 4مكانتها الرفيعة كمصدر من مصادر التشريع مع القرآن. )
للتشريع هي اليت تكون من احلديث الصحيح من النيب من قول أو فعل أو تقرير منه السنة 
الرتكية. أما احلديث الضعيف ال جيوز االحتجاج به وإن كان يف فضائل األعمال. أما ما نقل 
من الصحابة كمراسيل الصحابة , آثارهم وقوهلم من السنة كذا وكذا أو أمرنا أو هنينا بكذا 

 فهي حجة كذلك. وأما إذا كان ذلك من التابعني فال. وكذا
 

 الكلمات الرئيسية : السنة , األحكام اإلسالمية , األلباين
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Abstract 

This thesis is a literature discussion whose idea of writing is inspired by Shaykh 
Muhammad Nashirudin Al-Albani as an expert of Hadith. He did lots of brilliant 
works related to Sunnah but received many allegations from people regarding his 
capacity on the Ushul Fiqh knowledge. Whereas, Sunnah or Hadith is the source in 
Islamic law according to the science of Fiqh. Besides, in the fact that there are many 
muslims even the Islamic scholars who do not understand Sunnah. Therefore, this 
essay is mainly focus on four various aspects: 1. The role of Sunnah in the 
establishment of the Islamic law, 2. Is it true that the views of Shaykh Al-Albani are 
not built based on Fiqh, especially those which are related to Sunnah as the 
foundation of Islamic law? 3. What are his opinions about Sunnah as the source of 
Islamic law according to Fiqh? 4. Which Sunnah that can be implemented as a 
foundation of Islamic law according to Shaykh Al-Albani?. After the study on those 
four segments, the writer can conclude that: 1. The existence of Sunnah is important 
in the establishment of Islamic law, 2. That the Shaykh Al-Albani’s notions in the 
science of Fiqh always be based on the Sunnah from the Prophet Muhammad (Peace 
Be Upon Him), 3. He sees that the Sunnah has a great position in Islam as the Source 
of Islamic Law with the Qur'an, 4. Sunnah which can be used as a basis in the Islamic 
law must be based on a Saheeh Hadith relied on the Prophet in the form of his 
words, deeds and approval, including with Tarkiyah Sunnah. The weak hadith cannot 
be used as a legal basis even in the case of the virtue of charity. And related to the 
narrations of the Prophet and those who cited them, thus one that can be 
categorized as Sunnah is the Mursal Shahabat Hadith and Atsar of the Prophet’s 
Companions as well as their sayings: “Sunnah like that and that”, “We are 
commanded to do that and are forbidden to do that” also can be used as the source 
of law. As for when it all comes from Tabi’in then it cannot be used as law.   

Keywords: Sunnah, Islamic law, Albani 

Abstract 

Tesis ini adalah pembahasan pustaka yang ide penulisannya berangkat dari Syaikh 

Muhammad Nashirudin Al-Albani sebagai pakar hadits yang memiliki banyak karya gemilang 

tentang Sunnah namun banyak mendapatkan tuduhan diantaranya; Beliau tidak memiliki 

kapasitas dalam ilmu ushul fikih. padahal Sunnah atau hadits merupakan sumber dalam 

hukum Islam menurut ilmu usul fikih. disamping banyaknya kaum musllimin bahkan yang 

dianggap penuntut ilmu dan ulama Islam yang kurang memahami Sunnah. Maka 

pembahasan  ini beputar pada tiga permasalahan utama; 1) Bagaimanakah peran Sunnah 

dalam penetapan hukum Islam? 2) Apakah benar pendapat-pendapat Syaikh Albani tidak 
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dibangun diatas dasar usul fikih terutama yang berkaitan dengan Sunnah sebagai sumber 

hukum Islam? 3) Bagaimanakah pendapat-pendapat beliau tentang Sunnah sebagai sumber 

hukum Islam dalam kacamata ilmu usul fikih. 4) Sunnah-sunnah seperti apa saja yang bisa 

menjadi dasar hukum Islam menurut Syaikh Albani?. Dan setelah dipelajari permasalahan 

tersebut sampailah penulis kepada  : 1) Pentingnya keberadaan Sunnah di dalam Islam dan 

dalam penetapan hukum Islam. 2) Bahwasanya pendapat-pendapat Syaikh albani dalam 

masalah hukum fikih selalu didasari oleh ilmu ushul fikih yang bersumber pada Sunnah Nabi 

3) Beliau memandang bahwasanya Sunnah memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam 

sebagai Sumber Hukum Islam bersama Alquran. 4) Sunnah-sunnah yang bisa menjadi dasar 

hukum adalah yang didasari oleh hadits yang shahih yg disandarkan kepada Nabi berupa 

perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau, termasuk dengan Sunnah Tarkiyah. Adapun 

hadits lemah maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum meskipun dalam masalah 

keutamaan amal. Dan yang berkaitan penukilan riwayat dari Nabi dan orang-orang yang 

menukilnya maka yang bisa dikategorikan sebagai Sunnah adalah hadits Mursal Shahabat, 

dan atsar Shahabat Nabi, begitu juga perkataan mereka : Sunnah begitu dan begitu, Kami 

diperintah dan Kami dilarang begini dan begitu bisa dijadikan sumber hukum. Adapun 

apabila itu semua berasal dari Tabi’in, maka tidak bisa. 

Kata Kunci : Sunnah, Hukum Islam, Albani  

 المقدمة .1

العلماء ورثة األنبياء , وأهل احلديث هم من مقدمي العلماء رفعة ومسعة. وكان من 

هؤالء احملدثني الربانيني البارزين بعلم رواية احلديث ودرايته يف هذا الزمان الشيخ حممد ناصر 

 الدين األلباين رمحه اهلل تعاىل. 

ف ال خيلو ممن ينتقص ولكن مهما كان مسا شأنه وعلت درجته يف جمال هذا العلم الشري

منزلته وينتقد قدره, وقد قيل ما قيل عن هذا العامل هتمة وتشكيكا حول علمه إلسقاطه من 



4 
 

ضمن العلماء املأخوذين بعلمه. فقد اهتم : إنه حمدث وليس بفقيه, وما عنده علم األصول 

 وال يهتم باألصول. 

الكتشاف مدى صحة  هذا هو السبب الرئيسي الذي دعاين إىل اختيار هذا املوضوع

يتعلقة بالسنة اليت يتأهل فيها ويشتهر  صة مبااهذا القول بالنسبة لشخصية الشيخ األلباين وخ

يتكلم عن السنة يف بطون كتبه ومؤلفاته ليس كمحدث فحسب بل الشيخ األلباين و  هبا

  يبحث فيها كما هي مبحوثة يف مباحث الفقه وأصوله.

عاية األمهية ليعرفها كل مسلم جتاه دينه وواجباته  مباحث السنة يفأن جبانب آخر, و 

وخاصة طلبة العلم والعلماء ألن عليها مدار األحكام الشرعية اليت كلف اهلل عباده هبا حتقيقا 

الذين يعتربون من  ديد نرى أن كثريا من املسلمني حىتولكن مع األسف الش للعبودية له.

 ة أو ال يعرفون السنة كما هي ينبغي أن تعرف.   طلبة العلم وعلمائهم ال يعرفون هذه املهم

 مشكالت البحث

منزلة السنة يف هي ما ( 1: )رح نفسه وتساءل الباحث يف نفسه فبالتايل فالسؤال يط

هل أقوال الشيخ األلباين كاحملدث وفتاويه ( 2) دورها يف تشريع األحكام؟وما هو اإلسالم و 

الفقهية ال تتبىن على أصول الفقه مع أن السنة اليت قام بدراستها ليال وهنارا مصدر من 

يصدر منه  ل اليت تبناها الشيخ األلباين حيتفما األصو ( 3)مصادر التشريع اإلسالمي؟  
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 لتشريع مصدرا ثانيا من مصادر ا آراؤه وفتاويه الفقهية ؟ خاصة يف مباحث السنة اليت تعترب

 وما هي مباحث السنة عنده اليت تكون مصدرا للتشريع يف اإلسالم؟( 4)

معرفة منزلة السنة يف اإلسالم ودورها يف التشريع ( 1فهي : ) أهداف البحثأما 

الشيخ األلباين ككونه حمدثا ويف النفس األخرى شأنه يف علم أصول  معرفة( 2) اإلسالمي

الفقه الذي أحد مباحثه السنة اليت هي مصدر من مصادر التشريع يبىن عليها األحكام 

معرفة أصول الشيخ األلباين من أقواله يف مباحث السنة ( 3)الشرعية والفتاوى اإلسالمية. 

( 4)اويه مفصال من كتبه, ومبينا من أقواله يف أصول الفقه اليت يبين عليها مذاهبه الفقهية وفت

 يمعرفة مباحث السنة اليت هي مصدر من مصادر التشريع اإلسالم

 اإلطار الفكري 

إن أهل احلديث من علماء املسلمني الذين خيدمون اإلسالم خدمة عظيمة فلهم دور  

النبوي رواية ودراية فمنهم  كبري يف محاية هذا الدين من خالل السنة النبوية أو باحلديث

يعرف النيب شخصية النيب صلى اهلل عليه الذي جيب على كل مسلم معرفته وحمبته متام املعرفة 

فيقتدي ويتأسى بالنيب احلبيب , ومنهم يعرف ما هو مقبول من احلديث وغري مقبول , وغري 

 ذلك من علوم احلديث املبسوط يف كتب احملدثني. 
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در التشريع تستنبط منه األحكام الشرعية اليت تعبد اهلل هبا عباده. السنة مصدر من مصاو 

. هبذا الدين إال هبا ال يستطيع أحد أن يفهم القرآن كما أراده اهلل إأل بالسنة وال العمل

ال ختلو  عن السنة والشيخ األلباين رمحه اهلل معروف ومشهور من أهل احلديث وكتبه ومؤلفاته

اإلسالمية وتزاحم رفوف العلماء وطلبتهم , وقد أخذ منه ومما   منها مكتبة من املكتبات

كتب وتكلم علوما شىت كثري من طلبة العلم العلماء, وقد قيل أنه جمدد هذا القرن وغري 

 ذلك من الثناءت 

وكذلك قد قيل ما قيل عنه من اهتامات وتشكيكات مبا لديه من علم احلديث وغريه,  

ليس بفقيه إلصداره من الفتاوى واآلراء الفقهية الشاذة يف   كعدم معرفته بعلم األصول وأنه

 كثري من املسائل. 

ولذلك بدراسة مباحث السنة اليت هي من أحد املباحث األصولية من أقوال الشيخ 

األلباين رمحه اهلل يف كتبه نعرف ما عنده من علم األصول خاصة ما يتعق بالسنة اليت عظم 

يزانا يف منزلته يف علم األصول الذي يبين عليه فتاواه وآراؤه اهتمامه وجهوده فيها فيكون م

 الفقهية اليت قيلت إن له فيها شذوذ كثرية.   

 منهجية البحث. 2
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تتكون منهجية البحث ىف هذا البحث من نوع البحث ومنهجه ومصادر املعلومات 

 وطريقة كتابة البحث وبياهنا فيما يلي : 

هذه ببحث مكتيب وهو طريقة ىف مجع البيانات  وقد قمت يف دراسيت نوع البحث : . أ

واملواد الىت أخذت من الكتب والتقارير املتعلقة بعنوان البحث وهو السنة كمصدر من 

مصادر التشريع عند الشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين وسلك الباحث مناهج 

مباحث السنة من  الطريقة املباشرة وهي أخذ املواد األصولية يف( 1) البحث ما يلى :

كتب الشيخ األلباين اليت تتعلق باحلديث أو الفقه مثل سلسلة األحاديث الصحيحة 

وسلسلة األحاديث الضعيفة والثمر املستطاب, وما كتبه العلماء فيها من غري التغيري وال 

الطريقة غري املباشرة وهي أخذ املواد وجوهرة الفكرة من الشيخ األلباين ( 2) .التبديل

 ه من العلماء مع بع  تصرفات وزيادة ونقص على حسب ما تحتاجه املوضوع.وغري 

وسار الباحث فيه على املنهج االستقرائي حيث تتبعت أقوال األلباين :  منهج البحث . ب

اليت تتعلق مبباحث السنة يف علم أصول الفقه من خالل كتبه الكثرية وبياهنا وتوضيحها 

صوليني وأدلتهم مع الرتجيحات يف بع  مسائل مث أحلقها باملقارنة على أقوال األ

فجمع الباحث الكتب والبحوث املتعلقة هبا ومراجعتها لذلك وتتبع الكتب  اخلالف.
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من العلماء القداماء واملعاصرين والدراسة األكادمية والرسائل واملقاالت واالعتماد عند 

 الكتابة على املصادر األصلية يف مسألة حبسبها.

قسمت هذا البحث إىل أبواب ( 1: )وكتبت هذا البحث مع مراعاة هذه األمور 

خرجت ( 3مباشرة ) عزوت اآليات إىل موضعها من القرآن( 2)وفصول ومباحث ومطالب 

حاولت أن أبني صحة احلديث من أقوال ( 4)اآلحاديث واألثار إىل مصادرها بذكر خمرجيها 

سب اإلمكان واعتمدت على تصحيحات األلباين احملققني إذا كان يف غري الصحيحني, ح

شرحت الكلمات ( 6) قمت برتمجة األعالم على حسب طاقيت( 5) وغريه إن وجدت.

عند ( 8) حرصت على مجع املعلومة من املصادر األصلية مباشرة (7) .احملتاجة إىل توضيح

رة, وإن كنت أخذت اإلحالة إىل املصدر, فإن كانت الىت أخذهتا منه كاملة فإين أذكرها مباش

فهرس  -ني : رسوضعت فه( 9) مضموهنا أو استأنس فإين أذكره مصدرا بلفظ "انظر".

 فهرس املصادر واملراجع  - املوضوعات

 ﴾ ثانيالباب ال﴿ 

 السنة كمصدر من مصادر التشريع األسالمي

  الفصل األول : معنى السنة
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 تشمل ما كانت حسنة أو سيئةوالراجح  1املسلوكة أو السرية. السنة لغة هي الطريقة

َا بَ ْعَدهُ " : لقول النيب ْساَلمى ُسنًَّة َحَسَنًة فَ ُعمىَل هبى ثُل َأج  َمْن َسنَّ ىفى اإلى َا ُكتىَب لَُه مى رى َمْن َعمىَل هبى

َا بَ ْعدَ  ْساَلمى ُسنًَّة َسيَِّئًة فَ ُعمىَل هبى ْثُل َواَل يَ ن ُْقُص مىْن ُأُجورىهىْم َشْىٌء َوَمْن َسنَّ ىفى اإلى ُه ُكتىَب َعَلْيهى مى

َا َوالَ يَ ن ُْقُص مىْن َأْوزَارىهىْم َشْىءٌ    2."وىْزرى َمْن َعمىَل هبى

صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو  ضيف إىل النيبما أهو  احملدثني عند ومعناها

ما السنة وأ 3.تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سرية سواٌء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها

الرسول صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو  عن ثر: ما أفمعناها عند األصوليني 

أما الفقهاء فالسنة . علم أصول الفقه تبحث فيه السنة من ناحية االحتجاج هباو  4.تقرير

                                                           
)بريوت , املكتبة  النهاية يف غريب احلديث واألثرانظر : ابن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ,   1

البحر احمليط يف و بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ,  2/1022م( ص 1979 -ه  1399العلمية 
و و حممد بن علي بن حممد الشوكاين  3/236م( ص 2000 -ه  1421)بريوت دار الكتب العلمية  أصول الفقه

 1/91م( ص 1999 -ه  1419لكتاب العريب )دار ا إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول
 8/61, ص 6975أخرجه مسلم باب َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة أَْو َسيَِّئًة َوَمْن َدَعا إىىَل ُهًدى أَْو َضالََلة رقم احلديث   2
احلديثة( )الرياض, مكتبة الرياض  تدريب الراوي يف شرح تقريب النوويانظر : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي,   3
)املكتبة الشاملة غري املفهرش(  قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديثمجال الدين القامسي الدمشقي  1/166ص 
 65ومصطفى السباعي, السنة ومكانتها عند التشريع اإلسالمي )املكتب اإلسالمي ودار الوراق( ص  38-35ص
-ه1426لفقيه جهله )الرياض , دار التدمرية , انطر :  وعياض بن نامي السلمي , أصول الفقه ال يسع ا  4
مصطفى السباعي, السنة ومكانتها عند التشريع اإلسالمي )املكتب اإلسالمي ودار الوراق( و , 103م( ص 2005
وحممد حممد أبو زهو , احلديث واحملدثون وعناية األمة اإلسالمية بالسنة , )السعودية العلربية , الرئاسة العامة  65ص 
 9م( ص 2008 –ه 1404البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلشاد , إلجارة 
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مبا ليس عندهم مبعىن املندوب أو املستحب وهو ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

هي لسنة هذه الشريعة كلها الىت ويف اصطالح العقيدة أريد بلفظ ار غري الزم. واجبا أو أم

رمحه اهلل : اعلموا أن اإلسالم هو  5الربهباري, قال اإلمام البدعة املنهي عنها شرعا  ضد

 6."سالم وال تقوم أحدمها إال باآلخرالسنة والسنة هي اإل

 الفصل الثاني : منزلة السنة في السالم 

} َوَما يَ ْنطىُق َعنى اهْلََوى * إىْن ُهَو إىالَّ َوْحٌي  : تعاىل هلوالدليل قو  وحي من اهللالسنة 

َلُه َمَعُه َتاَب َومىثكى ىن أوتىيُت الَأاَل إ"صلى اهلل عليه وسلم :  هلو قو [  4-3] النجم :  يُوَحى {

َعاُن َعَلى أَرىيَكتىهى يَ ُقوُل َعَلْيُكْم  ُك َرُجٌل َشب ْ ََذا اْلُقْرآنى َفَما َوَجْدُُتْ فىيهى مىْن َحاَلٍل َأاَل يُوشى هبى

لُّوُه َوَما َوَجْدُُتْ فىيهى مىْن َحرَا  7."ٍم َفَحرُِّموهُ َفَأحى

 قسم العلماء الوحي إىل القسمني : وحي القرآن ووحي السنة ومن هنا 

ُنوا قوله تعاىل : }  منهاعلى ذلك كثرية. واألدلة والسنة حجة في األحكام وغيرها  َفآمى

َا تَ ْعَمُلوَن َخبىريٌ  تعاىل : }  هلقو  و[  8] التغابن :  { بىاللَّهى َوَرُسولىهى َوالنُّورى الَّذىي أَنْ زَْلَنا َواللَُّه مبى
                                                           

اال باحلق, داعَية إىىَل و .كان قالفقيه  بن َخَلف البَ ْرهبارىيُّ,شيخ احلنابلة, القدوة اإلمام, أبو حممد احلسن بن علي   5
ارية. انظر السري األَثر, اَل خياف يف اهلل لومة الئم َوعاَش سبعا وسبعني سنة, وكان يف آخر عمره قَ  د تزوج جبى

 93-15/9ص
 21ه( ص  1408)الدمام , دار القيم  شرح السنةأبو حممد احلسن بن علي بن خلف الربهباري,   6
 (30رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم وصححه وأمحد بسند صحيح )احلديث حجة بنفسه ص   7
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ُقْل َأطىيُعوا قوله تعاىل : } و  [ 44وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { ] النحل : 

قوله تعاىل } ُقْل و  [ 32{ ] آل عمران : اللََّه َوالرَُّسوَل فَإىْن تَ َولَّْوا فَإىنَّ اللََّه اَل تحُىبُّ اْلَكافىرىيَن 

{ ] آل عمران  يمٌ إىْن ُكْنُتْم حتُىبُّوَن اللََّه فَاتَّبىُعوينى تُحْبىْبُكُم اللَُّه َويَ ْغفىْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرحى 

َي إىلَْيَك مىْن َربِّكَ قوله تعاىل : } و [  31:   [  106{ ] األنعام :  اتَّبىْع َما أُوحى

صدقه صلى اهلل عليه وسلم املنايف للكذب وهذا معروف ( 1منها : ) السنة النبويةمن و 

م بالتمسك أمر النيب صلى اهلل عليه وسل( 2)من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل بعثته. 

لُّوا َما مَتَسَّْكُتْم هبىىَما :  " بسنته كقوله صلى اهلل عليه وسلم : تَ رَْكُت فىيُكْم أَْمَرْينى , َلْن َتضى

أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باستماع حديثه وتبليغه. كقوله ( 3) 8."كىَتاَب اللَّهى َوُسنََّة نَبىيِّهى 

  9: "..فليبلغ الشاهد منكم الغائب.."صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع 

"إذا صح احلديث فهو  قوهلم : عن السلف وتواترالعلماء على حجية السنة أمجعت وقد 

"أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن وقال اإلمام الشافعي رمحه اهلل : مذهيب" 

                                                           
 2/899ص  1594أخرجه مالك يف املوطأ كتاب القدر باب النهي عن القدر رقم احلديث   8
ومسلم يف صحيحه باب  2/216ص  1739أخرجه البخاري يف صحيه باب اخلطبة أيام مىن رقم احلديث   9

َماءى َواأَلْعرَاضى َواأَلْمَوالى رقم احلديث   5/108ص 4478تَ ْغلىيظى حَتْرىميى الدِّ
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وإمنا اخلالف الواقع بينهم 10رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل تحل له أن يدعها لقول أحد"

( وإن 2) أم مل  يصح ؟. اده إىل النيباالقتناع بأن هذا احلديث صح إسن( 1يف أمرين : )

 صح أيدل على هذا احلكم أم ال؟.

كما   بيان السنة للقرآنمن أنواع هناك أما وظيفة السنة مع القرآن كالمبين له. و

بيان ( 3) بيان التفسري( 2)ليه وسلم للصالة بيان التقرير كأمر النيب صلى اهلل ع( 1: )11يلى

بيان التبديل وهو يدخل ( 3)حكم جديد مستقل مل يأت نص أو حكم  أو ذكر يف القرآن 

 فيما يسمى الناسخ واملنسوخ 

 ﴾ ثالثالباب ال﴿ 

 محمد ناصر الدين األلبانيالشيخ المحدث 

 الفصل األول : ترجمة الشيخ محمد ناصر الدين كالمحدث

                                                           
)بريوت , دار  إعالم املوقعني عن رب العاملنيحممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية   10
 2/282ه( ص1973اجليل, 
ه( ص 1403)الكويت , الدار السلفية  الواضح يف أصول الفقه للمبتدئنيانظر : حممد بن سليمان األشقر,   11
83 
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 بن آدم, األلباين, عبدالرمحن حممد ناصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت هو أبو

 .رة عاصمة دولة ألبانيا حينئذيف مدينة أشقود 12,ه1333 /1914 مولدهاألرنؤوطي. 

 عروفةصمة العثمانية األستانة املووالده احلاج نوح جنايت من خرجيي املعاهد الشرعية يف العا

 . احلنفي من كبار علماء املذهبو  األمور الدينية يف مرجعوهو اآلن باإلستنبول 

يخ األلباين دراسته شبدأ الف. إىل الشام مع أسرته جلو السياسة غري املناسب له والده هاجرو 

منذ صغره وهذا ا بالقراءة وكان الشيخ مولعمث تعلم من والده وأصدقائه.  .هناك االبتدائية

  عشرين من عمره. وهو شاب يفدراسة احلديث  مله إىلالذي تح

 بوأو إحسان إهلي ظهري منهم :  والشيخ معروف بقلة الشيوخ وأما تالميذه فكثريون

 ,حممد إبراهيم الشيباينو علي حسن احلليب و عبد احملسن العباد البدر و إسحاق احلويين 

وغريهم كثري. وقد أثىن عليه كثري من العلماء يف زمانه ومن جاء  مشهور حسن آل سلمانو 

قال : "حمدث بالد الشام ناصر الدين  حيث الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بعده منهم

 األلباين". 

                                                           
 قطف الثمار بآخر ما حدث به شيخنا األلباين من أخبارة صدقي سامل عودة, أنظر : أبو األمساء املصري عطي  12

 19ه( ص  1422)اليمن, دار اآلثار 
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سلسلة ومؤلفات الشيخ كثيرة مطبوعاتها ومخطوطى أكثر من ثالثمئة من أبرزها : 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملضوعة ودها األحاديث الصحيح وشيء من فقهها وفوائ

   .ريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف ختو  وآثارها السيء يف األمة

 1999أكتوبر  2املوافق  1420مجادى الثانية  22رمحه اهلل بعد عصر يوم السبت  تويف

 عاما قمرية  88م يف مدينة عمان عاصمة األردن عن عمر يقارب 

 .الشيخ األلباني فقيه أصوليالفصل الثاني : 

واألدلة على ذلك ثناء  .ال يقل معرفته بالفقه واألصولالشيخ األلباين إن كان حمدثا 

ومن الثناء عليه أنه برع يف علم احلديث . العلماء عليه ومكانته العلمية يف العامل اإلسالمي

علم الناسخ واملنسوخ  رواية ودراية فدراية احلديث تعين اإلملمام بعلوم احلديث كلها منها

وغريب احلديث ومشكله واجلمع بني األحاديث ظاهرها متعارضة كذلك محل مطلق 

احلديث على مقيده واألدلة العامة على خصوصها وبني جممله ومبينه وهذا كله ال يكون إال 

 13ملن مجع بني الفقه واحلديث.

                                                           
ه( ص : 1407)القاهرة , مكتبة السداوي  حياة األلباين آثاره وثناء العلماء عليهانظر : حممد إبراهيم الشيباين,   13
) املدينة املنورة , دار منار  األباين يف تقرير توحيد العبادةجهود اإلمام , ووليد بن حممد بن سيف النصر, 2/543

  223-3/222م( من ص  2010التوحيد للنشر 
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د نصب للمناصب العلمية يف ومكانة الشيخ األلباين العلمية رافعة يف العامل اإلسالمي ف

اجملامع الفقهية ودعي إللقاء احملاضرات بالعناوين الشتاة يف الندوات اإلسالمية العاملية 

 ووجهت إليه األسئلة الفقهية من اللجان العلمية. 

. أحكام 2. صفة صالة النيب, 1ومن األدلة على ذلك كتب الشيخ املتعلقة بالفقه : 

. الثمر 5, حجة النيب. 4املنة يف التعليق على فقه السنة, . متام 3اجلنائز وبدعها, 

وكذلك ما كتب عن فقه األلباين  14املستطاب يف فقه السنة والكتاب وغري ذلك.

, آراء الشيخ األلباني الفقهيةإلبراهيم أيب شادي و الختيارات الفقهية لإلمام األلبانيكا

يدل على أنه ذو علم جم يف  املسعانقسم املعاملة , للدكتور خالد بن رشيد بن حممد 

 .الفقه. وهناك مناذج من فقه األلباين وأصوله من بطون مؤلفاته

 ﴾ رابعالباب ال﴿ 

 أقوال المحدث األلباني األصولية في مباحث السنة

 كمصدر من مصادر التشريع

 تعريف السنةالفصل األول : في 
                                                           

ه( ص : 1407)القاهرة , مكتبة السداوي  حياة األلباين آثاره وثناء العلماء عليهانظر : حممد إبراهيم الشيباين,   14
)املدينة املنورة , دار منار  باين يف تقرير توحيد العبادةجهود اإلمام األ, ووليد بن حممد بن سيف النصر, 2/543

 174-3/172م( من ص  2010التوحيد للنشر 
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: "فإنه يف اللغة الطريقة وهذا يشمل كل ما كان عليه  األلباين : لفظ السنةالشيخ قال 

الرسول صلى اهلل عليه و سلم من اهلدى والنور فرضاً كان أو نفالً وأما اصطالحا فهو خاص 

فسر هبذا املعىن االصطالحي مبا ليس فرضًا من هديه صلى اهلل عليه و سلم فال جيوز أن ي

..وعليكم " ة كقوله صلى اهلل عليه و سلم :الذي ورد يف بع  األحاديث الكرمي لفظ السنة

. ومثله  16"... فمن رغب عن سنيت فليس مين" سلموقوله صلى اهلل عليه و  15"..بسنيت

لسنة مبعناها احلديث الذي يورده بع  املشايخ املتأخرين يف احل  على التمسك با

: نسبتهم  األوىل فأخطأوا مرتني : "ترك سنيت مل تنله شفاعيت من"االصطالحي وهو : 

الثانية : تفسريهم للسنة  احلديث إىل النيب صلى اهلل عليه و سلم و ال أصل له فيما نعلم.

يما حنن فيه باملعىن االصطالحي غفلة منهم عن معناها الشرعي, وما أكثر ما خيطئ الناس ف

 17!".بسبب مثل هذه الغفلة

معىن السنة لغة ( 1)ة : بني الشيخ رمحه اهلل بقوله ذلك معىن السنة يف النقاط اآلتي

معىن السنة شرعا : "وهذا يشمل كل ما كان عليه الرسول ( 2)باختصار , وهي الطريقة 

                                                           
  4/329ص  4609أخرجه أبو داود يف سننه كتاب السنة باب لزوم السنة رقم احلديث   15
م يف ومسل 7/2ص  5063أخرج البخاري يف صحيحه كتاب النكاح باب الرتغ يب يف النكاح رقم احلديث   16

 4/129ص  3469صحيحه باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه رقم احلديث 
 53حممد ناصر الدين األلباين حتذير الساجد من اختاذ القبور املساجد )الرياض , املكتب اإلسالمي( ص   17
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مل يبني أنه معناه شرعا الشيخ و  صلى اهلل عليه و سلم من اهلدى والنور فرضًا كان أو نفاًل".

اصطالح أهل ها الشرعي أو يف امعناها اللغوي مع أن هذا هو معن بل كأنه أدخله يف

 مع ذلكو  احلديث. وال بأس بذاك إذ من املمكن أن يكون املعىن اللغوي هو معناه الشرعي

تبني أن مراد الشيخ به معناه الشرعي إذ يقول بعده بأسطر : "... تفسريهم للسنة باملعىن 

معىن السنة اصطالحا : "فهو خاص  (3)..." معناها الشرعياالصطالحي غفلة منهم عن 

كما بيناه يف الباب وهو املعىن عند الفقهاء  فرضًا من هديه صلى اهلل عليه وسلم".  مبا ليس

اإلشارة اللطيفة إىل ( 5) لواردة يف احلديثلسنة االتنبيه إىل فهم خاطئ يف معىن ا( 4الثاين. )

إىل عليه وعدم جواز نسبة احلديث ال أصل له  التثبت يف رواية احلديث عن النيب صلى اهلل

 . , وعدم بناء احلكم الشرعي عليه-صلى اهلل عليه وسلم  – النيب

الشيخ األلباين يف موضع آخر من كتابه : "السنة : طريقة الرسول هلل واجلماعة :  وقال

مجاعة املسلمني وهم الصحابة والتابعون هلم بإحسان إىل يوم الدين . فاتباعهم هدى 

 وهذا ما أراده علماء العقيدة أواحملدثني يف معىن السنة. . 18وخالفهم ضالل"

 .الفصل الثاني : منزلة السنة في األسالم

                                                           
كتب اإلسالمي شرح وتعليق حممد ناصر الدين األلباين )بريوت , امل شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز,   18
 70ه( , ص 1403
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( 1الشيخ األلباين رمحه اهلل له كتاب خاص يتكلم عن هذا املوضوع. وفيه بيان : )

والذي أراه أن هذا البيان املذكور يف هذه " تعاىل : قال رمحه اهللوظيفة السنة في القرآن 

ية الكرمية يشتمل على نوعني من البيان : األول : بيان اللفظ ونظمه وهو تبليغ القرآن اآل

واآلخر : بيان معىن اللفظ أو اجلملة أو اآلية الذي حتتاج األمة  وعدم كتمانه وأداؤه إىل األمة

ويوجد النوع اآلخر وهو بيان حكم جديد يف مضمون كالم الشيخ يف موضع  19.إىل بيانه

فكل سنة حبث عن أصلها باحث خبري فإنه جيدها يف كتاب اهلل تعاىل .."تابه : آخر من ك

مدلوال عليها إما من نص آية أو ظاهرها أو مفهومها أو إشارهتا أو عمومها إىل غري ذلك 

مث أورد الشيخ  20من وجوه االستنباط اليت يعلمها اجملتهد ويذكر بعضها يف فن األصول".

ضرورة فهم  (2)ل املستغنني بالقرآن عن السنة مثل القرآنيني األمثلة على ذلك وبني ضال

( ضالل املستغنني بالقرآن عن السنة مثل 3القرأن بالسنة وجاء بأألمثلة توضح هذا )

 القرآنيني. 

 حجية السنةالفصل الثالث : 

                                                           
 6ه ( ص. 1404)الكويت الدار السلفية  منزلة السنة يف اإلسالمحممد ناصر الدين األلباين   19
حتقيق حممد ناصر الدين األلباين )بريوت, املكتب اإلسالمي(  املسح على اجلوربنيحممد مجال الدين القامسي ,   20
  25ص 
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 الشرعية من الكتاب والسنة اليت تدل مبجموعها علي حجية السنةاألدلة فجاء الشيخ ب

َنٍة إىَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلْىيَ رَُة وله كق تعاىل : } َوَما َكاَن لىُمْؤمىٍن َواَل ُمْؤمى

 قوله تعاىلو [ 36مىْن أَْمرىهىْم َوَمْن يَ ْعصى اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبىيًنا { ] األحزاب : 

يبَ ُهْم َعَذاٌب أَلىيٌم { ] النور : } ... فَ ْلَيْحَذرى الَّ  َنٌة َأْو ُيصى يبَ ُهْم فىت ْ ذىيَن خُيَالىُفوَن َعْن أَْمرىهى َأْن ُتصى

 4 – 1َوَما يَ ْنطىُق َعنى اهْلََوى * إىْن ُهَو إىالَّ َوْحٌي يُوَحى { ] النجم :  تعاىل : } قولهو [ 63

ثْ َلُه َمَعهُ اَل إىىنِّ أُوتىيُت اْلكىَتاَب "أ: النيب  لوقو [  إينِّ َقْد تَ رَْكُت فىيُكْم َشْيئَ نْيى َلْن : " وقوله ."َومى

, َوَلْن يَ تَ َفرَّقَا َحىتَّ يَرىَدا َعَليَّ احلَْْوضَ  لُّوا بَ ْعَدمُهَا : كىَتاَب اهللى َوُسنَّيتى بدليل  لويستد 21."َتضى

 كافة أن السنة النبوية على رمحه اهلل : "إن من املتفق عليه بني املسلمني األولني هلاإلمجاع بقو 

صاحبها أفضل الصالة والسالم هي املرجع الثاين واألخري يف الشرع اإلسالمي يف كل نواحي 

احلياة ؛ من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية, أو سياسية, أو تربوية, وأنه ال جيوز 

:  الشافعي رمحه اهلل قولوهو و 22".خمالفتها يف شيئ من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس

                                                           
, قال األلباين أخرجه 1/93ص  319أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني كتاب العلم رقم احلديث   21

مالك مرسال, واحلاكم مسندا وصححه , انظر : حممد ناصر الدين األلباين : احلديث حجة يف نفسه يف العقائد 
 31م ( ص 2005-ه1425عارف واألحكام مع زيادة البيان من الباحث عند احلاجة. ) الرياض , مكتبة امل

حممد ناصر الدين األلباين : احلديث حجة يف نفسه يف العقائد واألحكام مع زيادة البيان من الباحث عند   22
 25م ( ص. 2005-ه1425احلاجة. ) الرياض , مكتبة املعارف 
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"أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل تحل له 

 وغريه من األئمة.أن يدعها لقول أحد". 

 فعل النبي وتركه ومن السنة التي يحتج بها : 

ن اإلمام ما نقله الشيخ األلباين ع( 1) : آليتلشيخ األلباين يف أفعال النيب كاوأقوال ا

تحتمل أن يكون املراد به قال رمحه اهلل : .. وأما البيهقي فأعله بقوله : "وهذا ف 23البيهقي

قال رمحه اهلل تعاىل : "وقد جاء بيان صفة األخذ يف السنة العملية ؛ فإليها ( 2) 24."اإلباحة

أن الفعل املرجع يف تفسري النصوص القولية املختلف يف فهمها؛ فإن من القواعد املقررة : 

 .من الرسول اهلل الفعل البياين يبني رمحه  25يبني القول حىت لو كان من كالم اهلل تعاىل".

قال رمحه اهلل : "كانت له يف الصالة أحوال ؛ حال يفعل فيها هذا , وحال يفعل فيها ( 4)

 ذاك , كما كانت له أحوال يف تطويل القراءة , وختفيفها , وغري ذلك من أنواعها , وكما

                                                           
ردي اخلراساين, أبو بكر البيهقي صاح  23 ب كتب احلديث وغريه  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجى

ْرد )من قرى بيهق, بنيسابور( ونشأ يف بيهق ورحل إىل بغداد مث إىل  384كسنن البيهقي ولد عام  ه  يف ُخْسَرْوجى
 ه  انظر: 458الكوفة ومكة وغريمها, وطلب إىل نيسابور, فلم يزل فيها إىل أن مات وتويف 

http://shamela.ws/index.php/author/74 
 -ه   1423مؤسسة غراس للنشر والتوزيع حممد ناصر الدين األلباين , صحيح سنن أيب داود )الكويت ,   24
 4/430( صم 2002
)الرياص, مكتبة  سلسلة االحاديث الضعيفة واملضوعة وأثرها السيء على األمةحممد ناصر الدين األلباين,  25

  11/801ه( ص 1412املعارف 

http://shamela.ws/index.php/author/74


21 
 

توضأ مرة مرة , ومرتني مرتني , وثالثًا ثالثًا , وكما طاف راكباً , وطاف ماشياً , وكما أوتر 

وكان يفعل العبادة على .. أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إىل السََّحر , وغري ذلك 

؛ ليبني الرخصة واجلواز مبرة أو مرات قليلة , ويواظب على األفضل  -أو أنواع  -نوعني 

هذا يبني لنا نوعية فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم من  26نها على أنه املختار واألوىل."م

ة يف مسألة اجللسة االسرتاح( 5) جنس القربات اليت تنوعت أو لبيان اجلواز أو األفضلية.

مث رد من قال بعدم مشروعيتها بقوله : "وأما محل هذه السنة  بني الشيخ رمحه اهلل مشروعيتها

ا كانت منه صلى اهلل عليه وسلم للحاجة ال للعبادة وأهنا لذلك ال تشرع كما يقوله على إهن

 ( 6) 27 احلنفية وغريهم فأمر باطل.."

يف قضية شفاعة رسول اهلل صلى اهلل أ.  ما يتعلق خبصوصية النيب صلى اهلل عليه وسلم :

يف ب.  28.خصوصيتهدل على ت ب أورد الشيخ األلباين رمحه اهللعليه وسلم لعمه أيب طال

  29.لتخفيف العذاب على صاحبيهما مسألة وضع النيب شقي جريدة النخل على القربين

                                                           
 -ه   1427)الرياض, مكتبة املعارف  أصل صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلمحممد ناصر الدين األلباين,   26
 2/806م( ص  2006
 -ه1305)بريوت, املكتب اإلسالمي  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلحممد ناصر الدين األلباين  27
 2/83( ص 1980
)الرياض , مكتبة املعارف  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاحممد ناصر الدين األلباين   28
 1/83ه( ص 1413
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ال رمحه اهلل : "ومن املقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل فقالسنة التركية أما 

اهلل عبادة مزعومة مل يشرعها لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله ومل يتقرب هو هبا إىل 

بفعله فهي خمالفة لسنته ؛ ألن السنة على قسمني : سنة فعلية وسنة تركية فما تركه صلى اهلل 

عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها أال ترى مثال أن األذان للعيدين ولدفن امليت 

ونه مع كونه ذكرا وتعظيما هلل عز وجل مل جيز التقرب له إىل اهلل عز  وجل وما ذلك إال لك

  30سنة تركها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

وهو قول " وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد" ويرى الشيخ :

وقال األلباين بنفسه : "ال يضر احلديث وال مينع العمل به عدم اإلمام الشافعي رمحه اهلل, 

وألن  31."عدم الوجودم الوجدان ال يدل على العلم مبن قال به من الفقهاء, ألن عد

 . به أن يكون أحد من األئمة عمل بهاحلديث حجة بنفسه ال تحتاج إىل االحتجاج 

                                                                                                                                                                      
م( ص 1996-ه1412)الرياض, مكتبة املعارف ,  أحكام اجلنائز وبدعهاأنظر : حممد ناصر الدين األلباين   29
200 
يف الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما أحلق الناس هبا من  مناسك احلج والعمرةحممد ناصر الدين األلباين,  30
/حجة النيب كما رآها جابر رضي اهلل عنه )بريوت , املكتب 43ه( ص1397)عمان, املكتبة اإلسالمية  البدع

 100ه ( ص1399اإلسالمي 
مكتبة املعارف  )الرياض , سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاحممد ناصر الدين األلباين   31
 163ه( رقم احلديث  1413
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 33وجوب أخذ السرتة على املصلي 32حترميه للذهب احمللق على املرأة: ومن أمثلة ذلك 

قال العالمة صديق حسن خان : "اعلم أنه ال يضر اخلرب الصحيح عمل أكثر  وغري ذلك.

ووليس خمالفة اجلمهور بشذوذ ألن الشذوذ  34, ألن قول األكثر ليس حبجة". األمة خبالفه

 35اإلحكام يف أصول األحكام.قال ابن حزم يف كما إمنا مبخالفة النيب الذي جاء باحلق.  

في ز االحتجاج والعمل به ال اجو  فذهب الشيخ بعدم ضعيفالحديث الأما  

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرنا باحتج و  .فضائل األعمالالعقائد وال األحكام وال 

ومن  "اتقوا احلديث عين إال ما علمتم"إال ما علمنا صحته عنه فقال :  باجتناب الرواية عنه

املعلوم أن رواية احلديث إمنا هي وسيلة للعمل مبا ثبت فيه فإذا كان عليه الصالة والسالم 

 36.العمل به . وهذا بني واضحينهانا عن رواية ما مل يثبت عنه فمن باب أوىل أن ينهى عن 

 الرواياتنقل : كيفيات  رابعالفصل ال

                                                           
 ه(1409)بريوت , املكتب اإلسالمي  آداب الزفاف يف السنة املطهرةانظر : حممد ناصر الدين األلباين   32
 صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراهاانظر : حممد ناصر الدين األلباين ,   33

 81ملعارف ( ص )الرياض , مكتبة ا
 91)املكتبة الشاملة( ص  قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديثمجال الدين القامسي الدمشقي   34
)القاهرة , دار احلديث  اإلحكام يف أصول األحكامانظر : علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد ,   35
 5/72ه( ص 1404

 ه( ص1422)الكويت , مؤسسة الغراس  يف فقه السنة والكتابالثمر املستطاب  حممد ناصر الدين األلباين , 36 
 بتصرف  1/219 
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علماء : هو قول التابعي : قال رسول قال رمحه اهلل : "املرسل يف اصطالح ال ,المرسلمعنى 

هذا عند  37اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وان كان يطلق أحيانًا على ما هو أعم من ذلك".

: "ومراسيل أن  ذهب الشيخو  واختلف العلماء يف حجية مراسيل الصحابة. طالقاإل

كذلك يف حجيتها اخلالف. ف نمراسيل التابعيأما  .وهذا قول اجلمهور 38الصحابة حجة".

"جعل احملدثون احلديث املرسل من  فقال, الشيخ األلباين رمحه اهلل مع مجهور احملديثنيو 

لى , خبالف مرسل الصحايب, ألنه يغلب ع -كما هو معلوم   -أقسام احلديث الضعيف 

لعدم توفر شروط احلديث  الراجح األحوطهذا هو و  39."الظن أنه تلقاه عن صحايب مثله

   الضحيح فيها, وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن نسبة قول غريه إليه. واهلل أعلم.

يختلف فالشيخ األلباين يف أقواله فالجمهور يرون بحجيتها. أما  آثار الصحابةأما 

أنه تحتج بآثار الصحابة ( 1) :40املختلفة كما يلي هاجلمع بني أقوالو .مواقفها بعضها بعضا

                                                           
)الرياص, مكتبة  سلسلة االحاديث الضعيفة واملضوعة وأثرها السيء على األمةحممد ناصر الدين األلباين,   37
 14/790ه( ص 1412املعارف 
)الرياض , مكتبة املعارف  وفوائدهاسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها حممد ناصر الدين األلباين   38
 2/413ه( ص 1413
)الرياص, مكتبة  سلسلة االحاديث الضعيفة واملضوعة وأثرها السيء على األمةحممد ناصر الدين األلباين,   39
 سلسلة االحاديث الضعيفة واملضوعة وأثرها السيء على األمةوانظر قوله أيضا يف  13/883ه( ص 1412املعارف 

 8/56ه( ص 1412تبة املعارف )الرياص, مك
 48 - 47)بدون الناشر( ص.  املنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين األلباينانظر : عمرو عبد املنعم سامل ,   40
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يف تقرير  أن أفعال لصحابة( 2)إن مل يكن يدفعها شيء يف الباب وتأيدت باألصل 

األربعة على غريهم وقدم  اخللفاءم أو أقواهلم إذا اختلفت أفعاهل( 3. )األحكام دون أقواهلم

أن االحتجاج بآثار الصحابة غري اخللفاء األربعة ال ( 4) الفقهاء منهم على عموم الصحابة.

 تقتضي الوجوب وإن كان األخذ هبا أوىل من األخذ بغريها.    

يف  هأنفالشيخ يرى  ة كذا , أمرنا بكذا , نهينا بكذاقول الصحابي : من السنأما 

 وقاله يف كثري من كتبه وهو قول اجلمهور. 41.حكم املرفوع, كما هو مقرر يف األصول

 42يرى ال تثبت مبثله السنة إلخ فالشيخقول التابعي من السنة بخالف 

 أهم النتائج. 3 
أن أهل احلديث له اهتمام كبري يف السنة أو احلديث ومباحث السنة من املباحث  .1

وحبثها احملدثون بل علم مصطلح احلديث الذي اهتم به املهمة يف علم أصول الفقه 

 احملدثون أدخله األصوليون يف مباحث أصول الفقه  

                                                           
 1/380ه( ص1423)الكويت , مؤسسة غراس  ضعيف سنن أيب داودحممد ناصر الدين األلباين,   41
)الرياض, دار سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة انظر : حممد ناصر الدين األلباين ,   42
 13/298ه( ص 1312املعارف 
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ولكن عنده قدر كاف يف علم أصول الفقه الذي  ن أهل احلديثأن الشيخ األلباين م .2

عق بالسنة ليصله إىل درجة اجملتهد يف املسائل الفقهية ويبين عليه فتاويه وخاصة ما يت

 ي أحد مصادر التشريعاليت ه

يف تعريف السنة بني الشيخ األلباين معناها لغة الطريقة وشرعا تشمل الفرض والنفل   .3

كما فهو املعىن الذي استقر عند أهل احلديث واألصوليني وهي مبعىن احلديث وال يراد 

 بعند إطالقها ما أراد هبا الفقهاء اليت مبعىن املندوب أو املستح

كتاب مطبوع من حماضرته بعنوان منزلة السنة يف اإلسالم بني فيه والشيخ األلباين له   .4

حاجة القرآن إىل السنة وأن فهم القرآن ال يستغين عن السنة كما بني هذه املسألة 

 يف كتبهم  األصوليون

أن السنة ويف حجية السنة أن موقف الشيخ األلباين ال خيتلف بإخوانه من العلماء  .5

 سنة تركية ومن ضمنها  ةحجة يف مجيع األمور الديني

إن مل يعمل به أحد كما ذهب إليه إىل وجوب العمل باحلديث الصحيح  والشيخ ذهب .6

 للعمل به. احملدثون وغريهم وبينما بع  األصوليون يشرتطون فيه شروطا أخرى

    عدم جواز رواية احلديث الضعيف واالحتجاج به  األلباين القول بيؤيد الشيخ  .7
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احملدثني واألصوليني وهو قول الشيخ األلباين  كقول مجهور  مراسل الصحابة حجة .8

 وكذلك قوله يف اآلثار من الصحابة ويف قول الصحابة من السنة كذا وكذا إىل آخره.

أما مراسيل التابعني فال يرى الشيخ األلباين حبجته كما ذهب إليه مجهور احملدثني  .9

 ره ليس من السنة كما يرى أن قول التابعي من السنة كذا وكذا إىل آخو 

   توصياتال

 ويف ختام هذا البحث أوصي 

باهتمام بعلم احلديث واألصول ملا فيهما من األمهية ملعرفة األحكام الشرعية واستنباطها  .1

من األدلة الشرعية وخاصة ما يتعلق بالسنة النبوية وللتأسي بنيب هذه األمة وخصوصا 

 واإلفتاءملن قام بتعليم الناس ودعوهتم إىل السنة 

وبدراسة أصول الفقه عند الشيخ األلباين فإن كالمه فيما يتعلق بأصول الفقه غري ما  .2

حبثنا فيه كثري ومنتشر جدا يف كتبه وال يوجد كتاب ألفه الشيخ األلباين نفسه وال غريه 

 جيمعه أقواله فيه –فيما عرفت  –

ال يستحق به أن يتوب إىل وال ننسى التوصية ملن قد تكلم عن الشيخ األلباين بالكالم  .3

اهلل ويرتيث يف احلكم على األلباين وغريه من العلماء ألن حلوم العلماء مسمومة. وال 
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تحمله تعصب ملذهب معني أم لشيخ معني إىل التقول عليه وال يدفعه أخطاؤه البشرية 

 . يف علمه جهوده العلمية إىل عدم اإلنصاف إىل الشيخ األلباين

 الخاتمة .4

واحلقيقة الثابتة املقررة أن اجلهد البشري ال صل هذا البحث إىل النتائج املذكورة, وقد تو 

بد أن يعرتيه النقص والقصور, و هلذا أسأل اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت يف خدمة هذا البحث 

 على الوجه الذي يرضى اهلل تعاىل, إنه جواد كرمي.

 احلمد هلل رب العاملني.وصحبه, و بينا حممد و على آله على نوصلى اهلل وسلم 

 ﴿ فهرس المصادر والمراجع ﴾
شرح وتعليق حممد ناصر الدين األلباين.  شرح العقيدة الطحاويةه. 1403ابن أيب العز. 

 بريوت : املكتب اإلسالمي 
النهاية يف م . 1979 -ه  1399ابن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري . 

 . بريوت : املكتبة العلمية . غريب احلديث واألثر
 اإلحكام يف أصول األحكام.ه.  1404علي بن أمحد بن حزم أبو حممد. بن حزم , ا

 القاهرة : دار احلديث.
م. 1999 -ه  1420ابن كثري , أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي. 

 . دار طيبة للنشر والتوزيع .  تفسري القرآن العظيم
. بريوت , دار لسان العربابن منظور , حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري , 

 صادر.
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قطف الثمار بآخر ما حدث به شيخنا أبو األمساء املصري عطية صدقي سامل عودة, 
 ه( 1422)اليمن, دار اآلثار  األلباين من أخبار

. الكويت :  مبتدئنيالواضح يف أصول الفقه لله . 1403األشقر , حممد يب سليمان . 
 الدار السلفية.

. املكتبة  متام املنة يف التعليق على فقه السنةه  . 1309األلباين , حممد ناصر الدين .  
 دار الراية . –اإلسالمية 

مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة وآثار ه. 1397األلباين , حممد ناصر الدين . 
 . عمان : املكتبة اإلسالمية.البدعالسلف وسرد ما أحلق الناس هبا من 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار م. 1980 –ه 1405األلباين , حممد ناصر الدين . 
 . بريوت : املكتب اإلسالمي.  السبيل

. بريوت :  آداب الزفاف يف السنة املطهرةه . 1409األلباين , حممد ناصر الدين . 
 املكتب اإلسالمي.
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ه. 1413اصر الدين . األلباين , حممد ن
 . الرياض : مكتبة املعارف .  وفوائدها

   دار الصّديق.صحيح األدب املفرد . ه. 1421أللباين , حممد ناصر الدين . ا
 احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكامه . 1425أللباين , حممد ناصر الدين . ا

 عارف . الرياض : مكتبة امل
حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم كما رواها عنه ه. 1499أللباين , حممد ناصر الدين . ا

 . بريوت : املكتب اإلسالمي .جابر رضي اهلل عنه
صفه صاله النىب من التكبري اىل التسليم كأنك م. 1996األلباين , حممد ناصر الدين . 

 . الرياض : مكتبة املعارف . تراها
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. الرياض : املكتب  حتذير الساجد من اختاذ القبور املساجدمد ناصر الدين : أللباين , حما
 اإلسالمي

 الكويت : الدار السلفية . منزلة السنة يف اإلسالم.ه. 1404أللباين , حممد ناصر الدين. ا
سلسلة االحاديث الضعيفة واملضوعة وأثرها السيء ه. 1412حممد ناصر الدين.  األلباين ,

 الرياص : مكتبة املعارف.  . على األمة
.  الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب ه.1422حممد ناصر الدين األلباين . األلباين 

 الكويت : مؤسسة الغراس 
أصل صفة صالة النيب صلى اهلل عليه م.   2006 -ه   1427األلباين حممد ناصر الدين. 

 . الرياض : مكتبة املعارف .  وسلم
, اإلحكام يف أصول األحكامه. 1404األندلسي , علي بن أمحد بن حزم أبو حممد . 

 )القاهرة, دار احلديث. 
م اجلامع الصحيح 1987 –ه 1407. حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري , 

 دار الشعب.القاهرة :  املسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه.
. الدمام : دار  . شرح السنة ه 1408هباري , أبو حممد احلسن بن علي بن خلف. لرب ا

 القيم
.  السنة الرتكية مفهومها, حجيتها وأثرها واألسئلة الواردة عليها .اخلليل , تحىي بن أبراهيم 

 .جملة البيان :الرياض 
دار   :بريوت .  سنن الدارمي ه.1407.  عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي ,

 الكتاب العريب.
البحر احمليط  . م2000 -ه  1421. الزركشي , بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل 

 .الكتب العلمية: بريوت دار .  يف أصول الفقه
 .املكتب اإلسالمي ودار الوراق. السنة ومكانتها عند التشريع اإلسالمي, السباعي مصطفى



31 
 

 : الرياض.  تدريب الراوي يف شرح تقريب النوويالسيوطي , عبد الرمحن بن أيب بكر , 
  . مكتبة الرياض احلديثة

 .دار الكتب العلمية .  الرسالةلشافعي , حممد بن إدريس , ا
 .دار املعرفة :بريوت .  األم . ه1393. إدريس أبو عبد اهلل حممد بن  لشافعي ,ا

 .م 1998ه    1419ز أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسدأبو عبد اهلل الشيباين 
 عامل الكتب:  بريوت. مسند أمحد بن حنبل
مكتبة  :القاهرة .  حياة األلباين آثاره وثناء العلماء عليه .ه1407. الشيباين حممد إبراهيم

 .السداوي
 دار الوفاء  . حجية السنةم . 1987 – ه1407. عبد الغين عبد اخلالق  
  .بدون الناشر.  املنهج السلفي عند الشيخ األلباين . عبد املنعم سليم عمر
  .املكتبة الشاملة. قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديث .مجال الدينحممد , لقامسيا

اجلامع الصحيح املسمى صحيح . أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلمالقشريي , 
 دار األفاق اجلديدة -دار اجليل . بريوت : مسلم

 مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان.  املوطأ . م2004 -ه  1425. مالك بن أنس 
 )بدون الناشر(  فضل اتباع السنة .حممد بن عمر بن بازمول
كلية القنون والدراسات . احلديث الضعيف وحكم روايته والعمل بهحممد رأفت سعيد 

 .واحلديثاإلسالمية جبامعة قطر قسم التفسري 
. جهود اإلمام األباين يف تقرير توحيد العبادة . م 2010. النصر , وليد بن حممد بن سيف

 دار منار التوحيد للنشر  :املدينة املنورة 
شرح صحيح مسلم بن املنهاج  .ه 1392. النووي , أبو زكريا تحىي بن شرف بن مري 

 .دار إحياء الرتاث العريب  :بريوت  حجاج
 املكتبة الشاملة .اجملموع شرح املهذب, حميي الدين أبو زكريا تحىي بن شرفالنووي , 
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