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ٌ
وقفات

السَّنة
مع أعداء ُّ

J
ٍ
حممد نب ِّيه وعبده ،وعىل آله
حق محده ،والصالة والسالم عىل
احلمد هلل َّ

وصحبه من بعده.
أما بعد:

فهذه شذرات ،وخواطر عابرة تتعلق بالرد عىل بعض ُشبه أعداء السنة من

املسترشقني وأذناهبم من بني جلدتنا ،مجعتُها من دفاعات أهل السنة واحلديث يف
القديم واحلديث عن سنة الصادق املصدوق  ،وقدَّ مت بني يدهيا

ذهبي العرص العلاَّ مة املحدِّ ث عبد الرمحن بن حييى املعلمي
كلمة موجزة عن
ِّ

عدو السنة «حممود أبو رية» ،و َمن
اليامين صاحب «األنوار الكاشفة» يف الرد عىل ِّ

سار عىل دربه من دعاة الفتنة.

ينفع هبا ،وأن يم َّن علينا بالعافية واليقني.
أسأل اهلل أن َ
واحلمد هلل رب العاملني

اإلسكندرية يف األربعاء
 10من مجادى األوىل 1440هـ
املوافق  16من يناير 2019م
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#

ذهبي العصر في عيون علماء العصر
ُّ
ٍ
عرص كوكب ًة من أئمة العلم اهلداة ،وأسبغ عليهم
اختص اهلل تعاىل يف كل
َّ

مجيل الذكر ،ووهبهم قوة العلم والبصرية ،والقدر َة عىل كشف احلقائق وحل
َ
ليحصل هلم كامل االنتفاع بعلومهم.
املعضالت ،ووضع هلم ال َقبول عند اخللق؛

اجلم الغفري ،فقد صاروا يف عصور
وإذا كنا نعد منهم يف العصور اخلالية َّ

أعز من الكربيت األمحر:
الغربة املتأخرة َّ
وق����د ك���ان���وا إذا ُع�������دُّوا قليل

ف��ق��د ص������اروا أع َّ
القليل
�����ز م���ن
ِ

وإن إحياء مآثرهم ِ
ٌ
إحسان إىل األمة بانتفاعها بعلمهم ،واقتدائها
وآثارهم فيه

أجر َمن انتفع بعلمهم،
بعملهم ،وفيه إحسان إىل هؤالء األئمة حني جيري عليهم ُ

بسنتهم ،وحني تنطلق ألسنة اخللق التي هي أقالم احلق بالثناء عليهم،
واست َّن ُ

وتنعطف القلوب بالرتحم عليهم واالستغفار هلم.

ومن هؤالء األعالم األئمة األفذاذ :العلاَّ م ُة املجتهد ،املح ِّقق املدقق ،بقية

مي ال ُعتْمي اليامين
السلف وقدو ُة اخللف،
ذهبي العرص عبد الرمحن بن حييى ا ُمل َع ِّل ُّ
ُّ
(1312هـ 1386 -هـ).

من شهادات العلماء والفضالء في حق اَّ
العلمة املع ِّلمي(((:

 وصفه والده (ت  )1361بأنه« :الولد األجل ،األجمد العلاَّ مة ،القايض

عبد الرمحن حرسه اهلل تعاىل ،ووفقه لرضاه».

( )1خمترصة من «املدخل إىل آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين» للشيخ عيل بن =
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األجل،
 وقال فيه اإلمام حممد بن عيل اإلدرييس (ت « :)1341حم ّبنا َ

العامل العامل األمثل ،وجيه اإلسالم عبد الرمحن املعلمي».

�
 وقال احلسن بن عيل اإلدرييس« :حم ّبنا الفقيه العالمة ،وجيه اإلسالم

عبد الرمحن ...املعلمي».

 وقال ناظم دائرة املعارف السيد هاشم الندوي« :حرضة العالمة اجلليل،

والفهامة النبيل ،موالنا الشيخ عبد الرمحن اليامين».

«األستاذ الفاضل العالمة موالنا الشيخ عبد الرمحن بن حييى املعلمي وهلل

دره ،قد اجتهد يف تصحيح األسامء واألنساب واملشتبهات ،واستوعب النظر يف
علم الرجال ونقد الروايات من جهة اجلرح والتعديل».
االختالفات من حيث ُ

الرحيم املعلمي« :كوكب األدباء ،وتاج النجباء،
 وقال الشيخ حممد بن عبد ِّ

هبمته كل عايل ،سليل األكارم ... ،اآلخذ بمجامع
َمن تَسن ََّم ُقنَن املعايل ،وناطح َّ
القلوب بال مرا ،الشيخ العالمة القايض عبد الرمحن بن حييى املعلمي أدام اهلل

معاليه ،وخلد لياليه ،وحفظ ذاته من كل سوء ،ورصف عنه الرشور.»...

 وقال الشيخ فضل اهلل اجليالين (ت« :)1399جامع الفضائل والعلوم،

موالنا الشيخ عبد الرمحن اليامين».

 وقال الشيخ حبيب الرمحن األعظمي (ت « :)1413حرضة العامل اخلبري،

الناقد البصري ،العالمة الشيخ عبد الرمحن بن حييى املعلمي».

=حممد العمران (ص ،)120-114و«الشيخ عبد الرمحن املعلمي وجهوده يف السنة ورجاهلا»
للشيخ منصور بن عبد العزيز السامري (ص ،)13-10و«قصص ونوادر ألئمة احلديث
املتقدمني» للدكتور عيل الصياح (ص.)85-83
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ِ
يع املعرفة باملخطوطات يف
وقال« :كان أوحد عرصه يف أسامء الرجالَ ،وس َ

ذلك الفن وما يناسبه».

 وقال العالمة املحدِّ ث أمحد حممد شاكر (ت « :)1377وقد كان حقق

مصححه العالمة الشيخ عبد الرمحن بن حييى
يعني :التاريخ الكبري للبخاري-ُ

املعلمي».

 وقال حمدِّ ث العرص العالمة حممد نارص الدين األلباين (ت )1420

 Vيف مقدمة حتقيقه لكتاب «التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل»:

« ...تأليف العالمة املحقق الشيخ عبد الرمحن بن حييى بن عيل اليامين

� ،بينَّ فيه باألدلة القاطعة والرباهني الساطعة جتن َِّي األستاذ الكوثري
عىل أئمة احلديث ورواته ... ،إىل غري ذلك من األمور  ،...مربهنًا عليها من
كالم الكوثري ن ْف ِسه يف هذا الكتاب العظيم ،بأسلوب علمي متني ،ال وهن فيه،

وال خروج عن أدب املناظرة وطريق املجادلة بالتي هي أحسنُ ،بروح علمية
ٍ
وصرب عىل البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغاية ،إن مل أقل قد بلغها ،كل
عالية،

انتصارا للحق ،وقم ًعا للباطل ،ال تعص ًبا للمشايخ واملذهب ،فرحم اهلل
ذلك
ً

خريا».
املؤلف ،وجزاه عن املسلمني ً

أيضا يف تعليقه عىل التنكيل عند ذكر املعلمي لدرجات توثيق ابن
وقال ً
حبان« :هذا تفصيل دقيق ،يدل عىل معرفة املؤلف � ومتكُّنِه من علم
خريا».
اجلرح والتعديل ،وهو مما مل أره لغريه ،جزاه اهلل ً

وقال يف مقدمة حتقيقه لـ«األدب املفرد» تعلي ًقا عىل كالم الشيخ املعلمي يف

مقدمته عىل «فضل اهلل الصمد رشح األدب املفرد» للجيالين« :هذا كالم جيد متني

ُّ
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وفض َلها ،وتأثريها يف
من رجل خبري هبذا العلم الرشيف ،يعرف قدر كتب السنة ْ

توحيد األمة».

 وقال العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد (ت « :)1429العالمة املعلمي

(ت سنة 1386هـ) � له جهود يف خدمة السنة وعلومها كام يف «التنكيل»

و«طليعته» ،ويف حتقيقاته احلافلة يف كتب الرجال واألنساب واملوضوعات ،أبدى

ودررا يف أصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل ،يف جهود
َيرا ُعه فيها براع ًة
ً
انترشت االستفادة منها يف كتب املعارصين».

وقال« :ذهبي عرصه((( العالمة املحقق املعلمي عبد الرمحن بن حييى» .ثم

قال يف احلاشية« :حتقيقات هذا احلرب نقش يف حجر ،ينافس الكبار كاحلافظ ابن
فخرا كتابه التنكيل».
حجر ،فرحم اهلل اجلميع ،ويكفيه ً


وقال الدكتور عيل الصياح يف كتابه «قصص ونوادر ألئمة احلديث

املتقدمني» معل ًقا عىل عبارة احلافظ أمحد بن صالح« :معرف ُة احلديث بمنزلة

َ
مسائل يف علوم
معرفة الذهب -أو قال :اجلوهر ،-إنام ُيبرصه أهله» ،ثم أشار إىل
احلديث ،والتصحيح والتضعيف ،واجلرح والتعديلِ ،
وعلل األحاديث وغريها،
ثم قال :وا ُملعلمي ِ Vمن خري َمن ُيذكر كمثال ملن اتصف هبذه الصفة من

بحق -علاَّ م ًة يف احلديث وعلله ،ومرج ًعا يف معرفة مناهجاملعارصين؛ فكان
ٍّ
ب ِمن دقة هذا الناقد
النقاد ،و َم ْن تأمل كتبه -وخاص ًة
كتاب «التنكيل»َ -ع ِج َ
َ
وبراعته ،وحسن توجيهه ألقوال وتطبيقات األئمة املتقدمني ،وهو يف هذا يشبه
احلافظ ابن رجب.

( )1هكذا ل َّقبه العلاَّ مة بكر أبو زيد  Vمقارنة له باإلمام الذهبي؛ بجامع تفننهام يف علم الرجال
واجلرح والتعديل.
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لقي كال ُم املعلمي ومصنفاتُه َقبولاً عجي ًبا يف هذه السنوات األخرية
وقد َ

بني طالب العلم ،وهذا من عالمات إخالص الرجل وصدقه -نحسبه كذلك،
ُ
تلميذه حممد بن أمحد املعلمي« :وكان هلذا
وال نزكي عىل اهلل أحدً ا ،-وقد قال

ُ
رسائل خمطوطة ق ِّيم ٌة يف فنون خمتلفة وضعها يف مكتبة احلرم،
الشيخ اجلليل

بعض من كان يطلع عىل هذه املسائل بطبعها ،فأجاب:
وقد أشار عىل الشيخ ُ
خريا فسيأيت اهلل بمن يطبعها ،أما أنا فال»(((.
إن كان اهلل يعلم أن فيها ً

 وقال العالمة حمب الدين اخلطيب (ت « :V )1389حرضة العامل

املحقق الشيخ.»...


وقال شيخه حممد بن عبد القدير الصديقي (ت « :)1381األخ

الفاضل ،والعامل العامل ...وجدْ تُه طاهر األخالق ،طيب األعراق ،حسن

الرواية ،جيد امل َلكة يف العلوم الدينية ،ثقة عدل ،أهل للرواية بالرشط املعترب عند
أهل احلديث».


وقال الشيخ املحدِّ ث محاد بن حممد األنصاري (ت « :)1418إن

جرحا وتعديلاً
الشيخ عبد الرمحن املعلمي عنده باع طويل يف علم الرجال؛
ً

وضب ًطا.»...

 وقال العلاَّ مة أبو تراب الظاهري (ت « :)1423هو ع َلم من العلامء

األعالم البارزين ،كان عبدً ا َّأو ًاها ور ًعا زاهدً ا تق ًّيا ،مل يكن يدنس ثوبه برذيلة
وال اخرتام مروءته».

(« )1قصص ونوادر» (ص.)85-83

ُّ
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أيضا« :كان نحويا بار ًعا و َعروضيا ،وذا معرفة باللغة وغريبهاِ ،
حفظ
وقال ً
ًّ
ْ ًّ
ُ

األلفية وبعض املتون يف األصول والفقه ،ولقي األكابر».

 وقال املؤرخ إسامعيل بن حممد الوشيل اليمني (ت « :)1356الفقيه

نحو ًّيا أدي ًبا لطي ًفا
فقيها ْ
العالمة األديب عبد الرمحن بن حييى املعلمي ...رأيته ً

فصيحا».
شاعرا
ً
ً


وقال الدكتور حممد سلطان حميي الدين« :هو نادرة الزمان ،عالمة

األوان ،واألستاذ الناقد ،والباحث املحقق ،الشيخ عبد الرمحن بن حييى املعلمي

اليامين الشافعي ،كان من ِّ
أجل العلامء الربانيني ،وفضالء اليمن الكبار ...كان

ومتهر يف علم األنساب والرجال ،ون َبغ يف تصحيح
بار ًعا يف مجيع العلوم والفنونَّ ،

وتبح ٌر ومتييز بني اخلطأ
الكتب والتعليق عليها ،وله براعة يف البحث والتحقيق،
ُّ

كثريا من
والصواب ،وكان واسع اال ِّطالع عىل تاريخ الرجال ووقائعهم ...ح َّقق ً
ِ
ِ
والتقديامت النافع َة ،كثرية
التعليقات املبسوط َة،
املخطوطات الق ِّيمة ،وعلق عليها
الفوائد العلمية والتارخيية».

 وقال الدكتور حممود حممد الطناحي (ت  ...« :)1419كتاب «األنساب»

امل�ريض عن�ه إن ش�اء اهلل
�معاين ،األج�زاء الس�تة األوىل بتحقي�ق العالم�ة
للس ْ
َّ
ِّ
املتوف سنة 1386هـ بمك َة ِ
ىَّ
البلد األمني».
عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين
 وقال الدكتور عبد الوهاب بن عبد اللطيف يف تقديمه لكتاب «الفوائد
ِ
ٌ
باحث يف
لمه
املجموعة» للشوكاين« :األستاذ الشيخ عبد الرمحن اليامين ال جيهل ع َ
علوم احلديث ،وله ِمنَّ ٌة عىل الباحثني بام حيققه من الكتب احلديثية التي نرشت يف
اهلند ،وهو ذو باع طويل يف علم رجال األثر ،وقد اجتهد يف حتقيق هذا الكتاب
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كثريا من أغاليط
ونقد رواياته ورواته ،معتمدً ا عىل أوثق املصادر ،حتى إنه َّ
صحح ً

املؤ َّلفات يف هذا الفن ،وهو بذلك جدير ،وكان يف علمه أمينًا رزينًا إذا مل َيعلم

يقول يف الراوي املجهول :مل أجده ،ال أعرفه ،وفيمن مل يتبني أمره :مل يتبني يل حا ُله،

بعبارة ضابطة حمققة».

 وقال الشيخ أمحد بن فارس السلوم يف كتابه «حفظ اهلل السنة»:

«ومن املعارصين الذين ال غنى لك عن حتقيقاهتم ،احلافظ عبد الرمحن

املعلمي  ،Vوال تظ َّن أن الرجل جمرد كتبي ناسخ؛ فإن له علماً وحف ًظا ،يظهر
ذلك يف تعليقاته عىل الكتب التي حققها :كاجلرح والتعديل ،وتذكرة احلفاظ،

وعلل ابن أيب حاتم ،ولو مل يكن له إلاَّ التنكيل لكفى.

وقد رأيت له كتا ًبا يف أصول الطبع والتصحيح ،أحسب أنه أول ُمؤ َّلف بلغة

العرب يف هذا الباب ،كام أن كتاب الشيخ األديب عبد السالم هارون «حتقيق
النصوص ونرشها» أول كتاب عريب يف هذا الفن ،يوضح مناهجه ،ويعالج

مشكالته».

ُّ
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أهم مؤلفات العالمة املعلمي V

كتابه «التنكيل مبا في تأنيب الكوثري من األباطيل»:

أهم وأكرب كتاب أ َّلفه الشيخ ،و ُيعدُّ من املؤلفات النادرة الفريدة يف القرون
هو ُّ

عرف الشيخ إىل
التدقيق
املتأخرة من حيث
ُ
ُ
والتحقيق وكثر ُة الفوائد ،وهو الذي َّ

قوته العلمية ،وقدرتَه عىل البحث ،وبراعته يف ِّ
حل املشكالت
عرفوا َّ
ُقرائه ،فبه َ
ٍ
ٍ
علو األسلوب ،وإنصاف اخلصم،
العويصة،
وجترد نادر ،ويؤازره ُّ
بتحقيق بالغُّ ،
ولغة معتدلة يف النقد واملناظرة.

وقد أ َّلفه ر ًّدا عىل كتاب «تأنيب اخلطيب» لألستاذ حممد زاهد الكوثري.
أما سائر مؤلفاته:

فإنه ُي َعدُّ  Vمن املكثرين يف التأليف؛ إذ جتاوز عدد مؤلفاته عرشين ومئة

كتاب ورسالة((( يف العقيدة ،والتفسري ،واحلديث وعلومه ،والفقه ،وأصوله،
والنحو واللغة ،وغريها ،بجانب حتقيقه لكثري من الكتب استقاللاً أو مشارك ًة.

( )1وقد شارك فريق متخصص من الباحثني واملحققني يف مرشوع إحياء وطباعة وحتقيق مجيع
آثار ومصنفات الشيخ ،بِنا ًء عىل مشورة وتوجيه العالمة بكر أبو زيد  ،Vوتم إنجازه كاملاً
يف مخسة وعرشين جملدً ا ،وطبعته دار عامل الفوائد سنة 1434هـ ،فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم
الصاحلات.
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خصائص تآليفه V

 أغلب مؤلفاته مبتكَر يتميز باإلبداع ِواجلدَّ ة.

 -يرجح ما يعضده الدليل واحلجة ،ويمتاز باإلنصاف والتجرد.

 -يتميز يف بحثه باألمانة العلمية ،والدقة البالغة.

 -له قدرة عجيبة فائقة عىل حل ال ُعقد واملعضالت.

 اتسمت كتاباته بطريقة واحدة من حيث القو ُة واألصال ُة وصفا ُء املنهج.عال وبليغ ٍ
ُص بأسلوب أديب ٍ
خال من التكلف والتعقيد.
 -اخت َّ

 كان  Vمتعدد املواهب يف أنواع العلوم واملعارف التي طرقها.يقول األستاذ عيل بن حممد العمران:

جل َلد عىل
«تكْشف لنا مؤلفات الشيخ َّ
قوتَه عىل الصرب عىل البحث وا َ
التفتيش والتنقيب والتت ُّبع واملقارنة ،يف وقت مل تكن الفهارس قد ظهرت إال يف

رصح الشيخ أنه ربام قرأ املجلد الكامل الستخراج عبارة أو
أضيق احلدود ،فقد َّ

كلمة ،وقد يبقى يف حتقيق لفظة أو عبارة أيا ًما ،و ُيكاتب العلام َء والباحثني يف أقطار
ضبط لفظة أو الوقوف عىل مصدر ٍ
ِ
ِ
أج ِل
قصة أو نحو ذلك»(((.
األرض من ْ
ومع هذا ك ِّله ،ومع ما اتَّصف به من اإلبداع يف التحرير والتدقيق وحل

عويصات املسائل كان يتحلىَّ بنكران الذات ،ومل يكن يفخر بكتبه أو يمدح

مصنفاته.

(« )1املدخل إىل آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن املعلمي» (ص.)123
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وفاتـــه:

يف يوم اخلميس السادس من شهر صفر عام ألف وثالث مئة وستة وثامنني

( )1386أ َّدى الشيخ صالة الفجر يف املسجد احلرام ،وعاد إىل غرفته يف مكتبة

احلرم املكي حيث كان يقيم ،وتوفيِّ عىل رسيره  ،Vوذكر الشيخ محد اجلارس

أنه توفيِّ منك ًّبا عىل بعض الكتب يف مكتبة احلرم املكي الرشيفُ .
وشيعت جنازتُه

بالم ْعالة.
من احلرم املكي ،و ُدفن َ

ٌ
وقفات

مع أعداء السنة
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وقفات مع أعداء السنة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمح ًة للعاملني ،وعىل

آله وصحبه أمجعني:
أما بعدُ؛

غري القرآن ،وانعقد
فقد انعقد اإلمجاع عىل أنه  Hكان ُي َ
وحى إليه ُ

إمجاع املجتهدين من السلف واخللف عىل ُح ِّجية السنة ،واتفقت عىل ذلك
كلمتُهم ،وتواطأت أفئدهتم.

قال اإلمام الشافعي « :Vأمجع املسلمون عىل أن من استبانت له سن ُة
لقول ٍ
ِ
ِ
رسول اهلل  Hمل يكن له أن َيد َعها
أحد من الناس» اهـ(((.

وقال ابن حزم « :Vولو أن ا ْمر ًأ قال( :ال نأخذ إلاَّ ما وجدناه يف القرآن)؛

كافرا بإمجاع األمة» اهـ(((.
لكان ً

وقال ابن الق ِّيم « :Vوالكتاب هو القرآن ،واحلكمة هي السنة باتفاق
السلف ،وما َأخبرَ به الرسول  Hعن اهلل فهو يف وجوب تصديقه واإليامن

به كام أخرب به الرب تعاىل عىل لسان رسول اهلل  ،Hهذا أصل متفق عليه
بني أهل اإلسالم ،ال ينكره إلاَّ من ليس منهم» اهـ(((.

( )1انظر« :إعالم املوقعني» (.)283/2
( )2انظر« :اإلحكام» (.)200/2
(« )3الروح» (ص.)105
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وقال اإلمام الشوكاين « :Vإن ثبوت حجية السنة املطهرة واستقالهلا بترشيع

األحكام رضورة دينية ،وال خيالف يف ذلك إال من ال َح َّظ له يف اإلسالم» اهـ(((.

إن حجية السنة مما ُيعلم من دين اإلسالم بالرضورة ،فهي معلومة للخاص

والعا ِّم ،والعاملِ واجلاهل.

إن سنة رسول  مل َت ْعدَ ْم منذ أزمان أعدا ًء هلا ،هم لو فقهوا

أعداء للقرآنُ ،يش ِّكك َ
فص َلها عن القرآن ،وقد ه َّيأ اهلل من أهل
ُون فيها ،وحياولون ْ

العلم َمن يذب عنها ،ويدحض ُش َب َه أعدائها؛ تلك الشبه املعادة املكررة التي

يتناقلوهنا جيلاً بعد جيل ،وال يزالون جيرتوهنا[ ،ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ]

[الذاريات.]53:

وال عجب يف ذلك؛ ألن أعداء احلق يف كل عرص عىل وترية واحدة ،وقلوهبم
متشاهبة فيام َي ِرد عليها من اخلواطر والشبهات:
�����د
أال إمن�����ا األي�������ام أب����ن����اء واح ٍ

وت���ل���ك ال��ل��ي��ال��ي ك��ل��ه��ا أخ����وات

غد
فال تطلنب من عند ي��وم وال ٍ

خ�ل�اف ال���ذي م���رت ب��ه السنوات

(« )1إرشاد الفحول» (ص.)33
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«القرآنيون» ليسوا قرآنني
ُ
رسول ا& H
تنبأ بخروجها
بل فرقة ضالة َّ

مجاهري املسلمني ،والتي
إن التشكيك يف السنة النبوية الصحيحة التي تذعن هلا
ُ
عرش ِمعشاره،
أقامت رصح الفقه اإلسالمي العظيم الذي ال متلك أم ٌة من أمم األرض َ
هو َم ٌثل بارز ملحاوالت أعداء اإلسالم يف القديم واحلديث إلطفاء نور اإلسالم ،فقد

أخذت هذه املؤامر ُة طري َقها إىل عقول بعض الفرق اإلسالمية يف املايض ،كام أخذت

طريقها إىل عقول بعض الكتَّاب اإلسالميني يف العصور املتأخرة.

ومن أعالم نبوة رسول اهلل  أنه تن َّبأ بخروج فرقة ضالة تقول:

وح�دَ ه ،وال ترى حجية س�نة رس�ول اهلل  Hيف
إن اإلسلام ه�و الق�رآن ْ

«حس�بنا كتاب اهلل» ،وذل�ك فيام رواه املقدام ب�ن معدي كرب
الترشي�ع ،وتق�ولْ :

���ت الق َ
 :Iق�ال رس�ول اهلل  « :اَأَل ِّإن���ي أُوتي ُ
ومث َل ُه مع��� ُه ،اَأَل
���رآن ِ

شبعان على أريك ِته ُ
ُ
حالل
يقول :عليكم بهذا
رج ٌل
القرآن ،فما َ
ُوش ُك ُ
ي ِ
ِ
وج ْد مُت فيه من ٍ
َ
وإن َما َح َّر َم رس ُ
فأ ِح ُّل���وه ،وم���ا َ مُ
فح ِّر ُموه! َّ
هلل 
حرام َ
���ول ا ِ
وج ْدت فيه من ٍ
ي ُّ
���ي ،وال ُ
���باع،
َ���ر َم اهللُ ،اَأَل ال حَ ُ
���اب م���ن ِّ
كم���ا ح َّ
احلم���ا ُر األهل ُّ
���ل ل ُك��� ُم ِ
ك ُّل ذي ن ٍ
الس ِ

أن ي ْ
ُق ُروهُْ ،
بقوم فعليهم ْ
معاه ٍد إلاَّ ْ
أن َيس���تغ َ
وال ُل َق َط ُة َ
فإن مل
صاح ُبهاَ ،
ين ِ
ومن نزل ٍ

يْ
ُق ُرو ُه فله ْ
مب ْث ِل ِق َرا ُه» [صحيح].
أن ي ْ
ُع ِق َبهُم ِ
وعن ِ
ي َس ُب
الع ْرباض بن ساري َة  ،Iقال رسول اهلل « :أَ حَ ْ

ُك ْم ُم َّت ِك ًئا على أَ ِري َك ِته ،قد ي ُ
أحد ُ
ي ِّر ْم شي ًئا إلاَّ ما يف هذا القرآن؟!
َظ ُّن أن اهلل مل حَُ
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القرآن ،أو أكث ُر»
هلل ،قد أَ َم ْر ُت ،و َو َع ْظ ُت ،و َن َه ْي ُت عن أشيا َء َّإنها َل ِم ْث ُل هذا
اَأَل وإني ،وا ِ
ِ
[حسنه األلباين].

أح َد ُ
وع�ن أيب راف�ع  ،Iأن النب�ي  ق�ال« :ال أُ ْل ِفي َّ
كم
َ���ن َ

ُ
فيقول:
مما أَمَ��� ْر ُت ب���ه أو َن َه ْي ُت عن���ه،
ُم َّت ِك ًئ���ا عل���ى أَري َك ِت���ه ،يأتي��� ِه األم��� ُر ِمن َب ْع���دي َّ

هلل َّات َب ْعناهُ!» [صحيح].
ما أدري ،ما َو َج ْدنا ُه يف
كتاب ا ِ
ِ
تفريق بني اهلل ورسله ،و«القرآنيون» يتظاهرون
إن التفريق بني القرآن والسنة
ٌ
بتعظيم القرآن وإجالله ،وال َغ ِ
رية عليه ،والدفاع عنه ،وأنه احلجة التي ليس وراءها
حجة((( ،وهذه الدعاوي هي «قنابل َ
الدخان» التي يطلقها املهامجون لتغطية الزحف،

فهم حياولون نسف األصل الثاين للترشيع وهم يرفعون شعار إخواهنم[ :ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ] [النساء !]62:وإنك لو تفرست يف ِسيامهم وأعامهلم لشككت
يف صدق انتامئهم لإلسالم ،وح ِّبهم هلل  Dولرسوله  ،(((Hوأهنم ممَّن

قال تعاىل يف ح ِّقهم[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ] [حممد.]30:

( )1ولو قال تعاىل« :ال حتتجوا إال بالقرآن» لساغ قوهلم ،ولكن القرآن الكريم ُشحن بعرشات
اآليات التي تؤكد حجية السنة ،فليس أئمتنا هم الذين أنزلوا السنة الرشيفة هذه املنزلة الترشيعية
السامية ،ولكن اهلل تعاىل هو الذي جعلها حجة مع القرآن الكريم.
( )2ولذلك ترى الواحد منهم [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ] ،ال يكل وال يمل من ِّ
بث الشبهات
ونفث السموم ،وال ُيرى داع ًيا -ولو مرة واحدة -إىل نرصة الرشيعة ،وال التوحيد ،وال الصالة،
وال الزكاة ،وال التوبة ،إنه يقف حياته عىل اهلدم والتخريب والتشكيك والقدح والطعن فقط
غري ،وال َح َّظ له يف أي نوع من املؤهالت الرشعية التي تعطيه احلق يف أن يتكلم يف دين اهلل،
ال ُ
يتقول عىل اهلل بغري علم ،ويفرح بام عند «مسترشقيه» من علم ،ويفخر بأن شهادته الوحيدة:
بل َّ
درجة جامعية تل َّقاها يف جامعة إنكليزية عنواهنا« :طرائق التعامل مع الرتاث»! وتراه يصول
وجيول خماط ًبا العوام واجلهالء ،متجن ًبا العلامء واملحققني ،صاد ًقا فيه قول الشاعر:
وإذا م�����ا خ��ل��ا اجل�����ب ُ
������أرض
�����ان ب ٍ

وح�������� َده وال ِّ
����ن����زاال
ط���ل���ب ال���ط���ع���ن ْ
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يصة ُ
اإلسناد َخ ِص ُ
األ َّم ِة احملمدية

قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك :V

«اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسنا ُد لقال من شاء ما شاء ،فإذا قيل له « َمن

بقي» ،أي :بقي حريان ساكتًا.
حدَّ ثك؟ َ

ِ
ِ
والكذبة -القوائ�م» يعني:
املبتدع�ة
أيضا« :بينن�ا وبني الق�وم -أي:
وق�ال ً

اإلسناد.

سالح فبأي
وقال سفيان الثوري« :اإلسناد سالح املؤمن ،فإذا مل يكن معه
ٌ

يشء يقاتل؟».
ليل».

وقال اإلمام الشافعيَ « :م َث ُل الذي يطلب احلديث بال سند كمثل حاطب

ويقول املسترشق شربنجر:

«مل تكن فيام مىض ُأم ٌة من األمم السالفة ،كام أنه ال يوجد َ
اآلن ُأم ٌة من األمم

املعارصة ،أتت يف علم أسامء الرجال بمثل ما جاء به املسلمون يف هذا العلم العظيم
ِ ِ ِ
اخلطر ،الذي يتناول أحوال
رج ٍل وشئوهنم» اهـ(((.
مخس مئة أ ْلف ُ

ويقول املسترشق مرجليوث« :ليفتخر املسلمون ما ش��اؤوا بعلم

حديثهم»(((.

( )1نقلها عنه األستاذ سليامن الندوي يف «الرسالة املحمدية» (ص.)62
( )2نقلها عنه العالمة املعلمي يف مقدمة كتاب «اجلرح والتعديل».
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ورحم اهلل ابن حزم إذ يقول« :نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي H

مع االتصال خص اهلل به املسلمني دون سائر ِ
الم َلل ،وأما مع اإلرسال واإلعضال

والطرق املشتملة عىل كذاب أو جمهول احلال ،فكثري يف نقل اليهود والنصارى

وغريهم من أهل امللل األخرى وأهل البدع واألهواء»(((.

(ِ )1
«الف َصل» (.)81/2
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حكم تكذيب األحاديث الصحيحة

َّ
صح إسناده إىل النبي  فاإليامن به واجب عىل كل
إن كل حديث َّ

مسلم ،وذلك من حتقيق الشهادة بأن حممدً ا  رسول اهلل ،وقد قال النبي

أن أُ َ
« :أُ ِم ْر ُت ْ
الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللُ ،ويؤمنوا بي ومبا
قاتل َ
ئت به ،فإذا َف َعلوا ذلك َع َصموا منيِّ دما َءهم ،إلاَّ ِّ
ِج ُ
حبقها ،وحسابُهم على اهلل»(((.

ينتهي إىل
قال اإلمام الشافعي �« :إذا حدَّ ث الثق ُة عن الثقة إىل أن
َ

ٌ
حديث
رسول اهلل  فهو ثابت ،وال ُيرتك لرسول اهلل 
ٌ
حديث ُوجد عن رسول اهلل َ 
آخ ُر خيالفه» اهـ.
أبدً ا ،إال

وقال اإلمام أمحد �ُّ :
«كل ما جاء عن النبي  بإسناد

نقر بام جاء به الرسول  ،ودفعناه ،ورددناه؛
جيد أقررنا به ،وإذا مل َّ

رددنا عىل اهلل أمره؛ قال اهلل تعاىل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ] [احلرش.»]7:

وروى القايض أبو احلسني يف «طبقات احلنابلة» من طريق أيب بكر اآلدمي
املقري :حدثنا الفضل بن زياد الق َّطان قالِ :
عت أبا عبد اهلل -يعني :أمحد بن
سم ُ
حنبل -يقولَ « :من َر َّد حديث رسول اهلل  فهو عىل شفا هلكة».

( )1متفق عليه.
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وقال اإلمام احلسن بن عيل بن خلف أبو حممد البرَ ْبهَ اري -وهو من أعيان

العلامء يف آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من اهلجرة -يف كتابه «رشح
السنة»« :إذا ِ
عت الرجل يطعن عىل اآلثار ،وال َي ْق َب ُلها ،أو ينكر شي ًئا من أخبار
سم َ
رسول اهلل  ،فاتهَّ ِ ْم ُه عىل اإلسالم؛ فإنه رجل رديء القول واملذهب،
عر ْفنا اهلل،
وإنام يطعن عىل رسول اهلل  ،وعىل أصحابه؛ ألنَّا إنام َ

وعرفنا اخلري والرش ،والدنيا
َ
وعرفنا رسوله  ،وعرفنا القرآنَ ،
واآلخرة :باآلثار» اهـ.

أيضا« :وإذا ِ
عت الرجل يطعن عىل اآلثار ،أو يرد
سم َ
وقال البرَ ْبهَ اري ً
هوى
اآلثار ،أو يريد غري اآلثار؛ فاتهَّ ِ ْم ُه عىل اإلسالم ،وال ت َُش َّك أنه صاحب ً
ُم ْبت َِد ٌع» اهـ.
وذكر القايض أبو احلسني يف ترمجة إبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان بن

شاقال أنه قال« :ومن خيالف األخبار التي نقلها العدل عن العدل موصول ًة،

هتجم عىل رد
وجترأ عىل ر ِّدها؛ فقد َّ
بال قطع يف سندها ،وال جرح يف ناقليهاَّ ،

ذكرت» اهـ.
اإلسالم؛ ألن اإلسالم وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما
ُ

املقديس يف «لمُعة االعتقاد»« :وجيب اإليامن بكل ما
وقال املو َّفق أبو حممد
ُّ
وصح به النقل عنه فيام ِ
شهدْ ناه ،أو غاب عنَّا،
أخرب به رسول اهلل ،
َّ

ٌ
وج ِه ْلنا ،ومل ن َّط ِل ْع عىل حقيقة
حق
نعلم أنه ٌّ
وصدق ،وسواء يف ذلك ما َع َق ْلناَ ،
معناه ،مثل حديث اإلرساء واملعراج ،ومن ذلك أرشاط الساعة ،مثل خروج
الدجال ،ونزول عيسى ابن مريم

S

فيقتله ،وخروج يأجوج ومأجوج،

صح به النقل» اهـ.
وخروج الدابة ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،وأشباه ذلك مما َّ

ٌ
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احتج آدم وموسى»((( ،قال َع ُّم
ولما حدَّ ث أبو معاوي َة الرشيدَ بحديثَّ « :
َّ
الرشيد« :أين ا ْل َت َقيا يا أبا معاوية؟»ِ ،
غضب الرشيدُ من ذلك غض ًبا شديدً ا ،وقال:
أتعرتض عىل احلديث؟! َعليَ َّ بالنِّطع والسيفُ .فأحرض ذلك ،فقام الناس يشفعون
فيه ،فقال الرشيد :هذه زندقة ،ثم أمر بسجنه ،وأقسم ألاَّ خيرج «حتى خيربين َمن

عمه باأليامن املغلظة :ما قال هذا له أحد« ،وإنام كانت هذه
ألقى إليه هذا» .فأقسم ُّ
الكلمة بادر ًة ِمنِّي ،وأنا أستغفر اهلل ،وأتوب إليه منها» ،فأ ْطلقه(((.
ويف «تاريخ بغداد» (:)8 ،7/14

حدَّ ث أبو معاوي َة الرشيدَ بحديث« :اح َت َّج آد ُم وموسى» وعنده رجل من
وجوه قريش ،فقال القريش :فأين لقيه؟ ِ
فغضب الرشيد ،وقال« :النِّ ْط َع والسيف،
زنديق يطعن يف احلديث» ،فام زال أبو معاوية ُي َسكِّنه ويقول« :بادرة منه يا أمري

املؤمنني» ،حتى سكن.

وقال شيخ اإلسالم أمحد بن تيم َّي َة �« :والتحقيق أن كالم رسول اهلل

أنصح أل َّمته منه،
أعلم باهلل من رسوله ،وال
 حق ،وليس أحدٌ
َ
َ
ِ
واملنك ُر عليه ِمن
املتحذلق
أفصح ،وال أحس َن بيانًا منه ،فإذا كان كذلك؛ كان
وال
ُ
َ
ِ
ِّ
وأجهلهم ،وأسوئهم أد ًبا ،بل جيب تأديبه وتعزيره ،وجيب أن ُيصان
أضل الناس،

كال ُم رسول اهلل  عن الظنون الباطلة ،واالعتقادات الفاسدة» اهـ.

( )1متفق عليه.
(« )2البداية والنهاية» (.)224/10
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ُ
الطائفة املنصورة
احلديث ُه ُم
أصحاب
ِ
ُ

قال رسول اهلل « :ال َت ُ
أميت ظاهرين على ِّ
احلق
زال طائف ٌة ِمن َّ

َّ
حتى تقو َم الساع ُة»(((.

رجح كثري من األئمة تعريف هذه الطائفة املنصورة بأهنم «أهل احلديث،
وقد َّ

وأصحاب األثر»؛ وما ذاك إال ألهنم أقرب الناس إىل حتقيق ما كان عليه السلف،

وأتبعهم هلم .M

قال عبد اهلل بن املبارك يف حديث« :ال تزال طائفة« :»...هم عندي أصحاب
عيل بن ا َمل ِديني« :هم أصحاب احلديث» ،وقال أمحد بن حنبل:
احلديث» ،وقال ُّ
أصحاب احلديث ،فال أدري من هم» ،وقال
«إن مل تكن هذه الطائفة املنصور ُة
َ
أصحاب احلديث»،
البخاري يف احلديث ن ْف ِسه« :يعني:
اإلمام حممد بن إسامعيل
َ
ُّ
وقال أمحد بن ِسن ٍ
َان« :هم أهل العلم ،وأصحاب األثر».
وقال أبو ُع ٍ
القاسم بن َسلاَّ م:
بيد
ُ

«املتبع للسنة كالقابض عىل اجلمر ،وهو اليوم عندي أفضل من رضب

السيف يف سبيل اهلل .»D

وقال سفيان الثوري« :املالئكة حراس السامء ،وأصحاب احلديث حراس

األرض».

( )1متفق عليه.
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ٌ
رسان ،و ُفرسان هذا الدين أصحاب
ويقول يزيد بن ُز َر ْيع« :لكل دين ُف

األسانيد».

ويقول أبو حاتم الرازي « :Vمل يكن يف أمة من األمم منذ خلق اهلل

آدم ،أمنا ُء حيفظون آثار الرسل إال يف هذه األمة .فقال له رجل :يا أبا حاتم ،ربام

َر َو ْوا حدي ًثا ال أصل له ،وال يصح؟ فقال :علامؤهم يعرفون الصحيح من السقيم،
ليتبني ملن بعدهم أهنم ميزوا اآلثار ِ
وحفظوها».
فروايتهم ذلك للمعرفة؛
َ
َّ
تقرر أنه ال قيام لإلسالم بدون ُسن ٍَّة صدق فيهم ما قاله اإلمام أبو داو َد
وإذا َّ
ِ
أصحاب احلديث الذين
يس« :لوال هذه العصاب ُة الندرس اإلسالم» يعني:
َ
ال َّطيال ُّ
يكتبون اآلثار.

وقال اإلمام أبو ا ُمل َظ َّف ِر
عاين « :Vملا ُسئل النبي
منصور بن حممد َّ
ُ
الس ْم ُّ
 عن الفرقة الناجية ،قال( :ما أنا عليه وأصحابي) ،فال بد ِمن َتعر ِ
ف
َ ُّ

ما كان عليه رسول اهلل  وأصحا ُبه ،وليس طريق معرفته إال النقل،

َ
رسول اهلل
فيجب الرجوع إىل ذلك ،وقد قال ُعبادة بن الصامت ( :Iبا َي ْعنا
 Hعىل ...ألاَّ ن ِ
َ
احلديث(((».
أه َله)
ُناز َع األ ْم َر ْ
رج ُع يف مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدو ًة يف هذه األمة إىل أهل
وكام ُي َ

رجع
رج ُع يف معرفة اللغة إىل أهل اللغة ،ويف النحو إىل أهل النحو؛ فكذا ُي َ
الفقه ،و ُي َ

يف معرفة ما كان عليه رسول اهلل  وأصحا ُبه إىل أهل الرواية والنقل؛
ألهنم ُعنُوا هبذا الشأن ،واشتغلوا بحفظه ،والفحص عنه ِ
ونقله ،ولوالهم الندرس
علم ُس ِنة النبي  ،Hومل يقف أحد عىل هديه وطريقته .
ُ

( )1متفق عليه.
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فإن قيل( :فقد ك ُثرت اآلثار يف أيدي الناس ،واختلطت عليهم) ،فاجلواب

أن نقول :ما اختلطت إال عىل اجلاهلني هبا ،فأما العلامء هبا فإهنم ينتقدوهنا انتقا َد
ِ
والدنانري ،فيميزون زيوفها ،ويأخذون خيارها ،ولئن دخل يف
الدراهم
اجلهابذة
َ
َ
أغامر الرواة من ُو ِسم بالغلط يف األحاديث فال يروج ذلك عىل جهابذة احلديث،
ِ
َ
أغاليط َمن َغ ِلط يف اإلسناد واملتون ،بل تراهم
وورثة العلامء ،حتى إهنم عدُّ وا
ٍ
ِ
حرف؟ وماذا
َي ُعدُّ ون عىل كل واحد منهم يف كم حديث غلط؟ ويف كم حرف َّ
صحف؟» اهـ(((.
َّ

وقال اإلمام أبو ٍ
اخلطيب البغدادي  Vيف «رشف أصحاب احلديث»:
بكر
ُ
ِ
وهدَ َم هبم َّ
َ
كل بدعة
احلديث-
أه َله -أي:
أركان الرشيعةَ ،
«وقد جعل اهلل تعاىل ْ
شنيعة؛ فهم أمناء اهلل من خليقته ،والواسطة بني النبي  وأ َّمتِه،
واملجتهدون يف حفظ م َّلتِه ،أنوارهم زاهرة ،وفضائلهم سائرة ،وآياهتم باهرة،

هوى ترجع إليه ،أو
وح َج ُجهم قاهرة ،وكل فئة تتحيز إىل ً
ومذاهبهم ظاهرةُ ،

ِ
أصحاب احلديث؛ فإن الكتاب عُدَّ تهُ م ،والسن َة
ُف عليه ،سوى
تستحسن رأ ًيا تَعك ُ
ِ
عرجون عىل األهواء ،وال يلتفتون
حجتهم ،والرسول فئتهم ،وإليه نسبتُهم ،ال ُي ِّ
إىل اآلراءُ ،ي ْق َب ُل منهم ما َر َو ْوا عن الرسول ،وهم املأمنون عليه وال ُعدولَ ،ح َفظ ُة
وخ َز َنتُه ،وأوعي ُة العل ِم وحمَ َ َلتُه ،إذا ْ
الدين َ
ف يف حديث كان إليهم الرجوع ،فام
اخت ُِل َ
حكموا به فهو املقبول املسموع ،ومنهم كل عامل فقيه ،وإما ٌم رفيع نَبِيه ،وزاهد يف

قبيلة ،وخمصوص بفضيلة ،وقارئ متقن ،وخطيب حمسن ،وهم اجلمهور العظيم،

وسبيلهم السبيل املستقيم ،وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ،وعىل اإلفصاح بغري
( )1نقله عنه ابن القيم يف «خمترص الصواعق املرسلة» (.)410/2
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مذاهبهم ال يتجارسَ ،من كادهم قصمه اهلل ،ومن عاندهم خذله اهلل ،ال َيضرُ ُّ هم
َمن خذهلم ،وال يفلح من اعتزهلم ،املحتاط لدينه إىل إرشادهم فقري ،وبرص الناظر
إليهم بالسوء حسري[ ،ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ]»(((.

الصابوين« :وعالمات أهل البدع عىل أهلها بادية
وقال اإلمام أبو عثامن
ُّ

ظاهرة ،وأظهر آياهتم وعالماهتم :شدة معاداهتم حلملة أخبار النبي H

واحتقارهم واستخفافهم»(((.

وقال ابن أيب داو َد يف قصيدته:

ُ
���وم ت��ل��هَّ�� ْوا بدينهم
وال ت��ك ِم��ن ق ٍ

(« )1رشف أصحاب احلديث» (ص.)10-8
(« )2عقيدة السلف» (ص.)101

َ
احلديث و َتقد ُح
فتطعن يف أه��ل
ِ
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أه َل ُه»
األم َر ْ
« ...وعلى اَّأل ُن ِ
ناز َع ْ

حيتج أعداء السنة بأن األحاديث الضعيفة واملوضوعة اختلطت بالصحيحة،

وبام أننا ال نستطيع التمييز بينها فلنستأصل شجرة السنة من جذورها بسبب
احلشائش التي نبتت حوهلا.

ُ
أحاديث ضعيف ٌة وموضوعة ،واختلطت بالصحيحة،
نعم وقعت
نقولْ :

وعلم
لكن عىل َمن؟ إهنا ال ختتلط وال تلتبس إال عىل اجلاهل الذي ال حيسن ف َّن
َ
التمييز بينهام.
التمييز بينها» جوابه :أنه َّ
وقوهلمَّ :
تعس عىل أمثالكم ،أما
«تعذر
ُ
تعذر بل رَّ

أهل احلديث املحققون فال ،وأ ْلف ال!
���ن ب���ه وال خَ ُ
ت ْ
ِّ
ف���اع َ
بالظن
������ض

��������ل ال���ف ِّ
وال ت���ق���ل ْ
���ن
���د غ���ي�� َ
ر أه ِ

إن اهلل تعاىل َع ِلم ما سيحدث من افرتاء الكذب عىل رسول اهلل ،H

ومع ذلك فإنه أمرنا باالحتجاج بالسنة وفرض علينا اتِّبا َعها ،ملاذا؟

ألنه سبحانه تك َّفل بحفظ السنة كام تكفل بحفظ القرآن؛ بأن ق َّيض لذلك

رجالاً اصطفاهم هلذا اجلهاد الرشيف ،واختصهم حلراسة السنة ومحاية جناهبا من

كل دخيل.
َ
ف�أ ْوىل بك�م -إن كنت�م خملصين -أن حترتم�وا االختص�اص؛ ق�ال تع�اىل:

[ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [النح�ل ،]43:وق�د باي�ع الصحاب� ُة
لاَّ
َ
ناز َع األم َر أه َله».
رسول اهلل  Hعىل« :أ ُن ِ
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عدالة الصحابة M

وحكْ ُم َمن يطعن فيهم
ُ
ِ
السنة من صحابة رسول اهلل  Hوالتابعني
الطعن يف عدالة رواة ُّ

فمن بعدهم إىل األئمة أصحاب املصنفات احلديثية ،من وسائل أعداء اإلسالم
َ

-من غالة املبتدعة الرافضة ،واخلوارج ،واملعتزلة ،والزنادقة -يف الطعن يف السنة

املطهرة.

وغرضهم من ذلك حتطيم الوسيلة التي وصلت السن ُة النبوية هبا ،وإذا

حتطمت الوسيلة يصبح األصل معتمدً ا عىل ال يشء؛ فيصبح ال يشء!

وقديماً رصح بذلك أحد الزنادقة فيام رواه اخلطيب البغدادي يف تارخيه عن
ِ
تاين قال« :ملا جاء الرشيد بشاكر -رأس الزنادقة ليرضب عنقه-
أيب داو َد ِّ
السج ْس ِّ
املتعلم منكم َ
الرفض -أي :الطعن يف
أول ما تعلمونه
قال :أخبرِ ْ ين ،لِ َم تع ِّلمون
َ
َ

الصحابة-؟ قال :إنَّا نريد الطعن عىل الناقلة ،فإذا بطلت الناقل ُة َ
أوش َك أن نبطل

املنقول»(((.

قال احلافظ أبو ُز ْرع َة الرازي :V

رأيت الرجل ينتقص أحدً ا من أصحاب رسول اهلل  Hفاعلم أنه
«إذا َ

زنديق؛ وذلك أن الرسول  Hعندنا حق ،والقرآن حق ،وما جاء به حق،
(« )1تاريخ بغداد» (.)308/4
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َ
أصحاب رسول اهلل  ،Hوإنام يريدون
القرآن والسن َن
وإنام أ َّدى إلينا هذا
ُ
أن جيرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم َأوىل ،وهم زنادقة»(((.

وعن عبد اهلل بن مصعب قال« :قال املهدي :ما تقول فيمن ينتقص الصحابة؟

يرصحوا بنقص رسول اهلل ،H
فقلت :زنادقة؛ ألهنم ما استطاعوا أن ِّ

فتنقصوا أصحابه؛ فكأهنم قالوا :كان يصحب صحابة السوء»(((.

إن الصحابة « Mهم حجر الزاوية يف بناء األمة املسلمة ،عنهم قبل

كتاب اهلل  ،Dوسنة رسوله  ،Hفالغض من شأهنم
غريهم تل َّقت األم ُة َ
واملركز السامي
والتحقري هلم ،بل النظر إليهم بالعني املجردة من االعتبار ،ال يتفق
َ

الذي َت َب َّو ُءوه ،وال يوائم املهم َة الكربى التي انتدبوا هلا ،وهنضوا هبا ،كام أن الطعن
ويقوض دعائم الرشيعة ،ويشكك يف
فيهم والتجريح هلم يزلزل بناء اإلسالمِّ ،
بسنة سيد األنام»(((.
صحة القرآن ،ويض ِّيع الثقة ُ

يقول اخلطيب البغدادي« :إنه لو مل َي ِر ْد من اهلل  Dورسوله H

فيهم يشء مما ذكرناه ،ألوج ِ
ُ
احلال التي كانوا عليها من اهلجرة ،واجلهاد،
بت
َ
ٌ
والنرصة ،و َب ْذ ِل ا ُمل َهج واألموال ،وقتل اآلباء واألوالد ،واملناصحة يف الدين،

وقوة اإليامن واليقني :ال َق ْط َع عىل عدالتهم ،واالعتقاد لنزاهتهم ،وأهنم أفضل من

مجيع املعدلني واملزكني ،الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين .هذا مذهب كافة
العلامء ،ومن ُيعتد بقوله من الفقهاء»(((.

()1
()2
()3
()4

«الكفاية» للخطيب (ص.)97
«تاريخ بغداد» (.)175/10
«مناهل العرفان» للزرقاين (.)335 ،334/1
«الكفاية» (ص.)96
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وقال ابن الصالح« :للصحابة بأرسهم خصيصة ،وهي أنه ال ُيسأل عن

عدالة أحد منهم ،بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكوهنم عىل اإلطالق معدَّ لني بنصوص
الكتاب والسنة ،وإمجاع َمن ُيعتد به يف اإلمجاع من األ َّمة»(((.

وقال العراقي« :إن مجيع األمة جممع ٌة عىل تعديل من مل يالبس الفتن منهم،

َ
وأما من البس الفتن منهم وذلك حني مقتل
أيضا يف
عثامن  Iفأمجع َمن ُيعتد به ً

اإلمجاع عىل تعديلهم؛ إحسانًا للظن هبم ،ومحلاً هلم يف ذلك عىل االجتهاد»(((.

تقرر لك عدال ُة مجي ِع َمن ثبتت له الصحب ُة،
وقال الشوكاين « :Vوإذا َّ
َع ِل ْم َت أنه إذا قال الراوي :عن رجل من الصحابة ،ومل ُي َس ِّم ِه؛ كان ذلك حجة،

وال يرض اجلهالة؛ لثبوت عدالتهم عىل العموم»(((.

ني« :ولعل السبب يف َقبوهلم من غري بحث عن أحواهلم،
جل َو ْي ُّ
وقال اإلمام ا ُ

والسبب الذي أتاح اهلل اإلمجاع ألجله :أن الصحابة هم نقلة الرشيعة ،ولو ثبت
تو ُّقف يف رواياهتم ،النحرصت الرشيعة عىل عرص رسول اهلل  ،Hوملا
اسرتسلت عىل سائر األعصار»(((.

()1
()2
()3
()4

«علوم احلديث» (ص.)176
«رشح ألفية العراقي» (.)14 ،13/3
«إرشاد الفحول» (.)278/1
«الربهان يف أصول الفقه» (.)242/1

ٌ
وقفات

38

السَّنة
مع أعداء ُّ

الطعن في راوية اإلسالم أبي هريرة I

ُس َّل ٌم لهدم السنة

نقل احلاكم عن اإلمام أيب بكر ِ
أصناف الطاعنني يف راوية
ابن ُخ َز ْيم َة V
َ

اإلسالم أيب هريرة  ،Iفقال« :وإنام يتكلم يف أيب هريرة لدفع أخباره َمن قد

مي يسمع أخباره التي
أعمى اهلل قلوهبم فال يفهمون
معاين األخبارَّ :إما مع ِّط ٌل َج ْه ٌّ
َ
َي َر ْوهنا خالف مذهبهم الذي هو كفر ،فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بام اهلل تعاىل قد

خارجي
متوهيا عىل الرعاء والسفل أن أخباره ال تثبت هبا احلجة ،وإما
ٌّ
َّنزهه عنه؛ ً

يرى السيف عىل أمة حممد  ،وال يرى طاعة خليفة وال إمام ،إذا
ِ
خالف مذهبهم الذي هو
سمع أخبار أيب هريرة  Iعن النبي 
َ

ضالل مل جيد حيلة يف دفع أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة يف أيب هريرة،
ري اعتزل اإلسالم وأهله وك َّفر أهل اإلسالم الذين يتبعون األقدار املاضية
أو َقدَ ٌّ

التي قدَّ رها اهلل تعاىل وقضاها قبل كسب العباد هلا ،إذا نظر إىل أخبار أيب هريرة

التي قد رواها عن النبي  يف إثبات القدر مل جيد بحجة يريد صحة

مقالته التي هي كفر ورشك ،كانت حجته عند نفسه أن أخبار أيب هريرة ال جيوز
جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غري مظانِّه إذا ِ
ٌ
سمع أخبار أيب
االحتجاج هبا ،أو

مذهب َمن قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدً ا بال حجة وال برهان
هريرة فيام خيالف
َ

ت َك َّل َم يف أيب هريرة ودفع أخباره التي ختالف مذهبه ،وحيتج بأخباره عىل خمالفته

ٌ
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أخبارا
إذا كانت أخباره موافق ًة ملذهبه! وقد أنكر بعض هذه الفرق عىل أيب هريرة
ً
مل يفهموا معناها» اهـ(((.

ِ
ِ
ٍ
أصحاب رسول اهلل
أحفظ
السماَّ ِن قال« :كان أبو هريرة ِمن
وعن أيب
صالح َّ
ِ
بأفضلهم».
 ،Hومل يكن
ِ
وكثرة الرواية ،فالربط
ويف هذا ر ٌّد عىل من حياول الربط بني املنزلة يف الدين

بينهام ليس من التحقيق العلمي يف يشء.

وقال اإلمام الشافعي« :أبو هريرة أحفظ َمن روى احلديث يف دهره».

وقال اإلمام الذهبي« :أبو هريرة إليه املنتهى يف حفظ ما ِ
سمعه من الرسول

 ،Hوأدائه بحروفه».

أيضا« :وكان من أوعية العلم ،ومن كبار أئمة الفتوى ،مع اجلاللة،
وقال ً

والعبادة ،والتواضع».

يس« :إن أبا هريرة ممن ال يشك أحد يف عدالته،
الس َخ ُّ
وقال شمس األئمة رَّ ْ
ِ
وطول صحبته مع رسول اهلل .»H
إن كل هذه النقول وغريها كثري تبينِّ لنا مدى افرتاء الرافضة واملسترشقني
وضعفاء اإليامن الذين اتهَّ موا أبا هريرة بالكذب واخليانة يف رواية احلديث ،بسبب

كثرة أحاديثه مع قلة صحبته.

يقول الدكتور مصطفى السباعي

V

را ًّدا عىل املسترشق اخلبيث

جولدتسيهر ومق ِّلده أمحد أمني صاحب «فجر اإلسالم»« :الذي محل محالت
(« )1املستدرك» (.)513/3
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منكرة بأسلوب لطيف عىل هذا الصحايب العظيم من غري تثبت وال حتقيق أو

ليشو َه
متعمدً ا لذلك؛ ليحقق فكرة خبيثة يف ذهن مسترشق ومغلوب عىل هواه ِّ
ِ
وحفظوه ،ولكنا نقول لألستاذ
هبا سرية عظامئنا الذين نقلوا إلينا هذا الرشع

أمحد أمني وملن سبقه من املسترشقني وملن يلحق هبم من املعاندين :إن صحاب ًّيا
يظل حيدث الناس سب ًعا وأربعني سن ًة بعد وفاة الرسول  Hعىل مسمع
ِ
وأقرب الناس إليه من زوجته وأصحابه ثم ال يلقى إال جتلة
من كبار الصحابة
وإعظا ًما ،يرجع إليه يف معرفة األحاديث ،وهيرع إليه التابعون من كل جانب،

ويتزوج منه سيد علامء التابعني اإلمام اجلريء التقي الورع سعيد بن املسيب ابنته،
ويتلقى عنه علمه وحديثه ،ويبلغ اآلخذون عنه ثامنامئة من أهل العلم ،مل نسمع

أن أحدً ا من الصحابة بلغ مبلغه يف اآلخذين عنه ،وكلهم يجُ معون عىل جاللته

عرش قرنًا ،وهي كلها شهادات صدق
والثقة به ،وينطوي يف تاريخ اإلسالم ثالث َة َ

يف أحاديثه وأخباره...

إن صحاب ًّيا بلغ يف التاريخ ما بلغه أبو هريرة ،يأيت إليه اليوم َمن يزعم أن

املسلمني مجي ًعا -أئم ًة وأصحا ًبا وتابعني وحمدِّ ثني -مل يعرفوه عىل حقيقته ،وأنه

يف الواقع كان يكذب ويفرتي ،إن موق ًفا كهذا يقفه بعض الناس من مثل هذا

دير بأن جيلب ألهله والقائلني به االستخفاف واالزدراء
الصحايب العظيم ،لجَ ٌ

بعلومهم وعقوهلم م ًعا»(((.

إن حب هذا الصحايب اجلليل َلعالم ٌة عىل اإليامن ،و ُب ْغ َضه َلعالم ٌة عىل

النفاق ،وهذا تصدي ًقا لدعوة النبي  Hملا سأله أبو هريرة بأن يدعو اهلل له
( )1انظر« :السنة ومكانتها يف الترشيع» (ص.)319
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بأن حيببه هو وأ َّمه إىل عباده املؤمنني ،وحيببهم إليهام ،فقال رسول اهلل :H

وح ِّب ْب إليه ُم
«اللهم َح ِّب ْب ُع َب ْي َدك هذا -يعني :أبا هريرةَّ -
وأمه إىل عبادك املؤمننيَ ،

املؤمنني» .يقول أبو هريرة :فام َخ َل َق اهللُ مؤمنًا يسمع يب وال يراين إال أحبني(((.

ب
يقول احلافظ ابن كثري« :وهذا احلديث من دالئل النبوة؛ فإن أبا هريرة حم َّب ٌ

إىل مجيع الناس ،وقد شهر اهلل ذكره بام قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا
اخلرب عنه عىل رؤوس الناس يف اجلوامع املتعددة يف سائر األقاليم يف اإلنصات

يوم اجلمعة بني يدي اخلطبة ،واإلمام عىل املنرب ،هذا من تقدير اهلل العزيز العليم،
وحمبة الناس له  (((Iاهـ.

يقول فضيلة األستاذ الدكتور عيل أمحد السالوس« :هذا أبو هريرة وعاء

العلم ،فكيف نجد يف عرصنا من ينسب نفسه لإلسالم و ُيعرض عن قول
ِ
ِ
ني،
والصحابة والتابعني،
رسول اهلل ،H
واألئمة األعالم اهلداة املهد ِّي َ
ُ
ني؟!»(((.
ني املض ِّل َ
ويأخذ بقول الضا ِّل َ

يقول العالمة املحدِّ ث أمحد شاكر « :Vوقد َل ِه َج أعداء السنة -أعداء
ِ
اإلسالم ،-يف عرصناُ ،
وتشكيك الناس يف صدقه
وشغفوا بالطعن يف أيب هريرة،

ويف روايته ،وما إىل ذلك أرادوا ،وإنام أرادوا أن َي ِصلوا -زعموا -إىل تشكيك
الناس يف اإلسالم ،تب ًعا لسادهتم املبرشين ،وإن تظاهروا بالقصد إىل االقتصار عىل

األخذ بالقرآن ،أو األخذ بام صح من احلديث يف رأهيم ،وما صح من احلديث يف

( )1رواه مسلم ر ْقم (.)2491
(« )2البداية والنهاية» (.)108/8
(« )3قصة اهلجوم عىل السنة» (ص.)88
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رأهيم إال ما وافق أهواءهم ،وما يتبعون من شعائر أوروبا ورشائعها ،ولن يتورع

أحدهم عن تأويل القرآن إىل ما يخُ رج الكالم عن معنى اللفظ يف اللغة التي نزل

ليوافق تأوي ُلهم هواهم وما إليه يقصدون!!
هبا القرآن؛
َ

وما كانوا بأول من حارب اإلسالم من هذا الباب ،وهلم يف ذلك سلف

من أهل األهواء قديماً  ،واإلسالم يسري يف طريقه ُقدُ ًما ،وهم يصيحون ما شاؤوا،
تدمريا.
ال يكاد اإلسالم يسمعهم ،بل هو إما يتخطاهم ال يشعر هبم ،وإما يدمرهم
ً

ومن عجب أن جتد ما يقول هؤالء املعارصون ،يكاد يرجع يف أصوله ومعناه

إىل ما قال أولئك األقدمون! بفرق واحد فقط :أن أولئك األقدمني -زائغني كانوا
أ ْم ملحدين -كانوا علام َء م َّط ِلعني أكثرهم ممن أضله اهلل عىل علم!! أما هؤالء
املعارصون ،فليس إال اجلهل واجلرأة ،وامتضاغ ألفاظ ال حيسنوهنا ،يقلدون يف

الكفر ،ثم يتعالون عىل كل من حاول وضعهم عىل الطريق القويم!!»(((.

(« )1حتقيق املسند» (.)85 ،84/12
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دور املستشرقني في الطعن في السنة

قامت فكرة االسترشاق يف أصلها((( عىل أهداف سياسية ُقصد هبا الطعن يف

بأصليَ الدين:
اإلسالم،
وخلع املسلمني من ُعروته الوثقى ،وزعزعة ثقة املسلمني ْ
ُ
القرآن والسنة.

«اعرف
وقام اهتاممهم بالدراسات الرتاثية واإلسالمية عىل أساس مبدأ:
ْ

عدوك» هبدف استكشاف كل الوسائل املمكنة من أجل هدم اإلسالم من
َّ
داخله.

قال الدكتور عبد العظيم الديب « :Vإن عنايتهم بالرتاث كانت

وما زالت وستظل من باب (اعرف عدوك) ،فهذه الكتب الرتاثية هي اخلرائط
وح ِّبنا ،وبغضنا،
والصور لعقولنا ،وعواطفنا ،ومشاعرنا ،واجتاهاتنا ،واهتامماتناُ ،

عرفوا هبا كيف خيططون لتدمرينا ثقاف ًّيا،
وغضبنا ،ورضانا .فهي املفاتيح التي َ
واجتامع ًّيا ،وفكر ًّيا ،وعلم ًّيا ،بعدما ح َّطمونا عسكر ًّيا وسياس ًّيا»(((.

( )1وال ننكر -رغم ذلك -أن فئة من املسترشقني كان هلم -فيام يتعلق بالرتاث اإلسالمي والعريب-
جهو ٌد مشكورة ،وأعامل موضوعية منصفة ،ومع ذلك ويف كل األحوال ال جتيز الرشيعة
للمسلمني أن يتعلموا دينهم وما يتعلق بكتاهبم وسنته نبيهم  Hممن يكفر باهلل ورسوله
ُ
ِّ
ساقط العدالة؛ لعدم إسالمه؛ قال تعاىل[ :ﯘ ﯙ ﯚ
ويكذب بالقرآن الكريم؛ ألن الكافر

ﯛ] [البقرة ،]124:وقال [ :Dﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ] اآلي َة

[احلجرات ،]6:فكيف بكافر؟!
(« )2املسترشقون والرتاث» (ص.)44 ،43
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ووص الزعي�م الش�يوعي اإليط�ا ُّيل «تولي�اين» قب�ل موت�ه ع�ام 1963م
ىَّ

بـ«ألاَّ يحُ َار َب اإلسال ُم من خارج سلطانه ودائرته؛ ألن ذلك يثري ردود فعل كثرية
عند املس�لمني ،وإنام النهج األمثل هو الترسب إىل داخل اإلسلام ،والقضاء عليه
من داخله ،باسم االهتامم به وجتديده وال َغ ِ
رية عليه» اهـ.
وقال الدكتور عبد احلليم حممود « :Vإن من املعروف أن االسترشاق

يف طائفة كبرية منه إنام هو امتداد للحروب الصليبية» ،ثم يقول« :املسترشقون هلم

ٌ
صبيان معروفون ،إن هلم صبيانًا تابعني مق ِّلدين»(((.

مبني عىل األحاديث أكثر
ويقول املنصرِّ األمريكي «جب»« :إن اإلسالم ٌّ
مما هو مبني عىل القرآن الكريم ،ولكننا إذا حذفنا األحاديث الكاذبة مل يبق من
اإلسالم يشء ،وصار شبه صبرية طومسون ،وطومسون هذا رجل أمريكي ،جاء
إىل لبنان فقدمت له صبرية ،فحاول أن ينقيها من البذر ،فلام نقى منها كل بذرها

مل َي َبق يف يده منها يشء»(((.

وأول مسترشق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك يف احلديث النبوي

كان املسترشق اليهودي «جولدتسيهر» الذي يعدُّ ه املسترشقون أعمق العارفني
باحلديث النبوي ،كام وصفه بذلك «بفانموللر» ،وق��ال :وباألحرى كان
ِ
سم األعظم من احلديث بمثابة نتيجة لتطور اإلسالم
«جولدتسيهر» َيعترب الق َ
الديني والتارخيي واالجتامعي يف القرن األول والثاين ،فاحلديث بالنسبة له ال ُي َعدُّ

وثيقة لتاريخ اإلسالم يف عهده األول؛ عهد طفولته ،وإنام هو أثر من آثار اجلهود

التي ظهرت يف املجتمع اإلسالمي يف عصور املراحل الناضجة لتطور اإلسالم.
( )1انظر« :السنة املفرتى عليها» للبهنساوي (ص.)239 ،238
(« )2التبشري واالستعامر» (ص.)98
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كام بارك جولدتسيهر موقف املعتزلة من السنة النبوية ،ورأى أن وجهتهم

يف رد األحاديث بالعقل هي الوجهة الصحيحة التي جيب أن تناصرَ َ وتؤ َّيدَ ضد
احلرفيني اجلامدين عىل النصوص(((.
املتشددين ْ
وعىل درب «جولدتسيهر» يف موقفه من السنة صار املسترشقون ورددوا

شبهاتِه ،واعتربوا أنفسهم مدينني له فيام كتبه من شهبات حول السنة.

ويف هذا يقول عنه كاتب مادة (احلديث) يف دائرة املعارف اإلسالمية« :إن

تأثري
كبريا ملا كتبه (جولدتسيهر) يف موضوع احلديث ،وقد كان ُ
العلم مدين دينًا ً
ألي
«جولدتسيهر» عىل مسار الدراسات اإلسالمية االسترشاقية
أعظم مما كان ٍّ
َ

من معارصيه من املسترشقني؛ فقد حدد حتديدً ا حاسماً اجتاه وتطور البحث يف هذه
الدراسات»(((.
لقد تتابعت سلسلة الطاعنني يف السنة الرشيفة من بعد (جولدتسيهر) وأمثاله،
تقتبس أقواهلم ،وتقتفي آثارهم ،وتردد خل َفهم شبهاتهِ م ،ولعل أشهر َمن ريض
لنفسه أن يكون جمر َد «بوق» ينفخ فيه عدو السنة الصائل عليها (جولدتسيهر) هو
لف ل َّفه ،وسار عىل دربه من أبناء جلدتنا.
أبو رية ومن َّ
زمامها
ك��ب��ه��م��ي�� ٍة ع��م��ي��ا َء ق���اد َ

اجلائر
أعمى على ِع��وج الطريق
ِ

( )1انظر« :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» (ص.)110 ،109
(« )2دائرة املعارف اإلسالمية» (ص.)231
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ُأكْ ُذ ُ
وبة املستشرقنيَ ُ
الكبرى

ِ
ِ
ِ
وحس ِدهم ألمة اإلسناد:
املسترشقني
جهل
ِمن
َ
هم اخلبيث َ
الفاحش ،أو تآ ُم ِر ُ

أهنم دأبوا عىل الرتويج ألكذوبة تثري السخرية ،يزعمون فيها أن جهود املحدِّ ثني

انص َّبت بالكلية عىل الناحية الشكلية أو النقد اخلارجي املتعلق بالسند ،وأهنم
جتاهلوا متا ًما النقد الداخيل املتع ِّل َق بمحتوى احلديث أيَ :متْنِه ،وأهنم اكتفوا
بتصحيح احلديث بِنا ًء عىل اتصال سند الرواة!

وتعلو النربة العنرصية «الفوقية» حني يع ِّلل بعضهم هذه األكذوب َة بأن العقل

«العريب» أو «السامي» يقف عند األشكال الظاهرية ،وال يتعمق يف َفهم املوضوع!
وللرد عىل هذه األكذوبة نؤكِّد بعض احلقائق:
ِّ
املتعل ِق بالسند ناحي ًة «شكلية» عليه
األوىل :إن تسمية النقد اخلارجي

مالحظتان:

وحدَ ه،
 األوىل :أن املنهج النقدي لألخبار عند الغربيني ينصب عىل املتن ْ

وال يعول عىل السند ،إال من الناحية النظرية البعيدة عن الواقع ،أما منهج املحدِّ ثني

انصب عىل نقد السند واملتن م ًعا ،و ُط ِّبق عمل ًّيا بشكل واسع ومنقطع النظري،
فقد
َّ

مل -ولن -تصل إليه أمة من األمم.


الثانية :ما ذكره «ذهبي العرص» العالمة عبد الرمحن املع ِّلمي اليامين

 Vحني قال« :ليس نقد الرواة باألمر اهلينِّ ؛ َّ
فإن الناقد ال بد أن يكون واسع
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االطالع عىل األخبار املروية ،عار ًفا بأحوال الرواة السابقني ،وطرق الرواية،

خبريا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم ،وباألسباب الداعية إىل التساهل
ً

والكذب ،واملوقعة يف اخلطأ والغلط ،ثم حيتاج إىل أن يعرف أحوال الراوي :متى
ِ
وبأي َب َل ٍد؟ وكيف هو يف الدِّ ين واألمانة والعقل واملروءة والتحفظ؟ ومتى
ُولدَ ؟ ِّ
رشع يف ال َّطلب؟ ومتى َس ِم َع؟ وكيف َس ِم َع؟ ومع من َس ِم َع؟ وكيف كتا ُبه؟
َ
وأوقات
وو َف َياتهِ م،
َ
ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين حيدِّ ث عنهم ،وبلدانهَ مَ ،
حتديثهم ،وعاداتهِ م يف التحديث.
ِ
مرويات الناس عنهم ،و َيعرض عليها مرويات هذا الراوي،
ثم يعرف

ويعترب هبا ...إىل غري ذلك مما يطول رشحه.

ف ال َفهم ،دقيق ِ
الف ْطنة ،مالكًا لن ْفسه،
ويكون مع ذلك :متيق ًظاُ ،م ْر َه َ
يستويف النظر،
بادر ظ ٍّن حتى
ال يستميله اهلوى ،وال َي ُّ
َ
ستفزه الغضب ،وال َيستخ ُّفه ُ
املقر ،ثم يحُ سن يف ُحكمه فال جياوز وال يقصرِّ » .انتهى(((.
ويبلغ َّ

الثانية :من الغباء الفاحش هلؤالء املستشرقني املتطفلني أنهم يُلقون
عداوة مصطنعة بني السند واملنت ويفرقون بينهما:
يقول الدكتور صبحي الصالح« :عىل أننا لن نرتكب احلامقة التي ال يزال

املسترشقون وتالمذهتم املخدوعون بعلمهم «الغزير» يرتكبوهنا كلام عرضوا

للحديث النبوي؛ إذ يفصلون بني السند واملتن مثلام ُيفصل بني خصمني ال يلتقيان،

ُفصل عن مقاييسهم يف
أو ضرَ َّ تني ال جتتمعان ،فمقاييس املحدِّ ثني يف السند ال ت َ
املتن إال عىل سبيل التوضيح والتبويب والتقسيم.

( )1من مقدمة حتقيقه لكتاب «اجلرح والتعديل» البن أيب حاتم الرازي( ،املجلد األول ،ص/ب ج).
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وإال فالغالب عىل السند الصحيح أن ينتهي باملتن الصحيح ،والغالب عىل
احلس أن َي ِر َد عن طريق سند صحيح»(((.
املتن املعقول املنطقي الذي ال خيالف َّ
الثالثة« :علم ال��دراي��ة» وسيلة خادمة للمقصود األعظم وه��و «علم
الرواية»:

ومن تأ َّم َل رشوط املحدِّ ثني لتصحيح اخلرب ،وما وضعوه من أمارات ُيعرف

وضع اخلرب؛ يتبني له هتا ُف ُت ادعاء متطفلة املسترشقني وأذناهبم أن املحدِّ ثني
هبا
ُ
أمهلوا نقد املتن ،وأن اعتناء املحدثني باإلسناد مل يكن لِذاته ،وإنام ُقصد منه

مصلح ُة املتن.

الرابعة :أن كل الشروط اخلمسة لصحة اخلرب هي ش��روط لضبط
املنت:
وما يبدو من ظاهر الرشوط املتعلقة بضبط السند هو يف حقيقته مرتبط باملتن

ظاهرا وباطنًا.
ً

«فالرشوط الثالثة األُوىل لصحة اخلرب -وهي :اتصال السند ،وعدالة

الراوي ،وضبط الراوي -هي يف الظاهر رشوط خاصة بضبط السند ،ويف احلقيقة
ِ
أي رشط يخُ ِ ُّل بضبط املتن:
أن فقدان ِّ

أنواع من احلديث الضعيف :املنقطع،
 -1ألن عدم اتصال السند ينتج عنه
ٌ
واملرسل ،وكلها ختل بصحة املتن.
واملعضل ،واملع َّلق ،واملد َّلس،
َ
 -2وفِقدان عدالة الراوي ينتج عنها من احلديث الضعيف املخل بضبط املتن:
املوضوع ،واملرتوك ،واملنكر.

(« )1علوم احلديث ومصطلحه» (ص.)283

ٌ
وقفات

السَّنة
مع أعداء ُّ

49

ِ
املدرج،
 -3وفقدان ضبط الراوي ينتج عنه من أنواع الضعيف املخل بضبط املتنَ :
ِ
واملحرف ،وغري ذلك.
واملصحف،
واملضطرب،
واملقلوب،
َّ
َّ

فامذا بقي من رشوط صحة اخلرب سوى رش َط ْي عدم الشذوذ ،وعدم العلة،

وفقدمها ينتج عنه :احلديث الشاذ ،واملع َّلل ،ومها خيالن بضبط املتن.

فأين من كل هذا ما ُيفرتى كذ ًبا عىل املحدِّ ثني من عدم اهتاممهم بنقد املتن
عرش ِمعشار السند؟!!»(((.
يقول الدكتور خلدون األحدب -حفظه اهللَّ :-
«إن النقد اخلارجي لألحاديث

وس َّموه شكل ًّيا ،يتصل اتصالاً وثي ًقا
أي :نقدَ األسانيد ،-والذي عابه العائبون َبالنقد الداخيل -أيِ :
نقد املتون-؛ ألن إثبات ثقة الرواة وكوهنم جديرين بالثقة،

ال َيثبت بمجرد عدالتهم وصدقهم ،بل البد من اختبار مرو َّياهتم بعرضها عىل
روايات الثقات املعروفني بالضبط واإلتقان ،وعىل أصول الدين وقواعده ومقاصده،

وعىل رصيح العقل ،وثابت التاريخ ،فام كان مواف ًقا ُقبِ َل ،وما كان خمال ًفا ُر َّد.
ومن َثم جتد عند ُن َّق ِ
ِ
اد احلديث يف (كتب اجلرح والتعديل):
َّ

 -1نفي تضعيف الرواة من خالل مرو َّياهتم.

 -2تضعيف كثري من الرواة من أجل مروياهتم.
 -3اهتام ٍ
كثري من الرواة بالوضع واالختالق من أجل مروياهتم.
وهذا يؤكِّد قوة ارتباط نقد السند باملتن ،و َعالقته بمرويات الرواة َعالق ًة

حوهلا جدال»(((.
يصح أن يدور ْ
وشيجة ال ُّ

(« )1السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسالم» للدكتور عامد الرشبيني (.)132/2
(« )2أثر علم أصول احلديث يف تشكيل العقل املسلم» (ص.)42

50

ٌ
وقفات

السَّنة
مع أعداء ُّ

اخلامسة :أن علم «نقد املنت» كان َ
أول علوم احلديث وجودًا:
ظهور علم اإلسناد ،واجلرح والتعديل ،وقد مارسه
وأن ظهوره سبق
َ
ِ
وابن
وعيل
مر
الصحابة  ،Mواستدرك بعضهم عىل بعض -كعائش َة و ُع َ
ٍّ
ٍ
ِ
مسعود
صادرا عن هتمة -حاشاهم،-
وغريهم  ،-Mومل يكن ذلك النقدُ
ً
وإنام من باب احتامل اخلطأ أو النسيان ونحو ذلك.
السادسة :أنه ال تال ُز َم بينْ صحة السند وصح ِة املنت:

فصحة السند ال يلزم منها صح ُة املتن؛ إذ قد يكون شا ًّذا أو معلَّلاً أو
ِ
باطل املعنى ،كام أنه ال يلزم ِمن َض ِ
موضو ًعا َ
عف املتن؛ إذ جيي ُء
عف
السند َض ُ
ٍ
بسند َ
ٍ
صحيح غري إسناده الضعيف.
آخ َر

بالضعف
حلسن أو َّ
ومن هنا قيدوا يف حكمهم عىل احلديث بالصحة أو با ُ

باإلسناد دون متن احلديث ،فيقولون :إسنا ٌد صحيح ،دون حديث صحيح،

حس ٌن ،أو إسناد ضعيف ،دون حديث حسن ،أو حديث ضعيف.
وإسنا ٌد َ

قال اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي « :Vوقد يكون اإلسناد ك ُّله ثقات،

ويكون احلديث :موضو ًعا ،أو مقلو ًبا ،أو قد جرى فيه تدليس؛ وهذا أصعب
األحوال ،وال َي ِ
ف ذلك إال النُّ َّقا ُد»(((.
عر ُ
وقال اإلمام املح ِّقق اب ُن َق ِّي ِم اجلَ ْوز َّي ِة « :Vوقد ُع ِل َم أن صحة اإلسناد
ٌ
رشط من رشوط صحة احلديث ،وليست موجب ًة لصحة احلديث؛ فإن احلديث إنام
يصح بمجموع ٍ
أمور؛ منها :صحة سنده ،وانتفاء علته ،وعدم شذوذه ونكارته،
وألاَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو َش َّذ عنهم»(((.

(« )1املوضوعات» (.)234/1( )100 ،99/1
(« )2الفروسية» (ص.)64
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وأوضح مثال لذلك حديث الرتمذي ( ،)3570وفيه أن عل ًّيا  Iشكا
ُ

كلمات
إىل النبي  Hتف ُّلت القرآن من صدره ،فقال له« :أفال أعلمك
ٍ

َ
تعلمت يف صدرك؟» فقال :أجل ،قال« :إذا كانت ليلة اجلمعة فقم بأربع
ُت َث ِّب ُت ما

َ
ركعات تقرأ فيهن :يس،
والدخان ،وتنزيل -أي[ :ﭑ ﭒ ﭓ] السجدة،-
ٍ

وتبارك ،ثم تدعو »...وذكر الدعاء.

ٌ
حديث ُمنْك ٌَر جدًّ ا ،يف ن ْفيس منه يشء،
قال الذهبي« :وهو مع نظافة سنده

فاهلل أعلم».

وهذا احلديث أخرجه احلاكم يف «املستدرك» ( ،)316/1وقال« :صحيح

ٌ
حديث
عىل رشط الشيخني» ،فتع َّقبه الذهبي يف «تلخيص املستدرك» ،بقوله« :هذا
ُمنك ٌَر َشا ٌّذ ،أخاف أن((( يكون موضو ًعا ،وقد َح َّيرني واهلل جود ُة َسن َِده».
السابعة :من مظاهر عناية احملدِّثني بضبط املتون:

 أهنم جعلوا من أمارات احلديث املوضوع:ِ
املشاهدة واحلس ،مع عدم إمكان تأويله تأويلاً قري ًبا
خمالفته للعقل ،أو
ِ
السنة املشهورة
كثريا ما يردون احلديث ملخالفته للقرآن ،أو
حمتملاً  ،وأهنم ً
الصحيحة ،أو التاريخ املعروف مع تعذر التوفيق.
املحكمة لنقد املتن يف ما ييل:
 -وقد ضبطوا املقاييس ْ

السنَّة عىل القرآن الكريم.
َ -1ع ْر ُض ُّ
السنَّة.
السنَّة عىل ُّ
 -2عرض ُّ

 -3عرض روايات احلديث الواحد ِ
بعضها عىل بعض.
( )1انظر« :سلسلة األحاديث الضعيفة» للشيخ األلباين  ،Vاحلديث ر ْقم (.)3374
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 -4عرض متن احلديث عىل الوقائع واملعلومات التارخيية.
 -5النظر إىل لفظ احلديث ومعناه.

املقررة.
 -6عرض احلديث عىل األصول الرشعية العامة والقواعد َّ

 -7النظر العقيل((( يف احلديث(((.

( )1ألن العقل أساس النقل ،بمعنى أن الوحي إنام يثبت بطريق العقل .لكن الفرق بني الوحي اإلهلي
ِ
والبرشية بنقصها
والعقل هو الفرق بني اخلالق واملخلوق ،أي :ما بني األلوهلية بكامهلا امل ْطلق،
وحمدوديتها .والعقل كالبرص ،والوحي كالشعاع ،والعقل كالرساج ،والرشع كالزيت الذي
ُيمده ،فهام متعاضدان ،بل متحدان ،وصحيح املنقول ال يمكن أن يعارض رصيح املعقول.
ِ
تصور أن يعارض الرشع الب َّت َة،
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vما ُعل َم برصيح العقل ال ُي َّ
بل املنقول الصحيح ال يعارضه معقول رصيح َق ُّط.
وقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الرصحية
شبهات فاسدةُ ،ي ْع َل ُم بالعقل بطالنهُ ا ،بل ُيعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للرشع...
الس ْم ُع الذي يقال إنه خيالفه:
ووجدت ما ُيعلم برصيح العقل مل خيالفه َس ْم ٌع َق ُّط ،بل َّ
جترد عن معارضة
إما حديث موضوع ،أو داللة ضعيفة ،فال يصلح أن يكون دليلاً لو َّ
العقل الرصيح ،فكيف إذا خالفه رصيح املعقول؟!» انتهى من «درء تعارض العقل والنقل»
( ،)147/1وانظره (.)151 ،150/1
ٍ
ُ
مقاييس أ َخ َر ،عىل اختالف بينهم يف العمل
( )2وقد أضاف األصوليون والفقهاء إىل هذه الضوابط
َ
ببعضها؛ وهي:
السنَّة عىل اإلمجاع.
 -1عرض ُّ
السنَّة عىل عمل الصحابة.
 -2عرض ُّ
السنَّة عىل القياس.
 -3عرض ُّ
تعم به ال َب ْل َوى.
 -4عرض خرب الواحد عىل ما ُّ
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حديث
ضوابط احلكم على
ٍ

بالوضع دون النظر في سنده

(((

 -1خمالفته الرصحية للقرآن الكريم.

 -2خمالفته للثابت من احلديث والسرية النبوية.

احلس.
 -3خمالفته لبدهيات العقل أو ِّ
 -4خمالفته حلقائق التاريخ.

النبوة.
 -5كونه مما ال يشبه كالم َّ

ٍ
قاعدة كلية قطعية من قواعدها.
ملقصد من مقاصد الرشيعة ،أو
 -6خمالفته َ
الثامن���ة :موق���ف احملدِّث�ي�ن م���ن «زي���ادة الثقات» ي���دل عل���ى احتياطهم
للمنت:

ألن زيادة الثقة تطرأ عىل (املتن) من ٍ
راو ثقة.

ِ
الصحيح واحلسن-
يقول احلافظ ابن حجر « :Vوزيادة راوهيام -أي:

مقبولة ما مل تقع منافيه لرواية من هو أوثق ممن مل يذكر تلك الزيادة؛ ألن الزيادة إما

أن تكون ال تنايف بينها وبني رواية من مل يذكرها ،فهذه ُت ْق َبل مطل ًقا؛ ألهنا يف حكم
غريه.
احلديث املستقل الذي ينفرد به الثقة ،وال يرويه عن شيخه ُ

( )1وهذه الضوابط تعكس مدى إعالء املحدِّ ثني لقيمة العقل وتوظيفه يف احلكم عىل األحاديث،
المنيف».
ومن ْ
أجل بيان هذه الضوابط ألف اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية كتابه «املنار ُ
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وإما أن تكون منافية بحيث يلزم ِمن َقبوهلا َر ُّد الرواية األخرى ،فهذه التي

يقع الرتجيح بينها وبني معارضها ،ف ُيقبل الراجح ،ويرد املرجوح»(((.

التاسعة :أن اشرتاط الفريق الذي جييز الرواية باملعنى أن يكون الراوي

ريا
ريا مبا حييل معانيها ،بص ً
(عاملًا باأللفاظ ومدلوالتها ومقاصدها ،خب ً
ألجل سالمة املنت:
مبقادير التفاوت بينها) إمنا كان ْ

الرشوط َتع َ عليه أن يروي باللفظ الذي ِ
سمعه،
فمن مل تتوفر فيه هذه
َ
ُ َ ينَّ
َ
وال جيوز له الرواية باملعنى بال خالف(((.
«حتري اللفظ ،واملجيء باللفظ» هو َم ْأ ُثر ٌة أخرى من مآثر علامء
إن مبحث ِّ

احلديث ،فإهنم قالوا باألمانة يف نقل احلديث((( ،وفرضوا وجوب حتري النص

صلح
ألجل الوقوف عىل اللفظ األصيل ،ومنهم َمن أبى أن ُي َق ِّو َم اللحن أو أن ُي َ
اخلطأ ،واكتفى بإبداء رأيه عىل اهلامش.

(« )1نزهة النظر» (ص.)30
( )2انظر« :تدريب الراوي» (.)98/2
ف َم ْتنُه ،أي :الذي وقع يف متنه تصحيف،
( )3ولذلك جعلوا من نو َع ِي احلديث ا ُمل َص َّحف:
املصح َ
َّ
صحفه
ومثاله :حديث« :احتجر النبي  Hيف املسجد» رواه الشيخان .أي :اختذ ُح ْجرةًَّ ،
بعضهم بقوله« :احتجم» .وهذا القسم من تصحيف اللفظ ،وقد يكون يف املعنى كمن سمع
َّات» رواه الشيخان ،والقتات :النماَّ م ،فبكى ،وقال:
خطي ًبا يروي حديث« :ال يدخل اجلنة َقت ٌ
ما الذي أصنع ،وليست يل حرفة سوى بيع القت؟!
وانظر« :فتح املغيث» للسخاوي (.)69/3
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من «مصادرهم» تعرفونهم

(((

فمن مل يلتزم يف
لكل علم
مصادره املعتربة التي تُعرف هبا حقائ ُقه وقضاياهَ ،
ُ

غري معتمدة وال موثوقة؛
بحثه بالرجوع إىل هذه املصادر ،واستبدل هبا
َ
مصادر َ
درج يف عداد العلامء املحرتمني.
مل يكن لبحثه أي قيمة علمية ،ومل
َّ
يستحق أن ُي َ

إن دعاة الفتنة الطاعنني يف السنة النبوية الرشيفة حني يتناولون القضايا

املتعلقة بتدوين السنة ،وحجيتها ،ورواهتا من الصحابة

يعتمدون عىل ثالثة أنواع من املصادر:

M

وتابعيهم

النوع األول :مصادر غري معتربة ،وعليها ُج ُّل اعتامدهم يف احلكم عىل السنة

النبوية.

مصادر معتربة حديثية ،وهدفهم من ذلك تضليل القارئ
النوع الثاني:
ُ

نتائج ،مع أن
بإهيامه أن تلك املصادر احلديثية املعتمد َة تنتهي إىل ما انتهوا إليه من َ
هذه املصادر َع ْينَها تشهد بكذهبم ،وتفضح خداعهم.

النوع الثالث :مصادر معتربة غري حديثية ،واعتامدهم ما ورد فيها من
ٍ
َ
أحاديث
ضعيفة أو موضوعة تشهد لدعاواهم(((.

( )1انظر« :السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسالم» لألستاذ عامد الرشبيني (.)166 ،165/2
ِ
ف
( )2كحديث« :إن احلديث سيفشو عني ،فام أتاكم يوافق القرآن فهو عني ،وما أتاكم عني يخُ ال ُ
القرآن فليس عني» ونظائره ،فقد قال فيه العالمة أمحد شاكر « :Vوهذا املعنى مل يرد فيه
حديث صحيح وال حسن ،بل وردت فيه ألفاظ كثرية ،كلها موضوع ،أو بالغ الغاية يف الضعف،
حتى ال يصلح يشء منها لالحتجاج أو االستشهاد» اهـ .من «حتقيق الرسالة للشافعي»
=
								
(ص.)224
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أما النوع األول (مصادرهم غري املعتربة) فتتنوع إىل ما يلي:
 -1كتب خصوم السنة وأهلها من اخلوارج ،والرافضة ،واملعتزلة ،والباطنية؛

كاألصفهاين صاحب كتاب «األغاين» ،وما كتبه أعداء اإلسالم من املسترشقني
ُبروح احلقد والتعصب األعمى ضد اإلسالم واملسلمني يف «دوائر معارفهم غري
اإلسالمية» ،وغري ذلك من كتبهم املسمومة.

 -2كتب ال صلة بينها وبني علوم السنة؛ ككتب األدب ،واللغة ،والنحو،

والشعر ،والتاريخ لغري املحدِّ ثني.

مؤلف؛ كـ«ألف ليلة وليلة».
 -3كتب من وضع الزنادقة ،وال ُيعرف هلا
ٌ

وحتى ال يقال :إن يف هذا الكالم إجحا ًفا وجتنِّ ًيا عىل أصحاب املنهج

العلمي -املزعوم« -وأهل التحقيق والتمحيص»؛ لننظر يف املصادر التي اعتمد
عليها الصنم األكرب للمسترشقني «جولدتسيهر» وهو هياجم السنة املطهرة يف

كتابه «دراسات حممدية».

نقل جولدتسيهر من كتب السنة الستة ،و«موطأ مالك» ،و«سنن ِ
الدارمي»،

و«مصابيح السنة» لل َب َغوي ،وهو وغريه يف هذه الكتب املعتمدة ،خيدعون قارئهم

عىل ما سيأيت.

أما املصادر التي يعتمدها غال ًبا يف إصدار أحكامها ،فهي:
« -1حياة احليوان الكربى» للدَّ ِمريي.

« -2أدب القايض» َ
للخ َّصاف.
=

وألن لكل ف ٍّن رجا َله ،فالواجب ألاَّ ُيكتفى بعزو احلديث إىل من ليس من أهله دون بيان ،وإن
َّ
ننازع األمر أهله».
جل ،بل ال بد من الرجوع إىل أئمة احلديث ون َّقاده؛ كي «ال
َ
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« -3األغاين» أليب الفرج األصفهاين الشيعي.

حل َموي.
« -4معجم األدباء» لياقوت ا َ
« -5سرية سيف بن ذي يزن».
« -6سرية عنرتة بن شداد».

 -7كتاب «اخلراج» أليب يوسف.
« -8فهرس ابن النديم».

« -9كشف الظنون» حلاجي خليفة ...إلخ.
وهذا غري املراجع التي قدمها نظراؤه من املسترشقني ،وكُتبت بال إنصاف،

واعتمدت عىل مثل ما اعتمد عليه من املصادر.
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صنم املستشرقني األكبر «جولدتسيهر»
بني اجلهل والكذب

َ
هاك مثالني يكشفان رسوخه يف اجلهل ،وتل ُّط َخه بالكذب والتحريف:

نعزو األحاديث
 -1أما جه ُله الفاحش :فيتجىل يف قوله« :ال نستطيع أن َ

ُ
أحاديث عليها طابع القدم ،وهذه
وحدَ ها ،بل هناك
املوضوعة لألجيال املتأخرة ْ

إما قاهلا الرسول ،أو من عمل رجال اإلسالم القدامى»(((.
[ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ].

أن رسول اهلل  Hهو الذي يقول بعض األحاديث «املوضوعة»!!!
 -2وأما حتريفه َ
ري  Vأنه قال:
وك ِذبُه :فيتجىل يف نقله عن اإلمام ُّ
الز ْه ِّ

َ
أحاديث» ،فتعمد أن حيذف األلف والالم من لفظة
«إن األمراء أكرهونا عىل كتابة
«األحاديث».

ِ
األحاديث»
بينام قال اإلمام الزهري « :Vإن األمراء أكرهونا عىل كتابة

أي :عىل تدوين السنة النبوية.

فصنم املسترشقني األكرب قلب معنى كالم الزهري بتحريفه؛ ليخد َم غرضه

اخلبيث ،وليلبس معناه عىل القارئ إال من أمعن النظر يف املعنى ،ورجع بدقة إىل

أصل عبارة اإلمام الزهري .V
(« )1العقيدة والرشيعة» (ص.)42 ،41
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فتعريف كلمة (األحاديث) يفيد أن اإلكراه وقع عىل كتابة األحاديث

النبوية ،أي :عىل تدوينها؛ ألن الزهري كغريه ممن َد َّونوا السنة كانوا يتحرجون
من التدوين؛ ألن النبي  Hكان قد هنى عن كتابة السنة ،وقال« :ال تكتبوا

ومن كتب عنيِّ شي ًئا غري القرآن ف ْل َي ْم ُح ُه» [رواه مسلم] .ولقد أراد النبي
غري القرآنَ ،
 Hبذلك ِح َ
للسنَّة.
فظ خاصية اإلعجاز للقرآن ،فمنع التدوين العا َّم ُّ
ولكن األمراء ملا وجدوا أن السنة قد دخل عليها ما ليس منها بفعل امللحدين
واملنافقني ،ووجدوا أن القرآن جمُ ع وكُتب وقد حفظِ ،
ومن َثم ال خوف ألن خيتلط
ُ

بالسنة؛ أمروا بكتابة األحاديث النبوية ،فجاء اخلليفة عمر بن عبد العزيز وأمر ابن
ٍ
فسجل الزهري ذلك ،فيقول :إن األمراء
الزهري بمبارشة هذه املهمة،
شهاب
َّ
َّ

فحرف الكلمة إىل( :أكرهونا
أكرهونا عىل كتابة األحاديث ،فأتى (جولدتسيهر) َّ

عىل كتابة أحاديث)؛ ل ُي ِّ
سخ َرها يف خدمة غرضه ودعواه أن األئمة اخرتعوا

َ
أحاديث ووضعوها مداهن ًة أو خضو ًعا لقهر السالطني(((!

( )1انظر« :السنة املفرتى عليها» لألستاذ سامل البهنساوي (ص.)240 ،239
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محمود أبو رية وعدوانه على السنة النبوية الشريفة
(1970-1889م)

لوال أن أبا رية ُيعاد ذكره عند الطاعنني يف السنة واحلديث مستشهدين

نقضا لكالمه؛ لكان نس ًيا منس ًّيا.
بكتابه وعند املدافعني عنهام ً

أما الذين ذكروه ،وأشادوا به ،وسعوا يف طباعة كتبه ،وخلعوا عليه أفخم

فهم أعداء السنة ومبغضو الصحابة  ،(((Mوكل حاقد عىل اإلسالم
األلقاب؛ ُ

ورشيعته.

يقول الدكتور مصطفى السباعي « :Vانتسب أبو رية إىل األزهر يف

صدر شبابه ،فلام وصل إىل مرحلة الشهادة الثانوية األزهرية أعياه أن ينجح فيها
أكثر من مرة ،فلام يئس عرض نفسه عىل جريدة كانت تصدر يف بلده عىل أن يكون

مصححا لألخطاء املطبعية فيها ،واستمر عىل ذلك سنني ،ثم ُوظف كات ًبا بسي ًطا يف
ً
دائرة البلدية هناك ،وظل كذلك حتى أحيل إىل التقاعد (املعاش) ،وكان حني ترك
األزهر -أو باألصح حني تركه األزهر لغبائه وكسله -يقف عىل قارعة الطريق

يسخر من طالب األزهر ،فيبدي هلم استهزاءه هبم؛ النقطاعهم إىل تعلم الدين

ورشائعه ،ويرى ذلك دليلاً عىل سخف عقوهلم ،هذا هو أبو رية كام حدَّ ثنا عنه

ُ
أهل بلده من العلامء ورجال الفكر واألدب ،مل يستطع النجاح يف الشهادة الثانوية،
( )1كمرتىض الرضوي صاحب كتاب «مع رجال الفكر يف القاهرة».
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ومل جيلس إىل أستاذ ،وال أخذ العلم عن عامل ،وإنام كان صحف ًّيا ،أي :يأخذ علمه

من الصحف كام كان يعرب سلفنا الصالح ،قد كانوا ال يرون من فعل ذلك مستح ًّقا

للقب طالب العلم ،وال أهلاً ألن ُيعبأ بأقواله وآرائه .وبذلك تعرف رس حقد

أيب رية عىل العلامء ،وسبب جهله املخجل ب َفهم النصوص ،ورس جرأته يف حتريف
أقوال العلامء من صحابة وتابعني فمن بعدهم جرأة ال يقدم عليها من خياف اهلل

ويعلم ما أعد اهلل للكاذبني من أليم العذاب وسوء املصري.(((»...

لقد تورط أبو رية يف الكذب وحتريف النصوص عن مواضعها ،حتى قال

شيخ األزهر األسبق د .عبد احلليم حممود « :Vإن مقاييس البحث العلمي
الصحيح يف كل عرص ،تُسقط عدالة أيب رية ،وتَشهد به ككذاب وكمحرف للك َِلم

عن مواضعه»(((.

وقال الدكتور مصطفى السباعي « :Vإن الرجل جاهل مغرور ،كذاب

كبار
جريء عىل حتريف النصوص التي ينقلها جرأ ًة مل يصل إىل قلة احلياء فيها ُ
املسترشقني الالهوتيني املتعصبني ،وأنه مع ذلك قليل األدب ،بذيء اللسان،
يسعى إىل الشهرة عن هذا الطريق كام سعى إليها ذلك األعرايب الذي بال يف بئر

َ
ليتحدث
زمزم يف موسم احلج ،فلام ُسئل عن سبب جريمته أفاد بأنه فعل ذلك
الناس عنه ولو باللعنات! فحملتني أمانة العلم عىل أن أتعرض بلمحة خاطفة له

نت فيها جهله ،وافرتاءه عىل اهلل ،وعىل رسوله ،وعىل العلم والعلامء،
ولكتابه ،ب َّي ُ

نت أنه ليس لكتابه أي قيمة علمية ،وكيف
وحتري َفه لنصوصهم وأقواهلم ،كام ب َّي ُ
(« )1السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي» (ص )466بترصف.
(« )2القرآن والنبي» للدكتور عبد احلليم حممود .ومع ذلك وصف «طه حسني» -يف تقديمه لكتابه-
«هنَات ال بأس عليه منها»!
أخطاءه بأهنا َ
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وهو مملوء باألكاذيب واملفرتيات؟! وكشفت عن مدى غروره يف زعمه أن كتابه
مل يسبق له مثيل ،وأنه كان جيب أن يؤ َّلف ِمث ُله قبل أ ْل ِ
ف سنة! ولكن محلة العلم

من التابعني واألئمة املجتهدين وعلامء الفقه ورجال احلديث خالل ألف سنة

َ
ليكون له رشف
وحدَ ه دوهنم منذ األزل
مل َ
يوهبوا ذكا ًء كذكائه الذي ادخره اهلل له ْ
ِ
الدراسات اإلسالمي َة
هذا البحث العلمي الذي سيغري وجه التاريخ ،ويقلب

ورواد الثقافة احلديثة يتجهون إليه كمجدد
رأسا عىل عقب ،وجيعل املسترشقني َّ
ً
مصلح لإلسالم يف آخر الزمان!»(((.

أيضا « :Vإن الرجل يكشف عام يف خبيئة نفسه من هتالك عىل
وقال ً

الشهرة ولو يف اإلثم والفجور ،فقد ادعى أن كتابه األول أحدث ضجة مل حيدثها
كتاب عريب من قبل إال كتاب طه حسني! ويفتخر بأن كت ًبا ُأ ِّلفت يف الرد عىل

كتابه ،وأن جمالت تناولته بالنقد ...هذا هو أبو رية عىل حقيقته :جاهل يبتغي

الشهرة((( يف أوساط العلامء ،وفاجر يبتغي الشهرة بإثارة أهل اخلري ،و َل َع ْمري
إن أشقى الناس من ابتغى الشهرة عند املنحرفني واملوتورين بلعنة اهلل واملالئكة

والناس أمجعني.

إن هذا الرجل قد اشتهر بال شك ،فكتابه األول اشرتت أكثر نُس ِ
خه إحدى
َ َ

السفارات األجنبية يف القاهرة وأرس َلتْها؛ لتو َد َع يف مكتبات اجلامعات الغربية
(« )1السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي» (ص.)465 ،464
مرة إىل
( )2ومن ذلك أنه كان يتهافت عىل وصل أسبابه بأسباب (املشاهري)؛ ل ُيذك ََر هبم ،وقد كتب َّ
األديب مصطفى صادق
الرافعي  Vيستشريه يف يشء من هذا ،فكان من ر ِّد الرافعي عليه
ِّ
وصفت من أمر صاحبكم (الرجل الكبري) الذي
كام يف «رسائله»( -ص ...« :)23وأ َّما ماَ
تعرف هؤالء الكرباء ،ومل تقرأ قوله تعاىل[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
لت أن تكرب به :فكأنك َل َّما
ْ
أ َّم َ
ﮆ ﮇ] [األحزاب .]67:فلعنة اهلل عىل كل  999من األلف من هذه الفئة.»...
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َ
فتكون بني أيدي احلاقدين عىل اإلسالم ورسوله وصحابته ،يستندون إليها فيام
َ
وأباطيل ،وكتابه الثاين قد اختفى من األسواق متا ًما
أكاذيب
أورده يف كتابه من
َ

برغم حداثة طبعه ،ومل نستطع العثور عىل نسخة منه إال بواسطة بعض أصدقائنا

الشيعة ،فليهنأ أبو رية فقد صارت كتبه توزع -لوجه اهلل! -يف الغرب والرشق،

وليفتخر هبذه الشهرة بكل ما جيب من تيه واعتزاز.(((»...

وقال الشيخ زكريا عيل يوسف  Vعن أيب رية« :وكم حدثني عن الرواج

الذي لقيه كتابه ،وأنه نفد يف وقت قصري ،وأن من يطلبه اليوم يدفع فيه ضعف

ثمنه ،ثم تبني يل كساد هذا الكتاب ،ورأيته يباع عىل سور اجلنينة بربع القيمة»(((.
أيضا« :وصاحب الكتاب يتمتع بقسط وافر من الغرور؛ فقد أخربين
وقال ً

َ
الشيخ أمحد شاكر ،فأنكر ما فيه ،وأطلع عليه
قبل ظهور كتابه هذا بأنه أطلع عليه

غريه من العلامء فكان موقفهم َ
مثل موقفه ،ثم علل الكاتب ذلك منهم بقوله:
َ

طب ًعا كيف يؤيدون مثل هذا الكتاب وهو قنبلة املوسم التي ستأيت عىل كتبهم

بالبوار وعىل جتارهتم بالكساد! إهنم بذلك إنام يدافعون عن أرزاقهم ومعايشهم!

 ...يا سبحان اهلل!! الشيخ أمحد شاكر الذي أفنى عمره يف خدمة اإلسالم
ِ
عرف ذلك له ُّ
رص
بخدمة حديث رسول اهلل  Hوقد َ
كل حمب لدينه يف م َ
ِ
رص ينصح هذا الرجل وينهاه عن نرش هذا الكتاب اخلبيث ،فيأبى عليه
وغري م َ

غروره إال امليض يف سبيله وضالله»(((.
(« )1نفسه» (ص.)467
(« )2دفاع عن احلديث النبوي» (ص.)4
(« )3نفسه» (ص.)6
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مصادر (أبي رية) في كتابه (أضواء على السنة)

(((

و«املو َّطأ»
«اعتمد أبو رية يف حتقيقه العلمي املزعوم عىل كتب السنة الستة
َ
ٍ
ِ
معتمدة ،وكان اهلدف من ذلك خداع القارئ
مصادر
والدارمي ،وغري ذلك من
َ

وإهيامه بأمهية البحث.

أما املصادر اليت اعتمد عليها يف إصدار أحكامه على السنة املطهرة ورواتها؛ فهي:
« -1تاريخ التمدن اإلسالمي» جلرجي زيدان.
« -2العرب قبل اإلسالم» جلرجي زيدان.

« -3دائرة املعارف اإلسالمية» للمسترشقني.

« -4تاريخ الشعوب اإلسالمية» لكارل بروكلامن.
« -5املسيحية يف اإلسالم» لل َق ِّس إبراهيم لوقا.

« -6العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» جلولدتسيهر.
« -7أحاديث عائشة» للسيد مرتىض العسكري.

« -8ابن سبأ» للسيد مرتىض العسكري.

« -9أبو هريرة» لعبد احلسني رشف الدين.

« -10أصل الشيعة وأصوهلا» ملحمد احلسني آل كاشف.
« -11البيان والتبينُّ » للجاحظ.
« -12احليوان» للجاحظ ...إلخ.

(« )1السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسالم» للدكتور عامد السيد الرشبيني (ص.)167
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وهبذه اللمحة الرسيعة يف مصادر بعض الطاعنني يف السنة املطهرة :يتضح

بشكل جيل عد ُم نفعها يف أي دراسة للحديث الرشيف؛ إما ل ُبعد مادة بعضها عن
وج ُّلهم
احلديث الرشيف ،أو ألن البعض اآلخر منها ال ينفع لتحامل أصاحبهاُ ،

من النصارى ،واملسترشقني ،وغالة الشيعة.

أما املصادر املعتربة فإهنا قط ًعا ال تنتهي إىل النتائج املزعومة التي ا َّدعاها
السقف ِمن ِ
فوقه؛ وهي:
أبو رية ،بل كلها تأيت عىل بنيانه من القواعد ليخر عليه
ُ
« -1تذكرة احلفاظ» للذهبي.

« -2رشوط األئمة الستة» و«اخلمسة» للمقديس ،واحلازمي.
« -3مقدمة ابن الصالح».

« -4قواعد التحديث» للقاسمي.
« -5رشح القاري عىل نخبة ِ
الفكَر البن حجر».
« -6تقييد العلم» للخطيب البغدادي.

« -7املوافقات» و«االعتصام» للشاطبي.
« -8اإلحكام» ِ
لآلمدي.
« -9اإلحكام» البن حزم.

« -10منهاج السنة» البن تيم َّي َة.

« -11جامع بيان العلم وفضله» البن عبد الرب.

« -12البداية والنهاية» البن كثري.

« -13العواصم من القواصم» للقايض ابن العريب.
« -14تأويل خمتلف احلديث» البن ُق َت ْيب َة.
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املصادر املعتمد َة التي ذكرها حممود
فهل جيرؤ عاقل عىل القول بأن تلك
َ

أبو رية وغريها يقول أصحاهبا بمثل قوله اخلبيث أو تنتهي إىل ما انتهى إليه؟!

[ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ].

ِ
سائر دعاة الفتنة وأدعياء العلم من املسترشقني ودعاة
وق ْس عىل ذلك
َ
ٍ
معتمدة،
بمصادر
الالدينية عندما يستشهدون يف هجومهم عىل السنة املطهرة
َ
فاألمر ال خيرج عن إهيام القارئ وتضليله بأن أصحاب تلك املصادر املوثوقة

ينتهون إىل ما انتهوا إليه.

حقائق ُم َس َّلماً هبا عند أهل العلم
أما إذا ذكروا من تلك املصادر املعتربة
َ
فال خيرج حاهلم يف هذه احلالة عن ثالثة أمور:
املس َّل ِم هبا يف غري موضعها؛ إهيا ًما للقارئ بأن
أوهلا :االستشهاد بتلك احلقائق َ

أصحاب تلك املصادر املعتربة التي ذكرت تلك احلقائق يلتقون معهم يف فكرهتم
ومقصدهم ،ومن ذلك ما سبق يف شبهة الوضع ،وكثرة الوضاعني ،واستشهادهم

بكالم األئمة يف أسباب الوضع وأصناف الوضاعني بأن ذلك أضعف الثقة بالسنة
وبحجيتها ،هذا يف حني ذكر علامء املسلمني أسباب الوضع وأصناف الوضاعني

أمرهم عىل
يف مصادرهم لبيان جهود املحدِّ ثني يف كشف الكذابني ،وأنه مل يخَ َ
ْف ُ

ح َّفاظ السنة ،وأهنا خرجت سليمة معافاة من فتنة الوضاعني ،فذكروا كل هذا
كميزة وفضيلة.

إال أن أعداء السنة نقلوا من مصادر علامء املسلمني تلك امليزة واستشهدوا

هبا يف غري موضعها ونرشوها عىل أهنا نقيصة.

ْ
فتأمل كيف ينرشون مميزات السنة عىل أهنا عيوب!
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بحقائق ُم َس َّل ٍم هبا لكنها «مبتورة»،
ثانيها :االستشهاد من املصادر املعتربة
َ

فيكتفون بذكر ما يشهد لدعواهم ،ويغضون الطرف عام يفحمهم.

ومن ذلك ما فعلوه يف «شبهة النهي عن كتابة السنة»؛ حيث نقلوا من

الباب الذي يؤيدهم يف دعواهم كـ«باب اآلثار
املصادر املعتربة املؤرخة لذلك
َ

واألخبار الواردة عن كراهة كتاب العلم» ،وغضوا الطرف عن بقية األبواب
الواردة يف املصادر املعتربة ن ْف ِسها التي استشهدوا هبا ،والتي ترد عىل شبهتهم،

ِ
وصف العلة يف كراهية كتابة احلديث» ،و«باب اآلثار واألخبار الواردة
كـ«باب
عن إباحة كتابة العلم».

ثالثها :االستشهاد من املصادر املعتربة بتحريف النصوص عن مواضعها أو

برتها عمدً ا ،وهذا من مأخذ أهل البدع باالستدالل (حتريف األدلة عن مواضعها)
كام قال الشاطبي .V
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املالمح العامة ملنهج أبي رية في كتابه

(((

أولاً  :يدعي أبو رية دعاوي عريضة دون أن يدلل عليها ،أو حياول أن يدلل

فيعوزه الدليل ،أو يستدل فيأيت دلي ُله
قارصا عن دعواه(((.
ً

ثان ًياِ :
فش َل أبو رية يف أن يستوعب كالم أئمة احلديث وجهابذهتم يف منهجية
التعامل العلمي مع « ُم ْش ِكل احلديث».
ِ
أجل «نقد
وفش َل يف أن يدرك عظمة الضوابط التي حددها األئمة من ْ
احلق يف ممارسة هذا النوع من النقد.
حق َمن له ُّ
املتون»((( ،والرشوط املعتربة يف ِّ

ثال ًثا :كان أبو رية يسرتوح لآلثار املتشاهبة ،وبدل أن يردها إىل األدلة

املحكمة كان ينفخ يف الطعون التي تومهها يف األحاديث ورواهتا ،وجيعل من احلبة
ْ
قبة؛ ليهز ثقة الناس يف السنة ورواهتا،
ويتكثر من الشبهات ويترشهبا(((.
َ

()1
()2
()3
()4

اخترصته من «النقد اإلمجايل لكتاب أيب رية» للعالمة الدكتور حممد أبو ُشهبة ،يف كتابه «دفاع عن
السنة» (ص.)39-34
نتائج
وعىل سبيل املثال :أفاض وأكثر من النقول يف مباحث «الرواية باملعنى»؛
ليستخلص منها َ
َ
هي أبعد ما تكون من دالالت تلك النقول.
انظر ما سبق (ص.)46
وما أروع ما حكاه اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية  Vعن شيخه ابن تيمية « :Vقال يل شيخ
جعلت ُأ ِ
ورد عليه إيرا ًدا بعد إيراد :ال جتعل قلبك لإليرادات والشبهات مثل
اإلسالم  Iوقد
ُ
متر الشبهات بظاهرها،
السفنجة ،فيترشهبا ،فال ينضح إال هبا ،ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة؛ ُّ
أرشبت قلبك َّ
كل شبهة متر عليها
وال تستقر فيها ،فرياها بصفائه ،ويدفعها بصالبته ،وإال فإذا
َ
مقرا للشبهات».
صار ًّ
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راب ًعا :اعتمد أبو رية يف التدليل -أحيانًا -عىل أكاذيب املسترشقني التي
صنعوها يف معاملهم ،ثم استوردها منهم أذنابهُ م ِمن بني جلدتنا.
خامسا :وحلاجة يف نفسه تعمد أن ُيوجز إجياز مخُ ِ لاًّ يف مبحث «العدالة
ً

علم الرواية ونقد املرويات ،ومع ذلك
والضبط» مع أهنام أخطر ما يقوم عليه ُ

حظيا من اهتاممه ببضعة أسطر؛ ألنه لو ذكر تأصيل علامء السنة يف ذلك لعاد ذلك

بالنقض عىل كثري من دعاواه.

ٍ
َ
موضوعة؛ ألهنا -فقط -توافق هواه ،كام فعل
بأحاديث
سادسا :كان يستدل
ً

يف استدالله بحديث عرض السنة عىل القرآن ،وخرب« :أن عمر حبس ابن مسعود
وأبا موسى وأبا الدَّ ر ِ
داء يف املدينة بسبب إكثارهم من احلديث».
ْ
َ
أحاديث
عت له ن ْف ُسه أن يشكك يف
س���اب ًعا :وألنه كان يصدر عن هواه؛ َط َّو ْ
ٍ
صحيح�ة ختال�ف َمشرْ َ َبه وتُبطل غرضه؛ كحدي�ث« :أال إني أُوتي ُ
ومث َله
���ت
َ
الكتاب ِ
ِ
الرح ُ
وحدي�ث اإلرساء واملع�راج ،وحدي�ث« :ال ُتش ُّ
���ال إلاَّ إىل َث اَلث���ة
مع���ه»،
َ���د ِّ
ِ

ساج َد» الذي عدَّ ه من اإلرسائيليات!
َم ِ

ثام ًنا :جارى (املسترشقني) يف بحث «وضع األحاديث يف الفضائل»

وزعمهم أن العصبية املذهبية والسياسية كانت وراء وضع هذه األحاديث؛ ولذلك
َع َّم احلكم بالوضع عىل كل خرب يدل عىل فضيلة لصحايب أو يشهد لفكرة.

تاس ًعا :مل يكن أبو رية بصدد بحث علمي موضوعي ٍ
نزيه ،ولكن ما كتبه
ٍّ

كان نفثات مصدور امتأل صدره برباكني الغيظ والغل واحلقد عىل خري َمن
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ِ
طلعت عليهم الشمس بعد األنبياء؛ ِ
صحابة رسول اهلل
خري أمة أخرجت للناس؛
 Hوريض اهلل عنهم أمجعني(((.

ف هذا الدجال ،وأفحش ،وأساء األدب ،وحتامل حتاملاً
قبيحا
عاش ًراَ :أ َس َّ
ً

وطوعت له
وقاراَّ ،
عىل راوية اإلسالم السيد اجلليل أيب هريرة  ،Iومل َي ْر ُج له ً
ٍ
نفسه األمار ُة بالسوء أن يستهدفه بكل
نقيصة وجارحة من القول(((.
ُ

عدو نفسه -حاشاهم  -Mبالغباء والسذاجة والغفلة ،حني زعم أن أحبار
( )1وقد رماهم ُّ
َ
اليهود نرشوا بينهم
زورا إىل رسول اهلل  ،Hفتقبلها منهم الصحابة،
أحاديث نسبوها ً
ِ
فقال« :وأنَّى للصحابة أن يفطنوا لتمييز الصدق من الكذب من أقواهلم -أي :األحبار الدهاة-
وهم من ناحية ال يعرفون العربانية التي هي لغة كتبهم ،ومن ناحية أخرى كانوا أقل منهم دها ًء،
مكرا ،وبذلك راجت بينهم ُسوق هذه األكاذيب ،وتلقى الصحابة ومن تبعهم كل
وأضعف ً
ما يلقيه هؤالء الدهاء بغري نقد أو متحيص معتربين أنه صحيح ال ريب فيه» اهـ .من «أضواء»
(ص.)147
( )2ويكفي أن ترمجته لراوية اإلسالم -أيب هريرة  -Iاستغرقت أكثر من مخسني صفح ًة من
كتابه النحس ،طافحة بالسفاهة والشتم وسوء الظن واالفرتاءات التي يكذهبا العقل والنقل،
وتيش بجهله الفاضح بأقدار الصحابة  ،Mومكانتهم عند اهلل تعاىل ،وعلو منزلتهم يف العلم
والصدق والنزاهة والضبط والعدالة.
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قل لي :من يصفق لك؟
أقل لك :من أنت؟

ٍ
حريص عىل
ما إن صدر كتاب أيب رية حتى أقبل عليه كل متآمر عىل السنة،

إطفاء نورها ،قال الدكتور مصطفى السباعي « :Vوحني أ َّلف بعض اجلاهلني

املغرورين كتا ًبا عن السنة ينتهي إىل التشكيك بالسنة ك ِّلها و َيفيض باحلقد البذيء

عىل أكرب رواهتا من الصحابة وهو أبو هريرة  ،Iتلقفت اجلهات األجنبية

الكتاب فبعثت به إىل مجيع اجلامعات الغربية»(((.
االستعامري ُة هذا
َ

صدرا :الرافض ُة الغالة الذين امتألت
وممن رحب بالكتاب وانرشح به
ً
قلوهبم غي ًظا عىل صحابة رسول اهلل  Hوريض اهلل عنهم أمجعني.

ومنهم صدر الدين رشف الدين الذي احتضن كتاب أيب رية اجلديدَ عن

أيب هريرة((( ،وطبعه ،وقدَّ م له ...وزعم أنه وجد فيه «العامل املحقق الذي ال ُيشق

له غبار».

وصدر الدين هذا ابن «عبد احلسني» الذي َك َّفر أبا هريرة  ،Iوزعم أنه

من أهل النار ببشارة رسول اهلل !H

ولقد كان كتاب «عبد احلسني» عن أيب هريرة  Iعمدة أيب رية فيام

كذب به عىل أيب هريرة  ،Iوفيام وصفه به من بذيء السباب والشتائم(((.
(« )1السنة ومكانتها» (ص.)461
(« )2نفسه» (ص.)469
(« )3نفسه» (ص.)469
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ويف كتابه «حليف خمزوم» َج َّرد صدر الدين أبا بكر وعمر وكبار الصحابة
ٍ
ِ
ُ
املبشرَّ ين باجلنة ممن توفيِّ
فضائل
راض من
رسول اهلل  Hوهو عنهم

الصدق والرصاحة والوفاء واإلخالص للحق وال َغرية عىل مصلحة اإلسالم،
آثارا ،وأنبلها أخال ًقا
وهم أبرز وجوه حضارتنا،
وأكثرها إرشا ًقا ،وأخلدها ً
ُ

باعرتاف أشد الغربيني تعص ًبا عىل اإلسالم وحضارته ،واهتمهم باملكر واخلداع
والسعي وراء املصالح الشخصية والكذب عىل الناس ...إىل آخر هذه الصفات

التي يربأ هذا (الصدر) أن يتحىل هبا أدنى الناس منزلة وصلة به(((.

( )1املصدر السابق (ص.)470
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لماء َر ُّدوا على أبي رية
ُع ُ

روى املغرية بن شعبة  ،Iأن النبي  Gقال« :ال تزال طائف ٌة

أميت((( ظاهرين حتى يأت َيهم أم ُر اهلل وهم ظاهرون» [متفق عليه].
من َّ

وعن َث ْو َ
بان  ،Iقال رسول اهلل « :Hال تزال طائفة من أميت

يأتي أمر اهلل وهم ظاهرون».
ظاهرين على احلق ،ال يضرهم من خذهلم حتى َ

[رواه مسلم]

واملراد :الظهور باحلجة والربهان ،وهذا دائم يف كل عرص ومكان ،وقد

يكون معه أحيانًا الظهور بالقوة والسلطان كام وقع يف عصور اإلسالم األوىل

عرش قرنًا.
واستمر أكثر من اثني َ

ومنذ رفع أبو رية لواء ضاللته قيض اهلل تعاىل له من أئمة الطائفة التي

ضمن اهلل بقاءها ظاهرة منصورة عىل من ناوأها وخالفها ،فردوا كيده يف نحره ،وكرسوا

قوته ،وتتابعت ردود
وو َسموه عىل اخلُرطوم ،ونقضوا عليه غزله الذي َّ
توهم َّ
شوكتهَ ،
أهل العلم وصيارفة احلديث متعاقب ًة متنارصة ترد كيد الكذاب املفرتي الذي طغى
وغوى ،ونطق عن اجلهل واهلوى ،واستطال عىل مصابيح الدجى:
جَ�����اءت تَ����هَ����ادَى ُم���ش���ر ًف���ا ُذ َراه�����ا

تحَ ِ ُّ
��������ن أُواله���������ا ع���ل���ى أُ ْخ�����راه�����ا

( )1قال اإلمام البخاري« :هم أهل العلم» ،وقال اإلمام أمحد« :إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري
من هم» ،وقال القايض عياض« :إنام أراد أمحدُ َ :
أهل السنة واجلامعة ،ومن يعتقد مذهب أهل
احلديث».
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وال تكاد جتد عا ًملا من علامء السنة صنف منذ ظهور كتاب أيب رية يف الدفاع

عن السنة ونقض شبهات أعدائها إال وتضمن كتابه الرد عىل أيب رية وأذنابه.

كان أول ما نرش أبو رية من أفكاره مقاالت حول «احلديث املحمدي» يف جملة

«الرسالة» العدد (( )633رمضان 1364هـ  -أغسطس 1945م) ،وحينذاك بادر
العالمة الدكتور حممد أبو ُشهبة بالرد عليه يف مقال نرشته «الرسالة» يف العدد (.)642
ويف سنة (1378هـ 1958 -م) نرش كتابه «أضواء عىل السنة املحمدية»،

وقدَّ م له د .طه حسني ،ونرش الدكتور أبو ُشهبة ردو ًدا عليه يف «جملة األزهر»،
وتتابعت طبعات كتابه ،ثم أصدر الدكتور أبو شهبة  Vالرد الوايف عليه يف

كتابه «دفاع عن السنة والرد عىل شبهات املسترشقني وال ُكتَّاب املعارصين» يف

(شوال 1379هـ 1960 -م).

 -ور َّد عليه العلاَّ مة حممد عبد الرزاق محزة (ت1392هـ)  Vيف كتابه:

«ظلامت أيب رية أمام أضواء السنة املحمدية».

 -ور َّد عليه الدكتور مصطفى السباعي  Vيف ملحق كتابه املبارك «السنة

ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي» الذي صدر عام (1961م) ،قال يف أوله:

«حني كنت أعد كتايب (السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي) للطبع ا َّطلعت

عىل كتاب لرجل يدعى «حممود أبو رية» زعم فيه أنه يمحص السنة مما علق هبا

متحيصا علم ًّيا دقي ًقا مل ُيسبق إليه! فلام ا َّطلعت عىل كتابه هالني ما رأيت فيه من
ً
ٍ
ٍ
وجهل بتاريخ السنة ،وشت ٍم وحتامل عىل
وتالعب بالنصوص،
حتريف للحقائق،

َ
وعثامن إىل صغارهم
وعمر
صحابة رسول اهلل  Hمن كبارهم كأيب بكر
َ
عمر وعبد اهلل بن ٍ
عمرو ريض اهلل عنهم مجي ًعا ،وقد امتأل قلبه
كأنس وعبد اهلل بن َ
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باحلقد عىل أكرب صحايب َح ِف َظ ُسن َة رسول اهلل  Hونقلها ألهل العلم
من صحابة وتابعني حتى بلغوا -كام قال الشافعي  -Vثامنامئة ،كل واحد

منهم جبل من جبال العلم وال َفهم واهلداية ،ذلك هو أبو هريرة  ،Iفخلصت
من قراءيت لذلك الكتاب إىل أن صاحبه متآمر مع أعداء اإلسالم الذين ما َب ِرحوا
يعملون عىل هدم ِكيان السنة النبوية ،وعىل تشويه سمعة صحابة رسول اهلل الذين
محلوا إلينا علمه وهدايته ،وبذلوا يف سبيل ذلك أوقاهتم وجهودهم ودماءهم

وأمواهلم» اهـ.

 -ور َّد عليه العلاَّ مة املحدِّ ث عبد الرمحن بن حييى امل َع ِّلمي اليامين يف

كتابه «األنوار الكاشفة ملا يف كتاب (أضواء عىل السنة) من الزلل والتضليل
واملجازفة» ،وهو الكتاب البديع املحرر الذي جاء واسطة ِ
العقد ،وهناية التحقيق،
َّ
طبع يف «املطبعة السلفية» لصاحبها الشيخ حمب الدين اخلطيب سنة 1378هـ،
مرارا ،وطبع ضمن جمموع (آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن
و ُأعيد تصويره ً
ابن حييى املعلمي) بتحقيق األستاذ عيل بن حممد العمران  -طبعة عامل الفوائد

(1434هـ).

وما أمجل ما ختم به ذهبي العرص بحثه حول حديث «من كذب ع َل َّي»؛ إذ تكلم
ِ
ِ
واحلكمة):
(الكتاب
 Vكال َم الواثق املطمئن بوعد ربه  Dبحفظ الذكر

«فليطمئ َّن املسلمون عىل احلديث النبوي؛ فإن اهلل  Fمل هيمله إىل أن

عرش قرنًا ،وإن أئمة املسلمني
ُي ْب َع َث لتنقيحه أبو رية وأرضابه بعد قرابة أربع َة َ

املؤمنني باهلل ورسوله ح ًّقا مل يكن جها ُدهم َ
طول أعامرهم ُسدً ى»(((.
( )1ملحق «األنوار الكاشفة» (ص.)461 ،460

يب ال َعصــ ِر
ِمن ُد َر ِر َذ َه ِّ
كان ذهبي العرص املع ِّلمي  Vقبل أن يؤ ِّلف «األنوار الكاشفة» قد ع َّلق

عىل كتاب أيب رية يف تقديمه لكتاب «ظلامت أيب رية» للعلاَّ مة حممد عبد الرزاق

محزة  ،Vوقد وقع يف هذا التعليق فوائدُ نفيس ٌة َق َّل َمن يدركها ويفصح عنها
لتتم الفائدة(((.
كام فعل  ،Vفر َأ ْينا إثباهتا هنا خمترصةً؛ َّ

( )1وأصلها ملحقان بطبعة دار عامل الفوائد األوىل عام  1434هـ.
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والسنَّ ة
ُم ْش ِك ُل
ِ
القرآن ُّ
واحل ُ
كمة منه
سببهِ ،
ُ

«اعلم أن الناس ختتلف مداركُهم وأفها ُمهم وآراؤهم وال س َّيام فيام يتع َّل ُق
ْ
باألمور الدينية وال َغيبية؛ لقصور ِعل ِم الناس يف جانب علم اهلل تعاىل ِ
وحكمتِه؛
َّ
َّ
آيات كثري ٌة يستشكلها كثري من الناس ،وقد ُأ ِّل َف ْت يف ذلك
وهلذا كان يف القرآن ٌ

(((
كثريا من األحاديث الثابتة عن النبي
ٌ
كثري من الناس ً
كتب  .وكذلك استشكل ٌ
ٍ
مر؛ وهبذا َيتبينَّ ُ
 ،Hمنها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كام َّ
النص ال َيعني ُبطالنَه.
أن استشكال ِّ

ِ
يقع يف الكتاب والسنة َع ْف ًوا،
النصوص التي ُيستشكل
ووجو ُد
ظاهرها مل ْ
ُ
ُ
وإنام هو أمر مقصود رش ًعا؛ ليب ُلو اهللُ تعاىل ما يف النفوس ،وي ِ
متح َن ما يف الصدور،
َ
َْ َ
ٌ
ٍ
هم اهللُ به درجات»(((.
س للعلامء أبوا ًبا من اجلهاد العلمي َير َف ُع ُ
و ُي َي رِّ َ

( )1منها كتاب «تأويل م ِ
شكل القرآن» البن ُق َت ْيب َة ،و«تفسري آيات َأشكلت» البن تيم َّي َة.
ُ
(« )2األنوار الكاشفة» (ص.)308 :
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ِح ُ
مة
هة مع
جود
كمة ُو ِ
اآليات ا ُمل ْح َك ِ
ِ
تشاب ِ
ِ
اآليات ا ُمل ِ
«نريد ُن َّقا ًدا يؤمنون َّ
بأن ِمن احلكمة يف إنشاء اهللِ اخلَ ْل َق هذه النشأ َة أن َي ْب ُل َوهم

ص ما يف قلوهبم؛ فاقتىض ذلك
أحس ُن عملاً  ،و َي ْب ُل َو ما يف نفوسهم ،و ُي َم ِّح َ
أيهُّ م َ
أن يكون يف كتاب اهلل مع اآليات ا ُملحك ِ
آيات متشاهبات ونحو ذلك مما ُي ِرب ُز
َامت ٌ
ْ
مر َض املريض؛ كإخباره بام يستبعده ُعباد العادة ،وبام ت ِ
ُ
العقول املصطنعة،
ُنك ُره
َّ ُ
َ
ِ
ِ
وإخباره عن النار َّ
بأن
قس َم به،
وكضرَ ْ بِه ا َمل َث َل ببعوضة فام فو َقها ،وإقسامه بام َأ َ

فمن كان من
رب َز خفايا النفوس؛ َ
عليها تسع َة عَشرَ َ  ،وغري ذلك مما املقصود منه أن ُت َ
أهل العلم واإليامن مل ُي َز ْح ِز ْح ُه ذلك ،بل ْ
إن َف ِه َم وإلاَّ قال[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ]
ِ
وجدَ ُمتن َّف ًسا َي ُ
[آل عمرانْ .]7:
نفث عنده مقتىض مرضه؛
وإن كان من مرىض القلوب َ

[ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] [األنفال...]42:
فإذا وجدوا يف السنة ِمن هذا القبيل مل ي ِ
ستنكروه»(((.
َ
َ
ُّ

( )1امللحق الثاين بـ«األنوار الكاشفة» (ص.)445 :

ِمـــن ُد َر ِر
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شام ٌ
ِح ُ
لة
الله ِ
كمة ِ

ويف بحث (الرواية باملعنى):

بينَّ  Vأن الفرق بني القرآن إذا ُأ ِمر بكتابته وبني غريه هو أن ألفاظ
القرآن مقصود ٌة لِذاتهِ ا دون األحاديث ،فهي مقصودة القصد األعظم ملعانيها،

ثم قال :V

«نعمَّ ،
أيضا من مقتىض
إن الرواية باملعنى َمظِنَّ ُة اخلطأ يف اجلملة ،ولكن هذا ً
ْ

َ
أصل االبتالء؛ ل َيتبينَّ َ َمن ُي ُ
ويكون
بالغ يف احلرص عىل الوفاء باملعنى ممن ُيقصرِّ ُ ،
للعلامء ٌ
جمال للبحث والنظر واستخراج اخلطأ ،وب َقدْ ِر ما يجَ ِدُّ ون يف ذلك خملصني
فوزهم وثواهبم.
واقفني عىل الرصاط املستقيم يكون ُ

ِ
ُ
ويت بألفاظها،
بعض الناس أن تكون
أ َّما ت ََمنِّي
األحاديث كُتِ َب ْت أو أهنا ُر ْ
ِ
َ
مقاص ِد
القرآن مشتملاً عىل مجيع
فهذا ِمن جنس تمَ نِّي أن يكون اهللُ تعاىل جعل
ِ
يكون يف القرآن ُمتشابِ ٌه ،وألاَّ
الالت القاطعة ،وتمَ نِّي ألاَّ
َ
َ
يكون فيه
الدين بالدَّ
اآليات التي يتشب ُث هبا الزائغون ...إىل غري ذلك ،وهذه غفل ٌة عن ِح ِ
كمة أحك ِم
ُ
َ َّ

احلاكمني .E
َ

الوضاعني ِ
إن حكمته  Eشامل ٌة ِّ
َّ
وكذب
وضع
َّ
لكل يشء ،حتى ْ

بروز ما يف نفوسهم
الكاذبني ،هلل  Dحكم ٌة بالغة يف متكينهم منه؛ ففي ذلك ُ

وفتح جمال
احلجة ،ويف ذلك ابتال ٌء للناسُ ،
تتم عليهم َّ
من حب الباطل ،وبذلك ُّ
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ِ
ِ
مصداقه[ :ﮫ ﮬ
وجهادهم ،وقد قال اهلل  Dيف بيان
الجتهاد أهل العلم

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ] إىل قوله[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] ،إىل أن قال:
[ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ] [آل عمران.]154-139:
وقال تعاىل[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ] [الفرقان.]31:

وقال سبحانه[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [البقرة.]214:

فليعلم أبو رية َّ ِ
يسميهمَ -من ْ
إن َث ُق َل عليهم
أن من شيوخ احلشو َّية -كام ِّ
ْ
ِ
أكثر من دعوة يدعوهم اهلل  Dهبا إىل
كتا ُبه هذا ل ُح ِّب ِهم لإلسالم؛ فإهنم ال َي َر ْونَه َ
شمروا عن سواعد ِ
اجلهاد يف سبيل إعالء كلمته ،ويعلمون أهنم ْ
اجلدِّ و َب َذلوا ما
إن َّ
َي َس ُعهم من اجلُهد ،فقد فازوا يف هذا االبتالء ِبرضوان اهلل  ،Fسوا ٌء أحصل

ما يرغبون فيه من استجابة كثري من الناس للحق أ ْم مل حيصل»(((.
( )1املصدر السابق (ص.)456-454
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ً
عظيمة
أبوابا
احلديث َف َت َح
بكتابة
األمر
َع َد ُم
ِ
ِ
ً
ِ
ْمي
باجل ِ
هاد ِ
الع َّ
ِم َن ُ
بودي ِة & تعالى ِ
العل ِّ
النبي  Hبكتابة احلديث؟
وجوا ًبا عن سؤال :ملاذا مل يأ ُم ِر ُّ

قال :V

إن العلة الصحيح َةَّ :
«َّ ...
أن ألفاظ القرآن مقصود ٌة لِذاهتا قصدً ا مؤ َّكدً ا؛
هم األوفر من إعجازه،
الس ُ
ألنه كالم اهلل ُ ،Dمتع َّبدٌ بتالوته كام ُأ ِنز َل ،وأللفاظه َّ
وهو من الع َظ ِ
مة بأعىل الدرجات.
َ
واألحاديث ليست ِمث َله فيام ُذ ِكر ،بل هناك ما يقتيض ألاَّ يؤ َم َر بكتابتها؛
وذلك أ ْمران:
األول :املش َّقة؛ لِ ِق َّل ِة ال ُكت ِ ِ ِ
َب فيه.
َّاب ،وق َّلة ما ُيكت ُ
أصل االبتالء الذي مر ِ
الثاني -وهو األعظم :-ما يقتضيه ُ
ت اإلشار ُة إليه،
َّ
وهو األصل الذي ُبنِ َي ْت عليه هذه النشأ ُة الدنيا.
ِ
ِ
ِ
كر البالء أو
أح َّ
و َمن َ
ب التَّبصرُّ َ فيه فلرياج ِع اآليات القرآني َة التي فيها ذ ُ
االبتالء ،وهي كثرية.

ِ
ِ
وألج ِل هذا
ب
األصل ج َع َل اهللُ  Dأك َث َر ُح َج ِج ِّ
ْ
احلق َب ِّين ًة واضح ًة ملن يحُ ُّ
ٍ
احلق وحيرص عليه ْ ِ
َ
الباطل
حيب
َّ
ويؤث ُره عىل اهلوى بجميع أنواعهَ ،غيرْ َ ظاهرة ملن ُّ
ُ
ويؤثِ ُره.
وحيرص عليه ْ
ُ
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مشاهدٌ َّ
ُ
ويؤثِره
معروف
وبيان ذلك :أنه
ٌ
حيب شي ًئا وحيرص عليه ْ
َ
أن َمن ُّ

عىل ِّ
حمص ٌل
كل ما سواه يكفيه يف اختياره ألمر من األمور أن يغلب عىل ظنِّه أنه ِّ

أمرا ح ًّبا شديدً ا
أمر معلوم يقينًا ،حتى لو أن إنسانًا ا َّدعى أنه ُّ
حيب ً
ملحبوبه .هذا ٌ
ِ
حمص ٌل لذلك األمر
عم ٌل يغلب عىل ظنِّه أنه ِّ
ْيؤث ُره عىل كل يشء ثم ُع ِرض عليه َ
ِ
ِ
ُ
القرآن عىل هالك
َص
فلم
ْ
يلتفت إليه؛ َعل ْمنا كَذ َب َد ْعوا ُه .وقد ن َّ
الذي ا َّدعى ُح َّبه ْ
ِ
وصفه هلم بأهنم مرتابون.
أقوا ٍم مع

احلق قاهر ًة ال ي ِ
مك ُن أحدً ا أن يرتاب فيها؛ لكان إيامنُه هبا
أ َّما لو كانت ُح َج ُج ِّ
ُ
كع ِ
ألكفر الناس ِعلم قاهر ِ
ٍ
ِ
َ
عف االثنني،
حص َل
لمه بأن األربعة ِض ُ
إيامن ُم ْل َجأ .فلو َ
ٌ ٌ
ِ
لم كهذا بأنه إن مل ُي ْس ِل ْم ُخ ِّلد يف نار جهن ََّم؛ ألس َل َم رغماً عن هوا ُه.
لو حصل له ع ٌ
وليس املقصو ُد من الدين إرغا َم الناس عىل احلق؛ إنام مقصو ُده ابتال ُء ما يف

نفوسهم من احلب للحق أو احلب للباطل.

ِ
الالت القرآن كثري منها ليست بقاهرة ،ومن احلكمة يف ذلك:
وأنت ترى َد

تأو ُل و َيتع َّل ُل.
فاملحب للحق تكفيه الدَّ الل ُة الظاهرة،
االبتال ُء؛
واملحب للباطل َي َّ
ُّ
ُّ

وحكم ٌة أخرى؛ وهي :أن جياهد املسلم يف سبيل َف ْه ِم املعنى الصحيح،
وجياهدَ ن ْفسه يف محلها عىل الدَّ ِ
ِ
اللة الظاهرة.
َ
الفوز يف االمتحان َأ ْبينَ َ  ،وكانت العباد ُة وثوابهُ ا
وك َّلام كان اجلها ُد َأش َّق كان
ُ

َأع َظ َم.

ُ
اإليقان؛ وإنام املقصود أنه َيكفي
رت ُط يف اإليامن
وليس املقصو ُد هنا أنه ال ُيش َ
فمن َقبِ َل فقد فاز يف االبتالء ،ثم ْ
إن حا َف َظ عىل ذلك
احلج ِة
يف قيام َّ
الظهور ال َبينِّ ُ َ ،
ُ
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فهو يف طريقه إىل اإليامن؛ قال اهلل [ :Fﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ] [حممد ،]17:ومن أبى فقد سقط يف االمتحان ،ثم ِ
استمر عىل عناده
إن
َّ
َ
الو َ
بال؛ قال اهلل تعاىل[ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
استح َّق َ
َ
ﰈ] [األنعام.]110:

وابتالؤهم
فهكذا عدَ ُم األمر بكتابة احلديث؛ ُق ِصد منه ابتال ُء الناس بحفظه،
ُ

وابتالؤهم يف متييز صحيحه من سقيمه ،وابتالؤهم يف اتِّباعه
يف أدائه عىل وجهه،
ُ
عند ظهور َداللتِه وإن مل تكن قاهرةً ...إىل غري ذلك.
عىل أن اهلل  Fقال لرسوله [ :Hﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ]
[القيامة ،]19-16:وقال تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [احلجر.]9:

ِّ
السنَّ َة بلفظه شملها بمعناه ،بل يشمل اللغ َة التي ُيفهم
كر إن مل يشمل ُّ
والذ ُ
ِ
هبا؛ ألن مقصود احلفظ هو بقا ُء َّ
احلجة قائم ًة ،والتَّم ُّك ُن من الوصول إىل احلق دائماً
إىل قيام الساعة؛ ألن حممدً ا H
خاتم األنبياء؛ فتك َّف َل اهلل تعاىل بحفظ
ُ
ٍ ِ
قبل ِ
وجدَ ُه ،فال خيفى َ
أجل
احلق فيها
رشيعته ،بحيث َمن طلب َّ
بإخالص وصدْ ٍق َ
إرسال ِ
َ
غريه.
فناء الدنيا ،وإلاَّ اقتضت احلكم ُة

عم ِل ِّ
كل ما ِمن شأنه
وهذا التك ُّف ُل باحلفظ ال يعني إعفا َء األ َّمة من وجوب َ

ُ
احلفظ ،ألاَ ترى أن الكفالة الرصحية بحفظ القرآن مل تمَ نَ ِع الصحاب َة َل َّما است ََح َّر
القتل يف الياممة بال ُقر ِاء ،مل يمنع الصحاب َة ِعلمهم بالكفالة عن أن ي ِ
ُ
بادروا بجمع
ُ
ُ
َّ

القرآن؟»(((.

( )1املصدر السابق (ص.)453-451 :
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