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التقوى

يسّمو!  لذين  لسنة   kمنكر بدعة 
"نفسم بالقر8نيني ليست حديثة، فقد 
�ند منذ "كثر من قر! �
بع،  ' K"بد
عبد  ¢ه  شيخ  مؤسسيها  من  �كا! 
ملنهج   هذ  !- جلكرلوk، ح�  هللا 
يطلق  فأصبح  با¢ه،  ¢ي  قد  كا! 

على "تباعه سم "جلكرلويني".
بني  مناظر]   Kجر  ١٩٠٢ Cعا  '�
لشيخ �  kلوجلكر هللا  عبد  لشيخ 
كا!   kلذ  kلبطالو حسني  �مد 
ميثِّل "هل حلديث، �بعد نْشرها علق 
حلَكم   ،� ملوعو;  ملسيح  عليها 
 هذ  ' خللل  موطن  �بيَّن  لعد?، 
لفكر خاصة لذk فرَّ· ' حلديث 

خطأ  "يضا  �بيَّن  حق،  �جه   rبغ
حلديث   ' �-فرطهم  حلديث  "هل 

�-سا$ִדم للقر8! لكرمي عمليا.
 !"  kلوجلكر لشيخ  موقف  كا! 
لغو باطل �هي "شبه  ألحا;يث هي 

;k$، �شنَّ عليها هجوما "سا$  nمبتا
 kلبطالوفيه أل;f، فر; عليه لشيخ 
قائال -نه لو كا! هذ صحيحا لبطلت 
لعبا;K �مسائل لفقه؛  $معظم "جز
مدعيا "ننا نعر4 تفاصيلها من خال? 
 !" حضرته  فبيَّن  فحسب.  حلديث 
-ال  خلطأ،  من  5لو  ال  "نه  مع   ،�;

 ،fلصو من  نسبيا  قريبا  كا!  "نه 
مقنع   rغ kلوجلكر  ;
 ��ذ كا! 

 �-  مضطر جعله  مما  له،  قيمة  �ال 
 '� لصال]   '  Krتغي  »-حد
ل} ُتقر" فيها، �لعله  [
أل;عية ملأثو
لزكا] � حلج  مسائل   '  rغ قد 
�غrها "يضا. �هذ بالفعل ما "سر4 
 Cأليالسنة ' هذ�  kفيه بعض منكر

"يضا كما نشهد.
حلديث  عن   � حضرته  فع ;  A
�بيَّن "نه ليس لغو باطال بل له قيمة 
حلديث  "هل  �لكن  بالغة،  �"�ية 
على  قاضيا  �جعلو�  فيه،   "فرطو قد 
 �ֲדذ بغr �جه حق،  لكرمي  لقر8! 
فقد "سا$� -� مكانة لقر8! لكرمي 
ليقيª، �جعلو� يقف مهانا  لقطعي 
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 حلديث لظª، �بذلك فقد جعلو Cما"
 �";خلو ليقني،  على  حكما  لظن 
لريب على لدين. �بيَّن حضرته "! 
 هذ موقفهم  يستنكر  لكرمي  لقر8! 
َبْعَدُ�  َحِديٍث   ِّkتعا�: ﴿َفِبَأ قوله   '
�يتنبأ   (١٨٦  4َألعر) ُيْؤِمُنوَ!﴾ 
 .
ستنكا� fعنهم ' صيغة ستغر
فكيف ميكن لعاقل "! يؤمن بعد بيا! 
لقر8! لكرمي �ديث ما �يقدمه على 

8ياته ملحكماK؟
A بيَّن حضرته "! خطأ "هل حلديث 
لعملية  لسنة  بني  يفرِّقو!  ال  "oم 
هي  ل}  ليقينية،  لقطعية  ملتوتر] 
تطبيق لن� � لعملي للقر8! لكرمي، 
 ،�بني حلديث، �يعت��oا شيئا �حد
مع "! هذ غr صحيح، أل! مكانة 
لسنة هي "على من مكانة حلديث. 
فقد طبق لصحابة �لتابعو! �تابعوهم 
لسنة -� ما يقا
f ١٥٠ عاما قبل "! 
 Cإلسالُتجمع ألحا;يث، فهل كا! 
 !" "�ضح حضرته   A حينها؟  ناقصا 
حلديث -منا هو شاهد للقر8! �لسنة 
يشهد  فهو  عليهما،  قاضيا  �ليس 
�ما   ،Cحكا" من  لقر8!   ' جا$  ملا 
ملسلمو! � سنته   '  � لن�  طبقه 
على  حلديث  شهد   q-� بعد�،  من 
سنة من لسنن لعملية لثابتة فإمنا هو 
يكتسب قوته من توتر لعمل ال من 

توتر لر�ية.
"�ية  على   �تأكيد qلك،  بعد   A
حلديث، بيَّن حضرته "! "هل حلديث 
 !"� لسنة،   kمنكر من  -لينا   fقر"
من  متاما   يت�َّ"�  !" أل�ديني  على 
قتربا   �لفر "كثر  فهم  "فكا
هم، 
من �الA .c �جه نصيحته للعلما$ 
حلديث - ح�  أل�ديني "! يقدمو
ضعيفا-  حلديث  "هل  صنفه  �لو 
 يسعو  !"� لبشر،   Kجتها; على 
لكرمي  لقر8! � حلديث  بني  للتوفيق 
صر�ا  كا!  ما  "ما   .ستطاعو ما 
لكرمي  لقر8!  معا
ضة   '  �مؤكد
يستحيل  ألنه  ير;��،   !" فعليهم 
من  �لكن،   .� لن�  من  يكو!   !"
حلديث ال  َّ;
جلدير qكر� هنا، "! 
ينبغي "! يكو! عمال فر;يا، "� لكل 

فع  من  بد  ال  بل   ، َّf;� هبَّ  من 

ألمر -� خلالفة لرشد] لتحكم فيه، 
 �هذ تر;�،   �" �تعتمد�  تقبله  فإما 
حتت  موحد�!  جلماعة  علما$  أل! 
خلالفة لرشد]، �ليسو كالعلما$ ' 
لذين 5الف بعضهم  Iألخر �لفر
ينطبق على حلديث  بعضا. �هذ ال 
فحسب، بل على كل فكر] "� �جهة 

نظر "� تأ�يل.
، فإ! حضرته � قد تعرَّ� rخ"�
من  "كثر   ' حلديث  "هل   
ألفكا
كتابه  �لعل  كتاباته،  من  موضع 
"مناظر] ُلدهيانة" لذk كا! تسجيال 
نفسه،   kلبطالو لشيخ  مع  ملناظرته 
حلديث  
ئعا حو?  تفصيال   C قدَّ قد 
 �مكانته، �كشف جونب �يلة جد
� يقدمها "حد من قبل. "ما بالنسبة 
حضرته  تعرَّ�  فقد  لسنة،   kملنكر
من  موضع  من  "كثر   ' ألفكا
هم 

3 أوضح حضرته أن احلديث إمنا هو شاهد للقرآن والسنة 
وليس قاضيا عليهما، فهو يشـهد ملا جاء � القرآن من 
أحكام، وما طبقه الن\ � � سنته واملسلمون من بعده، 
وإذا شهد احلديث على سنة من السنن العملية الثابتة 
فإمنا هو يكتسب قوته من تواتر العمل ال من تواتر الرواية.
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التقوى

كتاباته "يضا �فندها. �لكن لالفت 
ملناظر]  هذ�  على  تعليقه   ' للنظر 
يتضمن  �حيا  تلقى  قد  "نه   Kبالذ
 ' قا? حضرته  عنهم، حيث  نبو$] 

حاشية:
لساعة ٣:٠٢ ' لليلة نفسها  '�" 
 ' حضرته  كتب  ل}  لليلة   k")
صبيحتها لتعليق على هذ� ملناظر]) 
تلقيت -�اما 8خر: "َمن �عر� عن 
ملحد�  فاسقة  بذ"ية  نبتليه  *كر) 
يعبد,ن+  ,ال  0لدنيا   12 مييلو3 
لقر8!  عن  "عر�  من   k" شيئا". 
مثِله  
يته q عاقبة  ستكو!  لكرمي... 

."Iلتقوسيئة �لن يوفَّقو للتوبة �
فيه  جا$  قد  لوحي   !" لعجيب �
"نفسهم  يسمُّو!  لذين  هؤال$   !"
عن  معرضو!  عمليا  هم  قر8نيني 
لقر8! لكرمي، �هذ ما كا! "�ضحه 
حضرته ' تعليقه على ملناظر]، حيث 
بيَّن "oم بتركهم للسنة �حلديث -منا 
يقو?:   kلذ لكرمي  لقر8!  ينكر�! 
﴿ُقْل ِ-ْ! ُكْنُتْم ُتِحبُّوَ! هللا َفاتَِّبُعوِني﴾ 
(8? عمر! ٣٢)، فلو كانو ُيجلِّو! 
 �
 لقر8! لكرمي حقًّا �يقدِّ
�نه لقدَّ
حلديث  لسنة �حا�لو تتبعها ��قَّر�
 �هذ يستحقها.  ل}  مل¬لة  �"نزلو� 
لوحي يتضمن نبو$] بأ! مصr هؤال$ 
 ªية تع

يتهم – سو$ كانت لذq�


يتهم لفعلية- q �" خهم �متبعيهم"فر
سيكو! إلحلا; �لفسو�، عقابا من 
 �- مائلني  �سيكونو!  تعا�،  هللا 

لدنيا �ال يعبد�! هللا تعا�.
آل!  نشهد�  ما   فهذ هللا!  �سبحا! 
لذين  لسنة،   kمنكر من   rكث من 
"صبحو متميزين عن غrهم بالفسق 

ياִדم q "صبحت  قد  بل   ،
لفجو�
حلشمة  عن   �xّلو فاسقة،  ملحد] 
حليا$ بدعوo" Iا ليست سوÆ Iر; �
عا;K ال عالقة �ا بالدين، �"صبح 
 ' �-حلا;هم  °رفهم  للعيا!  با;يا 

"قو�م �"فعا�م.
 ' هم  لسنة   kمنكر  !" لوقع �
�"هو$هم،  "نفسهم  يعبد�!  ألصل 
 Cملقا �ال  للنبو]  �,نا  يقيمو!  �ال 

والعجيـب أن الوحي قـد جاء فيه أن هـؤالء الذين 
ون أنفسـهم قرآنيني هم عمليـا معرضون عن  يسـمُّ
القرآن الكرمي، وهذا ما كان أوضحه حضرته � تعليقه 
على املناظرة، حيث بنيَّ أنهم بfكهم للسنة واحلديث 
إمنا ينكـرون القرآن الكرمي الذي يقول: ﴿ُقـْل ِإْن ُكْنُتْم 
ِبُعوwِ﴾ (آل عمران ٣٢)، فلو كانوا qُلِّون  بُّوَن اهللا َفاتَّ ُحتِ
روا السـنة وحاولوا  رونه لقدَّ ا ويقدِّ القـرآن الكرمي حقًّ
روا احلديث وأنزلوه املنزلة الz يسـتحقها. تتبعها ووقَّ

�نه Æر; حامل 
سالة  لن� �، �يعدُّ
كساعي ل�يد – �لعياq باهللا- �"oم 
آل! بفهم ما ' لقر8!  
هم ألجد
لكرمي، �هم "كثر قد
] منه � على 
قد  حلديث  "هل  كا!   q-� qلك. 
لقر8!،  على  قاضيا  حلديث   جعلو
"نفسهم  لسنة  منكر�  جعل  فقد 
 ،� لن�  �على  لقر8!  على  قضا] 
نتيجة  �8ة  "نفسهم  بذلك   بو فنصَّ
ك�هم �ستعالئهم لزئف �-عجاֲדم 
بأنفسهم! فكا! حقًّا على هللا تعا� 
"! يقضي على آل�ة لباطلة، �كا! 
 طبيعيا "! #د منكر لسنة نفسه خلو
لدنيا   �- يندفع   !"� إلميا!،  من 
 
لفسق �لفجو ' 
�مييل -ليها سا;

إلحلا;.�


