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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح ((

 

 :سان كتوعةحيف احلفل األستاذ رع
سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي اصطفى اإلسالم ديناً وارتضاه ديناً ملالئكته وأهل طاعته               ب

جعلهم مبا أنعم   ومن عباده، وجعله رمحة وكرامة وجناة وسعادة ملن هدى به من خلقه وأكرمهم وفضلهم               
على اهلادي البشري سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا حممد         عليهم من أوليائه املقربني، والصالة والسالم        

 .وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين
 :صحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، األخوة احلضورأ
 :ل خريكلسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا أوقاتكم با
 كبري أحبه اهللا فحبب فيه خلقه وخري        ثنينيتكم هذه الليلة حتتفي مبفكر وأديب وكاتب إسالمي       ا

دليل على هذا هذه اجلموع الكبرية اليت أتت من كل صوب لتحتفي ذا الرجل الطيب صاحب املعايل                 
ة اهللا نبدأ خبري    كالدكتور حممد عبده مياين، فباسم صاحب اثنينية الوفاء أرحب بكم مجيعاً وعلى بر              

 : الشيخ سجاد مصطفى كمالالكالم وأفضله القرآن الكرمي وتالوة للقارئ
 

 )الوة مباركةت(
 

 أيها السادة امسحوا يل أن أقرأ بعضاً من السرية الذاتية للمحتفى به هذه الليلة                :ريف احلفل ع
 :معايل الدكتور حممد عبده مياين فهي طويلة وحافلة ولكن اختصرت لضيق الوقت

 

 ))لذاتية السريةا((
 .م١٩٤٠هـ املوافق ١٣٥٩ام عكة املكرمة ميف لد معايل الدكتور حممد عبده مياين و ●
 .لقى تعليمه األويل يف احلرم املكي الشريفت ●
 .هـ١٣٨٣رس املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبدارس الفالح وخترج منها عام د ●
 .هـ١٣٨٧ام علرياض ا يف اجليلوجيا من جامعة مصل على بكالريوس العلوح ●



هـ ١٣٩٠رج عام   ختلواليات املتحدة األمريكية و   ايف  )  كورنيل(وراه يف   رس املاجستري والدكت  د  ●
 .حاصالً على شهادة الدكتوراه يف اجليلوجيا

 .اصل على دبلوم عاٍل يف إدارة اجلامعات من جامعة وستنكسح ●
لرياض اهـ حماضراً بكلية العلوم جبامعة      ١٣٨٧نة  سلرياض  اة  عدأ العمل معيداً بكلية العلوم جام     ب  ●

 .تاذاً مساعداً وأستاذاًسأو
 .هـ وكيالً لوزارة املعارف للشؤون الفنية١٣٩٢ني عام ع ●
 .هـ٢٨/٧/١٣٩٣هـ إىل ٤/٨/١٣٩٢ني وكيالً جلامعة امللك عبد العزيز خالل الفترة من ع ●
 .هـ٢٠/٩/١٣٩٥هـ إىل ٢٨/٧/١٣٩٣رة تني مديراً جلامعة امللك عبد العزيز خالل الفع ●
 .هـ١١/٧/١٤٠٣هـ إىل ٢٠/٩/١٣٩٥ يف الفترة من ني وزيراً لإلعالمع ●
 .هـ وحىت تارخيه١١/٧/١٤٠٣ائباً لرئيس جمموعة دلة الربكة من ن ●
ئيس جملس إدارة اثين عشر مؤسسة وشركة تعىن مبجاالت الثقافة والنشر والصحة والعلوم                ر  ●

 .االستثمار، بعضها حملية وأكثرها عربية وعامليةووالتعليم والتنمية 
 .و يف جمالس إدارات عشر مؤسسات عربية وبنكية وأدبية وخرييةضع ●
ه أكثر من مخسة وثالثني مؤلفاً مطبوعاً، بعضها باللغة اإلجنليزية، تناول من خالهلا مواضيع علمية                ل  ●

 .ودينية وثقافية خمتلفة
 :هادات التقديرية من أمههاشال العديد من األومسة والدروع والن ●
 .لعزيزشاح امللك عبد او ●
 .بو ظيبأمليدالية التقديرية من حكومة ا ●
 .طرقمليدالية التقديرية من حكومة ا ●
 .وريتانياممن مجهورية ) كوماندوز(سام برتبة قائد و ●
 .ندونيسياامع براءته من مجهورية " مهابوترا أوبريوانا"سام و ●
 .نين الدرجة األوىل من جاللة امللك حسمراءة وسام الكوكب األردين ب ●
 .رنسافراءة وسام االستحقاق الوطين درجة ضابط أكرب، من رئيس مجهورية ب ●
 .سبانيااسام إيزابيل الكاتولييكا الكبري مع براءته من جاللة ملك و ●
 

ين، اذه أيها السادة بعض من السرية الذاتية ملعايل احملتفى به هذه الليلة الدكتور حممد عبده مي                ه
صحبه الكرام وبكم أيها الطيبون، وهذه الكلمة الترحيبية لصاحب االثنينية          مرة أخرى نرحب مبعاليه وب    

 :سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه



 ))بد املقصود خوجه علشيخ اعادة سالثنينية ااحب صلمةك((
م، والصالة والسالم على سيدنا     السم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا وأعزنا باإلس         ب

 .ن عبد اهللا، الذي اصطفاه احلق سبحانه وتعاىل باحلكمة وجوامع الكلمونبينا حممد ب
 

 :يها األحبةأ
لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ويشرفين أن أرحب بامسكم أمجل ترحيب مبعايل ضيفنا الكبري              ا

يته الذي تسبق قلوبنا أيادينا يف حت     "  أبا ياسر "رف  عومن منا ال ي   ..  األستاذ الدكتور حممد عبده مياين    
وإجالله، كما تسبق أياديه البيضاء أكف كثري من ذوي احلاجات، إنه الرجل األمة، ذلك البحر الزاخر                
باخلري على مستوى األفراد واجلماعات والشعوب، يبذل وقته وجهده وطاقاته ومواهبه املتعددة ليواسي             

تفقَّد األربطة، ويعود املرضى،    جوده مشل األرامل واأليتام والعجزة، ي     ..  ذاكن  ويرفع الضيم ع  ..  هذا
 حىت أن الناظر إليه     إنه باختصار يترسم هدي املصطفى      ..  وينهض مبا تعجز عنه مجاعة من الناس       
 .حيتويه جو الصحابة رضوان اهللا عليهم

ينا لالحتفاء به يف هذه األمسية منطلقني من        لن ضيفنا الكبري بقدره ومقداره وجالله تفضل ع        إ
هـ، وليس كثرياً عليه أن حنتفي      ١٤١٠فقد سبق أن تشرفنا باالحتفاء مبعاليه عام        :  ٍةثالثة حماور أساسي  

 إذ حنتفي به شخصياً تكرمياً      :احملور األول وهنا يأيت   ..  به مرات ومرات، فهو أهل ألكثر من ذلك        
عله من   اهللا عز وجلَّ أن ميده بتوفيق من عنده، ويشد أزره، وجي             لنيألعماله اخليرة املستمرة، سائ   

 .أصحاب منابر النور، اآلمنني من العذاب يوم العرض العظيم
هذا "  أبو هريرة الصحايب اجلليل واحلقيقة الكاملة     " فهو احتفاؤنا بكتابه القيم      :ما احملور الثاين  أ

يضع لبنة ويسد نقصاً يف اإلجابة على بعض املشككني         لالكتاب الذي حتتاجه املكتبة العربية واإلسالمية       
رجفني، وقد بذل معاليه جهداً مقدراً مستعيناً بتقنية احلاسب اآليل للوصول إىل نتائج سريعة وحامسة               وامل

وال شك أن االستفادة من هذه التقنية العالية تتيح لنا إعادة النظر يف كثري من               ..  إلفحام هؤالء وأمثاهلم  
.. ات الزمن وسنة التطور   ح كيفية معاجلتها بصورة جديدة وفهم عميق يتفق مع معطي           طرقضايانا و 

فالنهج الذي اتبعه معايل ضيفنا الكبري ملعاجلة جممل القضية، ودحض اهلجمة الشرسة اليت تعرض هلا هذا                
السنة ن  الصحايب اجلليل، له يف الواقع فوائد مجة من أمهها وقف التخرصات اليت باتت حتاول النيل م                

وتيت أ  "تعين شطر الدين اإلسالمي لقول الرسول       وكما تعلم فإن السنة النبوية الشريفة       ..  املطهرة
د تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي          ق"قوله يف خطبته البليغة     لو"  القرآن ومثله معه  

اً فإياكم والبدع وعليكم بسنيت وسنة اخللفاء       ريمنكم إال هالك وإنه من يعش منكم يرى اختالفاً كث          



لقد فصل صلوات اهللا وسالمه عليه يف أحاديثه الشريفة، وبأفعاله           .  ".النواجذالراشدين عضوا عليها ب   
وبذلك أصبح لدى املسلم الزاد     ..  الكرمية، وإقراره ملا هو كائن، مجيع ما اشتمل عليه القرآن الكرمي           

 ثوب  ذي يقود خطاه يف جماهل الدنيا، وبني ركام اجلهل، واجلاهلية املتجددة يف           لاليومي، والنور الباهر ا   
 .التحضر والرقي

قد فطن أعداء اإلسالم هلذه احلقيقة، وبدءوا خمططهم اجلهنمي للطعن يف السنة النبوية الشريفة              و
احلديث   وكان مدخلهم لذلك إثارة األقاويل والشبهات حول أحد أعمدة رواة          ..  والتشويش بشأا 

هدفهم املكشوف وحماولتهم   ، وكان   ]رضي اهللا عنه  [وهو كما تعلمون الصحايب اجلليل أبو هريرة         
.. البائسة هي التلبيس بشأن مصداقيته رضي اهللا عنه، وبالتايل التشكيك يف جزء كبري من السنة املطهرة               

 منها وتشويهها مبا خيدم     يلومن مث الدخول إىل كثري من األمور اليت رسخت يف وجدان املسلم والن              
 .أغراضهم الدنيئة ومبادئهم اهلدامة

ن قيض لسنة املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه رجاالً نافحوا عنها عرب التاريخ،              احلمد هللا أ  و
واليوم يضيف معايل الدكتور حممد عبده مياين بكتابه الذي بني أيدينا اآلن إضاءة قيمة ملا سبق إليه                    

يس ذلك بغريب على معاليه الذي نذر الكثري من وقته جماهداً بالكلمة واملال               لو..  السلف الصاحل 
فنراه يف حله وترحاله، ومكتبه وبيته، وفيما       ..  والصحة خلدمة القضايا اإلسالمية يف كل مكان وزمان       

نيف، حلفهنيئاً لنا به داعيةً وجندياً خملصاً للشرع ا        ..  بينهما، ال هم له إال خدمة اإلسالم واملسلمني        
ق، ونشر النور والعلم، والدعم     وهنيئاً له مبا انتدب له نفسه، جماهداً نذر النفس والنفيس لدعوة احل            

نَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً     ِإاملادي واملعنوي، بني أبناء األمة اإلسالمية، مترمساً قوله احلق سبحانه وتعاىل            
 .وأَنا ربكُم فَاعبدوِن

".. االثنينية"ة  ليكون أول عالمة على رافد جديد يف مسري       ..  نا يأيت احتفاؤنا ذا الكتاب    همن  و
وأود هنا أن أشري إىل احملور الثالث يف حديثي وهو إتاحة الفرصة لالحتفاء بكل كتاب جديد يطرح                   

وغريها من  ة  موضوعاً ميس مهوم الناس يف خمتلف ااالت الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسي           
ليحتل جزء من مكانه    ..  اضعاً للكتاب وأحسب أنَّ يف هذا املسعى تشجيعاً متو       ..  املواضيع اجلوهرية 

الالئق على مائدة النقاش واحملاورة، وقد رأينا إعطاء الفرصة ألصحاب الفضل من ذوي االختصاص               
ء مزيداً من العطاء لنشر     راوأتطلع أن نرى عرب صحفنا الغ      ..  إلثراء املوضوع مبداخالم وتعليقام   

وج بالكتاب من وهدته الراهنة إىل آفاق أكثر رحابة          املعرفة بني قطاعات كبرية من املواطنني، للخر       
 .وتألقاً وهو اجلدير بذلك

ال يسعين إال أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير ألساتذتنا الكرام الذين سيشاركون                و
وفضح الشبهات اليت ما فتئت     ..   من الضوء على هذا الكتاب     دبكلمام يف هذه األمسية إللقاء مزي     



 عقيدتنا وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني مبختلف الوسائل، ينفقون يف سبيل ذلك              حتاول النيل من  
نَّ إ:  الكثري من املال، ويسخرون الكثري من الرجال، وأرجو أن ينطبق عليهم قول احلق سبحانه وتعاىل              

ها ثُم تكُون علَيِهم حسرةً ثُم يغلَبونَ        نِفقُونَ أَموالَهم ِليصدوا عن سِبيل اهللا فَسينِفقُون       ياَلَِّذين كَفَروا   
 .واَلَِّذين كَفَروا ِإلَى جهنم يحشرونَ

لشكر جمدداً جلمعكم الطيب على تشريف هذه األمسية، ويسعدين أن يكون فارس أمسيتنا               ا
 وسهالً ومرحباً بكم    فأهالً..  دم األخ الصحفي القدير واألديب املعروف األستاذ عبد اهللا خياط          االق

 .لنسعد به وبأفكاره القيمة وحنتفي معاً مبسريته الطويلة يف دنيا الكلمة
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

 

 يتمكن من تشريفنا    ملاتين يف األسبوع الفائت رغم أين ذكرت أن األستاذ حسني بكري قزاز              ف
 ولكن أرسل بعضاً من العطور لتوزيعها على         األمسية اليت كانت معقودة لتكرمي األستاذ حسن قزاز        

احلضور وأحد األخوان الكرام من زمالئنا تغاضى عن ذلك وسنوزعها يف هذه األمسية فهي امتداد                 
عطرة أيضاً ذه العطور اجلميلة،      م وهذه األمسية بنورانيتها فرضت علينا أن تكون      ..  لألمسية املاضية 
 .وشكراً لكم

 

 ))بد ا احلصني عكبريل األستاذ اعادة سلمةك((
 . من ال نيب بعده وآله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربهحلمد هللا وحده والصالة والسالم علىا
 احب املعايل ضيف هذه الليلة املباركةص
 .لصفوة املختارة من رجال الفكر واألدب واإلسالم السالم عليكم ورمحة اهللاعادة احملتفى أيتها س
ئراً كيف أبدأ حديثي القصري عن معايل الدكتور حممد عبده مياين هذا الرجل الذي              قد أجدين حا  و

 .أحببتموه وأكربمتوه وأتيتم هذه الليلة لتكرموه
وحاته طالباً يف املرحلة األخرية من      مرفت الرجل أمد اهللا يف عمره يف بدايات تطلعاته وفجر ط          ع

 جاداً ميتلئ محاساً وحياول أن يقفز بتطلعاته وإصراره          اباًشكة املكرمة   مبالثانوية العامة مدارس الفالح     
 .كان كما يبدو قارئاً ماً ملست هذا فيما يكتبه من موضوعات

 

 . املباركات أمام الكعبة املشرفةصواتلتقينا يف أكرم األماكن وأقدس البقاع من حرم اهللا يف إحدى احلا
 يكن يضيق باملالحظات إن وجدت      ان يكتب حينذاك العديد من املوضوعات وكان يسأل ومل        ك

حممد عبده مياين تعليمه اجلامعي     .  ضت به وبنا األيام وأمت د     مكة و مبوكنت حينذاك طالباً بكلية الشريعة      
ليحصل على درجة الدكتوراه يف أصعب      .  يكيةرليمضي يف رحلة التحصيل إىل إحدى اجلامعات األم        



رت اللقاءات املتباعدة حيناً بعد حني وجاء اللقاء        التخصصات وأدق املعادالت ويعود إىل وطنه مث تكر       
ان مسؤوالً عن جلنة التعاقد للجامعة وأعتقد أنكم توافقوين على صعوبة هذه املهمة              كريوت  بالثاين يف   

تلف التخصصات العلمية مهمة صعبة لكن الرجل كان أهالً للمهمات          خمالتعاقد مع أساتذة للجامعة من      
شهد هللا شهادة حق أنين     أريوت و بب أكثر لنصبح جرياناً يف السكن يف         الصعبة وكتب اهللا أن نقتر    

 .اكتشفت يف هذا الرجل شجاعة الرجل وإميان الرجل وأمانة الرجل
اد وعجمان واخلرطوم وبريوت    دمشق وبغ دانت مهمته أن ينسق مع كل اللجان يف كل من            ك

 .ذا يعين أن يقوم بزيارات مكوكية إىل هذه العواصمهو
لعاصمة األردنية تعيش ظرفاً قاسياً نتيجة إىل األزمات املتفجرة القائمة بني              ان  ماعانت  ك

 .الفلسطينيني وبني احلكومة واجليش األردين
ن حنمان و عا األساس وسافر إىل     ذفجأة قرر أن يبدأ بعمان ألنه كما يقول وضع برناجمه على ه           و

 .اًندعو له أن يعود ساملاً وأدى املهمة وعاد حبمد اهللا سامل
ىت ينجلي املوقف، أنتم تعرفون     حألردن  ا الوقت الذي أجل الكثرة من الزمالء السفر إىل           يف

 مث  فالكثري من ترمجة كفاحه وأعماله منذ مارس العمل مدرساً ورئيس قسم مث وكيالً لوزارة املعار                
ان حفياً بالسؤال باشاً    مديراً جلامعة امللك عبد العزيز مث وزيراً لإلعالم كنت ألقاه بني احلني واحلني وك             

 .هاشاً يسأل عن األسرة فرداً فرداً
كنت أسأل العديد ممن يعملون يف معيته وكنت أمسع ثناء كانوا يتحدثون حبب عن أسلوب                 و

ى قمة جهاز حساس وخطري كان حريصاً على إقالة           لتعامله وعن تواضعه وحسه اإلنساين وهو ع       
 موطن العثرات، دعيت يوماً إىل حفل تكرمي يقيمه معايل وزير           العثرات ألنه يعرف جيداً أن اإلعالم هو      

كان ملعاليه الفضل يف هذا اإلجناز      ولرياض،  ااإلعالم الكوييت يف برج اإلعالم وهو معلم من معامل مدينة           
عاليه يلقاين باشاً كأين مل أغب عنه طويالً وقال ببساطة وحب وبدون تكلف             مبوإذا  .  احلضاري الشامخ 

 كيف حالك يا أخي ليش ما نشوفك؟ مث مهس يف أذين متجاهالً كل طقوس املوقف يسألين                  "أبو نبيل "
ف وقعن األسرة فرداً فرداً ورأيت يف عيون من حويل من الرجال املنتشرين باملراكز يتطلعون إىل هذا امل                

 لكن هذا .  العفوي الذي جيسد صفاء النفس وطيب املعدن، رجل يف قمة املسؤولية ويف حفل رمسي               
 .الرجل الكبري خبلقه وبعلمه ومبعدنه كان دائماً فوق الشكليات

 :يها األخوة األعزاءأ
ة موقف إنساين آخر ال ميكن أن نتجاوزه وهلذا أستأذن معاليه ألروي احلدث دون ذكر أمساء                 مث

يف عون العبد ما دام العبد يف       دث يؤكد موقف احلب حب اخلري وعون الرجال إلخوام واهللا            حفما  
 .ن أخيهعو



ذا الرجل الذي تكرمونه يف هذه الليلة يعشق صنع املعروف يقيل العثرات يعني على نوائب                 ه
 .الدهر ومل أر املعروف أما مذاقه فحلو وأما لونه فجميل

 يذهب العرف بني اهللا والناسال
. 

ـ       م    هن يصنع اخلري ال يعدم جوازي
. 

قد تلقيت يوماً رسالة من معلم فلسطيين قضى جزء كبري من حياته أو شبابه يف خدمة التعليم يف                  ل
 .لقاهرةاهذا الوطن مث عاد إىل 

 يستفيد  الصر  ملة تنبض أملاً وكانت كلماا تقطر دموعاً فهو كأجنيب يف            انت سطور الرسا  ك
 .يم اجلامعي وعليه كما يبدو رسوم تتجاوز قدراتهلأبناؤه من جمانية التع

كنه مل يتذكر كما يبدو سوى العبد هللا يواسيه أو يسليه أو يتوجع ويف حلظات قفز اسم الدكتور                  ل
 .إىل ذهين
لرسالة ومعها كما أذكر بعض الكلمات القالئل رمبا قلت أن الرسالة تكفي           مل أتردد بعثت إليه با    و

ات ومل متض أيام قالئل حىت تلقيت من معاليه رسالة رقيقة يشكرين فيها              معن كل الكلمات أو املقد    
تصوروا يشكرين فيها ألين أحتت له فرصة املشاركة يف حل مشكلة هذا الرجل وقد بعث مع الرسالة                  

اسم ذلك الرجل ومببلغ كبري وكبري جداً لقد أسعد تلك األسرة الغارقة            بالقاهرة  بلبنوك  شيك إىل أحد ا   
 .ا ومكن أبناء الرجل من إمتام تعليمهم اجلامعيهيف مشكلت
ذه إمياءات وإشارات فالدكتور مع حفظ األلقاب الذي حنتفي به مجعياً مع األستاذ عبد املقصود               ه

رجل يزرع احلب ومل حياول اصطناعه ألنه ال تكلَّف ألنه يتصرف           املضيف الكرمي أقول حنتفي بتكرميه      
 .ذا أحببناه يزرع اخلري وما زلنا حنبهدائماً عن التزام أخالقي ومحيم وحب، هل

 .إذا كان معاليه قد ترك املنصب الرمسيي فإنه وزير يتعمق يف قلوب حمبيه والعارفني لفضلهف
شباب هذا الوطن كان معايل الدكتور حممد عبده مياين         مثة إمياءة تشرق باحلب هلذا الوطن ولكل        و

 .ين بالنيابةطيقوم بني احلني واآلخر بأعمال وزارة التعليم الو
انت وزارة التعليم الوطين يف تلك الفترة تواصل عملية ابتعاث الشباب من محلة الثانوية العامة               ك

التخطيط ومعهد اإلدارة وديوان اخلدمة     القسم العلمي وكنا حينذاك نقوم بتنفيذ دراسات أعدا وزارة          
 .املدنية

يف أحد األيام كنت يف مكتب      .  لميعمن مث فقد كان أولوية االبتعاث حلملة الثانوية القسم ال          و
: معاليه أعرض عليه بعض شؤون وشجون االبتعاث لتوثيقها وبذكاء ملاح وهو يوقع املعامالت سألين              

 .لت له خبري مل يصدر له أمر، فوجه توجيهاً حكيماً دقيقاًايش أخبار الثانوية األديب، وابتسمت وق
ليه، مازلنا يف أمس احلاجة إليه يف قسم اإلعالم         إال يا أخ عبد اهللا القسم األديب الوطن حباجة          ق

 .والصحافة احمللية والعالقات العامة والترمجة وحىت التدريس



قول العشرات من محلة الثانوية األديب      فقد مت ابتعاث املئات وال أ     .  كان توجيهه نظرة مستقبلية   و
 .زة واملؤسساتهوهم اليوم الكوادر الطيبة اليت تساهم يف صناعة الغد يف خمتلف األج

سأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العليا اليت إذا سئل ا أعطى وإذا دعي ا أجاب أن مين على                   أ
 .لعمر املديداحملتفى واحملتفى به وعليكم مجيعاً بالصحة والعافية وا

 .آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو
 

 ك يف االحتفاء مبعايل ضيفنا كثرية ولكن ر تشاأيها السادة احلقيقة الكلمات اليت: ريف احلفلع
كما نوه األستاذ عبد املقصود سيكون أيضاً احلوار بينكم وبني معايل الضيف، نذكر بأن هناك قصيدة                 

ن يف اية احلوار، أما اآلن فنستمع إىل الكلمة األخرية من سعادة األديب             للشاعر عبد اإلله جدع ستكو    
 :د فتيحيمحوالكاتب ورجل األعمال األستاذ أ

 

  ))د فتيحيمحكلمة األستاذ أ(( 
 :وعلى آله وصحبه.. والصالة على سيد اخلَلق ذي اخلُلُِق األعظم.. حلمد هللا الذي أعطى وأكرما
 عبده مياين،حممد / عايل األخ الدكتورم
 صحاب املعايل والسعادة واإلخوة األفاضل،أ
 لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،ا

 

 من رجال الفكر واألدب والصحافة      تفلس..  ادة ال أكون بينكم يف هذه األمسيات االثنينية       ع
 .. املُحتفى بهولكين اليوم دعوت نفسي إىل هذه األمسية ملا يعين يل.. الذي اعتاد هذا املكان باللقاء م

 

 ،.. أريد أن أطيل عليكمال
.. أعفاه أمري املؤمنني سيدنا عمر بن اخلطاب       ..  ندما أعفي سيدنا خالد بن الوليد من منصبه        ع

 :يقول سيدنا أبو عبيدة.. يدنا أيب عبيدة عامر بن اجلراح أمني هذه األمةسليكون حتت إمرة 
 

ونظرت ..  مث نظرت إىل يساري فوجدت خالد     ..  حتدمت املعركة ونظرت يف مييين فإذا خبالد      إ
 ..حمارباً جماهداً مغواراً.. أمامي وخلفي وإذا خبالد

 

 .ِهللا درك يا خالد:  قالمث
وسم احلج ومعه صحبه    مكة  م رضي اهللا عنه وقف فوق اجلبل يف         بمري املؤمنني عمر بن اخلطا    أ

 ..وأفواج احلجاج يف البيت احلرام والصفا واملروة



 لقد كان عمر بن اخلطاب يرعى الغنم فوق         -:  رضي اهللا عنه ألصحابه ومن حوله     ال الفاروق   ق
مث ..  عى حجاج بيته  رواليوم عمر بن اخلطاب كما ترون أمري املؤمنني وي        ..  هذا اجلبل ويضرب بالعصا   

 :أنشد يقول
بقى اإلله ويفىن املال والولدي

. 

  ى تبقى بشاشته   يس كل مما تر     ل 

. 

عندما أعفي من املنصب جتده يف كل مكان موفقاً         ..  ن من صفات األخ الدكتور حممد عبده مياين       إ
 ..شجاعاً حليماً مطمئناً

 ..ر ومغالبة اهلوىوالتواضع واحلض.. ن من صفات األخ الدكتور حممد عبده مياينإ
ويف ..  بوباًوكان يف املدرسة حم   ..  فهذا الرجل كان يطوف احلجاج    ..   أريد أن أعدد املواقف    ال

وعندما تولّى  ..  وعندما تولّى اجلامعة كان حمبوباً    ..  وعندما أصبح أستاذاً كان حمبوباً    ..  اجلامعة حمبوباً 
 ..ب املقرون باإلعجاب واالحتراموعندما ترك املناصب أصبح احل.. اإلعالم كان حمبوباً

وأنعم ا من أمساء    ..  نيفهو املؤسس لصناديق التوفيق واألم    ..  فوق هذا كان رجل أعمال أيضاً     و
 ..حتمل صفات العاملني ا

أن رؤييت  ..  ، ولكن ما يعنيين هنا    ..فاجلمع هنا لديه معلومات أكرب ومواقف أكثر      ..   أقول كثرياً  ال
 ..ا منظور واحدهلللدكتور حممد عبده 

 ؟..اذا حممد عبده مياينمل
لقد أطاع اهللا     …مة وطرافة ندما تكون معه تطوف حولك طمأنينة وجتد يف حديثه سكينة وحك          ع

 ..ووفقه للعمل تقرباً وطمعاً يف رمحته.. فهداه إىل طريق السكينة
 .فقد متثلت يف أمر اهللا.. ما طاعة اهللاأ
ُّلصي هالَِئكَتِليماًوِإنَّ اهللا ومسواْ تلِّمِه وسلَيلُّوا عوا صنَءام ا الَّذينها أَيي ِبيلَى الننَ ع. 
 :ما السكينة ففي قول اهللا تعاىلأ
ملَّه كَنس كلَواتإنَّ ص ِهملَيلِّ عصو. 
 : ففي قول اهللا تعاىل.. ما تقربه وطمعه فربمحة اهللاأ
اهوِل أَالَ إنساِت الرلَوِتِه وصمحاُهللا يف ر مِخلُهديس مةٌ لَّهبقُر. 
 .. وآل بيته وأصحابه وحمباً لرسول اهللا لدكتور حممد عبده مياين، عاشقاًا

وفقه اهللا تعاىل لشكر هذه النعمة اجلليلة ليزيده من         ..  ويكفيين هذا أن أكونَ حمباً له هلذا احلب       
فيحيل من حوله جنوماً ويأنس     ..   املصباح الذي يضيء بالسكينة والطمأنينة     كويكون ذل ..  كرمه وفضله 

قد كان لكم يف رسول اهللا      ل"تطرب لسماعهم اآلذان يف قول احلق       م املكان وتسر لرؤياهم األعني و     
 ".أسوة حسنة



 : يف قوله تعاىلو
لَى الكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم ولُ اِهللا واَلَّذينسر دمحمحمهنياُء بم. 
 ..مللهم صلي على سيدنا حممد النيب األمي بصالة كل ويل وصفي وعلى آله وصحبه وسلّا
 ..آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو

 

 .كمة ال بد منهاح
عزتك وجاللك ال   و:  تكلمي قالت اجلنة  .   نظر إليها جل جالله وقال هلا      -ندما خلق اهللا اجلنة     ع

وعزيت وجاليل ال جياورين فيك خبيل وإين ألحسب أن هذا البيت           :  ل اهللا تعاىل  ايدخلين إال من رضيت ق    
 .ه اهللا خرياًصاحبه كرمي جزا

 

الكلمة اآلن ملعايل ضيفنا الكبري وأعتذر من بقية األساتذة الذين طلبوا            :  بد املقصود خوجه  ع
مع للتحدث عن الكتاب    تالكلمة فهم كثر يف هذه األمسية، فاألمسية يف جمملها أمسية تكرمي لكننا جن             

 ويشرح متفضالً فأرجو أن      ، واحلديث ملعايل الدكتور ليحاور     "أبو هريرة واحلقيقة الكاملة   "كتاب  
 .تتفهموا اإلطار الذي تسري فيه هذه األمسية وشكراً لكم

 
 

 ))مدعبده ميا�ي حملدكتور اعايل ملمةك ((
 أكرمنا باإلسالم وبعث إلينا خري األنام سيدنا حممد عليه          يسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذ      ب

         ذا االجتماع تفدون إىل هذا املكان يف هذه الليلة          أفضل الصالة والسالم، احلمد هللا الذي أكرمنا
رضي اهللا عنه، فو اهللا إمنا      )  أبو هريرة ( هو   لنشترك يف النقاش حول رجل من صحابة رسول اهللا           

دت أن جنتمع هذه الليلة وفرحت ذا اللقاء وفرحت ذا اجلمع ألين أثق يف قليب أم جاؤوا احتفاء                  أر
رضي اهللا  )  أبو هريرة (وجهد  )  أبو هريرة (اش حديث أيب هريرة وعمل       ورغبة يف نق   بسنة املصطفى   

 هذه االثنينية منذ تأسيسها     يفعنه، وأشكر ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه الذي استجاب وأنا فرد            
أن جننح إىل مناقشة بعض الكتب واآلثار يف بعض االثنينيات وأن يكون تركيزنا على هذا الكتاب أو                  

ِألشخاص فقط مع أن يف تكرميهم تكرمي عظيم واحلمد هللا كانت عطاءات االثنينية              ذاك وليس على ا   
لعمل إن شاء اهللا تعاىل، وأشكر ألستاذي         ا عظيمة جزاه اهللا خرياً أخي عبد املقصود وبارك يف هذا          

األستاذ عبد اهللا احلصني فقد درسين كما قلت يف أيام ما كان يف الشريعة وكنت يف الفالح وجزى اهللا                   
خرياً أخي األستاذ أمحد حسن فتيحي وكل من أراد أو توخى أو رغب يف أن يقول كلمة ولكين أسأل                    

 . وجلَّ أن ستر ما ال تعلمونعزاهللا أن جيزيكم على ما تقولون وأشكره 



ن حديثنا هذه الليلة أيها األخوة، حديث على جانب كبري من األمهية، حديث عن أصل من                  إ
ة، القرآن هو األصل أوالً، والسنة النبوية املطهرة هي األصل الثاين وهي أصل             أصول الشريعة اإلسالمي  

 ينبهنا أا مسؤولية    ا رسول اهللا    ذمستقل جاء ليفسر جوانب كثرية من القرآن ويبينها ويوضحها وه         
كل فرد فينا أن جياهد بقدر ما يستطيع حلماية مصدر التشريع، بكل ما أوتيت من علم أو وقار أو أدب                    
أو فهم أن حتاول احملافظة على هذا اجلانب املهم تدافع عنه ما استطعت إىل ذلك سبيالً، ذلك أن قضية                   

نا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه      ِإ األمة واهللا سبحانه وتعاىل تكفل حبفظ الذكر          ذهالتشريع هي حياة ه   
 ِإنْ هو ِإالَّ وحي يوحى    .  عِن الَهوى ماَ ينِطق   وي،   ليعلمنا بأن السنة وح    وجاء رسول اهللا      لَحاِفظُونَ

 ما تكلم بكلمة إال بأمر اهللا وبإذن         أن نعلم أن رسول اهللا       ةعىن هذا أن مسؤوليتنا مسؤولية مباشر     م
 اهللا، هذا الكالم جيب أن يرسخ يف ذهن كل منا، وبالتايل ال نسمح بأي جترؤ على السنة، حىت أنه                     

 بأن  ا رسول اهللا    من خطورة الرجال والنسوة الذين بدأوا يتحدثون حىت يف ذلك العهد يعل            نبهنا إىل 
.. هناك قوماً يأتونا ليقولوا ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه، نكتفي بكتاب اهللا ومسوا نفسهم بالقرآنيني                

داً متكئاً على أريكته     ونبه قائالً أال أنين أوتيت القرآن ومثله معه، ال أجد أح           رفض ذلك رسول اهللا     
نبهنا إىل خطورة هذه    ..  جدنا يف كتاب اهللا اتبعناه، أال أن ما حرم رسول اهللا كما حرم اهللا               و يقول ما 

، ومن هنا   املسألة، أي أننا يف الوقت الذي ندافع فيه عن القرآن الكرمي ندافع عن سنة املصطفى                  
  من اهللا عز وجل لرسول اهللا        حيٍن ومستقل وو  جاءت عملية السنة وأمهية اهتمامنا ا ألا أصل ثا        

قُلْ ِإن كُنتم     أَِطيعوا الَله وأَِطيعواْ اَلرسولَ     ن يِطِع اَلرسولَ فَقَد أَطَاع اهللا     مومن هنا جاء التنبيه     
الناس ويعلموا    سلها أمور توضح جبالء ووضوح جيب أال يكون فيه لبس يف أنف           ك  تِحبونَ اَهللا فَاتِبعوِني  

 واجب  ذلك ألوالدهم وأهلهم ويتنادوا به، ال نقبل أي طعن يف السنة، ألن ما جاء به رسول اهللا                   
الطاعة بأمر اهللا عز وجل، ومن هنا جاءت قضييت وحديثي حول أيب هريرة رضي اهللا عنه، فقد رأيت                   

ويف دراستها والحظت أن    وية ويف خدمتها    نبأن هناك جهوداً كبرية بذلت يف تفصيل األحاديث ال         
جمموعة من الناس جتهل حقيقة كبرية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فأمسع يف بعض األحيان حىت علماء                   
جمموعة من املفكرين عندما احتكيت م وجدت أم ال يعلمون وليست جرأة منهم على أيب هريرة                  

أمر خطري أصبحت الناس تتداوله     ..  ةوأن أحاديثه كثري  ر  لكن يف حدود ما ال يعلمون أن أبا هريرة مكث         
وكأنه حقيقة فكان من الواجب أن نقف حلظة لنتداول ونتدارس يف طبيعة هذا األمر، فشاء اهللا أن أمجع                  
كل ما كتب على قدر استطاعيت يف الذين تصدوا هلذا األمر، سلباً وإجياباً، ألن الذين ال يعلمون عن أيب                   

وا وتلقفوا أحاديث حىت أننا تلقفنا آراء املستشرقني يقشعر منها           ولكن الذين جترأ   ونهريرة هم معذور  
البدن قولسري وشخت يقول ليس هناك حديث واحد صحيح يف رأيي، ويتناقله الناس دون وعي ودون                

هذا ..  مسؤولية ودون احتساب أن لنا مسؤولية أن ندافع عن هذا األمر، وعن صحابة رسول اهللا                 



علمه ونتدارسه ونعرف أن القضية ليست قضية عابرة، إن هؤالء الرجال            احلديث النبوي ال بد أن نت     
، ويأيت رسول اهللا     وزكاهم اهللا عز وجلَّ قبل أن يزكيهم رسول اهللا           أخذوا احلديث عن رسول اهللا      

 صحايب، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، من آذاهم فقد آذاين                أهللا يف   ا:  [ ينبهنا
مسؤولية ومسائل يقشعر منها البدن لو أدركنا مسؤولية وخطورة التجاهل          .  ]. فقد آذى اهللا   ومن آذاين 

يف أن نسمع قدحاً يف أصحاب رسول اهللا دون أن حناول الفهم ودون أن حناول العلم ودون أن حناول                   
 وكيف  ك ما هي حقيقة هذا األمر ودون أن نعلم أوالدنا يف مدارسهم ما هي أبعاد هذا احلديث،                رأن ند 

كان هؤالء الصحابة رضوان اهللا عليهم يتناقلون احلديث حفظاً وحياول كل منهم أن حيفظ بدقة، هذه                 
اختلفوا، منهم من كان كثري      و ، كانوا أمناء،  الفئة من الرجال الذين نقلوا لنا حديث رسول اهللا           

فعل أبو هريرة رضي    احلفظ ومنهم من كان قليل احلفظ، منهم من تفرغ للحديث واالستماع إليه كما              
اهللا عنه ومنهم من شغل باحلكم أو بقضايا خمتلفة ومن هنا جند أن الصحابة ال يستوون يف روايتهم                    

هناك صحابة كانوا قريبني ومل يرووا إال        و للحديث، هناك صحابة عاشوا ومل يرووا إال حديثاً واحداً،        
واية، لكن هنا عندنا قضية مهمة وهي أن        مثانية عشر حديثاً أو حنو ذلك، إذن ال يستووا كلهم يف الر            

 على ملء بطنه، وظل بالصفة، وظل       هذا الرجل الذي حنن بصدد احلديث عنه كان يالزم رسول اهللا            
، ويسمع منه، ويتتبع حديث رسول       على أقل من ملء بطنه، يسأل رسول اهللا          جبوار رسول اهللا    

 ألنه   هريرة معجزة يف رأيي من معجزات النيب         ، واحترمه الصحابة وقدروه وعرفوا قدره، أبو      اهللا  
ه رسول اهللا، ألنه قال أسألك يا رسول اهللا أن تدعو يل بعلم              ل بسط رداءه يف احلديث الصحيح مث دعا      

 له، أبو هريرة عندما نتبعه جند       ال ينسى، فدعا له وملَّ الرداء، فحفظه وبقاؤه معجزة من دعاء الرسول             
ت  ولقي كثرياً من القضايا اليت استجدت وكانت تتطلب أحاديث وروايا           أنه من الذين طال عمرهم،    

 حىت ال أجلم بلجا من نار،       مسعها، وكان يقول إنين أخشى أن أكتم حديثاً من أحاديث رسول اهللا              
ن كذب علي عامداً متعمداً     م:  وكان ينادي بصراحة وحيذر الصحابة أال أذكركم حبديث رسول اهللا          

اب رضي اهللا عنه قال يا أبا هريرة        طنادي م، وهلذا عندما لقيه عمر بن اخل       ي.  لنارفليتبوأ مقعده من ا   
قال )..  من كذب علي    (قال كأنك يا ابن اخلطاب تقول يوم روي لنا رسول اهللا            ..  أتذكر يوم كذا  

هذا عمر بن اخلطاب الذي أيد أبا هريرة، ونسمع رجاالً يتكلمون أن             ..  نعم، قال إذن هب فحدث    
!!  من اهللا ومن رسول اهللا       أال يستحون !  ا أبا هريرة وقال ال حتدث      اخلطاب أخذ درة فضرب      عمر بن 

أن يفتروا كذباً، وأنا أقول وأمامي صفوة من العلماء هنا ال يوجد حديث واحد ذا الشكل ومل حيدث                  
ب امن عمر بن اخلطاب أن ضرب أبا هريرة بدرة، ولكن كان ممن يقدرهم، ولكن لعمر بن اخلط                   

لكل هاجر يف خفية إال عمر بن اخلطاب، وقف وقال يا قريش إين مهاجر              اكة  ممذهبه، عندما هاجر من     
ما وافق على وفاة الرسول وفجع فيه لو ال         ..  الليلة فمن أراد أن تثكله أمه فليلقين خارج هذا الوادي         



 أَباَ أَحِد من ِرجاِلكُم ولَِكن      دما كَاَنَ مح  مأبو بكر الصديق الذي رده إىل احلق وقال أال تذكر اآلية             
واهللا كأمنا أمسعها الليلة، ولكنه رجل إذا مسع احلق رجع إليه،           :  الق  أَفَإين مات أَو قتِلَ     رسولَ اهللاِ 

عندما حدد املهور، جاءت امرأة تعترض وقالت له أحتدد املهور وهنالك آية يف كتاب اهللا عز وجلَّ                   
عمر بن  ..  ال أصابت امرأة وأخطأ عمر    ق  َءاتيتم ِإحداهن ِقنطَاراً  و  صذلك وذكرت له الن   حتول دون   

اخلطاب من القدوة والرجال الذين قدروا أصحاب رسول اهللا ومل حيدث قط أن ضرب أبا هريرة بدرة                 
  يأتون إليها أبو   يأتوا لعائشة عندما كانوا   ..  أو منعه من احلديث بل مسح له باحلديث، لكنه رجل دقيق          

كانت تعدل على أبو بكر وعلى عمر وعلى كبار الصحابة، هذا ليس             ..  هريرة واحلديث وتعدل هلم   
، فهذا األمر هو الذي دفعين لدراسة سرية هذا الصحايب           ختطئة ولكنها مداولة حلديث رسول اهللا       
جد يف مكان حديثه، رجل كان      مس و كان له مسجد يف بيته    ..  اجلليل الذي كان ورعاً تقياً كرمياً حافظاً      
 ودعا له، وأبو هريرة روى عن أيب بكر وعن جمموعة كبرية            على تقوى وعلى ورع أحبه رسول اهللا        

، وروى عن أيب بكر جمموعة من أهل العلم من الصحابة والتابعني مثامنائة فرد،              من صحابة رسول اهللا     
؟ لكنها الرغبة يف اإلساءة  حديث رسول اهللا      عن أيب هريرة خطأ؟ أكل هؤالء مل يعوا        واأكل هؤالء رو  

، ومن هنا   ألننا إذا قبلنا الطعن يف أحاديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قبلنا الطعن يف سنة رسول اهللا                   
ؤالء الصحابة واحلديث النبوي وكيف تسلسل وكيف        ه جاء اخلطأ أننا مل ندرس أوالدنا ومل نتعلم سرية        

ن م:  ( يوم قال  الذي وضع أسسه رسول اهللا      ..  لم مصطلح احلديث  حفظ وكيف روي واألسانيد وع    
طر اهللا امرءاً مسع مقايل فبلغه فرب مبلَّغ أوعى من          ع.  ).كذب علي عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار       

والصحابة جاؤوا من بعده حفظاً ورواية مث وضع علم مصطلح احلديث بكل             ..  سيةاأمور أس .  .سامع
وإذا وجد شبهة قليلة يف الراوي ضعف حديثه، فإذن         ..  حىت يتأكد من يروي   ..   رجالكم مسوا لنا ..  دقة

هذا العلم بكل أصوله وبعلم اجلرح والتعديل، كلها أمور تتطلب أن نتعلمها وأن نقبل عليها لنعرف                 
ف فعل هؤالء القوم، حىت أن مالك رضي اهللا عنه عندما يأيت إنسان يقول أريد أن أمسعك حديثاً                    كي
 وأنا على غري وضوء، رأوه جاء يف حلقة رجل          قول انتظر حىت أتوضأ، فال أمسع حديث رسول اهللا          ي

فيه واستحيت أن أمسع حديث     س  حيدث فرأوا مالك يدور مث انصرف قالوا مل؟ قال مل أجد مكاناً أجل             
وا كانوا على أدب وعلى تقوى وعلى صالح، يف الوقت نفسه ال جيامل              .. وأنا واقف  رسول اهللا   

لو أؤمتن أحدهم بيت املال     )  صواري املسجد (أحداً، ألن مالك يقول لقيت عند هذه الصواري مثانني          
ألن رواية احلديث هلا أصول، وهلا تفاصيل وهلا          ..عنهم  ولكين ما اجترأت أن أروي      ..لكان به أمني  

رواية احلديث ليست   يقول قد نلقي قوماً نقبل أيديهم نسأل الربكة ولكنا ال نروي عنهم،               ..مسؤولية
 وهذا فيه أمر اهللا الذي حفظه، حفظ        هذا علم خِدم، وهذا علم فيه أنفاس رسول اهللا            ..مسألة عادية 

فمن هنا عندما تصديت ملوضوع أيب هريرة          ..واألصل الثاين من أصول الشريعة اإلسالمية        الذكر،



وي على يد السيد علوي مالكي      شعرت بأين أعود إىل احلرم املكي الشريف يوم كنا ندرس يف احلصا            
نا لفو اهللا رغم انصرافنا بالزمان وانشغا     ..  والسيد حممد أمني كتيب والسيد إسحاق عزوز، هذه الصفوة        

وال حول وال قوة إال باهللا، إال أين شعرت بأن هذه مسؤولية أال نترك هذا األمر يتخطفه الناس حىت                     
رة قال لك ال أبو هريرة مكثر، ال يعرف أن أبا           أصبحت الناس تقبل أي حديث وإذا قلت له أبو هري         

أن هذا الصحايب   ى  هريرة مل يكثر وإمنا أبو هريرة قال احلق وروى بدقة األحاديث وهلذا عندما نر               
اجلليل كان يدقق يف كل حديث لديه، حىت أن اخلطيب البغدادي يقول كان عند أيب هريرة يف آخر                    

 قد   األحاديث، هذا األمر يدل على أنه رغم أن رسول اهللا            أيامه غرفة مليئة بالصحف اليت كتب فيها      
قرآن لكن يف آخر األمر كتب احلديث يف عهد رسول          المنع كتابة احلديث يف أول األمر حىت ال خيتلط ب         

، صحيح ما بوب ذا الشكل وال نظم ذا الشكل إال يف مرحلة متأخرة، ولكن كانت هناك                  اهللا  
حيفة الصادقة والصحيفة الصحيحة وصحيفة عبد اهللا بن عمرو بن العاص           الكثري من الصحف منها الص    

أحاديث رسول اهللا كما يقول شيخ من شيوخ         ..  ابات أيب بكر الصديق   كتوكتابات رسول اهللا و   
احلديث الشيخ خليل مال خاطر يف حبث نشره يف رابطة العامل اإلسالمي يقول لقد كتب احلديث يف                   

اية أيضاً عن اخلطيب البغدادي أنه قال ما من صحايب من صحابة رسول             ، ويروي رو  عهد رسول اهللا    
 إال وكتب أحاديثه أو أمالها أو دون يف حضوره، احلديث ما ترك ذا الشكل الذي يظن الناس أنه                   هللا

وممن؟ من رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه،        ..  أمر عادي أو يتقبلوا الطعن فيه بأي شكل من األشكال         
من التعرض هلم وأوضح لنا مكانة هؤالء       ا   ائتمنهم وحذرن  د اهللا هلم بالصدق، ورسول اهللا       ورجال شه 

الرجال ليس فقط يف رواية احلديث لكن يف كل شيء، من هنا حرصت على أن أطرح أمامكم بعض                   
اجلهد الذي وفقين اهللا سبحانه وتعاىل إليه، يف موضوع أسانيد أيب هريرة، فالنقطة األساسية هي أن                  

 ويف عهد أيب بكر وجيب أن نوضح هذه النقطة بكل جالء            احلديث النبوي كتب يف عهد رسول اهللا        
وجمموعة من العلماء معنا الليلة ليوضحوا أبعاد هذه النقطة أي أن من يأيت ليقول لنا كانوا حيفظون                   

مجاعة احلديث فنسوا بعضه أو غفلوا عن بعضه أو يستمعوا إىل كلمات شاخته وكلمات قولسري و                
ذه النقطة بنوع من االستهجان الذي يستغرب من رجال املفروض منهم أن             هل املستشرقني الذين تعرضوا  

يكونوا على دقة كما يقول شاخت ليس هناك حديث واحد صحيح يف رأيي، أيقبل علماء األمة مبثل                  
كل الذين درسوا   هذا القدح؟ وال حناورهم ونناقشهم ونظهر هلم البينات الواضحة، غفلنا عن البحث،             

 الفترة كانوا من املستشرقني بكل أسف، فجاء الدور األساسي الذي يؤدي إىل               لكاألحاديث يف ت  
صحوة العلماء وتصديهم وردهم، والعلم ال يرد إال بعلم وحبث ودقة يف هذه املسائل، أبو هريرة                   

فقد حضرت    ..كةم وعرف بصدقه ونشأ يتيماً وقاسى شظف العيش، أسلم يف            صحب رسول اهللا    
هذا غري  وملدينة،  ا ألنه أسلم يف     قشات لبعض األخوة يقول أبو هريرة قضى أشهراً مع رسول اهللا            امن



صحيح، وهذه من النقاط اليت جيب أن تكون واضحة ولعل اهللا سبحانه وتعاىل وفقين وأوضحتها يف                  
هذا األمر، أبو هريرة أسلم يف      وضح  أكتايب لكن إن شاء اهللا يف األحباث القادمة لدراسة بقية األسانيد س           

  باملدينة، وحضر مجيع غزوات رسول اهللا        سلم على يد الطفيل الدوسي مث حلق برسول اهللا          أكة و م
 يرسل يف البعوث     أرسله يف بعوث، فهل رسول اهللا        ماعدا خيرب والبقية، كان حيضرها والرسول       

بعواطف ولكن أقول ادرسوا حياة أيب هريرة        رجالً ال يأمتنه؟ كيف نقبل هذا الكالم؟ أنا ال أطالب            
 إال  ، مل يفارق رسول اهللا      لتعرفوا حقيقة هذا األمر، هذا الصحايب اجلليل كان يالزم رسول اهللا             

 العالء احلضرمي كان من أحرص الناس على السنة، كان رجالً حيب الطهارة ويكثر              يبحينما بعثه مع أ   
 ينصح الناس ويطبق األمر على نفسه وكان حكيماً عفيفاً وهلذا            البكاء من تقوى اهللا عز وجلَّ، كان      

عندما ندرس حياة أيب هريرة دراسة دقيقة جند أن هذا الرجل انقطع عن كل شيء وبقي يف الصفة ومل                    
 ورزق ثالثة أوالد ومنهم ابنته اليت تزوجها اإلمام سعيد بن املسيب،             إال بعد وفاة رسول اهللا       وجيتز

يقصد أبو  ( هلذا األمر، وهلذا عندما جاء رجل لطلحة بن عبيد اهللا قال له هذا اليماين                 أبو هريرة تفرغ  
شغل باحلديث وشغلنا بأموالنا    ..  ال:  قال  يروي أشياء ال نسمعها منكم، أو عجزمت عن ذلك؟        )  هريرة

هد له  ، ش وأهلنا ومسع ما مل نسمع وجرؤ على احلديث ومل جنرؤ، كان قريباً أكثر منا من رسول اهللا                   
 ولذلك رواياته مل تأت عبثاً بأي شكل من األشكال،           الصحابة بأنه يسمع ويقترب من رسول اهللا        

لبحرين ا  يفلعراق و ا  يفمشق و د  يفكة و م يف   رجالً ملتزماً بالسنة، كان حيدث عن رسول هللا          ن  كا
الب وكان أبو   ان بيته مفتوحاً لطالب العلم وأمد اهللا يف عمره حبيث كان له عدد كبري من الط                 كو

لنبوي كتب ونقل بكل    اهذا مما أيد أن احلديث      و..  هريرة يشجع الطالب على كتابة احلديث النبوي      
 ..دقة، وكان الناس ال يرونه إال اجتمعوا حوله كان وعاء رضي اهللا عنه من أوعية احلديث

هم أرضوهم  نكم لتقولون أبو هريرة أكثر واهللا املوعد، أن أصحايب من املهاجرين كانت تشغل             إ
ى ملء بطين أالزمة وأحضر إذا غبتم        ل ع والقيام عليها وإين كنت امرؤ مسكيناً ألزم رسول اهللا           

نَّ ِإ   اهللا ما حدثتكم بشيء    وأمي اهللا لوال آية من كتاب     ..   باحلفظ وأحفظ إذا نسيتم ودعا يل رسول اهللا        
 الِكتاِب أُولَئك يلْعنهم اُهللا ويلْعنهم      اَلْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس يف      الَِّذين يكْتمونَ ماَ أَنزلْنا ِمن اَلْبيناِت و      

 .الَّالِعنونَ
 ن م"لذلك كان حذراً من هذه الناحية، كان حيذر الناس من الكذب ويردد احلديث الذي يرويه                و

 ."كذب علي عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
روى عن فضل بن عباس بن         هريرة روى عن سيدنا أبو بكر الصديق، روى عن سيدنا عمر،           بوأ

عبد املطلب، روى عن أيب بن كعب، روى عن أسامة بن زيد، روى عن عائشة أم املؤمنني، وروى عن                   
  أيوب والتابعني وأبو بن مالك وأبو أيب هريرة جمموعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأنس



 .وي من هذا الصحايب اجلليليرة رضي اهللا عنه من أهل العلم مثامنائة كلهم حرص على أن هرير
لنقطة اليت ننتقل إليها اآلن وهي أن موضوع إكثار أيب هريرة عندما نعلم سرية هذا الصحايب                 ا

 ندرك ملاذا روى كل     ، ودعوة رسول اهللا     وفضل هذا الصحايب وقرب هذا الصحايب من رسول اهللا          
 نقطة مهمة أن علم احلديث ليس علماً سهالً هناك كثري من األسانيد                 األحاديث مث نأيت إىل     هذه

 أسانيده  - وهو حديث واحد     -والروايات حلديث واحد، حديث الذبابة مثالً له مثانية وستني رواية            
ه خمتلفة، فعندما درس العماء بكل دقة أحاديث أيب هريرة وجدوا أن هناك عدداً كبرياً من هذ                   

عدد من املعاين ويف    ..  إذا وقعت ..  احلديث إذا وقعت الذبابة فليغمسها    س  األحاديث مكررة مبعىن نف   
بعض األحيان جتد احلديث مروياً مكرراً باللفظ واملعىن يف بعض األحيان، فجمعوا هذه األمور املكررات               

 إن األحاديث الغري    وعزلوها ووجدوا أا تزيد عن أربعة آالف ومائة وعشرين حديثاً، مكررة، مث             
المثائة حديث، وجاء الشيخ منتصر الكتاين رمحة اهللا عليه واألعظمي أيضاً عمل يف هذا              وثمكررة ألف   

األمر ليوضحوا أن هذه األلف وثالمثائة حديث املروية رواها أكثر من صحايب مع أيب هريرة مبعىن أن                  
ى يب هريرة فجاء العمل الذي حرصنا عل      حىت احلديث هذا الذي يرويه أبو هريرة روي من غري طريق أ           

أن نقوم به يف هذا الكتاب والذي أكرمين اهللا سبحانه وتعاىل يف فترة من الفترات بعد أن جلست مع                    
بعض األخوة واألدباء وناقشتهم يف املوضوع وعزمت على كتابة هذا الكتاب عرضت كتايب على                

 ينخ حممد علي موزة والشيخ عمر اجليال       جمموعة من العلماء منهم الشيخ حممد علي مشعل والشي         
والدكتور عويد املطريف ومنهم جمموعة من األخوة واألحباب أمثال األخ هشام ناظر واألخ عبد العزيز               
خوجه، قراء، قلت اقرأوا هل جتدوا يف هذا الكالم ما يوضح موقف أبو هريرة رضي اهللا عنه، منهم من                   

ي اهللا عنه، ففي    رض جمموعة ممن افتروا على أيب هريرة        عدل، حرصت أن أوضح الشبهات اليت ألصقها      
اية األمر عزمت وتوكلت على اهللا وبدأت مع جمموعة من طالبنا بإدخال احلديث النبوي ألننا لنا                  

مسه مركز االقتصاد اإلسالمي ويف مركز آخر مركز صاحل كامل             القاهرة  امركز وهللا احلمد يف      
ركز آخر نتعاون   من و دألراص باحلديث النبوي ولنا مركز يف       للدراسات والبحث ومركز كمبيوتر خا    

معه ولنا اتصاالت مع بعض مراكز الكمبيوتر اليت تعمل على احلديث، تستغربوا جمموعة املراكز اليت                
فعندما أدخلنا األحاديث اليت رويت ورواها أبو هريرة رضي اهللا عنه            ..  تعمل على األحاديث النبوية   
ملكررات حذفت فطلعت أربعة ومائة     امثائة وسبعة ومخسني حديثاً، طلبنا       فوجدت مخسة آالف وثال   

وعشرين حديثاً، طلبنا األحاديث اليت رواها أبو هريرة طلعت ألف وثالمثائة حديث من الصحابة روى               
هذه األحاديث فوجدنا أن مجيع هذه األحاديث ما عدا ما يقل عن عشرة أحاديث رويت مع أيب                    

 إذن كل حديث    - أقل من العشرة     -يث  ادفرد به أبو هريرة فوجدناها سبعة أح      هريرة، فطلبنا ما ان   
رواه أبو هريرة رواه صحايب آخر، ورواه بغري طريقته، وموجودة يف علم احلديث ويف كتب احلديث،                 



رجعنا إليها كل ما جيب علينا هو أن نعود إىل طالبنا يف علم احلديث نعلمهم دراسات الكمبيوتر                    
 اآلن إذا أقول للشيخ الصابوين أو األخ اجليالين         ينون يف هذا العلم ويستفيدون منه، أل      وجنعلهم يغوص 

أو الشيخ موزة أرغب أحاديث يستحيل يقول يل جمموعة أحاديث بالسرعة اليت يسردها الكمبيوتر،               
اف، جيب أن نأخذ به، كنا نكتب بأقالم البوصة صرنا نكتب باألقالم احلرب اجل            "  حديث"واحلمد هللا علم    

طالب احلديث أن يتعلموا كيفية استخدام الكمبيوتر يف احلديث          ل  جيب أن نستخدمه وجيب على ك     
النبوي ألنه وهللا احلمد أصبحت العلوم متطورة وواجبنا أن نقف بشجاعة للدفاع ألن املكثر ليس أبو                 

لكن روت  ..  ت بالقليل هريرة وإمنا ستنا عائشة رضي اهللا عنها سنعود إىل أحاديثها وجند أا إمنا انفرد              
 .اها صحابة بنفس الطريقة باللفظ أ وباملعىن أو باملعىن واللفظرواألحاديث 
ذا هو ما دعاين للحديث إليكم الليلة وجزى اهللا خرياً أخي األستاذ عبد املقصود الذي أتاح                 ه

يف هذا  وكل ما أردت أن أقوله       "  أبو هريرة واحلقيقة الكاملة   "هذه الفرصة للمناقشة حول كتاب       
 وأخذ عنه   رضي اهللا عنه كان دقيقاً صادقاً راوياً مصداقاً صحب رسول اهللا               الكتاب أن أبا هريرة   

بكل دقة وأن الصحابة وثقوا فيه وأم قدروه واحترموه والتفوا حوله ومل حيدث يف الصدر األول أن                  
 ابن أىب زعيزع    نهريرة، أل طعن رجل واحد يف أحاديث أيب هريرة أو احتقر أبا هريرة أو استهزأ بأيب                

يقول إذا رأيت الرجل يستهزئ بصحابة رسول اهللا فاعلم أنه زنديق، كانوا حيترمونه وواجبنا أن حنترم                
هذا العلم وأن نقبل عليه وأن نعلم أوالدنا كيف يغوصوا يف هذا العلم ألن طالب احلديث إذا دخلوا                   

يف ذلك شك أن عملنا يف احلديث       ا  قيقة وم بعلومهم وفهمهم وآفاقهم استطعنا أن نصل إىل لب احل         
 ونعلم الناشئة فنحن نقدم على عصور فيها حتديات         النبوي عمل جليل ألننا خندم أحاديث رسول اهللا         

 كثرية وال بد أن يكون الزاد قوياً عندنا، وزادنا هو اإلميان باهللا عز وجلَّ وحمبة سيدنا رسول اهللا                     
 نستطيع أن نثبت على ذلك إذا مل نتعلم فعالً فضل احلديث النبوي                وصحابته الكرام وال   تهوآل بي 

وأسس احلديث النبوي وسند احلديث النبوي وكلما جيب أن نعرفه أسس احلديث النبوي ومصطلح               
احلديث ما هي أسسه لنعرف أن هذا العلم علم عظيم، وقد جيرح الرجل بكلمة عرفت عنه أو املوقف                  

، شدة ال جياملون يف     )ركن كذب (أو  )  كذاب( قد تأيت لرجل يسمى       وهلم تعريفات شديدة   عفأو لض 
ذلك، لو كان رجل مسع حديثاً واحداً فقط مسعه من الشيخ الصابوين وأراد يف مناسبة أن يقول مسعت                   

ا يقولوا مدلس رغم أن احلديث صحيح والرواية صحيحة لكنه رفع السند م           ..  كذا عن جدي الصابوين   
وإن شاء اهللا   ..  علم عظيم وفيه دقة   ..  سألة ليست مزحاً وليست عادية     امل..  عاصر جده الصابوين  

تسمعوا من علمائنا ولكين فقط أردت أن ألقي الضوء على هذه القضية وأشكر كل من حضر وأسأل                  
 وأن نتعلم وال ضرورة      وعن أحاديث الرسول     اهللا أن جيعلنا عوناً للدفاع عن سنة املصطفى          

قبل مبسؤولية وبعلم لنتعلم ونعلم أوالدنا ونعلم طالبنا وخاصة طالب احلديث           للعاطفة اآلن املهم أن ن    



ونظراً إىل أن األستاذ األخ أمحد حسني فتيحي قد ذكر موضوع            ..  كيف يتعاملوا مع هذا املد اجلديد     
 قد أدب الصحابة، والصحابة أدبوا       يقول لقد أدبين ريب فأحسن تأدييب، فهو         هو و تربية الرسول   

م والتابعني إىل أن وجدنا من أدبنا، ويف هذه الليلة يوجد معنا أستاذ من بقية أساتذة مدارس                   أوالده
مسحت بس  و   أستاذ قاسم ل   -الفالح األستاذ قاسم شاويل أطلب أن يقف فقط لنحييه ألين سررت             

 . هذا أستاذنا درسنا مع األستاذ عبد الرمحن دوم-تقف 
 

ات اليت قضيناها معكم واآلن أطلب من األستاذ حممد          حلمد هللا والشكر هللا على هذه اللحظ       ا
عوامه أن يلقوا الضوء وأرجو أن خنتصر بقدر اإلمكان ألن الناس فعالً يف حاجة إىل دقائق، الناس يف                   

منكم وكأنكم تعطوهم املفاتيح حىت ينطلقوا إىل ما هو أكثر، تفضل فضيلة                حاجة إىل زاد يتعلمون   
 .الشيخ

 

األستاذ السيد عمر اجليالين نطلب منه اآلن أن         ..  شكراً لفضيلة الشيخ  :  مد عبده مياين   حم -
 :يشارك يف هذه األمسية تفضل يا شيخ

 

لينا بأال يتكرر نفس    عرجاء باعتبار أن املتحدثني كثر أود بأن يتفضلوا         :  بد املقصود خوجه   ع -
تعم الفائدة قبل ذلك    األمر الذي مسعناه وأن يعطونا إضافات جديدة حىت نترك اال ألكرب عدد و              

أستأذن أستاذنا الدكتور حممد عبده مياين، األسئلة اليت وردتين كثرية ولكنها يف غري املوضوع، نريد أن                
 يكون احلوار يف نفس اإلطار الذي نتكلم        حىتتكون األسئلة رجاء يف نفس املوضوع وأن تكون موجزة          

 ..عنه
 .كراً جزيالًش
 

 ))مر اجليال�ي علشيخ المةك((
لْ نقِْذف ِبالْحق علَى اَلباِطِل فَيدمغه فَِإذَا هو زاِهق         بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا القائل        ب

 بصفات ال تليق مبقامام     هلم الويل الذين يصفون أصحاب النيب       ..  معن  ولَكُم الَويلُ ِمما تِصفُونَ   
حيمل هذا العلم من كل خلف عدو له، ينفون عنه حتريف            "الشريفة، والصالة والسالم على القائل      
ا الدين  لو وعلى أهله الطيبني الطاهرين وأصحابه الذين مح        "القالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني    

 فرضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعلى هلم املقامات الرفيعة اليت يستحقوا إزاء ما آمنوا برسول اهللا                  
 الذين طهرهم اهللا وزكاهم وعلمهم الكتاب        بذلوا ومحلوا من شرعه الشريف       وعلى آله ومقابل ما   

سوالً منهم من يتلوا آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة،          ر واحلكمة، هو الذي بعث يف األميني     



 أن يكون   فال غرابة أن يكون من هؤالء املتعلمني الذين علمهم اهللا عز وجلَّ وعلمهم رسول اهللا                  
 . هذا العامل العظيم أبو هريرة رضوان اهللا تعاىل عليهفيهم

ه وشكر اهللا له صنيعه إذ كشف احلقائق وبينها وأظهرها          يشكر اهللا للدكتور حممد عبده مياين سع      و
 .وضوح الشمس يف رابعة النهار، فكافأه اهللا وأعظم الكفاء وجازاه وأعظم اجلزاء

 وعوامة تاؤها تاء مبالغة ال تاء        -يخ عوامة   ما موضوع أيب هريرة ومروياته فكما تكلم الش        أ
آله وأصحابه مذهب أهل السنة الذي أمجعوا عليه تعديل أصحاب             وعلى  إن أصحاب النيب     -تأنيث  
 مجيعهم بدون استثناء ومع هذا التعديل الذي صدر من أهل السنة فقد ذكروا أم متفاوتون                 النيب  

إال ،   ريب فيه وال شك أنه ال يطعن يف مثل أيب هريرة إال زنديق              يف املكانة واملرتلة كما ال خيفي مما ال       
ملحد زنديق أو مبتدع ينكر فضل الصديق، فجزى اهللا الدكتور خرياً على هذه األنوار الكاشفة اليت                 
كشفت ما كان خيتلط يف بعض األذهان من شكوك حول مروياته مما جاء يبثه أعداء اإلسالم للنيل من                   

 . مصدرها الثاين السنة النبوية ومنرسالة النيب 
ديث النبوي الذي أشار الدكتور إليه وعلم احلديث، فاألمة اإلسالمية تباهي مجيع              حلما عن ا  أ

األمم يف مجيع أعصرها بأنه ال يوجد لدى أمة من األمم علم كهذا العلم ال من حيث دراسة أسانيده                    
م هب هلؤالء احملدثني ال تراهم إال وكأ      وكشف رواا وال من حيث احلديث عنها حىت أنك عندما تذ          

يتحدثون عن رواة سبقوهم بأعصر وإمنا كأم يتحدثون عن آبائهم وأمهام وأوالدهم، أما نقدهم                
للمنت وحديثهم عن املنت فحدث وال حرج وكما ذكر الشيخ عبد املقصود جزاه اهللا خرياً أال تكون                   

ه اهللا أفضل   زايته هذا للنقاش العلمي والبحث العلمي ج       هناك إطالة، وباملناسبة فشكر اهللا له فتح ب        
اجلزاء ذه املناسبة ينبغي العناية بعلم احلديث ودرسه ومتحيصه وتوجيه الشباب وطالب العلم إليه                
واالستفادة من احملدثات العصرية كالكومبيوتر وغريها لبثه ونشره وإشاعته وحبذا لو اضطلعت               

هذه الدراسات    مركز لدراسة احلديث النبوي يكون له عناية مبثل        فتح  بم القرى   أجامعات كجامعة   
وصلى اهللا على   ..  كل اخلري ..  وكشف الشبهات اليت تلقى حول السنة النبوية ويف ذلك اخلري كل اخلري           

 .سيدنا حممد وآله وصحبه
 

 ))لصابو�ي الي عمد حملشيخ اضيلة فلمةك((
 : اً، تفضل يا شيخجزاه اهللا خري "مد علي الصابوينحم"ضيلة الشيخ ف
 :لصالة والسالم على رسول اهللا وبعداسم اهللا، وب
 وإذا بنا   استمعنا يف مقدمة تعريف احملتفى به أنه أستاذ جامعي خترج يف موضوع يتعلق باجليولوجي             ا

نفاجأ بأستاذ عظيم قدير وعامل وشيخ وحمدث ومفسر ليس جيولوجيا كما مسعنا فقط وإمنا هو رجل علم                 



اد اهللا، وسيدنا أبو هريرة يروي لنا هذا احلديث          ب أحب رسول اهللا فأحبه اهللا وأحبه ع        وفقه ودين، 
ذا أحب اهللا عبداً نادى جربيل فقال ياجربيل إين أحب فالناً            إ:  يقول رسول اهللا    "الشريف فيقول   

 حيب فالناً   إن اهللا :  فأحبه، قال فيحبه جربيل، مث ينادي جربيل يف املأل األعلى يف السماوات العال فيقول             
ومصداق هذا يقول قال اهللا عز وجلَّ يف          "حبوه قال فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض          أف

ال ابن عباس حيبهم    ق  نَّ اَلَّذِين َءامنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرحمن وداً         ِإ:  كتابه العزيز 
 .وحيبب إليهم عباده

، كل كالم رسول اهللا معجز ولكن        من معجزات رسول اهللا      ام عن قصة قصرية لكنه    أحدثكس
هناك أخبار وأحاديث جتدها تنطق بروعة اإلعجاز يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه فيما رواه عنه أهل                   

 أسلم هو رضي اهللا عنه وكانت       -احلديث بسند صحيح قال كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي             
فكان يذكرها بني احلني واحلني والفينة والفينة يدعوها لإلسالم، كنت أدعو أمي إىل                -  أمه مشركة 

 شتمت وسبت رسول    -اإلسالم فتأىب علي فدعوا يوماً إىل اإلسالم فأمسعتين يف رسول اهللا ما أكرهه               
رسول ، دخل على    و رسول اهللا    حن  ماذا يصنع؟ أمه، أيضرا؟ ترك البيت وذهب مولياً وجه          -اهللا  

ما لك يا أبا هريرة؟ ملاذا تبكي؟ فقال يا         :  اهللا وعيناه تدمعان، يبكي بكاًء شديداً فقال له املصطفى          
. رسول اهللا كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي، فدعوا اليوم إىل اإلسالم فأمسعتين فيك ما أكره                 

، وهذا من معجزاته سرعة إجابة        قال فدعا رسول اهللا   ..  بها إىل اإلسالم  قلفادع اهللا هلا أن يهدي      
دعائه، دعا اهللا هلا أن يهدي قلبها ويشرح صدرها لإلسالم، قال أبو هريرة فرجعت مستبشراً بدعوة                 

عله بعد أشهر أو بعد سنني       ل ، لكن ما كان خيطر على باله إن الدعاء سيستجاب فوراً،           رسول اهللا   
 -وأردت أن أدخل البيت فسمعت خشخشة املاء        يهدي اهللا قلبها لإلسالم، قال فرجعت إىل البيت          

 قالت على رسلك يا أبا هريرة، انتظر، ما كان عندهم محامات، يف مدخل الدار تغتسل                 -تصب ماء   
انتظر، قال فاغتسلت مث    ،  املرأة ويغتسل الرجل، بيوت متواضعة، أمور سهلة، قالت على رسلك           

أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول         :  خرجت وفتحت له الباب وقبل أن يكلمها بكلمة قالت        
 وأنا أبكي من شدة الفرح، يف املرة األوىل جاء يبكي من            قال أبو هريرة فرجعت إىل رسول اهللا        ..  اهللا

مالك يا أبا هريرة؟ قال يا      :   من شدة الفرح، فقال له رسول اهللا         كيشدة أمله وحزنه، وهذه املرة يب     
 ربه  ب اهللا دعوتك وهدى أم أيب هريرة لإلسالم، فحمد رسول اهللا             رسول اهللا أبشر؟ فقد استجا    

ول اهللا، أدع اهللا أن     رسوأثىن عليه مث أراد وطمع يف دعوة أخرى من رسول اهللا له ولوالدته، قال يا                 
 وقال اللهم حبب أبا هريرة وأمه       حيببين أنا وأمي للمسلمني وحيبب املسلمني إلينا فدعا له رسول اهللا            

فما رآين مسلم وال مسع يب مسلم إال أحببين أنا          :  يقول أبو هريرة    ..ملسلمني وحبب املسلمني إليهم   إىل ا 
فلنحب هؤالء أصحاب رسول اهللا، الذين أثىن اهللا عليهم         ..   رسول اهللا    ةهذا كله من أثر دعو    .  وأمي



نهم؟ نسأل اهللا أن    فماذا بعد رضاء اهللا ع    .  بقول حممد رسول اهللا مث يقول رضي اهللا عنهم ورضوا عنه          
 .يرزقنا حمبتهم وأن يسلكنا يف عداد الصاحلني الذين حيبهم اهللا وحيببهم إىل عباده

 :احلمد هللا رب العاملنيو
 

يا أخوان األسئلة اليت لدي كثرية وتفوق رمبا أي اثنينية أخرى ولكن            :  بد املقصود خوجه   ع -
أرجو أن يتفضل األساتذة    ف)..  قيقة الكاملة أبو هريرة واحل  (كلها يف غري املوضوع، حنن هنا ملناقشة         

د أن يتكلم أن يعطينا إضافة إذا       يالكرام وأن يعطوين أسئلة خمتصرة حول املوضوع حىت أرجو من ير           
لديه، وإال لن نستفيد من هذه األمسية، ألنه حنن هنا الليلة ملناقشة كتاب الدكتور حممد عبده مياين                   

، وقد وزع الكتاب على بعض علماء ودعي هؤالء         )قيقة الكاملة أبو هريرة واحل  (الذي يف ضمن إطار     
أنا ما أستطيع أن أوزع ألف نسخة،       ..  وبعضهم مل يلب  ة  العلماء ومع األسف الشديد بعضهم لىب الدعو      

وزعت ما أستطيع، ال أنفي أن األمر يستوجب أن أوزع مخسة آالف نسخة لو استطعت ولكن هذا                  
طعت ووزعت على أهل االختصاص، وأقدر ظروف من مل متكنه            شيء غري ممكن، فوزعت ما است      

يف نفس املوضوع حىت    ة  الظروف من احلضور ولكن أرجو أن يكون احلديث يف نفس املوضوع واألسئل           
تعم الفائدة، اآلن عندي أسئلة كثرية ملعايل الدكتور ولكنها بعيدة كل البعد عن املوضوع، ال ميكن أن                  

أرجو أن يعيد األساتذة الكرام إذا تفضلوا األسئلة يف نفس املوضوع، ومن            ف.  نطرحها وال نستفيد منها   
 .يريد أن يتحدث بإضافة فأنا مستعد أن أعطيه الكلمة

 
 

 ))الد كتيب خيخنا شضيلة فلمةك((
 سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم على أشرف األنبيـاء ب -

 ..نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيواملرسلني سيدنا ونبي
 :ما بعدأ

 

 اخللق الذين   هردت أن أقف ألنين دائماً أتكلم وأنا أقف خطيب مجعة وأريد أن أرى وجو               أ
أما قول الشيخ األستاذ عبد اهللا      ..  حضروا من املشيخة والزمالء وأقول كلمة يسرية وأعدكم ال أطيل         

رسنا على شيخ امسه    دكة و مدرس يف دار احلديث يف      احلصني وأشار إىل علم أصول احلديث فإنا كنا ن        
ه حممد علي أمحدين كلهم     مسالبناين حممد واضع علم كتاب علم أصول احلديث، ورجل من املصريني ا            

م القرى  أال ينكرون تلك املشيخة، وعلي اهلندي، هؤالء أساس يف علم احلديث، وأنا أطلب وعميد                
 ثل ما كان لدى رجال مشيختهم الذين مم القرى، أيث يف جامعة ضر بيننا أن جيعلوا نصيباً لعلم احلدحي



كتور، وكما قال وسبقين إىل هذا      دجلسوا للعلم يف حصاوى املسجد احلرام ويعلم هذا أخي ال         
أستاذي الصابوين حينما أشار إىل احلب وحب أيب هريرة وأمه، وحب حممد عبده انبثق من حبه أليب                   

نتم تعلمون أا شيء من احللو      ألشام  ا العوامة، والعوامة عند أهل      هريرة، فاحلب خلق حباً، مث ذكر     
تعليق بسيط وإمنا أريد أن     ..  ه أخي من أهل اجلنوب    ينسميه اللقيمات، يعوم يف العسل، هذا ما أشار إل        

ا يعوم يف   ملشام  اأغري جمرى احلديث ولكن يف صلب املوضوع فيما حنن فيه، العوامة قلت لك عند أهل                
لرياض اا يكون ذلك ما أشار إليه، وأشري إىل أيب رية حممود أبو رية دكتور درس يف جامعة                   العسل، رمب 

أضواء (جترأ وكتب عن أيب هريرة وجترأ جرأة كاملة وألف كتاباً مساه ختفياً               مبا يف زمن مضى هو الذي     ر
 ونشر الطبعة   وليس هو أضواء وإمنا حط يف قدر هذا الصحايب اجلليل حط شديد،           )  على السنة احملمدية  

األوىل، الثانية، الثالثة، حىت وصل إىل اخلامسة وهذا حدث رغم أن الذي قدم للطبعة األوىل هو                   
ور طه حسني وأشار إليه قال له يا أخي أنت تقول يف كتابك أن أبا هريرة يصلي خلف علي بن                     كتالد

و يف  أملدينة  الي يف   أيب طالب ويأكل عند معاوية، فكيف تسىن له ذلك؟ هذا كذب يا أخي فكيف يص               
ي قدم  ذأكل عند معاوية؟ يا أخي كفاك هذراً أن تنقل هذا اهلزل، أال يكفيه ال             يلكوفة و او يف   أربالء  ك

 يف آخر   له من جنسه أال يكفي هذه اإلشارة، لقد أساء إىل أيب هريرة إساءة عظيمة، فقد قال النيب                   
كان يعلمنا حيىي أمان وهو من علماء       ..  من آذى أصحايب فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا         :  حديث

راية وإسناداً، املصطلح مهم ال يقول أحدهم        وداحلرم الذين اعتنوا بعلم احلديث عناية كاملة رواية          
 كيف صار ضعيفاً هل ضعفه يف       ما هي أقسام الضعيف؟   ..  ويقف يف مسجد أو يف جامع ويقول ضعيف، أل        

 .  الدكتور حممد عبده شيئاً من هذا ومدح ناساً حيفظون املتوندرايته أو يف روايته أو يف متنه وقد ذكر
 قال أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه، فيما يرويه أصحـاب  ..ذكر رواية واحدة وكونوا معيأ

املستدركات ومنهم يف باب الترهيب كاملنجري قال كنا أهل الصفة نأوي إىل املسجد عند رسول اهللا                 
      أبو هريرة أخذ احلديث      .. مال وال نأكل شيئاً فنبيت طاوين من اجلوع        ، ما لنا مأوى من أهل وال

نه، قال كنت أخرج من املسجد وأكاد أطيح من شدة اجلوع وكنت إن سقطت تنادوا                طعلى ملء ب  
علي األطفال خارج املسجد، حيسبون أين جمنون، ولكن يف مرة خرجت من املسجد فخرج أبو بكر                  

ومل   ..قال هي يف مكان كذا مث ذهب        ..عرف هذه اآلية، ولكين أعرفها    فقلت له يا صاحب رسول اهللا أت      
أريد منهم أن يستتبعوين فأنا جيعان أريد طعام، فخرج            ..خرج عمر فقلت أتعرف هذه     ف ..يستتبعين

قلت   .. فلما رآين تبسم، صلوات اهللا وسالمه عليه، فهو نيب وال خالف يف ذلك، فقال أبا هر                النيب  
 عليه الصالة والسالم عنده إناءاً ملئ لبناً،        ، فوجد رسول اهللا   ، فتبعته حىت جئنا بيته      لبيك، قال اتبعين  

وقال من أين؟ قالوا هدية، منحونا إياها جرياننا، قال فأخذه وقال أبا هريرة قلت لبيك، كأنين فرحت                  
وقلت ما  ألنه سيعطيين هذا اإلناء ألشرب، قال فاذهب إىل أهل الصفة وادعوا يل إياهم، فذهبت                 



فجاؤوا وقال أدخلهم فدخلوا، قال أبو هريرة خذ اإلناء،         ..  أكلون ي أذهب الصفة، ثالمثائة ال   !!  هذا؟
ومل يقل يل أشرب أنت أوالً، وقال أعطهم، وصار كل من شرب خرج، كل من شرب خرج، وأنا انظر                   

..  اهللا وسالمه عليه   يف اإلناء، واإلناء كما هو، وكل من شرب خرج، حىت مل يبق أحد، فقال يل صلوات               
لذي فقدناه يف علم احلديث، وكيف يكون احلديث، وكيف يكون طلب العلم،              ا انظروا إىل األدب  

أنت ..  قال ال ..  يا أبا هريرة من بقي؟ قلت أنت وأنا       :  وكيف يكون العلماء، قال فقال يل رسول اهللا         
 .ربت، مث شرب النيب قال فأعطاين فش.. يا أبا هريرة ساقي القوم آخرهم شراباً.. وأنا

 .والسالم عليكم.. لوا على رسول اهللاص
 

يا إخوان الساعة اآلن قاربت احلادية عشر والنصف، عندي من األمساء           :  بد املقصود خوجه   ع -
الدكتور حممد عمر زبري، فضيلة الشيخ حممد علي موزة، الشيخ السبيع احلاكمي، إذا كان               ..  الكبرية

أما بالنسبة لألسئلة فنظراً ألنه مل يأتين أسئلة أخرى يف املوضوع، وأنا            ..  فضلألي منهم تفضالً إضافة فيت    
أن أحيل هذه األسئلة إذا وافق معايل الدكتور إليه وأرجو منه باعتبارها بعيدة عن              :  اقترح عليكم اآليت  

 ذا ه موضوع كتاب حياة الصحايب اجلليل أن يرد عليها وأنا أعد بنشرها يف كتاب االثنينية وبالشكل               
 .رمبا أكون قد وضعت معادلة مقبولة

 

 ) )بيع  احلاكمي سلشيخ  المة ك((
  وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني الواقع أن سم اهللا الرمحن الرحيمب

خصائص معايل الدكتور كثرية جداً وقد زاملت معايل الدكتور فترة من العمر قبل أن يكون مديراً                  
 كان مديراً وبعد ذلك، تلك خصائص وسجايا رفيعة جداً، ال ميكن يل يف مثل هذا املوقف                  مث ملا  ةللجامع

ويف مدة قصرية أن أعدد املزايا الكثرية ملعايل الدكتور واحلقيقة الصفة اجلامعة كما يقولون هي حبه                  
ماعية، يف  ه االجت نتللخري، فهو رجل خري، يطمح كثري من الناس أن ينال مرتبة معايل الدكتور يف مكا               

ثرائه، يف لقبه معايل، يف تلك األومسة اليت حصل عليها من جهات عديدة لكن يف نظري أن كل ذلك ال                    
، وأراد منا أن نعلم أبنائنا حب رسول اهللا         ، ولقد أحب رسول اهللا      يساوي مقدار حبه لرسول اهللا      

ا حىت يف املأل األعلىلك، ت ا ويفخر خصائص يفخر . 
 

 هذا الكتاب الذي ألفه زميلي وصديقي معايل الدكتور فإذا يب أجد أول صفحة               نت أنظر يف  ك
، قال  قال رسول اهللا    :   رواه سيدنا أبو هريرة رضي اهللا عنه قال        أطالع فيها حديثاً عن رسول اهللا       

هللا أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم                   ا
أطمح أن ينال ذلك صديقي وحبييب معايل األخ الدكتور،         ..  "ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني        ف"



، احلقيقة أن علم احلديث، كما ذكر       ر، هذا جانب، اجلانب اآلخ    هذه املرتلة الكربى حببه لرسول اهللا       
علم الرجال، حىت   معايل الدكتور علم ال يوجد يف علوم الدنيا كلها علم مثل علم مصطلح احلديث، و              

أن األحاديث اليت رويت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم قد حمصت وهناك درجات من احلديث،                 
 فيها اآلحاد وفيها املتواتر وفيها املنت وفيها السند، هذا           تواترت األحاديث املنقولة عن رسول اهللا       

ريد أن أضيفها وهذا ما طلب مين، ال        النقطة اليت أ  ..  العلم اجلليل أشار إليه الدكتور وجيب االعتناء به       
 له  لدعوة رسول اهللا    ..  يستغرب أبداً عن سيدنا أيب هريرة أن يروي مثل هذه األحاديث حىت بكثرا            

باحلفظ من الذي يشك يف أن دعوة رسول اهللا غري مستجابة، والدليل على ذلك هو ما رواه سيدنا أبو                   
احلاضر لألسف يعتربون النقل عن طريق السمع أضعف من         هريرة رضي اهللا عنه، ولكن الناس يف زمننا         

.. ليت ترى إما بالعني أو تلمس     واالنقل عن الرؤيا وعن احلس، ولذلك ال يصدقون إال األشياء احملسوسة            
ال غرابة يف وقتنا احلاضر أن جند كثرياً من الناس وهنالك أمثلة كثرية يف موريتانيا بعض الناس له حافظة                   

ألحاديث وحتفظ من الشعر وحتفظ مئات اآلالف من األبيات الشعرية وكذلك وجد من             قوية حتفظ من ا   
فاحلقيقة هناك أدلة مادية دامغة وهذه من فضل حفظ         ..  فةحيفظ القرآن حىت بعدد األحرف وبطرق خمتل      

هذا الذكر حفظه اهللا تعاىل عن طريق حىت أن نراه حمسوساً يف عاملنا احلاضر من رجال                 ..  هذا الذكر 
 .ريين حفظوا رمبا أكثر مما رواه سيدنا أبو هريرة، هنالك أدلة مادية على ذلككث

 معرفة األحكام الشرعية إال بالشطر اآلخر الذي هو          النقطة اليت أريد أن أضيفها ال ميكن لن        ا
السنة، فالقرآن آيت بالكليات كما يقولون يف علم األصول، وكليات الشريعة، ولكن تفصيل هذه                

كن لنا أن نعرف كيف نصوم وكيف نزكي كيف نصلي لوال تلك األحاديث اليت أعطتنا               الشريعة ال مي  
مهم جداً حلفظ الشريعة عن طريق السنة فالسنة مكملة وجزء          ب  األحكام الشرعية جبملتها، فهذا اجلان    
 .لقرآن يأيت بامل والسنة تفسره وتوضحها.. ال يتجزأ من الشريعة ومن القرآن

 .ة اهللالسالم عليكم ورمحو
 

 ))مد علي موزة حملشيخ اضيلة فلمةك ((
النبيني وعلى أزواجه     حلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد خامت             ا -

 .الطيبات الطاهرات أمهات املؤمنني وعلى آله وصحبه أمجعني
ى أدبياً وعلمياً   زجي الشكر والتحية لعميد هذه االثنينية الذي جعل هذه الدار العامرة منتد             أ

وثقافياً رفيعاً ال يضارعه وال يكاد يشاه أحد من أندية األدب أو حىت من اجلامعات مع احترامي                    
امعات كلها، كما أشكر وأهنئ أستاذي اجلليل معايل الدكتور حممد عبده مياين على ما وهبه اهللا                  جلل

أبشر يا معايل   :   وأقول له  .. وحب ألصحاب رسول اهللا      سبحانه وتعاىل من حب لرسول اهللا        



ماذا أعددت هلا؟ قال ما أعددت      :   مع من أحب، قال ذلك لرجل      رءامل:   قال الدكتور فإن رسول اهللا     
 .، فقال له إنك مع من حتبهلا كثري عمل ولكين أعددت هلا حب رسول اهللا 

يف "  كومبيوترال"يها األخوة الكرام يف مسألة التكرار يف األحاديث رجعت إىل املربمج اآليل               أ
فوجدت أن الصحابة الذين رووا هذا      ..  اً فليتبوأ مقعده من النار    دمسألة حديث من كذب علي متعم     

عدد الروايات اليت   ..  احلديث يزيد عن العشرين، منهم اخللفاء األربعة، وأبو هريرة أحد هؤالء الرواة           
مخس وعشرين رواية، معىن    عن أيب هريرة يزيد عن      ..  من كذب علي متعمداً   :  روي ا هذا احلديث   

ال أن أبا هريرة قد روى كذا ألفاً من احلديث أن هذه األحاديث ميكن إرجاعها إىل عدد                 يقذلك أنه ملا    
وأسرع فأقول أن الرجل الذي     ..  قليل قد ال يتجاوز ألفني أو ألف ومخسمائة من األحاديث الشريفة           

أنه ن  ني واملستغربني أمحد أبو رية وال أظ      جترأ على أيب هريرة جرأة سبقت كل من سبقه من املستشرق           
 أظن أنه درس يف جامعة إمنا كان على مائدة جمالس طه            الململكة و اكان أستاذا يف جامعة من جامعات       

 يف دعوته   حسني فكان صديقاً خملصاً لطه حسني، هذا الرجل كشف نفسه بنفسه وصدق رسول اهللا               
ويف ذلك قال أبو هريرة فما مسع       .  ؤمنات إليهما املؤمنني وامل   عندما قال اللَّهم حبب أبا هريرة وأمه حبب       

والذين أبغضوا أبا هريرة ليسوا مؤمنني قطعاً وإليكم الدليل القاطع أيها           ..  يب مؤمن وال مؤمنة إال أحبين     
األخوة من جمالس الدكتور طه حسني رمحه اهللا، حممد الدسوقي رجل مسلم عمل أمني سر لعميد األدب                 

يف عقده األخري من حياته وحملت يف خاطره خاطرة مجيلة، ومهمة             ٧٢  -  ٦٤ حسني ما بني     الدكتور طه 
جداً، أن يسجل ما يدور بني الدكتور وأصدقائه وزمالئه، وما يصرح به الدكتور وما يبديه من آراء،                  

هذا الكتاب يكشف فيه حقيقة هذا الرجل        ..  وكتب بعد ذلك كتاباً أصدره بعنوان أيام طه حسني         
يستغربه كثري من الناس كيف يتجرأ مؤمن على أن يهني صحابياً من أصحاب             ي  زيل االستغراب الذ  وي

، بل قمة من قمم الصحابة الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني وهو أبو هريرة، فقد                 رسول اهللا   
م ما جاء يف    يكأسرف يف احتقار هذا الصحايب إسرافاً مل يصل إليه أبناء الشوارع كما يقولون وأقرأ عل              

 زار العميد مساء هذا اليوم الشيخ حممود أبو رية واألستاذ حممد جاد الرب               ١٠/٧٤هذه املفكرة يف    
وتطرق احلديث إىل   ..  وقال العميد للشيخ لقد هجرتنا طويالً وسأل الشيخ العميد عن الكتاب اخل             

 يف اإلذاعة املرئية يتلو من      رهاألزهر وشيوخه فقال األستاذ جاد الرب أن من املؤسف أن شيخ األزهر ظ            
هل تعتقد يا سيدي    :  فسأل الشيخ أبو رية الدكتور طه حسني       ..  كتاب يف مناسبة اإلسراء واملعراج    

الدكتور أن قصة اإلسراء واملعراج صحيحة فأجاب العميد إن اإلسراء صحيح ال شك فيه ألن اآلية                 
إن جملة  :  قال الشيخ أبو رية   ..   أن اخل  ركواضحة يف افتائه أما قصة املعراج فأنا أشك يف صحته وأذ           

انتبهوا إىل  (شرت يل مقاالً بعنوان بعض ما أعرفه عن طه حسني           نلسعودية  اقافلة الزيت اليت تصدر يف      
تتعلق بألفاظ  ..  هذا كالم حممود أيب رية    ..  ولكن الة حذفت منه فقرة هامة جداً      )  الكالم فهو هام جداً   



ضعوا (أتذكر يوم قلت لك وكنا منفردين       :  ن هذه الفقرة فقال الشيخ    يد ع مالقرآن الكرمي، فسأل الع   
إن معاين القرآن من عند اهللا ولكن ألفاظه من عند النيب فبدا عليك االمتعاض               )  خطاً حتت هذه العبارة   

ا هذه الفقرة حذفته  ..  وقلت يف هلجة يشوا االنفعال هذا غري صحيح فالقرآن لفظاً ومعىن من عند اهللا             
لكيال أطيل  ..  وكنت أنوي من وراء ذكرها الرد عن بعض من يطعن يف عقيدة الدكتور طه حسني              الة  

أهنئ أبا رية ذا القول الذي أثبت فيه صحة معتقد            ..  عليكم وأمامي مثل هذه األحاديث الكثري      
 . الدكتور طه حسني ولكن بعد أن أثبت أنه كافر مبا أنزل اهللا ومبا جاء به رسول اهللا

 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالو
 

تفضل يا معايل الدكتور، األسئلة بني يديك وأترك لك املايكرفون تلقي           :  بد املقصود خوجه  ع  -
 .األسئلة وجتيب عليها

 

أوالً شكراً، وأهنئكم وأهنئ نفسي على ما وفقنا اهللا سبحانه           :  حممد عبده مياين  .  عايل د م  -
فيه سرية صحايب جليل من صحابة رسول اهللا وبالتايل تدارسنا           الس الذي تدارسنا      وتعاىل إىل هذا  

 من املسجد فوجد الصحابة     خرج رسول اهللا    :   وكما جاء يف احلديث    جانباً من سرية املصطفى     
..  وما من اهللا علينا، فدعا هلم      تكماذا تفعلون؟ قالوا نتدارس سري    :  رضوان اهللا عليهم يتحلقون قال    

 .أن جيعلنا ممن يتدارسون السرية الشريفةأسأل اهللا سبحانه وتعاىل 
 

ألسئلة اليت جاءت كثرية وجزى اهللا األخ الشيخ عبد املقصود خوجه أن آثر أن أجيب عليها                 ا
وبعضها خمتلف وأنا     منفرداً ألا كانت كثرية منها ما يتصل باإلعالم واجلامعة وبعضها بعبد اهللا خياط             

ض األسئلة اليت تتعلق باملوضوع مثل األستاذ أمحد ناصر         أؤثر أن أجيب عليها يف وقت آخر ولكن بع        
هل وجدمت اهلدف من ذلك ما يقال       ..  الذي حتدث عن موضوع اجلهد الذي قمت به حنو صحايب جليل          
 عن إكثار الصحايب اجلليل أم أن اهلدف النيل من السنة النبوية؟

 

 حديثه واإلخوان أوضحوا أن     قد أن األستاذ عبد املقصود خوجه جزاه اهللا خرياً قد أوضح يف           تعأ
الذين يتطاولون على أي صحايب وبالذات على أيب هريرة رضي اهللا عنه إمنا يقصدوا بطبيعة احلال                   

 معظم  ناالتشكيك يف السنة النبوية ألنه مىت ما أسقطنا أحاديث أيب هريرة وتقبلنا الطعن فيه أسقط                
 أقول بعاطفة ولكن أقول ادرسوا احلديث جتد        لذلك أقول أن املسألة ليست بعاطفة، أنا ال       ..  األحاديث

أن عندك القدرة حبول اهللا جتد عندك القدرة على أن تدافع عن السنة النبوية مىت عرفت أصول                     
ود بيننا اليوم إن شاء     وجاحلديث، ما بالك إذا أستأذنا احلبيب وزميلنا األستاذ الدكتور سهيل قاضي م           

ن يدرسون العلوم احلديثة كالكمبيوتر وغريها وتعترب من         اهللا يوفق إىل أن يصبح طالب احلديث مم        



حىت طالب القرآن يتعلموا يدرسوا كمبيوتر، وأعتقد أنكم هنا الزم تتعلموا،            ..  األساس هلذا الطالب  
 .العصر القادم يتطلب الزم نتعلم هذا األمر

ث يعرفون أن   عن أيب هريرة هل هذه كنيته أم امسه؟ هذه طبعاً كل طالب احلدي              ناك من يسأل  ه
عندما كنت يف الربية وجدت هرة هلا أطفال ومحلتهم يف          :  هذه كنية، ألن أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول        

..  أبا هريرة  نتقال إذن أ  ..   مع قومي قالوا ما هذا قلت كذا       كمي وعندما قدمت على رسول اهللا       
اجلاهلية عبد مشس، فسماه    وكان امسه يف    ..  إمنا امسه املعروف به هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي          

 . عبد الرمحنالرسول 
 

كثري من الناس يقولون أن أبا هريرة مل يصحب رسول اهللا غري ثالث               :  لسؤال الثاين يقول  ا
 ا هي املصادر؟مكة، مسنوات فقط وذكرمت أنه أسلم يف 

وية صادر الشريعة ومصادر السنة واضحة وكل الكتب اليت تتناول هذا املوضوع يف السنة النب             م
أنه مل تفته من الغزوات إال خيرب، حضر مجيع غزوات الرسول           وكة،  محتدد أن إسالمه رضي اهللا عنه يف        

          إال غزوة خيرب، لذلك صحب رسول اهللا    دقته يف احلديث تتضح أن     ..   ألربع سنوات ونيف
فكتبها مروان عندما مسع حديثه أجلسه وأجلس غالماً له خلف ستار وجعل يسأله عن األحاديث قال                 

قال فدعوته بعد عام وسألته نفس األسئلة عن نفس األحاديث فو اهللا ما تغريت كلمة مما                ..  الغالم مجيعها 
 .لم عمق هذا الرجل يف حديثهنعوحنن . قاله أبو هريرة

 

م أكرمت أنه يوجد أكثر من مركز خيتص باحلديث ومجعه وتبويبه، هل ميكن إقامة مركز يف جامعة                 ذ
 ؟ململكةاات عض جامعبالقرى و
ن شاء اهللا فالدكتور سهيل من خرية الرجال وال أقول هذا يف وجهه ولكن جزاه اهللا خرياً أدى                  إ

وفتح جماالت خمتلفة فلعلَّ اهللا يوفقه ملركز الكمبيوتر للسنة النبوية وال بد أن               دوراً كبرياً وض باجلامعة   
 .فافة حوهلا ودعمهايتعاون اتمع لدعم اجلامعة ألن اجلامعة حتتاج إىل الت

كل كململكة  احلقيقة أن النقطة الثالثة تتعلق مبسألة التصدي ألحاديث أبو هريرة والسنة النبوية،             ا
د كبري وأنا ألفت النظر إىل مقال نشر قبل شهر يف جملة البحوث للشيخ عبد العزيز                هواحلمد هللا فيها ج   

مبعىن وجوب الدفاع وقد أرسلت كتاب لسماحة       بن باز عن السنة، احلقيقة أن من يقرأ هذا املقال حيس            
أن ل  الشيخ عبد العزيز يف ذلك الوقت أشكره على هذا املقال واحلقيقة يشعرنا بأن من واجبنا حىت قب                

 نتعلم تارخيهم وحيام ودراستهم وأرجو ممن ال        نغادر هذه الليلة أن نلتف حول أحاديث رسول اهللا          
بالكتابة يل أو لألستاذ عبد املقصود خوجه وحنن مستعدين          حيصل على نسخة من كتايب أن يتفضل         

لنتفهم من هو أبو هريرة؟ ما هو       ن  إلرسال كتاب ألي إنسان يطلبه، فقط أريد أن أقول دعونا نتعاو           



مث نتعلم أن هناك أشياء نسبت خطأ       ..  قدره؟ ما هو علمه؟ مدى دقته؟ حىت ال نتجرأ نسمع كالم الناس           
بعضهم يقول هذا الكالم ال بد      ..  ندما يقولوا عمر بن اخلطاب ضربه بالدرة      وكأم يهدموا كل شيء، ع    

وهلا وال نقبل يف صحابة رسول اهللا شيء من هذا وأن            أصصحيح، هذه األقاويل جيب أن نعيدها إىل        
 .نتعلم هذا احلديث ونعلمه أبناءنا ونلتف حول هذه القضية

 

طيع إال أن أرده إىل صاحب االثنينية لريى ما بقي          يف اية هذا اللقاء من الناحية العلمية ال أست        و
 .وشكراً..  ذلكمن وقت قد يسمح لبعض اإلخوان الذين رغبوا يف مشاركات شعرية وغري

 

 :لشيخ عبد املقصود خوجها
لشكر موصول ملعايل الدكتور إلتاحته الفرصة لنا، واحلقيقة مل يبق من الوقت متسع غري                  ا

األستاذ عبد اإلله جدع، فليتفضل إللقاء القصيدة، وبعد ذلك يف جمس            القصيدة اليت أعدها ويلقيها     
ال مانع  فأم القرى،   بوجه صاحب متحف خوجه     خمكاوي سيقدمه أحد اإلخوان مبعرفة األستاذ حسن        

فلندع اس يف الوقت الذي نبدأ فيه       .  ويسعدنا ويشرفنا خصوصاً كما فهمت أنه يف حمبة رسول اهللا          
 .طعم على األنغام الطيبةالعشاء ونكون بذلك ن

 

عن   نا يل اقتراح ملعايل الدكتور بضرورة إرسال الكتاب لكل شخص له اهتمام ممن ينافح ويدافع              أ
اإلسالم أن نضع هذا الكتاب بني أيديهم ليستقوا منه ويكتبوا عنه ويلقوا الضوء عليه وأنا أرجو من                  

أن يساهم معنا ال بد أن يدلو بدلوه         اجلمع الكرمي من لديه اسم أو اسم مؤسسة وكل من يستطيع             
والكتاب ما يف شك    ،  ويرسل لنا ونتعاون مع معايل الدكتور ألننا كلنا يف النتيجة خدم للسنة النبوية             

 .كتاب جليل، صغري يف حجمه ولكن كبري يف مضمونه ومعناه
 

لبداية نسأل  أود أن أضيف نقطة، احلقيقة أن هذا اجلهد ما زال يف ا           :  حممد عبده مياين  .  عايل د م
اهللا أن يساعدنا يف نشر بقية األسانيد كل حديث مقارن هذا رواه أبو هريرة ومن رواه الصحابة حىت                   

احد عنده السند كامل، اآلن يعمل طالبنا وأساتذتنا األستاذ حممد علي مشعل واإلخوان              ويكون كل   
ق أيب هريرة حىت تكون     معنا لوضع مجيع األحاديث كما رواها أبو هريرة، وكما رويت من غري طري             

بد اهللا  وعاملسائل واضحة، وأتطلع إىل اهللا سبحانه وتعاىل إذا بارك يف العمر أن ننتقل إىل السيدة عائشة                 
بن عمرو بن العاص وكل املكثرين من الصحابة لنوضح حقيقة مهمة بواسطة الكمبيوتر أن ما انفرد به                 

ريقة للمناقشة العلمية بدون عاطفة ونسأل اهللا أن        وهذه ط ..  عدد قليل وأما البقية قد روي بطريق آخر       
 :وليتفضل األستاذ عبد اإلله.. يتقبل هذا اجلهد



  ))بد اإلله عألستاذ المةك (( 
 :سم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني ورمحة اهللا للعاملني وبعدب
اين، سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه      احب املعايل احملتفى به احلبيب الدكتور حممد عبده مي        ص

 :رمحة اهللا وبركاتهواحلضور األفاضل، السالم عليكم ) احملتفي(
بقين بالكالم أساتيذ كبار بيد أنه يشرفين أن ألقي قصيدة باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن حميب                س

 .هذا الرجل صاحب النفس الرفيعة وهم كثر، عسى أن أوفق فيها
ــ ــب ــرائر س الس يضــار جد أَطه

. 

   بــيـن ِعـبـــاده أخيــار     هللا 

. 

ـُهـم ِمـن فيِضها األــارو قلـوب
. 

 ي    ــةًســقونَ أَرض االختالِف محب  

. 

ـ  ي للوفـاِء محجـةٌ وديـــاره
. 

ـَدين قلوبهــم    و    تضـم شملَ األبع

. 

الشـمس تـعرف إنْ أَضاء ــارف
. 

  فإنك ِمنهــم ) أبــا ياسر  (اهـنأ   ف 

. 

علـى جبيـنك تـشرق األنــوارو
. 

ـِحر البياِن طَــالوةً     أُ    وتـيت من س

. 

ــبــارو ـــاللُ واإلك رداؤك اإلج
. 

ـ   التوا ج ـ م ـْلكاً وخليقَــةً  ض   ِع مس

. 

 ضـوِئـِه يتســـامر الــزواريف
. 

  مـر أضـاَء مساحـةً وتـلطّـفـاً     ق 

. 

ـ  ن أَن يصيب األبريــاَء ِضـرارم
. 

   تـنطق القـولَ اجلزاف تــحوطا      ال 

. 

ـ  ا اهللا مـن مـدح اهلـدى خمتـارت
. 

  لِبسـت بـردة مـادٍح لرسولــه     و 

. 

هـل ينسـيـه الـكرى ِإعسـاركَ
. 

ـ     ا زلـت أذكر يوم جاَءك يشتكـي      م

. 

جعلـتـه بـني العـطـاِء يـحارو
. 

  وهبـتـه نـبـل املـكارِم خفْيـة     ف 

. 

ـ  كراً متـثّل دمـعـةً تنــهـارش
. 

  طفقـت حتـنو كـي تزيلَ بـوجِههِ       و 

. 

ــ إذا يـــداك ِعمـامــــةٌ وِإزارف
. 

  لـرب طفـل قـد َِدهـده الطوى       و 

. 

ـقـر تـوجهـه الـيمـني يسـارف
. 

  لــرب بـيـٍت قـد أناخ بأهلـه       و 

. 

طــراً أوائــلُ قَطْــره أَمثـارم
. 

 ِل برِك حـولَه      تهمـي سـحائب فَض  

. 

نلـهـا اإليـثارفْسـي فأثقـلَ ِحم
. 

ـ     ا سـيدي أنـت الذي كَلفت بـه       ي

. 

ـ  بحاً وتوِثــق قَـيده األخطـارش
. 

  صــفت يب األرزاُء حــىت ِخـلْــتينع 

. 

ميـور بـني جـواحنـي ِإعصــارو
. 

   تمـزق مهـجيت  ىهــايت احلـر   آ 

. 

شـدت تصـور ِغـبطَيت األشعـارف
. 

  أتـيت كاألنسـاِم تجبر خاطـري     و 

. 

 .حممد عبده مياين رعاه اهللا وأحسن إليه/ با ياسر هو معايل الدكتور الفاضلأ



هو سعادة األستاذ     أيها السادة نود أن نذكر بأن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا          :  ريف احلفل ع
الصحفي األديب عبد اهللا عمر خياط، والدعوة طبعاً عامة ليست حمددة ألحد، نعتذر مرة أخرى عن                 

 الكثري من األسئلة ولكن كما وعد األستاذ عبد املقصود سيسلم هذه األسئلة ملعايل الضيف               عدم طرح 
 .ثنينية إن شاء اهللالالالكرمي وبدوره سيجيب عليها منفرداً وستنشر يف الكتب التوثيقية 

آلن يقدم سعادة األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه هدية تذكارية وهي لوحة االثنينية ملعايل                ا
 .تور حممد عبده مياين، كما يقدم سعادته لوحة الفنان خالد خضر هدية تذكاريةالدك

لَّ هذه الوجوه   جكراً ملعايل الدكتور احملبوب الدكتور حممد عبده مياين، ال حرم املوىل عز و              ش
ضور منك، وإىل أن نلتقي جمدداً إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة، وباسم صاحب االثنينية أشكر مجيع احل                

الطيب وهذه الوجوه الكرمية، إىل أن نلتقي إن شاء اهللا نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا                  
 .وبركاته

• • •  
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