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ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3   
عندما تكون منظومةُ الوعي دون أسسٍ سليمة متكئة علـى كتـاب اهللا تعـاىل    .. 

 ..تجاه التاريخ وأهواِء رجاالتـه  وحينما يكون مست اإلدراك با ..وثوابت العلم واملنطق 
وحينمـا يتحـولُ    ..وحينما يتحولُ املُستمع إىل مجرد متلقٍ دون تتبعِ احلجة والربهان 

نكـون يف اخلنـدق   .. حني ذلـك  .. الواعظُ إىل مجرد مهرجٍ ال تعنيه األدلّة والرباهني 
  ..ن أفواهنا املعادي للحقيقة ، حتى لو تليت هذه احلقيقةُ م

لو نظرنا نظرةَ تدبرٍ إىل تارخينا الفقهي والديين ، لرأينا أنَّ معظم الفقهاء والعلمـاء  .. 
  ضوا للكثري من التهم واإليذاء ، وأنّ فكـرهم تعراً يف عصرِه ، وأنبحاركان كُلٌّ منهم م

ى أنَّ املنظومة الفكرية نر.. باختصارٍ شديد .. معظمهِم مل ينتشر إالّ بعد مفارقتهم للحياة 



  

٢    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  

 فكرٍ جديد رؤيتنا للمنهج ، جتعلُ من إدخالِ أي هنا الفكري ، ومستمست توج اليت حتكم
إن دخلـت   –إليها مسألةً بالغةَ الصعوبة ، وال يوجد أصعب منها إالّ إخراج تلك الفكرة 

  ..من تلك املنظومة   –
، هو ذاته املشكلة اليت واجهها هـود عليـه   أليس جعلُ التاريخ جزءاً من املنهج  ..

السالم مع قومه ، حينما طلب منهم أن يعبدوا اَهللا تعاىل وحده ، دون التاريخ الذي جاء 
  : عن طريق اآلباء 

) (# þθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& y‰ ç7 ÷è uΖ Ï9 ©! $# … çν y‰ ôm uρ u‘ x‹ tΡ uρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u ( $ oΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? 

β Î) |MΨ ä. z ÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9   ] ٧٠: األعراف [   )  #$

أليس جعلُ فكرِ اآلباء شريكاً لمنهجِ اهللا تعاىل ، هو ذاته ما واجهه صـاحلٌ عليـه   .. 
  :السالم مع قومه 

) (#θ ä9$ s% ßx Î=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù # vθ ã_ ö� tΒ Ÿ≅ ö6 s% !# x‹≈ yδ ( !$ uΖ9 yγ ÷Ψ s? r& β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u 

$ uΖ ¯Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) 5=ƒ Í� ß∆  (   ] ٦٢: هود [  
أليس جعلُ فكرِ اآلباء شريكاً لمنهجِ اهللا تعاىل ، هو ذاته ما واجهه موسى عليـه  .. 
  :السالم 
) (# þθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& $ oΨ tG Ïÿ ù= tG Ï9 $ ¬Η xå $ tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã $ tΡ u !$ t/# u tβθ ä3 s? uρ $ yϑ ä3 s9 â !$ tƒ Î� ö9 Å3 ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ tΒ uρ ß øt wΥ $ yϑ ä3 s9 t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ (    ] ٧٨: يونس [  
  :أليست هذه مشكلةَ كلُّ الرسل مع أقوامهم .. 
) * ôM s9$ s% óΟ ßγ è= ß™ â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( öΝ ä.θ ãã ô‰ tƒ t� Ïÿ øó u‹ Ï9 Ν à6 s9 

 ÏiΒ öΝ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ à2 t� ½jz xσ ãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β 4 (# þθ ä9$ s% ÷β Î) óΟ çFΡ r& �ω Î) ×� |³ o0 $ uΖ è= ÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒ Ì� è? β r& 

$ tΡρ ‘‰ ÝÁ s? $ £ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u $ tΡθ è? ù' sù 9≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 & Î7 •Β (   ] ١٠: إبراهيم  [  

ها يف حياته ، ويواجهr تها اليت واجهها النيب ذا أليست هذه املُشكلةُ هي املُشكلةُ.. 
أليست اآليةُ الكرميةُ التاليةُ بإطالقهـا الـذي   .. الذي نزلَ عليه ؟  املنهج – بعد وفاته –



  

٣    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  

أليست تصف حالَ عابدي أصـنام  .. تستحقّه ، والذي هو فوق التاريخ والزمان واملكان 
  ..التاريخ 
) Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7π tƒ ö� ÏΒ $ £ϑ ÏiΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ Ï Iω àσ ¯≈ yδ 4 $ tΒ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ �ω Î) $ yϑ x. ß‰ ç7 ÷è tƒ Ν èδ äτ !$ t/# u  ÏiΒ 

ã≅ ö7 s% 4 $ ¯Ρ Î) uρ öΝ èδθ —ù uθ ßϑ s9 öΝ åκ z:� ÅÁ tΡ u� ö� xî <Éθ à)Ζ tΒ (   ] ١٠٩: هود [  
  :أمل يصف اُهللا تعاىل أصحاب اجلحيم بقوله تعاىل .. 
) §Ν èO ¨β Î) öΝ ßγ yè Å_ ö� tΒ ’ n< Z} ËΛ Ås pg ø: $# ∩∉∇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) (# öθ xÿ ø9 r& óΟ èδ u !$ t/# u t, Îk! !$ |Ê ∩∉∪ ôΜ ßγ sù #’ n? tã 

öΝ Ïδ Ì�≈ rO# u tβθ ãã t� öκ ç‰ ∩∠⊃∪  ô‰ s) s9 uρ ¨≅ |Ê öΝ ßγ n= ö6 s% ç� sY ò2 r& t, Î! ¨ρ F{   ] ٧١ – ٦٨: الصافات [   )  #$

أم أنهم كانوا !!! .. هل كان الضالون خالل التاريخ يعلمون أنهم ضالون ؟..    
  !!! ...لى حق ، وأنَّ ما ورثوه من فكرٍ عن آبائهم هو عني احلقيقة ؟حيسبون أنفسهم ع

β (: اهللا تعاىل يقولُ لنا يف كتابه الكرمي ..  r& uρ }§ øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 �ω Î) $ tΒ 4 të y™ (   ] النجم

، مبيناً لنا أنّ اإلنسان أي إنسان ال يجازى إالّ على سعيه يف حياته الدنيا ، وبالتايل  ] ٣٩: 
وهذه احلقيقة نراها أيضاً يف قوله .. فاهللا تعاىل ال يجازي اإلنسانَ بسعي غريه أو فعلِ غريه 

tΠ (: تعاىل  öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ãΝ n= ôà è? Ó§ øÿ tΡ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχ ÷ρ t“ øg éB �ω Î) $ tΒ óΟ çFΖ à2 tβθ è= yϑ ÷è s? (   ] يـس

“3 (: ونراها أيضاً يف قوله تعاىل ..  ] ٥٤:  t� s? uρ ¨≅ ä. 7π ¨Β é& Zπ uŠ ÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& # tç ô‰ è? 4’ n< Î) $ pκ È:≈ tG Ï. 

tΠ öθ u‹ ø9 $# tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (    ] بعد هذا البيان القرآين الواضح ، ..  ] ٢٨: اجلاثـية
  :لننظر يف احلديث التايل .. نرى روايات تقولُ غري ذلك 

  : ) ٤٩٧١( مسلم 









  

٤    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  


 

ولننظر يف النص التايل من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما خيص تفسري .. 
  :هذا احلديث 

 ]]



}{







  [[  
[[ : إذا كانت روايةُ احلديث تقول .. 

 [[  ..   فالـذنوب الـيت
توضع على اليهود والنصارى هي ذاتها الذنوب اليت مثلُ أمثالِ اجلبـال والـيت اقترفهـا    

يضـع الـذنوب   ، أي  ]] [[ املسلمون ، وذلك بدليل الضمري املتصل يف كلمة 
فما يتعلّق به هذا الضمري هو ذاته ما يتعلّق به الضمري املتصـل يف  .. ذاتها اليت متّ غفرانها 

هكذا يدرك كُلُّ من ميلك حداً أدىن من إدراك قواعـد اللغـة   ..  ]] [[  كلمة
[[ فالعبارة الواردة يف هذا احلديث .. العربية 

  [[ ها وال تعين أبداً ما نراه يف تفسري هذه الروايةذات تعين الذنوب ،..  



  

٥    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  

[[ : والعبارة الواردة يف تأويلهم .. 
  [[لى الشكل ، كان من املفروض أن تكون ع :]]  ِلمن القو دوال ب

Ÿω ( اً لقوله تعاىلبعدمِ صحة هذه الرواية إمياناً واحترام uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& 3 ( [[ ..  
 [[: والعبارة الواردة يف شرحهم ..  [[  مبا ال يقبل نبيت ،

يسموا علماً تضع نتيجةً مسبقةَ الصنع ، هي أنَّ هذه  الشك من أنَّ تأويالتهم هذه واليت
الروايات صحيحة ، مهما بلغت خمالفتها لكتاب اهللا تعاىل ولثوابت العلم والعقل واملنطق ، 
ومهما بلغت درجة التناقض بينها ، وأنه ما على تأويلهم إالّ خلق التربيرات إليهام الناس 

[[ : ارة الواردة يف تأويلهم فالعب..... أنها كلَّها صحيحة 
 ) Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& 3 ( [[ ،  ل ذاته يعلمأنَّ املؤو أنَّ  –يف نفسه  –تؤكّد

  ..هذه الرواية تناقض كتاب اهللا تعاىل 
[[ ود والنصارى دون غريِهـم  فلماذا اليه.. ولو طلّقنا عقلنا وقبلنا بتأويلهم هذا .. 

 [[  وسنا على اذنوب عوزملاذا ال ت ،
فهل ال يحاسب يوم القيامة إالّ حنن .. والبوذيني وغريِهم من أصحاب الديانات الوضعية 

املسألةُ مسألةُ روايات ال أسـاس هلـا مـن الصـحة ،      طبعاً!!! .. واليهود والنصارى ؟
  . ..ووضعت هلدف واحد هو اإلساءةُ ملنهجِ اهللا تعاىل 

  :هذه احلقيقة تتأكّد معنا حينما نسمع الرواية التالية .. 
  : ) ٤٩٦٩( مسلم 




 
وهذا نص مقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما خيص تفسري هذا .. 
  :احلديث 



  

٦    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  

 ]]


 [[  
 [[: كيف يكون معىن العبارات .. 

 [[   ما نراه من تأويلٍ ال عالقةَ لـه ،
 rأليست العبارة املُفتراة على الرسول !!! .. مبنت هذه الرواية ال من قريبٍ وال من بعيد ؟

 :]]  [[  املسلمني تعين كُلَّ مسلمٍ ، وبالتايل تشمل مجيع ، ..  وهل مجيـع
!!! .. عاصي نتيجةَ إمالٍء عليهم من اليهـود والنصـارى ؟  املسلمني يقومون بالذنوب وامل

يف هذه احلالة املُتخيلة  –وحتى لو طلّقنا عقلنا وتصورنا مثل هذه األوهام ، فهل املسلمون 
هل تسقطُ عنهم تلك الذنوب وخيرجون أبرياء على الرغم من قيامهم بذنوبِهم تلـك   –
  !!! ..؟

ال دف إالّ إىل ذر الرماد  تأويالتهملنهار أنّ من الواضح وضوح الشمس وسط ا.. 
يف العيون ، لتغطية احلقيقة اجللية اليت يدركُها كلُّ مؤمن بكتابِ اهللا تعاىل وبعدالة اهللا تعاىل 

وهذا ما يتأكّـد لـدينا يف   .. باحثاً عن احلقيقة ، وهي أنَّ مثلَ هذه الروايات موضوعة 
  :الرواية التالية 
  : ) ٤٩٧٠( مسلم 












  

٧    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  


 
يزِ يستحلف الراوي ثَلَاثَ مـرات ،  إننا نرى يف هذه الرواية أنَّ عمر بن عبد الْعزِ.. 

ويف هذا بيانٌ لكلِّ باحث عن احلقيقة أنّ عمر بن عبد العزيز كان شاكّاً يف هذه الرواية من 
اهللا تعاىل  ات أكثر بكثري مما يعنيهم كتابأما املؤولون الذين تعنيهم هذه الرواي.. أساسها 

لننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب صـحيح  .. ، فال شك أنهم سيؤولون غري ذلك 
  :مسلم بشرح النووي ، فيما خيص تفسري هذا احلديث 

 ]]






 

[[  
[[ : العبارة .. 

 [[  لوها بأنَّ ذلـك  ، مناحلديث ، أو
.. االستحالف كان لما حصل له من السرور ذه البشارة العظيمة للمسـلمني أمجعـني   

وبدالً من القول بأنَّ منت هذه الرواية يخالف كتاب اهللا تعاىل ومبدأ العدالة اإلهلية والعقلَ 
ذه الرواية ، بدالً من ذلك قالوا واملنطق ، وأنَّ هذا االستحالف إنما كان نتيجةَ شك يف ه

 : ]]
 [[  .. ًسلم مهما فعل مـن  .. فلله احلمد .. إذاكلُّ م

الذنوب واملعاصي سيفديه اهللا تعاىل بيهودي أو نصراين ، حممالً ذنوبه على ذلك اليهودي 



  

٨    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  

وهذا منوذج يظهرr  .. هكذا تقول هذه الرواية املفتراة على الرسول !!! .. أو النصراين 
  ..عاىل يف فكر الكثريين ، ويف عقيدتهم كيف حتلُّ الروايات مكان دالالت كتاب اهللا ت

العمـل مبقتضـيات    ينما يتمحأي تفاهمٍ وأي تعايشٍ يف أي وطنٍ ميكننا تصوره .. 
  ..الرواية التالية 

  : ) ٢٤( البخاري 






 

  : ) ٣٧٩( البخاري 











 
  : ) ٣١( مسلم 








  

٩    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  


 

لُهم حتـى يكونـوا   م دماُء الناس وال أمـوا صحسب هذه الروايات ال تع.. إذاً .. 
وبكلِّ ما جاَء به ، ويصلّوا صالتنا ، ويستقبلوا قبلتنا ،  rبالرسول حممد  مسلمني ويؤمنوا

لروايات ال بد أن يقوموا بكلِّ هـذه األعمـال   وحسب صياغة هذه ا.. ذبيحتنا  ويذحبوا
بني هذه الشروط اليت تعصـم  ) أو ( دون احلرف ) و ( جمتمعة ، بدليل العطف باحلرف 

 [[،،  ]]  [[: هم وأمـوالَهم  دماَء
 [[  ..  

  :كُيف تعد هذه الروايات نصوصاً مقدسة يف الوقت الذي نقرأُ فيه قولَ اهللا تعاىل .. 
) Iω oν# t� ø. Î) ’ Îû È Ïe$! $# ( ‰ s% t ¨ t6 ¨? ß‰ ô© ”�9 $# z ÏΒ Äc xö ø9    ] ٢٥٦: البقرة [  )  4 #$

) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ �= à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym 

(#θ çΡθ ä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ (   ] ٩٩: يونس  [  

) È≅ è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ (  yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4  (  ]٢٩: الكهف [  
 .. ما أنزل اهللا تعاىل ا تأويالتلوؤوا من سـلطان ،  حىت آيات كتاب اهللا تعاىل ي

#Iω oν (: فالالإكراه املعين بقوله تعاىل  t� ø. Î) ’ Îû È Ïe$! أنه قبلَ دخول الدين  يزعم بعضهم ) ) #$
وحتى لو طلّقنا ... فقط ، بينما بعد دخول الدين فال صالحيةَ عندهم هلذه العبارة القرآنية 

حاديث اليت ذكرناها تنسـف هـذا   عقولَنا وقبلنا مثل هذه التأويالت الفاسدة ، فإنّ األ
[[ : يف هذه الروايـات   rالتأويلَ من جذوره ، فالعبارة املُفتراة على الرسول 

 [[  هذه العبارة ،
إذاً هذه األحاديث وهذه التـأويالت والتفاسـري   .. اتلة من مل يؤمن بعد املزعومة تأمر مبق

  ..الفاسدة كُلّها ينقضها القرآن الكرمي مجلةً وتفصيالً 



  

١٠    الرفاعي املهندس عدنان ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب  

#Iω oν (فكيف يفترون على كتاب اهللا تعاىل بأنَّ الالإكراه املعين بقوله تعاىل ..  t� ø. Î) ’ Îû 

È Ïe$!  rودون فيضعون روايات ينسبوا للرسـول  هو قبل الدخول يف الدين ، مثّ يع ) ) #$
[[ بأنه قال 

 [[ نترك اإلجابة !!! .. ؟هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمل ..   
  :ولننظر يف احلديث التايل .. 

  : ) ٣٢٨١( مسلم 





 
لننظر يف النص التايل ل من جيبه ليذر الرماد يف أعيننا ، وقبل أن خيرج علينا أحد بتأوي

  :املُقتطَع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما خيص هذا احلديث 
 ]]









 [[  
r  :]] ذا احلديث املوضوع على لسان الرسول نوفِّق بني شرح هكيف .. 
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[[،بني ذلك وفِّقكيف ن
/�ω â ( :وبني قَوله تعاىل  ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç tã t Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì� øƒ ä†  ÏiΒ 

öΝ ä. Ì�≈ tƒ ÏŠ β r& óΟ èδρ •� y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö� s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9  ..]  ٨: املمتحنة [   ) #$

… ( : ىلوشرحه ، وبني قوله تعا rكيف نوفِّق بني هذا احلديث املُلفَّق على الرسول  çµ ¯Ρ r& 

 tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ øÿ tΡ Î� ö� tó Î/ C§ øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_ ô tΒ uρ 

$ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_ 4 (  ] ٣٢: املائدة  [..   
!!! ؟ [[ [[ :وكيف نفهم قولَهم .. 

..التكليف بعد ؟ هؤالء األطفال الذين مل يصلوا سن ومن زاوية علمهم ..  !!!ما ذنب
أال تعطي مثل هذه  .. !!!بالتكليف وحبثهم عن احلقيقة ماذا خيتلفون عن أطفالنا ؟

عاىل ، الذي ينسبونه ملنهج اهللا تحيثيات تطرفهم للمتطرفني النصوص املوضوعة وتأويالتها 
األوىل للفكر  األسسأال نرى يف هذه الروايات  ..؟ ومنهج اهللا تعاىل من ذلك براء 

لمن كَانَ لَه نترك اإلجابة ..الظالمي املتطرف التكفريي الذي عانت وتعاين منه األمة ؟ 
 أَو قَلْبهِيدش وهو عمأَلْقَى الس ..   
مياُء على األديان األخرى ، بل تعدت ذلك إىل نسبِ ومل تقتصر هذه العصبيةُ الع.. 

أبناء األمة ممن يؤمنون بالقرآن الكرمي وبرسالة  ر حتى بعضتكفِّ rنصوصٍ إىل الرسول 
  ..وكنا قد رأينا يف حمطّة سابقة احلديثَ التايل ..  rالرسول حممد 

  : ) ٣٩٨٣( ابن ماجة 



 

  : ) ١١٧٦٣( أمحد 
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ً  
 أفرادها أنهـم أنَّ كُلَّ فرقة وكلَّ طائفة من طوائف األمة يزعم والكارثة العظمى .. 

هـذه  وضع مثلِ من هنا نرى أنَّ .. تلك الفرقة الناجية ، وبالتايل فباقي الفرق يف النار  هم
الروايات املتناقضة أساساً كثوابت يعاير عليها فكر األمة يف كلّ زمان ومكـان ، كفيـلٌ   

وة يراد منها وحدةُ األمة والنهوض ا إىل الدرجة اليت تليق ا كأمة حاملة خبطف أي صح
فمثل هذه الروايات تعيد األمةَ إىل ما حتت الصفر يف أي صحوة متـأل   ..ملنهج اهللا تعاىل 

  ..نفوس أبنائها ، وذلك من خالل إعطائهم حيثيات التناحر والتكفري واالقتتال 
نا من أحاديث ال يقبلها عقلٌ وال منطق ، بعد ذلك ، أصبحنا ندرك أنَّ بعد ما رأي.. 

ألنَّ تقدمي رواية مكذوبة على  ،إنكار حديث مشكوك فيه خري من إدخاله ساحةَ املُقدس 
أنها من املنهج ، وإدخالَها يف ساحة املنهج ، هو جرميةٌ أبشع حىت من جرمية اإلعراضِ عن 

عرب فطرتـه  ، فغري املتدبر ملنهج اهللا تعاىل ، ربما يصحو يوماً ويعود للحق .. هج تدبر املن
، بينما التائه الذي حيسب الباطلَ حقّاً ال ميكنـه أن  النقية اليت فطر اُهللا تعاىل الناس عليها 

  ..يصلَ إىل احلقيقة يف يومٍ من األيام 
 تقـدمي نرى  –االفتراء على اهللا تعاىل يف سياق تبيان الظلم و –كتاب اهللا تعاىل  ويف

  ..وباحلق التكذيب بآيات اهللا تعاىل  علىحىت  افتراء الكذب على اهللا تعاىل

) ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ 

tβθ ßϑ Î=≈ ©à9    ] ٢١: األنعام [   ) #$

) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû 

tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ïj9 (   ] ٦٨: العنكبوت [  
فافتراء الكذب على اهللا تعاىل هو إساءة ملنهج اهللا تعاىل ، وإضاللٌ للناس ، وإبعاد هلم 

  ..اىل عن مراد اهللا تع
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وافتراء الكذب على اهللا تعاىل بتلفيق الروايات ونسبها إىل املنهج عرب الزعم بأنها 
، وإجبار األمة على ذلك ، وتغييب العقل ومنعه من النظر يف هذه الروايات صحيحة ، 

فيها الرجال  يحملُخيلق مع الزمن حالةً ومنعه من معايرا على كتاب اهللا تعاىل ، 
وتخلق فيها اجلُدر اليت متنع أبناء األمة من رؤية احلق لى سكّة التقديس ، عوالروايات 

  ..الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل 
 .. ففي معيار الفكر والبحث عن احلقيقة ، نرى أنَّ القول بعصمة آل البيت وبعدالة

جيوز نقـده ،   الصحابة وبأنهم فوق اجلرح ، وبأنَّ كلَّ ما وصلنا عنهم جزٌء من الدين ال
ةُ حينما تهذا القول ليس أقلَّ سوءاً من سبالبحث عـن  تهم ، فالقضي ةبالفكر ومبنهجي علّق

 إنسان ألي ةشخصي قيمة أي ها تسمو فوقكان مهما احلقيقة يف كتاب اهللا تعاىل ، فإن..  
ال تتكـئُ علـى   ألنّ هذه التأويالت والتخرجيات اليت رأيناها ليست منطقية ، و.. 

قواعد اللغة العربية وعلى حيثيات الصياغة اللغوية للروايات ، ويتم فيها إضافة معاين مـن  
اجليوب ال وجود هلا يف نصوص الروايات ، ألجل ذلك ، تتفرق األمةُ مع الزمن وتتشرذم 

يسـتمر   ولذلك حتى.. إىل مزيد من االنقسام والتفرق ، وذلك حسب تأويلِ كلِّ مؤول 
من استمرار تقـديس رجـاالت    –مع الزمن  –ال بد  التراثي اجلمعي ، فرض هذا الفكر

التاريخ وبشكلٍ مستمر ، ولذلك نرى أنه يف كلِّ عصرٍ هناك رجاالت يعـد كالمهـم   
تتشكّلُ  –يف هذه احلالة  –إذاً منظومةُ الوعي الضابط للفكر . ....مرجعاً ال جتوز خمالفته 

لَبِنات اجلزئيات التارخيية املوضوعة أصالً من مادة اهلوى والعواطف اهلوجاء واملسكوبة من 
  ..يف قوالب العصبيات املُسبقة الصنع 

  

  


