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 ..سنقف  لشخصِ النيب ضعت لإلساءةيف هذه احملطّة عند بعضِ الروايات اليت وr  ،
لنرى ذلك بأم أعيننا ، ولنرى كيف أنه ال ميكن تأويلُها تأويالً جيعلُ منها روايات صحيحةً 

y7 (: ، تليق مبن يصفُه اُهللا تعاىل بقوله  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (  ] رى سن..  ] ٤: القلم
، مهما بلغت  rكيف أنه ال ميكن تأويلُها تأويالً يبعدها عن ساحة اإلساءة لشخص النيب 

درجةُ قفزنا فوق ثوابت اللغة العربية  ، ومهما بلغت درجةُ قفزنا فوق ثوابت العقل 
  ..واملنطق 
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$ ( :بقوله تعاىل  rاهللا تعاىل يأمر رسولَه ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# �ω Î) Wξ‹ Î= s% 

∩⊄∪ ÿ… çµ xÿ óÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷Š Î— Ïµ ø‹ n= tã È≅ Ïo? u‘ uρ tβ# u ö� à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö� s? (  ] ١: املزمل – 

،  rويف السورة ذاتها  يصور اُهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرميِ خطاباً يوجهه لرسوله ..  ] ٤
لنا فيه أن نبيه يr  ًكان يقضي ثلثي الليل و نصفَه وثُلُثَه قائما ..  
) * ¨β Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r&  ÏΒ Ä s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# … çµ xÿ óÁ ÏΡ uρ … çµ sW è= èO uρ ×π xÿ Í← !$ sÛ uρ z ÏiΒ 

t Ï% ©! $# y7 yè tΒ 4 (   ]٢٠:املزمل [   
 rكونه بشراً ، وال شك أنـه   كان ينامr وإضافةً إىل هذا القيام ، ال شك أنه .. 

.. ، وأنه كان يتفكّر باملهام املُلقى عليه كونه قائداً لألمـة  لَّفاً كَكونه مكان يصلّي الفجر 
امـرأة  إِحدى عشرةَ كان يطوف على  rال يمكن لعاقلٍ أنّْ يتصور أنه .. بعد كلِّ ذلك 

  ..لننظر إىل األحاديث التالية .. !!! يل من نسائه بغسلٍ واحد وبساعة واحدة من الل
  : )٢٦٠(البخاري  





 
  : )٢٧٥(البخاري 




 
  : )٤٦٧(مسلم 
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الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن مثلِ هذه الروايات ظناً منهم أنهم يدافعون عـن  . .
 ة النيبسنr ون بأنّ النيبعادل ثالثني رجالً ، كما هو  ، هؤالء ، حيتجةً تةً جنسيأُعطي قو

ويف الوقت ذاته يعرضونَ عن حقيقة يدركُها القاصـي  .. وارد يف صياغة هذه الروايات 
وهو يف قمة شبابه ، أي يف قمة قدرته اجلنسية ، فكان  خدجيةتزوج  rوالداين ، وهي أنه 

يف األربعني من عمرها ، أي أنها امرأة ليست  عاماً ، وكانت خدجية)  ٢٥( عمره آنذاك 
على إحدى عشرةَ امرأة بغسلٍ واحد يف سـاعة   سن الشباب ، ومل يكن آنذاك يطوفيف 

 rمل يتزوج عليها ما دامت حية ، وبقيت معـه   rوهم يعلمون أنه  ..واحدة من الليل 
ـ  نس ، وبالتـايل هـم   حتى أصبحت عجوزاً وأصبح رجالً كبرياً تتراجع عنده مسألةُ اجل

ف على إحدى عشرةَ امرأة طيلةَ تلك الفترة ، أي أنه مل يعطَ ومل يكن يط rيعلمون أنه 
دون نسـاء فتـرةً    rبعد أن توفّيت بقي  ادل ثالثني رجالً ، ويعلمون أنهقوةً جنسيةً تع

فكيف إذاً  .....ليست قليلة من الزمن ، وهو يف هذه الفترة مل يطف على أي من النساء 
يف الستينات من عمره أُعطي قوةً جنسيةً تعادلُ ثالثني رجالً ، وأصـبحr   بعد أن دخلَ 

  .. !!!يطوف على إحدى عشرةَ امرأة يف الليلة الواحدة يف غسلٍ واحد ؟
أنْ يقـولَ   rأمل يأمر اهللا تعاىل نبيه .. أي عقل ميكنه أنْ يقبلَ مثل هذه الروايات .. 
أنَّ أنه من اجلانب البشري الذي تنتمي إليه القدرة اجلنسية ، بأنه بشر مـثلُهم ، و للناس ب

  .. الفارق بينه وبينهم هو يف الوحي ، وبالتايل ليس يف القدرة اجلنسية 
) ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ×� |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ (  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9 

 Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î� ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r& (   ] ١١٠: الكهف [   
  ..يف كتابه الكرمي ، بقوله تعاىل  rأمل يأمر اُهللا تعاىل نبيه .. 
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) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ β Î) £ çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ š ÷ s9$ yè tF sù 

£ ä3 ÷è ÏnG tΒ é&  ∅ ä3 ôm Îh� |  é& uρ % [n# u� |  WξŠ ÏΗ sd ∩⊄∇∪ β Î) uρ £ çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘# ¤$! $# uρ 

nο t� Åz Fψ $# ¨β Î* sù ©! $# £‰ tã r& ÏM≈ oΨ Å¡ ós ßϑ ù= Ï9 £ ä3Ζ ÏΒ # ·� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã (  ]٢٩ – ٢٨: األحزاب [  

nο (: قولُه تعاىل أال حيمل ..  4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ ( –   ا حيمل من معانزينةَ  –مم

š (أال حيمـلُ قولُـه تعـاىل    .. ؟  املتعة واللقاء بني الرجل واملـرأة  ÷ s9$ yè tF sù £ ä3 ÷è ÏnG tΒ é& 

 ∅ ä3 ôm Îh� |  é& uρ % [n# u� |  WξŠ ÏΗ sd (  لـيس  أ.. خيار تسرحيهن يف حال اختيارهن تلك الزينة ؟
البديلُ اآلخر للحياة الدنيا وزينتها مبا تشملُ من شهوة ، هو اهللا تعاىل ورسـولُه والـدار   

β (: اآلخرة  Î) uρ £ çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘# ¤$! $# uρ nο t� Åz Fψ أال تنسف دالالت .. ؟   ) #$
  .. !!!؟ rول هذه اآلية الكرمية من اجلذورِ كُلَّ هذه الروايات امللفّقة على الرس

وأين هو !!! .. ؟بغسلٍ واحد فكيف إذاً كان يقضي الليل يف الطواف على النساء .. 
مل  rفحتى لو طلّقنا عقلَنا ، وافترضنا جدالً أنـه  !!! .. الوقت الذي يسمح له بذلك ؟

β¨ * (: يكن يعمل مبا وصفه اهللا تعـاىل بـه    Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r&  ÏΒ Ä s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# 

… çµ xÿ óÁ ÏΡ uρ … çµ sW è= èO uρ (   هولو افترضنا جدالً أن ،r  ، صلّي الفجر ، لو افترضنا ذلكمل يكن ي
!!! فهل يسمح الوقْت بأن يطوف على إحدى عشرةَ امرأة يف ليلة واحدة وبغسلٍ واحد ؟

من قبـلِ   rصِ النيب ومن جهة أُخرى أال تعطي هذه الروايات حيثيات اإلساءة لشخ.. 
!!! .. اآلخرين الذين تترجم هذه الروايات وتوضع بني أيديهم على أنها من صلبِ الدين ؟

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمنترك اإلجابة ل ..  
  :لننظر يف قوله تعاىل .. 
) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u !$ sù r& ª! $# š� ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 
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y7 ÏG≈ n=≈ yz  ÉL≈ ©9 $# tβ ö� y_$ yδ š� yè tΒ Zο r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t� sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 

ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠ s3 Ï9 tβθ ä3 tƒ š� ø‹ n= tã Ól t� ym 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm األحزاب  [ ) ‘§
 :٥٠ [  

Zο (: لننظر يف العبارة القرآنية ..  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# 

β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 أال نرى أنَّ املرأة اليت ب نفسها ، ..  ) #$
 بها للنيب ماإنr كبشر و دشخصِ حمم در اخلـالص  .. ليس ها لساحةنفس ب أي

، مبا يعين ذلك من ابتعاد عن  rوالنقاء والدخول يف شرف التعلّق بصفة الزوجية مع النيب 
.. ولذلك نرى صيغتني من اخلطاب يف هذه العبارة القرآنيـة  .. الدنيا وزينتها وشهواا 

β (: لنبوة ونراها بصيغة الغائب هناك صيغةٌ تتعلّق بصفة ا Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

� É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (   ..  
وهذه املرأةُ اليت ب نفسها لساحة اخلالص والنقاء والدخول يف شرف التعلّـق  .. 

لك نـرى  ، ولـذ  r، بعد ذلك ختلص كأنثى لشخص حممد  rبصفة الزوجية مع النيب 
كيف أنَّ اخلطاب القرآينَّ انتقل من صيغة الغائب يف تعلّقه بصفة النبوة اليت تعين الطهـارة  

Zπ (صيغة املخاطب  ىلوالنقاء واالبتعاد عن دنيوية الشهوات ، انتقلَ إ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 البشـر يف مسـألة   اليت تعين شخص حممد كبشرٍ ال خيتلف عن غريه من ،  ) #$
  ..اجلنس وغري ذلك من املسائل الدنيوية 

 ..   هذا البيان القرآين العظيم كيف تكونُ تلك الروايات صـحيحة ، وكيـف بعد
بقوة جنسية تعادلُ ثالثني رجالً وهو يف الستينات ، وبعد أنْ أصبح نبياً ورسوالً  rيكونُ 

وما الذي حيملُنا على أنْ نعد مثلَ هـذه  . !!! .، وال يكون كذلك وهو يف فور شبابه ؟
مثّ كيف يمكن لعاقل أن يتصور رجالً له قوةٌ جنسية تعادل !!! .. الروايات من املُقدس ؟
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ثالثني رجالً ، ويطوف يف الليلة الواحدة على إحدى عشرة امرأة وبغسلٍ واحد ، كيـف  

تزوج طفلةً مل تتجاوز السنني الستة األوىل من يمكن هلذا العقل أن يتصور بأنَّ هذا الرجل ي
  ..لننظر يف احلديث التايل !!! .. حياا ؟

  : ) ٤٧٦١( البخاري 


 
  : ) ٢٥٤٨( مسلم 




 
نيـة اجلسـدية   ومن قال إنَّ الب!!! .. هلذه الرواية ؟أي تأويلٍ يمكننا أن نتصوره .. 

قة فَّللنساء والرجال كانت ختتلف عما هي عليه اآلن اختالفاً يبيح ما حتمله هذه الرواية املُلَ
يف روايات األحاديث ذاتها أنَّ التفريق يف املضاجع بني األخـوة   rأمل يأمر النيب .. !!! ؟

  .. ؟ عشر سنني بلوغهم يكون بعد 
  ..لننظر يف الرواية التالية 

  :  ) ٦٤٠٢( أمحد 





 
يف هذه الرواية ترد خلـف   ]] [[ : أليست العبارة .. 
كيف إذاً يتزوج قائلُ هذا الكالم من ..  ]] [[ : العبارة 
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بل كيف يكـونُ هنـاك عقـد زواج    !!! .. طفلة حتتاج إىل أكثر من عمرها حىت تبلغ ؟

نقولُ ألولئك الذين حيسـبون أنفسـهم   .. ة ال تدرك شيئاً عن الزواجِ وأمورِه ؟ وعائش
  ة عندما تنسبون إىل الـنيبة الشريفة ، هل ختدمون السنحاملي لواَء السنr    مثـلَ هـذه

كيف تنسبون للنيب أنه أُعطي قوة جنسيةً تعادل ثالثني رجالً ، وأنه كان !!! .. الروايات ؟
يل يف الطواف على النساء ، وبغسلٍ واحد ، وأنه تزوج من طفلـة مل تـدخل   يقضي الل

وكيـف  !!! .. ساحةَ التكليف بعد ، وأنها حتتاج إىل أكثر من عمرها لتبلغَ  سن احللم ؟
 ةَ النيبسون سنقدكم بذلك ترون أنتتصوr   فتترمجون مثل هذه الروايات للعامل علـى ،

أمل يتكـئ  : نقولُ لعابدي أصنام التـاريخ  !!! .. ن مصادر التشريع ؟أنها سنةٌ ومصدر م
 املسيئون لشخص النيبr  على رواياتكم هذه بعد أن ترمجتموها ووضعتموها بني أيديهم
نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهـو   .....!!! وقلتم هلم هذا هو ديننا ؟

 هِيدش..  
يف الروايات اليت تسمى بالصحاح ، مل تقف عند هذا  rاإلساءةُ لشخصِ النيب و.. 

  ..لننظر يف الرواية التالية .. احلد 
  : ) ٤٨٥٣( البخاري 
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 .. حسب هذه الرواية املزعومة ، النيبr  يدخل على امرأة ، ويقولُ هلا هيب نفسك

، متهمةً إياه بأنه من السـوقَة ،   ]]  [[: يل ، فتقول له 
حسب  rوالنيب [[  ..  [[: وعندما يهوي بيده عليها لتسكُن تقول له 

  ..هذه الرواية املزعومة ، يبسطُ يده المرأة تكره منه ذلك 
، وال حىت إىل نتيجة  فهمهاإىل نتيجة يف  ومن شرح هذه الرواية ال ميكننا أن نصلَ.. 

يف معرفة هوية تلك املرأة املعنية ذه القصة ، وال إىل نتيجة هل كانت لتخطَب أم أنها 
 كانت خمطوبة للنيبr  .. لوا يف دالالت صياغة هذه الرواية ، إليهام الناسومهما أو

y7 (  :، ومعىن قَوله تعاىل  rالنيب  الذين يعرفون قواعد اللغة العربية وقيمةَ ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã (  ] ٤: القلم [  .. ها ال حتملُ للنيبلوا فإنَّ هذه الروايةَ وشرحمهما أوr  ّإال
  .. اإلساءة 
ولننظر يف النصوص التالية اليت نقتطعها من كتاب فتح الباري بشرح صحيح .. 

  : ه الرواية البخاري ، فيما خيص هذ
 ]]





 [[  ..  

  : ولننظر يف املقطع التايل .. 
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 ]]
 

  :  ولننظر يف املقطع التايل]] .. 
 ]]


 .. [[ ولننظر يف املقطع التايل:  

 ]]
 [[  .. ولننظر يف املقطع التايل :  

 ]]


 
  : ولننظر يف املقطع التايل ..  ]]

 ]]








 [[ ..  
، فإنَّ كـلَّ   rه الرواية وبني النيب ومهما كانت الصلة بني هذه املرأة املعنية ذ.. 

فكيف بنا أن .. بيل لقصد غريِ ن حرف من هذه الرواية ومن شرحها يقول بأنها موضوعةٌ



  

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

[[ : التالية من شرح هذا احلديث  نفهم اجلملةَ
 [[ لَها وهي كيف  !!! ..؟يهوي إليها ليقب

  : ال ثالث هلما تتعلّق به بإحدى احتمالني 
  [[: الواردة يف شرح هذه الرواية حسب ما تبين العبارة إما أنها ليست زوجته  - ١


 [[  ..ه العبارة هذفنبيأنَّ هذه املرأة ت  خطَب بعد للنيبمل تr   مل ، بـل

[[:  بأنه rيفترون على النيب كيف وبالتايل .. تعرفه 
 [[ لُ !!! ؟قبكيف يr ال تعرفه وةً أمرا عقد ال ترتبط معه بأي

  ..!!! شرعي ؟
يف هـذه الروايـة    أنها زوجته اليت مل توافق على هذا الزواج ، بدليلِ قولها أو - ٢

 [[ بدليلِ قولهـا و ، ]][[ : املكذوبة من أساسها
 [[  .. وبالتايل كيف يفترون على النيبr  هبأن :]]

 [[ ؟.. !!!  ج النيبكيف يتزوr من امرأة 
y7 (وهو الذي يصفه اهللا تعاىل يف كتابـه الكـرمي    منه ، ال تريد الزواج ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã  ( ؟.. !!!  
[[ : ويل هـذا احلـديث   مثَّ كيف بنا أنْ نفهم العبارات التالية من تأ.. 


 [[  ..

 تصديقِ أنَّ النيب هل هذه املرأة ساذجة إىل حدr دخل عليها أن تقول  يعجبه من املرأة إذا
 مثل هذه االفتراءات على النيب قهو من يصد أعوذ باهللا منك ، أم أنَّ الساذجr   وعلـى

  .. !!!؟زوجاته 



  

١١     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
أال تسيُء هذه التربيرات املُلفّقة إىل عائشة وحفصة بوصفهما كـاذبتني تلفّقـان   .. 

 األكاذيب على النيبr ؟ .. !!!ذر وإالَّ كيف بنا أنْ نفهم    هم للرمـاد يف العيـون عـرب
 [[: هلذه املرأة  وحفصة قالت إحدامهاتأويلهم بأنَّ عائشة 

 [[  ..و   يف أخـذ ـؤمتنكيف ي
يتمسـكون بصـحة   وملاذا !!! .. األحاديث عنهن إنْ كانت هذه هي أقوالُهن وأفعاهلن ؟

وما هي األحكام الشرعيةُ القيمةُ اليت  .. !!!رواية ال هدف هلا إالّ اإلساءة للنيب وأزواجه ؟
نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى  !!! ..يمكننا أن نستنبطَها من مثلِ هكذا رواية ؟

 هِيدش وهو عمالس..  
  :اية التالية ولننظر يف الرو.. 

  : ) ١٣٤٧٨( أمحد 





 
  : ) ٤٩٧٥( مسلم 







 



  

١٢     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 .. للنيب كم حتملُ هذه الرواية املوضوعة من إساءةr  كيـف  !!! .. ، وألزواجه ؟

 النيب قطْليr غريِ ثابتة ، وهو مة در بريٍء لَ عليه قولُ اهللا  حكماً بقتل إنسانزالذي ن
  :تعاىل 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 

(#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ  (  ] ٦: احلجرات [  
 ..حسب هذه الرواية املوضوعة ، أمل ي النيب قصدr  الفاحشةَ على نسائه بدليلِ ما

 ه قال لعليإليه أن بنسي : ]] [[  حسب هذه الرواية املوضوعة .. ؟
وأي تأويلٍ ميكننـا  .. ، أمل تذهب عنق هذا الرجل ابوب يف خرب كان لو مل يكن يتربد 

ال يعلم الغيب كما يخربنا اُهللا تعـاىل يف   rية ، فالنيب قبوله بعدما نقرأ صياغةَ هذه الروا
كتابه الكرمي ، وبالتايل فعنق هذا الرجل كانت حبكم املقطوعة لو مل يكن يتربد ، وكذلك 

ال  rفـالنيب   ..يف خرب كان لوال ذلك التربد  –أيضاً  –كان  rفإنّ عرض نساء النيب 
يده  فيناولهاخرج  وسيقولُ لهفي ركي يتبرد فيها الرجل يعلم الغيب بأنَّ علياً سيجد هذا 

  ..فيكف عنه لَيس لَه ذَكَر  فيجده جمبوباً
.. وشرح هذه الرواية ال يالمس حقيقةَ ما حتملُ صياغتها اللغويـة مـن دالالت   .. 

  :لننظر إىل شرح هذه الرواية يف كتاب صحيح مسلم بشرح النووي 
 ]]






  [[ ..  



  

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

تبين لنا أنَّ هذا الشرح ال  ]] [[ : إنَّ العبارة الواردة يف هذا الشرح .. 
.. على أي دليل يعتقده املؤولُ ذاته ، ال من صياغة الرواية ، وال من أي طريقٍ آخر  يتكئ

تؤكّد أنَّ هذا الشرح وضع من أجل هدف [[   [[والعبارات التاليةُ للكلمتني 
[[ .. واحد ، هو عدم االعتراف بعدمِ صحة هذا احلديث ليس إالّ 


   [[ ..  
[[ : إن كان مستحقّاً للقتل بنفاقه ال بالزنا ، فلماذا نقرأ يف بداية الرواية العبارة .. 

 [[ ؟ .. !!! علي وملاذا كف
[[ : عن هذا الرجل مبجرد ما رآه جمبوباً ليس له ذكر 


 [[  أليست العبارة .. ؟]]

 [[  ،ِّتؤك بعرضِ نساء النيب أنَّ املسألةَ تتعلّق دr  وليس بأي
  ..أمرٍ آخر ؟ 

وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا ما ورد يف تأويلِ هذه الرواية ، فما عالقةُ عدمِ قتله .. 
نتيجةَ انتفاِء الزنا ، ما عالقة ذلك بنفاقه ؟ أين هي العالقة بني هاتني املسألتني يف ظـاهر  

 مثَّ هل عقوبةُ النفاق هي القتل ؟.. هذه الرواية ؟ صياغة .. !!!  ةلُ بعدمِ صـحأليس القو
نتـرك  !!! .. هذه الرواية أفضلَ من تأويلها تأويالً ال حتملُه ال من قريب وال من بعيـد ؟ 

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نماإلجابةَ ل..  
ما يسمى بعلوم احلديث وتأويلها ه الرواية وغريِها الكثري نرى أنَّ ومن تأويل هذ.. 

، ال يستند إىل أي منهجية علمية ، وأنّ هذه العلوم دف إىل خلق التربيرات لإليهـام  
بصحة كلِّ ما جاء يف الصحاح ، مهما بلغت درجةُ القفزِ فوق قواعد اللغـة العربيـة   

أنَّ كُلَّ ما نتج عن من تأويلِ هذه الرواية وغريِها الكثري ندرك  .. وثوابت العقل واملنطق



  

١٤     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
املعايري التارخيية ، ال ميكنه أن يصلَ إىل درجة املقدس مهما هرج املهرجـون ومهمـا   

  .. خطب عابدو أصنام التاريخ على العوام
 .. اإلساءةُ لشخصِ النيب فقومل تr ا إىل نسب األكاذيب عند هذا احلد ، بل تعد

لننظر يف احلـديث  .. ، جلعل ذلك شريعةً يريدون من البشر القيام ا كسنة  rإىل أفعاله 
  ..التايل 

  : ) ١٧٩٢( البخاري 





 
  : ) ١٨٥٤( مسلم 







 
  : ) ٢٠٣٤( أبو داود 




 
  : ) ٢٣٠٢٥( أمحد 



  

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




 
لبخاري ولننظر يف املقاطع التالية اليت جنتزئها من كتاب فتح الباري بشرح صحيح ا.. 

  :فيما خيص هذا احلديث 
 ]]







 [[  
  :وهذا مقطع آخر 

 ]]















  

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





[[ ..  

  ..ذا مقطع آخر وه.. 
 ]]
























  

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


 [[  

أليست هذه التأويالت اليت ما أنزلَ اهللا تعاىل ا من سلطان ، أليست متناقضـة  .. 
[[ : أليست العبارة .. فيما بينها ؟ 

[[  أليست تناقض العبارات ، : ]]


[[ ؟ !!!
 ..خأمل يها ؟تلَف يف هذه املسألة بناًء على هذه الروايات وتأويالت.. !!!  

يفترى  كيفف..  عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن أيب بكرلو كانَ املُخاطَب هو وحىت .. 
هل ف...  ]] [[:  لهأنها قالت  على عائشة

 الرجـلِ  كانت قرابةُ ومهما !!! ..؟ rالنيب  ا أزواج اتصفتيليق ذلك باحلشمة اليت 
وتقبيلَها  تلك الزوجةمالعبةَ  –ه حبضور زوجت – منهأن تطلب  هلذه املرأةيف ك، فللمرأة 

     !!! ..؟
لو كان هناك ذرةُ تدبرٍ لكتاب اهللا تعاىل ، لو كان ذلك ، هل كان من املمكـن  و.. 

أن تصلَ إلينا مثلُ هذه الروايات وأنْ ترفع إىل درجة املقدس وأن تعترب جزءاً من املنـهج  
  :أمل يقرأ علماء هذه الروايات قولَ اهللا تعاىل !!! .. مصدراً للتشريع ؟و

) ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ ©9 3 
zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# 

z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ 



  

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

tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t6 ãƒ ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −G tƒ  (  ] ١٨٧: البقرة [  

's (أليست الكلمتان ..  s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 مـن رفـث    تبينان لنا أنّ ما أحلّه اهللا تعاىل )  #$
ومباشرة وتقبيلٍ وغري ذلك ، هو يف ليلة الصيام فقط ، أي بعد دخول الليل وقبل أن يتبين 

≈z ( : أليست العبارة القرآنيـة .. لنا الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ؟  t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ ( املباشرة أثناَء ليلة الصيام ا بذلك شأن األكـل والشـرب    تبيحفقط ، شأ :     

) z≈ t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# 

âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 وبالتـايل أال  ..   ) 4 #$
  .. حتملُ هذه اآليةُ الكرميةُ حكماً واضحاً جلياً بأنَّ اهللا تعاىل حرم ذلك يف ار الصيام 

  : أمل يحرم اُهللا تعاىل الرفثَ يف مكان آخر بقوله .. 
) �k pt ø: $# Ö� ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4  yϑ sù uÚ t� sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ 

tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9 $# 3 $ tΒ uρ (#θ è= yè øÿ s? ô ÏΒ 9� ö� yz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª! $# 3 (#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χ Î* sù u� ö� yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# 4 
Èβθ à) ¨? $# uρ ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{   ] ١٩٧: البقرة [   ) #$

يجيزون تلك  أم أنهم..  !!!فهل كلمة رفث ختتلف ما بني هاتني اآليتني ؟.. 
أمل جيعلوا هذه الروايات حجةً على كتابِ اهللا !!! .. األكاذيب املوضوعة يف فريضة احلج ؟

     :تعاىل ، وإالّ كيف بنا أنْ نفهم العبارات التالية اليت رأيناها يف تأويل هذه األحاديث 
 ]]

       


 [[  ..سول هل تبيانُ الرr  ِلكتاب



  

١٩     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
اهللا تعاىل ، هل هو إلغاٌء لدالالت النص القرآين الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 

 –عندهم  –مهيةً أعلى أنَّ رواياتهم هذه أعظم قدسيةً و تأويلُهم هذا دليالًأليس  !!! ..؟
الكرمي  من القرآن..  اهللا تعوإالّ كيف بنا أن نفهم كتاب هم على من يضعاىل معياراً رد

[[:  لروايات التاريخ
 [[ ..  

أال تخالف تلك الروايات صريح كتابِ اهللا تعاىل ، ويف الوقت ذاته تسيُء .. 
 لإلسالم ولشخصِ النيبr عطي أحكاماً ينقاهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ؟ ، وت ها كتابض ..

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمنترك اإلجابة ل..  
بوصفه يباشر النساء وهو صائم ، إنما تعدت ذلك  rإىل النيب  ومل تقتصر اإلساءةُ.. 

  :ر إىل احلديث التايل لننظ.. إىل وصفه يباشر النساء وإحداهن يف فور حيضتها 
  : ) ٢٩١( البخاري 







 
  : ) ٤٤١( مسلم 







 



  

٢٠     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 .. باشرملاذا يr عنده إحدى عشرةَ امر وجدأة حائضاً  يف الوقت الذي يقولون فيه ت

�š ( :وهو الذي نزلَ عليه قولُ اهللا تعاىل وكيف يباشر حائضاً  !!! ..؟ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 

ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& (#θ ä9 Í” tI ôã $$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( Ÿω uρ £ èδθ ç/ t� ø) s? 4 ®L ym tβ ö� ßγ ôÜ tƒ ( 
# sŒ Î* sù tβ ö� £γ sÜ s?  ∅ èδθ è? ù' sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t� tΒ r& ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t Î/≡ §θ −G9 $# �= Ït ä† uρ 

š Ì� Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 إِربه فهل متلك املرأةُ احلائضr  وإذا كان ميلك ..  ] ٢٢٢: البقرة [   ) #$
هذه املرأةُ احلائض أليست بشراً ال تستطيع أن تتخلّى عن طبيعتها الفطرية !!! .. إِربها ؟
أمل يتكئ على !!! .. ه الروايات هلا حساباً يف ذلك ؟هل حسب واضعو هذ!!! كأنثى ؟

 مثلِ هذه الروايات امللفَّقة الكثريون من املسيئني لشخصِ النيبr نترك اإلجابة !!! .. ؟
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمل..  

ولننظر يف الرواية التالية كم حتمل من اإلساءة للنيب r ..  
  ) : ٢٤٩١( مسلم 










 
  ..ولننظر يف النص التايل من شرح هذا احلديث يف صحيح مسلم بشرح النووي .. 
]] 


 [[ ..  



  

٢١     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 .. ة احترام للنيبه إىل كلِّ عاقل حيمل يف نفسه ذروهنا أتوجr  لقوله ة إدراكوذر ،

y7 (تعاىل  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (   ] يستميتون هل هؤالء الذين : ، فأقول له ]  ٤: القلم
يشتهي النساء اليت يراها لدرجة رجالً  rاليت تصور النيب  هذه الروايات يف الدفاع عن

يدافعون عن  شهوته الناجتة عن هذه الرؤية يف نسائه ، هل هؤالء إلفراغ فيها يذهب
 شخص النيبr أترك اإلجابة !!! .. يسيئون له ؟ أم وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمل

هِيدش ..   
 .. األحاديث اليت افتروها على النيب ومن مجلةr  ه حيتقرا بأن رونهواليت يصو

لننظر إىل الروايات التالية ، .. النساء ، تلك األحاديث اليت تشبه املرأة بالكالب واحلمري 
فيما  ، ويف الوقت ذاته كيف أنها متناقضةٌ rكيف أنها تصور هذا االفتراء على الرسول 

  ..بينها 
  : ) ٧٩٠( مسلم 




 
  : ) ٧٩٤(  مسلم










 



  

٢٢     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
  : ) ٤٦٥( البخاري 




 
  : ) ٤٨٩( البخاري 





 
 [[أليس قولُ عائشة يف هذه الروايات .. 




 [[  ،  وكذلك قوهلـا]] 


 [[  ، وكذلك القول]] 


[[  ، على الرسول أليس لَ املوضوعالقو ينقضr  ه قالبأن : ]]
  [[؟.. !!!   

لوحده ، وكذلك قوهلا  ]]  [[ولُ عائشة أليس ق.. 
]] [[  ، لنقض  –أويل األلباب  –ليس يكفي ألوحده

 ]]  [[بأنه قال  rللنيب  ينسبهقولِ أيب هريرة الذي 



  

٢٣     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 rأليس هذا وضعاً مقصوداً لإلساءة للنيب !!! .. وملاذا احلمار والكلب بالذات ؟ !!! ..؟

   !!! ..، وللمرأة ، ولإلسالم ؟
أال تتناقض صياغةُ هذه الروايات تناقضاً ال يمكن اجلمع بينه إالّ بـإخراجِ هـذه   .. 

ال مـن جيوبنـا    وخترجيات وبإضافة تربيرات، اغتها اللغوية الروايات من إطارِ ظاهرِ صي
وكيف بنا أنْ نستنبطَ أحكامـاً  !!! .. ؟وجود هلا على اإلطالق يف صياغة هذه الروايات 

أليس تطليق العقلِ ضرورةً ال بد منها حىت يـتم  !!! .. من مجلة هذه الروايات املتناقضة ؟
نتـرك  !!! .. اثي اجلمعي دون انتباه حلقيقة هذه املتناقضـات ؟ م الترهِالتفاعلُ مع منهجِ

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نماإلجابةَ ل..  
اليت يصورونه ا بأنـه  ، تلك  rعلى النيب  متَّ افتراؤهاومن مجلة األحاديث اليت .. 

 حيتقرفترى ماحسب ف ..النساء  جنسالرسول  لىع يr  ، لوال زوجـةٌ   حواء مل ختـن
  ..لننظر يف احلديث التايل  ..زوجها 

  ) : ٣١٤٧(البخاري 



 

  : ) ٢٦٧٤( مسلم 





 
  ) : ٢٦٧٣( مسلم 



  

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



 

  :ولننظر يف النص التايل من صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما خيص هذا احلديث 
 ]]

 [[   
أنّ وسوسـةَ   يف قصة هذه الشـجرة مل يذكر لنا القرآن الكرمي  .. قبل أي شيء.. 
وسوسةَ الشيطان كانت كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ ففي  ..دون آدم حلواء  كانت الشيطان

  :آلدم عليه السالم ، وله ولزوجه ، ومل تكن لزوجه فقط 
) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ 

$ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô tã Íν É‹≈ yδ Íο t� yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È ÷ s3 n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Ï$ Î#≈ sƒ ø: $# (  ]
  ]  ٢٠: األعراف 
) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 

4’ n? ö7 tƒ (    ] ١٢٠: طـه [   
ان وسوس حلواء كي تزين آلدم عليـه  أنّ الشيط –أبداً  –مل يذكر آن الكرمي فالقر.. 

  ..، كما هو وارد يف شرحهم هلذه الرواية املوضوعة السالم ارتكاب اخلطيئة 
Ÿω (: ويبين لنا القرآنُ الكرمي أنه ..  uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t� ÷z é& 4 β Î) uρ äí ô‰ s? î' s# s) ÷W ãΒ 4’ n< Î) 

$ yγ Î= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ ÷Ζ ÏΒ Ö ó x« öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’ n1 ö� è% 3  (  ] لُ .. إذاً ..   ] ١٨: فاطرمحكيف ت
حواء خيانةَ أيلزوجِها  ة ومكان زوجة ايف كلِّ زمانكو : ]] 

 [[ ،  س يف شرح هذا احلديثلبكما ي
  . ...!!! .؟ املوضوع



  

٢٥     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
وحسب مبدأ تغييب  الالمنطق الذي حتمله هذه الرواية املوضوعة ، مبدأ بحسو.. 

هذه اخليانة  آدم يحملونَال ملاذا  ، جاهدين لفرضه على فكر األمةالعقل الذي يسعون 
كونه أباً ألوالد آدم ، يف كلِّ زمان ومكان  الذين خيونون زوجامالزوجية عن الرجال 

ليس بعد وسوس إليه الشيطان  حيث، ما جرى يف قصة الشجرة لويرتع العرق  فيشبهونه
  .. !!!!!!!؟ واءوسوسته حل

 [[: مثَّ كيف بنا أن نفهم العبارة الواردة يف هذا احلديث .. 
 [[ التايل من .. !!! ؟ صحيح مسلم بشرح لننظر يف النص
  :النووي فيما يتعلَّق ذا احلديث 

  ]]
 [[ ..   

!!! ؟ويفسد يتغير اللحم وأن يننت  يخبثَ الطعام وأن أن بين إسرائيل يف فما عالقة.. 
، إالَّ منذ وجد بنو إسرائيل  ويفسد فيتغير ويننتاللحم  يخنز ملو مل يخبثْ الطعام وهل.. 

لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو  نترك اإلجابة  !!! ..؟نزل اهللا تعاىل عليهم املن والسلوى أومنذ أن 
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس ..   

     .. اإلساءةُ يف الروايات لشخصِ النيب فقومل تr   ا إىلعند هذه احلدود ، بل تعـد
لننظر يف الروايات .. تصويره رجالً يرهن درعه ليهودي من أجل شعريٍ يريده طعاماً لعياله 

  ..التالية 
  : ) ٢٧٠٠( البخاري 





 

  : ) ١١٣٥( الترمذي 



  

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



 

  : ) ٢٠٠٥( أمحد 


 
  : ) ٤٥٧٢( النسائي 




 
وقبل أن خيرج علينا أحد بتأويلٍ من جيبه بأنَّ الشعري إنما كان لضيف طـارئ أو  .. 

 ((...  [[: حلالة طارئة ، قبل ذلك ، لننظر يف العبارات الواردة يف هذه الروايات 
 (( ..)) 

 ))  ..)) 
 ((  ..[[ .. .ّرهنه لشعريٍ هو طعامٍ ألفالدرع مت   هل الـنيب

r عياله ، حسب نصوص هذه الروايات املوضوعة لو.. 
  :أمل يقل اهللا تعاىل .. 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ è= äz ô‰ s? |Nθ ã‹ ç/ Äc É< ¨Ζ9 $# Hω Î) χ r& šχ sŒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 4’ n< Î) 

BΘ$ yè sÛ u� ö� xî t Ì� Ïà≈ tΡ çµ9 tΡ Î) ô Å3≈ s9 uρ # sŒ Î) ÷Λ äŠ Ïã ßŠ (#θ è= äz ÷Š $$ sù # sŒ Î* sù óΟ çF ôϑ Ïè sÛ (#ρ ç� Å³ tFΡ $$ sù Ÿω uρ t Å¡ Ï⊥ ø↔ tG ó¡ ãΒ 

B]ƒ Ï‰ pt Î: 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ ÏŒ ÷σ ãƒ ¢ É< ¨Ζ9 $#  Ä ÷∏ tF ó¡ uŠ sù öΝ à6Ζ ÏΒ ( ª! $# uρ Ÿω  Ä ÷∏ tF ó¡ o„ z ÏΒ Èd, ys ø9 $# 4 
# sŒ Î) uρ £ èδθ ßϑ çG ø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡ sù  ÏΒ Ï !# u‘ uρ 5>$ pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã� yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 £ Îγ Î/θ è= è% uρ 4 



  

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

$ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& . ÏΒ ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) 

öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $ ¸ϑŠ Ïà tã (   ] ٥٣: األحزاب [  

نَّ أكانت مركزاً إلطعام الناس ، و rأنَّ بيوت النيب  أال نرى يف هذه اآلية الكرمية.. 
 الناس هم الذين كانوا يأتون إىل بيوت النيبr كل الطعام والستعارة املتاع ، ال العكس أل

كطعامٍ لعياله أخذه ودرعه مرهونة لشعري من عند يهودي  rفكيف إذاً ميوت النيب .. ؟ 
  ..!!! ؟

öΝ (: قوله تعاىل نقارن هذه الروايات مع لو..  s9 r& x8 ô‰ Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ 

~ω !$ |Ê 3“ y‰ yγ sù ∩∠∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4 o_ øî r' sù (  ] ن] ..  ٨ – ٦: الضحىبياهللا تعاىل لنا  أمل ي
للنيب إنَّ حدود اإلساءة .. وأنه أغناه ؟ .. حمتاجاً ألحد   rيف هذه اآليات أنه مل جيعل نبيّه 

r  عند تصويرِه يرهن درعه من أجل الشعري فقبشكلٍ عام ، مل ت ةولألم بشكلٍ خاص
وكأنه ال يوجد يف األمة من  ..لعياله ، بل تعدت ذلك إىل أنَّ هذا الرهن كان ليهودي 

ز اجليوشجهكان ي  ة من يستطيع أن يكفي النيبيف األم وجده ال يالفاحتة ، وكأنr  من
بأم عدولٌ وفوق اجلرح ا الصحابة  هم املرتبة اليت وضعواتوافق تكيف و.. أي حاجة 

 مع ترك هؤالء الصحابة هذه املرتبة كيف تتوافق ..بأنفسهم  rالنيب وبأنهم كانوا يفدون 
  !!!!!!! ..؟ ه شعريٍ يطعم به عيالَمن أجل ليهودي  لنبيهم يرهن درعه

درعه من أجلِ شعريٍ يأخذُه رِزقًا لعياله وهو الذي كـان   rهن النيب مثَّ كيف ير.. 
  ..لننظر يف احلديث التايل .. يوزع بيديه مئات اإلبل قبل ذلك 

  : ) ٣٩٩١( البخاري 





 



  

٢٨     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 ..   التايل فيمـا خيـص ومن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري نقتطع النص

  :  شرح هذا احلديث
 ]]




 [[  
كُلَّ فرد من هؤالء األفراد مائة من اإلبل ، وبعد ذلك يرهن درعهr  كيف يعطي .. 

نترك اإلجابةَ لمن يصدق قولَ اهللا تعاىل !!! .. ليهودي من أجلِ شعريٍ يريده رزقاً لعياله ؟
: ) x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4 o_ øî r' sù (  .. أنَّ النيب من يعتقداإلجابةَ ل نتركr  من على درجة

نترك .. ث ال يرهن رمز شرفه وعرضه وآليةَ دفاعه عن دينِه من أجلِ الشعري ياخلُلق حب
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نماإلجابةَ ل..  

تراثّي اجلمعي ، الذين يدعون إىل تطليقِ العقل ، يهربون من إنَّ أصحاب الفكر ال.. 
مـن  : مواجهة احلقائق والرباهني اليت نقدمها مبقولة يستدرون ا عطف العوام ، فيقولون 

يتحدث بأمور الدين ال بد أن يكونَ مختصاً ، مبعىن أن يكون منتمياً للمؤسسة الدينيـة ،  
تعاليمها وثوابتها ، ويقولون ملاذا يف العلوم األخرى ، كالطب واهلندسة  وأن ال خيرج على

هذه املقولة ال تحملُ علـى  . ..ملاذا ال يتحدث ا إالّ املختصون ؟ .. والكيمياء والفيزياء 
   ةعلـى مـاد بةجرم ةعلمي وبراهني ةٌ على ثوابتة ، فالعلوم األخرى مبنيعلمي قيمة أي

يعة املوجودة بني أيدينا ، وعلى الرغم من ذلك نرى أنَّ العلماء يصححون فرضياتهم الطب
من قرن إىل آخر ، بناًء على اكتشافاتهم املتجددة على املادة املوجودة بني أيديهم ، ونرى 

  .. إمجاعاً ، أو شبه إمجاع على الكثري من فرضيات العلوم الكونية 
الكرمي واملبنية على حيثيات صياغة النص القـرآين وثوابـت    والعلوم احلق للقرآن.. 

هذه العلوم .. العقل ارد واملنطق ، واحملمولة باحلجج والرباهني بعيداً عن روايات التاريخ 
   الـنص فهمنا لـدالالت دة ، وهذا ال مينع أن يتجدأساساً للبحث ومعياراً لفكر األم عدت



  

٢٩     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 القرآين مل تكن قد كُشفت سـابقاً  القرآين نتيجةَ رؤى حيملُها النص لدالالت جديدة ..

ولذلك فإنْ وجِد اختالف يف مسائل تتعلّق بالدراسات القرآنية البحتة ، فإنّ ذلك يعود إىل 
أهوائنا ورؤانا املختلفة ، وإىل ما حنملُ من شقاقٍ يف أنفسنا ، وال يعود إىل كتابِ اهللا تعاىل 

ر الذي يسه للتدبيقولُ تعاىل .. ر:  
) y7 Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ 3 ¨β Î) uρ t Ï% ©! $# (#θ àÿ n= tF ÷z $# ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Å∀ s9 ¥−$ s) Ï© 

7‰‹ Ïè t/  (  ] ١٧٦: البقرة [  

 ،اليت يزعم عابدو أصنام التـاريخ أنَّ كلَّهـا سـنة    أما بالنسبة للتاريخ ورواياته .. 
فاملسألةُ خمتلفةٌ متاماً ، والدراسةُ يف ذلك تبىن على املقاربة ، وال ختلو من األخطاء واألهواء 
والعصبيات ، ولذلك من املستحيل أن يكون هناك إمجاع على مسائلَ تعتمد على مـادة  

ه ال جيوز لغري واملؤسسات الدينية اليت تقدم نفسها ناطقةً باسم اهللا تعاىل ، وأن... التاريخ 
   اً علـى ثوابـتسات ، ال تتبىن منهجاً مبنيثَ باسمِ الدين ، هذه املؤسها أن يتحدرجاالت
كتابِ اِهللا تعاىل والعقلِ واملنطق ، ومعظم مادة حبثها نراه مبنياً على رؤى مسبقة الصـنع  

جلوانب نةـ .. من التاريخ  معي ات الدينيـة علـى   وحىت من خيرج من أفراد هذه املؤسس
  ..تعاليمها ، يكفّر ويتهم بسيولٍ من التهم املوجودة مسبقاً يف جيوم 

لذلك فمقولةُ االختصاص اليت حيتجون ا ، ال قيمةَ هلا ، وكان من املفروض أن .. 

≅ö (: يقولوا إنّ معيار احلق هو  è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( ( وهذا ما نراه حمموالً يف ا ، آلية

ÏΘ  (:الكرمية  r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $#  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ oλ Î;# u ( ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( # x‹≈ yδ ã� ø. ÏŒ  tΒ z Éë ¨Β ã� ø. ÏŒ uρ 

 tΒ ‘ Î= ö7 s% 3 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ¨, pt ø: $# ( Ν ßγ sù tβθ àÊ Ì� ÷è •Β  (  ] ٢٤: األنبياء [  

# ( : فبقوله تعاىل..  x‹≈ yδ ã� ø. ÏŒ  tΒ z Éë ¨Β ã� ø. ÏŒ uρ  tΒ ‘ Î= ö7 s% 3 (   ـةالعبـارة القرآني بعد     : 

) ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( (  ل على النيبزيف ذلك إشارةٌ إىل أنَّ الذكر الذي ن ،r  ،  هـو
  ..معيار الربهان الذي يطْلَب تقدميه 



  

٣٠     الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
 ..ا على أنموةُ على التاريخ واليت يقدهم املبنيها ، ملاذا علومساتةٌ وهلا مؤسها منهجي

  هذه الرواسب من كتب التاريخ ، وإىل تنقية تلك الكتب من الـدس مل تأخذْهم إىل إزالة
علومهم املبنيةُ على التاريخ والـيت  .. واالفتراء والوضع الذي ال حيملُ لألمة إال كلَّ سوء 

اذا مل توحد األمة خاللَ هذه القرون الكثرية يقدموا على أنها منهجيةٌ وهلا مؤسساتها ، مل
  !!! ..، وملاذا ال تزيد األمةَ إالّ تفرقةً ومتزيقاً ؟

  ..أال خيشى عابدو أصنامِ التاريخ أن يحشروا يوم القيامة مع املعنيني يف قوله تعاىل 
) (#θ ä9$ s% uρ !$ oΨ −/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u !# u� y9 ä. uρ $ tΡθ �= |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$ oΨ −/ u‘ öΝ Íκ ÌE# u È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 

š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# öΝ åκ ÷] yè ø9 $# uρ $ YΖ ÷è s9  # Z�� Î7 x. (  ]٦٨ – ٦٧ : األحزاب [  
  ..أال خيشى عابدو أصنامِ التاريخ أن يكونوا كاملعنيني يف قوله تعاىل .. 
) (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «!    ] ٣١ : التوبة[   ) #$

، هـو منـوذجr    ما رأيناه حىت اآلن من روايات تسيُء لكتاب اهللا تعاىل ولنبيه .. 
تاب كفالروايات اليت ال يقبلها كتاب اهللا تعاىل وال العقلُ وال املنطق كثرية ، ويف .. بسيط 

  .. ألقيت الضوء على الكثري منها ) طّات يف سبيل احلكمةحم( 

 
  
  

  


