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 .. ى بالصحاح عند بعض الروايات –إن شاَء اهللا تعاىل  –سنقفسملنرى  فيما ي ،
وأن   كيف ـدات ، ال بة اليت ال ختلوا من األخطاء واألهواء والعصبيمات التارخييأنَّ املقد

 وما جيب أنْ نعلمه أنَّ.. ال يقبلُها القرآنُ الكرمي وال العقلُ وال املنطق  رواياتينتج عنها 
اري أو مسلم أو أي كتابٍ من كتبِ التاريخ ، ال يعين أبداً نقداً للسنة أو إنكاراً نقد البخ

حلق وللسنة ا rبل يعين انتصاراً للرسول ..  rهلا ، وال يعين عدم تصديقِ قولِ الرسول 
  .. قيتها من الدس الذي حلق ا وإظهاراً هلا وتن

فال يوجد علـى وجـه    ،شريفة وحجيتها املسألةُ ليست مسألةَ مصداقية السنة ال.. 
مسألةُ  –يف جوهرِها  –املسألةُ .. أنا ال أُريد السنة : األرض مؤمن بالقرآن الكرمي يقول 

ومـن   ..، وهل هي من السـنة أم ال   rثبوت الروايات ومصداقيتها يف نسبها للرسول 
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فهو مفلس فكرياً ، وكلُّ ما يقوم  rلرسول التارخيية إنكاراً لقولِ ا يعترب نقد هذه الكتبِ
من يعترب نقد هذه الكتب التارخيية .. العامة حىت ال يروا احلقيقة  أعنيبه هو ذر للرماد يف 

انتقاصاً من السنة احلق ، فاعتباره هذا دليلنا على أنه يعترب التاريخ صنماً ومنهجاً بديالً عن 
فرض ه على الناس منهج اهللا تعاىل ، ويريد..  

وما نعنيه بالصحة .. املسألةُ مسألةُ ثبوت الرواية ، هل هي صحيحة أم ال .. إذاً .. 
ليس االنتماَء إىل البخاري أو مسلم أو الكايف أو غريِها من الكتب ، ما نعنيه بالصحة هو 

حقَّه خالل التاريخ ،  وهذا املعيار لَم يعطَ.. موافقةُ منتِ الرواية لدالالت كتابِ اهللا تعاىل 
نرى بعض الروايات اليت حِسبت من .. ولذلك .. فما متَّ التركيز عليه هو السند دون املنت 

فالقرآنُ الكرمي ذاته مل يسلَم مـن الـدس   .. الصحاح ، نرى أنها تسيُء لكتابِ اِهللا تعاىل 
.. بأنه ليس من عند اهللا تعـاىل   الذي يهدف إىل اإلساءة له ، وإىل زرع الشك يف النفوس

  :لننظر إىل احلديث التايل 
  : )٤٦١٥(البخاري 




 
  : )٤٥٠٤(مسلم 
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وفق هذه الرواية ، يعد عبد اهللا بن مسعود مرجعاً ألخذ القرآن الكرمي منه ، .. إذاً .. 
r  :] ]به الرسول بل يعد املرجع األولَ وفق هذه الرواية ، حيث بدأ 

 [[  ..   لدينا أنَّ عبـد اهللا بـن وحسب الرواية التالية يتأكّد
  :مسعود مرجع أولٌ ألخذ القرآن الكرمي منه 

  : )٤٦١٨(البخاري 





 
  : )٤٥٠٣(مسلم 





 

هل من املمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ هذا املرجع األولَ ألخذ القرآن الكرمي منه ، .. 
[[ : والذي يقول 


 [[  .. ه مل يعلم بوجود سورتني كاملتني يف كتاب اهللا تعاىلهل من املعقول أن

لننظـر إىل  . ..مستوى كتابِ اهللا تعاىل  ىلتقولُه الروايات اليت حياولون رفعها إ هذا ما.. 
  :احلديث التايل 
  : )٤٥٩٤(البخاري 
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  : )٤٥٩٥(البخاري 





 

، يعـين أنَّ   ]]  [[فالقولُ املنسوب إىل ابن مسعود يف هذه الروايـة  .. 
هذا الكالم ال نأيت به من جيوبنا ، إنما نأيت به من .. ليستا من كتابِ اهللا تعاىل املعوذتني 

 إذ  له اعتباره عند أهل احلديثكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وهو كتاب ،
  :باحلرف الواحد  –فيما خيص هذا احلديث  –يقول 

 ]]
















  

٥     عدنان الرفاعي املهندس ... حمطّات يف سبيل احلكمة : كتابمن   





 [[ ..  

  :ولنتابع ما يقوله ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
]] 




















  [[..  

  :ولنتابع ما يقولُه ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
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 ]]


 [[   
فهمنا لصياغة هذه الرواية يف  .. إذاً.. الرواية هذه مقتطفات منتقاة من شرح هذه .. 

إنَّ سوريت املعوذتني : صحيح البخاري هو فهم صحيح ، وهو أنَّ ابن مسعود كان يقول 
نظرنا يف ذات الرواية الواردة يف مسند أمحد ، فسيظهر  وإذا.. ليستا من كتابِ اهللا تعاىل 
 بشكلٍ جلي لنا هذا الدس..  

  : )٢٠٢٤٤(مسند أمحد 
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  : )٢٠٢٤٥(مسند أمحد 






 

حنن نعلم أنه توجد روايات تؤكّد أنَّ املعوذتني من القرآن الكرمي ، وإمياننا بـأنَّ  .. 
نهما من كتاب حنن نؤمن بأ.. أبداً .. املعوذتني من القرآن الكرمي ليس من هذه الروايات 

وحنـن ال نقـول إنَّ    ..اهللا تعاىل نتيجةَ إمياننا بالقرآن الكرمي الذي تكفّلَ اهللا تعاىل حبفظه 
 ..أبداً .. ال يؤمن بأنَّ املعوذتني من كتاب اهللا تعاىل  )ه من أئمة احلديث وغري(  البخاري

ساءة إىل منهجِ اهللا تعاىل الروايات اليت دست خالل التاريخ لإل حنن نلقي الضوء على بعض
 .. ة على ضوِء كتابِ اهللا تعاىل ، لرواياتموضوعي يرفُعها الكثريون املسألةُ مسألةُ دراسة

  ..قدس إىل مستوى امل
إننا نرى الدس واضحاً جلياً يف هذه الروايات اليت أتتنا نتيجةً لتطبيق علوم احلديث .. 

 [[: فالعبارة  ..اليت حيسبوا نصوصاً مقدسة 
 [[   إىل ةٌ ال حتتـاجعبارةٌ واضحةٌ جلي ،

  .. تفسريٍ وال إىل تأويل 
 [[: والعبارة .. 
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 [[  .. ، إساءة ال تقلُّ إساءةً عن العبارة األوىل ، بل هي أكرب
 هذه الرواية  –فأُيب صياغة حسب–  على ابن مسعود عدم نكرذتني يف   مل ياملعـو كتابـة

 [[: مصاحفه ، يف إجابته على السؤال 
 [[  ..ًذتني من كتابِ : من أن جييب بالقول  وبدالصحيح ، إنَّ املعو ال هذا غري

نزل اهللا تعاىل ا مـن سـلطان ، وال   أ ما أن يجيب بالتربيرات اليت بدالً منو اهللا تعاىل ،
صنام التاريخ بغية ذر الرماد يف أواليت يلبسها عابدو ، وجود هلا يف صياغة هذه األحاديث 
راح يصور سوريت املعوذتني على  ..بدالً من ذلك  ..العيون لإليهام بصحة هذه الروايات 

فهم من صياغة هذه الروايات كلُّ إنسان يـدرك  هكذا ي ..أنهما دعاٌء كدعاِء االستسقاء 
 rواألهم من كلِّ ذلك هو نسب ذلك إىل الرسول  ..احلد األدىن من قواعد اللغة العربية 

فأي إسـاءة وأي  .. خذوا القرآن منهم  r، وكلُّ ذلك من خالل رجال يقول الرسول 
  ..!!! ؟يننا دس وأي مهزلة هذه املهزلة اليت نراها بأم أع

وأي ذر للرماد يف األعني كمحاولة لإليهام بصحة هكذا رواية ، هو تلبـيس علـى   
أنَّ ابن مسعود يف املوقف الذي كان  –جدالً كما حيلو لبعضهم  –فلو فرضنا  ..احلقيقة 

ه فهذا ال يعطيفيه حيك املعوذتني من كتاب اهللا تعاىل ، مل يكن قد مسع اتني السورتني ، 
ولو كان كلُّ صحايب احلق بإنكار وجودمها يف كتاب اهللا تعاىل وحكّهما من املصاحف ، 

هذا فضالً عن .. دنا الكثري من سور كتاب اهللا تعاىل قسينكر السور اليت مل يسمع ا ، لف
ال ) بأنَّ ابن مسعود مل يكن آنذاك قد مسع برتول هاتني السـورتني  ( كون هذه التخرجية 

  ..يف صياغة هذه الروايات كما نرى  وجود هلا
 [[: مثَّ إنَّ العبارة 

 [[  ،ن مبا ال يقبل الشكحسب هذه الروايات املوضوعة  – تبي
 [[فبجمـع دالالت العبـارة    ..ه كان حيكّهما عن علم ، وليس ألنه مل يسمع ما نأ –

 [[ ،    قسـم فيـهمع قوله الذي كان ي
[[ : فيقول 
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اوالت فاشلة لإليهام بصـحة  ، ويبين أنها حم، يفسد مثل هذه التخرجيات من أساسها  ]]

  ..هكذا روايات 
وهنا نتوجه بالسؤال إىل كُلِّ من حيملُ يف قلبه ولو ذرةَ إميان بكتابِ اهللا تعـاىل ،  .. 

ومن الذي يدافع عن !!! .. هل هذه الروايات تعد سنةً يكفّر من ال يؤمن ا ؟: فنقولُ له 
قرون بصحتها ، أم هم الذين يقولون بأنها موضوعة هل هم الذين ي!!! .. السنة الشريفة ؟

ها صحيحة ، هل هـذا  وهل انتماء مثل هذه الروايات للكتب اليت يقال أنها كلَّ!!! .. ؟
إذا كانَ من يوصي الرسولُ !!! .. االنتماء جيعلُنا نطلّق عقولَنا ونصدق مثل هذه املزاعم ؟

r ها بأخذ القرآن منه ، ومن يقولُ يف الصحاحِ ذات :]] 


 [[ ،  إذا كان ال
  أنْ نثـق يعلم انتماء سورتني من كتابِ اهللا تعاىل إىل كتابِ اهللا تعاىل ، فكيف إذاً نستطيع

  ملْ يسـمع ـةتارخيي اتأُخرى يف هذه الصحاح ، تنقل لنا جزئي رواية ها إالّ أنـا بأي س
[[ : وكيف بنا أن نطلِّق عقولَنا لنقبلَ تأويلَهم الذي رأيناه !!! .. محددون ؟

 [[  هل هذا التأويلُ الذي ،
ل هذا التأويل ه ..ال يلقى أساساً له إالّ يف خميلة من طلّق عقله وكفر بقواعد اللغة العربية 

[[ : يتماشى مع العبارات الواردة يف هذه الروايات 
 [[ ؟ .. !!!   قصـدحـىت ن

عن كتابِ اهللا تعـاىل  تأويلَهم هذا ، هل علينا أنْ نتخي كتاباً آخر خيتلف لَ القرآنَ الكرمي
لمن نترك اإلجابةَ !!! .. وهل هذا التأويل من املُمكن أنْ تطلق عليه صفةُ العلم ؟!!! .. ؟

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه  ..  
  :ري ولننظر يف الروايتني التاليتني يف صحيح البخا.. 

  : ) ٤٥٦٢( البخاري 
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  : ) ٤٥٦٣( البخاري 







 
  :ن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ولننظر إىل النص التايل املُقتطع م.. 
 ]]
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 [[ ..  
  ..يتني التاليتني يف صحيح مسلم للموضوع ذاته ولننظر أيضاً إىل الروا.. 

  : ) ١٣٦٤( مسلم 










 

  : ) ١٣٦٥( مسلم 
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  :صحيح مسلم بشرح النووي : ولننظر يف النص التايل الذي نقتطعه من كتاب .. 
 ]]










 [[ ..  
،  ]] [[ : العبارة تفسركيف 

 [[:  بالعبارات


 [[  بالعبارات، أو ]] 
 [[ كيف ؟ !!! ..؟.. !!!!!!!  

 ..رادها شكّاً يوتفاسري أال حتملُ هذه الروايات  إدخالُه يف نفوس الناس حول صياغة
أالّ تصور هذه الروايات للناس أنَّ حذف الكلمات من كتاب اهللا تعاىل .. النص القرآين ؟ 

$ ( :كيف تحذَف الكلمتان .. قيمة ؟ هو مسألةٌ سهلة وليست ذات  tΒ uρ t, n= y{  ( من اآلية
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$ (: الكرمية  tΒ uρ t, n= y{ t� x. ©%! $# # s\Ρ W{ $# uρ ( ]  دون أن ختتلَّ الصياغةُ املُطلقةُ هلذه  ] ٣: الليل ،
  .. اآلية الكرمية ؟ 

والقولُ بالنسخ أو بأنها قراءات تفسرييةٌ ، هو تلبيس آخر على احلقيقة ، وهـو  .. 
و من جرمية جرميةٌ أكربمن نـور   ، وذلك بقطع الطريق على كلِّ قبسٍعِ هذه الروايات ض

واجلرميةُ األكرب من هاتني اجلرميتني هو تصديق مثلِ .. عقولِ أبناِء األمة  ميكنه أن يتكونَ يف
كيف بنا أنْ نطلَّق عقولَنا وأنْ نصدق أنَّ النص القرآينَّ املُطلـق الـذي   ... هذه الروايات 

 كلمات واجلن ، حيتاج تفسريه إىل حذفصاغه اُهللا تعاىل صياغةً مطلقة يتحدى ا اإلنس 
!! .. فأي تفسريٍ ذلك الذي ال يكونُ إالّ حبذف الكلمات من النص املُفَسـر ؟  ..!! منه ؟

   !!! ..وأي استخفاف بعقولنا ذلك االستخفاف ؟
$ (وكيف نصدق أنَّ اآلية الكرمية ..  tΒ uρ t, n= y{ t� x. ©%! $# # s\Ρ W{ $# uρ (  ] نزلت ،  ] ٣: الليل

$ (ضيفت هلا الكلمتان مثَّ أُ ، يف البداية ناقصة tΒ uρ t, n= y{ ( س من كيف ، و!!! الحقاً ؟نلب
وأين هي .. !!! بعد برتول هاتني الكلمتني ؟) آنذاك ( جيوبنا بأنَّ القارئ مل يكن قد مسع 

هل هي يف اآلية كاملة ، أم يف !!! .. الصياغة املطلقة اليت حتدى اهللا تعاىل ا املخلوقات ؟
  !!! .. ني الكلمتني ؟اآلية الناقصة هلات

[[ : كيف نقرأَ التربير  بعد قراءتنا ملتون هذه الروايات ، :نعود فنقول .. 


[[  ..  أليس ذلـك
أمل نقرأ يف الروايات السابقة بأنَّ ابن مسعود كان يقـول  .. بعقولنا  االستخفاف هو قمة

عن املعوذتني إنهما ليستا من كتابِ اهللا تعاىل ، فكيف إذاً يربر ذلك بأنـه مل يكتبـهما   
هذا هو تأويلُ مختلف احلديث الذي يصفونه بالعلم !!! .. لشهرما عنده وعند الناس ؟

  .. هناك أي رابط منطقي بني نصوص الروايات وبني نصوصِ تأويلها فهل .. 
أمل توضع هذه الروايات املزعومةُ إلثارة الشك حول خصوصية الـنص القـرآين   .. 

أمل توضع هذه الروايات املزعومةُ الستخدامها كذريعـة  .. ومسوه فوق النصوص البشرية 



  

١٤     عدنان الرفاعي املهندس ... حمطّات يف سبيل احلكمة : كتابمن   

فكيف ميكننا أن نقولَ للعالَم إنّ النص القرآينّ نص !! .. ؟ للنيل من قدسية النص القرآين
معجز يستحيلُ فيه حذف حرف أو زيادته أو تبديله ، مثَّ بعد ذلك نقدم هلم مثـل هـذه   

لمن كَانَ نترك اإلجابة !!! .. الروايات ومثل هذه التأويالت اليت ال يقبلُها عقلٌ أو منطق ؟
   .. لْقَى السمع وهو شهِيدلَه قَلْب أَو أَ

  :ولننظر يف الرواية التالية .. 
  : )٤١٤٥(البخاري 





 

  : إىل اآلية الكرمية   :لروايةُ كلميت أال تضيف هذه ا.. 
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يمكننا أنْ نقبلَه ، وحنن نعتقد أنَّ معجزةَ القـرآن الكـرمي تكمـن يف     أي تأويلٍ.. 
إضافةُ الكلمات  صياغته اللغوية ، وأي حفظ لكتابِ اهللا تعاىل ميكننا أنْ نتصوره إنْ كانت

إىل نصوصه مسألةً ليست ذات قيمة ، وأي تفسري لكتاب اهللا تعاىل الـذي ال يكـون إالّ   
أال خيجلُ من اهللا تعاىل كلُّ مؤمن بـالقرآن الكـرمي   .. بإضافة الكلمات له أو حبذفها منه 
  ..!!! حينما يسمع مثل هذه الروايات ؟

للرماد  مها من باب القراءة التفسريية ، هو ذر والقول بأنَّ الكلمتني 
 [[: يف األعني ، فالراوي يف هذه الرواية 

 [[  ر ذلكوبعد ذلك نرى العبارات اليت تفس ،]]
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[[  ،   يف األعـني مـن من رماد ذروكلُّ ذلك ينفي نفياً قاطعاً ما ي
  ..من باب القراءة التفسريية  ورود الكلمتني 

العبارات ، أنه ينسب إىل ابن عباس أنَّ هذه  فاملشكلة اليت تفسد عليهم أي تأويل.. 
هـذه   يشـرح  ومن مثَّ وبعد ذلك ليست مبنسوخة ،،  اليت تشمل هذه اإلضافة يف قلبها

 [[فالعبارة .. عاىل اإلضافة اليت ال وجود هلا يف كتابِ اهللا ت
 [[  ، هي تفسري للنص]] 

 [[ ..  
  :ولننظر إىل احلديث التايل 

  : )١٩٠٩(البخاري 



 

  :  إىل قلبِ اآلية الكرمية : كيف تضاف اجلملة .. 
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تقطع الطريـق علـى    ]] [[ : ليست العبارةُ يف اية احلديث أ.. 
التايل فيما .. م ؟ تأويال ى يف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري نرى النصوحت

[[ : خيص تفسري هذا احلديث 
 [[  .. الشـاذ ؟ إسناد كيف يصح .. !!!

أليس هذا حماولةً لتحريف كتابِ اهللا تعاىل ، !!! .. كيف يكونُ حجةً وهو ليس بقرآن ؟و
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أليست علوم احلديث املبنية على السند دون املنت وعلى معايري تارخيية مليئـة باألخطـاء   
  !!! ..ت هي من أَوصلَ إلينا مثلَ هذه الروايات ؟واألهواء والعصبيات ، أليس

  : ولننظر إىل احلديث التايل .. 
  : )٦٩٠٨(البخاري 










 
Ο (بدلَ كلمة  كيف توضع كلمة ..  çF� Ï?ρ é& (  يف قلب اآلية الكرمية:  
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  ] ٨٥: اإلسراء [  )
تقطع الطريـق [[   [[ : أليست ايةُ هذه الرواية .. 

ل ال من قريب وال –أصالً  –م اليت ال عالقةَ هلا على تأويالمن بعيد ؟ باملؤو ..  
  :ولننظر إىل احلديث التايل .. 

  : )٢٩٩١(البخاري  



 

7 (كيف يحذف حرف الكاف من كلمة ..  Î=≈ yϑ≈ tƒ (  يف اآلية الكرمية:  
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، إن  يت يتحدى اُهللا تعاىل ا اإلنـس واجلـن  وأين هو مطلق الصياغة القرآنية ال.. 

  !!! .. كانت احلروف تحذف من كلمات كتابِ اهللا تعاىل ، دون أن خيتلَّ هذا املُطلق ؟
  :ولننظر يف احلديث التايل .. 

  : )٩٩٨(مسلم  






 

  :إىل قلب اآلية الكرمية  كيف تضاف الكلمتان .. 
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 ]] [[ : ولُ الراوي حسب هذه الرواية ، يق.. 

[[ ويقول على لساا .. أن أكتب هلا تفسرياً : ، ومل يقل 
  [[ ، ويتابع قوله ]] [[   أي هـذه

 [[وبالتايل فإنَّ القول املنسوب لعائشة اآلية الكرمية ، 
 [[  يتعلَّق باآلية وليس بتفسري هلا..  

[[ : بعد إقرارِ هذه اإلضافة املوضوعة ، ينسب إىل عائشة أنها تقول ف.. 
 [[  ،وال نرى عبارة مثل  ]] هذا تفسريها الذي مسعته من

أي صيغة فيها جمرد إشارة إىل أنَّ إضافة العبارة  وال نرى، ]]  rالرسول 
  ةقـولٍ بنسـخ هـاتني     ...إىل قلب اآلية الكرمية هي من باب اإلضافة التفسريي وأي
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، كـلُّ  وأنَّ كتابة عائشة هلما هو من باب القراءة التفسريية ، الكلمتني بعدما كانتا قرآناً 
فهل اآلية الكرمية مل تكن مطلقة قبل حذف  ..ذلك ال حيمل لكتاب اهللا تعاىل إالَّ اإلساءة 

إضـافة الكلمـات    أم أنَّ!!! .. ؟هاتني الكلمتني منها وأصبحت مطلقة بعد حـذفهما  
  !!! ..أم ماذا ؟!!! .. وحذفها ال يؤثِّر يف قيمة النصوص ؟

 باختراع تربيرات ولذلك فذرهم للرماد يف األعني لإليهام بصحة هكذا روايات ،.. 
هـو تلبـيس    لكتاب اهللا تعاىل إالَّ اإلساءة ،ال حتمل  ا أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ،م

   .. اهللا تعاىل ملنهجإلساءة وتضليل ال خيدم إالّ ا
رواياتكم هـذه الـيت   : وهنا أتوجه بالسؤال إىل عابدي أصنام التاريخ فأقولُ هلم .. 

وهل أنـتم  .. تقدسونها وتفرضوا على األمة ، أال تؤدي إىل حتريف كتابِ اهللا تعاىل ؟ 
جدالً  – فرضناولو  .. تعاىل ؟ حينما تقرونَ مثلَ هذه الروايات تقدسونَ بالفعلِ كتاب اهللا

مثلُ هـذه  اليت وصلت إلينا ا  أنَّ اآللية اليت وصلَ ا إلينا كتاب اهللا تعاىل تماثلُ اآلليةَ –
فهـل كانـت األمـةُ     ..لو فرضنا ذلك  ..على العوام  املُهرجون يهرج، كما الروايات 

لمن كَانَ لَـه   نترك اإلجابةَ !!! ..؟ اآلن مثلما تجمع عليهستجمع على كتابِ اهللا تعاىل 
  .. قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد 

 ..   ـزون بعـضميهم ال يالصحابة بأن كبار رصوولننظر إىل احلديث التايل كيف ي
  :النصوص ، هل هي منتمية إىل كتابِ اِهللا تعاىل أم ال 

  : )٥٩٥٧(البخاري 





 
  : )١٧٣٩(مسلم 
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نصوصاً عن ظهر قلـب ،   rكيف حيفظُ ابن عباس وابن الزبري من الرسول .. 
وإن كان األمر كما يفترى يف هذه !!! .. ؟ أم الالكرمي أهي من القرآن  يعلمادون أن 

وإىل غريمها  –ا نعتمدها حينما نأخذُ الروايات املنسوبة إليهمالروايات ، فأي ثقة ميكننا أنْ 
صوصِ إىل كتابِ كان انتماُء الن إن!!! .. بعد قرون ألمورٍ أقلَّ بكثري من هذه املسألة ؟ –

ال ميكن اجلزم ا كما يفترى يف هذه الروايات ، فكيف إذاً ترفَع مواضيع  اهللا تعاىل مسألةً
وإن كـانَ  !!! ..  درجة املُقدس ، وتقَدم على أنها من صلب املنـهج ؟ هذه الروايات إىل

الصحابةُ ال يميزون بني نصوصِ القرآن الكرميِ وغريِها كما يفهم من صياغة هذه الروايات 
 عجزةُ صياغةالقرآين ،، فأين هي م ا اإلنس واجلن ؟ النص ى اُهللا تعاىلاليت يتحد .. !!!

  .. إلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد نترك ا

  :ولننظر إىل احلديث التايل .. 
  : ) ٤٥٣٥( البخاري 




 
ين من جيوبنا ، فإنّ وفق الصياغة اللغوية هلذه الرواية ، ودون أن نضيف إليها معا.. 

هذا .. عمر بن اخلطاب نطق باآلية الكرمية املذكورة يف هذه الرواية قبل نزوهلا من السماء 
 [[: وإالّ كيف بنا أنْ نفهم العبارات ..  ما تنطق به عبارات هذه الرواية التارخيية

[[  .. أليس ذلك
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افتراًء وكذباً وإساءةً لكتاب اهللا تعاىل ، فنحن نعلم أنَّ الوحي بالقرآن الكرمي مل يـرتل إالّ  
، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى فإنَّ صـياغةَ الـنص القـرآين     rعلى الرسول حممد 

خلوقات ، واهللا تعاىل يتحدى اإلنس واجلن على أن يأتوا بنص مثل القرآن مستحيلةٌ على امل
وكيف يتخيل من يدافع عن مثل !!! .. الكرمي ، فكيف إذاً تكون هذه الرواية صحيحة ؟

نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب !!! .. هذه الروايات أنه بذلك يدافع عن منهجِ اهللا تعاىل ؟
  ..قَى السمع وهو شهِيد أَو أَلْ

ومل يتوقّف تصوير عمر بن اخلطّاب يف روايات األحاديث على أنه ينطق بالقرآن .. 
يرى نقيض ما يراه الرسول  –يف هذه الروايات  –الكرمي قبل نزوله من السماء ، بل نراه 

r عت يف مسألة ،ى عمرونر .. من السماءأُنزلت من أهم املسائل اليت  د عنمأبا هريـرة   ي
 rالرسول نرى و .. هستإلبني ثدييه ضربةً خير ا  ضارباً إياه ،به  rإبالغِ ما أمره  من

يسـيُء  ذلك يف سـرد قصصـي   كلُّ و..  rنقيض ما أمر به  اليت هي يأخذ برؤية عمر
  .. وللمنهج الذي أنزله اهللا تعاىل،  r للرسول

  : )٤٦(مسلم 
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كيـف  .. إىل هذا احلديث ، سنراه ليس صحيحاً  امن خالهلمن أي زاوية ننظر .. 
ذاته ، وذلك يف تبليغ أمرٍ من أهم األمـور   rيبدو عمر أكثر حكمةً وقدرةً من الرسول 

مثَّ كيف بنا أن نفهم النص التايل من هذه الرواية الذي يصـور أبـا   .. اليت أتى ا املنهج 
[[ :  لرسوم املتحركةاألطفال يف ام أفالهريرة بصورة ال ختتلف كثرياً عن صور 


 [[ ؟ .. !!!  

ذه السرعة أنَّ ما رآه عمر أكثر حكمةً وأقـربr   سول مثَّ كيف يكتشف الر.. 
وما هو حال هذا األمر لـو  !!! .. ؟أبا هريرة أن يبلغ به الناس  rحقّاً مما أمر به الرسول 

ومينعه من تنفيذ أمر  هستإلليضربة بني ثدييه ضربةً خير ا ، أنَّ عمر مل يصادف أبا هريرة 
  !!! ..؟ rالرسول 

 ع احلديثُ من أجله ليس صـحيحاً ،  .. من كلِّ ذلك واألهمضأنَّ املوضوع الذي و
ا الناس يتكلون  ملع بأنها إنْ ، فدخول اجلنة ليس بالصورة املنقولة على لسان أيب هريرة
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هذه الرواية والكـثري مـن   به حسب ما تنطق ، ، كون العمل ال قيمة له ا وال يعملون 
كيف نوفّق بني هذه الصورة املنقولة يف هذه الرواية عـن  ..... ريها الروايات املوضوعة غ

  :دخول اجلنة ، وبني قوله تعاىل 
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 ..ة يف مستنقع هكذا رواية ، هو مسألةٌ يريدها واضعو هذه  إنَّ إغراقفكر األم

فتقَزم قيمة العمل ، ) القرآن الكرمي ( الروايات ، إلبعاد أبناء األمة عن كتاب اهللا تعاىل 
ل املعاصي وهسستت..  

 بأن rيعلّم الرسول  بن اخلطّاب كيف أنَّ عمرلنرى ولننظر إىل احلديث التايل .. 
اه اهللا تعاىل عن ليمنعه من فعلٍ عملٍ  rجيذب الرسول مبا اه اهللا تعاىل عنه ، و يعمل
ولنرى كيف أنَّ القرآن الكرمي يرتل موافقاً ملا رآه عمر ، وبالتايل عكس ما هم  .. فعله

   ..ايل للمنهج الذي أُنزل عليه وبالت،  rللرسول  متعمدةٌ وكلُّ ذلك إساءةٌ ... rبفعله 
  : ) ٥٣٥٠( البخاري 
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  :ولننظر إىل احلديث التايل .. 
  : ) ١٧٨٤( البخاري 








 

وضع من أجل التشكيك مبصداقية نزول القرآن الكرمي  –وأمثالُه  –هذا احلديث .. 
من عند اهللا تعاىل ، وذلك من خالل تصويرِ القرآن الكرمي بأنه حادثٌ يتبع جلزئيات بعض 

ةُ ناقصةً مثَّ تضاف إليها الكلمات بنـاًء علـى   األحداث يف اجليل األول ، حبيث ترتلُ اآلي
z (أليست العبارة القرآنية .. طلبِ الرجال  ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 ، اليت يزعم أنها نزلت الحقاً ،  ) ) #$
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£ 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 

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 [   
 ..  ةً مـن إدراكويف عقله ذر ةً من إميانفكيف إذاً من املمكن لعاقل حيمل يف قلبه ذر

أن يقبلَ  ، كيف له) القرآن الكرمي ( عاىل ذرةً من تقديسٍ لكتاب اهللا ت نفِسهومنطق ، ويف 
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. .!!! .جةَ حالة تارخييـة ؟ نزولَ آية ناقصة ، ترتلُ عبارةٌ يف قلبها بعد فترة من الزمن نتي
[[ : هذه احلالةُ املزعومةُ يف هذه الرواية 

 [[ ال ، أ
وملاذا أخر اهللا تعاىل !!! .. يعلمها اُهللا تعاىل قبل إنزالِ هذه اآلية الناقصة حسب زعمهم ؟

z (: العبارة  ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9   !!! ..  إىل أنْ ربطَ أولئك الرجال خيوطاً يف أرجلهم ؟ ) ) #$
لرواية ، أنَّ هذه اآليةَ ال حتملُ ما يذهب إليه واضعو هذه ا.. واألهم من كلِّ ذلك .. 

[[ : فاآليةُ الكرميةُ ال تقولُ 
[[   ربطَ اخليوطُ يف األرجـلاهللا تعـاىل يقـول   .. ، حىت ت :) (#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{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 ــاخليطُ  ) ) #$ ، ف
ال  وضـوئه األبيض هو من اخليط األسود الذي هو من الفجر ، وهي مسألةٌ تتعلّق بالفجرِ 

فكيف إذاً يمكن هلذه الرواية أن تكونَ صحيحةً يكفَّر من .. باخليوط اليت تربطُ باألرجل 
  .. نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد !! .. ك بصحتها ؟يش

  :ولننظر يف احلديث التايل .. 
  : ) ٤٦٠٦( البخاري 








 

  : ) ٤٢٢٧( البخاري 
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اري ، فيما خيص ولننظر يف النص التايل من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخ.. 

  :هذا احلديث 
 ]]







 [[   

�ç ( : عبارة القرآنيةال..  ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9   ..موجودة يف قلب اآلية الكرمية  ) #$
) �ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç� ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& uρ 4 Ÿ≅ �Ò sù ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& uρ ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_ u‘ yŠ 4 
yξ ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 4 Ÿ≅ �Ò sù uρ ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# # ·� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã (   ] النساء

 :٩٥ [  
 .. ، واجلن ا اإلنس ىاهللا تعاىل املُطلقة اليت يتحد لُ كلماتستبدواملوجودة كيف ت

وهـل  !!! .. يف اللوح احملفوظ أزالً ، كيف تستبدلُ بناًء على شكوى من ابنِ أُم مكتوم ؟
القرآنُ الذي بني أيدينا كان من املمكن أن يكونَ ناقصاً هذه العبارة القرآنية لـوال تلـك   

يف تكون بل ك. !!! .وكيف استطاعوا تصور ذلك ؟!!! .. الشكوى من ابنِ أُم مكتوم ؟
�ç (:  العبارةُ القرآنية ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 .. يف قلبِ هذه اآلية الكرمية تابعةً حلادثة تارخييـة   ) #$
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مبعىن آخر كيف تكون هذه اآلية الكرمية مطلقةً ويستحيل صياغتها من قبل املخلوقـات ،  
ة  يف الوقت الذي يكون فيه حذفالعبارة القرآني) ç� ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 منها وعدم حذفها   ) #$

  !!! .. سيان ؟
أليس النقصـانُ والزيـادةُ يف ذات   .. من صفات املُطلق هو عدم التعدد ؟ أليس .. 

ضافتها لـذات الصـياغة   إفكيف إذاً من املمكن حذف الكلمات و.. املُطلق قدح فيه ؟ 
لكرمي مل يكن مطلقاً يتحـدى اهللا  أم أنَّ القرآنَ ا ..!!! ؟، دونَ أن خيتلّ إطالقُها  القرآنية

 ..أم مكتوم ، وأصبح مطلقاً بعد هذه الشـكوى  تعاىل به اإلنس واجلن قبل شكوى ابن 
وهل تأخذ اآليات الكرميةُ مصداقيةَ وجودها من خاللِ الروايات ، كما يشتهي عابـدو  

تة هي من تأخذ مصداقيها من خالل موافقتها لكتاب أصنام التاريخ ، أم أنّ الرواية التارخيي
وكيف يضلّلون الناس بزعمهم أنَّ إنكار مثل هذه الروايـات يهـدف إىل    ..اهللا تعاىل ؟ 

رواياتهم مل توضـع  بعض كيف أنَّ ، لننظر يف الرواية التالية  !!! ..القرآن الكرمي ؟ إنكارِ
كتابِ اِهللا إالّ لزرع الشك ةتعاىل  يف مصداقي..  

  : ) ٢٥١١٢( أمحد 






 

 .. ا ، بعضِ حسب ويكفِّرون من ال يؤمن ، الشريفة ةا بالسنوهم اليت يسمروايات
 هذه الروايات ، القرآنُ الكرمي الدواب حسب األحكام اليت يريدونَ ف!!! .. تأكلُه بعض

 صاً يف بطونجيعلون هلا نصووال نصوص هلا يف كتاب اهللا تعاىل ،  جعلَها جزءاً من املنهج ،
 [[: ، وإالَّ كيف بنا أن نفهم العبارات الواردة يف هذه الرواية الدواب   
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[[...   

، الذي تكفّل عز وجلَّ حبفظه الذي بني أيدينا ووهم بذلك يقدمون كتاب اهللا تعاىل 
مبقدار تلك النصوص ،  rعلى أنه أقلُّ من الكتاب الذي نزلَ بني يدي الرسول يقدمونه 

  .. !!!كلتها تلك الدويبة ، ومبقدار النصوص اليت يزعمون أنها نسخ خطُّها اليت أ
يزعمون أنهم بإقرارِهم هلذه الروايات إنما يدافعون عن السنة  .. ومع كلِّ ذلك.. 

كوا  هذه الرواية لمثلِبإنكارنا أننا يزعمون و ..!!! الشريفة وعن كتاب اهللا تعاىل 
$ (: إمياناً بقوله تعاىل  ، تستحيل عليها الصحةُ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ]

أننا ذا اإلنكار إنما ننكر السنةَ الشريفةَ كمقدمة إلنكارِ كتابِ يزعمون ..  ] ٩: احلجر 
 من منا يؤمنو ،بع احلق معرفة من منا يتبيننا وبينهم يف نترك الفصلَ  ....!!! .اهللا تعاىل 

 ومن بعدههللا تعاىل ،  نترك الفصل بيننا وبينهم يف ذلك ..حبفظ اهللا تعاىل لكتابه العزيز 
  ..لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد 

اإلساءة ذاا اليت  –لكتاب اهللا تعاىل  –ولننظر يف احلديث التايل كيف حيمل .. 
  ..ملها احلديث السابق حي

  ) : ٢٠٢٦٠( أمحد 





 
  ) : ٢٠٢٦١( أمحد 
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كتاب اهللا تعـاىل ثُـم    كانت منهذه الروايات وأمثاهلا يزعم فيها أنَّ هناك نصوصاً 
.. ، وهذا مما لُبس به على كتاب اهللا تعاىل يف مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومـة  رفعت 

فالزعم بوجود نصوص من كتاب اهللا تعاىل رفع خطّها يؤدي إىل القول بأنَّ القرآن الكرمي 
تعاىل مبقدار تلك النصوص  املوجود اآلن بني أيدينا ينقص عن القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا

على كتاب اهللا تعاىل ، ودعوةٌ لزرع الشك به، سواٌء علـم عابـدو    افتراٌءذلك  وكلّ.. 
وضع متعمد لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ، وإن كلّ ذلك  ..أصنام التاريخ ذلك أم مل يعلموا 

رفعه إىل مستوى خطب علينا أنَّ هذا الوضع وما حلق به من تأويل هو علم جيب تقديسه و
  ..كتاب اهللا تعاىل 

 ، هو تـراثٌ مجعـي  إنّ ما يسمى بعلم احلديث وبعلم تأويل خمتلف احلديث ، .. 
وعلى التسليم الكامل للرواية دون أي  املوتى ، مجاجمِمبين على ، والعقل  تغييب مادته

فدون ذلـك ال  .. بية اعتبارٍ ملتنها ، مهما بلغت درجة اخلروج على ثوابت اللغة العر
يستقيم ما يسمى بعلم احلديث وعلم تأويل خمتلف احلديث ، ألنَّ التناقض بني بعـض  
الروايات من جهة ، وبينها وبني دالالت كتاب اهللا تعاىل ، ال يمكن إخفاؤه إال بإلغاء 

.. اهللا تعاىل يف نفـوس املـتلقّني    كتابِ دالالت هي تقزميوالنتيجة  ..العقلِ من أساسه 
 حـالَ  يماثـلُ ولذلك فاإلصرار على تقدمي روايات األحاديث على أنها جزٌء من املنهج 

  :املعنيني بقوله تعاىل 
) ×≅ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç� tI ô± uŠ Ï9 

 Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ (  ] البقرة :
٧٩ [  

لننظر يف .. وقد وجد يف املاضي من وقف موقفاً عقلياً سليماً من هذه الروايات .. 
  :احلديث التايل 

  : ) ٣٠٨٥( البخاري  
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من الواضح أنَّ هذا احلديثَ ال يكونُ صحيحاً إالّ بعد أن نؤولَه تأويالً ال عالقةَ له .. 
أمل يقل اهللا .. ال بد أن نضيف له معاين من جيوبنا  بصياغته اللغوية ، فحىت يكونَ صحيحاً

$ (: تعاىل يف كتابه الكرمي  tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 �χ Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â t� s9 Ò 
ΟŠ Ïm ، فكيف إذاً يعملُ أحدنا بعملِ أهل اجلنة حتى ما يكُونُ بينه ]  ١٤٣: البقرة [  ) ‘§

بأليست هذه و ، ارلُ النخدارِ فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي ابتالْك هلَيع بِقسفَي اعرا إِلَّا ذهني
β¨ ( :أليست العبارات القرآنيةُ !!! .. جربية حمضة ؟ Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 

3“ t� ø. ÏŒ š Ì� Ï.≡ ©%# Ï9 (  ]ةَ احلساب ..  ] ١١٤: د هولنا ماهي رصواً يأليست ناموساً إهلي
بأنه ليس نتيجةَ آخر عملٍ عمله اإلنسان ، إنما هو نتيجةُ حمصلة أعماله ، ويؤكّد ذلك 

$ (: قولُه تعاىل  ¨Β r' sù ∅ tΒ ôM n= à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∉∪ uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±Š Ïã 7π uŠ ÅÊ# §‘ ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ ô tΒ ôM ¤ÿ yz 

… çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∇∪ … çµ •Β é' sù ×π tƒ Íρ$ yδ ∩∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ÷µ u‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$ tΡ 8π uŠ ÏΒ% tn (   ] ١١ – ٦: القارعة 
[   

مبعىن نرى  والقول بأنَّ املعين يف هذه الرواية هو العمل الذي ظاهره خيالف باطنه ،.. 
وذلـك   ،عمل املعين يف هذه الروايـة  بالنسبة للحنن البشر ظاهراً خمالفاً ملا يعلمه اهللا تعاىل 

كمحاولة لتخريج هذه الرواية ولإليهام بصحتها ، هذا القول ليس صحيحاً على اإلطالق 
:  فالعبارات.. ، فهذه التخرجيات هي تلبيس ال وجود ألي إشارة له يف منت هذه الرواية 

]] 
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، واضحة وصرحية ، وال حتمل ال من قريب وال من بعيد ما يذرونه من رماد يف أعني ]] 
، إضافة لصياغة عبارات هذا احلـديث   ]]  [[والعبارة  ..البسطاء 

اللف والدوران ت ن كيف يتموالقفز فوق ثوابـت اللغـة   سقط تأويلَهم من أساسه ، وتبي
  ..إليهام بصحتها ، من أجل الروايات هم لوإخراج معاين من اجليوب ، يف تفسري

الرواية ، املسألةُ يف هذه ليست كما هو احلال يف يف كتاب اهللا تعاىل ، إذاً املسألةُ .. 
سيئات ، واهللا تعاىل لة موازين تثقل وختف ، واحلسنات فيها يذهنب الكتابِ اهللا تعاىل مسأ

حيثُ  ، وليس نتيجة آخر عمل عملوهيف اجلنة والنار نتيجة محصلة أعماهلم  الناس يدخلُ
نرى مـن رآهـا مـن    .. هذه احلقيقة ..  كما يلَفَّق يف هذه الروايةسبق عليهم الكتاب 

الذي نقتطعه من التفسري الكبري للفخر الرازي فيما يتعلـق ـذا    السابقني يف النص التايل
  :احلديث 
 ]]      




 [[ ..  
  ..أي عقلٍ سليمٍ يستطيع أنْ يتصور وقوع احلادثة احملمولة باحلديث التايل ؟ .. 

  : ) ٣٥٦٠( البخاري 


 
أنّ  –جـدالً   –ولو فرضـنا  .. !!! ؟هل القرود كحيوانات هي مكلّفة كالبشر .. 
أم أنَّ التكليف .. !!! ؟ذلك ، فلماذا ال نرى اآلن قروداً تقوم بتطبيق حد الرجم األمر ك

الزانية وبعـد أن شـارك يف    ةدررجم هذه القميمون عمرو بن بعد أنْ رأى قد رفع عنها
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 متزوجة من محصنةبني قردة  كان نتيجةً للزنا أنَّ هذا الرجموكيف عرف .. !!! ؟رمجها 
 ، بعقد نكاحٍ شرعي آخر وقرد زوجها ؟ غريِبني قرد !!! ..ه كان شاهداً على عقد أم أن

مل يذكر أصالً  أنَّ حد الرجم للزنا.. ن كلِّ ذلك واألهم م!!! .. ؟ذلك النكاح الشرعي 
  ..!!! فكيف إذاً ستدخلُ هذه الروايةُ إىل عقولنا ؟ .. يف كتاب اهللا تعاىل 

وأنها مسألة حدثت يف ،  rأنَّ هذه الروايةَ ليست منقولة عن الرسول  وحنن نعلم ..
إالّ أننا نتحدث عنها كمصداقية وكثبوت ، وهي كمصداقية وكثبوت ال ختتلف اجلاهلية ، 

، وأتت بذات األدوات اليت أتت ـا  عن غريها من روايات البخاري ، كوا واردةً فيه 
ة وفق معايري ما يسمى بعلم السند مسألةٌ مستقلّةٌ عن يالروا فمصداقيةُ.. روايات البخاري 

وذلك مبعايرة هذه املتون ، ، ولو كانت متون الروايات معياراً ملصداقية الرواية  موضوعها
  ..على كتابِ اهللا تعاىل ، لو كان ذلك ، ملا رأينا مثل هذه الروايات 

 ..كهذه الرواي ناوماذا يفيد سيذهب اخليـال عنـد  هل و!!! .. ة ؟السند يف رواية 
، وذلك تشكّلت يف عاملنا املادي  من اجلن قبيلةٌ بأنهاقبيلة القرود هذه تصور  إىلبعضهم 

وضع به عابدو أصنام التاريخ نتيجة هكذا رواية ؟كمحاولة للخروج من املأزق الذي ي !!!
..  

ا كان املوضـوع الـذي   ومهما كان الباب الذي ورد عربه هذا احلديث ، ومهم.. 
حيمله هذا احلديث ، فإنَّ عدم مصداقية متنه تقتضي التشكيك ليس فيه فقط ، وإنمـا يف  

أليس منت هذه الرواية يعطي أويل األلباب احلق يف  ... اآللية اليت أتت عربها هذه الروايات
 ها ، وأالرواية من ذه أنْ يشكّوامـن  أم أنَّ اهلدف  !!! ..ن يصفوها باملوضوعة ؟أساس

لمـن   اإلجابةنترك  ..!!! ؟ احملمولة اباألحكام  ملتواوال عالقة ، هو السند الروايات 
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ..  

، وال تضيف إليه  كتشريعٍ مستمر هلذه األمة ال تناقض القرآن الكرمي سنةُال.. 
، فمرتّلُ القرآن الكرمي  الكونيةوال تناقض احلقائق العلمية و..  ال حتذفها منه، و الكلمات

وأصحاب الفكر التراثي اجلمعي الذين .. هو اُهللا تعاىل ، وخالق الكون هو اهللا تعاىل 
يفترون على كلِّ غيورٍ على السنة يريد .. هؤالء .. حيسبون أنفسهم محاةَ السنة والدين 
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يتهمونه بأنه ال  ،بعد موته بقرون  rمن بعض الروايات اليت لُفّقَت على الرسول تنقيتها 
، وهم يعلمون أنّ املسألةَ ليست كذلك ، وأنَّ املسألة تتعلّق بثبوت  rيصدق الرسول 

 فمعاذ اهللا أنْ يكذِّب مسلم مؤمن ..صادقاً أو ال  rوليس بكون الرسول  ، الرواية عنه
  ..  rاهللا  اىل رسولَبكتاب اهللا تع

ذاا اليت  يلعبون اللعبة إنهم بافترائهم هذا وذرهم للرماد يف عيون أبناء األمة ،.. 
الذي أُن هم عن احلقلَ مع موسى عليه زِلعبها فرعون مع قومه ، حينما أراد تضليلَهم وحجب
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