
  
  
  

  
 

 

 
..  ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
 ..   الـنيب حيـاة سرية الشريفة دون إدراك ةحقيقةَ السن دركال ميكننا أن نr  يف ،

تفاعله ما بني نصوصِ القرآن الكرمي كنص مرسومٍ نازلٍ من السماء وما حيملُ من أحكامٍ 
من جهة ، وما بني تفاعله مع األعراف االجتماعية واخلصوصيات التارخيية من جهة أُخرى 

 ..   أوالً ، نراهـا بعـني التجـر ةقرآني أن يكون مستنداً إىل حقائق دد وإدراكُنا هذا ال ب
وبعد ذلك يكونُ بالنظر إىل حقائق تارخيية غريِ متناقضة فيما بينها .. والبحث عن احلقيقة 

  ..، وغريِ متناقضة مع القرآن الكرمي 
نا وأهواَء بعضِ السابقني نتيجةً نبحثُ هلا عن مقـدمات مـن   أما أنْ نضع أهواَء.. 

حسب األهواء املُسبقة الصـنع والغارقـة يف    جزئيات التاريخ ، تلك اجلزئيات اليت تؤولُ



  

٢   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

أعيننـا  العصبيات املذهبية والطائفية ، فهذا يعين عدم معرفة احلقيقة ، ويعين طمسها عن 
  .. أعني اآلخرين وعن 

يف كتابِ اهللا تعاىل نقرأُ حقيقةً جليةً هي أنَّ القرآنَ الكرمي كُتب بني يدي الرسول .. 
r  ، ه كانو، وبأمرٍ منهالوحي كما  أن ةبعلى كَت مليه برمسه التوقيفيحروفَه ، وي يعلم

&ù (: فاآليةُ األوىل اليت نزلت من السماء .. هو متاماً يف اللوح احملفوظ  t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ 

“ Ï% ©! $# t, n= y{ (  ] أنَّ ما كان يتلقّاه  ، ] ١: العلق تؤكّدr من طْلَبمكتوب ت ههو نص 

& (قراءته ، فدالالت كلمة  t� ø%  ، وكال الكلمتني) اتلُ : ( ختتلف عن دالالت كلمة  ) #$
منهما حتملُ داللةً هلا حدودها اليت تميزها عن  تابِ اهللا تعاىل ، وبالتايل كُلٌّتردان يف ك

  ..حدود داللة الكلمة اُألخرى 
.. مجرد تالوة دونَ نص مكتوب إنَّ القراءةَ تكونُ من نص مكتوبٍ ، وليست .. 

tΠ (: يقولُ تعاىل  öθ tƒ (#θ ãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 

š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ Wξ‹ ÏF sù (  ] ويقولُ تعاىل ..  ] ٧١: اإلسراء:  

) $ ¨Β r' sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. (  ] إذاً..  ] ١٩: احلاقة 
هكذا يدرك كُلُّ متدبرٍ لكتابِ اهللا .. قراءةُ الكتاب هي تالوةُ النصوصِ املُسطَّرة فيه .. 

 ها نقيضبعض رصوة اليت يةُ تعاىل ، بعيداً عن املوروثات التارخييذلك ، فالعبارةُ القرآني :) 
ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. (  ه من خالل تلك السطورقراءت طلبسطّراً توالعبارةُ  ..تعين كتاباً م

ô (: القرآنيةُ  yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 (  تعين ،
  .. قد أويت يف مينيِ كلٍّ منهم  يقرؤونَ نصاً مكتوباً

كان يقرأُ القرآنَ الكرمي كنص مكتوبٍ ، وإالّ كيف بنا أنْ نفهمr  إذاً الرسول .. 
# (: قولَ اهللا تعاىل  sŒ Î) uρ šV ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷ t/ uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ 

$ \/$ pg Éo # Y‘θ çG ó¡ ¨Β ( ]  لَ اهللا تعاىل ..  ] ٤٥: اإلسراءقو وكيف بنا أنْ نفهم: ) $ ZΡ# u ö� è% uρ 



  

٣   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

çµ≈ oΨ ø% t� sù … çν r& t� ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? (  ] نا نرى ..  ] ١٠٦: اإلسراءإن
ت ، : ( ي وليس من اجلذر اللغو ) ق ، ر ، أ( يف هذه اآليات الكرمية كلمات من اجلذر 

، فالقراءةُ هي تالوةٌ من صحف مرسومة ، مبعىن استقراء املعاين الكائنة بني ) ل ، و 
بينما التالوة ال تشترطُ ا الصحف املرسومة إالّ إذا .. سطور تلك الصحف املرسومة 

≅ã (:  يقولُ تعاىل.. بكتابٍ أو بصحيفة تعلّقت  ø? $#  !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ] 
  ..، فهنا خصت التالوةُ بأنها تالوةٌ من كتاب ]  ٤٥: العنكبوت 
Ÿω ( :من قوله تعاىل  –أيضاً  –هذه احلقيقة نستطيع استنباطَها ..  uρ ö≅ yf ÷è s? 

Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( (  ] فاكتمالُ وحي القرآن  .. ] ١١٤: طـه
واهللا تعاىل يف هذه اآلية .. لكرمي هو رسم حروفه إضافةً إىل تالوة تلك احلروف املرسومة ا

Ÿω (: الكرمية  uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( ( ،  يأمر رسولَهr 

ا جربيل ع بأن ال ينطق اليت كان يرتل املرسومة احلروف السالم عليه ليه بتالوة) Ÿω uρ 

ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/ (  ْي، قبل أنحو جربيلُ ه بأن يتلوها له يتم: )  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ 

š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( ( ..  

 .. كان يرتلُ رمساً وقراءةً على النيب إذاً القرآنُ الكرميr  د حبفظهواهللا تعاىل تعه ،
β¨ (: تعاىل  يقولُ.. رمساً وقراءةً  Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u ö� è% uρ (  ] ١٧: القيامة [  عفاجلم ، :

) … çµ yè ÷Η sd ( همرسومة ، وقراءت بالقرآن الكرمي كحروف يتعلّق : ) … çµ tΡ# u ö� è% uρ ( تتعلّق 
  .. بتالوة تلك احلروف املرسومة 

$ (: وقولُه تعاىل ..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) 

z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 فقبل نزول القرآن .. ، يؤكّد هذه احلقيقة  ] ٤٨: العنكبوت [  ) #$
هل استمر  .. ولكن.. يتلوا أي كتاب ومل يكن خيطُّ أي كتابٍ بيمينه  rالكرمي مل يكن 



  

٤   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

فالكلمتان .. بالتأكيد ال .. ليه القرآين ع هذا بعد نزول النص)  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  وضعامل ت
فلو كان األمر قبل  ..عبثاً يف هذه اآلية الكرمية ، وال يمكن أنْ تكونا حشواً ال فائدة منه 

نزول النص القرآين كبعده بالنسبة هلذه املسألة ، لَما وردت هاتان الكلمتان ، أي لكانت 
وما كُنت تتلُو من كتابٍ وال تخطُّه بِيمينِك إِذاً الرتاب : ( لشكل اآليةُ الكرميةُ على ا

  ) .. الْمبطلُونَ 
أصبحت املسألةُ خمتلفةً عما كانت  rإذاً بعد نزول القرآن الكرمي على الرسول .. 

 (: عليه قبل نزوله ، ولذلك نرى كلميت  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% ( الكرمية يف قَلْبِ هذه اآل ية ..
 لنا أنّ النيب يذكر والقرآنُ الكرميr  القرآين عليه اهللا كان بعد نزول النص يتلوا آيات

‰ô£ (: تعاىل  s% tΑ t“Ρ r& ª! $# óΟ ä3 ö‹ s9 Î) # [� ø. ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™ §‘ (#θ è= ÷G tƒ ö/ ä3 øŠ n= tã ÏM≈ tƒ# u «! $# ;M≈ oΨ Éi� t7 ãΒ yl Ì� ÷‚ ã‹ Ïj9 

t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# z ÏΒ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9   .. ] ١١ – ١٠: الطالق [  ) 4 #$

Αθ× (: أمل يقل اهللا تعاىل ..  ß™ u‘ z ÏiΒ «! $# (#θ è= ÷G tƒ $ Zÿ çt à¾ Zο t� £γ sÜ •Β ∩⊄∪ $ pκ� Ïù Ò= çG ä. ×π yϑ Íh‹ s% (  ]

أُ القرآنَ يقر rوهكذا نرى أنه بعد نزولِ النص القرآين أصبح . ....]  ٣ – ٢: البينة 
كنص مكتوبٍ ، ويتلو آياته ، ويأمر كتبةَ الوحي بأن يرمسوا حروفَه كما نزل ا جربيلُ 

  ..عليه السالم من السماء 

$ ( اآليةُ الكرمية .. إذاً..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( 
# ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 أصبح بالنسبةr  ، تبين لنا أنَّ الرسولَ  ] ٤٨: العنكبوت [  ) #$

  .. هلذه املسألة عكس ما كان عليه قبل نزول النص القرآين 
 .. الكرمية على أنَّ النيب ذه اآلية بعضهم واحتجاجr  ِمل يكن يعلم تالوةَ كتاب

ين ، هو جهلٌ حبقيقة صياغة هذه اآلية اهللا تعاىل كحروف مرسومة بعد نزولِ النص القرآ
 (: الكرمية ، حبيث ال يستقيم تفسريهم اخلاطئُ هلا إالَّ حبذف الكلمتني  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  ..

 لْمِ النيبالكرمية على عدمِ ع ذه اآلية همواستشهادr  ٌالقرآن الكرمي ، هو دليل حبروف



  

٥   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

ؤطَّرةَ بأصنامِ التاريخ ، مل تكن يف يومٍ من األيام املواضح على أنَّ املوروثات التفسرييةَ 
  ..نتاجاً علميا مستنبطاً من كتابِ اهللا تعاىل 

،  rويف روايات األحاديث ذاتها ما يثبت أنَّ القرآن الكرمي كُتب بني يدي الرسول 
  ..التالية لننظر يف الرواية .. يأمر كتبةَ الوحي بكتابته  r، حيثُ كان وبأمره وإشرافه 
  : ) ٤٦٠٦( البخاري 








 

.....  [[: أليست العبارة .. 
 [[.. 

 !!! ..وبإشرافه ؟بأمرٍ منه  rسول القرآن الكرمي كُتب بني يدي الرأليست دليالً على أنَّ 
  !!! ..من صدور الرجال ؟ rيزعم بعضهم أنه جمع بعد وفاة النيب  –إذاً  –فكيف 

باحلروف املرسومة يف كتابِ اهللا تعاىل  rوبإمكاننا أن ندرك حقيقةَ علْمِ الرسول .. 
م الكلمة يف القرآن الكرمي سر فَرس ..، من سبيلٍ آخر هو رسم الكلمة يف القرآن الكرمي 

حيملُ من احلكمة ما ال حييطُ به خملوق ، وهو فوق كلِّ قواعد اإلمالء اليت وضعها البشر 
كيف أنّ كلمةَ إبراهيم ترسم يف كتاب اهللا تعاىل برمسني  وكنا قد رأينا يف احملطّة األوىل.. 

شري إىل امسه عليه السالم قبل أن متمايزين ، ففي سورة البقرة ترسم دون حرف ياء لت
ينجب ، أي إىل الفترة من عمره التابعة للمرحلة األوىل يف تدرج الرساالت السماوية ، 

جنب ، أويف باقي القرآن الكرمي بعد سورة البقرة ترسم حبرف ياء لتشري إىل امسه بعد أن 



  

٦   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

انية يف تدرج الرساالت أي إىل الفترة من عمره التابعة للحلقة األوىل من املرحلة الث
  .. السماوية 
ومن ينكر علْم وهنا نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ، .. 
باحلروف املرسومة يف كتاب اهللا تعاىل ، وبأنها متَّت بأمره وإشرافه ، وأنها  rالرسول 

: نسألُه السؤالَ التايل  ..كلَّ ذلك  من ينكر.. يف اللوح احملفوظ  rرسمت كما رآها 
من الذي أمر كتبةَ الوحي أن يرمسوا كلمةَ إبراهيم يف سورة البقرة دون حرف ياء ، ويف 

يف  أمل نر أنَّ هذا التمايز.. ؟  rأليس الرسول !!! .. باقي القرآن الكرمي حبرف ياء ؟
مة اهللا تعاىل يف تدرج الرساالت السماوية تتعلّق تعلّقاً تاماً حبك هو حلكمة إهلية ،الرسم 

  ..وصوالً إىل الرسالة اخلامتة ؟ 
لو نظرنا إىل كلمة ضعفاء يف كتاب اهللا تعاىل لرأيناها ترد .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

 ( :ترد مرتني كما نكتبها يف رمسنا اإلمالئي .. أربع مرات ، وذلك برمسني متمايزين 
 !$ xÿ yè àÊ ( ريقول تعاىل .. لنا ضعفاَء الدنيا  ، لتصو:  

) –Š uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰ tn r& β r& šχθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_  ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôã r& uρ “ Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγ ÏF ós s? 

ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# … çµ s9 $ yγ‹ Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡ t� yϑ ¨W9 $# çµ t/$ |¹ r& uρ ç� y9 Å3 ø9 $# … ã& s! uρ ×π −ƒ Íh‘ èŒ â !$ xÿ yè àÊ !$ yγ t/$ |¹ r' sù Ö‘$ |Á ôã Î) 

Ïµ‹ Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u� tI ôm $$ sù 3 š� Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã� ©3 xÿ tG s? (  ] البقرة :
٢٦٦ [   

  :ويقولُ تعاىل .. 
) }§ øŠ ©9 ’ n? tã Ï !$ xÿ yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n? tã 4 yÌ ö� yϑ ø9 $# Ÿω uρ ’ n? tã š Ï% ©! $# Ÿω šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ 

šχθ à) ÏÿΨ ãƒ ël t� ym # sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ ¬!  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’ n? tã š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm    ] ٩١: التوبة [   ) ‘§
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 ( يف هاتني اآليتني ترسم كَلمةُ..  !$ xÿ yè àÊ (  وهـي  .. كما هي يف رمسنا اإلمالئي
ن هذين النصني يصفان كما نرى تصف ضعفاَء الدنيا ، وكُلُّ إنسان يتكلّم العربيةَ يدرك أ

  .. ضعفاَء الدنيا 
لو نظرنا يف اآليتني التاليتني لرأينا فيهما كلمةَ ضعفاء ترسم على الشكل .. ولكن .. 
) # àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 ولو نظرنا يف هذين النصني لرأينا أنها تصـف  .. ، أي على واو مهموزة  ) #$

  ..عاىل يقولُ ت.. ضعفاَء اآلخرة ، ال ضعفاَء الدنيا 
) (#ρ ã— t� t/ uρ ¬! $ YèŠ ÏΗ sd tΑ$ s) sù (# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# t Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 õ3 tG ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3 s9 $ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& 

tβθ ãΖ øó •Β $ ¨Ψ tã ô ÏΒ ÅU# x‹ tã «! $#  ÏΒ & ó x« 4 (#θ ä9$ s% öθ s9 $ uΖ1 y‰ yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒ y‰ oλ m; ( í !# uθ y™ !$ uΖ øŠ n= tã 

!$ oΨ ôã Ì“ y_ r& ÷Π r& $ tΡ ÷� y9 |¹ $ tΒ $ uΖ s9  ÏΒ <ÈŠ Ås ¨Β (  ] ٢١: إبراهيم [   
  ..ويقولُ تعاىل .. 
) øŒ Î) uρ šχθ •_ !$ ys tF tƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθ à) u‹ sù (# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# š Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 ò6 tF ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. öΝ ä3 s9 

$ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ãΨ øó •Β $ ¨Ζ tã $ Y7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9     ] ٤٧: غافر [   ) #$
إذاً التمايز يف رسمِ الكلمة القرآنية ذاتها ما بني موضعٍ وآخر ، ليس عبثاً ، وليس .. 

وهنـا  .. مصادفةً إنما هو حلكمة إهلية مرادة تتعلّق بالدالالت احملمولة يف تلك الكلمات 
مـن  : التايل نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ، نسألُه السؤالَ 

الذي أمر كتبةَ الوحي أن يكتبوا كلمة ضعفاء يف هاتني اآليتني ذين الرمسني املتمايزين ، 
  !!! ..وهل من املمكن أنْ نتصور أنَّ ذلك مصادفة ؟!!! .. ؟ rأليس الرسول 

يف ) دعـاء  ( لقد وردت كلمةُ ) .. دعاء ( والقضيةُ ذاتها نراها يف رسمِ كلمة .. 
# (مرة ، منها مرةٌ واحدةٌ تكتب فيها على واو مهموزة )  ١٤( بِ اِهللا تعاىل كتا àσ ¯≈ tã ßŠ ( 

  ..وهي كما نرى تصور لنا دعاَء اآلخرة .. ، مبا خيتلف عن رمسنا اإلمالئي 
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) tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡ t“ y‚ Ï9 zΟ ¨Ψ yγ y_ (#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ ô# Ïeÿ sƒ ä† $ ¨Ζ tã $ YΒ öθ tƒ z ÏiΒ É># x‹ yè ø9 $# 

∩⊆∪ (# þθ ä9$ s% öΝ s9 uρ r& Û� s? öΝ ä3Š Ï? ù' s? Ν à6 è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ 4 (#θ ä9$ s% (#θ ãã ÷Š $$ sù 3 $ tΒ uρ (# àσ ¯≈ tã ßŠ 

t Í� Ïÿ≈ x6 ø9 $# �ω Î) ’ Îû @≅≈ n= |Ê (  ] ٥٠ – ٤٩: غافر [   
، لتصور لنا ) دعاء ( مالئي ويف كلّ املواضع اُألخرى ترسم كما هي يف رمسنا اإل.. 

.. وبإمكان أي إنسان أنْ يعود إىل رسمِ كتابِ اهللا تعاىل لريى هذه احلقيقة .. دعاَء الدنيا 
: وهنا نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ، نسألُه السؤالَ التـايل  

يف هذه اآلية الكرمية ذا الرسم املتمايز ، من الذي أمر كتبةَ الوحي أن يكتبوا كلمة دعاء 
  !!! ..وهل من املمكن أنْ نتصور أنَّ ذلك من املُصادفة ؟!!! .. ؟ rأليس الرسول 

واألمثلة يف ذلك كثرية ، فبعض الكلمات القرآنية ترسم بشـكلني متمـايزين ،   .. 
هلا خصوصي كُلُّ شكلٍ من هذين الشكلني دالالت هـا عـن    حبيث يصفزميها الـيت تت

وقد بينت يف كتيب الكثري من األمثلة .. الدالالت اليت تصفها ذات الكلمة بالشكل اآلخر 
اليت تثبت ملن ميلك ذرةً من عقلٍ أو منطق أنَّ رسم القرآن الكرمي توقيفي بأمرٍ من اهللا تعاىل 

رٍ منه كما هو متاماً يف اللوح احملفوظ وبأمرٍ وتوجيه مباش r، وأنه رسم بني يدي الرسول 
 ..  

يف النظرية العددية املُستنبطة من كتابِ اهللا تعاىل ، عرب أجبدية قرآنية  بيناوكنا قد .. 
 حبرف ستحيل تبديلُ حرف قرآينٍّ مرسومٍمستنبطة من كتابِ اِهللا تعاىل ، كنا قد بينا أنه ي

ه ، وذلك دون أن ختتلَ املـوازين املُطلقـة   ه أو زيادتحذفُ آخر ، فضالً عن أنه يستحيل
   ..املتعلّقة باحلرف املرسوم يف كتاب اهللا تعاىل 

وهذه احلقائق ال تتعارض أبداً مع مفهوم األمية كما يصفها القرآنُ الكـرمي ، ال  .. 
عرة كما تنا التارخييفها موروثات ..جرففي كتابِ اهللا تعاىل وحينما ن د   هاملعىن عـن سـياق

ـ :  يط ، فإنَّ األمي يف مسألة ما يعرف بأنهالقرآينِّ احمل يط أي من مل يقتبس من اتمعِ احمل
يط فيما يخص تلك املسألة لة ، ويبقى بعيداً عن تأثريِ اتمعِ احملعلمٍ أو ثقافة يف تلك املسأ

..  
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السماوي ، يعرف األمي بأنه من مل يقتبس هذا العلم ،  ففي مسألة العلْمِ بالكتابِ.. 
 السماوي يف مقابل من أويت الكتاب عوضيقول تعاىل .. أي هو من ي..  

) ÷≅ è% uρ t Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ 

(# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š� ø‹ n= tã à÷≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ (    ] ٢٠: آل عمران [  
وليس من املعقولِ يف شيء .. السماوي وا علْم الكتاب فاألميون هنا هم من مل يؤت.. 

أن تكونَ رسالةُ اهللا تعاىل موجهةً للذين أوتوا الكتاب والذين ال يقرؤون وال يكتبون دون 
 (كلمـة  .. إذاً  ..ها اهللا تعاىل للبشرية مجعاء رادأالبشرية ، وهي ذاتها الرسالة اليت باقي 

↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ (  ، الكتاب تعين من مل يف هذه اآلية الكرمية لْمؤتوا عالسماوي ، وال تعين ي– 
  ..الذي ال يقرؤون وال يكتبون  –بأي شكلٍ من األشكال 

  :ولننظر يف قوله تعاىل .. 
) öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷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 (   ] ٧٩ – ٧٨: البقرة [  

öΝ (: فهؤالء الذين يقول اهللا تعاىل عنهم ..  åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) 

¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ (  ، الكتابة هم من ال يستطيعبين دوجال ي بأنه اجلزم مكنال ي

≅× (: عنيني بقوله تعـاىل  وال يمكن اجلزم بأنهم ليسوا من امل ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ (  .. هم احلقيقـيلْمني نتيجةَ عدمِ عفُوا باألميصذه اآلية الكرمية و ونإذاً املعني 
كما  – فمسألةُ األميةوبالتايل  ..مع أنهم أُنزلَ إليهم الكتاب السماوي السماوي بالكتاب 

  ..دةٌ عن مسألة القراءة والكتابة مجر –نرى 
كان بِفطرته نقياً ، وملْ يتأثَّر بثقافة اتمعِ احمليط فيما يتعلّق بعبـادةr   والرسولُ .. 

فلم يتعلّم .. وأيضاً كانَ أُمياً بالنسبة ملسألة القراءة والكتابة .. األصنام ، وبالتايل كان أُمياً 
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بعدما أتته الرسالةُ تعلّم لغـةَ السـماء    .. ولكن.. احمليط علْم القراءة والكتابة  من اتمع
وبالتايل بقي أمياً مبا .. وإمالَء السماء ، بِوحيٍ من السماء بعيداً عن البشر وقواعد إمالئهم 

  ..مل يقتبس هذه العلوم من اتمع احمليط  rحتمل الكلمةُ من معىن ، ألنه 
  : تعاىل حامالً قولَ اهللا rنزل جربيل عليه السالم على الرسول  فعندما.. 
) ù& t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ô ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t� ø. F{ $# 

∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ (  ] ٥ – ١: العلق [   
 .. حني ذلك تعلّمr  باشرٍ من اهللا سبحانه وتعاىل ، بعيداً عنلُغةَ السماِء بإهلامٍ م

  ..أميته  rوبالتايل مل يفقد .. قواعد لغة البشر وآليات تعلُّمهِم 
هي مبعىن عدمِ علْمه للقراءة والكتابة مـدى   rوالذين حيتجون بأنَّ أميةَ الرسول .. 
بأنه كَتب القرآنَ الكرمي دون وحـي مـن    rإعطاِء مربرٍ التهام النيب  عدمتفيد حياته ، 
هؤالء بكالمهم هذا يتهمون القرآنَ الكرمي بأنه ال حيملُ من اإلعجـاز إالّ مـا   .. السماء 

يتناسب مع السوية العلمية عند الذين ال يقرؤون وال يكتبون ، وكأنّ الـذين يقـرؤون   
وهذا استخفاف بالعقول ، وجتييش للعـوام ـدف   .. يكتبون يستطيعون اإلتيانَ مبثله و

  ..حماربة احلقائقِ اجللية اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل 
وبأمرٍ منه وبإشرافه وبالصورةr  القرآنُ الكرمي كُتب بني يدي الرسول .. إذاً .. 

≅ö (: نستشفُّه أيضاً من قوله تعاىل ذاا اليت يف اللوح احملفوظ ، وهذا ما  t/ uθ èδ ×β# u ö� è% 

Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (   ] ٢٢ -٢١: الربوج [   .. ستخدمففي كتابِ اهللا تعاىل ت
ة موسى عليه السالم يقولُ تعاىل يف وصف سري.. كلمة لوح للكتابة كحروف مسطّرة 

$ ( :مع قومه  oΨ ö; tF Ÿ2 uρ … çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9 F{ $#  ÏΒ Èe≅ à2 & ó x« Zπ sà Ïã öθ ¨Β Wξ‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« 

$ yδ õ‹ ä⇐ sù ;ο §θ à) Î/ ö� ãΒ ù& uρ y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹ è{ ù' tƒ $ pκ È] |¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3ƒ Í‘ 'ρ é' y™ u‘# yŠ t É) Å¡≈ xÿ ø9 : األعراف [    ) #$

$ (: ويقولُ تعاىل يف ذات السرية ..  ] ١٤٥ £ϑ s9 uρ |M s3 y™  tã  y›θ •Β Ü= ŸÒ tó ø9 $# x‹ s{ r& 

yy# uθ ø9 F{ $# ( ’ Îû uρ $ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ “ W‰ èδ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t Ï% ©# Ïj9 öΝ èδ öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 tβθ ç7 yδ ö� tƒ (    ] ١٥٤: األعراف [  ..
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≅ö (: ه تعاىل قولَ وهكذا نرى أنَّ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (   ] الربوج :

كرمي موجود رمساً يف لوحٍ حمفوظ ، وبالتايل فرمسه جزٌء ، يؤكّد أنَّ القرآنَ ال ] ٢٢ -٢١
  ..من منظومته اإلعجازية 

 r الـنيب بالقرآن الكرمي رمساً وقراءةً ، وكان  r النيبكان الوحي يرتلُ على .. إذاً 
، وكان يتلو حروفَه كما مسعها من الوحي  rيأمر كتبةَ الوحي بأن يكتبوه رمساً كما رآه 

 ..به أم ا ما كان ينطقr ْكه ، فلم يالقرآين وما كان يفعله ويقر النص خارجتأبـداً   ب
وهذه احلقيقة واضحةٌ جليـةٌ  .. فالذي كان يكتب هو النص القرآينُّ فقط ..  rبني يديه 

 وهناك الكثري من الروايات اليت تؤكِّد هذه احلقيقـةَ .. يف روايات احلديث اليت بني أيدينا 
  ..الروايات التالية   –على سبيل املثال ال احلصر  –بشكلٍ ال لبس فيه ، خنتار منها 

  : )٥٣٢٦(مسلم 





 
  : )١٠٦٦٣(مسند أمحد 




 
  : ) ١٠٦٧٠( أمحد 
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  : ) ٤٥١( الدارمي 



 

  : ) ٤٥٢( الدارمي 



 

هو عدم كتابة أي شيٍء عنه سوى القرآن الكرمي ، ومل يرِدr  كان أمر النيب .. إذاً 
r عنه سوى القرآ بكتأن يحرر أن يا مسعه من النيب ن الكرمي ، وأَمه بعضهم ممما كتب ق
r  ةٌ يف ذلك .. من غري القرآن الكرميهذه احلقيقةَ واضحةٌ جلي فالروايات اليت تؤكّد.. 

لكي ال تبصر احلقيقةُ ، هـو   األعنيوما يلبس على احلقيقة وما يذَر من رماد يف .. 
إنما كانت يف  rذه الروايات اليت تأمر بعدمِ كتابة احلديث عن الرسول زعم بعضهم أنَّ ه

عاد فأبـاح الكتابـة ،    rبالقرآن الكرمي ، وأنَّ النيب  اية الدعوة كي ال خيتلطَ احلديثبد
مستشهدين ببعض الروايات اليت ال حتمل ما يذهبون إليه ال من قريبٍ وال من بعيـد ، إالّ  

 يتناقض مع جممل الروايات اليت تؤكّد أنَّ احلديثَ مل يكتب أبداً بـني  بعد تأويلها تأويالً
.. لننظر يف الروايتني التاليتني..  rيديه  

  : ) ٢٢٥٤( البخاري 
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  : ) ٢٤١٤( مسلم 
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أبـاح كتابـةَ    rإننا نرى بوضوح أنَّ االستشهاد مبثل هذه الروايات على أنـه  .. 
إنْ  –فما أُبيح  يف هذه الروايات .. هو استشهاد ليس مبكانه على اإلطالق ، احلديث عنه 

 تة ه –صحخاص طبةخ ةٌ لرجل يف كتابةب لوال أنَّ ذلـك  ، و خصوصيكتما كانت لت
  .. كما نرى بوضوح من خالل هذه الروايات الرجل طلب هذه الكتابة ، 

، وذلك بعد أن طلب هو ذلك   هذه الرواية هي أليب شاه خاصةالكتابةُ الواردةُ يف.. 
أبداً أنه كان يكتب ما ينطق بـه   وهذا ال يعينأن يكتبوا له ،  r، وبعد أن أباح الرسولُ 

 النيبr ..  فلو كانت الكتابةُ عن النيبr ةَ ، وأنَّ هذه  شائعةطْباحلال الْخ بطبيعة ستكتب
لَما طلب أبو شاه خصوصيةً يف  ، ، لو كان األمر كذلككتابتها  rدون أن يبيح الرسول 

 –وبالتايل فهذه الرواية ال تسعفr ]]  [[ ..  ، وملا قال الرسول ذلك 
.. بل على العكس  .. rما يذهبون إليه من أنَّ احلديثَ كُتب بني يدي الرسول  –أبداً 

هذه الرواية تؤكِّد أنه حتى خطبة اجلمعة مل تكن تكتب ، وهذا ما دفع أبا شاة ألن يطلب 
 من النيبr ة خاة له هي كتابة خطبة تلك اجلمعة خصوصيص ..  
أباح كتابةَ احلديث عنه ، ليس سليماً وال  rواستشهادهم بالرواية التالية على أنه .. 

  ..بأي شكلٍ من األشكال 
  : ) ٤٨٤( سنن الدارمي 








 

، ليست  rإباحة كتابة احلديث بني يدي النيب  على ايستدلّون  اليتهذه الروايةُ .. 
بشـكلٍ ال   –يات األخرى اليت تؤكِّـد  على اإلطالق ، ألنها تناقض جمملَ الروا صحيحةً
ى عن كتابة احلديث بني يديه ، وتناقض جممل الروايات الـيت   rأنَّ النيب  –لبس فيه 
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مـن الـدنيا دون أن    ، وأنه خرج  rتؤكّد أنّ احلديثَ مل يكتب أبداً بني يدي الرسول 
يقةَ السنة الشـريفة كونهـا   واألهم من كلِّ ذلك أنها تناقض حق.. عنه  يكتب احلديث

عاماً ، وليس دفعـةً  )  ٢٣( متعلّقةً بتفصيل كليات كتابِ اهللا تعاىل اليت نزلت على مدار 
  .. واحدة من السماء 

سنةً مفصلةً لكليات كتاب اهللا  rلقد بينا كيف أنه ليس كُلُّ ما نطق به الرسول .. 
وبالتايل فكتابةُ كُلِّ ما نطق ..  وليس كرسول كنيبr تعاىل ، فهناك ما نطق به وما فعله 

 به النيبr  – كما يزيف هذه الرواية ع الشريفة وخيلطها مبا  –م ةهي فعلٌ يسيُء إىل السن
 إليهاال ميت  بشيء ، فكم نطقr  هلا حلظة ذلك القرآينّ املناسب مل يرتل النص يف مواقف

يست من الشريعة ، وذلك بسبب عدم نزول النص القـرآين  النطق ، أي كم نطق بأمورٍ ل
  ..املناسب حلظة ذلك النطق 

 rكيف يستشهدون مبثلِ هذه الرواية اليت تناقض جممل الروايات اليت تؤكّد أنه .. 
كيف .. كلِّ ذلك  ومع.. حرِق ما كتبه بعضهم تؤكّد أنه أمر بعدمِ كتابة احلديث عنه و

من اهللا تعاىل وسنةً جيب اتباعها ، واهللا تعاىل يقول يف كتابه  rنطق به  يكون كلُّ ما
$ (: الكرمي  xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9   ]  ٤٣: التوبة [   ) #$

فكيف إذاً يكون  ..؟  ة نطْقَاً خرج من فيِهللمعنيني ذه اآلية الكرمي r هإذنأليس .. 
نبيه على ذلـك  اهللا تعاىل يعاتب عاىل ، يف الوقت ذاته الذي هذا النطق سنةً مرادةً من اهللا ت

  !!! ..أي عقلٍ سليم يستطيع تصور ذلك ؟ .. 
أن يرتل قوله ، وذلك قبل  ج الرجل من امرأة أبيه بعد موت أبيهبأن يتزوr  يقرأمل 

Ÿω (تعاىل  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 (   ] النساء :

 للسنة الشريفة يف كتابته املزعومة اللَّه بنِ عمرٍو عبد فما هي اخلدمة اليت سيقدمها، ]  ٢٢
وما هي اخلدمة اليت !!! .. ؟ rرار للنيب ، إن كتب هذا اإلق يف هذه الرواية املوضوعة

للسنة الشريفة يف كتابته املزعومة يف هذه الرواية املوضوعة  اللَّه بنِ عمرٍو عبدسيقدمها 
بأن جيمع الرجل بني األختني قبل حترمي ذلك يف كتاب  rإقرار النيب  وذلك حينما يكتب
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هي خمالفة للسنة الشريفة اليت هي تفصيل لكليات أليست كتابة ذلك .. ...!!! اهللا تعاىل ؟
$! (.. النص القرآين ؟  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (   ] ٤٤: النحل 

وملاذا ال توجد اآلن نسخة واحدة مما .. ؟  rوما الفائدة من كتابة كلِّ ما نطق به .. ؟  ]
أو رواية واحدة فيها جمرد إشارة إىل أنها منقولة عن صحيفة  اللَّه بنِ عمرٍو بدعكتب 
املسألة من أوهلا إىل آخرها ملفّقة يف رواية موضوعة  !!! ..؟ اللَّه بنِ عمرٍو عبدكتبها 

نة الشريفة ها كُلُّ من يدرك حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل وحقيقة السضعو يدرك حقيقةَ
  ..مطّلعاً على جممل الروايات اليت بني أيدينا 

 [[بصحة هذه الرواية ، أليسـت الكلمتـان    –جدالً  – وحىت لو سلّمنا
 [[  يف عبارات هذا احلديث]] 




 [[  ،   أليست تعنيان أنَّ قريشـاً مل تكـن
 تكتب احلديث عن النيبr  ، ته ذه الرواية !!! .. ؟وإالَّ ملا فكيف إذاً ميكن االستشهاد

،  عنيلذر الرماد يف األكمبدأ يخطَب به على املنابر  rيف عصر النيب على كتابة احلديث 
،  rاليت تنهى عن كتابة احلديث عن الـنيب  يف الوقت الذي رأينا فيه الكثري من الروايات 

نَّ هـذا النـهي   أإىل  ولو جمرد إشارة تشري –يف هذه الروايات  –ن نرى أي عبارة أدون 
ه ، وأنَّ هذا النهي انتهت صالحيت من أجل أال خيتلط احلديث بالقرآنكان يف بداية الدعوة 

  .. !!!؟ يف اية الدعوة
أين هو احلديث املوجود بني أيدينا والذي تشري صياغته اللغوية .. ومع كلِّ ذلك .. 

، أو يف عصره ، أو حىت يف عصر  rإىل أنه كُتب بني يدي الرسول ) ولو جمرد إشارة ( 
األول أو حىت يف العصر  كُتبتغريه ، وذلك من أي صحيفة من الصحف اليت يزعم أنها 

  !!! ..يف العقود الالحقة ؟
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مجرد إشارة إىل أنهـا   يشار فيهابني أيدينا  واحدة هل هناك رواية: نعود فنقول .. 
أو  اللَّه بنِ عمـرٍو  عبدنقلت من اخلطبة اليت يقال بأنها كُتبت أليب شاة أو مما كان يكتبه 

  !!!! .. ؟من غريمها 
 [[يف الرواية اليت رأيناها  rة املنسوبة إىل الرسول إذاً العبار.. 

[[ َّلفقة على الرسول ، مr همبعىن أن ، r    ، ـا مل يسـمع
يـة  نِبِاحلديث من أوله إىل آخره موضـوع  ف ...عنه  rووضعت لتمرير ما ى الرسول 

لإلساءة ملنهج اهللا تعاىل ) بعد وضعه ( ما يتكئون عليه الحقاً عطاِء عابدي أصنام التاريخ إ
   ) ..القرآن الكرمي ( تعاىل  اِهللا ، ولوضع برزخٍ بني أبناِء األمة وبني حقيقة كتابِ

لو طلّقنا عقولنا ، ورمينا خلف ظهورنا ، كلَّ الروايـات الـيت   .. مع كلِّ ذلك .. 
 ؤكّدت النيب ب بني يديكتأنّ احلديث مل يr  ..  َقنا أنّ األحاديـثلو طلّقنا عقولَنا وصد

 النيب كُتبت بني يديr  معروفة ت يف صحفمعح.. ، وجها مل تف ومل ما الضمان أنر
فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات ووضعت يف الصحاح بعد  تبدل ومل تتم الزيادة

وبـني عصـر    rأليست املسافةُ الكبريةُ بني وفاة النيب !!! .. ؟ rاة النيب قرون من وف
التدوين ، مبا محلت من حروبٍ وصراعات وتعصب واستحواذ للسلطة ، وقَطْعٍ ألعنـاق  
رجال اجليل األول وما تبعه على أيدي إخوام ، أليست هذه املسافةُ الكبريةُ مبا محلت من 

، من أجل االنتصـار    rحيدثَ تدليس وافتراٌء ينسب إىل النيبفنت وحروب تكفي ألنْ 
  ..لتلك العصبيات ؟ 

 .. لة بأنَّ النيبإنَّ املقوr   ى عن كتابة احلديث عنه يف بداية الدعوة حـىت ال ماإن
من  عتوض املقولةُ هذه ..خيتلطَ بالقرآن الكرمي ، مثَّ عاد فسمح بكتابة احلديث عنه الحقاً 

فهـذه  . ..وتلبيس على احلقيقـة   وهي استخفاف بالعقول ، ، األعنيأجل ذر الرماد يف 
  ..تنقضها أي من احلقائق التالية اليت يدندن ا عابدو أصنام التاريخ ،  املقولةُ
١ – مل ينقطع  الكرمي حىت وفاة النيب نزولُ القرآنr  .. تهم الباطلةوبناًء على حج
 ال بد احلديث ما دام النيب عن كتابة النهي أن يستمرr  الواهية ةه حسب احلجاً ، ألنحي

، من املمكن أن خيتلطَ احلديث بالقرآن يف أي وقت من  األعنياليت يقدموا لذر الرماد يف 
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 حياة النيبr  هى وفاتالدعوة فكيف من املمكن أنْ خيتلطَ احلديثُ بالقرآن يف بداية .. حت
وهل صياغةُ القرآن الكرمي الذي نزلَ يف اية الدعوة ختتلف عن .. ، وال خيتلط يف ايتها 

أي عقلٍ يمكنه أنْ يقبلَ حجتهم هذه ، !!! .. صياغة القرآن الكرمي الذي نزلَ يف بدايتها ؟
أي شيٍء عنه  كتابة عنr وخصوصاً بعد أنْ يطّلع على الروايات اليت ينهى فيها الرسول 

  !!! ..سوى القرآن الكرمي ؟
٢ –  ى اإلنسعجزةٌ من اهللا سبحانه وتعاىل يتحدالكرمي م نعلم أنَّ صياغةَ القرآن حنن

 اإلتيانَ مبثله ، سواٌء شخص النيب بشر أن يأتوا مبثلها ، وال يستطيع واجلنr   أم غـريه ..
مـع هـذه   .. معجزةً مستحيلةً على املخلوقات  وهناك آيات عديدةٌ تصف النص القرآينَّ

أليس زعمهم باختالط احلديث بالقرآن الكرمي هو إساءةٌ لصياغة النص القرآينّ .. احلقيقة 
، واتهام هلا بأنها ال ختتلف عن صياغة البشر حبيث يتم اخلوف من اختالطها بصياغة كالم 

  .. ؟  حىت عند كتبة الوحي ذام البشر
نـه  أف نقولُ لآلخرين انظروا يف صياغة النص القرآين كم هو معجز ، وكيف فكي

 ى النيب ذلك نقولُ هلم ه ، مثَّ بعديستحيلُ على البشر أن يصوغوا نصاً من مثلr   عـن
حىت ال خيتلطَ مع القرآن عند كتبة الوحي ذاتهم ، مبعىن أنَّ كتبةَ الوحيِ عنه كتابة احلديث 

   !!! ..   م ال يستطيعون التمييز بني النص القرآين وبني نص احلديث ؟ذاته
٣ –  احلديث عن النيب بكتابة الدعوة اية يف للصحابة محلو سr  ام ، لَمزعكما ي

 وفاة النيب امتنع الصحابةُ عن كتابته بعدr  مهه بعضا أحرقوا ما كتبلَمقروناً من الزمن ، و
  .. rليس من املعقول أن مينعوا ما أقره الرسول ف.. 

 ، و تقييد العلـم ، وحنوه يف  جامع بيان العلم وفضلهيف واليت ترد  لننظر يف الرواية التالية.. 
   : طبقات ابن سعد

]] r
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[[ ..  

 [[بن اخلطاب يف هذه الرواية  املقولة املنسوبة لعمر.. 
r [[  نمبا تبي

  .. أنَّ السنن مل تكن مكتوبة آنذاك  ال يقبل الشك
 اب ؟هذه الرواية دليالً على أنَّ السنة مل تكن مكتوبة يف عصر عمر بن اخلطأليست 

أليب عمر يوسف   ( جامع بيان العلم وفضلهوكلُّ ذلك تؤكِّده الرواية التالية اليت ترد يف .. 
  : ) بن عبد اهللا النمري القرطيب 

]] 
 .. [[  
 [[ما نراه يف هذه الرواية أنَّ عمر بن اخلطّاب أراد أن يكتب السنة .. 
 [[ ، ةن السنوليس أراد أن يدو ،

 مل تكن مكتوبة أصالً )كما تقول هذه الروايات (  فالسنةن جيمع األوراق املكتوبة ، أأو 
  : للخطيب البغدادي تقييد العلمالرواية التالية يف  إىلولننظر .. ....

]] 
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 [[ ..  

 [[ : العبارة اليت نطق ا عمر بن اخلطّاب.. 
  [[ها تشمل كتأن ة الشريفة ، ال شكالعبارة فب يف السن]] 

  [[، ، مع باقي الروايات  يف السياق التايل
  ..، تؤكِّد أنَّ املعين هو كتابة السنة 

ال جيعلنـا  حيث الراوي مل يسمع مباشرة من عمر ، وكون هذه الروايات منقطعة ، 
هي  ، ويف األجيال األوىل ، rبني يدي النيب  عدم كتابة احلديثف،  اعن مضمونعرض 

حنن يف إثباتنا هلذه احلقيقة منلك الكـثري مـن   ، و األدلّة يف إثبااكلُّ تتكامل حقيقة جلية 
  .. األدلّة

فيهـا   يظهراليت ( الرواية املنقطعة  أنَّكيف وسنرى بإذن اهللا تعاىل يف حمطّة قادمة .. 
فيها الراوي أنه مسع ممن  نافيها من الصدق ما هو أكثر من الرواية اليت يوهم ،) االنقطاع 

يف تعريفـه  كما ورد ،  التدليس يوجهحد تعريفهم هم أل حسبمل يسمع منه ، وذلك 
 [[:  ) مقدمة ابن الصالح( : كتاب 

 [[ ؟!!! .. 
 مث كتب يف األمصار [[العبارة املنسوبة لعمر بن اخلطّاب يف هذه الرواية  ولو نظرنا يف ..

 [[والعبارة املنسوبة إليه  ، ]] من كان عنده منها شيء فليمحه :
.. [[ هماحلديث إلينا كلَّ املزاعم اليت تقول بوصول ا تنقضان لرأينا أن

أباح كتابةَ احلديث عنه  rهل كان عمر بن اخلطاب سيفعلُ ذلك لو أنَّ الرسول ف .. ؟ مكتوباً
   ....... !!!كما يزعمون ؟

 ولو كانت هذه الكتب قد كُتبت بني يدي النيبr  كما يفتري عابدو أصنام التاريخ
رون لنا قول عمر يف هذه الروايات، فكيف يفس ]] 

 [[ أال .. أال يعين ذلك أنَّ هذه الكتب ظهرت له بعد أن مل تكن ظاهرة ؟ !!! .. ؟
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 ا كُتبت بني يدي النيبيعين ذلك نفياً قاطعاً لكوr  عمر بن اخلطاب ال يعلم  أم أنَّ.. ؟
  !! ..!؟بكتابة احلديث يف عصر النيب  ما يقوله املطبلون واملزمرون

!!! مثَّ كيف يتم االفتراء بأنَّ ما حصل بعد قرون هو تدوين احلديث وليس كتابتـه ؟ 
 .. أليست هذه الروايات تنفي نفياً قاطعاً كتابة احلديث بني يدي النيبr  شكل من بأي

هذه الروايات حىت ال يسـقط قـولُهم   كلّ نه ال بد من تضعيف أأم  ..؟ أشكال الكتابة 
  .. ؟ rاحلديث يف عصر النيب بكتابة 

إنَّ منهجنا يف البحث هو ما يأمرنا اهللا تعاىل به ، وهو عدم رفع أي نص خارج .. 
دفَّيت كتاب اهللا تعاىل إىل مستوى اليقني الذي نرى به كتاب اهللا تعاىل ، وذلك عمالً بقوله 

y7 (تعاىل  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

، ويف الوقت ذاته ال نقول كلُّ ما ورد يف الروايات ليس صحيحاً ،  ] ٦: اجلاثية [  )
وحىت لو حصلت .. فمعيارنا يف الصحة هو موافقة متنها لكتاب اهللا تعاىل والعقل واملنطق 

لعقل واملنطق ، تبقى هذه الرواية ظنية الثبوت ، وال موافقة الرواية لكتاب اهللا تعاىل ول
  .. ترتقي إىل مستوى العلم اليقيين 

وحنن نستشهد ذه الروايات ألنَّ متنها يتوافق مع ماهية احلديث كونه جمموعاً من .. 
أفواه الرجال ، وكون متنها يتوافق مع أحاديث وردت يف البخاري ويف سنن أيب داود ويف 

مل يترك إالَّ ما بني دفّيت الكتاب ، كما سنرى إن  rوغريهم ، تؤكِّد أنَّ النيب مسند أمحد 
  ..شاء اهللا تعاىل 

 [[:  كيف أنهم قالوايف احملطَّة السابقة وكنا قد رأينا ..  


 [[  .. هفهذا احلديث املوافق لكتاب اهللا تعاىل وللمنطق والعقل يقولون عنه بأن
ب ويف ذلك نرى كيف أنَّ العصبيات تغلَّ.. باطلٌ ال أصل له ، ألنه يهدم ما يذهبون إليه 

ملا هو  على املنهج العقلي العلمي الذي يأمر اهللا تعاىل به يف جعل كتاب اهللا تعاىل معياراً
  ..دونه 



  

٢٢   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (   ] ٢٧: الكهف [  

انتصاراً ) أو يقويها ( ما هو املعيار الذي جيعل من يضعف روايةً ما : ونقول .. 
أو ( فهل مسع من يضعف هذه الروايات !!! .. صدقاً من راويها ؟ أكثرلعصبية ما ، 

ô (: ، هل مسع بقوله تعاىل ) يقويها  ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( 
ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 (  ] ؟   ] ١٠١: التوبة..  

 إذا كان النيبr الذين مردوا على النفاق من أهل املدينة الذين  ذاته مل يكن يعلم
رجاالً ) أو يقووا ( عاشوا معه يف ذات املكان والزمان ، فكيف إذاً لرجال أن يضعفوا 

وروايات حبيث يكون رأيهم يف ذلك مطلقاً ينتج عنه إدخال نصوصٍ إىل املقدس أو إخراج 
على  –كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  –ة املسألة كلّها مبني!!! .. نصوصٍ من املقدس ؟

تزكية رجال لرجال ، وهي مسألة من أوهلا إىل آخرها ظنية الثبوت ، وال ترتقي أبداً إىل 
  ..مستوى العلم 

هـو موافقتـها    ، معيارنا ملثل هكذا روايات مل ترد يف كتب الصحاح كما يصنفون إنَّ.. 
ي وحنن ال نرفع أ ..ن ما ورد يف الصحاح أشأا ش ، لدالالت كتاب اهللا تعاىل وللعقل واملنطق

يف أي صحيح كانت ، ال نرفعها إىل مستوى اليقني املطلق الذي نرى بـه  رواية مهما كانت و
، وباملقابل قد نرى يف رواية ضعيفة حسب معايريهم ، قد نـرى  كما يصنعون كتاب اهللا تعاىل 

فالرواية هي يف النهاية رواية ،  ..عاىل وللعقل واملنطق فيها الصحة إن كانت موافقة لكتاب اهللا ت
   ..وال ميكنها أبداً أن ترتفع إىل مستوى اليقني 

فربهاننا هو من كتاب اهللا تعاىل ، ،  مطلقة على أنها مقدماتليس  بالرواياتوحنن نأيت .. 
يل كيف أنهـم ال يسـتطيعون   وبالتا ، حتوي املتناقضاتأنها لتبيان  الرواياتجمل مبنأيت ولكننا 

مل تكن مكتوبة بـني   أنَّ تلك الرواياتهذا يؤكِّد و االعتماد على جمملها يف إثبات ما يريدون ،
   .. ملا رأينا ما نراه من تناقض  rفلو كانت مكتوبة بني يديه ،  rيديه 

  :لننظر إىل الروايتني التاليتني .. 
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  : ) ٤٧٢( الدارمي 


 
  : ) ٣١٦٢: ( سنن أيب داود 




 
من منظار كلية ال بد من النظر إليها ، األخرى ا شأن غريها من الروايات أش الرواياتهذه 

ذلك ال خيتلف فإنَّ  ،بعض رواا  ها عرب تضعيفتضعيف بعضهموإن أراد .. الروايات وبنيويتها 
Ÿξ (وذلك يف معيار قوله تعاىل  ،خرين كثرياً عن تقوية الرواة اآل sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨? فاملضعف واملقوي ليسا معصومني ، ولربما يكون املضعف ، ]  ٣٢: النجم [  ) #$
  .. أضعف ممن ضعفه 

ثري بن زيد ضعيف إن قال قائل كويف احلديث األخري يف سنن أيب داود ، فعلى سبيل املثال 
يف وتضعيف راوي .. مرتبة العلم إىل ال يصل رأي بشري  –يف النهاية  –فإنَّ هذا القول هو ، 

الرواية إن كانت متوافقة مع جممل الروايات ومع كتاب اهللا تعاىل تلك ال يقتضي نقض رواية 
ها صحيحة إن كانت علجييف رواية ال  تقوية راويباملقابل فإنَّ و.. وثوابت العقل واملنطق 

  .. متناقضة مع كتاب اهللا تعاىل ومع جممل الروايات وثوابت العقل واملنطق
تصنيف البشر إىل شياطني ال يعرفون الصدق وال ميكنهم أن يكونوا  :نقول  حنن.. 

صادقني وال مرة يف حيام ، أو إىل مالئكة ال تعرف الكذب والنسيان والتعصب ، هذا 
öΝ (تعاىل  ض عن قولهوإعراكلّه تنطّع  s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ 

â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β 

مات بشرية ليست جمردة عن االنتماءات وهذا كلُّه حتكّ، ]  ٥٠ – ٤٩: النساء [   )
 –حسب معايريهم  –هذه كلّها روايات ظنية الثبوت ، سواء الضعيف منها ف.. املختلفة 
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إن شاء  –كما سنرى  –والقوي ، ولكننا نأيت ا كإشارة تتكامل مع باقي األدلة الدامغة 
  .. اهللا تعاىل 
 [[ :يب داود الذي رأيناه يف سنن أ مع النص.. إذاً .. 


 [[  ،ك م أنَّ النيبزعيف يr  أباح كتابةَ احلديث

بني يـدي   وكيف يفترون على الناس فيقولون احلديث كُتب !!! ..عنه يف اية الدعوة ؟
عـن   يغمضون أعينهموكيف  .. !!!؟ وما متَّ الحقاً هو تدوينه ومجعه يف كُتب rالنيب 

وملـاذا   .. !!!   احلـديث ؟  عن كتابة متناعِ الصحابة بعد وفاة النيبهذه الروايات اجللية با
ال وضع أبو داود هذه الرواية يف سننه إن كانت كتابة احلديث يف عصر النيب أمراً بـديهياً  

أم أنَّ زيد بن ثابت وأبا داود مل يعلما مبا يطبل به  !!! ..شك فيه كما يطبلون ويزجمرون ؟
اآلن من يذهبون إىل كتابة احلديث بني يدي النيب r ؟.. !!!  

  :بنا أن نفهم دالالت احلديث املوضوع التايل  كيف بناًء على كلِّ ذلك ،.. 
 : ) ١١٠( البخاري 





 

، يف الوقت الذي أمرr  كيف كان عبد اهللا بن عمر يكتب احلديث عن الرسول .. 
[[ :كما رأينا  بأن ال يكتب احلديث عنه rفيه الرسول 


 [[ كيف كان عبد اهللا بن عمر يكتب !!! .. ؟

ما كتبه بعضـهم   – rبعد موت النيب  – حيرقوغريه وعمر ،  rاحلديث عن الرسول 
  !!!!!!! ..؟كما رأينا 
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[[ : املنسوب أليب هريرة يف البخاري  مثَّ كيف يكون القول


  [[يف احلديث كان  – كما رأينا –، كيف يكون صحيحاً وأبو هريرة :
]] [[..   

  : ) ٤٧٢( الدارمي 


 
ممكنة كما يفترى على لسان أيب هريرة  rكانت كتابة احلديث عن الرسول  نْإ.. 

احلديث عـن   أبو هريرة يكْتب ، فلماذا الكما يزعم حيث كان عبد اهللا بن عمر يكتب 
  !!! ..؟ rالرسول 

 ة والكتابة ، ولكنهلا خترجياً بأنه كان ال جييد القراء جيدواقد [[ [[ العبارة
، ملاذا ال يكتب إن كانت كتابـة احلـديث عـن     [[ [[ملاذا كان أبو هريرة 

كمـا   – يب هريرة مكتوبةًأبل كيف وصلتنا أحاديث  .. !!!هي بأمر منه ؟ rالرسول 
   ..!!! ؟ [[ [[ أبو هريرة يف الوقت الذي كان فيه –يزعمون 

وجماراةً ألوهام من ال يريدون معرفة احلقيقة ، لو فرضنا جـدالً أنَّ   ولو فرضنا جدالً
، فلماذا ال يكون ما كتبـه قـد    rكان يكتب احلديث عن النيب  –أو غريه  –ابن عمر 

   .. !!!؟ عمر وغريهق مع الذي حرقه حرِ
على لسان شأا بذلك شأن القول امللفّق  طبعاً الرواية ملفّقة من أوهلا إىل آخرها ،.. 

  [[: قال له  rنَّ النيب أعبد اهللا بن عمرو ب
مع العلم باألحاديث األخرى اليت تبين بشـكلٍ ال   مبثل هاتني الروايتنيواالستشهاد ..  ]]

مـا كتبـه    عمر وغريه حرقنّ وأ ، r الرسوللبس فيه أنَّ احلديث مل يكتب بني يدي 
،  العلميهو ابتعاد عن منهج البحث  هذا االستشهاد، الروايات بعض كما يرد يف بعضهم 

 على أي، ودليلٌ على أنَّ أصحاب املنهج التراثي اجلمعي ال يسريون  األعنيوذر للرماد يف 
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ق والبحث العلمي السليم فالروايات اليت حيتجون ا هي يف معيار املنط ..منهجِ حبث سليم 
   ..هي أضعف من الروايات اليت يضعفوا ، 

 –، لوصـلنا   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسول  – ٤
بالتواتر ، ولَما اختلفت األمة الحقاً يف تلك الروايات ، ولَمـا كـان هنـاك     –نصوصاً 

الواحد ، كما سنرى الحقاً إن شاء اهللا تعاىل  اختالف لدرجة التناقض بني روايات احلدث
فوصولُ معظمِ احلديث إىل عصرِ التدوين كروايات آحاد يكفي للقول بأنه مل يكتب يف .. 

 عصر النيبr ..  
كـالقرآن   rوهنا نتوجه للذين يزعمون أنَّ احلديث كُتب بني يدي الرسـول  .. 
ملاذا وصلت إلينا آيات كتابِ اهللا تعاىل نصوصـاً   :نتوجه إليهم بالسؤال التايل .. الكرمي 

ويف !!! .. ؟قال فالن  ، خربناحدثنا ، مسعنا ، أ: موثّقةً رمساً ، دون أن تسبق بالكلمات 
حدثنا ، مسعنا : الوقت ذاته ملاذا مل تصل إلينا روايات األحاديث إالّ مسبوقةً ذه الكلمات 

اليت وصلت من خالهلا إلينا آيات كتابِ اهللا  ين ذلك أنَّ اآلليةَأال يع !!! ..؟ ..... خربنا، أ
وبإشرافه كما هو يف اللوح احملفوظ ، ختتلـف   rبني يدي الرسول  تعاىل ، وهي الكتابةُ

ا روايات ة اليت وصلت إلينامجع تلك الروايات مـن أفـواه    ، وهياألحاديث  عن اآللي
   .. rالرجال بعد قرون من موته 

حـدثنا ،  : ما نراه يف روايات األحاديث اليت بني أيدينا أنها تبدأُ بالعبـارات   إنَّ ..
تبـدأُ   يف الوقت الذي ال جند فيه روايـةً ..... قال فالن ، مسع من فالن خربنا ، أمسعنا ، 
وكلُّ ذلك ينفي كتابتها ..  rهذا مما نقلَ من صحيفة كُتبت بني يدي الرسول : بالعبارة 

، ويؤكِّد بشكلٍ ال لبس فيه أنها أُخذت من األفـواه عـن طريـق     r يدي الرسول بني
  ..السماع 
، لَما كـان   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسول   – ٥

هناك ما يسمى بعلمِ احلديث ، ولَما كانَ له أي معىن ، فَعلْم احلديث هو القواعد والطرق 
اُتبِعت يف مجع احلديث من أفواه الناس وليس من صحف مكتوبة بني أيديهم ، وذلك اليت 

للتمييز بني الصحيح منها وبني املوضوع أو الضعيف ، وهذا يؤكّد أنَّ احلديث وصلَ إلينا 
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بـني يـدي    –كالقرآن الكرمي  –من أفواه الناس ، وأنه مل يصل إلينا عرب نصوصٍ كُتبت 
  ..  rالرسول 
ما قيمةُ ما يسمى بعلمِ اجلرح والتعديل إن كانت الروايات مكتوبة بـني يـدي   .. 
وملاذا كان معظم اهتمام علوم احلديث بالسند دون املـنت إن كـان   !!! .. ؟ rالرسول 

  !!! .. ؟ rاحلديث قد كُتب بني يدي الرسول 
، لتنـاقضr   لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسـول   – ٦

يقـولُ  .. ذلك مع حقيقة السنة الشريفة ، كوا تبياناً لما نزله اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
  ..تعاىل 
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (        ]
  ] ٤٤: النحل 
كسنة ، وبني ما  r، يحدثُ خلطاً بني ما فعلَه  rكلِّ ما يقولُه ويفعله  فكتابةُ..  

وبالتايل فالزعم بأنَّ احلديث .. وقد بينا هذه احلقيقةَ بشكلٍ جلي .. فَعلَه كنيب وكشخص 
، ناتج عن جهلٍ حبقيقة السنة الشريفة ، وعن جهـلٍ بعـدم    rكُتب بني يدي الرسول 

  .. rفيت الرسول والنيب يف شخصه التمييز بني ص
، لتعـارض   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسول  – ٧

، دون أي نص آخـر ،   مقصوراً على حفظ النص القرآينذلك مع كون حفظ اهللا تعاىل 
$ ( :يقولُ تعاىل  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩: احلجر [ ..  

$! ( :أنَّ السنةَ الشريفة وصفَت بالذكر قد بينا كنا و .. uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ] ها ، ] ٤٤: النحلوأن ـ و فَصمتعلّقـةً  ت 

$! (فالعبـارة القرآنيـة   .. غة الترتيل بصيغة اإلنزال ، وليس بصي uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# ( 

t (والعبارة القرآنية  ،بصيغة اإلنزال  متعلّقةً السنة فصيف وواضحةٌ جلية  Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ةٌ يف وواضحةٌ جليصبصيغة الترتيل متعلّقاً القرآن الكرمي  ف..   



  

٢٨   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

بصيغة الترتيـل  ( الذي نزلَه اُهللا تعاىل من عنده النص القرآينَّ هو الوحيد  وقلنا إنَّ.. 
من الفعـل  ( ، يف حني يشترك مع باقي الكتب السماوية بصفة اإلنزال ) من الفعل نزل 

$ ( : تعاىل قولَ وبينا أنَّ ..) أنزل  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩: احلجر [ 
 ،فكلمةُ الذكر هنا تعين القرآن الكـرمي   ،لنا حفظَ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي حصراً  يصف

اهللا تعـاىل للسـنة    حفظَ وبينا أنَّ ..صيغة الترتيل وليس اإلنزال تعلّقها ب، بدليل حصراً 
فالسنةُ .. ذي تكفّلَ اُهللا تعاىل حبفظه الالشريفة هو من بابِ كوا حمتواةً يف النص القرآين 

الشريفةُ احملفوظةُ هي احملتواةُ يف النص القرآينِّ املُرتَّل من عند اهللا تعاىل ، والذي تكفّـلَ اُهللا  
  ..عابدو أصنام التاريخ  يسوق، وليست نصاً مستقالً عن النص القرآين كما تعاىل حبفظه 

فعِ أي نصٍ غريِ النص القرآين إىل درجة اإلميان الكامل اهللا تعاىل يحذّرنا من رو.. 
y7 ( : كإمياننا بالنص القرآين ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $# 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] ة..  ] ٦: اجلاثـيةفالعبارة القرآني ) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã 

Èd, ys ø9 $$ Î/ ( ( ةالقرآينَّ دون غريِه ، والعبارة القرآني تعين النص ) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $# 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( نبيت  لحقيقة ل فهمٍ إرادةَملن ميلك ه ال جيوزلنا ، أننصٍ  ؤمنأنْ ن بأي
  ..ناً كامالً موازياً إلمياننا بالنص القرآين إمياغري النص القرآين ، 

ومما ال .. ختتلف عن النص القرآين  األحاديثه أنّ نصوص روايات ومما ال شك في.. 
شك فيه أنَّ نصوص الروايات أتتنا بأدوات تارخيية ال ختلو من األخطاء واألهـواء كمـا   

يؤكّد أنَّ النص الوحيد الذي تكفّل اهللا تعاىل كلُّ ذلك  ..سنرى الحقاً إن شاَء اهللا تعاىل 
احلديث قد كُتب بـأمرٍ   وبالتايل ال ميكن أن يكون نص ..حصراً  حبفظه هو النص القرآينُّ

  ..، كما يلبسون على احلقيقة  rمن اهللا تعاىل وحتت إشرافه 
وأنّ ـيr ،   لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسول  – ٨

ونسخ ذلـك   rيف بداية الدعوة ، مثّ عاد إنما كان بعدم كتابة احلديث عنه  rالرسول 
لو كان ذلك صحيحاً لتعارض مع الظروف الصعبة .. بإباحة هذه الكتابة يف اية الدعوة 

مل تكن كتابة األحاديث يف تلك الظروف يف بداية الدعوة يف مكّة ، حيث  rاليت مر ا 



  

٢٩   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

أنَّ هناك نسخاً يف هذا األمـر ،   –جدالً  –ولو فرضنا  ..عبة موضع تفكريٍ من أحد الص
 –لكان النهي ناسخاً لإلباحة ، وليس العكس ، وذلك بدليلِ أنَّ ما عليه جلّ الصـحابة  

 بعد وفاة النيبr –  همما كتبه بعض قرحو الكتابة مدهو ع..  
بعدم كتابة احلديث  rالنيب  رأمعلى الناس بأنَّ  بسونيلل الذين أوهنا نريد أن نس.. 

عاد وأباح الكتابة بعد أن استقرت األمور ، نقول  rعنه إنما كان يف بداية الدعوة ، وأنه 
وبناء .. ؟  وبعد أن استقرت األمور هل أسلم أبو هريرة يف بداية الدعوة أم يف ايتها: هلم 

  :الرواية التالية  على ذلك ماذا تقولون يف
  : ) ١٠٦٧٠( أمحد 











  

حكاية تضعيف بعض الرواة من قبل بشرٍ آخرين ، هـو لـيس   : نقول ل نعودوهنا 
علـى   – يف حمطّـة قادمـة   كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل –وذلك مبين  كالماً مطلقاً ،

قد حيلو لبعضهم تضعيف هكـذا  و.. خطاء من األهواء واأل ليست خاليةمقدمات بشرية 
ذلك هروباً من استحقاق احلقائق اجللية اليت حتملها روايات عرب تضعيف بعض رواا ، و

على حنن نأيت بروايات من ذات املنظومة الفكرية اليت حيتج ا اآلخرون  ...هذه الروايات 
كتب املـذاهب األخـرى   من  جيوبنا أو مسائل تنقضها هذه الروايات ، وال نأيت ا من

   ..والطوائف اُألخرى 



  

٣٠   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

ال يعين أبداً نقـض  ما ، وسط رواة يف رواية  راوٍل رجلٍتضعيف : ونعود فنقول .. 
ن يعلموا أدون ينقلون عن كاذب هذه الرواية ، إالَّ إن كان الرواة الالحقني للراوي جهلة 

يضع يف خرج الرواية مملاذا و !!! ..ويف هذه احلالة ملاذا يأخذ منهم خمرج الرواية ؟ ،ذلك 
الروايات كلُّها ودون : نعود فنقول  !!! ..صحتها ؟ عدممن ن كان متيقّناً إمسنده رواية 

استثناء هي ظنية الثبوت ، وتؤخذ باملقاربة ، وال ميكنها أن ترتقـي إىل مسـتوى العلـم    
  ..واليقني الذي عليه كتاب اهللا تعاىل 

 أبو هريـرة  وبالتايل كان ، rمع النيب  موقفاًأبو هريرة يصف  يف هذه الرواية ،.. 
ولـيس يف  بعد أن استقرت األمـور   اية الدعوة معلوم أنَّ أبا هريرة أسلم يفو ،مسلماً 

 [[:  حمتجاً على كتابة احلـديث عنـه   قال rإنَّ النيب :  يف هذه الرواية ويقول بدايتها ،



 [[ ؟.. !!!!!!!  التلبيسفكيف إذاً يتم ي النيب َّعلى الناس بأن r    عـن كتابـة

 استقرت األمـور  أن بعدوأنه عاد عن هذا النهي ، ديث عنه إنما كان يف بداية الدعوة احل
إىل ما بعد استمر عن كتابة احلديث عنه  rأال يبين هذا احلديث أنَّ ي النيب  !! ..!!!!!؟

 ذاتـه  rبأمرٍ مـن الرسـول    هريرة ، وأنه متَّ حرق ما كُتب يف اية الدعوة إسالم أيب
  !! .. !!!!!ويكتبه قبل إسالمه ؟ rبا هريرة كان يسمع هدي النيب أأم أنّ  !!!!!! ..؟

يف رواية أُخرى يستشهدون ا على  مثَّ كيف نوفِّق بني القول املنسوب أليب هريرة.. 
[[  كتابة احلديث كما رأينا

 [[  ، وبـني  من جهة
 [[: بأنه قال  rبو هريرة ذاته إىل النيب أالقول الذي ينسبه 


 [[ بو هريرة أويف الوقت الذي يقول فيه]] 

 [[  أم أنَّ أبا هريرة يف  !!!!!!! ..كيف ؟ !!!!!!! ..؟من جهة أخرى



  

٣١   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

أم علينا أن نطلِّق  !! ..!!!!!؟ يف الرواية اُألخرى هذه الرواية هو رجل آخر غري أيب هريرة
نتـرك   !!! ..عقولنا ونغمض أعيننا عن هذه احلقائق كي ال نتهم بإنكار السنة الشريفة ؟

   .. و أَلْقَى السمع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَلْب أَاإلجابة 
، لوصـلتنا   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسول  – ٩

 ..، أو على األقل لوصلنا معظُمهـا   مسطورةً من صحف كُتبت بني يديه rمجيع خطبه 
لو كان زعمهـم  . .كتابة خطبِ اجلمعة أوىل بالكتابة من تسطريِ أحداث جزئية حمدودة ف

يف املدينة  rفأين هي النصوص اليت تسطّر الكثري من خطب اجلمعة اليت ألقاها ، صحيحاً 
  ..    !!!       ؟ rتسطرياً منقوالً من صحف كُتبت بني يدي الرسول 

، لتركّزت  rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصرِ الرسول  – ١٠
فكتابة احلديث عرب نصوصٍ مدونة بني يديه .. املنت وليس على السند  شروط الصحة على

r  ،ُمسألةً ليست ذات قيمة  جتعل السند ة  .. من مسألةولكن ما نراه أنّ شروط الصـح
تتركّز على السند دون املنت ، وهذا يؤكّد أنَّ احلديثَ جمع من أفواه الرجـال ،  عندهم 

  .. r يدي الرسول  وليس من نصوصٍ مكتوبة بني
 واحلديث التايل يبـين ... ومل يكْتب عنه احلديثُ أبداً  rلقد تويفّ النيب .. نعم .. 

  ..بشكلٍ جلي  هذه احلقيقةَ
  : )٤٦٣١(البخاري 





 

 هـذا  عن الدالالت الواضحة وضوح الشمس يف وسط النهار يفكيف يعرضون .. 
 [[:  احلديث





  

٣٢   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

[[؟ .. !!!
  [[: السـؤال  وحممد بن احلنفيـة  ابن عباس  سئل أم أنهم كانوا موجودين حينما

 [[ ، عن حقيقة هذه املسـألة   همايعلمون أكثر منو
سد علـيهم منـهجهم التراثـي    الالت هذه الرواية اليت تفأم أنهم سيتنكّرون لد!!! .. ؟

  .. لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك اإلجابة !!! .. ؟الصنمي
  ..ولننظر يف احلديثني التاليني 

  : )٦٣٩٤(البخاري 






  

  : )٦٤٠٤(البخاري 








 
يسـتطيعونَ أن يبنـوا    م ، اليأتون ا من جيـو  خترجياتهما اخترعوا من مو.. 

، ألنَّ مـا يف   ]] [[  : نياحلديثهذين تأويالت على العبارة الواردة يف 



  

٣٣   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

ه العباراتنبيهذين احلديثنييف  الواردةُ هذه الصحيفة ت  :]] 
 [[ ..  

، فالعبارة الواردة  احلديث التايلتأويالت على  –أيضاً  – وال يستطيعونَ أن يبنوا.. 
  : هذات احلديث يبينها منت [[  ، [[ :فيه 

  :)  ٢٩٣٦( البخاري 






 

، يف الوقت الذي يقرؤون  r أنَّ احلديثَ كُتب بني يدي الرسول يزعمونكيف .. 
  .. نيالتالي نيفيه احلديث

  : ) ١٨١٠( أمحد 



 

  : ) ٦٦٨٦( أمحد 









  

٣٤   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  


 

[[ : هـو   rنص ينسب إىل الرسـول   –كما نرى  – ايةُ احلديث.. 
 [[ 

: [[ مل يقـل   rكرمي ، فالرسول ، وهذا النص ينفي وجود نص آخر مع نص القرآن ال
فَاسمعوا وأَطيعوا ما دمت فيكُم فَإِذَا ذُهب بِي فَعلَيكُم بِكتابِ اللَّه واحلديث الذي بـني  

[[ : إنما يقول ]] .. أيديكم أَحلُّوا حلَالَهماُ وحرموا حرامهماُ 
 [[ ..  

  :لننظر يف احلديث التايل .. 
  : ) ٣١٦٣( أبو داود 


 

هو النصr  نَّ ما كان يكتب يف عصر النيب أجمملُ هذه األحاديث يؤكِّد .. إذاً .. 
بوجود صحف كُتـب فيهـا    زعمهِموحتى لو فرضنا جدالً صحةَ . ....القرآينُّ حصراً 

 قيمةَ هلا يف عملية التـدوين  ، فإنَّ هذه الصحف املزعومةَ ال rاحلديثُ بني يدي الرسول 
وما هو الضمان . ..منقولة من أي من تلك الصحف بعد قرون ، بدليلِ عدمِ وجود رواية 

أنها مل تحرف ومل تبدل ومل تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايـات بعـد   
وبـني عصـر    r النيباة أليست املسافةُ الكبريةُ بني وف!!! .. ؟ r النيبقرون من وفاة 

التدوين ، وما محلت من حروبٍ وصراعات وتعصب واستحواذ للسلطة ، أليست تكفي 
  ..، من أجل االنتصار لتلك العصبيات  r ألنْ حيدثَ تدليس وافتراٌء ينسب إىل الرسول

على  سنةً تفرضr من مل يدرك أنَّ جعلَ الروايات املكذوبة على لسان الرسول .. 
 جبوهرِ منهجِ اهللا تعاىل ، وال خيتلف ل هو كفرأنَّ هذا اجلع درِكمنهج اهللا تعاىل ، من ملْ ي
عن حتريف ما حرف يف الرساالت السابقة ، سوى أنَّ اهللا تعاىل قد حفظَ النص القـرآينَّ  



  

٣٥   املهندس عدنان الرفاعي...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     مل يكتب يف عصر النيبحلديث ا  

ولقائـه ،   من التحريف ، من مل يدرك ذلك فهو أعمى البصرية وجاحد بآيات اهللا تعاىل
  :ومن املعنيني بقوله تعاىل 

) ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t Î� y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß� ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ 

tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Îγ În/ u‘  Ïµ Í← !$ s) Ï9 uρ ôM sÜ Î7 pt mú 

öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& Ÿξ sù ãΛ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ (   ] ١٠٥ – ١٠٣: الكهف [   
وحنن حينما نستشهد ببعضِ الروايات على صحة ما نذهب إليه ، فإنَّ استشهادنا .. 

اهللا تعـاىل ، وهـذه    ليس انتقائياً ، فنحن نتكئُ يف برهاننا على كتـابِ  –كما نرى  –
ما قدمناه من برهـان قـرآينٍّ   .. من موافقتها لكتاب اهللا تعاىل  مصداقيتهاالروايات تأخذُ 

لكن الروايات اليت توافق دالالت كتابِ اهللا تعـاىل  .. يكفي إلثبات صحة ما نذهب إليه 
اآلخرون ، وهـذه الروايـات   نستشهد ا لنثبت أنها تناقض روايات أُخرى يستشهد ا 

  ها ال ختـدماهللا تعاىل ، وليس بسببِ أن كتاب ها تناقضاألخرى ليست صحيحة بسبب أن
ما نذهب إليه كما يتوهم التائهون ، فمعيار صدقِ الرواية عندنا هو موافقتها لكتـابِ اهللا  

د كتـاب اهللا تعـاىل معيـاراً    وأعتقد أنه ال يوجد مسلم صادق بإسالمه ال يري.. تعاىل 
  ..للروايات 
كـثرية ، وال   rإنَّ األحاديثَ اليت تثبت أنَّ احلديثَ مل يكتب بني يدي الرسول .. 

واحلقائق القرآنيةُ اليت تثبـت أنَّ  .. داعي لذكرِها يف هذا السياق ، وقد ذكرنا جزءاً منها 
مرٍ مباشرٍ منه وكما هي صورته يف اللـوح  وبأ rالقرآن الكرمي كُتب بني يدي الرسول 

  .. احملفوظ ، هذه احلقائق كثرية وقد بينا جزءاً منها 

 


