
  
  
  

  
  

 
 

 
 .. 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 ..  
عن كتـاب  ملعرفة عالقة السنة احلق بالقرآن الكرمي ، هل هي وحي إضايفٌّ مستقلٌّ .. 

ال .. ملعرفة ذلـك  .. اهللا تعاىل ، أم أنها استنباطٌ لألدلّة واألحكامِ من باطنِ النص القرآين 
 ة ، وال بدماً للرساالت السماويه منهجاً خاتنالكرمي كَو القرآن حقيقة من إدراك دب  ـنم

اهللا تعاىلإعطائ جت رساالترِ ككتابٍ تدرمن التدب ة وصوالً إليه منـهجاً  ه حقَّهللبشري 
ملعرفـة  .. ومعجزة ، وال بد من معرفة عمقِ دالالت آياته الكرمية ما بني الظاهر والباطن 

  ..ال بد أن نقف عند اآلية التالية  احلقائقهذه 



  

٢   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

) uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ u !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ïÿ ø9 $# u !$ tó ÏG ö/ $# uρ 

 Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

$ uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã� ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{   ] ٧: آل عمران [   ) #$
ذهبت معظم التفاسريِ املوروثة ، يف تفسريِ هذه اآلية الكرمية ، إىل أنَّ آيات كتابِ .. 

واختلفوا يف حتديد ماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. اِهللا تعاىل تنقسم إىل قسمني 
واجترعت األمةُ .. تشاة املُحكَم وماهية املتشابه ، ويف حتديد اآليات املُحكمة واآليات املُ

كُلُّ ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا تعاىل .. هذا التفسري املوروثَ قروناً كثريةً من الزمن 
� (: يقول تعاىل .. هي محكمة  –دون أي استثناء  –يبين لنا أنَّ كلَّ آيات اهللا تعاىل  !9# 4 

ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz (  ] وكُلُّ ذلك ..  ] ١: هود
  :يقول تعاىل .. حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ كتابِ اهللا تعاىل متشابه 

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β ”� Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ t Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† 

öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß, Î# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9≡ sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ öκ u‰  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± o„ 4  tΒ uρ 

È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô ÏΒ >Š$ yδ (  ] ٢٣: الزمر [  

الكرمية ق بني هذه اآليات كيف نوفِّ.. والسؤالُ الذي يطرح نفسه يف هذا السياق .. 
القرآنُ الكرمي منه آيات حمكمات وأُخر متشاات ، وكلُّ آياته أُحكمت ، وهو . .!!! .؟

  ..  !!!كيف يكونُ ذلك يف الوقت ذاته ؟.. كلّه متشابه مثاين 
≈M (جوهر القضية يتمحور يف معىن كلمة ..  tƒ# u ( .. . ُفكلمة) M≈ tƒ# u (  ِيف كتاب

 كلمـات  الت ومعجزات وأحكاماً ، وليست مقصورةً على جمموعـة اِهللا تعاىل تعين دال
ةلُ الكثريون  قرآنيةَ حتملُ اآليات يف ظاهرِهـا وباطنـها ،   .. كما يتخيإنَّ العبارةَ القرآني

اآليات تحملُ يف العبـارة  . ..وليست مجرد جمموعة كلمات مصفوفة يف اجلملة القرآنية 



  

٣   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

واآليـةُ  .. تطيع خملوق أن يحيطَ باآليات اليت حتملُها العبارةُ القرآنيـة  القرآنية ، وال يس
  ..الكرميةُ التالية تؤكّد هذا املفهوم 

) îο u‘θ ß™ $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβρ ã � ©. x‹ s? (  ] ١: النور [  

$ (: ، إنما يقـول  ) وأَنزلْناها آيات بينات ( فاُهللا تعاىل مل يقل ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ (   ـا نة لعلّ البشر يتذكّرونها حتملُ أحكاماً ومعاين ودالالت بيإذاً .. ، مبعىن أن
  .. لغوية وبباطنِهاهي قَولُ اِهللا تعاىل الذي حيملُ اآليات بظاهر صياغته الالعبارات القرآنيةُ 

uθ (.. من هنا نـرى أنَّ قولَـه تعـاىل    ..  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (    مـن ـةنكَوم ةقرآني عبارة يعين أنَّ أي ،
 دالالت واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها اللغوية ،حكاماً وأجمموعة كلمات ، نستنبطُ منها 

هذا ما نفهمه من قَولـه  .. هي األصل واملرجع يف األحكام وهذه األحكام الظاهرةُ البينةُ 
çµ (: تعاىل  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ..  
أعماقها دالالت باطنـةً حيتـاج اسـتنباطُها إىل    وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها حتملُ ب.. 

�ã ( ذا ما نفهمه من قَوله تعـاىل الغوص يف أعماقِ النص القرآين ، وه yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 
çµ (: فالعبارتان . .. ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ،) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ، 

  .. منهما كتاب اهللا تعاىل كامالً دون أي جتزئة لنصوصه  تصف كُلٌّ
وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دالالت كتابِ اهللا تعاىل ال تتجاوز املعاين الظاهرة يف .. 

$ (: ظاهر صياغته اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ شيء ، كما يقولُ اهللا تعاىل  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل [   
 .. ا كانَ هناكه ، لَميف أعماق باطنة كتابِ اهللا تعاىل دونَ معان ولو كانت دالالت

$ (: معىن لقوله تعاىل  tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u� tI øÿ ãƒ  Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ à2 & ó x« (  ]لَه تعاىل ..  ] ١١١ : يوسفقَو درِكنا لا كُنلَمو :) ≅ è% öθ ©9 tβ% x. 



  

٤   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

ã� ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ 

# YŠ y‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف [  ..  
اللغوية ، وهذه  اىل حتملُ دالالت ظاهرةً يف ظاهرِ صياغتهنصوص كتابِ اهللا تعا.. إذاً 

çµ (: الدالالت واضحةٌ بينةٌ تعد املرجع يف األحكام ، وهذا ما نقرأُه يف العبارة القرآنية  ÷Ζ ÏΒ 

×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ..  باطنةً حيتـاج ها حتملُ دالالتذات وهذه النصوص

�ã ( نقرؤه يف العبارة القرآنية، وهذا ما أعماقها تنباطُها إىل الغوصِ يف اس yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( 
( ..  

 .. كلمة ويف ورود) � yz é& uρ (   بـدالالت النكرة ، دليلٌ على أنَّ املسألةَ تتعلّق بصيغة
فلـو  .. ىل محددة دون غريِها خمفية عنا ، وأنَّ املسألةَ ال تتعلّق بنصوصٍ من كتابِ اهللا تعا

القرآن الكرمي تنقسم ة ، من أنَّ نصوصنا التارخييكما ذهبت تفاسري رإىل قسمني  كان األم
�ã (لكانت العبارةُ القرآنيةُ .. لو كان األمر كذلك .. تشابه م، قسم محكم ، وقسم  yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ها بصيغة املعرفة ، لكانت صياغت ) :   اتـابِهشتم ـرحيـثُ  ) واُألخ ،
 ذلك ةُ معلومة ، ولتناقضاملتشا القرآين  –أيضاً  –النصوص النص صياغة اتمع حيثي :

) $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  ..ُةفالعبارةُ القرآني ) $ tΒ tµ t7≈ t± s? 

çµ ÷Ζ ÏΒ (   من نصوصِ القرآن الكـرمي دون دحداً جبزٍء ماملتشابه ليس خاص لنا أنَّ العمق نبيت
فوجود قسمٍ معلومٍ من آيات كتابِ اهللا تعـاىل دون غريِهـا تتصـف بصـفة     .. غريِها 

زيغٌ فَيتبِعـونَ   فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم: ( املتشاات ، هذا الوجود املفترض تناسبه الصياغة 
 هنات مات ( ولكن ما نراه أنَّ كلمة ) .. املُتشاهلا ، وما ) املُتشا هو موجود ال وجود

$ ( هو العبارةُ القرآنية tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  .. ؤكدانني يني قرآنينص إىل وجود هذا باإلضافة
  .. لوقت ذاته كُلَّه متشابه أنَّ القرآنَ الكرمي كُلَّه حمكم ، وأنه يف ا

) � !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u (  ] ١: هود [   



  

٥   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر [  

  ..وكُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسريِنا هلذه املسألة .. 
ماق الباطنةُ للنص القرآينِّ ليست ظاهرةً أمام أعيننا ، كاألعماق الظاهرة األع.. إذاً .. 

ومن جهة أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوصِ القرآن الكرمي ودون أي استثناء حتملُ هذا .. املُحكمة 
�ã ( رى صيغةَ النكرة يف قولـه تعـاىل  لذلك فإننا ن.. العمق الباطن  yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ، 

$ (رى الصياغة القرآنية ون tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  .. ، ةهذا ما حتملُه صياغةُ هذه العبارات القرآني
كلُّ باحث عن احلقيقة ، ينظر إىل دالالت كتابِ اهللا تعاىل بتجرد عقلـي   هذا ما يدركُهو

  .. بعيداً عن برزخ التاريخ 
 .. عمق التأويل الـذي ال  وهذا العمق الباطن املتشابه لدالالت النص هايت ، القرآين

  :يقولُ تعاىل .. يعلمه إال اُهللا تعاىل ، وال يأيت إالّ يف اآلخرة 
) ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !% ỳ ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ≅ yγ sù $ uΖ ©9  ÏΒ u !$ yè xÿ ä© (#θ ãè xÿ ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρ r& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ ÷è uΖ sù u� ö� xî “ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρ ç� Å£ yz öΝ åκ |¦ àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ (  ] ٥٣ – ٥٢: األعراف [  

هذا التأويل .. إذاً تأويلُ القرآن الكرمي ، مبعىن اية ما حيمل من معاين باطنة متشاة .. 
ال يأيت إال يف اآلخرة ، فال ميكن ملخلوقٍ أن يحيطَ بالدالالت اليت حيملُها كتاب اهللا .. 

  ..تعاىل 
$ ( ويف العبارة القرآنية..  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( الواو يف كلمة نرى أنَّ حرف ) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ (  ليس
فلو .. حرف عطف ، وال يمكن أن يكونَ حرف عطف وال بأي شكلٍ من األشكال 

 كان الراسخون يف العلم يعلمون تأويلَ القرآن الكرمي ، لو كانكان حرف عطْف مبعىن لو 



  

٦   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

tβθ ( ذلك ، لكانت العبارة القرآنية ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (  بالذات تتعلّق

$ ( إذاً العبارة.. ، وهذا محال اإلهلية كتعلّقها بالراسخني يف العلم  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) 

ª! tβθ (: عن العبارة متاماً هي عبارةٌ مستقلّةٌ  ) 3 #$ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ 

@≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( ..  وحرف الواو يف كلمة) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ (  جلملة هو استئناف
 ستقلَّةً متاماً ، جديدةجديدةً م ة السابقة حتملُ دالالتهلذه عن دالالت العبارات القرآني
tβθ ( الكلمة ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ( ..  
والتأويلُ املعين يف كتاب اهللا تعاىل ، ليس التفسري وليس التبيان ، إنما هو ايةُ ما .. 

نرى أنَّ ويف رحلة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل ، . .. تؤولُ إليه األعماق الباطنةُ
مع باطنِ أحداثها  وأنَّ العبد الصاحلَ تفاعلَمع ظاهر أحداثها ، تفاعلَ ه السالم وسى عليم

بعد ذلك ونتيجةً الستغراب موسى عليه السالم لتفاعل العبد الصاحل مع باطن األحداث  ..
$tΑ ( عبد الصاحلُ ملوسى عليه السالم، بعد ذلك قال ال s% # x‹≈ yδ ä−# t� Ïù  Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm; tΡ é' y™ 

È≅ƒ Íρ ù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tG ó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ # ·� ö9 ، مبعىن سأنبئك حبقيقة اية املعىن  ] ٧٨: الكهف [   ) ¹|
  .. الباطن لألحداث اليت رأيتها 

الذي تتصف به كلُّ عبارة من عبارات كتابِ اِهللا تعاىل ، عبارة عن  املتشابه العمقو.. 
!ª (.. اىل يقول تع فاُهللا.. مثاين  $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] الزمر :

فماذا .. املتشابه واملثاين صفتان متالزمتان للعمق الباطن لكتاب اهللا تعاىل .. إذاً ..  ] ٢٣
  !!! ..تعين كلمة مثاين ؟

!ª (: ذه اآلية الكرمية يف ه.. كلمةُ مثاين ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل ..  $# tΑ ¨“ tΡ 

z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ه تعاىلويف قول ، :) ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ 

’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9   .. فماذا تعين كلمة مثاين ؟..  ] ٨٧: احلجر [  )  #$
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Iω (: يقولُ تعاىل .. اطنِ املَخفي املطوي املثاين بِمعىن الب..  r& öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ãΖ ø[ tƒ óΟ èδ u‘ρ ß‰ ß¹ 

(#θ àÿ ÷‚ tF ó¡ u‹ Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ 4 Ÿω r& t Ïm tβθ à± øó tG ó¡ o„ óΟ ßγ t/$ uŠ ÏO ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ •� Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ 4 … çµ ¯Ρ Î) 7ΟŠ Î= tæ 

ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9 شابِه الباطن للقرآن الكرمي ، هو حمتوى العمق املُت.. إذاً ..  ] ٥: هود [  ) #$
مبثَان ، مبعىن أنه دالالت مخفيةٌ يف باطنِ النص القرآين ، وال بد من رفْعِ األغطية اليت 

فاملثىن هو غطاٌء حتته عمق من هذه .. تكمن تحتها هذه الدالالت ، ملعرفة تلك الدالالت 
  ..لكامنة يف أعماقِ النص القرآين الدالالت الباطنة ا

لنتصور أننا نريد الغوص يف أعماقِ البحر ، وذلك من .. ولفَهمِ حقيقة هذه املسألة .. 
فتجاوز الدرجة األوىل منه باتجاه قاعه ، وما يرافقه من .. خاللِ درجٍ يتجِه حنو قاعه 

ة ، يقابِلُ رفع الغطاِء األولِ من أغطية األعماقِ اكتشاف احلقيقة الكامنة عند تلك الدرج
وجتاوز الدرجة الثانية منه باتجاه .. الباطنة للقرآن الكرمي ، أي يقابِلُ جتاوز املثىن األول 

قاعه ، وما يرافقه من اكتشاف احلقيقة الكامنة عند تلك الدرجة ، يقابِلُ رفع الغطاِء الثاين 
.. وهكذا .. ية األعماقِ الباطنة للقرآن الكرمي ، أي يقابِلُ جتاوز املثىن الثاين من أغط

وصوالً إىل الدرجة السابعة يف أعماق ذلك البحر ، حيثُ يقابلُ ذلك الغوص يف أعماق 
  ..وصوالً إىل املثىن السابِع  العظيمالقرآن 

‰ô (: إذاً قولُه تعاىل ..  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 : احلجر [  ) #$

من  –بشكلٍ عام  –، وللعقل البشري  r، يصور لنا ما أعطاه اُهللا تعاىل لرسوله  ] ٨٧
القدرة على الغوصِ يف أعماقِ النص القرآين سبع درجات الستنباط الدالالت واألحكام 

  ..يف تلك األعماقِ الباطنة 

أما القول بأنَّ السبع املثاين هي سورةُ فاحتة الكتاب ، بناًء على القول املنسوب إىل . .
  :يف الروايات  rالرسول 

  : ) ٤١١٤( البخاري .. 
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  : ) ٤٣٣٥( البخاري 


 

القرآين  ، ال يخالف النصr ، ألنه  rهذا القول ال يمكن أن خيرج عن الرسول .. 
مبعىن أنها ليست .. ففاحتةُ الكتاب سورةٌ معروفةٌ .. والنص القرآينُّ يقولُ غري ذلك .. 

 آتاهواهللا تعاىل يصف ما .. نكرة ، ويف الوقت ذاته فاحتةُ الكتابِ جزٌء من القرآن العظيم 
نرى فيها عطفاً  يف هذه املسألة يقول تعاىل.. ظيم القرآن الع علىبصيغة النكرة ، وبصياغة 

: ) ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 ولقد : ( فاهللا تعاىل مل يقل ..  ) #$
ولقد آتيناك املثاين السبع يف القرآن : ( ، ومل يقل ) آتيناك السبع املثاين يف القرآن العظيم 

‰ô ( :نَ قولَه تعاىل أ، كي يتم اجلزم بِ) العظيم  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ 

tΛ Ïà yè ø9   ..، يعين فاتحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سورِه  ) #$

ففاحتةُ الكتاب جزٌء من القرآن الكرمي ، وليست خارج نصوصه ، وهي معلومة .. 
مثاين ، وليس فقط سورة الفاحتة ، وإالّ كيف بنا أن وليست نكرة ، والقرآنُ الكرمي كُلّه 

!ª (: نفهم قولَ اهللا تعاىل  $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر  [
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كُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، وينفي أن تكونَ فاحتةُ الكتاب هي املعنية ذه .. 
  ..كرمية اآلية ال

وحىت يف صياغة هذه الروايات ، نرى أنَّ واضعها يصف فاحتةَ الكتاب بصيغة املعرفة .. 
 [[: احلديث األول نرى العبارة  وليس بصيغة النكرة ، ففي

 [[  نرى العبارة  الثاين، ويف احلديث : ]]
  [[ ..

تعطف على فهل يعقَل أنْ توصف أشهر سورة يف كتابِ اهللا تعاىل بأنَّ آياتها نكرة وأنها 
وبالتايل هل واضع هذه الرواية أكرب قدرةً !!! .. كتابِ اهللا تعاىل وحنن نعلم أنها جزٌء منه ؟

  !!! .. على الصياغة اللغوية من اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً ؟

هي ومن جهة أُخرى نرى أيضاً أنَّ واضع هذه الروايات يصف فاحتةَ الكتاب بأنها .. 
 عدم ؤكِّداملثاين ، وكلُّ ذلك ي ها هي السبعالقرآنُ العظيم ، يف الوقت الذي يصفُها بأن

‰ô ( : اهللا تعاىل يقول ...صحة مثل هذه الروايات  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# 

tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 #tβ (: ، وحرف العطف يف قوله تعاىل  ) #$ u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 $# (  يفيد متييز

$ (: القرآن العظيم عن املسألة احملمولة بقوله تعاىل  Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 وكلُّ ذلك  .. ) #$
عدم يؤكّد ةمثل هذه الروايات صح .. جفلماذا تمثل هذه الروايات معياراً لفهم  لع

  !!! .. ؟ كتابِ اِهللا تعاىللخمالفتها ى فيه يف الوقت الذي نر ،دالالت كتاب اهللا تعاىل 

$  (:العبارة القرآنية .. إذاً ..  Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 تصف مسألةً هلا خصوصيتها عما  ) #$

#tβ ( تصفه العبارة القرآنية u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 $# ( ،  نةً دون غريِها من وال تصفعينصوصاً م
هذا ما ندركُه حينما حنترم قواعد اللغة العربية ، وحينما جنعلُ ..   ظيمالْقُرآن الْع نصوصِ

  .. كتاب اِهللا تعاىل معياراً للروايات ال العكس 
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والعقلَ البشري القدرةَ على الغوصِ يف  rوهكذا نرى أنَّ اَهللا تعاىل أعطى رسولَه .. 
ةالستنباط السن ، درجات القرآين سبع هذا ما .. من أعماقِ القرآن الكرمي  أعماق النص

‰ô ( بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل نقرؤه s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 $# ( 
نِ جزئيات الكُليات اليت يحملُها القُرآنُ الكرمي ، تكمن يف العمقِ املُتشابِه الباط.. إذاً .. 

السنة استخراجها من أعماقِ النص  مهمةُللقرآن الكرمي كشعائر العبادات وغريها ، حيثُ 
األعماقِ الباطنة للقرآن  القدرةَ على الغوصِ يف rفاُهللا تعاىل أعطى رسولَه .. القرآين 

ه ، لريى األحكام سبع درجات ، يرفع ا سبعةَ أغطية من أغطية األعماقِ الباطنة في الكرمي
  ..الكامنةَ يف تلك األعماقِ ويستخرجها سنةً للناس 

السنةُ الشريفةُ حمتواةٌ يف أعماقِ كتابِ اِهللا تعاىل ، وليست نصاً إضافياً مستقالً يكْملُ .. 
أنْ وال يمكُن للْسنة النص القرآينَّ ، وال يمكُن للْسنة الشريفة أنْ تناقض كتاب اِهللا تعاىل ، 

ق اهللا تعاىل حينما فنحن نصد.. تضيف إليه حكماً ال وجود لكلية له يف كتاب اهللا تعاىل 
$ ( يقولُ لنا tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u� tI øÿ ãƒ  Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ à2 

& ó x« (  ] ١١١: يوسف [ ، ونصداهللا تعاىل حينما يقولُ لنا ق ) $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ  š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« ( ]  ٨٩: النحل [ ..  

السنةُ الشريفةُ مفَصلةٌ ومبينةٌ لكليات النص القرآينِّ ، ألنها مستنبطةٌ من أعماقه ، .. 
وهم الكثريون ، ألنَّ كتاب اهللا تعاىل ليس وال تضيف إىل كتاب اهللا تعاىل أحكاماً كما يت

         :ناقصاً ، فساحتها ال تتجاوز تبيانَ ما نزله اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، يقولُ 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 (  ] النحل: 

t ( :فالذِّكْر هنا يعين السنةَ الشريفة ، ووظيفَتها كما نرى هي ...  ] ٤٤ Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  ل إليهمزلَ للناسِ ما نكَمتوليس ل ،..  
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 .. مثّ كيف ميلكr  أحكامٍ إىل كتاب اهللا تعاىل ، واهللا تعاىل القدرةَ على إضافة
خاطيببقوله  ه :) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm  مل يكن ليتجاوزr فهذه اآليةُ الكرميةُ تؤكّد لنا أنه ..  ] ١: التحرمي [  ) ‘§
إذاً يستطيع أن يصدر أحكاماً  فكيف..  مع أزواجه لنفسهأحكام كتاب اهللا تعاىل حىت 

  !! .. ؟ الكثريونتنسخ أحكام القرآن الكرمي ، أو تقيدها ، أو تطْلقُها ، كما يتخيلُ 
والذين حيسبون أنفسهم أوصياَء على دين اهللا تعاىل ، يعرضون بعض املسائل علـى  .. 

 ، ويسعون جاهدين ليثبتوا أنها ذُكرت يف روايات األحاديث ومل تذكَر يف القرآن الكرمي
للعالَم أنَّ القرآنَ الكرمي ناقص ال حيملُ تلك األحكام اليت حتملُها الروايـات ، حاسـبني   

إنَّ حترمي اجلمـعِ  : فعلى سبيل املثال يقولون .. أنفسهم بذلك مدافعني عن السنة الشريفة 
م ال وجود له يف كتابِ اهللا تعاىل بني املرأة وخالتها ، هو حككذلك و، بني املرأة وعمتها 

الكرمي  ، وأنه لوال الروايات ما عرفنا هذا احلكم ، وبالتايل حسب زعمهم ، يكونُ القرآنُ
  ..ناقصاً تلك األحكام 

يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ النكاح مسألةٌ متبادلةٌ بني الزوجني ، فعقد النكاحِ . ....
زوجتالزوجِ ل زوجِها ، وبالتايل يعين يعين نكحل الزوجة ه يعين نكحذات ه ، ويف الوقت

β (: يقولُ تعاىل ..  ومبعاشرة واحدة ، اجتماعهما يف عقد نكاحٍ واحد  Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù 

‘≅ Ït rB … ã& s! . ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u� ö� xî 3 (  ] ٢٣٠: البقرة  [  

حتت رجلٍ  عمتهاحكْم حترميِ جمعِ املرأة مع هللا تعاىل لرأينا أنَّ لو نظرنا يف كتاب او.. 
لرأينا أنَّ هـذا احلكـم    .. حتت رجلٍ واحد خالتهاواحد ، وحكم حترمي مجع املرأة مع 

لننظـر يف  .. ويمكننا استنباطُه من دالالت كتابِ اِهللا تعاىل  موجود يف كتابِ اهللا تعاىل ،
  :من سورة النساء )  ٢٤( و )  ٢٣: ( اآليتني 
) ôM tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Β é& uρ û ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §�9 $# 
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àM≈ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θ àf ãm  ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù= yz yŠ £ Îγ Î/ β Î* sù 

öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$ oΨ ö/ r& t É‹ ©9 $# ô ÏΒ 

öΝ à6 Î7≈ n= ô¹ r& β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 �χ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θ àÿ xî 

$ VϑŠ Ïm §‘  ∩⊄⊂∪ * àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( (   ] ٢٣: النساء – 

٢٤ [  
 ..اهللا تعاىل  قولُه: ) ôM tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& (  ، ْعليه أن يعين أنَّ الرجلَ حيرم

 هالرجلِ وأم اجتماع حيرم ابنها ، أي أن تنكح على األم حيرم هويعين أيضاً أن ، هأُم ينكح
ولذلك ال نرى  ..واحد حيرم على األم وابنِها  يف عقد نكاح ، فاالجتماع يف عقد نكاحٍ

 (العبارة  ألنَّ )حرم على املرأة أن تنكح ابنها : (  عبارةً تقول –يف هذه اآلية الكرمية  –

ôM tΒ Ìh� ãm  öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& (  تشملُ ضمناً هذا احلكم..   

öΝ (: وقولُه تعاىل ..  ä3 è?$ oΨ t/ uρ (  ه حيرمه ، ويعين أيضاً ، يعين أنابنت على الرجل أنْ ينكح
أنه حيرم على البنت أن تنكح أباها ، فاملُحرم هو اجتماع األبِ وابنته يف عقد نكاح ، 

يف هذه اآلية  –ولذلك ال نرى .. فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على البنت وأبيها 

öΝ (ألنَّ العبارة )  أباهاة أن تنكح حرم على املرأ: ( عبارةً تقول  –الكرمية  ä3 è?$ oΨ t/ uρ ( 
  ..تشملُ ضمناً هذا احلكم 

öΝ ( :وقولُه تعاىل ..  à6 è?≡ uθ yz r& uρ (  ه ، ويعينأخت على الرجل أنْ ينكح ه حيرميعين أن
 األخ وأخته يف عقد هو اجتماع مأخاها ، فاملُحر ه حيرم على األخت أن تنكحأيضاً أن

يف  –ولذلك ال نرى .. فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على األخ وأخته  نكاح ،
 ( ألنَّ العبارة) حرم على املرأة أن تنكح أخاها : ( عبارةً تقول  –هذه اآلية الكرمية 

öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ (  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  
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Ν (: وقولُه تعاىل ..  ä3 çG≈ £ϑ tã uρ (  ه حيرمه ، ويعين ، يعين أنعمت على الرجل أنْ ينكح
 يف عقد هالرجل وعمت هو اجتماع مأخيها ، فاملُحر ابن ه حيرم على املرأة أن تنكحأيضاً أن

يف  –ولذلك ال نرى .. نكاح ، فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل وعمته 
 (ألنَّ العبارة ) ملرأة أن تنكح ابن أخيها حرم على ا: ( عبارةً تقول  –هذه اآلية الكرمية 

Ν ä3 çG≈ £ϑ tã uρ (  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

Ν (: وقولُه تعاىل ..  ä3 çG≈ n=≈ yz uρ (  على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين  خالته، يعين أن ،
 ابن ه حيرم على املرأة أن تنكحهاأيضاً أنالرجل  أُخت هو اجتماع متهوخال، فاملُحر  يف عقد

يف  –ولذلك ال نرى ..  وخالتهنكاح ، فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل 
 (ألنَّ العبارة ) حرم على املرأة أن تنكح ابن أُختها : ( عبارةً تقول  –هذه اآلية الكرمية 

Ν ä3 çG≈ n=≈ yz uρ (  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

$ßN (: وقولُه تعاىل ..  oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# (  على الرجل أنْ ينكح ه حيرمابنة أخيه، يعين أن  ،
 ه حيرم على املرأة أن تنكحهاويعين أيضاً أنمالرجل  ع هو اجتماع ميف  أخيه وابنة، فاملُحر

ولذلك ال .. وابنة أخيه  عقد نكاح ، فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل
ألنَّ )  عمهاحرم على املرأة أن تنكح : ( عبارةً تقول  –مية يف هذه اآلية الكر –نرى 
$ßN  (العبارة oΨ t/ uρ Ëˆ F{   ..تشملُ ضمناً هذا احلكم  ) #$

$ßN (: وقولُه تعاىل ..  oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# (  على الرجل أنْ ينكح ه حيرمأُختهابنة ، يعين أن  ،
 ه حيرم على املرأة أن تنكحالرجل  لَهاخاويعين أيضاً أن هو اجتماع ميف  أختهوابنة ، فاملُحر

ولذلك ال ..  أختهوابنة  عقد نكاح ، فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل
ألنَّ )  خاهلاحرم على املرأة أن تنكح : ( عبارةً تقول  –يف هذه اآلية الكرمية  –نرى 
$ßN  (العبارة oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{   ..مناً هذا احلكم تشملُ ض )  #$
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ôM (العبارةَ القرآنية ففي كتابِ اهللا تعاىل نرى أنَّ ..  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã (  خاطبت
.. إذاً .. ...الرجالَ والنساَء بآن واحد ، وليست مقتصرةً على الرجال دون النساء 

 املرأة هااجتماعتمعنكاحٍ و ا يف عقدمهو اشتراكُه ، رجلٍ واحد هما  حتتواحد ، ألن
حتت رجلٍ واحد ، هو  وخالتهاوكذلك اجتماع املرأة .. تشتركان بذلك مع رجلٍ واحد 

لك وكلُّ ذ.. اشتراكُهما يف عقد نكاحٍ واحد ، ألنهما تشتركان بذلك مع رجلٍ واحد 
ôM ( :حتملُه العبارات القرآنية  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ 

öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ( ..  

اجتماع الرجلِ مع عمته يف عقد نكاحٍ واحد ، يشابه من حيث نرى أنَّ .. وهكذا  ..
االشتراك مع فاإلنسانُ ذكراً كان أو أُنثى ال جيوز له .. احلرمة اجتماع املرأة وعمتها حتته 

للرجل وهذا حممولٌ  عمته بعقد نكاحٍ ، وبالتايل ال جيوز له اشتراك معها مبعاشرة زوجية ،
Ν (بقوله تعاىل واملرأة على حد سواء  ä3 çG≈ £ϑ tã uρ (  .. هاوخالت للمرأة بالنسبة وكذلك األمر

) Ν ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ( أخي وابنة ها ، واملرأة)  ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $ßN  (، واملرأة وابنة أُختها ) #$ oΨ t/ uρ 

ÏM ÷z W{ $#  ( ..  

هذا احلكم موجود يف كتابِ اهللا تعاىل ، وكتاب اِهللا تعاىل ليس ناقصاً لتكملَه .. إذاً .. 
$ (: أما من ال يريد تصديق اهللا تعاىل حينما يقول .. الروايات  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ها ليست موجودةً يف  ] ٨٩: النحلأن ممسائلَ يتوه ومن خيتلق ،
تاب اهللا تعاىل ناقص ، كتابِ اهللا تعاىل ، ويريد فرض ذلك على الناس بغيةَ إيهامهم أنَّ ك

منهجاً بديالً عن منهجَِ اهللا تعاىل ، وإن اِهللا بكتابِ فهو جيحد ماً التاريخقدتعاىل م  حسب
  .. نفسه عاملاً وناطقاً باسم اهللا تعاىل ، وإنْ زعم أنه بذلك يدافع عن السنة الشريفة
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أحلت الروايات الكبد والطِّحال وميتةَ البحر ، : يقولون .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
تايل هو وحرمت شحم اخلرتير ، ويزعمونَ أنَّ كتاب اهللا تعاىل ال حيملُ هذه األحكام وبال

  ..وهذه بعض الروايات اليت حيتجون ا .. ناقص تكملُه الروايات 
  : ) ٥٤٦٥( أمحد 




 
  : ) ٣٥٧٤( مسلم 





 

  : ) ٢٠٨٢( البخاري 









 
≅ ( :يف قوله تعاىل  حينما ننظر نظرةَ تدبرٍ..  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 

5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (  ] ١٤٥: األنعام 
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ρ÷ (: ، فسنرى أنَّ احملرم هو الدم املسفوح ، فالعبارةُ القرآنيةُ  ] r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β (  ٌواضحة

% (جلية ، وكلمةُ  ·nθ àÿ ó¡ ¨Β (  ل عابدو أصنامفيها ليست حشواً ال فائدةَ منه كما يتخي
ولو نظرنا يف حقيقة الكبد والطِّحال لوجدنا أنهما ليسا دماً مسفوحاً ، وبالتايل .. التاريخ 

عاىل ، ألنَّ كتاب اهللا تعاىل ليس إذاً حتليلهما موجود يف كتاب اهللا ت.. فهما ليسا حمرمني 
نَّ حتليلَ الكبد والطِّحال ليس يف كتابِ اهللا تعاىل ، وأنه لوال أوإيهام الناس ب.. ناقصاً 

الروايات لَما كانا محلَّلني ، هذا اإليهام هو جهلٌ بدالالت كتابِ اهللا تعاىل من جهة ، 
$ (: وهو جحود بقوله تعاىل  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل [ 

فعدم تدبرِهم لكتابِ اهللا تعاىل بإعراضهم عن حقيقة دالالت العبارة .. ، من جهة أُخرى 
ρ÷ (: القرآنية  r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β (  ذلك نقصاً يف كتابِ اهللا تعاىل دعهو ذنبهم هم ، وال ي ،

..  
≅ (: ننظر نظرةَ تدبرٍ يف هذه اآلية الكرمية  وحينما..  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) 

$ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (      
وبالتايل فإنَّ كُلَّ .. ملسفوح محرم ، فسنرى أنَّ امليتةَ حمرمة ، وأنّ الدم ا ] ١٤٥: األنعام [ 

ه ينبت من احملرم ، ألنه حمرة والدمِ املسفوح حلمتوبالتايل فكلُّ ذي .. م ما يتغذّى على املَي
ناب من السباع وكلُّ ذي مخلب من الطري حلمه محرم ، ألنه يتغذى على امليتة والدم 

.. ىل ليس ناقصاً كما يزعمون إذاً كتاب اهللا تعا..  املسفوح املُحرمني يف كتابِ اهللا تعاىل
الروايات مل تضف حقيقةً إىل كتابِ اهللا تعاىل ، إنما تفسر ما هو موجود أصالً يف  وهذه

  ..كتابِ اهللا تعاىل 

≅¨ (: قوله تعاىل إىل وحينما ننظر نظرةَ تدبرٍ ..  Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ (      
، فسنرى أنَّ اهللا تعاىل يحلُّ لنا طعام البحر ، وأنّ هذا الطعام يعطَف على  ] ٩٦: املائدة [ 

ه منه ، بدليلِ عطْفه عليه ، وطعام طعام البحر هو غري ما نصطاد.. إذاً .. صيد البحر 
متفسخةً أو فاسدة  البحرِ يشملُ فيما يشملُ ما يقذفه البحر من ميتة ، شريطةَ أن ال تكون
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uθ (يقولُ تعاىل .. ، أي شريطةَ أن تكون حلماً طرياً  èδ uρ  ” Ï% ©! $# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 

çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ] ١٤: النحل [  .. الذي حيلُّ لنا أنْ نأكلَه من البحر هو اللحم فاللحم

 ويف كتابِ اهللا تعاىل مل ترد كلمة  ..الطري) $ wƒ Ì� sÛ (  ة ، ويفإالّ يف هذه العبارة القرآني

$ (: قوله تعاىل  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ Èβ# t� ós t7 ø9 $# # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù Ô÷ Í← !$ y™ … çµ ç/# u� Ÿ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% ỳ é& 

(  ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ] ها من ..  ] ١٢: فاطردالالت فهماً توكلمةُ طري
إذاً .. تابِ اهللا تعاىل حبيث يكونُ كتاب اهللا تعاىل حجةً على قواميس اللغة ، ال العكس ك

≅¨ (من العبارة القرآنية ..  Ïm é&  öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ (  ] ومن  ] ٩٦: املائدة ،

” (  :العبارة القرآنية  Ï% ©! $# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ] ١٤: النحل [  ،
بل إنَّ  ..من هاتني العبارتني نستنتج أنَّ ميتةَ البحرِ غري املُتفسخة ، محلَّلة وليست محرمة 

ت ذحباً كما هو حال األنعام ما نصطاده من البحر ميوت فور خروجِه من املاء ، وال ميو
وحتى ما نصطاده من البحر ، إن بقي فترةً من  ..اليت حلّلها اهللا تعاىل ونأكُلها بعد ذحبها 

إذاً كتاب اهللا تعاىل ليس .. الزمن يتفسخ فيها ويفسد ، فإنه حني ذلك ال يكونُ محلّالً 
  ..للتاريخ برواياته ورجاالته وفهم دالالته ال يكون تبعاً .. ناقصاً كما يزعمون 

ويف اآليـة  .. ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ كلمة اللحم عامةٌ تشملُ الشحم وغريه .. 
  :يقول تعاىل .. التالية دليلٌ على ذلك 

)  s9  tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ  Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ 

ö/ ä3 s9 (#ρ ç� Éi9 s3 çG Ï9 ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰ yδ 3 Î� Åe³ o0 uρ š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   فهل كلمة..  ] ٣٧: احلج [   ) #$

) $ yγ ãΒθ çt é: ( ه ؟بالتأكيد تشملُ كُلَّ ما !!! يف هذه اآلية الكرمية ال تشمل الدهن وغري ،
وية على عروشها ، هل حلمه ال وهل محار الذي مر على القرية اخلا.. يؤكلُ وينتفع به 

  ..يوجد فيه شحم أو غري ذلك مما كساه اُهللا تعاىل فوق عظامه 
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) ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö� s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á� ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r&  Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ 

$ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( 
tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö� ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š� ÏΒ$ yè sÛ š� Î/# u� Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö� ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š� n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š ¨ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%  (   ] البقرة :
٢٥٩ [  

�ö (: إنَّ العبارةَ القرآنية ..  ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 
العظام يسمى حلماً ،  حلماً ، تبين لنا أنَّ ما عال ور لنا إكساَء عظامِ احلمارِ، واليت تص )

  ..وهذا يشملُ الشحم 
وهل اللحم الذي يكسوه اهللا تعاىل فوق عظام اجلنني ال يوجد فيه شحم أو جلد أو .. 

  ..غري ذلك 

 ) ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz sπ xÿ ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã 

$ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t� yz# u 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: $# (           
  ] ١٤: املؤمنون [ 

ـ  ..  حم ، إذاً إنَّ لَحم اخلرتير محرم بنص قرآين ، وكلمة حلم كما رأينا تشـملُ الش
 عني ماخلرتير ، وحير خم ماخلرتير ، وحير جلد ماخلرتير ، وحير شحم محراهللا تعاىل ي كتاب

 مفكيف إذاً خيـدعون النـاس   .. كُلَّ ما تعنيه كلمة حلم  –من اخلرتير  –اخلرتير ، وحير
 الروايات لَما علمنا أنَّ شحم كتاب اهللا تعاىل مل يحرم شحم اخلرتير ، وأنه لوال: فيقولون 

وكيف يسعونَ جاهدين ليثبتوا أنَّ كتاب اهللا تعاىل ناقص تكملُه الروايات .. اخلرتير حرام 
، ويسمونَ جهدهم هذا خدمةً للسنة الشريفة ، متهمني بالكفرِ كُلَّ من يؤمن إمياناً حقيقياً 

نترك  ..!!! شيء ، وليس حباجة ألنْ تكمله الروايات ؟ بأنَّ كتاب اهللا تعاىل فيه تبيانٌ لكلِّ
   .. لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيداإلجابةَ 



  

١٩   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 
إنّ : حياولون أن يثبتوا للناس أنَّ القرآن الكرمي ناقص وتكمله الروايات ، فيقولـون  .. 

كرمي ، ويذكَر يف روايات األحاديـث فقـط ،   ركن اإلميان بالقدر مل يذكَر يف القرآن ال
  ..لننظر يف الروايات التالية .. حمتجني ببعض الروايات 

  : ) ٤٨( البخاري 












 
  : ) ٤٤٠٤( البخاري 















  

٢٠   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 


 

  : ) ١٠( مسلم 





















 

أنّ ركن اإلميان بالقَدر ال يذكَر فيها   –يف هذه الروايات  –نرى  .. قبل كلِّ شيء.. 
لروايات مختلفةٌ أصالً وهذا الركن يذْكَر يف بعضِ الروايات وليس فيها مجيعاً ، فا.. أصالً 

  اإلميان دون كتابِ اهللا تعاىل هو خـروج أركان ها معياراً ملعرفةيف هذه املسألة ، واعتبار
ومن جهة أُخرى هم مل يتفقـوا أصـالً   .. هذا من جهة .. على دالالت كتاب اهللا تعاىل 

لكرمي وال العقـلُ وال  على تعريف القضاء والقدر ، وخلطوا بينهما خلطاً ال يقبله القرآنُ ا



  

٢١   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

املنطق ، ويف تعريفهم ملسائل القضاء والقدر واإلرادة واملشيئة غُيب القرآنُ الكرمي تغييبـاً  
، وقد بينت ذلك بشكلٍ جلي يف تاماً ، وال جمالَ يف هذا السياق للوقوف عند هذه املسألة 

اإلميان بالقدر مسألةٌ نسـتطيع   إنَّ: مع كُلِّ ذلك نقول .. ) النظرية الثانية ( كتاب القدر 
  :يقولُ تعاىل .. استنباطَها من كتاب اهللا تعاىل 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= yz  ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟ çFΡ r& 

tβρ ç� tI ôϑ s?  (  ] ٢: األنعام [   

) ≅è% öθ©9 ÷ΛäΨä. ’Îû öΝä3Ï?θã‹ç/ y—u�y9s9 tÏ%©!$# |=ÏGä. ãΝÎγøŠn=tæ ã≅÷Fs)ø9$# 4’n<Î) öΝÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ ( (                    ]
  ] ١٥٤: آل عمران 
) ≅ è%  ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ �ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ �2 uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ] ٥١: التوبة [  ) #$

) $ ¯Ρ Î) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ (   ] ٤٩: القمر [   

 ) !$ tΒ  z>$ |¹ r&  ÏΒ 7π t6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

!$ yδ r& u� ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ Ÿξ øŠ s3 Ïj9 (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm t� øÿ s? !$ yϑ Î/ 

öΝ à69 s?# u 3 ª! $# uρ Ÿω �= Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θ ã‚ sù (  ] ٢٣ – ٢٢: احلديد  [  
أليست هذه اآليات الكرميةُ وغريها الكثري تعد أساساً الستنباط معىن القـدر مـن   .. 

أليس اإلميانُ احلقيقي هو اإلميانُ بكلِّ ما جاَء به القرآنُ الكـرمي  !!! .. كتابِ اهللا تعاىل ؟
هـا هـو   اذا ال يقولون إنّ احلديث ناقص ، وما هو كامل يف هذه املسألة وغريِمل!!! .. ؟

إنّ القرآن الكرمي يخربنا عن الكثريِ من املسـائل  : ملاذا ال يقولون !!! .. القرآنُ الكرمي ؟
ملاذا !!! .. واليت جيب علينا أن نؤمن ا ؟ –غري املذكورة يف روايات األحاديث  –الغيبية 

عاملُ اجلن  هو عاملٌ غييب بالنسبة إلدراكنا احلسي ، ويذكره القرآن الكرمي يف : ولون ال يق
فلمـاذا  !!! .. وبالتايل فاإلميانُ بوجوده هو ركن من أركان اإلميـان ؟ ، الكثري من آياته 



  

٢٢   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

 يكون اإلميان بوجود عامل املالئكة ركناً من أركان اإلميان ، وال يكون اإلميان بوجود عامل
  !!! ..اجلن ركناً من أركان اإلميان ؟

ملاذا جيعلون من روايام معياراً لكتاب اهللا تعاىل ، وال جيعلون القرآنَ الكرمي معياراً .. 
وهل خندم منهج اهللا تعاىل حينما نعرض عن تـدبره ، ونصـوره   !!! .. لتلك الروايات ؟

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو إلجابةَ نترك ا!!! .. للناس ناقصاً تكمله الروايات ؟
هِيدش ..  

القرآنُ الكرمي ال حيتوي عدد ركعات كلِّ فريضة بفريضتها ، وأنه لـوال  : يقولون .. 
ويعرضون عن حقيقـة  .. الروايات ملا عرفنا عدد ركعات كلِّ فريضة من فرائض الصالة 

صالة وعدد ركعات فرائضها أتتنا حياةً تعبدية أباً عن جد ، وليس جلية هي أنَّ فرائض ال
 من روايات األحاديث ، وأكرب دليلٍ على ذلك هو إمجاع األمة عليها من أقصى السنة إىل

فلو كانت الروايات سبباً ملعرفة عدد ركعات .. أقصى الشيعة ، مع اختالفهم يف الروايات 
  ..ختلفت األمةُ يف ذلك ، كاختالفها يف عدد ركعات السنن كلِّ فريضة بفريضتها ، ال

ودليلٌ آخر أنَّ فرائض الصالة وعدد ركعات فرائضها أتتنا حياةً تعبدية أباً عن جد ، .. 
 النيب من وفاة بعد قرون معتوليس من روايات األحاديث ، هو أنَّ الروايات جr  وهي

آحاد ، واألم رونَ يف معظمها رواياتها ، فهل يتصوعمالشعائر قبلَ ج بتلك ةُ كانت تقوم
األمةَ تائهةً قروناً من الزمن ال تعرف عدد ركعات كلِّ فريضة باستثناء بعض الرجال الذين 
رووا ذلك ، حىت أتى البخاري ومسلم والكايف وغريهم فعلّموا األمـةَ جزئيـات تلـك    

نا حياةً تعبديةً أباً عن جد ، وليس من روايات األحاديث ، إذاً هذه الشعائر أتت.. الشعائر 
وتوارثناها كالقرآن الكرمي وهي حمفوظة إىل قيامِ الساعة ، والزعم بأنها أتتنا من خـاللِ  

 املنهج ألغراضٍ ال ختدم وظَّفباطل ي وال مـن من قريبٍ ال روايات األحاديث هو زعم 
  ..بعيد 

عدد تلك الركعات والسجدات موجود يف كتاب اهللا تعـاىل ،  مع كُلِّ ذلك ، فإنّ .. 
فإتيـانُ اهللا تعـاىل   .. من كتاب اهللا تعاىل من خالل الدالالت الباطنة فيـه   rواستنبطه 



  

٢٣   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 
قادراً على استنباط جزئيات شعائر العبادات من كتـاب   rلرسوله سبعاً من املثاين جيعلْه 

  ..اهللا تعاىل 
( فكلمـةُ  .. ذلك  يفعاىل لرأينا أنه بإمكاننا أنْ نرى إشارات ولو تدبرنا كتاب اهللا ت

ترد مخس مرات ، على ) .. صلوات ، صلواتهم : ( بصيغة اجلمعِ ، بالصيغتني ) صلوات 
  .. الصلوات املفروضة يف اليوم  يشري إىل عددعدد الصلوات اليومية املفروضة ، وهذا 

Ο (ى أنَّ فعلَ األمرِ ويف كتاب اهللا تعاىل ، نر..  Ï% r& (  ، مقترناً بالصالة ، هومشتقّات

ÉΟ (: يرد بالصيغ  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) z ôϑ Ï% r& uρ  nο 4θ n= ¢Á9 $# (  .....

z (ولكن العبارة القرآنية  ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  ، يف، ترد مرةً واحدةً يف كتابِ اهللا تعاىل  ) #$
 بنساِء النيب سياقٍ قُرآينٍّ خاصr  هاُهللا تعاىل يف هذا السياقِ بقول خاطبهنحيثُ ي ،..  ) 

u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9   .. ] ٣٢: األحزاب [  ) 4 #$

ÉΟ (: العبارتان .. إذاً ..  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9  ، ليسـتا خاصـتني ،   ) #$
وتتعلّقان بإقامة الصالة ، ولو قُمنا جبمعِ عدد مرات ورودمها يف كتابِ اهللا تعاىل ، حلصلنا 

  ..، وهو ذاته عدد الركعات املفروضة يف اليوم الواحد )  ١٧( على العدد 
ت وحنن نعلم أننا نسجد سجدتني يف كلِّ ركعة ، وبالتايل فإنّ عدد السجدا.. 

للعاقلني ) سجد ( لو قمنا جبمعِ عدد مرات ورود الفعل ) ..  ٣٤( املفروضة يف اليوم هو 
      :يف قوله تعاىل ) يسجدان ( ، ومشتقّاته اليت تعبر عن أزمنة هذا الفعل ، ما عدا الفعل 

) ãΝ ôf ¨Ζ9 $# uρ ã� yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„ (  ] ٦: الرمحن [  ..كما نرى  – والذي يتعلَّق– بسجود 
، وهو ذاته العدد الذي يشري )  ٣٤( لو قمنا ذا اجلمعِ حلصلنا على العدد .. غريِ العاقلني 

  ..اليوم ىل عدد السجدات املفروضة يف إ
فقد هداين اهللا تعـاىل إىل  .. أما بالنسبة لتحديد عدد ركعات كلِّ فريضة بفريضتها .. 

ن كتاب اهللا تعاىل ، تكونُ فيها القيمةُ العدديةُ للحرف متعلّقـةً  اكتشاف أجبدية قرآنية م
    هـا عـددهذا احلرف يف كتاب اهللا تعاىل ، واستنبطت مـن خالل بترتيبِ جمموعِ ورود
ركعات كلّ فريضة بفريضتها من كتاب اهللا تعاىل ، وال جمال يف هذا السياق أن أقف عند 



  

٢٤   عدنان الرفاعي املهندس...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من    السنة حمتواة يف النص القرآين 

وقد قمت بشـرح ذلـك   .. النظرية العددية  تفصيل ذلك ، فذلك يتطلّب شرحاً لتلك
  .. )حوار أكثر من جريء ( املعجزة الكربى : كتاب ونشرِه يف 

هو أنه استنبطَها من تلـك   rوما فعله .. إذاً السنةُ حمتواةٌ يف أعماق النص القرآين .. 
كتاب اهللا تعاىل والسنةُ ليست نصاً يضيف أحكاماً إىل كتاب اهللا تعاىل ، ألنّ .. األعماق 

بعثه اهللا تعاىل ليعلّم الناس الكتاب واحلكمة ، مبعىن لـيعلمهم   rفالرسول  ..ليس ناقصاً 
القرآن ويستنبط هلم جزئيات شعائر العبادات من كتاب اهللا تعاىل ، ويعلّمهم االسـتنباط  

هي صـفةٌ مـا   فصفةُ الرسول مبعىن املنهج وما يستنبطُ منه ، .. السليم من القرآن الكرمي 
  :يقول تعاىل .. زالت موجودة بني الناس وستبقى إىل قيام الساعة 

) y# ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ 

ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  ] ةفالعبا..  ] ١٠١: آل عمرانرة القرآني ) öΝ à6Š Ïù uρ 

… ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  باملنهج املوجود بني أيدي البشر إىل صفة الرسالة تتعلّق ةٌ يف كونواضحةٌ جلي
  ..قيامِ الساعة 

  ..إنَّ االستنباطَ من كتابِ اهللا تعاىل أمر يأمر اهللا تعاىل به .. 
) # sŒ Î) uρ öΝ èδ u !% ỳ Ö� øΒ r& z ÏiΒ Ç øΒ F{ $# Íρ r& Å∃ öθ y‚ ø9 $# (#θ ãã# sŒ r&  Ïµ Î/ ( öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9 $# #† n< Î) uρ 

’ Í< 'ρ é& Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ à6 øŠ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ 

ÞΟ çF ÷è t6 ¨? ]ω z≈ sÜ øŠ ¤±9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% (  ] ٨٣: النساء [  

öθ (: ه اآلية الكرمية أنَّ اهللا تعاىل يقول نرى يف هذ..  s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9 $# #† n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& 

Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 (  ..ِهم أولوا النهى والعقلِ  وأولوا األمر
فصفةُ الرسولِ متعلّقةٌ مع أويل ..  تعاىل  والتدبرِ واالستنباط السليمِ املُبرهنِ من كتابِ اِهللا

$ ( :ويف قوله تعاىل  ..األمر يف رد األمرِ ألجل االستنباط  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# 

(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §�9 $# uρ β Î) 
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÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? (  ] نرى  ] ٥٩: النساء ،– 

θ#) (أنَّ صفةَ الرسولِ تتعلّق مع أويل األمر يف طاعة واحدة ،   –أيضاً  ãè‹ ÏÛ r& uρ  tΑθ ß™ §�9 $# 

’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( (  رِ إىل الرسولِ وأُويلاألم يكونُ برد ويف هذا بيانٌ أنَّ استنباطَ احلق ،
   ..األمر ، أي برد األمرِ إىل منهجِ التفكّرِ والتدبرِ املنهجي السليمِ يف نص الرسالة 

ال سـنةَ   هنوما فعله وأقره ، وأ rما قالَه كُلُّ الزعم بأنَّ السنةَ الشريفةَ هي .. إذاً .. 
هذا الزعم ، يخالف مفهوم السنة الشريفة من أساسها ، فكونُ .. خارج روايات التاريخ 

السنة تعين استنباطَ األحكامِ من أعماقِ النص القرآين ، وكونَ القرآن الكرمي حيملُ بأعماقه 
ي القدرةَ على الغوصِ يف أعماقه تبياناً لكلِّ شيء ، وكَونَ اهللا تعاىل قد أعطى العقلَ البشر

كُلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ املفهوم التارخيي للسنة الشـريفة  .. سبع درجات يرفع فيها سبع مثاين 
يف كتابِ اهللا تعاىل ، وكلُّ فالسنةُ الشريفةُ محتواةٌ .. يخالف مفهومها يف كتابِ اهللا تعاىل 

حقيقة كتابِ اهللا تعاىل هو زعم باطلٌ ، وخروج على اً إىل بأنَّ السنةَ تضيف أحكام زعمٍ
  ..تعاىل  اِهللا منهجِ

السنةُ احلق توصف يف كتابِ اهللا تعاىل باحلكمة ، واحلكمةُ هي استنباطُ الـدالالت  .. 
اهللا الكامنة يف أعماق النص القرآين ، وبالتايل فكُلُّ ما وصلَنا بأدوات تارخيية ، مل يتكفّـلْ  

تعاىل حبفظه ، وبالتايل ال خيلو من مادة التاريخ املشوبة باألخطاء واألهواء ، وبالتـايل ال  
يسمى بالسنة ، إنما هو حيوي من السنة مبقدارِ ما يتطابق مع حقيقة دالالت كتـابِ اهللا  

  ..تعاىل 
هـا حممولـةً   فما أُضيف الحقاً من روايات وتفسريات وتأويالت ال خترج عن كونِ.. 

بعربات التاريخ ، فحىت لو كانت صحيحةً مائة باملائة ، وحىت لو نقلَت إلينـا تصـويراً   
تلفزيونياً ، فإنها ال تتعدى تفاعلَ األجيال السابقة مع النص القرآين ، وال تتعدى ما محلَه 

اهللا تعـاىل هـو    واعتبارها معياراً إلدراك دالالت كتابِ.. القرآنُ الكرمي لتلك األجيال 
 وإذا.. حتجيم دالالت النص القرآين عند سقف ال يتجاوز العتبةَ الفكرية لتلك األجيـال  

كانت هذه الروايات والتفسريات والتأويالت ليست سليمةً مائة باملائة ، وهي بالتأكيـد  
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خروج فاضح على ليست سليمةً مائة باملائة ، فإنَّ تقدميها على أنها جزٌء من املنهج ، هو 
  ..املنهج  أحكامِ
ويؤمن بكتابه الكرمي  وخياف من اهللا تعاىل ،وحيترم عقله ، من يبحث عن احلقيقة ، .. 

  ..القرآن الكرمي إىل وال مرجع إالّ له تكفيه اآلية الكرمية التالية ليعلم أنه ال ملجأ  ،
) 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 [   

النص القرآين ، كليات ل كوا تفسرياً وتفصيالً وبالتايل فالسنة الشريفة ال خترج عن
$! (وهذا عني ما ندركه من قوله 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 [ ..  
أي تكفيه حق اإلميان ، حمترماً عقله ،  بكتابه الكرميمن خياف من اهللا تعاىل مؤمناً .. 

بأي نص خارج دفّيت كتاب اهللا  ال جيوز له أنّ يؤمنالعبارات القرآنية التالية ليعلم أنه من 
، مهما طبل املطبلون ، ومهما زمر اىل ، إمياناً كامالً موازياً لإلميان بكتاب اهللا تعاىل تع

   ..املزمرون ، ومهما ذروا من الرماد يف العيون 
) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (   ] ١٨٥: األعراف [  

) y7 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 (  

   ] ٦: اجلاثية [ 

) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (   ] ٥٠: املرسالت [  

من السنة الشريفة ، ألنَّ السنة الشريفة حمتـواةٌ يف   –أبداً  –وكلّ ذلك ال ينتقص .. 
إالّ إلضافة أحكامٍ  األعنيوذرهم للرماد يف يلهم وتزمريهم النص القرآين كما بينا ، وما تطب

  ..أو حذف أحكام أو تبديل أحكام بأحكام يف كتاب اهللا تعاىل 
 حماولني إحلاق النقـائص يف ، يهرعون إىل الرواية التالية مستغيثني ا  لذلك نراهم.. 

، وأنَّ يف كتاب اهللا تعاىل  نَّ هناك أحكاماً وردت يف أحاديثهم ومل تردأبكتاب اهللا تعاىل ، 
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 النيبr  مه اهللا تعاىل يف كتابه الكرميم ما مل حيرلننظر يف احلـديث التـايل الـذي     ..حر
  ..يستشهدون به يف ذلك 

  ) : ١٦٥٤٦( أمحد 









 

  ) : ٥٨٥( سنن الدارمي 






  

  ) : ٣٩٨٨( سنن أيب داود 
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فيما خيـص  عون املعبود شرح سنن أيب داود ولننظر يف النص التايل املقتطع من كتاب 

  :هذا احلديث 
]] 




 [[ ..  
القول بعرض احلديث على كتاب اهللا تعاىل ملعرفة ثبوت الرواية هـل هـي   .. إذاً .. 

صحيحة أم ال ، انتصاراً للسن ة الشريفة وملعرفة املوضوع من الصحيح ، اعتقاداً أنَّ النيبr 
ال ميكن أن يصدر أحكاماً خمالفةً لكتاب اهللا تعاىل ، هذا العرض عند عابدي أصنام التاريخ 

  ..هو حديث باطل ال أصل له 
 من الطبيعي أن ينكروا ذلك ألنهم يعلمون أنَّ أحاديثهم فيها الكثري مما يتعارض مع.. 

كتاب اهللا تعاىل ، من الطبيعي أن ينكروا ذلك ألنَّ من يعتقد أنَّ احلديث ينسخ القرآن ال 
  ..بد له من إنكار عرض الرواية على كتاب اهللا تعاىل 

أحاديثكم هذه اليت تستشهدون ا للدعوة إىل عدم معايرة .. نقول هلؤالء .. ولكن .. 
 [[ :بارات التالية اليت حترم حلم احلمار األهلي رواياتكم على كتاب اهللا تعاىل ، فيها الع

 [[  ،]] [[  ،]] 
 [[ م حلـم احلمـار   ، وهناك الكثري من رواياتكم حتر

ومصداقية .. يف حمطّة قادمة  –إن شاء اهللا تعاىل  –األهلي حترمياً ائياً ، وسنتعرض لذلك 
فماذا تقولون يف الرواية التالية يف سنن أيب داود ذاته ، واليت نرى .. الرواية كلٌّ ال يتجزأ 

  ..فيها عدم حترمي حلوم احلمر األهلية 
  ) : ٣٣١٥(  سنن أيب داود 
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 ة استشهادكم بأنَّ النيبإنَّ مصداقيr م ما ليس يف كتاب اهللاه حرتعاىل وأنَّ ما قال بأن 

حرمه هو كما حرمه اهللا تعاىل ، ال ختتلف عن مصداقية رواياتكم يف مسألة حترمي حلـوم  
  ..احلمر األهلية ، اليت ترووا مبتناقضات ال يقبلها عاقل 

 .. ولو فرضنا جدالً أنَّ النيبr  ممه  –أو حيلّل  –يستطيع أن حيرأو  –خارج ما حر
ن ال حيرم على نفسه ما أويأمره ب r نبيهيعاتب اهللا تعاىل  تعاىل ، فلماذا كتاب اهللا –حلَّله 

  .. !!!أحلَّه اهللا تعاىل له ؟
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm §‘ 

  ] ١: التحرمي [   )

ميلك صالحية التحرمي خارج كتاب اهللا تعاىل ، كيف تفسرون الرواية  rوإن كان .. 
  ..التالية 

  : ) ٢٧٩٠( مسند أمحد 
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ملوافقة أهل الكتاب فيما مل يرتل عليه بعد من نصوص كتاب اهللا تعـاىل   rأليس حبه 
 r كان وملاذا ..دليالً على أنَّ التشريع حمصور يف األحكام اليت يرتل ا كتاب اهللا تعاىل ؟ 

إن كان ميلـك صـالحية   آينٌّ أهل الكتاب يف املسائل اليت مل يرتل فيها بعد نص قريوافق 
  ..وكيف تفسرون لنا احلديث التايل  !!! ..؟خارج نصوص كتاب اهللا تعاىل التشريع 
  : ) ٦٦٨٦( أمحد 








 

r  ]]أمل يقل .. 
 [[  ،مه كتاب اهللافتعاىل  لو كان هناك حترمي آخر غري ما حير 

ث فَاسمعوا وأَطيعوا ما دمت فيكُم فَإِذَا ذُهب بِي فَعلَيكُم بِكتابِ اللَّه واحلدي: [[  rلقال 
[[ :  rفقوله ]] .. لَهماُ وحرموا حرامهماُ الذي بني أيديكم أَحلُّوا حال

 [[  ينفي ما تذهبون إليه..  
إنَّ استشهادنا ذه الروايات على نقض ما تذهبون إليه هو استشـهاد  : وما أريد قوله 

  :مبكانه ، وذلك لسببني 
ما وافق منها كتاب اهللا حنن ال ننكر كلَّ الروايات كما تفترون علينا ، حنن نقول  – ١

 ..ال يشرع ما هو خمالف لكتاب اهللا تعـاىل   rا بأنَّ النيب ، اعتقاداً من تعاىل فهو صحيح
ومل نقل يف يومٍ من األيام بأننا ننكر السنة الشريفة ، فما ننكره هو ثبوت بعض الروايات 
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، كوا تتعارض مع صريح دالالت كتـاب  دون استثناء عند كلِّ طوائف األمة ومذاهبها 
  ..اهللا تعاىل 
وال تريدون معايرا على دالالت كتاب اهللا إىل صحتها مجيعها ،  أنتم من يذهب – ٢

، فنحن نأتيكم بأدلِّة ممـا  وبالتايل ال حيق لكم االعتراض على استشهادنا ببعضها تعاىل ، 
  ..، دف تفنيد ما متَّ تلفيقه على السنة الشريفة تعتقدون بصحته 

يف منـهج   – وحيٍ آخروجود ا على كلّ هذه الروايات اليت يستشهدون .. إذاً .. 
خمتلف عن وحي كتاب اهللا تعاىل وما يتعلّق به من تفسري وتفصيل ، هي  –الرسالة اخلامتة 

وقد رأينا يف حمطّـة   ..روايات باطلة موضوعة مفصلة حسب أهواء عابدي أصنام التاريخ 
 rوحي اهللا تعاىل لنبيه  تؤكِّد أنَّ )القرآن الكرمي (  سابقة كيف أنَّ آيات كتاب اهللا تعاىل

  ..هو القرآن الكرمي ، وليس أي أمرٍ غريه 
من ال يضع احلقيقةَ أمامه هدفاً يسعى إليها مبركب التجرد العقلي ، ال يصلُ إليها إنّ .. 

ومن أُشرب يف قلبِـه  .. ومن ال ميلك إرادةً صادقةً حرةً ملعرفة احلقيقة فلن يعرفَها أبداً .. 
ت بني يديه  أصنامعضاحلقيقة حىت لو و وعي التاريخ ، ال يستطيع..  

 
  
  
  

  
 


