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 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   

ال نستطيع أن نرى وجهنا إالّ مبرآة ، وال نستطيع أنّ نرى خلفنـا إالّ مبـرآتني ،   .. 
وبالتايل فالتاريخ برواياته ورجاالته كمرآة ملا رآه بعض . ..نا إحدامها أمامنا واُألخرى خلفَ

السابقني ، ال تعرف حقيقته إالّ بالعقلِ املُجرد يف إدراكه لدالالت كتاب اهللا تعاىل وثوابت 
  ..العلم واملنطق ، وذلك كمرآة للحاضر نرى من خاللها ما حتملُه مرآةُ املاضي 

املتناقضات ، فإنَّ العقلَ املُجرد واإلدراك السليم لكتاب اهللا تعاىل ، حينما تتقابلُ .. 
.. يدفع باتجاه معرفة احلقيقـة  .. كُلُّ ذلك .. واإلرادةَ النقيةَ يف حتري احلق واالنتصارِ له 

وقد يأخذ ببعضـها  .. فقد يرفض العقلُ كلَّ املتناقضات حينما ال جيد فيها ما هو صحيح 
 ها ويرفضوليس عقالً .. بعض ه هوىها كُلَّها فهذا يعين أنقرا أن يأم..  
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ال ميكن ألي إنسان عاقل أن يتصور حتري احلق بشكلٍ تام ، إالّ من قبل اهللا تعاىل .. 
ليست حمتكرةً لشخصٍ أو مذهبٍ أو  ، فالبشر ليسوا معصومني عن اخلطأ أبداً ، واحلقيقةُ

  : هللا تعاىل أمل يقل ا.. طائفة 
) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã & ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã 

& ó x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷� t/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ s† (   ] ١١٣: البقرة [  

أليس الذي يعتقد أنَّ رجالً ما من رجاالت التاريخ ، قد استطاع حتري احلقيقـةَ  .. 
أليس هذا االعتقاد هو ذاته ما حيملُه .. كاملةً دون اآلخرين وأنَّ اآلخرين ال حقيقةَ عندهم 

y7 ( :قولُ اهللا تعاىل  Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 (  أليس القولُ بـأن  .. ؟
، وبأن  rبعض السابقني استطاعوا حتري احلق املطلق من بني ضبابِ الدس على الرسول 

ما صححوه فوق العقل واحلوار ، وأنّ فالناً معصوم ألنه من أهل البيت ، وأنّ فالناً عدلٌ 
ال عالقة هلا مبنهج اهللا تعاىل ، وتناقض أليست هذه األقوالُ عصبياتr  .. نه رأى النيب أل

 حتوىنَ منهجِ اهللا تعاىل مكَو يف القرآن الكرمي ، وأنَّ هذا املنهج النيب قد اكتمل قبلَ موت
r  ؟..  

) tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4  
  ] ٣: املائدة [  )

إنَّ القولَ بأنَّ كلّ ما يف الصحيحني صحيح ، ال خيتلف كثرياً عن القول بأنّ كلّ  ..
فكال املقولتني عصبيةٌ ناجتةٌ عن جهلٍ مبنهجِ اِهللا تعاىل .. ما يف الصحيحني ليس صحيحاً 

إىل ساحة  rأنّ إدخالَ األكاذيب امللفّقة على الرسول  يدرك ومن ال.. من أساسه 
 ة احلقس هو معاولُ يف هدمِ السنسواء ( املقد ة والشيعة على حدمن ال ) عند السن ،

يدرك ذلك ، فهو جاحد بكتاب اهللا تعاىل ، وغارق يف مستنقعات التيه ، وممن يعنيهم 
≅ö ( :قولُ اِهللا تعاىل  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: $# 
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$ 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 [  
  :أمل يذكر اُهللا تعاىل يف كتابه الكرمي أنَّ املوتى ال يسمعون .. 

 ) y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] النمل :
٨٠  [  

) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (   ] الروم :
٥٢ [  

أمل يبين اهللا تعاىل لنا أنّ كلمةَ املوتى تعين كُلَّ من فارق احلياةَ الدنيا مؤمناً كان أو .. 
تعين املوت  ماوانَّ كلمةَ األموات وليس املوتى هي .. كافراً ، إنساناً كان أو حيواناً 

كان ذلك ملن هو على قيد احلياة أو ملن فارق احلياة ، وأنَّ املؤمن احلق ال  اإلمياين ، سواٌء
y7 (: وبالتايل فقولُه تعاىل .. وإن كان قد فارق احلياة منذ قرون  األمواتيعد من  ¨Ρ Î) Ÿω 

ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 y7 (: وقولُه تعاىل  ) #$ ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 فارق احلياةَ  يعين أنَّ من ) #$

$! (: وقولُه تعاىل .. الدنيا ال يمكننا أن نسمعه  tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 : فاطر [  ) #$

  ..، يؤكّد هذه احلقيقة  ] ٢٢
  : أليست العبارات القرآنيةُ التاليةُ دليالً على عدم مساع املوتى .. 
) ÷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 (  (  ] يف . .... ] ٢٥٩: البقرة فلو كان الرجلُ املعين سامعاً  –موته  أثناَء –هذا النص

àM (: ملن يف الدنيا ملا قال  ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ (   ( ..  
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 (: ، يف حديثه مع اهللا تعاىل أال نرى يف قَولِ عيسى عليه السالم يوم القيامة .. 
àMΖ ä. uρ öΝ Íκ ö� n= tã # Y‰‹ Íκ y− $ ¨Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ� Ïù ( $ £ϑ n= sù  Í_ tG øŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §�9 $# öΝ Íκ ö� n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n? tã 

Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y−  (  ] أال نرى أنَّ عيسى عليه السالم مل يكن يعلم شيئاً  ] ١١٧: املائدة ،
  ..؟ أثناء وفاته ، وبالتايل مل يكن يسمع من يف الدنيا عما يف الدنيا حني وفاته 

بعد هذا البيان القرآين ..... املوتى ال يسمعون كثرية  واآليات الكرمية اليت تبين أنَّ.. 
  ..الواضح ، نرى أحاديث حتملُ نقيض ذلك 

  : ) ٣٦٧٩( البخاري 
 













  
  : )٣٦٨٢(البخاري 
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  : )٣٦٨١(البخاري 









 

ولننظر يف النصني التاليني املقتطعني من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري .. 
  :، فيما خيص شرح هذا احلديث 

  ]]





 [[   
 ]]







 [[  
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يلٌ ال يقلُّ خمالفةً لكتـاب اهللا  ، هي تأو ]] [[ : إنَّ مقولةَ .. 
فالقرآن الكرمي يبين لنا أنَّ الكفّـار املعنـيني يف الروايـة    .. تعاىل عن خمالفة إمساع املوتى 

  :وأمثالَهم ممن يستحقّون دخولَ النار ، يقولون يف اآلخرة وهم يف النار 
) (#θ ä9$ s% !$ uΖ −/ u‘ $ oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO $# $ uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# $ oΨ øù u� tI ôã $$ sù $ oΨ Î/θ çΡ ä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n< Î) 8lρ ã� äz  ÏiΒ 

9≅Š Î6 y™ (   ] ١١: غافر [  
 .. النيب أليس إحياؤهم ليسمعوا كالمr  م ، أليس ذلك خرقاً للناموسومن مثّ مو

أنَّ  فلـو .. املذكور يف كتابِ اِهللا تعاىل ، والذي ال يذْكُر لنا اُهللا تعاىل عنه أي خـرق ؟  
وهـذا  .. وليس اثنـتني   اًهؤالء عادت هلم احلياةُ ليسمعوا مثّ ماتوا ، لكانوا قد أُحيوا ثالثَ

θ#) (: يخالف قولَ اهللا تعاىل  ä9$ s% !$ uΖ −/ u‘ $ oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO $# $ uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# ( ..  

 .. ة يف إمساع النيبوأين هي اخلصوصيr تعاىل للموتى ، وذلك مع قو هل :) y7 ¨Ρ Î) 

Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 7 (أليست كلمةُ .. ؟  ) #$ ¨Ρ Î) (  تشملُ النيبr  أليست هذه .. ؟
 ة للنيبخصوصي الكلمة تنفي أيr  وكيف نفهم العبارة الواردة يف .. يف إمساع املوتى ؟

[[ : تفسري هذه الرواية 


[[  .. أال حيملُ هذا
كيف تكون كلمة !!! .. ؟التأويلُ خمالفةً لكتاب اهللا تعاىل ال تقلُّ عن خمالفة إمساع املوتى 

املوتى تعين الكفّار ، وهي يف كتاب اهللا تعاىل تعين كلَّ من فارق احلياةَ الدنيا مؤمناً كان أو 
  .. كافراً ، إنساناً كان أو حيواناً 

نه ال عالقة له مبسائلِ الكفر واإلميان ، أفاحليوان حينما ينفق يسمى باملوتى مع .. 
øŒ (: يقول تعاىل  Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r&  ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 

4’ n? t/  Å3≈ s9 uρ £ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9  É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9 $# £ èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 
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9≅ t6 y_ £ åκ ÷] ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO £ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨ� Ï? ù' tƒ $ \Š ÷è y™ 4 öΝ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒ Í• tã ×Λ Å3 ym (  ] ٢٦٠: البقرة [ 
اهللا !!! .. هي اليت تعين ما تذهب إليه تلك التأويالت ؟) األموات ( أليست كلمةُ .. 

y7 (: تعاىل يقول  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 ) .. إِنك ال تسمع األموات : ( ، وال يقول  ) #$

’ (فكيف إذاً تحملُ كلمةُ  tA öθ yϑ ø9 $# (  كلمة دالالت )أليس هذا حتريفاً !!! .. ؟) موات األ
  !!! ..للكلمِ عن مواضعه ؟

’ (عرضنا عن دالالت كلمة أو عقولناولو طلّقنا ..  tA öθ yϑ ø9 كتاب اهللا تعاىل يف  ) #$

’ (وقبلنا تأويلهم بأنَّ كلمة  tA öθ yϑ ø9 y7 (  :اآليتني الكرميتني يف  ) #$ ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ 

ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] ٨٠: النمل [ ، ) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ 

ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] ها تعين الكفّار..  ] ٥٢: الروممن األحياء بأن 
فماذا تعين إذاً العبارة .. وقبلنا ذا التأويل لو طلّقنا عقولنا .. الذين ال يسمعون نداَء احلق 

Ÿω (: اآليتني  هاتني القرآنية يف uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  عطَ، واليتتف 

y7 (: العبارتني  علىمباشرةً  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# (  ،) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( 
  !!!!!!! .. ؟

Ÿω (ليست العبارة أ..  uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  هي اليت تعين

y7 (: وإن كانت العبارتان . ....الكفّار من األحياء الذين ال يسمعون نداَء احلق  ¨Ρ Î) Ÿω 
ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# (  ،) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 تعنيان الكفّار من األحياء الذين ال  ) #$

 عليهماهذه العبارة القرآنية عطف من إذاً الفائدة  فما كما يزعمون ،يسمعون نداَء احلق 
   .. لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك اإلجابة  !!!!!!! ..؟

ق دالالت كتابِ اهللا تعاىل الواضحة كيف بنا أن نطلِّق عقولَنا وأن نقفز فو.. 
أليست .. وضوح الشمس وسط النهار ، اراة روايات هي ذاا متناقضة يف متنها ؟ 
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 العبارات املنسوبة للنيبr  : ]][[ 
 [[: لواردة أيضاً يف ذات األحاديث ، أليست تناقض العبارة ا

 [[ كبرياً أ!!! .. ؟ ليس الفارق
r  :]] بني دالالت العبارة املنسوبة للرسول      [[  وبني ،

r  :]] للرسول  –أيضاً  –دالالت العبارة املنسوبة     
 [[ ه  !!! ..؟نا أنأنفس ها لنقنعكم هي درجةُ تطليق العقل اليت حنتاج

  !!! ..كتابِ اهللا تعاىل ؟دالالت ، وأنه ال تعارض بينها وبني  ال تعارض بني هذه الروايات
وكيـف هلـذه الروايـات    !!! .. وإن مل يكن هذا تناقضاً فما هو التناقض إذاً ؟.. 

وكيف يتم الدفاع عن مثل هذه التناقضـات  !!! .. املتناقضة أنْ ترفَع إىل درجة املقدس ؟
  !!! .. ن السنة الشريفة ؟اعتقاداً بأنَّ ذلك هو دفاع ع

مسألةً أُخرى هي مسألةُ عذاب امليت ببكاء  –أيضاً  –ويف الرواية األخرية نرى .. 
ليس  rويف هذه املسألة تبين عائشة أنَّ قولَ ابن عمر الذي يرفعه للنيب .. أهله عليه 

[[ : صحيحاً ، فالعبارة يف هذا احلديث 


 
[[  .. ه للنيبم ونسي يف رفعة بأنَّ ابن عمر قد توههذه العبارة واضحة وجليr  تأنَّ املي

�ω (: وقولُها هذا يتوافق مع القرآن الكرمي .. يعذّب ببكاِء أهله عليه  r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t� ÷z é& (  ] متناقضةً يف هذه املسألة ..  ] ٣٨: النجم لننظر يف .. ومع ذلك نرى روايات
  :الرواية التالية 
  ) : ١٢١٠( البخاري 
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  ) : ١٥٣٨( مسلم 
             


  

  :ولننظر يف الرواية التالية .. 
  : )١٢٠٨(البخاري 




 
فيما خيص ولننظر يف النص التايل املقتطع من فتح الباري بشرح صحيح البخاري .. 

  :هذا احلديث 
 ]]




 [[ ..  
  :لننظر يف الرواية التالية !!! .. ما عالقة هذا التفسري بصريح صياغة الرواية املُفَسرة ؟

  : ) ١٢٠٦( البخاري 
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ولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما .. 
خيص تفسري هذا احلديث ، لنرى كيف أنَّ هذه التفاسري توضع دف عدم االعتراف بعدمِ 

ترض مسـبقاً  صحة تلك الروايات ، ليس إالّ ، وأنها مبنيةٌ على احتماالت وتأويالت تف
صدق الرواية ، ومن مثّ يتم البحث عن تربيرات إلثبات هذه الفرضية ، دون أي اعتبـارٍ  

  ..لعقل واملنطق ل ملخالفة تلك التربيرات لصياغة الرواية املُفَسرة ، ودون أي اعتبارٍ
  ]]
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 [[ ..  
[[ : هذه االحتماالت املتناقضة ما بني العبارة .. 

  [[ وبني العبارة ، :]] [[  ،
وتأويالت صـياغةَ   ما بني هاتني العبارتني احتماالت المسها من اجليوب ، ال تمتَّ إخراج

نص الرواية بشيء ، فضالً عن أنها تأويالت ال تقيم وزناً حلقيقة دالالت كتابِ اهللا تعاىل 
  ..، اليت تؤكِّد بصريحِ العبارة نقيض ما حتملُه هذه الروايات 

  :وضعاً عن هذه الروايات  ويف املسألة ذاتها نرى روايةً تأخذ منحى آخر ال يقلُّ.. 
  : )١٥٤٦(مسلم 





 

[[ : كم هو الفارق بني العبارات .. 
[[ ،، ]] 

 [[  ، اليت رأيناها يف الروايات السابقة ، وبني العبارة : ]]
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 [[ ة وحدود العقل واملنطق !!! .. ؟قواعد اللغة العربي هم قفزاً فوقأليست تأويالت
  ..لرواية التالية وشرحها لننظر يف ا !!! ..؟

  ) : ١٥٣٦( مسلم 





 
 النص التايل املقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما خيـص  ولننظر يف.. 

  :هذا احلديث 
]] 





}

{





}
{[[ ..  

 : ملـن هو  ) املعين يف هذه الروايات( ببكاء أهله عليه  أليس القول بأنَّ عذاب امليت
]] 
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 [[،   علـى فاضح أليس هذا القول هو خروج
ملاذا ال  ..!!!!!! اليت ال حتمل تأويلهم ال من قريب وال من بعيد ؟دالالت هذه الروايات 

هلـا  وهل تأويالم هذه  .. !!!؟ نرى جمرد إشارة لتأويالم هذه يف صياغة هذه الروايات
عالقة بالقول الذي يفترونه على الرسول  ةأيr  ه قالبأن]] 

 [[ ؟.. !!!  
األدهى واألمر أنهم يتهموننا حنن بالقفز فوق قواعد اللغة العربية ، وذنبنا أننا نأىب أن 

عقولَن طلّقتأويال قصدا من جيوبِهم نا ون وهنا نسألُ السؤال التـايل  .. م اليت يأتون :
نتـرك   …من منا الذي يقفز فوق قواعد اللغة العربية يف فهمه لنصوصِ هذه الروايـات  

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نماإلجابة ل..  
 [[: الية لنرى كيف أنَّ رجالً مل يقتنع بالقول ولننظر يف الرواية الت.. 

 [[  ة الشريفةهم مبخالفة السنته يكما يف  –هذا الرجل ف ..، كيف أن
 rمل يقل بأنه ال يصدق النيب  – ودون أن نضيف هلا معاين من جيوبنا صياغة هذه الرواية

إنما يعبر عن عدم اقتناعه مبا يفترى يف هذه املسـألة   مل يقل بأنه ينكر السنة الشريفة ، و ،
  ..ذاا على كتاب اهللا تعاىل وعلى السنة الشريفة 

  ) : ١٨٣١( النسائي 





 
  ) : ٢٣١٦٧( أمحد 
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ولننظر إىل التناقض الفاضح بني الروايات التالية ، وكيف أنه ال ميكن ألي عقـلٍ  .. 
  ..سليمٍ أن يستطيع التوفيق بينها ، أو أن يقر بصحتها مجيعها 

  : ) ٥٢٩( مسلم 



 

  : ) ٥٣١( مسلم 


 
  : ) ٥٠٣٦( البخاري 





 

  : ) ٥٣٠( مسلم 



 

  : ) ٧٤( الترمذي 
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  : ) ١٧١( النسائي 



 

  : ) ٢٣٣٢( أمحد 






 

  : ) ٧٢٨٧( أمحد 
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  : ) ٢٥٢١٤( أمحد 





 
كيف يمكن ملثلِ هذه الروايـات  .. إن مل يكن هذا تناقضاً ، فما هو التناقض إذاً .. 

املتناقضة أن تبىن عليها أحكام تشريعيةٌ تأخذُ صالحيةَ ختصيص مطلق كتاب اهللا تعاىل ، أو 
خصص يف كتاب اهللا تعاىل ، أو تأخذ صالحيةَ نسـخِ أحكـامِ   تأخذ صالحيةَ إطالق امل

أال حنس من هذه الروايات أنَّ !!! .. كتابِ اهللا تعاىل ، كما يزعم عابدو أصنامِ التاريخ ؟
 على لسان النيب لفَّقكالماً كان يr  إثبات الذات ةويف العبارات .. فقط من أجل عصبي

 [[: الواردة يف هذه األحاديث 


 [[   ما قـالأنّ ابن عباس إن يف هذه العبارات ، أال حنس ،
  .. ذلك تكذيباً أليب هريرة 

  :وكيف يمكن لعاقلٍ أن يتصور مصداقيةَ الروايتني التاليتني يف الوقت ذاته .. 
  : ) ٢٥٤٨٥( أمحد 







 
  : ) ٢٥٤٩٩( أمحد 
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 ..من هاتني الروايتني أن يصل إىل نتيجة عقلٍ سليم يستطيع ـا    أييف الوضـوء مم
ففي !!! .. ، أو أنْ يصل إىل نتيجة يف موقف أم سلمة من هذه املسألة ؟!!! مست النار ؟

 سلمة تؤكّد أنّ النيب الرواية األوىل نرى أنَّ أمr  لَملَّى وص ا ثُمظْمع سهتقًا فَانرلَ عاونت
أْ ، ويف الرواية الثانية نرى أنَّ أمضوتي   ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رع دهشسلمة ت

 ارالن تسا ممأُ مضوتسـلمة يف الروايـة   .. كَانَ ي سلمة يف الرواية األوىل غري أم فهل أم
الروايـة   أم أنّ الرسولَ املعين يف الرواية األوىل خيتلف عن الرسول املعين يف!!! .. الثانية ؟
أم أنَّ العقلَ الذي يميز اإلنسان عن البهائم عدو لنا ال بد من تطليقه لكـي  !!! .. الثانية ؟

.. أترك اإلجابة  لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شـهِيد  !!! .. ال نرى احلقيقة ؟
  :لمن يفهم قولَ اهللا تعاىل  أترك اإلجابةَ
) Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. 
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