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والتقليد . .جبهالة  عنهيدافع بالتايل و، صاحبه  حقيقتهاجلهل اعتقاد خاطئٌ جيهل .. 

ال يعلم صاحب باعاتوبالتايل  ، هه حقيقتبعواطفه اهلوجاء منقاداًخلفه  يسري  .. والعلم نور
ميلك صاحبجاه ، وبالتايل يسري به ه برهاناهللا تعاىل وخشية نور احلق ه بات) $ yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† 
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نهج التراثي اجلمعي مبين على مجع الروايات والدفاع عنها على حساب العقل ارد امل

مـن هنـا   ...  ار يف هذا املنهج هو كثرة اجلمعيف تدبره لكتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل فاملعي
من جهة ، وحماولة تقزمي األحكام اليت حيملها كتـاب  واملنطق أصبح تغييب املنطق والعقل 



  

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

حالة من التوازن مع روايام اجلمعية ،  بوجودلإليهام وذلك ،  من جهة أُخرى اهللا تعاىل
  ..منهجهم اجلمعي  –عند العامة  – وايسوقأصبح ذلك هدفاً ال بد منه كي 

ومع الزمن يتم االنطالق ذا االتجاه ، فنتيجة ما وصل إليه اآلباء هي مقدمة انطالق 
من حياول تفعيل عقله  ت كتاب اهللا تعاىل ، وحماربة كلّيب دالاللألبناء ، واحلاصل هو تغي

  ..يف اآلخرة  r، وبالتايل االتجاه حنو النتيجة اليت يشكوا ا الرسول 
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رخيص والتساهل باتجاه جعل الروايات حجة ويقني حتى على ما ومع الزمن يبدأ الت
يدركه العقل ارد من كتاب اهللا تعاىل ، ومع الزمن تتصاعد وترية تقديس رجاالت 
التاريخ ، عرب تضخيمهم ، واإلعراض عن السقطات اليت بني أيدينا من ذات الكتب اليت 

داد وترية التقوقع املذهيب والطائفي ، ومع ومع الزمن تز.. يعتمدها عابدو أصنام التاريخ 
الزمن يزداد التشظّي الفكري والثقايف ، ومع الزمن يتم االبتعاد أكثر عن حقيقة ما حيمله 

   ..عصر كتاب اهللا تعاىل لكلِّ 
هناك إرهاب فكري ميارسه الكثريون حتت شعار إنكار السـنة الشـريفة ، ـدف    

مسألة  يشبهكنها أن تولد خارج رحم املوروث ، وذلك التضليل وإطفاء كلِّ ومضة نور مي
  ..عداء السامية ، اليت باتت تستخدم كوسيلة حلجب أي نورٍ ميكنه إضاءة احلقيقة 

وضرورة التخرج من املؤسسـات  وى االختصاص اوما يطلع به علينا الكثريون بدع
ر احلقيقـي لكتـاب اهللا   هي دف منع التدبهذه الدعاوى والتتلمذ على أيدي املشايخ ، 

حبيـث ال   متَّ تأطري فكرها ضمن حدود بعض أجزاء املوروث ،تعاىل ، فتلك املؤسسات 
جزئيات ذلك املوروث ، وحبيث ال يكون الدارس والعامل فيها أكثر من دارسوها يتجاوز 

حلقيقـي  حتصيناً متيناً ضد التفكّر ايتم ملؤه ببعض تلك اجلزئيات ، وحبيث يحصن وعاء 
والتعقّل احلقيقي ، وحبيث يحصن حتصيناً متيناً ضد إمكانية استخدام عقله يف معايرة ذلك 
 ، املوروث على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل تنتج هذه املؤسسات صوراً مستنسخة

  ..فارق كمي وليس نوعياً  الفارق فيما بني دارسيها ومدرسيها على حد سواء ، هو



  

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

على املبدأ  مبنيةٌ أن ال نتجاوز فكرها ،مؤسساتكم اليت تطلبون منا .. أقول هلؤالء .. 
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tβρ ß‰ tG ôγ •Β (   ]لكتاب اهللا تعاىل على ما ندعو إليه مبينما ..  ] ٢٢ : الزخرف درٍ جمرن تدب
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لو كان منهجكم التراثي اجلمعي سليماً حلمل يف بنيويته إمكانيـة  .. نقول هلؤالء  ..
لو كـان منـهجكم   .. خطاء ، وبالتايل ملا وصلت إلينا هذه الروايات املتناقضة تقومي األ

إىل مذاهب وطوائف متناحرة الكثري منـها يكفّـر   التراثي اجلمعي سليماً ملا متزقت األمة 
االنصياع لفكرها ، أليس لكـلِّ   امثَّ عن أي صنف من املؤسسات تطلبون من.. اآلخرين 

يقبله عقل أو ، لدرجة التناقض الذي ال لفة مع مؤسسات اآلخرين املختمذهب مؤسساته 
  !!! ..؟ منطق

  ..ألحاديث التالية لننظر يف ا ..
  ) : ١٨٣( النسائي 

أ





  
  ) : ١٦٩٤( سنن ابن ماجة 




 
  ) : ٢٤٦٦٩( أمحد 



  

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




 
  ) : ٢٤٧٣٣( أمحد 




 
جنباً من الْوِقَاعِ لَا من احتلَامٍ ثُم كان يصبح  rوصرحية يف أنَّ النيب  نصوص واضحة
هموص متيِسلُ وتغفيه أبو هريرة بعد ذلك ..  ي قسمالبيت جلَّ وعال بأنَّ نرى حديثاً ي برب

ذلك بنقيض مـا رأينـا يف   ، و ]]  [[قال  rرسول اهللا 
  ..الروايات السابقة 

  ) : ٧٠٨٣( أمحد 



 

  ) : ٧٥٠٣( أمحد 







 
 [[قال  rبرب البيت جلَّ وعال بأنَّ الرسول الذي أقسم هريرة  باولكن أ



  

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

[[  ،ن وجهه فيما بعدا نسبه و ، يتلويتراجع عم للنيب
r ، ، عن مقولته هذه ـاس ، لننظـر يف     ناسباً هذه املقولة إىل  ويكفالفضـل بـن عب

  ..األحاديث التالية 
  ) : ٢٤٦٢٧( أمحد 











 

  ) : ٢٥٤١٢( أمحد 








 
  ) : ٢٥٠٩٥( أمحد 






  

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





 

  ) : ١٨٦٤( مسلم 


















 

، فيما خيـص  صحيح مسلم بشرح النووي نظر يف النص التايل املقتطع من كتاب ولن
لنرى بأم أعيننا كيف أنَّ عدم االعتراف باملتناقضات هو هدف يطلَّق يف احلديث األخري ، 

  ..فوق ثوابت اللغة واملنطق  ، ويتم يف سبيله القفز سبيله العقلُ
]] 



  

٧   املهندس عدنان الرفاعي ... حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  
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٨   املهندس عدنان الرفاعي ... حمطّات يف سبيل احلكمة :كتاب من  


 [[ ..  

 [[كيف بنا أن نفهم تأويلَهم 
 [[ كيف يسـتطيع عاقـل أن   !!! .. ؟

 [[قد قاله  rالتأويل وبني ما كان يقسم أبو هريرة بأنَّ الرسول يوفِّق بني هذا 
 [[  ،]] [[ ؟.. !!! 
لقول الـذي أقسـم بنسـبه    اهذا نَّ أبا هريرة أعاد إ: وتنتهي بالقول  وهل تحلُّ املشكلة

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع نترك اإلجابة  !!! ..الفضل بن عباس ؟، إىل  rللرسول 
هِيدش وهة من عقل أو منطق  .. ونترك اإلجابة لكلِّ إنسان فيه ذر..  

مبا كان يظـن  ولننظر يف احلديث التايل لنرى كيف أنَّ أبا هريرة كان يفيت للناس .. 
  ..وحيسب 

  ) : ٢٤٣٣٤( أمحد 









 

  .. الذي رأيناه يف حمطّات سابقةباحلديث التايل وهذا يذكّرنا .. 
  ) : ٤٩٣٦(  البخاري





  

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







 
  ..باحلديث التايل الذي رأيناه يف حمطّات سابقة  –أيضاً  – وهذا يذكرنا ..

  ) : ٣٩١٥(  مسلم







 

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف احلديث التايل 
  ) : ٥٢٧٥( النسائي 





  

،  rإذا كان اخللط موجوداً يف اجليل األول حول عودة األحكام إىل الرسـول  .. 
وإذا كان بعض رجاالت اجليل األوتهمون بالكذب على الرسول ل يr  ، هم يفتونوبأن

كما حتمل الروايات ذاا ، فكيف يكون األمر بعد قرون من الفـنت واالقتتـال    بالظن ،



  

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

   !!! ..حرق األخضر واليابس ؟أالذي مزق جسد األمة و
  ..ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

  ..وإقامة احلجة والدليل  يبين لنا اهللا تعاىل أنَّ العذاب يكون بعد بعث الرسل
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 النيب أنَّ أم ومعلومr  وفّيت قبل بعثهعلم عن منهج الرسالة ت ها مل تعلم أيوأن ،
منهج اهللا تعاىل الذي أنزله على  وبالتايل فإنَّ اجلزم على أنها يف النار ألنها مل تتبع.. اخلامتة 

  ..لننظر يف األحاديث التالية .. رسوله ، هو هراٌء ينقضه القرآن الكرمي والعقل واملنطق 
  ) : ١٦٢٢( مسلم 





 

  ) : ٢١٩٣٩( أمحد 








 
  ) : ٢٠٠٧( النسائي 








  

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

فيما خيـص هـذا    شرح سنن النسائي للسندينص التايل املُقتطَع من ولننظر يف ال.. 
  : احلديث

 ]]
}{










  [[..  
حىت يدخلوها النار ، وماذا تفيـد   rاليت ارتكبتها أم النيب ما هي الذنوب واملعاصي 

  ..التأويالت والتخرجيات مع احلديثني التاليني 
  ) : ٣٥٩٨( أمحد 















  

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














 
  ) : ١٥٦٠٠( أمحد 




 
هذه األحاديث مبا حتمل من متناقضات فيما بينها ومن تناقض مع دالالت حقيقة . .

، يف  ]]  [[ :كتاب اهللا تعاىل ، خلَّصها أبو هريرة بقوله 
  .. يف صحيح البخارياحلديث الذي رأيناه 

  
  


