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فضالً عن .. لننظر إىل احلديث التايل كيف يصور مسألةً ال يقبلها عقلٌ وال منطق .. 
إشارة ألي هلا يف كتاب اهللا تعاىل  كونِها ال وجود..  

  : )١٢٥٣(البخاري 
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  : )٤٣٧٥(مسلم 













 

  : ) ٤٣٧٤( مسلم 
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كتاب صحيح مسلم بشرح النـووي ، لنـرى   ولننظر يف النص التايل املُقتطَع من .. 
كيف يتهم من يستعملُ عقلَه يف فهم النصوص بأنه من املالحدة ، وكيف تخترع احليل ، 

  :وكيف تخترع التربيرات لتأويل هذا احلديث 
]]  



















[[ ..  
عليـه السـالم    كيف يأذنُ اُهللا تعاىل بلطمِ ملك املوت وفَقْئ عينه على يد موسى.. 

امتحاناً مللك املوت ، كما يخترع يف هذه التربيرات اليت ال تقلّ سوءاً وخمالفةً ملنـهجِ اهللا  
فهل املالئكةُ كائنات مكلّفة وبالتايل ممتحنة كعاملي اجلن ..       تعاىل عن سوء الرواية ذاتها ؟

الرواية جمازاً يعين الغلبة باحلجة  وكيف يكون فَقْأُ عني ملك املوت الوارد يف.. واإلنس ؟ 
  !!! .. ، والروايةُ ذاتها تقول بأنَّ اَهللا تعاىل قد أعاد عني ملك املوت له ؟
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وكيف يظن موسى عليه السالم أنَّ ملك املوت رجلٌ يريد نفس موسـى عليـه   .. 
، فهل إجابـةُ   ]] [[ : السالم ، يف الوقت الذي يقولُ فيه ملك املوت ملوسى 

وهـذا التأويـل    .....   !!!النيب لربه تكون بلطمِ من يطلب منه ذلك لطمةً تفْقَأُ ا عينه ؟
الذي ال وجود له إالَّ يف خميلة بعضِ عابدي أصنام التاريخ ، ينقضه نص هذه الرواية مـن  

موسى عليه السالم  يفترى على اهللا تعاىل وعلى الرواية املوضوعةهذه ففي نص  ..أساسه 
ما فقأ عني ملك املـوت  إنّأنَّ موسى فيه يؤكِّد ملك املوت خطاباً  خاطب ، بأنَّ اهللا تعاىل

  : وألنَّ موسى يريد احلياة وال يريد املوت ، وليس لسببٍ آخر ، عن علم حبقيقته 
]] 




 [[  ..  
 .. ملك املوت هذا النص سقطُ هذا التأويل من أساسه بأنَّ موسى عليه السالم ظني

بغية اإليهام بصحة رواية  العيون ويذرون الرماد يفكما يلبسون  ، يريد نفسهقصده رجالً 
 [[: فالعبارة  ...ال يقتنع بصحتها عاقل 

 [[  ..ُهاماً ملوسى  حتملات
أن عليـه  تعـاىل   يعرض اُهللا ، كذلكوألنه عليه السالم بأنه يريد احلياة وال يريد املوت ، 

 .. توارت يـده مـن شـعرة   ملا اً مساوياً عدديعيش من السنني ف متنِ ثَورٍيضع يده على 
يه قصد موسى عل رجلٍ ليست مسألةَ لةُأاملسف –حسب هذه الرواية املوضوعة  – وبالتايل

  ..اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان  يف تأويالتهمكما يخترع  ، السالم يريد نفسه
مثَّ من قال إنَّ ملك املوت يدخلُ البيوت كدخول البشر ، وله عني ماديةٌ كـأعني  .. 

أمل يتوجس إبراهيم عليه السالم خيفةً مـن  .. ...  !!! البشر يتم فقؤها بلطمة من البشر ؟
يقـول  .. الئكة الذين أتوا إليه وقدم هلم الطعام ، ألنه رأى أنَّ أيديهم ال تصل إليـه ؟  امل

  :تعاىل 
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أال نفهم من ذلك أنَّ أولئك املالئكة الذين أتوا إىل إبراهيم عليه السالم ، قد أتوه .. 
ها صورةٌ غريالبشر ، ولكن الدنيا كالطعام وغريه بصورة ةماد ة ال تتفاعلُ معيوإالَّ ..  ماد

$ (: كيف بنا أن نفهم العبارة القرآنية  ¬Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ 
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 .. األمني حينما أرسلَ الروح هاُهللا تعاىل أن نبيهلا  ىلإأمل ي مرمي عليها السالم ، ليهب

  :أمل يبين لنا أنَّ الروح األمني قد متثّلَ هلا بشراً سوياً .. غالماً زكياً 
) ôN x‹ sƒ ªB $$ sù  ÏΒ öΝ Îγ ÏΡρ ßŠ $ \/$ pg Éo !$ oΨ ù= y™ ö‘ r' sù $ yγ øŠ s9 Î) $ oΨ ymρ â‘ Ÿ≅ ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ (        

 ] ١٧: مرمي [ 

≅Ÿ (: قرآنية فالعبارة ال..  ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ (  األمني قد متثّل تعين أنَّ الروح
الصورةَ البشريةَ متثّالً كصورة ، وال تعين أبداً أنه أصبح بشراً من دمٍ وحلمٍ وعنيٍ تفقأُ 

  ..بلطمة كأعني البشر 
وحلـمٍ وعـنيٍ   كيف يصورون ملك املوت كأي رجلٍ من رجال الدنيا ، من دمٍ .. 

وقولُ بعضهم بأنَّ العني اليت فُقئت ليست عني ملـك  .. مادية تفقأُ بلطمة كأعني البشر ؟ 
مـن   وذلك كمحاولة للخروج إنما هي عني الصورة اليت متثّل ا ملك املوت ، ، املوت

فمن  ال يحملُ على أي قيمة ،هذا القول  املأزق الذي تضعهم به هذه الرواية املوضوعة ،
الواردة يف منت  فإنَّ العباراتجهة الصورة ال تفقئ عينها ألنها صورة ، ومن جهة أُخرى 

 [[ ةهذه الرواية املوضوع
[[ ر من أساسه  لعبارات، هذه اهذا التصو هو  فُقئفالذي  ..ترد

  ..عني ملك املوت ، هكذا تنطق العبارات اليت نراها  هو والذي رد ملك املوتعني 
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كيف بنا أن نطلِّق عقلَنا ونقبلَ بتربيرات ال وجود هلا يف صياغة الـنص املُـؤول ،   
كُلُّ هذه التـأويالت والتربيـرات   ..  !!!  نطق ؟وتناقض ثوابت القرآن الكرميِ والعقلِ وامل

وهاحنن  نرى كيف أنها ال تتكئ على شيٍء ميـت  .. يسموا علم تأويل خمتلف احلديث 
  ..للعلم بصلة 

  ..ولننظر إىل التناقض اجللي بني الروايات التالية .. 
  : ) ٥٢٧( مسلم 







 
  : ) ٢٠١٧٥( أمحد 







 
  : ) ٥٢٢( مسلم 





 

  : ) ٥٢٥( مسلم 
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  : ) ١٧٣( البخاري 







 
هم عـادةً  !!! .. لٍ يستطيع إزالةَ التناقض الذي نراه بني هذه الروايات ؟أي تأوي.. 
مشاعةً امسها النسخ ، يعلّقونَ عليها تأويالتهم لإليهام بعـدمِ   –دون أي معيار  – يضعون

[[ : أليست العبارات يف حديث البخاري  .. ولكن.. وجود تناقضٍ بني الروايات 



 [[  ..  تأويلٍ على مشّاعـة عليهم أي فسدأليست هذه العبارات ت

 وفاة النيب تداوله ما بعد كماً يتمح رصوهذه الرواية ي النسخ ، فمنتr   للـنيب نسبوي ،
r  بعد األحكام نسخعقَلُ أن توال ي ، وفاة النيبr ..   هذا فضالً عن أنَّ مسألةَ النسـخ

  ..مشّاعةٌ حتملُ من التلفيقات مبا ال يقلُّ عما نراه يف هذه الروايات املتناقضة وتأويالتها 
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هل .. من الذي يدافع عن السنة الشريفة ؟ : وهنا حيق لنا أن نسألَ السؤال التايل .. 
تربيرات ، ويعترب مثل هذه الروايات وأمثاهلا هو من يقر مثل هذه الروايات ويقر مبثل هذه ال

أم هو الذي يدعو إىل معايرة كـلِّ هـذه   .. ناسخةً ألحكامِ كتاب اهللا تعاىل ومقيدةً له 
من أقصى السـنة إىل أقصـى   الروايات على كتاب اهللا تعاىل ، وذلك عند كلِّ أبناِء األمة 

نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو .. تعاىل ؟ ، وحبيث يكونُ املعيار هو كتاب اهللا الشيعة 
  .. أَلْقَى السمع وهو شهِيد ، مدركاً دالالت قوله تعاىل 

) 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: اجلاثـية [   )
أال ينهانا اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية ويف غريها ، من أن نرفع أي نص خارج  ..

هم خيـافون  ..   نصوص القرآن الكرمي إىل درجة اإلميان الذي نؤمن به بكتاب اهللا تعاىل ؟ 
من معايرة هذه الروايات على كتاب اهللا تعاىل ، ألنهم يعلمون أنّ الكثري منـها سـيتبين   

فسادها  هن احلقيقةُ اليت ال يريدون ظهورةٌ علـى  .. وستتبيفلو كانت هناك معايرةٌ حقيقي
كتاب اهللا تعاىل ، ولو كان هناك اعتبار للمنت ، ولو كان هناك اعتبار لقواعد اللغة العربية 

هل كان من املمكن أن تصلَ إلينا مثل هذه الروايات ، وهل كان من .. لو كان ذلك .. 
  .. أن نرى مثل هذه التأويالت والتربيرات اليت نراها ؟ املمكن 
إننا بكالمنا هذا الذي نريد بـه أن نضـع هـذه    : يضلّلون الناس فيقولون هلم .. 

.. الروايات يف ميزان كتاب اهللا تعاىل ، إنما ندعو هلدم السنة متهيداً هلدمِ كتاب اهللا تعاىل 
تاب اِهللا تعاىل ، وكأنَّ كتاب اهللا تعاىل حيتوي مثلَ وتوافق ك وكأنَّ هذه الروايات صحيحةٌ

ولو وقف هؤالء على حقيقة األمر لعلموا أنّ مثل هذه الروايات إنمـا  .. هذه املتناقضات 
وضعت هلدم املنهج من أساسه ، فهي من جهة تثري الشك حىت يف كتاب اهللا تعاىل كمـا  

  ..حكاماً تناقض أحكام كتاب اهللا تعاىل رأينا سابقاً ، ومن جهة أُخرى تفرض أ
  ..لننظر يف احلديث التايل .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

  ) : ٦٢٨٥( البخاري 
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فيمـا   فتح الباري بشرح صحيح البخاريولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب 

  : خيص هذا احلديث
 ]]





 [[ ..  

  ..ذات املعىن  ولننظر يف النصوص التالية اليت حتمل.. 
  ) : ٦٣٠١( البخاري 




 
  ) : ٣١٩٥( مسلم 







 
  ) : ٤٧٩٠( النسائي 
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  ) : ٢٥٧٣( ابن ماجة 




 
  ) : ٧١٢٧( أمحد 


 

ذلـك   بعد.. السارق يسرق البيضة فتقطَع يده ، ويسرق احلبل فتقطَع يده .. إذاً .. 
  ..لننظر يف األحاديث التالية .. نرى روايات تنفي القطع عن املختلس واملنتهب واخلائن 

  ) : ٤٨٨٩( النسائي 



 

  ) : ٢٥٨١( سنن ابن ماجة 


 
  ) : ٢٢٠٧( سنن الدارمي 


 

!!! .. موال عرب النهب واالختالس واخليانة ليس من السرقة ؟كيف ال يكون أخذ األ
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أليس أخذ األموال من الناس اختالساً وسلباً وخيانةً وجحد هذه األموال وعدم إعادا هلم 
  ..لننظر يف احلديث التايل !!! .. ، أليس هو سرقة بكلِّ املقاييس ؟

  ) : ١٣٦٨( الترمذي 






 

فيما حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ولننظر يف النصني التاليني املُقتطَعني من .. 
  :خيص هذا احلديث 

 ]]





  [[..  
 ]]




  [[..  
بأنـه ال قطـع علـى املنتـهب      rاملوضوع على النيب  وحتى لو سلّمنا لقولهم.. 

  .. ةالتالي األحاديث –بناء على ذلك  –واملختلس واخلائن ، فكيف بنا أن نفهم 
  ) : ٢٤١٣٤( مسند أمحد 
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  ) : ٤٨٠٥( نسائي ال




 
  ) : ٣٨٢١( سنن أيب داود 










 

  ) : ٦٠٩٤( أمحد 


 
نصوص صرحية وبينة بأنَّ سبب قطع يد هذه املرأة هو أنها كانت تسـتعري املتـاع   
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فكيف يكون ال .. وجتحده ، وكلُّ ذلك ال خيرج عن مفاهيم االختالس والنهب واخليانة 
طع على املنتهب واملختلس واخلائن يف الوقت الذي تقطَع فيه يد هـذه املـرأة نتيجـة    ق

  ..ولننظر يف احلديث التايل !!! .. جحودها للمتاع الذي كانت تستعريه ؟
  ) : ٣١٩٧( مسلم 























 

فيما خيص هذا  مسلم بشرح النوويصحيح ولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب 
  :، لنرى كيف يتم االلتفاف على الدالالت الواضحة لصياغة هذه الروايات  احلديث
]]
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[[ 

  ..ولننظر يف الرواية التالية 
  ) : ٣٨٠٢( سنن أيب داود 
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فيمـا   عون املعبود شرح سنن أيب داودولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب .. 

  : خيص هذا احلديث
 ]]





 [[..  
!!! إذا كان اخلائن سارقاً لغةً ، فلماذا رأينا يف روايات عديدة أنه ال قطع عليـه ؟ .. 

األحكام احملمولة ذه النصـوص   وكيف بنا أن نفصل الدالالت اللغوية للنصوص عن.. 
ولننظر يف الرواية التالية كيف أنَّ القطع كان نتيجةً !!! .. عرب دالالت صياغتها اللغوية ؟

  ..الستعارة املتاع وجحوده 
  ) : ٤٨٠٤( النسائي 




 
  :فيما خيص هذا احلديث  شرح سنن النسائي للسنديولننظر يف 

 ]]





  [[..  
[[أليست العبارة 
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 [[   ة يف أنَّ القطع كان بسبب أنَّ هذه املرأة كانـتواضحة جلي]] 
 [[ ؟ .. !!!  

  ..ولننظر يف النص التايل يف موطأ مالك فيما خيص هذه املسألة .. 
  :موطأ مالك 

















 

كانت تسـتعري  أنها قطع يد هذه املرأة هو أنَّ سبب ولننظر يف احلديث التايل كيف 
  ..احللي وأنها مل تتب ومل تعد ما أمسكته إىل أصحابه 

  ) : ٤٨٠٧( النسائي 
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  املهندس عدنان الرفاعي ... حمطّات يف سبيل احلكمة :من كتاب 

هو عدم  rمتناقضات ال جيمع بينها جامع ، ومرد كلّ هذا الوضع على الرسول .. 

−ä (التدبر احلقيقي لكتاب اهللا تعاىل ، فقوله تعاىل  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym  (   ] نرى فيه كلمة  ] ٣٨: املائدة) 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  وليس ) (، ونرى فيه كلميت ) يديهما ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ  ( بصيغة اسم

 ( [[ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ دالالت كلميت .. الفاعل املعرف بأل التعريف 
(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù (  ،) $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( [[ ج كعة عن جذرها اللغوي ، تتدركلمتني كلٌّ منهما متفر

ما بني الدالالت احلسية واملعنوية اردة ، وقد بينا ذلك بشكلٍ مفصل يف كتبٍ أُخرى ، 
وما نريد قوله هو أنَّ التحايل على إخفاء .. وال جمال يف هذا السياق إلعادة ما قلناه 

كرب حىت من جرمية وضع تلك الروايات ، فبدالً من التناقض ما بني الروايات هو جرمية أ
تدبر نصوص هذه الروايات ومعايرا على دالالت كتاب اهللا تعاىل مبركب العقل والعلم 
واملنطق ملعرفة الصحيح منها ، بدالً من ذلك يتم ذر الرماد يف األعني وااللتفاف على 

وفوق كلِّ ذلك .. ثوابت العقل واملنطق دالالت عباراا قفزاً فوق قواعد اللغة العربية و
يصفون من حيترم قواعد اللغة العربية بأنه يقفز فوق هذه القواعد ، وإنَّ عليه أن يطلّق عقله 

  ..ويغمض عينيه عن هذه املتناقضات ، وإالّ يتهم بإنكار السنة ، ويوصف بالكافر 

 
  
  
 


