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حنـن  : نقول  ..كمة حمطات يف سبيل احل: حبرفيته من كتاب  التايل نقل النص لقب ..
أبداً ، بل نصوم ذلك وهللا احلمـد   من األيام الفضيلة ، أييف  التطوعي ، ال ننكر الصيام

هو تبيان تناقض الروايـات  ،  الغرض من عرض هذا النص. ...... وأهلنا حننمنذ صغرنا 
ها مبستوى أحكام كتاب اهللا تعاىل  فيما بينها ، كردا على الذين يعتقدون أن ويتاجرون ،

  ..على حساب كتاب اهللا تعاىل  –جتارة أبشع  –
 

  ..لننظر يف احلديث التايل .. 
  : ) ١٨٦٣( البخاري 





 



   ٢                  
 .. وفق هذه الرواية نرى أنَّ النيبr   صـيام ضفرعاشوراء قبلَ أن ي يوم كان يصوم

هكذا .. ه رمضان ، فلما فُرِض رمضانُ ترك يوم عاشوراَء فَمن شاَء صامه ومن شاَء تركَ
وهذا ما نفهمه أيضاً مـن  .. يفْهم من هذه الرواية دون أن نضيف إليها تأويالً من جيوبِنا 

  :الرواية التالية 
  : ) ١٧٥٩( البخاري 




 
  ..ها النيبيومِ عاشوراء مسألةٌ يعلم بعد فهمنا هذا ، وهو أنَّ صيام r   ـهقبل قدوم

بعـد  .. املدينة ، وأنه كان يمارس هذا الصيام ، وحىت قريش كانت تصومه يف اجلاهلية 
هذا الفهم نرى يف صحيح البخاري ذاته روايات يفهم منها أنّ علْم الـنيب بصـيامِ يـومِ    

وبعد علْمه بأنَّ إىل املدينة ،  rعاشوراء وأمره  للمسلمني بصيامه ، إنما كان بعد قدومه 
  !!! .. اليهود يصومون هذا اليوم 

  : ) ٣١٥٤( البخاري 





 
  : ) ١٨٦٥( البخاري 






   ٣                  


 
 [[  لْمِ  الرسولع عدم رصوتr 

مه كما تقولُ وبعد أنْ أُخرب بأنه يوم صاحلٌ بعد ذلك صامه وأمر بصيا.. بصيامِ هذا اليوم 
، وهذا  ]] [[ : هذه الرواية دون أن نضيف إليها معاين من جيوبِنا 

فاستمر (( : قد صامه قبل قدومه إىل املدينة ، وإالّ لكان نص الرواية  rيعين أنه مل يكن 
 هاميه وأمر بِصالتايل..  ))على صيام املُقتطَع من كتاب فتح الباري  ولننظر إىل النص

  :بشرح صحيح البخاري لنرى كيف تتم عمليةُ تربير هذا التناقض 
 ]]














 [[  

وهذا التأويل الذي ال وجود له يف صياغة هذه الروايات ، ال من قريـبٍ وال مـن   .. 
  ..دما ننظر يف الرواية التالية ، اليت تنقض كُلَّ الروايات السابقة بعيد ،  يظهر فساده عن



   ٤                  
  : ) ١٩١٦( مسلم 








 

[[ : العبارة الواردة يف هذه الرواية .. 
 [[    منـها أنَّ دالالت العبـارة فهمذه الصياغة ، ي ، ]] :

 [[ 
 النيب صام ما كانت حنيإن ،r  الروايات ه ، وهذا كان حسببصيام عاشوراء وأمر يوم

 السابقة حني قدوم النيبr  إىل املدينة ..فاجأ بالعبارة ولكن ن : ]]
 [[   الـنيب رمنها أنَّ أم فهماليت ي ،r 

  ..بصومِ عاشوراء إنما كان قبل وفاته بفترة ال تتجاوز العام الواحد 
ليومِ عاشوراء وأمره بصيامه إنما كـان   rنرى أنَّ صوم الرسولِ ويف هذه الرواية .. 

[[ : قبلَ علْمه بتعظيم اليهود له 
 [[  بينما يف الروايات ،

أمر بصيامه بعد علْمـه   rفقد رأينا كيف أنَّ الرسولَ .. السابقة رأينا عكس ذلك متاماً 
  ..بصيام اليهود له 

  : ) ١٨٦٥( البخاري  






   ٥                  


 
وهنا يظهر التناقض واضحاً .. وكنا قد رأينا أنَّ ذلك قد أُول بأنه استئالف لليهود .. 

صـام   rفوفق بعض الروايات نرى أنَّ الرسول .. لياً ال يغيب إالّ عمن عميت بصريته ج
يوم عاشوراء قبل أن يتوفّى بعام ، ووفق بعضها اآلخر نرى أنَّ األمر بصومِ يومِ عاشوراء 

بِيالن مما كان حينما قَدإنr  اَءوراشع موي ومصت ودهوما بني دالالت  املدينةَ ورأى الْي ،
أليس هذا تناقضـاً ال  ..  باملدينة r هذه الروايات املتناقضة مدةٌ زمنيةٌ تقارب معظم لبثه

  !!! ..يقبلُه عقلٌ أو منطق ؟
قد تويف وحكم صـومِ   rمن جهة أُخرى رأينا يف بعضِ هذه الروايات أنَّ الرسولَ .. 

ويف يومِ عاشوراء ما زالَ قائماً ، بدليل أنه تr  بفعله ما ألزم نفسه به وما أمر تمقبلَ أن ي
 ..  للـنيب ه ال أمرلنا أن نبيأُخرى ت بعد أن نفهم ذلك ، نرى رواياتr    ِبصـومِ يـوم

ان ، من شاء أن يصوم يوم عاشوراء فَلْيصمه ومن شاَء عاشوراء ، فبعد فَرضِ صيامِ رمض
 كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي..  

  : ) ١٤٨٩( البخاري 



 


 

  : ) ٤١٤٣( البخاري 
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ال يمكننا أن نتخيلَ توافقاً بني هذه الروايات إالّ بعد أنْ نطلِّق عقلَنا ، أو أن نتخيلَ .. 
، ويف هذا احلال نكون أيضاً قد طلّقنـا   rنزولَ فرضِ صيامِ شهرِ رمضان بعد وفاة النيب 

 كيف نوفّق بني الرواية األخرية اليت تؤكّد أن فرض صيامِ يومِ عاشوراء قـد  مثّ.. عقولَنا 
  : انتهى برتول فرضِ صيامِ رمضان ، وبني الرواية التالية 

  : ) ١٨٢٤( البخاري 





 
..  ]] [[ : كيف بنا أنْ نفهم قولَ الراوي .. 

 rوماذا نقول ملن يفهما على أنها تعين بعد وفاة الـنيب [[  ..  [[ فماذا تعين كلمةُ 
طبعاً تأويلُ هذه الرواية حسب منهج علم تأويل خمتلف احلديث ، هذا التأويـلُ  !!! .. ؟

  ..حيتاج إىل إضافة عبارات من جيوبِنا لنص الرواية 
ت اخلاصة ذه املسألة نرى شبيهاً له يف الروايـات اخلاصـة   والتناقض بني الروايا.. 

  :لننظر يف احلديث التايل .. بصيام تسع ذي احلجة 
  : ) ٢٠٨١( أبو داود 




 



   ٧                  
  : ) ٢٥٢٦٣( أمحد 




 
لننظـر اآلن يف  .. يصوم تسـع ذي الْحجـةr    وفق هذا احلديث كان الرسول .. 

  ..ى نقيض ذلك احلديث التايل لنر
  : )٢٠٨٣(سنن أيب داود 


 

  : )٢٤٣٩٠(أمحد 


 
  : ) ٢٠١١( مسلم 


 

ولننظر يف صحيح مسلم بشرح النووي لنرى التأويالت والتربيرات اليت ما أنزلَ اهللا .. 
  :تعاىل ا من سلطان 

 ]]







   ٨                  


 [[  
[[ : هل العبارة املنسوبة إىل عائشة يف هذه الرواية .. 

 [[ ،  وهل العبارة املنسوبة إىل عائشة :]] 
 [[ هاتان العبارتان حتمالن  ، هل تأويلَهم من قريبٍ أو بعيد :

 ]] [[ فهل كان الرسول  !!! ..؟r  ًدائما
   !!! ..مريضاً أو مسافراً ؟

نت روايات األحاديث ناقصةً وحباجة لعبارات نكملُها من جيوبنا دون أي وإذا كا.. 
، وإذا كانت املسألةُ اليت نريدها ونضع هلا عبارات من جيوبنا تعلّق بصياغة تلك الروايات 

فلماذا ال حيتمـلُ  .. إذا كان ذلك .. ، يتم وضعها دون أي تعلّقٍ حبيثيات صياغة الرواية 
 هـذا  ملاذا يعطى تـأويلُهم و!!! .. ؟رى قد تصلُ إىل نقيض ما يؤولون هاً أُخالتأويل أوج

فما دام ما نريده من أحكام نفصل له عبـارات  !!! .. قُدسيةً موازيةً لقدسية املنهج ذاته ؟
  !!! .. من جيوبنا ونضيفه لنص الرواية ، فما هي احلاجة للرواية ؟

، ذات ندرك سبباً من أسبابِ تقديس رجاالت التـاريخ  وهنا وعند هذه النقطة بال.. 
وذلك إلعطاِء رواياتهم وتأويالتهم وتفسرياتهم بعداً مقدساً يمنع معه نقد هذه الروايـات  

  :وهذه التأويالت والتفسريات اليت ال يقبلُها من يؤمن بقوله تعاىل 
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Zωθä↔ó¡ tΒ (  ] ٣٦: اإلسراء [  
أما الدوران أُفقياً يف .. ال تخترق احلُجب إالَّ بالغوصِ عمودياً باتجاه جوهرِ احلقيقة .. 

ال يفيد إالَّ كمقدمـة ـدف إىل   مدارات احلقيقة دونَ الغوصِ عمودياً باتجاه جوهرِها ف
ولو عدنا إىل معظمِ الدراسات احملسوبة علـى  .. حتديد النقطة املناسبة للغوصِ حنو اجلوهر 

الفكر اإلسالمي ، لرأيناها باالتجاه األفقي الذي يدور يف مدارات روايات تارخيية متناقضة 



   ٩                  
قائق انطالقاً من هذه اجلزئيات التارخيية ال يؤدي ، وأي غَوصٍ عمودي باتجاه استنباط احل

وبالتايل نرى أنَّ الكثري من جوانبِ الفكْـرِ  .. إىل أي حقيقة يمكن لألمة أن تجمع عليها 
التراثي اجلمعي جتعلُ من القرآن الكرمي عربةً تقودها العواطف اهلوجاء باتجاه منحـدرات  

بالتايل يتم السري يف الزمن املادي حنو األمام وعيوننا متجهـةٌ حنـو   العصبيات التارخيية ، و
اخللف ، ويتوقّف الزمن الفكري لألمة عند عتبة فكرية ال تتجاوز السقف الفكري ملـن  

  ..وضع تلك اجلزئيات التارخيية ومعايريها 
ريخ برواياته ورجاالته وتفاسـريه ،  حينما جنعلُ القرآنَ الكرمي معياراً للتا .. ولكن.. 

فحني ذلك جنعلُ القرآنَ الكرمي هدفاً أمامنا ، نتجه إليه بعقولنا ، مدفوعني بقوة البحـث  
عن احلقيقة ، مستنريينِ بنورِ كتابِ اهللا تعاىل ، وبالتايل نسري يف الزمن املادي حنو األمـام  

جهةٌ حنو األمام ، وال يتوقّفبل  وعيوننا مت ، دحدم سقف عند عتبة ةلألم كريالف الزمن
  ..يكونُ السقف الفكري لكلِّ جيلٍ أعلى من أسقف مجيعِ األجيالِ السابقة له 

  

 
 


