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ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

إىل حجة على كتاب اهللا تعـاىل ، قـادهم   ، ) قة امللفَّ( اعتبارهم لروايات التاريخ .. 
   ...ومثال ذلك مسألة الرجم . ..يف ثقافة األمة اهللا تعاىل  حتريف دالالت كتاب

أنّ عمر بن اخلطّـاب   ، مبا ورد يف موطَّأ مالك، قد احتجوا على أكذوبة الرجم ل.. 
 [[: قال 

–– [[  ومبا ورد ،
r [[: عن زيد بن ثابت قال ، يف سنن الدارمي 

[[  أنّ عمـر بـن    ، ، ومبا ورد يف سنن ابن ماجـة
 [[: اخلطّاب قال 



  ٢                  
r [[  عن زيد بـن ثابـت   ، ، ومبا ورد يف مسند أمحد :]] 

r [[ ..  
ال تكون صحيحةً إالّ مبوافقتها ، روايات  –يف النهاية  –أحاديث الرجم هي .. 

وحنكم على وضعها من خمالفتها لكتاب اهللا تعاىل ، وهي ليست حجة  لكتاب اهللا تعاىل ،
فالنصوص اليت لفَّقوها على .. على كتاب اهللا تعاىل ، كما يسوق عابدو أصنام التاريخ 

اً وبقي حكمها ، هي وجه اهللا تعاىل وبأنها تأمر بالرجم وزعموا أنها رفعت خطَّ كتاب
  ..اهللا تعاىل ، وذلك لألسباب التالية من أوجه التحريف ألحكام منهج 

 ) ;ΡÏ‹uπè ρu#$9“¨#ΤÎ’ ùs$$_ô#Î$àρ#( .ä≅¨ ρu≡nÏ‰7 ΒiÏ]÷κåϑy$ ΒÏ$(�sπs _y#ù$tο̈#“9$# (: عندما يقول اهللا تعاىل  – ١
Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ù' s? $ yϑÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’Îû ÈÏŠ «!$# (   ] الزانية والزاين، فإنَّ ذلك يعين ]  ٢: النور  دون أي

ختصيصٍ لكوما حمصنني أم ال ، هكذا يدرك من هذا النص القرآين كلُّ من ميلك حداً 
›èπu (فكيف إذاً خيصصون الكلمتني .. أدىن من إدراك قواعد اللغة العربية  ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ ( 

  .. !!بغري احملصن يف الوقت الذي ال توجد فيه إشارة إىل كتاب اهللا تعاىل هلذا التخصيص ؟
لو فرضنا جدالً أنَّ احملصن حكمه الرجم ، فكيف إذاً سنفهم دالالت العبارة  – ٢

sŒ#! (: القرآنية  Î*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š ÷ s?r& 7π t±Ås≈ xÿÎ/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# 

š∅ ÏΒ É># x‹ yèø9 إن كان حكم احملصنات من العذاب هو الرجم  .....]  ٢٥: النساء [   ) 4 #$
أما حماوالت اهلروب من هذه احلقيقة القرآنية  !!! ..حىت املوت ، فما هو نصف املوت ؟

فهو حماولة من حماوالت ذر الرماد بأنَّ املعين هنا هو العذاب الذي هو اجللد دون الرجم ، 
يف األعني ، ولسنا مستعدين ألن نطلّق عقولنا لنسمع مثل هذا الكالم الذي تنقضه الكثري 

  .. اليت منها أنَّ الرجم هو بذاته عذاب، من احلقائق 



  ٣                  
 [النص املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً  – ٣   

  [  ًالغوي ركيك ه نصاً ، ألناً إهليال ميكن أن يكون نص هذا النص ،
فكلمة . ......خيجل من صياغته حىت من ميلك احلد األدىن من إدراك حقيقة اللغة العربية 

]  [  ستعملسواء ،  ..أصالً ال ت ستعمل للرجل واملرأة على حدكلمة الشيخ ت
إذاً ورود .. رجل عجوز ، وامرأة عجوز : ، نقول ) عجوز ( كما هو احلال يف كلمة 

  .. rيف النص امللفّق يؤكّد أنه موضوع ومل يسمع به  ]  [كلمة 
 [مثَّ إنَّ كلمة  .. [ ا باإلحصان كما يريد ال عالقة هل، يف كتاب اهللا تعاىل

  ..زاعمو هذه الرواية املوضوعة ، فهذه الكلمة تعين مرحلةً متقدمةً من العمر 
) ôM s9$s% # tLn=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î! r&u O$tΡ r& uρ ×—θ àftã # x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ø‹ x© ( �χÎ) # x‹≈ yδ íó ý s9 Ò=‹ Éf tã (   

  ] ٧٢: هود [ 

) uθ èδ “Ï%©! $# Ν à6s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §ΝèO ÏΒ 7π xÿ õÜœΡ §ΝèO ô ÏΒ 7π s) n=tæ §Ν èO öΝä3 ã_Ì� øƒä† Wξøÿ ÏÛ §Ν èO 

(# þθäó è=ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθä3 tFÏ9 %Y{θãŠä© 4 (     ] ٦٧: غافر [  

 [ : فكيف إذاً يزعمون أنَّ القول املوضوع ..  
 [  ، احملصن الزاين ؟هو نص ريصو يف ؟ك !!! ..إهلي !!!..  
كانتا من كتاب اهللا تعاىل  ]  [ : مثَّ كيف تكون هناك كلمتان مها ..

مثّ حذفتا ، وحنن نعلم أنَّ جمموع ورود أي كلمة يف كتاب اهللا تعاىل هو سر عظيم يرتبط 
عدم حذف كلمة حبكمة مطلقة تقتضي عدم إضافة كلمة إىل كتاب اهللا تعاىل ، وتقتضي 

إنَّ . !!! .من كتاب اهللا تعاىل ، وتقتضي عدم تبديل كلمة بكلمة يف كتاب اهللا تعاىل ؟
›Ó‡ø ( [  )ش ، ي ، خ ( مشتقّات اجلذر اللغوي  x© (  ،) $ ¸‚ ø‹x© ( (  ،) %Y{θãŠ ä© 4 (  [ 

مرات ، وهذا يقابل عدد مرات ورود مشتقّات اجلذر )  ٤( تعاىل ترد يف كتاب اهللا 



  ٤                  
≅È ([ ) ط ، ف ، ل ( اللغوي  øÿÏeÜ9 $# (  ،) Wξ øÿÏÛ (  ،) ã≅≈ xÿ ôÛF{$# ( [  يف كتاب اهللا

  ..مرات )  ٤( تعاىل ، حيث ترد أيضاً 
..  ا يؤكّد أنَّ هذا النصومم]   [ موضوع

حتمل معىن حتمية الوقوع ، وهذا ينايف  ]  [فيه ، فكلمة  ]  [هو ورود كلمة 
، حيث  ]  [دون كلمة  ] إن [الواقع ، فعلى األقل كان من املفروض أن ترد كلمة 

حتمل إمكانية حدوث األمر وإمكانية عدم حدوثه يف الوقت ذاته ، وهذا  ] إن [كلمة 
يف هذا  ]  [يريدون فرضه على منهج اهللا تعاىل ، بينما كلمة يناسب احلكم الذي 

  ..النص فال تتناسب إطالقاً مع ما يريده واضعو ها احلديث 
[ : مثّ كيف نفهم القول املوضوع على لسان عمر بن اخلطّاب  ..


    [  .. فهل امتنع عمر بن اخلطّاب عن كتابة هذا

النص يف كتاب اهللا تعاىل خشيةً من الناس ، وأنه لوال هذه اخلشية ألضاف هذا النص إىل 
تاب هذا الكالم يحمل على وجهني ، إما أنَّ النص ليس من ك!!! .. كتاب اهللا تعاىل ؟

وبالتايل امتنع عن ، اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، وعمر بن اخلطاب يعلم ذلك 
إضافته لكتاب اهللا تعاىل بناء على ذلك ، وإما أنَّ النص من كتاب اهللا تعاىل ولكن عمر بن 

.. اخلطّاب خشي الناس أكثر من خشيته هللا تعاىل فامتنع عن إضافته لكتاب اهللا تعاىل 
Ρ̄$ ( : حتمالني مستحيل فقوله تعاىلوكال اال Î) ßøtwΥ $ uΖ ø9 ¨“tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ïÿ≈ ptm: (      

  ..، صريح وبين ويسقط هذه الروايات املوضوعة من أساسها ]  ٩: احلجر [ 
ليس حكماً من  –إن صح  –ذاا ما يؤكّد أنَّ فعل الرجم ويف روايات األحاديث 

كموافقة ألهل الكتاب قبل  –حسب هذه الروايات  -  rالسماء ، إنما هو فعل فعله 



  ٥                  
 نزول النص) èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9$# uρ (#ρà$Î# ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s�($ÏΒ ;οt$ù# y_ ( Ÿω uρ / ä.õ‹ è{ù' s? $ yϑÍκ Í5 

×π sùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «!   ..، فاحلديث التايل حيمل استفساراً يؤكّد ذلك ]  ٢: النور [   ) #$

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٦٣٣٥( صحيح البخاري 


 
  :حسب ترقيم العاملية )  ٣٢١٤( صحيح مسلم 


 

كان يقوم ببعض األعمال اليت مل يرتل ا نصr  وهناك بعض الروايات اليت تبين أنه 
  ..قرآين كموافقة ألهل الكتاب ، ريثما يرتل النص القرآين املناسب هلا 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٥٤٦٢( البخاري 

 

  :حسب ترقيم العاملية  )٤٣٠٧(مسلم 


 
ولو فرضنا جدالً أنَّ الرجم حكْم من كتاب اهللا تعاىل كما يفترون على منهج اهللا .. 

 زوجها بالزنا الأنَّ املرأة املتزوجة اليت يرميها  –حسب هذا الزعم  –تعاىل ، فمن املؤكَّد 
›z>#x (بناء على ذلك ، كيف يفَسرون لنا ورود كلمة  ..ملوت بد أن ترجم حىت ا yè ø9$# ( 



  ٦                  
يف العبارة اليت تصور ..... ) كاملوت أو الرجم أو ( ذه الصيغة دون أي صيغة أُخرى 

  .. حكم هذه الزوجة يف كتاب اهللا تعاىل 
) tÏ%©! $#uρ tβθãΒö� tƒ öΝßγ y_≡uρ ø— r& óΟ s9 uρ  ä3tƒ öΝçλ °; â!# y‰ pκ à− HωÎ) öΝ ßγÝ¡àÿΡ r& äοy‰≈ yγt± sù óΟ Ïδ Ï‰ tnr& ßì t/ö‘ r& 

¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   … çµ̄Ρ Î) z Ïϑs9 šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪ èπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$# uρ ¨βr& |M uΖ ÷è s9 «! $# Ïµø‹ n=tã βÎ) tβ%x. zÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩∠∪ (# äτu‘ô‰ tƒuρ $pκ ÷] tã z># x‹ yèø9 $# β r& y‰ pκô¶ s? yìt/ ö‘r& ¤N≡y‰≈ pκ y− «!$$ Î/   …çµ ¯ΡÎ) zÏϑs9 

šÎ/É‹≈ s3ø9    ]  ٨ – ٦: النور [   ) #$

#)z (فقوله تعاىل  äτu‘ô‰ tƒ uρ $ pκ÷] tã z># x‹ yèø9 صريح يف أنَّ العقوبة هي العذاب الذي بينه اهللا )  #$
  ..تعاىل يف كتابه الكرمي 

) èπu‹ ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (#ρà$Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s�($ ÏΒ ;οt$ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹è{ ù's? $ yϑÍκ Í5 ×π sùù& u‘ ’ Îû 

ÈÏŠ «! $# βÎ) ÷ΛäΖ ä. tβθãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# ( ô‰ pκ ô¶uŠ ø9uρ $ yϑåκ u5# x‹ tã ×π xÿÍ← !$sÛ zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (  
    ]  ٢ :النور [ 

 شاةممتّ افتراؤها على اهللا تعاىل ومنهجه الكرمي ، ، ذوبة هنا نرى أنَّ الرجم أكمن  ..
  ..فتراءات اليهود ال

  

 
 


