
 
 
 

 
 

 
  املهندس عدنان الرفاعي

  
 
جاذبية احلق يف النفوس املطمئنة ، تسمو ا روحاً لترى ما هو دون اهللا تعاىل .. 

 ا ظلمات خالية من نور هذا احلقوإم ، ا يدور يف فلك احلقوأعمق هذه .. آخر ، إم
 حقّاً باسم احلق ، واالعتقاد به جزءاً من املقدس باسم الظلمات هو تقدمي الباطل

  ..املقدس 
وجاذبية الباطل يف النفوس املظلمة تفِرغ الروح من هذه النفوس ، لتمألها ظالماً 
مادته أساطري التاريخ ، وعدم التمييز بني املنهج احلق من جهة ، وبني تاريخ الباطل 

  ..وباطل التاريخ من جهٍة أُخرى 
إنّّ مشكلة اإلنسان أنه ال ينظر إىل العامل إالّ من نقطة مركزية هي ذاته ، وال يرى 
وجهه إالّ يف مرآٍة أمامه ، وال يرى خلفه إالّ من خالل مرآتني متقابلتني ، إحدامها أمامه 

  ..، واألخرى خلفه 
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مقابلتها مبرآة ال تؤدي مهمتها إالّ من خالل ) املرآة اخللفية ( لذلك فمرآة التاريخ 
، فاملاضي مقدمة احلاضر ، واحلاضر نتيجته ، وبالتايل ) املرآة األمامية ( احلاضر 

  .. فحاضرنا وماضينا ولدا من رحم األمة ذاته 
من هنا أتوجه إىل كلِّ غيوٍر على احلق وعلى اإلسالم ، أن ينظر إىل رصيده .. 

من منظار احلق ، وأالّ ) ملذهبية والطائفية فيما خيص عصبيته ا( الفكري املسبق الصنع 
ينظر إىل احلق من منظار رصيده الفكري املسبق الصنع يف قوالب العصبيات املذهبية 

وبالتايل أن ينظر إىل التاريخ برواياته وأحداثه من منظار القرآن الكرمي .. والطائفية 
ية ، وأالّ ينظر إىل القرآن الكرمي من ودالالت صياغته اللغوية اردة عن األهواء التارخي

  .. منظار هذه األهواء 
اإلمجاع احلقيقي هو اتفاق أبناء األمة على أمٍر ما ، واالعتقاد بصحته ، مع امتالك 
الرباهني واألدلّة ، وكلّ ذلك عن وعٍي وإدراٍك وحرية كاملة ، فاإلمجاع على الفكر 

قُلْ هاتوا برهانكُم ( ساحة األدلّة العلمية املنهجية احلق هو إمجاع احلجة والربهان ، يف 
 اِدِقنيص متبينما إمجاع غوغاء التقليد املذهيب والطائفي  ) .. ١١١: البقرة ) ( ِإنْ كُن

األعمى فهو إمجاع عاطفي ، وحبثٌ عن مقدمات ألهواء مسبقة الصنع ، ومتثّلٌ للمعنيني 
الزخرف ) ( وا ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ بلْ قَالُ( بقوله تعاىل 

 :٢٢ .. (   
ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واِحدةً وال .. ( واخلالف بني البشر ناموس كوين 

 ِلِفنيتخالُونَ مز١١٨(ي (بر ِحمر نِإلَّا م ملَقَهخ ِلذَِلكو ك ) ( ١١٩ – ١١٨: هود ( 
، وإنّ األكثرية حسب املعايري السياسية ، ال تعين بالضرورة أحقية ِفكرية ، فاألحقية 

 يف كلّ –الفكرية تأيت نتيجة امتالك الرباهني واألدلة ، وأصحاب الرباهني واحلجج 
 تعاىل أكثر الناس بأم ليسوا  ليسوا من األكثرية ، ولذلك يصف اهللا–زمان ومكان 

مث يصف  ) .. ١٠٣: يوسف ) ( وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني .. ( مؤمنني 
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وما يؤِمن .. ( اهللا تعاىل هذه األقلية املؤمنة بأنّ إميان أكثرها يلوثه الشرك اخلفي 
شم مهِباللَِّه ِإلَّا و مه١٠٦: يوسف ) ( ِركُونَ أَكْثَر  .. (   

والدارس بتجرد لتارخينا اإلسالمي يرى بيقني أنّ األمة مل جتمع إالّ على أمرين اثنني 
القرآن الكرمي ، والسنة املفصلة للشعائر واملبينة للكليات اليت حيملها القرآن : مها 

ىل بالذكر ، وقد تعهد جلّ وهذا أمر طبيعي فهذان األمران يصفهما اهللا تعا.. الكرمي 
   ) ..٩: احلجر ) ( ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ ( وعال حبفظ هذا الذكر 

فالسنة احملفوظة اليت وصفها اهللا تعاىل بالذكر وتعهد حبفظها هي تبيـان جزئيـات              
ا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَـيِهم         وأَنزلْن( الكليات اليت نزلت يف القرآن الكرمي       

، وهذه السنة احملفوظة توارثتها األجيال من عصر         ) ٤٤: النحل  ) ( ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ   
 ما جتمع عليه    – والقرآن الكرمي    –إىل اآلن بل إىل قيام الساعة ، وهي         ) ص  ( الرسول  

  ..سنة إىل أقصى الشيعة األمة من أقصى ال
فجميع أبناء األمة متفقون على جوهر هيآت الـصالة ، وعلـى عـدد ركعاـا           
املفروضة ، وعلى جوهر الشعائر بشكٍل عاٍم ، وما زالوا يتوارثون هذه السنة أباً عـن                

، سواٌء آمنوا بكلِّ ما ورد يف الصحاح ، أم مل يؤمنوا به              ) ص  ( جد منذ عصر الرسول     
  ..اٌء آمنوا بعصمة آل البيت أم مل يؤمنوا ، وسواٌء كانوا سنة أم شيعة ، وسو

من كتـب الـصحاح ،      ) امع عليها   ( وإنّ القول بأنّ األمة أخذت هذه السنة        
ولوال كتب الصحاح لضاعت هذه السنة ، وأنّ السنة الشريفة هي عني مـا جـاء يف                 

   ا مـن آل   الصحاح ، وأنّ ما جاء يف الصحاح هو عني السنها أخـذة الشريفة ، أو أن
البيت فقط ، وأنّ السنة ال تؤخذ إالّ منهم ، وأنه لوال آل البيت لضاعت األمة ، هـو                   
قولٌ باطل يرده القرآن الكرمي والعقل واملنطق والتاريخ ، فهل يعقل أنّ األمة مل تكـن                

إالّ .....  حتـج و     تعرف هيآت الصالة وعدد الركعات املفروضة يف كلّ صالة وكيف         
 مل تلتزم   – منذ اجليل األول     –وهل يعقل أنّ األمة     !!! .. بعد ظهور كتب الصحاح ؟      

  !!! .. ذه الشعائر باستثناء آل البيت ومن دار يف فلكهم ؟ 



  ٤             عدنان الرفاعياملهندس           وهم أم حقيقة... العصمة .. اإلمجاع 

فهل كانت األمة متنكّرة للسنة وجاهلة هلا باستثناء الـرواة الـواردين يف بدايـة               
وباستثناء آل البيـت   !!! ..  أحاديث آحاد ؟     – كما نعلم    –األحاديث ، اليت معظمها     

ولو فرضنا جدالً أنّ األمر كذلك ، فكيف يفـسر  !!! .. الذين يعدون على األصابع ؟  
قيام أبناء املذاهب والطوائف اليت ال تعتقد بصحِة كلِّ ما يف الصحاح بالشعائر ذاـا               

وكيـف نفـسر   !!! .. يف هذه الصحاح ؟   اليت يقوم ا من يعتقدون بصحة كلِّ حرٍف         
  !!! .. اتفاق أهل السنة واجلماعة مع أهل الشيعة على جوهر شعائر العبادات ؟ 

احلق ( ويف هذا السياق ال أريد التوسع يف تبيان هذه احلقيقة ، فقد بينت يف كتاب                
ني ،  ذلك بشكٍل مفصٍل ومن خالل مئات األحاديث يف الـصحيح         ) الذي ال يريدون    

ومن خالل تعريف مفهوم الصحابة ، ومفهوم أهل البيت ، كمـا وردا يف كتـاب اهللا                 
هل القول  : ولكن ما أُريد إلقاء الضوء عليه هو        .. تعاىل ، ويف الروايات التارخيية ذاا       

باإلمجاع على الصحيحني ، وعلى عصمة آل البيت ، حقيقة أم وهم ؟ ، وهل هو قولٌ                 
  ..، أم خيدم العصبيات املذهبية ؟ ) سواٌء ألهل السنة أم الشيعة  ( خيدم السنة الشريفة

فاملعتزلـة والـشيعة    .. إنّ القول بأنّ األمة أمجعت على الصحيحني يرده الواقـع           
والظاهرية واإلباضية وغريهم ، ال يذهبون مذهب من يرى صحة كلّ ما يف الصحيحني              

 بالقليل ، ويكفي للقول بأنّ مقولة اإلمجاع على         ، وهؤالء يكونون جزءاً من األمة ليس      
وليسوا ) ص  ( أما القول بأنّ هؤالء ليسوا من أُمة حممد         .. الصحيحني ليست صحيحة    

) ص  ( باملسلمني فهو هراء ، ألنّ هؤالء يعتقدون بالقرآن الكـرمي وبرسـالة حممـد               
 إطار اإلسالم يعـين أنّ      ويقومون بشعائر اإلسالم وأركانه ، وبالتايل فإنّ إخراجهم من        

  ..اإلسالم هو كتب الصحاح اليت نتحدث عنها 
كما يزعم ، فكيف إذاً يـصلّون       ) ص  ( إذا كان هؤالء ال يؤمنون بسنة الرسول        

       ون وكيف وكيف ، أليـست       ..... الصبح ركعتني والظهر أربع ركعات ووكيف حيج
أن يبينها  ) ص  ( هللا تعاىل من رسوله     جزئيات هذه الشعائر هي السنة الشريفة اليت أراد ا        

  !!! ..؟)  ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم( للناس 
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إنّ جوهر املشكلة يكمن يف تقدمي العصبيات املذهبية والطائفية على منهج اهللا تعاىل             
هللا تعاىل ، وبالتايل تكفري اآلخر وتقييمه بناًء على بعده وقربه من هـذه              ، باسم منهج ا   

العصبيات وليس بناًء على بعده وقربه من حقيقة منهج اهللا تعاىل ، وبالتايل تفرقة الدين               
إىل مذاهب كلٌّ منها يضع جه املذهيب والطائفي وشيوخه وأئمته شركاء هللا تعاىل ، يف               

.. ( تعاىل به أال نفعل ذلك ، وبين لنا فيه أنّ هذا العمل شـرك               الوقت الذي أمرنا اهللا     
     ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونال تـا          ) ٣١(وٍب ِبمعاً كُلُّ ِحزوا ِشيكَانو مهقُوا ِدينفَر الَِّذين ِمن

   ) .. ٣٢ – ٣١: الروم ) ( لَديِهم فَِرحونَ 
وإىل الدين إالّ مبناظري مذهبيـة      ) رآن الكرمي   الق( فعدم النظر إىل كتاب اهللا تعاىل       

 على اآلخرين هـو تفرقـة       – ما مل يذكر صراحةً يف القرآن الكرمي         –ضيقة ، وفرض    
من هنا نرى أنّ مقولةَ إمجاع األمـة علـى مـا يف             .. للدين ، وبالتايل شرك باهللا تعاىل       

( باهللا تعاىل ورسوله    الصحيحني هي مقولة غري صحيحة ، وذلك باعتبار كلّ من يؤمن            
  ..وكتابه ويقوم بالشعائر مسلماً ) ص 

ولو طلّقنا عقولنا وأخرجنا اآلخرين من اإلطار اإلسالمي ألنهـم ال يعتقـدون             .. 
بصحِة كلِّ ما يف الصحيحني ، فسنرى أيضاً أنّ مقولةَ اإلمجاع على الصحيحني ليست              

  .. سأتناوله يف السطور التالية صحيحة حىت يف إطار أهل السنة واجلماعة ، وهذا ما
أبا حنيفة ، ومالك ، وأمحد ، والشافعي        ( ال أحد يستطيع القول بأنّ األئمة األربعة        

ليسوا من أهل السنة واجلماعة ، وال أحد يستطيع أن ينكر أنّ أبا حنيفة كان جنمـاً                 ) 
           ها الكثريون من أهل السنة واجلماعة ، وال    كبرياً يف مساء مدرسة الرأي اليت ذهب مذهب

أحد يستطيع أن ينكر أن أبا حنيفة خالف مضامني الكثري من األحاديث اليت نسبت إىل               
، ألنها تعارض صريح القرآن الكرمي والعقل واملنطق واهلدف الـذي           ) ص  ( الرسول  

نزل القرآن الكرمي من أجله ، وال أحد يستطيع أن ينكر أنّ األئمة اآلخـرين خـالفوا            
أيضاً ، وأعرضوا عنـها يف مـسائلهم        ) يف الصحاح   (  مضامني األحاديث    الكثري من 

  ..الفقهية 
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وما جيب أن نعلمه هو أنّ قولنا بإعراض األئمة عن بعض األحاديث ال نعـين بـه                 
إعراضهم  عن نصوص األحاديث بعد خترجيها على أيدي خمرجيها ، إنما نعين اإلعراض              

من املعلوم أنّ اإلمام أبا حنيفة النعمان عـاش         عن مضموا الذي أخرجه املخرجون ، ف      
 ١٧٩ – ٩٣( للهجرة ، وأنّ اإلمام مالك عاش يف الفترة          ) ١٥٠ – ٨٠( يف الفترة   

للـهجرة ، وأنّ     ) ٢٠٤ – ١٥٠( للهجرة ، وأنّ اإلمام الشافعي عاش يف الفتـرة          ) 
ـ  .. للـهجرة   ) ٢٤١ – ١٦٤( اإلمام أمحد بن حنبل عاش يف الفتـرة        اش بينمـا ع

 ٢٠٦( للهجرة ، وعاش اإلمام مسلم يف الفترة         ) ٢٥٦ – ١٩٤( البخاري يف الفترة    
  ..  للهجرة  ) ٢٦١ –

احلديث التايل مل يقـل بـصحة       ... وسأعرض فيما يلي بعضاً من هذه األحاديث        
  ..مضمونه أي من األئمة األربعة ، بل ذهبوا إىل نقيضه 

  :املية حسب ترقيم الع ) ٢٦٨٩( مسلم حديث رقم 
عن ابِن عباٍس قَالَ كَانَ الطَّلَاق علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه            ....... حدثَنا  (( 

                 ـنب ـرمةً فَقَـالَ عاِحدالثَّلَاِث و طَلَاق رمِخلَافَِة ع ِن ِمنيتنسكٍْر وأَِبي بو لَّمسِه ولَيع
  طَّاِب ِإنَّ النالْخ               ِهملَـيع اهنيـضأَم اةٌ فَلَوِفيِه أَن ملَه تكَان ٍر قَدلُوا ِفي أَمجعتاس قَد اس
 ِهملَيع اهضفَأَم.. ((  

 –فاألئمة األربعة ذهبوا مبا يناقض مضمون هذا احلديث ، ولذلك فالذي يقـول              
وقد خـالفهم ابـن حـزم        المرأته أنت طالق ثالثاً تبني منه بينونة كربى ،           –عندهم  

  ..الظاهري ، وجعفر الصادق ، وابن تيمية ، وابن قيم اجلوزية ، وغريهم 
إنّ مما يضع العقل يف الكف أنّ هذا احلديث الذي مل يأخذ مبضمونه الفقهاء األربعة               
، هو حديثٌ يوافق متاماً حيثيات الصياغة القرآنية اخلاصة ذه املسألة ، ويف هذا دليلٌ               

ى أنّ أحكام القرآن الكرمي وأدلّته مل تكن املعيار األول يف حتديد مصداقية احلديث ،               عل
  ..ومرجعية األحكام 
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،  ) ٢٢٩: البقـرة   )) ( الطَّـالق مرتـاِن     (( ملاذا مل يتم االنتباه إىل قوله تعـاىل         
بـارة الطـالق يف     ، اليت ال ميكنها أن تعين تكرار ع       )) مرتاِن  (( وبالتحديد إىل كلمة      

جملس واحد ، فلو كان األمر كما ذهب األئمة إليه لكانت هذه العبارة القرآنية علـى                
الفارق الكبري بـني    ) قصة الوجود   ( ، وقد بينت يف كتاب      ) الطالق اثنتان   ( الشكل  

)) ( ييتنا اثْنتـيِن    قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتيِن وأَح    (( الصياغتني ، وذلك حني شرح قوله تعاىل        
، وبينت الفارق بني هذه الصياغة القرآنية املطلقة ، وبني احتمـال ورود          ) ١١: غافر  

فعلى أي أسـاٍس  ) .. قالوا ربنا أمتنا مرتني وأحييتنا مرتني ( هذه الصياغة على الشكل  
نّ طالق الـثالث يف     وهل الذين ذهبوا إىل أ    !!! .. متّ رد هذا احلديث والعمل خبالفه ؟        

ليسوا من علماء األمة ؟     ) كجعفر الصادق وابن تيمية     ( جملس واحد يعد طلقة واحدة      
.. !!!  

أنا يف هذا السياق لست يف موضوع عرض هذا املوضوع الفقهي ، ولكن ما أُريد               
هل األئمة األربعة ليسوا من أهل السنة واجلماعة ، وهل ردهم ملـضمون هـذا        : قوله  
وهل إخراجهم من دائرة االعتـراف      !!! .. ث يخرجهم من اإلطار اإلسالمي ؟       احلدي

مبضمون هذا احلديث ال يؤثّر على إمجاع أهل السنة واجلماعة ، وهم األئمة البـارزون               
  !!! ..فأين هو اإلمجاع على كلِّ ما يف الصحيحني ؟ !!! .. يف صياغة فقه أهل السنة ؟ 
 بأنّ كلّ ما يف الصحيحني صحيح على رد الفقهـاء هلـذا           مثّ ملاذا مل حيتج املزمرون    

!!! .. بل ملاذا حيارب الكثري منهم كلّ من يريد األخذ ذا احلديث ؟             !!! .. احلديث ؟ 
  !!! ..فعلى أي ميزان يبنون أفكارهم ومعتقدام ؟ 

ورد أبو حنيفة مضمون حديٍث ورد يف صحيحي البخاري ومسلم ، وفيمـا يلـي          
حسب تـرقيم    ) ٦٣٦٩( يث يف صحيح البخاري ، الذي ورد حتت الرقم            نص احلد 

  :العاملية 
عن جدِه أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ خرجت جاِريـةٌ علَيهـا أَوضـاح             ....... حدثَنا  (( 

ي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وِبها      ِبالْمِدينِة قَالَ فَرماها يهوِدي ِبحجٍر قَالَ فَِجيَء ِبها ِإلَى النبِ         
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رمق فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فُلَانٌ قَتلَِك فَرفَعت رأْسها فَأَعاد علَيهـا   
 قَتلَِك فَخفَضت رأْسها فَدعا ِبِه      قَالَ فُلَانٌ قَتلَِك فَرفَعت رأْسها فَقَالَ لَها ِفي الثَّاِلثَِة فُلَانٌ         

  )) ..رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَتلَه بين الْحجريِن 
 ٢٢٢٧( ورد أبو حنيفة مضمون احلديث التايل يف صحيح البخاري ، حتت الرقم             

  :حسب ترقيم العاملية ) 
 سِمع أَبا هريرةَ رِضي اللَّه عنه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه صـلَّى             أَنه....... حدثَنا  (( 

                 الَـهم كرأَد نقُولُ مي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تِمعقَالَ س أَو لَّمسِه ولَيع اللَّه
 اٍن قَدسِإن ٍل أَوجر دِنِه ِعنيِرِه ِبعغَي ِبِه ِمن قأَح وفَه أَفْلَس.. ((  

حسب  ) ٢٠٠٤( ورد أبو حنيفة مضمون احلديث التايل يف صحيح البخاري رقم           
  :ترقيم العاملية 

قَالَ أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا             ....... حدثَنا  (( 
               كساَء أَما ِإنْ شهِلبتحأَنْ ي دعِن بيظَرِر النيِبخ هفَِإن دعا بهاعتاب نفَم منالْغوا الِْإِبلَ ورصت

  ....... )) ..وِإنْ شاَء ردها وصاع تمٍر 
ه وهـل رده ملـضامني هـذ      !! .. فهل أبو حنيفة ليس من أهل السنة واجلماعة ؟          

أم أنّ املنهج يعاير على أقوال الرجـال ، وال          !! .. األحاديث يضعه يف دائرة الكفر ؟       
أم أنّ فقه أيب حنيفة النعمان خارج ساحة سـنة          !!! .. يعاير الرجال أبداً على املنهج ؟       

  !!! ..  ؟ ) ص ( الرسول 
، وكان اإلمام مالك يضعف مضمون احلديث التايل يف صحيحي البخاري ومسلم            

  ..خنتار منهما احلديثني التاليني 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ١٦٧( البخاري 

عن أَِبي هريرةَ قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ ِإذَا             ....... حدثَنا  (( 
   ))شِرب الْكَلْب ِفي ِإناِء أَحِدكُم فَلْيغِسلْه سبعا 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٤٢٠( مسلم 
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عن أَِبي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم             ....... و حدثَنا   (( 
   )) ..طَهور ِإناِء أَحِدكُم ِإذَا ولَغَ ِفيِه الْكَلْب أَنْ يغِسلَه سبع مراٍت أُولَاهن ِبالتراِب

جاء احلديث وال أدري مـا      : ( ويف مضمون هذا احلديث كان يقول اإلمام مالك         
  !! ..؟) يؤكل صيده فكيف يكره لعابه : ( ، وكان يقول ) حقيقته 

  :ومل يأخذ اإلمام مالك مبضمون احلديث التايل يف الصحيحني 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ١٨١٦( البخاري 

ن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم            ع....... حدثَنا  (( 
 هِليو هنع امص امِه ِصيلَيعو اتم نقَالَ م(( .......  

  :حسب ترقيم العاملية  ) ١٩٣٥( مسلم حديث رقم 
ه عنها أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه          عن عاِئشةَ رِضي اللَّ   ....... و حدثَِني   (( 

 هِليو هنع امص امِه ِصيلَيعو اتم نقَالَ م لَّمسو.. ((  
أَلَّـا  (( وسبب عدِم أخذ مالك مبضمون هذا احلديث هو مناقضته لقول اهللا تعاىل             

 ٣٩ – ٣٨: النجم  )) ( س ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى      وأَنْ لَي  ) ٣٨( تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى     
.. (  

  :ومل يعترب اإلمام مالك مضمون ما جاء يف احلديث التايل 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ١٩٨٤( مسلم حديث رقم 

 أَنَّ رسولَ اللَِّه    عن أَِبي أَيوب الْأَنصاِري رِضي اللَّه عنه أَنه حدثَه        ....... حدثَنا  (( 
صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ من صام رمضانَ ثُم أَتبعه ِستا ِمن شواٍل كَانَ كَِصياِم الـدهِر            

.. (( .......  
  :ومل يعترب اإلمام مالك يف الرضاع مضمون ما جاء يف احلديث التايل 

  :يم العاملية حسب ترق ) ٢٦٣٤( مسلم حديث رقم 
عن عاِئشةَ أَنها قَالَت كَانَ ِفيما أُنِزلَ ِمن الْقُرآِن عشر رضـعاٍت            ....... حدثَنا  (( 

             لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر فِّيواٍت فَتلُومعٍس ممِبخ نِسخن ثُم نمرحاٍت يلُومعم



  ١٠             عدنان الرفاعياملهندس           وهم أم حقيقة... العصمة .. اإلمجاع 

  نهآِن     والْقُر أُ ِمنقْرا يته هي معارضة مضمون هـذا احلـديث ملطلـق           )) ِفيموحج ،
....... وأُمهاتكُم اللَّاِتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم ِمن الرضاعِة       (( ....... الصياغة القرآنية   

   ) ..٢٣: النساء )) ( 
رجه البخاري يف احلديث التايل     وعن قول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ، والذي أخ         

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٢٢٢( رقم 
عن عاِئشةَ قَالَت كُنت أَغِْسلُ الْجنابةَ ِمن ثَوِب النِبي صلَّى اللَّـه            ....... حدثَنا  (( 

هـذا  : ، قال اإلمام الشافعي  )) علَيِه وسلَّم فَيخرج ِإلَى الصلَاِة وِإنَّ بقَع الْماِء ِفي ثَوِبهِ     
  .. ليس بثابت عن عائشة 

ومعلوم أنّ الشافعية وكثريين من السابقني والالحقني جيهرون بالبسملة وذلـك           .. 
  :على الرغم من احلديث التايل وعلمهم مبضمونه 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٦٠٦( مسلم حديث رقم 
 ماِلٍك أَنه حدثَه قَالَ صلَّيت خلْف النِبي صلَّى اللَّـه           عن أَنِس بنِ  ....... حدثَنا  (( 

علَيِه وسلَّم وأَِبي بكٍْر وعمر وعثْمانَ فَكَانوا يستفِْتحونَ ِب الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني لَـا         
  ....... )) ..وِل ِقراَءٍة ولَا ِفي آِخِرها يذْكُرونَ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِفي أَ

  :ولننظر إىل احلديث التايل يف صحيحي خباري ومسلم .. 
   ) :٣٣٣٦( البخاري 

عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه             ....... حدثَِني  (( 
  ِلكهي لَّمسِه ولَيع         ـاسأَنَّ الن ـا قَـالَ لَـونرأْما تٍش قَالُوا فَميقُر ِمن يذَا الْحه اسالن 

 ملُوهزتاع(( .......  
   ) :٥١٩٥( مسلم 

قَالَ سِمعت أَبا زرعةَ عن أَِبي هريرةَ عن النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه             ....... حدثَنا  (( 
لَّمسو                ملُوهزتاع اسأَنَّ الن ا قَالَ لَونرأْما تٍش قَالُوا فَميقُر ِمن يذَا الْحِتي هأُم ِلكهقَالَ ي 

 (( .......  



  ١١             عدنان الرفاعياملهندس           وهم أم حقيقة... العصمة .. اإلمجاع 

لقد أورد هذا احلديث أيضاً اإلمام أمحد يف مسنده ، ولكن يف ايته يقول ابنه عبد                
 فَِإنه ِخلَاف الْأَحاِديِث عن النِبي صلَّى اللَّـه         اضِرب علَى هذَا الْحِديثِ   (( اهللا عن أبيه    

، وهاهو النص احلريف هلذا احلديث      )) علَيِه وسلَّم يعِني قَولَه اسمعوا وأَِطيعوا واصِبروا        
  :يف مسند أمحد 

   ) :٧٦٦٣( مسند أمحد .. 
ن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يهِلك أُمِتـي          عن أَِبي هريرةَ ع   ....... حدثَنا  (( 

هذَا الْحي ِمن قُريٍش قَالُوا فَما تأْمرنا يا رسولَ اللَِّه قَالَ لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم و قَـالَ                  
لْحِديِث فَِإنه ِخلَاف الْأَحاِديـِث عـن       أَِبي ِفي مرِضِه الَِّذي مات ِفيِه اضِرب علَى هذَا ا         

  )) ..النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يعِني قَولَه اسمعوا وأَِطيعوا واصِبروا 
  :وقد أستنكر أمحد بن حنبل احلديث التايل 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ١٨١٦( البخاري 
اِئشةَ رِضي اللَّه عنها أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           عن ع ....... حدثَنا  (( 

 هِليو هنع امص امِه ِصيلَيعو اتم نقَالَ م(( .......  
وهذه الرواية الواردة أيضاً يف صحيح مسلم كما رأينـا ، رد مـضموا معظـم                

و حنيفة ومالك مل يصح مضمون هذا احلديث عنـدمها ،           فأب.. الفقهاء ، ومل يأخذوا به      
وال يوجد عندمها صيام الويل عن امليت ، وعند أمحد يوجد استحباب صيام الويل عـن                

  .. امليت فقط يف صوم النذر 
وحىت شراح الصحاح مل يأخذوا ا على أنها نصوص ال يأتيها الباطل من بني يديها               

 املثال أورد اإلمام النووي يف مقدمة شرحه على صـحيح           وال من خلفها ، فعلى سبيل     
قـد  : (( فصل يف األحاديث املستدركة على البخاري ومسلم        : مسلم ، حتت عنوان     

استدرك مجاعة على البخاري ومسلم أحاديث أخالّ بشرطهما فيها ، ونزلت عن درجة             
  ..... )) ..ما التزمناه 
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وال يوجد مـن    ..  جداً ، وحتتاج إىل جملّدات       وال أُريد اإلطالة ، فاألمثلة كثرية     .. 
الفقهاء ، ومن مؤطِّري قواعد الفقه اإلسالمي ، من يأخذ احلديث كما يأخذ القـرآن               

(  من يقول بعصمِة أي بعد الرسـول      – من أهل السنة واجلماعة      –الكرمي ، وال يوجد     
ِبت أحد خالل التـاريخ أنّ      ، ومل يدع أحد من احملدثني أنّ عملَه معصوم ، ومل يث           ) ص  

األمة أمجعت على غري كتاب اهللا تعاىل ، وعلى غري السنة التفصيلية لكليات الـشعائر               
  ..الواردة يف كتاب اهللا تعاىل 

فهل األئمة األربعة ، وشراح األحاديث ، وغريهم الكثري من أهل السنة واجلماعة             
وهل خروجهم  !! .. الكفر والزندقة ؟    ، ليسوا من أهل السنة واجلماعة ، ويوصفون ب        

من دائرة من يعتقدون بصحة مضمون كلِّ ما يف الصحاح ، ال خيلُّ مبقولة إمجاع أهـل                 
  !!! ..السنة واجلماعة على صحة كلِّ ما ورد يف الصحيحني ؟ 

من هنا نرى أنّ مقولةَ اإلمجاع على صحيحي البخاري ومسلم ، هـي عـصبية       .. 
ك قائلوها حقيقة الصحيحني ، وال حقيقة السنة الشريفة ، وال مصلحة            مذهبية ، ال يدر   

  ..اإلسالم 
فهل القول بأنّ كلَّ الروايات يف الصحيحني صحيحة هو خدمة للسنة الـشريفة ؟              

وهل تقدمي بعض الروايات املناقضة لكتاب اهللا تعاىل على أنها من جوهر املنهج هـو           .. 
  !!! ..خدمةٌ هلذا املنهج ؟ 

يما خيص اجلانب الشيعي بالنسبة لعصمة آل البيت ، نرى أنّ هـذه املقولـة ال                وف
 ملقولـة   – من حيث العصبية املذهبيـة       –أساس هلا يف كتاب اهللا تعاىل ، وأنها موازية          

  ..عدالة الصحابة ، عند أهل السنة 
كتـاب اهللا   ف.. مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل وال لو مرة واحدة           ) آل البيت   ( العبارة  

)) ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء       (( تعاىل الذي نزله جلّ وعال تبياناً لكلِّ شيء         
أهل ( ال يوجد فيه تبيانٌ ملسألة آل البيت ، وما ورد فيه هو مصطلح               ) ٨٩: النحل  ( 
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بامرأة إبـراهيم عليـه     ، وقد ورد يف موضعني ، ضمن سياق قرآين يتعلّق مرة            ) البيت  
  ) ..ص ( السالم ، ومرة ضمن سياق قرآين يتعلّق بنساء النيب 

وامرأَته قَاِئمةٌ فَضِحكَت فَبشرناها    .. (( فامرأة إبراهيم عليه السالم من أهل البيت        
      قُوبعي اقحاِء ِإسرو ِمنو اقح٧١(ِبِإس (   ى أَأَِلدلَتيا وي ِلـي      قَالَتعذَا بهو وزجا عأَنو 

      ِجيبٌء عيذَا لَشخاً ِإنَّ هي٧٢(ش (          ـهكَاترباللَّـِه و تمحِر اللَِّه رأَم ِمن ِبنيجعقَالُوا أَت
 ِجيدم ِميدح هِت ِإنيلَ الْبأَه كُملَي٧٣ – ٧١: هود ))  ( ع.. (   

  .. البيت أيضاً من أهل) ص ( ونساء النيب 
 ))               ـعطْمِل فَيِبـالْقَو نعضخفَال ت نتقَياِء ِإِن اتسالن ٍد ِمنكَأَح نتلَس ِبياَء النا ِنسي

وقَرنَ ِفي بيـوِتكُن وال تبـرجن تبـرج       ) ٣٢(الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَوالً معروفاً        
اِهِليالْج             ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يمِإن ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز آِتنيالةَ والص نأَِقمِة الْأُولَى و

واذْكُرنَ ما يتلَى ِفي بيـوِتكُن ِمـن        ) ٣٣(عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهرياً       
   ) ..٣٤ – ٣٢: األحزاب )) ( كْمِة ِإنَّ اللَّه كَانَ لَِطيفاً خِبرياً آياِت اللَِّه والِْح

ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عـنكُم   (( إننا نرى يف هذا النص القرآين أنّ العبارة القرآنية          
(  خاص بنساء النيب     ، ترد يف قلب سياٍق قرآينٍّ     )) الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهرياً      

  ) ..أهل البيت ( من مفهوم ) ص ( ، وبالتايل ال ميكن استثناء نساء النيب ) ص 
إمنا يريد اهللا   : ( وإنّ ورود هذه العبارة القرآنية ذه الصيغة ، دون الصيغة التالية            

نيب ، ال يعين أبداً استثناء نساء ال      ) ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهريا        
  :من أهل البيت ، إنما كانت هذه الصياغة املطلقة لسببني ) ص ( 

 يف هذه الصياغة تدخل نساء النيب حتت مفهوم أهل البيت ، ويدخل غريهن ،               – ١
فلو كانت الصياغة القرآنية بصيغة املؤنث الحنصر مفهوم أهل البيت بنساء النيب فقـط        

يتجاوز نـساء الـنيب ، دون       ) ل البيت   أه( ففي هذه الصياغة نرى إطالقاً ملسألة       .. 
  ..استثنائهن من هذا املفهوم 
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 وردت هذه الصياغة القرآنية ذه احليثية ألنّ املسألة مسألةُ عرض وشرف ،             – ٢
على حد سواء   ) ذكوراً وإناثاً   ( وهذه املسألة م اجلميع ، نساء النيب والنيب وأهل بيته           

..  
تعين انتساباً إىل بيت النبوة والرسالة ، ونـساء         ))  الْبيِت   أَهلَ(( والعبارة القرآنية   

  حيملن شرف هذا االنتساب كما هو حال امرأة إبراهيم عليه الـسالم ،             ) ص  ( النيب
يـا  (( وكما تتبين خصوصيتهن عن باقي النساء يف بداية الصورة القرآنية اليت ندرسها             

( ، وحىت لو حملت معىن مكانياً فإنّ نساء النيب          ))  ِمن النساِء    ِنساَء النِبي لَستن كَأَحدٍ   
  ) ..ص ( ال ميكن استثنائهن ألن كن يعشن مع الرسول ) ص 

واذْكُرنَ (( ،  )) وقَرنَ ِفي بيوِتكُن    (( ونسب البيوت إليهن يف العبارتني القرآنيتني       
     وِتكُنيلَى ِفي بتا يمن أهل البيت ، ففي القرآن الكـرمي           ، ال   )) م يعين أبداً استثناءهن

يا (( ينسب بيت الزوجية إىل املرأة ، ويف الصورة القرآنية التالية ألكرب دليٍل على ذلك               
اللَّـه ربكُـم ال   أَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ واتقُـوا     

 نجرخال يو وِتِهنيب ِمن نوهِرجخ١: الطالق ....... ))  ( ت .. (   
ولذلك فالقول بأن نساء النيب مستثنيات من مفهوم أهل البيت هـو قـولٌ غـري                
صحيح ، ترده الصياغة القرآنية اخلاصة ذه املسألة ، من مجيع الزوايا اليت ننظر مـن                

  ..ا إىل كتاب اهللا تعاىل خالهل
والقول بأنّ أهل البيت معصومون استناداً على ارتباط اإلرادة اإلهليـة بإذهـاب             

ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم         (( الرجس عنهم وتطهريهم    
: (( فالذي يريده اهللا تعاىل هلم هـو        .. ضاً  ، هو قولٌ يرده القرآن الكرمي أي      )) تطِْهرياً  

    سجالر كُمنع ذِْهبطِْهرياً   ((  ،  )) ِليت كُمرطَهيوهاتـان املـسألتان ال ميكـن        )) و ،
  ..حصرمها بالعصمة من اخلطأ يف التبليغ 

 هو العصمة ،    – يف هذا النص القرآين      –ولو فرضنا جدالً أنّ الذي يريده اهللا تعاىل         
تتعلّـق  ( ألنّ اإلرادة هنا يف هذا النص شرعية        .. ا اقتضى ذلك حتمية هذه العصمة       مل
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تتعلّق بإجيـاد األشـياء   ( وليست كونية ) باملنهج الذي يريد اهللا تعاىل من عباده اتباعه      
  ) ..املادية يف ساحة املادة واملكان والزمان 

ِإنمـا أَمـره ِإذَا     (( اد األشياء يف عامل اخللق      ففي اإلرادة اإلهلية الكونية املتعلّقة بإجي     
، نرى حتمية إجياد هذه األشياء       ) ٨٢: يـس  )) ( أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ        

 أنّ اهللا تعاىل يقـول  – يف هذه اآلية الكرمية –اليت أراد اهللا تعاىل إجيادها ، ولذلك نرى       
  ) ..إذا أراد أمراً ( ومل يقل )) اً ِإذَا أَراد شيئ(( 

بينما يف اإلرادة اإلهلية الشرعية ، ال نرى حتمية وقوع األمور اليت يريها اهللا تعاىل               
 كما بينت يف    –للبشر ، وال نرى حتمية متثّل البشر حبيثيات هذه اإلرادة ، وهذا يتعلّق              

متحان البشر امتحاناً عـادالً حكيمـاً ،    باحلكمة اإلهلية يف ا–) القدر ( النظرية الثانية   
وبامتالك اإلنسان إلرادة حرة ، يستطيع من خالهلا خمالفة اإلرادة الشرعية اليت يأمر ا              

  ..اهللا تعاىل من خالل رساالته إىل البشر 
يِريـد اللَّـه   .. (( اهللا تعاىل يريد أن يهدينا سنن الذين من قبلنا ، وأن يتوب علينا              

يبِلي             ِكيمح ِليمع اللَّهو كُملَيع وبتيو ِلكُمقَب ِمن الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم النساء ) ( ن
فهل مجيع البشر اهتدوا ونالوا ثواب التوبة ، ومتثّلوا مضمون هـذه اإلرادة          ) .. ٢٦: 

  !!! ..الشرعية هللا تعاىل ؟ 
(( بتعاد عن عرض الدنيا الـذي نـركض وراءه          اهللا تعاىل يريد لنا اآلخرة ، واال      

فهل كلّ البشر عملوا     ) .. ٦٧: األنفال  )) ( تِريدونَ عرض الدنيا واللَّه يِريد الْآِخرةَ       
  !!! ..مبقتضيات هذه اإلرادة اإلهلية ؟ 

نساء الـنيب   ( كذلك األمر بالنسبة لإلرادة اإلهلية بإذهاب الرجس عن أهل البيت           
فبمقدار التزام أهل البيت بإرادة اهللا تعاىل الشرعية وعملهم         .. ، وبتطهريهم   ) غريهن  و

مبقدمات إذهاب الرجس والتطهري ، يذهب عنهم الـرجس ويتطهـرون ، والعكـس           
  ..بالعكس 
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ِإنما يِريـد اللَّـه     (( يف بداية الصورة القرآنية     )) ِإنما  (( واحلصر الذي تبينه كلمة     
طِْهرياً        ِليت كُمرطَهيِت ويلَ الْبأَه سجالر كُمنع يتعلّـق حبـصر حتقّـق اإلرادة       )) ذِْهب

الشرعية املعنية يف هذه الصورة القرآنية من خالل االلتزام باألحكام اإلهلية املبينـة يف               
  ..النص القرآين احمليط ذه الصورة القرآنية 

 بصيغة املضارع تؤكّد صـحة مـا        –ه الصورة القرآنية     يف هذ  –وورود اإلرادة   
نذهب إليه ، فإرادة التطهري وإذهاب الرجس مسألة تفاعٍل مستمر ، يتعلّق بالعمـل يف               

فاهللا تعاىل  .. حتقيق األحكام احمليطة بالنص ، واليت تؤدي إىل الطهارة وإذهاب الرجس            
إنّ : ( ، ومل يقـل  )  وطهركم تطهرياً إنّ اهللا أذهب عنكم الرجس آل البيت   : ( مل يقل   

  ) ..اهللا عصمكم آل البيت 
هي يف جانب الرسالة ، املتعلّق بالوحي من اهللا تعاىل          ) ص  ( وحىت عصمة الرسول    

يبـين   ) ١١٠: الكهف  ..... )) ( قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحى ِإلَي        (( ، فقوله تعاىل    
تبين اجلانـب البـشري     )) قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم      (( ارة القرآنية   هذه احلقيقة ، فالعب   

لبعضهم وعاتبـه اهللا    ) ص  ( ، وهو ذاته اجلانب الذي أذن به الرسول         ) ص  ( للرسول  
تعلَـم  عفَا اللَّه عنك ِلم أَِذنت لَهم حتى يتبين لَك الَِّذين صـدقُوا و            (( تعاىل على ذلك    

  الْكَاِذِبني ) ((  ٤٣: التوبة (      ةبينما العبارة القرآني ، ))    ى ِإلَـيوحن جانـب    )) يتبـي
، وال شك أنّ وحي تبليغ      ) ص  ( الرسالة الذي هو اجلانب املعصوم يف شخص الرسول         

، حيث يقول تعاىل    ) ص  ( الرسالة انتهى عند اكتمال نزول هذه الرسالة على الرسول          
الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْأسالم ِديناً           ...... (( .

   ) .. ٣: املائدة ....... )) ( 
وهكذا نرى أنّ مفهوم عصمة آل البيت عند الشيعة ، ال خيتلف عن مفهوم عدالة               

لعصبيات املذهبية اليت جتعل التـاريخ معيـاراً        الصحابة عند السنة ، وأنّ كالمها وليد ا       
  ..للحق ال العكس 
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ال ) ص  ( أي عصمة وأي عدالة وأي تزكية ميكننا اجلزم ا ، إذا كان الرسـول               
يعلم الذين مردوا على النفاق ممن كانوا يعيشون معه يف بلٍد واحد ، وربمـا يـصلّون                 

وِمن أَهِل الْمِدينِة مردوا علَى النفَاِق      .. (( يه  خلفه مباشرة ، وربما من أقرب املقربني إل       
 مهلَمعن نحن مهلَمع١٠١: التوبة )) ( ال ت.. (   

) .. (( ص ( اهللا تعاىل حدد لنا األسوة احلسنة جبانب الرسالة يف شخص الرسـول      
        ةٌ ِلمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَقَد        اللَّه ذَكَرو الْآِخر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي ن

ومل يشر إىل هذه األسوة ملن دونه ، ويف هـذا بيـان              ) .. ٢١: األحزاب  )) (  كَِثرياً  
  ..صريح على عدم اجلزم بعصمة أحٍد بعده ، وبعدالة أي أحد بعده 

واألهم من كلّ ذلك أنّ اهللا تعاىل بين لنا يف كتابه الكرمي ، أنّ أي حديٍث ملا هـو                   
( دون اهللا تعاىل ، من املمكن أن حيمل اخلطأ ، وإالّ كيف نفهم قول اهللا تعاىل لرسـوله                   

ا وتعلَم الْكَـاِذِبني    عفَا اللَّه عنك ِلم أَِذنت لَهم حتى يتبين لَك الَِّذين صدقُو          ) .. (( ص  
ونادى نوح ربه فَقَـالَ     .. (( وكيف نفهم النص القرآين التايل       ) .. ٤٣: التوبة  )) ( 

            اِكِمنيالْح كَمأَح تأَنو قالْح كدعِإنَّ وِلي وأَه ِني ِمنِإنَّ اب ب٤٥(ر (    هِإن وحا نقَالَ ي
  ِلكأَه ِمن سكُونَ                لَيأَنْ ت ي أَِعظُكِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيأَلِْن مساِلٍح فَال تص رلٌ غَيمع هِإن 
   اِهِلنيالْج ِلي               ) ٤٦(ِمن ِفرغِإلَّا تو ِلي ِبِه ِعلْم سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ ِبكي أَعِإن بقَالَ ر

الْخ ِمن ِني أَكُنمحرتو ٤٧ – ٤٥: هود ))  ( اِسِرين.. (   
إنّ العصمة يف الرسل مجيعاً عليهم السالم تكمن يف جانب تبليـغ الرسـالة الـيت          
حيملوا ، ويف اتصاهلم املباشر مع الوحي ، أما يف جانبهم البشري ، فقد رأينا كيـف                 

 هو رسالة   فالعصمة تكمن يف حيثيات الوحي الذي     .. أنهم بشر حيملون إمكانية اخلطأ      
قُـلْ  .. (( اهللا تعاىل للبشر ، وهم ليسوا أكثر من أمناء يف محل هذه الرسالة إىل البشر                

 ى ِإلَيوحي ِمثْلُكُم رشا با أَنم١١٠: الكهف )) ( ِإن.. (   
 – عند الـسنة  – وعدالة الصحابة – عند الشيعة   –وبالتايل فإنّ عصمة آل البيت      

  .. ، والعقل واملنطق ، وحىت التاريخ ينقضها القرآن الكرمي
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 بعصمة آل البيت ، وبعدالة الصحابة ، فما الذي يؤكّد           – جدالً   –وحىت لو سلّمنا    
إذا كان الرسول   .. لنا أنّ األقوال املنسوبة إليهم قد نقلت إلينا دون زيادٍة أو نقصان ؟              

ة والشيعة على حد سواء     عند السن ( قد متّ تلفيق الروايات الكاذبة ونسبها إليه        ) ص  ( 
  !!! ..، فكيف مبن هم دونه ؟ ) 

هو جعل  ) على حد سواء    ( ومما دفع عجلة التعصب الفكري عند السنة والشيعة         
قوة الدفع الفكري وإنتاجه عند كلِّ طرف رهينة لردود األفعال على ما يقوله الطرف              

لطرفني ، حىت أصبحت معياراً حىت      اآلخر ، وبالنتيجة تعمقت العصبيات املذهبية عند ا       
ونتيجة لذلك أصبح نقد الروايـات عنـد        .. إلدراك دالالت بعض النصوص القرآنية      

أهل السنة سبباً لتكفري ناقدها ، ولتصنيفه باخلارج من مذهب السنة إىل مذهب الشيعة              
 ) ص( ، وأصبح نقد عصمة آل البيت وبعض الروايات املنسوبة إليهم ، وإىل الرسول              

 لتكفري الناقد وتصنيفه باخلروج من مذهب الشيعة إىل مذهب السنة           – أيضاً   –، سبباً   
  ..وكأنّ األمة فقدت صواا ، ووضعت مذاهبها ورجاالا مكان منهج اهللا تعاىل .. 

بالنتيجة ساقت العصبيات املذهبية والطائفية األمةَ ليتمثّل معظم أبنائها قول اهللا           .. 
ِإنَّ الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعاً لَست ِمنهم ِفي شيٍء ِإنما أَمرهم ِإلَـى              ( .. (تعاىل  

   ) ..١٥٩: األنعام )) ( اللَِّه ثُم ينبئُهم ِبما كَانوا يفْعلُونَ 
 وساقتهم أيضاً ليتعامل معظمهم مع بعضهم داخل جسد األمة ، ومع اآلخر خارج            

وفق وصف اهللا تعاىل لألقوام السابقني يف اآلية الكرمية         ) فكراً وحياةً وثقافة    ( جسدها  
وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِلرسِلِهم لَنخِرجنكُم ِمن أَرِضنا أَو لَتعودنَّ ِفـي ِملَِّتنـا             .. (( التالية  

   ) ..١٣: إبراهيم ))  ( ِمني فَأَوحى ِإلَيِهم ربهم لَنهِلكَن الظَّاِل
واملشكلة الكربى تكمن يف تفرغ الكثريين من الذين حيسبون أنفسهم معيار منهج            
اهللا تعاىل ، للتنظري ولتسويق العصبيات املذهبية واخلصوصيات التارخيية على أنها جوهر            

ود األفعـال ،    املنهج ، وذلك عند كلّ املذاهب والطوائف ، مما خيلق فكراً مادتـه رد             
ومركبه األنا الشخصية واملذهبية ، ونتيجته اليت جيهلها هؤالء املنظّرون الـشرك بـاهللا              
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وال .. (( تعاىل من خالل تقدمي التاريخ برجاالته ومذاهبهم شركاء هللا تعاىل ومنهجـه             
    ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونوا      ) ٣١(تكَانو مهقُوا ِدينفَر الَِّذين ِمن     ِهميا لَدٍب ِبمعاً كُلُّ ِحزِشي

   ) ٣٢ – ٣١: الروم )) ( فَِرحونَ 
ولندع هذا الكالم النظري قليالً ، ولنعد إىل الصحيحني ، وإىل بعض النـصوص              
املنسوبة إىل آل البيت ، ونقف عند بعض الروايات فيهما لنرى هل هي صحيحة أم ال                

  ..  على أنها من املنهج –منظار منطقي  من أي –، وهل من املمكن النظر إليها 
ولو فرضنا جدالً أنَّ األئمة األربعة وغريهم مل يعترضوا على مضمون أي حديٍث يف              

 تقدس كتاب اهللا تعـاىل وتعتـربه        –الصحاح ، فهل من املمكن أن نتصور إمجاع أمٍة          
رقيم العاملية  حسب ت  ) ٤٥٩٥(  على احلديث التايل يف صحيح البخاري رقم         –حمفوظاً  

قَالَ سأَلْت أُبي بن كَعٍب قُلْت يا أَبا الْمنِذِر ِإنَّ أَخاك ابن مـسعوٍد              ....... حدثَنا  : (( 
 فَقَـالَ أُبـي     – املقصود بكذا وكذا أنّ املعوذتني ليستا من القرآن          –يقُولُ كَذَا وكَذَا    

لَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ ِلي ِقيلَ ِلي فَقُلْت قَالَ فَنحن نقُولُ كَمـا             سأَلْت رسولَ اللَِّه صلَّى ال    
        لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسوورد هذا احلـديث أيـضاً يف صـحيح         )) .. قَالَ ر

لْت قَالَ سـأَ  ....... حدثَنا  : (( حسب ترقيم العاملية     ) ٤٥٩٤( البخاري حتت الرقم    
أُبي بن كَعٍب عن الْمعوذَتيِن فَقَالَ سأَلْت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ ِقيـلَ                

             لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا قَالَ رقُولُ كَمن نحفَن وقد أورد اإلمام    )) ِلي فَقُلْت ،
حـسب تـرقيم     ) ٢٠٢٤٥( ه هذا احلديث بصورة أوضح حتت الرقم        امحد يف مسند  

قَالَ كَانَ عبد اللَِّه يحك الْمعوذَتيِن ِمن مـصاِحِفِه ويقُـولُ        ....... حدثَِني  : (( العاملية  
         دحو شمالَى قَالَ الْأَععتو كارباِب اللَِّه تِكت ا ِمنتسا لَيمهِن       ِإنب يأُب نع ِزر نع اِصما عثَن

 قَالَ فَِقيلَ ِلي فَقُلْت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسا رمهنا عأَلْنٍب قَالَ سكَع .. ((  
وإن اختيار ابن مسعود وأُيب للتلبيس على لساما ، يف الصحيحني ، ليس اختياراً              

بأخـذ القـرآن    ) ص  ( رجالن مها من الرجال الذين أمر الرسول        عشوائياً ، فهذان ال   
عنهم ، وذلك يف الصحيحني ذاما ، وخنتار احلديث التايل من صـحيح البخـاري ،                
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سـِمعت  ....... حـدثَنا   : (( حسب ترقيم العاملية     ) ٤٦١٥( الذي يرد حتت الرقم     
ولُ خذُوا الْقُرآنَ ِمن أَربعٍة ِمن عبِد اللَّـِه بـِن مـسعوٍد            النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُ     

وعبد اهللا ابن مسعود الذي اختري للتلبيس       )) .. وساِلٍم ومعاِذ بِن جبٍل وأُبي بِن كَعٍب        
على لسانه ، يقسم يف الصحيحني أنه أعلم الناس بكتاب اهللا تعاىل ، وهذا حـديث يف                 

قَالَ عبد اللَِّه   ....... حدثَنا  : (( يؤكد ذلك    ) ٤٦١٨( لبخاري حتت الرقم    صحيح ا 
                   ـنأَي لَما أَعاِب اللَِّه ِإلَّا أَنِكت ةٌ ِمنورس ِزلَتا أُنم هرغَي اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَهو هنع اللَّه ِضير

     ِكت ةٌ ِمنآي ِزلَتلَا أُنو ِزلَتـي             أُنِمن لَما أَعدأَح لَمأَع لَوو ِزلَتأُن ِفيم لَما أَعاِب اللَِّه ِإلَّا أَن
  )) .. ِبِكتاِب اللَِّه تبلِّغه الِْإِبلُ لَرِكبت ِإلَيِه 

ولذلك نرى أنّ الشيخ حممد الغزايل يصف هذا التلبيس على لسان ابن مسعود يف              
ومـن  : [[ فيقول بـاحلرف الواحـد       ) ١٤٧: ( فحة  ، ص ) تراثنا الفكري   ( كتابه  

               ي أعـدالقرآن الكرمي ، بل إن الروايات السخيفة أن جيازف شخص بإثبات آثاٍر متس
ذلك من السفه املنكور ، أليس من املضحك أن ينسب إىل ابن مسعود أنه أنكر كـون                 

ة هذا احلد من اخلساسة     أتبلغ احلفاوة باملرويات التافه   .. املعوذتني من القرآن الكرمي ؟      
أحياناً خييل إيل أنّ أصحاب املساند مجعوها أوالً مسودات تضم كلّ ما قيل ،              !!! .. ؟  

ومن أمثلـة   !! .. على أن ميحو منها بعد ذلك األساطري مثّ ماتوا قبل أن يتموا أعماهلم              
ن عاِئشةَ  ع....... حدثَنا   ) : (( ٢٥١١٢( ذلك ما جاء يف مسند أمحد ، حديث رقم          

زوِج النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَت لَقَد أُنِزلَت آيةُ الرجِم ورضعات الْكَِبِري عـشرا               
               ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسكَى رتا اشِتي فَلَميِريٍر ِفي بس تحقٍَة ترِفي و تفَكَان 

  )) ]] .. تشاغَلْنا ِبأَمِرِه ودخلَت دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها 
واملشكلة األكرب أننا جند من     !!! .. فأي إمجاٍع ميكننا تصوره على هكذا أحاديث ؟         

يدافع عن صحة هذه األحاديث ، ويتهم من يشكّك ا بالكفر والزندقة واخلروج من              
  ..اإلسالم 



  ٢١             عدنان الرفاعياملهندس           وهم أم حقيقة... العصمة .. اإلمجاع 

 لتشكّك املسلمني بكتـاب اهللا      – يف الصحاح وغريها     –اليت وضعت   واألحاديث  
  : تعاىل ، ليست قليلة ، نورد منها احلديثني التاليني 

حـدثَنا  : (( حسب تـرقيم العامليـة       ) ٤٥٦٣: ( صحيح البخاري حديث رقم     
بهم فَوجدهم فَقَالَ أَيكُم يقْرأُ     قَالَ قَِدم أَصحاب عبِد اللَِّه علَى أَِبي الدرداِء فَطَلَ        ....... 

                هتـِمعس فةَ قَالَ كَيلْقَموا ِإلَى عارفَظُ فَأَشأَح كُما قَالَ فَأَيِد اللَِّه قَالَ كُلُّنباَءِة علَى ِقرع
أَشهد أَني سِمعت النِبي صـلَّى      يقْرأُ واللَّيِل ِإذَا يغشى قَالَ علْقَمةُ والذَّكَِر والْأُنثَى قَالَ          

اللَّه علَيِه وسلَّم يقْرأُ هكَذَا وهؤلَاِء يِريدوِني علَى أَنْ أَقْرأَ وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى واللَِّه               
 مهاِبعلَا أُت .. ((  

سـِمع  ....... ثَِني حد: (( حسب ترقيم العاملية  ) ٤١٤٥( البخاري حديث رقم   
ابن عباٍس يقْرأُ وعلَى الَِّذين يطَوقُونه فَلَا يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني قَالَ ابـن عبـاٍس                

  ....... )) .. لَيست ِبمنسوخٍة 
 فأي إمجاٍع ميكننا تصوره على روايات حتذف الكلمات وتـضيفها إىل كتـاب اهللا             

وإنّ حماوالت التربير بأنّ هذه قراءات تفسريية هي حماوالت لذر الرماد يف           !! .. تعاىل ؟   
، وعلـى  ) واللَِّه ال أُتـاِبعهم   ( العيون ، فما لبس على لسان علقمة يف احلديث األول           

، يرد هـذه التربيـرات مـن        ) لَيست ِبمنسوخٍة   ( لسان ابن عباس يف احلديث الثاين       
  ..اسها أس

، طباعـة  ) أصول الكايف : ( ولننظر إىل النص التايل الذي ننقله حبرفيته من كتاب          
عدة من أصحابنا ، عن أمحد       : [[ ٢٣١: دار األضواء يف بريوت ، اجلزء األول ، ص          

سألت أبا جعفر عن قول     : بن حممد بن أيب نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة قال               
النيب الـذي يـرى يف   : ما الرسول وما النيب ؟ قال  ) كَانَ رسوالً نِبياً    و( اهللا عز وجل    

منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك ، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى يف املنام              
يسمع الصوت وال يرى وال يعاين امللك       : اإلمام ما مرتلته ؟ قال      : ويعاين امللك ، قلت     

  )) ]] ..ا أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل وال نِبي وال حمدث وم(( ، مثّ تال هذه اآلية 
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، وهـذا   )) وال حمـدث    ((  زيادة كلمتني مها     – يف هذه القراءة     –بالنتيجة نرى   
  ..خمالف لصريح القرآن الكرمي ، وحلفظ اهللا تعاىل له 

مـن الثابـت أنّ     أليس من الثابت أن أبا سفيان أسلم سنة فتح مكة ، وأليس             .. 
تزوج أم حبيبة بنت أيب سفيان سنة ست أو سبع للهجرة ، أي قبـل               ) ص  ( الرسول  

 ميكن لألمة أن جتمع على صـحة        – أمام هذا الثابت     –إسالم أيب سفيان ، فكيف إذاً       
: حسب ترقيم العاملية ؟      ) ٤٥٥٧( احلديث التايل الوارد يف صحيح مسلم حتت الرقم         

ابن عباٍس قَالَ كَانَ الْمسِلمونَ لَا ينظُرونَ ِإلَى أَِبـي سـفْيانَ ولَـا              .... ...حدثَِني  (( 
يقَاِعدونه فَقَالَ ِللنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يا نِبي اللَِّه ثَلَاثٌ أَعِطِنيِهن قَالَ نعـم قَـالَ                 

   مأَجِب ورالْع نسِدي أَحِعن          معا قَالَ نكَهجوانَ أُزفْيأَِبي س تةَ ِبنِبيبح أُم لُه .. (( .......
)) ِعنِدي أَحسن الْعرِب وأَجملُه أُم حِبيبةَ ِبنت أَِبي سـفْيانَ           (( كيف يقول أبو سفيان     

ـ        ) ص  ( وهي ليست عنده ، ويعرض على الرسول         ة أن يزوجه إياهـا ، وهـي زوج
، وهل مـن املمكـن   !!!!! قبل هذا العرض منذ فترة تقدر بالسنني ؟       ) ص  ( للرسول  

!!!!! ألم حبيبة حىت جميء أيب سفيان ؟        ) ص  ( لعاقل أن يتصور بطالن زواج الرسول       
..  

، اجلـزء األول ،     ) أصول الكايف   ( ولننظر إىل النص التايل الذي ننقله من كتاب         
 وحممد بن احلسن ، عن سهل بن زياد ، عن حممـد بـن            علي بن حممد   : [[ ٢٥٢ص  

احلسن بن مشّون ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األصم ، عن عبد اهللا بن القاسم ، عـن                    
اللَّه نور  : (( قال أبو عبد اهللا عليه السالم يف قوله تعاىل          : صاحل بن سهل اهلمداين قال      

)) ِفيها ِمـصباح    (( فاطمة عليها السالم ،     )) ِمشكَاٍة  السماواِت والْأَرِض مثَلُ نوِرِه كَ    
)) الزجاجةُ كَأَنهـا كَوكَـب دري       (( احلسني ،   )) الِْمصباح ِفي زجاجٍة    (( احلسن ،     

إبراهيم عليه  )) يوقَد ِمن شجرٍة مباركٍَة     (( فاطمة كوكب دري بني نساء أهل الدنيا ،         
يكَـاد زيتهـا    (( ال يهودية وال نصرانية ،        )) زيتونٍة ال شرِقيٍة وال غَرِبيٍة       (( السالم ، 
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إمام منها بعد   )) ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نوٍر        (( يكاد العلم ينفجر ا ،      )) يِضيُء  
  ............ ]] ..اهللا لألئمة من يشاء ، يهدي )) يهِدي اللَّه ِلنوِرِه من يشاُء (( إمام ، 

، اجلـزء   ) أصول الكـايف    ( ولننظر إىل النص التايل الذي ننقله حبرفيته من كتاب          
حممد بن حيىي ، عن أمحد بن حممد ، عن ابن حمبوب ، عـن أيب   : [[ ٢٧٣األول ، ص    

الَِّذين آتينـاهم   (( : سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن قول اهللا عز وجل            : والّد قال   
  ]] ..هم األئمة عليهم السالم : قال )) الِْكتاب يتلُونه حق ِتالوِتِه أُولَِئك يؤِمنونَ ِبِه 

علي  : [[ ٢٧٤ولننظر إىل النص التايل الذي ننقله حبرفيته من ذات املرجع ، ص             
يم بن عبد احلميد ، عن موسى بن        بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن إبراه            

: (( أكيل النمريي ، عن العالء بن سيابة ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف قوله تعـاىل                   
 مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يذَا الْقُريهدي إىل اإلمام : قال )) ِإنَّ ه.. [[  

 : [[ ٣٣٦ أيضاً ، ص     ولننظر إىل النص التايل الذي ننقله حبرفيته من ذات املرجع         
احلسني بن حممد ، عن معلّى بن حممد ، عن احلسن بن علي الوشاء ، عن أمحد بن عمر                   

ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تـؤدوا      : (( سألت الرضا عليه السالم عن قول اهللا عز وجل          : قال  
وآله أن يـؤدي اإلمـام      ) ص  ( هم األئمة من آل حممد      : قال  )) الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها    

  ]] .. األمانة إىل من بعده وال خيص ا غريه وال يزويها عنه 
إننا نرى تلبيس النص القرآين دالالت ال حيملها ال من قريـب وال مـن بعيـد ،                  
وتأطري دالالته يف أُطر مذهبية ضيقة ، ال تؤدي يف النهاية إالّ إىل اإلعراض عن مراد اهللا                 

  ..كتابه الكرمي تعاىل يف 
حسب ترقيم   ) ٣٤٣٥( أليس احلديث التايل الوارد يف صحيح مسلم حتت الرقم          

العاملية حديثاً سياسياً ال عالقة له باملنهج ، مت وضعه بأمٍر مـن اجلالديـن والفراعنـة                 
قُلْت يا  ....... و حدثَِني   : (( خلدمتهم ، وحىت يعطوا جهم الفرعوين صبغة مقدسة ؟          

سولَ اللَِّه   ر .......           قُوميسِتي ونونَ ِبسنتسلَا يو ايدونَ ِبهدتهةٌ لَا يِدي أَِئمعكُونُ بقَالَ ي
ِفيِهم ِرجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياِطِني ِفي جثْماِن ِإنٍس قَالَ قُلْت كَيف أَصنع يا رسـولَ               
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  كْتراللَِّه ِإنْ أَد             عـمفَاس الُكأُِخذَ مو كرظَه ِربِإنْ ضِللْأَِمِري و ِطيعتو عمسقَالَ ت ذَِلك 
 أَِطعو.. ((  

، اجلزء األول ،    ) أصول الكايف   ( أليس النص التايل الذي ننقله حبرفيته من كتاب         
 كـرم اهللا     ، نصاً متّت صياغته يف كهوف العصبيات املذهبية ، وتلبيسه لعلي           ٥٩٩ص  

وال : (( أنّ أمري املؤمنني عليه السالم قال أليب بكـر يومـاً       .. [[ ..... تعاىل وجهه ؟    
] أنّ  [ وأشهد  )) تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ             

 ، فأيقن إذا جاءك فإنّ الشيطان غري متخيل به          مات شهيداً واهللا ليأتينك   ) ص  ( حممداً  
يا أبا بكر آمن بعلي وبأحد      : وآله فقال له    ) ص  ( ، فأخذ علي بيد أيب بكر فأراه النيب         

عشر من ولده ، إنهم مثلي إالّ النبوة ، وتب إىل اهللا مما يف يدك ، فإنه ال حق لك فيه ،                      
  ]] .. مثّ ذهب فلم ير : قال 

 ته من كتاب        أليس النصل ،    ) أصول الكايف   (  التايل الذي ننقله حبرفياجلـزء األو
أمحد بن مهران   : [[  ، هو نص موضوع يسيء إىل علي كرم اهللا تعاىل وجهه             ٢٧٧ص  

، عن حممد بن علي ، عن أيب عبد اهللا الصامت ، عن حيىي بن مساور ، عن أيب جعفـر                     
: قال  )) فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ      : (( عليه السالم أنه ذكر هذه اآلية       

  ]] ..هو واهللا علي بن أيب طالب عليه السالم 
  قُـلْ ال   .. (( ال يعلم الغيـب     ) ص  (  أنّ الرسول    – يف كتاب اهللا تعاىل      –معلوم

 أَقُولُ لَكُم ِإني ملَك ِإنْ أَتِبع ِإلَّا مـا          أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه وال أَعلَم الْغيب وال        
قُلْ (( ،   ) ٥٠: األنعام  )) ( يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي الْأَعمى والْبِصري أَفَال تتفَكَّرونَ          

        لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شاً ِإلَّا مرال ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكال أَم   ِمـن تكْثَرـتلَاس بيالْغ 
،  ) ١٨٨: األعراف  )) ( الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإلَّا نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ            

 ))                لَـكـي مال أَقُولُ ِإنو بيالْغ لَمال أَعاللَِّه و اِئنزِدي خِعن ال أَقُولُ لَكُمو (( ..... )
قُلْ ما كُنت ِبدعاً ِمن الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي وال ِبكُم ِإنْ أَتِبع               (( ،   ) ٣١: هود  

          ِبنيم ِذيرا ِإلَّا نا أَنمو ى ِإلَيوحا ي٩: األحقاف  )) ( ِإلَّا م (    يف كتـاب اهللا     –، ومعلوم 
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((  الذين مردوا على النفاق من أهل املدينـة          مل يكن يعلم  ) ص  (  أنّ الرسول    –تعاىل  
    ـمهلَمعفَـاِق ال تلَى النوا عدرِة مِدينِل الْمأَه ِمناِفقُونَ وناِب مرالْأَع ِمن لَكُموح نِممو

،  ) ١٠١: لتوبـة   ا)) ( نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتيِن ثُم يردونَ ِإلَى عذَاٍب عِظـيٍم           
يف النص التايل   ) ص  ( فكيف إذاً ميكننا أن نصدق الكالم املوضوع على لسان الرسول           

علـي   : [[ ٥١١، اجلزء األول ، ص      ) أصول الكايف   ( الذي ننقله حبرفيته من كتاب      
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن احلسن بن سيف ، عن أبيه ، عمن ذكره عن أيب عبـد اهللا                     

وآله الناس مثّ رفع يده اليمىن قابضاً على        ) ص  ( خطب رسول اهللا    : سالم قال   عليه ال 
فيهـا  : اهللا ورسوله أعلم ، فقال      : أتدرون أيها الناس ما يف كفّي ؟ قالوا         : كفّه مثّ قال    

أيها : أمساء أهل اجلنة وأمساء آبائهم وقبائلهم إىل يوم القيامة ، مثّ رفع يده الشمال فقال                
أمساء أهل النار وأمسـاء     : اهللا ورسوله أعلم ، فقال      : رون ما يف كفّي ؟ قالوا       الناس أتد 

آبائهم وقبائلهم إىل يوم القيامة ، مثّ قال حكم اهللا وعدل ، حكم اهللا وعدل ، فريق يف                  
  ]] ..اجلنة وفريق يف السعري 

 كتاب  وكيف بنا أنّ نصدق الكالم املوضوع يف النص التايل الذي ننقله حبرفيته من            
عدة من أصحابنا ، عن أمحـد بـن          : [[ ٣١٩، اجلزء األول ، ص      ) أصول الكايف   ( 

حممد ، عن حممد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن احلارث بن املغرية ، وعدة من                   
أصحابنا منهم عبد األعلى وأبو عبيدة وعبد اهللا بن بشر اخلثعمي ، مسعوا أبا عبـد اهللا                 

 ألعلم ما يف السماوات وما يف األرض ، وأعلم ما يف اجلنة وما              إين: عليه السالم يقول    
يف النار ، وأعلم ما كان وما يكون ، مثّ مكث هنيئة فرأى أنّ ذلك كرب على من مسعـه                    

ِتبيانـاً  : (( علمت ذلك من كتاب اهللا عز وجل ، إنّ اهللا عز وجل يقـول               : منه فقال   
  )) ]] .. ِلكُلِّ شيٍء 

ان التاليان يف صحيح مسلم موضوعني لتخريب فكر اإلنسان املسلم ،           أليس احلديث 
  ..وجلعله متواكالً ، بل ومقبالً على املعاصي دون كثٍري من احلذر ؟ 
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عن النِبي  ....... حدثَنا  : (( حسب ترقيم العاملية     ) ٤٩٧١( مسلم حديث رقم    
يوم الِْقيامِة ناس ِمن الْمسِلِمني ِبذُنوٍب أَمثَاِل الِْجبـاِل         صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يِجيُء       

  ....... )) ..فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهوِد والنصارى 
قَـالَ  ....... حـدثَنا   : (( حسب ترقيم العامليـة      ) ٤٩٦٩( مسلم حديث رقم    

ى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة دفَع اللَّه عز وجلَّ ِإلَى كُلِّ مسِلٍم               رسولُ اللَِّه صلَّ  
  )) ..يهوِديا أَو نصراِنيا فَيقُولُ هذَا ِفكَاكُك ِمن الناِر 

ملنطـق   اليت ينقضها القرآن الكرمي والعقل وا      – عند السنة والشيعة     –واألحاديث  
كثرية ، وال جمال يف هذا السياق التعرض إىل الكثري منها ، فما أردناه هو طرح منـاذج          
بسيطة تبين حقيقةً مفادها أنّ مفهوم اإلمجاع عند السنة ، ومفهوم العصمة عند الشيعة              

  ..،عبارة عن وهم وليس حقيقة 
على عصمة آل    و – عند السنة    –وحىت اإلمجاع على السند ، وعلى عدالة الرجال         

البيت عند الشيعة ، هو إمجاع ال أساس له يف كتاب اهللا تعاىل ، بل ينقضه كتـاب اهللا                   
 الذي يزكّي أحداً تزكيةً ال يأتيها الباطل        – أو الرجال    –فمن هو ذاك الرجل     .. تعاىل  

، تؤهل املزكَّى ألن يكون عدالً تؤخذ عنه روايات متلك صالحية نسخ بعض أحكـام               
أمل !! ..  تعاىل ، أو ألن يكون معصوماً عن اخلطأ ، كما يذهب الكـثريون ؟                كتاب اهللا 

أمل .. ؟   ) ٣٢: الـنجم   ) ( فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَـى         : ( يقل اهللا تعاىل    
بأنه ال يعلم الذين مردوا على النفاق من        ) ص  ( يصف اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي رسوله        

وِمن أَهِل الْمِدينِة مردوا علَى النفَاِق ال تعلَمهم نحـن          : ( جيله ، بل ومن أهل املدينة       
 مهلَمع؟  ) ١٠١: التوبة ) ( ن..  

ال يعلـم حقيقـة بعـض       ) ص  ( أمل يرد يف الصحيحني ذاما ما يبين أنّ الرسول          
فعلونه بعده ، ويف احلديثني التاليني أكـرب        أصحابه الذين يظن م خرياً ، وحقيقة ما سي        

  :دليٍل على ذلك 
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....... حدثَنا  : (( حسب ترقيم العاملية     ) ٦٠٩٨( صحيح البخاري حديث رقم     
عن ابِن ِشهاٍب عن ابِن الْمسيِب أَنه كَانَ يحدثُ عن أَصحاِب النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه                

لَّمساِبي                 وـحأَص ـالٌ ِمـنِض ِرجولَى الْحع ِردقَالَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن 
                 ـمهِإن كـدعثُوا بدا أَحِبم لَك لَا ِعلْم كقُولُ ِإناِبي فَيحأَص با رفَأَقُولُ ي هنلَّئُونَ عحفَي

  ....... )) ..م الْقَهقَرى ارتدوا علَى أَدباِرِه
....... و حدثَنا   : (( حسب ترقيم العاملية     ) ٤٢٤٦(  حديث رقم    صحيح مسلم 

               يانرظَه نيب وهقُولُ وي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تِمعقُولُ سةَ تاِئشع ِمعس هأَن
لْحوِض أَنتِظر من يِرد علَي ِمنكُم فَواللَِّه لَيقْـتطَعن دوِنـي ِرجـالٌ             أَصحاِبِه ِإني علَى ا   

فَلَأَقُولَن أَي رب ِمني وِمن أُمِتي فَيقُولُ ِإنك لَا تدِري ما عِملُوا بعدك ما زالُوا يرِجعـونَ            
 قَاِبِهملَى أَعع.. ((  

يات الصحيحني أنّ بعض أفراد اجليل األول ، بل املقربني جـداً مـن              أمل تبين روا  
مل يثق بعضهم ببعض ثقة كاملة ، ويف معركة اجلمل وصفّني أكرب دليل             ) ص  ( الرسول  

على ذلك ، ويف بعض الروايات اليت خنتار منها احلديث التايل ألكرب برهان علـى مـا                 
  :نقول 

....... و حدثَِني   : (( قيم العاملية   حسب تر  ) ٣٣٠٢( صحيح مسلم حديث رقم     
                 ِمِننيؤالْم ا أَِمريي اسبا فَقَالَ عمفَأَِذنَ لَه معقَالَ ن ِليعاٍس وبِفي ع لْ لَكاَء فَقَالَ هج ثُم

جلْ يا أَِمـري الْمـؤِمِنني      اقِْض بيِني وبين هذَا الْكَاِذِب الْآِثِم الْغاِدِر الْخاِئِن فَقَالَ الْقَوم أَ          
 مهأَِرحو مهنيفَاقِْض ب.. (( .......  

 لـيس   – الذي يرد أيضاً يف صحيح البخاري        –إنّ هذا احلديث    : وإذا قال قائل    
مبا ورد يف هذا احلـديث علـى        ) ص  ( صحيحاً ، هروباً من وصف صاحيب الرسول        

 ليس كلّ ما يف الصحاح صحيحاً ، وإذا قلنا          لسان بعضهما ، فهذا القول دليلٌ على أنه       
إنّ هذا احلديث صحيح ، فهذا يؤدي إىل أنه ليس كلُّ رجال اجليل األول معصومني ،                
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وبالتايل فليست كلُّ الروايات عنهم صحيحة ، وبالتايل فليس كلّ مـا يف الـصحاح               
  ..صحيحاً 

عصر مجع احلديث وقبله     يف   –أليس يف موروثنا التارخيي ما يبين أنّ بعض الرجال          
 تاجروا باحلديث ملنافع دنيوية ، وأخذوا اهلبات والعطايا على جتارم هذه ، فقد ورد               –

 ، واجلامع ألخالق الراوي وآداب الـسامع ص         ٩٤ – ٩٣ص  : يف الباعث احلثيث    
ب ، وتوضـيح     : ١٦ب ، ومتييز املرفوع عن املوضـوع ص          : ١٤٩ –أ   : ١٤٩

روى ابن اجلوزي بإسـناده إىل      : [[  ، ورد النص التايل      ٢ ج   ٧٧ – ٧٦األفكار ص   
صلّى أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يف مـسجد          : ( أيب جعفر بن حممد الطيالسي ، قال        

: حدثنا أمحد بن حنبل وحيىي بن معـني قـاال           : الرصافة ، فقام بني أيديهم قاص فقال        
من قال  ) : ص  (  رسول اهللا    قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال           

، ) ال إله إالّ اهللا خلق اهللا من كلّ كلمة طرياً منقاره من ذهب ، وريشه مـن مرجـان                   
وأخذ يف قصة حنواً من عشرين ورقة ، فجعل أمحد بن حنبل ينظر إىل حيىي بن معـني ،                   

 واهللا  :حدثته ذا ؟ ، فيقـول       : وجعل حيىي بن معني ينظر إىل أمحد بن حنبل ، فقال له             
ما مسعت هذا إالّ الساعة ، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ، مث قعد ينتظر بقيتها ،                  

من حدثك ذا   : تعال ، فجاء متومهاً لنوال ، فقال له حيىي          : قال له حيىي بن معني بيده       
أنا حيىي بن معني ، وهـذا       : ، فقال   ! أمحد بن حنبل وحيىي بن معني       : احلديث ؟ ، فقال     

مل أزل أمسع أنّ    : ، فقال   ) ص  ( ن حنبل ، ما مسعنا ذا قط يف حديث رسول اهللا            أمحد ب 
، كأن ليس فيها حيىي بن معني وأمحد بـن          ! حيىي بن معني أمحق ، ما حتقّقت إالّ الساعة          

فوضع !!! .. حنبل غريكما ، وقد كتبت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل وحيىي بن معني               
  ]] ..دعه يقوم ، فقام كاملستهزئ ما : ، وقال أمحد بن حنبل كمه على وجهه 

تقرباً إىل اهللا تعاىل ، من وجهـة        ) ص  ( ومنهم من كان يفتري على لسان الرسول        
 : ٢ ج   ٢٤٨ ، والاللئ املـصنوعة ص       ١٨٤نظره ، فقد ورد يف تدريب الراوي ص         

: ( يب مرمي   يروي احلاكم بسنده إىل أيب عمار املروزي أنه قيل أليب عصمة نوح بن أ             [[ 
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من أين لك ، عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عنـد                  
إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، واشـتغلوا          : أصحاب عكرمة هذا ؟ ، قال       

  ) ]] ..بفقه أيب حنيفة ، ومغازي ابن اسحق ، فوضعت هذا احلديث ِحسبة 
      ي احلقر حتربشكٍل مطلٍق ال يأتيه الباطل أبداً ، إالّ مـن           وال ميكن لعاقل أن يتصو 

ِقبل اهللا تعاىل ، فالبشر ليسوا معصومني عن اخلطأ أبداً ، واحلقيقـة ليـست حمتكـرةً                 
فما يستطيع اإلنسان عمله هو مقاربة احلقيقة ، وتفعيل         .. لشخٍص أو مذهٍب أو طائفة      

 عقلي جمـرٍد عـن األهـواء    عقله على معياٍر مطلٍق هو كتاب اهللا تعاىل ، وذلك مبنهجٍ     
أما القول بأن فالناً استطاع حتري احلق املطلق من بـني           .. والعصبيات املسبقة الصنع    
، وبأن ما صححه ال يأتيه الباطل أبداً ، وصـحته           ) ص  ( ضباب الدس على الرسول     

قة لـه   فوق العقل واحلوار ، وأنّ فالناً معصوم ألنه من أهل البيت ، فهذا كالم ال عال               
مبنهج اهللا تعاىل ، وال بالعقل وال باملنطق ، وقيمته ال ختتلف عن قيمة القول بأنّ كلّ ما                  
يف الصحاح ليس صحيحاً ، وعن القول بأنّ الرسالة مل تكتمل حىت بعد موت الرسول               

فكال املقولتني وراءمها أهواء ال عالقة هلا باملنهج أبـداً ، وال تـؤدي إالّ إىل          ) .. ص  ( 
  ..بتعاد عن املنهج احلق الذي يريدنا اهللا تعاىل أن نتبعه اال

إنّ كلّ ما يف الصحيحني صحيح ، ال ختتلـف         : فالعصبية اليت تدفع بعضهم للقول      
 عن العصبية اليت تدفع بعـضهم اآلخـر         – من زاوية اإلساءة للسنة الشريفة       –كثرياً  
قولني يعبران عن جهٍل مبنهج     إنّ كلّ ما يف الصحيحني ليس صحيحاً ، فكال ال         : للقول  

وهذان القوالن ال خيتلفان عن ادعاء العصمة ألي بشٍر كان بعد           .. اهللا تعاىل من أساسه     
، وعن القول بنقصان املنهج حىت يكمله فالن من الصحابة ، أو فالن             ) ص  ( الرسول  

  ..من أهل البيت 
على أنها عني املنهج ، هو      إنّ سوق الناس من عواطفهم اهلوجاء حنو عصبيات تقدم          

 عملية إلغاٍء لعقوهلم ، وبالتايل إخراجهم من قيمتـهم اإلنـسانية الـيت    – يف النهاية  –
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خلقوا من أجلها ، وحماولة حلجبهم عن نور الدالالت احلق اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل               
  .. لعصرهم 

والـيت ختـالف     ) ص( فالذي ال يدرك أنّ إنكار الروايات املنسوبة إىل الرسول          
صريح القرآن الكرمي ، وبديهيات العقل واملنطق والعلم ، هو لصاحل السنة الـشريفة ،          

  ..فهو متبع أعمى ، وحارس جاهل ملوروثات تارخيية حيسبها مقدسة ومن جوهر املنهج 
سنة مقدسة يكفَّر   ) ص  ( والذي ال يدرك أنّ جعل األكاذيب امللفّقة على الرسول          

، وإلبعـاد  ) عند السنة والشيعة على حد سواء ( ها ، هو حماولة هلدم السنة احلق      منكر
، فهو جاهلٌ حىت باحلد األدىن من املنطـق ،          ) ص  ( الناس عن مراد اهللا تعاىل ورسوله       

  ..وغارق يف مستنقعات التاريخ إىل أن يعود إىل رشده 
خـروج علـى الثوابـت      )  ص   (والذي مل يدرك أنّ ادعاء العصمة لغري الرسول         

  ..القرآنية ، هو ضحية ألهواء تقدم على أنها نصوص مقدسة 
فكلُّ ما مل توجد له يف كتاب اهللا تعاىل كليات تبيان ، جيب الوقوف عنده ، فـاهللا                  

، فإنـه    ) ٨٩: النحل  ) ( ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء       : ( تعاىل حينما يقول    
يعين احتواء كتاب اهللا تعاىل على كليات كلِّ شيٍء يف هذا الكون ، وبالتأكيـد علـى                 

إنّ السنة مكملة للقرآن الكرمي ، هو قولٌ        : كليات السنة الشريفة ، وبالتايل فإنّ القول        
يناقض صريح القرآن الكرمي ، ويناقض ماهية السنة الشريفة ، كوا مفـصلة ومبينـة               
للكليات اليت يأيت ا القرآن الكرمي ، وليس كوا مكملة له ، فالقرآن الكرمي لـيس                

  ..ناقصاً 
هل املذهب والطائفة وقـول     : ما جيب أن يعلمه كلُّ متعصب ملذهبه وطائفته هو          

وقيل إنه سنة ، أو كالم معصوم مـن         ) ص  ( فالن وفالن وبعض ما نسب إىل الرسول        
ومعيار هلما ، أم العكـس  ) ص ( ى كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله    أهل البيت ، حجة عل    

  ..؟ 
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سواء عند السنة أم    ) [ ص  ( أليس اخلالف على صحة رواية منسوبة إىل الرسول         
،هو جزئية ال ترقى إىل الكليات اليت تؤثّر على العقيدة ؟ ، فكيف إذاً تـدفع                ] الشيعة  

ن الذين ال يعتقدون بـصحة كـلّ مـا يف     العصبيات املذهبية بعضهم إىل تكفري اآلخري     
!!! ؟ ) ص ( أو إىل تكفري من ال يعتقد بعصمة أحد بعد الرسـول  !!! .. الصحيحني ؟  

 علـى  – حجـة  – عندهم –أليس فعلهم هذا دليل على أنّ قول فالن ورأي فالن           .. 
  ..؟ ) ص ( كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

ية داخل جسد هذه اُألمة مدفوعني بتأثري       أليس أصحاب العصبيات املذهبية والطائف    
  .. الصفة اليت يبينها اهللا تعاىل لنا يف اآلية الكرمية التالية 

 )      الَّـِذين ِإذَا ذُِكرِة وونَ ِبالْآِخرِمنؤال ي الَِّذين قُلُوب تأَزماش هدحو اللَّه ِإذَا ذُِكرو
ِشربتسي موِنِه ِإذَا هد ٤٥: الزمر ) ( ونَ ِمن .. (   

 ١: العلق  ) ( اقْرأْ  .. ( مأساتنا أننا مل نعمل بالكلمة األوىل اليت نزلت من السماء           
مأساتنا أننا مل نولد من أرحام آبائنا       .. فالفكر يتوارث كالعقارات وكأمساء القبائل      ) .. 

وا ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنـا  بلْ قَالُ .. ( ، وأننا نتمثّل ما تصفه اآلية الكرمية التالية         
مأساتنا أننا منقادون من عواطفنا اهلوجاء       ) .. ٢٢: الزخرف  ) ( علَى آثَاِرِهم مهتدونَ    

  .. إىل مستنقعات التاريخ ، وال نذهب بعقولنا إىل كتاب اهللا تعاىل 
 التالية ، اليت تـصف شـكوى        أيها السادة تعالوا لنقف عند دالالت اآلية الكرمية       

 –علينا يوم القيامة كوننا قومه ، بسبب هجراننا للقرآن الكرمي ، ليس             ) ص  ( الرسول  
 هجران تالوة وحفظ عن ظهر قلب كما يتصور الكثريون ، وإنما هجران تدبر              –فقط  

) ( الْقُـرآنَ مهجـوراً     وقَالَ الرسولُ يا رب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا         .. ( وتعقّل وعمل   
الـذين  ) ص  ( فالنص واضح وصريح ، ويعـين قـوم الرسـول            ) .. ٣٠: الفرقان  

يتكلّمون لغة القرآن الكرمي ، كوم أقدر الناس على القيام بعملية التـدبر والتعقّـل               
ويعين كلّ القوم وليس بعضهم ، فاهللا تعاىل يصف قول الرسول يوم القيامـة              .. آلياته  
، فاألمة مقصرة جتاه كتاب اهللا تعاىل ، ومـن          ) بعض قومي   ( ، وليس   ) قَوِمي  ( له    بقو
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أهم حيثيات هذا التقصري ، تقدمي املوروثات التارخيية مجيعها على أنها موازية لكتـاب              
اهللا تعاىل ، وبالتايل وضع حواجز بني أبناء األمة وبني الدالالت احلق اليت أنزهلا اهللا تعاىل                

  ..كتابه الكرمي ، وأراد منا استنباطها واتباعها يف 
  

 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
  املهندس عدنان الرفاعي
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