
  
  

  
 

 
 

  املهندس عدنان الرفاعي
 االبتعاد عن حقيقِة ما أنزلَـه       – يف تعاملِِِِهم مع منهِج اِهللا تعاىل        –من سنِة البشِر    .. 

... اُهللا تعاىل ، مع مروِر الزمن ، واستبدالُ املنهِج احلق بتاريٍخ يعطَى قُدسيةَ هذا املنهج                
يتم اجلحـود أوالً عبـر      .. هذا ما حصلَ يف تفاعِل البشِر مع مجيِع الرساالِت السابقة           

                 هعلى أن مقَدإىل منهٍج ي لُ هذا اجلحودذلك يتحو تغطيِة حقيقِة منهِج اِهللا تعاىل ، مثّ بعد
  ..عني منهِج اِهللا تعاىل 

نْ  وجحدوا بِها (    فَانْظُر كَيف كَان عاقِبةُ الْمفْسِدِين       وعلُواً    فُسهم ظُلْماً    واستَيقَنتْها أَ
   ) ..١٤: النمل  (  )

والفارق بني رسالِة اإلسالِم اليت أُنِزلَت إىل البشريِة مجعاء ، عبر الرسوِل حممـٍد              .. 
r          تكفَّلَ حبفِظ املنهِج    –م   يف رسالِة اإلسال   –، وبني الرساالِت السابقِة ، أنّ اَهللا تعاىل 
 )  كنص (            إىل قياِم الساعِة ، وبالتايل ال سبيلَ إىل حتريِف هذا النص )   القرآن الكرمي ( ،

وال سبيلَ إىل حتريِف الشعائِر اليت أتتنا حياةً تعبديةً عاشتها األمةُ بأكمِلها ، جيالً بعـد                
  .. rسوبِة إىل الرسوِل جيٍل ، بعيداً عن رواياِت التاريِخ ، حىت تلك املن
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 على بعِض أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل ، كـان        – عبر التاريِخ    –فااللتفاف الذي متّ    .. 
، وإدخاِلها حتت ظالِل مفهوِم السنِة       r عبر تلفيِق بعِض الرواياِت ونسِبها إىل الرسولِ      

   ..، ومن مثّ عبر حلوِلها مكانَ بعِض أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل
 من املسلمني ، ألنهم مل يقرؤوا التاريخ        الكثريونهذا الكالم يرفضه رفضاً قاطعاً      .. 

قراءةً جمردةً عن عصبياِتهم الطائفيِة واملذهبيِة ، وألنهم وقعوا ضحيةَ اخلَلِْط بني الـسنِة              
ات تارخييةٌ   رواي – كما سنرى    –الشريفِة ، وبني رواياِت األحاديِث اليت هي يف النهايِة          

  .. فيها من السنِة مبقداِر ما تتطابق مع دالالِت كتاِب اهللا تعاىل 
متَّ عبر التاريِخ حتويلُ بعِض جوانِب املنهِج إىل تاريٍخ ، كما حـصلَ             .. وهكذا  .. 

بزعِم مسألِة الناسِخ واملنسوخ      ع أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل ، اليت          ر بعض دتمحيث ج ،
ومتّ حتويلُ بعِض جوانِب التـاريِخ إىل  ..  نسخها ، بعد أنْ فُسرت تفسرياً خاطئاً       زعموا

اليت حِسبت على اإلسالم ، واإلسالم منها        منهٍج ، كبعِض أحكاِم العبيِد وملِك اليمني      
  ..براء 

وإللقاِء الضوِء على هذا اخللِْط بني السنِة الشريفِة من جهٍة ، وبـني روايـاِت               .. 
ألحاديِث والتاريِخ من جهٍة أُخرى ، ال بد من تعريِف السنِة الشريفِة ، وحـدوِدها ،                ا

  .. ومن مثّ ال بد من الوقوِف عند رواياِت األحاديِث ، وتبياِن آلياِت وصوِلها إلينا 
 وفعلَه من تفصيٍل لكلياِت النص القرآينِّ      rالسنةُ الشريفةُ هي ما قالَه الرسولُ       .. 

..  هليآِت الصالِة ، وعدِد الصلوات ، وعدِد الركعاِت يف كلِّ صـالة              r، كتفصيِلِه   
حيث توارثت األجيالُ هذه السنةَ الشريفةَ ، حياةً تعبديةً ، منذُ اجليِل األوِل حىت اآلن               

عبـر  فهذه السنةُ مل تصبح واقعاً متحقِّقاً يف التـاريِخ          .. ، وستتوارثُه حىت قياِم الساعِة      
رواياِت األحاديِث كما يتوهم الكثريون ، إنما تناقلتها األمةُ بأسِرها من جيٍل إىل جيٍل              

  ... عبر التزاِم األمِة العملي ذِه السنِة 
فليس من العقِل بشيٍء أنْ نتصور األمةَ تائهةً لقروٍن ، ال تعرف كيف تـصلّي               .. 

ها ، حىت أتى البخاري ومسلم وغريهم بعد قروٍن ليعلّموها          وكيف تقوم جبزئياِت شعائرِ   
  ..  كيف تقوم يآِت الصالِة ، وعدد ركعاِت كلِّ صالة – من خالل أحاديث آحاد –



        ٣     املهندس عدنان الرفاعي  - الفارق بني السنة الشريفة وروايات األحاديث

وأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ    ( .. وهذه السنةُ الشريفةُ مساها اُهللا تعاىل بالذكِر        .. 
 ولكن مقترنة بالفعل أنزل ولـيس       ، ) ٤٤: النحل   ( ) إِلَيهِم ولَعلَّهـم يتَفَكَّـرون       ما نُزلَ 

إِن الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم (   نزل ، والقرآن الكرمي وصفه اهللا تعاىل بالذكر
        زِيـزع لَكِتَـاب إِنَّه٤١:فصلت  ( ) و. ( ... .  ل من الفعل    املُرتَّوالذكر ) لتكفّـلَ اُهللا  ) نز

   ) .. ٩: احلجر  ( )  إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون   ( تعاىل حبفِظِه
 كوا حمتواة يف النص القـرآين ،        ق حمفوظةٌ حىت قياِم الساعةِ    وهكذا فالسنةُ احل  .. 

نرى أنّ األمةَ من أقصى السنِة إىل أقصى الشيعِة          ولذلك   وليس كوا نصوصاً مستقلّة ،    
كلُّهم يـصلّون باهليـآِت ذاِتهـا ،    ... متفقةٌ على هذه السنِة ، وال خالف بينهم فيها          

  .. وكلُّهم يصلّون العدد ذاته من الركعاِت املفروضة 
ِمي الرواياِت   تكمن يف تقد   –  على حد سواء    عند السنِة والشيعةِ   –لكن املشكلةَ   .. 

التارخييِة على أنها مجيعها ودونَ استثناٍء سنةٌ يكفَّر من يحاولُ تدبرها حىت ِوفْق معيـاِر               
  .. كتاِب اِهللا تعاىل 

  ال خترج عن إطاِر تفصيِل كلياِت النص القرآينِّ ، بعد            – إذاً   –فالسنةُ الشريفةُ   .. 
ا يحتم علينا أن نميز بني عملَـيِن مـن أعمـاِل            وهذ.. نزوِل هذا النص من السماِء      

   :rالرسوِل 
( كلياِت الـنص القـرآينِّ   كرسول مثل تفصيل     r هناك أعمالٌ قام ا      – ] ١[ 

، وهذه األعمالُ هي السنةُ اليت جيب على األمِة اتباعها ، وهي            وغريها  ) ِمثْلَ الشعائر   
وما آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنـه فَـانْتَهوا واتَّقُـوا اللَّـه إِن اللَّـه           ( : املعنيةُ بقوِلِه تعاىل  

    ) ..٧: احلشر  ( ) شدِيد الْعِقَابِ 

وما آتاكُم ( ، دونَ الصيغِة )  وما آتَاكُم الرسـولُ ( ففي جميِء النص القرآينِّ بالصيغِة     .. 
  ةً هي فقط األعمالُ           ) ا آتاكم النيب    وم( أو  ) حممدسن عددليلٌ على أنّ األعمالَ اليت ت ،
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بوحٍي من اِهللا تعاىل ، دون غِريها من األعماِل اليت عملَها دون             rاليت عملَها الرسولُ    
  ..وحٍي 

 ،  r أنَّ أمر اهللا تعاىل بطاعِة حامِل منهِجِه           – يف كتاِب اِهللا تعاىل      –لذلك نرى   .. 
 بصفِة الرسـالِة    – دائماً   – املنهِج منه ، وباالبتعاِد عما ينهى عنه ، يأيت مرتبطاً            وبأخِذ

    دمحاليت حيملُها مr ..            ُـو القـرآنمبوضوِع الرسالة ، الذي ه فصفةُ الرسالِة تتعلَّق
  .. من كلياِته rالكرمي ، وما يفَصلُه الرسول 

   ]٣٢ : آل عمران[  )) قُلْ أَطِيعوا اللَّه والرسولَ(( 

   ]١٣٢ : آل عمران[  ))  وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ(( 

   ]٥٩ : النساء[  )) أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ(( 

    ]٩٢ : املائدة[  )) وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ(( 

)) ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع١ : الألنفا[  )) و[   

)) ولَهسرو وا اللَّه٢٠ : ألنفالا[  ))  أَطِيع[   

 ))ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع٤٦ : ألنفالا[  ))  و[   

   ]٥٤ : النور[  ))  قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ(( 

   ]٥٦ : النور[  )) وأَطِيعوا الرسولَ(( 

   ]٣٣ : حممد[  )) طِيعوا الرسولَأَطِيعوا اللَّه وأَ ((

)) ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعادلة[  )) و١٣ : ا[   

   ]١٢ : التغابن[  )) وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ(( 
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 ..  دمحفَمr    ًاوليس كونه رسوالً    (  كونه نبي (     ةَ التشريِع خارجصالحي ال ميلك
ويف اآليِة الكرميِة التاليِة أكرب برهاٍن ملن ميلك ذرةً مـن           ..  ، حتى لنفسه     النص القرآينِّ 

  .. عقٍل أو منطق 
   )    مرتُح لِم بِيا النها أَيايم   حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكأَزْو ضَاترتَغِي متَب لَك لَّ اللَّهأَح (  

   ) ..١: التحرمي ( 
 ..فالنيب  r    )         بِـيـا النهـا أَيي (      ةَ حترميصالحي ال ميلك ، )   اهللا   ) أو حتليل هنبيما ي

) لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّـه لَـك     (  الذي هو موضوع الرسالة ) القرآن الكرمي ( تعاىل يف منهِجِه   
 القرآِن الكرِمي وتفصيِل كلياِتِه ِللناس       من خالِل إبالغِ   ( * )أي أنَّ املُشرع هو الرسولُ    .. 
 ِلكليـاِت الـنصr      تفصيلُه   – حصراً   –ويف هذا بيانٌ كبري بأنَّ السنةَ احلق هي         .. 

  ..  ، كما يتصور الكثريون rالقرآينِّ ، وليست كُلَّ أعماِلِه وأقواِله 

                                                 
 التمييز بني صفيت الرسالِة والنبوة ، وحصر املنهِج بصفِة الرسالة ، ال يعين أبداً خروج دالالِت  ( * )

لُـه  فكلُّ ما حيم.. ِمن ساحِة التشريع  ) يا أَيها النبِـي         (  : اآلياِت القرآنيِة اليت تبدأُ خبطاِب النبوِة       
            به النيب خطاٍب كان ، يتعلَّق صيغٍة وأي بأي القرآنُ الكرميr         من خالِل صفِة الرسالة ، ال مـن 

  قُـلْ لِأَزْواجِـك وبناتِـك ونِـساءِ     يا أَيهـا النبِـي     (  : فعلى سبيل املثال ، قوله تعاىل       .. خالل صفِة النبوة    
  لَيع نِنيدي مِنِنيؤالْم         نذَيـؤفَال ي فْنرعي نَى أَنأَد ذَلِك البِيبِهِنج مِن هِن
، هو جزٌء من منهِج الرسالة ، اليت حيملُها الرسول  ) ٥٩: األحزاب  ( )وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً 

r     ُوبالتايل يتفاعل ،r        أحكاِم هذه اآليِة الكرمية كرسوٍل ، وإنْ كانت بداية اآل يِة الكرمية مع :  )
 بِيا النها أَيالرسالِة بكلِّ صيِغ ِخطاِبه ..   )  ي و موضوعفهذه اآليةُ قرآن ، والقرآنُ ه   ..  
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 ]٢ [ –       ا النيب هناك أعمالٌ قام r    ا لـيس     ( ِء   دونَ وحٍي من السما أي قام
، وذلك باجتهاٍد بشري ، ريثما ينزلُ عليـه الـنص           ) بكوِنه رسوالً وإنما بكوِنه نبياً      

  .. القرآينُّ اخلاص ِبها ، أو أنَّ هذه األعمالَ ال عالقةَ هلا بالتكليف 
فقـةً  يقوم ببعِض األعماِل موافقةً لبعِض أحكاِم أهِل الكتاِب ، أو موا           rفكان  .. 

             القرآينِّ اخلاص ِة اليت كانت سائدةً ، وذلك قبلَ نزوِل النصلبعِض األعراِف االجتماعي
مل تكن منزلةً عليه    ) القرآن الكرمي   ( فأحكام هذه األعمال يف الرسالِة      .. ذه األعمال   

r وليس كرسول حني قياِمِه بتلك األعمال ، وبالتايل فعل تلك األعمال كنيب ..   
ففي اآليِة الكرميِة التاليِة دليلٌ على ذلك       .. وقد بين القرآنُ الكرمي هذه احلقيقةَ       .. 

..  
 ) الْكَاذِبِني لَمتَعقُوا ودص الَّذِين لَك نيتَبتَّى يح ملَه أَذِنْت لِم كنع فَا اللَّهع (

 قام به باجتهاٍد بشري دون أي وحٍي ،         هلؤالء عملٌ  rفإذْنُ النيب    ) .. ٤٣: التوبة  ( 
بأن يأذَنَ هلؤالء ، مثّ المه على        rوال يمكن لعاقٍل أنْ يتصور أنَّ اَهللا تعاىل أمر الرسولَ           

ذلك وقالَ له عفَوت عنك ، فال تعملْ ذلك مرةً أُخرى ، إالّ إذا تبـين لـك الـذين                    
  ..صدقوا وعلمت الكاذبني 

 ..وروايات          من أعماِل النيب هذا اجلانب نبيها تاألحاديِث ذات r      ـا اليت قـام
( ويف احلديِث التايل من صحيِح مسلم ، رقم         .. باجتهاٍد بشري دونَ وحٍي من السماِء       

  : حسب ترقيِم العامليِة ، أكرب دليٍل على ذلك  ) ٤٣٥٦
 اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ِبقَـوٍم علَـى           قَالَ مررت مع رسولِ   ....... حدثَنا  [ 

               لْقَحثَى فَـيِفي الْـأُن لُونَ الذَّكَرعجي هونلَقِّحلَاِء فَقَالُوا يؤه عنصا يِل فَقَالَ مخُءوِس النر
ي ذَِلك شيئًا قَالَ فَـأُخِبروا ِبـذَِلك        فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما أَظُن يغنِ         

                ذَِلـك مهفَعـنفَقَالَ ِإنْ كَانَ ي ِبذَِلك لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر ِبرفَأُخ كُوهرفَت
        لَِكنو اِخذُوِني ِبالظَّنؤا فَلَا تظَن تنا ظَنمي ِإنفَِإن وهعنصئًا       فَلْيـياللَِّه ش نع كُمثْتدِإذَا ح 

  ] .. فَخذُوا ِبِه فَِإني لَن أَكِْذب علَى اللَِّه عز وجلَّ 
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 ..   فَقَولُ النيبr  ))           كُمثْتدِإذَا ح لَِكنو اِخذُوِني ِبالظَّنؤا فَلَا تظَن تنا ظَنمي ِإنفَِإن
   ئًا فَخياللَِّه ش نلَّ        عجو زلَى اللَِّه عع أَكِْذب ي لَنأقـواِل    )) ذُوا ِبِه فَِإن أنّ بعض يؤكّد ،

  النيبr                 ةُ هي فقـط الـيتا األم طالَبةَ اليت توحياً من السماِء ، وأنّ السن ليست
اٍد كوحٍي من السماِء يفَسر كليات النص القرآين ، ال كاجتـه           rينقلُها لنا الرسولُ    

  العبارةُ     .. بشري هنبيذُوا ِبِه         ((  وهذا ما تئًا فَخياللَِّه ش نع كُمثْتدِإذَا ح لَِكنو ((  ِمـن
  ..احلديِث 
حسب ترقيِم العامليـِة     ) ٥٢٥٤: ( واحلديثُ التايل يف صحيِح البخاري ، رقم        .. 

  .. يؤكّد هذه احلقيقةَ 
لُوا الراِعي وساقُوا الِْإِبلَ فَبلَغَ النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم            فَقَت....... حدثَنا    [

فَبعثَ ِفي طَلَِبِهم فَِجيَء ِبِهم فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم وسمر أَعينهم قَالَ قَتادةُ فَحـدثَِني              
أَنَّ ذَِلك كَـانَ    ((  فالعبارةُ  ] .. انَ قَبلَ أَنْ تنِزلَ الْحدود      محمد بن ِسِريين أَنَّ ذَِلك كَ     

   وددِزلَ الْحنلَ أَنْ تقَب ((        النيب أنّ ما فعلَه تؤكّد ،r  –      لَهمهم وأرجأيدي حينما قَطَع  
لسماِء  كان باجتهاٍد بشري دون وحٍي من ا       –وسمر أعينهم ، إنْ صحت هذه الرواية        

  ..، ألنّ احلدود لَم تكن نازلة 
حسب ترقيم العامليـة ،      ) ٢٢٧٨( واحلديثُ التايل يف صحيِح البخاري ، رقم        .. 

       أقواِل النيب لنا أنَّ بعض نبييr          حياً من السماء ، فقد قالَهـاو ليست r    ٍر الـشكَب 
  .. يعلم الغيب ، ولَم يقلْها كرسوٍل 

عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنه سِمع خصومةً ِبباِب حجرِتِه            .... حدثَنا  [ 
                 لَغَ ِمـنكُونَ أَبأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع مصأِْتيِني الْخي هِإنو رشا با أَنمفَقَالَ ِإن ِهمِإلَي جرفَخ

  أَن ِسبٍض فَأَحعـةٌ              بِقطْع ا ِهيمِلٍم فَِإنسم قِبح لَه تيقَض نفَم ِبذَِلك لَه فَأَقِْضي قدص ه
  ] ِمن الناِر فَلْيأْخذْها أَو فَلْيتركْها 

 حريصاً على عدِم كتابِة أي شيٍء عنه سوى القرآِن          rولذلك كانَ رسولُ اِهللا     .. 
األحاديِث اليت تؤكّد ذلك ، أختار منها احلديثَ التايل مـن           الكرِمي ، وهناك الكثري من      

  .. حسب ترقيِم العامليِة  ) ٥٣٢٦( صحيِح مسلم ، رقم  
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عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ            ....... حدثَنا  [ 
     نمي ونوا عبكْتلَا ت           كَذَب نمو جرلَا حي ونثُوا عدحو هحمآِن فَلْيالْقُر ري غَينع بكَت

   .. )*(  ] علَي قَالَ همام أَحِسبه قَالَ متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر
 العامليِة ، يبين    حسب ترقيمِ  ) ١٠٦٧٠( واحلديثُ التايل يف مسنِد أمحد ، رقم        .. 

  .. هذه احلقيقةَ 
عن أَِبي هريرةَ قَالَ كُنا قُعودا نكْتب ما نسمع ِمن النِبي صـلَّى             ....... حدثَِني  [ 

              كِمن عمسا نا مونَ فَقُلْنبكْتذَا تا ها فَقَالَ منلَيع جرفَخ لَّمسِه ولَيع اللَّه   عم ابفَقَالَ أَِكت
                ـرغَي ـاباللَِّه أَِكت ابوا ِكتِحضاللَِّه أَم ابوا ِكتبفَقَالَ اكْت عمسا نا ماِب اللَِّه فَقُلْنِكت
               اِحٍد ثُـمِعيٍد وا ِفي صنبا كَتا منعمقَالَ فَج وهلِّصخ اللَِّه أَو ابوا ِكتِحضاِب اللَِّه أَمِكت 

   ] .........أَحرقْناه ِبالناِر 
حسب ترقيِم العامليـِة ،      ) ٤٦٣١( واحلديثُ التايل يف صحيِح البخاري ، رقم        .. 

  .. حىت توفّي  rيؤكّد أنّ احلديثَ مل يكتب عن الرسوِل 
اٍس رِضي اللَّه عنهما    قَالَ دخلْت أَنا وشداد بن معِقٍل علَى ابِن عب        ....... حدثَنا  [ 

فَقَالَ لَه شداد بن معِقٍل أَترك النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن شيٍء قَالَ ما ترك ِإلَّا مـا                   
 ما ترك ِإلَّا ما بين الدفَّتيِن       بين الدفَّتيِن قَالَ ودخلْنا علَى محمِد بِن الْحنِفيِة فَسأَلْناه فَقَالَ         

 .. [  

                                                 
 بعض الذين حيسبونَ أنفُسهم مدافعني عن السنِة الشريفِة ، ذهبوا إىل أنّ احلديثَ كُِتـب يف   ( * )

الرواياِت التارخييِة ، من ذلك ما ورد يف سنِن الدارمي ، حديث            ، حمتجني ببعِض     rعصِر الرسوِل   
 )٤٨٤ (          أَ إليه النيبأن عمرو بن العاص أوم ،r      بإصبِعِه إىل ِفيِه وقال ) :   فوالذي نفسي اكتب

 منه إالّ حق الصاِدقَةَ ) .. بيِده ما خرج هى عمرو بن العاص صحيفتوقد مس..  
حسب (  ، لعلموا أنّ هذه الروايةَ التارخييةَ rثني عن السنِة احلق لرسوِل اِهللا ولو كانوا من الباح.. 

تناقض الكثري من الرواياِت اُألخرى ، اليت تؤكّد أنّ احلديثَ مل يكتب أبداً يف عصِر               ) تفسِريِهم هلا   
 يف سبيل احلكمة هذه حمطّات: وقد بينت يف كتاب .. ، وال يف عصِر اخللفاِء الراشدين  rالرسوِل 

  ..احلقيقة بشكٍل جلي 
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حسب ترقيِم العامليـِة ،      ) ٦٣٩٤( واحلديثُ التايل يف صحيِح البخاري ، رقم        .. 
  .. يؤكّد هذه احلقيقةَ 

ِفـي  قَالَ سأَلْت عِليا رِضي اللَّه عنه هلْ ِعندكُم شيٌء ِمما لَـيس        ....... حدثَنا  [ 
الْقُرآِن وقَالَ مرةً ما لَيس ِعند الناِس فَقَالَ والَِّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ ما ِعندنا ِإلَّـا            
ما ِفي الْقُرآِن ِإلَّا فَهما يعطَى رجلٌ ِفي ِكتاِبِه وما ِفي الصِحيفَِة قُلْت وما ِفي الـصِحيفَِة                 

  ] ..  الْعقْلُ وِفكَاك الْأَِسِري وأَنْ لَا يقْتلَ مسِلم ِبكَاِفٍر قَالَ
الْعقْلُ وِفكَاك الْأَِسِري وأَنْ لَا يقْتلَ مسِلم ِبكَاِفٍر        : (  فوصف علي ملا يف الصحيفِة      .. 

  .. احلقيقة ، وضع حداً ألي تأويٍل تائٍه قد يستشهد به الذين ال يريدون معرفةَ) 
حسب تـرقيم العامليـة ،       ) ٦٦٨٦: (  واحلديث التايل يف مسند أمحد ، رقم        .. 

  : rيؤكّد هذه احلقيقةَ ، مبيناً أنّ القرآنَ الكرمي معيار احلالِل واحلراِم بعد موِته  
سلَّم يوما كَـالْمودِع    خرج علَينا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و       ......... حدثَنا  [ 
فَاسمعوا وأَِطيعوا ما دمت ِفيكُم فَِإذَا ذُِهب ِبي فَعلَيكُم ِبِكتـاِب اللَّـِه             ......... فَقَالَ  

 هامروا حمرحو لَالَهأَِحلُّوا ح.. [  
يف البدايِة حىت ال     ِبعدِم كتابِة احلديِث عنه ، كان        rإنّ أَمر الرسوِل    : وقولُهم  .. 

خيتلطَ احلديثُ بالقرآِن الكرِمي ، هو قولٌ ال ميلكون أي برهاٍن عليه ، ويناقض مجمـلَ            
، ويناقض حقيقـةَ     rالرواياِت اليت تؤكِّد أنّ احلديثَ مل يكتب أبداً يف عصِر الرسوِل            

 بالقرآِن الكـرِمي ،     صياغِة الروايات ، ويناقض املنطق ، فحلُّ مشكلِة اختالِط احلديثِ         
  .. بعد قروٍن من وفاِتِه rأهونُ بكثري من مشاكِل إعادة كتابِة احلديِث عن الرسوِل 

ولو فرضنا جدالً ومتاشياً مع أوهاِم الذين ال يريدون معرفةَ احلق ، أنّ أعمـالَ               .. 
إنّ ذلك ال   ، ف ) فيديو  (  ، بل وصورت بكامريا      r كُِتبت مجيعها بني يديِه      rالرسوِل  

يعين أبداً أنّ الرواياِت اليت بني أيدينا كُِتبت يف العصِر األوِل ، ألنَّ مجيع الرواياِت اليت                
، وال يوجد حديثٌ واحد     ....... حدثنا ، أخبرنا ، مسعنا ،       : بني أيدينا تبدأُ بالعبارات     

إضافةً  .. rت بني يدي الرسوِل     هذا ما نِقلَ حرفياً من صحيفٍة ما كُِتب       : يبدأُ بالعبارة   
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 بصيٍغ خمتلفٍة ، ومتناقضٍة أحياناً      – عبر رواياِت األحاديِث     –إىل أنَّ نقْلَ احلدِث الواحِد      
  ..، يؤكّد أنّ احلديثَ جِمع بالسماع ، ال عن طريِق الكتابة 

 ..    إذن كان النيبr     ببعِض األعماِل القرآنُ الكر    – يقوم واحلديثُ ،    كما يؤكّد مي
وهناك الكثري من األحاديِث    ..  كاجتهاٍد بشري دونَ أي وحٍي من السماء         –كما رأينا   

 احلديثَ التـايل مـن صـحيِح        – على سبيِل املثال     –تؤكّد هذه احلقيقةَ ، أنقلُ منها       
ولُ اللَِّه  وكَانَ رس ....... حدثَنا  .. [ حسب ترقيم العاملية     ) ٣٢٩٤( البخاري ، رقم    

 ] .. .......صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يِحب موافَقَةَ أَهِل الِْكتاِب ِفيما لَم يؤمر ِفيِه ِبشيٍء              
حسب ترقيِم   ) ٤٣٠٧( ، وأنقلُ منها احلديثَ التايل من صحيِح مسلم ، حديث رقم            

لُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يِحب موافَقَةَ أَهـِل          وكَانَ رسو ....... حدثَنا  .. [ العامليِة  
  ] ......... الِْكتاِب ِفيما لَم يؤمر ِبِه 

ولذلك فإنّ دالالِت الصورِة القرآنيِة التاليِة ، ينظَر إليها من هذا املنظاِر الـذي              .. 
اُهللا تعاىل يف كتاِبِه العزيز ، وأكّدته هناألحاديث ، كما رأينا بي روايات ..  

 ٣: النجم    ( )إِن هو إِلَّا وحي يـوحى           ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     (  
- ٤.. (   

عن اهلوى ، ألنه وحي يوحى ، هـو القـرآنُ            rفالذي ال ينطق به الرسولُ      .. 
ـ  rالكرمي ، وما يوحى إليه      أي هـو  .. نص القـرآينِّ  من تفسٍري وتفصيٍل لكلياِت ال

            به النيب وليس كلَّ ما ينطق ، ةُ احلقوالسن القرآنُ الكرميr  ..     ْلعاقـٍل أن مكنفال ي
    بأنّ إذْنَ النيب ريتصوr من اِهللا تعاىل اآليةُ الكرميةُ التاليةُ وحي هنبيالذي ت  ..  )  فَا اللَّـهع

: التوبة   ( )ى يتَبين لَك الَّذِين صدقُوا وتَعلَم الْكَـاذِبِني   عنك لِم أَذِنْت لَهم حتَّ   
٤٣ .. (          أنّ قولَ النيب رلعاقٍل أنْ يتصو مكنوال يr        ى إىل قوِلِه التـايلالذي أد   ] :

      اِخذُوِني ِبالظَّنؤا فَلَا تظَن تنا ظَنمي ِإنمن صحيِح مسلم ،    يف احلديِث الذي رأي    ] فَِإن ناه
ِإنما أَنا بشر وِإنه يـأِْتيِني الْخـصمr  ] :         وقولُه  ..... كان نتيجةَ وحٍي من السماء      

                 ِبـذَِلك لَـه فَأَقْـِضي قدص هأَن ِسبٍض فَأَحعب لَغَ ِمنكُونَ أَبأَنْ ي كُمضعلَّ بيف ] فَلَع
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 ، rيِح البخاري ، يؤكِّد اجلانب البشري يف ذاِت الـنيب   صحيفاحلديث الذي رأيناه    
  ..ذلك اجلانب ارد عن الوحي 

 rوقد أكَّد اُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرمي اجلانب البشري وجانب الوحي يف ذاِتِه              .. 
 .. )          ى إِلَيوحي مِثْلُكُم رشا أَنَا ببأنَّ ) ..  ١١٠: الكهف  ( )قُلْ إِنَّم ولذلك فالزعم

      به النيب كلَّ ما نطقr             َالقرآِن الكـرمي ، وجممـل صريح خالفمن السماِء ، ي وحي
  ..الروايات 

 ..             ٍة ، ومن خالِل بشٍر تتفاوتٍة تارخييآلي رباألحاديِث ع إلينا روايات لقد وصلَت
 حماولٍة لنقِل األحـداِث الـيت       مداِركُهم ومصداقيتهم ودرجات إمياِنهم وأهواؤهم ، يف      

 كبشٍر دون   r ، سواٌء األحداث اليت تفاعلَ معها النيبr         حصلت يف عصِر الرسوِل     
 عبر وحٍي r، أم اليت تفاعلَ معها الرسولُ ) قُلْ إِنَّما أَنَـا بـشر مِـثْلُكُم          (  وحٍي من السماِء      

 ال ميكن فصلُ آليِة وصوِل احلديِث إلينا وبالتايل.... ) يوحى إِلَـي   (   من السماِء     
              عن أحداِث التاريِخ وفتِنِه ، وعن الصراعاِت اليت متّت ما بني وفاِة النيبr   وبني عصِر 

  ..تدويِن احلديث 
 تتعلّق بأمانِة مجيِع ناقلي هذه الروايِة       rفمصداقيةُ الروايِة املنقولِة عن الرسوِل      .. 

وتتعلّق أيضاً بإدراِكهم حلقيقـِة     .. ِل أحداِثها ، حىت تدويِنها       بعم rمنذُ قياِم الرسوِل    
احلدِث الذي حتملُه هذه الروايةُ ، وبتأويِلهم لُألموِر باتجاِه أهوائهم ومصاِحلهم املذهبيِة            

 مل يكونوا عاملني بأنّ حديثَهم      – حينما حتدثوا عن بعِض األحداِث       –، وخصوصاً أنهم    
  .. روٍن ليصبح نصوصاً مقدسةً هذا سيدونُ بعد ق

من أجِل موقـٍف   rهذه األهواُء واملصاحلُ املذهبيةُ والقولُ على لساِن الرسوِل   .. 
حمدٍد ال خيلو من املصلحِة ، يراها الباحثُ عن احلقيقِة يف احلديِث التايل ، من صـحيِح                 

  ..حسب ترقيِم العامليِة  ) ٣٤٣١( مسلم ، حديث رقم 
فَِإذَا عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص جاِلس ِفي ِظـلِّ الْكَعبـِة             ............ نا  حدثَ[ 

والناس مجتِمعونَ علَيِه فَأَتيتهم فَجلَست ِإلَيِه فَقَالَ كُنا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه               
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  لَّمسو ............  نمو           طَاعـتِإنْ اس هِطعةَ قَلِْبِه فَلْيرثَمِدِه وفْقَةَ يص طَاها فَأَعامِإم عايب
                 ـتآن اللَّـه كدـشأَن لَه فَقُلْت هِمن تونِر فَدالْآخ قنوا عِربفَاض هاِزعني راَء آخفَِإنْ ج

ه علَيِه وسلَّم فَأَهوى ِإلَى أُذُنيِه وقَلِْبِه ِبيديِه وقَـالَ          سِمعت هذَا ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّ      
سِمعته أُذُناي ووعاه قَلِْبي فَقُلْت لَه هذَا ابن عمك معاِويةُ يأْمرنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننـا                

أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطِـلِ إِلَّـا        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تَأْكُلُوا:ه يقُول ُ ِبالْباِطِل ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّ   
                       بِكُـم كَـان اللَّـه إِن كُملَـا تَقْتُلُـوا أَنْفُـسو كُماضٍ مِـنتَـر ـنع ةـارتِج تَكُون أَن

 أَِطعه ِفي طَاعِة اللَِّه واعِصِه ِفـي معـِصيِة اللَّـِه            فَسكَت ساعةً ثُم قَالَ   :  ، قَالَ    رحِيمـا 
 .............. [  

ومسألةُ التزكيِة للرجاِل الذين أُِخذَ عنهم احلديثُ هي مسألةٌ نسبيةٌ ، خاضـعةٌ             .. 
للطبيعِة البشريِة اليت ال ختلو من العاطفِة واهلوى والعصبيِة ، فاُهللا تعاىل يقولُ يف كتاِبـِه                

وا أَنْفُسكُم هو أَعلَم بِمـنِ اتَّقَـى         (  .. الكرمي   ولـذلك   ) .. ٣٢: النجم  ( ) فَال تُزكُّ
نرى اختالفاً بني خمرجي احلديِث حولَ الرجاِل الذين خرج هلم هـؤالء املخرجـون ،               

ـ    رج فعلى سبيِل املثاِل نرى أنَّ عدد الذين خرج هلم البخاري يف اجلامِع الصحيِح ومل خي
شيخاً ، وعدد من احتج م مسلم يف املسنِد الـصحيِح ومل             ) ٤٣٤: ( هلم مسلم هو    

شيخاً ، وهكذا يكـون عـدد        ) ٦٢٥: ( حيتج م البخاري يف اجلامِع الصحيِح هو        
  .. شيخاً  )*(  )١٠٥٩: ( الذين اختلف يف األخِذ عنهم البخاري ومسلم هو 

 ..    وإذا كان النيبr  وا على النفاِق من أهِل املدينـِة ،           ال يعدراملنافقني الذين م لم
ومِن أَهلِ الْمدِينةِ مردوا علَى النفَاقِ ال تَعلَمهم (   والذين كانوا معه يف عصٍر واحٍد  ، 

        ـمهلَمنَع ـن١٠١: التوبة ( )    نَح (   خمرجو األحاديِث اجلـزم فكيف إذن يستطيع ،

                                                 
 ، نقالً ٢٥ ص – ١ جـ – عن كتاِب صحيِح مسلم بشرِح اإلمام النووي ، طباعة دار اخلري  ( * )

  ) ..املدخل إىل معرفة املستدرك ( عن احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ النيسابوري يف كتابه 
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داقيِة مجيِع الرجاِل الذين أَخذوا عنهم ، وبأمانِتِهم وبدقِّة إدراِكِهـم ملـا مسعـوا ،          مبص
          ة ، منذ وفاِة النيبعصبي ِدِهم عن أيوبرتاهِتِهم وجترr      حىت عصِر هؤالء املخـرجني

  !!! ..؟
 ..           أنّ النيب ؤكِّدويف رواياِت األحاديِث ذاِتها ما يr        ـ ة  مل يكـن عاملـاً حبقيق

  ال يرتدون بعده علـى أدبـاِرهم         rالكثريين ممن حسبهم صادقني ، وممن حسبهم          
القهقرى ، فهناك عشرات األحاديِث اليت تؤكّد هذه احلقيقةَ ، أختار منـها احلـديثني               

  ..التاليني من صحيحي البخاري ومسلم 
   ..حسب ترقيِم العامليِة  ) ٦٠٩٨( حديث رقم .. صحيح البخاري 

عن ابِن ِشهاٍب عن ابِن الْمسيِب أَنه كَانَ يحدثُ عن أَصـحاِب            ....... حدثَنا  [ 
النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يِرد علَـى الْحـوِض                 

يحلَّئُونَ عنه فَأَقُولُ يا رب أَصحاِبي فَيقُولُ ِإنك لَا ِعلْم لَك ِبمـا             ِرجالٌ ِمن أَصحاِبي فَ   
   ] .........أَحدثُوا بعدك ِإنهم ارتدوا علَى أَدباِرِهم الْقَهقَرى 

  .. حسب ترقيِم العامليِة  ) ٤٢٤٦( حديث رقم .. صحيح مسلم 
سِمع عاِئشةَ تقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم           .. .....و حدثَنا   [ 

يقُولُ وهو بين ظَهراني أَصحاِبِه ِإني علَى الْحوِض أَنتِظر من يِرد علَي ِمـنكُم فَواللَّـِه                
ي رب ِمني وِمن أُمِتي فَيقُولُ ِإنك لَا تدِري ما عِملُـوا            لَيقْتطَعن دوِني ِرجالٌ فَلَأَقُولَن أَ    

قَاِبِهملَى أَعونَ عِجعرالُوا يا زم كدعب.. [    
دون ( مثّ من قالَ إنّ مجيع هؤالء الرجاِل الذين أُِخذَ عنـهم احلـديثُ كـانوا                .. 
أو أنهم ادعوا ألنفِسهم العصمةَ     !!! .. عضاً ؟ يثقونَ هم ذاتهم بأمانِة بعِضِهم ب     ) استثناٍء  

ودونوه باملصداقيِة اليت    وعدم الوقوِع يف اخلطِأ ، أو أنهم وصفوا كلَّ ما قالوه وشرحوه           
أال يذكر لنا التاريخ مبختلِف مـشارِبِه  ... ال يأتيها الباطلُ من بني يديها وال من خلِفها       

صحابِة قُِطعت على يِد إخواِنهم ، من أجـل امللـِك           أنّ عشراِت اآلالِف من أعناِق ال     
ومن ال يريد تصديق التاريِخ خوفاً من معرفِة احلقيقِة ، ليبقى غارقـاً يف              .. والسلطِة ؟   

  :مستنقِع عصبيِتِه املذهبيِة والطائفية ، نعرض له األحاديثَ التالية 
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  .. ة حسب ترقيِم العاملي ) ٤١٥٣( حديث .. صحيح البخاري 
عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما أَتاه رجلَاِن ِفي ِفتنِة ابِن الزبيِر فَقَالَـا              ..... حدثَنا  [ 

ِإنَّ الناس صنعوا وأَنت ابن عمر وصاِحب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَما يمنعـك أَنْ                
جرخكُـونَ                 تى لَا تتح مقَاِتلُوهو قُلْ اللَّهي أَِخي فَقَالَا أَلَم مد مرح ِني أَنَّ اللَّهعنمفَقَالَ ي 

ِفتنةٌ فَقَالَ قَاتلْنا حتى لَم تكُن ِفتنةٌ وكَانَ الدين ِللَِّه وأَنتم تِريدونَ أَنْ تقَاِتلُوا حتى تكُونَ                
  ] ......... تنةٌ ويكُونَ الدين ِلغيِر اللَِّه ِف

  .. حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٢٨٤( حديث .. صحيح البخاري 
قَالَ خرج علَينا أَو ِإلَينا ابن عمر فَقَالَ رجلٌ كَيف ترى ِفي ِقتـاِل     .......  حدثَنا[ 

   دلْ تهِة فَقَالَ ونالِْفت            ِرِكنيـشقَاِتلُ الْمي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص دمحةُ كَانَ منا الِْفتِري م
    ] ..وكَانَ الدخولُ علَيِهم ِفتنةً ولَيس كَِقتاِلكُم علَى الْملِْك

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٦٥٨١( حديث .. صحيح البخاري 
ن حذَيفَةَ قَالَ ِإنما كَانَ النفَاق علَى عهِد النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه             ع....... حدثَنا  [ 

   ] ..وسلَّم فَأَما الْيوم فَِإنما هو الْكُفْر بعد الِْإمياِن
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٣٣٠٢( حديث .. صحيح مسلم 

 جاَء فَقَالَ هلْ لَك ِفي عباٍس وعِلي قَالَ نعم فَأَِذنَ لَهمـا      ثُم.......... و حدثَِني   [ 
فَقَالَ عباس يا أَِمري الْمؤِمِنني اقِْض بيِني وبين هذَا الْكَاِذِب الْآِثِم الْغاِدِر الْخاِئِن فَقَـالَ               

فَاقِْض ب ِمِننيؤالْم ا أَِمريلْ يأَج مالْقَو مهأَِرحو مهني ............ [  
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٣٣٤( حديث .. صحيح البخاري 

فَقَالَ أَبو موسى أَلَم تسمع قَولَ عماٍر ِلعمر بعثَِني رسولُ اللَّـِه            .......... حدثَنا  [ 
      ٍة فَأَجاجِفي ح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهـا          صِعيِد كَمِفي الـص غْترماَء فَتأَِجد الْم فَلَم تبن

تمرغُ الدابةُ فَذَكَرت ذَِلك ِللنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ ِإنما كَـانَ يكِْفيـك أَنْ                
        ن ِض ثُملَى الْأَرةً عبرِبكَفِِّه ض بركَذَا فَضه عنصكَفِّـِه         ت ـرـا ظَهِبِهم حسم ا ثُمهفَض

                  ـعقْني لَم رمع رت اللَِّه أَفَلَم دبفَقَالَ ع ههجا وِبِهم حسم اِلِه ِبكَفِِّه ثُمِشم رظَه اِلِه أَوِبِشم
  ] ............ ِبقَوِل عماٍر 
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ن يعولُ على روايِتِه ، هي مـسألةٌ        ولذلك فإنّ مسألةَ تصنيِف الرجاِل وحتديِد م      .. 
هذا كلُّه يؤكّد أنّ روايـاِت      ..... نسبيةٌ ال ميكن جتريدها عن أمزجِة البشِر وأهوائهم         

 لألحداث ، وليس عبر نقـٍل        )*( األحاديِث وصلت إلينا بآليٍة تارخييٍة ، عبر نقل املعاين        

                                                 
( قال جرير بن حـازم  [ أ  : ١٠٦: السامِع ، ص  ورد يف اجلامِع ألخالِق الراوي وآداِب  ( * )

قلت له  : ( ، وقال عمران القصري     ) مسعت احلسن حيدث باحلديث ، األصل واحد والكالم خمتلف          
إنا نسمع احلديثَ فال جنيء به على ما مسعناه ، قال لو كنا حندثكم إالّ كما  : – للحسن البصري –

  .. ] ..ذا جاء حاللُه وحرامه فال بأس مسعنا ما حدثناكم حبديثني ، ولكن إ
دخلت : قال مكحول  : [ ٣١٢ و تدريِب الراوي ص  ١٠٦وورد يف اجلامِع ألخالِق الراوي ص       

يا أبا األسقع ، حدثنا حبديٍث مسعته من رسوِل اِهللا : أنا وأبو األزهر على واثلة بن األسقع ، فقلنا له 
r         وال نسيان دوال تزي منكم من القرآن شيئاً ؟ ، قال           : ، قال    ليس فيه وهم فقلنا : هل قرأ أحد

فهذا القرآنُ مكتوب بـني  : نعم ، وما حنن له حبافظني جداً ، إنا لرتيد األلف والواو وننقص ، قال  
أظهِركُم ال تألون حفظاً ، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون ، فكيف بأحاديث مسعناها مـن                

سى أالّ نكون مسعناها إالّ مرة واحدة ، حسبكم إذا حدثناكم باحلديث على املعىن  ، عrرسوِل اِهللا 
.. [  
  :وعن احلديث التايل يف الصحيحني .. 

حدثَنا عمر بن حفٍْص حـدثَنا  : ( حسب ترقيم العاملية  ) ٣٠٨٥: ( صحيح البخاري حديث رقم   
 صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم      رسولُ اللَّهِ  حدثَنا   عبد اللَّهِ  حدثَنا   يد بن وهبٍ  زحدثَنا  الْأَعمش  أَِبي حدثَنا   

                  ثُـم لَقَةً ِمثْلَ ذَِلككُونُ عي ا ثُمموي ِعنيبِه أَرطِْن أُمِفي ب عمجي كُمدِإنَّ أَح وقدصالْم اِدقالص وهو
 غضكُونُ مي                أَو ِقيشو قُهِرزو لُهأَجو لُهمع بكْتاٍت فَيِع كَِلمبلَكًا ِبأَرِه مِإلَي ثُ اللَّهعبي ثُم ةً ِمثْلَ ذَِلك

                هنيكُونُ با يى متاِر حِل النِل أَهملُ ِبعمعلَ لَيجفَِإنَّ الر وحِفيِه الر فَخني ثُم ِعيدس     اعـا ِإلَّـا ِذرهنيبو
  ابِه الِْكتلَيع ِبقسى             فَيتِة حنِل الْجِل أَهملُ ِبعمعلَ لَيجِإنَّ الرةَ ونلُ الْجخدِة فَينِل الْجِل أَهملُ ِبعمعفَي 

 اعا ِإلَّا ِذرهنيبو هنيكُونُ با يمِه الِْكتلَيع ِبقسفَياب ارلُ النخداِر فَيِل النِل أَهملُ ِبعمعفَي .. (  
قَـالُوا حـدثَنا   ....... حدثَنا : ( حسب ترقيم العاملية    ) ٤٧٨١: ( صحيح مسلم ، حديث رقم      

  شمالْأَع  نبٍ  عهِن وِد بيز   نِد اللَّهِ  عبا    عثَندولُ اللَّهِ  قَالَ حسلَّى ال  رص      اِدقالص وهو لَّمسِه ولَيع لَّه
            ثُـم لَقَةً ِمثْلَ ذَِلكع كُونُ ِفي ذَِلكي ا ثُمموي ِعنيبِه أَرطِْن أُمِفي ب لْقُهخ عمجي كُمدِإنَّ أَح وقدصالْم

نفَي لَكلُ الْمسري ثُم ةً ِمثْلَ ذَِلكغضم كُونُ ِفي ذَِلكِقِه يِب ِرزاٍت ِبكَتِع كَِلمبِبأَر رمؤيو وحِفيِه الر فُخ
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وإنّ معرفةَ هذه احلقيقِة    .. ما يتخيلُ الكثريون     ك rحريفٍّ مكتوٍب بني يدي رسوِل اِهللا       
 ، ومن معرفِة ما لُبس عليه ، ال مـن           rتقربنا أكثر من إدراِك حقيقِة سنِة رسوِل اِهللا         

  ..اإلساءِة إىل السنِة الشريفِة كما يتوهم اجلاهلون 
ا كيـف أنّ هـذه      ولنختر بعض الرواياِت من كُتِب الصحاِح ، ِلنرى بأم أعيِنن         .. 

الرواياِت منها ما هو غري صحيٍح ، وِلنرى بأم أعيِننا كيف أنّ حماوالِت التوفيـِق بـني                 
             ما كانـتدِف البحِث عن حقيقة ، إن يف معظمهـا     –الرواياِت املتناقضِة مل تكن – 

  ..دِف الدفاِع عن العصبياِت املذهبيِة ، ليس إالّ 
  .. يف مكّةَ املكرمِة ، من خالِل األحاديِث التالية rالنيب لننظر إىل مدِة لبِث .. 

  .. حسب ترقيِم العاملية  ) ٣٦١٤( حديث رقم .. صحيح البخاري 
عن ابِن عباٍس قَالَ مكَثَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم             ....... حدثَِني    [

تةَ ورشكَّةَ ثَلَاثَ عِبم نيِستثَلَاٍث و ناب وهو فِّيو.. [  
  .. حسب ترقيِم العاملية  ) ٣٢٨٤( حديث رقم .. صحيح البخاري 

بعثَه اللَّه علَى رأِْس أَربِعني سنةً فَأَقَام ِبمكَّةَ عشر ِسِنني وِبالْمِدينِة           ....... حدثَنا    [
 ِسِنني رشع......... [   

  .. حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٣٤٠( حديث رقم .. صحيح مسلم 
                                                                                                                             

وأَجِلِه وعمِلِه وشِقي أَو سِعيد فَوالَِّذي لَا ِإلَه غَيره ِإنَّ أَحدكُم لَيعملُ ِبعمِل أَهِل الْجنِة حتى ما يكُونُ     
   اعا ِإلَّا ِذرهنيبو هنيب   ابِه الِْكتلَيع ِبقسِل          فَيملُ ِبعمعلَي كُمدِإنَّ أَحا ولُهخداِر فَيِل النِل أَهملُ ِبعمعفَي 

 اعا ِإلَّا ِذرهنيبو هنيكُونُ با يى متاِر حِل النأَهابِه الِْكتلَيع ِبقسفَيِل الْجِل أَهملُ ِبعمعا  فَيلُهخدِة فَين (
 ..  
 ، نص يتعلّـق  ٥٤: ورد يف التفسري الكبري للفخر الرازي ، الكتاب األول ، اجلزء الثاين ، ص         .. 

: وحكى اخلطيب يف تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد أنه قال : [ ..... ذا احلديث ، أنقله حبرفيته 
د بن وهب يقول هذا ما أحببته ، ولو مسعت          لو مسعت األعمش يقول هذا لكذبته ، ولو مسعت زي         

يقول هذا لرددتـه ، ولـو       ) ص  ( عبد اهللا بن مسعود يقول هذا ما قبلته ، ولو مسعت رسول اهللا              
 وجلّ يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقاً : مسعت اهللا عز.. [ ..  
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حدثَنا ابن عباٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تـوفِّي            ....... و حدثَِني   [ 
 نيِستٍس ومخ ناب وهو......... [   

  ..يِم العاملية حسب ترق ) ٤٣٣٥( حديث رقم .. صحيح مسلم 
عن ابِن عباٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مكَثَ ِبمكَّـةَ             ....... حدثَنا  [ 

نيِستثَلَاٍث و ناب وهو فِّيوتةَ ورشثَلَاثَ ع.. [   
  .. حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٣٣٠( حديث رقم .. صحيح مسلم 

بعثَه اللَّه علَى رأِْس أَربِعني سنةً فَأَقَام ِبمكَّةَ عشر ِسِنني وِبالْمِدينـِة            ....... حدثَنا  [ 
  ] ......... عشر ِسِنني وتوفَّاه اللَّه علَى رأِْس ِستني سنةً 

ناقـضاً بـني هـذه      ال شك أنَّ من ميلك حداً أدىن من الوعي واإلدراِك يرى ت           .. 
                 ِصلَ إىل نتيجٍة يف معرفِة كم عـاشمن خالِل هذه الرواياِت أنْ ن الرواياِت ، فال ميكن

  النيبr       َسـاً ،          ..  ، وكم لَِبثَ يف مكةاً مقدنـص مون التاريخويأيت السادةُ الذين يقد
لك خيدمون سنةَ   ليربروا هذه التناقضات ، على حساِب العقِل واملنطِق ، ظانني أنهم بذ           

  .. rرسول اهللا 
فيحتجون بالنص التايل الذي ورد يف شرِح اإلماِم النووي لصحيِح مـسلم ، يف              .. 

واتفق العلماُء على أنّ أصحها ثالث وسـتون ،         .. [ حماولٍة لتربيِر التناقِض الذي نراه      
ترِك الكـسر ، وروايـة      وتأولوا الباقي عليه ، فروايةُ ستني اُقتصر فيها على العقود و          

   ] ..اخلمس متأولة أيضاً ، وحصل فيها اشتباه ، وقد أنكر عروة على ابن عباس
فحسب التأويِل الذي حصلَ ، متّ إلغاُء الكسِر ، وهو ثالثُ سنوات ، سـواٌء يف                

   لبِث النيبr         ِة حياِتهسنني يف مكّةَ بدالً         ..  يف مكّةَ ، أم يف مد مـن  أي قيلَ لَِبثَ عشر
وكذلك األمر  .. ثالثَ عشرةَ سنةً ، وقيلَ عاش ستني سنةً بدالً من ثالٍث وستني سنة              

       يف تأويِل اخلمِس ، فقيلَ عاشr           ني سنةً بدالً من ثالٍث وستني ، وبالتـايلمخساً وست 
   يكونُ النيبr              َلةً عن ثالثَ عـشرةعشرةَ سنةً متأو حيـث  ..  قد لَِبثَ يف مكّةَ مخس

  ..إنّ من عادِة العرِب إلغاَء الكسِر وجربه : قالوا 
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هذا التأويلُ إما أنْ يكونَ دِف إظهاِر حقيقٍة مل ترد يف صياغِة هذه الروايات ،               .. 
 ، ونكونُ ضالّني    r خادمني لسنِة الرسوِل     – حقّاً   –كما يتصورون ، وبذلك يكونون      

وإما أنْ يكونوا قـد جنـدوا         ... rمضلّني حناولُ إبعاد املسلمني عن سنِة الرسول        
أنفسهم خلدمِة منهِج وضِع التاريِخ بديالً عن منهِج اِهللا تعاىل ، وذلك عبر التلبيِس على               
الرواياِت املتناقضِة غِري الصحيحة ، إليهاِم املسلمني أنها صحيحةٌ ، وبالتايل يكونون قد             

   ..r سنِة الرسوِل ضلّلوا الناس وخدعوهم ، وبالتايل أساؤوا إىل
  ..  ؟ rما هو السبيلُ إىل معرفِة الضالِّ املُضلِّ املسيِء إىل سنِة الرسوِل .. ولذلك 

للجواِب على هذا السؤاِل ال حنتاج إالّ إىل النظِر يف احلديِث التايل من صـحيِح        .. 
  .. حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٣٤١( مسلم ، حديث 

عن ابِن عباٍس قَالَ أَقَام رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبمكَّةَ            ..  .....و حدثَنا   [ 
وثَمـانَ   ولَا يرى شـيئًا،      سبع ِسِنني  ، يسمع الصوت ويرى الضوَء       خمس عشرةَ سنةً  

ِةِسِننيِدينِبالْم أَقَامِه ، وى ِإلَيوحا يرشع .. [   
 ..            ا النيب عشرةَ اليت أقام هذا احلديِث فإن السنواِت اخلمس حسبr   َيف مكّة 

هي مخس عشرةَ دون زيادٍة أو نقصان ، وليست متأولةًً عن ثالثَ عشرةَ كما ذهبـوا                
ت يسمع الصو : ((  يف تأويِلهم للرواياِت األخرى ، فقولُ ابِن عباس يف هذا احلديِث            

، يبـين لنـا أنّ      ))  يوحى ِإلَيِه      وثَمانَ ِسِنني  ولَا يرى شيئًا ،      سبع ِسِنني ويرى الضوَء   
          كان فيها النيب سنني عشرةَ سنةً هي سبع اخلمسr       ويـرى الـضوَء يسمع الصوت 

  .. فقط ، ومثاِن سنني يوحى إليه 
وأي تأويـٍل    ] .. ١٥ = ٨ + ٧: [ نَ أنّ     فكلُّ العاقلني من البشِر يـدركو     .. 

هو خروج ليس فقـط      ] ١٣ = ٨ + ٧: [ يقلب هذه املعادلةَ لتصبح على الشكِل       
 خروج على ثوابـِت العقـِل       – أيضاً   – ، وإنما    rعن منهِج اِهللا تعاىل وسنِة رسوِلِه       

  ..واإلدراِك اليت يتميز ما اإلنسانُ عن احليوان 
 .. ةَ الرسوِل    فهل خندمسن r          ؟ عقلٌ وال منطـق لُ تأويالً ال يقبلُهأم          حينما نتأو ، 

 عبرr  أننا بذلك خندم عصبياِتنا املذهبيةَ والطائفيةَ ؟ ، وبالتايل نسيُء إىل سنِة الرسوِل              
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اإلجابةَ لكـلِّ   أترك  ..  ؟   rجعِل الرواياِت التارخييِة املتناقضِة سنةً ننسبها إىل الرسوِل         
   ] ..١٣ = ٨ + ٧: [ ، ال ملن يعتقد أنّ  ] ١٥ = ٨ + ٧: [ من يعتقد أنّ 

  ..لننظر إىل احلديثني التاليني يف صحيِح البخاري .. وهذه مسألةٌ أُخرى .. 
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٦١٥( حديث رقم .. صحيح البخاري 

 صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ خذُوا الْقُرآنَ ِمن أَربعٍة          سِمعت النِبي ....... حدثَنا  [ 
  ] ..ِمن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد وساِلٍم ومعاِذ بِن جبٍل وأُبي بِن كَعٍب 

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٦١٨( حديث رقم .. صحيح البخاري 
قَالَ قَالَ عبد اللَِّه رِضي اللَّه عنه واللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه غَيره ما أُنِزلَت              ....... حدثَنا  [ 

           لَـما أَعاِب اللَِّه ِإلَّا أَنِكت ةٌ ِمنآي ِزلَتلَا أُنو ِزلَتأُن نأَي لَما أَعاِب اللَِّه ِإلَّا أَنِكت ةٌ ِمنورس
  ] ..ِفيم أُنِزلَت ولَو أَعلَم أَحدا أَعلَم ِمني ِبِكتاِب اللَِّه تبلِّغه الِْإِبلُ لَرِكبت ِإلَيِه  

 بأخِذ القرآِن الكرِمي من عبِد اِهللا بن مسعوٍد ، ومن أيب            rإذن يوصي الرسولُ    .. 
          األم ه أعلماهللا بن مسعود أن عبد قِسمِة يف كتاِب اِهللا تعاىل ، فكلُّ سورٍة        بن كعٍب ، وي

( يعلم أين أُنِزلت ، وكلُّ آيٍة يعلم فيم أُنزلت ، وبالتايل ال يمكن لعبِد اِهللا بن مـسعود             
أن يغفلَ عن انتماِء  سورتني من القرآِن الكرِمي إىل القرآِن الكرِمي            ) وال أليب بن كعب     

  ..لننظر إىل األحاديِث التالية ..... 
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٥٩٤( حديث رقم .. صحيح البخاري 

قَالَ سأَلْت أُبي بن كَعٍب عن الْمعوذَتيِن فَقَالَ سأَلْت رسولَ اللَّـِه           ....... حدثَنا  [ 
قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه      صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ ِقيلَ ِلي فَقُلْت فَنحن نقُولُ كَما            

 لَّمسِه ولَيع.. [  
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٥٩٥( حديث رقم .. صحيح البخاري 

قَالَ سأَلْت أُبي بن كَعٍب قُلْت يا أَبا الْمنِذِر ِإنَّ أَخاك ابن مسعوٍد             ....... حدثَنا  [ 
  – ليستا من كتاِب اِهللا تعاىل       * ) (أنّ املعوذتني :  املقصود بكذا وكذا     – يقُولُ كَذَا وكَذَا  

                                                 
  : التايل فيما خيص هذا احلديث النص) فتح الباري يف شرح صحيح البخاري (  ورد يف كتاِب  ( * )
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                 نحقَالَ فَـن فَقَالَ ِلي ِقيلَ ِلي فَقُلْت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر أَلْتس يفَقَالَ أُب
ِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا قَالَ رقُولُ كَمن لَّمس.. [  

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٢٠٢٤٤( حديث رقم .. مسند أمحد 
قَالَ قُلْت ِلأُبي بِن كَعٍب ِإنَّ ابن مسعوٍد كَانَ لَا يكْتب الْمعوذَتيِن            ....... حدثَنا  [ 

          لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَنَّ ر دهِفِه فَقَالَ أَشحصـِه       ِفي ملَيِريلَ عِني أَنَّ ِجبربأَخ لَّمسِه ولَيع
                 نحـا فَـنهاِس فَقُلْتالن بوذُ ِبرا فَقَالَ قُلْ أَعهالْفَلَِق فَقُلْت بوذُ ِبرقُلْ أَع لَام قَالَ لَهالس

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا قَالَ النقُولُ من ......... [  
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٢٠٢٤٥( حديث رقم .. سند أمحد م

قَالَ كَانَ عبد اللَِّه يحك الْمعوذَتيِن ِمن مصاِحِفِه ويقُولُ ِإنهمـا           ....... حدثَِني  [ 
م عن ِزر عن أُبـي بـِن        لَيستا ِمن ِكتاِب اللَِّه تبارك وتعالَى قَالَ الْأَعمش وحدثَنا عاصِ         

 قَالَ فَِقيلَ ِلي فَقُلْت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسا رمهنا عأَلْنٍب قَالَ سكَع.. [  
إننا نرى أنَّ اختيار عبِد اِهللا بن مسعوٍد وأيب بن كعٍب ليتم الدس على لساِنهما               .. 

حسب هذه الرواياِت املوضوعِة على لساِن عبِد اِهللا بـن          ..... ئياً  ، ليس اختياراً عشوا   
مسعوٍد وأيب بن كعٍب ، فإنّ املعوذتني ليستا من كتاِب اِهللا تعاىل ، هذا ما تقولُه هـذه                  
               ملسلٍم عاقٍل حيترم مكنإليها معاين من جيوِبنا ، فكيف إذن ي ضيفدون أنْ ن الروايات

  !!! .. أنْ يقولَ بصحِة هذه الروايات ؟كتاب اِهللا تعاىل
، هـو   ) القرآنَ الكرمي   ( وكتاب اِهللا تعاىل     rهل الذي يقَدس سنةَ رسوِل اِهللا       .. 

وأي تأويٍل  !!! .. من يقولُ بصحِة هذه الروايات ، أم هو الذي يقول بعدِم صحتها ؟              
أنّ ) الذين يقدسون كتاب اِهللا تعـاىل  ( هذا الذي من املُمكِن تصديقُه ، يف إيهاِم الناِس  

                                                                                                                             
قلت أليب إنّ أخاك حيكّهـا مـن        : ( رأيت التصريح به يف روايِة أمحد عن سفيان ولفظه          [ ..... 

، وكـأنّ  ) املـستخرج  ( ، وكذا أخرجه احلميدي عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم يف      ) املصحف  
 أيضاً وابن حبان من رواية محاد بن        وقد أخرجه أمحد  .. سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه        

)) ..... ] إنّ عبد اهللا بن مسعود كان ال يكتب املعوذتني يف مصاحفه            : (( سلمة عن عاصم بلفظ     
..  
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هذه الرواياِت صحيحةٌ ، يخرج من امللِّة من ال يؤمن مبصداقيِتها كأمياِنـه بكتـاِب اِهللا       
  !!! .. تعاىل ؟
 من كتاِب    )*( إذا كان أعلم من يف األمِة بكتاِب اِهللا تعاىل ، ال يعلم أنّ املعوذتني             .. 

، ويربرون ذلك بتأويالٍت ال يقبلُها      ) يزعم يف األحاديث اليت رأيناها      كما  ( اِهللا تعاىل ،    
                                                 

ففي ) ... تراثنا الفكري (  الشيخ حممد الغزايل يف كتابه – ولغِريها – هذه املسألة تعرض هلا  ( * )
  : ول من هذا الكتاب يق ) ١٤٧( الصفحة  

ومن املرويات السخيفة أن يجازف شخص بإثبات آثاٍر متس القرآنَ الكرمي ، بل إني أعد ذلـك        [ 
أليس من املضحك أنْ ينسب إىل ابن مسعود أنه أنكر كونَ املعـوذتني مـن               .. من السفه املنكور    
أحياناً يخيلُ إيلّ   !! .. ن اخلساسة ؟    أتبلغُ احلفاوةُ باملرويات التافهة هذا احلد م      .. القرآِن الكرمي ؟    

أنّ أصحاب املساند مجعوها أوالً مسوداٍت تضم كلَّ ما قيل ، على أن ميحوا منـها بعـد ذلـك                    
  ! ..األساطري ، مثّ ماتوا قبل أن يتموا أعماهلم 

 عاِئشةَ زوِج عن....... حدثَنا  ) :  (( ٢٥١١٢( ومن أمثلِة ذلك ما جاء يف مسند أمحد ، حديث 
النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَت لَقَد أُنِزلَت آيةُ الرجِم ورضعات الْكَِبِري عشرا فَكَانت ِفي ورقَـٍة                 

ت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسكَى رتا اشِتي فَلَميِريٍر ِفي بس تحا تةٌ لَنبيود لَتخدِرِه وا ِبأَماغَلْنش
  )) ..فَأَكَلَتها 

هذا أثر شاذٌ منكر ، شديد النكارة ، ألنّ نسخ التالوة حمال ، كما بينته يف جـزء                  : قال الغماري   
  ..ذوق احلالوة 

 يعلم أحد ، هذا مـن       مثّ من املنكر الذي ال يعقَل أن تدخلَ شاةٌ البيت وتأكلَ ورقةً فيها قرآنٌ وال              
              زنا أنْ تأكلَ شاةٌ ورقةً فيها قرآنٌ منسوخجيز النسخ    الباطل املردود قطعاً ، ولو جوعلى رأي من ي  

جلاز أن تأكلَ ورقةً فيها قرآنٌ غري منسوخ ، فترتفع الثقةُ بالقرآن كلّه ، ألنه قد يكونُ أُِكلَ منـه                    
   ) .. ] ..٩: احلجر  ( )   نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون إِنَّا نَحن( : شيٌء ، واهللا تعاىل يقول 

 ، الـنص    ٢٢٣ – ٢٢٢: وقد ورد يف التفسري الكبري للفخر الرازي ، اجلزء األول ، صفحة             .. 
نقلَ يف الكتب القدمية أنّ ابن مسعود كان ينكر كون سـورة            : [ ... التايل مبا خيص هذه املسألة        

احتة من القرآن ، وكان ينكر كون املعوذتني من القرآن ، وأعلم أنّ هذا يف غاية الصعوبة ، ألنا                   الف
إنْ قلنا إنّ النقلَ املتواتر كان حاصالً يف عصر الصحابة بكون سورة الفاحتة من القرآن ، فحينئـذ                  

 إنّ النقل املتواتر يف وإن قلنا. كان ابن مسعود عاملاً بذلك ، فإنكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل 
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مـن  ( منطق وال عقل ، فكيف إذن جيزمون جزماً قاطعاً بالثقِة الكاملِة حينما يأخذون              
بعض األحداِث اجلانبيِة من رجاالٍت أُخر ، تلك األحداث الـيت ال            ) بعِض األحاديث   

فبناًء على تأويالِتهم ، أين هو املعيار الذي يتم مـن           !!! .. ؟  يعلمها إالّ أولئك الرجال     
  !!!!! ..خالِله اجلزم بالنقِل احلريفِّ لتلك األحداِث عبر هؤالء الرجال ؟

وحىت القرآنُ الكرمي ذاته مل يسلم من حماوالِت الدس اهلادفِة إىل حتريِفـِه ، وإىل               .. 
  .. األحاديِث التالية لننظر إىل..... تشويه قدسيِتِه 

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤٥٦٣( حديث .. صحيح البخاري 
قَالَ قَِدم أَصحاب عبِد اللَِّه علَى أَِبي الدرداِء فَطَلَبهم فَوجـدهم           ....... حدثَنا  [ 

نا قَالَ فَأَيكُم أَحفَظُ فَأَشاروا ِإلَى علْقَمةَ قَالَ        فَقَالَ أَيكُم يقْرأُ علَى ِقراَءِة عبِد اللَِّه قَالَ كُلُّ        
               تِمعي سأَن دهثَى قَالَ أَشالْأُنالذَّكَِر وةُ ولْقَمى قَالَ عشغِل ِإذَا ياللَّيأُ وقْري هتِمعس فكَي

       كَذَا وأُ هقْري لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن         الـذَّكَر لَقا خمأَ ولَى أَنْ أَقْروِني عِريدلَاِء يؤه
  مهاِبعاللَِّه لَا أُتثَى والْأُنو.. [  

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤١٤٥( حديث رقم .. صحيح البخاري 
 فَلَا يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام     سِمع ابن عباٍس يقْرأُ وعلَى الَِّذين يطَوقُونه      ....... حدثَِني  [ 

  ] ......... ِمسِكٍني قَالَ ابن عباٍس لَيست ِبمنسوخٍة 
  ..حسِب ترقيِم العاملية  ) ٩٩٨( حديث رقم .. صحيح مسلم 

بلَغت هِذِه  قَالَ أَمرتِني عاِئشةُ أَنْ أَكْتب لَها مصحفًا وقَالَت ِإذَا          ....... و حدثَنا   [ 
             لَـيع لَتا فَأَمهتا آذَنهتلَغا بطَى فَلَمسلَاِة الْوالصاِت ولَولَى الصاِفظُوا عي حةَ فَآِذنالْآي

           اِئشع قَالَت وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومِر وصلَاِة الْعصطَى وسلَاِة الْوالصاِت ولَولَى الصاِفظُوا عةُ ح
  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ا ِمنهتِمعس .. [  

                                                                                                                             
هذا املعىن ما كان حاصالً يف ذلك الزمان ، فهذا يقتضي أن يقال إنّ نقل القرآن لـيس مبتـواتر                    

أنّ نقلَ هذا املـذهب     واألغلب على الظن    . باألصل ، وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية          
   ... ] .. ةعن ابن مسعود نقلٌ كاذب باطل ، وبه حيصل اخلالص عن هذه العقد
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  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٥٩٥٧( حديث رقم .. صحيح البخاري 
سِمعت ابن عباٍس يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه            ....... حدثَِني  [ 

لَو أَنَّ ِلابِن آدم ِمثْلَ واٍد مالًا لَأَحب أَنَّ لَه ِإلَيِه ِمثْلَه ولَا يملَأُ عين ابـِن آدم             وسلَّم يقُولُ   
ِإلَّا التراب ويتوب اللَّه علَى من تاب قَالَ ابن عباٍس فَلَا أَدِري ِمن الْقُرآِن هو أَم لَا قَالَ                  

اب تِمعسِروبلَى الِْمنع قُولُ ذَِلكِر ييبالز ن.. [    
 )وما خلَق الذَّكَر والْـأُنْثَى   (   من اآليِة الكرميِة )وما خلَق  (  كيف تحذَف كلمتا  .. 

وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه (  .. وكيف تستبدلُ العبارةُ القرآنيةُ !!! .. ؟  ) ٣: الليل ( 
يكِنيٍ      فِدمِـس ـامفَلَـا    ( بالعبارِة  ) ١٨٤:  البقرة  ( )ةٌ طَع ـهقُونطَوي لَى الَّـِذينعو

حـافِظُوا  ( وكيف تستبدلُ العبـارةُ القرآنيـةُ         !!! .. ؟  ) يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني     
بالعبارِة   ) ٢٣٨: البقرة  ( ) انِتِني  علَى الصلَواتِ والصالةِ الْوسطَى وقُومـوا لِلَّـهِ قـَ         

 ) وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومِر وصلَاِة الْعصطَى وسلَاِة الْوالصاِت ولَولَى الصاِفظُوا ع؟ ) ح.. !!!  
) كأنس بن مالـك     ( وغريهما  [ كيف ميكننا أنْ نتصور أنّ ابن عباٍس وابن الزبري          

حيفظون نصوصاً ال يعلمونَ هل هـي مـن         ] خرى يف الصحاح    كما ورد يف رواياٍت أ    
  !!القرآِن الكرِمي أم ال ؟ 

إذا !!! .. أي تأويٍل هذا ؟   !!! ... يؤولون ذلك فيقولون هذه قراءات تفسرييةٌ       .. 
 ومـا خلَـق   (  يف اآليِة الكرميِة     )ومـا خلَـق     ( كان من ينسب على لساِنِه أنه ال توجد كلمتا          

أَشهد أَني سِمعت النِبي صلَّى اللَّه      ) : [  يف هذه الرواياِت    (  يقولُ   )الـذَّكَر والْـأُنْثَى     
علَيِه وسلَّم يقْرأُ هكَذَا وهؤلَاِء يِريدوِني علَى أَنْ أَقْرأَ وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى واللَِّه لَـا                

  مهاِبعالكلماِت مـن كتـاِب اِهللا             !!! .. ؟] أُت بعض ٍة هذه اليت حتذفقراءٍة تفسريي أي
)  وما خلَـق      (   كانت القراءةُ التفسرييةُ تقتضي حذف هاتني الكلمتني           وإن!!! .. تعاىل ؟ 
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فما هو هذا التفسري الذي ال يكونُ       !!! .. ، فلماذا وضعهما اُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرمي ؟        
  !!!! ..إالّ بإصراِر املُفَسر على حذِف كلماٍت من النص املُفَسِر ؟ 

وعلَى الَِّذين يطَوقُونه فَلَا    [  كان ابن عباٍس يقولُ عن العبارِة املنسوبِة إليه          وإن .. 
ـ   [ ليست مبنسوخة ، وعائـشةُ تقـولُ         ] يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكنيٍ    ى حـاِفظُوا علَ

             ا ِمـنهتِمعةُ ساِئشع قَالَت وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومِر وصلَاِة الْعصطَى وسلَاِة الْوالصاِت ولَوالص
       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسثون        !!! .. ؟] رٍة هذه الـيت يتحـدقراءٍة تفسريي فأي

  !!! ..عنها ؟ 
 .. ِل ، ال يكـونُ              التأويلُ السليماملُـؤو إىل معرفِة حقيقِة دالالِت الـنص اهلادف 

فهناك فارق بني التأويـِل  .. بإضافِة معاين من جيوِبنا لتحميِل صياغِة النص ما ال حتتمل           
               مع ظاهِر ما حيملُه للوصوِل إىل دالالٍت ال تتناقض من صياغِة النص الذي ينطلق احلق

 ومعاٍن ، وبني التحايِل الفاضِح على دالالِت النص لتحميِلِه مـا ال             النص من دالالت ٍ   
 اليت حيملُها ظاهر صياغِتِه ، إلثباِت عصبياٍت مذهبيـٍة          احلقحيتمل ، وطمِس الدالالِت     

  ..على حساِب املنهِج والعقِل واملنطق 
ض ومـا        ولَقَـد خلَقْنـ   (  .. يف اآليِة الكرمية    .. وهذه مسألةٌ أُخرى    ..  الْـأَراتِ واوما الـس

ويف غِريها ، يؤكِّد اُهللا  ) .. ٣٨: ق    ( )   ومـا مـسنا مِـن لُغُـوبٍ             سِتَّةِ أَيامٍ بينهما فِي   
لننظر .. تعاىل أنَّ السماوات واألرض وما بينهما خِلقَت يف ستِة أيام ، وليس يف سبعة               

  ..الٍت تناقض هذه احلقيقةَ القرآنية إىل احلديث التايل كيف حيملُ دال
  ..حسب ترقيم العاملية  ) ٤٩٩٧( حديث رقم .. صحيح مسلم 

عن أَِبي هريرةَ قَالَ أَخذَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبيـِدي             .....  حدثَِني  [ 
 وخلَق الشجر   يوم الْأَحدِ  وخلَق ِفيها الِْجبالَ     يوم السبتِ فَقَالَ خلَق اللَّه عز وجلَّ التربةَ       

يوم  وبثَّ ِفيها الدواب     يوم الْأَرِبعاءِ  وخلَق النور    يوم الثُّلَاثَاءِ  وخلَق الْمكْروه    يوم اِلاثْنينِ 
 ِفي آِخِر الْخلِْق ِفي آِخـِر       يوِم الْجمعةِ لَام بعد الْعصِر ِمن      وخلَق آدم علَيِه الس    الْخِميِس

  ..... ] ..ساعٍة ِمن ساعاِت الْجمعِة ِفيما بين الْعصِر ِإلَى اللَّيِل 
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 ال ميكـن    احلديث حمطّات يف سبيل احلكمة كيف أنَّ هذا         :  وقد بينت يف كتايب   .. 
   ..بعدة أدلّة أن يكون صحيحاً وذلك 

ولننظر إىل احلديث التايل ، حىت نرى بأم أعيننا كيف تـتم اإلسـاءةُ لعظمـِة                .. 
الصياغة القرآنيّة ، من خالِل تقدميها صياغةً يستطيع البشر اإلتيان مبثِلها ، وينطق ـا               

  ..البشر قبلَ نزوِلها من السماء 
  .. يم العاملية حسب ترق ) ٤٥٣٥( حديث رقم .. صحيح البخاري 

عن أَنٍس قَالَ قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه اجتمع ِنساُء النِبي صلَّى اللَّه             ..... حدثَنا  [ 
عـسى ربـه إِن طَلَّقَكُـن أَن يبدلَـه        :  لَهن   فَقُلْتعلَيِه وسلَّم ِفي الْغيرِة علَيِه      

ا خ اجأَزْوكُنا مِن رةُ  ، يِذِه الْآيه لَتزفَن.. [    
ولننظر إىل احلديثني التاليني ، حىت نرى بأم أعيننا كيف يتم الكفـر بـدالالِت               .. 

                 سه لَـيى ، وأنرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرهَ ال تبني أنِة الكرمية ، اليت تعشراِت اآلياِت القرآني
  ..ا ما سعى ، وأنّ اإلنسان ال يجزى إالّ بعمله ِللِْإنساِن ِإلَّ

  .. حسب ترقيم العاملية  ) ٤٩٧١: ( حديث رقم .. صحيح مسلم 
عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يِجيُء يوم الِْقيامِة نـاس ِمـن              ..... حدثَنا  [ 

..... الِْجباِل فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهوِد والنصارى         الْمسِلِمني ِبذُنوٍب أَمثَاِل    
.. [  

  .. حسب ترقيم العاملية  ) ٤٩٦٩( حديث رقم .. صحيح مسلم 
مِة دفَع  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا كَانَ يوم الِْقيا           ..... حدثَنا  [ 

  ] ..اللَّه عز وجلَّ ِإلَى كُلِّ مسِلٍم يهوِديا أَو نصراِنيا فَيقُولُ هذَا ِفكَاكُك ِمن الناِر 
إنَّ صياغةَ احلديثني واضحةٌ بينة ، وكلُّ حماوالت إظهار صحِة هذين احلـديثني             .. 

يل هلا عند من يدرك احلـد األدىن مـن          وموافقِتِهما لدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل ، ال سب       
  ..قواعِد اللغِة العربيِة وميلك ذرةً من عقٍل أو منطق 
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وزوجاِتِه رضي اُهللا تعـاىل      ،   r تطالُ النيب      – يف بعِض الروايات     –واإلساءةُ  .. 
  ٤٩٧٥( لننظر إىل احلديث التايل من صحيح مسلم ، حـديث رقـم             ..... عنهن ( 

  ..ملية حسب ترقيِم العا
عن أَنٍس أَنَّ رجلًا كَانَ يتهم ِبأُم ولَِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه              ..... حدثَِني  [ 

وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلعِلي اذْهب فَاضِرب عنقَه فَأَتاه عِلي فَِإذَا               
        سلَـي وببجم وفَِإذَا ه هجرفَأَخ هدي لَهاوفَن جراخ ِليع ا فَقَالَ لَهِفيه دربتي ِكيِفي ر وه
                   ـهولَ اللَّـِه ِإنسا رفَقَالَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيى النأَت ثُم هنع ِليع فَكَف ذَكَر لَه

   ] .. مجبوب ما لَه ذَكَرلَ
باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم        ( وهذا نقلٌ حريفٌّ من شرح النووي       .. 

  :  ، فيما خيص هذا احلديث ) من الريبة 
ذكر يف الباب حديث أنس أن رجالً كان يتهم بأم ولده صلى اهللا عليه وسلم               ((  

فذهب فوجده يغتـسل    ، أن يذهب يضرب عنقه      - رضي اهللا تعاىل عنه      -فأمر علياً   ، 
 كان منافقاً ومـستحقاًً للقتـل       لعله : قيل، فرآه جمبوباً فتركه    ، وهو البئر    ، رِكيٍيف  

 رضي  -وكف عنه علي    ، وجعل هذا حمركاً لقتله بنفاقه وغريه ال بالزنا         ، بطريق آخر   
  واهللا تعاىل أعلـم . م انتفاء الزنا    وقد عل ،  اعتماداً على أن القتل بالزنا       -اهللا تعاىل عنه    

.. ((  
 كـان   لعلـه  : قيل  : ((من الواضح وضوح الشمس وسط النهار  أنّ التأويل          ..

، وجعل هذا حمركاً لقتله بنفاقه وغريه ال بالزنـا          ، منافقاً ومستحقاً للقتل بطريٍق آخر      
    وقد علم انتفاء   ، ا   اعتماداً على أن القتل بالزن     - رضي اهللا تعاىل عنه      -وكف عنه علي

عدِم صحِة هـذا    ِبهروب من االعتراف    .. هذا التأول     )) .. واهللا تعاىل  أعلم   . الزنا  
  .. فصياغةُ احلديث واضحةٌ بينة ، وال يوجد فيها ما يشري إىل هذا التأويل .. احلديث 
 ..احلديث        – فعلي ه جمب     – كما هو وارد يف نصم ألنهعن املُت ليس لـه     كف وب

ذكر ، ال لسبٍب آخر ، فلو مل يكن املتهم جمبوباً ، ولو مل يكن يتربد ، لذهب عنقُـه يف                     
وال )) .. فَأَخرجه فَِإذَا هو مجبوب لَيس لَه ذَكَر فَكَف عِلـي عنـه             .. ((  خرب كان     
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  وجديف صياغة احلديث     –ي –     لقتِلِه إالّ أنَّ املت سبب     لَـِد        : (( همو ِبـأُم مهـتكَانَ ي 
         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسهم للقتِل بطريٍق آخر مسألةٌ ال        )) ..راملت واستحقاق

وجود هلا أبداً يف صياغة احلديث ، وال حىت يف يقِني واضِع هذا التأويـل ، فالعبـارةُ                  
يف بداية هذا التأويل ، تؤكّد أنَّ التأويلَ تصور         ))  ..... ن   كا لعله : قيل  ((القرآنيةُ    

  ضعدليل     –و لـذلك  .. صـحِة احلـديث     عدم   من أجل عدِم االعتراف ب     – دونَ أي
  ..فالتأويل الذي رأيناه إلظهاِر احلديث على أنه حديثٌ صحيح هو استخفاف ِبعقوِلنا 

يث ، وبعدِم صحِة تأويِلِه ، هو انتصار للحـق ،           إنَّ القولَ بعدِم صحِة هذا احلد     .. 
      ِة الشريفة ، ولكرامِة النيبوللسنr          ولكرامِة زوجاته رضي اُهللا تعاىل عنهن ، وللعقل ، 

  .. واملنطق 
 ..              ِة الشريفة ، وللـنيبوإنّ القولَ بصحِتِه وبصحِة تأويِلِه ، هو إساءةٌ للسنr  ، 

  .. هن ، واستخفاف بالعقل واملنطق ولزوجاِتِه رضي اهللا تعاىل عن
حسب ترقيم   ) ٤٨٥٣: ( ولننظر إىل احلديث التايل من صحيح البخاري رقم         .. 
  :العاملية 
قَالَ خرجنا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتى انطَلَقْنـا ِإلَـى             ....... حدثَنا  [ 

   والش قَالُ لَهاِئٍط يح            لَّى اللَّـهص ِبيا فَقَالَ النمهنيا بنلَسِن فَجاِئطَيا ِإلَى حنيهتى انتطُ ح
علَيِه وسلَّم اجِلسوا ها هنا ودخلَ وقَد أُِتي ِبالْجوِنيِة فَأُنِزلَت ِفي بيٍت ِفي نخٍل ِفي بيِت                

   اِن بمعِت النةَ ِبنميا       أُمةٌ لَهاِضنا حهتايا دهعماِحيلَ ورـلَّى      ِن شص ِبيا النهلَيلَ عخا دفَلَم
اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ هِبي نفْسِك ِلي قَالَت وهلْ تهب الْمِلكَةُ نفْـسها ِللـسوقَِة قَـالَ                 

     ا ِلتهلَيع هدي عضِدِه يى ِبيوفَأَه    كوذُ ِباللَِّه ِمنأَع فَقَالَت كُنس       اٍذ ثُـمعذِْت ِبمع فَقَالَ قَد 
   ] .........خرج علَينا فَقَالَ يا أَبا أُسيٍد اكْسها راِزِقيتيِن وأَلِْحقْها ِبأَهِلها 

 تزيـد مـن     والتأويالت اليت لُبست على هذه الرواية إليهام الناس بصحِتها ،         .. 
   اإلساءِة للنيبr   ،   كمـا  –فصياغةُ هذه الروايـة  .. ولزوجاِته رضي اهللا تعاىل عنهن 

(  : وال يمكن ملن يـصفُه اُهللا تعـاىل بقوِلـه           .. إالّ اإلساءة    r ال حتملُ للنيب     –نرى  
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ي نراه يف ظـاهِر  ، أنْ يقترب من الفعِل الذ  ) ٤: القلم   ( )وإِنَّك لَعلَى خلُقٍ عظِـيمٍ          
  .. صياغِة هذه الرواية 

  ..ولننظر إىل االختالِف الواضِح بني احلديثِني التاليني .. 
  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٥٥٣( حديث رقم .. صحيح البخاري 

م عـن   عن أَِبي هريرةَ قَالَ نهى رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّ           ....... حدثَنا  [ 
سمالش برغى تتِر حصالْع دعبو سمالش طْلُعى تتِر حالْفَج دعِن بيلَاتص.. [   

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٥٥٧( حديث رقم .. صحيح البخاري 
صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    عن عاِئشةَ قَالَت ركْعتاِن لَم يكُن رسولُ اللَِّه         ....... حدثَنا  [

  ] ..يدعهما ِسرا ولَا علَاِنيةً ركْعتاِن قَبلَ صلَاِة الصبِح وركْعتاِن بعد الْعصِر 
ولننظر إىل النص التايل ، من كتاِب فتِح الباري يف شرِح صحيِح البخاري ، الذي               

ما تركهما حىت لقي اهللا عز      ( قول عائشة   : [ الف  حياولون من خالِله تربير هذا االخت     
ما كان يأتيين يف يوم بعـد العـصر إالّ   ( ، وقوهلا  ) يكن يدعهما  مل(  ، وقوهلا    ) وجلّ

، مرادها من الوقت الذي شِغلَ عن الركعتني بعد الظهِر فصالّمها بعد             ) صلّى ركعتني 
تني من أول ما فُرضت الصلوات مثالً       العصر ، ومل ترد أنه كان يصلّي بعد العصر ركع         

  ....... ] ..إىل آخر عمره 
فهل يف صياغِة احلديِث ما يشري إىل تـأويِلِهم ؟          !!! .. من أين أتوا ذا التأويل ؟       

وإذا كانت صياغةُ احلديِث حتملُ تأويلَهم هذا ، فمن املؤكَّد أنه ميكنها أنْ حتملَ              !!! .. 
  .. وِم املتحركة أي قصٍة من قصِص الرس

وهل هناك من استخفاٍف بدالالِت كلماِت هذا احلديِث ، وبعقوِلنـا ، كهـذا              .. 
 أفـضلُ   – يف الصحاِح    –أليس القولُ بعدِم صحِة بعِض األحاديث       .. االستخفاف ؟   

  ..بكثٍري من هذه التأويالت ؟ 
  ..ولننظر إىل األحاديِث التالية .. 

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤١١٨( حديث رقم .. صحيح مسلم 
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 لَا عدوى عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ            ....... حدثَنا  [
 فَرلَا صَء وولَا نةَ واملَا هو.. [   

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٥٣٢٨( حديث رقم .. صحيح البخاري 
لَـا  سِمع أَبا هريرةَ بعد يقُولُ قَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم             ....... ِني  حدثَ[

   ِصحلَى مع ِرضمنَّ موِردلِ     يِديثَ الْأَوةَ حريرو هأَب كَرأَنى       وودلَا ع هثْ أَندحت ا أَلَمقُلْن 
ِشيبِبالْح طَنِة فَر ......... [  

  ..حسب ترقيِم العاملية  ) ٤١١٧( حديث رقم .. صحيح مسلم 
قَالَ أَبو سلَمةَ كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُهما ِكلْتيِهما عن رسـوِل           ....... و حدثَِني   [ 

         عةَ بريرو هأَب تمص ثُم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَى        اللَِّه صع أَقَامى وودِلِه لَا عقَو نع ذَِلك د
أَنْ لَا يوِرد ممِرض علَى مِصح قَالَ فَقَالَ الْحاِرثُ بن أَِبي ذُباٍب وهو ابن عم أَِبي هريرةَ                 

يثًا آخر قَد سـكَت عنـه       قَد كُنت أَسمعك يا أَبا هريرةَ تحدثُنا مع هذَا الْحِديِث حدِ          
فَأَبى أَبو هريرةَ أَنْ يعـِرف     كُنت تقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا عدوى            

ـو                ذَِلكأَب ى غَـِضبتح اِرثُ ِفي ذَِلكالْح آها رفَم ِصحلَى مع ِرضمم وِردقَالَ لَا يو  
قَالَ أَبو هريـرةَ قُلْـت      هريرةَ فَرطَن ِبالْحبِشيِة فَقَالَ ِللْحاِرِث أَتدِري ماذَا قُلْت قَالَ لَا           

تيِه                أَبلَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسا أَنَّ رثُندحةَ يريرو هكَانَ أَب ِري لَقَدملَعةَ ولَمو سقَالَ أَب 
سو               رِن الْآخلَيالْقَو دأَح خسن ةَ أَوريرو هأَب ِسيِري أَنى فَلَا أَدودقَالَ لَا ع لَّم....... [ 
..  

ال    [rاملشكلةُ ليست يف إنكاِر أيب هريرة لقوِله الذي نـسبه إىل الرسـوِل              .. 
لننظر إىل النص    ] .. ال عدوى   [، مبقدار ما هي يف تأويِلِهم لقوِل أيب هريرة           ] عدوى

التايل من كتاِب شرِح اإلماِم النووي لصحيِح مسلم ، الذي كُِتب لتربير االخـتالف              
  .. الذي نراه 

:  اجلمع بني هذين احلديثني ، ومها صحيحان ، قالوا           جيب: قال مجهور العلماء    [  
ية تزعمه وتعتقده   املُراد به نفي ما كانت اجلاهل     ) ال عدوى   ( وطريق اجلمع أنّ حديث     

لَا يـوِرد ممـِرض     (  أنّ املرض والعاهةَ تعدي بطبعها ال بفعل اهللا تعاىل ، وأما حديث ُ            
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   ِصحلَى مفأرشد فيه إىل جمانبة ما حيصل الضرر عنده يف العـادة بفعـِل اِهللا تعـاىل                ) ع
عند ذلـك   وقدره ، فنفى يف احلديث األول العدوى بطبعها ، ومل ينف حصول الضرر              

بقدر اهللا تعاىل وفعِله ، وأرشد يف الثاين إىل االحتراز مما حيصل عنده الضرر بفعل إرادة                
  ] ......... اهللا تعاىل وإرادته وقدرته 

إضافةً إىل أنّ صياغةَ هذه األحاديِث ال حتملُ تأويلَهم ال من قريٍب وال من بعيد               .. 
 لَا يـوِرد    ( ربرون اختالفَه مع قوِله     وي ) ال عدوى   (،كيف يشرحون قولَ أيب هريرة      

    ِصحلَى مع ِرضمِة حينما قيـل             ) مباحلبشي هذا القولَ ، ورطن وأبو هريرةَ ذاته أنكر ،
فبأي لغٍة سريطن أبو هريرة     !!! .... ؟   ) ال عدوى   ( rإنك قلت قالَ الرسولُ     : له  

  !!! ..ويلَهم الذي رأيناه ؟ لو قُدر له أنْ خيرج من قِربِه ويسمع تأ
وال أُريد اإلطالةَ يف عرِض األمثلِة اليت تبين أنه ليس كلُّ ما يف الصحاِح صحيحاً ،                

 – من الصحاح    –مئاِت األحاديث   )) احلق الذي ال يريدون     (( فقد عرضت يف كتاِب     
  ..اليت تثبت صحةَ هذه احلقيقة 

  :تالية مما سبق نستنتج احلقائق ال.. 
 السنةُ الشريفةُ حمفوظةٌ من ِقبِل اِهللا تعاىل ، شأنها بذلك شـأنُ القـرآِن               – ] ١[ 

الكرِمي ، وهي ما تناقَلَته األجيالُ حياةً تعبديةً متحقِّقةً عبر التـاريِخ لـشعائِر الـديِن                
ِت شعائِر الـصالِة ،      لكلياِت النص القرآينِّ ، ِمثْلَ جزئيا      rكجزئياٍت فصلَها الرسولُ    

وبالتايل هي ما أمجعت عليه األمةُ إمجاع عمٍل ، وإمجاع حياٍة تعبديٍة ، من أقصى الـسنِة     
  ..إىل أقصى الشيعِة ، وأتتنا ليس عن طريِق الرواياِت كما يتوهم الكثريون 

ير علـى    ليس كلُّ ما يف الصحاِح صحيحاً ، وبالتايل ال بد من أنْ نعـا              – ] ٢[ 
كتاِب اِهللا تعاىل نصوص الرواياِت اليت بني أيدينا بتجرٍد عن أي عصبيٍة مسبقِة الصنِع ،               

  ..ملعرفِة املوضوِع من هذه الروايات ، ولفهم دالالِتها بشكٍل سليم 
 إنكار كلّ مـا جـاَء يف        – كما يفتري اجلاهلون     – كالمنا هذا ال يعين      – ] ٣[ 

 ليست صحيحةً ، ال يعين أبـداً        – يف الصحاح    – األحاديث   الصحاح ، فكونُ بعضِ   
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فالقولُ بصحِة كلِّ ما جاء يف الصحاح ، ال         .. عدم صحِة كلِّ ما جاء يف هذه الصحاح         
  ..  خيتلف أبداً عن القوِل بعدِم صحِة كلِّ ما جاء فيها 

 ]٤ [ –        النيب وفعلَه ليس كلُّ ما قالَه r        ةً ، كمـا رأينـافعلينـا إذن أنْ    . . سن
ِمن بني الرواياِت اليت بني أيدينا ، مـا عِملَـه           ) على معياِر كتاِب اِهللا تعاىل      ( نتحرى  
 ا كلياِت النص القـرآينِّ ، ومـا       r كسنٍة موحاٍة من اِهللا تعاىل ، يفصلُ         rالرسولُ  

   النيب ِملَهعr         ًوحٍي من السماء ، وذلك موافقة ألهِل الكتاِب وجماراةً     كبشٍر دون أي 
  ..ألعراٍف اجتماعيٍة كانت سائدةً ، بانتظاِر نزوِل النص القرآينِّ املناسب 

 علينا أنْ نعلم أنَّ إضافةَ الرواياِت املناقضِة لكتاِب اِهللا تعاىل ، وللمنطِق             – ] ٥ [ 
  ،   r سنِة الرسـوِل     والعقِل املُفَعلني ضمن إطاِر إدراِك دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل ، إىل          

وخلْق التأويالِت الباطلِة  والتربيراِت الساقطِة لتربيِر التناقِض بني بعِض الروايات ، هو             
 ، وفوق منهِج اِهللا تعاىل ، واسـتبدالٌ هلـذه   r قفز فوق سنِة الرسوِل  – يف النهاية    –

من قريٍب وال من بعيـد ، وهـو         السنِة الشريفِة بتاريٍخ ال عالقةَ له مبنهِج اِهللا تعاىل ال           
إغراق لألمِة يف مستنقِع اجلهِل ، ودفع لفكِرها إىل مذبٍح يزيد من تشرذمها ومتزقهـا                

 املذهيب..  
فحىت نخِرج ِفكْر األمِة من احللقِة املفرغِة اليت ما زلنا ندور فيها منذ قـروٍن ،                 .. 

هالً حلمِل منهِج اِهللا تعاىل إىل البشريِة ، ال بد          وحىت نوحد إرادةَ أبنائها ، وحىت نكونَ أ       
على ..... ) فكراً وعقيدةً وفقهاً وتفسرياً لكتاِب اِهللا تعاىل و         ( من التقاِء مجيِع مذاهِبها     

  .. معياٍر واحٍد هو كتاب اهللا تعاىل 
 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

  املهندس عدنان الرفاعي
www.thekr.net  
adnan@thekr.net 

  


