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  املهندس عدنان الرفاعي
  
ومت فيه عـرض     من بدايته إىل ايته ،        ، تناول مسائل قرآنية   رنامج املعجزة الكربى  ب

، ويف هامش العرض مت التعرض لبعض الروايات برباهني قرآنية ، الكثري من املسائل القرآنية 
 ومل يعد هذا الربنامج لعرض ..التعلّق باملسائل القرآنية املعروضة يب ، ومن باب بشكٍل جان

 ،  ما يتعلَّق بالسنة الشريفة ، فشرح السنة الشريفة وما يتعلّق ا مما يسمى بعلوم احلديث              
خطـوة  ا يسمونه علومـاً ،      جزئيات م حقيقة  على   يتم فيه الربهان     تاج لربنامج خاص  حي

  .. املقدمات باتجاه النتائج خطوة من
من يعتربون العقل واملنطق عدواً ال بد مـن         يقيم الدنيا وال يقعدها     ومن الطبيعي أن    

 فمن يفتري على اهللا تعاىل وعلى كتابـه         ، علينا   ي هؤالء  ، ومن الطبيعي أن يفتر     حماربته
، انتصاراً   ما مل نقل     ، من الطبيعي أن يفتري علينا ، وأن يقولنا        ) ص  ( الكرمي وعلى النيب    

  ..ها على منهج اهللا تعاىل ؤافترامتَّ لألباطيل اليت 
 لالفتراء علينا وعلى برنامج املعجزة الكربى مـن الظالمـيني         والذين جندوا أنفسهم    

 عاملاً باحلديث ،   ، يقدم نفسه  مازن السرساوي    : مدعو امسه ومن هؤالء    كثر ،    التكفرييني
وتعبر عن  ،  ج اهللا تعاىل    ه عن حقيقة ما بداخله من فهم مشوه ملن         بكلمات بذيئة تعرب   ينطق

نه أاليت يزعم  )ص  ( الشريفة للنيبلسنة اكتاب اهللا تعاىل واليت حيملها ألخالق ا ابتعاده عن
  .. ، خمرجاً من جيوبه ماً باطلة يلقي ا جزافاً علينا ناطق رمسي بامسها 
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 املبين علـى     أصحاب املنهج التراثي اجلمعي    شأنه شأن كلّ   –فهذا الرجل يعتقد    .. 
ة  أنَّ الروايات اليت صححها بعض السابقني يف بعض العصور هي عني السن          – حماربة العقل 

 أنَّ حديث آحاد ميكنه أن ينسخ – مثله –وأن نعتقد  ق عقولنا   لِّالشريفة ، وأنه علينا أن نط     
 ال وبالتايل، ال ينطق إالَّ باحلقيقة      خمتصعاملٌ رباينٌّ    هنعتقد بأن ، وأنه علينا أن     حكماً قرآنياً   

  ة وثوابت العقل واملنطق          بدق كلَّ ما يقـول ،       أن نقفز فوق قواعد اللغة العربيكي نصد
يعترب نفسه عاملـاً    فوق دالالت كتاب اهللا تعاىل ، فقط ألنه         علينا أن نقفز    وقبل كل ذلك    

  .. ربانياً خمتصاً
   :  وباحلرف الواحدقال يف قناة احلكمة مع وسام عبد الوارث ،  لهفي لقاءف.. 
مث هـم ينكـرون علـى أهـل         ص ،   ليس فيهم واحد متخص   هؤالء احلمقى    [[

والّ يف اجليش والّ يف أي      لواء يف السلطة     والّرجل طبيب رجل مهندس     االختصاص ،   
   ..]]اختصاص آخر 

لرد عليها لكلِّ إنساٍن فيه أخالق وأدب واحترام لنفـسه      بالنسبة لكلمة احلمقى أدع ا    
 فمن يعتقـد أنَّ      ألنَّ فاقد الشيء ال يعطيه ، ويدعيه ،        طالبه باالعتذار ،  أ، وال   ولآلخرين  

،  هو ضال وربما كافر ، ال جتدي معه أساليب احلكمة واملنطـق              – مهما كان    –اآلخر  
عه كلّ نداءات العودة إىل آيات كتاب اهللا تعاىل ومن يدعو لتطليق العقل واملنطق ال تنفع م      

  .. اليت تأمر بالتدبر والتعقّل 
يستخدمها هؤالء لذر الرمـاد يف أعـني         فهي كلمة    صمتخصأما بالنسبة لكلمة    .. 
تـصف  ففي املناهج التراثية اجلمعية املبنية على تطليق العقل وعلى حماربة املنطق            .. العوام  

 ، حبيـث ال      وملؤه جبزئيات من املوروثات املتناقضة      ،  متَّ غسل دماغه   إنساناً كلمة خمتص 
، وال بـد مـن       أنَّ العقل عدو له       هو كلُّ ما يدركه  .. يدرك هو حقيقة هذه اجلزئيات      
  ..حماربته بكلِّ اإلمكانيات املمكنة 
على بعض ولكن حينما نطّلع .. ضرباً من اخليال    حتامالً و كالمنا هذا قد يراه بعضهم      

  ..ولنأخذ مثاالً نبين به صحة ما نذهب إليه .. ما يعتقده هؤالء سنرى ذلك بأم أعيننا 
وبعدالة اهللا تعاىل وحبقيقة االمتحان يف هذه الدنيا كل عاقل مؤمن بكتاب اهللا تعاىل   .. 

  هذا قادهويتأكَّد اعت .. إنساٍن آخر   أي  يعتقد أنَّ اإلنسان ال ميكن أن توضع ذنوبه على          ،  
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هـلْ  (( بقوله تعاىل   و ،    ]٣٩: النجم  [  ))وأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى       (( بقوله تعاىل   
مِن اهتدى فَِإنما يهتِدي    ((  ، وبقوله تعاىل      ]٩٠: النمل  [  ))تجزونَ ِإلَّا ما كُنتم تعملُونَ      

   ملَّ فَِإنض نمفِْسِه وى          ِلنـرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرال تا وهلَيِضلُّ ع١٥: اإلسـراء   [  ))ا ي[   ،
  ..وبغريها الكثري من آيات كتاب اهللا تعاىل 

ال ميكن أن خيالف    ) ص  ( وبأنَّ النيب   ،  وهذا اإلنسان العاقل املؤمن بكتاب اهللا تعاىل        
، وال حيملها إنـسان  اإلنسان   ذاتوبأنَّ ذنوب اإلنسان حيملها أحكام كتاب اهللا تعاىل ،      

صاب بالصدمة  أنه ليس خمتصاً ، في–وأمثاله مازن السرساوي  عند –مشكلته آخر غريه ، 
  :احلديث التايل والذهول حينما يسمع 

   : )٤٩٧١( مسلم 
           ثَنداٍد حوِن أَِبي رلَةَ ببِن جاِد ببِن عِرو بمع نب دمحا مثَندا     حثَندةَ حارمع نب ِميرا ح

عن النِبي صلَّى اللَّـه     شداد أَبو طَلْحةَ الراِسِبي عن غَيلَانَ بِن جِريٍر عن أَِبي بردةَ عن أَِبيِه              
 أَمثَاِل الِْجباِل فَيغِفرها اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يِجيُء يوم الِْقيامِة ناس ِمن الْمسِلِمني ِبذُنوبٍ      

ِفيما أَحِسب أَنا قَالَ أَبو روٍح لَا أَدِري ِممن الشك          لَهم ويضعها علَى الْيهوِد والنصارى      
           ثَكدح وكِزيِز فَقَالَ أَبِد الْعبع نب رمِبِه ع ثْتدةَ فَحدرو بقَالَ أَب       لَّى اللَّـهص ِبيالن نذَا عه 

معن قُلْت لَّمسِه ولَيع  
 يف هذا احلديث على الـسنة الـشريفة         يفترى من ِقبل بعض السابقني    حسب ما   .. 
ل يتم غفراا ووضعها هي ذاا على       ا فإنَّ أُناساً من املسلمني ذنوم أمثال اجلب        ، الطاهرة

فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهوِد       [[فالعبارة  ..  هي ذاا    نعم.. اليهود والنصارى   
 يعود على الذنوب اليت هي أمثال       ]] فَيغِفرها [[ نرى أنَّ الضمري يف كلمة       ]] والنصارى

 يضاً إىل ذات الـذنوب ، وال       يعود أ  ]] ويضعها [[اجلبال ، ونرى أنَّ الضمري يف كلمة        
هكذا يفهم من هذه الرواية كلُّ .. ىل ذنوٍب أُخرى اقترفها أولئك اليهود والنصارى  إيعود  

  ..عاقل يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية 
               شكلة هذا املواطن العاقل املؤمن بكتاب اهللا تعـاىل وبنقـاء الـنيبم ص  ( ولكن (

نه ليس خمتصاً ، وبالتايل مشكلته      أ –مثاله   عند مازن السرساوي وأ    – وطهارته ، مشكلته  
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من كتاب صحيح مسلم بشرح     نه من الصعب عليه أن يطلِّق عقله ويقتنع أنَّ النص التايل            أ
  :، هو نص له عالقة باحلديث الذي هو شرح له النووي ، فيما خيص تفسري هذا احلديث 

أن اهللا تعـاىل    : فمعناه  ) بذنوب  جييء يوم القيامة ناس من املسلمني       : ( قوله  [[ 
ويضع على اليهود والنصارى مثلها     ، ويسقطها عنهم   ، يغفر تلك الذنوب للمسلمني     

وال بـد مـن هـذا    ، فيدخلهم النار بأعماهلم ال بذنوب املسلمني      ، بكفرهم وذنوم   
: اد جماز واملر) ويضعها  : ( وقوله  } وال تزر وازرة وزر أخرى      { : التأويل لقوله تعاىل    

لكن ملا أسقط سبحانه وتعاىل عن املـسلمني        ،  يضع عليهم مثلها بذنوم كما ذكرناه       
صاروا يف معىن من محل إمث الفريقني لكـوم         ، وأبقى على الكفار سيئاِتهم     ، سيئاِتهم  

، وحيتمل أن يكون املراد آثاما كان للكفار سبب فيها          ، وهو إمثهم   ، محلوا اإلمث الباقي    
 م  ، ويوضع على الكفار مثلها   ، فتسقط عن املسلمني بعفو اهللا تعاىل       وها  بأن سنلكـو

وها سن ،ومن سنا  سن واهللا أعلم . ة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل [[  
يِجيُء يوم الِْقيامِة نـاس ِمـن الْمـسِلِمني    [[ : إذا كانت روايةُ احلديث تقول     .. 

فالذنوب  .. ]]ِجباِل فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهوِد والنصارى         ِبذُنوٍب أَمثَاِل الْ  
اليت توضع على اليهود والنصارى هي ذاتها الذنوب اليت مثلُ أمثاِل اجلبال واليت اقترفهـا               

لـذنوب   ، أي يـضع ا ]]ويضعها [[ املسلمون ، وذلك بدليل الضمري املتصل يف كلمة         
فما يتعلّق به هذا الضمري هو ذاته ما يتعلّق به الضمري املتـصل يف              .. ذاتها اليت متّ غفرانها     

فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها [[ فالعبارة الواردة يف هذا احلديث ..  ...]]فَيغِفرها [[ كلمة 
ذاتها وال تعين أبداً ما نراه يف تفـسري هـذه           ، تعين الذنوب     ]]علَى الْيهوِد والنصارى    

  ..الرواية 
وال تزر : ( وال بد من هذا التأويل لقوله تعاىل [[ : والعبارة الواردة يف تأويِلهم .. 

 وال بد من القوِل [[: ، كان من املفروض أن تكون على الشكل  ) ]]وازرة وزر أخرى 
  ]] ..  ))وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى((  ماً لقوِله تعاىلبعدِم صحِة هذه الرواية إمياناً واحترا

 ، تبين مبا ال يقبل ]]وال بد من هذا التأويل [[ : والعبارة الواردة يف شرحهم .. 
الشك أنَّ تأويالِتهم هذه واليت يسموا علماً تضع نتيجةً مسبقةَ الصنع ، هي أنَّ هذه 
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 بلغت خمالفتها لكتاب اهللا تعاىل ولثوابت العلم والعقل واملنطقالروايات صحيحة ، مهما 
 ، ومهما بلغت درجة التناقض بينها ، وأنه ما على تأويلهم إالّ خلق التربيرات إليهام واللغة

وال بد من هذا التأويل [[ : فالعبارة الواردة يف تأويِلهم ..... الناس أنها كلَّها صحيحة 
 يف – ، تؤكّد أنَّ املؤول ذاته يعلم ]])) ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى و (( :لقوله تعاىل 

  ..وثوابت اللغة  أنَّ هذه الرواية تناقض كتاب اهللا تعاىل –نفسه 
[[ فلماذا اليهود والنصارى دون غِريهـم  .. ولو طلّقنا عقلنا وقبلنا بتأويِلهم هذا      .. 

   يو ملَه ا اللَّههِفرغى     فَيارصالنوِد وهلَى الْيا عهعوس        ]]ضنا على اذنوب عوزملاذا ال ت ، 
فهل ال يحاسب يوم القيامة  .. !!!!!!! ؟األخرىوالبوذيني وغِريِهم من أصحاب الديانات 

طبعاً املسألةُ مسألةُ رواياٍت ال أساس هلا من الصحة ،          !!! .. إالّ حنن واليهود والنصارى ؟    
  ... وِضعت هلدٍف واحٍد هو اإلساءةُ ملنهِج اهللا تعاىل و

  :هذه احلقيقة تتأكّد معنا حينما نسمع الرواية التالية .. 
   : )٤٩٦٩( مسلم 

                ـنةَ عدرأَِبي ب نى عيحِن يةَ بطَلْح نةَ عامو أُسا أَبثَندةَ حبيأَِبي ش نكِْر بو با أَبثَندح
قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة دفَع اللَّه عز              ي موسى قَالَ    أَِب

  وجلَّ ِإلَى كُلِّ مسِلٍم يهوِدياً أَو نصراِنياً فَيقُولُ هذَا ِفكَاكُك ِمن الناِر
 مسلم بشرح النووي ، فيما خيص تفسري هذا     وهذا نص مقتطع من كتاب صحيح     .. 
  :احلديث 
 ( معـىن .  الستحقاقه ذلك بكفره فاملؤمن إذا دخل اجلنة خلفه الكافر يف النار  [[ 

ألن اهللا تعـاىل    ؛ وهذا فكاكك   ،  لدخول النار    ضاًأنك كنت معر  ) فكاكك من النار    
ميلؤها   ر هلا عدداً  قد  ،    م صاروا يف معـىن الفكـاك       فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنو

  ]]للمسلمني 
ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة دفَع اللَّه عز وجلَّ ِإلَى كُلِّ     [[ : كيف يكون معىن العبارات     .. 

 ، ما نراه من تأويٍل ال عالقةَ له ]]مسِلٍم يهوِدياً أَو نصراِنياً فَيقُولُ هذَا ِفكَاكُك ِمن الناِر 
( أليست العبارة املُفتراة على الرسول      !!! .. نت هذه الرواية ال من قريٍب وال من بعيد ؟         مب

وهل ..  ، تعين كُلَّ مسلٍم ، وبالتايل تشمل مجيع املسلمني           ]]ِإلَى كُلِّ مسِلٍم    [[  : )ص  
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! !!ليهم من اليهود والنصارى ؟    مجيع املسلمني يقومون بالذنوب واملعاصي نتيجةَ إمالٍء ع       
 يف هذه احلالـة     –وحتى لو طلّقنا عقلنا وتصورنا مثل هذه األوهام ، فهل املسلمون            . ..

 هل تسقطُ عنهم تلك الذنوب وخيرجون أبرياء على الرغم من قياِمهم بذنوِبهم             –املُتخيلة  
  !!! ..؟بسبب أنَّ اليهود والنصارى أوعزوا إليهم باقتراف تلك الذنوب تلك 

 الشمس وسط النهار أنّ تأويالِتهم ال دف إالّ إىل ذر الرماد            من الواضح وضوح  .. 
 ، لتغطية احلقيقة اجللية اليت يدركُها كلُّ مؤمن بكتاِب اهللا تعاىل وبعدالِة اهللا تعاىل األعنييف 

وهذا ما يتأكّـد لـدينا يف       .. باحثاً عن احلقيقة ، وهي أنَّ مثلَ هذه الروايات موضوعة           
   :الرواية التالية

   : )٤٩٧٠( مسلم 
حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم حدثَنا همام حدثَنا قَتادةُ أَنَّ عونا                

عـن  الْعِزيِز عن أَِبيِه    وسِعيد بن أَِبي بردةَ حدثَاه أَنهما شِهدا أَبا بردةَ يحدثُ عمر بن عبِد              
النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ لَا يموت رجلٌ مسِلم ِإلَّا أَدخلَ اللَّه مكَانه النار يهوِدياً                

ِإلَه ِإلَّا هو ثَلَاثَ مـراٍت أَنَّ  أَو نصراِنياً قَالَ فَاستحلَفَه عمر بن عبِد الْعِزيِز ِباللَِّه الَِّذي لَا    
           لَه لَفقَالَ فَح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نع ثَهدح اهأَب      ـِعيدثِْني سدحي قَالَ فَلَم 

براِهيم ومحمد بن الْمثَنى جِميعا     أَنه استحلَفَه ولَم ينِكر علَى عوٍن قَولَه حدثَنا ِإسحق بن إِ          
عن عبِد الصمِد بِن عبِد الْواِرِث أَخبرنا همام حدثَنا قَتادةُ ِبهذَا الِْإسناِد نحو حِديِث عفَّانَ               

  وقَالَ عونُ بن عتبةَ
ِد الْعِزيِز يستحلف الراوي ثَلَاثَ مـراٍت ،         عب ى يف هذه الرواية أنَّ عمر بن      إننا نر .. 

ويف هذا بيانٌ لكلِّ باحٍث عن احلقيقة أنّ عمر بن عبد العزيز كان شاكّاً يف هذه الرواية من 
أما املؤولون الذين تعنيهم هذه الروايات أكثر بكثري مما يعنيهم كتاب اهللا تعاىل             .. أساسها  

لننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب صـحيح         .. ري ذلك   ، فال شك أنهم سيؤولون غ     
  :مسلم بشرح النووي ، فيما خيص تفسري هذا احلديث 

إمنا اسـتحلفه لزيـادة   ) فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثه  : ( قوله  [[ 
وملا حصل له من السرور ذه البشارة العظيمـة للمـسلمني           ، االستيثاق والطمأنينة   

وألنه إن كان عنده فيه شك وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه أو حنو ذلـك                ، مجعني  أ
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وقد ، وعرف صحة احلديث    ، فإذا حلف حتقق انتفاء هذه األمور       ، أمسك عن اليمني    
هذا احلديث أرجى :  أما قاال   - رمحهما اهللا    -جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي        

وتعميم الفداء ،  فيه من التصريح بفداء كل مسلم وهو كما قاال ملا، حديث للمسلمني  
  ]]وهللا احلمد 

فَاستحلَفَه عمر بن عبِد الْعِزيِز ِباللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو ثَلَاثَ مراٍت             [[ : العبارة  .. 
 ، من احلديث ، أولوها بأنَّ ذلك        ]]م  أَنَّ أَباه حدثَه عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ         

.. االستحالف كان ِلما حصل له من السرور ذه البشارة العظيمة للمسلمني أمجعـني              
وبدالً من القول بأنَّ منت هذه الرواية يخالف كتاب اهللا تعاىل ومبدأ العدالة اإلهلية والعقلَ               

 شك يف هذه الرواية ، بدالً من ذلك قالوا    واملنطق ، وأنَّ هذا االستحالف إنما كان نتيجةَ       
وهو كما قاال ملا فيه من التصريح بفـداء  ، هذا احلديث أرجى حديث للمسلمني      [[ : 

   .. ]]وتعميم الفداء وهللا احلمد ، كل مسلم 
كلُّ مسلم مهما فعل من الذنوب واملعاصي سيفديه اهللا تعاىل         .. فلله احلمد   .. إذاً  .. 

هكذا تقول هذه   !!! .. ين ، حممالً ذنوبه على ذلك اليهودي أو النصراين          بيهودي أو نصرا  
فحسب هذه    .. دون أن نضيف هلا معاين من جيوبنا       )ص  ( الرواية املفتراة على الرسول     

يف نار   اليهود والنصارى    أغرقنا كلّما فعلنا من الذنوب ما هو أكثر كلّما          الرواية املفتراة ،  
 وهذا منوذج يظهر كيـف حتـلُّ        !!! .. تحمل عليهم     يوم القيامة   فذنوبنا !!!! ..جهنم  

  ..الروايات مكان دالالت كتاب اهللا تعاىل يف فكر الكثريين ، ويف عقيدِتهم 
هذا هو االختصاص الذي حنن لسنا من أهله ، والذي يريدنا أهله أن نطلِّق عقولنا             .. 

عاىل أالَّ جيعلنا من أهله ، وال جيعـل أي     ، والذي نرجو اهللا ت    كي نقبل مثل هذه الروايات      
  .. إنسان نقي صادٍق مع اهللا تعاىل ونفسه من أهله 

      نا نعتقد أنَّ النيبة الشريفة فقط ألننا ننكر السنبريء من مثل هذه ) ص ( يتهموننا بأن
ة العربيـة    أن نقفز فوق ثوابت كتاب اهللا تعاىل وثوابت اللغ         ىبأ، وفقط ألننا ن   االفتراءات  

، وهـم  عني العامـة  السنة الشريفة ذراً للرماد يف أ      يتهموننا بأننا ننكر     ..والعقل واملنطق   
يعلمون أننا مل ننكر حجية السنة الشريفة يف يوٍم من األيام ، وأنَّ املشكلة هي يف ثبـوت                  

  ..الرواية وليس يف حجية السنة الشريفة 
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ا ملثل هذه الروايات ال ندافع عن اليهود وال عن النصارى           حنن أيها املختصون بإنكارن   
حنن بإنكارنا ملثل هذه الروايات إمنـا       .. .كما تفترون علينا    وال عن اوس وال وال وال       

) ص ( حنن بإنكارنا ملثل هذه الروايات إمنا ندافع عن الـنيب          ..  ندافع عن منهج اهللا تعاىل    
نتميـز عـن    أحـرار   عن عقولنا وعن هويتنا كبشر       وندافع أيضاً    ..وعن سنته الشريفة    

  ..احليوانات بتلك العقول 
فحىت هذه الروايات وشرحها منوذج من االختصاص الذي يريدون فرضه على األمة ، 

فتعتقد أنَّ هذه الروايات صحيحة ، وال بد أن تطلّـق           تكون خمتصاً ال بد أن تترك املنطق        
، حىت تكون   ة بالصياغة احلرفية للروايات املشروحة      عقلك فتعتقد أنَّ تلك الشروح ملتزم     

 وإالَّ ستتهم بأنك ليس خمتـصاً وبأنـك         تقفز فوق قواعد اللغة العربية ،     ال بد أن    خمتصاً  
ال يقبلـون   وبأنك مثل املهندس عدنان الرفاعي وغريه ممـن         ختالف علم أصول احلديث     

وال تقْف ما لَيس    (( قوله تعاىل   ب، عمالً   ) ص  ( النقائص على منهج اهللا تعاىل وسنة نبيه        
  ]٣٦: اإلسراء [  ) )لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسؤوالً       

..  
ا أن خنتص به ، وكيـف أنـه         ولنأخذ مثاالً آخر لنرى ما هو العلم الذي يريدونن        .. 

  .. ري املختص ذا العلم أن يتكلَّم معرباً عما يعتقد ر على غظيح
فالقرآنُ الكرمي ذاته مل يـسلَم مـن     ..  تسيُء لكتاِب اِهللا تعاىل      هناك بعض الروايات  

الدس الذي يهدف إىل اإلساءة له ، وإىل زرع الشك يف النفوس بأنه ليس مـن عنـد اهللا    
  :لننظر إىل احلديث التايل .. تعاىل 

   :)٤٥٠٤(م مسل
حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ ومحمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر قَالَا حدثَنا وِكيـع حـدثَنا        

 ابـن  الْأَعمش عن شِقيٍق عن مسروٍق قَالَ كُنا نأِْتي عبد اللَِّه بن عمٍرو فَنتحدثُ ِإلَيِه وقَالَ         
نميٍر ِعنده فَذَكَرنا يوما عبد اللَِّه بن مسعوٍد فَقَالَ لَقَد ذَكَرتم رجلًا لَا أَزالُ أُِحبه بعد شيٍء                 

         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِمن هتِمعلَ     سع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تِمعس   ـلَّمسِه وي
يقُولُ خذُوا الْقُرآنَ ِمن أَربعٍة ِمن ابِن أُم عبٍد فَبدأَ ِبِه ومعاِذ بِن جبٍل وأُبي بـِن كَعـٍب             

  وساِلٍم مولَى أَِبي حذَيفَةَ
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منه ، وفق هذه الرواية ، يعد عبد اهللا بن مسعود مرجعاً ألخذ القرآن الكرمي .. إذاً .. 
خذُوا الْقُرآنَ  [[  : )ص  ( بل يعد املرجع األولَ وفق هذه الرواية ، حيث بدأ به الرسول             

وحسب الرواية التالية يتأكّد لدينا أنَّ عبد اهللا بن          .. ]]ِمن أَربعٍة ِمن ابِن أُم عبٍد فَبدأَ ِبِه         
  :مسعود مرجع أولٌ ألخذ القرآن الكرمي منه 

   :)٤٥٠٣ (مسلم
             ـنِلٍم عـسم ـنِش عمالْأَع نةُ عا قُطْبثَندح مآد نى بيحا يثَندٍب حيو كُرا أَبثَندح

عن عبِد اللَِّه قَالَ والَِّذي لَا ِإلَه غَيره ما ِمن ِكتاِب اللَِّه سورةٌ ِإلَّا أَنا أَعلَم حيثُ                 مسروٍق  
ت وما ِمن آيٍة ِإلَّا أَنا أَعلَم ِفيما أُنِزلَت ولَو أَعلَم أَحدا هو أَعلَم ِبِكتاِب اللَّـِه ِمنـي           نزلَ

  تبلُغه الِْإِبلُ لَرِكبت ِإلَيِه
هل من املمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ هذا املرجع األولَ ألخذ القرآن الكرمي منه ،               .. 
والَِّذي لَا ِإلَه غَيره ما ِمن ِكتاِب اللَِّه سورةٌ ِإلَّا أَنا أَعلَم حيثُ نزلَـت     [[ : يقول  والذي  

وما ِمن آيٍة ِإلَّا أَنا أَعلَم ِفيما أُنِزلَت ولَو أَعلَم أَحدا هو أَعلَم ِبِكتاِب اللَِّه ِمني تبلُغه الِْإِبلُ         
ِه  لَرِإلَي ته مل يعلم بوجود سورتني كاملتني يف كتاب اهللا تعاىل ..  ]]ِكبهل من املعقول أن

، واليت يكفَّر من هذا ما تقولُه الروايات اليت حياولون رفعها إىل مستوى كتاِب اهللا تعاىل .. 
كتاب اهللا مل يطلِّق عقله فيعتقد أنها صحيحة وأنَّ بعضها ميلك صالحية نسخ بعض أحكام 

  :لننظر إىل احلديث التايل ... تعاىل 
   :)٤٥٩٤(البخاري 

قَالَ سـأَلْت  حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد حدثَنا سفْيانُ عن عاِصٍم وعبدةَ عن ِزر بِن حبيٍش          
ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ ِقيـلَ        أُبي بن كَعٍب عن الْمعوذَتيِن فَقَالَ سأَلْت رسولَ اللَّ        

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا قَالَ رقُولُ كَمن نحفَن ِلي فَقُلْت  
   :)٤٥٩٥(البخاري 

  أَِبي لُب نةُ بدبا عثَندانُ حفْيا سثَندِد اللَِّه حبع نب ِليا عثَندٍش ح  حـيبِن حب ِزر نةَ عاب
     ِزر نع اِصما عثَندحوٍد             وعسم ناب اكِذِر ِإنَّ أَخنا الْما أَبي ٍب قُلْتكَع نب يأُب أَلْتقَالَ س
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             لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر أَلْتس يكَذَا فَقَالَ أُبقُولُ كَذَا وفَقَالَ ِلي ِقيلَ ِلـي     ي
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا قَالَ رقُولُ كَمن نحقَالَ فَن فَقُلْت  

 ، يعـين أنَّ     ]]كَذَا وكَـذَا    [[ القولُ املنسوب إىل ابن مسعود يف هذه الرواية         .. 
 من جيوبنا ، إنما نأيت به من        هذا الكالم ال نأيت به    .. املعوذتني ليستا من كتاِب اهللا تعاىل       

كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وهو كتاب له اعتباره عند أهل احلديث ، إذ                
  :باحلرف الواحد و – فيما خيص هذا احلديث –يقول 

وكأن بعض الرواة   ، هكذا وقع هذا اللفظ مبهما      ) يقول كذا وكذا    : ( قوله  [[ 
ن سفيان فإن اإلمساعيلي أخرجه من طريقـي عبـد          وأظن ذلك م  .  له   أمه استعظاماً 

كنت أظـن أوال أن الـذي أمـه         ، اجلبار بن العالء عن سفيان كذلك على اإلام         
قلت أليب إن أخاك    " البخاري ألنين رأيت التصريح به يف رواية أمحد عن سفيان ولفظه            

"  يف   وكذا أخرجه احلميدي عن سفيان ومن طريقه أبـو نعـيم          " حيكها من املصحف    
 وقد أخرجه أمحد أيضاً   . وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه         " املستخرج  

إن عبد اهللا بن مسعود كـان ال  " وابن حبان من رواية محاد بن سلمة عن عاصم بلفظ    
إن " وأخرج أمحد عن أيب بكر بن عياش عن عاصم بلفظ   " يكتب املعوذتني يف مصحفه     

وقد أخرجه عبد اهللا بـن أمحـد يف       ، وهذا أيضا فيه إام     "   عبد اهللا يقول يف املعوذتني    
زيادات املسند والطرباين وابن مردويه من طريق األعمش عن أيب إسحاق عـن عبـد               

كان عبد اهللا بن مسعود حيك املعوذتني مـن مـصاحفه           " الرمحن بن يزيد النخعي قال      
 عاصم عن زر عن أيب بن      وقد حدثنا : قال األعمش   . ويقول إما ليستا من كتاب اهللا       

وقد أخرجه البزار ويف آخـره      ، كعب فذكر حنو حديث قتيبة الذي يف الباب املاضي          
ومل يتابع ابـن    . قال البزار   " إمنا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعوذ ما           " يقول  

   ... ]]مسعود على ذلك أحد من الصحابة 
  :ابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري ولنتابع ما يقوله ابن حجر العسقالين يف كت

وتبعه عياض وغريه   " االنتصار  "  وقد تأول القاضي أبو بكر الباقالين يف كتاب          [[
مل ينكر ابن مسعود كوما من القرآن وإمنـا أنكـر           : ما حكي عن ابن مسعود فقال       
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لـنيب   إال إن كان ا    فإنه كان يرى أن ال يكتب يف املصحف شيئاً        ، إثباما يف املصحف    
فهـذا  : قال  ، وكأنه مل يبلغه اإلذن يف ذلك       ، صلى اهللا عليه وسلم أذن يف كتابته فيه         

وهو تأويل حسن إال أن الروايـة الـصحيحة     .  لكوما قرآنا    تأويل منه وليس جحداً   
. ويقول إما ليستا من كتـاب اهللا        : الصرحية اليت ذكرا تدفع ذلك حيث جاء فيها         

وقـال غـري    . ب اهللا على املصحف فيتمشى التأويل املذكور        نعم ميكن محل لفظ كتا    
وإمنا كان يف صفة مـن      ، مل يكن اختالف ابن مسعود مع غريه يف قرآنيتهما          : القاضي  

ومن تأمل سياق الطرق اليت . وغاية ما يف هذا أنه أم ما بينه القاضي      . صفاما انتهى   
أمجـع  : نووي يف شـرح املهـذب       وأما قول ال  . أوردا للحديث استبعد هذا اجلمع      

وما ،  كفر   وأن من جحد منهما شيئاً    ، املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة من القرآن        
وقد سبقه لنحو ذلك أبو حممـد  ، ففيه نظر  ، نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح        

 ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية املعـوذتني         " : احمللى  " بن حزم فقال يف أوائل      
األغلب على الظـن أن  : وكذا قال الفخر الرازي يف أوائل تفسريه . فهو كذب باطل   

  .. . ]]هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل 
  :ولنتابع ما يقولُه ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

ن القرآن إن قلنا إن كوما م: وقد استشكل هذا املوضع الفخر الرازي فقال [[ 
وإن قلنا إن كوما من ، كان متواتراً يف عصر ابن مسعود لزم تكفري من أنكرها 

وهذه : قال . القرآن كان مل يتواتر يف عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن مل يتواتر 
   . ]]عقدة صعبة 

يف فهمنا لصياغة هذه الرواية .. إذاً .. هذه مقتطفات منتقاة من شرح هذه الرواية .. 
إنَّ سوريت املعوذتني   : صحيح البخاري هو فهم صحيح ، وهو أنَّ ابن مسعود كان يقول             

وإذا نظرنا يف ذات الرواية الواردة يف مسند أمحد ، فسيظهر           .. ليستا من كتاِب اهللا تعاىل      
 بشكٍل جلي لنا هذا الدس..  

   :)٢٠٢٤٤(مسند أمحد 
ِإنَّ عبد اللَِّه يقُـولُ ِفـي    عن عاِصٍم عن ِزر قَالَ قُلْت ِلأُبي حدثَنا أَبو بكِْر بن عياشٍ 

الْمعوذَتيِن فَقَالَ سأَلْنا رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عنهما فَقَالَ ِقيلَ ِلي فَقُلْت فَأَنا               
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     دح ِكيعا وثَندا قَالَ حـٍب     أَقُولُ كَمكَع نب يأُب أَلْتقَالَ س ِزر ناِصٍم عع نانُ عفْيا سثَن
               لَكُم ا فَقَالَ ِقيلَ ِلي فَقُلْتمهنع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن أَلْتِن فَقَالَ سيذَتوعالْم نع

لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَنحن نقُولُ حدثَنا عبد الرحمِن بـن            قَالَ أُبي فَقَالَ لَنا النِبي ص      فَقُولُوا
قَالَ سأَلْت رسولَ اللَِّه    مهِدي حدثَنا سفْيانُ عن عاِصٍم عن ِزر قَالَ حدثَِني أُبي بن كَعٍب             

    وعالْم نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّـِه  صسا رفَقَالَ لَن يقَالَ أُب ِن فَقَالَ ِقيلَ ِلي فَقُلْتيذَت
 حدثَنا عبد الرحمِن بن مهِدي عن سفْيانَ عن الزبيِر بِن  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَنحن نقُولُ     

 حبيٍش عن أُبي بِن كَعٍب ِبِمثِْلِه حدثَنا محمد بن جعفَـٍر            عِدي عن أَِبي رِزيٍن عن ِزر بنِ      
ِإني سـأَلْت  حدثَنا شعبةُ عن عاِصِم بِن بهدلَةَ عن ِزر قَالَ سأَلْت أُبيا عن الْمعوذَتيِن فَقَالَ               

     ع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسا رمهنـلَّى           عولُ اللَِّه صسا رنرفَأَم قَالَ فَِقيلَ ِلي فَقُلْت لَّمسِه ولَي
حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ أَخبرنا عاِصم بن بهدلَـةَ   اللَّه علَيِه وسلَّم فَنحن نقُولُ      

ي بِن كَعٍب ِإنَّ ابن مسعوٍد كَانَ لَا يكْتب الْمعوذَتيِن ِفي           قُلْت ِلأُب عن ِزر بِن حبيٍش قَالَ      
مصحِفِه فَقَالَ أَشهد أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَخبرِني أَنَّ ِجبِريـلَ علَيـِه                

قُلْتها فَقَالَ قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس فَقُلْتهـا فَـنحن          السلَام قَالَ لَه قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق فَ       
       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا قَالَ النقُولُ من          ِزر ناِصٍم عع نةَ عانوو عا أَبثَندفَّانُ حا عثَندح 

  وسلَّم نحوهعن أُبي عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه 
   :)٢٠٢٤٥(مسند أمحد 

حدثَِني محمد بن الْحسيِن بِن أَشكَاٍب حدثَنا محمد بن أَِبي عبيدةَ بِن معٍن حـدثَنا               
 اللَّـِه يحـك     كَانَ عبد أَِبي عِن الْأَعمِش عن أَِبي ِإسحاق عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد قَالَ             

 قَالَ الْـأَعمش    الْمعوذَتيِن ِمن مصاِحِفِه ويقُولُ ِإنهما لَيستا ِمن ِكتاِب اللَِّه تبارك وتعالَى          
     ِزر نع اِصما عثَندحلَّى اللَّ          وولَ اللَِّه صسا رمهنا عأَلْنٍب قَالَ سِن كَعب يأُب نـِه   علَيع ه

قَالَ فَِقيلَ ِلي فَقُلْت لَّمسو  
حنن نعلم أنه توجد روايات تؤكّد أنَّ املعوذتني من القرآن الكرمي ، وإمياننا بـأنَّ               .. 

حنن نؤمن بأنهما من كتاب     .. أبداً  .. املعوذتني من القرآن الكرمي ليس من هذه الروايات         
ولكن املسألةَ مـسألةُ  .. رآن الكرمي الذي تكفّلَ اهللا تعاىل حبفظه اهللا تعاىل نتيجةَ إمياننا بالق 
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املـسألةُ  .. تقييم بعض الروايات اليت دست خالل التاريخ لإلساءِة إىل منهِج اهللا تعـاىل              
مسألةُ دراسٍة موضوعية على ضوِء كتاِب اهللا تعاىل ، لرواياٍت يرفُعها الكثريون إىل مستوى 

  ..املُقدس 
ما يـسمى   إننا نرى الدس واضحاً جلياً يف هذه الروايات اليت أتتنا نتيجةً لتطبيق             .. 

كَانَ عبد اللَّـِه يحـك      [[ : فالعبارة  ..  نصوصاً مقدسة     حيسبونه الذيعلوم احلديث   ب
 ، عبـارةٌ    ]]تبارك وتعالَى   الْمعوذَتيِن ِمن مصاِحِفِه ويقُولُ ِإنهما لَيستا ِمن ِكتاِب اللَِّه          

  .. واضحةٌ جليةٌ ال حتتاج إىل تفسٍري وال إىل تأويل 
قَالَ قُلْت ِلأُبي بِن كَعٍب ِإنَّ ابن مسعوٍد كَانَ لَا يكْتب الْمعوذَتيِن      [[  : والعبارة  .. 

ى اللَّه علَيِه وسلَّم أَخبرِني أَنَّ ِجبِريلَ علَيـِه         ِفي مصحِفِه فَقَالَ أَشهد أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّ       
                 نحـا فَـنهاِس فَقُلْتالن بوذُ ِبرا فَقَالَ قُلْ أَعهالْفَلَِق فَقُلْت بوذُ ِبرقُلْ أَع لَام قَالَ لَهالس

         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا قَالَ النقُولُ مال تقلُّ إساءةً عن العبارة األوىل ، بل هي   .. ]]ن
     إساءة ، فأُيب صياغِة هذه الرواية      –أكرب كتابـِة         – حسب على ابن مسعود عدم نكرمل ي 

ِإنَّ ابن مسعوٍد كَـانَ لَـا يكْتـب    [[ : املعوذتني يف مصاحفه ، يف إجابته على السؤال        
ال هذا غـري صـحيح ، إنَّ        : وبدالً من أن جييب بالقول       ..  ]]الْمعوذَتيِن ِفي مصحِفهِ  

املعوذتني من كتاِب اهللا تعاىل ، وبدالً من أن يجيب بالتربيرات اليت ما أنزل اهللا تعاىل ـا            
من سلطان ، وال وجود هلا يف صياغة هذه األحاديث ، واليت يلبسها عابدو أصنام التاريخ                

راح يـصور   .. بدالً من ذلك    ..  لإليهام بصحِة هذه الروايات      عنياألبغية ذر الرماد يف     
هكذا يفهم مـن صـياغة هـذه    .. سوريت املعوذتني على أنهما دعاٌء كدعاِء االستسقاء  

واألهم من كلِّ ذلك هو   .. الروايات كلُّ إنساٍن يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية           
 )ص  (  ، وكلُّ ذلك من خالل رجال يقـول الرسـول             )ص( نسب ذلك إىل الرسول     

فأي إساءٍة وأي دس وأي مهزلة هذه املهزلة اليت نراها بأم أعيننـا             .. خذوا القرآن منهم    
  !!! ..؟

وهنا نتوجه بالسؤال إىل كُلِّ من حيملُ يف قلبه ولو ذرةَ إمياٍن بكتاِب اهللا تعـاىل ،             .. 
ومن الذي يدافع عن !!! .. ايات تعد سنةً يكفّر من ال يؤمن ا ؟هل هذه الرو : فنقولُ له   

 الذين يقرون بصحتها ، أم هم الذين يقولون )املختصون   ( هل هم !!! .. السنة الشريفة ؟  
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نهـا  إوهل انتماء مثل هذه الروايات للكتب اليت يقال         !!! ..  ؟  من أمثالنا  بأنها موضوعة 
!!! ..  هذا االنتماء جيعلُنا نطلّق عقولَنا ونصدق مثل هذه املـزاعم ؟           كلَّها صحيحة ، هل   

ة       ومنفِّذ أجندات خارجيقول مازن السرساوي وعبد امللـك        ( ن العميل الذي ي على حد
  جعلمن هؤالءإليه ما يذهب  مصلحة أعداء األمة هي أليست ..!!! ؟   ) االزغيب وأمثاهلم 
تكـون   لكي ،نصوصاً مقدسة   )مل ملنهج اهللا تعاىل إالّ اإلساءة اليت ال حت (هذه الروايات 
ِلمن نترك اإلجابة   .. وبالسنة الشريفة    عداء األمة بكتاب اهللا تعاىل    أ خاللهمن  مربراً يطعن   

ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..    
ن منه ، ومن يقولُ يف الصحاِح ذاِتها         بأخذ القرآ  )ص  ( إذا كانَ من يوصي الرسولُ      

واللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه غَيره ما أُنِزلَت سورةٌ ِمن ِكتاِب اللَِّه ِإلَّا أَنا أَعلَم أَين أُنِزلَت ولَا                 [[ : 
           أَع لَوو ِزلَتأُن ِفيم لَما أَعاِب اللَِّه ِإلَّا أَنِكت ةٌ ِمنآي ِزلَتاِب اللَِّه      أُني ِبِكتِمن لَما أَعدأَح لَم

إذا كان ال يعلم انتماء سورتني من كتاِب اهللا تعـاىل إىل             .. ]]تبلِّغه الِْإِبلُ لَرِكبت ِإلَيِه     
كتاِب اهللا تعاىل ، فكيف إذاً نستطيع أنْ نثق بأي روايٍة أُخرى يف هذه الصحاح ، تنقل لنا                

اٍت تارخييدون ؟جزئيحدم ها إالّ أناسٍة ملْ يسمع .. !!!  
مل ينكر ابـن مـسعود      [[ : وكيف بنا أن نطلِّق عقولَنا لنقبلَ تأويلَهم الذي رأيناه          

، هل هذا التأويلُ الذي ال يلقى        ]]كوما من القرآن ، وإمنا أنكر إثباتهما يف املصحف          
هل هذا التأويل   ..  وكفر بقواعد اللغة العربية      إالّ يف خميلِة من طلّق عقله     وقبوالً  أساساً له   

كَانَ عبد اللَِّه يحك الْمعوذَتيِن ِمـن  [[ : يتماشى مع العبارات الواردة يف هذه الروايات  
حـىت نـصدق    !!! ..  ؟ ]]مصاِحِفِه ويقُولُ ِإنهما لَيستا ِمن ِكتاِب اللَِّه تبارك وتعالَى          

تأويلَهم هذا ، هل علينا أنْ نتخيلَ القرآنَ الكرمي كتاباً آخر خيتلف عن كتاِب اهللا تعـاىل                 
نتـرك  وهنا أيضاً  !!! .. وهل هذا التأويل من املُمكن أنْ تطلق عليه صفةُ العلم ؟          !!! .. ؟

 ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ناإلجابةَ ِلم..  
هو االختصاص الذي يطلبونه منا ، لدرجة أصبحت فيه كلمة خمتص تعين فنانـاً    هذا  

املنطق ، وفناناً يف االلتفاف على الصياغة اللغوية للنصوص ،          و العقل يف القفز فوق ثوابت   
  ..سواء نصوص كتاب اهللا تعاىل أم نصوص الروايات 
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لننظـر يف   ..  ا من سلطان     نزل اهللا تعاىل  أوملعرفة املزيد من حقيقة علومهم اليت ما        
لة أ، والذي عرضناه يف برنامج املعجزة الكربى على هامش عرضـنا ملـس            احلديث التايل   

  ..الناسخ واملنسوخ املزعومة 
   : )٢٥١١٢( أمحد 

              أَِبي ب ناللَِّه ب دبثَِني عدقَالَ ح اقحِن إساب نا أَِبي عثَندقَالَ ح قُوبعا يثَندـِن   حكِْر ب
عن عاِئشةَ زوِج النِبي صلَّى اللَّـه  محمِد بِن عمرو بِن حزٍم عن عمرةَ بنِت عبِد الرحمِن  

              تحقٍَة ترِفي و تراً فَكَانشالْكَِبِري ع اتعضرِم وجةُ الرآي ِزلَتأُن لَقَد قَالَت لَّمسِه ولَيع
يٍر ِفي بيِتي فَلَما اشتكَى رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تشاغَلْنا ِبأَمِرِه ودخلَـت               سِر

   دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها
حسب بعِض رواياِتهم اليت يسموا بالسنِة الشريفِة ، ويكفِّرون من ال يؤمن ا ، .. 

فبعض األحكام اليت يريدونَ !!! .. القرآنُ الكرمي تأكلُه الدواب حسب هذه الروايات ، 
جعلَها جزءاً من املنهج ، وال نصوص هلا يف كتاب اهللا تعاىل ، جيعلون هلا نصوصاً يف بطوِن 

لَقَد أُنِزلَت آيةُ [[ : الدواب ، وإالَّ كيف بنا أن نفهم العبارات الواردة يف هذه الرواية 
ورضعات الْكَِبِري عشرا فَكَانت ِفي ورقٍَة تحت سِريٍر ِفي بيِتي فَلَما اشتكَى الرجِم 

   ... ]] رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تشاغَلْنا ِبأَمِرِه ودخلَت دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها
 الذي بني أيدينا والذي تكفّل عز وجلَّ حبفظه ، وهم بذلك يقدمون كتاب اهللا تعاىل

 ، مبقدار تلك )ص ( يقدمونه على أنه أقلُّ من الكتاب الذي نزلَ بني يدي الرسول 
  !!! ..النصوص اليت أكلتها تلك الدويبة ، ومبقدار النصوص اليت يزعمون أنها نسخ خطُّها 

م هلذه الروايات إنما يدافعون عن الـسنة        يزعمون أنهم بإقراِره  .. ومع كلِّ ذلك    .. 
روايـة كوـا    ويزعمون أننا بإنكارنا ِلمثِل هذه ال     !!! .. الشريفة وعن كتاب اهللا تعاىل      

 )) ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ      ((  : ، إمياناً بقوِله تعاىل      تستحيل عليها الصحة  
   دف هلدم السن ماون الرماد يف أعني البسطاء من العوام ،        ..!!! ة الشريفة   إنذا   يذر ناأن 

 إنما ننكر السنةَ الشريفةَ كمقدمٍة إلنكاِر كتاِب اهللا تعاىل           هلكذا روايات موضوعة   اإلنكار
 نترك الفصلَ بيننا وبينهم يف معرفِة من منا يتبع احلق ، ومن منا يؤمن حبفِظ اهللا               !!! ..... 
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نترك الفصل بيننا وبينهم يف ذلك هللا تعاىل ، ومن بعِده ِلمن كَانَ لَه              .. تعاىل لكتابه العزيز    
  ..قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شِهيد 

 شـخص   – يـضاً أ –وإساءات روايام اليت يقدموا نصوصاً مقدسة ، طالت     .. 
هم يدافع،) ص  ( النيبته الطاهرة  الذي يزعمون أنلننظر يف الرواية التالية .. ون عن سن:  

   : )١٣٤٧٨( أمحد 
أَنَّ رجالً كَانَ يتهم ِبامرأٍَة فَبعثَ النِبي       حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد عن ثَاِبٍت عن أَنٍس         

      جفَو لَهقْتا ِليِليع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  لَهاوفَن كداِولِْني ين ا فَقَالَ لَهِفيه دربتٍة يِكيِفي ر هد
يده فَِإذَا هو مجبوب لَيس لَه ذَكَر فَأَتى رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَأَخبره فَقَالَ                

  ب ما لَه ِمن ذَكٍَرواللَِّه يا رسولَ اللَِّه ِإنه لَمجبو
   : )٤٩٧٥( مسلم 

أَنَّ حدثَِني زهير بن حرٍب حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ أَخبرنا ثَاِبت عن أَنٍس               
الَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه      رجلًا كَانَ يتهم ِبأُم ولَِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَ           

         ا فَقَالَ لَـهِفيه دربتي ِكيِفي ر وفَِإذَا ه ِليع اهفَأَت قَهنع ِربفَاض باذْه ِليِلع لَّمسِه ولَيع
            ذَكَر لَه سلَي وببجم وفَِإذَا ه هجرفَأَخ هدي لَهاوفَن جراخ ِليـى    عأَت ثُم هنع ِليع فَكَف

ذَكَر ا لَهم وببجلَم هولَ اللَِّه ِإنسا رفَقَالَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن  
 ..         وألزواجـه ؟      )ص  ( كم حتملُ هذه الرواية املوضوعة من إساءٍة للنيب ،  .. !!!

    النيب طِْلقلَ          حكماً بقت  )ص  ( كيف يـزمٍة غِري ثابتة ، وهو الذي ن در ل إنساٍن بريٍء
  :عليه قولُ اهللا تعاىل 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينوا أَنْ تِصيبوا قَوماً ِبجهالٍَة (( 
اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحص٦: احلجرات [  ) )فَت[    

 .. النيب قصدالفاحشةَ على نسائه بدليِل )ص ( حسب هذه الرواية املوضوعة ، أمل ي 
 ه قال لعليإليه أن بنسما ي : ]] قَهنع ِربفَاض بحسب هذه الرواية ..  ؟ ]]اذْه

وأي  ..  ؟املوضوعة ، أمل تذهب عنق هذا الرجل ابوب يف خرب كان لو مل يكن يتربد
 ال يعلم الغيب كما )ص (  ، فالنيب !!! ؟أويٍل ميكننا قبوله بعدما نقرأ صياغةَ هذه الروايةت

يخربنا اُهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، وبالتايل فعنق هذا الرجل كانت حبكم املقطوعة لو مل 
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 –كان الذي يتباكون عليه ليل ار  )ص ( يكن يتربد ، وكذلك فإنّ ِعرض نساء النيب 
 ال يعلم الغيب بأنَّ علياً سيجد هذا )ص ( فالنيب ..  يف خرب كان لوال ذلك التربد –أيضاً 

 فيكف ذَكَر لَه سفيجده جمبوباً لَي هدفيناوله ي جرا وسيقولُ له اخِفيه دربتي ِكيالرجل ِفي ر
  ..عنه 

.. اغتها اللغوية مـن دالالت      وشرح هذه الرواية ال يالمس حقيقةَ ما حتملُ صي        .. 
  :لننظر إىل شرح هذه الرواية يف كتاب صحيح مسلم بشرح النووي 

ذكر يف الباب حديث ) باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم من الريبة        [[ ( 
 - رضي اهللا عنه     -فأمر علياً   ، أنس أن رجال كان يتهم بأم ولده صلى اهللا عليه وسلم            

فـرآه جمبوبـا   ، وهو البئر ، فذهب فوجده يغتسل يف ركي    ، ه  أن يذهب يضرب عنق   
وجعل هذا حمركا لقتله    ، لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر        : قيل  ، فتركه  

 اعتمادا على أن القتل بالزنا - رضي اهللا عنه -وكف عنه علي ، بنفاقه وغريه ال بالزنا 
   ..]]واهللا أعلم  . وقد علم انتفاء الزنا ، 

 تبين لنا أنَّ هذا الـشرح ال  ]]لعله : قيل [[ : إنَّ العبارة الواردة يف هذا الشرح       .. 
.. يتكئ على أي دليل يعتقده املؤولُ ذاته ، ال من صياغِة الرواية ، وال من أي طريٍق آخر            

 أجل هدٍف    تؤكّد أنَّ هذا الشرح وضع من      ]]لعله  : قيل  [[ والعبارات التاليةُ للكلمتني    
لعله كان منافقا : قيل [[ .. واحد ، هو عدم االعتراف بعدِم صحة هذا احلديث ليس إالّ 

وكـف  ، وجعل هذا حمركا لقتله بنفاقه وغريه ال بالزنا         ، ومستحقا للقتل بطريق آخر     
 ]]وقد علم انتفاء الزنـا    ،  اعتمادا على أن القتل بالزنا       - رضي اهللا عنه     -عنه علي   

 ..  
[[ : إن كان مستحقّاً للقتل بنفاقه ال بالزنا ، فلماذا نقرأ يف بداية الرواية العبارة               .. 
فَقَالَ رسولُ اللَِّه صـلَّى      كَانَ يتهم ِبأُم ولَِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم            أَنَّ رجالً 

وملاذا كف علي عن هذا الرجل      !!! ..  ؟ ]] اضِرب عنقَه اللَّه علَيِه وسلَّم ِلعِلي اذْهب فَ     
فَقَالَ لَه عِلي اخرج فَناولَه يده فَأَخرجه فَِإذَا هو         [[ : مبجرد ما رآه جمبوباً ليس له ذكر        

ه علَيِه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ مجبوب لَيس لَه ذَكَر فَكَف عِلي عنه ثُم أَتى النِبي صلَّى اللَّ   
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       ذَكَر ا لَهم وببجلَم ه[[ أليست العبارة   ..  ؟   ]]اللَِّه ِإن      ذَكَر لَه سلَي وببجم وفَِإذَا ه
هنع ِليع بعرض ، تؤكِّ]] فَكَف أنَّ املسألةَ تتعلّق د أمٍر آخر )ص (  نساء النيب وليس بأي 

  ..؟ 
وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا ما ورد يف تأويِل هذه الرواية ، فما عالقةُ عدِم قِتله .. 

 أين هي العالقة بني هاتني املـسألتني يف         !!! ..نتيجةَ انتفاِء الزنا ، ما عالقة ذلك بنفاِقه ؟        
س القولُ بعدِم ألي!!! .. مثَّ هل عقوبةُ النفاق هي القتل ؟ .. !!!ظاهر صياغِة هذه الرواية ؟  

!!! .. صحِة هذه الرواية أفضلَ من تأويِلها تأويالً ال حتملُه ال من قريب وال من بعيـد ؟                
 من الذين يضلّلون الناس  ،وأمثالهلكن املشكلة أننا لسنا خمتصني كالسيد مازن السرساوي  

تعاىل ا مـن  صباح مساء على الفضائيات وغريها ، ليفرضوا عليهم روايات ما أنزل اهللا          
      ا النيب ة الشريفة ، عرب اللعب علـى أوتـار   ) ص ( سلطان ، وما علممتاجرين بالسن ،

  ..الفنت الطائفية واملذهبية 
 ..          ص ( بعد عرضنا هلذه الروايات ، وبعد دفاعنا عن كتاب اهللا تعاىل وعن الـنيب (

 حيق لنا أن نلوم العربية ،    وشرف نسائه وعرضهن وعن ثوابت العقل واملنطق وقواعد اللغة        
الذي خرج على قناة الرمحة ليقولنا ما مل نقل ، فقد ،  حسام عقل كالدكتور بعض األخوة 

  ]] وعدنان الرفاعي هو الذي أباح للمطلَّقة أن تتزوج قبل أن تنتهي عدا [[ : قال 
ية يف حديثـه ،  عن حدود اللياقة األدبمل خيرج   األخ حسام عقل     وعلى الرغم من أنَّ   

وال ألتمس له عذراً    .. ولكنه قولين ما مل أقل ، وهذا أمر ليس من األمانة العلمية يف النقل               
وأنا أقول  .. كَّد من املعلومات اليت وضعت بني يديه        أن يت أوىل له   يف ذلك ، فكان من األ     

 مل خيرج من فمـي   ليس صحيحاً على اإلطالق ، فهذا الكالم يا أخيخيأيا  ه  ما قلت : له  
 وأحتـدى أن  ..، وال يوجد يف أي كتاب من كتيب ، ومل أمسع به إالَّ منك            على اإلطالق   

  ..تثبت صحة قولك هذا 
فهم شيء آخر ، ال     ،  وأمثاهلم  وحممد الزغيب    السرساوي   أما بالنسبة ألمثال مازن   .. 

لننظر .. ب بكتاب اهللا تعاىل     دأيتناهون عن لفظ الكلمات اليت ال تليق مبن عنده ولو ذرة ت           
  .. على قناة احلكمة الفضائية مازن السرساوييف القول التايل الذي نطق به 
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هلدم الدين ، تتالعب م أيدي خفية       مستأجرون  قوم موظَّفون   ال هؤالء   بالقطع[[ 
، تتالعـب    اليت تنظم هذا اإلشكال األكرب       ال خترج عن األيدي الصهيونية العاملية ،      ،  
، هلدم الدين احلـق     وجتمعها وتفرقها حيث تشاء     والقوى املنحرفة   ثري من الطوائف    بك

، إن مل يكن شيعياً فهـو       وكما بينت أنَّ عامة من يتكلّم بالسنة مدعوم من قبل الشيعة            
ألنها  على السنة    ألم يهمهم بكل وسيلة أن يقضى     من قبلهم موجه منهم     مغدق عليه   

نفـوذهم  وال يستطيعون إىل أهوائهم وبـسط       يف حلوقهم ،    ى  غصة يف حلوقهم وشج   
الذي تـشكله الـسنة وأهلـها ،       إالَّ إذا كسروا هذا احلاجز املنيع       اخلبيث على العامل    

، وال ترى كالم هؤالء بكل ما أوتوا من قوة ولذلك فهم يدعمون كل هؤالء املتكلمني 
املـسمى بعـدنان    تحدث األخري   يعين كالم هذا امل   املتكلمني خيرج عن كالم الشيعة ،       

   ]] .... ...هذا كالمه كله هذاالرفاعي 
، ومن غريهم   عبد امللك الزغيب    حممد  هذه التهم الباطلة مسعنا مثيالً هلا من املدعو         و.. 

فيتهمنا بأننا عمالء   .. بكلمات ال يفهم هو ذاته معانيها        لنا التهم الباطلة     الكثري ممن يكيل  
 وأننا ننفذ أجندات خارجية ، متوجاً ااماته الباطلة هذه بكلمات           وأننا نأخذ الدوالرات  

 ولننظر إىل قوله التايل حبرفيته والذي       ..ال خترج من فم إنسان يستحي من اهللا تعاىل          بذيئة  
   :اخلليجيةعلى فضائية الزغيب نطق به 
ف يف مـصر   من الواليات املتحدة يف مركز معرو ثابتةثابتة معونة ثابتة    ييجيهم[[ 

يه ، هلم معونة ثابتة بالدوالر معروفة عند        يف اإلسالم وأن يفتت ف    جداً جلّ مهّه أن يدمر      
وصل إىل الشقيقة سوريا حىت ظهر      انتشر األمر ،    الكبري والصغري وبتأيت يف الصحف ،       

 وما شابه ذلك وهم وعدوين      ٢منها من جاء ينكر السنة وكيت وظهر على قناة درمي           
حيتج بـأقوال   بدأ الطرف اآلخر     بقت منظومة يف كل الدول العربية ،         ،عه  باملناظرة م 

هؤالء على أنهم إسالميون ، بقلك املفكّر اإلسالمي فالن ، عندكم املفكّر اإلسـالمي              
اللي بنكروا السنة مطلقاً أمجع العلمـاء       فالن ، وهؤالء ليسوا من املسلمني يف شيء ،          

مش كلهم ، عـشان      ، عمالء ، مش كلهم طبعاً ،         على كفرهم ، دول أجراء مرتزقة     
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حمدش يقول خصين الزغيب ، ارفع قضية على الزغيب ، دول اللي مهة يطعنوا يف السنة                
  ..... ]]مور مدفوعة الثمن أيف ديننا إىل آخره ، دي كلّها 

ملا  ولوال ذلك إذاً حنن عند الزغيب كفّار ، ولكنه يوهم فقط حىت ال ترفَع عليه قضية ،          
هو تكفرينـا  ما يذهب إليه    فحقيقة   ،مر على املأل بقتلنا     وألوهم ولكفّرنا بصريح العبارة     أ

وأنا شخصياً كونه ذكرين يف هذا اللقاء ، يكوين قد خصين بإفتائه .. والتحريض على قتلنا 
امليمون هذا ، والقضية بالنسبة له ليست خوفاً من اهللا تعاىل ، إنما هي خوف من إقامـة                  

  ..لدعوى عليه ا
أمانـة   القضية هذه  :وهنا أتوجه إىل كلٍّ حماٍم وقاٍض وشريٍف يف هذا العامل ألقول له  

مـن   وإشارات للمشوشني فكرياً  ،  على القتل    حتريضفهذه االتهامات هي     ،   بني يديك 
دعاية لربنامج وضـعت يف مقدمتـه       )) الرمحة  (( وقد عرضت فضائية     ..ضحايا هؤالء   

 وبعد ذلك صوراً وكلمات فيها حتريض على القتل  من برنامج املعجزة الكربى ،  يل اطعمق
  ..، والدعاية موجودة على النت 

:  ممن ال يرى اآلخرين إال أعداء جيب قتلهم والـتخلص منـهم       لكلِّ هؤالء أقول   ..
 الذي ينفذ أجندات خارجية ويأخذ الدوالرات لتمزيق األمة هو من يظهر يوميـاً علـى              
الفضائيات لينثر الفنت املذهبية والطائفية والدينية بني أبناء الوطن الواحد ، فتمزيق أبنـاء              
الوطن الواحد ودفعهم إىل االقتتال املذهيب والطائفي والديين ، عرب فرض لـون فكـري               
ومذهيب واحد ، على كل أبناء األمة ، وتكفري من مل يصبغ نفسه ذا اللون ، هو مطلب                  

 الذين يريدون متزيق بلداا ودفع أبناء الوطن الواحد إىل االقتتال كما حيـدث          أعداء األمة 
  ..اآلن يف أكثر من بلد عريب وإسالمي 

كل ذلك هو أجندة أعداء هذه األمة ، فالفكر الظالمي التكفريي الذي ال يرى إال ما           
مث االقتتـال   سجن نفسه يف دياجريه ، والذي ال يؤدي يف النهاية إالّ إىل االحتقان ومـن                

كثـر  أيف وما زال  اآلخرين ، هذا الفكر الذي جرب      قبلواإلرهاب ضد أبناء األمة ذام      
 إليه ، هو من مزق األوطان ، وهو         هؤالء الظالميون والذي يدعو   ،   من بلد عريب ومسلم   

  ..م بعض البلدان للذين يدفعون الدوالرات ملن يدعوا إىل هذا الفكر من سلَّ
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كيف ال خيرج كالمنا عن كالم الشيعة وقد بينـت يف كـتيب ويف              :ء  أقول هلؤال .. 
ال وجود هلا   ، و برنامج املعجزة الكربى ويف الكثري من اللقاءات أنَّ عصمة آل البيت وهم             

على اإلطالق ، وأنَّ املهدي املنتظر وهم ال وجود له على اإلطالق ، وأنَّ روايات الشيعة                
وكلّ ذلك موثّق يف كتيب ولقاءايت على       !!!!!!! .. نة ؟ ليست أفضل حاالً من روايات الس     

كيف إذاً ال خيرج كالمنا     .. الشيعة بالرد علي يف ذلك      من   همالفضائيات ، وقد قام بعض    
  !!!!!!! ..عن كالم الشيعة ؟

أن تثبتوا أنَّ ما قلته وكتبته هو انتصار لطائفة ضـد           مثَّ أحتداكم   أقول هلؤالء أحتداكم    
 لعلمتم  )ولن تكونوا    ( لو كنتم من الباحثني عن احلقيقة     .. أو ملذهب ضد آخر     أُخرى ،   

أنَّ هدفنا هو االنتصار للحق عرب تنزيه كتاب اهللا تعاىل من النقائص اليت تنسبوا إليـه ،                 
من الروايات املوضوعة اليت تسعون     ) اليت نؤمن ا أكثر منكم      ( وعرب تنقية السنة الشريفة     

 فنقدنا لروايات ،، وذلك عند السنة والشيعة على حد سواء         نهج اهللا تعاىل    لفرضها على م  
ولكنكم غارقون يف مستنقع العـصبيات       ..الشيعة ال يقلُّ أبداً عن نقدنا لروايات السنة         

لالنتماء الضيق نظار املمن النتنة اليت ال تنظر إىل كتاب اهللا تعاىل ، وإىل أي فكٍر آخر ، إالَّ              
   ..ئفي والطاذهيبامل

ما نتم تقدسون روايات أعداء اإلسالم وجهان لعملة واحدة ، ف أنتم و أ: وأقول هلؤالء   
، ) ص  ( وهذه الروايات حتمل اإلساءة لإلسالم ولنبيـه        أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ،        

. .. )ص   ( وأعداء اإلسالم يستشهدون ذه الروايات للطعن مبصداقية اإلسـالم ونبيـه          
  :وملعرفة شيء من ذلك لننظر يف الرواية التالية 

   : )٤٨٥٣( البخاري 
حدثَنا أَبو نعيٍم حدثَنا عبد الرحمِن بن غَِسيٍل عن حمزةَ بِن أَِبي أُسيٍد عن أَِبي أُسـيٍد     

ه علَيِه وسلَّم حتى انطَلَقْنا ِإلَى حاِئٍط يقَالُ لَه         رِضي اللَّه عنه قَالَ خرجنا مع النِبي صلَّى اللَّ        
الشوطُ حتى انتهينا ِإلَى حاِئطَيِن فَجلَسنا بينهما فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم اجِلـسوا       

أُنِزلَت ِفي بيٍت ِفي نخٍل ِفي بيِت أُميمةَ ِبنِت النعماِن بِن           ها هنا ودخلَ وقَد أُِتي ِبالْجوِنيِة فَ      
فَلَما دخلَ علَيها النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ هِبي          شراِحيلَ ومعها دايتها حاِضنةٌ لَها      

 نفْسها ِللسوقَِة قَالَ فَأَهوى ِبيِدِه يضع يده علَيهـا          نفْسِك ِلي قَالَت وهلْ تهب الْمِلكَةُ     
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   كوذُ ِباللَِّه ِمنأَع فَقَالَت كُنسٍد   ِلتـيـا أُسا أَبا فَقَالَ ينلَيع جرخ اٍذ ثُمعذِْت ِبمع فَقَالَ قَد 
لَ الْحسين بن الْوِليِد النيسابوِري عن عبِد الرحمِن عن        اكْسها راِزِقيتيِن وأَلِْحقْها ِبأَهِلها وقَا    

                  ـتـةَ ِبنميأُم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن جوزٍد قَالَا تيأَِبي أُسأَِبيِه و نٍل عهِن ساِس ببع
 فَـأَمر أَبـا أُسـيٍد أَنْ         يده ِإلَيها فَكَأَنها كَِرهت ذَِلك     فَلَما أُدِخلَت علَيِه بسطَ   شراِحيلَ  

يجهزها ويكْسوها ثَوبيِن راِزِقييِن حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي الْـوِزيِر         
زمح نِن عمحالر دبا عثَندذَاحأَِبيِه ِبه نٍد ععِن سِل بهِن ساِس ببع نعأَِبيِه و نةَ ع  

 ..       يدخل على امرأة ، ويقولُ هلا هـيب         )ص  ( حسب هذه الرواية املزعومة ، النيب 
 ، متهمةً إياه بأنه مـن       ]]وهلْ تهب الْمِلكَةُ نفْسها ِللسوقَِة      [[ : نفسك يل ، فتقول له      

تقول له          الس كُنسوقَة ، وعندما يهوي بيِدِه عليها ِلت : ]]    كوذُ ِباللَِّه ِمنأَع[[ ..   والنيب )
  .. حسب هذه الرواية املزعومة ، يبسطُ يده المرأٍة تكره منه ذلك )ص 

ومن شرح هذه الرواية ال ميكننا أن نصلَ إىل نتيجٍة يف فهمها ، وال حىت إىل نتيجة .. 
ها يف معرفة هطَب أم أنخة ، وال إىل نتيجة هل كانت ِلتذه القص ةة تلك املرأة املعنيوي

 لوا يف دالالت صياغة هذه الرواية ، إليهام الناس  .. )ص ( كانت خمطوبة للنيبومهما أو
 ِة وقيمةَ النيباللغِة العربي ص ( الذين يعرفون قواعد( ِله تعاىلومعىن قَو ، :  ))كِإنلَى ولَع 

) ص ( مهما أولوا فإنَّ هذه الروايةَ وشرحها ال حتملُ للنيب  ..  ]٤: القلم [  ) )خلٍُق عِظيٍم
  .. إالّ اإلساءة 

ولننظر يف النصوص التالية اليت نقتطعها من كتاب فتح الباري بشرح صحيح .. 
  : البخاري ، فيما خيص هذه الرواية 

 ]]    ا أمساء بنت النعمان بن شراحيل بن األسـود بـن          وجزم هشام بن الكليب بأ
وكذا جزم بتسميتها أمساء حممد بن إسحاق وحممد بن حبيب وغريمها           ، اجلون الكندية   

ووقع يف املغازي رواية يونس بن بكـري عـن ابـن       . فلعل امسها أمساء ولقبها أميمة      ، 
وقيـل  ، ها إليه فلعل يف نسبها من امسه كعب نسب" أمساء بنت كعب اجلونية " إسحاق  

   .. ]]هي أمساء بنت األسود بن احلارث بن النعمان 
  : ولننظر يف املقطع التايل .. 
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ويف رواية البن سعد أن النعمان بن اجلون الكندي أتى النيب صلى اهللا عليـه               [[ 
أال أزوجك أمجل أمي يف العرب ؟ فتزوجها وبعث معها أبا أسـيد             : وسلم مسلماً فقال    

   .. ]]الساعدي 
   : ولننظر يف املقطع التايل.. 
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من بين اجلون           " عن أيب أسيد قال     [[ 

مث أتيـت الـنيب   ، فأمرين أن آتيه ا فأتيته ا فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب يف أطم       
  :التايل ولننظر يف املقطع  .. ]]صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فخرج ميشي وحنن معه 

وسياق القصة مـن    ، حيتمل أا مل تعرفه صلى اهللا عليه وسلم فخاطبته بذلك           [[ 
   .. ]]جمموع طرقها يأىب هذا االحتمال 

  : ولننظر يف املقطع التايل .. 
فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت جاء ا فدخل عليها فإذا امرأة منكسة              [[ 
فقـالوا هلـا   . لقد أعذتك مـين  : قال ،  منك أعوذ باهللا: فلما كلمها قالت  ، رأسها  

قالت كنت أنا   ، أتدرين من هذا ؟ هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء ليخطبك              
   .. ]]أشقى من ذلك 

  : ولننظر يف املقطع التايل .. 
فأهوى إليها  " ووقع يف رواية ابن سعد      . أي أماهلا إليها    ) فأهوى بيده   ( قوله  [[ 
فـدخل عليهـا   " ويف رواية البن سعد     "  إذا اختلى النساء أقعى وقبل       وكان، ليقبلها  

إنك من امللوك فإن كنت تريدين أن : داخل من النساء وكانت من أمجل النساء فقالت         
ووقع عنده عن   " حتظي عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه             

إن عائشة وحفـصة  " د حديث الباب هشام بن حممد عن عبد الرمحن بن الغسيل بإسنا        
إن النيب صلى   : وقالت هلا إحدامها    ، دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها        

   ..]]اهللا عليه وسلم يعجبه من املرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باهللا منك 
 ..    ذه الرواية وبني النيب ةفإنَّ كلَّ  )ص ( ومهما كانت الصلة بني هذه املرأة املعني ،

فكيف بنا أن   .. حرٍف من هذه الرواية ومن شرحها يقول بأنها موضوعةٌ لقصٍد غِري نبيل             
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فأهوى إليهـا  " ووقع يف رواية ابن سعد [[ : نفهم اجلملةَ التالية من شرح هذا احلديث      
 كيف يهوي إليها ليقبلَها وهي    !!! ..  ؟ ]]وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل       ، ليقبلها  

  : تتعلّق به بإحدى احتمالني ال ثالث هلما 
  [[:  إما أنها ليست زوجته حسب ما تبين العبارة الواردة يف شرح هذه الرواية      - ١

قالت ، فقالوا هلا أتدرين من هذا ؟ هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء ليخطبك                
ص ( ذه املرأة مل تخطَب بعد للنيب      فهذه العبارة تبين أنَّ ه     .. ]]كنت أنا أشقى من ذلك      

فأهوى إليها ليقبلها [[ :  بأنه )ص ( وبالتايل كيف يفترون على النيب     .. ، بل مل تعرفه     ) 
امـرأةً ال تعرفـه وال   ) ص ( كيف يقبلُ !!!  ؟]]وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل    ، 

  !!! ..ترتبط معه بأي عقٍد شرعي ؟
٢ -   ها زوجتِلها يف هـذه الروايـة         أو أنوافق على هذا الزواج ، بدليِل قوه اليت مل ت

وهلْ تهـب   [[  ، وبدليِل قوِلها     ]] فَقَالَت أَعوذُ ِباللَِّه ِمنك   [[ : املكذوبة من أساسها    
فـأهوى  [[ :  بأنه )ص ( وبالتايل كيف يفترون على النيب  .. ]] الْمِلكَةُ نفْسها ِللسوقَةِ  

 )ص ( كيف يتزوج النيب   !!! ..  ؟ ]]وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل       ، إليها ليقبلها   
وِإنك لَعلَى  ((  من امرأٍة ال تريد الزواج منه ، وهو الذي يصفه اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي              

  !!! ..؟  ]٤: القلم [  ) )خلٍُق عِظيٍم
إن عائـشة   [[ : تالية من تأويل هذا احلـديث       مثَّ كيف بنا أنْ نفهم العباراِت ال      .. 

إن : وقالت هلا إحـدامها     ، وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها         
 ]]النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه من املرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باهللا منك                 

 ..          تصديِق أنَّ النيب ه من املرأة إذا دخل عليها       يعجب )ص  ( هل هذه املرأة ساذجة إىل حد
                  مثل هذه االفتراءات على النيب قهو من يصد أن تقول أعوذ باهللا منك ، أم أنَّ الساذج )

  !!! ..وعلى زوجاته ؟) ص 
أال تسيُء هذه التربيرات املُلفّقة إىل عائشة وحفصة بوصفهما كـاذبتني تلفّقـان             .. 

    هم للرماد يف وإالَّ!!! ..  ؟ )ص  ( األكاذيب على النيبذر األعني كيف بنا أنْ نفهم  عـرب 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم      [[ : تأويِلهم بأنَّ عائشة وحفصة قالت إحدامها هلذه املرأة         
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وكيف يؤمتن يف أخـِذ      .. ]]يعجبه من املرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باهللا منك            
وملاذا يتمسكون بـصحِة    !!! .. أفعاهلن ؟ األحاديث عنهن إنْ كانت هذه هي أقوالُهن و       
وما هي األحكام الشرعيةُ القيمةُ اليت !!! .. روايٍة ال هدف هلا إالّ اإلساءة للنيب وأزواجه ؟       

نترك اإلجابة ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى        !!! .. يمكننا أن نستنبطَها من مثِل هكذا رواية ؟       
  ..د السمع وهو شِهي

أعداء اإلسالم الذين يريـدون     : وهنا أقول ملازن السرساوي وحممد الزغيب وأمثاهلما        
.. ؟  ) ص  ( الطعن به ، أال جيدون مبثل هكذا روايات مادةً دمسة للنيل من اإلسالم ونبيه               

فمعونـام    ،إن كانوا يعلمون ما يقومون به من عمل يف سبيل حماربة اإلسـالم     وبالتايل  
ة الدمسة للطعن باإلسـالم               ودوالراأن تذهب إىل من يضع بني أيديهم هذه املاد م ال بد 

ولكننا نرد على خملوقات ال تعرف إالَّ كيل التـهم  ، حنن ال نتهم أحداً   . . .)ص  ( وبنبيه  
و كافراً  ألآلخرين ، حنن نرد على خملوقات ال ترى أي آخر مهما اختلف معها إالَّ عدواً                

  ..الً أو عمي
 هؤالء ميتهنون التهريج والتحريف والتلبيس على احلقائق ، لدرجة أصبحوا فيها ال             ..

واإلمكانيـات بـني    .. فهم  الفضائيات حتت تصر  و.. يستطيعون إالَّ أن يكونوا كذلك      
فكيـف إذاً سـيتكلّمون     .. وهناك من العوام من جعل من نفسه ضحية هلم          .. أيديهم  

    !!!!!! ..سليم ؟مبوضوعية ومبنهج علمي 
ويف اللقاء الذي شاهدته على قناة احلكمة مع املدعو مازن الرساوي مسعته يقـول          .. 

  : م يف برنامج املعجزة الكربىد قُعما
هـذا   عنه مش كالمه ،      اللي حبكي وكالمه حىت يف ما يتعلق باإلعجاز العلمي        [[ 

النفري ، ال يف العري وال يف وأهل العلم واالختصاص يعرفون أنه كله مسروق من غريه ،    
هـو  .....  وغريه أخذها من هلكى مثله       ١٩م  يعين هو حىت مسألة الرق    مش شغله ،    

يستغل مث يضعها يف ثوب جديد      موائد اهللكى والبطالني ،     شخص يقوم على مجع فتات      
يعـدم  ويعرضه عليهم عرضاً جديداً منمقاً فـال        بتاريخ هذا الباطل ،     به جهل الناس    

  ]]يسقط يف شباكه أو ضعيف االعتقاد أو ضعيف التفكري تل العقل شخصاً خم
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املعجـزة  : كتـايب  : ن ميتهن صناعة التهريج والتضليل واخلداع قول له ولغريه مم  أ.. 
 سنني ، وموجود على النت ، وبرنامج املعجزة الكربى رآه املاليني ،             ذالكربى مطبوع من  

ك مث أحتداك أن تثبت أنك صادق فيما تقـول ،     وموجود على النت ، وأنا أحتداك مث أحتدا       
مبعىن آخر أحتداك أن تثبت أن إنساناً مـن آدم          .. بل وأن تثبت أنك تدرك معىن ما تقول         

قد اكتشف األجبدية اليت هداين اهللا تعاىل إليها ، واليت تبدأ حبـرف             عليه السالم إىل اآلن     
  ..أحتداك أن تثبت ذلك لف فالالم والنون فامليم لتنتهي عند حرف الظاء ، األ

مث أحتداك مث أحتداك مث أحتداك أن تثبت أنَّ إنساناً من آدم عليه الـسالم إىل اآلن قـد        
وظّف هذه األجبدية يف قانونني على كامل مساحة النص القرآين ، كما بينت يف كتـايب                

  ..املعجزة الكربى 
تراءات ، فمن يكذب على اهللا أنا ال استغرب هذه االف.. أقول هلذا املدعو وأمثاله      .. 

وعلى سنته الشريفة ، من الطبيعي أن يفتـري  ) ص ( تعاىل وعلى كتابه الكرمي وعلى نبيه  
 مهما لبس امللبسون ومهما  ولكن نور اهللا تعاىل لن يطفأعلينا ، انتصاراً ألصنامه التارخيية ،

  ..افترى املفترون 
  ملـازن   وسام عبد الـوارث    قال مقدم الربنامج  ويف ذات اللقاء على فضائية احلكمة       

  : ناسباً الكالم إيل )) احلق الذي ال يريدون (( مستشهداً بكتايب  السرساوي
مدافعني عن  بعض الذين حيسبون أنفسهم     :  ) ٥( قال يف حاشية الصفحة رقم      [[ 

 بـبعض حمـتجني  ) ص ( عصر الرسول ذهبوا إىل أنَّ احلديث كُتب يف      السنة الشريفة   
أنَّ عمـرو   :  ) ٤٨٤ (  حديث  من ذلك ما ورد يف سنن الدارمي       ،الروايات التارخيية   

فوالذي نفسي بيده مـا  اكتب : إىل فيه فقال بإصبعه ) ص ( ابن العاص أومأ إليه النيب    
هـو  .. صحيفته الصادقة وقد مسى عمرو بن العاص رضي اهللا عنه خرج منه إالَّ حق ،     

لعلمـوا أنَّ هـذه     ) ص  ( السنة احلق لرسول اهللا     ثني عن   ولو كانوا من الباح   : بقول  
الـيت  تناقض الكثري من الروايات األخرى ،        – حسب تفسريهم هلا     –الرواية التارخيية   

وال يف عـصر اخللفـاء      ،  ) ص  ( أبداً يف عصر الرسـول      تؤكِّد أنَّ احلديث مل يكتب      
روى احلاكم :  ) ١( ج  ) ٥ (تذكرة احلفّاظ ص  فقد ورد يف    : بيقول بقه   الراشدين ،   

مجع أيب احلـديث    : بن حممد عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت          بسنده عن القاسم    
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وكان مخسمائة   – تقصد أبا بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه          –) ص  ( عن رسول اهللا    
هلمي األحاديـث الـيت   : فلما أصبح قال أي بنية فبات ليلة يتقلّب كثرياً ،     حديث ،   

   ..]]فجئته ا فدعا بنار فحرقها ندك ، ع
  : مازن السرساوي قائالً  املدعوفأجابه

ألنـه هـذا    ابتداء يعين ،    وكذّاب ،   حرف ،   م هو    يعين هذا الرجل كما قلت   [[ 
عن كذّاب مثله ، لو نقله بنفسه مـن تـذكرة   النقل لو كان هو نقله بنفسه مش نقله         
وهذا ال يصح   : قول الذهيب   اليت قفل ا القوس     احلفّاظ للذهيب لوجد بعد هذه الكلمة       

وهكذا شأن أهل البدع ، ينقلون ما هلم        فلم ينقل هذه العبارة ألنها ال توافق هواه ،          ،  
ولو كان نقله من كنز العمال واحلديث أيضاً مـذكور يف كنـز             ويدعون ما عليهم ،     

حديث غريـب  ذا وه: قوله  سيجد صاحب الكنز قد نقل عن احلافظ بن كثري          العمال  
 أهل العلم   جداً ، ويف إسناده فالن وهو ضعيف ، فلو نقل من هذا أو ذاك لوجد كالم               

لـو احنـا   مثَّ هذه الرواية على فرض صـحتها  بتكذيب هذه الرواية وعدم صحتها ،    
كمـا  اعتربناها صحيحة ال تدلّ على ما أراد إطالقاً ، ليش ، أبو بكر الصديق كتب ،           

ملا كتب أبـو    فلو كان هناك ي عن الكتابة       نه بعدما كتب أحرق ،      لكتقول الرواية ،    
ألنه يقول قد مسعت من     : هو كتب وبعد ما كتب أحرق ألمرين        بكر الصديق ابتداء ،     

أو :  األحاديث مذكرهاش هذا احملرف قـال     وثقت فيه وهو متهم ، ويف بعض      شخص  
بكـر ، هلـذا أحـرق       فيقول الناس لو صح لذكره أبو       خشية أن يسقط عين حديث      

فالرجل ابتـداء نقـل الـنص     لو صحت القصة وهي غري صحيحة باملرة ،         الكتاب ،   
فعلى مراده ، ثانياً مل حيسن فهم النص ،         وحرف أسقط منه ما خيالف      وكذب يف نقله ،     

مث مـسألة إن الـصحابة مل       ال يدل على مبتغاه ،      فرض صحة هذا النص الذي ذكره       
   ]]هذه مسألة تدلّ عن بعده التام عن هذا الطريق ) ص (  النيب يكونوا يكتبوا يف عهد

ة الـواردة يف تـذكرة       لنقف عند نص الرواية املعني      ،  هذا املدعو  الرد على وقبل   ..
  :احلفّاظ 
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حدثين بكر بن حممد الصرييف مبرو أنا حممد بن موسى الرببـري أنـا   : وقد نقل احلاكم فقال   [[
 صاحل أنا موسى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن عمر بـن      املفضل بن غسان أنا علي بن     

مجع أيب احلديث عن رسول اهللا صـلى      : قالت عائشة  عبيد اهللا التيمي حدثين القاسم بن حممد      
: فغمين فقلت : اهللا عليه وسلم وكانت مخسمائة حديث فبات ليلته يتقلَّب كثرياً قالت            

أي بنية هلمي األحاديـث الـيت       : ا أصبح قال  أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلم      
خشيت أن أمـوت وهـي   : مل أحرقتها ؟ قال: عندك فجئته ا فدعا بنا فحرقها فقلت      

عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ومل يكن كما حدثين فأكون قد 
   ..]]فهذا ال يصح واهللا أعلم  . نقلت ذاك 

احلق الذي (( مستشهداً بكتايب  قال لك مقدم الربنامج لقد: وأمثاله أقول هلذا املدعو    
يف .. إذاً  ..  ]] ) ٥( قال يف حاشية الصفحة رقم       [[باحلرف الواحد   ، و )) ال يريدون   

مع جمموعة أخرى   متَّ عرض هذه الرواية يف احلاشية         ))احلق الذي ال يريدون   (( : كتاب  
انتباه القارئ لكي يعـود هـو إىل ذات         ، ومعلوم أنَّ احلاشية توضع للفت       من الروايات   

  ..املرجع وينظر يف القضية 

فهذا ال  [[حىت يف هذه احلاشية مل يتم اقتطاع النص قبل اجلملة      .. ومن جهة أُخرى    
 [[: فما عرض يف حاشية الكتاب هو        ..مباشرة كما يفترى علينا      ]]يصح واهللا أعلم      

يه وسلم وكانت مخسمائة حديث فبـات       مجع أيب احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عل        
أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح        : فغمين فقلت : ليلته يتقلَّب كثرياً قالت     

وبالتـايل   .. ]] أي بنية هلمي األحاديث اليت عندك فجئته ا فدعا بنا فحرقهـا       : قال
فهذا ال يصح  [[ هناك عبارة تفصل هذا النص الوارد يف حاشية كتابنا عن العبارة األخرية       

خـشيت أن   : مل أحرقتها ؟ قال   : فقلت [[: ، وهذا العبارة الفاصلة هي       ]]واهللا أعلم     
أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ومل يكـن كمـا                

  .. ]]حدثين فأكون قد نقلت ذاك 
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 من يتهمنا بـذلك ،  احملرف هو يفتري هؤالء املفترون ،إذاً حنن لسنا حمرفني كما    .. 
حنن وضعنا يف حاشية كتابنا جمموعة روايات مع هذه الرواية ويف ذات البند املتعلّق بتلك               

فهذا  [[، ومل نقتطع النص قبل العبارة احلاشية ، لنقول للقارئ عد وانظر يف هذه املراجع          
  ..مباشرة ، كما افترى هذا املخلوق علينا  ]]ال يصح واهللا أعلم  

نزل اهللا تعاىل ا مـن  أ بناء على تأويالتكم اليت ما  :ل هلؤالء املفلسني فكرياً     وأقو.. 
يف قـراءة   –  منطقي الذي ال يحمل على أي حممٍل علمي       – ، وحسب منهجكم     سلطان

بالقول املنسوب   ]]فهذا ال يصح     [[ ملاذا ال تتعلّق العبارة      ،وشرحها وتأويلها   النصوص  
 ات املنسوبة إليه يف هذه الروايةهذه الكلمات نطقها أبو بكر يف الكلم مبعىن أنَّ     ، أليب بكر 

ال يصح أن اعتمد قولَ رجٍل ائتمنته ووثقت به ومل يكن األمر            : مبعىن أنَّ أبا بكٍر قال      .. 
خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل          : قال   [[.. كما حدثين   

ن  ِم ..]]فهذا ال يصح .  فأكون قد نقلت ذاك قد ائتمنته ووثقت ومل يكن كما حدثين     
 يف ايـة  ]] فهذا ال يصح [[ الكلمات أأنَّ تقر – حسب صياغة هذه الرواية    –املمكن  

   ..هذه الرواية بأنها تابعة للقول املنسوب أليب بكر 
 كما أنه من املمكن إعـادة   أعود فأقول من املمكن ،     ،ذلك  أنا أقول من املمكن     .. 

ي أو أ بصحة هذه الروايـة   جزماً قاطعاً وحنن ال جنزم ..كما يذهبون    العبارة للذهيب    هذه
جزمـاً قاطعـاً   ، وال جنزم ي طائفة أو مذهب   أرواية غريها يف أي صحيٍح كانت ، عند         

 هذه روايات كلّهـا ظنيـة       ..ي رواية من أي إنساٍن كان       بتفسٍري حمدٍد وقراءٍة حمددة أل    
، وت ، وال ميكنها أن ترتقي إىل مستوى العلم اليقيين الذي عليه كتـاب اهللا تعـاىل                  الثب

فقـط  ) ص  ( ورجاالت التاريخ ودون استثناء ليسوا معصومني ، فاملعصوم هو الرسول           
  ..وفقط ال غري 

رأي الذهيب  تصف  كما حيملها املدعو وأمثاله      ]] فهذا ال يصح   [[ العبارة   وهذه.. 
مبعىن أنَّ الذهيب يرى أنَّ هذه .. ؟    . ]]واهللا أعلم    [[وبالتايل يقول بعدها    ذه الرواية ،    

فإنها ال تعين جزماً قاطعاً منه بعدم صحة هذه الرواية ، وإالَّ ملا              وبالتايل ..الرواية ال تصح    
م يف ايتها ، فهاتان الكلمتان يضعهما الناس يف اية قوهل      . ]]واهللا أعلم    [[رأينا كلميت   
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ولو كان الذهيب .. ل اخلطأ والصواب يف الوقت ذاته ليبينوا أنَّ قولَهم ليس مطلقاً وأنه حيتم
 ويقول  قاطعاً بعدم صحة هذه الرواية كما يريدون ، فلماذا ينقل لنا هذا النص من أساسه              

لـذهيب  مثَّ ملاذا ال يكـون ا     !!! .. ؟دون أي تفصيل صريح      . ]]واهللا أعلم    [[يف ايته   
  !!! ..خمطئاً يف رأيه هذا ؟

 قد نسبت لـه     . ]]فهذا ال يصح واهللا أعلم      [[ وملاذا ال تكون العبارة األخرية      .. 
وخصوصاً أنَّ معـىن هـذه     .. وال علم له ا ، خصوصاً أنه ينقل هذه الرواية بسندها ؟             

ولكن مع عمر بـن      يف رواياٍت أُخرى وهلذه املسألة ذاا ،         – كما سنرى    –الرواية يرد   
   ..اخلطاب ؟ 

حنـن  وحنن مل نعتمد على هذه الرواية كمقدمة يقينية إلثبات ما نذهب إليـه ،               .. 
وضعناها يف اهلامش لنقول للقارئ اذهب أنت وانظر ليس فقط يف هذه الرواية وإنمـا يف             

 منها بعد فنحن عرضنا الكثري من األدلّة القاطعة اليت سنعرض جزءاً.. الكتاب الذي حيويها 
 وهذه األدلّة القاطعة هي احلامل ملا نذهب إليه يف عدم كتابـة             ..قليل يف سياق ردنا هذا      
 ص ( احلديث بني يدي النيب.. (   

 حنن نرد على برنامج     :قاال  واألهم من كلِّ ذلك أنَّ السرساوي ووسام عبد الوارث          
قة له بالربنامج ، ومن مثَّ الذهاب املعجزة الكربى ، فلماذا الذهاب إىل هامش كتاب ال عال

 مـن تلـك     الوقوف عند جزء من روايـة     من مثَّ    عدة روايات ، و    هإىل بند يف اهلامش في    
جل العودة إىل هـذا  أ يف ذلك اهلامش وضعت هلدف واحد هو تنبيه القارئ من           الروايات

 الروايات الـيت     ملاذا مل يتعرضوا لعشرات    !!!!!!! ..؟مر  املرجع ليطّلع هو على حقيقة األ     
متّ ذكرناها صراحة يف الربنامج بالصوت والصورة ، واليت شرحناها يف سياقات فكرية مما              

    !!!!!!! ..عرضه يف الربنامج ؟
  : قال وسام عبد الوارث ملازن السرساوي ويف حلقة أُخرى ، .. 
عايز اقرأ حلضرتك مقطع من كتاب عدنان الرفاعي اللي هو احلق الـذي ال              [[ 

ريدون ، حسب ما يقول ، يعين يقول بعد احلديث السابق الـذي ذكرنـاه ، ورد يف    ي
 من رواية حممد بن القاسم أنَّ عمر بن اخلطّاب وقـف خيطـب يف   ٥٢ص تقييد العلم   
نه قد بلغين أنه قد ظهرت يف أيديكم كتب ، فأحبها إىل            أيها الناس ، إ   : (( الناس قائالً   
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)) الَّ أتاين به ، فأرى فيه رأيـي     ال يبقني أحد عنده عنده كتاب إ      فاهللا أعدهلا وأقومها ،     
ـ                   توه أقال فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ، ويقومها على أمر ال يكون فيه اخـتالف ، ف

نه كتب إىل   أكما  )) .. أمنية كأمنية أهل الكتاب     : (( بكتبهم فأحرقها بالنار ، مث قال       
   ..)) ]]ا شيء فليمحه من كان عنده منه: (( األمصار 

  :السرساوي املدعو مازن فأجابه 
هذا وأمعن وكان   طبعاً هذا الكالم هو صاحبنا يقمش ، هو لو كان قرأ النص             [[ 

من أهل الفهم هلذا الفن ملا قال هذا الكالم ، الرواية اللي عند اخلطيب يف تقييد العلم                 
 هجرية بعد وفاة    ٣٧ هذا ولد سنة     بريويها من طريق ابن القاسم أنَّ عمر ، ابن القاسم         

، القصة منقطعة ال تثبت عن مثل        سنة ، فلم يسمع من عمر ومل ير شيئاً           ١٤عمر بـ   
ي كتب ذكر أ ائتوين ذه الكتب ،    لها عن عمر ثابتة ، عمر بقو       سلّمنا أن  عمر ، مثّ لو   

لدنيا ،  ، مذكرش واهللا مقالش كتب احلديث ، وكان عندهم كتب كثرية موجودة يف ا             
هل الكتاب ، كانوا بينقلوا منها ساعتها وكان بعضهم مولع بالنقـل            أكتب مجاعة من    

ث ، هي كتب إيه ؟ ، منعرفش كتب        احلديهل الكتاب ، ما قالش كتب       أوقراءة كتب   
إيه ، هذا كالم عام جداً ما يتعلقش به حكم ، وعلى فرض أنها كتب حديث فالقصة                 

  ..]] منقطعة 
 ..  فون الكلـم عـن           :قول  أذلك ف على  وأردربون من مواجهة احلقيقة وحتر ملاذا
ذه وسام عبد الوارث ومازن السرساوي أعرضا عن الرواية السابقة مباشرة هل          .. مواضعه  

ـ  مها ضمنالرواية ، مع العلم أنَّ هاتني الروايتني       ذكر يف ذات اهلـامش   مثاين روايـات ت
  :بقة مباشرة هلذه الرواية هي الرواية السا.. ومتعلّقة بذات البند 

 ، وحنوه يف تقييد العلـم ص        ١ ج   ٦٤وورد يف جامع بيان العلم وفضله ص        [[ 
 – ابن الزبري    –عن عروة    : (( ٣ جزء   ١ قسم   ٢٠٦ ، وطبقات ابن سعد ص       ٢٥٠

ص ( فاستفىت أصحاب النيب ، أنَّ عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه أراد أن يكتب السنن      
ه بأن يكتبها ، فطفق عمر يستخري اهللا فيها شهراً ، مثَّ أصبح يوماً وقـد                فأشاروا علي ) 

كتب السنن ، وإني ذكرت قومـاً كـانوا      أإني كنت أريد أن     : (( عزم اهللا له ، فقال      
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قبلكم كتبوا كتباً ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهللا ، وإني واهللا ال أشوب كتـاب اهللا            
  .. )) ]]بشيء 
  ..ف ومن   ن احمل مش  (( رأقول للمدعو مازن   !!! .. على حد تعبري املدعو ؟    )) املقم

يف الروايـة  ( نَّ الكتب املعنيـة  أملاذا هربتم من عرض هذه الرواية اليت تبين      : السرساوي  
نَّ هذا املدعو أم أ!!!!!!! .. هي السنن ، وليس أي أمٍر آخر ؟) السابقة اليت قمتم بعرضها 

نها سنن قصائد املعلَّقـات الـيت       أ على    يف هذه الرواية   فسرون لنا كلمة السنن   أمثاله سي و
مـا  [[ : يا رجل أال ختجلون من أنفسكم وأنتم تقولـون          . .!!!! .كانت يف اجلاهلية ؟   

قالش كتب احلديث ، هي كتب إيه ؟ ، منعرفش كتب إيه ، هذا كالم عام جداً مـا                   
  !!! ..؟]] يتعلقش به حكم 

، الكتب املعنية يف هذه الروايات هي السنن ، اليت مل تكن مكتوبة حىت  حبييبال يا .. 
والفهم الذي تعنيه جنابك هلذا الفن ، هو      ذلك الوقت ، بل حىت قرون بعد ذلك الوقت ،           

دلّة  وفن اهلروب من مواجهة األ     فن االلتفاف على النصوص ، وفن التلبيس على احلقائق ،         
 تعاىل أن يبعدنا عن منهج التلبيس ومنـهج االلتفـاف علـى     وحنن نسأل اهللا  والرباهني ، 

مل  ولكـنكم نرد على برنامج  املعجزة الكربى ،        : نتم تقولون   أ: أعود فأقول   .. احلقائق  
تتعرضوا لرواية واحدة من عشرات الروايات اليت عرضناها بالصوت والصورة يف برنامج            

 أنَّ جمرد تالوا أمام الناس ، سـريى النـاس   املعجزة الكربى ، ألنكم تعلمون علم اليقني  
  ..حقيقة تلبيسكم وحقيقة ذركم للرماد يف أعينهم 

ابن القاسم مسع هذا القول من عمر ، حنن مل نقل ذلك ،             حنن مل نقل بأنَّ      حبييبويا  
جمموعة من الروايات يف هامش صفحة يف كتاب ال عالقة له           هذه الرواية مع    حنن وضعنا   

لكن هذه الرواية املنقطعة أقرب إىل جممـل        .. ج الذي تزعمون أنكم تردون عليه       بالربنام
 أنَّ احلديث مل يكتب أبداً يف عصر       – كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل        –الروايات اليت تؤكِّد    

  عرضون عن الروايات   !!! .. أإال هذه الدرجة وصل إفالسكم الفكري ؟      ) .. ص  ( النيبت
قولون ، واملوجودة يف ذات اهلامش الذي تأتون منه برواية تلبسون علـى             اليت تنسف ما ت   

     .. دالالا 
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منهجنا يف البحث هو ما يأمرنا اهللا تعاىل به ، وهو عدم رفع أي نص  .. حبييبيا .. 
خارج دفَّيت كتاب اهللا تعاىل إىل مستوى اليقني الذي نرى به كتاب اهللا تعاىل ، وذلك 

آياِتِه ِتلْك آيات اللَِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِبأَي حِديٍث بعد اللَِّه و((  عمالً بقوله تعاىل
 ويف الوقت ذاته ال نقول كلُّ ما ورد يف الروايات ليس صحيحاً ،  ]٦: اجلاثية [  ) )يؤِمنونَ

وحىت لو .. ، فمعيارنا يف الصحة هو موافقة متنها لكتاب اهللا تعاىل والعقل واملنطق 
 الثبوت ، حصلت موافقة الرواية لكتاب اهللا تعاىل وللعقل واملنطق ، تبقى هذه الرواية ظنية

  .. وال ترتقي إىل مستوى العلم اليقيين 
وحنن نستشهد ذه الرواية ألنَّ متنها يتوافق مع ماهية احلديث كونه جمموعاً من .. 

أفواه الرجال ، وكون متنها يتوافق مع أحاديث وردت يف البخاري ويف سنن أيب داود ويف 
 يترك إالَّ ما بني دفّيت الكتاب ، كما سنرى  مل )ص ( مسند أمحد وغريهم ، تؤكِّد أنَّ النيب

  ..إن شاء اهللا تعاىل 
 الرواية التالية    تضعيفَها ، مثَلُها مثَلُ    يريدون املوافقة للمنطق واليت     اتومثَلُ هذه الرواي  

  :  من كتاب عون املعبود شرح سنن أيب داوداملقتطعة
ديث أن يعـرض علـى      يف احلديث دليل على أن ال حاجة باحل       : قال اخلطايب    [[

الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيء كان حجة بنفـسه ،       
إذا جاءكم احلديث فاعرضوه على كتاب اهللا فإن وافقه         : فأما ما رواه بعضهم أنه قال       

   ..]] .فخذوه ، فإنه حديث باطل ال أصل له 
 يقولون عنه بأنه باطلٌ ال أصل له ، احلديث املوافق لكتاب اهللا تعاىل وللمنطق والعقلف

 املوافقة مل الروايات وملاهية احلديث الذي اتوهذه الرواي.. م ما يذهبون إليه ألنه يهد
  .. ال بد هلم من تضعيفها ألنها تسقط ما يذهبون إليه ، بني أيدينا 
أكثر صدقاً ) أو يقويها ( ما هو املعيار الذي جيعل من يضعف روايةً ما : ونقول .. 

 وِمن أَهِل الْمِدينِة مردوا (( : بقوله تعاىل وأمثالهالسرساوي فهل مسع !!! .. من راويها ؟
 مهلَمعن نحن مهلَمعفَاِق ال تلَى الن١٠١: التوبة [  ))ع[ ..    

 .. النفاق من أهل املدينة  ذاته مل يكن يعلم الذين مردوا على)ص ( إذا كان النيب 
) أو يقووا ( الذين عاشوا معه يف ذات املكان والزمان ، فكيف إذاً لرجال أن يضعفوا 
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رجاالً ورواياٍت حبيث يكون رأيهم يف ذلك مطلقاً ينتج عنه إدخال نصوٍص إىل املقدس أو 
ل لرجال ، وهي املسألة كلّها مبنية على تزكية رجا!!! .. إخراج نصوٍص من املقدس ؟

  ..مسألة من أوهلا إىل آخرها ظنية الثبوت ، وال ترتقي أبداً إىل مستوى العلم 
أنّ عمر بن اخلطاب أراد أن  [[املقولة املنسوبة لعمر بن اخلطاب يف هذه الرواية و.. 

 ]]  يف ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبـها        )ص  ( يكتب السنن فاستفىت أصحاب النيب      
  ..  يقبل الشك أنَّ السنن مل تكن مكتوبة آنذاك تبين مبا ال

 أليست هذه الرواية دليالً على أنَّ السنة مل تكن مكتوبة يف عصر عمر بن اخلطاب ؟               
أالَّ تؤكِّد أنَّ ..  تضعيفها ؟ ونأليست هذه الرواية تقوي صحة الرواية السابقة اليت يريد   .. 

اية السابقة ، ويف حال محلها على قول الذهيب ،           يف اية الرو   ]] فهذا ال يصح   [[العبارة  
  ...... إنما تعبر عن رأي خاص به ، أو أنها أضيفت وال علم له ا 

أليب عمـر   (  جامع بيان العلم وفضلهوكلُّ ذلك تؤكِّده الرواية التالية اليت ترد يف       .. 
  ) : يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب 

، مث بدا له      أراد أن يكتب السنة    - رضي اهللا تعاىل عنه      - أن عمر بن اخلطاب    [[
  ]] من كان عنده شيء فليمحه :  ، مث كتب يف األمصار أن ال يكتبها

:  مث كتب يف األمـصار  [[أليست العبارة املنسوبة لعمر بن اخلطّاب يف هذه الرواية        .. 
عم اليت تقـول بوصـول       دليالً ينقض كلَّ املزا    أليست .. ]]من كان عنده شيء فليمحه      

 أباح )ص ( وهل كان عمر بن اخلطاب سيفعلُ ذلك لو أنَّ الرسول .. احلديث إلينا مكتوباً ؟  
 يعلمـه أم أنَّ عمر بن اخلطاب ال يعلـم مـا           ..  !!!كتابةَ احلديث عنه كما يزعمون ؟     

  !!! .. ؟ن بكتابة احلديث يف عصر النيبي واملزمرنياملطبلجوقة  يف وأمثالهالسرساوي 
!!! مثَّ كيف يتم االفتراء بأنَّ ما حصل بعد قرون هو تدوين احلديث وليس كتابتـه ؟       

 ..            شكل   )ص  ( أليست هذه الروايات تنفي نفياً قاطعاً كتابة احلديث بني يدي النيب بأي 
أم أنه ال بد من تضعيف كلّ هذه الروايات حىت ال يسقط قولُهم             .. من أشكال الكتابة ؟     

      يف مثاهلمـا أو، وحىت ال يتهمنا السرساوي والزغيب       ) ص  ( بكتابة احلديث يف عصر النيب 
 !!! .. ؟  ونأخذ الدوالرات من اآلخرين     للسنة بأننا منكرون جوقة املتاجرة بالسنة الشريفة     

 ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ننترك اإلجابة ِلم..  
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 يـا   –  كون الرواية منقطعة ال خيتلـف      ،مازن السرساوي    )) للجهبذ(( ول  قأو.. 
 وذلك يف ميزان البحث العلمي الـسليم         كثرياً عن كوا غري منقطعة ،      –  الشاطر حبييب

 هل نظرت يف مقدمة ابن الصالح  الشاطرحبييب ويا ..الذي توجد فيه قيمة للعقل واملنطق 
  :يف النص التايل  أدعوك للنظر ..حول تعريف التدليس 

يروي عمن لقيه ما مل      تدليس اإلسناد ، وهو أن      : أحدمها  : التدليس قسمان    [[
مومهاً أنه قد لقيه ومسعه   عمن عاصره ومل يلقه ، :  أو  . يسمع منه ، مومهاً أنه مسعه منه 

  ................. مث قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر  . منه 

 أن يروي عن شيخ حديثاً مسعـه منـه ،            :  تدليس الشيوخ ، وهو      :القسم الثاين   
أو يصفه ، يه ، أو ينسبهعرف فيسميه ، أو يكنعرف به ، كي ال يمبا ال ي .   .. [[   

عمن لقيه ما مل يسمع منه ، مومهاً أنه          [[ :  أن يروي الراوي   من التدليس .. إذاً  .. 
 مث قـد يكـون    . مومهاً أنه قد لقيه ومسعه منه       ،  قه   عمن عاصره ومل يل     :  أو    . مسعه منه   

 مثالـه ، أن يدلّس علينا مازن الـسرساوي و   أوقبل    ..]]بينهما واحد وقد يكون أكثر      
العدالة والثقة الكاملة اليت ال يأتيها الباطل ال    عني  يقولوا لنا التدليس هو عني الصدق وهو        ل

قبل أن  ..  ذلك ألننا لسنا خمتصني مثل جنابه        ، وأننا ال نفهم   من بني يديها وال من خلفها       
  :الكفاية يف علم الرواية :  لننظر يف النص التايل من كتاب ..  بذلكيدلِّسوا علينا

 ]]
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[[  

بعد ذلـك   ..  بعد أن رأينا تعريف التدليس ، وكيف أنه كذب ، وأشد من الزنا            .. 
  :الكفاية يف علم الرواية :  التايل املقتطع من كتاب ر يف النصلننظ

 ]]
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[[..  
وعلى كون  بناء تعريفكم أنتم للتدليس      :وأقول للشاطر مازن السرساوي وأمثاله       ..

ـ   على هذه الروايات  التدليس مل ينج منه إالَّ ما رحم ربي ، وبناء          ر  اليت هي نقطة مـن حب
 .. !!! ؟ بني الرواية املنقطعة وغري املنقطعة     الروايات اليت تؤكِّد ذلك ، هل بقي فارق كبري        

وبني الرواية غري الصحيحة    ) ريكم  يحسب معا ( الفارق ليس كبرياً بني الرواية الصحيحة       
 روايات ظنية الثبوت ، تأخذ مصداقيتها من موافقتها         – يا حبييب الشاطر     – هذه كلُّها .. 
نَّ هذه الروايات بين    أ  من عني البسطاء أفما تذرونه من رماد يف      لذلك  .. اب اهللا تعاىل    لكت

 وأنَّ ما جتترونه من أقوال بعض السابقني وتومهون بأنـه           سندها على علم وعلى أصول ،     
كالم ال يلقى آذاناً مصغية إالَّ عند من – يا حبييب الشاطر – هذا كلّه ،علم ال يأتيه الباطل 

   ..يعرف احلقيقة ، وال يريد معرفتها ال 
 من الذي حيدد حتديداً كامالً الثقة من غري الثقـة املعنيـة يف              ..شاطر  ال  حبييب يا.. 

فإن كان تدليساً عن ثقة مل حيتج أن يوقف على شيء وقبل منه ، ومـن                 [[: العبارات  
ـ   يا   !!! .. ؟ ]] ....... كان يدلس عن غري ثقة مل يقبل منه احلديث          ..شاطر  حبييب ال

 بعضهم تزكيةً ينتج عنها إدخال نـصوٍص إىل املقـدس ، يف             نكيف يحدد البشر ويزكّو   
مل يكن يعلم هو ذاته بعـض الـذين         ) ص  ( الوقت الذي يقول اهللا تعاىل لنا فيه بأنَّ نبيه          

  !!! ..مردوا على النفاق من أهل املدينة يف عصره وبني يديه ؟
   ]١٠١: التوبة [  ))مِدينِة مردوا علَى النفَاِق ال تعلَمهم نحن نعلَمهم  وِمن أَهِل الْ((
ة ما أال ختجلون من اهللا تعاىل ، ومن الناس الذين يعرفون حقيق.. شاطر حبييب اليا .. 

س ،  جزءاً من املقدعندما تصنفون الرجال تصنيفاً تعتربونه  ،ون على السنة الشريفةتلبس
شاطر ، أال ختجلون من اهللا حبييب اليا  .. !!!؟ صنعتموها بأيديكمعرب أدوات تارخيية 
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 ((ه قوله تعاىل  رواياتكم ظنية الثبوت وتقرؤون فينَّأ فيهتعلمون يف الوقت الذي تعاىل 
  !!! ..؟  ]٢٨ : لنجما[   )) وِإنَّ الظَّن ال يغِني ِمن الْحق شيئاً

معيارنا ملثل هكذا روايات مل ترد يف كتب الصحاح كما يصنفون ، هو .. فنقول نعود .. 
وحنن ال .. موافقتها لدالالت كتاب اهللا تعاىل وللعقل واملنطق ، شأا شأن ما ورد يف الصحاح 

نرفع أي رواية مهما كانت ويف أي صحيح كانت ، ال نرفعها إىل مستوى اليقني املطلق الذي 
ب اهللا تعاىل كما يصنعون ، وباملقابل قد نرى يف رواية ضعيفة حسب معايريهم ، قد نرى به كتا

فالرواية هي يف النهاية .. نرى فيها الصحة إن كانت موافقة لكتاب اهللا تعاىل وللعقل واملنطق 
  .. رواية ، وال ميكنها أبداً أن ترتفع إىل مستوى اليقني 

ا مقدمات مطلقة ، فربهاننا هو من كتاب اهللا تعاىل ، وحنن نأيت بالروايات ليس على أنه.. 
ولكننا نأيت مبجمل الروايات لتبيان أنها حتوي املتناقضات ، وبالتايل كيف أنهم ال يـستطيعون            
االعتماد على جمملها يف إثبات ما يريدون ، وهذا يؤكِّد أنَّ تلك الروايات مل تكن مكتوبة بني                 

  ..   ملا رأينا ما نراه من تناقض )ص ( مكتوبة بني يديه  ، فلو كانت )ص ( يديه 
  :لننظر إىل الروايتني التاليتني .. 

   : )٤٧٢( الدارمي 
حدثَنا محمد بن كَِثٍري عن الْأَوزاِعي قَالَ سِمعت أَبا كَِثٍري يقُولُ سِمعت أَبا هريـرةَ               

  لَا يكْتب ولَا يكِْتبِإنَّ أَبا هريرةَ يقُولُ 
   : )٣١٦٢: ( سنن أيب داود 

حدثَنا نصر بن عِلي أَخبرنا أَبو أَحمد حدثَنا كَِثري بن زيٍد عن الْمطَِّلِب بِن عبِد اللَِّه بِن    
 عن حِديٍث فَأَمر ِإنساناً يكْتبه فَقَالَ لَه دخلَ زيد بن ثَاِبٍت علَى معاِويةَ فَسأَلَه حنطٍَب قَالَ   

ديز اهحِديِثِه فَمح ئاً ِمنيش بكْتا أَنْ لَا ننرأَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسِإنَّ ر  
 ..      م أنَّ النيبزعاية الـدع        )ص  ( فكيف إذاً ي وة ؟ أباح كتابةَ احلديث عنه يف .. !!!

 وما متَّ الحقـاً     )ص  (  فيقولون احلديث كُتب بني يدي النيب        احلقيقةوكيف يفترون على    
وكيف يغمضون أعينهم عن هذه الروايات اجللية بامتنـاِع         .. هو تدوينه ومجعه يف كُتب      

 داود أليست الرواية الثانية يف سـنن أيب !! ..    الصحابة بعد وفاة النيب عن كتابِة احلديث ؟      
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تؤكَّد أنَّ الروايات السابقة اليت يريدون تضعيفها وال يريدون منا أن حنتج ا ، هي أقرب                
  ..إىل الصحة من الكثري من الروايات اليت جيزمون بصحتها ؟ 

  :بناًء على كلِّ ذلك ، كيف بنا أن نفهم دالالت احلديث املوضوع التايل 
   : )١١٠( البخاري 

ن عبِد اِهللا قَالَ حدثَنا سفْيانُ قَالَ حدثَنا عمرو قَالَ أخبرِني وهب بن منبٍه        حدثنا عِلي ب  
      أكْثَر دلَّم أحسِه ولَيلّى اُهللا عص اِب النِبيحأص ا ِمنقُولُ مةَ يريرا هأَب تِمعن أِخيِه قَالَ سع

 تابعه معمـر    فَإنه كَانَ يكْتب وال أَكْتب    ما كَانَ ِمن عبِد اِهللا بِن عمٍر        حِديثَاً عنه ِمني ِإالّ     
 عن هماٍم عن أَِبي هريرةَ  

 ، يف الوقت الذي     )ص  ( كان عبد اهللا بن عمر يكتب احلديث عن الرسول           كيف   ..
  :ا رأينا يف احلديث ، كمديث عنه  بأن ال يكتب احل)ص ( أمر فيه الرسول 

   : )٣١٦٢: ( سنن أيب داود 
حدثَنا نصر بن عِلي أَخبرنا أَبو أَحمد حدثَنا كَِثري بن زيٍد عن الْمطَِّلِب بِن عبِد اللَِّه بِن    

ِديٍث فَأَمر ِإنساناً يكْتبه فَقَالَ لَه دخلَ زيد بن ثَاِبٍت علَى معاِويةَ فَسأَلَه عن ح حنطٍَب قَالَ   
ديز اهحِديِثِه فَمح ئاً ِمنيش بكْتا أَنْ لَا ننرأَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسِإنَّ ر  

 ، وأبو بكر وعمر     )ص  ( كيف كان عبد اهللا بن عمر يكتب احلديث عن الرسول           .. 
  !!!!!!! .. ما كتبه بعضهم كما رأينا ؟– )ص ( د موت النيب  بع–حيرقان 

ما ِمن أصحاِب النِبـي     [[ : مثَّ كيف يكون القول املنسوب أليب هريرة يف البخاري          
ـ                   ٍر فَإنمِن عِد اِهللا ببع ا كَانَ ِمني ِإالّ مِمن هنِديثَاً عح أكْثَر دلَّم أحسِه ولَيلّى اُهللا عص ه

     بال أَكْتو بكْتيف احلديث – كما رأينا   – ، كيف يكون صحيحاً وأبو هريرة      ]]كَانَ ي 
 )ص  ( إنْ كانت كتابة احلديث عـن الرسـول         . .. ]]لَا يكْتب ولَا يكِْتب     [[ : كان  

ممكنة كما يفترى على لسان أيب هريرة حيث كان عبد اهللا بن عمر يكتب كما يـزعم ،                  
  !!! .. ؟)ص ( أبو هريرة احلديث عن الرسول   ال  يكِْتبفلماذا

قد جيدوا هلا خترجياً بأنه كان ال جييد القراءة والكتابة ، ولكن             ]]لَا يكْتب    [[ العبارة
، ملاذا ال يكِتب إن كانت كتابة احلـديث عـن            ]]ولَا يكِْتب    [[ملاذا كان أبو هريرة     



 ٤٠

 كما –بل كيف وصلتنا أحاديث أيب هريرة مكتوبةً  ! .. !!هي بأمر منه ؟   ) ص  ( الرسول  
  !!! .. ؟ ]]لَا يكْتب ولَا يكِْتب [[  يف الوقت الذي كان فيه أبو هريرة –يزعمون 

ولو فرضنا جدالً وجماراةً ألوهام من ال يريدون معرفة احلقيقة ، لو فرضنا جـدالً أنَّ          
 ، فلماذا ال يكون ما كتبه قد )ص ( نيب  كان يكتب احلديث عن ال  – أو غريه    –ابن عمر   

طبعاً الرواية ملفّقة من أوهلا إىل آخرها ، شأا         .. حرقه أبو بكر وعمر ؟      أحِرق مع الذي    
   قال له )ص ( بذلك شأن القول امللفّق على لسان عبد اهللا بن عمرو بأنَّ النيب  : ]] باكْت

   .. ]]نه ِإلَّا حق فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ما خرج ِم

 مع العلم باألحاديث األخرى اليت تبين بشكٍل ال لبس هذه الرواياتواالستشهاد مبثل   
 أبا بكٍر وعمر حرقا مـا كتبـه    ، وأنَّ)ص ( فيه أنَّ احلديث مل يكتب بني يدي الرسول     

              ا ، هذا االستشهاد هو ابتعادعـن منـهج    بعضهم كما يرد يف الروايات اليت ال يريدو
البحث العلمي ، وذر للرماد يف األعني ، ودليلٌ على أنَّ أصحاب املنهج التراثي اجلمعي ال              

فالروايات اليت حيتجون ا هي يف معيـار املنطـق          .. يسريون على أي منهِج حبٍث سليم       
  ..والبحث العلمي السليم ، هي أضعف من الروايات اليت يضعفوا 

 وهذه ،عن كتابة احلديث ) ص ( ضحة وصرحية وبينة يف ي النيب       الروايات التالية وا  
  ..الروايات هي ليست على سبيل احلصر 

   :)٥٣٢٦(مسلم 
                ناٍر عسِن يطَاِء بع نع لَمِن أَسِد بيز نع امما هثَندح ِدياِلٍد الْأَزخ نب ابدا هثَندح

أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ لَا تكْتبوا عني ومن كَتب             ي  أَِبي سِعيٍد الْخدرِ  
   هحمآِن فَلْيالْقُر ري غَينقَالَ            ع هِسبأَح اممقَالَ ه لَيع كَذَب نمو جرلَا حي ونثُوا عدحو 

أْ موبتا فَلْيدمعتاِرمالن ِمن هدقْع  
   :)١٠٦٦٣(مسند أمحد 



 ٤١

حدثَنا ِإسماِعيلُ أَخبرنا همام بن يحيى عن زيِد بِن أَسلَم عن عطَاِء بِن يساٍر عن أَِبي                
 شيئاً ِسوى الْقُرآِن ومن     قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا تكْتبوا عني         سِعيٍد قَالَ   

هحمآِن فَلْيى الْقُرئًا ِسويش بكَت  
   : )١٠٦٧٠( أمحد 

حدثَِني ِإسحاق بن ِعيسى حدثَنا عبد الرحمِن بن زيٍد عن أَِبيِه عن عطَاِء بِن يـساٍر                
تب ما نسمع ِمن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَخـرج       عن أَِبي هريرةَ قَالَ كُنا قُعوداً نكْ      

علَينا فَقَالَ ما هذَا تكْتبونَ فَقُلْنا ما نسمع ِمنك فَقَالَ أَِكتاب مع ِكتاِب اللَِّه فَقُلْنـا مـا       
تاب اللَِّه أَِكتاب غَير ِكتاِب اللَّـِه أَمِحـضوا   نسمع فَقَالَ اكْتبوا ِكتاب اللَِّه أَمِحضوا كِ     

 قُلْنـا أَي  ِكتاب اللَِّه أَو خلِّصوه قَالَ فَجمعنا ما كَتبنا ِفي صِعيٍد واِحٍد ثُم أَحرقْناه ِبالنارِ         
ولَا حرج ومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ       رسولَ اللَِّه أَنتحدثُ عنك قَالَ نعم تحدثُوا عني         

مقْعده ِمن الناِر قَالَ فَقُلْنا يا رسولَ اللَِّه أَنتحدثُ عن بِني ِإسراِئيلَ قَالَ نعم تحدثُوا عن بِني              
نثُوا عدحلَا ت كُمفَِإن جرلَا حاِئيلَ ورِإسهِمن بجأَع كَانَ ِفيِهم قَدٍء ِإلَّا ويِبش مه  

   : )٤٥١( الدارمي 
أَخبرنا يِزيد بن هارونَ أَخبرنا همام عن زيِد بِن أَسلَم عن عطَاِء بِن يساٍر عن أَِبـي                 

   ِريدِعيٍد الْخهِ   سلَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن  ـنآنَ فَمئاً ِإلَّا الْقُريي شنوا عبكْتقَالَ لَا ت لَّمسو 
هحمآِن فَلْيالْقُر رئاً غَييي شنع بكَت  

   : )٤٥٢( الدارمي 
       ِن يطَاِء بع نع لَمأَس نب ديثَ زدةَ قَالَ حنييِن عانَ بفْيس نٍر عمعو ما أَبنربأَخ ناٍر عس

    ِريدِعيٍد الْخأَِبي س             فَلَـم هنوا عبكْتِفي أَنْ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيوا النأْذَنتاس مهأَن
مأْذَنْ لَهي  
 هو عدم كتابِة أي شيٍء عنه سوى القرآن الكرمي ، ومل            )ص  ( كان أمر النيب    .. إذاً  

  ِردا مسعه                أن )ص  ( يه بعضهم ممما كتب قحرر أن يعنه سوى القرآن الكرمي ، وأَم بكتي 
فالروايات اليت تؤكّد هذه احلقيقةَ واضحةٌ جليةٌ       ..  من غري القرآن الكرمي      )ص  ( من النيب   
  ..يف ذلك 



 ٤٢

ةُ ، هـو    وما يلبس على احلقيقِة وما يذَر من رماٍد يف األعني لكي ال تبصر احلقيق             .. 
 إنمـا  )ص ( زعم بعِضهم أنَّ هذه الروايات اليت تأمر بعدِم كتابِة احلديث عن الرسـول             

   عاد فأباح ) ص ( كانت يف بدايِة الدعوة كي ال خيتلطَ احلديث بالقرآن الكرمي ، وأنَّ النيب
 مـن   الكتابة ، مستشهدين ببعض الروايات اليت ال حتمل ما يذهبون إليه ال من قريٍب وال              

بعيد ، إالّ بعد تأويِلها تأويالً يتناقض مع جممل الروايات اليت تؤكّد أنَّ احلديثَ مل يكتـب       
   ..الرواية التاليةلننظر يف  .. )ص ( أبداً بني يديه 

   : )٢٢٥٤( البخاري 
ِعي قَالَ حدثَِني يحيى بن     حدثَنا يحيى بن موسى حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم حدثَنا الْأَوزا         

أَِبي كَِثٍري قَالَ حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن قَالَ حدثَِني أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه قَالَ                 
ي الناِس فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم لَما فَتح اللَّه علَى رسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مكَّةَ قَام فِ         

قَالَ ِإنَّ اللَّه حبس عن مكَّةَ الِْفيلَ وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤِمِنني فَِإنها لَا تِحلُّ ِلأَحٍد كَانَ                
تِحلُّ ِلأَحٍد بعِدي فَلَا ينفَّر صيدها ولَا يختلَى        قَبِلي وِإنها أُِحلَّت ِلي ساعةً ِمن نهاٍر وِإنها لَا          

شوكُها ولَا تِحلُّ ساِقطَتها ِإلَّا ِلمنِشٍد ومن قُِتلَ لَه قَِتيلٌ فَهو ِبخيِر النظَريِن ِإما أَنْ يفْدى وِإما 
ر فَِإنا نجعلُه ِلقُبوِرنا وبيوِتنا فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه           أَنْ يِقيد فَقَالَ الْعباس ِإلَّا الِْإذْخِ     

    ِإلَّا الِْإذِْخر لَّمسولَ اللَِّه فَقَـالَ    وسا روا ِلي يبِن فَقَالَ اكْتمِل الْيأَه لٌ ِمنجاٍه رو شأَب فَقَام
   لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا             روا ِلي يباكْت لُها قَوم اِعيزِللْأَو اٍه قُلْتوا ِلأَِبي شباكْت لَّمسِه ولَيع 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ا ِمنهِمعةَ الَِّتي سطْبِذِه الْخولَ اللَِّه قَالَ هسر  
 أبـاح كتابـةَ     )ص  (  على أنه    ةالروايأنَّ االستشهاد مبثل هذه     إننا نرى بوضوح    .. 

 إنْ –فما أُبيح  يف هذه الروايات .. احلديث عنه ، هو استشهاد ليس مبكانه على اإلطالق    
  تب لوال أنَّ ذلـك                –صحكتة ، ما كانت لتطبٍة خاصةٌ لرجل يف كتابِة خهو خصوصي 

   ..الرجل طلب هذه الكتابة 
رواية هي أليب شاه خاصة ، وذلك بعد أن طلب هو ذلك الكتابةُ الواردةُ يف هذه ال.. 

 أن يكتبوا له ، وهذا ال يعين أبداً أنه كان يكتب ما ينطق              )ص  ( ، وبعد أن أباح الرسولُ      
   ص  ( به النيب( ..       فلو كانت الكتابةُ عن النيب )  ص (      ةَ ستكتبطْبشائعة ، وأنَّ هذه الْخ

    الرسول   بطبيعِة احلال دون أن ي أبو       )ص  ( بيح كذلك ، لَما طلب ها ، لو كان األمركتابت 



 ٤٣

وبالتـايل   .. ]] اكْتبوا ِلأَِبي شاهٍ   [[ )ص  ( شاه خصوصيةً يف ذلك ، وملا قال الرسول         
     سعفالرسول    – أبداً   –فهذه الرواية ال ت بني يدي ما يذهبون إليه من أنَّ احلديثَ كُتب  )

هذه الرواية تؤكِّد أنه حتى خطبة اجلمعة مل تكن تكتـب ،            .. كس  بل على الع   .. )ص  
          ة له هي كتابة خطبـة        )ص  ( وهذا ما دفع أبا شاة ألن يطلب من النيبة خاصخصوصي 

  .. تلك اجلمعة 
 أباح كتابةَ احلديث عنه ، ليس سليماً )ص ( واستشهادهم بالرواية التالية على أنه .. 

  .. األشكال وال بأي شكٍل من
   : )٤٨٤( سنن الدارمي 

أَخبرنا مسدد حدثَنا يحيى عن عبيِد اللَِّه بِن الْأَخنِس قَالَ حدثَِني الْوِليد بن عبِد اللَّـِه              
أَسمعه ِمن رسوِل عن يوسف بِن ماهك عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو قَالَ كُنت أَكْتب كُلَّ شيٍء 

                ِمـن هتِمعٍء سيكُلَّ ش بكْتقَالُوا تو شيِني قُرتهفَن ِحفْظَه أُِريد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص
      ب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسرو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِب رضِفي الْغ كَلَّمتي رش

فَأَمسكْت عن الِْكتاِب فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَأَومـأَ          والرضا  
قِإلَّا ح هِمن جرا خِدِه مفِْسي ِبيالَِّذي نفَو بقَالَ اكْتِعِه ِإلَى ِفيِه وبِبِإص  

 ..              ا على إباحة كتابة احلديث بني يدي الـنيب ص  ( هذه الروايةُ اليت يستدلّون(  ، 
         ؤكِّدجمملَ الروايات األخرى اليت ت ها تناقضبشكٍل –ليست صحيحةً على اإلطالق ، ألن 

 ى عن كتابِة احلديث بني يديه ، وتناقض جممل الروايات           )ص  (  أنَّ النيب    –ال لبس فيه    
 كتب أبداً بني يدي الرسول          اليت تؤكّده خرج من الدنيا دون   )ص  (  أنّ احلديثَ مل يوأن ، 

واألهم من كلِّ ذلك أنها تناقض حقيقةَ السنِة الشريفِة كونهـا          .. أن يكتب احلديث عنه     
عاماً ، وليس دفعـةً   ) ٢٣( متعلّقةً بتفصيل كلياِت كتاِب اهللا تعاىل اليت نزلت على مدار       

  .. من السماء واحدة 
 ليس كُلُّ ما نطـق بـه        من يقرأ كتاب اهللا تعاىل وروايات التاريخ ذاا يرى أنه         .. 
 )ص (  سنةً مفصلةً لكليات كتاب اهللا تعاىل ، فهناك ما نطق به وما فعله             )ص  ( الرسول  

عم يف هذه    كما يز  – )ص  ( وبالتايل فكتابةُ كُلِّ ما نطق به النيب        .. كنيب وليس كرسول    
(  هي فعلٌ يسيُء إىل السنِة الشريفة وخيلطها مبا ال ميت إليها بشيء ، فكم نطق                 –الرواية  



 ٤٤

 يف مواقف مل ينزل النص القرآينّ املناسب هلا حلظة ذلك النطق ، أي كم نطق بأموٍر                 )ص  
  ..لنطق ليست من الشريعة ، وذلك بسبب عدم نزول النص القرآين املناسب حلظة ذلك ا

ص ( كيف يستشهدون مبثِل هذه الرواية اليت تناقض جممل الروايات اليت تؤكّد أنه .. 
.. ومع كلِّ ذلك ..  أمر بعدِم كتابِة احلديث عنه وتؤكّد أنه حِرق ما كتبه بعضهم )

يقول يف  من اهللا تعاىل وسنةً جيب اتباعها ، واهللا تعاىل )ص ( كيف يكون كلُّ ما نطق به 
عفَا اللَّه عنك ِلم أَِذنت لَهم حتى يتبين لَك الَِّذين صدقُوا وتعلَم ((  :كتابه الكرمي 

٤٣: التوبة [   ))الْكَاِذِبني[ ..   
 ..   هِمن ِفِيه ؟   )ص  ( أليس إذن طْقَاً خرجذه اآليِة الكرمية ن فكيـف إذاً  ..  للمعنيني

النطق سنةً مرادةً من اهللا تعاىل ، يف الوقِت ذاِته الذي يعاتب اهللا تعاىل نبيه على                يكون هذا   
  !!! ..أي عقٍل سليم يستطيع تصور ذلك ؟ .. ذلك 

 قرج الرجل من امرأة أبيه بعد موت أبيه ، وذلك قبل أن ينزل )ص ( أمل يبأن يتزو 
ح آباؤكُم ِمن النساِء ِإلَّا ما قَد سلَف ِإنه كَانَ فَاِحشةً وال تنِكحوا ما نكَ((  قوله تعاىل

 فما هي اخلدمة اليت سيقدمها عبد اللَِّه بِن عمٍرو .. ؟  ]٢٢: النساء [   ))ومقْتاً وساَء سِبيالً
( اإلقرار للنيب للسنة الشريفة يف كتابته املزعومة يف هذه الرواية املوضوعة ، إن كتب هذا 

وما هي اخلدمة اليت سيقدمها عبد اللَِّه بِن عمٍرو للسنة الشريفة يف كتابته !!! ..  ؟)ص 
 بأن جيمع الرجل )ص ( املزعومة يف هذه الرواية املوضوعة وذلك حينما يكتب إقرار النيب 

ت كتابة ذلك هي خمالفة أليس!!! ..... بني األختني قبل حترمي ذلك يف كتاب اهللا تعاىل ؟
 وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ((للسنة الشريفة اليت هي تفصيل لكليات النص القرآين 

ما الفائدة من كتابة كلِّ ما نطق .. ؟   ]٤٤: النحل [  ) )ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ
اذا ال توجد اآلن نسخة واحدة مما كتب عبد اللَِّه بِن عمٍرو أو رواية ومل..  ؟ )ص ( به 

!!! .. واحدة فيها جمرد إشارة إىل أنها منقولة عن صحيفة كتبها عبد اللَِّه بِن عمٍرو ؟
 املسألة من أوهلا إىل آخرها ملفّقة يف رواية موضوعة يدرك حقيقةَ وضِعها كُلُّ من يدرك
حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل وحقيقة السنة الشريفة مطّلعاً على جممل الروايات اليت بني 

  ..أيدينا 



 ٤٥

فَنهتِنـي   [[ بصحة هذه الرواية ، أليست الكلمتان        – جدالً   –وحىت لو سلّمنا    .. 
شي[[ يف عبارات هذا احلديث      ]] قُر       تٍرو قَالَ كُنمِن عِد اللَِّه ببع نكُـلَّ     ع ـبأَكْت 

شيٍء أَسمعه ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أُِريد ِحفْظَه فَنهتِني قُـريش وقَـالُوا               
               لَّى اللَّـهولُ اللَِّه صسرو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِمن هتِمعٍء سيكُلَّ ش بكْتت 

 ، أليست تعنيان    ]] علَيِه وسلَّم بشر يتكَلَّم ِفي الْغضِب والرضا فَأَمسكْت عن الِْكتابِ         
         ته ؟    )ص  ( أنَّ قريشاً مل تكن تكتب احلديث عن النيب فكيف إذاً ميكـن    !!! ..  وإالَّ ملا

    ذه الرواية على كتابة احلديث يف عصر النيب خطَب به علـى  )ص ( االستشهادكمبدأ ي 
املنابر لذر الرماد يف األعني ، يف الوقت الذي رأينا فيه الكثري من الروايات اليت تنهى عـن            

     عبارة    )ص  ( كتابة احلديث عن النيب تشري ولو – يف هذه الروايات – ، دون أن نرى أي 
 خيتلط احلديث بـالقرآن ،  جمرد إشارة إىل أنَّ هذا النهي كان يف بداية الدعوة من أجل أال       

  !!! ..وأنَّ هذا النهي انتهت صالحيته يف اية الدعوة ؟
أين هو احلديث املوجود بني أيدينا والذي تشري صياغته اللغوية          .. ومع كلِّ ذلك    .. 

 ، أو يف عصره ، أو حـىت يف          )ص  ( إىل أنه كُتب بني يدي الرسول       ) ولو جمرد إشارة    ( 
 من أي صحيفٍة من الصحف اليت يزعم أنها كُتبت يف العصر األول أو            عصر غريه ، وذلك   

  !!! ..حىت يف العقود الالحقة ؟
هل هناك رواية واحدة بني أيدينا يشار فيها مجرد إشارة إىل أنها نقلت : نعود فنقول 

ِه بِن عمـٍرو أو مـن      من اخلطبة اليت يقال بأنها كُتبت أليب شاة أو مما كان يكتبه عبد اللَّ             
  !!!! .. غريمها ؟
اكْتب فَوالَِّذي  [[  يف الرواية اليت رأيناها      )ص  ( إذاً العبارة املنسوبة إىل الرسول      .. 

  قِإلَّا ح هِمن جرا خِدِه مفِْسي ِبيلفَّقة على الرسول ]]نص (  ، م(  ـهمبعىن أن ،  ) مل )ص 
فاحلديث من أوله إىل آخره     ...  عنه   )ص  ( ما ى الرسول    يسمع ا ، ووضعت لتمرير      

لإلسـاءة  ) بعد وضعه ( موضوع ِبِنيِة إعطاِء عابدي أصنام التاريخ ما يتكئون عليه الحقاً         
القرآن الكرمي ( ملنهج اهللا تعاىل ، ولوضع برزٍخ بني أبناِء األمة وبني حقيقِة كتاِب اِهللا تعاىل 

 .. (  



 ٤٦

لو طلّقنا عقولنا ، ورمينا خلف ظهورنا ، كلَّ الروايـات الـيت             .. مع كلِّ ذلك    .. 
         النيب ب بني يديكتأنّ احلديث مل ي ؤكّدقنا أنّ         .. )ص  ( تلو طلّقنـا عقولَنـا وصـد

      النيب ت يف صحٍف معروفة       )ص  ( األحاديثَ كُتبت بني يديمعها   ..  ، وجما الضمان أن
     ل ومل تتمف ومل تبدحرمعت الروايات ووضعت يف          مل تالزيادة فيها والنقصان ، عندما ج 

       ص  ( الصحاح بعد قرون من وفاة النيب( ؟  .. !!!       أليست املسافةُ الكبريةُ بني وفاة النيب )
 وبني عصر التدوين ، مبا محلت من حروٍب وصراعاٍت وتعصب واستحواذ للسلطة ، )ص 

 تبعه على أيدي إخوام ، أليست هـذه املـسافةُ           وقَطٍْع ألعناق رجال اجليل األول وما     
             إىل النيب نسبوافتراٌء ي ص (  الكبريةُ مبا محلت من ِفنت وحروب تكفي ألنْ حيدثَ تدليس

  .. ، من أجل االنتصار لتلك العصبيات ؟ )
 ..   لة بأنَّ النيبى عن كتابة احلديث عنه يف بداية الدعوة حـىت )ص ( إنَّ املقو ماإن  

هذه املقولةُ وِضعت   .. ال خيتلطَ بالقرآِن الكرمي ، مثَّ عاد فسمح بكتابِة احلديث عنه الحقاً             
فهذه ... من أجل ذر الرماد يف األعني ، وهي استخفاف بالعقول ، وتلبيس على احلقيقة               

   ..املقولةُ اليت يدندن ا عابدو أصنام التاريخ ، تنقضها أي من احلقائق التالية
١ –  نزولُ القرآِن الكرمي حىت وفاة النيب تـهم    .. )ص (  مل ينقطعوبناًء علـى حج

             عن كتابِة احلديث ما دام النيب النهي أن يستمر ه حـسب      )ص  ( الباطلة ال بداً ، ألنحي 
لقرآن احلجِة الواهية اليت يقدموا لذر الرماد يف األعني ، من املمكن أن خيتلطَ احلديث با              

       وقٍت من حياة النيب ى وفاِته    )ص  ( يف أيفكيف من املمكن أنْ خيتلطَ احلـديثُ       ..  حت
وهل صياغةُ القرآن الكرمي الذي نزلَ يف     .. بالقرآن يف بداية الدعوة ، وال خيتلط يف ايتها          

عقٍل يمكنه أي .. !!! ايِة الدعوة ختتلف عن صياغِة القرآن الكرمي الذي نزلَ يف بدايتها ؟       
( أنْ يقبلَ حجتهم هذه ، وخصوصاً بعد أنْ يطّلع على الروايات اليت ينهى فيها الرسـول           

  !!! .. عن كتابِة أي شيٍء عنه سوى القرآن الكرمي ؟)ص 
٢ –       ى اإلنسعجزةٌ من اهللا سبحانه وتعاىل يتحدنعلم أنَّ صياغةَ القرآِن الكرمي م حنن 

 أم غريه   )ص  ( لها ، وال يستطيع بشر اإلتيانَ مبثله ، سواٌء شخص النيب            واجلن أن يأتوا مبث   
مع هذه  .. وهناك آيات عديدةٌ تصف النص القرآينَّ معجزةً مستحيلةً على املخلوقات           .. 

أليس زعمهم باختالط احلديث بالقرآن الكرمي هو إساءةٌ لصياغة النص القرآينّ           .. احلقيقة  



 ٤٧

بأنها ال ختتلف عن صياغِة البشر حبيث يتم اخلوف من اختالطها بصياغِة كالم ، واتهام هلا    
  .. البشر حىت عند كتبة الوحي ذام ؟ 

فكيف نقولُ لآلخرين انظروا يف صياغِة النص القرآين كم هو معجز ، وكيف أنـه               
               ذلك نقولُ هلم يستحيلُ على البشر أن يصوغوا نصاً من مثِله ، مثَّ بعد    ص  ( ى الـنيب( 

عن كتابِة احلديث عنه حىت ال خيتلطَ مع القرآن عند كتبِة الوحي ذاِتهم ، مبعىن أنَّ كتبـةَ                  
  !!! ..    الوحِي ذاتهم ال يستطيعون التمييز بني النص القرآين وبني نص احلديث ؟

جـامع   فقد ورد يف.. حرق ما وجده مكتوباً أرأينا كيف أنَّ عمر بن اخلطّاب   – ٣
  :  طبقات ابن سعد ، و تقييد العلم ، وحنوه يف بيان العلم وفضله

يف ) ص ( أنّ عمر بن اخلطاب أراد أن يكتب السنن فاستفىت أصحاب الـنيب            [[ 
ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبها ، فطفق عمر يستخري اهللا تعاىل فيها شهراً ، مث أصبح                  

 كنت أُريد أن أكتب السنن ، وإين ذكرت قوماً  إين: يوماً وقد عزم اهللا تعاىل له ، فقال         
كانوا قبلكم كتبوا كتباً ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهللا ، وإين واهللا ال أشوب كتاب                

   ..]]اهللا بشيء أبداً 
  ) : أليب عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب  (  جامع بيان العلم وفضله يف وورد

 أراد أن يكتب السنة، مث بدا له        -هللا تعاىل عنه     رضي ا  -أن عمر بن اخلطاب      [[
  ]] من كان عنده شيء فليمحه : أن ال يكتبها، مث كتب يف األمصار

  : ً  أنّ عمر بن اخلطاب وقف خيطب يف الناس قائالتقييد العلموورد يف .. 
 أيها الناس ، إنه قد بلغين أنه قد ظهرت يف أيديكم كتب ، فأحبها إىل اهللا أعـدهلا                 [[ 

أتاين به ، فأرى فيه رأيي ـ  قال ـ  فظنوا أنـه    وأقومها ، فال يبقني أحد عنده كتاب إالّ 
يريد أن ينظر فيها ، ويقومها على أمٍر ال يكون فيه اختالف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار مث 

ده منها من كان عن: (( كما أنه كتب إىل األمصار )) .. أمنية كأمنية أهل الكتاب : (( قال 
   ..]] ))شيء فليمحه 

 ، لوصلنا   )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصِر الرسول            – ٤ 
 بالتواتر ، ولَما اختلفت األمة الحقاً يف تلك الروايات ، ولَما كان هنـاك               – نصوصاً   –



 ٤٨

إىل عصِر  فوصولُ معظِم احلديث    .. اختالف لدرجة التناقض بني روايات احلدث الواحد        
 يف عصر النيب كتبه مل يص ( التدوين كروايات آحاد يكفي للقول بأن(..   

 كالقرآن  )ص  ( وهنا نتوجه للذين يزعمون أنَّ احلديث كُِتب بني يدي الرسول           .. 
ملاذا وصلت إلينا آيات كتاِب اهللا تعاىل نـصوصاً         : نتوجه إليهم بالسؤال التايل     .. الكرمي  

ويف !!! .. حدثنا ، مسعنا ، أخربنا ، قال فالن ؟        : اً ، دون أن تسبق بالكلمات       موثّقةً رمس 
حدثنا ، مسعنا : الوقِت ذاِته ملاذا مل تصل إلينا روايات األحاديث إالّ مسبوقةً ذه الكلمات 

اهللا أال يعين ذلك أنَّ اآلليةَ اليت وصلت من خالهلا إلينا آيات كتاِب !!! .. ؟..... ، أخربنا 
 وبإشرافه كما هو يف اللـوح احملفـوظ ،          )ص  ( تعاىل ، وهي الكتابةُ بني يدي الرسول        

ختتلف عن اآللية اليت وصلت إلينا ا روايات األحاديث ، وهي مجع تلك الروايات مـن                
   .. )ص ( أفواه الرجال بعد قرون من موته 

 ..         ثنا ،   : ها تبدأُ بالعبـارات     إنَّ ما نراه يف روايات األحاديث اليت بني أيدينا أنحـد
يف الوقت الذي ال جند فيه روايةً تبـدأُ         ..... مسعنا ، أخربنا ، قال فالن ، مسع من فالن           

وكلُّ ذلك ينفـي     .. )ص  ( هذا مما نقلَ من صحيفة كُتبت بني يدي الرسول          : بالعبارة  
أنها أُخذت من األفواه عن     ، ويؤكِّد بشكٍل ال لبس فيه       ) ص  ( كتابتها بني يدي الرسول     

  ..طريق السماع 
 ، لَمـا    )ص  (   لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصِر الرسول             – ٥

كان هناك ما يسمى بعلِم احلديث ، ولَما كانَ له أي معىن ، فَِعلْم احلديث هو القواعـد                  
س وليس من صحٍف مكتوبٍة بني أيديهم       والطرق اليت اُتِبعت يف مجع احلديث من أفواه النا        

د أنَّ احلـديث    ، وذلك للتمييز بني الصحيح منها وبني املوضوع أو الضعيف ، وهذا يؤكِّ            
 – كالقرآن الكـرمي     –وصلَ إلينا من أفواه الناس ، وأنه مل يصل إلينا عرب نصوٍص كُتبت              

تعديل إن كانت الروايـات  ما قيمةُ ما يسمى بعلِم اجلرح وال .. )ص  ( بني يدي الرسول    
وملاذا كان معظم اهتمام علوم احلديث بالسند       !!! ..  ؟ )ص  ( مكتوبة بني يدي الرسول     

  !!! ..  ؟)ص ( دون املنت إن كان احلديث قد كُتب بني يدي الرسول 
 ، لتناقض )ص (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصِر الرسول        – ٦

يقـولُ  .. السنِة الشريفة ، كوا تبياناً ِلما نزله اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي             ذلك مع حقيقِة    



 ٤٩

: النحل  [  ) ) وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ          (( ..تعاىل  
٤٤[  ..  

 ، يحِدثُ خلطاً بني ما فعلَه كسنة ، وبني ما          ) ص   (فكتابةُ كلِّ ما يقولُه ويفعله       .. 
وبالتايل فالزعم بأنَّ احلديث .. وقد بينا هذه احلقيقةَ بشكٍل جلي     .. فَعلَه كنيب وكشخص    

 ، ناتج عن جهٍل حبقيقِة السنة الشريفة ، وعن جهٍل بعدم            )ص  ( كُتب بني يدي الرسول     
   ..)ص (  شخصه التمييز بني صفيت الرسول والنيب يف

 ،  )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتـب يف عـصِر الرسـول               – ٧
                نص القرآين ، دون أي ن حفِظ اهللا تعاىل مقصوراً على حفِظ النصلتعارض ذلك مع كو

  ..  ]٩:  احلجر [ ) )ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ((  :آخر ، يقولُ تعاىل 
 وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللنـاِس  (( : السنةَ الشريفة وصفَت بالذكر صحيح أنَّ .. 

 وِصفَت متعلّقةً بصيغِة اإلنزال ، ولكنها  ]٤٤: النحل [  ) )ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ    
 واضـحةٌ جليـة يف   )) وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر (( فالعبارة القرآنية. .، وليس بصيغة التنزيل     

ِلتبين ِللناِس مـا نـزلَ ِإلَـيِهم     (( وصِف السنة متعلّقةً بصيغة اإلنزال ، والعبارة القرآنية  
ملَّهلَعِف القرآن الكرمي متعلّقاً بصيغة الت)) وصةٌ يف وزيل ن واضحةٌ جلي..  

 النص القرآينَّ هو الوحيد الذي نزلَه اُهللا        سلّم اخلالص ، أنَّ   :  يف كتاب    وقد بينت .. 
، يف حني يشترك مـع بـاقي الكتـب          ) بصيغة التنزيل من الفعل نزل      ( تعاىل من عنِده    

 نزلْنـا   ِإنا نحن (( :  أنَّ قولَ تعاىل     توبين) .. من الفعل أنزل    ( السماوية بصفة اإلنزال    
، يصف لنا حفظَ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي حـصراً ، فكلمـةُ    ) )الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ 

 توبين.. ة التنزيل وليس اإلنزال الذكر هنا تعين القرآن الكرمي حصراً ، بدليل تعلّقها بصيغ         
 يف النص القرآين الذي تكفّـلَ  أنَّ حفظَ اهللا تعاىل للسنِة الشريفة هو من باِب كوا حمتواةً       

فالسنةُ الشريفةُ احملفوظةُ هي احملتواةُ يف النص القرآينِّ املُنزل من عند اهللا            .. اُهللا تعاىل حبفظه    
 قسوالقرآين كما ي اً مستقالً عن النصتعاىل ، والذي تكفّلَ اُهللا تعاىل حبفظه ، وليست نص

  ..عابدو أصنام التاريخ 
 تعاىل يحذّرنا من رفِع أي نٍص غِري النص القرآين إىل درجة اإلميان الكامل واهللا.. 

ِتلْك آيات اللَِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِبأَي حِديٍث بعد اللَِّه ((  :كإمياننا بالنص القرآين 



 ٥٠

ِتلْك آيات اللَِّه نتلُوها علَيك ((  فالعبارة القرآنية..   ]٦: اجلاثية [  ) )وآياِتِه يؤِمنونَ
 قِبالْح((ةالقرآينَّ دون غِريه ، والعبارة القرآني تعين النص  ))  اِتِهآياللَِّه و دعِديٍث بح فَِبأَي
 النص  تبين ملن ميلك إرادةَ فهٍم للحقيقة ، أنه ال جيوز لنا أنْ نؤمن بأي نٍص غري ))يؤِمنونَ

  ..القرآين ، إمياناً كامالً موازياً إلمياننا بالنص القرآين 
ومما ال .. ومما ال شك فيه أنّ نصوص رواياِت األحاديث ختتلف عن النص القرآين  .. 

كـلُّ  ..  شك فيه أنَّ نصوص الروايات أتتنا بأدوات تارخيية ال ختلو من األخطاء واألهواء         
.. النص الوحيد الذي تكفّل اهللا تعاىل حبفظه هو النص القـرآينُّ حـصراً              ذلك يؤكّد أنَّ    

 )ص  ( وبالتايل ال ميكن أن يكون نص احلديث قد كُتب بأمٍر من اهللا تعاىل وحتت إشرافه                
  ..، كما يلبسون على احلقيقة 

  ، وأنّ  )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عصِر الرسـول             – ٨
 )ص (  بعدم كتابة احلديث عنه إنما كان يف بداية الدعوة ، مثّ عـاد      )ص  ( ي الرسول   

لو كان ذلك صحيحاً لتعـارض مـع       .. ونسخ ذلك بإباحِة هذه الكتابة يف اية الدعوة         
 يف بداية الدعوة يف مكّة ، حيـث مل تكـن كتابـة              )ص  ( الظروف الصعبة اليت مر ا      

 أنَّ – جـدالً  –ولو فرضنا .. ظروف الصعبة موضع تفكٍري من أحد       األحاديث يف تلك ال   
هناك نسخاً يف هذا األمر ، لكان النهي ناسخاً لإلباحِة ، وليس العكس ، وذلك بدليِل أنَّ                

 هو عدم الكتابِة وحرق ما كتبه بعضهم        – )ص  (  بعد وفاة النيب     –ما عليه جلّ الصحابة     
..  

 بعدم كتابـة    )ص  ( أل الذين يلبسون على الناس بأنَّ أمر النيب         وهنا نريد أن نس   .. 
 عاد وأباح الكتابة بعد أن استقرت       )ص  ( احلديث عنه إنما كان يف بداية الدعوة ، وأنه          

هل أسلم أبو هريرة يف بداية الدعوة أم يف ايتها وبعد أن اسـتقرت       : األمور ، نقول هلم     
  :ى ذلك ماذا تقولون يف الرواية التالية وبناء عل.. األمور ؟ 

   : )١٠٦٧٠( أمحد 
حدثَِني ِإسحاق بن ِعيسى حدثَنا عبد الرحمِن بن زيٍد عن أَِبيِه عن عطَاِء بِن يـساٍر                

ى اللَّه علَيِه وسلَّم فَخـرج  عن أَِبي هريرةَ قَالَ كُنا قُعوداً نكْتب ما نسمع ِمن النِبي صلَّ           
علَينا فَقَالَ ما هذَا تكْتبونَ فَقُلْنا ما نسمع ِمنك فَقَالَ أَِكتاب مع ِكتاِب اللَِّه فَقُلْنـا مـا       



 ٥١

 اللَّـِه أَمِحـضوا   نسمع فَقَالَ اكْتبوا ِكتاب اللَِّه أَمِحضوا ِكتاب اللَِّه أَِكتاب غَير ِكتابِ     
 قُلْنـا أَي  ِكتاب اللَِّه أَو خلِّصوه قَالَ فَجمعنا ما كَتبنا ِفي صِعيٍد واِحٍد ثُم أَحرقْناه ِبالنارِ         
             تم لَيع كَذَب نمو جرلَا حي ونثُوا عدحت معقَالَ ن كنثُ عدحتولَ اللَِّه أَنسأْ  روبتا فَلْيدمع

مقْعده ِمن الناِر قَالَ فَقُلْنا يا رسولَ اللَِّه أَنتحدثُ عن بِني ِإسراِئيلَ قَالَ نعم تحدثُوا عن بِني              
  م أَعجب ِمنهِإسراِئيلَ ولَا حرج فَِإنكُم لَا تحدثُوا عنهم ِبشيٍء ِإلَّا وقَد كَانَ ِفيِه

 ..        وبالتايل كان أبو هريرة مـسلماً ،         )ص  ( هنا أبو هريرة يصف موقفاً مع النيب ، 
ومعلوم أنَّ أبا هريرة أسلم يف اية الدعوة بعد أن استقرت األمور ولـيس يف بدايتـها ،                  

أَِكتاب  [[: ه   قال حمتجاً على كتابة احلديث عن      )ص  ( إنَّ النيب   : ويقول يف هذه الرواية     
                رغَي اباللَِّه أَِكت ابوا ِكتِحضاللَِّه أَم ابوا ِكتبفَقَالَ اكْت عمسا نا ماِب اللَِّه فَقُلْنِكت عم
                اِحٍد ثُـمِعيٍد وا ِفي صنبا كَتا منعمقَالَ فَج وهلِّصخ اللَِّه أَو ابوا ِكتِحضاِب اللَِّه أَمِكت

 عن )ص ( فكيف إذاً يتم التلبيس على الناس بأنَّ ي النيب   !!!!!!! ..  ؟ ]] أَحرقْناه ِبالنارِ 
كتابة احلديث عنه إنما كان يف بداية الدعوة ، وأنه عاد عن هذا النهي بعد أن اسـتقرت                  

 احلـديث عنـه      عن كتابة  )ص  ( أال يبين هذا احلديث أنَّ ي النيب        !!!!!!! .. األمور ؟ 
استمر إىل ما بعد إسالم أيب هريرة ، وأنه متَّ حرق ما كُتب يف اية الـدعوة بـأمٍر مـن     

ويكتبـه  ) ص  ( أم أنّ أبا هريرة كان يسمع هدي النيب         !!!!!! ..  ذاته ؟  )ص  ( الرسول  
  !!!!!!! .. قبل إسالمه ؟

اية أُخرى يستشهدون ا على يف رو مثَّ كيف نوفِّق بني القول املنسوب أليب هريرة     .. 
ما ِمن أصحاِب النِبي صلّى اُهللا علَيِه وسـلَّم أحـد أكْثَـر    [[  كتابة احلديث كما رأينا  

                 بال أَكْتو بكْتكَانَ ي هٍر فَإنمِن عِد اِهللا ببع ا كَانَ ِمني ِإالّ مِمن هنِديثَاً عمن جهة ]]ح 
أَِكتاب مع ِكتاِب  [[:  بأنه قال )ص ( ذي ينسبه أبو هريرة ذاته إىل النيب     ، وبني القول ال   

اللَِّه فَقُلْنا ما نسمع فَقَالَ اكْتبوا ِكتاب اللَِّه أَمِحضوا ِكتاب اللَِّه أَِكتاب غَير ِكتاِب اللَِّه               
      وهلِّصخ اللَِّه أَو ابوا ِكتِحضا   [[لوقت الذي يقول فيه أبو هريرة       ويف ا  ]]أَما منعمفَج

  !!!!!!! ..  من جهة أخرى ؟]] كَتبنا ِفي صِعيٍد واِحٍد ثُم أَحرقْناه ِبالناِر
أم أنَّ أبا هريرة يف هذه الرواية هو رجل آخر غري أيب هريرة يف الرواية اُألخـرى                 .. 

ونغمض أعيننا عن هذه احلقائق كي ال نتهم بإنكار         أم علينا أن نطلِّق عقولنا      !!!!!!! .. ؟



 ٥٢

نترك اإلجابة ِلمن كَانَ لَه قَلْب !!! .. ؟ امن ِقبل السرساوي والزغيب وغريمهالسنة الشريفة 
 ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..  

 ،  )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتـب يف عـصِر الرسـول               – ٩
 مسطورةً من صحٍف كُتبت بني يديه ، أو على األقل لوصلنا            )ص  ( صلتنا مجيع خطبه    لو

لـو  .. فكتابة خطِب اجلمعة أوىل بالكتابِة من تسطِري أحداث جزئية حمدودة           .. معظُمها  
كان زعمهم صحيحاً ، فأين هي النصوص اليت تسطّر الكثري من خطب اجلمعة اليت ألقاها               

  ..   !!!         ؟)ص ( ة تسطرياً منقوالً من صحٍف كُتبت بني يدي الرسول  يف املدين)ص ( 
 ،  )ص  (  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ احلديثَ كُتب يف عـصِر الرسـول              – ١٠

فكتابة احلديث عرب نصوٍص مدونٍة .. لتركّزت شروط الصحة على املنت وليس على السند      
ولكن ما نـراه أنّ     .. السنِد مسألةً ليست ذات قيمة       ، جتعلُ من مسألِة      )ص  ( بني يديه   

شروط الصحة عندهم تتركّز على السند دون املنت ، وهذا يؤكّد أنَّ احلديثَ جمع مـن                
   ..)ص (  أفواه الرجال ، وليس من نصوٍص مكتوبٍة بني يدي الرسول 

واحلديث التايل يبين  ...  ومل يكْتب عنه احلديثُ أبداً)ص ( لقد تويفّ النيب .. نعم .. 
  ..هذه احلقيقةَ بشكٍل جلي 

   :)٤٦٣١(البخاري 
                نب اددشا وأَن لْتخٍع قَالَ دفَيِن رِزيِز بِد الْعبع نانُ عفْيا سثَندِعيٍد حس نةُ ببيا قُتثَندح

فَقَالَ لَه شداد بن معِقٍل أَترك النِبي صلَّى اللَّه علَيِه          معِقٍل علَى ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما        
 قَالَ ودخلْنا علَى محمِد بِن الْحنِفيِة فَسأَلْناه قَالَ ما ترك ِإلَّا ما بين الدفَّتيِنوسلَّم ِمن شيٍء  

نيا بِإلَّا م كرا تِنفَقَالَ ميفَّتالد   
كيف يعرضون عن الدالالت الواضحة وضوح الشمس يف وسط النهار يف هـذا             .. 
قَالَ دخلْت أَنا وشداد بن معِقٍل علَى ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما فَقَالَ لَه              [[: احلديث  

      لَّى اللَّهص ِبيالن كرِقٍل أَتعم نب اددش         نـيـا بِإلَّـا م كرا تٍء قَالَ ميش ِمن لَّمسِه ولَيع 
 ]] الدفَّتيِن قَالَ ودخلْنا علَى محمِد بِن الْحنِفيِة فَسأَلْناه فَقَالَ ما ترك ِإلَّا ما بين الدفَّتينِ              

 [[: اس وحممد بن احلنفية الـسؤال       أم أنهم كانوا موجودين حينما سئل ابن عب       !!! .. ؟
 ، ويعلمون أكثر منهما عن حقيقة هـذه         ]] أَترك النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن شيءٍ       



 ٥٣

أم أنهم سيتنكّرون ِلدالالت هذه الرواية اليت تفسد عليهم منهجهم التراثي           !!! .. املسألة ؟ 
  ..ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شِهيد نترك اإلجابة !!! .. ؟ الصنمي

  ..ولننظر يف احلديثني التاليني 
   :)٦٣٩٤(البخاري 

حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضِل أَخبرنا ابن عيينةَ حدثَنا مطَرف قَالَ سِمعت الـشعِبي قَـالَ               
سأَلْت عِلياً رِضي اللَّه عنه هلْ ِعندكُم شيٌء ِمما لَيس ِفي الْقُرآِن ةَ قَالَ سِمعت أَبا جحيفَ 

وقَالَ مرةً ما لَيس ِعند الناِس فَقَالَ والَِّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ ما ِعندنا ِإلَّا ما ِفـي                  
يعطَى رجلٌ ِفي ِكتاِبِه وما ِفي الصِحيفَِة قُلْت وما ِفي الـصِحيفَِة قَـالَ             الْقُرآِن ِإلَّا فَهماً    

  الْعقْلُ وِفكَاك الْأَِسِري وأَنْ لَا يقْتلَ مسِلم ِبكَاِفٍر
   :)٦٤٠٤(البخاري 

         أَنَّ ع فطَرا مثَندح ريها زثَندح سوني نب دما أَحثَندفَةَ     حيحأَِبي ج نع مثَهدا حاِمر
               ِبيعالش تِمعس فطَرا مثَندةَ حنييع نا ابنربِل أَخالْفَض نقَةُ بدا صثَندح ح ِليِلع قَالَ قُلْت

نه هلْ ِعندكُم شيٌء ِممـا      سأَلْت عِليا رِضي اللَّه ع    يحدثُ قَالَ سِمعت أَبا جحيفَةَ قَالَ       
لَيس ِفي الْقُرآِن وقَالَ ابن عيينةَ مرةً ما لَيس ِعند الناِس فَقَالَ والَِّذي فَلَق الْحبةَ وبـرأَ                 

ِه وما ِفي الصِحيفَِة قُلْت     النسمةَ ما ِعندنا ِإلَّا ما ِفي الْقُرآِن ِإلَّا فَهماً يعطَى رجلٌ ِفي ِكتابِ            
  وما ِفي الصِحيفَِة قَالَ الْعقْلُ وِفكَاك الْأَِسِري وأَنْ لَا يقْتلَ مسِلم ِبكَاِفٍر

ومهما اخترعوا من خترجياٍت يأتون ا من جيـوم ، ال يـستطيعونَ أن يبنـوا                .. 
، ألنَّ مـا يف      ]]وما ِفي الصِحيفَِة    [[  :تأويالٍت على العبارة الواردة يف هذين احلديثني        

قُلْت وما ِفي الصِحيفَِة قَالَ     [[ : هذه الصحيفة تبينه العبارات الواردةُ يف هذين احلديثني         
  .. ]]الْعقْلُ وِفكَاك الْأَِسِري وأَنْ لَا يقْتلَ مسِلم ِبكَاِفٍر 

ٍت على احلديث التايل ، فالعبارة الواردة        تأويال – أيضاً   –وال يستطيعونَ أن يبنوا     .. 
  :، يبينها منت احلديث ذاته  ]]وما ِفي هِذِه الصِحيفَِة [[  :فيه 

  : ) ٢٩٣٦( البخاري 



 ٥٤

 خطَبنا عِلي حدثَِني محمد أَخبرنا وِكيع عن الْأَعمِش عن ِإبراِهيم التيِمي عن أَِبيِه قَالَ             
فَقَالَ ما ِعندنا ِكتاب نقْرؤه ِإلَّا ِكتاب اللَِّه تعالَى وما ِفي هِذِه الصِحيفَِة فَقَـالَ ِفيهـا                 
               ثاً أَودا حثَ ِفيهدأَح نٍر ِإلَى كَذَا فَميع نيا بم مرةُ حِدينالْمانُ الِْإِبِل ونأَسو اتاحالِْجر

  ا مى ِفيهلٌ            آودلَا عو فرص هلُ ِمنقْبلَا ي ِعنيماِس أَجالنلَاِئكَِة والْمةُ اللَِّه ونِه لَعلَيِدثاً فَعح
ومن تولَّى غَير مواِليِه فَعلَيِه ِمثْلُ ذَِلك وِذمةُ الْمسِلِمني واِحدةٌ فَمن أَخفَر مسِلما فَعلَيِه              

  ِلكِمثْلُ ذَ
 ، يف الوقـت الـذي     )ص  ( كيف يزعمون أنَّ احلديثَ كُتب بني يدي الرسول         .. 

  ..يقرؤون فيه احلديثني التاليني 
   : )١٨١٠( أمحد 

حدثَنا سفْيانُ حدثَنا عبد الْعِزيِز بن رفَيٍع قَالَ دخلْت أَنا وشداد بن معِقٍل علَى ابـِن                
ما ترك رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَّا ما بين هذَيِن اللَّوحيِن  فَقَالَ ابن عباٍس    عباٍس

يحقُولُ الْوي ارتخكَانَ الْمقَالَ و فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلك ِليِن عِد بمحلَى ما علْنخدو  
   : )٦٦٨٦( أمحد 
دِن                حِن بمحِد الربع نةَ عريبِن هِد اللَِّه ببع نةَ علَِهيع نا ابنربأَخ اقحِإس نى بيحا يثَن

جبيٍر قَالَ سِمعت عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص يقُولُ خرج علَينا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه 
سِدي          وعب ِبيلَا نثَلَاثًا و يالْأُم ِبيالن دمحا مأَن يالْأُم ِبيالن دمحا مِع فَقَالَ أَندوا كَالْمموي لَّم

          رلَةُ الْعمحاِر وةُ الننزخ كَم تِلمعو هاِتموخو هاِمعوجالْكَِلِم و اِتحفَو ِبي   أُوِتيت زوجتِش و
فَاسمعوا وأَِطيعوا ما دمت ِفيكُم فَِإذَا ذُِهب ِبي فَعلَيكُم ِبِكتاِب          وعوِفيت وعوِفيت أُمِتي    

هامروا حمرحو لَالَهاللَِّه أَِحلُّوا ح  
سمعوا فَا[[ :  هو   )ص  (  نص ينسب إىل الرسول      – كما نرى    –ايةُ احلديث   .. 

              هامروا حمرحو لَالَهاِب اللَِّه أَِحلُّوا حِبِكت كُملَيِبي فَع فَِإذَا ذُِهب ِفيكُم تما دوا مأَِطيعو
 مل يقل   )ص  (  ، وهذا النص ينفي وجود نص آخر مع نص القرآن الكرمي ، فالرسول               ]]

يكُم فَِإذَا ذُِهب ِبي فَعلَيكُم ِبِكتاِب اللَِّه واحلديث الـذي          فَاسمعوا وأَِطيعوا ما دمت فِ    : [[ 



 ٥٥

فَعلَيكُم ِبِكتاِب اللَِّه   [[ : إنما يقول   ]] .. بني أيديكم أَِحلُّوا حلَالَهماُ وحرموا حرامهماُ       
 هامروا حمرحو لَالَهأَِحلُّوا ح[[..   

  :لننظر يف احلديث التايل و.. 
   : )٣١٦٣( أبو داود 

               ـنع اِجيكِِّل النوتأَِبي الْم نذَّاِء عالْح ناٍب عو ِشها أَبثَندح سوني نب دما أَحثَندح
  ما كُنا نكْتب غَير التشهِد والْقُرآِنأَِبي سِعيٍد الْخدِري قَالَ 

 هـو   )ص  ( ؤكِّد أنَّ ما كان يكتب يف عصر النيب         جمملُ هذه األحاديث ي   .. إذاً  .. 
وحتى لو فرضنا جدالً صحةَ زعِمِهم بوجوِد صحٍف كُِتب فيها ..... النص القرآينُّ حصراً 

 ، فإنَّ هذه الصحف املزعومةَ ال قيمةَ هلـا يف عمليـة             )ص  ( احلديثُ بني يدي الرسول     
وما هو ...  رواية منقولٍة من أي من تلك الصحف    التدوين بعد قرون ، بدليِل عدِم وجود      

الضمان أنها مل تحرف ومل تبدل ومل تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات               
 ص ( بعد قرون من وفاة النيب(؟  .. !!! أليست املسافةُ الكبريةُ بني وفاة النيب ) وبني )ص 

 وصراعاٍت وتعصب واستحواذ للسلطة ، أليست       عصر التدوين ، وما محلت من حروبٍ      
 ، من أجل االنتـصار لتلـك   )ص ( تكفي ألنْ حيدثَ تدليس وافتراٌء ينسب إىل الرسول  

  ..العصبيات 
 قال   هلم  كانوا يسلّمون لكلِّ من يقول     أفراد اجليل األول ذام   ومن قال أصالً إنَّ     .. 

  ..يل لننظر يف احلديث التا) .. ص ( رسول اهللا 
   :)٣٩١٥: (مسلم 

            ِريـسِإد نا ابثَندٍب قَالَا حياللَّفْظُ ِلأَِبي كُرٍب ويو كُرأَبةَ وبيأَِبي ش نكِْر بو با أَبثَندح
 فَقَالَ أَلَـا  خرج ِإلَينا أَبو هريرةَ فَضرب ِبيِدِه علَى جبهِتِهعن الْأَعمِش عن أَِبي رِزيٍن قَالَ     

 أَلَـا  ِإنكُم تحدثُونَ أَني أَكِْذب علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلتهتدوا وأَِضـلَّ           
م فَلَـا  وِإني أَشهد لَسِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ ِإذَا انقَطَع ِشسع أَحِدكُ          

يمِش ِفي الْأُخرى حتى يصِلحها و حدثَِنيِه عِلي بن حجٍر السعِدي أَخبرنا عِلي بن مـسِهٍر   
       ِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن نةَ عريرأَِبي ه ناِلٍح عأَِبي صِزيٍن وأَِبي ر نع شما الْأَعنربأَخ  ـلَّمس

  ِبهذَا الْمعنى



 ٥٦

أَلَا ِإنكُم تحدثُونَ أَني أَكِْذب علَى رسـوِل        [[ :  أليس املعنيون بقوِل أيب هريرة      .. 
 ، أليسوا من رجاالت اجليل األول ، بـل          ]]اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلتهتدوا وأَِضلَّ        

أال حتملُ هذه الروايةُ شكّاً من بعِض رجاالت اجليل األول . .ومنهم من أخذ عنه مسلم ؟    
يف هذه الرواية نرى صيغةَ املخاطَـب       ..... ؟  ) ص  ( مبا كان يحدثُه أبو هريرة عن النيب        

م أَلَا ِإنكُم تحدثُونَ أَني أَكِْذب علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّ [[ : دون الغائب   
 )ص ( ، إذاً الذين كانوا يتهمون أبا هريرة بالكذب علـى الرسـول    ]]ِلتهتدوا وأَِضلَّ   

منهم راوي احلديث وغريه من رجال اجليل األول املوجودين حينما حتدث أبـو هريـرة               
ِل اللَِّه صلَّى   أَلَا إنهم يحدثُونَ أَني أَكِْذب علَى رسو      : [[ فأبو هريرة مل يقل     .. حبديثه هذا   

أَلَا ِإنكُم تحدثُونَ أَني أَكِْذب علَـى       [[ : ، إنما يقول    ]] اللَّه علَيِه وسلَّم ِليهتدوا وأَِضلَّ      
   ..]]رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلتهتدوا وأَِضلَّ 

ها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي يف          وبناًء على هذه الرواية يف الصحاِح ذاتِ      .. 
   : عن السائب بن يزيد إذ قالالبداية والنهاية 

لتتركن احلديث عن رسول اهللا أو      : مسعت عمر بن اخلطاب يقول أليب هريرة        [[ 
لتتركن احلديث عن اُألول أو ألحلقنك      : ألحلقنك بأرض دوس ، وقال لكعب األحبار        

   .. ]]بأرض القردة 
ًء على هذه الرواية يف الصحاِح ذاِتها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي يف                وبنا.. 

   : عن السائب بن يزيد إذ قالاحملدث الفاصل بني الراوي والواعي 
: يقول لك أمري املؤمنني     : قل له   : أرسلين عثمان بن عفّان إىل أيب هريرة قال         [[ 

لتنتهني أو ألحلقنك جببـال دوس   ؟ لقد أكثرت    )ص  ( ما هذا احلديث عن رسول اهللا       
…[[   ..   

أليس من املمكن أن يفهم من الروايِة التالية أنَّ الزبير يغمز من بعض مـن كـان               .. 
   ..)ص ( يحدثُ عن الرسول 

   :)١٠٤(البخاري 



 ٥٧

ِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر      حدثَنا أَبو الْوِليِد قَالَ حدثَنا شعبةُ عن جاِمِع بِن شداٍد عن عا           
قُلْت ِللزبيِر ِإني لَا أَسمعك تحدثُ عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم              عن أَِبيِه قَالَ    

          هتِمعس لَِكنو أُفَاِرقْه ي لَما ِإنفُلَانٌ قَالَ أَمثُ فُلَانٌ ودحا يكَم       لَـيع كَـذَب نقُولُ مي 
  فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر

وعلى الرغم مـن     .. )ص  ( فالزبير يف هذه الرواية يؤكّد أنه مل يفارق الرسول          .. 
من كَذَب علَـي    [[ :  يقول   )ص  ( ذلك مل يحدث مثل فالن وفالن ألنه مسع الرسولَ          

قْعأْ موبتاِر فَلْيالن ِمن هد[[ ..   
  ..ولننظر يف احلديث التايل .. 

   ) :١٩٠٤٧( أمحد 
حدثَنا ِإسماِعيلُ حدثَنا أَبو هارونَ الْغنِوي عن مطَرٍف قَالَ قَالَ ِلي ِعمرانُ بن حصيٍن              

حدثْت عن نِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        لَو ِشئْت   أَي مطَرف واللَِّه ِإنْ كُنت لَأَرى أَني        
                 االً ِمـنأَنَّ ِرج ةً لَهاِهيكَرو ذَِلك نطْئاً عِني بادز لَقَد ِديثاً ثُمح ِن ال أُِعيدياِبعتتِن ميموي

      ِمن أَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحاِب محـِه   أَصلَيع لَّى اللَّـهٍد صمحاِب محِض أَصعب 
 وسلَّم شِهدت كَما شِهدوا وسِمعت كَما سِمعوا يحدثُونَ أَحاِديثَ ما ِهي كَما يقُولُونَ            

   با شِلي كَم هبشأَنْ ي افِر فَأَخيالْخ نأْلُونَ عال ي مهأَن تِلمع لَقَدقُولُ وا يانيفَكَانَ أَح ملَه ه
              ـي قَـدأَن ـتأَيكَذَا ركَذَا و لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص ِبين ِمن تِمعي سأَن كُمثْتدح لَو

          ِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص ِبين تِمعقُولُ سفَي ِزمعاناً ييأَحو قْتدكَذَا قَـالَ     صقُولُ كَذَا وي لَّمس
أَبو عبد الرحمِن حدثَِني نصر بن عِلي حدثَنا ِبشر بن الْمفَضِل عن أَِبي هارونَ الْغنِوي قَالَ                

     الن نٍن عيصح ناب وانَ هرِعم نٍف عطَرم نع رواِنئٌ الْأَعثَِني هدح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي
  نحو هذَا الْحِديِث فَحدثْت ِبِه أَِبي رِحمه اللَّه فَاستحسنه وقَالَ زاد ِفيِه رجالً

أَنَّ ِرجاالً ِمن أَصحاِب محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَو ِمن            [[أليست العبارات   .. 
وا             بِمعا سكَم تِمعسوا وِهدا شكَم تِهدش لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحاِب محِض أَصع

 دليالً جلياً على أنَّ اخللط والنسيان والوضع بدأ منذ ]] يحدثُونَ أَحاِديثَ ما ِهي كَما يقُولُونَ
لدالالت الواضحة وضوح الشمس وسط النهار كيف يعرضون عن هذه ا    .. !!!اجليل األول ؟  

  !!!!!!! ..؟



 ٥٨

 منذ اجليل )ص ( ولننظر إىل الرواية التالية كيف تصور بدايةَ الوضع على الرسول           .. 
  ..األول ، وكيف أنّ االعتصام بالقرآن الكرمي هو املخرج الوحيد للوصول إىل احلق 

   : )٣١٩٧( الدارمي 
  ب دمحا منربأَِبـي            أَخ ناِت عيةَ الززمح نع ِفيعالْج نيسا الْحثَندح فَاِعيالر ِزيدي ن

        ناِرِث عِن أَِخي الْحاب نع اِر الطَّاِئيتخالْم        ـاسفَـِإذَا أُن ِجدسالْم لْتخاِرِث قَالَ دالْح
     لَى عع لْتخاِديثَ فَدونَ ِفي أَحوضخـونَ ِفـي           يوضخاسـاً يى أَنَّ أُنرأَلَا ت فَقُلْت ِلي

الْأَحاِديِث ِفي الْمسِجِد فَقَالَ قَد فَعلُوها قُلْت نعم قَالَ أَما ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى               
        ِمن جرخا الْممو قُلْت نكُونُ ِفتتقُولُ سي لَّمسِه ولَيع اللَّـهِ اللَّه اباللَِّه ِكت ابا قَالَ ِكته 

                  ـنالَِّذي م وِل هزِبالْه سلُ لَيالْفَص وه كُمنيا بم كْمحو كُمدعا بم ربخو لَكُما قَبأُ مبِفيِه ن
ه اللَّه فَهو حبلُ اللَِّه الْمِتني وهو       تركَه ِمن جباٍر قَصمه اللَّه ومن ابتغى الْهدى ِفي غَيِرِه أَضلَّ          

الذِّكْر الْحِكيم وهو الصراطُ الْمستِقيم وهو الَِّذي لَا تِزيغُ ِبِه الْأَهواُء ولَا تلْتِبس ِبِه الْأَلْـِسنةُ        
        دِة الركَثْر نع لَقخلَا ياُء ولَمالْع هِمن عبشلَا يو         ِه الِْجنتني الَِّذي لَم وهو هاِئبجقَِضي عنلَا تو 

ِإذْ سِمعته أَنْ قَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا هو الَِّذي من قَالَ ِبِه صدق ومن حكَم ِبِه عـدلَ                   
  راٍط مستِقيٍم خذْها ِإلَيك يا أَعورومن عِملَ ِبِه أُِجر ومن دعا ِإلَيِه هِدي ِإلَى ِص

   : )٤٦٩( الدارمي 
بلَغَ ابن مسعوٍد أَنَّ ِعند ناٍس ِكتاباً أَخبرنا يِزيد أَخبرنا الْعوام عن ِإبراِهيم التيِمي قَالَ 

 فَمحاه ثُم قَالَ ِإنما هلَك أَهلُ الِْكتاِب قَبلَكُم أَنهم يعجبونَ ِبِه فَلَم يزلْ ِبِهم حتى أَتوه ِبِه
ِهمبر ابكُوا ِكترتو اِئِهملَمِب علَى كُتلُوا عأَقْب  

: لَما كان املخرج من الِفِتن الناجتة عن اخلوض يف األحاديث هو كتاب اهللا تعاىل .. 
]] ِمعي سا ِإنا قَالَ أَممو قُلْت نكُونُ ِفتتقُولُ سي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر ت

 ، وهذه احلقيقةُ موجودةٌ يف كتب احلديث ]] الْمخرج ِمنها قَالَ ِكتاب اللَِّه ِكتاب اللَِّه
رب فيه جزءاً من املنهج ، بل فلماذا ترفَع هذه الروايات إىل درجة املقدس الذي تعت.. ذاِتها 

ومتلك صالحيةَ نسِخ بعِض أحكام كتاِب اهللا تعاىل كما يزعم بعضهم ، ومتلك صالحيةَ 
ملاذا ال !!! .. ختصيص مطلق أحكام كتاب اهللا تعاىل وإطالق خمصصه ، كما يزعمون ؟



 ٥٩

ِب اهللا تعاىل يكونُ معيار صحتها مجرداً عن السند ومستنداً إىل موافقِتها لدالالِت كتا
  .. نترك اإلجابة ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شِهيد !!! .. ؟

 ( وهذا الشعِبي قد جالس ابن عمر سنةً ، ومل يسمعه يذكر حديثاً عن الرسـول              .. 
  ..) ص 

   : )٢٧٥( الدارمي 
     بعا شثَندى حوسم نب دا أَسنربفَِر        أَخأَِبي الس ناللَِّه ب دبا عثَندقَـالَ    ةُ ح ِبيعالش نع

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نِديثاً عح ذْكُري هعمأَس ةً فَلَمنس رمع ناب تالَسج  
   : )٢٦( ابن ماجة 

     ِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندِن أَِبـي             حِد اللَِّه ببع نةَ عبعش نِر عضو النا أَبثَندٍر حيمِن ن
سِمعت الشعِبي يقُولُ جالَست ابن عمر سنةً فَما سِمعته يحدثُ عن رسوِل            السفَِر قَالَ   

  اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم شيئاً
أم أنَّ هذه   !!! ..  األحاديثُ املرويةُ عن عبد اهللا بن عمر ؟        – إذاً   – أين أتتنا    فمن.. 

 أم أنَّ ابن عمر كان أبكماً يف السنة اليت جالـسه فيهـا              .. !!! ؟ الروايةَ ليست صحيحة  
   .. !!!أم أننا حنتاج لتخريِج ذلك تأويالً نأيت به من جيوبنا ؟ .. !!!الشعِبي ؟
ي يف هذه الرواية مل يكن مجرد راٍو حلادثة تارخيية ، الشعِبي يف هذه الرواية               الشعِب.. 

             روى عن النيبا كان يحديٍث مم كتابِة أي مبدأً هو عدم نبيويف احلديث التايل  .. )ص  ( ي
  .. تبيانٌ ملن يريد فهم احلقيقة 

   : )٤٨٢( الدارمي 
سِمعت الشعِبي سمِعيلَ حدثَنا محمد بن فُضيٍل عن ابِن شبرمةَ قَالَ أَخبرنا ماِلك بن ِإ

ياَء ِفي بدوس تبا كَتقُولُ مِديثيح تدعتلَا اساَء واٍناًضسِإن ِمن   
يد واألحاديث اليت تثبت فساد ما يذهبون إليه وصحة ما نذهب إليه كثرية ، وال ألر              

    ي قادمـسها         ويف   – بإذن اهللا تعاىل     –اإلطالة فردد كلَّ املزاعم الـيت يلبات ألفنالفضائي
املهرجون ويفتريها املفترون ، وذلك كلمة بكلمة ، ألبين للعامل من الذي يفتـري علـى          

  ولكنين انتظر لينتهوا من    ..السنة الشريفة ، ومن الذي يتاجر ا ، ومن الذي يدافع عنها             
مرنا ، ويكفي الباحث عن احلقيقة أن يعود ليـشاهد  أردودهم ، فنحن لسنا يف عجلة من     
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                ة ما نذهب إليه ، وكيف أنَّ رأمسـاهلم التـهريج وذربرنامج املعجزة الكربى لريى صح
  ..الرماد يف األعني واالتهامات الباطلة 

دم على كلِّ مهرج ينثر هذه الكلمات ليست رداً ، إنما هي نقطة من حبر الرد القا           .. 
الظالم والتكفري والفنت الطائفية واملذهبية ، متاجراً بالسنة الشريفة ، جاعالً هلا مشّاعة يعلّق              

  .. الضالة ورآهعليها أهواءه الفاسدة 
يا حبييب الشاطر من الـذي       :  )مثالهأو( وبعد هذا البيان أقول ملازن السرساوي       .. 

طرحه أ بل ،طرحه عليك أهذا السؤال ال !!! .. على حد تعبريك ؟)) يقمش (( يحرف و 
أكرب مـن التـاريخ   على كلِّ باحث عن احلقيقة ، قيمة كتاب اهللا تعاىل يف قلبه ووجدانه        

  ..رجاالته ورواياته ب
 ..   يف برنامج املعجزة الكربى ، أنظر كيـف يفتـرون       أقول لكلِّ إنسان شاهد احلق 

 احللقة املتعلّقة مبا افتروه ، فسترى حني ذلك حجم افترائهم وحجم             مث عد وشاهد    ، علينا
  ..ابتعادهم عن حقيقة ما حيمله كتاب اهللا تعاىل من أدلّة 

 القضية ليست شخصية ، وما كنت ألنزل إىل مستوى الرد على هؤالء لوال اخلطـر   
 ال يرى اآلخـر  الذي يشكّله هذا الفكر التكفريي الظالمي على اتمعات قاطبة ، فالذي          

إنما هو خطر ،  وحيام األشخاصهو خطر ليس فقط على ، إالَّ كافراً أو ضاالً أو منافقاً 
  ..أيضاً على كلِّ إبداٍع إنساٍين وعلى كلِّ نتاج عقلي 

حىت الدكتورة سعاد صاحل أستاذة الفقه املقارن جبامعة األزهر ، مل تـسلم مـن               ف.. 
  : ى قناة الفراعني قالت تكفري هؤالء ، ففي لقاء هلا عل

وأنا أول من متَّ اهلجوم علي وطُِلب إهدار دمي ، من إحدى هذه القنـوات ،                [[ 
وبعـدين  ........... طُلب إهدار دمي علناً ، وأنا مسلمة احلمد هللا ويف هذا اـال              

 الشيخ الزغيب ده أنا أعرف كويس جداً أنه يتلفّظ بألفاظ ال أستطيع أن أقوهلا يف هـذا     
   .. ....... ]]املوضوع ، ملاذا ؟ 

  :مازن السرساوي الشاطر ويف برنامج على قناة احلكمة قال املدعو 
ويبعد شرهم عن الناس ، مش يقلي       يعين تقطع ألسنتهم ،     فوراً ،   دول مينعو ،    [[ 

ده كالم فـارغ ،     اخنليهم الناس تسمعهم ونعرض الرأي والرأي اآلخر ،         واهللا اجنيبهم   
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ومـش  هة ، هذا تضييع لدين املسلمني ، مش كلّ الناس فامهة يف الردود ،               هذي سفا 
فينبغي قطع ألسنة هـؤالء ، وإبعـادهم عـن      ،  فهم ترد على أهل البدع      تكل الناس   

   ................... ]]التصدر للخلق ، وده اللي كان عملو عمر رضي اهللا 
   : ليقولاديحسن آل زبشيخ الوعلى قناة احلافظ خرج .. 
، ومن قبله مجـال الـدين األفغـاين ، أو           بداية بعض العمائم كمحمد عبده      [[ 

سليم البشري ، أو يف زماننا هذا الغزايل مثالً         أو من بعده    الكواكيب ،   الطهطاوي ، أو    
كذلك مـن   ، ويف الكثري منها ،      ) ص  ( كثرياً أن يطعن يف هدي ويف سنة النيب         حاول  

فهمي هويدي ، سليم العوا ،      حممد عمارة ،     حسن الترايب ،     املفكِّرين قطيع طويل منهم   
 ،القمين ، وعدنان الرفاعي ، وغري هؤالء  من األقزام اجلدد ، ،وغريهم من اجلدد اآلن 

ىل يومنا هذا حياولون فصل الدين عن الدولة ، ويظهروا للنـاس دينـاً              إما زالوا اليوم    
   ................. ]]ديناً معتدالً ، ديناً وسطياً عصرانياً ، 

وبعد اتهامنا ظلماً وعدواناً    ينا قول حممد الزغيب على فضائية اخلليجية        أوكنا قد ر  .. 
  :بإنكار السنة 

وهؤالء ليسوا من املسلمني يف شيء ، اللي بنكروا السنة مطلقاً أمجع العلمـاء              [[ 
  ]] على كفرهم ، دول أجراء مرتزقة ، عمالء

 ..  إن  – هذا الفكر الظالمي التكفريي ، فهؤالء        بسبب ناقوس اخلطر    أقف هنا ألدق 
 سيدعون يف يوٍم مـن األيـام إىل تـدمري    –استمروا يف بثِّ أفكارهم الظالمية التكفريية     

، هرامـات   تدمري األ يأمر هؤالء ب  الغريب أن    فليس من    املوروث الثقايف يف كلِّ البلدان ،     
هؤالء  يأمروليس من الغريب أن     ..لك يف أفغانستان    نسف املتاحف ، فقد فعلوا شبيه ذ      وب

حبجة وكليات الفنون اجلميلة ، واآلداب وكليات الفلسفة املراكز الثقافية تدمري بالظالميون 
الت قد رأيناهم كيف كانوا يقتلون أصحاب حم      ، و الرسم وسيلة يف إبداعها      تستخدم   أنها

ـ         ..  ها اللحى احلالقة حبجة أنها حتُلق في     يت وسيأيت اليوم الذي تدفع فيهـا اتمعـات ال
بناء الـشارع الواحـد   أة من اقتتال طائفي ومذهيب بني حتتضنهم وتصفق هلم ضريبةً باهظ 

مـن  ت ا البنمينعون فيهوسيأيت اليوم الذي .. بل بني أبناء األسرة الواحدة والبناية الواحدة   
  ..وسيأيت وسيأيت وسيأيت ،  يف أفغانستان كما فعلوا الذهاب إىل املدارس
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ل عقولنا يف بعض روايات التاريخ على ضوء نور  روننا فقط ألننا نفع   إذا كانوا يكفِّ  .. 
كتاب اهللا تعاىل ، دون أن نفرض ذلك على أحد ، ويف الوقت الذي نقول فيـه ال حيـق       

 فما  ..جل ذلك يكفِّروننا    أل، وال أن يفرض رأيه على إنسان ، ف        إلنسان أن يكفّر إنساناً     
  ..!!! ؟رجى من هؤالء الذي ي

سيأيت اليوم الذي يثبت فيه الزمن أنَّ كـلَّ هـذه             :أقول و ،أدق ناقوس اخلطر    .. 
سيأيت اليوم الذي تتمىن فيه اتمعات لو وضعت حداً          .. قد حصلت    وأكثر منها األخطار  

ثارة الفنت الطائفية ، وذلك مبنعهم من تكفري الناس ، ومبنعهم من إ     هلؤالء قبل فوات األوان     
  ..واملذهبية ، ومبنعهم من نشر كلّ ما هو ظالمي وحتريضي 

 أتوجه إىل كل العقالء يف عاملنا العريب واإلسالمي ، وأتوجه إىل أصحاب القـرار               ..
 مساع يريد، ألدق ناقوس اخلطر ، فهذا الفكر التكفريي الظالمي الذي ال على كلّ الصعد   

 إىل  األوطـان اآلمنـة     سيجر كـلَّ   كافر أو ضال أو فاسق ،      واآلخر عنده    رأي آخر ،  
رون أتباع األديان األخرى يف البلـدان        فهؤالء يكفِّ  .. مستنقعات الفنت واالقتتال والتناحر   

 وجود ويكفرون أتباع املذاهب األخرى يف هذه البلدان ، وال يريدون ،العربية واإلسالمية  
  .. رأي آخر خمالف لفكرهم التكفريي الظالمي

 على أتباع األديان األخرى واملـذاهب       فماوإن استمر هذا الفكر التكفريي الظالمي       
 وأصحاب العقول الذين يأبون أن يكونوا رؤوساً يف قطيع يقوده هؤالء املهرجون             األخرى
 إالّ البحث عن آليات يدافعون ـا عـن    ، ما عليهم يف عاملنا العريب واإلسالمي  ، وذلك 
  ..أنفسهم 
الصوفية ضالون وفكرهم باطل ، والشيعة      :  ون على الفضائيات يومياً ليقولوا    خيرج.. 
 وعقيدم فاسدة ، واملعتزلة ضالون وعقيدم فاسدة ، واإلباضية ضالون وعقيدم            كفّار

فاسدة ، واألشاعرة ضالون وعقيدم فاسدة ، واجلهمية ضالون وعقيـدم فاسـدة ،               
فالن كافر ،   وأتباع باقي الديانات األخرى كفار ، و      والزيدية ضالون وعقيدم فاسدة ،      

      وكل هؤالء مصريهم جهنم ، وال حيق هلم         ............ وفالن ضال ، وفالن فاسق ، و
التحدث والتعبري عما يعتقدون ، وأن املؤمنني هم فقط أتباعهم من التكفريين الظالمـيني              

   ..اى ظهرهالذين يسعون لتطهري األرض من البشر ليبقوا لوحدهم عل
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فكركم الـتكفريي   :  علينا وعلى غرينا بكلمات بذيئة       هلؤالء الذين خيرجون  أقول  .. 
ته معاول اهلدم ، فحىت لو قتلتم كل اآلخرين ، سـتعودون         حيمل يف بنيوي  البذيء  الظالمي  

يؤدي إالّ إىل إغراق األوطان     لتتقاتلوا فيما بينكم ، ألن فكركم الذي يعترب العقل عدواً ال            
  .. واجلهل والظالميف مستنقعات الدم والتمزق 

 ، راجني اهللا تعاىل أن نكون     حنن ال خنشى من اجلهر باحلق      .. وبأعلى صوت أقول  .. 
  ]٥٤ : املائـدة [   )) يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه وال يخافُونَ لَومةَ الِئٍم    ((من املعنيني بقوله    

هي بيد اهللا   نذرناها خدمة ملنهج اهللا تعاىل      اليت  ، فحياتنا   ل  ال خنشى التهديد بالقت   حنن  و.. 
 وهؤالء احملرضون على    ..دماؤنا أمانة يف أعناق كلِّ الشرفاء       ، ف  نا هؤالء وإن قتلَ .. تعاىل  

   .. األحراركلِّ أمام اهللا تعاىل وأمام عن ذلك قتلنا بطريق أو بآخر هم املسؤولون 
   

  واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
  

  ملهندس عدنان الرفاعي ا
    


