
«االبيیانن االنبويي» ليیس سنيیا ووال شيیعيیا ووال أأشعريیا 

محمد االسعيید مشتهھريي 

ذذكرتت في االمقالل االسابق٬، في سيیاقق االردد على االشبهھاتت االتي أأثاررهھھھا علماء «مرصد 
ااألززهھھھر»٬، بخصوصص مقالل نشرتهھ لي جريیدةة «االمقالل»٬، بتارريیخ «٢۲٢۲-٥-٢۲٠۰١۱٥مم»٬، 
نة حقيیقة قرآآنيیة في عصر االنبوةة.. ووبعدهھھھا ااجتهھاددااتت أأئمة»٬، أأنهھ كانن يیجب  بعنواانن «االسُّ
على علماء االمرصد أأنن يیقيیمواا ررددهھھھم على أأسس «منهھجيیة علميیة»٬، تُبيیّن للناسس مفهھومم 
نة االنبويیة»٬، وواالفرقق بيینهھا ووبيین «مروويیاتت» االرووااةة٬، االتي ووسموهھھھا باسم «االحديیث  «االسُّ

االنبويي»٬، وواالتي إإنن صحت عند مذهھھھب من مذااهھھھب االفرقة االوااحدةة٬، ال تصح عند آآخر. 

كما ذذكرتت أأنهھ يیجب على علماء االفرقق وواالمذااهھھھب االمختلفة٬، أأنن يیتحدثواا باسم االمذهھھھب 
االعقديي االذيي يینتمونن إإليیهھا٬، ووليیس باسم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، حتى يیخرجواا من دداائرةة 
االتخاصم وواالتكفيیر٬، االتي جعلت أأتباعع كل فرقة يیعتبروونن أأنفسهھم هھھھم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، 

ووباقي االفرقق غيیر إإسالميیة٬، ووأأنهھم «االفرقة االناجيیة»٬، ووباقي االفرقق في االنارر!! 

ووااستكماال لما جاء في بيیانن علماء «مرصد ااألززهھھھر» من شبهھاتت٬، وواالردد عليیهھا٬، قالواا في 
رردّدهھھھم: 

أأووال: «أأما عن ززعمهھ بأنن االقرآآنن هھھھو االمصدرر االوحيید للتشريیع ووأأنن االسنة االنبويیة ليیست 
االمصدرر االثاني للتشريیع ووإإنما هھھھي تفعيیل االرسولل – صلى هللا عليیهھ ووسلم – للنص 
االقرآآني …االخ٬، فهھذاا ززعم باططل؛ فا� - سبحانهھ ووتعالى - أأنزلل االقرآآنن االكريیم هھھھداايیة بيینة٬، 
وومعجزةة لرسولهھ - صلى هللا عليیهھ ووسلم - باهھھھرةة باقيیة٬، ثم أأعطاهه االسنة مفصلة للكتابب 
ووشاررحة لهھ كما قالل عز ووجل: (ووأأنزلنا إإليیك االذكر لتبيین للناسس ما نزلل إإليیهھم)٬، فكانت 
االسنة أأصال من أأصولل االديین تاليیا لكتابب هللا تعالى٬، تؤخذ منهھا االعقائد ووااألحكامم 

ووااألخالقق٬، ووغيیر ذذلك». 

١۱- قولهھم «ثم أأعطاهه االسنة مفصلة للكتابب ووشاررحة لهھ»:  

وواالسؤاالل: عند أأيي فرقة من االفرقق ااإلسالميیة نجد هھھھذاا االكتابب االذيي حمل «االسنة االنبويیة» 
االمفصلة للقرآآنن وواالشاررحة لهھ٬، بيین مئاتت كتب االتفسيیر االموجوددةة في االمكتبة ااإلسالميیة؟! 

فهھل االمفسروونن وواالمحدثونن أأوولى من ررسولل هللا٬، لتكونن لهھم مؤلفاتهھم في بيیانن «االسنة 
االنبويیة»٬، ووصاحب االسنة نفسهھ ليیس لهھ مؤلف باسمهھ٬، محفوظظ بحفظ هللا لهھ٬، يیستقي منهھ 

االمسلمونن مباشرةة ُسنتهھ٬، بعيیًداا عن إإشكاليیاتت «االسند االروواائي» االمذهھھھبي؟! 



٢۲- أألم يیقرأأ علماء «مرصد ااألززهھھھر» كتابب «االصحيیح االمسند من االتفسيیر االنبويي للقرآآنن 
االكريیم» للشيیخ أأبِى محمد االسيید إإبرااهھھھيیم بن أأبي عمة٬، تحقيیق وومرااجعة االشيیخ مصطفى 
االعدوويي٬، االذيي قالل في مقدمتهھ: «لذلك فقد ررااووددتنا فكرةة تفسيیر االقرآآنن بالسنة االصحيیحة 

ووباألثر االصحيیح»؟! 

إإذذنن حتى عصرنا هھھھذاا٬، لم يیكن هھھھناكك كتابب يیُعتمد عليیهھ في «تفسيیر االقرآآنن بالسنة 
االصحيیحة ووباألثر االصحيیح»٬، ووهھھھذاا ما يیثبتهھ فعال االوااقع٬، فلو كانن االنبي٬، عليیهھ االسالمم٬، قد 
فّسر االقرآآنن٬، ما كانن ألمهھاتت كتب االتفسيیر أأنن تولد أأصال٬، فمن يیجرؤؤ أأنن يیُفسر االقرآآنن 

بعد تفسيیر االنبي؟! 

ثم قالل االشيیخ مصطفى االعدوويي: «لذلك فقد ررأأيینا أأنن نضيیق نطاقق االعمل تضيیيیقا آآخر 
ووصوررتهھ تفسيیر ااآليیاتت االتي فسرهھھھا االنبي صرااحة٬، ووااآليیاتت االتي فسرهھھھا االنبي بقولهھ 

قليیلة محصوررةة». 

تدبر قولل االشيیخ: «ووااآليیاتت االتي فسرهھھھا االنبي بقولهھ قليیلة محصوررةة»٬، ثم قالل بعدهھھھا: 
«فعهھدنا بهھذاا االعمل إإلى أأخيینا في هللا سيید بن إإبرااهھھھيیم أأبي عمة٬، فقامم جزااهه هللا خيیراا بجمع 
ااألحادديیث االتي فسر بهھا ررسولل هللا ااآليیاتت٬، ووقامم بتحقيیق هھھھذهه ااألحادديیث وواانتقاء االصحيیح 

منهھا ووتركك ما سوااهه». 

إإذذنن حتى عصرنا هھھھذاا٬، لم يینتهھ االمحققونن من اانتقاء االصحيیح من «االسنة االنبويیة» ووتركك 
ما سوااهه!!    

٣۳- ووإإذذاا كانن علماء «مرصد ااألززهھھھر» قد قالواا في رردّدهھھھم على ررفضي حجيیة االمصدرر 
االثاني للتشريیع: «ثم أأعطاهه االسنة مفصلة للكتابب ووشاررحة لهھ٬، كما قالل عز ووجل: 
لَل إإِليَْیهِھْم)٬، فكانت االسنة أأصال من أأصولل االديین تاليیا  ْكَر لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسِس َما نُزِّ (وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیَك االذِّ

لكتابب هللا تعالى٬، تؤخذ منهھا االعقائد ووااألحكامم ووااألخالقق٬، ووغيیر ذذلك» 

فإنن االشيیخ مصطفى االعدوويي قالل أأيیضا في مقدمة هھھھذاا االكتابب: «االصحيیح االمسند من 
االتفسيیر االنبويي للقرآآنن االكريیم»: 

«ووألنّن االقرآآنن نزلل على ررسولل هللا٬، فال شك أأنهھ عليیهھ االسالمم أأعلم االناسس بتأوويیلهھ فعليیهھ 
ْكرَ لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسسِ َما  أأنزلل٬، ووبلسانهھ تلي٬، ووبسنتهھ فسر٬، قالل هللا تعالى: «وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیكَ االذِّ
لَل إإِليَْیهِھْم وَولََعلَّهھُْم يیَتَفَكَُّروونَن»٬، فسنة ررسولل هللا كلهھا تفسيیر للقرآآنن٬، ووبيیانن لمعانيیهھ ووأألفاظظهھ  نُزِّ

ووأأحكامهھ»! 



وواالالفت للنظر أأنن هھھھذاا االذيي قالهھ علماء «مرصد ااألززهھھھر»٬، وواالذيي قالهھ االشيیخ االعدوويي٬، 
هھھھو ما تعوددنا على قرااءتهھ ووسماعهھ من علماء االفرقق وواالمذااهھھھب ااإلسالميیة االمختلفة٬، عبر 
قروونن مَضت٬، وواالذيي ليیس لهھ ووااقع مشاهھھھد في أأمهھاتت كتب االتفسيیر٬، وواالبرهھھھانن على ذذلك 

هھھھو: 

لقد بذلل مؤلف كتابب «االصحيیح االمسند من االتفسيیر االنبويي للقرآآنن االكريیم»٬، وواالعلماء 
االذيین ساعدووهه على إإنجازز موضوعهھ٬، جهھداا كبيیراا حتى جنواا ثماررهه٬،  فتعالواا نتعرفف على 

هھھھذهه االثمارر االمتعلقة بسوررةة االبقرةة ووحدهھھھا كمثالل: 

إإنن عددد آآيیاتت سوررةة االبقرةة «٢۲٨۸٦» آآيیة٬، فقط سبع «٧۷» آآيیاتت منهھا هھھھي االتي ووررددتت فيیهھا 
أأحادديیث صحيیحة مرفوعة إإلى االنبي٬، «ططبعا حسب شرووطط علماء أأهھھھل االسنة»٬، ووهھھھي: 

َماءِ  َن االسَّ أأ- «فَبَدَّلَل االَِّذيیَن ظظَلَُمواا قَْوًال َغيْیَر االَِّذيي قيِیَل لهَھُْم فَأَنَزْلنَا َعلَى االَِّذيیَن ظظَلَُمواا رِرْجًزاا مِّ
بَِما َكانُواا يیَْفُسقُونَن» (االبقرةة ٥٩۹) 

ُ َعليَْیُكمْ  ُسولل ِ وَويیَُكوننَ االرَّ َ َعلَى االنَّاسس ً وَوَسطًا لِّتَُكونُواا ُشهھََدااء ْ أأُمَّة َ َجَعْلنَاُكم بب- «وَوَكَذلِك
َشهِھيیًداا… ااآليیة» (االبقرةة ١۱٤٣۳) 

فَُث إإِلَى نَِسائُِكْم… ااآليیة» (االبقرةة ١۱٨۸٧۷)  يیَامِم االرَّ جج- «أأُِحلَّ لَُكْم ليَْیلَةَ االصِّ

ْ فََما ااْستيَْیَسرَ ِمنَ ااْلهھَْديِي.. ااآليیة» (االبقرةة  ِ فَإنِْن أأُْحِصْرتُم َّ�ِ َ َّ وَوااْلُعْمَرةة واا ااْلَحج دد- «وَوأأَتِمُّ
 (١۱٩۹٦

هھھھـ- «وَويیَْسأَلُونََك َعِن ااْلَمِحيیضِ قُْل هھھھَُو أأذًَذىى فَاْعتَِزلُواا االنَِّساءَ فِي ااْلَمِحيیضِ وَوَال تَْقَربُوهھھھُنَّ 
اابيِینَ وَويیُِحبُّ  َ يیُِحبُّ االتَّوَّ ُ إإنِنَّ هللاَّ ُ هللاَّ َحتَّى يیَْطهھُْرننَ فَإذَِذاا تَطَهھَّْرننَ فَأْتُوهھھھُنَّ ِمْن َحيْیثُ أأََمَرُكم

ااْلُمتَطَهھِِّريیَن» (االبقرةة ٢۲٢۲٢۲) 

ِ قَانِتيِیَن» (االبقرةة ٢۲٣۳٨۸)  َالةِة ااْلُوْسطَى وَوقُوُمواا ِ�َّ لََوااتِت وَواالصَّ وو- «َحافِظُواا َعلَى االصَّ

ُ َال يیُِحبُّ ُكلَّ َكفَّارٍر أأَثيِیٍم» (االبقرةة ٢۲٧۷٦)  َدقَاتِت وَوهللاَّ بَا وَويیُْربِي االصَّ ُ االرِّ زز- «يیَْمَحُق هللاَّ

إإنن االذيي يیتدبر هھھھذهه ااآليیاتت االسبع٬، ثم يیذهھھھب إإلى أأمهھاتت كتب االتفسيیر٬، عند االفرقق 
ااإلسالميیة االمختلفة٬، ليیقف على تفسيیرهھھھا االنبويي٬، االذيي وورردد في أأصح االمروويیاتت 

االمرفوعة إإلى االنبي٬، سيیصل إإلى هھھھذهه االنتيیجة: 

أأنهھ لو تركك علماء االسلف االمسلميین يیفهھمونن االقرآآنن باألددووااتت االمستنبطة من ذذااتت االنص 
االقرآآني٬، ووفي مقدمتهھا «االلسانن االعربي»٬، لفهھمواا هھھھذهه ااآليیاتت االسبع بعيیداا عن كل هھھھذهه 



«االمروويیاتت» االمذهھھھبيیة٬، االتي سيیجد االقاررئئ فيیهھا من االسهھامم االمسمومة االتي يیستخدمهھا 
ااألعدااء في ضربب ااإلسالمم وواالمسلميین٬، خصوصا ااآليیة «٢۲٢۲٢۲»٬، كما سيیجد من االفتاووىى 

ما يیُحلّونن بهھ االحراامم٬، يیخجل االمسلم من نشرهھھھا!! 

٤- إإذذاا كانن هللا تعالى قد أأعطى ررسولهھ محمداا٬، عليیهھ االسالمم: «االسنة مفصلة للكتابب 
لَل إإِليَْیهِھْم)٬، فكانت  ْكَر لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسسِ َما نُزِّ ووشاررحة لهھ٬، كما قالل عز ووجل: (وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیَك االذِّ
االسنة أأصال من أأصولل االديین تاليیا لكتابب هللا تعالى٬، تؤخذ منهھا االعقائد ووااألحكامم 

ووااألخالقق٬، ووغيیر ذذلك»٬، أأليیس من االمفترضض أأال يیحتاجج االبيیانن االنبويي إإلى من يیبيینهھ؟! 

ووإإذذاا كانن هللا تعالى قد أأعطى ررسولهھ محمداا٬، عليیهھ االسالمم: «االسنة مفصلة للكتابب 
ووشاررحة لهھ»٬، فلماذذاا ااحتاجت االسنة االشاررحة للكتابب إإلى شرحح االمفسريین وواالمحدثيین 
وواالفقهھاء لهھا؟! فما أأهھھھميیة كل هھھھذهه االكتب بعد بيیانن االنبي ووشرحهھ آليیاتت االكتابب ووأأحكامهھ؟! 

يیا علماء «مرصد ااألززهھھھر»٬، أأنتم االذيین قلتم: إإنن هللا «أأنزلل االقرآآنن االكريیم هھھھداايیة بيینة٬، 
وومعجزةة لرسولهھ»٬، ووأأنتم االذيین قلتم: «ثم أأعطاهه االسنة مفصلة للكتابب ووشاررحة لهھ»٬، 
فهھل يیُعقل أأنن يینزلل هللا كتابا ال يیُفهھم إإال بشرحح االنبي آليیاتهھ ووأأحكامهھا٬، ثم يیحفظ هللا 
«االكتابب»٬، وويیتركك بيیانن االنبي يیتدااوولهھ ررووااةة االفرقق وواالمذااهھھھب االمختلفة شفاهھھھة٬، عبر قرنن 

وونصف االقرنن من االزمن٬، على أأقل تقديیر٬، إإلى أأنن جاء عصر تدوويینهھ؟! 

٥- كيیف تساوووونن بيین حجيیة «االكتابب» االمنزلل٬، االذيي هھھھو االقرآآنن االكريیم٬، االذيي يیعلم 
حدووددهه ووعددد سوررهه كل مسلم على هھھھذهه ااألررضض٬، بحجيیة «مروويیاتت» االفرقق ااإلسالميیة 

االمتصاررعة٬، االتي لم يیُجمع علماؤؤهھھھا حتى االيیومم٬، على حدوودد االمقطوعع منهھا بصحتهھ؟! 

كيیف تساوووونن بيین حجيیة «االكتابب» االمنزلل٬، االذيي ووررثهھ االمسلمونن٬، منذ عصر االرسالة 
إإلى يیومنا هھھھذاا٬، محفوظظا بحفظ هللا لهھ٬، لذلك لم يیستطع ررووااةة االفرقق ااإلسالميیة أأنن يیضعواا 
بصماتهھم االمذهھھھبيیة على نصوصهھ٬، ووبيین «االمروويیاتت» االتي لم تُدوّونن في أأمهھاتت االكتب إإال 

بعد أأنن ووضع االرووااةة عليیهھا بصماتهھم االمذهھھھبيیة؟! 

نة٬، إإال في االقرنن االثالث االهھجريي٬،  وولماذذاا لم يیظهھر أأصح كتابب للبيیانن االنبويي٬، عند أأهھھھل االسُّ
ووهھھھو صحيیح االبخارريي »تت٢۲٥٦هھھھـ«٬، وولم يیظهھر أأصح كتابب عند االشيیعة إإال في االقرنن 
االراابع االهھجريي٬، ووهھھھو صحيیح االكافي للكليیني »تت٣۳٢۲٩۹هھھھـ«٬، وولماذذاا لم يیظهھر أأصح كتابب 

للبيیانن االنبويي في حيیاةة االنبي٬، ووتحت إإشراافهھ؟!  

قالواا: خشيیة ااختالطط حديیث االنبي بحديیث هللا تعالى!! 



اانظر ووتدبر هھھھذاا االتبريیر االذيي يیفقد قائلهھ أأهھھھليیة االحديیث عن ااآليیة االداالة على صدقق نبوةة 
ررسولل هللا محمد٬، عليیهھ االسالمم٬، وواالتي يیستحيیل أأنن يیحملهھا لسانن االنبي ووأأسلوبب حديیثهھ مع 
قومهھ٬، حتى وولو كانن في أأصلهھ ووحيیًا يیوحى٬، ووإإال ألصبح االبرهھھھانن على صدقق نبوةة 
االرسولل٬، أأنن يیعجز االمكذبونن أأنن يیأتواا بسوررةة من مثل االقرآآنن٬، أأوو بحديیث من أأحادديیث 

االنبي!! فهھل هھھھذاا هھھھو ما كانن عليیهھ أأئمة االسلف؟! 

ووعلى فرضض صحة هھھھذاا االتبريیر٬، ووأأنن االصحابة٬، أأهھھھل االلسانن االعربي٬، كانواا حديیثي عهھد 
باإلسالمم٬، فلماذذاا بعد أأنن ااستطاعواا االتميیيیز بيین حديیث االنبي ووحديیث هللا٬، لم يیُدوّونن االخلفاء 
االرااشدوونن «االسنة االنبويیة»٬، في كتابب ووااحد٬، مهھما بلغ عددد أأجزاائهھ٬، إإذذاا كانت حقا أأصال 
من أأصولل االديین٬، كما قالل علماء «مرصد ااألززهھھھر»: «فكانت االسنة أأصال من أأصولل 

االديین٬، تاليیا لكتابب هللا تعالى٬، تؤخذ منهھا االعقائد ووااألحكامم ووااألخالقق٬، ووغيیر ذذلك»؟! 

ثانيیا: يیقولل علماء «مرصد ااألززهھھھر»: «فا� ـ عز ووجل - قد تكفل بحفظ ما صح من 
حديیث ررسولهھ - صلى هللا عليیهھ ووسلم - وويیدلل على ذذلك االكتابب االكريیم٬، وواالسنة االنبويیة 

االصحيیحة٬، وواالعقل». 

وواالسؤاالل: كيیف تكفل هللا تعالى «بحفظ ما صح من حديیث ررسولهھ»؟!  

االحقيیقة أأنا مش فاهھھھم هھھھذهه االجملة!! ماذذاا يیعني حفظ هللا لما صح؟! هھھھل جعلتم من أأنفسكم 
آآلهھة تشارركونن هللا في فصل االصحيیح من ووحيیهھ عن االضعيیف٬، فيیحفظ أأهھھھل االسنة ما صح 

عندهھھھا٬، وويیحفظ االشيیعة ما صح عندهھھھا٬، ووكذلك باقي االفرقق؟!  

ما هھھھذاا االكالمم االذيي ال محل لهھ من ااإلعراابب؟! 

ثم يیقولونن: «أأما ااألددلة من كتابب هللا - عز ووجل - على تكفل هللا بحفظ االسنة االنبويیة فهھي 
َّ إإنِنَّ  ْ قُْرآآنهَھ٬ُ، ثُم ُ فَاتَّبِع ُ وَوقُْرآآنهَھ٬ُ، فَإذَِذاا قََرأْأنَاهه كثيیرةة٬، منهھا: قولهھ عز ووجل: (إإنِنَّ َعليَْینَا َجْمَعهھ
َعليَْینَا بيَیَانهَھُ) فهھذاا نص صريیح يیدلل على أأنن هللا - عز ووجل - قد تكفل بحفظ االسنة على 
ووجهھ ااألصالة ووااالستقاللل على ططريیق االلزوومم وواالتتبع؛ ألنهھ تكفل فيیهھ ببيیانن االقرآآنن في قولهھ 
عز ووجل: (ثُمَّ إإنِنَّ َعليَْینَا بيَیَانهَھُ) أأيي: بيیانن االقرآآنن٬، وواالبيیانن كما يیكونن للنبي - صلى هللا عليیهھ 
ووسلم - يیكونن ألمتهھ من بعدهه, ووهھھھو يیكونن للنبي - صلى هللا عليیهھ ووسلم - باإليیحاء بهھ إإليیهھ 
ليیبلغهھ االناسس٬، ووهھھھو االمراادد من قولهھ عز ووجل: (وَوَما أأَنَزْلنَا َعليَْیَك ااْلِكتَابَب إإِالَّ لِتُبيَیَِّن لهَھُْم االَِّذيي 

ااْختَلَفُواا فيِیهِھ)». 

١۱- يیقولل علماء «مرصد ااألززهھھھر»: «ألنهھ تكفل فيیهھ ببيیانن االقرآآنن في قولهھ عز ووجل: (ثُمَّ 
) أأيي: بيیانن االقرآآنن».  إإنِنَّ َعليَْینَا بيَیَانهَھُ



وواالسؤاالل: هھھھل يیُعقل أأنن يیكونن معنى «ثُمَّ إإنِنَّ َعليَْینَا بيَیَانهَھُ»٬، أأيي ثم إإنا عليینا تفسيیر آآيیاتهھ٬، عن 
ططريیق مروويیاتت االفرقق وواالمذااهھھھب االمختلفة٬، االتي إإنن صّحت عند مذهھھھب من مذااهھھھب االفرقة 

االوااحدةة٬، لم تصح عند آآخر؟!  

َّ إإنِنَّ َعليَْینَا بيَیَانهَھُ»٬، هھھھو نفسهھ االضميیر في قولهھ تعالى:  إإنن االضميیر في قولهھ تعالى: «ثُم
«لِتَْعَجَل بهِِھ»٬، ووفي «َجْمَعهھُ وَوقُْرآآنهَھُ»٬، ووفي «قََرأْأنَاههُ فَاتَّبِْع قُْرآآنهَھُ»٬، أأيي يیعودد على االقرآآنن 
كلهھ٬، فأيین هھھھو هھھھذاا االكتابب االجامع للبيیانن االنبويي للقرآآنن كلهھ؟! أأررجو من علماء االفرقق 
وواالمذااهھھھب االمختلفة مجتمعيین أأنن يیُخرجواا للناسس هھھھذاا االكتابب عبر االقنوااتت االفضائيیة٬، 

إلثباتت صحة حجيیة مروويیاتهھم! 

٢۲- ثم يیقولل علماء «مرصد ااألززهھھھر» عن االبيیانن االنبويي للقرآآنن: « ووهھھھو يیكونن للنبي - 
صلى هللا عليیهھ ووسلم - باإليیحاء بهھ إإليیهھ ليیبلغهھ االناسس٬، ووهھھھو االمراادد من قولهھ عز ووجل: 

(وَوَما أأَنَزْلنَا َعليَْیَك ااْلِكتَابَب إإِالَّ لِتُبيَیَِّن لهَھُْم االَِّذيي ااْختَلَفُواا فيِیهِھ)». 

إإنن االمتدبر لهھذهه ااآليیة «٦٤» من سوررةة االنحل٬، وواالسيیاقق االقرآآني االذيي ووررددتت فيیهھ٬، يیعلم 
أأنهھا ال تخاططب االمؤمنيین برسالة محمد٬، عليیهھ االسالمم٬، أأصال٬، ووإإنما تخاططب االمكذبيین بهھا! 

أألستم على ددرراايیة بعلم االسيیاقق االقرآآني؟! إإذذنن تعالواا نستعيین بهھذاا االعلم٬، لنثبت بطالنن 
للَ إإِليَْیهِھْم»٬،  ْكرَ لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسسِ َما نُزِّ ااستداللكم بهھذهه ااآليیة٬، ووبقولهھ تعالى: «وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیكَ االذِّ
على حجيیة «مروويیاتت» االفرقق ااإلسالميیة االمختلفة كشريیعة إإلهھيیة ووسمهھا أأئمة االسلف 

وواالخلف باسم «االسنة االنبويیة» لتأخذ قدسيیة في قلوبب أأتباعهھم. 

إإنن االسيیاقق االقرآآني االذيي ووررددتت فيیهھ ااآليیة «٧۷» من سوررةة ااألنبيیاء: 

ْكِر إإنِن ُكنتُْم َال تَْعلَُمونَن»  «وَوَما أأرَْرَسْلنَا قَْبلََك إإِالَّ رِرَجاًال نُّوِحي إإِليَْیهِھْم فَاْسأَلُواا أأهھھَْھَل االذِّ

وواالسيیاقق االذيي ووررددتت فيیهھ ااآليیتانن «٤٣۳ ـ٤٤» من سوررةة االنحل: 

ْكرِ إإنِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُمونَن» -  َّ رِرَجاالً نُوِحي إإِليَْیهِھْم فَاْسأَلُواا أأهھھَْھَل االذِّ «وَوَما أأرَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إإِال
لَل إإِليَْیهِھْم وَولََعلَّهھُْم يیَتَفَكَُّروونَن».  ْكَر لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسِس َما نُزِّ بُِر وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیَك االذِّ «بِاْلبيَیِّنَاتِت وَواالزُّ

يیخاططب أأصال االمكذبيین برسالة االنبي االخاتم محمد٬، عليیهھ االسالمم٬، ووليیس االمؤمنيین بهھا٬، 
فيیُبيیّن لهھم أأنن هللا تعالى لم يیرسل ررسال من االنساء أأوو من االمالئكة٬، ووإإنما من االرجالل: 
«وَوَما أأرَْرَسْلنَا قَْبلََك إإِالَّ رِرَجاالً نُوِحي إإِليَْیهِھْم»٬، ووإإنن عليیهھم أأنن يیتأكدوواا من هھھھذهه االحقيیقة بسؤاالل 

ْكِر إإنِْن ُكنتُْم ال تَْعلَُمونَن».  أأهھھھل االكتب االسابقة٬، أأهھھھل االذكر: «فَاْسأَلُواا أأهھھَْھَل االذِّ

إإنن سيیاقق ااآليیاتت يیبدأأ بقولهھ تعالى «ااآليیة ٣۳٩۹»:  



«ليِیُبيَیَِّن لهَھُْم االَِّذيي يیَْختَلِفُونَن فيِیهِھ وَوليِیَْعلََم االَِّذيیَن َكفَُروواا أأَنَّهھُْم َكانُواا َكاذِذبيِیَن» 

فمن هھھھم «االمختلفونن»٬، االذيین سيیُبيیّن لهھم االنبي االخاتم محمد٬، عليیهھ االسالمم٬، حقيیقة «االَِّذيي 
يیَْختَلِفُونَن فيِیهِھ»؟! إإنهھم االكافروونن االمكذبونن٬، االذيین قالل هللا فيیهھم: «وَوليِیَْعلََم االَِّذيیَن َكفَُروواا أأَنَّهھُمْ 

َكانُواا َكاذِذبيِیَن»!! 

ثم جاءتت ااآليیة «٦٤» تؤكد ذذلك٬، ووتخاططبهھم بقولهھ تعالى: «وَوَما أأَنَزْلنَا َعليَْیَك ااْلِكتَابَب إإِالَّ 
لِتُبيَیَِّن لهَھُْم االَِّذيي ااْختَلَفُواا فيِیهِھ وَوهھھھًُدىى وَورَرْحَمةً لِقَْومٍم يیُْؤِمنُونَن». 

إإنن هللا تعالى لم يیشر في كتابهھ٬، بأيي صوررةة من االصورر٬، إإلى أأنن االصحابة ااختلفواا حولل 
َّ لِتُبيَیَِّن لهَھُمْ  هھھھذاا االكتابب٬، ووإإنما أأشارر إإلى أأنن ااالختالفف حدثث بيین أأهھھھل االكتب االسابقة: «إإِال
ً لِقَْوممٍ  ِ - وَوهھھھًُدىى وَورَرْحَمة ْ االَِّذيي ااْختَلَفُواا فيِیهھ االَِّذيي ااْختَلَفُواا فيِیهِھ»٬، فنزلل االقرآآنن ليیبيین «لهَھُم

يیُْؤِمنُونَن». 

للَ إإِليَْیهِھمْ وَولََعلَّهھُمْ  ْكرَ لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسسِ َما نُزِّ ٣۳- فإذذاا ذذهھھھبنا إإلى قولهھ تعالى «وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیكَ االذِّ
يیَتَفَكَُّروونَن»٬، ووجدناهھھھم أأيیضا يیُخرجونن ااآليیة عن سيیاقهھا االذيي يیخاططب  االكافريین االمكذبيین٬، 
لَل إإِليَْیهِھْم»٬، ووهھھھذاا ما أأفادد بهھ  ووأأنهھم هھھھم االمقصوددوونن بكلمة «االناسس»: «لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسسِ َما نُزِّ

ااالسم االموصولل «َما»٬، ووصلتهھ «نُّزلل»٬، ووبيیانن ذذلك على االنحو االتالي: 

ْكَر»٬، مهھمتهھ االمحدددةة في  إإنن «االذكر» االمنزلل على ررسولل هللا محمد: «وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیَك االذِّ
للَ إإِليَْیهِھْم» من كتب ااختلفواا بشأنهھا٬،  سيیاقق هھھھذهه ااآليیة أأنن يیُبيیّن لهھؤالء االمكذبيین: «َما نُزِّ
ووبشأنن كتابب االنبي االخاتم٬، ووليیس أأنن يیُبيیّن للمؤمنيین٬، بالشرحح وواالتفسيیر٬، ااختالفهھم حولل 
للَ  ِ َما نُزِّ َ لِلنَّاسس االذكر االمنزلل٬، ووإإال لقالل تعالى: «لتبيینهھ للمؤمنيین»٬، ووليیس «لِتُبيَیِّن

إإِليَْیهِھْم»!! 

إإنن «االذكر» االمنزلل على ررسولل هللا هھھھو «االقرآآنن»٬، ووهھھھذاا االقرآآنن جاء مبيینًا لغيیرهه من 
االكتب االسابقة٬، ووكاشفا عما أأخفًاهه أأهھھھلهھا ووحّرفوهه منهھا٬، ووهھھھذاا ما بيیّنهھ قولهھ تعالى في سوررةة 

االمائدةة:  

ا ُكْنتُْم تُْخفُونَن ِمْن ااْلِكتَاببِ وَويیَْعفُو َعنْ  «يیَا أأهھھَْھَل ااْلِكتَاببِ قَْد َجاَءُكْم رَرُسولُنَا يیُبيَیُِّن لَُكْم َكثيِیرااً ِممَّ
ِ نُورٌر وَوِكتَابٌب ُمبيِیٌن».  َكثيِیٍر قَْد َجاَءُكْم ِمْن هللاَّ

إإذذنن فمن ووررااء تحريیف االكلم عن موااضعهھ٬، لتصبح ااآليیة «٤٤» من سوررةة االنحل: 
لَل إإِليَْیهِھْم»٬، ددليیال على حجيیة مروويیاتت «ااألحادديیث»  ْكَر لِتُبيَیَِّن لِلنَّاسِس َما نُزِّ «وَوأأَنَزْلنَا إإِليَْیَك االذِّ
االمنسوبة إإلى االنبي٬، االتي أألبسهھا أأئمة االسلف وواالخلف لباسس «االسنة االنبويیة»٬، لتأخذ 



قدسيیة في قلوبب أأتباعهھم٬، في االوقت االذيي ال يیملك فيیهھ أأئمة االسلف ووال االخلف٬، كتابا 
ووااحداا متفقًا عليیهھ بيینهھم٬، يیشهھد بالبيیانن االنبويي آليیاتت االذكر االحكيیم؟! 

إإنن «االبيیانن»٬، في االسيیاقق االقرآآني يیأتي بمعنى «ااإلظظهھارر»٬، ووهھھھو عكس االكتمانن٬، نفهھم 
ذذلك من قولهھ تعالى في سوررةة االبقرةة:  

«إإنِنَّ االَِّذيیَن يیَْكتُُمونَن َما أأَنَزْلنَا ِمَن ااْلبيَیِّنَاتتِ وَوااْلهھَُدىى ِمن بَْعِد َما بيَیَّنَّاههُ لِلنَّاسسِ فِي ااْلِكتَاببِ أأوُولَئِكَ 
ِعنُوننَ ـ- إإِالَّ االَِّذيیَن تَابُواا وَوأأَْصلَُحواا وَوبيَیَّنُواا فَأوُولَئَِك أأَتُوبُب َعليَْیهِھْم وَوأأَنَا  ُ وَويیَْلَعنهُھُُم االالَّ يیَْلَعنهُھُُم هللاَّ

ِحيیُم».  اابُب االرَّ االتَّوَّ

ِ فِي ااْلِكتَابِب»٬، فالكتابب هھھھو مصدرر االبيیانن٬،  ُ لِلنَّاسس ِ َما بيَیَّنَّاهه تدبر قولهھ تعالى: «ِمن بَْعد
َ تَابُواا وَوأأَْصلَُحواا وَوبيَیَّنُواا»٬، أأيي «أأظظهھروواا» ما أأخفوهه  ووتدبر قولهھ تعالى: «إإِالَّ االَِّذيین

ووكتموهه. 

ثالثا: ثم يیستكمل علماء «مرصد ااألززهھھھر» ررددهھھھم وويیقولونن:  

«أأما االدليیل من االسنة االنبويیة على تكفل هللا -ـ سبحانهھ ووتعالى ـ- بحفظ سنة نبيیهھ صلى 
هللا عليیهھ ووسلم: فقولهھ صلى هللا عليیهھ ووسلم: «أأووصيیكم بتقوىى هللا وواالسمع وواالطاعة٬، ووإإنن 
عبداا حبشيیا٬، فإنهھ من يیعش منكم بعديي فسيیرىى ااختالفا كثيیراا٬، فعليیكم بسنتي ووسنة االخلفاء 
االرااشديین االمهھديیيین٬، تمسكواا بهھا٬، ووعضواا عليیهھا بالنوااجذ٬، ووإإيیاكم وومحدثاتت ااألمورر٬، فإنن 

كل محدثة بدعة٬، ووكل بدعة ضاللة». 

لقد أأووصى االرسولل االمسلميین باتباعع سنة االخلفاء االرااشديین االمهھديیيین٬، وولم يیُدوّونن االخلفاء 
االرااشدوونن أأصال «االسنة االنبويیة» في كتابب٬، ووإإال فأيین هھھھو؟! فهھل يیُعقل أأنن تكونن مروويیاتت 
«االسنة االنبويیة»٬، أأصال من أأصولل االديین٬، تاليیا لكتابب هللا تعالى٬، حملت ووحيیا إإليیهھا٬، يیؤخذ 
منهھ االعقائد ووااألحكامم ووااألخالقق٬، ثم ال يیهھتم االخلفاء االرااشدوونن بتدوويینهھا في كتابب باسم 

االخالفة ااإلسالميیة٬، ووتحت إإشراافهھا؟! 

إإنهھ يیستحيیل أأنن يیتساووىى «من حيیث ططاعة االرسولل وومعصيیتهھ»٬، من عاصروواا االرسولل 
ووسمعواا منهھ مباشرةة٬، مع من جاؤؤوواا من بعدهه٬، ووقالل لهھم االمحدثونن٬، كلٌ حسب االفرقة 

وواالمذهھھھب االعقديي االذيي يینتمي إإليیهھ٬، إإنن االرسولل قالل! 

لذلك فمن االعبث بديین هللا تعالى٬، أأنن تُوظظف ااآليیاتت االقرآآنيیة االتي أأمرتت بطاعة االرسولل 
ووااتباعهھ ووااالقتدااء بهھ وواالتحاكم إإليیهھ٬، لخدمة توجهھاتت االفرقق ااإلسالميیة االعقديیة وواالتشريیعيیة٬، 

تحت رراايیة االعمل بكتابب هللا ووسنة ررسولهھ. 



ووللموضوعع بقيیة. 


