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 المدخل
تنذر بخطر عظيم المذهبي،  تخاصموتشرب قلوبهم ثقافة ال المسلمينإن ظاهرة تفرق 

لمسلمين إن تفرق ا في مواجهة التحديات المعاصرة. ،رسالتهمفاعلية و  ،يهدد مستقبلهم
لسنة النبي مخالفة صريحة  ،ترمي بعضها بالفسق والضالل وتشريعية إلى مذاهب عقدية

 إقامة "الشهادة على الناس".  في
مزق  ،بسبب أحداث "الفتن الكبرى"بين المسلمين، إن ما حدث من تفرق وتخاصم 

 مرجعياته"و تهمنابر دعو مذهب لكل  مغلقةمذهبية دوائر داخل يعيشون  همجعلو  تهموحد
التي إن صحت عند  ،نصوص "السنة النبوية"فهمه للدين، ولالتي يستقي منها  ،الدينية"

 ، لم تصح عند أخرى!!قةفر 
 قنوات ،"المرويات" المنسوبة إلى رسول اهللو المعلومات، نقل قنواتمعظم  كانت دلق
كل فرقة في عصر التدوين، حيث دّون أتباع  بوضوحالمذهبي  تعصبها ظهر ،هيةاشف

رافعين راية التمسك  ،حسب توجهاتهم العقدية والتشريعية ،الديني مأمهات كتب تراثه
 !!سنة رسولهب، و بكتاب اهلل
 ندوّ  لقد .تمزيقاوحدة األمة  والمذهبية رقةالف   مزقتبعد أن  ،تدوينال عصر جاءلقد 

المحدثون "مروياتهم"، المنسوبة إلى النبي، عليه السالم، باعتبارها دينا مقدسا واجب 
االتباع، ثم جاء علماء "الجرح والتعديل"، وشككوا في صحة نقل هؤالء الرواة هذه 

 !!الجرح والتعديلفي  مذهبهحسب  رويات"، كل  "الم
تهم الدينية ثقافال يرون اإلسالم إال من خالل  المسلمونجاء عصر التدوين، و  لقد

هذا التراث  فكيف يطمئن المسلم، إلى أن ما حمله. " المذهبيةهم"مرجعيات اهتي حملتال
مقدسة..، دين إلهي الديني من "مرويات" منسوبة إلى رسول اهلل، ومن مصطلحات دينية 

 واجب االتباع؟!!
 الدعوية المتخاصمة همبمنابر و  مرجعياتهم الدينية،اإلسالمية ب فرقالإن اعتزاز علماء 

في الوقت الذي نراهم والتصحيح والتضعيف، ، وبمدارسهم المختلفة، في "الجرح والتعديل"
كثيرا من  صرفي  ، تطبيق "الشريعة اإلسالمية"وجوب و  ،يتحدثون عن إجماع "األمة"فيه، 

فأية أمة  ،عن "اآلية القرآنية" الدالة على صدق "نبوة" رسولهم محمد، عليه السالمالناس 
 يقصدون، وأية شريعة يريدون؟!!
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فاعلية التصديق الكامل ب علىدينهم أقاموا ، عصر الرسالة الذين أسلموا في إن
اهلل  اعبدو آلفاق واألنفس، لقد ، في اوتناغمها مع دالئل الوحدانية ية"القرآن آليةا"نصوص 

واستطاعوا أن يقيموا الشهادة على الناس، ويخرجوهم  تعالى، اهللنالوا رضا حق عبادته ف
 من الظلمات إلى النور، في فترة زمنية وجيزة، أذهلت العالمين. 

، نجح في صرف المسلمين عن "اآلية القرآنية"، التي تحفظ لهم الشيطان الرجيمولكن 
ل نار العداوة والبغضاء اشعفكان من السهل عليه إوشهادتهم على الناس، خيريتهم، 

 ، إلى يومنا هذا!ةوالتخاصم والتقاتل بينهم، فتخلفوا عن ركب الحضار 
 باعتباره كتاب هدايةلقد هجر معظم المسلمين "اآلية القرآنية"، وتعاملوا مع القرآن 

لى، والذي يحمله هذا الكتاب في صحة نسبته إلى اهلل تعاالمثبت لبمعزل عن البرهان 
إال بتفعيل عطاؤها، ال يظهر إن هذا البرهان هو ما أسميه بـ "اآلية القرآنية"، التي  .ذاته

في كل عصر  تقنيات المتطورةوالمعارف والمكانات اإلحسب نصوصها، المسلمين ل
 .فتدبر

                                     

                                

        العنكبوت 

تياراتهم، فأمامهم "اآلية القرآنية" تدعوهم ليل نهار ترك اهلل تعالى المسلمين الخلقد 
لتعينهم على مواجهة تحدياتهم، وتضمن لهم وألبنائهم  ،أن يتدبروها، وأن يقوموا بتفعيلها

 مستقبال أفضل.
إن استلهام المسلمين عطاء "اآلية القرآنية"، واإلفادة من سننها، في مختلف 

سيقيم مجتمع الحق والعدل، مجتمع الحرية  مجاالت الحياة، وهم أمة واحدة، هو الذي
 والعبودية الخالصة هلل تعالى، مجتمع "العمل الصالح".

أما "المرجعيات الدينية" المذهبية، التي ظهرت بعد تفرق األمة اإلسالمية إلى فرق 
فكلها تستقي معظم ثقافتها  ،مؤسسات الدينيةوالتي قامت عليها ال، خاصمةومذاهب مت
 تراث الديني، الذي حمل للناس أزمة التخاصم والتكفير، على مر العصور.الدينية من ال
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كتب هذه السلسلة من الدراسات، تحت عنوان "نحو هذا هو اإلشكال الذي دفعني أن أ
التي سبق نشرها  ،الكتب الثالثةتذكير بأفكار تأصيل الفكر اإلسالمي"، وفي ما يلي 

 . الذي بين أيديناو ، سلسلةهذه ال مناألخير و  ،ولفكرة الكتاب الرابع

 الكتاب األول: "المخل الفطري إلى التوحيد" -

هذا  ."منهج التوحيد"هو  إسالمه، عليهالمرء يقيم الذي يجب أن  ،قويمالمنهج الإن 
التي تحملها كل ذرة  ،"دالئل الوحدانيةمع " ،"اإليمانيةفطرة ال"تتفاعل فيه الذي المنهج 

نحو تنزع نزوعا غريزيا توحيد"، التي فطر اهلل الناس عليها، "فطرة الن في هذا الوجود. إ
 تهفطر  تعللبيان كيف تفا المثل بإبراهيم، عليه السالم،تعالى ولقد ضرب اهلل  .خالقها

 .فتبرأ مما كان يعبد قومهه، الكون حولدالئل الوحدانية، في مع اإليمانية 

                                   

                         

                    الشعراء  
 لقد كان من الضروري أن يقيم إبراهيم عليه السالم البرهان العقلي على ضالل قومه. 

                                   

                       األنعام 

لقد خرج إبراهيم عليه السالم، إلى الكون يبحث عن خالقه، ولكنه بعد أن اختبر كل 
اآللهة التي كانت ت عبد في عصره، لم يجد من بينها اإلله الواحد األحد، الذي يستحق 

 ى هذا اإلله، يطلب منه الهداية.، فتوجه بدعائه إلالعبادة وحده

               

    األنعام   

اإلله الواحد  ،عليه السالم ،إبراهيمعرف  وعلى أساس المنهج العلمي في االستدالل،
ت واألرض، فعبده مخلصا له الدين حنيفا، فاستحق أن يضرب األحد، الذي فطر السموا

 سوا به، وبالذين آمنوا معه.تالناس جميعا أن يأاهلل تعالى به المثل، ويأمر 
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                    املمتحنة 

معظمهم ن فإ، من المسلماتواعتبارها  ،بوحدانية اهللإن كثيرا من الناس، مع إقرارهم 
 . "الوحدانية"على العلمي كيف يقيمون البرهان  نيعلمو ال 

دون إرادة والمعرفية، شخصيته الدينية فيها تكون تبيئة ولد وسط ياإلنسان ذلك أن 
 آبائه.فينشأ تابعا مقلدا مذهب  ،اختيار وأمنه 

ال و  ،كاملةالدينية مسئوليته  يتحملأن  ،تمل رشدهيك مادعنى اإلنسان عللذلك كان 
 .بغير علم يعيش مسلوب اإلرادة، تابعا مقلدا مذهب آبائه

  .ليقف على حقيقة ما هو عليه من دين تدينه الوراثييراجع أن عليه 
 تتشكلالتي  ةبيئلاهي  ،وتحقيق ذلكإلنسان ا حول بينولكن العقبة الكؤود التي ت

التقليد حذرهم من أن  ،بالناس من رحمة اهلل تعالىو  .الدينيةوثقافته معارفه  على مائدتها
 "فتنة اآلبائية".األعمى، ومن 

                                

                                

                             

    األعراف  

 تدبر هذا التحذير اإللهي مرة أخرى:
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 الكتاب الثاني: "فتنة اآلبائية" -

لتفكر االتدبر و  آلياتبحية، و إدراك  أدواتم بوخلقه بني آدم، تعالىاهلل لقد كرم 
ون وال عقلتوال ي ونفكر تييتدبرون وال ال  ين،مقلد ينتابع وايعيشحتى ال  ..،والتفقهوالتعقل 
هذا التكريم اإللهي، ويترك هذه النعم عن اإلنسان ظهره دير أن يفهل يعقل يفقهون. 

فإن أراد يوما أن ينتزع نفسه من  بغير علم؟! إياهمويظل أسير مذهب آبائه، يعيش مقلدا 
ال قتل؟تهاستتاب أنصار المذهبيةي تهم بالردة، ويطلب  ،"اآلبائية"منظومة   !، فإن تاب وا 

ويعاقب على  ،كيف ي حكم على أي إنسان في هذا الوجود بالردة، مهما كانت ملتهف
ن المنطق أن هذه الردة بالقتل، إن لم يتب، وهو لم يختر دينه الذي ارتد عنه؟! أليس م

 الذين فرضوا عليه مذهبهم الديني؟!! ،يطبق هذا الحكم على آبائه
تقع على البيئة التي تربى فيها الطفل، ودورها في أن  إن المسئولية، في المقام األول،

ة صالحة، حتى إذا اكتمل رشده، كان من السهل عليه أن يقيم البرهان على أينشأ نش
عند اكتمال رشده أن نسان اإلأول عمل يجب أن يقوم به كان لذلك . تدينه الوراثيصحة 

 واجب االتباع.ال حقلالدال على أنه متبع لبرهان اإللهي اليبحث عن 
 اوال يطيعهم ه،يتبرأ منه، أن أبويأمر اهلل تعالى اإلنسان الذي ورث الشرك عن لذلك 

  فيه، ويصاحبهما في الدنيا معروفا.

                                 

                                   

                      اإلسراء 

                           

                     

   نلقما 

 مو قاالتباع يجب أن ي، الذي يبين أن "و اتَِّبْع س ِبيل  م ْن أ ن اب  ِإل يَّ قوله تعالى: "تدبر 
 على أساس البرهان الدال على صدق بالغ المتبوع عن اهلل تعالى. 
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على حقيقة  هموقوفتحول بين "أنصار المذهبية" و  اكؤود"فتنة اآلبائية" عقبة  ظلتلقد 
 "اآلبائية"لقد كانت لحق الذي أمر اهلل تعالى باتباعه. اوافقته تدينهم الوراثي، ومدى م

وحتى خاتم من لدن نوح هي الخطر الداهم الذي هدد دعوة جميع األنبياء والرسل، دوما 
 !!عليهم جميعا أفضل السالم، النبيين محمد

 دون أن ،مسئوليته الدينية عند اكتمال رشدهاهلل تعالى اإلنسان ل حمّ يستحيل أن ي  و 
التدبر والتفكر  يمده باألدوات واآلليات التي تساعده على تحقيق ذلك، وعلى رأسها آليات

  .عمل القلب..، آليات والنظر والتعقل
كون له فاعلية تيستحيل أن  ،والديه في ملة الكفراعة طمن اهلل اإلنسان تحذير ن إ
على اإلنسان وقف ذا فإ .هديه إلى صراط ربه المستقيمي" اإلهي برهانا" أن ييسر لهدون 

عليه أن يبحث عن ، ف"اآلبائية"عقبة  جتازدالئل الوحدانية، وشهد أال إله إال اهلل، وا
بإجماع وليس  ،يشهد بذاتهالقرآن، الذي غير لن يجد ف هناو واجبة االتباع. اهلل شريعة 
 اهلل تعالى.منزله هو أن  ،حامليه

 الكتاب الثالث: "القرآن وأزمة التدبر"  -

هي الدليل الوحيد الذي التي دراسة نصوص "اآلية القرآنية"، تفعيل "آلية التدبر" و بعد 
فإن الباحث عن الحق، يستطيع أن المسلمون على صدق "نبوة" رسولهم محمد، يملكه 

"المرجعيات الدينية"  لعيدا عن كالقرآن، بأدوات فهم  ،النصوصهذه يستخرج من 
 :األدوات، ما يلي هفي مقدمة هذو بائهم. ، التي ورثها المسلمون عن آالمذهبية
به آيات الذكر الحكيم نزلت وهو لسان العرب، الذي  للسان العربي المبين:ا -2

"اللغة العربية"، التي دونت موها، ولم يستطيعوا معارضتها. إنه الميزان الحاكم لقواعد فهف
 بعد نزول القرآن. 

                               

         إبراهيم 

 اعربي انصباعتبارها ة القرآنيالجملة تعامل مع المن الخطأ إن  السياق القرآني: -1
، المدخر المتجددعلى العطاء الذاتية  االخاص، وعن قدرتهالعام و  ابمعزل عن سياقه

 . على مر العصور للناس
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وكذلك  القرآني، هافي سياق البناء المحكم للكلمةوهنا تظهر أهمية الوقوف على 
  كأساس لفاعلية عطاء "اآلية القرآنية": ..،السورةاآلية، و 

                                     

                                

        العنكبوت 

تناغم المحكم، بين "آيات الذكر بدون الوقوف على الإنه  نفس:ألآيات اآلفاق وا -3
 . الحكيم، و"اآليات الكونية"، لن نستطيع أن نبّين للناس أن هذا القرآن هو الحق من ربنا

                                      

        فصلت 

وآيات اآلفاق  ،القائم بين آيات الذكر الحكيم المحكم،هذا التناغم  يقف علىإن الذي 
 ؟! الطبيعية هامواردر يدمفسد في األرض، بأي سلوك يؤدي إلى تيستحيل أن يواألنفس، 

 معارفالإنه بدون االستعانة بمنظومة العلوم و منظومة التواصل المعرفي:  -4
على مر العصور، يستحيل فهم وتفعيل آيات الذكر الحكيم. مثال ذلك  المتصلة الحلقات

..، التي تواصلت حلقاتها الحرف والصناعاتوكيفيات  ،لعباداتل يعملاألداء الكيفيات 
 .، وتتفاعل معهالصحيح منهاوتقر ، شير إليهاتبين الناس كافة، ثم نزلت اآليات 

لذلك ، الباطلكما حملت لحق احملت قد " ةنظومة المعرفيمال"هذه أن علم بد أن ن وال
ما جاء مبينا لما أجمله النص القرآني من أحكام من هذه المعارف علينا أن نتبع كان 

ن أجمع عليه الناس كافة!!إياهوال نتبع ما جاء مخالفا   ، وا 
وحدة متكاملة  ،إن أدوات فهم نصوص "اآلية القرآنية" آليات عمل القلب: -5

األجزاء، تعمل بقيادة آليات عمل القلب، آليات  ومنظومة متناغمة غير منفصلة ،رابطةمت
 هؤالء:لإال عطاءها  ية"القرآن"اآلية تعطي لذلك لن  التدبر والتفكر، والتعقل..،

ل ى ق ل وٍب أ ْقف ال ه ا: "تدبرونالذين ي ون  اْلق ْرآن  أ ْم ع   "أ ف ال ي ت د بَّر 
ون   ِإنَّ فكرون: "تالذين ي  "ِفي ذ ِلك  آلي اٍت ِلق ْوٍم ي ت ف كَّر 

 " ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آلي اٍت ِلق ْوٍم ي ْعِقل ون  الذين يعقلون: "
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ْلن ا اآلي اِت ِلق ْوٍم ي ْفق ه ون  نيفقهو الذين   ": "ق ْد ف صَّ
اإلنسان توحيده هلل يقيم عليها يجب أن قلب، هو القاعدة التي التفعيل آليات عمل  إن
يمانه  تعالى، تناغمها مع آيات اآلفاق واألنفس. هذه حقيقة القرآنية"، و اآلية بفاعلية "وا 

  .يجب أن تكون راسخة في قلب كل مسلم رسوخ الجبال
في ن قدرتهم على التعايش مع "اآلية القرآنية" أمة واحدة، يالمسلممعظم لقد فقد 

 أكثر من موضع. في ،التفرق والتخاصممن  همحذر ت هاالوقت الذي جاءت فيه نصوص

                          

                      الروم 

ال ذلك أن دين اهلل  لصت دينها هلل تعالى،التفرق في الدين، ال يقع في أمة أخإن 
إن من  !!وال منابر دعوة تخاصمية، وال أسماء وشعارات طائفية، مذهبيةعرف فرقة وال ي  

يقاتل في سبيلها!! ومن كان أبوه يظل ا، رفع راية التمسك بالكتاب والسنة، و كان أبوه سنيّ 
 يقاتل في سبيلها!! ويظلالتمسك بالكتاب وعترة أهل البيت،  ا رفع رايةشيعيّ 

 :هذه اآلياتال شك أن أنصار المذهبية لم يتدبروا 

                             

                                    

                                    

                  

                                      

                                 

          آل عمران 

نما قراءة علمية  ،مذهبيا"اآلية القرآنية" ليس ترفا فكريا، وال تفسيرا نصوص إن تدبر  وا 
لتقبل "الشريعة  القلبإلعداد  آيات اآلفاق واألنفس"الفطرة اإليمانية" مع تقوم على تفاعل 

ن خالفت هوا اإللهية" بتسليم كامل  .هوا 
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                            النساء 

                  حممد 

من أتباعهم يحذرون لمذهبي، والتخاصم ا ةرقالف  لذلك لم يكن غريبا أن نرى علماء 
 !!ليسوا أهال لدراسة وتعلم وتدبر القرآن همأنالتعامل المباشر مع كتاب اهلل، بدعوى 

التي جعلت تدينها المغلقة قلوب الفي  ، أم القرآنفي صعوبة فهم  ااإلشكال حقل هف
  ؟!فهمهذا الالوراثي حاكما على 

 الديني تراثالأمواج متالطمة من وسط  آلياتهالذي أراده اهلل  الفهم الميسر ضاعلقد 
فيه أنه أنزل القرآن ميسرا للذكر، وكرر هذا تعالى المذهبي، في الوقت الذي يبّين اهلل 

 ل تعالى:ا، فقسورة القمرفي سورة واحدة هي و  ،كتابه الحكيمأربع مرات في المعنى 

              القمر 

إال بعد درك المعنى أن من الناس من ال ي ،"اآليةهذه "تكرار في حكمة الكون توقد 
  !!مرةأكثر من عليه تكرار المسألة 

  : "أزمة المصطلح الديني"، الذي بين أيديناالكتاب الرابع -

نصوص "اآلية الذي حملته عن معناها الحق،  "السنة النبوية" مفهوم لقد تحول
ظنية  "مرويات"إلى  ،إلى يوم الدين التي جعلها اهلل تعالى حجة على العالمين ،ية"القرآن

لم تصح عند  ،مذهبإن صحت عند فهي ، أنفسهم الرواةعن و بل  ،الثبوت عن النبي
ن قبلها أتباع فرقة ،آخر  لم يقبلها أتباع فرقة أخرى!!  ،وا 
بالشريعة  تنزل ،ثان إلهيوحي نصوص  "المروياتهذه "تعتبر أن األخطر من ذلك و 

علم فيه علماء الحديث يعلم في الوقت الذي ألحكامه، هذا ة لوالمكم ،لقرآنلالمبينة 
  !!، من بين يديها ومن خلفهاقد أتاها الباطل "المرويات"هذه أن اليقين 

الخاصة بكل فرقة، بل وبكل مذهب من  ،مرجعيات علم الحديثتعدد واختالف أليس 
ما جمعه المحدثون من على ألسنة الرواة، ووسموه يسقط حجية ة، مذاهب الفرقة الواحد

الذي ، لهياإلوحي الال عالقة له بنصوص  ،ابشري اجهدباعتباره  ،"السنة النبوية"باسم 
 ؟!من المفترض أال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، ألنه تنزيل من حكيم حميد
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الخاصة بكل فرقة، بل وبكل مذهب من أليس تعدد واختالف مرجعيات علم التفسير، 
ال  ،مذاهب الفرقة الواحدة أين هو هذا فدليال على أن رسول اهلل لم يفسر القرآن، وا 

 !!؟مهات كتب التفسير أن تولد أصالأل وجد لما كانإن ، الذي النبوي التفسير
ة على أنها هي التي حملت "السنة النبوية" المبين تفسيرالكتب يرث المسلمون فكيف 

حظر االقتراب منه بنقد أو الذي يوالمكملة ألحكامه، لتدخل بذلك دائرة المقدس، ، للقرآن
، أي "التفسير بالمأثور"الصحيح من في الوقت الذي يعلم فيه المفسرون، أن تصحيح، 
 !! يذكريكاد ، ال إلى النبي أو إلى الصحابة والتابعينالمنسوبة بالروايات 

بلسان وفكر قرون مضت، وحملت إليهم ناس الير التفسكتب أمهات لقد خاطبت 
وقفت عقبة أمام تفعيل نصوص  ،وتناقضات روائية، وخالفات فقهية ،مغالطات علمية
 !!الحضاري التقدمو ، العلميالتطور مسايرة "اآلية القرآنية" ل

، هي "السنة المذهبية الدينية" هم"مرجعياتنصار المذهبية أن تكون يقبل أكيف ف
 ؟! واجبة االتباعلا النبوية"
 فترض أنها حملت "السنة النبوية" التي ي، تكون نصوص الوحي اإللهي هل يعقل أنو 

الجرح والتعديل خضع الجتهادات علماء ت ،بين علماء السلف والخلفخالف محل 
 التصحيح والتضعيف؟! في علماء الحديث  ومذاهب

مة" التي تملك القوة اليوم "األهذه أين  لذلك سيبقى السؤال موجها ألنصار المذهبية:
التي تمكنها من إقامة سنة الشهادة على الناس، سنة إقامة "ميزان الحق والعدل"، سنة 

 ؟!، وكلها من "السنة النبوية" الحقة، واجبة االتباع"إخراج الناس من الظلمات إلى النور

                               

       إبراهيم 

ألهل  الن اهلل تعالى لم يرسل رسوله الخاتم محمدا، بـ "آيته القرآنية" للعرب وحدهم و إ
نما أرسله للناس كافة. وال السنة وحدهم،  علماء الفرق كيف يسمح فللشيعة..، وا 

الدعوية، على أساس  هميخاطبوا الناس من خالل منابر ألنفسهم، أن المختلفة  والمذاهب
 ؟!أنهم هم األمة اإلسالمية، المتمسكون بالكتاب والسنة
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"المرجعية على أساس أن لقد أقام المسلمون تدينهم، بعد وفاة النبي، عليه السالم، 
 النبوية".  السنة"وحي و ، دينية" وحيان: وحي "الكتاب"ال

فإذا جئنا إلى وحي "السنة" وجدناه ، إياهمحفوظ بحفظ اهلل وحي "الكتاب" فأما 
 وعلماء الجرح والتعديل، فهل يستويان؟!! المحدثينالرواة و بحفظ  امحفوظ

  !!!غير المقدس مقدسالقد أصبح 
ماذا ينتظر علماء المسلمين ليعودوا إلى ما كان عليه النبي وصحبه الكرام، قبل ف

 فيهم عصا موسىأن تعمل ون هل ينتظر وهذه المذاهب المختلفة؟!  ظهور هذه الفرق،
أم ينتظرون المهدي ليحمل عنهم مسئولية "الشهادة على الناس" ؟! أمة واحدةفإذا هم 
خراج  ؟!نيابة عنهم من الظلمات إلى النورهم وا 

قرآنيا حسب اهلل في األرض، دون أن يؤهلوا تأهيال  شريعةإقامة  في فكروني نإن الذي
"الربانية"، مدرسة تعلم ودراسة وتدبر نصوص "اآلية القرآنية" مدرسة الشروط االلتحاق ب
األمة اإلله الواحد، و تخاصمة، بعيدا عن شريعة الممذاهبهم شريعة إال هؤالء لن يقيموا 

المتجدد على مر  ،الذي ينطلق من عطاء "اآلية القرآنية" ،فقه القرآنبعيدا عن و  ،الواحدة
 قوله تعالى في سورة آل عمران: بر، فتدالعصور

                                

                               

  ، فلم يعد هناك "ربانيون"؟!النبيبعد وفاة  ،مدرسة "الربانية" بابهاالفهل أغلقت 
المجتمع بالمجتمع اإلسالمي ضررا بليغا. لقد فقد الباب ا ذهإغالق لقد أضر 

بدونها لن يلحق المسلمون بركب اإلسالمي "األسرة الربانية"، و"المرأة الربانية"، التي 
  .الحضارة

الفهم حكم و ، "اآلية القرآنية" ،رواية البشريةال تحكم إنه بإغالق مدرسة "الربانية"
  !!مسيرة التقدم الحضاري "ةالديني اتمصطلحال"حكمت و  ،المذهبي السياق القرآني

 الفرق والمذاهب الفقهية المختلفةلخدمة توجهات  ،الدينية مصطلحاتال ّظفتو  لقد 
  .النبوية"، و"الحديث النبوي""السنة  اوعلى رأسها مصطلح
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 نلفيها و ، مرة أخرى مدرسة "الربانية"الااللتحاق بإعادة تقديم أوراق إنه ال مفر من 
قطعي الثبوت إال بالبرهان شيئا،  ،رسولهتعالى، أو إلى  إلى اهللأن ينسب يقبل مسلم 

مصطلحات سيعلم المسلمون حقيقة هذه "الوعندها ، وليس فقط عن رسولهتعالى عن اهلل 
 على مر العصور.  ،الدينية"، التي حملتها "مرجعياتهم الدينية" المختلفة

يات" المدونة في أمهات كتب الحديث اليوم اهو هذه "الرو حقا فهل "الحديث النبوي" 
 ، لكل فرقة من الفرق اإلسالمية؟! حسب شروط المحدثين، وعلماء الجرح والتعديل

إن  ،يث النبي"، من حيث تعهد اهلل تعالى بحفظهماوما الفرق بين "حديث اهلل"، و"حد
 كانا مصدري الشريعة اإللهية واجبة االتباع؟!

، في إشكاالت "السند الروائي"، قامت على "الرواية" عن النبي، صناعة بشريةوهل 
حول شروط كل الفرق والمذاهب المختلفة، عصر التدوين، الذي شهد صراعا مذهبيا بين 

 ؟!، والتصحيح والتضعيفتعديلفي الجرح والمنهم 
ذا و  دّون في حياة النبي خشية اختالطه بالقرآن، فلماذا لم لم ي  "الحديث النبوي" كان ا 

 ، على أقصى تقدير؟!! القرن األول الهجريأو في  ،عصر الخالفة الراشدةيدون في 
 ؟!الثاني الهجرياألول أو القرن نها دونت في إوماذا عن الصحف التي قيل 

 ؟! الهجريوالرابع الثالث الشهرة التي أخذتها مدونات القرن نفس لم تأخذ  لماذاو 
الشبهات التي  عنن أن يجيبوا و ن والمتأخر و علم الحديث المتقدم علماءوهل استطاع 

قرن ونصف قرن الكامل لـ "السنة النبوية"، إلى ما بعد وفاة النبي بتدوين التأخر أثارها 
 من الزمان، على أقل تقدير؟!

 ؟!هم الذين حفظوا "السنة" "،القرآن"الرواة الذين حفظوا هل حقا أن و 
، بين أكبر فرقتين من الفرق "الرواية"حجية "اآلية" و حول حجية هكذا قام الجدل 

ما استلزم إنشاء علوم لمواجهة إشكاالت ماإلسالمية، بل وبين مذاهب الفرقة الواحدة، 
لناسخ يها نوقشت مسألة جمع القرآن، واهذا الجدل، وعلى رأسها "علوم القرآن"، وف

 !!فزادت أزمة التفرق والتخاصم اشتعاال ،والمنسوخ
"اآلية" وحجية "الرواية" مسألة كيفيات  ومن أشهر ما يثار حول العالقة بين حجية
 األداء العملي لما أجمله النص القرآني من أحكام.
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باعتباره كتفاء بالقرآن، فال تجد تابعا لمذهب من المذاهب يقرأ أو يسمع دعوى اال
 : ، ويقولردد ما ردده السابقون من شبهات واهيةتجده يو إال ، اإلهي اتشريعي انص

 كيفية الصالة وعدد ركعاتها...، وكل هذا ليس موجودا في القرآن؟!! نامن أين عرف
 ""الرسول" بعد وفاة "النبيكان من الضروري أن أبين كيف نتعامل مع سنة لذلك 
 نا، وحجتهتختلف عن صال ناجد صالتيس ،عث اهلل تعالى رسوله محمدا اليوموهل إذا ب

 !! ؟هيختلف عن صوم نا، وصومهيختلف عن حج
 ابقتل المرتد، وبرجم الزناة المحصنين، وبإرضاع الكبير..، مخالفالرسول  يهل سيفتو 

 بذلك نصوص "آيته القرآنية"؟! 
بعينها، وال أتباع  ةفرقالدراسات من السلسلة أخاطب بهذه ال نني وألفت النظر إلى أ

نما أخاطب المسلمين جميعا. مذهب  كما ألفت النظر، إلى أنني، وكما ذكرت معين، وا 
، أرى ضرورة تعامل القارئ الكريم مع ةحديث عن منهج الدراسالفي الكتاب األول عند 
لمرجعيات على حجم إشكاالت التراث الديني الذي حملته ا بنفسهشبكة اإلنترنت للوقوف 
 الدينية المذهبية ألتباعها.

لذلك سيجد القارئ أنني ال أحيل في معظم االستدالالت إلى مراجعها بشكل مفصل 
وذلك لحثه على البحث، ليقف بنفسه على حجم اإلشكاالت، التي ال أستطيع ذكرها كلها 

محرك في هذه الدراسة المتواضعة. ويكفيه، أن يكتب جملة من هذه االستدالالت، على 
 لتظهر له عشرات الصفحات التي تتحدث عن موضوعها.على شبكة اإلنترنت، البحث، 

 ولنبدأ في بيان إشكاالت "المصطلح الديني"
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 حقيقة قرآنية "حديث النبي"

لقد خلق اهلل تعالى الكون، وما يحمله من حقائق، وسنن، وأسماء...، ثم خلق 
 اإلنسان، وعلمه األسماء كلها.

                                        

    البقرة 
 . آية من آياتهالناس  اهلل تعالى اختالف ألسنوجعل 

                            

     الروم 

عليه  ،ولقد حملت ألسن الناس منظومة من المعارف متواصلة الحلقات من لدن آدم
 بلسان قومه.  السالم، لوالها ما استطاع الرسل تبليغ رساالت اهلل، كل  

                               

         إبراهيم 

ا، عليه السالم، في عصر تعددت فيه محمدالخاتم رسوله بعث اهلل تعالى ولقد 
 بدعوة هذا الرسول الكريم: األلسن، فقال تعالى في سياق الرد على المكذبين

                                

         النحل 

رب، وال لقد نزلت رسالة اهلل الخاتمة بلسان عربي مبين، ليس مجاملة ومحاباة للع
وأوسعها داللة وأكثرها عطاًء، ، األلسن أفصحلرسوله العربي، ولكن ألن هذا اللسان هو 

التي جاءت تحملها "اآلية القرآنية"  والكنوز العلمية والمعرفية على المعاني الدقيقة
 للعالمين، إلى يوم الدين.

                              

        الشعراء 
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مع حركة الحياة، وتتناغم مع آيات اآلفاق  لتتفاعللقد جاءت "اآلية القرآنية" 
 ل شيء.لك تبياناً و بد أن تكون كلماتها مفهومة بذاتها،  لذلك كان الواألنفس، 

                                       

                        النحل 

بكلمات تتناغم مع سلوك وتصرفات البشر، فتربي النفس، وتكشف  لقد نزل القرآن
عن عللها، في إطار الترغيب والترهيب، وفي الوقت نفسه تحمل إلى الناس الشريعة 

 الهادية إلى صراط ربهم المستقيم، لعلهم يتذكرون. اإللهية 

                             مرمي 

                  الدخان  
نما في هجر الناس  إياه إن قضية فهم القرآن، ليست في صعوبة فهم كلماته، وا 

عراضهم عن تدبره. ولقد بّين اهلل ذلك أكثر من مرة في سورة القمر،   ل تعالى:اقفوا 

               

قضية القلوب المستقبلة لهذا القرآن إنها نعم، فهل من مدكر؟! هذه هي القضية... 
حسب و ي مّكنها من تدبر وفهم آياته، كٌل في عصره، بما باللسان العربي،  هاعلمدى وم

 إمكاناته الثقافية والمعرفية. 

                    يوسف 

                                   

          الزمر 

                        فصلت 

ن كانت لسان العرب،  فهي أيضا اللسان الوحيد الذي لسان القرآن، و إن العربية وا 
ودالئل الوحدانية في اآلفاق "النص القرآني" التفاعل القائم بين يمكنه أن يعبر عن 

إلى يوم الدين. لذلك كان ى العالمين، يجعل القرآن حجة علواألنفس، األمر الذي 
 ، فتدبر:يعلمونالذين ، ...يتقونالذين ، ... لذين يعقلونالخطاب القرآني ل
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       ........     

       ........      

        ........     

لسان العربي المبين، المتدبر لكتاب اهلل تعالى، يستطيع أن يرى كيف لإن الدارس 
قامة  ،يتفاعل هذا اللسان العربي مع الكون من حوله، إلقامة الشهادة على وحدانية اهلل وا 

 الحجة على العالمين.
علمنا فإذا  واعتداء على القرآن وعلى الكون. إن الفصل بين القرآن والكون فيه تجنّ 

نما هو  أن القرآن ليس فقط كتابا إلهيا، حمل للناس المنهج والشريعة واجبة االتباع، وا 
...، فهذا معناه إياهاأيضا "آية" من آيات اهلل الدالة على صدق "نبوة" رسول اهلل المبلغ 

محفوظا بحفظ اهلل لهذا القرآن، وأن يبقى عطاء الكلمة أيضا أن يبقى اللسان العربي 
 والسورة، عطاًء ال ينفد إلى يوم الدين.  ،آليةوكذلك ا

                                        

                                    

          احلجر 

الدالة على صدق نبيه محمد، عليه  لقد حفظ اهلل تعالى الذكر ألنه "آيته القرآنية"
 وةنبمن العطاء اإللهي ما يستحيل أن يكون قد نفد بانتهاء عصر الالتي حملت و  السالم،
، هذا القرآنية" اآلية"لكل عصر إمكاناته المعرفية وقدراته في التزود بعطاء ، فةالخاتم

 . إلى يوم الدينيكون حجة على الناس حتى  ،العطاء المتجدد مع تطور العلوم والمعارف

                            سبأ 

هدي للتي هي أقوم، ليس تحقا  اإن عدم رؤية الناس عطاء "اآلية القرآنية"، وأنه
نما بسبب  ،بسبب صعوبة فهم نصوصها عدم تفعيلها في حياتهم ، و إياهاهجر الناس وا 

...، في الوقت الذي تشهد فيه هذه ىما أدى إلى غياب نماذج الصالح، ومصابيح الهد
 .تعالى ها، على أنها حقا من عند اهللالنصوص بذات

                            النساء 
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آليات األمر بـ "تدبر" القرآن ليس قاصرا فقط على تدبر آياته بمعزل عن ونالحظ أن 
في إطار تفاعلها مع آيات اآلفاق واألنفس، و  ،وتعقل ونظر... من تفكر ،عمل القلب

 . مسبحةهذه المنظومة الكونية ال

                  محمد 

تفاعله مع النظر في و بـ "تدبر" القرآن، العرب هل يمكن أن يأمر اهلل تعالى  والسؤال:
 وهم ال يفهمون كلماته إال إذا فسرها لهم الرسول؟! حولهم، الكون من 

والنبيين عليه السالم،  ،محمدنبوة قد جعل اهلل الطريق الوحيد الموصل إلى إثبات ل
 .تعلم ودراسة هذا القرآنتدبر و من قبله، 

                                

                              آل عمران 

إلى  تهن بحمل رساليالمكلف أهل اللسان العربيمن العرب، كيف يطلب اهلل تعالى ف
إال إذا فسرها لهم  ،ال يفهمون كلماتهوهم ات أن هذا القرآن من عند اهلل، إثبالناس كافة، 

 أصال في ريب من نبوته؟!هم الرسول، و 
ال  ،العرب كللقد نزل القرآن على قلب الرسول وقد عرف معنى كلماته، مثله مثل  وا 

وال شك أن رسول  !!ما كان حجة عليهم، وما كان عجزهم عن اإلتيان بمثله له معنىل
وصحبه الكرام، كانوا أول من تفاعلوا مع النص القرآني وتحركوا به سلوكا عمليا في  ،هللا

بكلمات المؤمنين  حياتهم، وفق ثقافة ومعارف وأدوات عصرهم. لقد امتزجت قلوب
 القرآن، وتحدثوا عن عطائه بألفاظهم وأسلوبهم. 

يها أمورا ما كان فريق منهم، تناولوا ف "أحاديث"لقد نزلت آيات قرآنية تكشف عن 
 . حادثة اإلفك، على سبيل المثال، ، ومنهايجب عليهم فعلها

                                  

                                      

  النور 

وكانت أحاديثهم تعبر مع النبي، وكان النبي يتحدث معهم،  يتحدثونلناس ا لقد كان
 .باطال وأحقا كان عما في نفوسهم، 
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نزلت فس لهم به علم، ويتحدثون فيما لي ،يتالعبون بأحكام الشريعة منهناك كان و 
 من اتباعهم.ؤمنين الم وتحذر ،همتحذر اآليات 

                            

                 النحل 

ثقافي، أدلى فيه معاصروه بكالمهم معرفي و لقد كان عصر الرسالة عصر حراك  
مصدقين أو مكذبين دعوة الرسول الخاتم. لقد كان الرسول يتكلم مع الناس  ،"أحاديثهم"و

 تالوة اآليات القرآنية فقطمجرد هذا ولم يكن كالمه  عن "آيته القرآنية"، وعن العمل بها،
نما كان يتحدث  الذي اعتادوا سماعه منه قبل بعثته. وأسلوبه  كالمهمعهم أيضا ب وا 
اللسان العربي الموصل إلى فهم معاني اليوم معظم المسلمين ال يحملون صحيح أن 

لذلك ال مفر من االستعانة كما كان حال المسلمين األ ول، واستلهام عطائه،  ،القرآن
، على أن ني التي غابت عن معارفهمبقاموس معاني مفردات القرآن، للوقوف على المعا

لسياق القرآني موافقتها لمدى متوقف على  هذه المعانياختيارهم أن يضعوا في اعتبارهم 
 .الصحيح ىلمعناوعدم مخالفته، فالقرآن هو الحاكم المهيمن على اختيار 

إن الساحة التي انتصر فيها رسول اهلل على قومه، وأثبت صدق "نبوته"  والسؤال:
اإلنس والجن أن يأتوا بمثل  لم يستطعه عن اهلل، هي ساحة "اآلية القرآنية"، التي وبالغ

 نصوصها العربية. 
 أهل اللسان العربيوهم  ،فهل يعقل أن يضع اهلل تعالى رسوله في مأزق أمام أعدائه

 ؟!حديثهبأي  ،كالمهب فهم إال إذا فسره الرسولوينزل عليه قرآنا ال ي   ،ن لدعوتهو المكذب
 ى النبيكان يتنزل علمصدرا ثانيا للتشريع،  "حديث النبي"يعقل أن يكون هل ثم 

  ؟!القرآنحفظه اهلل تعالى كما حفظ يثم ال نا ومفسرا للقرآن، مبيّ 
وسموه ، مبّين آليات الذكر الحكيممصدر نصوص إنزال اهلل ادعائهم لقد استندوا في 

 :النحل في سورة إلى قوله تعالىباسم "األحاديث النبوية"، 

                                    

                                 

  .بعدها ماو  ،قبلهاما فهم هذه اآليات بمعزل عن سياق أن نوال يمكن 
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 من سياق اآليات التي قبلها، قوله تعالى:  و 

                                  

                                 

    النحل 

"تدبر قوله تعالى:             " . 
اهلل لى المكذبين بدعوة رسول وجه إالخطاب مإن المتدبر لسياق اآليات، يعلم أن 

إظهار الحقائق، وكشف يقوم بن الذي سأو  لمؤمنين به!!إلى امحمد، عليه السالم، وليس 
عن طريق ن عن الناس، هو هذا الذكر الحكيم، القرآن الكريم، وذلك و ما أخفاه المكذب
نما لقرآن، المقصود به بيان اليس في اآلية . فبيان الرسول إياهبالغ الرسول  بيان وا 

ظهار   .للناس كشفهو  ، واختلفوا فيه، ثم جاء القرآنما حرفه أهل الكتب السابقةوا 
 تعالى: هبعدها، قولالتي ومن سياق اآليات 

                             

   النحل 

 " تدبر قوله تعالى:             ." 
هم  [43]فأهل الذكر في اآلية األولى  .العلم بالكتب اإللهية هم أهل "أهل الذكرإن "

ل  ِإل ْيِهمْ "كتاب اإللهي الذي أهل الكتاب، والذكر هو ال علماءهم إن  لناسا فليسأل ."ن زِّ
 !؟رسوال إال بشرا ون أن اهلل تعالى ال يرسلموا ال يعلكان

 محمدالخاتم على رسوله اهلل تعالى  هوالذكر في اآلية الثانية هو الكتاب الذي أنزل
ويظهر  ،القرآن الكريم، والذي جاء يكشف تحريفات هؤالء المكذبين لكتبهم عليه السالم،

 ما اختلفوا فيه، لعلهم يتفكرون!! 
إن "الذكر" هو نصوص "السنة"، أي "األحاديث النبوية" المذهبية: أنصار  إن قول

ا، مجمال، ال يفهم مالتي جاءت لتبين القرآن، قول فيه اتهام هلل تعالى بأنه أنزل قرآنا مبه
 [.230كتابنا "القرآن وأزمة التدبر" صانظر ]إال بنصوص "السنة النبوية"!! 

هذا  في عصر الرسالة،عليه السالم،  "النبيحديث ـ "تعلق بهذا الفصل ي موضوعإن 
  .طاعة مطلقةفيه  ما وسعنا إال طاعته ،النبي معنعيش كنا لو ي ذال"الحديث" 
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 خرج على لسانه، الذي حديثهفرض على كل من سمع يأمر اهلل بطاعة الرسول، إن 
  تعالى في سورة النساء:قوله تعالى. تدبر ب ألمر اهلل يستجعليه السالم، أن ي ،هو

                                     

                                    

لحجية فهم الواعي منفصلة عن ال ،قلبيةمشاعر مجرد اهلل ورسوله ليست طاعة إن 
 في سورة آل عمران:القائل تعالى ، فاهلل اهللعلى االتباع الحق لدين القائمة الطاعة، هذه 

                           

أن يكون هذا االتباع لدين اهلل على صدق االتباع، اهلل ورسوله تكمن في محبة ف
 وتدينهم الوراثي.  ،مختلفةال همومذاهبالبشر، دين وليس ل ،تعالى

والذي ال يخرج موضوعه عن  في حياته، "النبي"حديث اتباع  يستويهل  والسؤال:
الفرق والمذاهب رويات" م"مع اتباع يغها، وهي القرآن الكريم، إطار رسالته المأمور بتبل

فهل هناك وحي إلهي  ؟!ى رسولهلعاهلل ثان أنزله  يادعوا أنها وحالتي ، المختلفة
، وهو وآخر بنصوص غير محكمة، وهو الوحي القرآني، بنصوص شريعة محكمة

 ؟!مرويات الفرق والمذاهب المختلفة
المستخدمة في مجال الفكر المصطلحات الدينية،  من الضروري تحديدلذلك كان  

لحق بها  تحريفلبس، ومن كل من كل وتنقيتها  ،وتحرير معناهاوالثقافة اإلسالمية، 
 .المذهبية خالل مسيرتها التاريخية

 " في القرآن الكريم:اهلل "حديث
ر لقد جاءت الرسالة الخاتمة تأمر الناس بتفعيل آليات عمل قلوبهم، من تدبر وتفك

وتعقل ونظر...، كقاعدة يقوم عليها البناء اإلسالمي في طوره األخير، حتى ال يقعوا 
ما أنزل اهلل بها من سلطان. جاءت تضع "النبوة" في مكانها  ،فريسة لغيبيات وأساطير

"المقدس"، الذي يستمد قدسيته من الوحي اإللهي، حتى تقطع الطريق على الرواة 
 تراء الكذب على اهلل ورسله. والقصاصين الذين اعتادوا اف

ن و  أوثق مصدر يحدثنا عن أنبياء اهلل ورسله، عليهم جميعا أفضل السالم، هو ا 
 كتاب اهلل، القرآن الكريم، اآلية الدالة على صدق بالغهم عن اهلل تعالى. 
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 . إياه، المحفوظ بحفظ اهلل الباطل من بين يديه وال من خلفههذا الكتاب الذي ال يأتيه 
 لكتاب الذي لواله ما كان لنا أن نؤمن إيمانا يقينيا ببعثة هؤالء الرسل.هذا ا

                          

                         يوسف 

يعتبر  ،أربعة عشر قرنا علىبعد ما يزيد  ،الرسالةأحداث عصر الوقوف على إن 
البشر هم البشر، ال ف ها البراهين قطعية الثبوت عن اهلل تعالى.دتْ مسألة ظنية، إال إذا أيّ 

تخلو مروياتهم، وتوثيقاتهم..، من تحيز لمذهب، أو لهوى متبع، بعيدا عن النظرة 
 شمولية الصادقة لألحداث. ال

ولو  ،عليه واصطلحما اال قيمة للكالم البشر، و ال قيمة ف، تعالى ذا تكلم اهللإإنه 
، ومن صدقه، في ذاتهوبراهين كالم اهلل يحمل دالئل ذلك أن  ،الناس جميعاأجمع عليه 

  أصدق من اهلل حديثا؟!

                                  
   النساء 

 غير القرآن. ،...ة اهللشريعال لو ، اهلل كالمال لو ، اهلللحديث  وال مصدر

                                   

                                  

               األنعام 

ن منهج المذاكرة"رآنيالوحي الق"هو  ،واجب االتباع"حديث اهلل" إن  والتذكر  ،. وا 
 ، فتدبر.الوحيال يخرج عن حدود هذا واجب االتباع،  ،والتذكير

                                    ق 

، فقد تعهد اهلل تعالى ببيانه، ولن نبيالليس في حاجة إلى بيان من  "حديث اهلل"إن 
 ، فتدبر."حديث اهلل"أكثر بيانا من  "النبيحديث "يكون 

                         القيامة 
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فقول غير صحيح النبي، حديث اهلل، و حديث يشمل  "البيان"مصدر أما القول بأن 
مبين للقرآن. هذا كتاب إلهي ثان نصوص وجوب اتباع لم ينص على تعالى اهلل  ألن

نما  في القرآنترد لفظة "حديث"، أنه لم باإلضافة إلى  الحكيم، معطوفة على النبي، وا 
 اهلل تعالى.كالم وهو ، على رسوله اهلل تعالىالذي أنزله وحي طبيعة البيانا لجاءت 

                                  

           التوبة 

                          

                         يوسف 

                          

                   األعراف 

                                اجلاثية 

 "حديث النبي" في القرآن الكريم:
أن أما  قرآن يتلى.إن الذي يجب أن ي ْعل مه الناس عن رسالة اهلل الخاتمة، قد نزل به 

أنها  ىدعو ، بمرويات، كٌل حسب توجهه المذهبي ،ينسب علماء الحديث إلى اهلل ورسوله
فاألمر يحتاج  ،التي أمر اهلل رسوله أن يبلغها للناسالمبينة للقرآن، و "األحاديث النبوية" 

 ألنه عز وجل القائل:ثبت صحة هذا االدعاء، تقطعية الثبوت عن اهلل براهين إلى 

                                     

                املائدة 

ن لم تفعل فميفهم من  ا بلغت رسالته" استحالة أن يتوفى قول اهلل تعالى لرسوله: "وا 
  إلى يوم الدين. ،واجبة االتباع اهلل شمله محتوى رسالةلم ينص وهناك  ،رسول اهلل

                                

                        األنعام 

 . العم ه، وتفعيلاليشمل تبليغ "النص القرآني" قو الرسالة ن األمر بتبليغ وال شك أ
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األداء العملي لما حفظ كيفية دون أن ي "لنص القرآنيتعالى "احفظ اهلل يعقل أن يوال 
، مع اختالف ون كافةشترك المسلممن وجوه هذا الحفظ أن يو  !!أحكامأجمله من 

وعدد  ،ومواقيتها ،لصالةا ءكيفية أدامثال ذلك: ذه الكيفية، هء في أدا، توجهاتهم المذهبية
 [204ركعاتها. ]انظر كتابنا "المدخل الفطري إلى التوحيد"، ص

حي ثان، مبين للقرآن، ثم ال يعقل أن يأمر اهلل تعالى المسلمين باتباع نصوص و كما 
 اءنصوص بين يدي المكذبين والوضاعين والمنافقين..، ليأتي بعد ذلك علمهذه اليترك 

 حسب توجهه المذهبي؟! كيف واهلل تعالى القائل: الحديث، يغربلونها وينقونها، كل  

                         

                           األعراف 

، وحذرهم من محمد أنزل على رسولهالكتاب الذي لقد أمر اهلل تعالى الناس باتباع 
ثم ال نجد في كتاب اهلل ع غيره، فهل يعقل أن يكون هناك كتاب آخر واجب االتباع، اتبا

قد يّدعون أنه هذا الكتاب الذي الباطل الذي اخترق وجوب اتباعه، في الوقت دليال على 
 ؟!الواجبة االتباع ،النبوية األحاديثحمل 

                                   

                      األحقاف 

كان أسواء  إنه يستحيل اختراق نصوص الوحي اإللهي الذي أنزله اهلل على رسوله،
 ، فتدبر:خاصا برسالة اهلل العالمية الخالدة صر الرسالة، أمصا بأحداث ومواقف عخا

                                

             احلاقة 

أمر باتباع كتب "األحاديث النبوية"!! هو إن األمر بـ "طاعة الرسول"  وال يقول قائل:
ذلك أن اهلل تعالى عندما أمر بـ "طاعة اهلل" نص صراحة على أن هذه الطاعة تتمثل في 

 اتباع الرسول القائم على تنفيذ هذا الكتاب بين الناس. في اتباع كتاب اهلل، و 
فكيف ال الواجبة االتباع بعد وفاته،  "بويةأحاديثه الن"فإذا كان للرسول كتاب حمل 

يد  امن أن تمسه يشير اهلل تعالى إلى طبيعة هذا الكتاب، وال إلى تعهده بحفظ نصوصه،
 ؟!المكذبين والوضاعين والمنافقين
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يكون ليس بالضرورة أن و عن اهلل تعالى وحيه، مقام "النبوة" مقام يتلقى فيه النبي إن 
كالم بين اهلل ورسوله فهناك آيات يفهم من سياقها حدوث  ،"اقرآني ا"وحيهذا الوحي 

بما شاء اهلل أن تتضمنه رسالته القرآن بعد ذلك ثم نزل خاص بأحداث عصر الرسالة، 
 تعالى في سورة التحريم: اهلل قول فتدبر . الخاتمة من هذه األحداث

                                   

                                  

قول النبي: "يفهم من ف         قد من اهلل لرسوله،  "غير قرآني"وحيا  " أن
يشير بعد ذلك  يالقرآنالوحي جه، ثم نزل ازو أينبئه بما حدث من  ،سبق نزول هذه اآلية

 . من هذا الموقف تضمنه رسالته الخاتمةتما شاء اهلل أن إلى 
كذلك إذا تدبرنا سياق اآليات التي جاءت تبين قصة زواج النبي من مطلقة "زيد" 

 يعالج مواقف هذه القصةيتنزل كان  [51-52]انظر: الشورى  قرآني وحيا غير أن نعلم
 فتدبر. الناس كافة،تتضمنه رسالته إلى ما شاء اهلل تعالى أن الوحي القرآني بجاء ثم 

                                  

                                 

                             

        األحزاب 

ص أحداث عصر النبوة إن ما لم ينزل به قرآن، فهو مما يخ  لذلك يمكننا القول: 
عطاء "اآلية القرآنية" ذلك أن  ،وليس من محتوى رسالة اهلل واجبة االتباع إلى يوم الدين

مكانات عصر النبوةد بمعارف قيّ ال يمكن أن ي   عطاء متجدد، أمام تحديات ألنه ، وا 
 على مر العصور. ،الحضاريوالتطور  ،التغيير

                                     

                                

        العنكبوت 

 !حملت الرحمة والذكرى للناس؟نعم، أو لم يكفهم أن اهلل أنزل كتابه "آية قرآنية"، 
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به النبي، عليه السالم، ليس بالضرورة أن  حدثت "حديث"كل على ما سبق، فبناء و 
 لمذهبية، استنادا إلى قوله تعالى:االف رقة و كما يدعي أنصار  ،وحي اهلل تعالىمن يكون 

                       النجم 

محل التي كانت يجد أن القضية من سورة النجم،  [20-2لسياق اآليات ] المتدبرإن 
ة شبهة حسمها، هي قضية "الوحي القرآني"، فلم تكن هناك أيلنزل القرآن التي و نزاع، 

 مع قومه وأهل بيته.  نبيال "حديث"حول صحة أو عدم صحة 
من قرآن وحي من لبيان أن ما تلفظ به النبي  "نطق" مادة يالقرآنالسياق استخدم  لقد
، أي من الحق من آيات األنفس ة"،ي"آية إلهبالكالم  "النطق"ذلك أن عملية تعالى. اهلل 

 .آليات، منها اللسان، تحدث بالمطلق

                            

     الروم 

                     الذاريات 

 اإلنسانن عالذي يصدر كالم اللإلشارة إلى  "،نطق"لمادة ق القرآني استخدم السيا إن
هذا الكالم الذي نطق به اإلنسان له طبيعة خاصة تميزه عن سائر الكالم هو لبيان أن 
 من اهلل تعالى.ألنه بوحي 

                                     

         فصلت 

 "نطق"والتي  ،الخاتمة تهرسال اأن تتضمنهاهلل ي شاء تال "قرآنيالوحي ال"نصوص إن 
بعد ذلك  ييستحيل اختراقها، أو افتراء غيرها، ليأت ،ال يتجزأ كل  بها رسول اهلل محمد، 

 .ها أو ضعفهامن يبحث في صحت

               النمل 

، ألشار اهلل بعد موته ،يتلقى نصوص وحي ثان واجب االتباعكان النبي أن فلو 
 ."القرآنينص ال"كما أشار إلى طبيعة  لنصوص،اه تعالى إلى طبيعة هذ



29 

 

ليس كل و  .القرآنيلنص لتفعيل  ،جملهإن "حديث النبي" مع قومه وأهل بيته، في م
ألحداث تعرض يلم  يقرآننص الالف. "النص القرآني"تضمنه من ربه به النبي  ئما ن ب

 جعلهيتضمنه هذا النص، الذي شاء اهلل أن بالقدر الذي إال ومواقف عصر الرسالة، 
لى يوم الدينفي حياة النبي، وبعد وفاته، و  ،الناسعلى حجة سبحانه وتعالى   فتدبر.  ،ا 

                                    

                          

                             

    األحزاب 

شيء يحل له تبديل ال  ،عن اهلل تعالىبالغ  ،في مقام الرسالة "،النبي"حديث إن 
 صورة من الصور. ةبأي ،أو تغييره ه،من

                                   

                                     

            يونس 

 الرسول:قول تدبر 
"                       " 

آمن بهذا ، ولو اهلل يستحيل أن يتعدى حدود ،الرسالةفي مقام  "،النبي"حديث إن 
حدود اهلل وهو  ، عليه السالم،يتعدى رسول اهللكيف  .أهل األرض جميعاالتعدي 

 لتبليغ رسالته؟! صطفى من اهلل تعالى مال

                           

                        

              

                               

                   اإلسراء 
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مع الناس  بهيتحدث الذي المعتاد، هو كالمه ف، ةبشريطبيعته الب ،"حديث النبي"أما 
 يثبتهاإللهي  فينزل الوحي، يقول فيه برأيهأو الذي قد يتعرض فيه لفتنة، كسائر البشر، و 

 . موقفهله يصحح  وأ

                                 

                        

                     ءاإلسرا 

بصفته له  عليه السالم، وجهه لنبيتعالى عندما وجه عتابه إلى ااهلل نالحظ أن لذلك 
  فتدبر:"، اليةرسال"وليس بصفته  ،"البشرية"

                                   

        آل عمران 

                             

             األنفال 

                             التحرمي 

 !؟فترة بعثته، ال ينطق إال بالقرآنخالل النبي، عليه السالم، كان هل  والسؤال:
 اتكلم بهالتي  األحاديثستنبط منها يستطيع أن ي آليات الذكر الحكيم،المتدبر إن 
ومن أكثر اآليات التي  .هاا جاءت به موضوعاتمتفعيال ل ،وأهل بيته ،قومهمع النبي 

  قوله تعالى:، العمو  القو تفاعله مع رسالته، مبينا لنبي، لب اهلل اخطورد فيها 

                                

                                   

                     الشورى 

وحجم ، بتفعيلها في حياته، وكيف قام النبي فلنتدبر كل كلمة من كلمات هذه اآلية
 تدبر:لن، فهابه عند تفعيله كل كلمة من كلمات تحدثالكالم الذي 

 ، وهي:هذه اآلية الفاء تفريع على اآليات التي سبقت فلذلك:
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مع هذه اآليات  علينا أن نتخيل أننا نعيش مع النبي، عليه السالم، وهو يقوم بتفعيلو 
  . كلمة كلمةقوال وعمال،  ،قومه وأهل بيته

يأمر اهلل  ،الدين ، والنهي عن التفرق فيالشريعةمن بيان أصول وعلى ما تقدم، 
 م كما أمر.  يستقأن ي، امحمدتعالى رسوله 

إلى اهلل تعالى. وهنا نرى رسول اهلل وهو يتحرك بين الناس أمر بدوام الدعوة  :فادع
 معهم عن طبيعة دعوته، ووجوب اتباعه. يتحدث

وهنا نرى رسول اهلل وهو يسير بين . دوام االستقامةتطلب دوام الدعوة يإن  :واستقم
على  معهم عن حالوة االستقامة يتحدثالناس، متمسكا باتباع صراط ربه المستقيم، 

 .، وعن كيفية تحققهاشريعة اهلل
هذا  .اآليات نتكما بيّ "، اهلل مصدرها "كتاباهلل شريعة واالستقامة على  :أمرت كما
يتحدث مع  رسول اهللال نسمع سياق، في هذا الو  من التفرق في الدين.العاصم الكتاب 
 .على أمر اهلل تهالستقامتفعيال  حديثهخالل مسيرته الدعوية، إال كان الناس، 

 ةحكومم تإال إذا كانإن نهي النفس عن اتباع الهوى ال يتحقق  :ع أهواءهموال تتب
. هذه الشريعةحاكي، معتقدات وتصرفات المكذبين بتجاري، وال ت، فال إللهيةشريعة االب
  بين الرسول وقومه، وأهل بيته. وحوارات  أحاديثا، فكري انشاهد حراكفي هذا اإلطار و 

إقامة  يجب عليه يحسب أنه يحسن صنعا،وهو  ،هواهمتبعا المرء يكون حتى ال و 
 على صحة نسبة نصوص هذه الشريعة إلى اهلل تعالىبراهين قطعية الثبوت عن اهلل، ال

  .رسولهإلى وليس فقط 
 كذب على الرسول افتراًء على اهلليكون تكذيب الرسول تكذيبا هلل، وافتراء الوهنا 

  .، تعد على حدود اهللونسبة تشريعات إلى الرسول، لم يأذن بها اهلل
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القضايا اإليمانية  كلمع الناس، عن  "النبي حديث"ويشمل هذا األمر  :وقل آمنت
 وعلى رأسها اإليمان باهلل تعالى وكتبه.

من أصول اإليمان، اإليمان بأن نصوص الشريعة إن  :من كتابهللا بما أنزل 
 .ى في كتاب، هو القرآن الكريمأمر اهلل تعالد ّونت بإلى يوم الدين، قد  واجبة االتباع،

وحي ثان، كان يتنزل على النبي الستكمال  يستحيل أن يترك اهلل تعالى نصوصلذلك 
بين أيدي الوضاعين المكذبين، يحرفونها كيف أحكام القرآن أو لبيان وتفسير آياته...، 

بعد ذلك من ينقب عنها، ويستخرج الصحيح منها، حسب مدرسته في  يليأتشاءوا، 
  صحيح والتضعيف، والجرح والتعديل!!الت

تكذيب  يحملهوها هو رسول اهلل يقيم العدل بين الناس، ال  وأمرت ألعدل بينكم:
بين قائمة التي كانت  "األحاديث"ظلمهم. ولك أن تتخيل حجم  علىفريق منهم دعوته 

 رسول اهلل وقومه، في إطار تفعيل هذا العدل بينهم.
طيع ألصول الفهم الواعي لملة التوحيد يست نبيتفعيل ال وفي إطار هللا ربنا وربكم: 

المستنبط من منظومة اآليات القرآنية  "الحديث النبوي"المسلم أن يعيش مع منظومة من 
 هية، وحقيقة "الربوبية". و لألالتي تحدثت عن حقيقة ا

يوم اإلنسان مسئولية  الرسول، معلنا أن تحدثهكذا  لنا أعمالنا ولكم أعمالكم:
 . قيامة مسئولية فرديةال

لقد بلغ رسول اهلل الرسالة، وأقام الحجة على الناس، وأحيانا  :ال حجة بيننا وبينكم
، بعد أن أصبح تكرار إقامة الحجة عليهم نيابر المكالمكذبين ة عن مجادلمسك كان ي  

 . ، يوم الجمعيوم الحساب ،الكبرالتكذيب، وهذا ، ولينتظروا ثمرة هذا غير ذي جدوى
يمان، األمر الذي ال إلمن أصول ا تعالى، هللاألمر ض يفو إن ت  مجمع بيننا:هللا

 الجمع.يوم ، وفوزه إياهاهلل تعالى نصر واثق في المسلم الإال قدر عليه ي
 يوم يقوم الناس لرب العالمين. :وإليه المصير

توضح تي األمثلة البعض ضيف إلى آية سورة الشورى، السابق الحديث عنها، ون
قراءة نستلهم  ،قراءة القرآنية من الضوء على كيف امزيدالتي تلقي ، و وع هذا الفصلموض

ما اتصف به من مع رسالته، و وتفاعله  حياة النبي، عليه السالم،منها جوانب كثيرة من 
 ، فتدبر:طوال فترة حياته ،خلق عظيم
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                القلم 

عادات ب يتلبسباالستقامة، فلم  ياة رسول اهلل محمد، عليه السالملقد اتسمت ح
خلقه العظيم، ولم يشترك في طقوس تبعده عن توحيد ربه عنها  ترفعالجاهلية التي ي

خ  قبل بعثته.جيدا لقد كانوا يعرفون رسولهم الص العبودية له وحده. وا 

                                     

      يونس 

 تدبر قول الرسول: "                 ." 
لقد بعث اهلل تعالى رسوله محمدا في قوم يعرفونه حق المعرفة، وعندما يحدثنا اهلل 

حجة كان ذلك ه بأخالقه الحميدة، و نعرفو كانوا يتعالى عن هذه الحقيقة فهذا يعني أنهم 
 عليهم. يقول اهلل تعالى في سورة المؤمنون:

                              

                             

 "تعالى:  تدبر قوله           "!؟ 
 صدقهو  ،هلل تعالى تهإخالص عبوديعرفوا ، و خلق عظيمصاحب  اهلل عرفوا رسوللقد 
هذا هل يمكن أن يخرج ولكن،  .، وغيرها من الصفات السامية...وشجاعته ،وأمانته

بكالمه  بـأحاديثالرسول الكريم، صاحب الخلق العظيم، على الناس ويتحدث معهم 
 وأسلوبه الذي عرفوه به...، ويقول لهم:

التي أحدثكم بها، هي أيضا وحي من اهلل، كوحي القرآن تماما في  "األحاديث"إن هذه 
فقط ولم  "وحي القرآن"في  هوجوب اتباعه، إال أن اهلل جعل آيته الدالة على صدق نبوت

 الدعوى؟! . فهل يمكن أن يقبل عاقل صحة هذه"وحي األحاديث"يجعلها في 
نك لعلى خلق عظيم"، منظومة أخالقية شاملة، تغنينا عن  لقد حمل قوله تعالى "وا 

قامت على اجتهادات علماء الفرق والمذاهب منسوبة إلى رسول اهلل،  "مرويات"اتباع 
 . يس منهفي ديننا ما ل دخلن  المختلفة، وما صح منها وما لم يصح، ف
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وغير ذلك من الصفات  ،انةاألمو لصدق قبل بعثته بالقد شهد قوم الرسول له 
أخبارا عن صفاته الخلقية، عليه السالم، وعن حياته الشخصية نقل الرواة فإذا الحميدة، 

أهمية هذه "المرويات" في  فما "منظومة التواصل المعرفي"،وجاءتنا هذه األخبار عبر 
" المحكم وعندنا "النص القرآنيديننا، وما حدث من خالف حول صحتها أو ضعفها، 

 طوال فترة حياتهالرسول التي تخلق بها  ،الذي نستطيع أن نستلهم منه األخالق الحميدة
 ؟!بعثتهفترة وليس فقط 

 وأحاديثهالنبي أخبار عن التراث الديني وننقب في أمهات كتب ما أهمية أن نبحث 
يعلمه  أنما يجب لحية  اصور  تقدممحكمات،  بآيات ،وقد كفانا القرآن عناء هذا البحث

 هذا الرسول الكريم؟!  عن الناس
عن االنزالق  إياها اهلل بآيات محكمات، محفوظة بحفظالمسلمين تعالى لقد أغنى اهلل 

هم بدعوى رسلإلى ها و نسبمغالطات وأكاذيب، ما وقع فيه أتباع الرسل السابقين، من في 
 .ليس منه ما "إلسالما"إلى ونسبوا أنبيائهم، ، فشوهوا صور أنها من عند اهلل

                             

                  البقرة 

                     

                         

    آل عمران 

عن أنبياء اهلل ورسله، عليهم جميعا بآيات تدافع  ،النبيكان القرآن يتنزل على لقد 
 .مالتي وضعها المكذبون في طريقه ،الشبهاتالخالفات، و وترد على أفضل السالم، 

                             

   النحل 

                              

       يونس 

 إن نصوص الشريعة اإللهية نصوص محكمة، يستحيل أن تتحول إلى هوى متبع.
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التي يجب بيت النبوة، ونزلت آيات قرآنية تضع الضوابط ة اإللهية ولقد شملت الشريع
 .مخالفتهاوتحذر من تحكمه، أن 

                              

                         

            األحزاب 

رادة اآلخرة،  قام النبي بتخيير أزواجه عندماهل ف معهن  حديثهكان بين إرادة الدنيا، وا 
الذي يعرفه به قومه ن أيضا بكالمه وأسلوبه معه تحدثفقط، أم أنه  "اآليات القرآنية" ـب

 ؟! وأهل بيته
ذا كان المنطق يقول بأنهو  فهل  ،عليه السالم، قد تحدث مع أزواجه بأسلوبه وكالمه ا 

إذا خرج موضوع الحوار، بين النبي وأزواجه، إلى الناس، وتناقلته األلسن، هل يمكن 
 ه، وحي أوحاه اهلل إليه؟!مع أزواج "لنبيحديث ا"القول: إن ما نقله الناس من 

ذا كان فقد ال يجب عليهن تعديها، قد وضع حدودا ألزواج النبي، "النص القرآني"  وا 
 للنبي نفسه.  اأيضا حدود وضع

                              ميالتحر 

بعد موقف حدث بين النبي وأزواجه، وال شك أن النبي نزلت هذه اآلية ال شك أن 
مع  "النبي حديث"مع أزواجه بكالمه وأسلوبه المعروف عنه، فهل كان  يتحدثكان 
زل القرآن يعاتبه نمن اهلل، ثم  اوحيهل كان  ،اهلل له هأحلشيء والخاص بتحريم  ،أزواجه
 ؟!! له: لم تحرم ما أحل اهلل لك ، ويقولهذا الوحياتباعه على 

 ؟!!هذا الكالم معقولهل 
ن كان مع قومه وأهل بيته،  "يالنب حديث"إن  حقيقة تنطق بها آيات الذكر الحكيم وا 

ال شك أنه  الرسالةكالم النبي في عصر ذلك أن فاعلية له بعد وفاة النبي. ال  أنهال إ
 .عليهعمة اهلل ن، والتحدث برسالتهفعيل نصوص مرتبط بت

                             الضحى 

حديث الوضاعون أن يخترق هل يمكن ف. "فحدثوأما بنعمة ربك "تدبر قوله تعالى: 
 ، فتدبر:بالسراج المنير نبيهوقد وصف اهلل كيف  ؟!فيدّسون فيه ما ليس منهالنبي، 



36 

 

                                   
    األحزاب 

كيف وقد حمل  ؟!اهلل تعالىمن وهو  ،المنير، أن يطفئه المكذبونوهل يمكن للسراج 
  للناس البالغ المبين، الذي جعله اهلل تعالى مهمة جميع الرسل، فتدبر:  اج هذا السر 

                                 

                              

   النحل 

                                     

                            يس 

 مهمة خاتم النبيين محمد، عليه السالم، يقول اهلل تعالى: وعن

                                        

                     النور 

فهل طبيعة وخصائص مرويات الفرق والمذاهب المختلفة يمكن أن تجعلها في دائرة 
 البالغ المبين، الذي شهد اهلل تعالى لرسوله أنه قد أداه على خير وجه؟!

                            العنكبوت 

إن اعتبار مرويات الرواة، التي إن صحت عند فريق لم تصح عند آخر، هي نفسها 
"األحاديث" التي تحدث بها النبي، وهو في مقام البالغ المبين لرسالته، عمل ليس من 

 ذي أمر اهلل رسوله أن يدعو الناس إليه.صراط اهلل المستقيم، ال

              املؤمنون 

لذلك حسم اهلل تعالى هذه القضية ببيان أن رسوله، وهو في مقام تبيلغ رسالة ربه، ال 
نما عن هواه، و  ينطق  عن وحي يوحى إليه من ربه.ا 

                     النجم 
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والوقوف على  ،ء "اآلية القرآنية"مدخلنا إلى استلهام عطا"التدبر" يكون هكذا يجب أن 
ثنائية العالقة بين اهلل تبين جاءت  التيالكلمات ، خاصة تلك اآياتهو  ،كلماتهافاعلية 

 ، فتدبر:ك"، "يستفتونك""يسألون ،ككلمات: "قل"ورسوله، وبين الرسول والناس، 

      :  

                             

                            البقرة 

      : 

                               

                         البقرة 

        :  

                               

                          

                         النساء 

" تدبر قوله تعالى:       " 
لطريق على الذين يّدعون أن اهلل تقطع افي السياق القرآني، ل ،كلمة "قل"لقد جاءت 

ثم ، "األحاديث النبوية" ، اسمهثانتشريعي أوحي إلى رسوله بنصوص مصدر تعالى 
 ، فهل هذا معقول!!وكلماتههو بأسلوبه مصدر الا ذهنصوص  أن يصيغعز وجل أمره 

خير شاهد على أن رسول اهلل لم يتلق من ربه في السياق القرآني  "قلإن كلمة "
فكيف  .ية"القرآننصوص "آيته غير  إلى يوم الدين، ،تباعالواجبة ا ،ةنصوص شريع

بدعوى أنها  ،نصوص رسالتهغير  ،أقواالاهلل يسمح مسلم لنفسه أن ينسب إلى رسول 
  لبيان واستكمال أحكام القرآن؟!! ،اهلل تعالى إلى رسوله اهاأوحي تال"األحاديث النبوية" 

، ولو كان تنزلفي تبليغ رسالة اهلل كما أ  مهمة الرسول  تحددقد كلمة "قل" إن 
وأسلوبه، الستخدم السياق القرآني هو بكالمه  ،رسالةهذه النصوص حق صياغة للرسول 

 التي جاءت تبين استحالة أن يتقول النبي على ربه.، كلمة أخرى غير كلمة "قل"
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             احلاقة 

فليس للنبي، عليه السالم، في مسائل الشريعة اإللهية، طاعة مستقلة عن طاعة إذن 
يغير نصا من ملك أن وال ياهلل تعالى، وال يستطيع أن يفتي إال عن وحي من اهلل تعالى، 

 .متبع وليس مبتدعانصوص رسالته، ألنه 

                                  

         األحقاف 

ى أسئلة السائلين، أو المستفتين، إال بعد أن ينزل اإلجابة عل ال يملكرسول اهلل إن 
، فكيف يجرؤ مسلم أن المشرعأن اهلل وحده هو وذلك لبيان ، تعالى من اهللوحي بها 

رسالته العالمية نصوص شريعة اهلل، و خارج حدود  اتشريعي اينسب إلى رسول اهلل حكم
 عليه السالم؟!" الدالة على صدق نبوة محمد، اآليةالتي جعلها اهلل تعالى "

كشف لنا الصورة نت ،آلية القرآنية"نصوص "ا تدبرفي  ،منهجهذا العلى أساس و 
ة سالر تفعيل رسوال يقوم ببصفته  م، أبصفته بشراكانت أسواء  ،النبي حاديثألالحقيقة 

 .متجددة العطاء إلى يوم الدين ،من آيات اهلل تعالىآية باعتبارها ، ربه

 :في القرآن الكريم "الحديث"
 إنه بحصر مادة "حديث" في القرآن الكريم، يتبين لنا ما يلي:

 القرآن الحكيم. :كالم اهلل وآياتهأنها وردت بمعنى  -0
                                  

   النساء 

                             اجلاثية   

                                

                               

                النساء 
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   " والمقصود بالحديث في قوله تعالى:  "، "الذي  "،حديث اهلل
 يفقهوه، كما قال تعالى:يؤمنوا به، وال أن  ال يريدون أن 

                         الكهف 

                    جمالن 

                         الواقعة 

                       القلم 

                الطور 

 اهلل تعالى."الكالم" كالم  وأحسنحديث اهلل تعالى،  إن أحسن "الحديث"
باعتبارها  ،بعد وفاته ،فلو كان للنبي، عليه السالم، "أحاديث" واجب اإليمان بها

من أصول الدين، لنص اهلل تعالى عليها صراحة، ولحفظها كما حفظ كالمه  الأص
 دبر. وآياته، فت

                                 

                                   

          الزمر 

                                  

           التوبة 

                           

                                 

          الفتح 

في الذي يصدر عن صاحبه  ،بمعنى الكالم الحادثحديث" كلمة "وردت و  -0
 . للحدث الحاضر المعاصر
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: : يقول ابن منظور، في لسان العرب ِديث  د وث: كون  شيء  ..،نقيض  القديمالح  والح 
ق ع. د ث  أ مٌر أ ي و  . وح  د ث  ب رًا .، لم يكن. وأ ْحد ث ه اهلل  ف ح  ْدت  خ  ب رًا أ ي و ج  واْست ْحد ْثت  خ 

د اث ته أ ي بأ ّوله وابتدائه. ..،جديداً   وأ خذ  األ ْمر بِحْدثاِنه وح 
الحدوث: كون الشيء بعد أن لم ويقول الراغب األصفهاني، في مفردات القرآن: 

والمحدث: ما أوجد بعد أن لم يكن، وذلك إما في ذاته، أو إحداثه عند من  ،..يكن
 .أحدثت ملكا حصل عنده، نحو
  .[1]األنبياء/ "تيهم من ذكر من ربهم محدثما يأ"قال تعالى: 

حتى أحدث لك "ويقال لكل ما قرب عهده محدث، فعال كان أو مقاال. قال تعالى: 
 .[2]الطالق/ "لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرا"وقال:  .[00]الكهف/ "منه ذكرا

جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: وكل كالم يبلغ اإلنسان من 
ذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا"، قال عز وجل: حديث وقال  .[3]التحريم/ "وا 

وعلمتني من تأويل "[، وقال عز وجل: 2]الغاشية/ "هل أتاك حديث الغاشية"تعالى: 
  ...، انتهى كالم الراغب. [202]يوسف/ "األحاديث

 يامة:حديث الحق الذي سينطق به الناس يوم القالوتدبر قول اهلل تعالى، مبينا 

                        

   النساء 

 قال تعالى:ف ،ما أشار اهلل إليه في سورة التحريممنها  بأحاديث كثيرةوقد تحدث النبي 

                                   

                                  

افتراء من تعالى االتباع، لحفظه اهلل  حديث النبي مصدرا تشريعيا واجب كانفلو 
 !! ما أنزل اهلل بها من سلطان فيه قصصاألفوا الوضاعين، الذين 

السياق، ال تعني إال الكالم الحادث، الذي يسمعه هذا إن معنى كلمة "حديث"، في 
  .، فتدبرباطالحقا، أو يكون كالما قد و ن قائله، مصدوره لحظة المرء 
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         لقمان 

النبي إلى الناس محرفا، ويّدعون أنه حديث كالم النبي ينقلون ، المنافقونولقد كان 
 رسوله.اهلل و على  كذبيفترون الم الحقيقة أنهالذي سمعوه منه في مجلسه، و 

                                

                         النساء 

 الرسل.قصص األمم، ومواقفها من في سياق كلمة "حديث" وردت و  -7
غير تداول الناس  ،أثرا ماهلل تعالى، ولم يترك له مأهلكه نم ،من األمم المكذبةف
 مر العصور. عبرة للناس علىجعلها اهلل تعالى التي  ،همأخبار 

                                        

            املؤمنون 

قوله تعالى: "تدبر      ". الناس  هاشاهديحياة  للمكذبين كانأن بعد ف
العجيبة التي تلفت نظر هي الحادثة  حدوثةألوا. أحدوثاتجعلهم اهلل تعالى  ،بأعينهم

 .مجامعهم وأنديتهمفي ، مروياتالقصص وال عن طريق لسنألتناقلها االناس، فت

                                    

          سبأ 

فعندما عبر السياق القرآني عن قصص وأساطير الرواة باألحاديث، لم يقصد بها 
نما قصد بها الناس في أحاديث  بها  التي تكلم األحاديثاألمم التي أهلكها اهلل تعالى، وا 

 .حملت أخبار هذه األممو ، الناس، على مر العصور
 :وكان متعلقا بهالك األمم المكذبة، قوله تعالى، لرواةا فمما حملته أحاديث

                الربوج 

                                 

    اشيةالغ 
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فما شاء اهلل تعالى أن يحفظه قصص األنبياء والرسل، ومما حملته ]أحاديث[ الرواة، 
 فتدبر:قرآنيا،  من هذه األحاديث أنزل به نصا

                             

             طه 

اهلل تعالى صحابة رسول اهلل أن يؤذوا النبي، بإطالة المكث في بيته، ألجل  ىولقد نه
 عليه السالم، فتدبر: ،واالستمتاع بـحديثه، االستئناس

                               

                           

                          

                          

                           

         األحزاب 

الرواة عن قصص مرويات و حاديث للتعبير عن كلمة أالسياق القرآني لقد استخدم 
وحي من اهلل  األحاديثهذه نزل بلم ي. فإذا العظاتالعبر و وذلك ألخذ  ة،السابق األمم
بحت تراثا حجة على الناس، وأصلم تعد بما شاء اهلل تعالى أن يحفظه منها، ، تعالى
 ، بل ويمكن أن يفترى، فتدبر.من بين يديه ومن خلفه يأتيه الباطلبشريا 

                          

                         يوسف 

نما هو ، القرآني نصالعن نصا تشريعيا مستقال ليس  "النبي حديث"إن لذلك ف وا 
"حديث اهلل" هو كالم اهلل كما أن ف النص بكلمات النبي وأسلوبه. اهذلعادة صياغة إ

 بحروفه المتعاقبة.  ،شخصيا هالصادر عنفكذلك "حديث النبي" هو كالم النبي تعالى 
ذا كان و  وعلى هذا األساس أطلق اهلل تعالى اسم  ،المسمىوجود االسم يأتي بعد ا 

رسول اهلل وهذا القرآن معلوم  يتوفكتاب على القرآن، و اسم الوأطلق  ،هكتابعلى القرآن 
 .يبدأ بسورة الفاتحة، وينتهي بسورة الناس اإلهي اكتابباعتباره للناس جميعا 
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تناقلتها ألسن طلق "الحديث النبوي" على "مرويات" ي فكيفإذن  ،إذا كان األمر كذلك
 ؟! ولم ت دّون إال بعد ما ال يقل عن قرن ونصف قرن من الزمان الرواة، بعد وفاة النبي

حديثه المكون هو  "هقول"و .قد شمل قوله وفعله نص القرآنيلاأن تفعيل النبي ال شك و 
أما  .يعرفه قومه وأهل بيتهبأسلوبه الذي من كلماته وحروفه التي خرجت على لسانه 

  للنص القرآني. ةعمليفهو الصورة ال "هفعل"
 هحسب شروط نها المحدثون كل  دوّ  من "مرويات" نسبه الرواة إلى النبيما لذلك فإن 

حجة ليست هي "حديث النبي"، الذي كان  الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيففي 
 . كتمال الدينعصر الرسالة، عصر التنزيل وافي الناس على 

 "اهلل كالم"على الناس جميعا إلى يوم الدين، هو  ةإن "الحديث" الذي جعله اهلل حج
 . الذي احتوته نصوص "آيته القرآنية"، الدالة على أن محمدا رسول اهلل

                               

                            

              األعراف 
بقوله فيا ألية جهالة، نا تحديدا قاطعاالرسالة"  ةيحج"حددت اآلية موضوع تدبر كيف 

  " تعالى:           ". 

والنبي، عليه السالم، في  ،االتباعواجب الحجة، وهو وحده  وهاهلل تعالى الم كإن 
 .مبلغ عن اهلل، ليس له من األمر شيءمقام "الرسالة"، 

هو في و أن يحل شيئا أو يحرمه إال بإذن من اهلل تعالى.  ال يستطيع إن رسول اهلل
 :علنها صريحةهكذا أمره ربه أن ي .أو النسيانمعصوم من الخطأ  ،هذا المقام

                           

                           

                        

      املائدة 
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: "مخاطبا رسوله اهلل تعالى قولتدبر                  " الذي ، و
 .إال البالغ المبينرسول وما على ال، وحده الذي يحل ويحرم هو اهلل تعالىيبّين أن 
نما  ،في كتاب اهلل أمرًا باتباع "حديث النبي"جد نال لذلك  أمرًا باتباع د جنبعد وفاته, وا 

إلى  تعالى عن اهلل هالدالة على صدق بالغالذي هو "آية" النبي "القرآنية" " حديث اهلل"
وفرق كبير بين ما يصطلح عليه البشر من مصطلحات ينسبونها إلى دين  .يوم الدين

  .القرآنية" تهالذي حملته "آياهلل كالم اهلل تعالى، وبين 
ة بعد وفا نصوص مصدر ثان للتشريعاتباع وجوب ب لم أجد في كتاب اهلل أمراً ني إن
نما وجدت أمرا باتباع "،ةيو ديث النباحاأل"اسمها  ،النبي غه "النبي" الذي بلّ  ،حديث اهلل"" وا 

طاعة وجوب . كما وجدت أمرا ب[6]الجاثية  نزل، وقام بتفعيله في حياتهبنصه كما أ  
 .[65اهلل ]النساء ةشريععليه السالم، بصفته المنفذ ل ،المعاصرين للنبي

الكتابة  الذي تحدث به هو شخصيا، ونقل بالصوت أو ه"حديث فالن" هو كالم إن
 الذي يحدث كل حرف فيه عقب الحرف الذي قبله. الكالم  المتعاقبة، أيه بحروف

فإن الكالم المنقول يصبح  ]ب[ لفظو  فإذا تحدث ]أ[ حديثًا ونقله عنه ]ب[ بأسلوب
ل عوامل و ، وذلك لدخعلى وجه القطع واليقين ]أ[ليس حديث و  ]أ[لحديث ]ب[ رواية 

 نفسية وفكرية ال مجال هنا لذكرها. 
تبديله معها يستحيل بآلية أما إذا كان حديث ]أ[ مسجال بكلماته وحروفه المعروفة، و 

يقرأ ويسمع حديث ]أ[  هأو يسمعه، ولو بعد حين، فإن ،أو تحريفه، فإن أي إنسان يقرأه
 ين. على وجه اليق

في عصر الرسالة وقد " النبي "حديثقدسية  ،"مرويات" الرواةفهل يمكن أن تأخذ 
تدوين مؤلَّفه على  أمام كل محدث في عصر ةموجود تكانهذه "المرويات"، التي  تقام

الجرح والتعديل شروط أتباع كل فرقة، بل وكل مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة، في 
 والتصحيح والتضعيف؟!

وحديثه وهو في مقام مقام بشريته، في وهو "حديث النبي"، أن نفرق بين  يجب ناإن
المعرضة قومه، بشخصيته مع  تهيمثل حيا بشريتهفي مقام  "حديث النبيـ ". فتهرسال

 . بـ "يا أيها النبي"اهلل وهنا يخاطبه  .نسيان وأخطأ للعوارض البشرية من 
 .  كلمة "النبي" في هذا السياقوالحظ تكرار من سورة األنفال اآليات  هتدبر هذ
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 ومع المؤمنين.  ،لنبي، مع قومه، وأهل بيتهلمواقف هناك آيات أخرى تتعلق بو 
محمدا  ألنذلك : "أطيعوا النبي"، يقولهلل في كتاب اال نجد أمرا الالفت للنظر، أننا و 

 االنبي، يتحرك بين الناس بطبيعته البشرية أيضا، كما بينت اآليات السابقة، وليس مطلوب
 . مقام بشريته من الناس طاعة النبي في

يأتي أمر اهلل بطاعة الرسول: هنا و ، عن اهلل تعالىبالغ مقام فهو  ،أما مقام "الرسالة"
 ، فتدبر:"أطيعوا الرسول"

                                     

                املائدة 

في  آلية حفظهبين الناس إلى يوم الدين، ألنه حمل  اظل "حديث اهلل" قائمسيلذلك 
 صحة نسبته إلى اهلل على وجه اليقين.، وبرهان ذاته

 تأويل الرؤى:في سياق كلمة "حديث" وردت و  -4

                             

                                  يوسف 

فتأويل األحاديث: إرجاع الحوادث إلى أسبابها  .والتأويل: إرجاع الشيء إلى حقيقته
 ، لقوله تعالى على لسان يوسف، عليه السالم:ىتعبير الرؤ ، ومن ذلك بإدراك حقائقها
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                      يوسف  

ثان  ويراد بها نصوص وحي ،في كتاب اهلل "حديث"لم ترد لفظة أنه : وخالصة القول
  كتاب.الستكمال وبيان أحكام ال، تنزل على رسول اهلليكان 

هب من مذاهب الفرقة الواحدة، أن وكل مذفعلى أي أساس يّدعي علماء كل فرقة، 
ثان، هي من محتوى رسالته الخاتمة واجبة  ياهلل تعالى أنزل على رسوله نصوص وح

 االتباع إلى يوم الدين.
يغضبون من يصرخون و والخلف، بل  ،علماء السلفمن لذلك ال غرابة أن نجد 

 !!!السنة النبوية""ار إنكويتهمونه بـالروايات إلى رسول اهلل، هذه ويكفرون من ينكر نسبة 
إذا  ،ألنفسهم بإنكار كثير من الرواياتفيه في الوقت الذي يسمحون يفعلون ذلك، 

 شروطهم في التصحيح والتضعيف، والجرح والتعديل.خالفت 
في وجه مسلم  "،السنة إنكارسالح " واأن يرفعأنصار المذهبية ألنفسهم كيف يسمح ف

 رسول اهلل؟!إلى المذهبية  هم""مرويات بةنس هر انكإل ،بمعصية الرسولويتهمونه 
سنة إنكارًا ل ،ومذاهب الفقهاء المختلفة ،أن يكون إنكار اجتهادات المحدثينفهل يعقل 

 ؟!النبي الحقة
أال يعتبر مصطلح "إنكار السنة" سالحا مذهبيا، يحمله علماء كل فرقة في وجه كل 

 عليها؟!! من تسول له نفسه ترك أو مخالفة مذاهبهم، أو الخروج 
إن ما ورثه المسلمون من "مرويات" منسوبة إلى رسول اهلل، ال يستطيع عاقل أن 

ولكن  ...ينكر احتمال ثبوتها عمن نقلوها، وال أن تكون قد حملت أقواال صحيحة للرسول
الفرق والمذاهب المختلفة، أن حجية دعاة علماء و القضية التي غابت عن كثير من 

نما  حاديثالرواة، وال بأحاديث تثبت بأ ال"الرساالت اإللهية"  ثبت بما تالرسل أنفسهم، وا 
 .صدق بالغهم عن اهلل تعالىثبت ت ،حمله الرسل من "آية إلهية"

أمرهم بطاعة هذا أنه عز وجل ي يعنال يبطاعة الرسول، ف ناسالتعالى فإذا أمر اهلل 
تأخذ للحديث النبوي"، "اباسم باسم "السنة النبوية"، أو  اي وسموهترواة، الالرويات م

 أئمة وعلماء مذاهبهم المختلفة!! تباعأ في قلوبتها قدسي
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وطاعة رسالته إن األمر القرآني بطاعة الرسول أمر بطاعته طاعة مطلقة في حياته، 
الذي ستستمر فاعليته إلى تعهد بحفظ "حديثه"، نجد أن اهلل تعالى قد لذلك  ،بعد وفاته

 . تهبوفا تهالنتهاء فاعلي حديث النبي"حفظ "بيتعهد ولم يوم الدين، 
حاكمة  " الرواةمرويات"جعلوا و نصوص "اآلية القرآنية"، ومنذ أن هجر المسلمون 

عّرضوا أنفسهم لعقاب اهلل تعالى، خاصة وقد اشتكى رسول اهلل قومه  عليها، فقد
 التخاذهم هذا القرآن مهجورا. 

لتشريع إال في عصر الرسالة، حيث با النستقيال  ،و"حديث النبي" ،"سنة النبي" إن
 فترة التنزيل واكتمال الدين.في  ،عن اهلل، ما شاء اهلل أن يوحيه إليه "النبي"يتلقى فيه 

ما شاء قد تضمن "الوحي القرآني" أما بعد وفاة النبي، واكتمال الدين، وتمام النعمة، ف
 الدين.  إلى يوم ،فترة التنزيل واكتمال الدينشريعة من  ،يحفظهاهلل أن 



48 

 

 ةبشري ةعانص "عن النبي الرواية"

من خالل  ،النبي ""حديثعلى أن يتعرف يستطيع كل مسلم وصلنا إلى حقيقة أن إذا 
عصر حياته، أي في في  إياهاتفعيل النبي وقوفه على و  ،تدبره آليات الذكر الحكيم

ذي تعهد اهلل وانطالقا من أن كتاب اهلل، هو "النص" الوحيد ال، اكتمال الدينتنزيل و ال
أحاديث من  أن نعلم أن ما نقله الرواة، فإن علينا ..بحفظه كدين إلهي واجب االتباع

نما "رواية" عن بعد وفاة النبي،  الوحي الذي أمر اهلل باتباعهبإلى النبي ليس  ةمنسوب وا 
  أتاها الباطل من بين يديها ومن خلفها. قدصنعها الرواة وفق توجهاتهم المذهبية، النبي 
لما أجمله النص القرآني من  ،من كيفيات األداء العمليتعالى ما حفظه اهلل  أما
نما تفعيل لما شاء اهلل أن تتضمنه  ،أحكام فليس مصدرا تشريعيا مستقال عن كتاب اهلل، وا 

ي ورثه المسلمون بالتقليد والمحاكاة، عبر "منظومة ذمن "سنة النبي"، وال رسالته العالمية
    ]انظر كتابنا: "المدخل الفطري إلى التوحيد"[ ".التواصل المعرفي
على مرويات تعرض متونها بعد وفاة النبي،  في دين اهلل تعالى،ليس لذلك أقول: 

ن لم توافقه رفضت!! كانت ، فإن وافقته قبلت، و تعالى كتاب اهلل  "سنة نبوية"، وا 
كآية إلهية اكتملت  ،لقد انطلقت هذه الدعوى من قاعدة الفهم غير الواعي لكتاب اهلل

ولم يعرف عصر الرسالة مصطلح "السنة  ،رسول اهللوتوفي  ،نصوصها في حياة النبي
ق تفرّ الفتن الكبرى و النبوية"، أو "الحديث النبوي"، بالمفهوم المذهبي الذي ظهر بعد 

 إلى فرق ومذاهب عقدية وتشريعية. مسلمين ال
البحث  بعدتقوم حجيته  ،قرآني"بوجود "نص" غير "النص ال ونمسلمالفكيف يعتقد 

" أو ةيو "سنة نبحجة، ون اهائل من "المرويات"، فإذا "وافق القرآن" ك وسط كمّ  ،والتنقيب
ال فال "ايو نب ا"حديث   ؟!وا 

  في النهاية سيوافق القرآن؟!هذا "النص"  د إذا كانو الجه هثم ما هي أهمية كل هذ
  ص البشري؟! فهل يعقل أن نترك النص القرآني ونذهب إلى الن

الفرق  فيهايبين رسول اهلل  ،عند فرقة من الفرق اإلسالمية ،ال توجد رواية واحدة إنه
هذه المصطلحات  ،"ية عن النبيو"الروا"السنة النبوية"، و"الحديث النبوي"، بين مصطلح 
 !!للتشريع يثانالمصدر ويدعي أصحابها أنها حملت نصوص ال ،تهبعد وفاالتي ظهرت 
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بالوضع والتحريف، وافتراء الكذب على اهلل  الفرق المختلفة ق "مرويات"ألم ت ختر 
الحديث أن  اءوهل استطاع علم ورسوله، منذ عصر الرسالة وحتى عصر تدوينها؟!

على وجه القطع يصلوا إلى عدد "األحاديث النبوية" التي خرجت على لسان النبي، 
على تشويه الصورة الحقيقة لقرآن" اة قبول "ما وافق أصحاب دعو صر يواليقين؟! فلماذا 

مصدر لقبولهم بن ال مصدر لهما غير "النص القرآني"، وذلك يذلال ،النبيوحديث  لـسنة
 ؟!لقرآنا "ه"مروياتمعرفي ديني، هو أصال من صنع علماء السلف، بدعوى موافقة 

آني للنص القر  "النبي"تفعيل من معناه الحق، وهو  ،"السنة النبوية"مفهوم لقد تحول 
مذهبية ظنية الثبوت عن  "مرويات"إلى بالتقليد والمحاكاة..، كافة ن و نقله المسلمالذي 

لماذا ال نعترف أن هذه "المرويات" فخر؟! آ، إن صحت عند فريق لم تصح عند "النبي"
من  هاختراقبأنه قد تم  وال نتهم الوحي اإللهي ،كغيره من تراث األمم ،تراث ديني

 ؟! وأهل األهواءالوضاعين والمكذبين 
يعلم علم اليقين ، مدارسه المختلفةو  ه،وأدوات هلياتدارس لعلم "الجرح والتعديل" وآالإن 

اختلف فيها علماء الفرق والمذاهب صناعة بشرية، رواة "المرويات" توثيق  عمليةأن 
 اتشريعي امصدر هذه "المرويات" كون تفكيف . يسقط حجيتها، المختلفة اختالفا كبيرا

 !!النبوية"؟األحاديث باسم " ،في الصحفه دونأن ي، أنزله اهلل على رسوله، وأمره اإلهي
وجاءوا  ،فقد كذب بالدينإن من جحد حجية "السنة النبوية"  حديثعلماء ال لقد قال
فماذا كانوا . ذلكيّدعون أنها الدليل على  ،يحفظها الصغير قبل الكبير ،بآيات قرآنية

  لدين"؟!!كذب بافقد "يقصدون بقولهم 
يقصدون الدين الذي كان عليه رسول اهلل وصحبه الكرام، قبل ظهور الفرق كانوا هل 

التي  هذه المنظومة الروائية،أم الدين الذي أقامته كل فرقة على  والمذاهب المختلفة؟!
 ؟!يدعون أنها "السنة النبوية" واجبة االتباع

ذا كان آليات الذكر الحكيم المبينة بوية" هي "السنة الن" المنظومة الروائيةت هذه "وا 
كعلم  بعلوم أخرى في هذا البيان، واستلزم األمر االستعانةفلماذا لم يكتف بها وحدها 

فرق ح فقهاء الو دون شر  وحدها،وفاعليتها  هذه "المرويات"أين إذن دور ف التفسير والفقه؟!
إذا كانت حقا رويات" مال"بمتون هذه سلف، والخلف، لماذا لم يكتف علماء ال !ومحدثيهم؟

أليس من  والمكملة ألحكامه؟! ،المبينة للقرآن ،"السنة النبويةأو " ،"األحاديث النبوية"هي 
 ؟!يبينه إلى من "البيان النبوي"المفترض أال يحتاج 
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وحدها فتكون وأفعاله وتقريراته،  نبي: أقوال الحملتهي التي  مرويات"ال"أليست هذه 
الشروح التفاسير، وكل هذه فما حاجتنا إلى كل هذه إذن  امه؟!لبيان القرآن وأحككافية 

ثم إذا  !؟التي أضاعت وحدة األمة وخيريتها ،والتأويالت المذهبية ،الفقهيةالخالفات هذه و 
عتبرون أنفسهم الفرقة الوحيدة ي ،علماء ودعاة كل فرقةرى بعد كل هذه الخالفات، ننحن 

 ضالة!!فرق فما عداهم و  الناجية،
مع  تتفاعل ،يحملون تخصصات وخبرات علميةالفرق من هذه علماء من  ناجدو  إذاف

ما  "مرويات" نوم ،الفقهيةينطلقون من قاعدة مذاهبهم راهم ن نا، فإنالعصرمقتضيات 
 !! "الكتاب والعترة" وأالكتاب والسنة"، ـ "التمسك برافعين راية  ،أنزل اهلل بها من سلطان

 عالما جدتكاد ت الالمية، على مستوى الفرق المختلفة، انظر إلى منابر الدعوة اإلس
علم في مؤسسته تولد فيه، و  الذيالفقهي  مذهبه وفق فتواه خرجت وقد إال مسألة في يفتي

ذا. به العمل وأهله نفسه وألزمالدينية،   فإن المقارن الفقه في التخصص أهل من كان وا 
أما إذا  .عليهم الخروج له يحل ال ،بهمذه أئمة اجتهاد بدائرة ومرتبطا مقيدا يظل رأيه

كان من أهل االجتهاد وجاء برأي جديد غير مسبوق، فإنه سيجد أئمة وأنصار المذهبية 
 ! ؟ذلك فيالسلف  علماء منأحد  سبقكهل : يقولون له

بين و  ،الذي ال وجود له إال في حياة النبي "لقد أدى الخلط بين "الحديث النبوي
، ثم د ونت بعد ما ال يقل عن قرن الرواةى النبي، التي تناقلتها ألسن "الرواية" المنسوبة إل

 وعلى رأسها: ، أدى هذا الخلط إلى مصائب جمة، وفاة النبيمن قرن ونصف 
إلضفاء  ،على هذه "المرويات"، و"السنة النبوية" ،مصطلحي "الحديث النبوي"إطالق 

منه  ونسمعي، مع رسول اهلل ونعيشيإليهام أتباع الفرق المختلفة أنهم الشرعية عليها، و 
 !!"سنته"أي  ،ما يفعله همبأعين ْونر ي، و "حديثه"أي  ،هكالم

على مستوى الفرق  ،أن ينشأ خالف كبير بين علماء الحديثلذلك كان من الطبيعي 
 علماء "أهل السنة" إلى مذاهب:ينقسم ف. "نبويةالسنة ال"تعريف والمذاهب المختلفة، حول 

أو تقرير، مما  ،أو فعل ،كل ما صدر عن النبي من قول: "األصول علماءهي عند "ف
  يصلح أن يكون دليال لحكم شرعي.

أو فعل أو تقرير، أو  ،ثر عن النبي من قول: كل ما أ  "علماء الحديثهي عند "و 
لقية أو ِخلقية صفة   دل ذلك على حكم شرعي أم ال.أ، سواء خ 
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ولم يكن على سبيل  ،ثبت عن النبيكل ما المذاهب المختلفة:  فقهاءهي عند و 
 .على تركه على فعله، وال يعاقبالمرء ما يثاب ، أي اإللزام

  !!على سنة الخلفاء الراشدين"السنة النبوية" وهناك من أطلق 
 !!أئمة أهل البيتكل ما ثبت عن  فهي: ،"الشيعة" دأما "السنة النبوية" عن

 "السنة"تخدمون مصطلحي سي في القرن الثاني الهجري كان علماء السلفو 
  !!لتزكية شخص على آخر و"الحديث"
 :والتعديلفي كتابه الجرح  هـ[310]ت أبي حاتم الرازي،ابن يقول 

ومنهم من هو  ."الحديث"إمام في  "السنة"فمنهم من هو إمام في  :"الناس على وجوه
ليس بإمام  "الحديث"ومنهم من هو إمام في  ."الحديث"وليس بإمام في  "السنة"إمام في 

مام في  "السنة"فأما من هو إمام في  ."السنة"في    ."فسفيان الثوري "الحديث"وا 
مام و  ،"السنة"مام إوالغريب أنهم لم يبينوا لنا الفرق بين  فإذا نظرنا إلى  !!"الحديث"ا 

 . هم المذهبيةمقاصدحسب  ااختالفوجدناه  ات،مصطلحهذه الحول لخالف أصل ا
النبي، الذي أمر اهلل سنة بحثوا عن ا بحثوا عن "السنة النبوية" عندم ،فعلماء الحديث

كل ما يتصل به من سيرة وخلق، وشمائل وأخبار  عنه فنقلواالمؤمنين أن يتأسوا به، 
لم يقل أحد منهم أن ما ومع ذلك،  .شرعًيا أم ال ثبت ذلك حكًماأوأقوال وأفعال، سواء أ

بدليل إقرارهم واعترافهم بالخالف بينهم، حول وحي مقدس كوحي القرآن، عن الرواة نقلوه 
 !!"مروياتال"هذه صحة وعدم صحة 

 "المشرِّع  " ،النبيسنة بحثوا عن  ، فعندما بحثوا عن "السنة النبوية"علماء األصولأما 
بأقواله وأفعاله  نواتعاأن اهلل تعالى قد فوض النبي في التشريع، لذلك بمنهم  اإيمان

  .ألحكام وتقررهاالتي تثبت ا وتقريراته
وتشهد بذلك أزمة  أن أصول مذهبه وحي من اهلل تعالىوأيضا لم يقل أحد منهم 

 التخاصم المذهبي القائمة بينهم!!
أقواله الذي ال تخرج النبي، سنة عن  : بحثوا، وجدناهمعلماء الفقهفإذا ذهبنا إلى 

  .غير ذلك أو إباحًة، أو ،أو حرمةً  ،شرعي وجوًبا أفعاله عن حكمو 
ليكم و    يبين كيف تعامل علماء السلف مع لفظة "السنة" في اجتهاداتهم الفقهية.مثاال ا 

 قوله تعالى: "ويقيمون الصالة": ، عند تفسيره مالكي المذهبوهو ، القرطبييقول 
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عند الجمهور، وأنه ال إعادة على تاركها.  "سنة"، وهي ةإقامة الصالة معروف" -2
تركها اإلعادة، وبه  وعلى من واجبةوابن أبي ليلى هي  وعند األوزاعي وعطاء ومجاهد

 ."قال أهل الظاهر
تركها عمدا أعاد الصالة، وليس ذلك  وقال بعض علمائنا كما هي: منويقول: " -1

نما ذلك    ."السننـلالستخفاف بلوجوبها إذ لو كان ذلك الستوى سهوها وعمدها، وا 
، وما أخرجه الدارمي "السنة"من ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه ويقول: " -3

إذا توضأت فعمدت "قال: قال رسول اهلل:  ...،في مسنده قال: حدثنا محمد بن يوسف
إلى المسجد فال تشبكن بين أصابعك فإنك في صالة. فمنع الرسول في هذا الحديث وهو 

تبين معنى  وهذه السننثم قال:  ."وجعله كالمصلي ،صحيح مما هو أقل من اإلسراع
 .ه تعالى: "فاسعوا إلى ذكر اهلل"قول

ما "سنة"وركعتا الفجر إما ويقول: " -4 ما "فضيلة"، وا  ، والحجة عند "رغيبة"، وا 
 !مذاهب المختلفة!ال"السنة" بين هذه لفظة انظر وتدبر موقع . "التنازع حجة السنة

ديث حــوأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لويقول: " -5
رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة  وحديث رفاعة بن ،أبي هريرة

الركوع  اإلحرام. وقال بعض أصحابه: الرفع عند اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع من
ن من لم يرفع يديه فصالته باطلة، وهو قول الحميدي، ورواية عن األوزاعي.  [واجب] وا 

 الم: واحتجوا بقوله عليه الس
أخرجه البخاري. قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه " صلوا كما رأيتموني أصلي"

  ."يفعل، ألنه المبلغ عن اهلل مراده
اختلف حولها  ،رفع اليدينمن أحكام الصالة، وهي  ،فقطمسألة واحدة فها هي 

لك من وسندهم في ذ، عدم بطالنهاقول بيمن و  ،بطالن الصالةالفقهاء بين من يقول ب
  : "صلوا كما رأيتموني أصلي"!!المشهورةالرواية  ،النبوية" السنة"

كما حفظ لم ي حفظ "حديث النبي" ن أ لقد أثبت الواقع المؤسف لـ "علم الحديث"،
وأن ما نسبه الرواة إلى النبي من "مرويات" ما هو إال  [القرآن الحكيم] "حديث اهلل"
ع أحد لم يدّ الحقيقة أنه ، و حسب توجهه العقدي كل  ، دونها المحدثون من الرواةاجتهادات 

 على وجه القطع واليقين.  ،الذي خرج على لسانه ،نه هو "حديث النبي"منهم أن ما دوّ 
 ة، من كل تزوير وتحريف لحق بها.الديني اتتحرير المصطلحبد من  لذلك كان ال
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 "السند الروائيت "الإشكا

لى لسانه، وسمعه منه قومه وأهل بيته، إذا إن "حديث النبي"، الذي خرجت كلماته ع
عنه ونقله  ،، ورواه أحد من الصحابةه، وتحت إشرافاتهلم يدّون في الصحف في حي

نما "رواية" الصحابي عن النبي. على  شاهدخير و  آخرون...، لم يعد "حديث" النبي، وا 
السند "اسم ب ثما ي عرف في علم الحدي ،النبي "حديث"الرواية" عن النبي، ليست هي "أن 

"سند روائي"، يحمل سلسلة في أمهات كتب الحديث دون "، فال توجد "رواية" الروائي
 الرواة الذين نقلوها حتى عصر تدوينها. 

فإذا كان "حديث النبي" قد دّون في حياة النبي، كما يدعي "أهل الحديث"، فمن 
عن فالن عن فالن.. عن  البدهي أال يكون لهذا الحديث "سند" يحمل أسماء الرواة: فالن

رسول اهلل أنه قال كذا وكذا. ذلك أن فالن وفالن هؤالء ال دور لهم أصال في رواية 
الحديث، ألن النبي، عليه السالم، في هذه الحالة، يكون قد دّون "حديثه" مباشرة دون 

دون  أمر رسول اهلل بتدوين كتاب اهلل تعالى في حياتهكما وسيط بينه وبين تدوينه، تماما 
وسيط بينه وبين ربه، أو بينه وبين الناس، فهل رأينا في كتاب اهلل آيات يسبقها سلسلة 

 من الرواة تنتهي عند رسول اهلل؟!!
النبي الذي خرج على لسانه، و"الرواية" عن النبي التي اختلط  "الفرق بين "حديثإن 

حتاج ال ي"حديث النبي" أن  ة،او كالم النبي بـكالم الر اختلط فيها فيها الحق بالباطل، و 
ألن الرواي، والمحدث، هو النبي نفسه، فإذا أمر بتدوين حديثه إلى سند روائي، مطلقا 

الرواة في هذه الحالة؟! أما إذا د ّون "الحديث"  وتم ذلك تحت إشرافه، فأين مكان ودور
 .بعد وفاة النبي، فمن المنطقي أن يكون له "سند" يحمل أسماء الرواة الذين نقلوه

: هو المحدث آلخروا ،النبيله طرفان: األول: هو "السند الروائي" إذا تخيلنا أن إننا  
نا سنكون أمام عدد من الرواة فإن، بعد وفاته "الحديث" المنسوب إلى النبي نالذي دوّ 

من  ،وقوف على أحوالهميصعب الشفاهة قبل تدوينها، عن النبي الذين نقلوا "الرواية" 
أو  "المؤرخيستطيع "، خاصة بهممدونات لعدم وجود وذلك بط، حيث العدالة والض

 .اوعدم تحريفه"الرواية"  ههذللتأكد من صحة نقل  ،" أن يرجع إليهاالمحدث"
ال إلى آخرين، ف هبنقل منهممجموعة  تقامبأ ذ ٍن واحدة، فإذا  "خبرالالناس تسمع " إن
 . هتفكير  ةقيوطر ثقافته،  حسبواحد كل يرويها  على هيئة رواياتنقلونه سي مهشك أن
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الكالم المنسوب إلى ، أي حملوا المتنهو سلسلة الرواة الذين  :"الروائي "السندإن 
 وغير ،فالن عن .أنبأنا...، حدثنا، أخبرنا.. مثل:مختلفة، صيغ أداء عن طريق  النبي
 "السند"هذا كثرت حلقات  مسرح األحداثعن بعدت طالت الفترة الزمنية، و وكلما  ذلك.
 ." قبل تدوينهمتنه" احتمال تحريفوزاد 

. وهذه اكذب ناكلواقع لم يطابق اإذا فمطابقًا للواقع،  جاءإذا صادقا يكون الخبر إن 
المطابقة لها قرائنها وأدلتها المثبتة. ذلك أن الراوي إما أن ينقل الخبر عن مصدره بصورة 

المسافة الزمنية بين  مائة في المائة، أو بصورة غير صحيحة. وكلما بعدت ،صحيحة
 يناإلصل يقد و الخبر من الصعب التثبت من صحة كان  ،اإلخباريين ومسرح األحداث

الكالم المتحدث به شفاهة يكون متصال بين المتكلم والمستمع اتصاال ذلك أن  !!محرفا
 مباشرا وقت األداء فقط. 

فإذا انفصل ]ب[ عن فإذا رمزنا للمتكلم بالرمز ]أ[ ولمجموعة المستمعين بالرمز ]ب[ 
]أ[ وباعد الزمان بينهما، فإن دقة ضبط ]ب[ في نقل حديث ]أ[ بكلماته وحروفه إلى 

بين ]أ[  ةالزمنيالفترة مجموعات أخرى مثل ]ج[ و] د[ تتوقف على عوامل كثيرة أهمها 
توجهات هل لهم و]ب[ ومدى ما يتمتع به أفراد الحلقة األولى ]ب[ من قوة الذاكرة، و 

وأيضا طبيعة  ؟!يمكن أن تؤثر على نقل حديث ]أ[ بالتحريف أو التبديلمذهبية 
 وأهميته، وعدد كلماته.  ،الموضوع

وما ينطبق على المجموعة ]ب[ ينطبق على المجموعات ]ج[ و] د[... إلى آخر 
سلسلة رواة حديث ]أ[. لذلك ال يمكن أن تتساوى قوة اإللزام الواجبة على المجموعة ]ب[ 

ث ]أ[ الذي استمعته منه مباشرة، مع كل من ]ج[ و]د[ هؤالء الذين لم في قبول حدي
نما روي لهم عن طريق المجموعة ]ب[.  حديثيسمعوا   ]أ[ منه مباشرة، وا 

أما إذا كان كل من ]ج[ و]د[ من المعاصرين لـ ]أ[ وبإمكانهم التحقق من صحة ما 
ألي سبب من  ،لوا ذلكثم لم يفع ،نقلته المجموعة ]ب[ عنه، بالرجوع إليه شخصيا

األسباب، فإن مسئولية العمل بهذه الرواية المنقولة عن ]أ[ تقع على عاتقهم هم، خاصة 
 إذا كانت هذه الرواية تحمل أمرًا يتعلق بأحكام الشريعة اإلسالمية.

يصبح من حق المعاصرين لـ ]ب[ الذين حديثه، المجموعة ]ب[ نقلت و  ،]أ[ يإذا توفف
يمكنهم الرجوع إليه للتأكد بحيث  ،حديث ]أ[، وال كانوا معاصرين لهلم يسمعوا مباشرة 

 حقهم أن يتشككوا في رواية ]ب[ عن ]أ[. يصبح من حديثه، نقل ]ب[ لمن صحة 
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إثبات صحة حديث ]أ[ بمسألة إحسان الظن بالمجموعة ]ب[ لنا في وال عالقة 
]ب[ وأصبح المرجع  يفإذا توف .أو بضبطهم لكلمات ]الحديث[ الذي نقلوهوعدالتهم، 

الوحيد المعاصر في نقل حديث ]أ[ هو الحلقة الثانية ]ج[ نقال عن ]ب[ فأيضا يحق 
للمعاصرين لـ ]ج[ أن يزداد تشككهم في صحة الرواية عن ]أ[ الذي لم يعاصروه، ولم 

نما ن قل إليهم ]حديثه[ رواية عن ]ب[.   يسمعوا منه، وا 
 أي عن مسرح األحداثعن المجتمع ]أ[  "ائيالسند الرو "كلما بعدت حلقات  ،وهكذا

تعقدت مسألة التثبت من صحة األخبار المنقولة شفاهة عبر هذا السند الروائي إلى أن 
تصل إلى درجة ال يمكن عندها القول بأن هذه الرواية المنقولة عن ]أ[ هي حديثه يقينا 

 برهان من اهلل تعالى يثبت صحة ذلك.إال إذا كان لدينا 
اإللزام في اتباع ما نقله الرواة من أخبار ال تقوم فاعليتها إال في عصر ن قوة إ

ذهب إلى أن يرواية الحدث نفسه، حيث يمكن للمرء إن أراد أن يتحقق من صحة ال
  وهنا يظهر صدق الراوي أو كذبه. ،من صحته تحقق بنفسهويمصدر الخبر 

 [برواية منقولة عن ]ب فهل يعقل أن تقول لي سأخبرك بحديث ]أ[ فإذا بك تأتي لي
أن ]أ[ قال كذا وكذا، في الوقت الذي ال يمكنني فيه الرجوع إلى هؤالء  ،د[]و  [ج] و

  !!ألنهم فارقوا الحياة ،الرواة للتأكد من صحة هذه الرواية
 على تزييف الحقائق عن طريق "السند الروائي":نعطي مثاال 

قيموا شهادتهم على صدق نقلهم خبر ي إن إخوة يوسف، عليه السالم، عندما أرادوا أن
 :عليه السالم ،استبقاء العزيز ألخيهم، بتهمة سرقة صواع الملك، قالوا ألبيهم يعقوب

 . "وما كنا للغيب حافظين ،وما شهدنا إال بما علمنا"
أي متن الرواية  :أرشدوا أباهم إلى البراهين الدالة على صدق الخبر المنقوللقد 

والعير التي أقبلنا  ،واسأل القرية التي كنا فيها"فقالوا:  ،د الروايةأي سن :وأمانة النقلة
نا لصادقون ،فيها  . "وا 

كان الخبر بالنسبة ألبيهم مقترنا بآلية التحقق من صدقه وصحته. أما بالنسبة لنا لقد 
اليوم، فما كان لهذه القصة أن تأخذ حجيتها في قلوبنا لوال أن اهلل تعالى هو الذي أخبر 

عدالتهم أو من  ال سبيل لنا للتثبت منمن غير سند من رواة، في كتابه الحكيم، بها 
 . ذه القصةه حداثضبطهم أل
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صدق وصحة روايتهم إلى شهادة المعاصرين  لقد أحال إخوة يوسف أمر التثبت من
لموضوع هذا الخبر، ذلك ألن أباهم لم يعد يثق بهم وال في أخبارهم. ولكنهم صدقوا هذه 

 ما رووه من خبر أخيهم. المرة في
 صحة الخبر، إما بوحي من اهلل تعالى أن يتحقق من ،إن بإمكان يعقوب عليه السالم

سؤال القافلة  وسؤال أهل القرية، أو ،أو بالسفر إلى المنطقة التي حدثت فيها هذه الواقعة
 التي كانوا في صحبتها، فاألمر يرجع إليه. 

القصة، فإن المتحدث ]أ[ هو يوسف عليه السالم فإذا طبقنا مثالنا السابق على هذه 
 و]ب[ هم إخوة يوسف ]أي الرواة[ الناقلون لحديثه، و]ج[ هو أبوهم المتلقي للخبر. 

وعلى الرغم من أن إخوة يوسف على يقين بحقيقة ما حدث، وأن موضوع الخبر الذي 
ألسباب عدة  ن من حق أبيهم أن يشك في صدق هذا الخبرفإنقلوه ألبيهم حقيقة واقعة 

 كما ذكرنا من قبل. 
إنه بدون األدلة والبراهين المعاصرة للحدث، والتي يمكن ليعقوب عليه السالم ]ج[ أن 

خوة يوسف إليمكن  يتحقق عن طريقها من صحة الخبر الذي نقله إخوة يوسف ]ب[ ال
سند ]ب[ إلزام أبيهم ]ج[ بتصديقه. وعلى الرغم من أن ]ب[ و]د[ و]هـ[... إلى آخر ال

ن احتمال تحريفهم للكلم عن فإكلهم يمثلون الحلقة األولى المعاصرة والناقلة للحدث، 
 مواضعه قائم. 

ولم  ،ق هذا الحدث بالتدوين الفوري وقت والدتهثّ ولم يو   ،...[ه[ و]د[ و]فإذا توفى ]ب
الحلقات التالية لهذا السند  يتول اهلل تعالى حفظه، يصبح احتمال التحريف أكبر في

 لروائي الحامل لهذا الحدث.ا
ودليل ذلك أن قصة يوسف، عليه السالم، قد ذكرها العهد القديم ]اإلصحاح السابع 
والثالثين من السفر األول، التكوين[ بتفصيالت بعضها ال يليق بمقام النبوة، كما أنه 

 همة قد جاء القرآن بذكرها. مأغفل حقائق 
نت تراود يوسف، عليه السالم، كل يوم. وذات امرأة العزيز كا فيحكي العهد القديم أن

، فدعت أهل بيتها وقالت "وهرب فخرج إلى السوق"يوم تعلقت بقميصه فتركه في يدها 
فلما رفعت  ،لهم: انظروا إنه أتانا رجل عبراني ليفضحنا، ألنه دخل عليَّ يريد مضاجعتي

 . "وهرب إلى السوق"صوتي وهتفت ترك قميصه في يدي 
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العزيز قميص يوسف، عليه السالم، عندها حتى دخل سيدها البيت وحفظت امرأة 
فلما سمع سيده كالم امرأته استشاط غيظا فأمر به سيده  فقالت له مثل هذه األقاويل.

 إلى آخر هذه الرواية المفتراة.  ،كان أسرى الملك فيه محبوسين.. فقذف في الحبس الذي
كرت واقعة لم تحدث في حقيقة األمر والمتدبر لهذه الرواية المفتراة يجد أنها ذ

همة حدثت، وهي أن كال مهروب يوسف، عليه السالم، إلى السوق. وتغفل واقعة  وهي
قد بذل أقصى جهده في التسابق حتى لحقت امرأة العزيز  ،يوسف وامرأة العزيز ،منهما

 بيوسف عند الباب حيث وجدا سيدها، وذلك بعد أن قطعت قميصه من الخلف. 
تذكر رواية العهد القديم شهادة الشاهد من أهلها الدالة على براءة يوسف من كما لم 

بعد أن قطع بصدق  "إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم" :هذه التهمة وقول سيدها لها
كما ذكرت الرواية أن العزيز حبس يوسف بعد أن كذبه وصدقها، بينما  يوسف وكذبها.

 القرآن يذكر عكس ذلك.
 "منظومة التواصل المعرفي"ه تالذي حمل "السند الروائي"لبيان أن  إن هذا مجرد مثال

باطال، ولوال أن اهلل حفظ ميزان الحق في كتابه الحكيم التبع الناس ما أو  ّقاقد يكون ح
صلنا من قصة يوسف عليه السالم إال ما نقلته يم لنقلته لهم هذه المنظومة من باطل، و 

  خرافات وأكاذيب القصاصين. من ،لنا مرويات أهل الكتب السابقة
طبيعة البشر يحرفون الكلم عن مواضعه، خاصة ما كان دينا إلهيا وشريعة  هيتلك و 
 االتباع. واجبة

يحمل برهان صدقه في ذاته فال بد أن يحمل شريعة إلهية إذا كان إن "السند الروائي" 
  وليس باجتهادات المحدثين، ومدارسهم في الجرح والتعديل.

بحروفه المتعاقبة، أي  ،الكتابة كالمه الذي ن قل بالصوت أو هو ،فالنحديث  إن
الذي يحدث كل حرف فيه عقب الحرف الذي قبله. أما إذا نقل كالم ]أ[ شخص  كالمه

آخر ]ب[ بأسلوبه هو ولفظه، فإن هذا الكالم المنقول يصبح في حقيقة األمر رواية ]ب[ 
 يقين، لتدخل عوامل كثيرة في هذا النقل. كالم ]أ[ على وجه القطع والبعن ]أ[ وليس 

استخدام غير  "الحديث النبوي"مصطلح استخدام علماء السلف فإني أرى أن لذلك 
كلمة كلمة  النبي، حديث الذي خرج على لسانالألنه في حقيقة األمر ليس بصحيح، 
نما هو   ، والفرق شاسع. ..منسوبة إلى النبي "رواية"وا 
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. األمواتال يقبل القاضي شهادة ، لذلك المعاصر للحدثهو الحاضر  "لشاهدا"إن 
وهو علم ال يعلم حالهم إال اهلل تعالى، أموات، عدالة وجرح نقيم علما يبحث في فكيف 

 هم الرواة الذين حملوا "السنة النبوية" واجبة االتباع؟!!  همأنبدعوى  ،"الجرح والتعديل"
هو أن يحمل  ،ة الشاهد للحدثإن الشيء الوحيد الذي ي ستثنى منه شرط معاصر 

هد رسول اهلل، ولم نشهد اعلى مر العصور. فنحن لم نش ،الحدث نفسه حجيته في ذاته
نزول القرآن، بل ولم نشهد عصر الرسالة أصال، ومع ذلك نؤمن إيمانا يقينيا بأن هذا 

على أي أساس فالذي أنزله على رسوله محمد في عصر الرسالة،  القرآن هو كالم اهلل
  ؟!هذا قمنا إيمانناأ

منظومة في " يستحيل أن نقول: هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، إال إذا كنا أعضاءً 
مع أهل الديانات األخرى في اتباعهم ما وجدوا عليه  ىألننا بذلك نتساو  "!!اآلبائية

الديني خاصة  ناأن تتساوى حجية أمهات كتب تراثإذن عندنا مانع وال آباءهم بغير علم، 
 !!كتاب اهلل تعالىمع حجية  ،مرويات المنسوبة إلى رسول اهللكتب ال

 متجددة، في ذاتهابرهان صدقها تحمل  "آية"على كونه  امتق كتاب اهللإن حجية 
صحة نسبة القرآن إلى بحسب مقتضيات وتحديات كل عصر. إننا عندما نشهد  عطاءال

كتاب يّدعون أن حجية الذين  أما .فشهادتنا هذه شهادة معاصرة لعطاء القرآن ،اهلل تعالى
فإنما يقولون ذلك لعلمهم اء القرآن ورواته، متصل الحلقات بق رّ  "السند الروائيـ "ثبتت باهلل 

فهل يعلمون أنهم بادعائهم هذا  سقط علم الحديث كله. "السند الروائي"أنه إذا سقط 
 حسنون صنعا!!آية إلهية، وهم يحسبون أنهم يباعتباره  تهفاعليفقدون كتاب اهلل ي  

ن  منظومة "التي حملتها  ،الحقائق العلميةمما ي ستثنى منه معاصرة الشاهد للحدث وا 
من علوم اآلفاق واألنفس. ذلك أن حلقات هذه العلوم ال تتواصل، وال  "،التواصل المعرفي

حمل دليل صحتها في وهي تتعطي نتائجها اإليجابية في كل عصر، إال ال و  ،تتفاعل
 :، فتدبرذاتها

                                      

        فصلت 

ق  : "تدبر قوله تعالى تَّى ي ت ب يَّن  ل ه ْم أ نَّه  اْلح  في قوله تعالى معنى الشهادة أيضا و  "،ح 
ل ى ك لِّ ش ْيٍء ش ِهيدٌ " بِّك  أ نَّه  ع  ل ْم ي ْكِف ِبر   . "أ و 
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ما يشهد بذاته  "منظومة التواصل المعرفي"دليل على أن اهلل تعالى سيحفظ من وهذا 
آيات الذكر ه تالقرآن حق، والرسول حق، وكل ما حملهذا اهلل تعالى واحد أحد، وأن أن 

 .واجب االتباع حقالحكيم من شريعة إلهية 
في وذلك  ،شهادتهإن معاصرة الشاهد للحدث هي األصل الذي تقوم عليه حجية 

الدارس لكتاب اهلل يعلم علم اليقين أن نقل ف األموات.وليس في عالم  ،األحياءعالم 
األخبار، وتوثيق المعامالت، وتنفيذ العقوبات، يقوم على شهادة الشهود الذين عاصروا 

زيفين للحقائق، أن يقطع الطريق أمام المحتى وعاينوا الوقائع بأنفسهم، األحداث، مسرح 
  !!ال وجود لهم ،أو ألشخاص مختلقين ،ألموات اروائي اسنديضعوا 

فإن قال ال  !: هل رأيت الحدث بنفسك؟الناقل للخبر ،إن القاضي إذا سأل الشاهد
الشاهد من القضية  ولكن فالنا هو الذي رآه، فإن القاضي سيستبعد على الفور هذا

 . تهشهادليدلي بويستدعي من رأى الحدث بنفسه، 
ما يتعلق بأمور الدنيا، فكيف إذا  فإذا كان هذا هو حال توثيق األخبار والشهادات في

عن علماء السلف حتى  المسألةهذه غابت هل ف !؟دين اهلل تعالى وشريعتهتعلق بت تكان
  بها؟!!الخلف  نذكرو نأتي نحن اليوم 

ذ افتراء، "أسانيد"، يدعم بها شهد بتم الحديث، و ، وعلا كان تاريخ المذاهب المختلفةوا 
وستأتي األمثلة على ذلك، فكيف يقيم مسلم عن رسول اهلل، تواتر مروياته كل فريق 

إيمانه، بوجود نصوص مصدر تشريعي إلهي ثان، باسم "األحاديث النبوية"، قد قامت 
ن طبيعة عتعلم الدرس ن"السند الروائي"؟! لماذا لم حجيته عند علماء السلف على هذا 

 بعد وفاة الرسل؟! ،تحريف الرساالت اإللهية وااعتاد نيذالبشر، ال
لقد وضع أتباع األمم السابقة "المرويات" المنسوبة إلى الرسل، وكتبوا الكتب ونسبوها 

 أن يحذوا حذوهم. إلى اهلل تعالى، فحذر اهلل أتباع رسوله الخاتم محمد، عليه السالم، من

                       

                    البقرة  

رواة في  ونشكك"، ويالنبوي ديثح"الفي خاصة بهم لهم كتب  "أهل السنةإن "
أهل "يشككون في رواة و  " خاصة بهم،النبوي "الحديثفي لهم كتب  "الشيعة"و .لشيعةا

  :يقول ابن سيرين عن هذه اإلشكالية، كما ورد في صحيح مسلمو  ."السنة
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رجالكم، فينظر إلى  لم يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا
فال يؤخذ  ،يقصد الفرق األخرى ،"أهل السنة" فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع

استطاعت أن تقيم للمسلمين نصوص  ،يدا خفيةهناك على أن  الدليهذا أليس  حديثهم!!
 "؟!كتاب اهلل"بعد أن عجزت عن اختراق شريعة مفتراة، تحت راية "السنة النبوية"، 

الذي تعهد اهلل  هو النبي الخاتمرسول اهلل محمد، ف ،نة لكل ذي بصيرةيّ إن الحكمة ب
يعهد إلى ولم  .ليكون حجته على العالمين إلى يوم الدين ،بنفسهحفظ كتابه بتعالى 

 ، فتدبر:كما عهد إلى أتباع الرسل السابقين المسلمين القيام بهذه المهمة

                                

                              

                               

    املائدة 

مثلهم في ذلك ، الخاتم اهلل تعالى أن أتباع رسوله الخاتم لن يحفظوا كتابهلقد علم 
وذهبية  ،مهما كانت درجة ضبطهم وملكات حفظهم، وعدالتهممثل أتباع الكتب السابقة، 

بدعوى  ،مهساعد على ذلك انتماءاتهم المذهبية، وتقديسهم ألئمتسند الروائي"، ال"حلقات 
 لوالهم لضاع الدين اإللهي؟!و نبياء، أنهم ورثة األ

على وال  ،قد يكونون عدوالالذين  ،األبناء "عدالة"م يقم على ل اهلل تعالىدين إن 
نما  ابطين،وقد يكونون ض "ضبطهم" "اآلية اإللهية" على أي  ،الحجة والبرهانقام على وا 

 .متجددة العطاء إلى يوم الدين
م، من ضنك، ومتاهات، وأمواج السال، عليه حمدم لقد رحم اهلل أتباع رسوله الخاتمو 

دالة على صدق "نبوة" الو"اآلية" الكتاب ، فحفظ لهم تهمالمدمرة لوحدالدينية المذهبية 
"السند" و"المتن" الصحيحين. عن والتنقيب  بحثعناء الدون رسوله محمد، عليه السالم، 

السند ـ "ن قل إلينا بالحكيم على أن القرآن  "اآلبائية"أعضاء منظومة مع كل هذا، يصر و 
بين يريدون بذلك أن يساووا " المنسوبة إلى النبي، مرويات"الإلينا قلت كما ن   "،الروائي

 !!!ثبوتهماحجية "اآلية" و"الرواية" في 
كان لذلك  "المرويات"هم الذين نقلوا إلينا  "،القرآن"يقولون: "إن الرواة الذين نقلوا إلينا 

 !!رسول اهللنسبته إلى صحة في ، و لقرآنافي  اطعن لرواةافي الطعن 
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إن المسلم، الذي دخل اإلسالم من باب اإليمان العلمي، القائم على الحجة والبرهان 
نما علم اليقين يعلم  أن حجية القرآن لم تقم على أساس صحة نسبته إلى رسول اهلل، وا 

حتاج إلى دليل الى توصحة النسبة إلى اهلل تع .على أساس صحة نسبته إلى اهلل تعالى
 .فقط عن رسولهوليس  ،قطعي الثبوت عن اهللوبرهان 
إخالص العبودية هلل تعالى يستلزم تنزيه اهلل عن كل ما ال يليق بجالله، وبفاعلية إنَّ 

أسمائه الحسنى في هذا الوجود، ومن ذلك أن ينسب إليه عز وجل ما لم يأذن به، وما 
الدليل علينا أن نقيم ، حق عبادته ا كنا نعبد اهلل تعالىذننا إفإلم ينزل به سلطانا. لذلك 

 الذي نتبعه، وصحة نسبتها إلى اهلل تعالى. اإللهينصوص الدين العلمي على حجية 
وليس بعدالة رواته  ،إياهبحفظ اهلل تعالى  ،يحمل حجيته في ذاتهالقرآن جاء لقد 

 "السند الروائي"ترق الشيطان أن يخفيه استطاع ففي الوقت الذي وضبطهم آياته. 
  ."اآلية القرآنية"نصوص لم يستطع اختراق ، للحديث المنسوب إلى النبي

كيفية ل ،بالداللة القطعية ،اآلية المبينة ،في يوم من األيام ،علماء السلفقرأ فهل 
 انتقال "النص التشريعي اإللهي" عبر العصور، جيال بعد جيل، محفوظا بحفظ اهلل له؟! 

                                    

                                

                        فاطر 

ْثن ا اْلِكت اب  الَِّذين  اْصط ف ْين ا ِمْن ِعب اِدن ا" :قوله تعالىتدبر   ."ث مَّ أ ْور 
" روائي دون "سندمباشرة، اهلل تعالى يرثها الناس عن ن نصوص الشريعة اإللهية إ

 !مدارسهم في "الجرح والتعديل"!حسب  علماء الحديث بأيديهم،يصنعه 
عندما نقول في فيخاطبنا به في كل وقت نتلوه فيه، الذي كالم اهلل الكريم إن القرآن 

يفصلنا عن كالم اهلل عز وجل.  ،مكانمن وال  ،أى وقت: "قال اهلل" فال حاجز من زمان
 وكذلك كالم الرسول في عصر الرسالة ال يفصله عن المستمعين له حاجز. 

فقد ائي" المذهبي، "السند الرو المنقول إلينا عبر و ، رسولالالمنسوب إلى كالم الأما 
ال نملك أدوات إثبات  تحول من حقيقة حادثة في عصر الرسالة، إلى مرويات تاريخية،

 إلى اهلل تعالى.  افضال عن نسبته ،على وجه القطع واليقين ،إلى رسول اهلل اصحة نسبته
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لى اهلل ورسوله.من الدين فقد أساء إلى  "السند الروائي"من زعم أن لذلك ف  الدين، وا 
 ، كالتاريخ والسيرا إذا كان علماء السلف يعتبرون "علم الحديث" من التراث الدينيأم

بأيديهم، فهنا من حق كل فريق منهم أن يضع لهذا واإلخباريون الذي صنعه المحدثون 
شى مع مذهبه، كجهد بشري ال عالقة له بنصوص االعلم األصول والقواعد التي تتم
 هلل تعالى لها. الشريعة اإللهية المحفوظة بحفظ ا

قام على علم "اإلسناد"، وعلم "الجرح  ،وعلى أساس أن "علم الحديث" تراث ديني
يمكن قبول للوقوف على صحة نسبة "المرويات" إلى الرواة الذين نقلوها..،  ،والتعديل"

اإلسناد من مقولة عبد اهلل بن المبارك التي ذكرها اإلمام مسلم في مقدمته، حيث قال: "
 ، مع تعقيب على هذه المقولة أقول:لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء"و  ،الدين

يستحيل أن يكون عبد اهلل بن المبارك قد قصد بقوله "من الدين" الدين اإللهي الذي 
أنزل اهلل تعالى نصوصه على رسوله الخاتم محمد، عليه السالم، ألن هذه النصوص 

 بحفظها دون إسناد إلى رسول اهلل نفسه.  هي آيات الذكر الحكيم التي تعهد اهلل تعالى
هذه "المنظومة الروائية" التي أحكم عصر فال شك أن ابن المبارك قصد بالدين 

التدوين قبضته عليها، وذلك بتدوين أمهات كتب الحديث التي بين أيدينا اليوم، ولوال ذلك 
وما  ،أصال أن يوجد ما كان لعلم الحديث "اإلسناد"لوال هذا لقال: "من شاء ما شاء"، أي 

  .أخذت هذه األحاديث قدسيتها المزعومة
من  فتن كبرى، حدثت بين رجال الحلقة األولىمر "السند الروائي"، شفاهة، عبر لقد 

في عصر الخالفة  ”شفاهة“يضا أينمو أخذ ثم  ،صحابة رسول اهللوهم هذا "السند"، 
في القرن الثاني عصر التدوين إلى  ثم وصل .األموية، وما أدراك ما الخالفة األموية

كل ن فدوّ فرق ومذاهب متصارعة،  األمة إلى تتفرقالهجري، على أقل تقدير، بعد أن 
 وشروطه في الجرح والتعديل. مذهبه، حسب أصول مدوناته فريق 

 استكمال ما نقص من أحكام الشريعةاهلل تعالى رسوله في فوض فهل يعقل أن ي
هو حاملها عبر العصور  "الروائي سندهذا "اليكون ية" بـوحي ثان هو "األحاديث النبو 

لى يومنا هذا  :آخر سؤالو  ؟!وا 
اهلل ورسوله واستغالل حجيته افتراء الكذب على أن يمنع "السند الروائي" هل استطاع 

  ؟!في نسبة "أحاديث نبوية" ما أنزل اهلل تعالى بها من سلطانالمزعومة 
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أصحاب حلقات هذا  ،لرواةكون لل أن يسأضرب بعض األمثلة لبيان أنه يستحي
واجبة االتباع ة اإللهية شريعالنصوص دور في صحة أو عدم صحة  ،"السند الروائي"
  إلى يوم الدين. 

وهو حدود  ،البخاري في التاريخ: فلما كان عند آخرهم عصر التابعيناإلمام يقول  -
 :األئمة. فقال أبو حنيفة تكلم في التوثيق والتجريح طائفة منهـ[ 250] الخمسين ومائة

ف األعمش جماعة ووثق آخرين هـ[. وضعَّ 211ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ]ت
 هـ[.260ونظر في الرجال شعبة بن الحجاج ]ت

كان  ،ودخل القرن الثاني ،ويقول ابن حجر في التهذيب: فلما مضى القرن األول -
ن ضعفوا غالبا من قبل تحملهم في أوائله من أواسط التابعين جماعة من الضعفاء الذي

 ويرسلون كثيرا. ،فتراهم يرفعون الموقوف ،وضبطهم للحديث
حلقات تنتهي الذي  الحديث الموقوف: هو"!! و فتراهم يرفعون الموقوفتدبر قوله: "

لذلك كان  رسول.وليس من كالم ال ،كالم الصحابيفهو من  ،"السند" فيه عند الصحابي
 الم الصحابي ثم ينسب إلى الرسول. من الخطأ أن يكون الكالم ك

اهلل  ما رفعه التابعي إلى رسولالحديث المرسل: هو "!! و ويرسلون كثيرا" قوله: انظر
 يقول مباشرة: قال رسول اهلل.أي دون أن يذكر اسم الصحابي الذي أخذ عنه، 

فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي  "..في مقدمة صحيحه:  هـ[162]تيقول مسلم و  -
وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث  ،أسلم من العيوب من غيرها هي

تقان لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختالف شديد. وال تخليط فاحش. كما قد عثر فيه  وا 
 !!على كثير من المحدثين. وبان ذلك في حديثهم"

وال "، "اختالف شديد""، وأنقى"، ""أسلم من العيوب :عن إشكاالت "الحديث" تدبر قوله
هذه "األحاديث" المنسوبة إلى النبي، قد بأن  اإلمام مسلم وهي شهادة من ."تخليط فاحش

 !!تالكل هذه اإلشكا[ وهي تحمل القرن الثالث الهجريوصلت إلى عصره ]
أو عند  ،فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون :مسلم ويقول

 اهلل بن مسور أبي جعفر المدائني كعبد ،غل بتخريج حديثهمفلسنا نتشا ،األكثر منهم
 ممن اتهم بوضع األحاديث وتوليد األخبار.وأشباههم ، ..وعمرو بن خالد
  "بوضع األحاديث وتوليد األخبار"!! :تدبر قوله
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وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان. قال: كان الناس  ويقول:
فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه  ،ظهر ما أظهري   يحملون عن جابر قبل أن

 وتركه بعض الناس. فقيل له: وما أظهر؟ قال: اإليمان بالرجعة.
وما كان من تخاصم بينهم وبين  "،أهل السنةبه "يقصد  "،الناس"كان قول الراوي: إن 

هؤالء  ترك ،لشيعةوهي من عقائد ا "،الرجعةـ "اإليمان ب"جابر" فلما أظهر الفرق األخرى. 
 !! هاألخذ عنالناس 

 تدوين كتبهم.  تخاصم عقدي عندكان عليه المحدثون من فهذه صورة لما 
في ختام مقدمته: "وأشباه  ما ذكرنا من كالم أهل العلم في متهمي رواة مسلم  ويقول
خبارهم عن معايبهم ،الحديث يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا  ،كثير ،وا 
 !!لمن تفهم وعقل مذهب القوم" ،كفاية

مذهب القوم هو اتباع و  القوم"!! "مذهب"تدبر قول اإلمام مسلم: "لمن تفهم وعقل 
القرن الثالث حال المسلمين في وهذا يبين لنا  .الذي يحدد ما إذا كان الراوي ثقة أم ال

 !!"الثقات" هم اأن رواتهفرقة رى كل توكيف أنهم كانوا فرقا ومذاهب شتى، الهجري، 
وفي هذا السياق نذكر ما قاله الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ النيسابوري في كتابه 

ولم  ،عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح: المدخل إلى معرفة المستدرك
وعدد من احتج بهم مسلم في المسند  !!أربعمائة وأربعة وثالثون شيخا ،يخرج لهم مسلم

 !!في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا ،م البخاريولم يحتج به ،الصحيح
كتاب في علم  أشهرهـ[ 643ويعتبر معظم علماء الحديث أن مقدمة ابن الصالح ]ت

  كتاب.هذا الفتعالوا نلقي بعض الضوء على ما قاله في  ،مصطلح الحديث
 اتثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصف"قال: 

 وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها  . بتنى الصحة عليهاالمذكورة التي ت  
   . الحاصر على العادّ 

على  . اإلطالق أو حديث بأنه األصح على "إلسناد"ولهذا نرى اإلمساك عن الحكم 
  : أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت أقوالهم

الزهري، عن سالم   : كلها "األسانيد"أصح   : أنه قال  بن راهويه إسحاق   فروينا عن -
  .  أحمد بن حنبل   وروينا نحوه عن  . عن أبيه
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محمد بن سيرين عن   : "األسانيد"أصح   : أنه قال  عمرو بن علي الفالس وروينا عن  -
   . اذلك عن غيرهم روي  .  علي بن المديني وروينا نحوه عن   . ع بِيدة، عن علي

عن علي  الزهري،  : كلها "األسانيد"أصح   : وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال -
   . بن الحسين، عن أبيه، عن علي

 "األسانيد"أصح   : أنه قال ،صاحب الصحيح،  أبي عبد اهلل البخاري وروينا عن  - 
   . مالك، عن نافع، عن ابن عمر  : كلها
أن أجّل   ، على ذلك  القاهر بن طاهر التميمي دأبو منصور عب  وبنى اإلمام  -

عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب   نافع، الشافعي، عن مالك، عن :"األسانيد"
عن مالك أجل  من الشافعي، رضي اهلل عنهم  لم يكن في الرواة  : الحديث على أنه
   . أجمعين، واهلل أعلم

، ولم "اإلسناد"ث وغيرها حديثًا صحيح من أجزاء الحدي إذا وجدنا فيما نرويويقول: "
منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة  نجده في أحد الصحيحين، وال

 ". على جزم الحكم بصحته الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا ال نتجاسر
فقد تعذر في هذه األعصار االستقالل بإدراك الصحيح " ثم انظر ماذا قال بعدها:

من ذلك إال ونجد في رجاله من اعتمد في  "إسناد"ألنه ما من  ،"انيداألس"اعتبار  بمجرد
  . ا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط واإلتقانعلى ما في كتابه، عريّ  روايته
األمر إذًا في معرفة الصحيح والحسن إلى االعتماد على ما نص عليه أئمة  فآل

من فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ؤ تصانيفهم المعتدة المشهورة التي ي   الحديث في
 "اإلسناد"إبقاء سلسلة  ،خارجًا عن ذلك" األسانيد"المقصود بما يتداول من  وصار معظم
   . تعالى شرفًا، آمين بها هذه األمة، زادها اهلل التي خصت

  . وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيزويقول عن صحيحي البخاري ومسلم: "
ما أعلم في األرض كتابًا في   : من أنه قال ،رضي اهلل عنه ،الشافعي   روينا عنوأما ما 

 فإنما قال ذلك قبل ،ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ ، مالك صوابًا من كتاب  العلم أكثر
  .البخاري ومسلم  وجود كتابي

اب لو ظل بفهل "!! البخاري ومسلم  يوجود كتاب   فإنما قال ذلك قبل" :تدبر قوله
 ؟!!أكثر صوابا أللبانيسلسلة الصحيح" ل"لكانت مفتوحا، إلى اليوم،  االجتهاد
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القرآن "ن الذين رووا "األحاديث النبوية"، هم الذين رووا قول: إييظهر علينا من و 
بين الكتاب وثيقة يجاد عالقة إلو " الفرق المختلفة، مرويات"ى ضفاء القدسية علإل ،"الكريم
ويصبح من السهل إصدار أحكام  ،ن وحدة متكاملة ال ينفصالنيصبح االثنال ،والسنة

 !!لكتاب والسنةلإنكار  إياهاإنكاره بدعوى أن  ،"المرويات"منكر هذه على تكفير ال
زال فيه علماء الحديث مختلفين حول صحة نسبة هذه  إنه في الوقت الذي ما
حجية "النص على ربط هناك من يعمل جاهدا عليه السالم، "المرويات" إلى رسول اهلل، 

أن باعترفنا كنا قد إذا  نا، بدعوى أنالرسول الكريمالمنسوب إلى  "حديثال"حجية بالقرآني" 
، وذلك بسندهم الروائي، فعلينا أن نعترف أن قراء"ال"القرآن قد ن قل إلينا عن طريق 

 بسندهم الروائي.  "رواة"األحاديث النبوية" قد نقلت إلينا أيضا عن طريق "ال
يكون الطعن في هذا "السند الروائي" طعنا في منهج وأسلوب  ى أساس ما سبق،علو 

نقل "القرآن"، و"السنة النبوية" إلينا، وتشكيكا في صحة نسبتهما إلى رسول اهلل!! يقولون 
  .كلهحديث" "علم السقط  "ئيرواسند الال" إذا سقطأنه ذلك ألنهم يعلمون علم اليقين 

 نصوصه بسند روائي تتواتر  ،مسلمون كموروث دينيوارثه التيلم القرآن الكريم إن 
كما هو قام على مدارس "القراء" في الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف لنصوصه، 

نما توارثه ال ،مذاهبهم المختلفة" مروياتفي "حال ال ، وآية إلهية حقا مطلقامسلمون وا 
 ة، إال آلي.."المصاحف"ما لقراء"، و نصوصها إلى يوم الدين، وما "ا حفظبتعالى  اهللعهد ت

 من آليات هذا الحفظ اإللهي.
نني عندما أرد و  لنصوص  الحام امعرفي امصدر باعتباره السند الروائي" حجية "ا 

أسند  قداهلل تعالى ي ال أملك الدليل على أن فذلك ألن"األحاديث" المنسوبة إلى النبي، 
التي أنزلها  ،ن نصوص وأحكام شريعتهإلى الرواة والمحدثين مهمة البحث والتنقيب ع

 العقدي والتشريعي.  هحسب توجه على رسوله الخاتم محمد، عليه السالم، كل  
لو ألن الرسول  ،اهلل لرسول اصياعحجية "السند الروائي"، ال أكون عندما أرد إنني 

 أما أن يساوي علماء السلف بين .إال طاعته طاعة مطلقة يما وسعن ،اليوم نامعكان 
 فهذا ما ال يقبله الشرع. ،"الرواية" التي حملها هذا "السند الروائي" وبين شخص الرسول

ليقف مذهبي ال تدينهفي المسلم ال ينظر أملة التوحيد من الخطر الكبير على إنه 
تدبر يل "باكتال"أنزل اهلل لقد ف ،المصدر التشريعي اإللهي واجب االتباععلى حقيقة 

  .تدينهم الوراثيلوالضابطة،  ،الحاكمةالدين أصول على يقفوا ول آياته،الناس 
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  الجرح والتعديلفي  "ةالسنأهل "مذهب 

لقد بدأ  لم يظهر علم "الجرح والتعديل" في ثوبه الكامل إال في القرن الرابع الهجري.
[ هـ215]تالزهري الحديث عن "الجرح والتعديل" في القرن الثاني الهجري، على يد 

ويرجع  وغيرهم.[ ه201]تومالك بن أنس  ،[ه260]توشعبة  ،[ه240]تاألعمش و 
" في القرون الجرح والتعديلفي وضع وصياغة القواعد التي قام عليها علم " الفضل

 [. هـ211]تخليفته يحيى بن سعيد القطان لو  ،شعبةالتالية، ل
وفي القرن الثالث الهجري بدأت بعض مصنفات "الجرح والتعديل" في الظهور. ومن 

ابن سعد  ،[ه100]تالهيثم بن عدي  ،[ه100]تالواقدي لماء القرن الثالث أذكر: ع
أحمد بن حنبل  ،[ه134]تالمديني  بن علي ،[ه133]تيحيى بن معين  ،[ه130]ت
 . وغيرهم[، هـ162]تلعجلي ا ،[ه142]ت

ولم يكتمل علم "الجرح والتعديل" بصورته وبمصطلحاته المتكاملة، إال في القرن الرابع 
 .الجرح والتعديل"وكتابه " [ه310ت]ابن أبي حاتم الرازي لهجري، على يد ا

 آالف الصفحاتت دّون فيها عند "السنة" و"الشيعة"،  ،"جرح والتعديلإشكاالت "الإن 
من التي  ،إال أن أهم هذه اإلشكاالتل من كتاب، و ويصعب اختصارها في فص

 اعد التي قام عليها هذا العلم!!الخالف حول القو  :يهاالضوء علبعض إلقاء الضروري 
 .عدم قبول روايتهقتضي لقية ودينية تصفات خ  وصف الراوي ب: هو "الجرح"إن 

الجرح "فعلم  .قبول روايتهقتضي لقية ودينية تصفات خ  وصف الراوي ب: هو "التعديل"و
 حسب ،الذين تقبل رواياتهم أو ترد ،الرواةأحوال عليها معرفة قامت قواعد "، والتعديل

 ه العقدية والمذهبية.ئمذاهب وتوجهات علما
آالف "األموات" بتجريح وتعديل  الفتن الكبرىبعد  علماء "الجرح والتعديل"لقد انشغل 
و"السنة النبوية"  ،الشهادة الكبرى وراء ظهورهم، وتركواورد شهاداتهم، من الرواة، 
 شغل الذي ،هذا تجريحهذا، وأي  تعديلفأي  !!على الناس "الشهادةسنة "العظمى، 
بعد أن تفرق المسلمون إلى  ،نصرة مذاهبهمل ،فيه مئات الكتبدّونوا به أنفسهم، و العلماء 

  !؟هذاا نيومإلى مذاهب متخاصمة، متقاتلة، ظلت قائمة بينهم 
شهادات تعالى باتباع شريعة تقوم حجية نصوصها على يكلفنا اهلل يعقل أن فهل 

 تعالى؟!يعلم حقيقتها إال اهلل ال التي  عقدية والمذهبية،الوآراء بشر، لكل منهم توجهاته 
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الدالة على  ،حجية "اآلية القرآنية"على  ،الخاتمةاهلل  ةلرساقامت حجية نصوص لقد 
 فتدبر:الشخصية،  هصفاتصدق بالغ رسول اهلل محمد عن اهلل تعالى، ولم تقم على 

                                    

                         آل عمران 

نزل ي  ثم  ،"إلهيه على "آيةالخاتمة رسالته نصوص قيم اهلل تعالى حجية هل يعقل أن يف
 ؟!الشخصية همصفاتثانية تقوم على أحوال "الرواة"، و نصوص شريعة على رسوله 

لقد تخلق رسول اهلل بخلق القرآن وقام بتطبيقه عمليا في واقع حياته وحياة أصحابه 
إلى يوم كافة ن و الكرام. وهذه هي السنة النبوية الحقيقة التي يجب أن يتأسى بها المسلم

على نصوص آيته الدالة على صدقه وصدق  ،نة رسول اهلل الحقيقةالدين. لقد قامت س
 من أرسله. 

                                     

                                

        العنكبوت 

الرحمة والذكرى أن جعل اهلل تعالى الدليل والحجة والبرهان على وجوب اتباع رسالته ف
وحرفوا " ال يستطيع البشر اختراق نصوصها أو تحريفها، كما اخترقوا قرآنية "آية ،الخاتمة

 الرساالت السابقة!!
تنزل على المسلمين المؤمنين عندما يلتفون جميعا، أمة واحدة  ،الرحمة اإللهيةإن 

كثير من المسلمين  حول نصوص "اآلية القرآنية"، يفعِّلونها في حياتهم. ومنذ أن هجر
 .فقدوا عطاء "اآلية" المتجدد مع كل عصرا "الرواية"، و "اآلية" واتبع

                                      

                             

                       

                                 

 ق بعضنا بأس بعض.اوذ نا،وتقاتل نا،وتخاصم نا،لقد هجرنا "اآلية القرآنية"، فتفرق
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لقد بعث اهلل تعالى رسوله محمدا في قوم كانوا يشهدون له باألخالق العظيمة، كما 
قم اهلل حجته عليهم، على أساس هذه "الصفات الشخصية" أفاد بذلك القرآن، فلماذا لم ي  

 "الصدق"، و"الضبط"؟!وعلى رأسها "العدالة"، و
في سلوكا عمليا  ،من واقع حي، يتفاعل مع "النص القرآني" ""سنة النبي تلقد تحول

عبر قرن ونصف قرن من الزمان  ،األلسن شفاهةتتناقلها  "مرويات"عصر الرسالة، إلى 
إنشاء دفع علماء السلف إلى األمر الذي  ،إال اهلل تعالى حقيقتهاقبل تدوينها، وال يعلم 

وعلى ضبط، الو  ةعدالالمن حيث تها، رواصحة هذه "المرويات" وأحوال م يبحث في عل
 ! نبوية"السنة "التحدد مصير هذا البحث يأساس 

 عظيمةاألخالق الو  الصفات الحميدة،إن اهلل تعالى يصطفي رسله وهم في قمة نعم، 
في  ات،شهادالهذه بو  ،الصفاتاهلل تعالى بهذه  ىكتففهل ا بذلك.قوامهم أويشهد لهم 

 ؟!عز وجل باآليات الدالة على صدق بالغهم عنه رسله أيدأم  إقامة حجته على الناس،
إذا  الصفات الشخصية،، إلى آخر العدل الضابط األمين الثقة "الراوي"إن القول بأن 

قول ال أساس له في  ،علينا أن نصدقه كذا وكذا، رسول: إن الرسول قالالقال بعد وفاة 
ن اتصف بجميع مكارم  "،قال الراويـ "شريعة اهلل ال تثبت بإن عالى. شريعة اهلل ت وا 

نما ب ،األخالق إلى اهلل تعالى وليس دالة على صحة نسبة هذا القول اليات اآلبراهين و الوا 
  إلى رسوله!!فقط 

 وصفاتهم الشخصيةإن علم "الجرح والتعديل" الذي مهمته أن يبحث في أخالق الرواة 
ن سالحا و المحدث ااستخدمه، وتشريعية توجهات عقديةو  ،هبيةمذشروط قام على 

" السنة والجماعة"فرقة أهل واحدة، ك كانوا من أتباع فرقةأيحاربون به مخالفيهم، سواء 
كانوا من أهل الفرق  مأ ،"أهل الرأي"مدرسة ألتباع  "مدرسة الحديث"وتجريح أتباع 

 !!رواة "أهل السنة" "الشيعة"ريح رواة "الشيعة"، وتجكتجريح "أهل السنة"  ،األخرى
التي اكتملت و  المعروفة بـ "علم الرجال"،سهمت مدونات "الجرح والتعديل" ألقد و 

ال  موتىواألوصاف السيئة ب في لصق الجروحالهجري، رابع القرن ال فيهياكلها المذهبية 
ء، وال ي ت رحم زالوا إلى يومنا هذا ي ذكرون بالسو  يعلم حقيقة حالهم إال اهلل تعالى، وما

 عليهم، وقد يتهم بعضهم بالخروج من ملة اإلسالم!!
باعتباره "علم الحديث" الذي قام عليه، "الجرح والتعديل" مقومات هدم  علملقد حمل 

  يحمل نصوص شريعة إلهية واجبة االتباع. امصدر 
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 "الصحابة" و"التابعين". وأصحاب هاتينحلقتي "السند الروائي" حلقات أهم من ن إ
فلماذا الحلقتين قد شهدوا أحداثا وفتنا كبرى، وسفكا للدماء، في القرن األول الهجري. 

لقطع فعلوا ذلك والجواب:  ؟!"الجرح"دائرة من ، الصحابةعلماء "الجرح والتعديل" استثنى 
 .أول حلقة فيههدم "السند الروائي" من تسول له نفسه كل من أمام الطريق 

 في االعتبار أخذ أن ندون ب ،"الجرح والتعديل"إشكاالت ن ال يمكن أن نتحدث عه إن
جموع شق طريقه بين ، مذهبيتخاصم كتب، من فتن كبرى، و الما سبق تدوين أمهات 

 !!"ألحاديث"ارواة على رأسهم المسلمين، و 
بدأت ، ثم بسالم هـ[13بن الخطاب ]توعمر هـ[ 23]تلقد مرت خالفة أبي بكر 

الرابع هـ[ و 35عثمان بن عفان ]تالخليفة الثالث قتل فلمين. المستهب على  "الفتنة"رياح 
جاءت ثم ، رسول اهللل صحابأاشترك فيها هـ[ بمؤامرات 40علّي بن أبي طالب ]ت

 !!بغير حقدماء الت أنهار السفأحداث الفتن الكبرى الجمل وصفين..، وغيرهما، 
ة معاوية بن أبي بقيادخالفة الدولة األموية، جاء عصر الخالفة غير الراشدة، و 

 انتصر وفيه ، "الجماعة"وسمي العام الذي تولى فيه الخالفة بعام هـ[ 60سفيان ]ت
 الشيعيالمذهب على رأسها ، و المذاهب األخرىسائر على  والجماعة" ةالسنأهل "مذهب 

مذهب  كانفقد  ،منابرالوصدرت األوامر بـ "لعن" علّي بن أبي طالب، وشيعته، على 
 . للبالد، والعبادريعة الحاكمة الشالخليفة هو 

من  ااألمر الذي جعل كثير  ،الصحابة "لعنـ "لقد اّتهم "الشيعة" قديمًا وحديثًا ب
بن اعلّي للعن ما فعله األمويون من اضطهاد و ذلك رد فعل على أن المحققين يعتبرون 

 نصف قرن من الزمان. علىما يزيد وشيعته،  أبي طالب
طالب، وشيعته، على منابر الدعوة األموية، مسألة  إن مسألة لعن علّي بن أبي

 . عند الفرقتين: السنة والشيعة والتاريخ مشهورة ومدونة في كثير من أمهات كتب الحديث
 مسلم في صحيحه، باب "فضائل علّي": اإلمام يروي 

"عن سهل بن سعد رضي اهلل عنهما قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان 
ل بن سعد، فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت قال: فدعا سه

عنه اسم أحب إليه من أبي  فقل: لعن اهلل أبا تراب!! فقال سهل: ما كان لعلّي رضي اهلل
ن كان ليفرح إذا دعي بها.  إلى آخر الرواية. ..،تراب، وا 
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عماله، بعد عام ويروي المؤرخون عن المدائني أن معاوية كتب نسخة واحدة إلى 
، يقول فيها: أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته. "الجماعة"
كتب معاوية إلى عماله في جميع اآلفاق: أال يجيزوا ألحد من شيعة علّي، وأهل بيته و 

 أصبح كل "حديث" يرويه رواة "الشيعة" مردودا. ف ،شهادة"
حتى وفضائلهم، شيعته علّي بن أبي طالب و لقد كانت هناك خطة لمحو تراث وسيرة 

 "فضائل الصحابة"جاءت أحاديث لقد ال ت نقل إلى العامة، فتدخل في ثقافتهم وعقائدهم. 
وفي هذا السياق  تعبر عن التوجه السياسي والمذهبي الذي كان سائدا وقت تدوينها.

برا يرويه أحد ال تتركوا خ: "معاوية إلى عمالهوضعت كثير من "األحاديث"، فقد كتب 
 "!!من المسلمين في أبي تراب إال وتأتوني بمناقض له في الصحابة

انظر كيف يأمر خليفة المسلمين عماله، "أهل السنة"، بوضع "أحاديث" تناقض ما 
 يرويه "الشيعة" في فضل علّي!! 

جّ  بن عليّ  الحسن   مات ولما"ابن عبد ربه: يقول في العقد الفريد، و   فدخل معاوية ح 
 هاهنا إن  : له فقيل  . وسلم عليه صلى اهلل رسول منبر على عليَّا ي ْلعن أن وأراد مدينةال

ذ إليه فابعث ،بهذا يرضى نراه وال وقاص أبي بن سعد    له وذكر إليه فأرسل  . رأيه وخ 
 عن معاوية فأمسك  . إليه أعود ال ثم المسجد من ألخر جن فعلت إن  : سعد فقال  .،ذلك
 !!سعد تما حتى لعنه

طبقات الحنابلة، عن بن محمد الحمصي، قال: دخلت على أبي عبد اهلل  وورد في
، فقلت رابع الخلفاءأن يكون علّي  ولقبأي  ،أحمد بن حنبل حين أظهر "التربيع" بعليّ 

له: يا أبا عبد اهلل إن هذا لطعن على طلحة والزبير، فقال: بئسما قلت، وما نحن وحرب 
: أصلحك اهلل إنما ذكرناها حين ربَّعت بعلّي، وأوجبت له الخالفة القوم وذكرها؟! فقلت

يمنعني من ذلك؟! قلت: حديث ابن عمر. قال:  وما يجب لألئمة قبله!! فقال لي: وما
 !!عمر خير من ابنه

ظهر هذه الرواية أن الذي أنكر على أحمد بن حنبل أن يكون علّي بن أبي طالب وت  
قوله: بدليل غاضبا، كان من "أهل السنة"، وخرج وتركه  الخلفاء الراشدين، معدودا من

البخاري، باب مناقب ما رواه هو أشار إليه، الذي  ،بن عمرا"إنما ذكرناها"!! وحديث 
ثم  ،نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان عثمان، حيث يقول: "كنا في زمن النبي ال

 ا!!نفاضل بينهم"!! فلم يذكر عليّ  ال ،نترك أصحاب النبي
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فضيحة "اللعن"، و"السب"، والشتم"، بين المسلمين، ولم يمض على وفاة لقد انتشرت 
وصل إلى القرن الثالث حتى التخاصم المذهبي  ثم استمر ،النبي نصف قرن من الزمان

 .هـ[142بن حنبل ]تاإلمام أحمد عصر الهجري، 
أصحابها  اشتركتدوين "مرويات" ، من الفرقتين ،والسؤال: كيف قبل كبار المحدثين

، أن الرسول كان يقول لعلّي هنفسر ما رواه مسلم في صحيحفي سب الصحابة؟! وكيف 
 بن أبي طالب: "ال يحبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق"!! ا

بأن "الشيعة" سيتهمون "السنة" ببغض علّي بن أبي قبل وفاته هل تنبأ رسول اهلل ف
 اخترقت كتب "أهل السنة"؟!و يعة"، "الشمن وضع رواية أن هذه الطالب؟! أم 

على  عن معاوية وشيعتهل  وتغيرت األدوار، و  ،هـ[231الخالفة العباسية ]جاءت و 
هـ[ تحذيره 122يقول المسعودي في مروج الذهب: أصدر "المأمون" عام ] !!المنابر

 المشهور: "برئت الذمة ممن ذكر معاوية بن أبي سفيان بخير". 
هـ[ بلعن معاوية بن أبي 114: أمر "المعتضد باهلل" عام ]ويقول الطبري في تاريخه

سفيان على المنابر، في كتاب له تم توزيعه على األمصار، شن فيه حملة تخاصمية 
تكفيرية على بني أمية، مستشهدا بآيات من الذكر الحكيم على أنهم هم الشجرة الملعونة 

م العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية في القرآن، ومن "السنة النبوية" بدعاء الرسول: "الله
وابنه يزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وولده، اللهم العن أئمة الكفر وقادة الضاللة 

 وأعداء الدين..، إلى آخر ما أورده الطبري!!      
بأيدي علماء "الجرح والتعديل"، في ، "اللعن"، و"التفسيق"، و"الزندقة"لقد انطلقت سهام 

جاء عصر تدوين لقد القرون السابقة. ورواة صيب خلفاء تل الهجريوالرابع ث الثال ينالقرن
 وأصبح "التخاصم المذهبي"أزمة سلف تشربت قلوب علماء الكتب "الجرح والتعديل"، وقد 

 حكما طائفيا ينطلق من طبيعة هذه "األزمة". الحكم على "الرواة" 
 الطرف عن الحلقة األولىغض علماء "الجرح والتعديل" هو ولكن الالفت للنظر، 

"عدول"، يحرم كّلهم بدعوى أن وهي حلقة "الصحابة"،  ،"السند الروائي"حلقات من 
إشعال نار في ركوا اشقد مع أن كثيرا منهم  ،فلماذا ..،جرحبنقد أو ب ،االقتراب منهم

 !إلى يومنا هذا؟كثير منهم  التي ما زالت تسري في قلوبو "الفتن الكبرى" بين المسلمين، 
 .عن "عدالة الصحابة"عند الحديث فيما بعد، مسألة بيان هذه السنأتي إلى و 
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فإذا وجدوا أن  "،المتن"أكثر من اهتمامهم بنقد  "السند الروائي"ـ لقد اهتم المحدثون ب
بصرف  "الرواية"، قالوا بصحة التي وضعوها شروطالحسب غير مجروحة، سلسلة الرواة 

، ال يعني صحة نسبته "صحيح"حديث الهذا  بأنل و قالف !!موضوعهاالنظر عن سالمة 
نما  ال لشروط التي وضعها المذهب القائل بصحته، ألنهم اموافقته إلى رسول اهلل، وا 
 يقينا!!  "قول الرسول"هو  "قول الراوي"يستطيعون القطع بأن 

نما "هذا حديث  :همقولكذلك فإن  ضعيف"، ال يعني أنه كذٌب على رسول اهلل، وا 
علماء آراء ختلف توقد  !!"السند الروائي"رواة ن شروط الصحة لم تتوافر في يعني أ

 مالك ابن إسحاقفي الوقت الذي يصف فيه اإلمام في الراوي الواحد، ف "الجرح والتعديل"
 !! "إنه أمير المؤمنين في الحديث"شعبة: يقول عنه  ،"إنه دجال من الدجاجلة": بقوله
كاالت "السند الروائي" في أمهات كتب التفسير سأضرب مثاال واحدا لبيان إشو 

"أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان لإلمام  دراسة بعنوان:بالمأثور، أنقله من 
ة من جامعة ابموجبها على درجة الدكتور  حصل صاحبها هـ[320]ت  "ابن جرير الطبري

 هعند حديث، شبالة يحسن بن محمد بن علالدكتور . فيقول أصول الدينكلية أم القرى 
في سبب نزول هذه اآلية  ،رحمه اهلل ،أورد اإلمام الطبري: من سورة البقرة[ 6]آلية عن ا

 الكريمة روايتين هما:
ميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق الرواية األولى: إلى ، ..."حدثنا ابن ح 

  هذا السند، فقال:واة تراجم ر  الدكتوربّين ثم آخر "السند". 
البأس  "ثقة"هـ[. قال ابن معين: 141محمد بن حميد بن حيان الرازي ]تابن حميد: 

 "ينفرد". وقال ابن حبان: "ليس بثقة". وقال النسائي: "في حديثه نظر"به. وقال البخاري: 
حسن الظن ". وكان ابن معين "حافظ ضعيف"عن الثقات بالمقلوبات. وقال ابن حجر: 

 من المعاشرة.  "فيه
هـ[. قال البخاري: 210الفضل األبرش، مولى األنصار، قاضي الري ]ت بنا سلمة:

يكتب حديثه وال يحتج  "في حديثه نكارة". وقال أبو حاتم: محله الصدق "عنده مناكير"
صدوقا. وقال ابن عدي: عنده  "كان ثقة". وقال ابن سعد: "ثقة"به. وقال ابن معين: 

د جاوز الحد في اإلنكار، وأحاديثه متقاربة غرائب وأفراد، ولم أجد في حديثه حديثا ق
صدوق ". وقال ابن حجر: "يخطئ ويخالف". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال "محتملة"

 ."كثير الخطأ
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صالح "بن المديني:  يهـ[. قال عل251محمد بن إسحاق بن يسار ]ت :ابن إسحاق
وقال:  "ضعيف"اك، ، وقال: ليس بذ"صدوق". واختلف قول ابن معين فيه، فقال: "وسط

. وقال "مدني ثقة". وقال العجلي: "سقيم ليس بالقوي"، وقال: "ليس بحجة"، و"ثقة"
. وقال ابن حجر: صدوق، يدلس "ال بأس به". وقال ابن عدي: "ليس بالقوي"النسائي: 

 . "ورمي بالتشيع والقدر"
. "قاتالث"مولى زيد بن ثابت، ذكره ابن حبان في  محمد بن أبي محمد النصاري:

 . "مدني مجهول". وقال ابن حجر: "ال ي عرف"وقال الذهبي: 
، عالم بالتفسير، لم يثبت "ثقة"مولى ابن عباس، أصله بربري،  عكرمة أبو عبد اهلل:

 . "وال يثبت عنه بدعة"تكذيبه عن ابن عمر 
، ثبت، فقيه، وروايته عن عائشة وأبي "ثقة"موالهم، الكوفي،  سعيد بن جبير األسدي:

 . "مرسلة"سى ونحوهما مو 
هو عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول اهلل، صلى اهلل  ابن عباس:

  ."الصحابة"من  ،من العبادلة ،وأحد الفقهاء ،عليه وسلم، أحد المكثرين في الرواية
 !!ال يدخله دائرة "الجرح والتعديل"هذا اللقب ف، الصحابة""من إلى قوله: انظر 
  ية الثانية:الرواتراجم 

 هـ[ ثقة. 141أبو الحسن الرازي ]ت :عمار بن الحسن الهاللي
زرعة وأبو حاتم: ثقة.  عيسى بن ماهان، الرازي. قال أبو عبد اهلل بن أبي جعفر:

. وقال ابن "مما ال يتابع"وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: وبعض حديثه 
 . "صدوق يخطئ"حجر: 

هـ[ موالهم، مشهور بكنيته، واسمه: عيسى بن 210تميمي ]تال أبو جعفر الرازي:
. وقال "ليس بالقوي في الحديث"أبي عيسى، عبد اهلل بن ماهان. قال أحمد بن حنبل: 

فيما يروي عن مغيرة.  "يغلط"آخرون: صالح في الحديث. وقال ابن معين: ثقة، وهو 
لحديث. وقال النسائي: ووثقه علي بن المديني. وقال أبو حاتم: ثقة، صدوق، صالح ا

. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الناس وأحاديثه "ليس بالقوي"
 "الحفظ ئس". وقال ابن حجر: صدوق "ال بأس به"عامتها مستقيمة، وأرجو أنه 

 خصوصا عن المغيرة. 
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هـ[. قال أبو 240البكري أو الحنفي، البصري، ثم الخراساني ]ت الربيع بن أنس:
. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الناس "ليس به بأس"م: صدوق. وقال النسائي: حات

اضطرابا "يثقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، ألن في أحاديثه عنه 
 . "له أوهام، ورمي بالتشيع" ،. وقال ابن حجر: صدوق"كثيرا

جعفر، عن الربيع بن أنس "لكن مدار هذه الرواية على أبي  تعليقا: الدكتوريقول ثم 
عن أبي العالية  "مشهورة"، لكنه يروي عنه نسخة كبيرة "اضطراب كثير"وروايته عنه فيها 

عن أبي بن كعب، في التفسير. قال السيوطي عن إسنادها: هذا إسناد صحيح 
[. وقد تداول األئمة هذه النسخة واستفادوا منها، وخرجوها في كتبهم من 1/420]االتقان
ذا كان الرواة هنا يروون نسخة، فإن الكالم الذي قيل في بعضهم: أنه الهذا  طريق. وا 

ال يضر، ألنه ال يروى من حفظه، بل يروي  "له أوهام"أو صدوق  صدوق سيء الحفظ،
 ذلك من كتاب".   

في السند، بسبب أن الرواية  "االضطراب""أما ما قيل عن  بعدها: الدكتوريقول ثم 
العالية، وأحيانا تنزل إلى الربيع بن أنس، فهذا ال ي عد في نظري أحيانا تكون عن أبي 

أحيانا فينزل أو  "يكسل"أحيانا فيرفع، و" ينشط"اضطرابا، بل هو من قبيل أن الراوي 
 في باب التفسير.  يكثر، وهذا "الفتيا أو الرأي"يذكره على سبيل 

إلى  صحيحةأنها  وغاية ما في األمر أن نحكم على إسناد هذه الرواية أو تلك:
 !؟أي إلى رسول اهلل ،قائلها، ومن ثم ننظر في حالها، هل هذه الرواية في حكم المرفوع

 انتهى تيا والرأي، فاألمر فيه سعة!!!، أو من قبيل الفنحتج إال بالمتصلفال 
بعصور زمنية مختلفة، إلى أن وصلت  ،وتوهيناتهم ،لقد مرت توثيقات الرواة

قوم تمن الخالفة اإلسالمية. فكيف إشراف دون  "لجرح والتعديلا" كتبعصر تدوين  إلى
هم على أيدي قلة حتم تعديلهم وتجري "رواة"مصدر تشريعي إلهي على أكتاف نصوص 

بما  ،القيام بمثل هذا العمل بهافي غيبة السلطة الحاكمة، المنوط  ،من أفراد المجتمع
  لديها من إمكانات البحث والتحري؟!!

إذا كان "الحديث النبوي" قد تعذر تدوينه في حياة النبي سؤال قائما: اللذلك سيظل 
 معظمفنتجنب بذلك أو الثاني، يدّون في عصر الخليفة األول، لماذا لم لسبب أو آلخر، ف

وهو  ،تدوينالعصر توقف عند نمو حتى ينمو و ي" الروائي لماذا أخذ "السند؟! هإشكاالت
 هل هذا الكالم يمكن أن يقبله عاقل؟! !سنة النبوية"؟"الباسم  اإلهي اتشريعي امصدر يحمل 
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، بعد قرن من تدوين المحدثين كتبهم، أن عددا "الجرح والتعديل"علماء فوجئ لقد  
نما من  كبيرا من "الرواة"، المذكورين في أمهات كتب الحديث، ليسوا من "أهل السنة"، وا 

 على سبيل المثال: قالوا و ، همكتب ن ّبهوا على ذلك فيأتباع فرق أخرى، ف
 -" إال أنه مغال في التشيع" -" إال أنه رمي بالتشيع" -" فالن ثقة إال أنه رافضي"

كان " -" قد عيب بالتشيع" -لّي" من شيعة ع" -" يروي أحاديث في فضائل أهل البيت"
 إلى آخره. ، ..."كثير العبادة والغزو، لكنه شيعي" -" معروفا بالتشيع من غير سب

 ."الشيعة" المقصود، أي من الذين رفضوا خالفة أبي بكر، و "رافضي"الن قولهم: ف
 . "أهل السنة"المقصود ، أي ممن ناصبوا عليا العداء، و "ناصبي"قولهم: فالن و 

والذي يعكس  ،كان معروفا بالتشيع من غير سب"فالن قولهم: " ثم انظر ماذا يعني
فرقها إلى طوائف متصارعة، يسب الفتن الكبرى، وتأحداث بعد حال األمة اإلسالمية 

 !!، والعباسيةالدولة األمويةتحت رعاية ، بعضهم بعضا
إذن فمسألة "الجرح والتعديل" مسألة اجتهادية، خضعت لوجهات النظر المذهبية. 

الدكتور خلدون حصل بموجبها  ،رسالة علمية عن "أسباب اختالف المحدثين"في و 
 ما يلي:، بشيء من التصرف ،أنقل منها، على درجة الدكتوراة في الحديثاألحدب 

هل الحكم على الراوي جرحا أو تعديال يخضع الختالف وجهات نظر علماء  سؤال:
  !الجرح والتعديل في الرواة؟

: نعم، فال يلزم من جّرح راو أن يكون هذا الراوي مجروحا عند الكل بل قد الجواب
حد، فيوثقه بعضهم ويجرحه آخرون تتعارض أقوال الجارحين والمعدلين في الراوي الوا

 وفي المسألة ثالثة مذاهب رئيسة:  مع هذا الراوي. اختالفهموهذا كله يقوم على مدى 
 أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا. -2
 إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. -1
 يترجح أحدهما إال بمرجح. ال -3

راوي الواحد، أحدهما بالجرح واآلخر وقد يكون لعالم الجرح والتعديل رأيان في ال
بالتعديل، فقد يحكم على الراوي بحكم ثم تنكشف له أمور تجعله يغير رأيه فيه، فالمسألة 

  نسبية وتخضع لوجهات النظر الشخصية!!
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لذلك فإن علماء الحديث عندما يقولون: "هذا حديث صحيح"، إنما يقصدون بهذه 
الحال بينما  الحديث وفق شروطهم في ظاهر ، فقد يصحاالصحة ظاهر الحال ال حقيق

الزمان على ما وصل إليهم  هو باطل في حقيقته، وذلك لمضي قرن ونصف تقريبا من
من معلومات عن الرواة، وما حملوه من مرويات، دون توثيق لها من الخالفة اإلسالمية 

 عبر رحلتها إلى عصر التدوين.
يح" فليس من شرطه أن يكون مقطوعا قال ابن الصالح: ومتى قالوا هذا "حديث صح

وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه  !!في نفس األمر به
 كذب في نفس األمر، إذ قد يكون صدقا في نفس األمر. 

وقال األمير الصنعاني: قال زين الدين: وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح 
ال أنه مقطوع بصحته، لجواز الخطأ  ،اإلسناد فمرادهم فيما ظهر لنا عمال بظاهر

وكذا قولهم هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنا فيه شروط  ،والنسيان على الثقة
صابة من ،الصحة  كثير الخطأ. هو ال أنه كذب في نفس األمر لجواز صدق الكاذب وا 

مرادهم  وعلق الصنعاني على قول زين الدين فقال: ال يخفى أن هذا اإلخبار عن
وأنه سبحانه  ،قليل اإلفادة، ألنه معلوم أن ما في نفس األمر ال يطلع عليه إال اهلل تعالى

 يكلف أحدا إال بالعمل بما خوطب به، وظهر له صحته أو غيرها.  ال
 !هل يجب بيان سبب الجرح والتعديل أم ال؟ سؤال:

 الجواب: وأيضا هذه مسألة ال ضابط لها: 
 دون بيان سببه.فقول يقبل التعديل ب

 يقبل الجرح إال مبينا فيه سبب الجرح. وقول ال
 وقول ال يقبل التعديل والجرح إال ببيان أسبابهما.
 وقول يقبل التعديل والجرح بدون بيان أسبابهما. 

 والشك أنه بناء على هذه األقوال أقام كل عالم مذهبه في رد الحديث أو قبوله. 
يسمى عند  مصداقيته، في ميزان الشريعة اإللهية، ماومما يفقد علم الجرح والتعديل 

أهله بالجرح بسبب "االختالف المذهبي"!! فكيف يكون تصحيح الحديث وتضعيفه على 
  رسوله؟! أساس طائفي مذهبي، ثم يدعى بعد ذلك أنه وحي اهلل تعالى إلى
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 ؟!الكذب في حديث رسول اهلل هل تقبل رواية التائب من من تقبل روايته؟!سؤال: 
 :على أقوالاختلفوا 

صحة قبول  األول: تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول اهلل قياسا على
كفارا فأسلموا وال فرق  رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، أي

 بين الشهادة والرواية في هذا. 
نالثاني: ال تقبل رواية التائب من الكذب متعمدا في ح حسنت  ديث رسول اهلل أبدا وا 

يحد قاذفه. وأما  توبته!! وحجتهم في ذلك أن الزاني إذا تاب ال يعود محصنا وال
 إجماعهم على صحة رواية من كان كافرا فأسلم فلنص القرآن على غفران ما سلف.

منه في الشهادة ألن  والفرق بين الرواية والشهادة، أن الرواية الكذب فيها أغلظ
 الزم لكل المكلفين وفي كل األعصار.متعلقها 

ولقد قبل اإلمامان البخاري ومسلم "إسماعيل بن إبي أويس" وهو ممن اتهم بالكذب 
بن معين فيه: "مخلط يكذب  ىواحتجا بحديثه، إال أنهما لم يكثرا عنه. قال اإلمام يح

 محمد نوقال ابن حزم في "المحلى"، قال أبو الفتح األزدي: حدثني سيف ب ليس بشيء".
أن ابن أبي أويس، كان يضع الحديث. وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي 

  أويس يقول: "ربما كنت أضع الحديث ألهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم".
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر األقوال المتقدمة: "ولعل هذا كان من إسماعيل 

أخرجا عنه إال الصحيح من  لشيخان فال يظن بهما أنهمافي شبيبته ثم انصلح. وأما ا
 مقدمة شرحي على البخاري". حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في

 اختلفوا:  هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو ال بد من اثنين؟!سؤال: 
 القول األول: ال يقبل في التزكية والجرح أقل من اثنين، كالشهادة. 

 ل الثاني: االكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا. القو 
 بواحد في الرواية.  القول الثالث: يشترط اثنان في الشهادة، ويكتفي

ومعلوم لكل ذي بصيرة أن الشهادة تتعلق بالحقوق الخاصة التي يمكن التقاضي 
الحق فيها، أما الرواية فتتعلق بحق اهلل تعالى على الناس جميعا، فكيف يخضع هذا 

 الجتهادات ومذاهب الفقهاء والمحدثين، واختالفهم حول الرواية والشهادة؟!!
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 هل يشترط في أمر التعديل تسمية المعّدل؟! اختلفوا: سؤال: 
 القول األول: أن التعديل من غير تسمية المعدل ال يكفي مطلقا. 

 القول الثاني: أنه يكفي في التعديل مطلقا. 
إذا صدر عن عالم مجتهد، إال أن كفايته تختص بمن وافق القول الثالث: أنه يكفي 
 العالم المجتهد في مذهبه.

أروي لكم  من القول الرابع: أنه يكفي بشرط أن يكون هذا العالم المجتهد قد قال: كل
 عنه ولم أسمه فهو عدل!!

 اختلفوا:  !هل رواية الثقة عن رجل سماه تدل على توثيقه؟ سؤال:
 ية العدل عن راو سماه ليست تعديال له.  القول األول: أن روا

أنه لو  القول الثاني: أن رواية العدل عن الراوي المصرح باسمه تعديل مطلقا بدعوى
 كان يعلم فيه جرحا لذكره. 

القول الثالث: أنه إن كان ذلك العدل الذي روي عنه ال يروي إال عن عدل كانت 
ال فال.  روايته تعديال، وا 

 اختلفوا. !لى حديثه الوهم والغلط تقبل روايته؟هل من غلب عسؤال: 
 القول األول: جواز الرواية عنه. 

 القول الثاني: عدم جواز الرواية عنه. 
  وما هو حال من وقع في حديثه الوهم والغلط ولكن ليس هو الغالب عليه؟! سؤال:

 القول األول: جواز االحتجاج به.
 القول الثاني: عدم جواز االحتجاج به. 

يؤديه اجتهاده أن هناك من ضبط الرواة أمر اجتهادي، نجد على الحكم مسألة  ألنو 
حين أن البعض اآلخر يؤديه  ، فيالوهم والغلط يغلب عليهقبول رواية من لم إلى 

 رد روايته!!ياجتهاده إلى عكس ذلك ف
عدم وجود سجالت ألحوال الرواة، تبين مدى كل هذه اإلشكاالت، الرئيس لسبب الو 
 !! مروياتهمعصر تدوين  قبلتهم وضبطهم، عدال
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فعندما نسمع قول المحدث: حدثني فالن عن فالن... أن رسول اهلل قال...، فإن هذا 
منه، وهم الرواة  ةإال الحلقة األخير  "الروائي السند"المحدث ال يعلم عن حال رواة هذا 

تكن هناك مدونات  فلمشيئا، حقيقة حالهم عن فال يعلم  ،ن له. أما من قبلهمو المعاصر 
 جرحا أو تعديال!! ،من الصحابة والتابعين ،الرواةهؤالء تذكر سير ي رجع إليها 
 وثّقوا رواة ماتوا قبل أن يولدوا هم!!قد  "الجرح والتعديل"معظم علماء نجد أن لذلك 

ق ولد هـ[ أي أن الم وثِّ 260هـ[ قام بتوثيقهم قوم ولدوا ]250فكثير من الذين توفوا قبل ]
ثَّقب   كن أن تقوم شريعة إلهية على هذه التوثيقات العشوائية؟!مفهل ي، عد وفاة الم و 

وشهدوا " الجرح والتعديل"علماء الذين عاصرهم رواة "التوثيق" الحقيق كان للن إ
وصوال إلى  ،علماء "الجرح والتعديل" هملم يدرك نيذال رواةالبعدالتهم وضبطهم، أما باقي 

علماء السلف، أتباع المذهب!! ولما كان على توثيق بناء ثقوهم طبقة الصحابة، فقد و 
كل مذهب عنده إشكاالت في "الجرح والتعديل"، من وجهة نظر المذاهب األخرى، فقد 

 .اضطروا إلى قبول الرواة المخالفين في المذهب حتى ال تسقط معظم "األحاديث"
بسبب عقيدتهم رواة البصرة  شيخ البخاري، يقول: "لو تركنا ،وها هو علّي بن المديني

فهل هذا  !!مسألة "التشيع"، لذهب الحديث كله"بسبب "القدر"، وتركنا رواة الكوفة في 
ولو كانوا "أهل  ،طائفيةالالرواة توثيقات قبول لوال  هأنب ،ديثالح علماءاعتراف من أحد 

 ؟!لسقطت "األحاديث" كلهابدع" 
ها فمن الجرح والنقد. وكبار المحدثين،  ،همبل ولم يسلم علماء "الجرح والتعديل" أنفس

على  "البخاري"تحامل أسباب يذكر ، هو "الذهبي"، وهو من كبار علماء "الجرح والتعديل"
أبي حنيفة منشأه  ن انحراف البخاري عنإ :نقال عن المحدث ظفر ،فيقول "أبي حنيفة"

أبي حنيفة  على وقد كان نعيم شديد التعصب ،صحبة البخاري نعيم بن حماد المروزي
 فتأثر البخاري به. 

كان نعيم ممن  الميزان، قال: قال األزدي: في "الذهبي"فقد ذكره  "نعيم"تعصب  أما
 كلها كذب.  ،حنيفة ثلب أبي وحكايات مزورة في ،"السنة"تقوية  الحديث في "يضع"

أمام تحامل البخاري عليه فيقول: "هذا يحيى  ،عن أبي حنيفة "ذهبيال"ويدافع 
فعرفه  ،معين هو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة، وخالطهم وصاحبهم بنا

حنبل  المعرفة بالصحبة الطويلة لهم، وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن حق
 باالتفاق.  "الجرح والتعديل"وهو إمام  ،وأبي حاتم
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 نيفة فيقول:في توثيق أبي ح ،البخاري شهادة على بن المديني شيخ "ذهبيال"وينقل 
وجرحه  ،"فمثل هذا اإلمام إذا وثق أبا حنيفة وهو بعهده أقرب، وبزمنه وسيرته أعرف

أو  ،من دافع تعصب ،البخاري، وعلى فرض خلو جرح البخاري من الدوافع والمؤثرات
 "محدث" ومن أهل الرأي والبخاري "،فقيه"نقل مدخول أو اختالف مذهب، إذ أبو حنيفة 

قول وعمل يزيد وينقص  "اإليمان"يري أن  وأبو حنيفة ال. الرأي يال يحتمل التوسع ف
بن المديني مقدم بال ريب افتوثيق  قول وعمل يزيد وينقص "اإليمان" والبخاري يري أن

   !!على جرح تلميذه البخاري
ّرح بسببها قد كانت ول  "ذهبيال"قال  ، قضية "خلق القرآن".كثيرونأهم القضايا التي ج 

، وفي كثير من الكتب المؤلفة "الجرح والتعديل"ومن أخطر العلوم علم  حفاظ:في تذكرة ال
سراف بالغ، ويظهر منشأ هذا الغلو مما ذكره ابن قتيبة في في االختالف  ذلك غلو وا 
 ". اللفظ" في

أي هل القرآن مخلوق، أم غير  ،قضية "خلق القرآن"يعني اللفظ" "واالختالف في 
ّرح البخا مخلوق"؟! عند  "الذهبي" قال !!قضيةدخوله في مناقشة هذه السبب ب ري،ولقد ج 

سمعت أبا الوليد  ترجمة الحافظ أبي الوليد حسان بن محمد النيسابوري: قال الحاكم:
قال: عليك بـكتاب  .قلت: أخرج على كتاب البخاري! يقول: قال أبي: أي كتاب تجمع؟

  ."اللفظ"نسب إلى مسلم، فإنه أكبر بركة، فإن البخاري كان ي  
: "ما سلم من الكالم قالف"، الضعفاء والمتروكين" هفي كتابالبخاري  "الذهبي"وقد ذكر 
 يقصد أبا زرعة الرازي، وأبا حاتم الرازي. ،، تركه ألجلها الرازيان""اللفظ"ألجل مسألة 

انقطع الناس  ،في مسألة اللفظ "الذهلي"وبين  "البخاري"الحاكم: ولما وقع بين  قال
 . وأحمد بن سلمة ،اري إال مسلم بن الحجاجالبخ عن

في ترجمة البخاري: "سمع منه أبي  "،الجرح والتعديل"في  ،قال ابن أبي حاتم الرازي
حاتم، وأبو زرعة، ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري  أبو

 أن لفظه بالقرآن مخلوق". ،أنه أظهر عندهم في نيسابور ،الذهلي
في هدي الساري: "قال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد  ،الحافظ ابن حجر وقال

لفظي بالقرآن مخلوق  أن يحيى الذهلي يقول: القرآن كالم اهلل غير مخلوق، ومن زعم بنا
إسماعيل البخاري  يجالس، وال يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن وال ،فهو مبتدع

 ن كان على مذهبه. فإنه ال يحضر مجلسه إال م ،فاتهموه
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فال يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداءه  ،"اللفظـ "قال الذهلي: أال من قال ب
قال و فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه.  ،وقام على رؤوس الناس ،فوق عمامته

    .ن الذهلي وال عن البخاريع هفلم يحدث في صحيح ،ابن حجر: وقد أنصف مسلم
وخاصة فتنة الفتن الكبرى، ف بعد لّ أ   في "الجرح والتعديل"ال يخلو كتاب والحقيقة أنه 

كما ال يخفى  ،الصواب من البعد عن"خلق القرآن"، ـ المسماة ب ،[هـ142ت]اإلمام أحمد 
  الذين درسوا تلك الكتب بإمعان. ،على أهل البصيرة

فيه الشيعي في عصر كان التحرك  هـ[156]توالالفت للنظر أنه مع وجود البخاري 
 لم يرو عن فإنهال سيما الكوفة وبغداد وقم وغيرها،  ،بارزا وملموسا في مختلف العواصم

 ومنهم:  ،أئمة الشيعة
مؤسس مدرسة الفقه والحديث الشيعي وولده اإلمام  هـ[241]تالصادق جعفر اإلمام 

الرضا  ىموسى بن جعفر الصادق، واإلمام الحسن بن علي، واإلمام على بن موس
اإلمام محمد الجواد، واإلمام الهادي، واإلمام الحسن العسكري، الذي كان معاصرا و 

 لإلمام البخاري.
كانوا أصحاب مصنفات في وقد كذلك لم يرو حديثا واحدا عن أحد من أبنائهم  

يرو البخاري فيه عن "جعفر الّصادق"، يروي عن "مروان  موفي الوقت الذي ل الحديث.
اهلل أن نحتج  طلحة بن الزبير، وقد قال ابن حّبان، وغيره، معاذ بن الحكم" اّلذي قتلا

 بخبر رواه مروان بن الحكم. 
وفي مسألة  ،األهم من ذلك أنه لم يرو عن اإلمام علي بن أبي طالب إال حديثا واحدا

لى و  ،فقهية تسيء إلى اإلمام عليّ   المذهب الشيعي. ا 
 !ال له ولفاطمة ليلة: أال تصليان؟فقد روى عن علّي بن أبي طالب أن رسول اهلل ق

فانصرف النبي عنهما ، فقال علّي يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا
 وهو يضرب فخذه ويقول: وكان اإلنسان أكثر شيء جدال.

 مأو بغضه "الشيعة"حب من غالة "السنة"، جعل وهو  [هـ156ت] "الجوزجانيإن "
لكنه  ،: متقنا ثبتا، فقالفي الميزان، لذلك جرحه "الذهبي" قبولها ومقياسا لرد الرواية أ

  !!العداء وأهل بيته ا، أي ناصب عليّ وهو ناصبي ،وقال عنه في الكاشف: ثقة ."مبتدع"
 ابن خراش وكان من الطبيعي أن يظهر متطرف من غالة "الشيعة" ليرد عليه، وهو

 السنة"!!  أهل" منببدعة أنهم  أهل الشامفجرح  [،ه113]ت



83 

 

ذا كان مصطلح "أهل البدع" من المصطلحات التي تسقط عدالة الراوي، فكيف  وا 
لقد استخدم علماء كل مذهب مع القول بـ "عدالة الصحابة"؟! تجريح علّي وشيعته يستقيم 

سقاط أحاديثهم.  مصطلح "أهل البدع" لرمي علماء المذاهب األخرى به وا 
بأنهم "أهل بدع" نجد بعض ، ..والشيعة ،القدريةو ، لخوارجاومع اتهام "أهل السنة" 

يكفِّرون مرتكب ألنهم  ،رواة "الخوارج" من أوثق الرواةيعتبرون علماء "الجرح والتعديل" 
 .رسولاليستحيل عليهم الكذب على فالكذب عندهم كبيرة، لذلك  ،الكبيرة

ن عن ملة والسؤال: كيف يكون رواة "الخوارج" ثقة عند فريق، و"أهل بدعة" خارجي
 اإلسالم عند فريق آخر؟!

وعن [ هـ236]تعن أبي األحمر السائب بن فروج البخاري في صحيحه فقد روى 
الخوارج يعتبر فمسلم أما من شعراء الخوارج.  وهما[ هـ14]تعمران بن حطان السدوسي 

حنيف: "أنه  ويذكر حديثا عن سهل بن ،ال تجوز الرواية عنهم خارجين عن اإلسالم،
يخرج منه قوم يقرؤون  فقال: وقد أشار بيده نحو العراق، ول اهلل يذكر الخوارج،سمع رس

 !!يمرق السهم من الرمية" القرآن بألسنتهم ال يجاوز تراقيهم يمرقون من اإلسالم كما
، في كتابه الشيخ مصطفى السباعييقول أحد كبار المدافعين عن "حجية السنة"، 

بحثت كثيرا ا على اتهام "الخوارج" بوضع "األحاديث: ، رد"السنة ومكانتها في التشريع""
 ."من الكذابين والوضاعين دّ في كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي ع  

"على أني أعود فأقول: إن المهم عندنا أن نلمس دليال محسوسا يدل على ثم قال: 
داود:  كيف وقد قال أبو ،وهذا ما لم أعثر عليه حتى اآلن ،أنهم ممن وضعوا الحديث

  !!"ليس في أهل األهواء أصح حديثا من الخوارج
عندهم كان "الصحابة" "الجرح والتعديل" أن أئمة علم الفت للنظر، أنه مع اللكن و 

وعلى ، همأصروا على تدوين كتبلكذب والوضع في "الحديث"، ظاهرة اتخوف من انتشار 
 !!"ئرة الصحابةدا"االقتراب من دون المساس أو ، وتعديلهم"األموات" تجريح 

أخرج اإلمام مسلم عن مجاهد: "جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس رضي 
صلى اهلل عليه وسلم، فجعل ابن عباس  ،اهلل عنهما، فجعل يحدِّث ويقول: قال رسول اهلل

بن عباس ما لي ال أراك تسمع لحديثي؟! أحدِّثك ايا  فقال: ،ال يأذن لحديثه وال ينظر إليه
 هلل، صلى اهلل عليه وسلم، وال تسمع؟! عن رسول ا
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إنَّا كنا مرًَّة إذا سمعنا رجال يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  فقال ابن عباس:
وسلم، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول، لم نأخذ 

  من الناس إال ما نعرف"!!
 "إنا كنا نحدث عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلموفي رواية سفيان بن عيينة، زاد: 

 !! ترْكنا الحديث عنه ،فلما ركب الناس الصعب والذلول ،إذا لم يكن ي كذ ب عليه
 !! قواعدهانظر وتدبر هذه "الروايات"، التي تهدم "علم الحديث" من ف

بين يديها من  قد أتاها الباطل ،إنهم يعترفون أن "األحاديث" المنسوبة إلى رسول اهلل
عبد اهلل بن عباس  هوفها  .، وعلى مسمع منهمالصحابةفي حياة وذلك ومن خلفها، 

يسمع من صحابي مثله ما يرويه من رفض أن هـ[ الملقب بترجمان القرآن، 61]ت
 .لم نأخذ من الناس إال ما نعرف""قائال:  ،"نبوية "أحاديث

هذه وتدوين لجمع  الصحابة،، ومن بقي من يدع ابن عباس كبار التابعينفلماذا لم 
لتجنب اختراقها في وذلك  ،تحت إشرافهم ،، في كتاب واحدلهم ةعروفم"األحاديث" ال

، ولما ة والتابعينحلقات "السند الروائي" الصحاب تتجاوز لما  ،فعلوالو و العصور التالية؟! 
ا وجدوا أنهم إذ ة،لراو حتى وصل األمر با ،لـ "األحاديث" بأسانيد مضروبةحدث اختراق 

 !!عندهم له إسنادا من األسانيد المقبولة واوضع ،كالما ال بأس من نسبته إلى رسول اهلل
يروي خالد بن يزيد فيقول: "سمعت محمد بن سعيد النووي، ففي صحيح مسلم، شرح 

قيل ألبي و الدمشقي يقول: "إذا كان كالم حسن لم أر بأسا من أن أجعل له إسنادا". 
وليس  ،في فضائل القرآن سورة سورة ،عن ابن عباس ،كرمةعصمة من أين لك عن ع
واشتغلوا  ،فقال: "إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن !عند أصحاب عكرمة هذا؟

 سحاق، فوضعت هذا "الحديث" حسبة"!!ومغازي ابن إ ،بفقه أبي حنيفة
إليهم المنقولة  ،إال شهادات الشهود، تدوينالفي عصر يملكون المحدثون يكن  مل

أن يكون عبر سلسلة من الرواة األموات، فما الذي يمنع جانبا كبيرا من هذه الشهادات 
فقاموا  ،المحدثين عند ألسانيد المقبولةامفترى، خاصة إذا علمنا أن من الرواة من عرفوا 

 فصلة في كتب "الجرح والتعديل".والمسألة م ،سانيدهذه األالمفتراة على  "المتون"تركيب ب
 رسمياقم على معلومات موثقة توثيقا يلم أنه "الجرح والتعديل" ا يسقط حجية إن مم

 الشخصية.وصفاتهم الناس في التعرف على أحوال ة صخصتفلم تكن هناك مؤسسات م
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 عدالة الصحابة:
اختلف علماء الفرق والمذاهب المختلفة اختالفا كبيرا حول تعريف "الصحابي"، لغة 

من لقي تعريف "الصحابي" عند "أهل السنة"، هو: " واصطالحا!! ومجمل القول في
هو:  "،الشيعة"" عند يباأما "الصح .ومات على اإلسالم ،مؤمنا بهعليه السالم،  ،النبي

منافقا، عدال أو فاسقا.  مكان مؤمنا أأكل من صحب النبي، أو رآه، أو سمع منه، سواء 
 ارتكاب الفواحشمن أو  ليست لباسا يعصم صاحبه من الخطأ"الشيعة"  فالصحبة عند

 .لذلك فهم يرفضون مصطلح "عدالة الصحابة" بمفهوم "أهل السنة"
كانت شك أن الذين صحبوا النبي، عليه السالم، في دعوته، ورضي اهلل عنهم،  الو 

 ، واآليات الدالة على ذلك كثيرة، منها:بها في كتابهاهلل لهم مكانتهم التي شرفهم 

                       

                                  

   التوبة 

                            

                 الفتح 

ولكن السؤال: من هم هؤالء "الصحابة" الذين رضي اهلل عنهم؟! وكيف السبيل إلى 
ومعظم المصادر التاريخية مصادر مذهبية، دافعت عن رواتها بما يخدم معرفة أسمائهم 

 منظومتها "الروائية"، التي قام عليها "علم الحديث"؟!
 لقد تحدث القرآن عن وجود منافقين، من الصحابة، في كثير من اآليات، منها:

                               

   التوبة 

، ولم يرضوا بحكم اهلل تعالى كرهوا أمر اهللهناك من من ابتغوا الفتنة،  هممنوكما أن 
 .ورسوله

                                 

  التوبة 
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 ، عليه السالم.كانوا يؤذون النبيمنهم من و 

                           

                              التوبة 

ضعاف اإليمان وبين الذين في قلوبهم مرض، من  ،ف ّرق القرآن بين المنافقينم يول
 سواء.على وحدة الصف اإلسالمي ذلك ألن خطرهما من الصحابة، 

                        

                          

   األحزاب 

، انتشرت شفاهة بين "أحاديث"، ورووا عنه صاحبوا رسول اهللإن هؤالء المنافقين قد 
 الناس، ثم دونت بعد قرن ونصف من الزمان!!

المؤمنين في خمس آيات، والكافرين في آيتين في بيان صفات سورة البقرة لقد بدأت 
في سورة آل عمران  المنافقين والمنافقين في ثالث عشرة آية، ثم تحدث القرآن عن

أن  السورويفهم من سياق هذه واألحزاب، والمنافقون..،  واألنفال، والنساء، والتوبة،
 .تعمل على تفكيك الصف اإلسالمي، المنافقين كانوا قوة ال يستهان بها

ولكن المهم في هذا السياق، أن اهلل تعالى قد أخبر نبيه، عليه السالم، أن من بين 
 أهل المدينة منافقين،ال يعلمهم النبي شخصيا.

                             

                       التوبة 

 كلالحق، في استثناء  إذن فعلى أي أساس شرعي، أعطى علماء "السنة" أنفسهم
 الصحابة، من أن تمسهم يد "الجرح"؟! 

ال يتطرق إليهم  ،كلهم عدول"الصحابة ابن األثير في أسد الغابة: انظر ماذا يقول 
 "!! ويقول ابن حجر في اإلصابة: الجرح
ولم يخالف في ذلك إال شذوذ من  ،اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول"

 .لشيعة في المقام األولطبعا يقصد ا!! "المبتدعة
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الذين ال  ،"المنافقين" من أهل المدينة في الصحابة، إن تعريف ابن حجر ي دخل
 عدول!! علماء "الجرح والتعديل"هم عند يعلمهم النبي نفسه، و 

بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: في الكفاية،  ،الخطيب البغدادي ما أوردهثم انظر 
فاعلم أنه  ،صلى اهلل عليه وسلم ،ن أصحاب رسول اهللإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا م

نما أدى إلينا ذلك كله "زنديق" ، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وا 
، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم "شهودنا"يريدون أن يجرحوا  "هؤالء"الصحابة، و

 "!!وهم زنادقة ،أولى
نما أدى إلينا ذتدبر قوله: " "، والذي يريد أن يقول: إن الصحابة لك كله الصحابةوا 

الذين نقلوا إلينا "القرآن" هم الصحابة الذين نقلوا إلينا "األحاديث"، فإذا شككنا في صحة 
 نقل الصحابة لـ "األحاديث" فهذا يعني التشكيك في صحة نقل القرآن!! 

ن كان قد ن قل إلينا عن طريق الصحابة، إال  فهل غاب عن البغدادي أن "القرآن"، وا 
أن هذا النقل ما هو إال آلية من آليات الحفظ اإللهي لكتابه، التي لم تحظ بها هذه 

 "األحاديث"، مما يدل على عدم حجيتها، كشريعة إلهية واجبة اإلتباع؟!
 هبهذالعدول له لصحابة نقل اوال عالقة ل ،مضمون بضمانة إلهيةكتاب اهلل حفظ إن 

ن لم ينقلها الصحابة.و  ة،وثابت ةمحفوظاب نصوص الكت. فضمانةال  ا 
يصال كتابه إلى من يشاء من عباده، وعدالة هو الشاهد المتكفل بإتعالى اهلل إن 

نقل ال مبرر إلقحام لذلك ، زيد المحفوظ حفظان تلبل والناس أجمعين،  الصحابة،
 الصحابة للقرآن في هذه المسألة.

انقلب على  هم منومن ..،ارتد هم منمنزنى، و منهم من من الصحابة من سرق، و إن 
لعدل أن لمسلم اهل يمكن لفأحداث الفتن الكبرى!! دماء في الومنهم من سفك ه، يعقب

  يقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق؟!
 بأيد مسلمة ،عثمان بن عفان ،عندما ذ بح الخليفة الثالث "العدالة"هذه ثم أين كانت 

معاوية ألم يكن ؟! نيمتفرجالصحابة يقفون وكبار  ،حاصروا بيتهساعد على ذلك من و 
 من الصحابة، ولم يعد من الخلفاء الراشدين؟!  بن أبي سفيانا

لما حدثت الفتن الكبرى، ولما تفرقت األمة، ولما  ،عدواللو كانوا الصحابة كلهم إن 
 قتل الصحابي صحابيا مثله!!



88 

 

مون بعضهم بعدم الدقة في يته واصحابة كانالأن  "الحديث"لقد ذكرت أمهات كتب 
حال سمعوا من رسول اهلل مباشرة، فكيف بمع أنهم ، هيتوقفون في قبولرواية "الحديث"، و 

  التابعين، وتابعي التابعين؟!
 بعض األمثلة:هذه و 
الصحابة، كما ذكر ذلك اإلمام  رواياتلقد ردت أم المؤمنين عائشة كثيرا من  -2

 :، من ذلك روايةما استدركته عائشة على الصحابة" الزركشي في كتابه "اإلجابة إليراد
"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، وقالت: إنكم تحدثون عن غير كاذبين، ولكن 

 :السمع يخطئ، والّله ما حدث رسول الّله
 "تزر وازرة وزر أخرى "وال :حسبكم القرآن "إن الّله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه"

ن أهله ليبكون عليه"بخطيئته  إنما قال: "إنه ليعذب،  .وذنبه، وا 
الزبير من رجل كان يحدث عن رسول الّله فقال له: أنت سمعت هذا من موقف  -1

قال الرجل: نعم. قال الزبير: هذا وأشباهه مما يمنعاني أن أتحدث عن  !رسول الّله؟
ّله ابتدأ قد لعمري سمعت  هذا من رسول الّله، وأنا يومئذ حاضر، ولكن رسول ال ،النبي

بهذا الحديث، فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب، فجئت أنت بعد انقضاء صدر 
 الحديث، فظننت أنه حديث رسول الّله". ]ابن الجوزي: شبهة التشبيه[

لو شئت لحدثت عن رسول  يقول عمران بن حصين: "والّله إن كنت ألرى أن -3
من أصحاب رسول الّله، صلى اهلل عن ذلك أن رجاال  يالّله يومين متتابعين، ولكن بطأن

كما  يعليه وسلم، سمعوا كما سمعت، وشهدوا كما شهدت، ويحدثون أحاديث ما ه
رواية  يوف ،علمك أنهم كانوا يغلطونأكما شبه لهم، ف ييقولون!! وأخاف أن يشبه ل

 ال أنهم كانوا يتعمدون"!! ]ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث[ ،يخطئون

أهل السنة"، وهم يعلمون كل هذه اإلشكاالت، إلى القول بـعدالة فكيف يذهب علماء "
  ؟!ذلك نكرمن يعلى بالردة يحكمون الصحابة، و  كل

ذا كان و   "عصمة األئمةـ "قالوا ب "الشيعة"، فإن "عدالة الصحابةـ "قالوا ب "أهل السنة"ا 
التاريخ من  توليد العصبيات المذهبية التي جعلوال فرق بين العدالة والعصمة، فكالهما 

 ممنوع االقتراب منه بنقد أو تشكيك!! مصدرا تشريعيا إلهيا 
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عثمان بن عفان، التي خليفة المسلمين هجوم على الفعندما يقود الصحابة حملة 
هؤالء واالشتراك في أحداث "الفتن الكبرى"، ثم يأتي المحدثون ويجدون أن انتهت بقتله، 

بد من إيجاد مخرج  كان الفنسوبة إلى النبي، مال "حاديثالصحابة قد رووا معظم "األ
 !!"الجرح"ينقذهم من ميزان 

استحالل دماء المسلمين المخالفين للمذهب، كان وراءها فقهاء من بإن قضية اإلفتاء 
  الصحابة، سواء في فتنة مقتل عثمان، أو في أحداث "الفتن الكبرى"!!

حملوا من الصحابة الذين وهم  في النهروان،"القراء" علّي بن أبي طالب يقتل ألم 
 ؟! الناس هعلمو القرآن و 
 هتدعم هذعليه السالم،  ،منسوبة إلى النبي ،"أحاديث"كل فرقة وضع رواة  ولقد
اإلساءة إليهم، حسب الموقف المراد  يففضائل الصحابة، أو "أحاديث" في و الطائفية،

 إثباته، أو الصفة المراد إلصاقها!!
عند أهل السنة إشكاالت كبيرة، بإقراره مبدأ "عدالة الصحابة" لقد واجه "علم الحديث" 

 منها على سبيل المثال ما يسمونه بـ "مرسل الصحابي"!! 
لصغر سنه  ، إماالنبي منبنفسه فقد يروي الصحابي عن النبي أحاديث لم يسمعها 

ه يعتبرون هذ وجمهور أهل السنة ال لغيابه عن شهود ميالدها. أو لتأخر إسالمه، أو
 المسند. "الموصول"حكم  فييجعلها ألن روايتها عن الصحابة،  "مرسلة"األحاديث 

 مالك أنه قال:  أنس بن روى الخطيب بسنده عن
نحدثكم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، سمعناه منه، ولكن حدثنا  "ليس كل ما

  أصحابنا، ونحن قوم ال يكذب بعضهم بعضا".
لتعلم أن جل هذه "األحاديث"، المنسوبة إلى النبي، قد "، "نحن قومتدبر قول أنس: 

 وضعت بعد أحداث الفتن الكبرى، وتفرق المسلمين إلى فرق ومذاهب مختلفة!!
"، وقوم باسم "الشيعة"، وهكذا أهل السنةلقد أصبح هناك قوم ي سمون أنفسهم باسم "

 باقي الفرق اإلسالمية األخرى!!قامت 
حتى ال  ،"عصمة األئمةو" "،عدالة الصحابة"مبدأ إقرار لذلك كان من الضروري 

 !! من قواعده "علم الحديثيجرؤ على تجريحهم أحد، فتكون النتيجة أن يسقط "
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 صحيح البخاري:
لقد "تواتر" بين المسلمين، أن "األمة" قد تلقت الصحيحين، البخاري ومسلم، بالقبول!! 

ذه التي تلقت الصحيحين فهل هذا حدث فعال؟! وعلى فرض أنه حدث، فأية أمة ه
هل هي أمة "أهل السنة"، أم "الشيعة"، أم "المعتزلة"..؟! هل هم "الحنفية"، أم بالقبول؟! 

هذا التلقي يجعل هذه "األحاديث" هل ؟! و وغيرهم، وكلهم في فرقة واحدة المالكية".."
  ؟!حجة في دين اهلل تعالى، كوحي نزل على رسول اهلل باسم "السنة النبوية"

 "األمة"في شرح صحيح مسلم: "وال يلزم من إجماع  ،قول اإلمام النووياذا عن وم
 كالم النبي!! ،"الحديث"أي  ،إجماعهم على القطع بأنه ،على العمل بما فيهما

ستمائة بين  جه منستة عشر عاما، وخرّ  لقد أكمل اإلمام البخاري تأليف كتابه في
يستخير  ،إال اغتسل وصلى ركعتين وكان ال يضع فيه حديثا، حديث[ 600000]ألف 

فمن  ،حديثا [1601] ،بحذف المكرر ،فوصلت عدد أحاديث صحيحه ،وضعه اهلل في
المفترض و  أحاديثه، تدوينقبل  يستخير اهللكان ولماذا بهذا العمل،  البخاري الذي كلف

حمل كانت حقا ت ذاإ ،محفوظة بحفظ اهلل تعالى لها ،هذه "األحاديث" يهأن تصل إل
 مصدر تشريعي إلهي واجب االتباع؟! وص نص

ذا كان إسحاق بن راهويه،   ههذأن يجمع البخاري، هو الذي اقترح عليه  أستاذوهو وا 
فلماذا هذا "التعصب"، وهذه "الضجة" ، مااجتهادا شخصيا منهكان  هأي أن"األحاديث"، 

 البخاري بسوء؟!حديث من أحاديث وكل هذا "التخاصم"، إذا م ّس 
لم يترجم  "أحاديث"فيها أشياء، وكتمل مسودة لم تالبخاري كتابه على هيئة قد ترك ل
 محمد بن يوسفذلك، ومنهم:  والستكموا هذيتالمثم جاء عناوين..، من غير وأبواب لها، 

 فتح:الفي  قول ابن حجرويؤكد ذلك  !!بن إبراهيم المستملياالفربري، ومحمد 
سعيد " وال "عبد الرحمن بن عوف"ة "لم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجم

ن كان قد أفرد ذكر إسالم  [أي المبشرين بالجنة]، وهما من العشرة "بن زيد سعيد بن "وا 
لكتاب  "الناقلين"تصرف  وأظن أن ذلك من .بترجمة في أوائل السيرة النبوية "زيد

 !!البخاري، كما تقدم مرارا أنه ترك الكتاب مسودة"
ذا كان البخاري قد تر  البخاري شيخه كتاب "مسلم" ، فلماذا لم يراجع مسودة هكتابك وا 
 ؟! خاصا به صحيحايكتب ذهب ويستكمل ما نقص منه، و 
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دَّ حديثه ،مولى ابن عباس "ِعكرمة"مسلم جرح  لقد الجرح "في  هشروطحسب  ،ور 
قد لفروى عنه أحاديث كثيرة!! و  "،عكرمة"لكن البخاري ترجح عنده عدالة و  ".والتعديل

حاديث ، ورّد البخاري أشيخه البخاريل "أحاديث"مسلم أن رّد  الخالف،هذا  ىعل ترتب
 بالقبول؟!الصحيحين  تلقتقد األمة كون تلميذه مسلم!! فكيف تل

انفرد  ،بصحيحهمسلم فكما انفرد البخاري بصحيحه، وانفرد بشرية  اوألنها كانت جهود
عاصر هؤالء األئمة بعضهم وقد ، تابهبك كل   ،وابن ماجه ،وأبو داود ،والترمذي ،النسائي
 46يبلغ مسلم كان  ،سنة 56 من العمر البخاريففي الوقت الذي كان يبلغ فيه  بعضا!!

  .سنة 35والنسائي  ،سنة 42والترمذي  ،سنة 43وابن ماجة  ،سنة 41وأبو داود  ،سنة
 شيخهم على وافلماذا لم يجتمع ،عصر واحد الستة في الكتبأصحاب لقد عاش 

 حاديث"األ"على الستة لماذا لم يجتمع أصحاب الكتب بل  ؟!بخاري وكتابه الصحيحال
توفي من البخاري، فقد األقرب إلى عصر الرسالة هو و  ،"موطأالالتي جمعها مالك في "

 ؟!هـ[214] قبل أن يولد البخاريأي [ ه201] عاممالك 
يكون راويه  وأن أن يكون إسناده متصال،إن التعريف العام للحديث الصحيح، هو: 

 وال مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم ،مسلما صادقا غير مدلس
، قول اإلمام هدي الساريفي  ،ابن حجروينقل الذهن، قليل الوهم، سليم االعتقاد. 

. و"الصحيح" عند البخاري يعني ما "صحيحاً " "لم أخرج في هذا الكتاب إال البخاري:
هـ[ 156]تالذين عاصروه  علماء الحديثوهذا ما جعل  صح وفق شروطه هو،

 ةخاص إنشاء مدرسة في الحديث، وذهب كل منهم إلى هعلى صحيحيرفضون االجتماع 
 !! ، حسب شروطهبه

أنصار مدرسة البخاري يقولون:  :هدي الساري، مقدمة فتح الباريفي ابن حجر يقول 
الذي ألف األصول وبين للناس، وكل  "رحم اهلل محمد بن إسماعيل البخاري اإلمام، فإنه

فإنما أخذه من كتابه، كمسلم، فرق كتابه في كتابه، وتجلد فيه حق  ،من عمل من بعده
الجالدة، حيث لم ينسبه إليه"!! ويقولون: "لوال البخاري لما راح مسلم وال جاء". وأيضًا: 

 ! "إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجًا وزاد فيه أحاديث!
ن كان مسلم قد استفاد من كتاب : عبقرية اإلمام مسلمفي  ،المليباريويقول  وا 

مما ليس فيه، وركز فيه على األسانيد، واختالف  "أضاف إليه"البخاري ومن علمه، لكنه 
وغيرها، مما يتعلق بالصنعة الحديثية، مما لم يركز عليه  ،الروايات ومتون األحاديث

 اإلمام البخاري في صحيحه. 
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ذا موالسؤال: ما معنى أن يضيف اإلمام مسلم إلى صحيح البخاري  ما ليس فيه؟!! وا 
كان أصح كتاب في الحديث، عند أهل السنة، لم يستطع في القرن الثالث الهجري أن 

الكتب الخمسة قد استوعب باقي يجمع كل الصحيح فما الدليل على أن ما فعله أصحاب 
 يح؟!الصحكل 

 الذي يحمل نصوص شريعة إلهية ويكون بهذه الصفات؟!  ثم أي مصدر معرفي هذا
ينتقدان هـ[ 100هـ[ وأبو حاتم الرازي ]ت164اإلمامان أبو زرعة الرازي ]تيأتي ثم 

 راويا!!  [002في حوالي واحد وسبعين رجاًل وسبعمائة ]البخاري 
شر جاء القرن الرابع ع، حتى عليهمامحدثون من القرون التالية يستدركون يأتي ثم 

في نقد  "الرازيان"هـ[ بتحقيق الكتاب الذي كتبه 2316المحدث المعلمي ]تالهجري، وقام 
 في هذا الكتاب!!  "الرازيين"قدم اعتذارا لإلمام البخاري عما صدر من و البخاري، 

ي عرف في عصر لم  "الجرح والتعديل"علم يقولون: إن السبب في هذه اإلشكاالت أن 
ن في هذا التاريخ"، حيث غلبت على المؤلفات "ما عرف باسم البخاري بهذا االسم، وا 

 الصبغة التاريخية. فقد كانت كلمة "تاريخ" تشمل علم الرجال والسير والمغازي.الوقت 
هـ[، كتاب "التاريخ" ألبي بكر 130ومن هذه المؤلفات: "الطبقات الكبرى"، البن سعد ]

و"التاريخ  ،"التاريخ الكبير" هـ[، وهو في علم الرجال، وكذلك135بن أبي شيبة ]تا
 لإلمام البخاري، والذي كان محل نقد الرازيين. ،األوسط" و"التاريخ الصغير"

أما في القرن الرابع الهجري، فقد حدث فصل بين األحداث التاريخية، وعلم الرجال، 
هـ[ كتابه وسماه "الجرح والتعديل". 310وعلل الحديث. فكتب ابن أبي حاتم الرازي ]ت

د اعتمد على المؤلفات التي سبقته في هذا المجال، بل وأضاف إليها، لذلك كان ولق
 علماء الحديث.كثير من عند مكانته العلمية لكتابه 

على هذا  "السنة النبوية"اقتضت أن تترك نصوص إللهية مشيئة اولنفترض أن ال
بفرزها  اموافق، والحفاظ، الحديث اءالحال من العشوائية، مئات السنين، حتى جاء علم

والتصحيح  "الجرح والتعديل"حسب مدرسته في  وغربلتها، الستخراج الصحيح منها، كل  
علماء الفرق والمذاهب المختلفة، في القرن الثالث يجتمع فلماذا لم إذن والتضعيف، 

إذا الفوضى الروائية واضعين حدا لهذه الصحيح، كتاب واحد للحديث الهجري على 
  ؟!من دين اهلل واجب االتباعحقا  "األحاديث"كانت هذه 
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لقد انتصر علماء  ؟!يومنا هذاإلى لماذا لم يتوقف مسلسل التصحيح والتضعيف بل 
كل مذهب لمذهبهم، ودافعوا عنه، وورثه أبناؤهم، وأنشأوا له المؤسسات الدينية التي 

 تحميه وتدعمه، فظلت أزمة التخاصم المذهبي قائمة إلى يومنا هذا!! 
لترجيح ف المحدثون، وعلى رأسهم البخاري ومسلم، وظهرت مدرستان للقد اختل

ذكر الحافظ ابن حجر في هما، وأصبح لكل فريق أدلته التي يقيم عليها حجته!! ويبين
 :ما ملخصه أدلة ترجيح البخاري على مسلم، فيقول ،"النكت"في و  ،"هدي الساري"

[ رجـاًل 435ة وخمسـة وثالثـين ]انفرد البخاري دون مسلم بإخراج روايـات ألربعمائـ -2
[ رجـاًل. أمـا مسـلم فقـد انفـرد بـإخراج روايـات، دون 10المتكلم فيهم منهم نحو من ثمـانين ]

[ رجــــاًل، المــــتكلم فـــيهم بالضــــعف مــــنهم مائــــة وســــتون 610البخـــاري، لســــتمائة وعشــــرين ]
 [ رجاًل على الضعف من كتاب البخاري.260]

أكثرهم من شيوخه الـذين لقـيهم، وعـرف  ،"ك لم فيهت  "ممن  ،الذين انفرد بهم البخاري -1
هـا، بخـالف مسـلم فـإن أكثـر مـن تفـرد ز جيدها مـن رديِّ أحوالهم، واطلع على أحاديثهم، فميَّ 

مـــن المتقـــدمين. وال شـــك أن المـــرء أشـــد معرفـــة بحـــديث  ،"تكلـــم فيـــه"بتخـــريج حديثـــه ممـــن 
 شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم.

أكثر الرجال الذين ت ك لم فيهم من المتقـدمين يخـرج البخـاري أحـاديثهم غالبـًا فـي  أن -3
االستشهادات، والمتابعات، والتعليقات، بخالف مسلم، فإنه يخرج لهـم الكثيـر فـي األصـول 

 واالحتجاج، وهذه األوجه األربعة كلها تتعلق بعدالة الرواة.
ن لـم  ،بــالمعاصرة، ولـه حكـم االتصـال "الم ع ـْنع ن"السـند  يكتفـي اإلمـام مسـلم فـي -4 وا 

يثبـت اجتمـاع الـراويين، أمـا البخـاري فـال يحكـم باالتصـال حتـى يثبـت اجتماعهمـا ولـو مــرة 
 واحدة. 

 "، كان من الضروري إلقاء بعض الضـوء علـى إشـكاالتهالم ع ْنع نوبمناسبة ذكر "السند 
 في سياق حديثنا عن إشكاالت "الجرح والتعديل".

غير بيان للتحديث  من ،فالن هو الذي يقال في سنده: فالن عن :"لم ع ْنع نا"الحديث ف
 . "سمعت" أو السماع "،أخبرني"أو اإلخبار  "،حدثني"

الحكم  وبالتالي في "الم ع ْنع ن"ولقد اختلف علماء الحديث في الحكم على الحديث 
 ، وذلك على أقوال:على األحاديث قبوال وردا
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حتى  ،المنقطع "المرسل"ي إسناده لفظ "عن" فهو في حكم القول األول: ما كان ف
 يتبين اتصاله من جهة أخرى. 

إذا ثبت اللقاء بين  "االتصال"القول الثاني: ما كان في إسناده لفظ "عن" فيقتضي 
المعنِعن والمعنع ن عنه ولو مرة واحدة، وكان الراوي بريئا من تهمة التدليس. وهذا هو 

 . الذي عليه أكثر األئمة
التحقيق العلمي أثبت  ولقد ادعى بعض العلماء اإلجماع على القول الثاني إال أن

 يقول كل عدل في اإلسناد:  بد أن عدم صحة هذه الدعوى. قال الحارث المحاسبي: "ال
أو  ،يقولوا حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي، صلى اهلل عليه وسلم، فإن لم

 فيما لم يسمعوه". "العنعنةـ "روايتهم ب ذلك، فال، لما عرف من ،بعضهم
"!! والذي يحمل اتهاما فيما لم يسمعوه "العنعنةـ "لما عرف من روايتهم بتدبر قوله: "

 للرواة بأنهم كانوا يقولون: "عن فالن"، وهم لم يسمعوا من فالن هذا!! 
ن البخاري في هذه المسألة. فاإلمام علي بمع تلميذه ابن المديني اختلف ولقد 

اإلمام البخاري فإنه ال يشترط  المديني يشترط ثبوت اللقي في أصل صحة الحديث، أما
نما لعلو   !!الصحة ذلك في أصل الصحة وا 

يكن  القول الثالث: أن الراوي إن كان طويل الصحبة للذي روى عنه بلفظ "عن" ولم
ال فهو  "االتصال"مدلسا، كانت محمولة على   ."مرسل"وا 

الراوي إن كان معروفا بالرواية عمن عنعن عنه، ولم يكن مدلسا  القول الرابع: أن
 ."االتصال"حمل ذلك على 

القول الخامس: أن الراوي إذا أدرك من عنعن عنه إدراكا بينا، ولم يكن مدلسا حمل 
 ."االتصال"ذلك على 

القول السادس: أنه يكتفى بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت أصله، فمتى كان الراوي 
حيث السن  ممكنا من "العنعنةـ "من تهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه ب بريئا
ن لم يأت أنهما اجتمعا قط. "متصال"كان الحديث  ،والبلد  ، وا 

القول يرى أن وقد جعله قول كافة أهل الحديث، و  ،اإلمام مسلمقول قول الوهذا 
 ل:و قفيمقدمة صحيحه،  فيويرد النووي على مسلم  !!باشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع
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"وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف 
والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني والبخاري 

 وغيرهما". 
ثم جاء المحدث شبير أحمد العثماني ليقول في كتابه "فتح الملهم شرح صحيح 

اشتراطه اللقاء  ": "ما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما اهلل فيمسلم
وعدم اكتفائه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع، قوي  "،المعنعن"والسماع لقبول 

حتى  ،وكل حديث ،يستلزم سماع كل خبر عندي: فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة ال
 أبدا.  "المعنعن"بل اإلسناد فيلزم على أصله أال يق ،يصرح بالسماع
هذا هو احتمال التدليس والمسألة مفروضة في غير المدلس قلنا: فهذا  فإن قلتم إن

الجواب بعينه يكفي لدفع احتمال اإلرسال في صورة المعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع 
ن سم فإنه أيضا تدليس حقيقة كما قررنا، اه ولعل مسلما رحمه اهلل يسميه تدليسا، وا 

كما قال ابن عبد البر، والنزاع إنما  ،بعضهم إرساال خفيا، بل هو أشد وأشنع من التدليس
  "!!كان في غير المدلس

إن أزمة الخالف المذهبي، بين البخاري ومسلم، حول شروط الصحة والضعف، في 
سياق الحديث عن علم ي ّدعى أنه قد حمل نصوص شريعة إلهية، وهو ما يسمى بـ "علم 

 التي قام عليها بناء "علم الحديث"!! زماتث"، إن هذه األزمة جزء من مئات األالحدي
"السير" عند في يقول ، "الجرح والعديل" علماءالذهبي، وهو من كبار وها هو اإلمام 

قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري، حتى أوحش ما " مسلم:ترجمته ل
ة في ثم إن مسلمًا لحدّ  :الذهبيالقائل  ،قلت ببه.الذهلي بس يىبينه وبين محمد بن يح

قه انحرف أيضًا عن البخاري، ولم يذكر له حديثًا وال سماه في صحيحه، بل افتتح ل  خ  
وادعى اإلجماع على  ،لمن روى عنه بصيغة "عن" يالكتاب بالحط على من اشترط اللق

نما  أن المعاصرة كافية، وال يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك وا 
 "!!يقول ذلك أبو عبد اهلل البخاري وشيخه علي بن المديني

"والبخاري ال يحمله  شرح مسلم:في  ،وقد استشعر اإلمام النووي هذا التناقض فقال
ن كنا ال  ،وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري ،حتى يثبت اجتماعهما على االتصال وا 

لكونه يجمع طرقًا كثيرة يتعذر معها  ،ه" بهذا المذهبنحكم على مسلم بعمله في "صحيح
  !"!وجود الحكم الذي جّوزه، واهلل أعلم
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"وزعم النووي في شرح صحيح  كالم النووي بقوله: ،التنكيلفي  ،وقد ّرد المعلمي
وهذا سهو من  بأنه عمل في صحيحه بقوله المذكورال يحكم على مسلم "مسلم أنه 

وال  ،ذلك الكالم أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماعفقد ذكر مسلم في  ،النووي
وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر  علم اللقاء

 "!! ومنها ستة في "صحيح البخاري" كما ذكره النووي أيضاً  ،كما ذكره النووي نفسه ،حديثاً 
" نستعرض فيه الجرح والتعديل" إشكاالتسأضرب مثاال واحدا يكشف عن حقيقة و 

 .عن أبي بكرة" ،الحسن بن عليّ  "أحاديث"مذاهب العلماء حول 
اعتبرها  ،أربعة أحاديث "الحسن عن أبي بكرةلـ " تهرجمتعند أخرج البخاري فقد 

سماع الحسن من أبي بكرة، بينما البخاري يرى صحة  حولم يصح ،مرسلة "الدارقطني"
 وغير متصلة عند الدارقطني!!البخاري فهي متصلة عند أي سماعه، 

 "التاريخ الكبير"مع أن البخاري يرى صحة سماع الحسن من أبي بكرة، فإنه في و 
 يىيحالجرح والتعديل، إمام لم يذكر أنه سمع من أبي بكرة!! أما  ،وعند ترجمته للحسن

منها  لم يصح عنده سماع الحسن من أبي بكرة، وذلك ألن الطرق التي وردف ،بن معينا
 ."مبارك بن فضالة"هو  على حد قوله، ،التصريح بالسماع طرق ضعيفة، وسبب ضعفها

 "!!حديث الكسوففي " "مبارك بن فضالة"برواية البخاري ستشهد يوالالفت للنظر أن 
 مذاهب المؤيدين والمعارضين ،مقدمة فتح الباريفي  ،ابن حجر الحافظولقد عرض 

وجاء من صحيح البخاري باألحاديث التي تؤيد  لمسألة سماع الحسن من أبي بكرة،
لكن اإلمام البخاري يرى صحة ذلك، وقد اعتمد في تصحيح سماع الحسن "، وقال: ذلك

من أبي بكرة على رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة، وقد أخرجه مطواًل في 
إنما ثبت  ،مدينييقصد ابن ال ،كتاب الصلح، وقال في آخره : قال لي علي بن عبد اهلل

 ". عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث
نما قال ابن المديني ذلك ألن الحسن كان  ابن حجروقال  في شرح الحديث: "وا 

فخشي أن روايته عن أبي بكرة مرسلة، فلما  ،"عن"كثيرًا عمن لم يلقهم بصيغة  "يرسل"
 !! ده أنه سمعه منه"ثبت عن ،جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة

أريد أن ألقي بعض  ،..."كثيراً  "يرسل"أن الحسن كان وبمناسبة قول ابن المديني: "
شكاالته.  الضوء على معنى "اإلرسال" وا 
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ل ٌم على ما سقط ِذْكر الصحابي في إسناده، فيقول "قال الذهبي: "الحديث المرسل : ع 
  .": قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم"التابعي"

النقطاع سنده بين التابعي  ،و"الحديث المرسل" قسم من أقسام الحديث الضعيف
لكان  "الصحابي": لو كنا نجزم أن الساقط بين التابعي والنبي هو وهناك من قالوالنبي. 

، ألن الصحابة ال ي سأل عن عدالتهم، وال يحتاج إلى البحث "الصحاح"هذا الحديث من 
  عن أحوالهم!!

نما  ،ي صحيحه، في سياق بيان أن معاصرة المحدث للراوي ال تكفييقول مسلم فو  وا 
وقول أهل العلم باألخبار  ،من الروايات في أصل قولنا "المرسل"يشترط اللقاء معه: و

 ليس بحجة. 
 الحديث ذكر الصحابي في إسناداشتراط اعترض بعض أهل الحديث على ولقد  

دون أن يسمعوها  ،لصحابة إلى رسول اهلليرفعها ا "األحاديث النبوية"نصف بدعوى أن 
، أي يقول الصحابي: "قال "مراسيل الصحابةـ "منه مباشرة، وهو ما يسميه أهل الحديث ب

نما سمع من صحابي مثله!!الوهو لم يسمع من  ،رسول اهلل"  رسول، وا 
: "ما سقط ِذْكر الصحابي في إسناده" للمرسل قالوا: لو أخذنا بتعريف الذهبيلذلك 

كغيرها من األحاديث المرسلة، وهذا يخالف مبدأ  "مراسيل الصحابة"بحت جل ألص
 إجماع أهل العلم على أن الصحابة ال ي سأل عنهم!! 

ولم  ،رووا عن صحابة مثلهم ،وغيرهم ،وابن عمرو ،وابن الزبير ،ابن عباسف
نما أسندوا الحديث إلى النبي مباشرةً يسمّ  قال رسول  فقالوا: عن رسول اهلل، أو ،وهم، وا 
 ولم يبحث العلماء فيما بين هذا الصحابي وبين النبي!! ، اهلل

وأضعاف أضعاف  فقط، ابن عباس من النبي إال في أربعين حديثاولم يثبت سماع 
نما أخذها عن غيره من الصحابة!! ،هذه األحاديث رواها عن النبي   ولم يسمعها منه، وا 

لَّ أحاديث ابن عباس لكونه لم أن أحدا  ،قالوا: ولم ي نقل عن أهل العلم منهم أع 
 يسمعها من النبي مباشرة.

 :على أقوالحول "الحديث المرسل" اختلفوا الحديث علماء والخالصة: أن 
رواته  القول األول: هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، بأن يكون في

 من لم يسمعه ممن فوقه.
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 قال رسول اهلل دون تقييده بعصر دون عصر.القول الثاني: هو قول غير الصحابي: 
القول الثالث: هو مرفوع التابعي الكبير الذي لقي جمعا كثيرا من الصحابة وروى 
عنهم، واحترز به عن التابعي الصغير الذي صح له لقاء بعضهم وقلت روايته عنهم 

 فإن مرفوعه يسمى: منقطعا، ال مرسال.
 ا كان أو كبيرا. القول الرابع: هو مرفوع التابعي صغير 

 القول الخامس: هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه.
مدى  اختلفوا أيضا حولفي تعريف الحديث المرسل، علماء الحديث الف تومع اخ

 : ، على النحو التاليحجيته
 رده مطلقا حتى مراسيل الصحابة. -2
 قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها مطلقا. -1
 ة وكبار التابعين مطلقا ورد ما عداها.قبول مراسيل الصحاب -3
 قبول مراسيل الصحابة والتابعين كلهم، كبارهم وصغارهم. -4
 قبول مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم. -5
ن كان من أهل هذه األعصار. ،الراويأي  ،قبول المرِسل -6  مطلقا وا 
 بل.ق   إن كان المرِسل عرف من عادته أنه ال يرسل إال عن ثقة مشهور -0
 إن كان المرِسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في الجرح والتعديل قبل.      -1

حول هذه االختالف لمحدثين، و الف اتخاترتب على لذلك كان من الطبيعي أن ي
أحكام الشريعة، حتى وصل الخالف إلى حد الحكم في الفقهاء ختالف ، االمصطلحات

ولم تصح  ،فرعية، صحت أدلتها عند مذهب ببطالن الصالة بسبب الخالف على مسألة
 !!"نقض الوضوء بلمس المرأةعند اآلخرين، كمسألة "

واحتجوا بحديث مرسل. ، إلى أن لمس المرأة ال ينقض الوضوء "الحنفية"ذهب  فقد
رم مطلقا ينقض لمرأة غير المحْ اإلى أن لمس  "الشافعية"وذهب الشهوة.  "مالك"واشترط 

  .وة أم بغير شهوةكان بشهأالوضوء، سواء 
والثانية كمالك، والثالثة  فتنسب إليه ثالث روايات: إحداها كالشافعي "أحمد"اإلمام  أما

 !!كاإلمام أبي حنيفة
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والتي يدعي البعض أنها "السنة النبوية"  ،ل حسمت األحاديث المنسوبة إلى النبيفه 
لقد  !؟دورا كبيرا" رسلالحديث الم"لعب فيها ، والتي الشريعةالخالف حول أحكام مسائل 

 "الحديث المرسل"في كتابه "قواعد التحديث" مذاهب العلماء في حجية  يالقاسم ذكر
 :""تتمةتحت عنوان ، بيان المذهب الثالث ثم قال في، وعده في أنواع الضعيف

هو إسقاط  "التنقيح سؤاال فقال: "اإلرسال أورد العالمة القرافي رحمه اهلل تعالى في
لسند، والصحابة كلهم عدول، فال فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف صحابي من ا

  جرى الخالف فيه؟!
هـ[ 104جاء الشافعي ]تبين المسلمين، حتى  "الحديث المرسلولقد ظل العمل بـ "

وتكلم فيه. قال أبو داود صاحب "السنن" في رسالته إلى أهل مكة والمتداولة بين أهل 
د كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ، فق"المراسيل"الحديث: وأما 

 . احتى جاء الشافعي، فتكلم فيه ،ومالك بن أنس، واألوزاعي
: إنه ليس يقولوالغريب أن الشافعي نفسه اضطربت أقواله في الحديث المرسل، فمرة 

اس بن جرير الطبري: "لم يزل الناقال !! مراسيل كثيرةثم نجد في مسنده بحجة مطلقًا، 
  !!على العمل بالمرسل، وقبوله، حتى حدث بعد المائتين القول برده

يحتجون بالحديث  ،عاشوا قرنين من الزمانوعلماءهم، وقد  ،لنا أن نتخيل المسلمينف
ويقيمون عليه أحكام شريعتهم، كسنة نبوية مبينة للقرآن، ثم يأتي من بعدهم  ،المرسل

    ؟!ويرفضون االحتجاج به
 تكتب فيها المجلدات، وما زالت قائمة إلى يومنا هذا "الحديث المرسل"إشكاليات إن 

 !! ثم بعد ذلك ي ّدعى أن هذه "المرويات" قد حملت نصوص "السنة النبوية" المبينة للقرآن
لقد قامت مرويات المصدر الثاني للتشريع، عند الفرق والمذاهب المختلفة، على سند 

 "منظومة اآلبائية" تعالى، وعلى أساسه أقام أعضاء روائي ال يعلم حقيقة رواته إال اهلل
تدينهم الوراثي وهم على قناعة تامة بأنهم يطيعون الرسول، ويتمسكون  أتباع هذه الفرق،

علم الذين قام عليهم "بسنته، والحقيقة أنهم يطيعون المحدثين، وعلماء الجرح والتعديل، 
 علمائهم!!أئمتهم و مع  ، تماما كما فعل أتباع الرسل السابقين"الحديث

العلم  البدر العيني: في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين. وجاء فييقول 
وتكلم فيهم من تكلم  ،الشامخ: في رجال الصحيحين من صرح كثير من األئمة بجرحهم

  بالكالم الشديد.
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وقال ابن الصالح: لقد احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة 
س  وغيرهم.  ،وعمر بن مرزوق ،وعاصم بن علي ،ماعيل بن أويسوا 

لذلك كان من الطبيعي أال تجد بين المحدثين، وعلماء الجرح والتعديل، إجماعًا على 
قد تكلم فيهم كثير، وقد خصص ابن حجر  الشيخين،رواة بعينهم، حتى رواة  "توثيق"

طعن فيهم من رجال البخاري" بابا بعنوان: "أسماء من  ،ح البخارييالعسقالني شارح صح
 !وأنهم لم يكونوا محل "ثقة" عند آخرين! للرد على الطعون التي وجهت لرواة البخاري

في مقام الرد على من قال: إن من  في شرح "ألفية الحديث، للسخاوي" العراقي يقول
 حتى ينتهي إلى الصحابي، قال: هذا القول "،الثقة"شرط البخاري أنه ال يخرج إال عن 

 !!يقصد البخاري ومسلم ،ألن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان ،ليس بجيد
ومصطلح "الثقة" هذا، وهو من شروط الحكم على عدالة الراوي، والذي هو شرط 
البخاري، كان محل خالف كبير بين العلماء. وليس هذا وحده، بل خالفهم شمل جميع 

  ...، إلى آخرهة"، "متقن" "مأمون""ثبت"، "حجالمصطلحات المستخدمة، مثل: فالن 
، عند في مقدمة كتابه "االستبصار في نقد األخبار" هـ[2316المعلمي ]تيقول 

 حديثه عن الخالف حول مصطلح "الثقة":
 فمنهم من ال يطلق "ثقة" إال على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط. -
ن لم ي -  كن في الدرجة العليا. ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وا 
ن لم يكن ضابطًا. -  ومنهم من يطلقها على العدل وا 
 ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا واحدًا قد ت وبع عليه. -
 ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا له شاهد. -
 ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا لم يستنكره هو. -
 منهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة.و  -

وسواء  ،أكثر مكان واحدًا أأ، سواء "الثقة"ثم اختلفوا في صور الزيادة التي تقع من 
 قالوا:، ففي أحدهما مكانت في السند والمتن أأضعيفة، وسواء  مكانت الزيادة صحيحة أأ

هناك قرائن تدل على ذلك لم يكن واهمًا حين زاد في الحديث، و  "الثقة"إذا كان  -
 فيكون ما زاده صحيحًا. 
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ذا كان  - واهمًا، لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه، وذلك بسبب  "الثقة"وا 
ن  االختالط، أو لروايته بالمعنى، أو غير ذلك من األسباب، فتكون تلك الزيادة معلولة وا 

 شئت سمها شاذة، أو منكرة، أو مدرجة، أو مقلوبة.
 "الثقات"لم يتبين الخطأ وال الصواب في تلك الزيادة، التي زادها أحد  أما إذا -

فتصير هذه الزيادة مقبولة. ثم فصلوا الزيادة التي تقع من بعض الصحابة على صحابي 
 آخر فقالوا بقبولها مطلقا إن ثبتت عنه دون خالف.

تصحيح العشوائية التي تستوعب عددا من االحتماالت، و  آلراء،فانظر إلى هذه ا
في عصر "، التي حملت المرويات"واقع ، لتوافق حسب توجهه المذهبي كلٍ لوالتضعيف، 

 "الكذب" و"البدع"، و"األهواء"، باسم "السنة النبوية"!!التدوين 
فأي "علم" هذا الذي صنعه أصحابه بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند اهلل، بدعوى أنه 

 ؟!! حجيته نكرقد حمل "الحديث النبوي" الذي يكفر من ي
لقد أمر اهلل تعالى الناس أن يقيموا دينهم على البراهين الدالة على صحة نسبته إليه 

 ، فتدبر:األمر اإللهي قاطعا في هذا السياق جاءلذلك عز وجل، وليس إلى رسوله. 
                              

    اإلسراء 

 والقفو: االتباع، يقال: قفاه، يقفوه، إذا اتبعه. 
فاآلية تنهى عن االتباع بغير علم، وقد جاء تعليل النهي بجملة: "إن السمع والبصر 
والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسئوال" لبيان أن اإلنسان سيسأل عما يسنده إلى هذه 

 اء من عقائد، ومعارف، وثقافات.  األعض
لقد قامت حجية "النص القرآني" على "اآلية" الدالة على صدق الرسول فيما بلغ عن 

أصحاب "السند  ،ليس على عدالة وضبط الرواة، والقائمة بين الناس إلى يوم الدين، و ربه
 الروائي". 

 لّ الحِ  أحكامتحمل  "،يستحيل أن تتحول إلى "رواية بشرية ""اآلية اإللهيةإن هذه 
 التي صنعها أئمة المذاهب الفقهية بأيديهم، ثم نسبوها إلى "السنة النبوية"!! ، والحرمة

                                
             ونسي 
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 الجرح والتعديلفي "الشيعة" مذهب 

الفرق باقي عند "السنة"، وعند  نهاع ،ال تختلف إشكاالت علم الحديث عند "الشيعة"
و منظومة وه، من مصدر واحدقبل عصر التدوين،  ،األخرى، فالكل قد استقى مروياته

قدية والتشريعية لكل فرقة من الفرق اإلسالمية أصولها الع. إال أن الشفهية "السند الروائي"
 التي قامت عليها هذه اإلشكاالت. 

ن على يد عدد من الصحابة الذين أخذوه عن دوّ قد حديث النبوي أن ال "الشيعة"يرى ف
 وأبو ذر الغفاري ،وسلمان الفارسي ،ابن عباسهم ومنمباشرة، بن أبي طالب  يّ اإلمام عل

 دث بعد ذلك الوضع والتحريف.حثم الفرق المختلفة، رواة وقد نقله عنهم التابعون إلى 
في الذي ذكر ، اإلمام الذهبيأحد أئمة "أهل السنة"، وهو ويستدلون على ذلك بقول 

 : كتابه "ميزان االعتدال"
مع الدين  ،وتابعيهم ،التابعينن بدعة التشيع، وحب آل البيت، قد ظهرت في أكثر إ"

 !!"بوية وهذه مفسدة بينةوالورع والصدق فلو رد حديث هؤالء لذهبت جملة اآلثار الن
، يعترف بأنه لم يكن هناك مفر من "الجرح والتعديل"من أعالم وهو أي أن الذهبي، 

رّدوا ببدعتهم ألنهم لو  التابعين،في عصر الذين ظهرت فيهم بدعة التشيع  "الرواة"قبول 
  لضاع أكثر الحديث!!لكانت مفسدة، و 
عندما و  ،ثقاترواة ، باعتبارهم "السنة" أسانيد"يخترقون  رواة "الشيعة"لذلك وجدنا 
 !!كتبهم ذلك فينّبهوا على  ،تشيعهم"السنة" اكتشف علماء 

أسانيد السنة" مائة  كتابه "رجال الشيعة في لقد أورد الشيخ محمد جعفر الطبسي في
ثم بعد ذلك  ،السنة في أصح كتبهاأهل  "أسانيد"دخلوا  ،وأربعين رجال من رجال الشيعة

 ة إلى تشيعهم، ومن هؤالء: اإلشار تمت 
صحيح البخاري: باب من أفاض انظر هـ[: 65سليمان بن صرد الخزاعي ]ت -2

 صحيح مسلم: كتاب الحيض.  و على رأسه ثالثا. 
صحيح البخاري: كتاب الجنائز، كتاب انظر هـ[: 61ظالم بن عمرو الدؤالي ]ت -1

 صحيح مسلم: كتاب اإليمان، كتاب الزكاة.    و  الشهادات.
صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول انظر هـ[. 00فضيل بن مرزوق ]ت قبل -3

 الصدقة من الكسب.
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ياء صحيح البخاري: كتاب األنبانظر  هـ[.10قيس بن عباد البصري ]ت بعد -4
 . باب مناقب عبد اهلل بن سالم

صحيح البخاري: ذيل باب الصالة على انظر  هـ[.12عبد اهلل بن شداد ]ت -5
 صحيح مسلم: كتاب الصالة.و  ء وسنتها.النفسا
 صحيح البخاري: كتاب الحيض.انظر  هـ[.16إبراهيم بن يزيد النخعي ]ت -6

 صحيح مسلم: كتاب اإليمان.و 
صحيح البخاري: باب ما كان النبي انظر  هـ[.241سليمان بن مهران ]ت -0

 صحيح مسلم: كتاب اإليمان.و  يتخولهم بالموعظة.
صحيح البخاري: باب الصالة على انظر  هـ[.260شعبة بن الحجاج ]ت -1

 صحيح مسلم: المقدمة .و  النفساء.
 صحيح البخاري: باب غزوة ذات الرقاع.انظر  هـ[.211يحيى القطان ]ت -1

 صحيح مسلم: المقدمة. و 
 البخاري: باب أداء الخمس من اإليمان.انظر  هـ[.130علي بن الجعد ]ت -20

ممن وقعوا  ،كتابه ، من مجموع ما أورده المؤلف فيأمثلة مجردهو  ذكرهإن ما سبق 
 [ راويا.240، والبالغ عددهم مائة وأربعون ]"الشيعة"رجال  من ،"أهل السنة"أسانيد  في

أحوال الرواة، كان في  الكتبوأرادوا تدوين  "،الجرح والتعديل"علماء ظهر  وعندما
حتى ال يختلط على الناس ، يةالعقدية والمذهب الرواةهؤالء نوا توجهات عليهم أن يبيّ 

 : هذه العبارات"أهل السنة" فمثال استخدم علماء أحوالهم. 
ضعيف  "،التشيع"، إال أنه مغال في "التشيعـ "رمي ب أو، "رافضي"فالن ثقة إال أنه 

من شيعة علي ومن كبار أصحابه قد فالن ، "أهل البيت"ألنه يروي أحاديث في فضائل 
كثير العبادة فالن من غير سّب، ولكن  "التشيعـ "كان معروفا بفالن ، "التشيعـ "عيب ب
 !! "شيعي"ولكنه  ،والغزو

 بعدتدبر قولهم: "كان معروفا بالتشيع من غير سّب"، والذي يعكس حال المسلمين 
 الفتن الكبرى، وتفرقهم إلى طوائف متصارعة، يسب بعضهم بعضا. أحداث 

مختلطة  "انو متو" ،عشوائيا ةروائي "ديناسأ"لقد جاء عصر التدوين والرواة يحملون 
 منها: كثيرة ذلكواألمثلة على ، لشيعةاعقائد عن و  ،أهل السنةتعبر عن عقائد 
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 صلى اهلل عليه وسلم، يقول: ،ما رواه البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي
 قريش".  "يكون اثنا عشر أميرا"، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من

علماء و  ة"،السن"محل نزاع بين علماء ظل  ،المنسوب إلى رسول اهلل ،ا "الحديث"فهذ
 إلى يومنا هذا!! ة" الشيع"

أهل "و .على إمامة اإلثني عشر إماما "أهل السنة"يعتبرونه إقرارا من  "الشيعةـ "ف
لى إثني عشر دليال على افتراق الناس عه ويعتبرون ،التأويل الشيعيهذا يرفضون  "السنة
 كلهم في وقت واحد!!  ،أميرا

قول: "ال يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليهم يخر في صحيح البخاري آ وحديث
 !! كلهم تجتمع عليه األمة" ،اثنا عشر خليفة

الخلفاء الذين ستجتمع  هؤالء ولكن من هم. إذن فهذه شهادة بصالح هؤالء الخلفاء
 الذي يخدم التوجه الشيعي في نظرته لإلمامة؟!  ،د بالذات؟! ولماذا هذا العدعليهم األمة

خلفاء بني أمية لم يكن أمام علماء "أهل السنة" إال محاولة تفصيل هذا العدد على 
اختلفوا هل يدخل معاوية بن أبي لذلك  !!الذين بلغ عددهم في الحقيقة أربعة عشر خليفة

م هو امتدادا لوالية النبوة، وبذلك أ؟! أول خلفاء بني أميةوهو  ،سفيان في هذا العدد
 !وليسوا خلفاء؟ ،ستبعد من هذا العدد، ويصبح هو والخلفاء األربعة من قبله أولياء للنبوةي  

لقد أخرجوا معاوية من هذا التعداد بمسألة "والية النبوة"، وعلى هذا األساس و ضعت 
في أمهات كتب  "اتالرواي"في فضائله، ثم جاء عصر التدوين ودونت هذه  "الروايات"
  !!في ذمه "الشيعة"ه اوكرد فعل لما رو  ،"الشيعة"، نكاية في "أهل السنة"

ومواقفه مع مخالفيه، وتأسيسه لمبدأ توريث الحكم، كان قد  ة معاوية،سير والحقيقة أن 
 !! همن فضائل "المرويات"ما حملته هذه من الناحية العملية، هدم 

 "األسانيد"تركيب تم قد خلفاء، المدح أو ذم ل "يثاألحاد"تسييس  التوفي إطار محاو 
  كتب الصحاح.، وليسهل اختراق هذه "األحاديث" توجهات الفرقتينلخدمة  ،الموثقة
أخرى و  هـ[231-42]خالفة الدولة األموية معاوية و تمدح ة" ي"سنيات" ا"رو مثال نجد ف
 !!ه من بعدهءاخالفمعاوية، و ة" تذم ي"شيع
 "األحاديثتصنيع "أدوات "الجرح والتعديل" في أهل السنة" "علماء استخدم كما و 

  فعل "الشيعة"!!المنسوبة إلى رسول اهلل، 
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العصر الذهبي هما الهجري كانا  الرابع والخامسالالفت للنظر أن القرنين لكن و 
التشابه . لذلك لم يكن مستغربا هذا عند الفرقتين لتعديل"التدوين معظم كتب "الجرح و 

  !!هماإشكاالت "الجرح والتعديل" عند الكبير بين
 ن في القرنين الرابع والخامسدوّ  ماهي عند "الشيعة"، " الجرح والتعديلكتب "فأشهر 

  فهرس النجاشي - رجال الكشي " وهي:الرجاليةالهجري وهي الكتب المسماة بـ "األصول 
 الزراري رسالة أبي غالب - رجال البرقي -الطوسي  فهرس -الطوسي رجال الشيخ  -
 مشيخة الشيخ الطوسي. - مشيخة الصدوق -

 :هي الشيعة"عند " ""الحديثأشهر كتب و 
هـ[ 311]ت محمد بن يعقوب بن إسحاق الك ليني الكافي: ألفه الشيخ أبو جعفر -2

، وفيه وعلم من أعالمها ،الملقب بثقة اإلسالم، وهو من أبرز الفقهاء الم حدِّثين اإلماميين
 ."أهل السنة"بمنزلة صحيح البخاري عند  "الشيعة"قريبا، ويعد عند حديثًا ت [26011]

بن  من ال يحضره الفقيه: ألفه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين -1
 حديثا. [5163]هـ[. وفيه 312]تالمعروف بالشيخ "الصدوق"،  ،موسى بن بابويه القمي

المعروف  ،ن الطوسيأبو جعفر محمد بن الحس تهذيب األحكام: ألفه الشيخ -3
 حديثا. [23510]وفيه  ،هـ[460]ت بشيخ الطائفة

أيضا مما ألفه الشيخ أبو جعفر محمد  ختلف من األخبار: وهواستبصار فيما الا -4
 حديثا. [5522]. وفيه بن الحسن الطوسي

الفيض ومنهم الكتب، هذه في ما جاء صحة كل علماء "الشيعة" من يرون عدم ومن 
من  "،تفسير الصافي" من علماء القرن الحادي عشر الهجري، وصاحبوهو  ،الكاشاني

مع "، وكتاب "الوافي" الذي جمع فيه هذه الكتب األربعة ، الشيعة"أهم كتب التفسير عند 
 .شكلةشرح أحاديثها الم  

كتاب في "الحديث" يقال عنه د و وجعدم "الوافي"، مقدمة في  ،الشيخ الكاشاني ويذكر
 :، فيقولصحيح البخاريذلك إلى "أهل السنة" ينسب كتاب اهلل، كما ب بعد اأصح كتنه إ

"هذا يا إخواني كتاب واف في فنون علوم الدين، يحتوي على جملة ما ورد منها في 
حداني إلى تأليفه، ما رأيت من  ...،"أصولنا األربعة"القرآن المبين، وجميع ما تضمنته 

 دم وفائه بمهمات األخبار الواردة للهداية".عن الكفاية وع "الكتب األربعة"قصور كل من 



116 

 

"وبالجملة، فالمشايخ الثالثة شكر اهلل  أوجه النقص في هذه الكتب، قال:بيان وبعد 
ن بذلوا جهدهم فيما أرادوا، وسعوا في نقل  وجمع شتاتها وأجادوا  "األحاديث"مساعيهم، وا 

بجميع األصول واألحكام، ولم كل واحد منهم  يإال أنهم لم يأتوا فيها بنظام تام، وال وف
 يشرحوا المبهمات منها شرحا شافيا، ولم يكشفوا كثيرا مما كان منها خافيا".

وقال، تحت عنوان تنبيه: "إنه لما افتتن الناس، بعد وفاة رسول اهلل، فغرقوا في لجج 
 "أهل البيت"الفتن، وهلكوا في طوفان المحن، إال شرذمة ممن عصمه اهلل، وبسفينة 

، وبالتمسك بالثقلين أبقاه..، فاستبقى اهلل عز وجل بهم رمق الشريعة في هذه األمة هنجا
فبعث إمام هدى بعد إمام، وأقام  خاتم النبيين إلى يوم القيامة. "سنة"وأبقى بإبقاء نوعهم 

رضي اللَّه عنهم، يحملون  "الشيعة"خلف شيعة لهم بعد سلف، فكان ال تزال طائفة من 
ويروونها  ،عن أئمتهم، عليهم السالم، بأمرهم، وترغيبهم ،فروع واألصولفي ال "األحاديث"

 وهكذا إلى أن وصلت إلينا، والحمد هلل رب العالمين". ،آلخرين، ويروي اآلخرون آلخرين
فظلت المقلدة في غمار آرائهم يعمهون، وأصبحوا " :دفاعا عن المذهب الشيعيقال و 

 وا قول اهلل عز وجل:في لجج أقاويلهم يغرقون..، أو لم يدبر 

..."                                      

                                

     آل عمران 

ون  ِفي اْلِعْلم"ـ "أما طن آذانهم أن المراد ب األئمة عليهم السالم...، أو خفي  و الرَّاِسخ 
 المسموع عنه عند حضوره "الحديثـ "عليه السالم إنما يعرف ب "المعصوم"عليهم أن قول 

أو المثبت في دفاترهم عند غيبته، وال مدخل لضم اآلراء  ،ظ في صدور الثقاتوالمحفو 
  اتفقوا أو اختلفوا. ،معه

مما اتفقت الطائفة المحقة على نقله أو العمل  "الحديث"نعم قد يكون ثم قال: 
..، وهذا  بالمجمع عليه "الحديث"بمضمونه بحيث اشتهر عنهم، وفيما بينهم، ويسمى ذلك 

 .عند قدماء الشيعة ال غير.. "المعصوم"الصحيح المشتمل على قول  "ماعاإلج"معنى 
وليت شعري ما حملهم على أن تركوا السبيل الذي هداهم إليه أئمة الهدى، وأخذوا سبال 
شتى، واتبعوا اآلراء واألهواء، كل يدعو إلى طريقة ويذود عن األخرى. ثم ما الذي حمل 

إن  ىعليهم السالم، على الطريقة المثل "األئمة"ن تقليد مقلدتهم على تقليدهم في اآلراء دو 
 !!ضيزى..." "سنة"هي إال 
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"قد اصطلح متأخرو  عند علماء الشيعة: "التصحيح والتضعيف"قال عن مسألة و 
ق. فإن كان جميع سلسلة وموثَّ  ،وحسن ،فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح

، أو إماميين ممدوحين بدونه كال أو "صحيحا"وه إماميين ممدوحين بالتوثيق، سم "سنده"
، أو كانوا كال أو بعضا غير إماميين مع توثيق "حسنا"بعضا مع توثيق الباقي سموه 

  ."موثقا"الكل سموه 
رحمه اهلل  "الحلي"وأول من اصطلح على ذلك، وسلك هذا المسلك، العالمة وقال: 

اهلل أرواحهم، كما هو ظاهر لمن  وهذا االصطالح لم يكن معروفا بين قدمائنا، قدس
اعتضد بما  "حديث"على كل  "الصحيح"مارس كالمهم، بل كان المتعارف بينهم إطالق 

 يقتضي االعتماد عليه، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه...".
على متعارف المتقدمين، في  "الفقيه"و "الكافي"ثم قال: "وقد جرى صاحبا كتابي 

على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكما بصحة جميع ما أورداه في  "الصحيح"إطالق 
ن لم يكن كثير منه صحيحا على مصطلح المتأخرين"."األحاديث"كتابيهما من   ، وا 

 :عن الحديث الصحيح في وسائل الشيعةوجدناه يقول  "الحر العامليفإذا ذهبنا إلى "
وهذا يستلزم  ،ط في جميع الطبقاتالضاب "اإلمامي""الحديث الصحيح هو ما رواه العدل 

ألن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إال  ،ضعف كل األحاديث عند التحقيق
نما نصوا على    !!"، وهو ال يستلزم العدالة قطعاً "التوثيق"نادرًا، وا 

أشهر وأصح كتب الحديث عندهم، وعلى رأسها لم يعطوا " الشيعة"إن علماء 
  !!إلى صحيحي البخاري ومسلم "السنة"لمنزلة التي أعطاها علماء تلك ا"، الكافي"

 !! الصحيح المعتبر، والضعيف الذي ال ي حتج بهيرْون أن هذه الكتب فيها إنهم 
معجم رجال الحديث: لم تثبت صحة جميع روايات الكافي بل  ، فيقال السيد الخوئي

دورها من المعصوم عليه ال شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها ي طمأن بعدم ص
الذي عليه محققو أصحابنا ، في مفاتيح األصول: وقال السيد محمد المجاهد السالم.

 "!!عدم حجية ما ذكره الكليني، ولهذا لم يعتمدوا على كل رواية مروية في الكافي
علماء التوصل إلى اتفاق بين في "، عدالة الصحابة" وأ "،عصمة األئمةهل نفعت "ف

يعة، إلصدار كتاب واحد، يحوي "األحاديث النبوية" التي خرجت على لسان السنة والش
  !!؟، على وجه القطع واليقينالنبي
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 :للكليني "،لكافيأصول ا"
بن  محمدصاحبه ل "أصول الكافي"كتاب  ،من أصح كتب الحديث عند الشيعةإن 

د أّلف قو  .حديثاً [ 26211الكافي ]أحاديث يبلغ عدد و  .[هـ311]ت يعقوب الكليني
باآلثار الصحيحة عن حديث رسول اهلل، يجمع أن ستجابة لمن طلب منه ا هكتابالكليني 

 . عشرين عاماً ، فألفه في "شيعةال"أئمة 
"الكليني" علماء الشيعة لم يعطوا الكافي عن صحيح البخاري، في أن كتاب ويختلف 

سنة" من ال"أهل أحاديث  كما لم تسلمو  "!!لبخاري"اتلك المنزلة التي أعطاها علماء السنة 
 "!! شيعةنقد علمائهم، لم تسلم أيضا أحاديث "ال

نقد في  ،"كسر الصنم"في مقدمة كتابه  ،يقول آية اهلل السيد أبو الفضل بن الرضا
 :"أصول الكافي"كتاب 

"اعلم أن اإلسالم دين إلهي، يدعو الناس إلى الوحدة واالتحاد. وقد كان المسلمون 
وحتى بعد وفاته بمدة لم يكن لهم اسم  ،صلى اهلل عليه وسلم ،ل اهللمتحدين في عهد رسو 

القرآن، ولم تكن العصبية المذهبية وال  يإال هد يإال اإلسالم، ولم يكن فيهم من هد
وذلك  ،كتبها وجدت آنذاك، وكان القرآن هو حجتهم الوحيدة، وكان كتاب هداية للمتقين

 "هدى للمتقين".  :[1حيث قال اهلل في سورة البقرة ]اآلية 
ووجد أشخاص  ،ظهرت أخبار باسم الدين ،ولكن بعد مضي قرن أو قرنين من الزمان

صلى اهلل عليه  ،أو المفسرين، الذين جاءوا بأحاديث مسندة عن النبي ،باسم المحدثين
محاولين بذلك توجيه األنظار إليهم. ثم شيئًا فشيئًا  ،أو أقوال ألكابر المسلمين ،وسلم

عن طريق  ،فرقوا أمر هذه األمة، ونشروا بينها االختالف ،العلماء يّ ة تزّيت بز ظهرت فئ
 هذه األخبار واألحاديث. وصدق اهلل تعالى حين قال في القرآن:

                            ... [312البق ]رة 

                           ...[11]  آل عمران 

                      [ ...11اجلاثية ] 

بعد نزول تلك الكتب اإللهية التي كانت تدعو إلى  تبين هذه اآليات بوضوح أنه
 وأوجدوا االختالف.  ،الوحدة، جاء علماء تلك الكتب نفسها وأحبارها
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وتحاسدًا  "بغيًا بينهم"بل كان  ،ولم يكن ذلك منهم لوجه اهلل وإلظهار الحق والحقيقة
ا منهم، وكل ذلك باسم ويستفيدو  ،وليجعلوا الناس مطايا لهم ،وحقدًا وظلمًا وجورًا وانتفاعاً 

 الدين واإليمان. 
رشادًا منه تعالى  ،وقد أشار اهلل تعالى إلى هذه الفئة من العلماء إتمامًا للحجة وا 

 لطالبي الهداية:

                [ ...111البقرة ] 

 وأمر بالرجوع إليه درءًا للفساد واالختالف:فاهلل جعل القرآن هو الحكم لفصل الخالف 

                 [ ...11] الشورى 

رضي اهلل عنه بصدد هذه اآلية في نهج البالغة في خطبة  يّ وقال أمير المؤمنين عل
 :[53]وفي مكتوب ،[123]

هلل قال: إذا اختلفتم فارجعوا إلى اهلل ابتداًء يعني أن ا ،"فالرد إلى اهلل رد إلى كتابه"
 رجعوا إلى الحديث".اوالقصد منه هو الرجوع إلى كتابه، ولم يقل: 

وطلبًا لرضى اهلل تعالى وقيامًا بواجب اإلرشاد ولرفع الخالفات، وللدعوة إلى الوحدة 
التحاد ألبناء واالتحاد بين المسلمين، ودفعًا للبغض والشقاق والنفاق، وتوضيحًا لطريق ا

 وطني، وضعت كتابي هذا موضحًا فيه أن: 
هذه الخالفات إنما نشأت بسبب األخبار المفتراة الواردة في كتبنا المعتبرة نحن 

منا أنها حجة إلهية وكافية ألبناء مذهبنا هي التي أنشأت هذه الكتب التي قد توهّ  الشيعة.
 االختالف وأوجدت الخرافات وضللت شعبنا. 

ألنهم يعتبرونه من  ،من بين كتب الشيعة المعتبرة كتاب األصول للكافيواخترت 
أوثق الكتب وأحسنها، ألنه إذا تناقضت أخبار هذا الكتاب مع حجتين إلهيتين وهما 

 القرآن والعقل، وصار ذلك كالعيان فستنهار قيمة غيره من الكتاب بداهة!! 
أحاديثه التي تخالف الحجة ونحن في هذا الكتاب سنأتي على ذكر أخبار الكافي و 

تبين للقارئ من  ،ورواته "السند"، ألنه إذا تبين فساد "المتن"و "السند"اإللهية وسنحقق في 
 نتهىوعمدوا للتفرقة بين المسلمين بوضع األخبار الملفقة". ا ،هم الذين اختلقوا المذهب
 : "مستدرك الوسائل"ويقول الطبرسي في 
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ر ترجع إلى أن الخبر موجود في األصول والكتب إن شهادة الكليني على صحة خب
المعمول بها، المعلومة االنتساب إلى أربابها والمتصلة طرفه وأسانيده إليها، وقد أخرجه 
منها أو تلقاه من الثقاة الذين ال تتوقف معرفتهم على األمور النظرية لكونهم من مشايخه 

بغيرهم، وكلها شهادة حسية أو مشايخ مشايخه، وقرب عصره منهم، وعدم اشتباههم 
 .مقبولة عند الفقهاء

ن هذا الكتاب لفالن، وهذا الكالم موجود في كتاب فالن، أو أفلو شهد عادل بوقال: 
شهد بأن فالنا ثقة، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك، بل عليه مدار الفقه في نقل اآلراء 

 والفتاوى واألقوال، والتزكية والجرح!!
الكليني" لمرويات "الكافي" شهادة منه بتزكية رواتها، وبوجود فمن اعتبر تصحيح "

 قسم منها في الكتب المعتبرة، بنى على صحتها وجاز له العمل بها في األحكام وغيرها. 
كان من نتيجة فحصه واجتهاده ودراسته إلسناد  ومن بنى على أن تصحيحه لها،

ذلك، لم يفرق بين مرويات  الحديث ومتونه، خالل تلك المدة الطويلة، من بنى على
 .الكافي وغيرها، من حيث كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل

بد في مثل ذلك من عرض  اجتهاد شخص ال يكون حجة على غيره، والثم قال: إن 
 ـاه ذلك الموضوع على األصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره!!

قد روى عن الغالة نهج "التوثيق" العشوائي، ف، مالكافي هكتابالكليني في ولقد اتبع 
أحاديثهم  "متوندون دراسة "والعصاة العتماده على بعض الموثوقين في سند الرواية، 

 دراسة علمية. ومن رجال الكافي الذين طعن فيهم بعض علماء الشيعة نذكر:
م كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل ول :أحمد بن أبي زاهر أبو جعفر األشعري -2

 كما جاء في الخالصة للعالمة الحلي. ،لم يسلم حديثه من العيوبفيكن قويا في نفسه، 
ضعفه ابن الغضايري والعالمة في الخالصة، ولم يشر أحد  :أحمد بن مهران -1

 من المؤلفين في الرجال إلى توثيقه.
ال يلتفت إلى  ،نص المؤلفون في الرجال على أنه ضعيف :يونس بن ظبيان -3
 واتفقوا على أنه من الغالة الوضاعين.  ،حديثه
وتأويل اآليات  ،كان من الغالة المعروفين في عصره بالكذب :بن حسان يعل -4

 وقد ألف كتابا في تفسير القرآن اسماه تفسير الباطن.  ،واألحاديث حسب معتقداته
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روى أكثره عن عمه عبد الرحمن بن كثير. وروى عنه الكليني رحمه اهلل في تفسير 
 بعض اآليات ما يؤكد غلوه وفساد عقيدته. 

كان من القائلين بإمامة عبد اهلل  ،المعروف بأبي الحسن المقري :بن أسباط يعل -5
ابن اإلمام جعفر بن محمد الصادق، عده المؤلفون في الرجال من  ،الملقب باألفطح

 لذلك ولغيره من أسباب التضعيف.  ،الضعفاء
والي العباس بن محمد بن عبد اهلل بن العباس. كان م من :عبد الرحمن بن كثير -6

من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال. وأخذ عنه ابن أخيه علي بن حسان. واعتمد 
بن حسان الكليني في  يعليه في كتابه تفسير الباطن كما ذكرنا. وقد أكثر عنه وعن عل

عن الشذوذ والعيوب  أن تجد رواية من مروياتهما سالمة كتاب الحجة من الكافي، وقلّ 
 والغلو المفرط.

والخالصة للعالمة  ،جاء في النجاشي :محمد بن الحسين بن سعيد الصايغ -0
 أنه ضعيف جدا، ومتهم بالغلو المنافي ألصول اإلسالم. ،الحلي
ونص في  ،قال في اإلتقان: أنه ضعيف جدا :علي بن العباس الجرازيني -1

ال  ،والمذمومين يدل على خبثه وفساد مذهبه الخالصة أن له تصنيفا في الممدوحين
 يلتفت إليه، وال يعبأ بما رواه.

وادعى  ،كان ممن وقف على إمامة موسى بن جعفر :بن حمزة البطائني يعل -1
 بأنه غاب وسيرجع. ونص الكشي في رجاله أن علي بن الحسن بن فضال قال: 

، وكتبت عنه تفسير  ويت عنه أحاديث كثيرةعلي بن حمزة كذاب متهم ملعون، ر  
 القرآن من أوله إلى آخره، إال أني ال استحل أن أروي عنه حديثا واحدا. 

ضعفه المؤلفون في الرجال، ونسبوا إليه أنه  :عمر بن شمر بن يزيد الجعفي -20
إني  :دس أحاديث في كتب جابر الجعفي ونسبها إليه، وأضاف إلى ذلك في الخالصة

 ه.ال اعتمد على شيء مما يروي
ضعفه أكثر المؤلفين في الرجال وتوقف  :صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي -22

 في أمره العالمة في الخالصة.
شعر ضعفه جماعة من المحدثين، ونسبوا إليه ما ي   :صالح بن يحيى المزني -21

 المذهب. "زيدي"بعدم جواز االعتماد عليه، واتفقوا على أنه كان 
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جاء في نقد الرجال للتفريشي أنه كان من  :يس بن سمعانصالح بن عقبة بن ق -23
الغالة الكذابين، ال يلتفت إلى أحاديثه، وأكد ذلك في الخالصة، ولم يرد عن أحد من 

 المؤلفين في الرجال ما يشير إلى جواز االعتماد على مروياته، أو وثاقته.
ف في جاء في النجاشي عنه أنه ضعي :محمد بن جمهور العمي البصري -24

الحديث فاسد المذهب، وأضاف إلى ذلك أنه قد قيل فيه أشياء اهلل أعلم بها من عظمها. 
 وأكد ذلك عنه أكثر المؤلفين في الرجال ونصوا على أن له شعرا يحلل فيه محرمات اهلل.

نص في إتقان المقال على أنه ضعيف  :محمد بن سليمان بن عبد اهلل الديلمي -25
شيء، ومع ذلك فهو متهم بالغلو واالنحراف في عقيدته، كما  ال يعول عليه في ،جدا

 نص على ذلك أيضا المؤلفون في أحوال الرواة.
  .لكلينيلإلمام اكتاب الكافي ن في و موجود لرواة المجروحينعشرات اوغير ذلك من 
المحدثون، من "أهل السنة"، في تصحيح وتضعيف "األحاديث" وكما اختلف 

 . علماء "الشيعة"أيضا اختلف عديل" الرواة، "جرح وتفي الختالفهم 
هي الصحيحة "الشيعة"  الموجودة في كتب "األحاديث"أّن جميع  ذهب إلىمن  هممنف

 ".من ال يحضـره الفقيـه"مقدمة كتاب  في ومنهم الشيخ الصدوق ،والمعتبرة
معظمها وليس صحة وهناك من ذهب إلى  .هذه "األحاديث"من ضعفوا بعض ومنهم 

 . "الجرح والتعديل"قواعد أصال لحاجة منهم من قال بعدم الو  .اجميعه
ومن  ،بل والموضوعة ،الضعيفة "األحاديثهناك "أن ومن علماء "الشيعة" من يرى 

بعض  "،االستبصار"و "التهذيب"الذي يعترف بأن في كتابيه:  ،الشيخ الطوسي :هؤالء
  األحاديث الضعيفة.

ولم  "الكافي"التي أخرجها الكليني في  "الروايات"وحكم الشيخ المفيد بضعف عدة من 
عدم صحتها، وأنها على الكليني نفسه نبه التي ، "النوادر"مثبتة في أبواب ينتبه إلى أنها 

 . ليست مما يصح العمل به
 .جميع أحاديثهصحت حديث ومما تقدم يتضح: أنه ال يوجد عند الشيعة كتاب 

منهج قامت بسبب عدم وجود  ،مختلفةال الفرقعند  ،"علم الحديث" التإن إشكا
من قاعدة بيانات موثقة، من مصدرها األساس في عصر الرسالة.  ،علمي يستمد مادته

نما صحة  "متن"الذلك أن أغلب كتب الحديث لم تصنف على أساس صحة    !!"السند"وا 
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ون مرويات"، التي دّونها المحدثال"الف إلى عصر التدوين آلقد حمل "السند الروائي" 
ليأتي بعد ذلك نظر في مضامينها، اللضمان عدم ضياع شيء منها، دون  ،جميعها

 !!منها الصحيح وينقوا ،الحديث ليغربلوها اءعلم
لقد واجه علماء "الشيعة" مثلهم مثل "أهل السنة"، إشكاليات كبيرة عندما أرادوا تطبيق 

 .ي الكتبف]عمليا[ شروط "الجرح والتعديل" ]النظرية[ على ما هو موجود 
وجميع  ،متصل اإلسناد"الحديث" أن يكون فمثال: إذا أخذنا شرط "االتصال" وهو 

 فإن نصف ،على هذا الشرط وحده "الكافي"عرض كتاب وأردنا رواته عدواًل إمامية، 
مع  ،شرطهذا الإذا ذهبنا إلى "صحيح البخاري"، وأردنا تطبيق ف !!يكون ضعيفاً  هأحاديث

 واتسعت دائرة الصحيح. ،فيضعاللضاقت دائرة ، منه حذف كلمة "إمامية"
 أساس هذه العشوائيةكيف تقام نصوص مصدر تشريعي إلهي، يكفر منكره، على ف

 ؟!التصحيح والتضعيففي المذهبية المدارس وهذه  ،في الجرح والتعديل
 الحلي" في القرن السابع الهجري"العالمة  يءأن مجيعتبرون معظم علماء الشيعة إن 

  ."إماميا"أن يكون بوقبول رواية "العامي" دون التقيد لكتب األربعة لنقد الباب  فتحقد 
لقد تحرر العلماء من قيود وشروط السلف، وأعادوا تصنيف "األحاديث" وفق أصول 

 تم تقسيم أحاديث "الكافي" على النحو التالي:وعلى هذا األساس، وقواعد جديدة. 
 .حديثا[ 5001] خمسة آالف واثنان وسبعون :صحيحال
 .حديثا[ 244]مائة وأربعة وأربعون  :حسنال

 .حديثا[ 2211]ألف ومائة وثمانية وعشرون  :الموثق
 [ حديثا.301] ثالثمائة وحديثان :القوي

 .حديثا[ 1415]ربعمائة وخمسة وثمانون أالف و آتسعة  :الضعيف
ء "الشيعة" عند علماإن اتصاف هذا المقدار، من مرويات الكافي بالضعف، ال يعني 

سقوطها بكاملها عن درجة االعتبار، وعدم جواز االعتماد عليها في أمور الدين، ذلك 
 !!ألن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها، ال يمنع من قوتها من ناحية ثانية

تكون في بعض الكتب المعتبرة، أو الضعيفة يقول علماء "الشيعة": قد توجد الرواية 
  !!أو معموال بها عند العلماء للكتاب والسنة، ةموافق
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أن الرواية الضعيفة، إذا اشتهر العمل بها تصبح على "الشيعة" قد نص أكثر فقهاء لو 
  وربما تترجح عليها في مقام التعارض!! ،كغيرها من الروايات الصحيحة

، أذكر فقط بعض األمثلة ممن علماء الشيعةالذين جرحهم ومن رواة "الكافي"، 
 :في الخالصة أوردهم "الحلي"

أحمد بن أبي زاهر أبو جعفر األشعري: كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل ولم  -2
 يكن قويا في نفسه، ومن أجل ذلك لم يسلم حديثه من العيوب.

 .من الضعفاءأحمد بن مهران:  -1
 يونس بن ظبيان: ضعيف، ال يلتفت إلى حديثه، من غالة الوضاعين. -3

 اآليات واألحاديث حسب معتقداته. فسر ي، ينباة الكذبن حسان: من الغال يعل -4
 سباط، المعروف بأبي الحسن المقري: من الضعفاء.أبن  يعل -5

 عبد الرحمن بن كثير: من الوضاعين. -6
 إلسالم.لمحمد بن الحسين بن سعيد الصايغ: ضعيف جدا ومتهم بالغلو المنافي  -0
 المذهب. علي بن العباس الجرازيني: ضعيف جدا، فاسد -1
 بن حمزة البطائني: كذاب، متهم ملعون. يعل -1

 عمر بن شمر بن يزيد الجعفي: ضعيف، ينسب أحاديث اآلخرين إليه. -20
من عدم اشتراط  ،ما ذهب إليه العالمة "الحلي""منظومة الضعفاء" أضفنا إلى فإذا 

شكاالت التي حجم اإلمدى أن يكون الرواي "إماميا" للحكم على الرواية بالصحة، علمنا 
إلى إيجاد مخرج منهم،  "المتأخرين"في عصر التدوين، ما اضطر  المحدثينكانت تواجه 
  مواجهة هذه اإلشكاالت!!ل ،من حرج"المتقدمون"  لـما وقع فيه

تعّدت اجتهادات "الحلي"، وغيره من علماء "الشيعة"، ثوابت "المنظومة الروائية" ذلك ل
في عداد "األحاديث"  ،يرويه غير اإلمامي الموثوق بهلذي "الحديث" ا أصبحالسلفية. لقد 
ن كان رواته من "أهل السنة"!! حتى قبولة عند "الشيعة"، المالصحيحة   وا 

 ، وهم "العامة".مذهبهمفي للشيعة ن يمخالفلرواة حديثا، [ 1221] "الكافيلقد احتوى "
نما عند معظم كتب الحديث، ليس فقط عند "الشيع "العامة"لقد اخترقت مرويات  ة"، وا 

 الفرق اإلسالمية!! 
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االختالف في العقيدة "أن  رفع المتأخرون من المحدثين مبدأ:ولمواجهة هذه األزمة، 
". وقالوا: ، إذا كان صادقا ومأمونا في النقلالراوي ال يمنع من االعتماد على ما يرويه

 .ن فساد العقيدة ال يسري إلى فساد القولإ
وجه فريق من علماء "الشيعة"، المتعصبين لمذاهبهم، النقد وعلى الجانب اآلخر، 

وعدم اشتراط أن  لحديث إلى أصناف أربعة،اوالتهم للعالمة "الحلي"، واعتبروا تصنيفه 
، الذين لم وخروجا على طريقة السلف الصالح ،بدعةإماميا..، اعتبروا ذلك  يكون الرواي
 السماء!!منزل من  اإلهي احيو باعتبارها قدسية هذه "األحاديث"، يفرطوا في 

عرفنا أن الصحيح في مفهوم "المتقدمين" يختلف اختالفا كبيرا عن مفهوم لقد 
مسألة "الثقة" في أن "الكليني"  يرىوفي هذا السياق . عند علماء الشيعة "المتأخرين"

ألن الصحة، حسب ما ذهب  ذلكلصحتها.  يالمصدر المنقول عنه "الرواية" شرط أساس
 تتوقف فقط على عدالة وضبط رواة "السند"، بل يصح وصف الحديث بالصحة إليه، ال

 لمجرد "الثقة" في مصدره، ولو لم يكن رواة "السند" كلهم عدوال!!
، فكما أن فقط ولم تكن هذه الرؤية لمنظومة "الحديث الصحيح" خاصة بعلماء الشيعة

الشيعة، ولو لم يكن كذلك جعله صحيحا، عند مجرد ورود "الحديث" في كتاب "الكافي"، ي
 "سندا" أو "متنا"، فكذلك الحال بالنسبة لكتاب "البخاري" عند "أهل السنة"!!

بسببه ع ت قطّ الذي و فترى على اهلل ورسوله، الم ،تشريعيالمصدر إلى هذا الفانظر 
ين وي ف ّرق بينه وبويحكم عليه بالردة،  ،نيا وال تقعد إذا مسه إنسان بسوءتقوم الدو الرقاب، 

 .كالشمس الساطعة في كبد السماء ،سقوطهيحمل براهين كيف انظر ، ..زوجه
إن الواقع المعاصر، الممتد جذوره إلى عصر الرسالة، يثبت أن الرسالة التي أمر اهلل 

وال  ،القرآن الكريم :تعالى رسوله أن يبلغها للناس، وأمر الناس باتباعها، هي كالم اهلل
  دليل مطلقا يشهد بغير ذلك.

، في أي زمان، وفي أي مكان يةقرآنعندما يريدون االستدالل بآية ن يالمسلمإن 
هذه أما هذه اآليات إلى الرسول المبلغ لها.  "إسناد"يقولون: "قال اهلل تعالى"، دون 

لوال هذا "السند  ،" المنسوبة إلى النبي، عليه السالم، فلم تكن لتقوم لها قائمةألحاديثا"
 ! الروائي" المذهبي!

مصيرها  وما هفما هي طبيعة الجدل القائم حول كتابة األحاديث في عصر النبوة، و 
 ؟! في عصر التدوين
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 جدلية "كتابة" الحديث و"تدوينه"
منسوبة إلى رسول اهلل  "مرويات"،لقد حملت منظومة التواصل المعرفي كتبا حوت 

. ولكن اإلشكالية أتباعها لتأخذ قدسيتها في قلوب "،السنة النبوية"باسم وسمها المحدثون 
واجهت المحدثين عند تدوين هذه الكتب، أنهم أخذوا هذه "المرويات" من أفواه التي 

وصحف "الرواة" المعاصرين لهم، باعتبار أنهم محل "ثقة"!! فلم تكن هناك مخطوطات 
 لهذه "المرويات"، موثقة من الخالفة اإلسالمية، يمكن الرجوع إليها عند إرادة التحقيق

 الهائل من "المرويات"، الذي كان موجودا في عصر التدوين!! العلمي، لهذا الكمّ 
وكانوا هم المرجعية الرواية الشفهية، والتابعون يتناقلون "األحاديث" ب لقد كان الصحابة

فكيف ي ترك "الحديث النبوي"  األولى التي يرجع إليها للتأكد من صحة هذه "األحاديث".
، وقد أظهرت "الفتن الكبرى" النبي، عليه السالم، وبعد وفاة صحابته وفاةدون تدوين بعد 

 كل   ،سي مزق على أيدي أتباع الفرق والمذاهب المختلفةبوجه عام، أن تراث األمة الديني 
 ه العقدي والتشريعي!! هحسب توج

لهذه "المرويات"، خاصة  ارسميموثقة وللخروج من إشكالية عدم وجود مخطوطات 
في  فجأةالجامعة للحديث كتب الظهور و وة، أو بعصر الخالفة الراشدة، بعصر النب

القرنين الثاني والثالث الهجري..، ذهب المحدثون إلى "بدعة" التفريق بين "كتابة" الحديث 
" في عصر النبوة في صحف ةبو تمك"كانت و"تدوينه"!! فقالوا: إن "األحاديث النبوية" 

ممفرقة،   "د ونت" في الكتب!! عت وفلما جاء عصر التدوين ج 
كانت "المرويات"  ذهه أنلبيان ، و من "مرويات"قالوا هذا إلعطاء الشرعية لما دونوه 

 بعصر النبوة!! الحلقات متصلة 
نظام ، وفق بين دفتين "األحاديث النبوية"وضع كل  ،يعني "الحديث"تدوين إن 
صحابة ال" ذا لم "ي دّونوآليات علمية، حسب العصر المراد تدوينه فيه. فلما ،وضوابط

األحاديث التي "كتبوها" بين يدي رسول اهلل، في كتاب جامع لها، وهم المرجعية األولى 
كانت هذه "األحاديث" حقا مصدرا  إن"األحاديث" كلها؟! هذا هذه سقطت  تقدالتي لو ف  

 تشريعيا إلهيا واجب االتباع!! 
وية" قد د ّونت في عصر النبوة، في لو افترضنا أن هذه "األحاديث النبولكن السؤال: 

 هل تعتبر في هذه الحالة شريعة إلهية واجبة االتباع؟!فكتاب واحد جامع لها، 



117 

 

صحة ا ، يحقق لهتدوينها في كتاب جامع في عصر النبوة إن استيفاء شرط أقول:
تحتاج إلى برهان ف ،صحة النسبة إلى اهلل تعالىأما  .إلى النبي، عليه السالم ةنسبال

صحة نسبة "القرآن" إلى ما أثبتنا عي الثبوت عن اهلل، وليس فقط عن رسوله، تماما كقط
 إلهية.  "آية"كونه لاهلل تعالى 
عن طريق علوم  ،الشريعة اإللهية ال تثبت بصحة النسبة إلى الرسلنصوص إن 
نما بـصدق "اآلية" الدالة  ،الحديث ومدارس الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف..، وا 

 .اهلل تعالىلى صحة النسبة إلى ع
ة أقول هذا، لبيان أن حديثي عن إشكاالت "علم الحديث" ليس معناه إقرارا مني بشرعي

دليل قرآني واحد أنه ال يوجد أرى ألنني ، ث"علم الحديـ "ما اصطلحوا على تسميته ب
نما  ه حديثي عن هذه اإلشكاالت للرد على الذين يّدعون أن هذجاء على شرعيته. وا 

المنسوبة إلى النبي، قد حملت مصدرا تشريعيا إلهيا لتفسير آيات الذكر  ،"األحاديث"
 الحكيم، واستكمال ما نقص من أحكامها!! 

ودونت ا الرواة إلى النبي، "، التي نسبهمروياتفكيف يقبل مسلم أن تكون هذه "ال
، كيف تقديربقرن ونصف قرن من الزمان، على أقل عليه السالم،  ته،مذهبيا بعد وفا

 مصدرا تشريعيا إلهيا؟!! تكون 
بجالل ال أرى أمامي في هذا الوجود، نصا اتصف بالصفات التي تليق  نيالحقيقة أن

 الحسنى، غير "النص القرآني" الذي هو "آية" رسول اهلل محمد ئهأسمااهلل تعالى وبفاعلية 
 الدالة على صدق نبوته. 

 عصر الخالفة الراشدة:
ذا كانت هناك و  لماذا لم تفعل أسباب منعت الرسول من تدوين "الحديث" في حياته، فا 

شعرت أن بعد أن من كبار رواة الحديث، زوجه، و ذلك أم المؤمنين عائشة، وهي 
أن  ،مسلم في صحيحهاإلمام روى ن في نقل الحديث النبوي وروايته؟! الصحابة يخطئو 

د اهلل، وقالت: "إنكم أم المؤمنين عائشة ردت حديث عمر بن الخطاب، وابنه عب
 !!، وال مكذبين، ولكن السمع يخطئلتحدثوني عن غير كاذبين

كان لها استدراكات كثيرة على و  لقد علمت السيدة عائشة أن "السمع يخطئ"،
تدوين كتاب جامع لـ "األحاديث السيدة عائشة بأمر لماذا لم ت، فالصحابة "روايات"

  عاصرت الفتن الكبرى؟!و  هـ[40]ت بي طالبحتى خالفة علّي بن أ توقد عاش النبوية"
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على الجانب اآلخر، يرى الشيعة أن سبب النهي عن تدوين "األحاديث"، بعد وفاة و 
ورافد من  إبعاد األمة عن واحد من أعظم مصادر الفكر اإلسالمي األصيل,النبي هو: 

الذي  ّي الطاهرأال وهو حديث أهل البيت النبو  أزخر روافده غنًى وثروًة وصفاًء وأصالًة,
 "اإلمامة"أن إشكالية عدم تدوين الحديث ارتبطت بمسألة  ن. كما يرو كلمة كلمة وهجمع
ورسول اهلل  "،اإلمامة"هذه  ثمة مؤامرة حدثت الستبعاد أهل بيت رسول اهلل من وأن
 مرض الموت.  في

 والذي ،ألمته كتابا لن يضلوا بعدهأن يكتب الخطاب رسول اهلل  عمر بنمنع فقد 
بين المؤيدين صراع البدأ  ،هنامن كان سينص فيه على خالفة علي بن أبي طالب!! و 

 والمعارضين، لكتابة وتدوين الحديث!! 
وجعه قال: "ائتوني  قال: لما اشتد بالنبي ،عن ابن عباسفي صحيحه  البخارييروي 

ا كتاب اهلل وعندن ،قال عمر: إن النبي غلبه الوجع .بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده
ينبغي عندي التنازع. فخرج  وال ،فاختلفوا، وكثر اللغط. قال النبي: قوموا عني ،حسبنا

جاءت قد و  ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اهلل وبين كتابه.
 . هذه الرواية بعدة طرق عند البخاري

يكتب كتابا ينص فيه فقيل: كان أراد أن  ،في المراد بالكتابالعلماء واختلف 
وقيل: بل أراد أن ينص على  !!ليرتفع االختالفالمختلف عليها األحكام بعض  على

لقد ضاعت الحقيقة بين أمواج  !!حتى ال يقع بينهم االختالف ،أسامي الخلفاء بعده
 التفرق والتخاصم، وبين "مرويات" الطائفية والهوى المتبع!! 

ساروا على خطى الخلفاء غير الراشدين، ووضعوا  فالشيعة يتهمون "أهل السنة" بأنهم
 لهم "األحاديث" التي تخدم مصالحهم, وتوجهاتهم العقدية والتشريعية، في الوقت الذي

 على حفاظا ، بعد وفاة عمر بن الخطاب،بالخالفةفيه علّي بن أبي طالب  ضحى
 وسنة اهلل كتاب على بالخالفة له يبايعوا أن رفضحين  ،مكانتها تنتهك أن "السنة"

 ةسير  رسوله وسنة اهلل كتاب إلى يقرن أن فرفض ،وعمر بكر أبي الشيخين ةوسير  ،رسوله
 !!آخر ءشيأي وال  ،الشيخين

التي حملها الصحابة من غير أهل البيت  ،"أهل السنة"بمرويات ال يعترفون الشيعة ف
فراش الموت.  زال على ورسول اهلل ما ،من الخالفة ستبعاد عليّ التهامهم بالتخطيط ال

  !!حول هذه المسألة ،وما أثاروه من شبهات "،الشيعة"ينفون كل ما ادعاه  "أهل السنة"و
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أن السبب الحقيق وراء الخالف حول األمر بكتابة "الحديث" ومما سبق يتضح لنا 
يات" في عصر التدوين، هو انقسام المسلمين ان تحدثت عنهما "الرو يوالنهي عنه، اللذ
، وهم طائفة طائفة مؤيدة للتدوين، وكان على رأسها علّي بن أبي طالبإلى طائفتين: 

الخلفاء من و  ،. وطائفة معارضة للتدوين، وكان على رأسها أبو بكر الصديقةشيعال
ظلت معارضة لتدوين كان بيدها زمام أمور البالد، و بعده، وهم طائفة "أهل السنة"، التي 

 !!في خالفة الدولة العباسية س مح به حتى فرض التدوين نفسه، عندما "،الحديث"
أن رسول اهلل قال: "اكتبوا ألبي  ،رواية أبي هريرة إلىالطائفة المؤيدة للتدوين وتستند 

رواية أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل فتستند إلى الطائفة المعارضة للتدوين أما شاة". 
 . قال: "ال تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"

 ، لإلمام الذهبيتذكرة الحفاظورد في تند أيضا الطائفة المعارضة للتدوين إلى ما وتس
وكانت خمسمائة  ،عن رسول اهلل "الحديث"السيدة عائشة أنها قالت: "جمع أبي عن 

 !فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ ،حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا. قالت: فغمني
التي عندك. فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.  "األحاديث"هلمي  ،فلما أصبح قال: أي بنية

عن رجل  "أحاديث"فيكون فيها  ،أموت وهى عندي قال: خشيت أن !فقلت: لم أحرقتها؟
 ووثقت به، ولم يكن كما حدثني فأكون نقلت ذلك".  ،قد ائتمنته

 الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال: إنكم تحدثون عنبكر  اوأيضا ورد أن أب
والناس بعدكم أشد اختالفا، فال تحدثوا عن رسول اهلل  ،رسول اهلل أحاديث تختلفون فيها

 شيئا. فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب اهلل فاستحلوا حالله، وحرموا حرامه". 
ورسول اهلل حي  ،فيحرقه"حديث النبي" بكر في  يتشكك أبو هل يعقل أنوالسؤال: 

ذا ال شك ت منه؟! إذن فهذه الحادثة وقعت للتثب يمكنه الرجوع إليه بعد وفاة رسول اهلل. وا 
هذا الموقف الغريب؟! واألغرب األول خليفة الكان األمر كذلك فهل يعقل أن يصدر من 

أبي بدعوى أن احتفاظ ، كتابةالفريق اآلخر هذه الرواية دليال على إباحة ال يتخذمنه أن 
 !! حديث كانت مباحة"حديث" يعني أن كتابة الخمسمائة ببكر 

فقد  ،بكر: "بيننا وبينكم كتاب اهلل، فاستحلوا حالله، وحرموا حرامه" يأبعن قول أما 
: "يوشك الرجل متكئا تقولرد عليه الفريق اآلخر برواية منسوبة أيضا إلى رسول اهلل 

اه على أريكته ي حدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل فما وجدنا فيه من حالل أحللن
 ومن حرام حرمناه". 
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ن فيزيد و  قد أوتيت القرآن ومثله". وفي رواية  يبعض الروايات هذه الجملة: "أال وا 
 فهل كانوا يقصدون بهذه الرجل أبا بكر؟! !! أخرى زيد: "ومثله معه"

وحده الذي نسب إليه كراهية تدوين هو بكر الصديق  يكن الخليفة األول أبو لمو 
نما نسب ذلك  :لى الخليفة الثاني عمر بن الخطابأيضا إ المرويات وا 

أن عمر بن الخطاب "عن عروة بن الزبير:  ، للخطيب البغدادي،تقييد العلمجاء في 
فأشاروا عليه أن يكتبها  ،فاستشار في ذلك أصحاب رسول اهلل ،أراد أن يكتب السنن

: إني كنت فطفق عمر يستخير اهلل فيها شهرا، ثم أصبح يوما، وقد عزم اهلل له، فقال
ني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا، فأكبوا عليها، فتركوا  ،أكتب السنن أردت أن وا 

ني واهلل ال ألبس كتاب اهلل بشيء أبدا كتاب اهلل تعالى، وجاء في نفس المرجع  ".وا 
ال  عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن بن جعدة: "أن ىيحالسابق، عن 
  .ب في األمصار: من كان عنده منها شيء فليمحه"يكتبها ثم كت

عن القاسم بن محمد بن أبى بكر: أن عمر بن الخطاب ، الطبقات البن سعد وفي
بلغه أنه قد ظهرت في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها وقال: أيها الناس إنه قد 

 يبقين أحد عنده بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى اهلل أعدلها وأقومها، فال
كتابا إال أتاني به، فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر 

  ؟!فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار!! ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب ،ال يكون فيه اختالف
 واوينولقد أجمع المؤرخون مع اختالف توجهاتهم المذهبية، على أن أول من أنشأ الد

وكان عنده  هـ[10، وذلك عام ]عمر بن الخطابخليفة المسلمين هو ، الكتابة الديوانيةو 
  .وانيكل د ياب رسميون فتّ ك  

رسمي أي جهد  ،خليفة المسلمينعمر بن الخطاب، وهو لماذا لم يبذل فوالسؤال: 
وهو  ،عمن التحريف والضيا لحمايتها لجمع "األحاديث النبوية" في كتاب واحد،توثيقي، 

 ! يملك هذه األدوات؟
لسنة النبي، لذلك كان يمنع الصحابة من كتابة هذه  امخالفكان عمل ذا اله هل ألن
 ؟!الخلفاء ويشدد في ذلك، والمسألة مبسوطة في أمهات كتب سير ،"األحاديث"

إن عدم وجود مدونة واحدة جامعة للحديث النبوي في عصر النبوة، أو في عصر 
 من الحقائق التي تهدم "علم الحديث" من قواعده.  الخالفة الراشدة،
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فمعلوم أنه كلما طالت الفترة الزمنية بين مولد الرواية وتدوينها، زادت حلقات "السند 
 الروائي"، أي زاد عدد الرواة وبالتالي زادت احتماالت التحريف والتبديل والوضع. 

عمر فقال: إني  ىأتأن رجال ، باب التيمم ه،صحيحروى مسلم في أعطي مثاال: 
أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا  أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر: ال تصل، فقال عمار:

وأما أنا فتمعكت في التراب  ،فأما أنت فلم تصل ،فأجنبنا فلم نجد ماءً  ،أنا وأنت في سرية
ثم تمسح بهما  ،ثم تنفخ ،إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك األرض :فقال النبي ،وصليت

 !!به "لم أحدث"قال عمار: إن شئت  !!فقال عمر: اتق اهلل يا عمار ؟!وجهك وكفيك
قول عمر: اتق اهلل يا عمار معناه: اتق اهلل  في شرح هذه الرواية: ،النووياإلمام قال 

اشتبه عليك األمر. وقول عمار: إن شئت لم أحدث  أو ،فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت
به راجحة على  "التحديث"رأيت المصلحة في إمساكي عن  واهلل أعلم: إن ،به معناه

أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير معصية، وأصل تبليغ هذه  مصلحة تحديثى به
قد حصل. فإن أمسك بعد هذا ال يكون داخال فيمن كتم العلم.  ،وأداء العلم ،"السنة"

بل لم  ،يشتهر في الناسبحيث  ،تحديثا شائعا به "أحدث"أنه أراد إن شئت لم  "يحتمل"و
 ."واهلل أعلم ،به إال نادرا "أحدث"

 !! لذلك أقول:بوضع مثل هذه "األحاديث" ،إلى الخلفاءيساء كيف كان فانظر 
تنقل واقعة حدثت في خالفة عمر التي وردت في صحيح مسلم،  ،الروايةهذه أوال: 

ولم تحدث  ،كرخالفة أبي بوتمر  ،فهل يعقل أن يمر عصر الرسالة ،..بن الخطابا
 ! أحكام التيمم؟خليفة المسلمين تعلم منها ي ،واقعة واحدة

لذلك م التيمم احكأبالخاص بأنه نسي بيان الرسول خليفة المسلمين : الرواية تتهم نياثا
 أفتى الرجل بترك الصالة!!

 بن الخطاب عمرإن  ؟ما ترويه وتثبت" : ما معنى قول عمر لعمار "اتق اهلل فيثالثا
!! فما بالك إال القليلصحابي، ولم يمض على وفاة رسول اهلل  بن ياسر وعمار ،صحابي

بعد ذلك جاء ثم على نقل هذه "الروايات" شفاهة،  ،الزمان إذا مضى قرن ونصف من
 ؟!عصر تدوينها

الصحابة حقا  هل كان ؟!"إن شئت لم أحدث به": ماذا يعني قول عمار لعمر: رابعا
 ذلك عن اهمينهفي خالفة عمر بن الخطاب، ألنه كان  "األحاديثيخافون من رواية "

 ؟!في كتب السير كما اشتهر عنه ذلك ،ويتوعد فاعله



122 

 

فكيف تترك نصوص مصدر إلهي ثان للتشريع بين أيدي الرواة، قرنا من الزمان دون 
منها عدد "األحاديث  االحديث بعد ذلك فيغربلوها، ويستخرجو  اءتوثيق لها، ليأتي علم

 الذي كان موجودا في عصر النبوة؟! الصحيحة، النبوية" 
في القرنين  كتابة الحديث وتدوينهعلى ما أسفرت عليه عشوائية  شواهدالبعض هذه و 

 الثاني والثالث الهجري:
 ألف[ حديث.200هـ[ الموطأ من ]201لقد اختار اإلمام مالك ]ت -
  ديث.ح [ألف 050]ن م مسنده هـ[142]ت أحمد بن حنبلواختار اإلمام  -
 حديث. [ألف 600]من  صحيحه هـ[156]ت البخارياختار و  -
 حديث. [ألف 300]من هـ[ صحيحه 162]تمسلم واختار  -

 إذا أردنا إجراء تحقيق علمي؟!والسؤال: كم كان عدد "األحاديث" في عصر النبوة، 
 فيكانوا المسلمين، أتباع الفرق المختلفة، ت عصر التدوين، أن عامة ياإن من إشكال
 احكر لقد كانت  !!بداخلهاوما كان يحدث الحديثية المذهبية، الصناعة معزل عن هذه 

 !! "التخصص العلمي"احترام بدعوى  ،عامة السمع والطاعةالعلى أهلها، و على 
أن يشمل أيضا علم سلم أال  يننفإلعلوم المختلفة، بالنسبة للهذا المبدأ،  تسليميمع و 

 أن يتحمل مسئوليته بنفسه. كل إنسانب على الدين والشريعة اإللهية، الواج
 القرن األول الهجري:إشكاالت 

ن و  للحديث النبوي، في القرن األول الهجري، هؤالء الذين يّدعون وجود مدونات ا 
، ولماذا لم تأخذ طريقها إلى الشهرة، كمدونات القرنين نسألهم: أين هي هذه المدونات

 !! ، ولكن مادتها حفظت في مدونات القرون التاليةاندثرتلقد سيقولون:  !؟الثاني والثالث
فلماذا لم تندثر أيضا  ت،اندثر قد الهجري مدونات القرن األول  نسألهم: إذا كانت

بقاء هذه واندثار تلك؟! لماذا لم يندثر موطأ اإلمام  ما الحكمة من ني؟!القرن الثامدونات 
[؟! هل كانت هـ156تخاري ][ ولماذا لم يأخذ أهمية وشهرة صحيح البهـ201ت]مالك 

 مدونات القرن األول أقل علمًا وأهمية من مدونات القرن الثاني والثالث؟!
تكن قد دونت بصورتها المتكاملة، حتى جاء عصر التدوين  سيقولون: إن العلوم لم

  !!فدونت وحفظت بصورتها التي هي عليها اآلن
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أن "األحاديث" ، و اً موضوعيمرتبة  لم تكنمدونات القرنين األول والثاني إن القول بأن 
 .ًا..فقهيترتيبًا  مرتباً كان معظمها أن ، و ةالموضوعو  ،ةالضعيفبالصحيحة كانت مختلطة 
 .ال أساس له من الصحة ،قول مذهبيهو في الحقيقة إلى آخر هذه االدعاءات، 

 ض أنها وحي من اهلل تعالى، أنزلهفما عالقة هذه االدعاءات بنصوص من المفتر 
على وجه اليقين، وموجودة بين  ،عددال لومةرسوله باسم "األحاديث النبوية"، مع على
 ! تقدير؟ على أقصىالهجري، في القرن األول  ن بصورتها المتكاملةت دوّ لم ماذا ل ؟!دفتين
الفرق والمذاهب "مرويات" أن تضيع بين نصوص وحيه هل يرضى اهلل تعالى لو 

هذه من بين  هاالحديث، فيستخرجو  اءعلمأتي ين، لالزما منقرن ونصف  قرنا ،المختلفة
 ؟!!"التصحيح والتضعيف"، و"الجرح والتعديل""المرويات" حسب مذاهبهم في 

رواية "العشرة المبشرين بالجنة"، على سبيل المثال، ال شك أنها من الروايات التي إن 
اء بغير وضعها أنصار مذهب "أهل السنة والجماعة" للخروج من إشكاالت سفك الدم

 حق، في أحداث "الفتن الكبرى"!! 
بسيفهما فالقاتل إذا التقى المسِلمان " التي تقول: فإذا سلمنا بصحة رواية البخاري

فها هو قد سفك كبار الصحابة دماء بعضهم في الجمل وصفين..، ف ،"والمقتول في النار
خليفة المسلمين على رأسه كان  ،آخرجيشا وطلحة والزبير، يقاتل  ،السيدة عائشةجيش 

 !! ، وفيها سفكت الدماء بغير حقعلّي بن أبي طالب
، إذا أخذنا في االعتبار أهل الجنةفإذا كان الحق واحدا، فكيف يكون الجميع من 

قال:  هذا القاتل فما بال المقتول؟! ،فقلت: يا رسول اهلل" فيها، يقولالتي  ،رواية البخاري
 "!!إّنه كان حريصًا على قتل صاحبه

 األحاديث وضع ظاهرةاألموية لنتعرف موقف الخلفاء من دولة إذا ذهبنا إلى الف
 خامس الخلفاء األمويينوهو  ،[هـ16خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان ]توجدنا 

عبد أن  ،الطبقاتفي ابن سعد يذكر  يشهد بأن "األحاديث" كانت توضع في عصره!!
"يا أهل : ومهددا، يقول لهم ،ومحذرا ،عظاواى أهل المدينة، خرج عل الملك بن مروان

من قبل  "أحاديث"المدينة إن أحق الناس أن يلزم األمر األول ألنتم، وقد سالت علينا 
ال نعرف منها إال قراءة القرآن، فالزموا ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه  ،هذا المشرق

جمعكم عليها إمامكم  يتوعليكم بالفرائض ال ،يقصد عثمان ،اإلمام المظلوم رحمه اهلل
 فإنه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت، ونعم المشير كان لإلسالم".  ،المظلوم رحمه اهلل
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كانت تأتيهم  "أحاديث"خليفة المسلمين ينهى أهل المدينة عن قبول انظر، كيف كان ف
أن نستبعد لماذا فويحدث هذا في القرن األول الهجري، ، ..في ذم بني أميةمن الشرق 

لبالد، والتي اخالل فترة حكمهم  "،حاديث، قد وضعوا هم أيضا "األحكام بني أميةون كي
 ؟!خالفتهم مدحدامت ما يقرب من قرن من الزمان، ومنها "األحاديث" التي جاءت ت

القرن دماء أبرياء، من أتباع الفرق المختلفة، والقاتل هو "المذهب" هذا في لقد سفكت 
د ق تل علماء "المعتزلة" على أيدي خلفاء الدولة األموية الحاكم للبالد والعباد!! لق

 !! الحاكم "أهل السنة"لمخالفتهم مذهب 
هـ[ والجعد بن درهم 11هـ[ وغيالن الدمشقي ]ت10لقد ق تل معبد الجهني ]ت

"أهل وهـ[ ألنهم يقولون: إن المسئول عن أفعال اإلنسان هو اإلنسان نفسه، 210]ت
  !!عن أفعال اإلنسان هو اهلل تعالى السنة" يقولون إن المسئول

أفعال العباد، ومع الذي هو من لقد أراد "المعتزلة" أن ينفوا عن اهلل الظلم واالستبداد، 
هذا التوجه الكريم، والمتفق مع الفهم الواعي لكتاب اهلل، وأن اهلل تعالى خلق اإلنسان 

 "القدرية" ـب "أهل السنةم "سّماهألجل هذا التوجه  ..،بآليات مسئولة عن اختيار أفعاله
ووضعوا "األحاديث" التي تذم "القدرية"، وتقول إنهم "مجوس هذه األمة"، ومن الصحابة 

 !!المتأخرين من أفتوا بعدم الصالة عليهم
"الفرق بين الفرق": "ثم اختلفوا بعد كتابه في  هـ[463]ت البغداديالخطيب يقول و 

ن معاوية وأهل صفين، وفي حكم الحكمين ذلك في شأن علّي وأصحاب الجمل، وفي شأ
أبي موسى وعمرو بن العاص، اختالفا باقيا إلى اليوم. ثم حدث في زمان المتأخرين من 
الصحابة خالف "القدرية" في القدر واالستطاعة، من معبد الجهني، وغيالن الدمشقي 

وجابر بن عبد والجعد بن درهم، وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة، كعبد اهلل بن عمر، 
اهلل، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك، وعبد اهلل بن أبي أوفى، وعقبة بن عامر 
 الجهني، وأقرانهم، وأوصوا أخالفهم بأن ال يسلموا على "القدرية"، وال يصلوا على جنائزهم
وال يعودوا مرضاهم. ثم اختلف الخوارج بعد ذلك فيما بينها، فصارت مقدار عشرين فرقة 

 كل واحدة تكفر سائرها". 
إن ما سبق بيانه من أحداث، مثال من مئات األمثلة، التي تبين كيف انتشر الوضع 

تعالوا نلقي واآلن حتى وصل إلى عصر التدوين. عصر النبوة، و في "الحديث"، منذ 
 في القرن األول.نها د ّونت إت أشهر الصحف التي قيل البعض الضوء على إشكا
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 :الصحيفة الصادقة
 امرجعباعتبارها لها أهميَّة كبيرة  تكاننها دونت في عصر الرسالة، لذلك قالوا: إ

كتبها "عبد اهلل بن عمرو بن من مروياتها.  ا، وقد نقل عنها المحدثون كثير للحديث النبوي
العاص" عن رسول اهلل، عليه السالم، مباشرة وبإذن منه. وجدير بالذكر أن عبد اهلل بن 

، كما ورد في وخبر هذه الصحيفة .[هـ65]وقيل  ،[هـ63]توفى عام عمرو بن العاص 
 مجاهد قال: "رأيت  عند عبد اهلل بن عمرو صحيفة، فسألته عنهاعن  بن سعدالطبقات ال
 ، فيها ما سمعت  من رسول اهلل ليس بيني وبينه أحد". "الصادقة"فقال: هذه 
: "ما كان أحد أكثر هريرة يأب عن، باب كتابة العلمفي صحيحه،  البخاري وروى

 .حديثًا مني عن رسول اهلل إال عبد اهلل بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب"
هذه الصحيفة  حوتهاعدد األحاديث التي ، أن أسد الغابة، في ابن األثيروقد ذكر 

 كان على أقل تقدير ألف حديث. 
 "الصادقةـ "والسؤال: لماذا س ميت هذه الصحيفة بـ "الصادقة"؟! فهل يعقل أن تسمى ب

جاءت هذه ف "كاذبة"وقد كتبها صاحبها بين يدي رسول اهلل؟! هل كانت هناك صحيفة 
 رائحة الوضع؟!  هذا م من تلترد عليها؟! أال يش "الصادقة"

"ما كان أحد أكثر حديثًا مني عن ذا رجعنا إلى رواية البخاري، وقول أبي هريرة: فإ
الذي كان أكثر علمنا أن  ،فإنه كان يكتب وال أكتب" ،رسول اهلل إال عبد اهلل بن عمرو

  !!في عصر النبوةكان يكتب أحاديثه ، عبد اهلل بن عمروحديث، وهو 
 ، والعدالةوالضبط ،د لهما بالصالحمشهو  ،معنى أن يكون هناك صحابيانإذن فما 

 دهما كان يحفظ الحديث عن ظهر قلبوهما أكثر من نقلوا الحديث عن رسول اهلل، أح
 لصحابة، وال من الخلفاء الراشديناوال من  هما،م يجرؤ أحد منوالثاني كان يكتبه، ثم ل

المسلمون  في كتاب واحد، باسم "األحاديث النبوية" ليرثهاكل هذه األحاديث يجمع أن 
 دون تحريف أو تصحيح أو تضعيف؟!  ،مع كتاب اهلل

ذا كانت المسئوليات والحروب التي ف رضت على الخليفة األول حالت دون  أن يقوم وا 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أو الثالث عثمان بن قم بها فلماذا لم يبهذه المهمة، 

خالف بين ظهر ندما ع ،عفان، الذي جمع المسلمين على رسم واحد للمصحف
 ؟!بلهجات القبائل المختلفةالرتباط ذلك  ،رسمهالمسلمين على 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 أسلم في السنة السابعة صاحب "الصادقة" والغريب أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
رسول بسنتين، أو ثالث، فما هو السبب الذي الأي قبل وفاة ، من الهجرة ،وقيل الثامنة

 همة الكبرى؟!بهذه الم ةصحابالدون غيره من كبار  بالذاتهو جعل رسول اهلل يخصه 
 يبلغ ما أسند سبعمائة حديث: "بن عمرو بن العاص يقول الذهبي في ترجمة عبد اهلل

 !! [10] ومسلم بعشرين [1] أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية[ 0]اتفقا له على سبعة 
في  ألف[ حديث200][ حديث في عصر النبوة، إلى 000والسؤال: كيف تحول الـ ]

  هـ[؟!!201عصر اإلمام مالك ]ت
 .إال "مجاهد"نفسه "الصادقة" بوالالفت للنظر أنه لم يّدع أحد أنه رأى هذه الصحيفة 

حتى الذين رووا عن عبد اهلل يعلم علماء "الجرح والتعديل". معيبة، كما ة مجاهد ورواي
  !بن عمرو لم يذكروا أنهم استقوا مروياتهم من هذه الصحيفة!ا

في كتب  "الحديث"ما البن عمرو من " :ئعمدة القار في  ،بدر الدين العينييقول 
  !!الكتابة""ال من سبيل  "الرواية"قد جاء عن طريق  ،"السنة"

 اص كان ممن حاربوا عليًا في صفينعبد اهلل بن عمرو بن العوجدير بالذكر، أن 
 لملذلك  !!واله معاوية الكوفةفقد كان مع معاوية، وكان على الميمنة، يضرب بسيفين، و 

مطلقا عن علّي بن أبي طالب، في الوقت الذي روى  اصعبد اهلل بن عمرو بن العيرو 
 وغيرهم من الصحابة!! ،وعثمان ،وعمر ،أبي بكر :باقي الخلفاءعن 

 صحيفة علي بن أبي طالب:
قد خالف بين أهل السنة والشيعة، فى خبرها عن رسول اهلل، وليس علعلّي أخذها 

، كما روى وردت عدة روايات بخصوصها، تدور حول قول اإلمام علّي بن أبي طالب
: "واهلل ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إالَّ كتاب اهلل تعالى، وهذه الصحيفة أحمد في المسند

مجمل الفروض التي و  .أخذتها من رسول اهلل، فيها فرائض الصدقة، معلقة بسيٍف له"
 تحدثت عن هذه الصحيفة هي: التي "الرواياتذكرتها "

المدينة حرم ما بين ِعير إلى ثور، فمن أحدث  .أشياء من الجراحات ,أسنان اإلبل
فيها حدثًا وآوى محدثًا فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل اهلل منه يوم 

عنة اهلل القيامة عداًل وصرفًا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه ل
  .والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل منه يوم القيامة عداًل وال صرفاً 
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ذمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يد على من وفي الصحيفة أيضا: 
سواهم، لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من سرق منار األرض، ولعن اهلل من لعن 

ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو عهد  .العقل وفكاك األسير .دثاً والده، ولعن اهلل من آوى مح
ال صالة بعد  .ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها. بعهده، وال يتوارث أهل ملتين
 ال تسافر المرأة ثالث ليال إالَّ مع ذي محرم.  .العصر حتى تغرب الشمس

هي كل ما حوته الشريعة  ،التي وردت في هذه الصحيفة ،فهل هذه المسائلوالسؤال: 
ذا كان المذهبان، السني والشيعي، يو  اإلسالمية؟! أن هذه الفروض التي احتوتها  ناير ا 

الصحيفة كانت موجودة في قراب سيف رسول اهلل، أو م علَّقة بسيفه، وأنها انتقلت إلى 
 ا يلي:واحد جامع مفي كتاب دّون ي  فلماذا لم إذن رسول، العلّي بن أبي طالب بعد وفاة 

األخرى غير صحف في ال وما بن أبي طالب، وما في صحيفة عليّ  ،ما في الصادقة
 جابر بن عبد اهلل األنصاري، وصحيفة سعد بن عبادة األنصاريكصحيفة المشهورة، 

وما روي من قول محمد الباقر أبي جعفر:  ،...وسمرة بن جندب، وعبد اهلل بن أبي أوفى
 وقوله:  ،ر صحيفة قد حباها رسول اهلل""إن عندي لصحيفة فيها تسعة عش

كل ما قيل ..، و طولها سبعون ذراعًا"بن أبي طالب "إن عندنا صحيفة من كتب علّي 
نتحدث عن حقا  اإذا كنحوي "األحاديث النبوية" في القرن األول الهجري، هذا يكان  نهإ

  مصدر تشريعي إلهي واجب االتباع؟!نصوص 
 :القرن الثاني الهجريإشكاالت 

في كتابه تاريخ اإلسالم، عند ذكره أحداث سنة ثالث  هـ[041]تيقول اإلمام الذهبي 
  هـ[:243وأربعين ومائة ]

والتفسير، فصنف  ،علماء اإلسالم في تدوين الحديث والفقه "ع  ر  ش  ""وفي هذا العصر 
وغيرهم ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة 

 .وصنف األوزاعي بالشام وصنف مالك الموطأ بالمدينة ،بالبصرة
وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه 

، ثم بعد يسير صنف هشيم كتبه ..والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع
. وكثر وابن وهب ،وأبو يوسف ،ثم ابن المبارك ،وابن لهيعة ،وصنف الليث بمصر

 إلى أن قال:..، تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس"
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، أو يروون العلم من "حفظهم""وقبل هذا العصر كان سائر األئمة يتكلمون عن 
صحف صحيحة غير مرتبة. فسهل وهلل الحمد تناول العلم، وأخذ الحفظ يتناقص، فلله 

 األمر كله".
أنه حتى من أحد أئمة "الجرح والتعديل"، و"التاريخ والسير"، يذكر فيها  شهادةفهذه 

نما د وّ  لم تكن أمهات كتب تراث األمة قد ،منتصف القرن الثاني الهجري  "ش رع"نت، وا 
فيها أصحابها بين  خلطبل إن الكتب التي دّونت في هذا العصر، قد فقط في تدوينها!! 

بعملية  امو اقالهجري، الثالث والرابع  ينعلماء القرنجاء  فلما ..،التفسيرو السيرة و الحديث 
  هذه العلوم!!" فرز وتصنيف"

نها د ّونت إت أشهر الصحف التي قيل التعالوا نلقي بعض الضوء على إشكاواآلن 
 في القرن الثاني الهجري.

 :همام بن منبهصحيفة "
ثاني القرن الية بدافي  "الحديث النبوي"أراد واضعوها إثبات أن هناك من دّون 

بن كامل بن سيج األبناوي  همام بن منبه"وهو  أي في عصر التابعين،، الهجري
دونت في نهاية وعند التحقيق، لم يعثر إال على صحيفة  هـ[231عام ] يتوف ،الصنعاني"

 !!هريرة عن رسول اهلل يأبية رواب، القرن السادس الهجري
 :الصحيفةهذه سند وهذا هو 

من الرحيم عونك اللهم الحمد هلل رب العالمين والصالة على رسوله بسم اهلل الرح"
مام األجل األوحد الحافظ تاج الدين بهاء اإلسالم إلحدثنا الشيخ ا. محمد وآله أجمعين

بديع الزمان أبو عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البندهي 
لينا من أصل سماعه المنقول منه في المدرسة بقراءته ع، وفقه اهلل وبصره بعيوب نفسه

في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة  ،خلد اهلل ملك واقفها ،الناصرية الصالحية
 :قال هـ[500] سبع وسبعين وخمسمائة

أخبرنا الشيخ الثقة الصالح أبو الخير محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المقدر 
أخبرنا الشيخ أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد  :األصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع قال

أخبرنا والدي االمام : اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده األصبهاني قال
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن : أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق قال

  :حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال: الخليل القطان قال
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هذا : معمر عن همام بن منبه قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري عن
والصحيفة تحوي . إلى آخر الرواية:...عن محمد رسول اهلل قال أبو هريرةحدثنا  ما
 تعالوا ننظر إلى تاريخ وفاة رجال سند هذه الصحيفة:ولكن  .حديثا [231]

 هـ[253األزدي ]تمعمر: هو ابن راشد الصنعاني أبو عروة  -
 هـ[  122عبد الرازق: هو عبد الرازق الصنعاني ]ت -
 هـ[164أحمد بن يوسف السلمي: فهو محدث نيسابور ]ت -
 هـ[331أو  301أبوبكر محمد بن الحسين القطان ]ت -
 هـ[315]ت هأبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن مند -
 هـ[405أبو عمرو عبد الوهاب ]ت -
 هـ[551أحمد األصبهاني ]ت أبو الخير محمد بن -
 هـ[ 514أبو عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن المسعودي البندهي ]ت -

 "معمر""أدركه  عن رجال سند هذه الصحيفة: ،يقول اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده
، لم "عبد الرازق"فقرأ عليه الباقي، و "معمر"حتى إذا مّل  "همام"أيام السودان، فقرأ عليه 

 ئ عليه مما قرأه هو، وهي نحو من مائة وأربعين حديثا".انتهى يعرف ما قر 
 : "لم يعرف ما قرئ عليه مما قرأه هو"!! "عبد الرازق"تدبر قوله عن الراوي الثاني 

ذا كان ما احتوته هذه الصحيفة،  في أوائل القرن الثاني  تدونأنها  يعدّ التي ي  وا 
ومسلم هـ[ 156]تالبخاري  [ حديث، فلماذا أخذ240الهجري، هو ما يقرب من ]

وقد  ،مع أن إسنادها واحد ،هاوتركا بعض ،بعض أحاديث هذه الصحيفةهـ[ 162]ت
 كاملة؟!  في مسندههـ[ 142]ترواها أحمد 

ما ذكره السمعاني في كتابه وهو حول صحة سند هذه الصحيفة،  لوهناك إشكا
هـ[ 331يس سنة ]هـ[ ول301]توفي سنة من أن محمد بن الحسين القطان  "األنساب"

 ! ؟هـ[ وسمع منه320الذي ولد ] "،هبن مندـ "اب "القطان"فكيف التقى 
تأريخ وهذا اإلشكال واحد من اإلشكاالت الكثيرة المتعلقة بـ "علم األنساب"، والخاص ب

ن تاريخ مولد ووفاة م ،كتبالن في أمهات وّ فليس كل ما د   ،مولد ووفاة الرواة واإلخباريين
 عا به!! مقطو  ،األشخاص
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 كتاب محمد بن إسحاق:
مع اختالف في تاريخ مولده  ،ولد محمد بن إسحاق بن يسار في المدينة المنورة

األستاذ عبد العزيز وعن كتاب "سيرة ابن إسحاق" يقول  .هـ[254ت] وتاريخ وفاته
قبل تهذيب ابن  ،نا أخيرًا قسم من سيرة ابن إسحاق بصورتها األصليةل  ص  الدوري: "و  

ثم تحدث عن عدد القطع التي وجدوها من هذا الكتاب، وعما لحق بها من  ."هشام
 في منتصف القرن الخامس الهجري!!مؤرخة أضرار، وأن بعضها 

عبد الملك بن ِهشام الحميري  :منهم ،كثيرون سيرة محمد بن إسحاقلقد روى و 
امري الك وفي زياد بن عبد الملك الب ّكائي العالذي أخذها عن رواية  ـ[ه121ت]البصري 

ضافة إللم يروها كما هي بل تناولها بكثير من االختصار واابن هشام ولكّن  ـ[ه213ت]
 . خر لغيرهأ  والنقد أحيانًا، والمعارضة بروايات 

بن اباسم سيرة  ،العلماءالناس، وبين بين عرفت سيرة ابن إسحاق  والالفت للنظر أن
 فيها من رواية وتهذيب. البن هشام لما  هشام،

كما ذكر الذهبي في ، ومع أن ابن إسحاق كان عالما بالحديث، قال ابن المديني
: "مدار حديث رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، على ستة، ثم صار علم الستة السير

عند اثني عشر، أحدهم ابن إسحاق". وقال إبراهيم بن حمزة: "كان عند ابن إسحاق نحو 
  .سوى المغازي"من سبعة عشر ألف حديث في األحكام 

كتاباته عن السيرة هي المصدر األول المعتمد لدى ك تّاب السيرة على الرغم من أن و 
قد تباينت أقوال العلماء في ابن إسحاق، وقد جمع ابن سيد ف !!فإنه لم يسلم من الجرح

عيون األثر في "االتهامات التي وجهت إلى ابن إسحاق في كتابه  هـ[034]تالناس 
 ما يلي ملخص لبعض هذه االتهامات: وفي .وقام بالرد عليها ،"يرالمغازي والس

 "الحديث"فهو حسن  ،عمن سمع منه من المعروفينابن إسحاق  "ثحدّ " اإذ -
نما أ   ،صدوق  .عن المجهولين أحاديث باطلة "ثحدّ ي  "من أنه  يتوا 
ما تركت عنه. وقال ال يرضى ، وكان يحيى القطان شيئا قطعنه  "حدثي  "لم  -

 ن أحتج به فيأأحب ، وما ضعيفإنه ابن معين . وقال أشهد أنه كذابو  ،إال هلل "ديثهح"
دجال من ، و كذابق اسحإ: ابن وقال مالك. يّ النسائى ليس بالقو  وقال الفرائض.
 . نفيناه عن المدينة ، وقدالدجاجلة
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فيأخذ كتب الناس فيضعها في  ،"الحديث" يكان رجال يشته: وقال أحمد بن حنبل -
أما في المغازى  .وسمعت يما قال أخبرن يعند "حديثه"أحسن ، و وكان يدلس جدا، بهكت

 !!يده وضم أصابعه ومد ،فيحتاج إلى مثل هذا وأما في الحالل والحرام ،وأشباهه فيكتب
هشام . قيل لوال يفصل كالم ذا من كالم ذا ،عن جماعة بالحديث الواحد "حدثي  " -

عن  ييرو ، كذب الخبيث :فقال، ا وكذا عن فاطمةبن عروة إن ابن إسحق يحدث بكذا
 !!من أين رآها يامرأت
سباب منها ألالعلماء  قد أمسك عن االحتجاج بروايات ابن إسحق غير واحد من -

  !!فليس بمدفوع عنه وأما الصدق ،ويدلس ،وينسب إلى القدر ،أنه كان يتشيع
 ما يلي بعض ما قاله: ولقد أجاب "ابن سيد الناس" عن هذه االتهامات، ونذكر في

فيها  وال يوقع ،فال يوجب رد روايته :والتشيع ،به من التدليس والقدر يّ أما ما رم -
  .كبير وهن

فلو لم ينقل توثيقه وتعديله  :باطلة نه يحدث عن المجهولين أحاديثبأقول الأما  -
فالحمل  ،تعديلوأما مع التوثيق وال، مر في التهمة بما بينه وبين من نقلها عنهأللتردد ا

 .ليهم ال عليهإفيها على المجهولين المشار 
وال يفصل كالم ذا من  ،بالحديث الواحد يحدث عن جماعةبأنه كان قول الأما  -

وعلى تقدير أن ال يتحد اللفظ  ،شخاصهمأتعددت  نا  و  ،لفاظ الجماعةأقد تتحد ف :كالم ذا
 .فقد يتحد المعنى

فهو إشارة إلى الطعن بالرواية  :وغيره يلكلبعن ا يعمن يحك يأما قوله ال يبال -
عن الضعفاء ال يخلو حاله من  يوالراو  ،من التضعيف يعن الضعفاء لمحل ابن الكلب

ن صرح به فليس فيه كبير أمر إف، أو يدلسه ،إما أن يصرح باسم الضعيف :أحد أمرين
 .هن دلسا  و  ،ليبرأ من العهدة أو علم وصرح به .روى عن شخص ولم يعلم حاله

نسان في إلا قاله ليس مما يجرح به يالذف :هشام سماعه من فاطمةإنكار ما أ -
من غير أن ينظروا  سمعوا من عائشة ،د وعلقمةسو  ألكا ،ن التابعينأوذلك  ،الحديث

 . من فاطمة والستر بينهما مسبل ق كان يسمعاسحإوكذلك ابن  ،بل سمعوا صوتها ،ليهاإ
يزعم أنه من  وكان مالك ،أصبح يذ يمن موال اق يزعم أن مالكاسحإابن كان  -

به  يئتوناق اسحإ فلما صنف مالك الموطأ قال ابن ،فوقع بينهما لذلك مفاوضة ،هاسِ ف  أنْ 
  :فنقل ذلك إلى مالك فقال ،فأنا بيطاره
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عن اليهود، وكان بينهما ما يكون بين الناس حتى عزم  ييرو  هذا دجال من الدجاجلة
 وأعطاه عند الوداع خمسين دينارا ،لعراق فتصالحا حينئذعلى الخروج إلى ا محمد

 ونصف ثمرته تلك السنة.
 يينكر عليه تتبعه غزوات النب نما كانإولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث  -

وحفظوا قصة خيبر وقريظة  والد اليهود الذين أسلمواأمن  ،صلى اهلل عليه وسلم
ق يتتبع ذلك عنهم اسحإبن اوكان  سالفهم.أ وما أشبه ذلك من الغرائب عن ،والنضير

 ال يرى الرواية إال عن متقن صدوق. وكان مالك ،ن يحتج بهمأليعلم ذلك من غير 
أقول: نحن اآلن نتحدث عن النصف األول من القرن الثاني الهجري، وهذا هو حال 

القرن نها ك تبت في هذا القرن، فكيف بحال ما د ّون في إأصحاب المدونات التي قيل 
 الثالث أو الرابع؟! 

"األحاديث النبوية"، في كتاب واحد جامع  هـ[201اإلمام مالك ]تولماذ لم يجمع 
مام دار الهجرةاألقرب إلى عصر النبوة، و وهو   ؟!، المقيم بين ظهراني أهل المدينةا 

ذا كان من علماء   "علم الحديث"من اعتبر ابن إسحاق من أعالم  "الجرح والتعديل"وا 
عن ابن المديني، وكما وصفه سفيان بن  ،عشر، كما ذكر الذهبي في السير يناإلث

 !!قال: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديثحيث عيينة 
كان قد و كما د ّون السيرة والمغازي، "األحاديث النبوية"، فلماذا لم ي دّون ابن إسحاق 

قد لسلفي أحمد بن حنبل إمام المذهب الم يكن ، و هـ[250]ت حنيفة يإلمام أبمعاصرا ل
 !؟هـ[264عامولد ]ولد بعد 

 كتاب الواقدي:
السير والمغازي في ب اهـ[ صاحب أشهر كت100]ت م حّمد بن عمر بن واقدوهو 

ه ولد في نأ "الطبقات الك برى" قد ذكر تلميذه ابن سعد فيبعد كتاب ابن إسحاق. و 
كان عالمًا ، و ر عاماً بعد خروج ابن إسحاق منها بخمسة عش ـ[ه230]المدينة سنة 

 واألحكام، واجتماعهم على ما "الحديث"واختالف الناس في  ،بالمغازي والسيرة والفتوح
  .استخرجها ووضعها وحّدث بها أجمعوا عليه، وقد فّسر ذلك في كتب

جمع الواقدي  أّن ما"علي بن المديني: عن  ، في تاريخ بغداد،ونقل الخطيب البغدادي
 "!! رين ألف حديثمن األحاديث بلغ عش
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إذا كانت هذه هي المكانة العلمية للواقدي، وهو من علماء القرن الثاني أقول: 
الهجري، فلماذا لم يجعل جل اهتمامه أن يجمع "األحاديث النبوية" في كتاب واحد، مهما 

، بأنه هـ[134]تبلغ عدد أجزائه، خاصة وقد شهد له شيخ البخاري، علي بن المديني 
 ؟!!لف حديثعشرين أ جمع

 ومن القصص المفترى الذي ات هم الواقدي بأنه كان وراء نشره: "قصة الغرانيق"!!
فتعالوا نتعرف على ما دار من جدل حول هذه الفرية، بين المؤيدين والمعارضين، وكل 
هذا يحدث في عصر سبق عصر أصحاب أصح كتب في الحديث، عند أهل السنة 

"االستشراق في السيرة النبوية"  بد اهلل النعيم في كتابهعيقول األستاذ  بقرن من الزمان.
 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: 

ابن و  ،التي روت حديث الغرانيق هي: طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري "إن المصادر
روج لهذه  : "يعتبر الواقدي أول من10، ثم قال ص..األثير، وسيرة ابن سيد الناس

الدكتور القرضاوي  كتاب ونقل عن "!!ان سعد والطبري وغيرهمالفرية، ثم أخذها عنه اب
إسحاق وابن هشام هذه الواقعة  قوله: "لم يرِو ابن ،"كيف نتعامل مع السنة النبوية"

يدعو للتساؤل هو: كيف أمكن  إطالقًا، ومهما يكن من أمر، فالواقدي هو أصلها. إن ما
 ؟!تمرير هذه الواقعة مع علم أصحابها بعصمة الرسل"

حتى وصل إلى  هذا الملف مفتوحاالسلف وأنا أيضا أتساءل: لماذا ترك علماء 
ليأتي المتأخرون تدوينه في كتبهم، على عصر التدوين، وكيف جرؤ المحدثون 

 فينقسمون إلى رافض لهذه الفرية، ومدافع عنها؟!!
انيق" تبرئة البخاري من "قصة الغر أنصار المذهبية هو محاولة فأما األغرب من ذلك 

نما الذي ورد هو  هابدعوى أن اسم سجود النبي، عليه السالم لم يرد في صحيحه، وا 
القرآن لم يرد  وسجود المشركين معه!! وهم يعلمون جيدا أن سجود المشركين بعد سماع

 .قصة الغرانيقخاصا بفي جميع أمهات كتب التراث وليس فقط كتب الحديث، إال وكان 
ل هذه القصة، بأية صورة من صور المشاركة، أن مجرد ألم يعلم المشاركون في نق

حفظ اهلل تعالى تنافى مع اإلشارة إلى موضوعها، يعد مشاركة في إشاعة ونشر أخبار ت
شاعتها بين الناس؟! بلكتابه؟! فكيف سمح الرواة والمحدثون ألنفسهم،  نقل هذه الفرية وا 

 منصة في أكثر من موضع ثم كيف سمح البخاري لنفسه أن يشير إلى موضوع هذه الق
 صحيحه، ومن هذه المواضع رواياته عن:
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عبد اهلل رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها  -
فما بقي أحد من القوم إال سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 

  .وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد ق تل كافرا"
حدثنا مسدد قال: حدثنا  وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يسجد على غير وضوء. -

أن النبي  عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما:
 نس.إلصلى اهلل عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن وا

 ورواه ابن طهمان، عن أيوب.
اهلل رضي اهلل عنه، قال: قرأ النبي، صلى اهلل عليه وسلم، النجم فسجد  بدوعن ع -

من حصى فرفعه فسجد عليه وقال: هذا  رأيته أخذ كفاً  الإال رج ،فما بقي أحد إال سجد
 يكفيني، فلقد رأيته بعد ق تل كافرًا باهلل".

ن حجر ، والتي دفعت ابالبخاري وغير ذلك من الروايات الموزعة على أبواب صحيح
نص ما ورد في شرح بدعوى تعدد طرقها. وهذا  هذه القصة، إلى الدفاع عن صحة سند

إذا تمنى ابن حجر لحديث البخاري عن ابن عباس، في بيان سبب نزول قوله تعالى: "
 يقول ابن حجر:ف ،"ى الشيطان في أمنيتهقأل

ر عنه المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بش أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن"
أفرأيتم الالت والعزى "بمكة والنجم، فلما بلغ  ،صلى اهلل عليه وسلم ،قرأ رسول اهلل قال:

 على لسانه:  ألقى الشيطان "ومناة الثالثة األخرى
ن شفاعتهن لترتجى فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل  تلك الغرانيق العلى وا 

 .اليوم، فسجد وسجدوا فنزلت هذه اآلية"
أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده: عن  البزار وابن مردويه من طريق وأخرجه

وقال البزار: ال يروى . ثم ساق الحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب،
نما يروى  ،بن خالد متصال إال بهذا اإلسناد، تفرد بوصله أمية وهو ثقة مشهور، قال: وا 
 .والكلبي متروك وال يعتمد عليه .عباس نهذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن اب

في السيرة مطوال  "ابن إسحاق"وذكره ". الواقدي" فيه ،وكذا أخرجه النحاس بسند آخر
ابن شهاب "في المغازي عن  "عقبة موسى بن"وكذلك . وأسندها عن محمد بن كعب

. يسكعب القرظي ومحمد بن ق وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن "الزهري
 ".الطبري"وأورده من طريقه 
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أسباط عن السدي؛ ورواه ابن مردويه من طريق عباد  وأورده ابن أبي حاتم من طريق
 عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن يحيى بن كثير عن الكلبي ،بن صهيب
 ".ابن عباس" ثالثتهم عن ،وسليمان التيمي عمن حدثه ،عن عكرمة

 ومعناهم كلهم في ذلك، طريق العوفي عن ابن عباس وأوردها الطبري أيضا من

 . منقطع ماوكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وا   ،واحد
أقول: تدبر رأي ابن حجر في طرق ورود هذه الرواية، الناقلة لهذه الفرية، وقوله عن 

  "!!منقطع ماوا   ،إما ضعيف ،وكلها سوى طريق سعيد بن جبيرطرقها: "
ال ابن حجر بعدها، وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، متمسكا ثم انظر ماذا ق

بالسند الروائي وآليات صحته وضعفه، دون تدبر إلشكاالت متنه، شأنه شأن كثير من 
 المحققين وش ّراح الحديث، قال: 

للقصة أصال، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين  لكن كثرة الطرق تدل على أن"
 :حيحينرجالهما على شرط الص

أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر  ما :أحدهما
 . الحارث بن هشام فذكر نحوه بن عبد الرحمن بنا

فرقهما عن  ،بن سلمة ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد :والثاني
 .داود بن أبي هند عن أبي العالية

كعادته فقال: ذكر الطبري في  تجرأ أبو بكر بن العربيوقد ثم قال ابن حجر بعدها: "
وهو إطالق . ثم رد ابن حجر على ذلك بقوله: "ذلك روايات كثيرة باطلة ال أصل لها

 "!! وبعد أن ذكر ابن حجر آراء آخرين رفضوا هذه الفرية، قال:عليه مردود
دل ذلك  ،جهاكثرت وتباينت مخار  وجميع ذلك ال يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا"

وهي مراسيل  ،شرط الصحيح ، وقد ذكرت أن ثالثة أسانيد منها علىعلى أن لها أصال
 !!"بعضها ببعض العتضادوكذا من ال يحتج به  ،ج بمثلها من يحتج بالمرسلت  حْ ي  

المحدثين لها وللمرويات  قواعد علم الحديث إلى تقديسصول و أ أدتفانظر كيف 
المفترى، لم يبق أمامه إال  "السند"افع ابن حجر عن هذا بعد أن دالتي قامت عليها!! ف
التي تأبى في هذه اإلشكاالت، و بعض العلماء بآراء  فجاء ،"المتن"الدفاع عن إشكاليات 
 تها وسخافتها، فليرجع إليها من أراد الوقوف عليها.لتهاف   ،النفس أن ترد عليها
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: ما ثبت في ها ثبتت في الصحيح، مقرا أنثم انظر ماذا قال ابن كثير عن هذه الفرية
أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، جلس يوما مع المشركين وأنزل اهلل  ،الصحيح وغيره

حتى ختمها وسجد فسجد من  ،يقرؤها عليهم ،"والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم" عليه
والجن واإلنس، وكان لذلك سبب ذكره كثير من  ،هناك من المسلمين والمشركين

"وما أرسلنا قبلك من رسول وال نبي إال إذا تمنى ألقى  رين عند قوله تعالى:المفس
  !!الشيطان في أمنيته فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان ثم يحكم اهلل آياته واهلل عليم حكيم

لئال يسمعها  ،وذكروا قصة الغرانيق، وقد أحببنا اإلضراب عن ذكرها صفحا" :قالو 
  ]البداية والنهاية[ أن أصل القصة في الصحيح"!! من ال يضعها على مواضعها، إال

رجع إلى كتاب "صحيح السيرة النبوية"، للشيخ ي   ،هذه الفرية ولمزيد من إشكاالت
ومسألة  ،هذه القصةيفصل بين و كتب الصحاح، عن فع افيه يدو األلباني، محدث القرن، 

 !! سورة النجمذي ورد في ، السجود المشركين مع المسلمين
أنها إال تشهد عليها معظم كتب تراث الفرق المختلفة،  ،قة أنها فرية واحدةوالحقي

حدث االضطراب، وأصبح من الصعب فموزعة بين آية سورة الحج وآيات سورة النجم، 
  !!اإلمساك بالجاني

الحاكم في المستدرك عن هذا االضطراب: "عن عبد اهلل قال: أول انظر ماذا قال و 
حتى إذا قرأها سجد فسجد الناس، إال رجل أخذ  لى الناس الحج،سورة قرأها رسول اهلل ع

 التراب فسجد عليه فرأيته ق تل كافرًا". ثم قال:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، باإلسنادين جميعًا، ولم يخرجاه، إنما اتفقا 

فذكره  شعبة عن أبي إسحاق عن األسود عن عبد اهلل أن النبي قرأ: والنجم، على حديث
ذكره  حوه، وليس يعلل أحد الحديثين األخيرين، فإني ال أعلم أحدًا تابع شعبة علىبن

 أعلم!! النجم، غير قيس بن الربيع. والذي يؤدي إليه االجتهاد صحة الحديثين، واهلل

األولى بالبخاري ومسلم أن يرويا السجود في سورة  فالحاكم يريد أن يقول: إنه كان
ويكشف السيوطي  ورويا السجود في سورة النجم!!، ركاهاألنها أصح، ولكنهما ت ،الحج

عن العالقة بين سبب نزول آية الحج، وقصة "الغرانيق" الواردة في سورة النجم، فيقول 
 ابن عباس، قال: عن، في الدر المنثور

 إن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قرأ: "أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى

ن شفاعتهن لترتجى"!! تلك الغران  يق العلى وا 



137 

 

آلهتنا. فجاء جبريل فقال: اقرأ علّي ما جئتك  ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد ذكر
ن شفاعتهن  به، فقرأ: "أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى تلك الغرانيق العلى وا 
ا أرسلنا من قبلك من من الشيطان، فأنزل اهلل: "وم لترتجى"!! فقال: ما أتيتك بهذا!! هذا

 إال إذا تمنى...إلى آخر اآلية.  يرسول وال نب
هـ[ قد أعلنها مدوية، وقال: إن هذه القصة من 254والسؤال: إذا كان ابن إسحاق ]ت

[ كان وراء نشر هذه الفرية هـ100توضع الزنادقة، ثم جاء من يدعي أن الواقدي ]
 واعاقبيو  ،أو الثالث الهجري، هذا الملف تمامافي القرن الثاني  والة األمورغلق ي  فلماذا لم 

 من يفتحه بأقصى العقوبات؟!

هـ[ بتداول هذه 156من سمح ألصحاب كتب الصحاح وعلى رأسهم البخاري ]تثم 
في القرن الثالث الهجري وذلك  ،وألي سبب من األسباب ،بأية صورة من الصور الفرية

اليوم على منابر الدعوة إلى بتداولها سمح بعد وفاة ابن إسحاق والواقدي؟! ولماذا ي  
 المحلية والفضائية؟! 

عليها  اعندما أخذ المستشرقون الملحدون هذه الفرية، ونسجو والالفت للنظر، أنه 
لى رسوله، ق تقعد، والجاني  مالدنيا ول امتقصصا شيطانية، تسيء إلى اهلل تعالى وا 

 ذاهب المختلفة؟!الحقيقي مازال مختبئا في أمهات كتب تراث الفرق والم
 نها د ّونت في القرن الثاني الهجري:إلمصنفات التي قيل ابعض هذه و 
 يف ،هـ[ فقد جمعه بمكة250عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ]ت كتاب -2

هـ[ وغيره من أصحاب ابن 224رباح ]ت يعطاء بن أب من التفسير عن ئاآلثار وش
إال أن تلميذه عبد الرزاق بن همام  ،عباس. ومع أن كتاب ابن جريج لم يصل إلينا

المصنف حيث أكثر من إيراد  كتابه يهـ[ قد جمع كثيًرا من مروياته ف122]ت يالصنعان
 يمن المسائل الفقهية الت كر عنه كثيراكما ذ   ،رواياته عن ابن جريج باعتباره شيخا له

 وقعت بين ابن جريج وشيخه عطاء. 
كتب  يان له "كتاب السنن" على مثل ما تحتو جريج ك وقد ذكر بعض العلماء أن ابن

 وغير ذلك. السنن، مثل الطهارة والصالة والزكاة
وقد  مسندا هـ[ وله خمسة عشر250حنيفة النعمان بن ثابت ]ت يمسند اإلمام أب -1

لكونها  أوصلها اإلمام أبو الصبر أيوب الخلوتى إلى سبعة عشر مسندا، كلها تنسب إليه
ن لم تك  ن من تأليفه. من حديثه، وا 
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بين خمسة عشر منها  هـ[655أبو المؤيد محمد بن محمود ]ت يوقد جمع الخوارزم
بحذف المعاد وترك  كتاب سماه جامع المسانيد، رتبه على ترتيب األبواب الفقهية، يف

 بالهند. مجلدتين بمطبعة مجلس دائرة المعارف يتكرير اإلسناد وهو مطبوع ف
عشرة أجزاء وصل إلينا منها  يهـ[ ويقع ف252]ت ييمانجامع م ْعم ر بن راشد ال -3

 تركيا. يمخطوطة ف ياألجزاء األخيرة، وه الخمسة
من  هـ[ بالمدينة، وكان أكبر251ذئب ]ت يموطأ محمد بن عبد الرحمن بن أب -4

 موطأ اإلمام مالك بن أنس.
آلثار هـ[ بالمدينة، جمع ا201]ت يموطأ اإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبح -5

ولقد  وفقه الصحابة وكبار التابعين وعمل أهل المدينة.والبالغات ل يساالمرفوعة والمر 
نما هي روايات عنه بلغت نحوا من  ه،بخطللموطأ يعثر على مدونة توفي مالك ولم  وا 
موطأ أبي ، و وموطأ ابن بكير ،يحيى الليثي موطأ يحيى بن أشهرها: ثالثين نسخة من

 محمد بن الحسن.  موطأمصعب وموطأ ابن وهب و 
وزيادة ونقصا  ،تقديما وتأخيرا ،ما بينها تختلف في"الموطأ"  سخوالالفت للنظر أن ن  

يبطل  درجة االختالف إلى حدٍ وصلت حتى  الختالف الزمن الذي رويت فيه عن مالك
 نسخ المتداولة.هذه الالختالف  "الموطأ"ذلك اختلفت األقوال في عدد أحاديث . لحجيتها
هـٍ[ وعدد أحاديثها 134رواية يحيى بن يحيى األندلسى ]تالموطأ  ر رواياتوأشه

ذا أ طلق موطأ مالك فالمقصود بهو ألف وثمانمائة وخمسة وخمس رواية يحيى.  ن حديثًا، وا 
 من أكبرها.  يهـ[ وه112]ت يومنها رواية عبد اهلل بن مسلمة القعنب

 يالزهر  يبكر القرش يبن أبمصعب أحمد  يالروايات زيادات رواية أب ومن أكثر
 يصاحب أب يرواية محمد بن الحسن الشيبان مطبوعة. ومن جملتها يهـ[ وه141]ت

مالك، وأخرى زائدة على الروايات المشهورة  حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة يرويها عن غير
 سائر الروايات. يأيضا خالية من عدة أحاديث ثابتة ف يوه

"المدينة"، لم يأخذ شهرة الكتب التي دونت في احبه الذي عاش ص]الموطأ[ فإذا كان 
بعده في القرن الثالث الهجري، فكيف بتلك التي ي ّدعي أنها دونت قبل عصر اإلمام 

 ؟! هـ[214الزهري ]ت وأهـ[ 202عبد العزيز ]ت خليفة المسلمين عمر بنمالك، على يد 
 مطبوع.وهو  ،كتاب الزهد هـ[ وله210]ت يوكيع بن الجراح الرؤاس -6
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من  يءالسنن واآلثار، وش يهـ[ ف211]ت يجامع سفيان بن عيينة الهالل -0
 منه أوراق قليلة نحو ست ورقات. تيوقد بق التفسير،

هـ[ وهو 211حنيفة ]ت يصاحب أب ياآلثار لمحمد بن الحسن الشيبان كتاب -1
الوفا  يخ أبمجلدة وأخرى بتحقيق الشي يوهو مطبوع بالهند ف مرتب على األبواب الفقهية

 مجلدتين. يف ياألفغان
نما 104]ت يمسند اإلمام محمد بن إدريس الشافع -1 هـ[ وليس هو من تصنيفه وا 

مرفوعها وموقوفها. وقد جمعها  يأسندها اإلمام الشافع ياألحاديث الت هو عبارة عن
 يالعباس األصم الت يالنيسابوريين من كتابه األم وغيره من مسموعات أب بعض أصحابه

 عن الربيع وله طبعات كثيرة. انفرد بها
نِّف 104]ت يسليمان بن داود الطيالس داود يمسند أب -20 هـ[ وهو أول مسند ص 

 مطبوع. وقد جمعه عنه بعض حفاظ خراسان وهو
 القرن الثالث الهجري:إشكاالت 

، وتوسع تدوين أمهات كتب الفرق والمذاهب "المفاجئ"الحقيقة أن مسألة االزدهار 
القلب  الفة في عصر واحد تقريبا، بين القرنين الثالث والرابع، مسألة يحار فيهالمخت

الشيخ مصطفى يقول ، كتابه "السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي"في فالسليم!!! 
 في القرن الثالث الهجري: عن التدوين  السباعي
ث وتآليفهم وأسعدها بأئمة الحدي "أزهى عصور السنة"جاء القرن الثالث فكان  "ثم

وكانت طريقة هؤالء في التأليف أن يفردوا حديث "إلى أن قال:  ..،العظيمة الخالدة.
ولكنهم  ،بالتأليف دون أقوال الصحابة وفتاوى التابعين صلى اهلل عليه وسلم، ،النبي
وفي ذلك من العناء ما فيه على طالب الحديث فإنه  ،يمزجون فيها الصحيح بغيره كانوا

يتعرف على الصحيح منها إال أن يكون من أئمة الشأن، فإن لم يكن له  ال يستطيع أن
فإن لم يتيسر له بقي الحديث  ،وقوف على ذلك اضطر إلى أن يسأل أئمة الحديث

 !!"مجهول الحال عنده
ولكنهم كانوا والشيخ السباعي يقول: " ،تحدث عن القرن الثالث الهجريها نحن ن

ثم قوله  !!ذلك من العناء ما فيه على طالب الحديثوفي  ،يمزجون فيها الصحيح بغيره
 !! "فإن لم يتيسر له بقي الحديث مجهول الحال عنده" :بعد ذلك
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 نها دونت في القرن الثالث الهجري:إسأضرب بعض األمثلة للمصنفات التي قيل و 
وهذا  ،وكتاب المصنف ،هـ[ وله الجامع122]ت يعبد الرزاق بن همام الصنعان -2

إحدى عشرة مجلدة. وأما  يوهو مطبوع ف ،الكتب واألبواب الفقهية تب علىالمصنف مر 
 .يءالجامع فلم يصلنا منه ش

هـ[ وهو من شيوخ 121]ت يبكر عبد اهلل بن الزبير بن عيسى الحميد يمسند أب -1
 مجلدتين. يومسنده مطبوع ف ياإلمام البخار 

وسننه من  ،بمكة هـ[ صاحب السنن المتوفى110]ت يسعيد بن منصور المروز  -3
مجلدتين بتحقيق الشيخ  يوالمرسل وقد طبعت منه قطعة ف مظان المعضل والمنقطع

 اهلل آل حميد. خمس مجلدات بتحقيق سعد بن عبد يوبقيته ف يحبيب الرحمن األعظم
هـ[ وقد جمع فيه 135]ت يشيبة العبس ياهلل بن أب بكر بن عبد يمصنف أب -4

مرتبا على  ،وفتاوى التابعين وأقوال الصحابة باألسانيدالروايات على طريقة المحدثين 
 أربع عشرة مجلدة. يمطبوع ف الكتب واألبواب على ترتيب الفقه وهو

شبهات وطعون تشكك في صحة وفيه  ،هـ[142]ت اإلمام أحمد بن حنبلمسند  -5
ذب ال كتابه: "القول المسدد فيفي هـ[ 151ابن حجر العسقالني ]تذكر قد فإليه.  تهنسب

أن بالمسند أحاديث موضوعة زعموا  ،بعض أهل الحديثأن  ،عن مسند اإلمام أحمد"
بن أحمد بن حنبل  "عبد اهلل"وفي زيادات أضافها  "،القطيعي"رواية  وأن هناك طعونا في

 بعد وفاة أبيه. 
دائرة والحقيقة أن كل الطعون والشبهات التي ن سبت إلى مسند اإلمام أحمد لم تتعد 

الذي ذاته هو الذي يتحدثون عنه،  هل هذا المسندولكن لإلمام أحمد مسندا،  إثبات أن
 لم يستطع أحد إثبات ذلك على وجه القطع واليقين. !بين أيدينا اليوم؟

، ولم "عبد اهلل"لم يروه عن اإلمام أحمد إال ابنه  ،يدينا اليومأالذي بين  ،ن المسندإ
ن و  ."ابن المذهب"عن القطيعي إال  ولم يروه "القطيعي"يروه عن عبد اهلل إال  صح  ا 

 "ابن المذهب"يكفي حتى يصح من  فإن هذا ال "أحمد"إلى اإلمام  "القطيعي" اإلسناد من
 حجة. بليس و  ،مجروح "ابن المذهب"فإن حدث وهذا لم ي "،القطيعي"إلى 

مفصلة في كتب "مسند اإلمام أحمد"  إشكاالتفي  "الجرح والتعديل"آراء علماء إن 
  .يعلمها أهل االختصاص"، و علم الرجال"
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ربيعة بن أمية بن خلف "ابن حجر في الفتح: "وقع في مسند أحمد حديث يقول 
ّدث  عنه بعد  ،وشهد مع رسول اهلل حجة الوداع ،الفتح وهو ممن أسلم في "،الجمحي وح 

بسبب شيء أغضبه  "تنصر"ثم لحقه الخذالن فلحق في خالفة عمر بالروم و ،موته
خر  ومع ذلك روى له  ،اإلسالم فها هو صحابي ارتد عن. اج حديث مثل هذا مشكل"وا 

 ؟!  هفي عصر  "الجرح والتعديل"فأين كانت آليات  ،أحمد في مسنده حديثا عن النبياإلمام 
هـ[ وله مسندان كبير 141]ت يمحمد عبد بن حميد بن نصر الِكشِّ  يمسند أب -6

وقد طبع المنتخب من  ،شاهير الصحابةكثير من م ن مسانيدموصغير ومسنده خال 
 مجلدتين. يمسند عبد بن حميد ف

هـ[ 156]ت يعبد اهلل محمد بن إسماعيل البخار  يكتاب اإلمام الجليل أب -0
كتابه على  يوقد اقتصر ف يالصحيح وهو مشهور باسم صحيح البخار  المسمى بالجامع

ن كان لم ،الصحيح  يستوعب كل الصحيح. وا 
المرتبة التالية لصحيح  يهـ[ ف162]ت يمسلم بن الحجاج القشير صحيح اإلمام  -1
وهو على طريقة شيخه اعتنى  يعبد اهلل البخار  يوقد أخذ الحديث عن شيخه أب يالبخار 

 يكتابه ولكنه اختلف عن شيخه بأنه لم ي ق طِّع الحديث ف يالصحيح فقط ف بالحديث
نيدها المتعددة وألفاظها المختلفة موطن واحد بأسا ياألحاديث وطرقها ف األبواب بل ضم
 فسهل تداوله.

هـ[ وقد روى فيه عن 106]ت يم ْخل د األندلس بن يعبد الرحمن ب قِ  يمسند أب -1
أوسع المسانيد فهو أكبر من مصنف  ورتبه على أبواب الفقه وي عد من يصحاب 2300
 مخطوطاته.ولم ي عثر على  شيبة ومصنف عبد الرزاق ولم يطبع إال مقدمته يابن أب
 يهـ[ وهو مسند كبير يقع ف110]ت يسعيد عثمان بن سعيد الدارم يمسند أب -20

 ين وهو مطبوع.أجز 
وله مسندان المسند الصغير  ،هـ[111بكر أحمد بن عمرو البزار ]ت يمسند أب -22

ويتكلم  ،يبين فيه الصحيح من غيره ،وهو المسمى البحر الزخار ،المعلل والمسند الكبير
 وهو مطبوع. ،الحديث ومتابعة غيره عليه بعض رواة تفرد يف

ذا كان القرن الثالث لم  ما اضطر كل واحد منهم أن ، المحدثينْحِسم الخالف بين يوا 
أن يحسم هذا الخالف بعد أن مكن ، فهل ي"الصحيح"الجامع ينفرد بكتابه، ويدعي أنه 

 ؟!المسلمينمعظم المرجعية المقدسة عند أصبحت هي أمهات الكتب، و د ّونت 
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مأساة التي مهما حاول اإلنسان الإن الدارس لهذه الكتب، يعلم علم اليقين، حجم 
مسألة إن  .إال إذا قرأ بنفسه هذه الكتب ،الحقيقة تهاصور بوصفها فلن تصل إلى القارئ 

كما يدعي  "السنة النبوية"تدوين الحديث لم تنطلق من اإلحساس بضرورة حفظ نصوص 
نما انطلقت من مسرح الصراع المذهبي بين الطوائف المختلفةأنصار الفرقة والم  ذهبية وا 

المعركة من نقل ي ألن، ما دفع كل واحد منهم تهاوما قام من مناظرات جدلية بين أئم
 أرض الواقع إلى صفحات الكتب!!

، وعلى هذا العناء في عشوائيالالتوثيق  افأي مصدر تشريعي هذا الذي يقوم على هذ
، بعد وفاة رسول اهلل بقرنين من الزمان على ه وما لم يصحنما صح مع ،يبالبحث والتنق
همال "السلف" في عدم حفظهم  أقل تقدير؟! فهل ي عقل أن يتحمل "الخلف" تقصير وا 

باعتباره لنصوص "السنة النبوية" في كتاب واحد، وتحت إشراف الخالفة اإلسالمية، 
 ؟! اختصاصهامن أعمال الدولة و  العم

ب الخلف إلنكارهم أن يكون ما وصلهم اليوم من أحاديث، عن طريق هؤالء هل يعاق
، هو نصوص "السنة النبوية" التي أمر التخاصمية المذهبيةالسلف، وبهذه الطريقة 

وال يعاقب السلف ألنهم هم الذين تركوا هذه األحاديث  ،على حد قولهم ،الرسول باتباعها
ن قبل المنافقين، وأعداء الدين من الملل األخرى يعبث بها الصغير قبل الكبير، والمسلمو 

ن، وعلماء "الجرح والتعديل" بالعصا السحرية، في القرن الثالث الهجري  و ليأتي المحدث
منها ما خرج على لسان رسول اهلل من حديث نبوي على وجه  نيغربلوها، ويستخرجو 

 القطع واليقين؟!
هب المختلفة في القرن الثالث ن مسألة ظهور معظم أمهات كتب الفرق، والمذاإ

الهجري وما بعده، وانتفاء ذلك عن القرنين األول والثاني، في الوقت الذي مر فيه كتاب 
لى يومنا هذا، مسألة تحتاج من ذوي البصيرة إلى  اهلل تعالى بسالم، منذ عصر الرسالة وا 

 وقفة تأمل ونظر!! 
عند أهل السنة المشهورة  ،يثأمهات كتب الحدخفية وراء ظهور  هناك أيدٍ فهل كانت 

عند  ،هو القرن الثالث الهجري، ثم الكتب األربعة ،في عصر واحد ،الكتب الستةوهي 
 ؟!، دون أي إشراف من الخالفة اإلسالميةالشيعة
تدوين  التإشكاأن هـ[ 320]ت اإلمام الطبري ،والمؤرخين ،شيخ المفسرينيؤكد و 

 :همقدمة تاريخ في فيقول، عصرهحتى وتوثيق "المرويات"، ظلت مستمرة 
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، أو يستنكره قارئهذكرناه عن بعض الماضين، مما "فما يكن في كتابي هذا من خبر 
يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، وال معنى في الحقيقة 

نما أت نا إنما أدينابعض ناقليه إلينامن قبل  يفليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وا   ، وا 
 إلينا"!! يذلك على نحو ما أد

 القرن الرابع الهجري:إشكاالت 
اإلمام أبو الحسن وهو  "،أهل السنة والجماعةأحد كبار المؤسسين لمذهب " يقول
مقاالت اإلسالميين "ه[ في كتابه: 330وقيل 314تإسماعيل األشعري ] علي بن

 ،في أشياء كثيرةلم، صلى اهلل عليه وس ،: "اختلف الناس بعد نبيهم"واختالف المصلين
فصاروا فرقا متباينين، وأحزابا  ،وبرئ بعضهم من بعض ،ضلل فيها بعضهم بعضا

صلى اهلل  ،ثم قال: وأول ما حدث من االختالف بين المسلمين بعد نبيهم ،متشتتين...
"...، ثم تكلم الشيخ عن الخالف المشهور حول أمامة اإلمامة"اختالفهم في عليه وسلم 
  ي كان من المفترض أن يحظى بها علّي بن أبي طالب.أبي بكر الت

"ثم بويع علي بن أبي طالب، رضوان اهلل عليه، فاختلف الناس في  الشيخ:قال و 
معتقد  ،فمن بين منكر إلمامته، ومن بين قاعد عنه، ومن بين قائل بإمامته ،أمره

   !!وهذا اختالف بين الناس إلى اليوم ،لخالفته
والمعتزلة  ،والمرجئة ،، والخوارجةسلمون عشرة أصناف: الشيعاختلف الم"ثم قال: 

وأصحاب الحديث، والكالبية  ،والجهمية، والضرارية، والحسينية، والبكرية، والعامة
نما قيل لهم الشيعة ألنهم  أصحاب عبد اهلل بن كالب القطان. فالشيع ثالثة أصناف، وا 

عشرات الفرق  الشيخثم ذكر  ،"...ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اهلل ،شايعوا عليا
ذكر بعدها  ،صفحةفي ما يقرب من تسعين  ،ن هذه األصناف الثالثةعالتي تفرعت 

 باقي الطوائف، خصص لكل طائفة عشرات الصفحات!!
هي المشكلة الرئيسة التي أدت إلى استبعاد اإلمام  "اإلمامة"هل حقا كانت مسألة ف
تب عليه منع تدوين الخلفاء الراشدين للحديث من الخالفة، مما تر  بن أبي طالبعلي 

 !الدولة العباسية؟عد أن زالت الدولة األموية وظهرت ببه الذي ظهر  ،شكل المتكاملالب
كما هو معلوم لكل ذي بصيرة أن القضية الرئيسة في هذا الصراع، كانت الطرح 

تي امتدت واتسعت الطرح السني لقضية "الخالفة"، واليقابله الشيعي لقضية "اإلمامة"، و 
 هـ[، ومن بعده عصر األشعري[.156حتى وصلت إلى عصر البخاري ]ت
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أن األشعري تكلم في "اإلمامة" كرد فعل لما أعلنه  ،ويذكر ابن خلدون في مقدمته
 اإلمامية من أن "اإلمامة" من عقائد اإليمان!! 

خترقت عقيدة وكما اخترقت عقيدة "اإلمامة"، واإلمام "المهدي"، المذهب الشيعي، ا
المتوقع أن يخرج "المهدي" من ". وكان يمذهب "السنال"الخالفة"، و"المهدي المنتظر" 

في خالفة الدولة األموية، ثم العباسية، ولما لم يتحقق ذلك، و ضعت "األحاديث" التي 
تخبر بخروجه آخر الزمان، ووظفت اآليات القرآنية، وأولت تأويالت باطنية، لخدمة 

 صراع. الهذا أطراف 
فال يكاد يظهر واجهت منظومة "الروايات" المذهبية، وهذه من أكبر اإلشكاالت التي 

توجه عقدي ما لفرقة من الفرق، إال وظهر في مقابله توجه آخر، كرد فعل له. فإذا طعن 
ِضع ت "األحاديث"   وأحقيته بالخالفة. في فضائله "الشيعة" في معاوية بن أبي سفيان، و 

 ذلك، بروايتين وردتا في صحيح البخاري:لبيان واحدا فقط وسأضرب مثاال 
ّدث أنه سيكون ملك من قحطان.  إحداهما: أن معاوية سمع أن عبد اهلل بن عمرو ي ح 
فقام وخطب في الناس قائال: "أما بعد فإنه بلغني أن رجاال منكم يحدثون "أحاديث" 

لكم، فإياكم واألماني التي ليست في كتاب اهلل، وال تؤثر عن رسول اهلل، وأولئك جها
تضل أهلها، فإني سمعت رسول اهلل يقول: إن هذا األمر في قريش، ال يعاديهم أحد إال 

 كبه اهلل في النار على وجهه، ما أقاموا الدين". 
والثانية: عن أبي هريرة عن رسول اهلل: "ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 

 يسوق الناس بعصا".
بن عمرو: "إنه سيكون ملك من قحطان" اتين الروايتين يجد أن قول والمتدبر لها

تؤكده الرواية الثانية!! ومع ذلك غضب معاوية من هذه الرواية، غضبا شديدا بل وأنكرها 
 بأنهم يفترون الكذب على اهلل ورسوله.  اواتهم رواته ،مع أنها في صحيح البخاري

لمحدثين في القرن الرابع الهجري وتعالوا نتعرف طبيعة الصراع المذهبي بين ا
وتواصله، بعد أن د ّونت أشهر أمهات كتب الحديث في القرن الثالث، بشهادة صاحب 

نِّف في علم أصول الحديث، وهو "الرامهرمزي" ]ت هـ[ صاحب كتاب 360أول كتاب ص 
ة السن""المحدث الفاصل بين الراوي والواعي". فيصف "الرامهرمزي" أحوال من رفعوا راية 

 ، في عصره، ولم يتمسكوا بأصولها، فيقول:"والجماعة
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"وكان حرب بن إسماعيل السيرجاني قد أكثر من السماع وأغفل االستبصار، فعمل 
رسالة سماها "السنة والجماعة"، تعجرف فيها، واعترض عليها بعض الكتبة من أبناء 

 .خراسان، ممن يتعاطى الكالم، ويذكر بالرياسة فيه والتقدم
كتابا تلفظ فيه من كالم يحيى بن معين، وابن  "رواة الحديث"في ثلب فصنف 

المديني، ومن كتاب التدليس للكرابيسي، وتاريخ ابن أبي خيثمة، والبخاري، ما شنع به 
خلط الغث بالسمين والموثوق بالظنين، وادعى دعاوى لم  ،على جماعة من شيوخ العلم

، فإنه ذكر ابن شهاب الزهري فيمن ذكره يضبط أكثرها، وال عرف وجوه التصرف فيها..
وعيره بتقليد األعمال..، ولو كان "حرب" مؤيدا مع الرواية بالفهم، ألمسك من عنانه 

 ودرى ما يخرج من لسانه، ولكنه ترك أوالها، فأمكن القارة من راماها".
ذا كان كتاب و   أقدم الكتب في علوم الحديث، فإنه باهتمامه بعرض من "الرامهرمزي"ا 

أزمة الصراع المذهبي بين المحدثين، في كتابه هذا، قد كشف عن حقيقة أثبتتها 
المؤلفات التي د ّونت في علوم الحديث: كالجرح والتعديل، والناسخ والمنسوخ، والتصحيح 

 ني اآلثار، وتأويل األحاديث الموهمة للتشبيهاوالتضعيف، ومختلف الحديث، وشرح مع
 وهذه الحقيقة هي: .إلى آخره

أن هذه المدونات كانت ثمرة الخصومات والصراعات المذهبية بين محدثي الفرق 
 والمذاهب المختلفة، وذلك للرد على الشبهات والخصومات التي قامت بينهم. 

فإذا تتبعنا هذه األزمة، وتواصل حلقاتها، علمنا أن ما يحدث بين علماء الفرق 
سفيه وتجريح آلراء بعضهم، ما هو إال والمذاهب المختلفة اليوم، من تخاصم مذهبي، وت

 امتداد للصراع المذهبي بين األولين، وتأكيد الستحالة التقريب بينهم!!
 :"حجية السنة" عند المعاصرينإشكاالت 

المدافعين عن لمعاصرين، وكان البد أن يشمل هذا الفصل آراء بعض كبار العلماء ا
 .لهجريفي القرن الخامس عشر احجية "السنة وتدوينها"، 

 عبد العظيم المطعني الدكتور -0
ر عن شبهة "، السنة النبوية الشبهات الثالثون المثارة إلنكارفي كتابه "يقول  تأ خ 

يرون  ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهم يقولون: لو كان أصحاب رسول اهلل" :تدوين السنة
 .للسنة أهمية في الدين، لعجلوا بجمعها وكتابتها كما صنعوا بالقرآن
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نما م قال: ث ولكن الصحابة أهملوها طيلة حياتهم وماتوا ولم تدون السنة في عهدهم وا 
بل إن تدوينها تم في  ،سنة من بدء التقويم الهجري يتولى تدوينها التابعون بعد مائت

 ."هكذا يقولون ،القرن الثالث الهجري، عصر البخاري ومسلم وابن حنبل وغيرهم
أن عصر  ،إن الحق الذي ال محيد عنه" ونقضها:هذه الشبهة  هتفنيدثم قال عند 

 للحديث النبوي، وال يوصف بالخلو التام من تدوين الحديث. يوصف بقلة التدوينالنبوة 
عبد اهلل بن عباس، وسعيد بن  :الحديث في صدر اإلسالم األول وممن ع رف وا بكتابة
 ".وغيرهم ،جبير، وابن هشام

 في العصر النبوي؟! "تدوينوما السبب في قلة "الوأقول: 
" أسباب قلة التدوين في العصر النبويتحت عنوان " ،فضيلته على هذا السؤال ابأج

حتى  ،صلى اهلل عليه وسلم، وما تاله ،قلة التدوين للحديث النبوي في حياة النبي": لاقف
وا ذلك أن حال القرن األول كان نهاية القرن األول الهجري، لها أسباب وجيهة ت عزى إليها.

ما من كبار التابعينإ  وكان هذا القرن يتميز بميزتين:  ،الطبقة األولى ،ما من الصحابة وا 
القولية كانت محفوظة في صدور  ،صلى اهلل عليه وسلم ،األولى: أن سنة رسول اهلل

 ضرورة إلى كتابتها وتدوينها. فلم تدع   ،الرجال، حاضرة ماثلة في ذاكرة األمة
ذين عاصرهم رجال الطبقة األولى من كبار التابعين كانوا الثانية: أن الصحابة ال

دون الحاجة إلى  ،ة كاملة بالسنة العملية، يهتدون بها وبالسنة القوليةطمحيطين إحا
الرجوع إلى كتاب مكتوب، وربما كان الصحابة وكبار التابعين يتذاكرون هذه السنن فيما 

 "التدوين"وكل هذا قام مقام  ،لم بهاأو يسأل من جهل شيئًا من السنن من هو عا ،بينهم
 فلم ي ْحت ج إليه.

ن السنة أ يوه، ويضاف إلى هاتين الميزتين ميزة ثالثة، ال تقل عنهما قيمة وجدالً 
خالل القرن األول كانت صافية نقية محفوظة في الصدور على الصور التي س ِمع ْت بها 

مكذوب، ألن هذه اآلفات صافية نقية من كل دخيل وعليل و  من فم النبي الطاهر.
وفي ظروف  ،كما سيأتي ،والقوادح ألَّمت بالسنة في وقت متأخر عن القرن األول

 اهـ ."القرن األول الهجري، قرن الصفاء والنقاء يومالبسات طارئة ما كان لها وجود ف
أقول: وهل حفظ نصوص "السنة القولية" في الصدور سبب وجيه لعدم كتابتها 

 تشريعي إلهي يخشى عليه من التحريف؟!وتدوينها، كمصدر 
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ألم يكن كتاب اهلل محفوظا في الصدور أكثر من حفظ "السنة القولية"، ومع هذا كان 
ن أال يعارض هذا السبب الوجيه قول فضيلته: "إ فور نزول آياته؟! النبي يأمر بتدوينه

التي  على الصور ،السنة خالل القرن األول كانت صافية نقية محفوظة في الصدور
ألن هذه اآلفات والقوادح ألَّمت "؟! ثم قولك بعدها: "س ِمع ْت بها من فم النبي الطاهر

 "؟!بالسنة في وقت متأخر عن القرن األول
إذن فحفظ "السنة القولية" في الصدور لم يمنع من أن يأتيها الباطل، خاصة بعد 

ّفاظ بعد أن ابها الباطل و إلى تدوينها ولكن بعد أن أصالمحدثين مما دفع  ،موت الح 
 مدونات القرن األول، التي يرجع إليها عند إرادة التحقيق العلمي. ناافتقد

 : "تدوين السنة في أول القرن الثانيثم انظر ماذا قال فضيلته تحت عنوان "
هـ[ في عهد الخليفة الراشد 202تدوين السنة بدأ مع بداية القرن الثاني الهجري ]عام "

فقد رأى هذا اإلمام المسارعة إلى جمع السنة  رضي اهلل عنه. ،زعمر بن عبد العزي
 "!!أو يلتبس الحق منها بالباطل من غيرها وكتابتها وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء

بن ابكر  يبوأ ،عمر بن عبد العزيزثم ذكر فضيلته "الروايات" التي تحكي عن دور 
في  اً زال األثر الذي كان عالق" النبوي"، بعد أن:حديث في جمع "ال ،محمد بن حزم

النفوس من النهي عن كتابة الحديث، واإلقالل من الرواية فيه، والتحدث به. واستقر 
األمر على جواز الكتابة، بل والحث عليها، بل وجوب كتابته إذا خيف عليه النسيان 

 شرح صحيح البخاري. ،فتح الباري، كما نقل ذلك عن ..."والضياع
، وهو من خلفاء الدولة عمر بن عبد العزيزعلماء السنة ي ّدعون أن إذا كان أقول: 

أذن و  " المنسوبة إلى النبيالمرويات"رفع الحظر عن تدوين [ قد بادر بهـ202ت] األموية
هذه ذهبت فأين  ،مصنفاتكتب و لى إ ،عبر قرن مضىما كان يتداول شفاهة، بتحويل 
راشد، وبشهادة ابن شهاب الزهري، الذي دّونت تحت إشراف هذا الخليفة الالتي  ،الكتب

 "؟!دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا فكتبناهاقال عن هذه الكتب: "
عمر  حتى يأتيفأي مصدر تشريعي إلهي هذا، الذي ي خاف من تدوين نصوصه، 

 ؟!األول الهجري، فيجد أنه من الضروري تدوينهقرن في نهاية الابن عبد العزيز، 
وفي سياق حديثه عن الجهود التي بذلت لتنقية السنة، وتصنيفها، مرورا بالقرن 

 الثالث وحتى القرن السابع الهجري، يقول فضيلته:
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السنة لم تدون إال في القرن الثالث خطأ متعمد، وشأن السنة شأن غيرها "فالقول بأن "
هي بالقياس إلى غيرها نرى من حيث النشأة، والتدوين، و  ،من العلوم اإلسالمية والعربية

ن كان على نطاق ضيق في أول األمر، ثم أتسع بمرور األيام  ."تدوينها بدأ مبكرًا، وا 
صل أصول اإلسالم، لم يدون في صحف في حياة أوالقرآن نفسه، وهو ل: "اثم ق

نما تم جمعه وتدوينه في مصاحف في خالفة أبي بكر  النبي صلى اهلل عليه وسلم، وا 
  .جمع القرآندوره في زيد بن ثابت، و ثم استشهد بقصة  ."مر رضي اهلل عنهشارة من عإب

فإذا كان هذا هو موقفهم من القرآن، وهو أصل الملة، فكيف يتخذ منكرو " قال:و 
فهال اتخذوا من عدم تدوين  !السنة من بطء تدوين السنة قدحًا في منزلة السنة نفسها؟

أبي بكر وزيد جمعه وتدوينه وسيلة للحط القرآن في صحف في حياة النبي، ومعارضة 
 "!!فما لهؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً  !من منزلة القرآن، وأنه ليس من الدين؟

ذا كانت نصوص "السنة القولية"، مصدرا تشريعيا إلهيا ثانيا، فلماذا و  أقول لفضيلته: وا 
أليست من  !ثمان؟أو في خالفة ع ، أو في خالفة عمر،لم ت جمع في خالفة أبي بكر

 كما تّدعون؟!  ،الدين واجب االتباع
ثم من قال: إن القرآن لم يجمع في الصحف في حياة النبي، وتحت إشرافه، عليه 

، حمل في ذاته دليل جمعه؟! لماذا جعلتم "الرواية" حاكمة اإلهي اكتابباعتباره السالم، 
! ألم يخش النبي مما خشيتم ؟القرآن على "اآلية"، ثم أقمتم على هذا فهمكم لقضية جمع

أن اهلل تعالى هو المتكفل بجمع وحفظ كتابه، وفي حياة  ،منه فنزل القرآن يبين للناس
 نبيه؟!

                           القيامة 

عالم الجليل، أن يدخل هذا المأزق، الذي ما كان للدكتور المطعني، وهو ال الحقيقة
 "السنة النبوية". حجية سالما، بدعوى الدفاع عن أحد يستحيل أن يخرج منه 

 
 
 
 



149 

 

 الشيخ مصطفى السباعي -0
تحت عنوان "الوضع في  ،كتابه "السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي" في يقول
الفاصل بين صفاء السنة  هي الحدهـ[ 40]"كانت سنة أربعين من الهجرة  الحديث":

واتخاذها وسيلة لخدمة األغراض  ،وبين التزيد فيها ،وخلوصها من الكذب والوضع
ومعاوية شكال حربيا  يّ السياسية واالنقسامات الداخلية، بعد أن اتخذ الخالف بين عل

 ."وأزهقت منه أرواح، وبعد أن انقسم المسلمون إلى طوائف متعددة ،دماء سالت به
قيام  ومع األسف إن هذا االنقسام اتخذ شكال دينيا كان له أبلغ األثر في"ثم قال: 

 المذاهب الدينية في اإلسالم. فلقد حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن وبالسنة. 
وطبيعي أال يكونا مع كل حزب يؤيدانه في كل ما يدعي، فعمل بعض األحزاب على 

وأن يضع  لوا نصوص السنة ماال تتحملهأن يتأولوا القرآن على غير حقيقته وأن يحم
عليهم مثل ذلك في القرآن  عز بعضهم على لسان الرسول أحاديث تؤيد دعواهم، بعد أن

كان وضع الحديث واختالط  هنا ومن .لحفظه وتوفر المسلمين على روايته وتالوته
 ."الصحيح منه بالموضوع

وبين  "صفاء السنة"بين  انظر إلى شهادة الشيخ وهو يتحدث عن الحد الفاصلأقول: 
التي راح ضحيتها  ،مذاهب الفقهيةتحريفها واتخاذها وسيلة لخدمة األغراض السياسية وال

  !!آالف المسلمين
وسفك دماء  وسط تمزق المسلمينبسالم،  "السنة النبوية"نصوص كيف مرت فإذن 

 !؟عليه السالم أربعين سنة فقط من وفاة رسول اهلل محمدبعضهم، بعد 
والبيئات التي نشأ  ،"البواعث التي أدت إلى الوضع تحت عنوان:الشيخ قول ثم ي

 ":فيها
 عثمان قدمنا أن الخالفات السياسية التي ذر قرنها بين المسلمين في أواخر خالفة

 وقدمنا قول من قال: "،الحديث"كانت سببا مباشرا في وضع  وفي خالفة عليّ 
اق أول بيئة نشأ فيها الوضع يكون العر ، ف"الشيعة"إن أول من تجرأ على ذلك، هم 

حيث كان الزهري يقول: "يخرج الحديث من عندنا شبرا  "الحديث"وقد أشار إلى هذا أئمة 
أي تضرب فيها  "،دار الضرب"فيرجع إلينا من العراق ذراعا". وكان مالك يسمي العراق 

  ."وتخرج إلى الناس، كما تضرب الدراهم وتخرج للتعامل "األحاديث"
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في  ،يقصد الشيعة ،وهكذا أسرفت الرافضة"عند حديثه عن الخالفات السياسية قال: و 
وضع األحاديث بما يتفق مع أهوائها، وبلغت من الكثرة حدا مزعجا. حتى قال الخليلي 

  ."الرافضة في فضائل علي وأهل بيته نحو ثالثمائة ألف حديثفي اإلرشاد: وضعت 
الكذب بكذب  فقابلوا مع األسف "أهل السنة"من  ثم قال الشيخ: "وقد ضارعهم الجهلة

ن كان أقل منه دائرة وأضيق نطاقا  "!!مثله وا 
 قال الشيخ: ، التي كانت سببا في وضع "األحاديث"،الخالفات الفقهية والكالمية وعن

سناد  ،"وهنالك أسباب أخرى للوضع كالرغبة في اإلتيان بغريب الحديث من متن وا 
  .نتقام من فئة معينة، والترويج لنوع من المآكل أو الطيب أو الثيابواال ،واالنتصار للفتيا

 قال:إلى أن  ..،توسع العلماء في ذكرها وضربوا لها األمثال وقد
اهب ما هو كاف من أسباب الوضع وتفرق األمة إلى فرق وشيع وأحزاب ومذإن 

  "!!أمة ومحو معالمه ةلتغيير تراث أي
ن المسلمين قد عاشوا القرن الهجري األول ومنتصف إذا كان الجيل األول مأقول: 

بدون مرجع واحد في الحديث  ،على أقل تقدير ،الثاني، أي قرنا ونصف قرن من الزمان
لم في كتاب،  "األحاديث"، فهذا يعني أن عملية تدوين يرجعون إليه عند الخالفالنبوي، 

ال لورثوا عن رسول اهلل كما ورثوا  ،با للحديث النبويكتا ،تكن ذات شأن بالنسبة لهم، وا 
 !!تعالى كتاب اهلل

لخوف من بسبب اكان  ،لحديث في عصر الرسالةلتدوين عدم وجود ال يقال: إن و 
أباح لهم  ،القرآن، فلما استطاع الصحابة التمييز بين كالم اهلل وكالم رسولهب هاختالط

 !! قبل وفاته الرسول كتابة حديثه
 :، ألنهصحيحر غيقول قول الهذا الحقيقة أن و 

واهلل  على التمييز بين كالم اهلل وكالم رسولهلسانية صحابة بعدم قدرتهم الالأوال: يتهم 
 تعالى يقول:

                               

         إبراهيم 
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، الذي يحمل تشريعالثاني للمصدر نصوص الع اتفريط وضيالصحابة بالثانيا: يتهم 
في حياة خلفائه وال النبي، ، ال في حياة واحد حفظه في كتاب"السنة النبوية"، وعدم 

تحت راية  ،خترق تراث المسلمينالشيطان استطاع أن ي أنعلى  يدل!! وهذا الراشدين
بعد تفرقهم إلى فرق ومذاهب متصارعة، بعد أن عجز هو وجنوده وذلك  "،نة النبويةالس"

 تعالى. عن اختراق كتاب اهلل
 ثالثا: يتهم الخلفاء الراشدين بالتفريط في تدوين نصوص المصدر الثاني للتشريع.

إن دعوى الخوف من "اختالط القرآن بالحديث" في عصر النبوة، تحمل دليل هدمها 
حتى عصر تدوينه، بعد قرن  حديث النبوي"ال" ذي حفظال قلبالأن ! ذلك في ذاتها

أمر اهلل تعالى فلماذا "القرآن". ي حفظ ذالالقلب نفسه  وهونصف قرن من الزمان، 
، بل هرسول والمسلمون يعلمون عدد آياتالّي وتوفرسوله بتدوين القرآن في عصر النبوة، 

 ثه"، وملكة الحفظ في الحالتين واحدة؟!أمره بتدوين "حديلم ي..، و وعدد كلماتها
كلمة  "،الحديث النبويستحفظ " ،صحابة رسول اهللقلوب هل كان اهلل تعالى يعلم أن 

في عصر  هتدوينلم يأمر رسوله بلذلك وحتى عصر تدوينه، على مر العصور، كلمة، 
ن وهل عندما جاء عصر التدوين، د ّون المحدثو ؟! النبوة، خشية اختالطه بالقرآن

 "الحديث النبوي" كما خرج على لسان النبي؟! 
 فلماذا أنشأوا "علم الحديث"، بفروعه المختلفة؟!

ومبينا آلياته كتاب اهلل، ألحكام  ال، مكمياتشريع امصدر  "الحديث النبوي"يكون كيف 
أال تعتبر هذه كما فعل بالقرآن؟! كلمة كلمة وال يأمر اهلل تعالى رسوله بتدوينه ومراجعته 

 د اهلل تعالى بحفظ كتابه؟!عوى طعنا في تعهالد
"نبوة" رسول اهلل دالة على صدق ال هو "اآلية"القرآن كون هل يتصور مسلم أن ي

نصوص هذه ال يستطيعون التمييز بين  ،أهل اللسان العربيوهم  ،ثم إذا بالعربمحمد، 
 ؟! النبي المبلغ لهاوكالم "اآلية"، 

وكالم  ،كيف يميزون بين كالم اهلل تعالى ةبألم تكن هناك وسيلة لتعليم الصحا
ذا كان رسوله؟!  أنصار الفرقة والمذهبية يقولون بأن هناك من الصحابة من سمح لهم وا 

حديث فهل كان هؤالء وحدهم هم الذين يملكون ملكة التمييز بين " ه"،حديثالنبي بكتابة "
 !وحديث رسوله؟ "،اهلل
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ين "حديثه" إلى ما بعد وفاته بقرن من الزمان وهل كان رسول اهلل يعلم أن إرجاء تدو 
مشهور؟! رابع متواتر، و وثالث ضعيف، آخر سيسفر عن تقسيمه إلى حديث صحيح، و 

يعلم أن المحدثين الذين سيقومون بتدوين أحاديثه سينقسمون إلى رسول اهلل هل كان 
  !؟"..شيعي" محدثو  "،سنيمحدث "
 ؟!! لصفاتيتصف بهذه اي ذال ا،هذي شريعمصدر تفأي 

ما إذا كانت مسألة كتابة "كالم النبي"، في عصر النبوة، مسألة رغبة شخصية من أ
الصحابة القتناء كل ما كان يصدر عن النبي محبة له، وتخليدا لذكراه..، إذن فمن كان 

، إلى قانون إلمكانات الذهنيةقدرات واالالمرتبطة بشخصية الهذه المسائل ل يتحو وراء 
 بعد قرن ونصف قرن من وفاة النبي؟!  ،هية واجبة االتباعوشريعة إل ،عام

 تهصحابالرسول وال في عصر التدوين على فعل ما لم يفعله  المحدثون قدمي  ثم كيف 
 ؟! ، ثم يبررون فعلهم هذا بتمسكهم بـ "السنة النبوية"الراشدونوال خلفاؤه 

"السنة النبوية"  ، الذين عاشواالصحابة والتابعينإيمان جيل إسالم أو وهل نقص 
في القرنين الثاني  تظهر هذه الكتب التي كل ب واحتفظولم ي ،تفعيال عمليا للنص القرآني

كل فرقة أن م حّدثيها هم أعدل وادعاء  ،بعد تفرق المسلمين وتخاصمهموالثالث الهجري، 
 ؟!وأضبط الرجال

بحيث كل فرقة، سم ا، موسومة ب"األحاديث النبويةـ "ب ،عليه السالم ،فهل نزل جبريل
؟! ثم أين هي هذه الحديث اءعلمعن طريق  ،يتم التعرف عليها في عصر التدوين

 التي كتبها الصحابة في حضرة رسول اهلل وتحت إشرافه؟!  الكتب
إن القول بأن رسول اهلل قد أملى على عماله عددا من الصفحات في الصدقات 

ا ألبي شاة خطبة حجة الوداع، أو أن والفرائض، أو أنه أمر صحابته أن يكتبو  ،اتوالديّ 
عبد اهلل بن عمرو بن العاص، الذي شهد له أبو هريرة بأنه كان أكثر الصحابة حديثا 

هذه كلها  ...عن رسول اهلل، كانت له صحيفة بها أحاديث رواها عن رسول اهلل
لطبيعة  المبينة ،التحقيق العلمي، وأمام اآليات القرآنيةال تصمد مطلقا أمام  ،"روايات"

 وخصائص المصدر التشريعي اإللهي.
وأسعدها بأئمة  "،السنة"أزهى عصور السباعي القرن الثالث الهجري الشيخ اعتبر  لقد

التفاق على ا عصرأئمة هذا الو  علماءلم يستطع ومع ذلك العظيمة،  وتآليفهم "،الحديث"
 لى يومنا هذا!! إبل ظل الحال على ما هو عليه ، ةالصحيحكتاب واحد يحوي األحاديث 
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وتمييز صحيحها من غيره ولم يكن  ،وجمعها "السنة"الشيخ: بهذا تم تدوين  يقول
إال بعض استدراكات على كتب الصحاح  ،يقصد بعد القرن الثالث ،لعلماء القرون التالية

الذي استدرك فيه على البخاري  [هـ405ت]كمستدرك أبي عبد اهلل الحاكم النيسابوري 
مع أنهما لم يخرجاها في  ،يرى أنها من الصحاح متفقة مع شرطيهماومسلم أحاديث 

  ".وخالفوه في قسم آخر ،وقد سلم له العلماء ومن أشهرهم الذهبي قسما منها ،صحيحيهما
حول ما صح وما لم يصح  حتى القرن الخامس الهجري، هناك خالففقد كان إذن 

لموافقته شروطهما وما ال  ،سلمالبخاري وم اوما يجب أن يشمله صحيحمن "األحاديث"، 
منه  ىستقت  إلهيا،  اتشريعي امصدر قد حملت يجب!! فهل يعقل أن تكون هذه الكتب 

 !التي يكفر منكرها؟ "،السنة النبوية"
-231ماذا لو أن الدولة العباسية بعصورها الثالثة ] تعالوا نسأل هذا السؤال:ثم 
وين كتب الحديث [ ولم تسمح بتدـه231-42هـ[ سارت على نهج الدولة األموية ]656

في التوسع واالنتشار بين المسلمين حتى منتصف القرن السابع  "المرويات"واستمر حال 
  .هـ[656الهجري ]

نشاء مدارس بعد ذلك ثم بدأ  هل ف؟! "الجرح والتعديل"عصر تدوين هذه الكتب، وا 
الذي  هـ[35عفان ]ت في خالفة عثمان بن "تدوينما إذا كان "المع هذا العمل،  ىو استي

ينسب إليه الفضل في جمع المسلمين على رسم واحد للمصحف، عندما اختلفوا على 
مع تدوينه في عصر النبوة وهل يتساوى تدوين الحديث في خالفة عثمان،  رسمه؟!

مدونة مكتوب عليها: "تم جمع وتدوين هذه األحاديث تحت إشراف رسول وحصولنا على 
 ؟!، وذلك في يوم كذا وكذا..."محمد بن عبد اهلل ،اهلل
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 محمد عجاج الخطيب:الدكتور  -7
ين أنصار كتابة "الحديث"، وأنصار تدوينه، أنقل بعض بوفي سياق الجدل القائم 

محمد عجاج الدكتور وهو أحد المدافعين عن "حجية السنة"، كتاب  نم ،المقتطفات
 "خدمة عمر بن عبد العزيز للسنة":كتابه "السنة قبل التدوين" تحت عنوان في ، الخطيب

عن  ،فلم يكن بعيدا وهو أمير األمة ،"عاش عمر بن عبد العزيز في جو علمي
رأى أن يحفظ حديث  ورأيناه يكتب بنفسه بعض األحاديث ويشجع العلماء، وقد ،العلماء

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ويجمعه، وربما دعاه إلى هذا نشاط التابعين آنذاك 
با  ضياع منومما ال شك فيه أن خشيته ... الكراهةأسباب لكتابة حين زالت احتهم وا 

 . "دفعته إلى العمل لحفظه الحديث،
ويمكننا أن نضم إلى ما ذكرنا سببا آخر كان له أثر بعيد في نفوس العلماء حملهم "

 ...بسبب الخالفات السياسية والمذهبية الوضع وهو ظهور، على تنقيح السنة وحفظها
ذا كانت المنية قد اخترمت الخليفة الراشد الخامس قبل أن يرى الكتب التي جمعها أبو و  ا 

بكر بن حزم، بناء على طلب الخليفة، كما ذكر ذلك بعض العلماء، فإنه لم تفته أولى 
 ثمار جهوده التي حققها ابن شهاب الزهري الذي يقول:

دفترًا، فبعث إلى كل أرض له  أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتراً 
 ..."!!عليها سلطان دفترا

العلم حتى أكرهنا عليه هؤالء األمراء  ة"ويمكننا أن نحمل قول الزهري: كنا نكره كتاب
على ما بيناه، ألننا نعرف أن اإلمام الزهري كان  ،فرأينا أال نمنعه أحدا من المسلمين

أصحابه على الكتابة حتى إنه كان  عيكتب الحديث وهو في دور طلب العلم، وكان يشج
وفعال عندما طلب منه الخليفة هشام بن عبد الملك أن يكتب  ،يكتب في ظهر نعله...

الملوك، فأكتبتهم، فاستحييت  استكتبنيوقال:  "،الحديث"لبنيه، خرج وأملى على الناس 
 ."اهلل إذ كتبها الملوك أال أكتبها لغيرهم
الكتابة، لم تخفف من نشاط الكتابة، ولم تقف أمام  "إن محاولة هؤالء المانعين من

 كراهتها.  الكتابة أقوى بكثير من تيارإباحة هذا الجيل الذي نشأ عليها، فقد كان تيار 
على هؤالء المانعين  ،إلى الكتابةالحاجة القاهرة وألحت  ،وما لبث التياران أن توحدا

  "!!على الحفظ والكتابة معا "ةحفظ السن" ويعتمدوا في ،التيار العام يجاروابأن 
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وأنا أدعو القارئ الكريم أن يتدبر هذا الكالم، الذي ذكره الدكتور الخطيب في دراسته 
بسبب الخالفات العلمية، وكيف أنه يقر بأن "الحديث" قد أتاه الباطل في عصره األول، 

ابن شهاب  فكتبهابجمع السنن، قد أمر عمر بن عبد العزيز ، وأن السياسية والمذهبية
 !!إلى كل أرض له عليها سلطاندفترا بعث و دفترًا دفترًا، الزهري 

وأرسلها إلى األمصار بأمر من  ،التي دونها الزهري دفاترأين هي هذه ال والسؤال:
  ؟!!خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز

فاتر عدم وجود أثر لهذه الدهو الحقيقة أن البرهان على أن هذا الكالم مجرد ادعاء، 
لكانت  ،التي يّدعون أنها دونت في عصر عمر بن عبد العزيز، ألنها لو كانت موجودة

لقربهم من عصر الرسالة، مقارنة  ،ولكان أصحابها من أشهر المحدثينكتب المن أوثق 
ما كان هناك ما يدعو إلى بهؤالء الذين ظهروا في القرنين الثاني والثالث الهجري!! بل 

 ! !على أقل تقدير ،بعد قرن من وفاة الزهري"، التعديللجرح و علم "اإنشاء 
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 الدكتور محمود مصري -4
في بحث مقدم إلى مؤتمر "المخطوطات األلفية"، بمكتبة اإلسكندرية، بعنوان: يقول 

في نهاية  "تدوين السنة"ثم جاءت الظروف التي تقتضي " ":مخطوطات الحديث األلفية"
تقر حفظ القرآن، وبدأ حملة الحديث من الصحابة والتابعين يقّلون القرن األول. فقد اس

وبدأ أهل األهواء يضعون األحاديث، ونشأ جيٌل جديٌد نتيجة االختالط باألعاجم قليل  
 ضعيف  الحفظ، السيما أن تطاول الزمن يعني تطاول سلسلة إسناد الحديث.  ،الضبط

 [هـ15ت] "د العزيز بن مروانعب"وكان أول أمر رسمي يصدر بتدوين السنة عن 
في حمص أن  "كثير بن م رَّة الحضرمي"الذي كان والًيا على مصر، فطلب من التابعي 

الطلب إلى  [هـ202ت] "عمر بن عبد العزيز"يكتب له ما سمع من الحديث، ثم عّمم 
فتمَّ جمع حديث  وذهاب العلماء. ،خوًفا من دروس العلم ،علماء اآلفاق بتدوين الحديث

وع مرة بنت  [ه200]توالقاسم بن محمد بن أبي بكر  [هـ214ت]بن شهاب الزهري ا
 وغيرهم.  [ه11]تعبد الرحمن األنصارية 

وكانوا يجمعون األحاديث التي وردت في الموضوع الواحد في مصّنف واحد، إال أنه 
 اهـ."ما بعد لم يصلنا من هذه المصنفات سوى ما أدرج منها في كتب من أخذ عنهم في

لم يصلنا من هذه المصنفات سوى ما أدرج منها في كتب من أخذ عنهم " تدبر قوله:
 "!!ما بعد في

نما ذكرت  أي أن مصنفات القرن األول الهجري لم يكن لها وجود على أرض الواقع وا 
 ما بعد!! في كتب من أخذوا عنها فيبعض "الروايات" منها 

 والسؤال:
فات، ولم يشتهر أصحابها، وهم األقرب إلى لماذا اشتهر من أخذوا عن هذه المصن

 عصر الرسالة؟!! 
بمكة، وابن إسحاق  [ه250]تفكتب ابن جريج  ،ثم تلتهم طبقة أخرىقال: "و 
وسعيد بن أبي  [ه260]تبالمدينة، والربيع بن صبيح  [هـ201]تومالك  [ه252]ت

 [ـه262]تبالبصرة، وسفيان الثوري  [ه206]توحماد بن سلمة  [ه256]تعروبة 
بواسط، ومعمر بن راشد  [ه211]تبالشام، وهشيم  [هـ256]تبالكوفة، واألوزاعي 

 بخراسان. [هـ212]توابن المبارك  [هـ211]تباليمن وجرير بن عبد الحميد  [ه253]ت
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وهكذا فقد ازدهرت حركة التدوين في منتصف القرن الثاني، إال أنه لم يصل وقال: "
كموطأ مالك ومسند الشافعي واآلثار لمحمد بن  ،لقليلإلينا من مؤلفات تلك الحقبة إال ا

الحسن الشيباني. وقد وصلنا من المخطوطات األلفية في هذه الحقبة مخطوطة واحدة 
 ـ."هي موطأ مالك
 "!!إال أنه لم يصل إلينا من مؤلفات تلك الحقبة إال القليل" تدبر قوله:
 والسؤال:

فيهما كتاب واحد جامع للحديث النبوي هل يعقل أن يمر قرنان من الزمان، ال يوجد 
الصحيح، يتبعه المسلمون كافة، بمختلف مذاهبهم، انتظارا لصحيح "البخاري" 

  هـ[؟!311هـ[ في القرن الثالث الهجري، ومن بعده "الكافي" للكليني ]ت156]ت
ثم تطور أسلوب تدوين الحديث والتصنيف في فنونه، وانتقلت أحاديث الزهري قال: "و 

التي هي مصنفات القرن الثالث، وفيها أخذ  ،إلينا في تلك المصنفات المتجددةوغيره 
عن أقوال ، صلى اهلل عليه وسلم، خر يقوم على إفراد أحاديث رسول اهللآالتدوين أسلوًبا 

 ".ـوفتاوى التابعين ،الصحابة
ثم تحدث الدكتور بعد ذلك عن مصنفات القرن الثالث الهجري، وما بعده، وعن عدد 

 مخطوطات التي وصلت من هذه المصنفات!! ال
  والسؤال:
عن مصنفات القرن الثالث، وقد سقط "علم الحديث" بغياب الكتاب الكالم ما أهمية 

 الجامع للحديث الصحيح، في عصر النبوة؟!
فإذا سلمنا بأن هناك ظروفا حالت دون تدوينه في هذا العصر، فلماذا لم ي دّون في 

 أو في القرن األول الهجري، على أقصى تقدير؟!! عصر الخالفة الراشدة، 
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 الدكتور سركيس عواد: -2
 :يقول ،حتى القرن الخامس الهجري" ،"أقدم المخطوطات العربيةوفي كتابه: 

لقد .، توجد فجوة زمنية بين هذه المخطوطات ومؤلفيها ال تقل عن قرن من الزمان.
ي، بينما تعود أقدم المخطوطات عن جمع الحديث في القرنين الثاني والثالث الهجر 

لى القارئ الكريم تفصيل ذلك. ]دار الكتب النبوية "السنة " ألواخر القرن الرابع الهجري، وا 
 وسأضرب بعض األمثلة: [.14141ز ، 14140رقم ز
أي بعد وفاة البخاري  ـ[ه415]تعود أقدم مخطوطة له إلى عام  "،صحيح البخاري" -
 ا. عام 140بحوالي  [هـ156]ت

أي بعد وفاة مسلم  هـ[361]: تعود أقدم مخطوطة له إلى عام "صحيح مسلم" -
 بما يزيد عن قرن كامل.  هـ[162]ت

تعود للقرن الخامس ه[ 201أ مالك ]تأقدم مخطوطة لموط"موطأ مالك":  -
 .تقريباقرنين أي بعد وفاته ب ،الهجري

أنه اعتمد في تحقيقه  ،"في كتابه "مختصر صحيح مسلم ،األلبانيبل لقد ذكر الشيخ 
وفاة على مخطوطات أقدمها النسخة التيمورية التي تعود للقرن السابع الهجري، أي بعد 

  !!مسلم بأربعة قروناإلمام 
العصور  أو في ،عصر الرسالة سواء فيكتابة الحديث النبوي، أو تدوينه، عدم  نإ

أما ما تم تدوينه  .فيد ذلكقرآني يوجود نص ال يفكن معصية هلل ورسوله، تلم التالية، 
حجيتها يعطيها  ،ثق توثيقا رسميالم تو  ،جهود فرديةمجرد فهي  ،"مرويات"فعال من 

 تشريعي إلهي واجب االتباع!!مصدر ك
إلى  ،الفرقة الواحدةمن مذاهب وكل مذهب  ،تلجأ كل فرقة أنكان من الطبيعي لذلك 

أخذ قدسيتها لت النبي،منسوبة إلى لهذه "المرويات"، اب ا،وشريعته اتدعيم أصول عقيدته
 .، على مر العصورهاأتباعفي قلوب 
حلقات بعصر متصلة الرواته كانت ألن سلسلة  يسل حق"النص اإللهي" حجية إن 
إن سلسلة الرواة عندما  ."اآلية" الدالة على أنه الحقحمل في ذاته قد ألنه  إنماالنبوة، 

للمنافقين والوضاعين تحت الباب على مصراعيه فقد المنسوبة إلى النبي حملت "الرواية" 
  !!هذه هي خصائصهاالفتراء الكذب على النبي،  ضعاف اإليمانو 
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 والسؤال:
اآلية " وقد مرت نصوص كيف ذهب المحدثون إلى القول بحجية "السند الروائي"،

لى يومنا هذا، في الوقت الذي تعرضت فيه "الروا" يةالقرآن ية" بسالم، منذ عصر النبوة وا 
  لكل أنواع التحريف؟!

 إلى: تشريع اإلسالميوراء تقسيم مصادر المن كان ف
 ةفي عصر الرسالة، حاملنصوصه  تد ّونالذي القرآن الكريم،  يوه ،ةإلهي"آية"  -
 عن اهلل تعالى. ا"اآلية" الدالة على قطعية ثبوته امعه

بدأ اهلل، التي "مرويات" الرواة، ظنية الثبوت عن رسول وهي  ،ةبشري"رواية"  -
 بقرن ونصف من الزمان، على أقل تقدير. ،"مذهبيا" بعد وفاة رسول اهللتدوينها 

وتابعي  ،صحابة والتابعينالمن  "قراءال" ،لقرآن عن طريق الرواةاهل حفظ اهلل تعالى ف
في هؤالء الرواة أو  ،أو التشكيك ،الطعن يكونلذلك ، و الرواة ، إلى آخر سلسلة..التابعين

 !؟ذاته طعنا وتشكيكا في القرآن "،مرويات"من حملونه ي ما في
، بصرف النظر عن أدوات إياهأم أن هذا القرآن قد ن قل إلينا محفوظا بحفظ اهلل 

 !وآليات هذا الحفظ؟
قومه إلى اهلل تعالى، بسبب  إن الالفت للنظر، أن رسول اهلل، عليه السالم، لم يشك  

نما بصورتها التي بين أيدينا اليوم،  "حاديث النبويةـ "األعدم اتباعهم ل هجرهم بسبب وا 
 كتاب ربهم، فتدبر.

                                      

                             

                          الفرقان 

 "؟!الرواية" واواتبع "،اآليةن "يالمسلممعظم  هجرلماذا ف
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 جدل "اآلية" و"الرواية"
فقد  ،، كالشمس في كبد السماءالبشرية و"الرواية" اإللهية وضوح الفرق بين "اآلية"مع 

أنها بدعوى  ،وزّين لهم "الرواية" ،عن "اآلية" ناسنجح إبليس وجنوده، في صرف ال
على هذا يكون ألحكامها، و  ةل"اآلية"، والمكمِّ نصوص ل ةنة" المبيِّ ينبو "السنة الحملت 
 "اآلية"!! نصوص في ثبوت  اطعن، "الرواية" في ثبوتالطعن 

تحول الرساالت واآليات بعد وفاة الرسل،  ،بين الناس داعي االختالفلقد كان 
التقليد القائمة على  ،"اآلبائية"وروايات مذهبية، تدعمها منظومة  ،اإللهية إلى تراث ديني

 . تشريعيةالالعقدية و ق لتوجهاته يفر  كل نتصاراو  ،األعمى
يحرم المساس لتي ا ،القاعدة التي قامت عليها "الرواية"هو  ،الروائي" "السندكان لقد و 
السمع  المسلمينفعلى  ،"ئيالرواالسند "كلمتهم في  قالوا أئمة السلفدام  فما ،ابه

 والطاعة!! 
 تراثال"عاش الناس تحت مظلة و  وأوقفت فاعليتها، ،"اآلية" ،"الرواية"حكمت لقد 
نبي كان من السهل أن يدعي أي إنسان أنه و  ،"دين اإللهي"الفاعلية بعيدا عن ، "البشري

 . ة ادعائهصحيقدمه للناس يثبت برهان مرسل من اهلل تعالى، من غير 
أنه نبي مرسل خبرهم ي ،على قومه ، عليه السالم،اهلل محمدخرج رسول لذلك عندما 

 هو: من اهلل تعالى كان رد فعلهم

                                 

                    الفرقان 

فيه ل و عالم يق ،والقصص وأساطير األولين ،"روياتمال"في عالم يعيشون  لقد كانوا
  اء ما شاء!!من ش

يجب أن تكون هناك معايير أخرى  ، أم صحة مروياته الراوي دعاء"ا"يكفي فهل 
ى أن اهلل تعالى يوحي إلخبر ي   ،في كتاب "نص"وجود هل و ؟! ةصحإلثبات هذه ال

 ؟! مرسل من اهلل تعالىدليل على أن صاحب الكتاب  صاحبه،
دالة على صدق الرسل، واتباعهم لرساالت اإللهية، المؤيدة باآليات الاإن هجر الناس 

  .إيمانهمأفسد عليهم  ..،وأساطير ،"روايات"تراث آبائهم الديني، وما حمله من 



161 

 

 ة" رسولهنبو "أنزل اهلل تعالى كتابه الخاتم، حامال "اآلية" الدالة على صدق  لقد
ة" و"الرواي ،، ليضع حدا فاصال بين "اآلية" اإللهيةإياهاوالمحفوظة بحفظ اهلل تعالى 

 ، فتدبر:البشرية إلى يوم الدين

                                  

                                 

          البقرة 

أنزل اهلل تعالى "اآلية القرآنية" شفاًء لما في الصدور، لتأخذ بأيدي الناس إلى لقد 
قامة ميزان الحق والعدل إلى النضوج العقلي، والتطور الحضاري،  مرحلة عصر الحرية وا 

خراج الناس  من الظلمات إلى النور.  وا 
تربط قلوب الناس بدالئل الوحدانية في اآلفاق واألنفس، ليقيموا "اآلية القرآنية" جاءت 

 إسالمهم على التوحيد الخالص، الموصل لتقوى اهلل وخشيته، وهؤالء هم العلماء حقا.

                                    

                           

                              فاطر 

، ولم يعد على مر العصور ،إياهافاعلية حفظ اهلل تعالى  ،"القرآنية لقد أثبتت "اآليةو 
  وأساطير، مكان في دين اهلل عز وجل. ،للتراث الديني، وما حمله من "روايات"

إذا انطلق من قاعدة  ،له قائمة قومتأن  ،لجدل القائم بين "اآلية" و"الرواية"لما كان و 
 اللهو والعبث. حي اإللهي عن تنزه الو  ،علمية

 شرية؟! بفكيف نسمح ألنفسنا أن نضع "اآلية" اإللهية في مقارنة مع "الرواية" ال
 آلية؟!لمقيدة و مخصصة و  ناسخةو نجعل الرواية حاكمة كيف نسمح ألنفسنا أن و 
 كيف نسمح ألنفسنا أن نجعل "الرواية" مصدرا تشريعيا مستقال عن "اآلية"؟!و 

 الكتب وآالف الصفحاتمئات " التي ملئت بها إن قضية "اإلمامة ،الفعلى سبيل المث
لوال هذه "الشيعة"  دقدسية عنوالمناظرات المذهبية التخاصمية، ما كان لها أن تأخذ هذه ال

 بغير حق!! النبي، عليه السالم،التي نسبت إلى  ،"روايات"ال
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نصوص "اآلية لمفسرة لهذه "الروايات" هي المبينة وادعاء أن الا، ذلكواألخطر من 
 اإلثنى عشريةألئمة لفي القرآن، هو إشارة كلمة "أئمة" لقد اعتبر الشيعة ورود !! "القرآنية
 .يا إلهياتشريع امصدر التي يعتبرونها  "الروايات"استنادا إلى هذه وذلك 

 ومن هذه اآليات قوله تعالى:

                                  

             األنبياء 

وعدم التفرق فيه. فكيف يستقيم أن يخبر  "إقامة الدين" ،إن "اإلمامة" في اإلسالم
بين الناس وهو يعلم أنهم سيكونون ، عليه السالم عن أئمة يقيمون الدين محمد رسول اهلل

"األمة وحدها فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون؟! إال إذا كانت كل فرقة تعتقد أنها 
وفي هذه الحال، على كل فرقة أن بهذه "الروايات"، رسول اهلل التي خصها اإلسالمية" 

قيين مع أنفسهم علماؤها منطإذا كان لفرق األخرى، اشجاعة، تكفيرها بتعلن صراحة، و 
 !!"مرويات"ما دونه علماء السلف في أمهات كتبهم من ومع 

من  "الشيعة"ما يستدل به تجد ن ومما يدل على أن هذه "الروايات" صناعة بشرية، أ
في أمهات كتب "أهل السنة" مع  اوجودم"اإلمامة"، على صحة مذهبهم في "مرويات" 

 ومن هذه "الروايات":!! يفة"أو "خل ،استبدال كلمة "إمام" بكلمة "أمير"
أخرج البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن جابر بن سمرة، قال: سمعت النبي  -2

صلى اهلل عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميرًا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه 
 .قال: كلهم من قريش

صلى اهلل عليه  ،وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي -1
وسلم، فسمعته يقول: إن هذا األمر ال ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: 

 قال: فقلت ألبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. ،ثم تكلم بكالم خفي عليَّ 
وأخرج مسلم أيضًا وأحمد والطيالسي وابن حبان والخطيب التبريزي وغيرهم عن  -3

رسول اهلل يقول: ال يزال اإلسالم عزيزًا إلى اثني عشر جابر بن سمرة، قال: سمعت 
 .خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت ألبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش

  .امصادرهتعرف عليها من يمكن المن "الروايات" التي  هاغير و 
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 األئمةأسماء  ،"ياتارو ولكن السؤال: هل بّين رسول اهلل، عليه السالم، في هذه "ال
"، بطرقها المتعددة والمختلفة رواياتأم أن هذه "ال لذين سيخلفونه في إمامة المسلمين؟!ا

تداول قبل عصر التي كانت ت ،في مقابل "روايات" الشيعة، "أهل السنة"قد وضعها رواة 
 التدوين؟!

بأمير  عند أهل السنة الملقبهذا التساؤل هو ابن حجر،  عنإن الذي سيجيب 
ه توسع في الكالم عن الخالف بين العلماء في معنى هذأن فبعد !! المؤمنين في الحديث

 :في فتح الباري قال ،عشر اثنالومن هم األئمة الرواية"، ا"
في كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث  الجوزي ابن"وقال 

 على المقصود به، ألن ألفاظه مختلفة، وال أشكفلم أقع وتطلبت مظانه، وسألت عنه، 
بعد ذلك قد أشار  الخطابيه شيء، وجدت أن التخليط فيها من الرواة، ثم وقع لي في

 ."وكالما لغيره المنادي بن الحسين ألبيإليه، ثم وجدت كالما 
 وبعد أن استفاض ابن حجر في الرد على آراء العلماء حول هذا الحديث، قال:

حقيقة البعدية، فإن جميع من لى أن يحمل قوله: يكون بعدي اثنا عشر خليفة على "فاألوْ 
ولي الخالفة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا، منهم اثنان لم 

، والباقون اثنا الحكم بن ومروانتصح واليتهما، ولم تطل مدتهما، وهما: معاوية بن يزيد، 
 .صلى اهلل عليه وسلم ،عشر نفسا على الوالء، كما أخبر

 األحوال بعده وتغيرتبن عبد العزيز سنة إحدى ومائة،  وكانت وفاة عمروقال: "
خير القرون، وال يقدح في ذلك قوله: "يجتمع عليهم هو  وانقضى القرن األول الذي

هذه الصفة لم تفقد منهم إال في الحسن بن  الناس" ألنه يحمل على األكثر األغلب، ألن
ن من خالفهما لم يثبت مع صحة واليتهما، والحكم بأ الزبير، بن اهلل وعبد ،علي

 إال بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير واهلل أعلم!!  ،استحقاقه
ن وجد في وقال:  وكانت األمور في غالب أزمنة هؤالء االثني عشر منتظمة، وا 

 ."بعض مدتهم خالف ذلك، فهو بالنسبة إلى االستقامة نادر، واهلل أعلم
األئمة اإلثنى عشر في خلفاء الدولة  حصرهو ، ابن حجر الالفت للنظر في كالمو 

م من هذه "الروايات" رائحة تأال ي ش ،هـ[202حتى وفاة عمر بن عبد العزيز ]ت ،األموية
 ؟! ، لمواجهة التوجه الشيعيالوضع األموي

 : ، هذا السؤالأهل السنةإلى  ،علماء الشيعةيوجه لذلك 
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في مروياتكم  ذكرهملذين ورد اعشر،  اثنالإذا كنتم لم تتفقوا على من هم األئمة ا"
ومنكم من حصرهم في خلفاء الدولة األموية، دولة الظلم واالستبداد والطغيان..، فلماذا 
تنكرون علينا اتفاقنا على أئمتنا، الذين نعرفهم جيدا، ونعرف أسماءهم فردا فردا، بل 

 ؟!"ونتبعهم إلى يومنا هذا
دل بها أهل السنة على شرعية الخالفة التي است"الروايات" إذا كان الشيعة يرون أن ف

وهناك خالف بين علماء "الشيعة" حول  ،"اإلمامية"مذهب شرعية  تثبتقد أ ،األموية
هؤالء األئمة، وخاصة أتباع المذهب "الجعفري"، وخالف حول عددهم عند "أهل السنة" 

يس لأ، ..ير"أو "أم ،وهي كلمة "خليفة"فقط في هذه "الرويات"، إذا استبدلنا كلمة واحدة 
 أن هذه "الروايات" صناعة بشرية؟! على  هذا دليال
، محل مصطلح "السنة النبوية"يكون أن  وسط هذه األزمة التخاصمية ،الغريب ولكن
المصدر االستدالل بمرويات في سياق وذلك  بين علماء هذه الفرق المختلفة،اتفاق 

سند ذا المصطلح ليكون له ،هي" علإطالقهم لفظة "الحكمةمما دعاهم إلى الثاني للتشريع، 
  !!!"اآلية القرآنية"نصوص من 

فقالوا: لقد أنزل اهلل على رسوله الوحي بـنصوص "الحكمة"، وهي هذه "الروايات"، كما 
 نزل عليه الوحي بالقرآن!! وجاءوا بدليل من القرآن، وهو قوله تعالى:أ

                              

                             

                 النساء 

لى يومنا هذا،  ،لهية، منذ عصر النبوةوظلت "اآلية" اإل تتقاذفها "الروايات"، تريد أن وا 
قد تهبط بها إلى عالم التراث الديني، حيث االجتهاد والتحريف والوضع، ولوال أنها "آية" 

 .، كما نجح في اخترق "التراث الديني"تعهد اهلل تعالى بحفظها، لنجح إبليس في اختراقها
ة تفكير منطقية، ينعم اهلل تعالى بها على أصحاب القلوب منهج وطريق ،"الحكمة"إن 

 السليمة، حسب إمكاناتهم، وتخصصاتهم العلمية المختلفة، فتدبر:

                                 

      البقرة 
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ألنه  ،وبهذا الخلق العظيم ،بهذه الصفة الحكيمةالنبي محمد عليه السالم، تحلى ولقد 
 صاحب القلب السليم.

                               

              القلم 

 بهم واتأسأن يولقد حملت رسالته جوامع "حكمة" األنبياء، الذين أمر اهلل المسلمين 
 فتدبر:  ،األنبياء إبراهيم، عليه السالموعلى رأسهم أبو 

                                  

                               

                                   

                     الممتحنة  

 ، تؤكد هذا المعنى، فقال تعالى:نفسها من السورة [6] وجاءت اآلية
                               

         الممتحنة 

والذين آمنوا معه، أمرهم  ،إبراهيم األنبياءبأبي  اءتسالابلى المسلمين فكما أمر اهلل تعا
 برسوله الخاتم محمد، عليه السالم، فقال تعالى:  التساءأيضا ا

                              

   األحزاب 

سنن وحكمة األنبياء نزول القرآن،  عصراستقى المسلمون في عصر النبوة، و فهل 
 غير كتاب اهلل تعالى؟! فتدبر:من كتاب والمرسلين، 

                             

       يوسف 

                          

                         يوسف 



166 

 

 مقام الرسالةبياء، عليهم السالم، ال تعمل خارج مقام النبوة، إن "حكمة" و"سنة" األن
 ، فتدبر: ..األسوة الحسنةمقام  ،مقام العلم واالصطفاء

                                     

                             

         األحزاب 

نصوص ستقى "الحكمة"، و"السنة النبوية"، من نصوص غير لذلك يستحيل أن ت  
 بيه، فتدبر:على نتعالى اهلل "اآلية القرآنية"، التي أنزلها 

                          اإلسراء  
في كتابه الحكيم. لذلك اهلل تعالى نص عليها التي شريعة الااللتزام ب ،من "الحكمة"إن 

، فتدبر الطالقالشريعة، كام أحكآيات تتحدث عن "الحكمة" في سياق نالحظ ورود لفظة 
 تعالى:اهلل  قول

                          

                           

                                 

            البقرة 

بعد أن ف ،ستنبط من آياتههلل، يحملها الكتاب المنزل، وت  فالحكمة المنزلة على رسول ا
 :، قال تعالى في سورة اإلسراءأصول الدين، وأحكام الشريعة اإلسالميةاهلل تعالى ن بيّ 

                                    

    اإلسراء 

يستطيع أن يقف على كنوز [ 31-11آيات ]هذه اآلية من المتدبر لما سبق إن 
أن  ،فهل يعقل في ظل هذا السياق القرآني المحكمالتي يمكن استخراجها منها.  "الحكمة"

ن الكتاب مصدر تشريعي مستقل عدعى أنها التي ي   ،هي هذه "الروايات" ،"الحكمة"تكون 
أم أن اهلل  ؟!وحي "الكتاب"ها، في الوقت الذي يأمره بتدوين بتدوين رسولهيأمر اهلل ال ثم 

 ؟!توجهه العقدي والتشريعيكل حسب  ،علماء الفرقإلى تدوين تعالى أسند هذا ال
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الحاملة  ،هل يعقل أن يتولى علماء الفرق والمذاهب المختلفة تدوين هذه "الروايات"و 
وبعد قرن بعد أن تقاتل المسلمون وتخاصموا، و أحداث الفتن الكبرى، بعد للحكمة، 

  يات" شفاهة؟!االرواة يتناقلون فيه هذه "الرو ونصف قرن من الزمان، كان 
"مرويات" الفرق والمذاهب المختلفة، وقد مرت على  هذه التي حملتها "حكمة"أية 

 ومنها:  أحداث تجعل الحكيم حيران!!
 هـ[35مسلمة عام ] أيدٍ بلث مقتل الخليفة الثا -
وجيش  ،هـ[ بين جيش خليفة المسلمين علي بن أبي طالب36موقعة الجمل عام ] -

 أم المؤمنين عائشة.
هـ[ بين خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 30موقعة صفين عام ] -

 .اأبي سفيان الذي لم يبايع علي
 سلمين علي والخارجين عليه.هـ[ بين خليفة الم31موقعة النهروان عام ] -
 هـ[ والتمثيل بجثته. 62إفساد بني أمية في األرض، وقتل الحسين بن علي عام ] -
وكان أهل المدينة قد  وهي منطقة شرقي المدينة،هـ[ 63موقعة "الحرة" عام ] -

رفضوا بيعة يزيد بن معاوية وخلعوه، فشّن عليهم حملة عسكرية استباح خاللها المدينة 
[ معظمهم من األنصار 2000مقاتل[ منهم ]21000أيام، قتل بجيشه من أهلها ]ثالثة 

 والمهاجرين ومن حملة القرآن!!
جثته، ألنه رفض بيعة  تهـ[ وقطع رأسه، وصلب03قتل عبد اهلل بن الزبير عام ] -

ساعد على ذلك نجاحه في أن ينتزع السلطة قد خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، و 
ين في معظم األقطار اإلسالمية: كالحجاز, وفلسطين, والعراق, ومصر وأجزاء من األموي

 .كبيرة من سوريا
يدعو لنفسه بمكة بعد مقتل الحسين، وحصن نفسه بها فأمر عبد ابن الزبير أخذ لقد 

خراجه من ته، الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي أن يجهز جيشا لمحارب وا 
 لكعبة بالمنجنيق، وألحق بها خسائر فادحة. حصنه. ففعل الحجاج، ورمى ا

كما فعلوا مع الحسين  ،بن الزبير قتااًل بطوليًا مخافة أن يمثل األمويون بجثتهاوقاتل 
بن علي يوم كربالء، ولكنهم قتلوه هو وأتباعه، وأرسلت رؤوس الضحايا إلى عبد الملك ا
  !!بن مروان في الشاما
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وسط هذه  ولدتالتي  ،"الروايات"هذه هي  ،لةكيف تكون "الحكمة" المنز  والسؤال:
 ؟!صحابة رسول اهللالمبشرون بالجنة من فيها شارك التي  ،األحداث التخاصمية الدموية

وهل "الرواية" التي جاءت بهذه البشرى، قد وضعت لمواجهة اإلشكاالت والشبهات التي 
 ؟!! ظهرت بعد هذه األحداث، بخصوص هذه الدماء التي سفكت

 "األحاديث"مر تمر كالم اهلل، القرآن الحكيم، بسالم، خالل هذه األحداث ولم  ولماذا
 التحريف والتبديل واالفتراء؟!  اإال بعد أن أصابه ،رسولهالمنسوبة إلى 

يصدق هل يقف مندهشا حائرا، لن شك أن المسلم المحقق، الباحث عن الحق،  ال 
الذين يقلدون علماءهم تقليدا  "اآلبائية" "اآلية"، أم يصدق "الرواية"؟! أما أعضاء منظومة

 أعمى، فسيظلون في حيرتهم، لذلك تراهم دائما يتساءلون: 
التي  ياتهذه اإلشكال ىعقل لم ينتبه معظم علماء الفرق والمذاهب المختلفة إلي  فهل 

ا هي مكانة يفجرها مع نهاية القرن الرابع عشر الهجري؟! ثم ملهذا الكتاب مؤلف جاء 
رهم من أجل غربلة وتنقية "الحديث اعمأالذين أفنوا  ،الحديث علماءب مقارنةؤلف، هذا الم

  النبوي" مما أتاه من باطل؟!
فهم  ،ذاتية ةكانوا علماء أم من العامة، ال ينبع عن قناعأهذا، سواء قولهم ال شك أن 

فيما  ،..تابعون ألئمة مذاهبهم، ال ي عملون آليات عمل قلوبهم، من تفكر وتدبر وتعقل
أصول مذهبهم عقيدتهم، أو بتتعلق بفكرية فإذا واجهتهم إشكالية  !!ونهءيسمعونه أو يقر 
 هم!!نيستفتو  ، من مذهبهم،ثقةأهل الذهبوا بها إلى 

ن أ مروا فن صاحب هذا الفكر "كافر"، أب أفتوهمفإن  ما عليهم إال السمع والطاعة، وا 
 قتلوه!!، ..زمة التخاصم الدموي، انتصارا لـ "الرواية"، وامتدادا ألأن يقتلوه

زلت أسأل: كيف تكون "الرواية" قاضية على "اآلية"، ولو أجمع على ذلك  وأنا ما
هل اإلجماع على "باطل" مبرر  ن فقط؟!يالمسلمعلماء ، وليس أهل األرض جميعا

التباعه؟! فماذا لو كان هذا "الباطل" واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، هل يعذر 
 ، بدعوى أن علماءهم ال يرونه باطال؟! عدم معرفتهم إياهمن المسلمين بالعامة 
في القرن الثاني  "اآلية"قاضية على "الرواية" بدعة أن اكتملت األصول المذهبية للقد 

من  ،الكتاب أحوج إلى السنةإن ": قوله هـ[252األوزاعي ]تأظهر الهجري، عندما 
 لكتاب وتبّينه.، أي أن السنة تفسر ا"السنة إلى الكتاب



169 

 

لم يقل إن الذي  هـ[231يحيى بن أبي كثير ]تعلى  رداولقد جاء قول األوزاعي 
نما قال  "قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة". إنها:  السنة "أحوج"، وا 

إلى  ونمعظم المحدثين يميل ناجدو فإذا ذهبنا إلى منتصف القرن الثالث الهجري، 
ولكنهم، ولعظم وخطورة هذا القول، ذهبوا  .على الكتاب [أي الرواية] ةالقول بتقديم السن

ابن ماجة، أن ـ "رواية" عن بواستدلوا لكتاب!! لهم يقصدون بيان "السنة" بأنإلى القول 
رسول اهلل قال: "يوشك الرجل متكئا على أريكته، يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا 

أال  ،ن حالل استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناهوبينكم كتاب اهلل فما وجدنا فيه م
ن ما حرم رسول اهلل   ما حرم اهلل". مثلوا 

ن ما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل"نا معنى مبيّ ه[ 311]تقال الخطابي  : "أال وا 
وفي الحديث دليل على أنه ال حاجة بالحديث أن ي عرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت 

 !!حجة بنفسهان اهلل كعن رسول 
وأظن أن الذين ذهبوا إلى أن "السنة قاضية على الكتاب" هم "أهل السنة"، ردا على 

عطاء أتباع الفرق األخرى: كالمعتزلة، والخوارج، والشيعة، إلمن  الذين قالوا بعكس ذلك
 استقلت بتشريعات عن كتاب اهلل. حملت أحكاما التي روايات" لـ "الوشرعية حجية 

الحديث القائل بعرض من "أهل السنة"،  ضعف المحدثونن الطبيعي أن ي  لذلك كان م
 األحاديث على القرآن، وقالوا: إنه من وضع الزنادقة، والخوارج!! 

إعالم الموقعين: "لو ساغ رد سنن رسول اهلل، صلى اهلل عليه في  ،وقال ابن القيم
سنن، وبطلت بالكلية!! فما وسلم، ِلم ا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب، لردت بذلك أكثر ال

إال يمكنه أن يتشبث بعموم  ،تخالف مذهبه ونحلته ،من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة
 آية أو إطالقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم أو هذا اإلطالق، فال تقبل". 

هـ[ 104تاإلمام الشافعي ] ،ولقد كان أول المدافعين عن استقالل السنة بالتشريع
، ليجعل  من أجل تأصيل قواعد هذا المذهب بالحجج والبراهين ،ي جاهد جهادا كبيراالذ

 . "الرواية" على األقل في منزلة "اآلية"
تستقل  "السنة"فهل ي عقل أن يكون هناك خالف بين صحابة رسول اهلل حول: هل 

 بالتشريع عن القرآن أم ال؟! 
  شبهة؟!أدنى ال " بفي هذه "الرواياترائحة "الوضع" أيضا شم ت  ال أ
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ذا كان األمر كذلك، فلماذا  لم يحسم الخلفاء الراشدون هذا الخالف، بتدوين إذن وا 
التي استقلت بالتشريع، حتى ال يختلف حولها المسلمون بهذه الصورة "الروايات" هذه 

 اتهام المخالف للمذهب بالخروج من ملة اإلسالم؟! حد المؤسفة، التي وصلت إلى 
هذه األزمة التخاصمية التكفيرية أن لى القرن الخامس عشر الهجري وجدنا فإذا جئنا إ

 زالت قائمة!!  ما
نائب رئيس جامعة شغل منصب كان يالذي  ن،الدكتور موسى شاهين الشيفها هو 

بحثا يكتب مركز السنة بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ل ارئيسوعمل  ،األزهر
 اتهامات خطيرة لكل من:يوجه فيهما "السنة والتشريع"  بعنوان: "السنة كلها تشريع" وآخر
وزير ، والدكتور عبد المنعم النمر، شيخ األزهر األسبق ،فضيلة الشيخ محمود شلتوت

رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين  ،والدكتور يوسف القرضاوى، األوقاف األسبق
 وعضو المجلس العالمي األوربي لإلفتاء. 

تنقسم إلى: سنة تشريعية  "السنة"إليمانهم بأن هذه االتهامات األئمة  ؤالءلقد وجه له
 ومن هذه االتهامات قوله: كلها تشريع!! "السنة"يؤمن بأن ففضيلته أما  .وغير تشريعية

قد رضع لبنا  ،بغير علم "السنة"أن كثيرا ممن يرفع عقيرته في  ،ومما ال شك فيه"
 !!سواء أدرك ذلك أو لم يدرك" ،وفطم عن ثدي غير ثديها ،غير لبانها

التي  ،قرآنيةاآليات الب ،الدكتور موسى على موقف هؤالء العلماء من "السنة"ويستدل 
 كقول اهلل تعالى:، تحذر من الضالل، وتنفي صفة اإليمان عمن يفعل فعلتهم

                                

                األحزاب 

 :وقول اهلل تعالى

                               

              النساء 

حول هذه االتهامات والرد عليها، يرجع إلى مقدمة كتابي "قبل  ،ولمزيد من التفصيل
 ظهور الفرق والمذاهب، السنة النبوية حقيقة قرآنية".
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 لقد لعبت "الرواية" دورا خطيرا في تغييب فاعلية "اآلية" في واقع الفكر اإلسالمي 
في تفسير وفق خطة محكمة، يكشف عنها التحقيق العلمي يوما بعد يوم. فعن دورها 

كتاب بعنوان "الصحيح المسند من التفسير "آيات" الذكر الحكيم، أحيل القارئ الكريم إلى 
تحقيق ومراجعة  ،النبوي للقرآن الكريم"، للشيخ أبِى محمد السيد إبراهيم بن أبي عمة

 في مقدمته:لذي يقول ، االشيخ مصطفى العدوي
وجل كتابه للذكر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من  "وقد يسر اهلل عز

وجل بها  مدكر. أما الفقه في الدين واستنباط األحكام ومعرفة الشرائع فقد اختص اهلل عز
لى ردوه إلى الرسو  بعض العباد، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، قال اهلل تعالى: ولو ل وا 

من آيات الكتاب العزيز غنية  أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكثير
يحتاج إلى مزيد بسط لما أجمل، وتخصيص لما  بذاتها عن التأويل، ولكن من اآليات ما

 وجل.  عمم، ومن ثم كانت التفاسير التي صنفها العلماء رحمهم اهلل عز
شك أنه عليه السالم أعلم  فالصلى اهلل عليه وسلم،  ،وألن القرآن نزل على رسول اهلل

الناس بتأويله فعليه أنزل، وبلسانه تلي، وبسنته فسر قال اهلل تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر 
صلى اهلل عليه  ،فسنة رسول اهلل [.44النحل] لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون"

 وألفاظه وأحكامه. وبيان لمعانيه  ،كلها تفسير للقرآن وسلم،
 "السنةـ "وجمعت تفسير القرآن ب ،ومن أفضل التفاسير التي سارت على هذا النهج

واألثر، تفسير ابن كثير رحمه اهلل. وقبله تفسير ابن جرير الطبري رحمه اهلل. وكذلك 
تفسير الدر المنثور للسيوطي وغيرها. إال أن المصنفين في التفسير رحمهم اهلل لما لم 

ا التفسير بالصحيح فقط فقد جاء في تفاسيرهم بعض األحاديث التي ال تثبت عن يشترطو 
 قائلها عليه السالم وجملة كبيرة من اآلثار التي ال تصح إلى من نسبت إليه. 

وكنا بصدد  ،وباألثر الصحيح "السنة الصحيحةـ "لذلك فقد راودتنا فكرة تفسير القرآن ب
من ناحية ومن ناحية أخرى قطع بعض  العملالشروع في ذلك إال أنه لضخامة ذلك 

األشواط فيه من قبل إخوان لنا أفاضل وال نزكيهم على اهلل فقد قاموا ويقومون بجهد 
 ."مشكور في هذا الباب فجزاهم اهلل خيراً 

نضيق نطاق العمل تضييقا آخر وصورته تفسير  قال الشيخ: "لذلك فقد رأينا أنو 
 صراحة. واآليات التي فسرها النبي هلل عليه وسلم،، صلى ااآليات التي فسرها النبي

 . "حصورةبقوله قليلة م صلى اهلل عليه وسلم،



172 

 

فعهدنا بهذا العمل إلى أخينا في اهلل سيد بن إبراهيم أبي عمة، فقام جزاه اهلل ثم قال: "
اآليات، وقام  ، صلى اهلل عليه وسلم،خيرا بجمع األحاديث التي فسر بها رسول اهلل

سواه. فبذل في ذلك جهدا طيبا  هذه األحاديث وانتقاء الصحيح منها وترك مابتحقيق 
وجل أن يثيبه عليه ويجازيه عليه خيرا. وقد قمت معه بمراجعة ما كتبه  نسأل اهلل عز

 . نتهىفجزاه اهلل خيرا..." ا
 كتبه/ أبو عبد اهلل / مصطفى بن العدوي.

التأويل  العزيز غنية بذاتها عن قول الشيخ: "وكثير من آيات الكتابوتدبر انظر 
أن القرآن الكريم غني الذي يعني و  ،ولكن من اآليات ما يحتاج إلى مزيد بسط لما أجمل"

عن التفسير بوجه عام، وفيه بعض اآليات المجملة هي التي تحتاج إلى بيان الرسول 
ج إلى تدوين العملي ال يحتا الرسول أن بيانويفهم من ذلك، والذي أوافقه عليه، القولي. 

نما هو  لقرآن،وال يسمى تفسيرا ل  ببيان كيفية أدائه. المجمل  قرآنيلنص التفعيل لوا 
عمة، في هذا الكتاب، بحصر "الروايات" المسندة من  وولقد قام الشيخ سيد أب

 فوجدها قليلة جدا!!  "،التفسير النبوي للقرآن الكريم"
، وذلك في تفسير سورة البقرةقط ف "ياتارو [ "0]لم يجد غير على سبيل المثال، ف
أي أساس شرعي أقام  ىسور القرآن!! فعلباقي حال هكذا و !! آية[ 116]مجموع  من

"الرواية" هي الحاملة لـ "السنة النبوية" المبينة آليات الذكر بأن إيمانهم علماء السلف 
 الحكيم، والمكملة ألحكامها؟!

ا مة" في الفكر اإلسالمي، يتعلق بومثال آخر، للدور الخطير الذي لعبته "الرواي
 . "أسباب النزول"يسمى في علوم القرآن بـ 

هـ[ كتابه "جامع البيان"، مع 320]ت ن شيخ المفسرين ابن جرير الطبريفعندما دوّ 
 [ رواية عن "أسباب نزول" اآليات القرآنية2631بداية القرن الرابع الهجري، جمع فيه ]

ة قرون، على أساس أنها من نصوص "السنة النبوية" تتداول بين المسلمين، ثالثكانت 
 !!واجبة االتباع

حسن محمد علي نذكر ما توصل إليه الدكتور الذي يهمنا في هذا السياق، أن و 
في رسالته هـ[ 2421]عام بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، األستاذ البلوط، 

"تحقيق أسباب النزول في  هاضوعمو وكان درجة الدكتوراه، التي حصل بموجبها على 
 :من وفاة الطبري تقريبا ا[ قرن22بعد ]، في خاتمة رسالته قالحيث ، تفسير الطبري"
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"بلغت روايات أسباب نزول القرآن الواردة في كتاب جامع البيان البن جرير الطبري 
[ 2631ن وستمائة وألف ]ين وثالثتي..، اثن.صحيحة أو ضعيفة، مرفوعة أو مرسلة

 بلغ: "بعد تحقيقها وتخريجها والحكم على أسانيدها ودرجاتها ، ثم قال:"..يةروا
 [ رواية مرفوعة. 213عدد الروايات الصحيحة لذاتها، أو لغيرها، في هذا البحث ] -
 [ رواية مرفوعة. 102عدد الروايات الحسنة لذاتها، أو لغيرها، ] -
 ية مرفوعة. [ روا111عدد الروايات الضعيفة، غير المنجبرة، ] -
 [ رواية مرفوعة.21عدد الروايات الضعيفة جدا، ] -
[ رواية مرسلة، بإسناد صحيح إلى مرسلها 305"كذلك احتوى البحث على ] قال:و 
حسن إلى مرسلها، وهذه المرسالت أغلبها تتعدد طرقها [ رواية مرسلة، بإسناد 251و]

بها، وقد بّينت ذلك عند  في المتن الواحد، مما يجعلها بمجموعها صالحة لالحتجاج
التعليق عليها في مواضعها من الرسالة. وباقي الروايات في هذا المبحث مرسالت، أو 

 معضالت ضعيفة، واهلل أعلم".
أهل "[ قرن من تعامل علماء 22ثم انظر بماذا أوصى الباحث في رسالته، بعد ] 
، لقربه من عندهم رعد من أوثق أمهات كتب التفسيمع هذا التفسير، الذي ي   "السنة

 :عصر الرسالة عن غيره
يسعوا إلى إكمال تحقيق ن بخدمة كتاب اهلل تعالى، أن و ن والمهتمو لقد أوصى الباحث

وأخوه، رحمهما اهلل  كتاب "جامع البيان" بعد أن توقف المحققان الشيخان: أحمد شاكر،
ألخطاء عن إكمال تحقيق الكتاب، حيث طبع نصفه اآلخر طباعة سقيمة مليئة با

والتصحيفات، وللكتاب عدة نسخ خطية مبثوثة في مكتبات العالم، يمكن جمعها 
كمال التحقيق باالعتماد عليها.   واالستفادة منها، وا 

  في المراجع األخرى: "أسباب النزول"ثم قال عن الروايات الواردة في 
لحا إن شاء اهلل، على جمع واستيعاب"ففي النية عزم،  قها بهذه تلك الروايات، وا 

الواردة في أسباب النزول من  "الروايات"الرسالة، ليكون البحث شامال ومستوعبا لكل 
 جميع مصادرها المعتمدة".

 وال تعليق!!
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 "الرواية" وتحريف نصوص "اآلية":
على الرغم من اتفاق الفرق والمذاهب المختلفة على تعهد اهلل بحفظ كتابه، "اآلية" 

ن هناك من استغل "السند فإبوة" رسوله محمد، عليه السالم، اإللهية الدالة على صدق "ن
الروائي" الفتراء "روايات" تطعن في هذا الحفظ، حملتها أصح كتب الحديث المنسوب 

 إلى رسول اهلل.
ت و"روايات" هذا الباب، فسأكتفي بضرب بعض األمثلة من أصح الونظرا لكثرة إشكا

أن باقي كتب بعلما  "،الكتب األربعة"والشيعة  "،البخاري ومسلم"كتب الحديث عند السنة 
الصحاح، عند الفريقين، قد حملت عشرات "الروايات"، التي ال تقل خطورة عن التي 

 سأذكرها.
لَّى  [2]و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْغش ى قول اهلل تعالى: : النص القرآني ل ق   [1]و النَّه اِر ِإذ ا ت ج  م ا خ  و 
 الليل [3]الذَّك ر  و األ ْنث ى 

في نفر من أصحاب عبد اهلل الشام  : في البخاري بسنده عن علقمة: دخلت  الرواية
قرأ؟ فأشاروا إلّي أفسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم، قال: فأّيكم 

 قرأ فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجّلى والذكر واالنثى. فقال: أنت سمعتهاافقال: 
 من فّي صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من فّي النبي، وهؤالء يأبون علينا"!!

وفي رواية مسلم: "أنا واهلل هكذا سمعت رسول اهلل يقرؤها، وهؤالء يريدونني أن أقرأها: 
 وما خلق، فال أتابعهم"!!

صحابة  فهذه "الروايات" في أصح كتب الحديث، عند أهل السنة!! ومنسوبة إلى
ل اهلل، العدول، كما هو مذهب أهل السنة!! وتصور لنا خالفا حدث بين الصحابة رسو 

سور القرآن الحكيم!! وقد أقسم أحدهم باهلل، أن رسول اهلل علمه سورة الليل  حول آية من
 بدون جملة "ما خلق"!! 

فماذا تريد هذه الرواية أن تقول؟! وما معنى أن تظل مثل هذه "الروايات"، التي 
ي تعهد اهلل تعالى بحفظ كتابه، قرونا من الزمان دون أن يجرؤ أحد على محوها تشكك ف

من هذه الكتب، التي يدعى أنها حملت نصوص "السنة النبوية" التي يكفر منكرها؟!  
إذن فمن نصدق: كتاب اهلل الذي بين أيدينا اليوم، أم الصحابة العدول الذين نقلوا مثل 

 لذي دونها في صحيحه؟! هذه "الروايات"، أم البخاري ا
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ذا صدقنا القرآن كذبنا البخاري  إذا صدقنا البخاري والصحابة، كذبنا القرآن، وا 
ذا كذبنا البخاري والصحابة في رواية واحدة، تشكك في حفظ اهلل كتابه  والصحابة، وا 

 كذبناه في جميع مروياته، عمال بقواعد "الجرح والتعديل"!! 
ه "الروايات" من مصادرها، ذهب بعض علماء السلف والغريب أنه بدل أن ت محى هذ

إلى القول بأن حذف جملة "ما خلق" من آية الليل كانت هي قراءة ابن مسعود ثم عدل 
عنها، بدليل أن حمزة وعاصما، اللذين يرويان عن ابن مسعود، قرءا هذه اآلية عنه بهذه 

 الجملة: "وما خلق الذكر واألنثى". 
هذه الرواية، وجدناه يدور حول: سليمان بن مهران األعمش عن فإذا ذهبنا إلى إسناد 

يزيد النخعي، عن علقمة. وكل من األعمش  إبراهيم بن قتادة بن دعامة السدوسي، عن
براهيم لم يصرح بالسماع في أي موضع، إذن فهم "مدلسون" عند من يرون أن  وقتادة وا 

 عدم التصريح بالسماع تدليس. 
ْلد ٍة و ال   تعالى:قول اهلل :النص القرآني ا ِمائ ة  ج  الزَّاِني ة  و الزَّاِني ف اْجِلد وا ك لَّ و اِحٍد ِمْنه م 

ْلي ْشه ْد ع ذ اب ه   ْذك ْم ِبِهم ا ر ْأف ٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإْن ك نت ْم ت ْؤِمن ون  ِباللَِّه و اْلي ْوِم اآلِخِر و  م ا ط اِئف ٌة ت ْأخ 
  لنورا [1]ِمْن اْلم ْؤِمِنين  

: أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إّن اهلل بعث محمدًا بالحق الرواية
وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل اهلل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول 
اهلل ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واهلل ما نجد آية الرجم في 

 هلل، فيضّلوا بترك فريضة أنزلها اهلل. كتاب ا
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهلل: أن ال ترغبوا عن آبائكم، فإّنه كفر بكم أن 

 ترغبوا عن أبائكم، أو: إّن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم"!!
 هنا مصيبتان: األولى، قتل نفس بغير حق.  -

ين أيدينا اليوم على هذه العقوبة، بدعوى أن ال دليل من كتاب اهلل الذي ب :والثانية
"آية الرجم" قد نسخت تالوة، أي أزيلت من المصحف، ولكنها بقيت حكما، أي ظل 

 حكمها قائما!! 
والغريب أن هناك من يقول: إن سبب عدم تدوين "آية الرجم" في المصحف هو عمر 

  ها!!كتبيلعندما ذهب أحد من الصحابة لم يكن معه بن الخطاب، ألنه 



176 

 

"فلم يلحقها  ويرد الحافظ ابن حجر على دعوى نسخ "آية الرجم" بقوله في فتح الباري:
بنص المصحف بشهادته وحده، ولو كانت منسوخة التالوة لم يجز إلحاقها به حتى لو 

 شهد معه كل الصحابة"!! 
الِة اْلو   قول اهلل تعالى: :النص القرآني ل و اِت و الصَّ ل ى الصَّ اِفظ وا ع  ق وم وا ِللَِّه ح  ْسط ى و 

 البقرة [131]ق اِنِتين  
: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا أبي يونس، أنه قال: روى مسلم عن الرواية

فلما بلغت: "حافظوا على الصلوات"، أملت علّي: "حافظوا على الصلوات، والصالة 
 وسلم"!!من رسول اهلل صّلى اهلل عليه  سمعتهاالوسطى، وصالة العصر"، قالت: 

تالوة السيدة عائشة هذه اآلية، كما وردت في المصحف، مع إضافة جملة  -
"وصالة العصر"، وقولها: "سمعتها" من رسول اهلل، أي هكذا سمعت هذه اآلية من رسول 

 اهلل، يعني أن خالفا كان موجودا بين الصحابة، حول كلمات اآليات القرآنية!! 
هذه الزيادة كانت موجودة أيضا في مصحف  وإلحكام تزييف الحقائق، قالوا: إن

روى مالك عن عمرو بن نافع قال: كتبت مصحفًا لحفصة، فقالت: فقد السيدة حفصة. 
إذا أتيت هذه اآلية فآذّني، فأملت علّي: "حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 

 وصالة العصر"!!
ذا كانت هذه الزيادة ا تفسير نبوي لمعنى زيادة تفسير، أي أنه ،"صالة العصر" ،وا 

"الصالة الوسطى"، فلماذا إذن ملئت مئات الصفحات، في كتب الحديث والتفسير والفقه 
 بالخالفات الفقهية حول ماهية "الصالة الوسطى"؟!!

ة السيدة بعد قرن من وفاأي ولدت في عصر التدوين، قد أرى أن هذه الرواية 
 وسطى هي صالة العصر!!بأن الصالة ال ين، على أيدي أنصار القائلعائشة

أما بالنسبة لـ "مرويات" الشيعة، التي وضعها الرواة للتشكيك في حفظ اهلل لكتابه، فال 
تختلف كثيرا عن "مرويات" أهل السنة، إال أن معظمها كان يتعلق بقضية "اإلمامة" 

 وعصمة أهل البيت. وهذه بعض األمثلة:
يْ  قول اهلل تعالى: :النص القرآني وِف ك ْنت ْم خ  ون  ِباْلم ْعر  ْت ِللنَّاِس ت ْأم ر  ٍة أ ْخِرج  ر  أ مَّ

ْيرًا ل ه ْم ِمْنه ْم اْلم ْؤمِ  ل ْو آم ن  أ ْهل  اْلِكت اِب ل ك ان  خ  ت ْؤِمن ون  ِباللَِّه و  ت ْنه ْون  ع ْن اْلم نك ِر و  ن ون  و 
 آل عمران [220]و أ ْكث ر ه ْم اْلف اِسق ون  
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"وأما ما هو على خالف ما أنزل براهيم القمي في تفسيره: بن إ: يقول علي الرواية
ت ْنه ْون  ع ِن اْلم نك ِر اهلل، فهو قوله وِف و  ْعر  ون  ِباْلم  ْت ِللنَّاِس ت ْأم ر  ٍة أ ْخِرج  ْير  أ مَّ : "ك نت ْم خ 
ت ْؤِمن ون  ِبالّلهِ  ون أمير "خير أمة" يقتل :فقال أبو عبد اهلل عليه السالم لقارئ هذه اآلية ."و 

ل ت يا ابن رسول  .المؤمنين، والحسن والحسين، ابني علي عليه السالم فقيل له: وكيف ن ز 
 "!!أخرجت للناس أئمةخير فقال: إنما نزلت "كنتم  ؟اهلل

ْبِدن ا ف ْأت وا ِبس ور ٍة ِمْن  قول اهلل تعالى: :النص القرآني ل ى ع  ْلن ا ع  ْيٍب ِممَّا ن زَّ ْن ك نت ْم ِفي ر  و اِ 
اِدِقين    البقرة [13]ِمْثِلِه و اْدع وا ش ه د اء ك ْم ِمْن د وِن اللَِّه ِإْن ك نت ْم ص 

روى الكليني عن جابر قال: نزل جبريل عليه السالم بهذه اآلية على محمد : الرواية
ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في   !!فأتوا بسورة من مثله" عليهكذا: "وا 

ظ ل م وا ل ْم ي ك ْن اللَّه  ِلي ْغِفر  ل ه ْم و ال هلل تعالى: قول ا: النص القرآني وا و  ِإنَّ الَِّذين  ك ف ر 
 النساء  [261]ِلي ْهِدي ه ْم ط ِريقًا 

: روى الكليني، سمعت أبا جعفر يقول: نزل جبرائيل بهذه اآلية هكذا "إن الرواية
 "!! حقهم، لم يكن اهلل ليغفر لهم آل محمدالذين كفروا وظلموا 

ل ه  ِبِعْلِمِه و اْلم الِئك ة   قول اهلل تعالى: :النص القرآني ل  ِإل ْيك  أ نز  ل ِكْن اللَّه  ي ْشه د  ِبم ا أ نز 
ك ف ى ِباللَِّه ش ِهيدًا   النساء [266]ي ْشه د ون  و 

: يتهم الشيعة "أهل السنة" بأنهم أسقطوا من القرآن كل كلمة كانت تشير إلى الرواية
لى مكانته العلمية عند اهلل تعالى. إمامة ع  لّي بن أبي طالب وا 

"لكن اهلل يشهد بما أنزل إليك في تفسير القمي، أن هذه اآلية كانت: ومن ذلك ماورد 
  .بعلمه والمالئكة يشهدون في علّي أنزله
الفيض كثيرة، ويكفي ما ذكره وأهل البيت، في "علّي" المنسوبة إلى الشيعة، والروايات 

 قال:ففي تفسيره الصافي  نيالكاشا
"والمستفاد من هذه األخبار، وغيرها من الروايات، من طريق أهل البيت، عليهم 
السالم، أن القرآن الذي بين أظهرنا، ليس بتمامه كما أنزل على محمد، بل منه ما هو 

منها اسم  ،منه أشياء كثيرة تحذفنه قد أو  .خالف ما أنزل اهلل، ومنه ما هو مغير محرف
 عليه السالم، في كثير من المواضع"!!  عليّ 



178 

 

ور ه نَّ  :في سورة النساء قول اهلل تعالى :النص القرآني "ف م ا اْست ْمت ْعت ْم ِبِه ِمْنه نَّ ف آت وه نَّ أ ج 
ةً   النساء [14] "ف ِريض 

: يقول ابن بابويه القمي الصدوق، في كتابه "من ال يحضره الفقيه"، باب الرواية
حل رسول اهلل المتعة، ولم يحرمها، حتى قبض. وقرأ ابن عباس: "فما استمتعتم المتعة: "أ
 ، إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن فريضة من اهلل"!! به منهن

 "المرويات" التي ي صنف كثير منها تحت باب "الناسخ والمنسوخ".  وغير ذلك من
"البيان في تفسير  يقول السيد الخوئي، وهو من علماء الشيعة المعاصرين، في كتابه

القرآن": "إن القول بنسخ التالوة هو بعينه القول بالتحريف واإلسقاط". ويقول: "إن القول 
 بالتحريف هو مذهب أكثر علماء "أهل السنة"، ألنهم يقولون بجواز نسخ التالوة"!! 

وطبعا، يرد "أهل السنة" على هذا االتهام باتهام مثله، فقد ملئت أمهات كتب الشيعة 
 بـ "الناسخ والمنسوخ"!! 

 "الناسخ والمنسوخ":
لقد جاء عصر التدوين، وأمام أئمة وعلماء الفرق والمذاهب المختلفة، تراكم معرفي 
حمله كم هائل من "المرويات"، لم يجدوا له مخرجا إال إنشاء علم للحديث، وعلوم 

 للقرآن!! ومن "علوم القرآن" خرج علم "الناسخ والمنسوخ"!! 
 نها ن سخت بآيات أخرى، سميت منسوخة، واألخرى سميت ناسخة. إالتي قيل  فاآليات

ء يتعقبه، يقال: نسخِت الشمس الظّل.  ء بشي والنسخ في اللسان العربي: هو إزالة شي
 ولقد قام ما يسمى بـعلم "الناسخ والمنسوخ" على آيتين من كتاب اهلل هما:

                              

   البقرة  

                               

    النحل 

 فهموا المعنى على النحو التالي: و لقد فسروا "اآلية" بمعنى الجملة من السورة، 
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ما ننسخ من آية من "آيات القرآن"، أو نمحها، نأت بآيات قرآنية خير منها أو 
 مثلها!! أو إذا بّدلنا آية من "آيات القرآن" مكان آية أ خرى، قالوا إنما أنت مفتر!!

  ؟!آية""فماذا تعني كلمة 
مارة ألء "محسوس"، أو ا في اللسان العربي: هي العالمة الظاهرة على شي ،"اآلية"

 ، قال تعالى:الداّلة على أمر "معقول"

                    يس 

 الى. ، وصدق البالغ عن اهلل تعوهي البرهان على صدق "النبوة"
" مثال ذلك: "آية" صالح، عليه السالم،       " األعراف 

يلة برقم ذولم ترد كلمة "آية" في السياق القرآني، مفردة، بمعنى الجملة من السورة، الم
 تي بصيغة الجمع، كقوله تعالى:أعددي. أما عندما يقصد بها الجملة من السورة، نراها ت

             يوسف 

                                      

           القصص 

البد وأن يلة بعدد، فذالجملة من السورة المللتعبير عن "آية"  كلمة تستخدمفإذا ا
 ل: "اآلية العاشرة" من سورة كذا.اقيفإليها ما يفيد ذلك، يضاف 

وجود نسخ في كتاب اهلل، أقول: لالستدالل على آليات القرآنية، اوللرد على توظيفهم 
من أهم أدوات فهم القرآن لقد ذكرنا في كتابنا األول، "المدخل الفطري إلى التوحيد"، أن 

 من سورة البقرة نالحظ: [206]"السياق القرآني". فإذا تدبرنا السياق الذي وردت فيه اآلية 
لقد جاءت اآلية وسط سياق يتحدث عن بني إسرائيل وموقفهم من رسل اهلل  -2

. فنسخ [213]وحتى اآلية  [10]موسى، وعيسى، ومحمد، عليهم السالم، وذلك من اآلية 
ية"، في هذا السياق، له عالقة بشريعة الرسل السابقين، وموقف أتباعهم من شريعة "اآل

 الرسول الخاتم.
يعني أن السياق يتحدث  [206] مجيء كلمة "آية" هكذا مفردة في سياق اآلية -1

 عن تأييد اهلل رسله بالبراهين الدالة على صدق نبوتهم. 
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تحدة الصفات والخصائص، فهناك آيات فال يشترط أن يؤيد اهلل تعالى رسله بآيات م
حفظتها ذاكرة التاريخ، فعرفها الناس، وآيات أنساها اهلل ذاكرة التاريخ، فلم يعلم الناس 

 عنها شيئا، وال عن أصحابها. 
، نجد أنه يتحدث عن [205]وحتى اآلية  [11]عندما نتدبر سياق اآليات من  -3

ذي أيد اهلل تعالى به رسوله الخاتم محمدا موقف المشركين وأهل الكتاب من "القرآن"، ال
بدليل قوله تعالى "نزله" أي القرآن، ولم  ،عليه السالم، وليس عن نسخ "جملة" من سورة

 يقل "نزلها" أي الجملة القرآنية!!
آيتان موجهتان إلى المسلمين، بأال يحذو حذو أهل الكتاب  [206]تعقب اآلية  -4

 في طلب اآليات الحسية.

                                  

        البقرة 

في هذا السياق، لم تأت إلعالم المسلمين بأنها الدليل  [206]اآلية فعندما أتت إذن 
نما جاءت لبيان موقف أهل الكتاب من الرسول  على وجود "ناسخ ومنسوخ" في القرآن، وا 

 الخاتم و"آيته القرآنية"، وهذا ما بينته اآلية التالية:

                   

                                  

     البقرة 

فإذا نسخ اهلل تعالى "آية" رسول من الرسل، أو أنساها الناس، فإنه عز وجل إن لم 
 را منها. وهذا ما أكده قوله تعالى:يأت بمثلها، من حيث قوة الحجة والبرهان، فستكون خي

                                    

                           

        النحل 

 والرساالت السابقة ومهيمنة عليها. ،ناسخة لكل اآليات"اآلية القرآنية" لقد جاءت 
 وال يختلف موقف علماء "الشيعة" كثيرا عن "أهل السنة" في موضوع النسخ. 
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وكأنهم  على وجود نسخ في القرآنفسها ن اآليات القرآنيةعلى  ة"الشيعاستند أئمة "لقد 
عصر ما قبل أي  ،عصر "الرواية" الشفهية: هو واحد مورد"مروياتهم" من جميعا أخذوا 

 إال أنهم اختلفوا مع "أهل السنة" في تصنيفهم أنواع النسخ. التدوين!! 
 يصنفون "النسخ" إلى ثالثة:فأهل السنة 

هلل تعالى ما أنزله من قرآن من األول: نسخ التالوة والحكم: وهو أن يمحو ا
 المصحف، نصا وحكما.

الثاني: نسخ التالوة دون الحكم: وهو أن يمحو اهلل تعالى "النص القرآني" فقط مع 
 بقاء حكمه ي عمل به في الشريعة اإلسالمية!!

الثالث: نسخ الحكم دون التالوة: وهو أن يمحو اهلل تعالى الحكم مع بقاء النص 
 القرآني!!
األمر عند هذا التصنيف، فمع ادعائهم أن موضوع النسخ خاص باآليات وقف ولم يت

فقد وصل بهم  ه تعالى "ما ننسخ من آية"القرآنية، وليس بجزء من آية، استنادا إلى قول
األمر إلى توظيف هذا العلم لخدمة توجهاتهم المذهبية، حسب الطلب، فال مانع أن 

 تدبر قول اهلل تعالى:ف!! نفسها ن اآليةتكون جملة من آية، ناسخة لجملة أخرى م

                                   

               املائدة 

 "قالوا: إن قوله تعالى:   "  :ناسخ لقوله"      " !! 
 زل الناسخ والمنسوخ معا في وقت واحد، في اآلية الواحدة؟!نوأنا ال أعلم كيف ي

ولكن األغرب من ذلك، أن تنسخ "الرواية" "النص القرآني"، بدعوى التمسك بالكتاب 
 ؟!النبوية والسنة

لسلف الروائية، يوقن أنه يستحيل أن ي نزل إن المتدبر لكتاب اهلل، بعيدا عن منظومة ا
اهلل تعالى آياته القرآنية، ويأمر رسوله أن يدونها في كتاب، وأن يخبر الناس أن هذا 
الكتاب هو "آيته" الدالة على صدق "نبوته"..، ثم يأتي الرسول بعد ذلك ويخبرهم أن هذه 

، إال أن أحكامها السورة، أو هذه اآليات، قد ن سخت، وأزيلت تماما من المصحف
 باقية؟!! أو أن أحكام هذه اآليات هي التي ن سخت، أما اآليات فباقية؟!!
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لدين، لذلك فما كان يحدث من كالم بين اهلل لإن عصر النبوة عصر تنزيل واكتمال 
نما بوسيلة أخرى مما أشارت إليها آيات سورة الشورى  ورسوله، بغير الوحي القرآني، وا 

كن أن يكون محل تبديل، أو نسخ، حسب مقتضيات وتحديات هو الذي يم [52-51]
سم األمر نهائيا، ويتسحيل أن تنسخ منه  عصر النبوة. فإذا نزل الوحي القرآني، فقد ح 

 بعد ذلك كلمة أو حكم.
فإذا اقتضت مشيئة اهلل أن تتضمن "آيته القرآنية" موقفا أو تشريعا، خاصا بعصر 

دى أزواج رسول اهلل، حديثا دار بينها وبينه فأخبر اهلل قرآن. فقد أفشت إح هالنبوة، نزل ب
بما حدث، ثم أنزل بعدها وحيا قرآنيا، بما شاء سبحانه أن  "،الوحي القرآني"بغير  ،رسوله

  قوله تعالى في سورة التحريم: تتضمنه "آيته القرآنية" من أخبار هذا الحدث، فتدبر

                                   

                                  

"نفهم من قوله تعالى:          "  أن اهلل أخبر رسوله بما حدث من أزواجه أوال
بأحكام خاصة  ،قد ينزل وحي غير قرآنيفقرآني، ثم نزل بعد ذلك القرآن. الوحي البغير 

بفترة زمنية محدودة، ثم ينزل بعدها "الوحي القرآني" باألحكام الدائمة، أو بالنتائج 
 .والتوجيهات التي يمكن أن يستفاد منها على مر العصور

إنه يستحيل أن يتوفى رسول اهلل، تاركا للناس "اآلية" الدالة على صدق نبوته، ثم 
 !! من آياتهأهل هذا الكتاب، ويختلفون حول ما ن سخ وهم يأتي علماء المسلمين، 

 "اآلية"كيف سيقيمون الشهادة على الناس، وهم يشككون في تعهد اهلل بحفظ نصوص 
 شيء غريب وعجيب، والدليل ما يلي: الدالة على صدق "نبوة" رسولهم؟!

 ما ُنسخ نصه وحكمه: أوال: 
روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة: كان مّما أ نزل: "عشر رضعات معلومات  -

 فنسخن بـخمس معلومات، فتوفي رسول اهلل وهي مّما يقرأ من القرآن"!! 
وله أن يزيلها يقولون: هذه اآلية كانت موجودة في المصحف، ثم أمر اهلل تعالى رس

 منه، وال يعمل بحكمها. 
 ولكن السؤال: كيف يتوفى رسول اهلل وهذه اآلية كانت مّما يقرأ من القرآن؟!!
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الحقيقة أن هؤالء الذين وضعوا هذه الرواية، وغيرها من "الروايات" التي  أرادوا منها 
م الذين نسبوا إليها النيل من السيدة عائشة، تحت راية التمسك بـ "السنة النبوية"، هؤالء ه

فتوى "إرضاع الكبير"، التي انفردت بها عن سائر أمهات المؤمنين، وكانت محل جدل 
 كبير بين المسلمين إلى يومنا هذا!! 

فينسب المحدثون إلى السيدة عائشة، أن رسول اهلل أمر سهلة زوجة أبي حذيفة، أن 
بيرا، أمرها أن ترضعه خمس ، ثم أصبح رجال كاسالما، اّلذي كان متبناه اترضع مواله

رضعات ليحل له الدخول عليها، والخلوة بها. ولقد أبت باقي أزواج الرسول أن يدخل 
عليهن أحد بهذه الفتوى، واشترطن أن يكون الرضاع في المهد، وقلن للسيدة عائشة: واهلل 

 ما ندري لعلها كانت رخصة من النبّي لسالم دون سائر الناس!!
والرد عليها، كتبت فيها الكتب، ويسهل االطالع عليها على  ،ير"وفرية "إرضاع الكب

شبكة اإلنترنت. ولكن يبدو أن الذين نسبوا هذه "الروايات" إلى السيدة عائشة، كانوا من 
أنصار المذهب الفقهي القائل بأن الحرمة تقع بـ "خمس رضعات"، ردا على الذين قالوا 

 ا إلى السيدة عائشة. بل تقع بـ "عشر رضعات"، ونسبوا ذلك أيض
فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده، عن السيدة عائشة قالت: لقد أ نزلت "آية الرجم" 
 ورضاع الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول اهلل وتشاغلنا

 دخل علينا داجن فأكله!!
ى تحقيق ذلك إال إن الذين أرادوا أن ينالوا من السيدة عائشة، لم يجدوا سبيال إل

توظيف "السند الروائي" لصالحهم، فقد كان "السند الروائي"، قبل عصر التدوين، ي صّنع 
حسب الطلب. لقد كان من السهل جدا أن يفتري الراوي حديثا، ثم يضع له سندا من 

 رواة مشهود لهم بالعدالة والضبط، والمسألة مشهورة ومعروفة لعلماء الجرح والتعديل!!
لبخاري في صحيحه، عن عمر بن الخطاب: "إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب روى ا -

اهلل: أن ال ترغبوا عن آبائكم فإّنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: "إّن كفرًا بكم أن 
 ترغبوا عن آبائكم"!!

هذه اآلية تسمى "آية الرغبة"، وي دعى أنها سقطت من كتاب اهلل، وهي تحمل دليل 
 اتها!! وضعها في ذ

نما تعدتها  "األحاديث"ولم تقف آليات وضع  عند حد التشكيك في اآليات القرآنية، وا 
 إلى السور، فقالوا: 
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إن هناك سورا كاملة نسخت من المصحف، كسورة "الحفد"، وسورة "الخلع، وهناك 
هـ[، أحد 122سورتان منسيتان!! والذي يروى هذا هو اإلمام جالل الدين السيوطي ]ت

لمفسرين، وصاحب أهم وأشهر المراجع في "علوم القرآن"، وهو كتاب "اإلتقان"  كبار ا
وصاحب أشهر كتاب في التفسير بالمأثور، أي التفسير حسب ما ورد من "مرويات" 

 منسوبة إلى النبي، وهو كتاب "الدر المنثور".
ر يقول السيوطي في تفسيره، بعد أن فرغ من تفسير سورة الناس، تحت عنوان: "ذك 

 ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد:
أخرج محمد بن نصر عن ابن إسحق قال: قرأت في مصحف أبي بن كعب بالكتاب 

 األول العتيق: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم: قل هو اهلل أحد إلى آخرها. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها. 
 ب الناس إلى آخرها. بسم اهلل الرحمن الرحيم: قل أعوذ بر 

بسم اهلل الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير وال نكفرك، 
 ونخلع ونترك من يفجرك. 

ليك نسعى ونحفد  بسم اهلل الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وا 
 نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. 

لرحمن الرحيم: اللهم ال تنزع ما تعطي، وال ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك بسم اهلل ا
 وغفرانك، وحنانيك إله الحق.

وأخرج محمد بن نصر عن الشعبي، قال: قرأت، أو حدثني من قرأ في بعض 
مصاحف أبي بن كعب، هاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك، واألخرى بينهما بسم اهلل 

 هما سورتان من المفصل، وبعدهما سور من المفصل.الرحمن الرحيم، قبل
نصر عن سفيان قال: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر  نوأخرج محمد ب

هاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك..، واللهم إياك نعبد...!! وأخرج محمد بن نصر عن 
 إنا نستعينك ونستغفرك..!!  ن: اللهم إياك نعبد..، اللهماإبراهيم قال: يقرأ في الوتر السورت

ولن يلتفت إلى قول أنصار الفرقة والمذهبية: إن هذه كانت "أدعية" خاصة بالقنوت!! 
 ماذا؟! ل



185 

 

سور ما جاءت به هذه "المرويات" هو  أنما قاله أئمتهم، من ألن قولهم هذا يكذبه 
ابة مدونة في المصاحف، كسائر سور القرآن، وليست مجرد أدعية دونها الصحكانت 

 على هوامش المصحف!! 
ذا كان هذا النوع من النسخ، نسخ التالوة ونسخ الحكم معا، يعني خلو المصحف  وا 
لى يومنا هذا، من اآليات والسور المنسوخة، فإن هناك سورا موجودة  منذ عصر النبوة وا 
بين أيدينا اليوم قيل أنها لم تكن موجودة في مصحف أول صحابي قرأ القرآن، وكان 

 الصحابة به، وهو عبد اهلل بن مسعود.أعلم 
لقد رفض أنصار الفرقة والمذهبية، والمسلمون جميعا، ما نسب إلى ابن مسعود أنه 
كان يرى "المعوذتين" ليستا من القرآن، لذلك أسقطهما من مصحفه، أي أن مصحف ابن 

 !! مسعود ينقصه سورتان عن المصحف  المتداول بين المسلمين، منذ عصر النبوة
 انيا: ما ُنسخ نصه مع بقاء حكمه:ث

فكيف ي عمل بحكم، مصدره القرآن، ثم ال نجد النص القرآني الدال عليه، بدعوى 
 ولماذا يحذف نص بعينه ويترك غيره؟!  وجوب اتباع مرويات "السنة النبوية"؟!

آية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكاال من اهلل"!! يقولون: إنها نسخت  -
 تالوة، ولكن بقيت حكما، أي يظل حكمها معموال به في الشريعة!!

 ثالثا: ما ُنسخ حكمه مع بقاء نصه:
ولقد ذكر السيوطي في "اإلتقان"، أن اآليات  وهو في ثالث وستِّين سورة!! -

المنسوخة بلغت خمسمائة آية، بل هناك من قال هي غير محصورة بعدد، فقد أكثر 
وا فيه آيًا ليس تنحصر!! وقد رد أبو مسلم، محمد بن بحر الناس في المنسوخ، وأدخل

 نه منسوخ، وذهب إلى إحكامه. إهـ[ على كل ما قيل عنه  311األصفهاني ]ت
هذا حدوث معظم علماء "الحديث" والسؤال الذي سيفرض نفسه: لماذا مع رفض 

ذا ه تالتي حملرويات" ممحو "العلى  هملم يجرؤ أحد منالتحريف لآليات القرآنية، 
  !؟في حماية أصح كتب "الحديث" إلى يومنا هذاهذه "المرويات" لماذا ظلت  !؟المنسوخ

اآلية "مرويات" تشكك في حفظ نصوص " تالتي حمل"الحديث" كتب  ايحرقو  ملماذا ل
دافعون إذا كانوا حقا ي ،عليه السالم، محمدالنبيين خاتم الدالة على صدق "نبوة" " القرآنية

 بسوء؟!، وأن نصوصها لم تمس النبوية" "السنةعن صفاء 
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 إشكال جمع القرآن:
عقل إذا كان "الحديث" النبوي لم يدون في حياة النبي خشية اختالطه بالقرآن، فهل ي

بعد وفاة النبي، ثم أن ي ترك "القرآن" دون جمع، فيختلف المسلمون حول سوره وآياته، 
 ! تظهر "علوم القرآن" لتزيد هذه الخالفات اشتعاال؟

 :خطاب اهلل للنبيفهم نثم كيف 

                                     

                 القيامة 

ذا كان المراد بكلمة "جمعه"و  هذه اآلية هو جمعه في الصدور، وليس في كتاب  في ا 
 فلماذا اختلف الصحابة حول جمع وترتيب السور واآليات بعد وفاة النبي، اختالفا كبيرا؟!

هذا العمل في أول األمر، بعد أن عرضه عليه أبو بكر  "زيد بن ثابت" ولماذا رفض
تفعلون شيئًا لم "كيف وعمر بن الخطاب، وقال لهما، كما ورد في صحيح البخاري: 

 !يفعله رسول اهلل"؟
 قصة جمع القرآن:

أرسل إلي أبو بكر " أن زيد بن ثابت األنصاري قال: :البخاري في صحيحهيروي 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس  :فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال ،وعنده عمر

ني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن إال أن  ،من القرآن فيذهب كثير ،وا 
ني ألرى أن تجمع القرآن ،تجمعوه  . وا 

فقال عمر: هو واهلل  ؟!كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول اهلل قلت لعمر: ،قال أبو بكر
 ورأيت الذي رأى عمر.  ،فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح اهلل لذلك صدري .خير

حدثه أن حذيفة  ،أن أنس بن مالك ،عن ابن شهاب، البخاري في صحيحهويروي 
رمينية وأذربيجان مع أهل رج أوكان يغازي أهل الشام في ف ،بن اليمان قدم على عثمانا

 : فقال حذيفة لعثمان ،فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة، العراق
يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود 

صة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف فأرسل عثمان إلى حف !!والنصارى
  .ثم نردها إليك
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بن اوسعيد  ،وعبد اهلل بن الزبير ،فأمر زيد بن ثابت ،فأرسلت بها حفصة إلى عثمان
وقال عثمان  ،فنسخوها في المصاحف ،وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،العاص

 للرهط القرشيين الثالثة:
فإنما نزل  ،فاكتبوه بلسان قريش ،ت في شيء من القرآنإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثاب

رد عثمان الصحف إلى  ،حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ،ففعلوا!! بلسانهم
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل  ،حفصة

 صحيفة أو مصحف أن يحرق.  
سمع زيد بن ثابت قال: فقدت نه خارجة بن زيد بن ثابت أ قال ابن شهاب وأخبرني

صلى اهلل عليه وسلم  ،قد كنت أسمع رسول اهلل ،آية من األحزاب حين نسخنا المصحف
 ، وهي:فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت األنصاري، يقرأ بها

                                   

          ، فألحقناها في سورتها في المصحفاألحزاب" . 
كيف تكون هناك آيات مفقودة، غير مدونة في الصحف، بعد وفاة النبي والسؤال: 

ري في واكتمال الدين؟! ولماذا لم يدّون هذه اآلية غير خزيمة؟! كيف، وقد روى البخا
عن أنس بن مالك، أن هذه اآلية نزلت في "أنس بن النضر"؟! ألم يكن كتاب التفسير، 

 إجماع الصحابة على سبب نزولها كافيا، العتبارها من القرآن، وتدوينها في مصاحفهم؟! 
ليصل إلى الخالفة الثالثة ، فهل يعقل أن يمر القرآن عبر الخالفة األولى، والثانية

؟! األحزاب، حتى جاء بها خزيمةمن سورة  [13]اآلية حابة اختفاء دون أن يكتشف الص
  !؟عند جمع عثمان للمصحف آيات أخرىاختفاء عدم فمن يضمن إذن 

لماذا ظلت ف ،خليفة األولال بالجمع األول الذي أشرف عليهوعلى فرض تسليمنا 
ولم يقم ر، ثم عند حفصة بنت عم ،عند عمرثم  ،حتى توفاه اهلل هعندمبعثرة الصحف 

حتى جاء  ،ال يتجاوزون خطه ورسمه، مصحف واحدجمع المسلمين على أحد منهم، ب
 ، أو حرقها؟!لغى المصاحف األخرىأ، و هو بهذا العملقام ف هـ[15]عثمان بن عفان 

ذا كانت مصاحف الصحابة قد أحرقت في خالفة عثمان، فكيف  عصر في  ظهرتوا 
حافظوا على الصلوات والصالة  :عائشة في مصحفقال إنه قرأ هشام بن عروة، الذي 

 صاحب كتاب المصاحف. ا يروي هـ[، كم246، وقد توفى عام ]وصالة العصر ىالوسط
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 آلية جمع القرآن:
قال: وكان الناس يأتون زيد بن  ،عن الليث بن سعديروي السيوطي في "اإلتقان"، 

ن آخر سورة براءة لم ، ثابت فكان ال يكتب آية إال بشاهدي عدل يجدها إال مع خزيمة وا 
فقال: اكتبوها فإن رسول اهلل جعل شهادته بشهادة رجلين  ،ذي الشهادتين ،بن ثابتا

 !!فلم يكتبها ألنه كان وحده "آية الرجمـ "ن عمر أتى با  و ، فكتب
لقد جاء عمر بن الخطاب بـ "آية الرجم" ولم تقبل منه، ال لشيء إال ألنه كان وحده 

نها حذفت من إ"آية الرجم" ن سخت تالوة وبقيت حكما، أي  يقولون إننفسه وفي الوقت 
المصحف، ولكن حكمها باق، فما هذا التناقض؟! كيف يأتي عمر بن الخطاب بآية 

 قرآنية لتكتب في المصحف، وهو ال يعلم حتى وقت جمع القرآن أنها نسخت تالوة؟!! 
" رجل ادة رجلينمنزلة شهن الذي شهد بأن "شهادة خزيمة بأثم هناك إشكال أكبر: 

واحد هو "زيد بن ثابت"، وقد قبلت اللجنة المشرفة على جمع القرآن قبول روايته، وهو 
 واحد، فلماذا لم تقبل أيضا "آية الرجم" من عمر بن الخطاب؟! 

ذا كانت مسألة جمع القرآن قد قامت على شهادة "الشهود"، فما المشكلة أن يأتي  وا 
توفوا ورسول اهلل ال يعلمهم، أن يأتوا بشاهدين على أن المنافقون، وهم كثر، ومنهم من 

 ما كان معهم من آيات مفتراة، قد سمعوها من فم رسول اهلل؟!! 
ثم انظر كيف كان "زيد بن ثابت" يجمع القرآن. يقول زيد، كما يروي البخاري في 
صحيحه: "فتتبعت القرآن أجمعه من "العسب"، و"اللخاف"، و"صدور الرجال"، حتى 

 :دت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة األنصاري، لم أجدها مع غيره، وهيوج
ِنت مْ " ل ْيِه م ا ع  اءك ْم ر س وٌل مِّْن أ نف ِسك ْم ع ِزيٌز ع  ". وفي رواية أخرى أن اآلية التي فقدها ل ق ْد ج 

 ؟!هل هي في التوبة أم في األحزابكانت من سورة األحزاب!! ف
 يد النخل. العسب: جمع عسيب، وهو جر و 

 الرقاق. واللخاف: جمع لخفة وهي صفائح الحجارة 
 ومن المواد التي ورد ذكرها في روايات أخرى: 

 الرقاع: جمع رقعة وهي القطعة من النسيج أو الجلد. 
 واألدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. 

  .و عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوانواألكتاف: جمع كتف وه
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جعلت الروايات" التي دثون، المدافعون عن "السنة النبوية"، هذه المح بلكيف ق  ف
هذه النبي قبل أن يعلم صحابته مواضع وقد توفي القرآن متناثر اآليات، مبعثر السور، 

ليست هذه "الروايات" هي التي تعطي أعداء اإلسالم أالسور؟! هذه وترتيب  ،اآليات
 آن؟!الفرصة ليطعنوا في اإلسالم، ويشككوا في القر 

روى البخاري عن الزبير بن العوام قال: "أتى الحارث بن خزيمة بهاتين اآليتين من 
، فقال أشهد أني سمعتها من رسول اهلل، ووعيتها. فقال عمر: وأنا أشهد آخر سورة براءة

لقد سمعتها. ثم قال: لو كانت ثالث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا آخر سورة 
 في آخرها"!!  امن القرآن، فألحقوه

آيات السور باجتهادهم!! وقال أيضا:  يؤلفونقال ابن حجر: ظاهر هذا أنهم كانوا 
 .كان القرآن كله كتب في عهد النبي لكن غير مجموع في موضع واحد وال مرتب السور

 كمامانع أن يزيد عبد اهلل بن مسعود وينقص في اآليات، ال ماكذلك، ف ما دام األمرو 
 كان يقرأ:ه أنه عنروى البخاري 

أ مَّا السَِّفين ة  ف ك ان ْت ِلم س اِكين  ي ْعم ل ون  ِفي اْلب ْحِر ف أ ر دت  أ ْن أ ِعيب ه ا "قوله تعالى:  -
ذ  ك لَّ س ِفين ٍة غ ْصًبا ِلٌك ي ْأخ  ك ان  و ر اءه م مَّ  . [01]الكهف" و 

ك ان  هكذا: " ِلكٌ  أمامهمو  ذ  ك لَّ س ِفين ٍة  مَّ  "!!غ ْصًبالحة صاي ْأخ 
و أ مَّا اْلغ الم  ف ك ان  أ ب و اه  قوله تعالى: " أن ابن عباس كان يقرأ: روى البخاريو  -

ك ْفًرا ِشين ا أ ن ي ْرِهق ه م ا ط ْغي اًنا و   . [10]الكهف "م ْؤِمن ْيِن ف خ 
 "!!أ ب و اه  م ْؤِمن ْينِ  وكان كافراً  و أ مَّا اْلغ الم  ف ك ان  هكذا: "

، حيث قال: على كتابة آية من سورة البقرة هضاالزبير اعتر البخاري عن ابن  روىو  -
ون  أ ْزو اًجا"قلت لعثمان بن عفان: " ي ذ ر  فَّْون  ِمنك ْم و  قد نسختها اآلية  [140]البقرة "و الَِّذين  ي ت و 

 و تدعها؟! قال: يا ابن أخي، ال أغير شيئًا منه من مكانه"!!أاألخرى، فلم تكتبها 
كان يريد أن يكتب "آية الرجم" في أنه عمر بن الخطاب روى البخاري عن و  -

نزل اهلل "آية الرجم"، فقرأناها أ"كان مما قال:  المصحف ولكن الصحابة رفضوا!!
وعقلناها ووعيناها، رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال 

 جد "آية الرجم" في كتاب اهلل"!!بالناس زمان أن يقول قائل: واهلل ما ن
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كانت موجودة في صحيفة ضمن آيات نها إقيل  ،أن "آية الرجم" هذهمن الغريب، و 
 "الداجن"!! والداجن هو: كل مستأنس في البيوت من حيوان وطير.أكلتها منسوخة، 

 هـ[ في "اإلحكام في أصول األحكام": 456ابن حزم ]تيقول 
 "الداجن"وا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منها أن وقد غلط قوم غلطا شديدا، وأت"

أكل صحيفة فيها آية متلوة، ومنها أن قرآنا أخذه عثمان بشهادة رجلين، وشهادة واحدة 
ومنها أن قراءات كانت على عهد رسول اهلل أسقطها عثمان، وجمع الناس على قراءة 

  اهـ." ومن اعتقاده ،وهذا كله ضالل نعوذ باهلل منه واحدة.
إفك وكذب وفرية، ولعن اهلل من جوز هذا  "الداجن"فصح أن حديث وقال ابن حزم: "

أو صدق به، بل كل ما رفعه اهلل تعالى من القرآن فإنما رفعه في حياة النبي، قاصدا إلى 
  " اهـ.إن كان غير منسي، أو ممحوا من الصدور كلها ،رفعه، ناهيا عن تالوته

حول مدى صحة حديث "الداجن"، وهل تغير  ،قائموبصرف النظر عن الصراع ال
، فإن ما يدعو إلى األسى واألسف هو قيام كبار دعاة القصةموقف ابن حزم من هذه 

في وذلك وعلماء "أهل السنة"، بنشر هذه القصة على منابر الدعوة المحلية، والفضائية، 
"الناسخ والمنسوخ"، هذا إطار حملة الدفاع عن "السنة النبوية"، وعن "علوم القرآن"، وعن 

 !!علم بهعلى على من يريد فهم القرآن، أن يكون  ونالعلم المفترى، الذي يشترط
 فرية النسخ وجمع القرآن:

عن أبي األسود ظالم بن عمرو، قال: ب عث  أبو موسى في صحيحه، مسلم، روى 
ن، فقال: أنتم األشعري إلى ق ّراء أهل البصرة، فدخل عليه ثالثمائة رجل قد قرءوا القرآ

وقّراؤهم، فاتلوه وال يطولن عليكم األمد، فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب  خيار أهل البصرة،
  .من كان قبلكم

نا كنا نقرأ سورة كنا نشبِّهها في الطول والشدة ببراءة فأْنسيت ها، غير أّني قد حفظت  وا 
يمأل جوف ابن آدم إال  وال لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثامنها: "
وكّنا نقرأ سورة كّنا نشّبهها بإحدى المسبِّحات، فأنسيتها غير إّني حفظت منها:  !! "التراب

فتكتب شهادة في أعناقكم فت سألون عنها يوم  ،تفعلونيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال "
[ من 1بدأت به اآلية ]" ومعلوم أن الجزء األول من هذه اآلية المفتراة هو الذي القيامة

  !![1أ ي ه ا الَِّذين  آ م ن وا ِلم  ت ق ول ون  م ا ال ت ْفع ل ون  ] ي ا" سورة الصف، حيث يقول اهلل تعالى:
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هـ[، فهل إشكاالت 51هـ[، وقيل ]41والسؤال: لقد توفي أبو موسى األشعري عام ]
بجمع زيد بن  تحسمقد تكن وشبهات جمع القرآن، وما نسخ من آياته وما لم ينسخ، لم 

 ثابت، وال بالرسم العثماني، وظلت قائمة حتى منتصف القرن األول الهجري؟!! 
ثم على فرض أن هناك آيات نزلت لفترة زمنية مؤقتة، ثم أنساها اهلل تعالى المسلمين 

بعد وفاة الرسول، فكيف يتذكرها  ،الخالدةنصوص "آيته القرآنية" بال تختلط  حتى
 على الناس من جديد، لتصلنا اليوم بهذه الصورة المؤسفة؟!!عيدون نشرها يثم  ،الصحابة

يقول ابن عبد البر في التمهيد: "عن مجاهد قال: كانت األحزاب مثل سورة البقرة، أو 
فإذا سألت  كثير، ولم يذهب منه حالل وال حرام"!! أطول، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن

ير هذا القرآن الكثير الذي ذهب يوم مسيلمة؟! المتخصصين في "علوم القرآن": فما مص
 قالوا: هذا مما نسخت تالوته!!

ولقد أخرج اإلمام أحمد، عن أبي بن كعب أنه قال: "كم تقرؤون سورة األحزاب؟ قلت: 
وفيها "آية الرجم"!! قال  نها لتعادل سورة البقرة،ا  و  وسبعين آية. قال: قط، لقد رأيتها ثالثا

 الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكاال من اهللجم؟! قال: "وما آية الر  زّر: قلت

 "!!واهلل عزيز حكيم
ثم انظر وتدبر ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب 
خطب فقال: إن اهلل بعث محمدا، صلى اهلل عليه وسلم، بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان 

ني م"، فيما أنزل عليه "آية الرج فقرأناها، ووعيناها، ورجم رسول اهلل، ورجمنا من بعده، وا 
حسبت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب اهلل، فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها اهلل، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا 

اهلل، لوال أن يقول الناس زاد عمر في  إن قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم
 كتاب اهلل عز وجل لكتبتها!!

فما الحكمة أن تنزل آية قرآنية بعقوبة رجم الزناة، ويتلوها رسول اهلل على صحابته  
الحكمة  ام ثم هذه العقوبة؟!!الدليل الوحيد على  وهي أي ترفع من المصحف، ،ثم ت نسخ

وبعضه على حجارة  ،ا وهناك، بعضه في رقاعهن امبعثر في إظهار القرآن بأنه كان 
وبعض آخر مدّون على عظام أكتاف اإلبل؟! وهل يعقل أن يكون سبب جمعه هو 
الخوف من ضياعه بموت كثير من حفظته في حرب اليمامة؟! وهل يفهم من ذلك أنه 

 لو لم يمت هؤالء لظل القرآن مبعثرا إلى يومنا هذا؟!
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شكال آخر ال يقل خطورة عما سو  كيف ال يعلم ابن مسعود، وهو من هو، ما بق!! ا 
طلبا من  ماهما مجرد دعاء يستعان بهال؟! أم إذا كانت الفاتحة والمعوذتان من القرآن أم 

 ينقل السيوطي في "اإلتقان في علوم القرآن"، عن الفخر الرازي، قوله: اهلل الشفاء؟!
سورة الفاتحة والمعّوذتين  "نقل في بعض الكتب القديمة أّن ابن مسعود كان ينكر كون

إّن النقل المتواتر كان حاصاًل في  من القرآن، وهو في غاية الصعوبة: ألّنا إن قلنا:
 عصر الصحابة، يكون ذلك من القرآن، فإنكاره يوجب الكفر!!

ن   قلنا: لم يكن حاصاًل في ذلك الزمان، فيلزم أّن القرآن ليس بمتواتر في األصل.وا 
لظّن أّن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل، وبه يحصل قال: واألغلب على ا

 الخالص عن هذه العقدة"!! 
ن الفاتحة والمعّوذتين ليستا من عن قول ابن مسعود إ ابن حجرانظر دفاع ثم 

عنه: أّنه كان ال يكتب  ،أحمد وابن حّبانروى السيوطي في اإلتقان، عن  فقدالقرآن!! 
 المعّوذتين في مصحفه. 

ج عبد اهلل بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق وأخر 
بن االرحمن بن يزيد النخعي، قال: كان عبد اهلل  األعمش عن أبي إسحاق عن عبد

 مسعود يحّك المعّوذتين من مصحفه ويقول: إّنهما ليستا من كتاب اهلل!!
والطعن في الروايات ابن حجر: "فقول من قال إّنه كذٌب عليه، مردود، قال ثم 

 والتأويل محتمل"!! ،الصحيحة بغير مستند ال يقبل، بل الروايات صحيحة
لمصلحة من ينقل لنا "المصدر الثاني للتشريع" مثل هذه "الرويات"، حتى وأنا أقول: 

 ولو كانت ضعيفة أو موضوعة؟! 
ن، وكبار باسم أم المؤمنين عائشة، والخلفاء الراشدي في هذا السياق، ،ولماذا يزج

 ؟!وعلى رأسهم العبادلة: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود الصحابة،
االنتصار للمذهب الشيعي على حساب المذهب السني، في المطلوب هو كان هل ف

 ؟!جمع القرآنمسألة 
أعلم الناس بكتاب اهلل، وهو كان بن أبي طالب اأمير المؤمنين علّي وهل صحيح أن 

"أنا أن رسول اهلل قال: و ا نزلت آية إاّل وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت"!! القائل: "واهلل م
 !!؟وعلّي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها" ،مدينة العلم
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 وجمع القرآن  "الشيعة"
نه بعد وفاة النبي، عليه السالم، جلس علّي في بيته حتى جمع القرآن أالشيعة  ويرى

وحمله للناس على  المصحف، فرغ من جمعحتى أشهر  مض ستةتفي مصحف، ولم 
في صحابة ، ففكر ال"القراء"التي قتل فيها سبعون من  ،حرب اليمامةثم حدثت  بعير.

وذهاب  "،القراء"وفناء  ،جمع السور واآليات في مصحف خوفا من حدوث حرب أخرى
 !! القرآن على أثر موتهم

زيد "قيادة بمن قراء الصحابة جماعة  ولقد استقر الرأي على إسناد هذه المهمة إلى
 سالمي.وأرسلوا نسخة منه إلى كل بلد إ ،فجمعوا القرآن"، بن ثابت

ي خالفة عثمان حول قراءة القرآن حسب لهجات القبائل المختلفة لقد حدث خالف فو 
على رسم واحد  مصحفكتابة الفأمر ب ،التحريف والتبديل نالقرآن مفخاف عثمان على 

 مام".إل"مصحف اـ بالمصحف  وسمي هذا ،مصارألخ الموجودة في اكل النسوحرق 
 هل البيت، وال أحتى أيام خالفتهولم يعترض علّي بن أبي طالب على المصحفين، 

!! الثانيال في ول و ألفي الجمع اال يشركوه على الرغم من أن الصحابة لم بعد وفاته، 
 .المذهبي بين الفريقينحالة التخاصم  ،إن صحت ،تظهروالحقيقة هذه إشكالية 

أخرج ابن أبي داود في كتاب "المصاحف"، عن  األشعث عن محمد بن سيرين قال: 
لما توفي النبي، صلى اهلل عليه وسلم، أقسم علي  أن ال يرتدي برداء إال لجمعة، حتى 
يجمع القرآن في مصحف، ففعل، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام، أكرهت إمارتي يا أبا 

 ، فبايعه ثم رجع". ةقال: ال واهلل، إال أني أقسمت أن ال أرتدي برداء إال لجمعالحسن؟! 
ابن أبي داود ويرد "أهل السنة" على هذه الرواية، فيقول ابن حجر: "وأما ما أخرجه 

لما مات رسول اهلل آليت أن ال  علّي:قال  قال:ابن سيرين، في "المصاحف" من طريق 
 النقطاعه فإسناده ضعيف .حتى أجمع القرآن، فجمعه ردائي إال لصالة جمعة يآخذ عل

وعلى تقدير أن يكون محفوظا، فمراده بجمعه حفظه في صدره!! ثم قال: والذي وقع في 
 بعض طرقه: "حتى جمعته بين اللوحين"، هو و ْهٌم من راويه"!!

المقصود بجمع بأن بكالم السيوطي في "اإلتقان"،  ،ويرد "الشيعة" على "أهل السنة"
هو جمع آياته وسوره، وليس فقط حفظه في الصدر، كما  ،للقرآنبن أبي طالب علّي 

 فيقول: ذكر ابن حجر،
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"قلت قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضائله حدثنا هودة بن خليفة 
حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر، قعد علي 

ته، فقيل ألبي بكر: قد كره بيعتك!! فأرسل إليه، فقال: أكرهت بن أبي طالب في بي
؟! قال: رأيت كتاب اهلل يزاد فيه، فحدثت نفسي بيعتي، قال: ال واهلل. قال: ما أقعدك عني

 أن ال ألبس ردائي إال لصالة حتى أجمعه، قال له أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت"!!
أهل السنة[ عن مصحف علّي هو  يقصدونولعّل إعراض القوم ]: "الشيعة" يقولو 

!! ويستدلون على موقف إياهالسبب في قدح ابن حجر ومن تبعه في الخبر الحاكي 
"أهل السنة" التخاصمي من علّي وأهل بيته، بعدم إشراكهم في جمع القرآن، ال في عهد 

 أبي بكر وال في عهد عثمان؟!!
 بين عهود أبي بكر، وعمربمراحل،  ويتساءل "الشيعة": إذا كان جمع القرآن قد مر

 وعثمان، فما الدليل على أن الجمع األخير لم يكن أيضا ناقصا كالذي سبقه؟!!
فقد أخرج أبو داود، في كتاب المصاحف، عن أبي الشعثاء قال: كنا جلوسًا في 
المسجد وعبد اهلل بن مسعود يقرأ، فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد، وقراءة أبي 

ألمرته بجعلها  ،يعني عثمان ،! واهلل إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنينموسى األشعري؟!
 قراءة واحدة. قال: فغضب عبد اهلل، فقال لحذيفة كلمة شديدة، قال: فسكت حذيفة!!

الوليد بن عقبة في حلقة فيها وعن يزيد بن معاوية: قال إني لفي المسجد زمن 
 ف: حذيفة، وليس إذ ذاك حجزة وال جالوزة إذ هتف هات

فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة، ومن كان يقرأ  أبى موسى قراءةمن كان يقرأ على 
  فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد اهلل!! عبد اهلل بن مسعود قراءةعلى 

واختلفا في آية في سورة البقرة: فقرأ فريق "وأتموا الحج والعمرة للبيت"، وقرأ آخر ما 
ذي بين أيدينا اليوم "وأتموا الحج والعمرة هلل". فغضب حذيفة هو مدون في المصحف ال

 واحمرت عيناه، ثم قام، فقال:
ما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم!! ،أي عثمان ،إما أن تركب إلى أمير المؤمنين  وا 
رسول اهلل في قراءة القرآن يختلفون بعد وفاة صحابة الويتساءل "الشيعة": هل كان 

الخليفة الثالث عثمان بن عفان، على مصحف استوجبت أن يجمعهم التي بهذه الصورة، 
 وقراءة واحدة؟!  ،واحد
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تتعصب لقراءة ابن مسعود، وجماعة تتعصب لقراءة أبي منهم جماعة  تكانلماذا و 
 هم وبين، حتى آل األمر إلى التناحر والتخاصم بين..موسى، وجماعة لقراءة أبي الدرداء

 ء"؟!"القراأنفسهم، وبينهم وبين 
من القرآن!! إنهم يريدون إيصال النيل " رواياتيريد واضعوا مثل هذه "الكيف تدبر 

قد كمروياتهم، ف ،رسالة إلى الناس مفادها أن هذا القرآن لم يكن محفوظا من اهلل تعالى
 على مرأى ومسمع من كبار الصحابة!! ،وي نقص منه ،كان ي زاد فيه

 : أنني أرى وخالصة القول
هو باعتباره بين أيدينا اليوم،  كتاب اهلل، الذيب اإليمانيقوم على  لمرءإسالم ا إن

أنزله اهلل الكتاب الذي وأنه عليه السالم،  محمد، اهلل "اآلية" الدالة على صدق نبوة رسول
 .قبل وفاته ،بنفسهوراجع ترتيب سوره وآياته ، تحت إشرافهد ّون على رسوله، و 

أو  جمعهحفظه، سواء بفي ، الكرام هلصحبوال  م،، عليه الساللرسول اهلل وروال د
 ؟!القرآنية" اآلية" "،الرواية"أن تحكم ألنه يستحيل كما ذكرت "الروايات"، ترتيب سوره، 

 "الرواية" ال تحكم "اآلية":
ذلك أراد لهم اختلفوا، ال ألن اهلل ولكنهم ضلوا و  ،أمة واحدةعلى الحق كان الناس لقد 

  ، يتخذ قراره بكامل إرادته.حراإلنسان أن يخلق ا اقتضت تهمشيئ ولكن ألن
غواء  ،فتنة الهوىمن  الناس ونحذر ي ،الرسل مبشرين ومنذريناهلل تعالى رسل أولقد  وا 
بعادهم عن صراط ربهم المستقيمليل نهار الذي يعمل  ،الشيطان  . على إضالل الناس، وا 

                        

                                 

                               

          البقرة 

فتفرقوا وتخاصموا "الرواية"، ، واتباع "اآلية"لقد نجح الشيطان في إقناع الناس بهجر 
 .، فتدبرةواحدفرقة أتباع  مأ ،مختلفةفرق أتباع كانوا أسواء  بعضهم بعضا، وقاتل

"                     " 
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وتزيل ما فيها من أمراض الشرك  ،لقد جاءت اآليات البينات لتؤلف بين قلوب الناس
 .، التي تعمل على تخاصمهم وتقاتلهم. والنفاق والبغي والحقد.

 ومن اتبعوهم ،فهل استطاعت "اآلية القرآنية"، بعد وفاة رسول اهلل، أن تحمي صحابته
، من أن يعودوا إلى ما إياهمتحذير اهلل على الرغم من من التفرق والتخاصم والتقاتل، 
 كانوا عليه قبل إسالمهم؟! فتدبر.

                             

                                    

                                    

                 آل عمران  
 :، بعد مجيء "البينات"محذرا من التفرق واالختالف ثم قال تعالى بعد آية واحدة،

                                 

  آل عمران 

 من الفرقاتباع "الروايات"، واألمة الواحدة خير عاصم من  "اآليات"إن اتباع 
، فإذا حدث فيهااالختالف ين خير من واالجتماع على نصوص الدالمختلفة،  والمذاهب

 !!تفرق واختالف، فهذا يعني وجود خلل في االتباع
 فمن أين جاء الخلل الذي قضى على وحدة األمة اإلسالمية؟!

إنني لم أجد في كتاب اهلل نصا يفيد أن لرسول اهلل مصدرا تشريعيا مستقال عن كتاب 
إن أعضاء منظومة يكون حاكما عليه!! بل و اهلل، يسير جنبا إلى جنب كتاب اهلل تعالى، 

طريقنا إلى سألناهم: لقد عرفنا بالكتاب والسنة، فإذا متمسكون يقولون إنهم  "،اآلبائية"
 "السنة"؟! و الطريق إلى فما ه ،"الكتاب"

وهنا ستظهر أمام كل ذي بصيرة، إشكاالت ما اصطلح علماء الفرق المختلفة على 
حسب القواعد والشروط، التي أقام عليها منظومته  وسمه باسم "السنة النبوية"، كل  

 :علمن" أن جدلية اآلية والرواية"ث عن يحدفي سياق الالروائية!! لذلك كان من الضروري 
  ، التي جاءت مجملة في "اآلية القرآنية"؟!!الصالةأحكام "الرواية" بّينت حقا هل 
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 أحكام الصالةو  "الرواية"
الدور أبين ق الحديث عن جدل "اآلية" و"الرواية"، أن ، في سيالقد كان من الضروري

"الرواية" في تدعيم أزمة التخاصم بين أتباع الفرق والمذاهب المختلفة الذي قامت به 
أدائها األمر ب جاءالتي و "الصالة"، بإلقاء الضوء على بعض المسائل المتعلقة بأحكام 

التي قامت عليها العامة ركان ألوالقواعد اجاء القرآن بلقد  .القرآن الكريممجمال في 
 فريضة الصالة، يقول اهلل تعالى: 

 :عن هيئة الصالة

                                   

                         البقرة  

                    

                        التوبة 

                            

       احلج 

  وعن مواقيت الصالة:
نية ليعلم المصلي، عند قيامه إلى لقد جاءت مواقيت الصالة مرتبطة بعالمات كو 

 الحامد الساجد لخالقه اهلل عز وجل.  ،الصالة، أنه جزء من هذا الكون المسبح

                               

   وده 

                          

     اإلسراء 

 الصالة، وما يجب أن يصاحبها من تسبيح:مواقيت عن المحافظة على و 

                     البقرة 
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                      النساء 

                                   

                 طه 

 وعن الطهارة، والوضوء، والتيمم:

                               

                      األنفال 

                                

                                 

                              

                                 

                            املائدة 

 وعن صالة الجماعة:

                                  

                              

                                   

                               

                           النساء 

                                

                             

                                   

                  املائدة 
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               اجلمعة 

 عن أسماء بعض الصلوات:و 

                                     

                              

                                 

                        اجلمعة 

 وعن قصر الصالة:

                              

                            البقرة 

                              

               النساء 

 :الصالة ةإقامباب عالقة الكتوعن 

                           األعراف 

نما إقام لم يصرح الصالة، لذلك  ةفيبين القرآن أن المطلوب ليس فقط الصالة، وا 
نما  ،"صلوا"إال بلفظ اإلقامة، فلم يقل األمر بالصالة ب ذلك أن  "،أقيموا الصالة"قال وا 

يفهم منه  "أقم"الصالة، بينما األمر بصيغة هيئة يفهم منه تحقيق  "صل"األمر بصيغة 
 . ومقتضياتها، وعلى رأس ذلك النهي عن الفحشاء والمنكر الصالة اصدتحقيق مقوجوب 

                           

                      العنكبوت 

قامالشيء: جْعل ه يحقق الغرض من وجوده ةإقام إن حقق عني تتالصالة  ة. وا 
داخله االلتزام بأحكام الشريعة يحمل ب اءإال وعمقاصدها في واقع الحياة، وما هيئتها 
  .وعلى رأسها النهي عن الفحشاء والمنكر
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أكلها خمس  يتؤتالتي النهى عن الفحشاء والمنكر ثمرة من ثمرات إقام الصالة، إن 
الصالة، وتالوة كتاب اهلل  ةبين إقام ةوثيقلذلك جاءت العالقة كل يوم.  مرات في
  .يعةمنهج حياة للناس كافة، ملة وشر باعتباره 

                                 

       فاطر 

 الصالة: وامقيمالتي يجب أن يتحلى بها صفات وعن ال

                                  

     

-                

-                     

-            

-                           

-                                 

                        

-                  

-                  

-                   

           املعارج 

ن المتدبر لكتاب اهلل تعالى يجد و   الصالة:من أركان  "الخشوعأن "ا 
                       املؤمنون 

التشهد ، و ختلفوا في حكم غطاء الرأسقبل أن ي "الخشوع"فهل فهم المسلمون معنى 
 ؟! والجهر بالبسملة...، إلى آخر هذه الخالفات الفقهية ،رفع اليدين، و األخير
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فأبطل بعضهم  الفقهية المختلفة، هباالمذتباع عن أإلشكاالت لماذا غابت هذه ا
لى قبلة وهم ، فرعيةمن أجل مسائل  ،صالة بعض يصلون جميعا في مسجد واحد، وا 

لههم واحد، ورسولهم واحد، وكتابهم واحد؟!!واحدة،   وا 
، من قيام وركوع وسجود، وال عدد ركعات، بقدر تهاهيئ فيليست الصالة قضية إن 

. والذين تفرقوا في أحكام الصالة، إلى مذاهب كافة ما هي إقامة للدين في مناحي الحياة
ة مختلفة، مخالفين فقهية متخاصمة، هم الذين تفرقوا في الدين، إلى فرق وطوائف عقدي

 بذلك أمر اهلل تعالى لهم:

                                    

                                  

              الشورى 

ق وا ِفيهِ " :قوله تعالىبالمسلمون عمل فهل  لم يتفرق "؟! أأ ْن أ ِقيم وا الدِّين  و ال ت ت ف رَّ
أحكام الصالة، وكان أتباع كل مذهب ال ي لم يتفرق المسلمون فأ المسلمون في الدين؟!!

 ؟!!يصلون وراء إمام مذهب مخالف لمذهبهم
إلى "مرويات"، وقدسنا األقوال  وحولناحولنا األعمال إلى أقوال، أن  منذ إننا

منذ أن  "اآلية القرآنية"..،نصوص  ىالكتب، وجعلناها حاكمة عل في"المرويات" ودّوناها 
 !!تنا وخيريتها، فتمكن منا عدوناتخلفنا، وضاعت أمفعلنا ذلك 

 تواصل األداء العملي للصالة:
، الذي األداء العملي للصالةالعامة التي قام عليها ن القرآن الحكيم القواعد قد بيّ ل

، بعيدا عن "منظومة التواصل المعرفيتعلمه المسلمون كافة بالتقليد والمحاكاة، عبر "
  .هية المذهبيةالفق خالفاتمنظومة الو  "الروائي"السند 

 ودليل حجية هذا األداء العملي ما يلي:
 كان عدد المسلمين الذين صلوا مع رسول اهلل في عصر الرسالة؟!  كم

  في اليوم الواحد؟! هاكانوا يصلونعدد الصلوات التي وكم 
 هذه الصلوات دون انقطاع؟! األبناء يقلدون اآلباء في أداء الزمان ظل  ثم كم قرنا من

  كيفية الصالة؟!األبناء م يأب أو أم إلى كتاب لتعلوهل لجأ 
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 على مستوى جميع الفرق والمذاهب اإلسالمية؟! ،المصلينالمسلمين كم عدد اليوم، و 
من عصر عبر رحلتها كان من الممكن اختراق هذه المنظومة اإليمانية التعبدية، فهل 
  نا هذا؟!إلى يومالنبوة 

بالتقليد والمحاكاة، ولم يكن المسلمة ها األجيال قد تعلمتللصالة إن كيفيات األداء 
ن سواء دوّ في ذلك، ألنها لم تكن قد ولدت بعد!! ثم فضل أي  كتب المذاهب الفقهيةل

تفاصيل الصالة أم لم يدونوها، فإن المسلمين كانوا فقهاء المذاهب المختلفة، بعد ذلك، 
جيال المسلمة من سيصلون، كما صلى رسول اهلل وصحبه الكرام، وكما صلت األ

  ، وكما سيصلى المسلمون إلى قيام الساعة.مبعده
بالتقليد " معرفيالتواصل تعلمه المسلمون عن طريق "الالفرق بين ما بد من بيان  وال

 ".مذهبيالتواتر تعلموه عن طريق "الما ، بعيدا عن المذاهب الفقهية المختلفة، و والمحاكاة
عبر العصور  التي تواصلت حلقاتهايات األداء معه كيفيحمل  "التواصل المعرفي" فـ

 "المعرفيتواصل ال"جزء من فهو  ،"التواتر المذهبي"أما  .انقطاعمن غير خالف وال 
أتباع فرقة أو مذهب، وكانت محل عبر  التي تواصلت حلقاتهامعه كيفيات األداء يحمل 

  العصور.خالف على مر 
على هيئة معينة ، فهناك من يضعهما إلى وضع اليدين في الصالةمثال إذا نظرنا ف

صحة الصالة  ناتباعا لمذهب معين ورثه األبناء عن اآلباء على مر العصور، وال يروْ 
من أحكام الشريعة المسائل المختلف فيها إال به، فهذا "تواتر مذهبي"، ويدخل فيه كل 

ور "التواصل أما إذا نظرنا إلى المسألة من منظ المختلفة.الفرق والمذاهب أتباع بين 
، فإننا سنقول بصحة الصالة على أية كافة نو المعرفي" العام، الذي يشترك فيه المسلم

 هيئة كان وضع اليدين.
صفحات فإشكاالت "التواتر المذهبي"، في مختلف أحكام الشريعة، كتبت فيها آالف ال
هرت أزمة في المسألة الواحدة، وخير شاهد على ذلك أمهات كتب الفقه المقارن، التي أظ

التخاصم والتكفير بين أتباع المذاهب المختلفة بوضوح!! فانظر مثال ما اختلف حوله 
 ، و"تواتر مذهبيا" بين أتباعهم:الصالة رفع اليدين فيفقهاء المذاهب في مسألة 

يرفعهما حذو منكبيه، ومنهم من  فمنهم من يرفع يديه إلى مستوى صدره، ومنهم من
ين، ومنهم من يضع يديه على صدره، وآخر يضعهما على يرفعهما حذو شحمتي األذن

 عند كل فريق منهم.  "تواتر مذهبيا"بطنه، ومنهم من يسدلهما، وكل ذلك حسب ما 
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فإذا نظرنا إلى هذه المسألة من قاعدة تفعيل النص القرآني، اآلمر بإقام الصالة، مع 
هذه كل أداء من ا يمنع جد في القرآن من نل، فكافة ما "تواصل معرفيا" بين المسلمين

 . " في الصالةالخشوع"مع مبدأ ذلك تعارض تبشرط أال  ،الهيئات
لـ "المرويات" المنسوبة إلى رسول اهلل لخدمة توجهاتهم المذاهب الفقهية توظيف إن 
عمل ال أصل له في شريعة اهلل تعالى فكل لفة "السنة النبوية"، ابعضهم بعضا بمخورمي 
وأجمع على أدائه  ،" بتفصيلهمنظومة التواصل المعرفيءت "وجا ،القرآنأجمله ما 

التي ال يصح أن  ،فهو من األمور المباحة، فهو واجب االتباع، وما عداه ون كافةالمسلم
 خالف نصا قرآنيا.ي ما لمتكون محل خالف بين المسلمين، 

 كتبهات أمالصالة من خالل نا تركنا "التواصل المعرفي" وأردنا أن نتعلم فماذا لو أن
  ؟!نافكيف سيكون حالالمذاهب الفقهية المختلفة، 

  ؟!صلينقد ال إلى درجة أننا ن المسألة ستختلف تماما، وهل صحيح أ
كان من الضروري أن ألقي الضوء على بعض ما حمله تراث هذه المذاهب لذلك 
ق من بيان لما أجمله القرآن من أحكام الصالة، والذي اصطلح علماء الفر المختلفة 

م ّتِخذا أمهات النبوية" المبينة ألحكام القرآن، السنة "والمذاهب المختلفة على وسمه باسم 
 الفرق األخرى.ن إشكاالت ع التهال تقل إشكا ،مرجعا "أهل السنة"كتب 
 أحكام الصالة: "مرويات"

، في أمهات الكتب "الجوامع" على في مسائل الصالة وحدها "المرويات"عدد جاء لقد 
 التالي:النحو 
 [ رواية. 4002] في كتاب كنز العمال بلغت -

هـ[ مرجع شامل يعطي صورة 105حسام الدين الهندي ]ت وكنز العمال لمؤلفه ابن
مرويات قبل عصر التدوين، وكيف كانت األلسن تتوسع  كاملة لما كان متداوال من

 والموضوع.  ،شفاهة، الصحيح منها والضعيف "المرويات"نقل  في
 [ رواية.2041] تهـ[ بلغ142ند اإلمام أحمد ]ت في مسو  -
وابن األثير  [ رواية.2240] تهـ[ بلغ606األثير ]ت البن جامع األصول، وفي  -

  .جمع في كتابه األصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين
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في أي كتاب من كتب الفقه، أو في أي باب من  "المرويات"إن مسألة تحديد عدد 
تصحيح الفي ولمدارس الفقهاء  ،تخضع لوجهات النظر ،كباب الصالةيعة، الشر  أبواب

  !!تضعيف، وفي قبول أو عدم قبول المكرر منها، بطرقه المتعددةالو 
 على النحو التالي: ظاتيكانت مالحوبعد دراسة متون هذه "المرويات"، 

 المالحظة األولى: 
كيفية  كاملة تفصيليةبصورة  يها،مرفوعة إلى النبي مباشرة، يبين فلم أقف على رواية 

على سبيل المثال: فرضت صالة الفجر النبي، قول يوعدد ركعاتها. كأن  ،الصالةأداء 
 !!والعشاء أربعا ،والمغرب ثالثا ،والعصر أربعا ،والظهر أربعا ،ركعتين

 ! كم عدد الكلمات التي أخذها هذا البيان؟كيف أن المسألة ميسرة جدا، فانظر 
 هذا البيان القولي، بهذه الصورة الواضحة المجملة؟! بتدوين  هنبير اهلل لم يأمفهل 

تحدث توال  ،تحدث عن عدد ركعات النوافلت  "مرويات"وجود الغريب كما أن من 
  !!المفروضة الةعن عدد ركعات الص

[ من كنز العمال تقول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 21355الرواية ] -
النار". ورواية أخرى تقول: "رحم اهلل امرأ صلى قبل  عدها حرم علىوأربع ركعات ب
 العصر أربعا". 

[ من كنز العمال تقول: "الوتر ثالث كثالث المغرب". والرواية 21541الرواية ] -
 التي تليها تقول: "الوتر حق وليس كالمغرب". 

نصرة من أجل كمجرد خبر، وجاءت  ،الرواية ذكر فيها أن المغرب ثالثفهذه 
أين النص المشرع ولكن  ،في مسألة عدد ركعات صالة الوتر ،على آخرفقهي مذهب 

 أصال لعدد ركعات صالة المغرب؟!! 
صلى اهلل عليه  ،جامع األصول تقول: سأل رجل نبي اهللمن  [3136الرواية ] -

قال: افترض اهلل  !وسلم، فقال: يا رسول اهلل، كم فرض اهلل على عباده من الصلوات؟
  !؟يءبعدهن من ش عباده صلوات خمسا. قال: يا رسول اهلل هل قبلهن أو لىع

شيئا وال  نيزيد عليه قال: افترض اهلل على عباده صلوات خمسا. فحلف الرجل ال
 ينقص منه شيئا. قال رسول اهلل إن صدق ليدخلن الجنة. 
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 جامع األصول تقول: عن عبد اهلل بن عباس رضي اهللمن  [3131الرواية ] -
عنهما قال: فرض اهلل الصالة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين 

 وفي الخوف ركعة. 
جامع األصول تقول: إن عائشة رضي اهلل عنها قالت: فرض من  [3131الرواية ] -

اهلل الصالة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت صالة السفر على 
ة، قالت: فرض اهلل الصالة حين فرضها ركعتين ركعتين الفريضة األولى. وفي رواي

 الحضر والسفر، فأقرت صالة السفر، وزيد في صالة الحضر. في
وفي أخرى قالت: فرضت الصالة ركعتين، ثم هاجر رسول اهلل، صلى اهلل عليه 
وسلم، ففرضت أربعا وتركت صالة السفر على الفريضة األولى. قال الزهري: قلت 

عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أراد بقوله: كما تأول عثمان، ما  لعروة: ما بال
روى أنه رضي اهلل عنه أتم الصالة في السفر وكان تأويله لذلك أنه نوى اإلقامة بمكة 

 فلذلك أتم.
عن عمر بن الخطاب قال: صالة األضحى  :جامع األصولمن [ 3140الرواية ] -

صالة المسافر ركعتان وصالة الجمعة ركعتان، تمام ركعتان، وصالة الفطر ركعتان، و 
 من غير قصر، على لسان النبي. 

المشار إليها سابقا، حول  ،التي جاءت بها كتب الحديث "ياتاالرو "هذه هي معظم 
 ولنلقي بعض الضوء على موضوع هذه "الروايات":  .عدد ركعات الصالة

من  اأو بعدهالفريضة  هل قبل :لرسولاالرجل : فيها يسأل [3136الرواية رقم ] -
  وليس عن الفريضة!! ،صالة النفلوهذا يعني أن الرجل يسأل عن  ؟!شيء
ن كانت تتحدث عن عدد الركعات :[3131الرواية رقم ] - ن  ،بصيغة تشريعية ،وا  وا 

رسول، إال أنها جاءت فاصلة بين ما هو أربع ركعات وما هو اثنتان وما اللم ترفع إلى 
  فقط!! هو واحدة

هو  وما ،أربعما هو عند المسلمين، عمسبقة على فرض عدم وجود خلفية ذهنية و 
وأيها  ،األربع الصلوات هي فهل يمكن ألي إنسان أن يفهم من هذه الرواية أي ،اثنتان

جميع الصلوات المفروضة التي تؤدى  هي االثنتان؟!! وهل يمكن أن يفهم منها غير أن
 سفر تصلى اثنتين؟!   فيفي الحضر تصلى أربعا فإذا أديت 
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في أول األمر الصلوات  ونيصل واكان ينتخبرنا أن المسلم :[3131الرواية رقم ] -
ها في الحضر، ولم تحدد لنا الرواية تصنيف هذا و ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك أتمكلها 

تباع، فما أهمية أن نعلم اليوم الاإلتمام. فإذا كانت هذه األحاديث تشريعا واجب ا
 لمسلمين األوائل كانوا يصلون الصلوات ركعتين ركعتين؟! ا أن

"أتمها في الحضر" بدون خلفية مسبقة عن عدد الركعات التي تعلمناها معنى وما 
 ؟!! ، وليس عن طريق هذه "الروايات"عبر منظومة التواصل المعرفيبالتقليد والمحاكاة، 

عن عائشة قالت: " :ةفتح عند شرحه هذه الروايالابن حجر في انظر ماذا يقول 
فرض اهلل الصالة حين فرضها ركعتين ركعتين. كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية 

فإنها  ،ق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا اإلسناد إال المغربالكل صالة، زاد ابن إسح
كانت ثالثا. أخرجه أحمد من طريقه وللمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن 

روة عن عائشة قالت: فرضت الصالة ركعتين ثم هاجر النبي، صلى اهلل الزهري عن ع
 عليه وسلم، ففرضت أربعا.

وقعت  "،وزيد في صالة الحضر"فعّين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وقال: 
بالمدينة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة 

مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: "فليس عليكم جناح أن تقصروا رخصة. واحتج  ال
ألن نفى الجناح ال يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول  ،الصالة" من

منه. ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى اهلل عليه وسلم: "صدقة تصدق اهلل بها 
 عليكم". 

تشهد  وبأنها لم ،عائشة غير مرفوعوأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول ثم قال: 
أوال: فهو مما ال  أما ،وفي هذا الجواب نظر .وغيره ،زمان فرض الصالة. قاله الخطابي

مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. وأما ثانيا: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون 
بي آخر مرسل صحابي وهو حجة ألنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي أو عن صحا

 انتهى كالم ابن حجر.  .أدرك ذلك"
مرويات"، وتوظيفها حسب ال": انظر إلى طريقة تعامل علماء السلف مع أقول

رواية غير المرفوعة، أي التي ليست من قول النبي، يجعلونها فال ية!!هبتوجهاتهم المذ
ن كان لم يسمع ، باعتبار أن صحابيمرفوعة إذا كانت موقوفة على  الصحابي وا 

 سمع من النبي!! صحابي مثله النبي فقد سمع من من
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ن أوجه التعارض أقوال الفقهاء حول هذه الرواية، وبيّ  ابن حجروبعد أن استعرض 
الصلوات فرضت ليلة  أن ،وبه تجتمع األدلة السابقة ،والذي يظهر لي بينها، قال:

إال الصبح كما  ،عقب الهجرة ،ثم زيدت بعد الهجرة ،إال المغرب ،اإلسراء ركعتين ركعتين
 :قالت ،روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة

صلى اهلل عليه  ،فلما قدم رسول اهلل ،فرضت صالة الحضر والسفر ركعتين ركعتين
وتركت صالة الفجر  ،زيد في صالة الحضر ركعتان ركعتان ،المدينة واطمأن ،وسلم

 غرب ألنها وتر النهار.وصالة الم ،لطول القراءة
خفف منها في السفر عند نزول اآلية  ،ثم بعد أن استقر فرض الرباعيةوقال: 

قوله تعالى "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة". يؤيد ذلك ما ذكره  يوه ،السابقة
وهو  ،أن قصر الصالة كان في السنة الرابعة من الهجرة ،األثير في شرح المسند ابن

أن نزول آية الخوف كان فيها. وقيل كان قصر الصالة في ربيع  ،ذكره غيره مأخوذ مما
أو نحوه.  ،وأورده السهيلي بلفظه بعد الهجرة بعام ،ذكره الدوالبي ،اآلخر من السنة الثانية

  . اهـوقيل بعد الهجرة بأربعين يوما
رواية  ياتلقد أردت أن أنقل بعض المقتطفات من كالم ابن حجر، لبيان حجم إشكال

من "الروايات" التي يّدعون أنها "األحاديث النبوية" المبينة لما أجمله القرآن من واحدة 
ن  واختالف الفقهاء في روايات"، ال"المتدبر لشروح علماء السلف لهذه أحكام الصالة!! وا 

هذه "الروايات" هي "السنة النبوية" التي تكون يستحيل أن  هيعلم علم اليقين أن ،أحكامها
كل هذه ما ظهرت  ،حكام القرآنأحاديثه المبينة أل ألنه لو دّون رسول اهلل فر منكرها!!يك

 الشروح، وما اختلفوا حول صحتها وضعفها!!
عن  امبلغفي هذه الحالة يكون ألنه  ،غيرهالم ككليس في الدين رسول اهلل  كالمإن 
لذلك مذاهب المختلفة. البالغ عن اهلل ال يخضع لوجهات نظر المحدثين، وفقهاء الاهلل، و 

الذي ثبتت صحة نسبته إلى رسول اهلل نص غير النص  نسب إلىالحذر كل الحذر أن ي  
 .إلى رسولهأو اهلل تعالى، 

على يقين نكون أتي بآية قرآنية من كتاب اهلل، نقال اهلل تعالى، و  :قولنعندما  ناإن
نطقنا به، ألن المصحف  الدليل على صحة مانطق بكالم اهلل، والمستمع ال يطلب ن ناأن

يشهد بصحته. فهل هذا ما يحدث بالنسبة لألحاديث المنسوبة إلى رسول اهلل، أم يشترط 
 أن يسبق "السند الروائي" قولنا قال رسول اهلل؟! 



218 

 

 المالحظة الثانية: 
الصالة، يستطيع في "كنز العمال"، باب التي جاءت  مرويات"،ال"إن المتدبر لجميع 

إلقام الصالة، باإلضافة إلى عامة قواعد قرآنية أشرنا إليه سابقا من بما أن يستغنى عنها 
 وفي ".منظومة التواصل المعرفي"عبر  ،المسلمين كلكيفية األداء العملي التي توارثها 

  هذه "الروايات":لما يلي حصر 
وفضلهن  ،[: في وجوب الصلوات الخمس21151]إلى  [21151]من الروايات 

وما  ،وستر العورة ،وفي المحافظة عليها ،اسب عليه العبد يوم القيامةوأنها أول ما يح
ال يعلم معظم المصلين عنها شيئا، ومع ذلك  "رواياتهذه "اليقطع الصالة. ومعظم 

ن بالقواعد واألحكام القرآنية يملتزم ما داموا ،وصالتهم مقبولة ،ويقومون الليل ،يصلون
 . اإلشارة إليها ةسابقال

الصالة بما في ذلك الوتر. أوقات [: عن 21613]إلى  [21153] منالروايات 
ليقف بنفسه على  ،[300"، وعددها ]ياتاالرو "كل مسلم لقراءة هذه وأرجو أن يتسع وقت 

النبوية" "السنة حجم األزمة التي وقعت فيها معظم المذاهب الفقهية المختلفة، باسم 
  !!المبينة للقرآن
[: حول هيئات الصالة من قيام وركوع وسجود 21121]إلى  [21614]من الروايات 
كيفية حدث فيها النبي عن تيليس فيها رواية واحدة [، و 111]وعددها  ،وقراءة وتشهد

  له بها على أدائها.مسبق تعين من ال علم مفصلة  تشريعيةورة بصوذلك  ،الصالة
 المالحظة الثالثة: 

ثم  ،رجل مسجد رسول اهلل فصلى: دخل الرواية تقول :عن رواية المسيء في صالته
فرجع فصلى  .فرد عليه النبي وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ،جاء فسلم على النبي

فرده وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع ثالثا  ،كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي
ثم ، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصالة فكبر

ثم  ،ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تيسر معك من القرآن اقرأ ما
 وافعل ذلك في صالتك كلها.، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اسجد حتى تطمئن ساجدا

فأسبغ  ،الصالة وفيه: فإذا قمت إلى .ارجع ،وفيه وعليك السالم ،وفي رواية بنحوه
 ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ، برفك ،ثم استقبل القبلة، الوضوء
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ثم اسجد حتى تطمئن : وزاد في آخره بعد قوله: حتى تطمئن جالسا ،وذكر نحوه
أخرجه الجماعة  .ثم افعل ذلك في صالتك كلها، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ساجدا

ن وما انتقصت م ،"فإذا فعلت هذا تمت صالتك :وزاد أبو داود في رواية له ،الموطأ إال
 هذا فإنما انتقصته من صالتك. 

جاءت  ،الصالةأداء كيفية أشارت إلى التي  الوحيدةالتي هي الرواية  ،فهذه الرواية
يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصالة، على مذهب آخر يرى لتنصر مذهبا فقهيا 

 أقول باختصار:لذلك  وجوبها!!
رسول ف !!وعدد ركعاتها ،فية الصالةال عالقة لها أصال بتعليم كي "الروايةهذه ": أوال

وهذا  ،ورجع الرجل ليصلي "،اهلل قال للرجل في أول األمر: "ارجع فصل فإنك لم تصل
ال ما قال له  ،دليل على أن رسول اهلل يعلم أن الرجل يعلم كيف يصلي  "!!ارجع فصل"وا 

 إال أنه يسيء في صالته. 
عندما الصحابة،  كلالذي تعلمه  ،لليس هو التعليم األو رجل، لافتعليم الرسول إذن 

نما هف رضت الصالة.  تنبيه صاحبها. رسول اهلل فوجب عليه رآها حالة و تصحيح لوا 
أول مرة  الصالةالتي تعلم المسلمون بموجبها  "،الروايةهي "أين ولكن موضوعنا هو: 

 ؟!عندما فرضها اهلل تعالى عليهم
 ةال كتفوا بقراءة أي ،لكيفية الصالةانا نبويا" "بي "الرواية"المسلمون هذه  اعتبر: لو ثانيا

مذهب اإلمام أبي حنيفة. علما بأن هناك هو و  ،غيرها مفاتحة أكانت الأسواء  ،سورة
والالفت للنظر، أن هذه كشرط لصحة الصالة.  ،أخرى توجب قراءة الفاتحة"روايات" 

ال ،ك قرآن فاقرأ: "فإن كان معهكذا الترمذي والنسائي وأبي داودرواها  ة"رواي"ال فاحمد  وا 
 أي يمكن أن تصح الصالة بدون قراءة قرآن!! اهلل وكبره وهلله".

غير هذه الرواية  "،لمسيء في صالتهفي موضوع "ا ،: وردت روايات كثيرةثالثا
منها ما هو مرفوع  ،المجمع عليها من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي

لو تدبرها المسلم لوجدها تخدم  ،اءت بزيادة كلمة أو جملةوكلها ج ،هو موقوف ومنها ما
  فقهي معين!! مذهبصاحب 

وهل بتورك أم بغير  ،فرواية تتحدث عن حدود رفع اليدين. وأخرى عن كيفية الجلوس
صيغ وأخرى عن  ،تورك، مع خالفهم في معنى التورك أصال. ورواية عن الجهر بآمين

 األوسط من عدمه.  والخالف حول وجوب التشهد ،التشهد
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: "جمع طرق هذه الرواية رواية"، إنهال" هشرح هذفي  ،فتحالابن حجر في : يقول رابعا
المتفق  ،القوية والزيادات التي جاءت فيها فلم يذكر فيها صراحة أنه: من الواجبات

والصالة على النبي  ،فيه: التشهد األخير ومن المختلف!! والقعود األخير، عليها: النية
   !!والسالم في آخر الصالة" ،فيه

ورفع  ،ودعاء االفتتاح، والتعوذ، قوله: "وفيه دليل على أن اإلقامةثم نقل عن النووي 
وتسبيحات  ،وتكبيرات االنتقاالت، ووضع اليمنى على اليسرى، وغيره اليدين في اإلحرام
يذكر في  ووضع اليد على الفخذ، ونحو ذلك مما لم، وهيئات الجلوس، الركوع والسجود

 ليس بواجب".  ،الحديث
تتعين  ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: واستدل بالحديث على أن قراءة الفاتحة ال

  .العهدة فيخرج عن ،ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثال
وهو  ،والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد المطلق في هذا الحديث

الذي  ،التيسير بل هو مقيد بقيد ،ألنه ليس بمطلق من كل وجه ،أي مردود عليه ،متعقب
نما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ،يقتضي التخيير  ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب.  ،وا 

 لم تتضح داللته ألن المجمل ما ،وقال بعضهم: هو بيان للمجمل، وهو متعقب أيضا
 .ما قال إلى آخر "في التخيير...ألنه ظاهر  ،وقوله "ما تيسر" متضح

 "التشهد األخير"وبمناسبة ما ذكره ابن حجر من أن من المسائل المختلف فيها 
 أقول: "الصالة على النبى"و

، يرجع إليها في جامع أوال: جاءت المرويات عن صيغ التشهد مختلفة اختالفا كبيرا
بن ، وتشهد الالخطابعمر بن وتشهد ل ،م المؤمنين عائشةأل تشهدفمنها  .األصول
عبد اهلل ول ،جابر بن عبد اهلللو  ،بي موسى األشعريآخر ألو  ،بن مسعودوتشهد ال ،عباس

 غيرهم!!و  ،بن عمرا
تنتهي  ، التي جاءت بها هذه "الروايات"،التشهدولكن الالفت للنظر، أن جميع صيغ 

ن "، فم...: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمددون"وأن محمدا عبده ورسوله"، عند 
 ؟!!هذه الزيادةأين جاءت 

ما ك ،رسول اهلل في التشهد األول ولماذا اختلفوا في وجوب الصالة والسالم على
 الثاني؟! اختلفوا في 
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"الحديث لم  مسألة وجوب الصالة على النبي في التشهد: يقول الشيخ األلباني عن
 ي التشهد األول أيضا.يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصالة عليه ف

وهو الصحيح عند  ،كما نص عليه في كتابه "األم" ،وهو مذهب اإلمام الشافعي
  ".كما صرح به النووي في المجموع... ،أصحابه

ثم قال: كما أن القول بكراهية الزيادة في الصالة عليه، صلى اهلل عليه وسلم، في 
وال برهان عليه  "السنة"له في  صل على محمد" مما ال أصل التشهد األول على "اللهم

 من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي المتقدم: بل نرى أن
 "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد". 

"لم ينفذ أمر النبي" لتقف  :ثم قوله ،مما ال أصل له في السنة"" :انظر إلى قول الشيخ
يرفع فقهي أن كل مذهب و ، لقرآنألحكام االمبينة والمكملة  "على حقيقة مصطلح "السنة

 هذا الشعار دفاعا عن وجهة نظره!! 
ذهب إليه  [ من سورة األحزاب تعقيبا على ما56]لقد ذكر ابن كثير عند تفسيره لآلية 

 نصه:  الشافعي بعدم صحة صالة من لم يصل على رسول اهلل في التشهد األخير ما
مصلي أن يصلي على إلى أنه يجب على ال ،اهللرحمه  ،"ومن ههنا ذهب الشافعي
خالفه  الجمهور على فإن تركه لم تصح صالته، على أن ،رسول اهلل في التشهد األخير
هذه المسألة  فال إجماع في ،وللقول بوجوبه ظواهر الحديث ،وحكوا اإلجماع على خالفه

 واهلل أعلم".  ،ال قديما وال حديثا
هو مخالف لعمل السلف قبله و  ،وقال الخطابي: وال أعلم لما ذهب إليه الشافعي قدوة

وليس فيه الصالة  ،وقال إن التشهد الذي اختاره الشافعي هو تشهد ابن مسعود
النبي، كذلك كل من روى التشهد عن رسول اهلل. أقول: وسبب خالفهم ناتج  على
  ـعدم ورود آية الصالة والتسليم على رسول اهلل في مقام أحكام الصالة. اه عن

باب الصالة على الرسول، أدلة  ،في نيل األوطار ،شوكانيولقد فصل اإلمام ال
بداية من قول: "اللهم صل على محمد  ،بعد التشهد األخير الموجبين للصالة على النبي

 ومما قال: ،رضينوكذلك أدلة المعا ،محمد" وعلى آل
أنه لم يثبت عندي من األدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب وعلى  "والحاصل

 : النبي له سيما مع قول ال ،ثبوته فترك تعليم المسيء للصالةفرض 



212 

 

 :فإذا فعلت ذلك فقد تمت صالتك، قرينة صالحة لحمله على الندب. ويؤيده قوله
ن شئت أن تقعد فاقعد".   قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم، وا 

" الحديث: "قولوا فقوله في وجوبها على اآلل بعد التشهد.وقد اختلف في "وقال: 
لى ذلك ذهب عمر وابنه عبد  ،بعد التشهدى النبي استدل بذلك على وجوب الصالة عل وا 

 منهم مالك  ،عدم الوجوب وأحمد. وذهب الجمهور إلى ،والشافعي ،وابن مسعود ،اهلل
 وأصحابه.  ، وأبو حنيفة

الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. أقول:  قال
  اهـ ."على دليل أن أصحاب النبي كانوا يصلون على النبي كلما ذكر اسمه ولم أقف

[ من سورة األحزاب وتحت عنوان "فضائل 56]آلية اولقد ذكر ابن كثير عند تفسيره 
قال: هذا الحديث   الصالة على النبي ثمفضل  الصالة على النبي" بعض الروايات في

وهو مذهب طائفة من  ،بي كلما ذكروالذي قبله دليل على وجوب الصالة على الن
  العلماء، أي ليس إجماعا.

ثم ال يجب  "مرة واحدة"المجلس وذهب آخرون إلى أنه تجب الصالة عليه في 
ى النبي تجب الصالة عل عن بعضهم أنه يبقية ذلك المجلس، بل تستحب. وحك في
 ثم هي مستحبة في كل حال.  ،امتثاال ألمر اآلية ،العمر مرة واحدة في

ثم قال: كما لم أقف على دليل أن أصحاب النبي كانوا يكتبون الصالة عليه إذا كتبوا 
تحت  ،إال ما ذكره ابن األثير في الكامل ،المسلمينوال على زمن كتابة ذلك بين  ،اسمه

عنوان "ذكر عدة حوادث" قال: وفيها أحدث الرشيد في صدر كتبه الصالة على رسول 
 . اهلل، صلى اهلل عليه وسلم

أنه يستحب لكاتب الحديث أن  ،ويذكر النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم
ن لم يكن ذلك موجودا في األصل  ،يكتب: "صلى اهلل عليه وسلم" عند ذكر النبي، وا 

 الذي ينقل منه. 
[ من سورة األحزاب: "وقد استحب 56]اآلية عند  ،يقول القاسمي في محاسن التأويل

في حديث: "من  يلكاتب الصالة على النبي كلما كتبه. وقد رو أهل الكتابة أن يكرر ا
دام اسمي في ذلك الكتاب".  ما ،لم تزل الصالة جارية له ،صلى علّي في كتاب

 الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح بل عده الحافظ الذهبي موضوعا.  قال



213 

 

كثيرا  ،رحمه اهلل ،أنه رأى بخط اإلمام أحمد بن حنبل ،وقد ذكر الخطيب البغدادي
 اسم النبي من غير ذكر الصالة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلى عليه لفظا. 

عشرة مذاهب في  ،باب الصالة على النبي ،فتحال ولقد ذكر الحافظ ابن حجر في
 اهـ .وقال: هذا حاصل ما وقفت عليه من كالم العلماء ،حكم الصالة على النبي

ة، من الخالف القائم بين أئمة المذاهب الفقهية حول "الصالة والسؤال: هذه مجرد عين
من  [56]على النبي"، فماذا عن السالم؟! وهل السالم هو التسليم؟! لقد أمرت اآلية 

  بـ "التسليم"، فقال تعالى: سورة األحزاب

                                

    األحزاب 

وكيف نفهم هذا  هل يمكن أن يقول المسلم في التشهد: "التسليم عليك أيها النبي"؟!!ف
 "التسليم" في قوله تعالى:

                               

              النساء 

والمذاهب  "األحاديث"كتب إذن فمسألة الصالة والسالم على النبي، الواردة في 
 ضوع بحث مستقل.الفقهية المختلفة، ال عالقة لها بما ورد في هذه اآليات، وللمو 

 الف المروياتن الدارس آلسبق من مالحظات، أ ما يتعلق بما وخالصة القول، في
المشاهد، ألتباع المذاهب عملي األداء الت ل  ق  يالحظ أنها ن   الخاصة بأبواب الصالة،

، وليس ما اتفق على أدائه المسلمون كافة، ونقلته في عصر التدوين الفقهية المختلفة،
مختلفة حسب توجهات "منظومة التواصل المعرفي". لذلك خرجت أمهات كتب المذاهب ال

 ة.الفقهيأصحابها 
لخدمة توجهات المذاهب الفقهية  "السنة النبوية"مصطلح كيف تم توظيف ولبيان 

عند تفسيره قول اهلل تعالى: "ويقيمون الصالة" المختلفة، أنقل ما ذكره اإلمام القرطبي، 
لجمهور، وأنه ال عند ا "سنة"[ من سورة البقرة، قال: إقامة الصالة معروفة، وهي 3اآلية ]

وعلى  "واجبة"إعادة على تاركها. وعند األوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي 
 عن مالك، واختاره ابن العربي قال: وروي ،وبه قال أهل الظاهر ،تركها اإلعادة من
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كما أمره بالتكبير واالستقبال  ،فأمره باإلقامة "،وأقم"ألن في حديث األعرابي  
الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى  فأما أنتم اآلن وقد وقفتم علىوالوضوء. قال: 

 اإلقامة فرض.  وهي أن ،لحديثلروايتي مالك الموافقة 
فذهب األكثر إلى أنه ال  واختلف العلماء فيمن سمع اإلقامة هل يسرع أم ال؟!وقال: 

ن خاف فوت الركعة ،يسرع فال تأتوها تسعون  "إذا أقيمت الصالة :لقوله عليه السالم ،وا 
وما فاتكم فأتموا". رواه أبو هريرة  ،فما أدركتم فصلوا ،وأتوها تمشون وعليكم السكينة

 وأخرجه مسلم. 
فيمشي كما جاء  ،رسول اهلل في كل حال أولى "سنة"قال القرطبي: واستعمال 

ليه صلى اهلل ع ،ومحال أن يكون خبره ،وعليه السكينة والوقار، ألنه في صالة ،الحديث
كذلك  ،أخبر، فكما أن الداخل في الصالة يلزم الوقار والسكون وسلم، على خالف ما

واختلف العلماء فيمن دخل وقال:  الماشي، حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه.
ما "سنة"وركعتا الفجر إما  المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصالة. ، وا 

ما "فضيلة"  . "السنة"الحجة عند التنازع حجة ، و "رغيبة"، وا 
 !!مذهبه أمام المخالف لهتأييد كل فريق ل "السنةكيف توظف ": انظر أقول

 واختلفوا في حكم الجلوس األخير في الصالة على خمسة أقوال: قال: و 
والسالم فرض. وممن قال ذلك  ،والتشهد فرض ،القول األول: أن الجلوس فرض -

رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل الشافعي وأحمد بن حنبل في 
 المدينة وبه قال داود. 

وعليه  ،فال إعادة عليه ،والصالة على النبي ،قال الشافعي: من ترك التشهد األول
ذا ترك التشهد األخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان  سجدتا السهو لتركه. وا 

إال ما خرج بدليل  ،البيان يفتقر إلى ،ا مجملأصل فرضه ألن ،النبي في الصالة فرض
 رأيتموني أصلي".  وقد قال، صلى اهلل عليه وسلم: "صلوا كما

نما ذلك كله  -  "سنة"القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسالم ليس بواجب، وا 
ليه ذهب إبراهيم بن علية، وصرح بقياس الجلسة  مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وا 

لى األولى فخالف الجمهور وشذ، إال أنه يرى اإلعادة على من ترك شيئا من األخيرة ع
 عن النبي قال: حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،ذلك كله. ومن حجتهم
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"إذا رفع اإلمام رأسه من آخر سجدة في صالته ثم أحدث فقد تمت صالته". وهو 
المقتبس وهذا اللفظ إنما  على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب ،ال يصح [حديث]

 يسقط السالم ال الجلوس. 
القول الثالث: أن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد وال السالم بواجب  -

بحديث[ ابن المبارك ]فرضا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. واحتجوا 
ل: إذا جلس أحدكم في النبي قا عن اإلفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف، وفيه أن

 آخر صالته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صالته.
والسالم فرض، وليس التشهد بواجب. وممن قال  ،القول الرابع: أن الجلوس فرض -

هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية. واحتجوا بأن قالوا: ليس شيء 
 رآن. وقراءة أم الق ،من الذكر يجب إال تكبيرة اإلحرام

القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان، وليس السالم بواجب، قاله جماعة  -
حديث[ ابن مسعود حين علمه رسول اهلل ـ ]منهم إسحاق بن راهويه، واحتج إسحاق ب

عليك. قال  وقضيت ما ،وقال له: إذا فرغت من هذا فقد تمت صالتك ،التشهد
أدرجه بعضهم عن زهير في  ،مت صالتكقوله: إذا فرغت من هذا فقد ت ،الدارقطني
وجعله من كالم ابن مسعود!!  ،وفصله شبابة عن زهير ،ووصله بكالم النبي ،الحديث

وشبابة ثقة. وقد تابعه غسان  ،وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي
 ـاه  بي.ولم يرفعه إلى الن ،جعل آخر الحديث من كالم ابن مسعودفالربيع على ذلك،  بنا

 ةستدل بها أيتتصلح ألن  ،: انظر كيف أن رواية "صلوا كما رأيتموني أصلي"أقول
في ما تفعله أن فالنا رأى رسول اهلل يفعل دعوى ب ي،مذهبجماعة على صحة توجهها ال

بذل من ي  حجر عثرة أمام ما  ،المنسوبة إلى رسول اهلل "الرواياتما جعل "وهذا  !!الصالة
 . المختلفة مذاهبأتباع الفرق وال بينقريب تلجهود ل

 واختلف العلماء في وجوب التكبير عند االفتتاح:وقال القرطبي: 
وطائفة:  ،وعبد الرحمن ،واألوزاعي ،وسعيد بن المسيب ،فقال ابن شهاب الزهري

 تكبيرة اإلحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول.
وهو  وأنها فرض وركن من أركان الصالة إيجاب تكبيرة اإلحرام، والصحيح من مذهبه

  ."السنةـ "وعليه الجمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج ب ،الصواب
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اختلف "التي مألت كتب المذاهب الفقهية:  ،تدبر هذه المصطلحاتانظر و : أقول
 يل حالل"قيل حرام وق" ،"اوقيل ليس واجب قيل واجب" ،قيل فرض وقيل سنة"" ،"العلماء

 !!محجوج بالسنة""
الفقه يمثل تمثيال حقيقا ما حملته أمهات كتب ، من خالفات فقهية بيانه،إن ما سبق 

بمذهبه عند تفسير المفسر من خالفات في أبواب الشريعة كلها. كما يبين كيف يتأثر 
المبينة  "السنة النبوية"السؤال: أين نجد من  ل  م  ال ن  آيات األحكام، األمر الذي يجعلنا 

 إن لم نجدها في هذه الكتب المتخصصة؟! والحاسمة لكل هذه الخالفات،
بعض على إشكاالت "الروايات" المبينة ألحكام الصالة، أنقل  وإللقاء مزيد من الضوء

أهم من ، وهو "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" هكتابهـ[ في 515]ت ابن رشدما ذكره 
على  من أراد الوقوفل ،كلهقرأ أن ي  والمطلوب  ،نالمقار الكتب المتخصصة في الفقه 

 :بين أئمة المذاهب الفقهيةأزمة التخاصم المذهبي حجم 
 منها: تفي أقوال الصالة. وفي هذا الفصل تسع مسائل، اختر  ،الفصل األول: أوال
المسألة الرابعة: اختلفوا في قراءة بسم اهلل الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في  -2
جهرا كانت أو سرا، ال في استفتاح أم  ،. فمنع ذلك مالك في الصالة المكتوبةةالصال

 غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. القرآن وال في
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. وقال 

آية من فاتحة في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده  ،الشافعي: يقرؤها وال بد
 الكتاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. 

سورة النمل  أم إنما هي آية من !هل هي آية من كل سورة؟ ،واختلف قول الشافعي
 فروي عنه القوالن جميعا.  !فقط ومن فاتحة الكتاب؟

 وسبب الخالف في هذا آيل إلى شيئين:
 ف األحاديث[. ]يقصد اختالأحدهما: اختالف اآلثار في هذا الباب

 !والثاني اختالفهم: هل بسم اهلل الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم ال؟
 فأما اآلثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها:

 معني أبي وأنا أقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم، فقال: حديث ابن مغفل قال: "س
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فلم أسمع رجال منهم يا بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول اهلل وأبي بكر وعمر 
 عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول.  يقرؤها. قال أبو عمر بن
حديث أنس أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان  منومنها ما رواه مالك 

 رضي اهلل عنهم، فكلهم كان ال يقرأ بسم اهلل إذا افتتحوا الصالة.
نبي فكان ال يقرأ بسم خلف الصليت عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: " قال أبو

اهلل الرحمن الرحيم". فقال أبو عمر: إال أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن 
 :النقل فيه مضطرب اضطرابا ال تقوم به حجة!! وذلك أنه

وي عنه مرفوعا إلى النبي - يذكر عثمان ومن ال  ومنهم من ،ومرة لم يرفع ،مرة ر 
يقول: فكانوا ال  ومنهم من ،ون بسم اهلل الرحمن الرحيمءر يذكره. ومنهم من يقول: فكانوا يق

يجهرون ببسم اهلل الرحمن  يقول: فكانوا ال ومنهم من ون بسم اهلل الرحمن الرحيم.ءيقر 
 :فمنها، المعارضة لهذا [األحاديث]وأما  الرحيم.

فقرأ بسم اهلل الرحمن  ،حديث نعيم بن عبد اهلل المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة
وقال: أنا أشبهكم بصالة  ،وكبر في الخفض والرفع ،وقبل السورة ،لرحيم قبل أم القرآنا

رسول اهلل. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصالة والسالم كان يجهر ببسم اهلل الرحمن 
 سلمة أنها قالت:  حديث أم الرحيم.

ين". فاختالف هذه "كان رسول اهلل يقرأ ببسم اهلل الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالم
ب  اختالفهم في  قراءة بسم اهلل الرحمن الرحيم في الصالة.  اآلثار أحد  ما أوج 

الكتاب وحدها  أم آية من "بسم اهلل الرحمن الرحيم"كما قلنا هو: هل  ،والسبب الثاني
  !أم ليست آية ال من أم الكتاب وال من كل سورة؟ ،أو من كل سورة

أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في  ،لكتابفمن رأى أنها آية من أم ا
 ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة.  الصالة.

 وهذه المسألة قد كثر االختالف فيها والمسألة محتملة. 
 وقع في هذه المسألة أنهم يقولون:  ولكن من أعجب ما"ثم قال ابن رشد: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل؟! ربما اختلف في هل 
  القرآن في سورة النمل فقط؟!أم إنما هي آية من 
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جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل  ويحكون على
عي ألن القرآن نقل تواترا، هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشاف ،نه رسول اهلللبيّ 

 وظن أنه قاطع. 
إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب  :بأن قال ،وأما أبو حامد فانتصر لهذا

 !!ن ذلكرسول اهلل أن يبيّ  على
وشيء غير مفهوم، فإنه كيف يجوز  ،: وهذا كله تخبطهابعد ابن رشد ثم تدبر قول 

نها ليست وا   ،أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع ،في اآلية الواحدة بعينها
بل يقال إن بسم اهلل الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن  .في موضع آخر القرآن من

حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة 
وهي جزء  ،يستفتح بها: مختلف فيه. والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة

  واهلل أعلم. ،فتأمل هذا فإنه بين ،ملمن سورة الن
المسألة السادسة: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود  -1

: "نهاني جبريل عليه السالم أن أقرأ القرآن ، قال رسول اهللفي ذلك قال لحديث عليّ 
قوم  وبه أخذ فقهاء األمصار. وصار ،راكعا وساجدا". قال الطبري: وهو حديث صحيح

 واهلل أعلم.  ،من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري ألنه لم يصح الحديث عنده
 واختلفوا: هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم ال؟! 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة  فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود.
حان ربي العظيم ثالثا، وفي السجود سبحان غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: سب

 عقبة بن عامر.  [حديث]على ما جاء في  ،ربي األعلى ثالثا
حتى يدرك الذي خلفه  ،قال الثوري: أحب إلي أن يقولها اإلمام خمسا في صالته

 ثالث تسبيحات. 
وذلك أن  والسبب في االختالف معارضة حديث ابن عباس لحديث عقبة بن عامر.

ني نهيت أن أقرأ القرآن  ،ابن عباس [حديث]في  أنه عليه الصالة والسالم قال: "أال وا 
راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء 

"لما نزلت فسبح باسم ربك  :فقمن أن يستجاب لكم". وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال
قال:  ،ولما نزلت سبح اسم ربك األعلى ،ركوعكم لوها فيقال لنا رسول اهلل: اجع ،العظيم

 "اجعلوها في سجودكم". 
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ذلك  وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على اهلل. فكره
أنه قال عليه الصالة والسالم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما  مالك لحديث عليّ 

الدعاء". وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا السجود فاجتهدوا فيه في 
وهو مذهب البخاري  ،دعا في الركوع ،أحاديث[ جاء فيها أنه عليه الصالة والسالمـب]

ركوعه وسجوده:  يقول في ،"كان النبي عليه الصالة والسالم :عائشة قالت واحتج بحديث
 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي". 

 "!!السنة"وكذا ما ورد من  ،يفة ال يجيز الدعاء في الصالة بغير ألفاظ القرآنوأبو حن
  ومالك والشافعي يجيزان ذلك. والسبب في ذلك اختالفهم فيه، هل هو كالم أم ال؟!

وفي المختار منه. فذهب مالك وأبو  ،المسألة السابعة: اختلفوا في وجوب التشهد -3
بواجب. وذهبت طائفة إلى وجوبه، وبه قال  إلى أن التشهد ليس ،وجماعة ،حنيفة

 وداود.  ،وأحمد ،الشافعي
وسبب اختالفهم معارضة القياس لظاهر اآلثار. وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه 

وأن التشهد  ،التفاقهم على وجوب القرآن ،األركان التي ليست بواجبة في الصالة بسائر
 فيجب. ،ليس بقرآن

ن رسول اهلل يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من "كا :وحديث ابن عباس أنه قال
يجب  ،مع أن األصل عند هؤالء أن أفعاله وأقواله في الصالة ،يقتضي وجوبه ،القرآن"

 حتى يدل الدليل على خالف ذلك.  ،أن تكون محمولة على الوجوب
فق مما ات   ،وهو أن ما ثبت وجوبه في الصالة ،واألصل عند غيرهم على خالف هذا

ونص عليه. فهما كما  ،إال ما صرح به ،فال يجب أن يلحق به ،أو صرح بوجوبه ،هعلي
 ."ترى أصالن متعارضان

وسبب اختالفهم اختالف ظنونهم في قال: " وبعد أن ذكر ابن رشد صيغ التشهد
ما من هذه األحاديث الثالثة مال  [حديث]األرجح منها، فمن غلب على ظنه رجحان 

كاألذان والتكبير على  ،الفقهاء إلى أن هذا كله على التخييروقد ذهب كثير من  ،إليه
 واهلل أعلم. ،وفي غير ذلك مما تواتر نقله، وهو الصواب ،وفي العيدين ،الجنائز

 :لقوله تعالى ،وقال: إنها فرض ،وقد اشترط الشافعي الصالة على النبي في التشهد
  ".ليه وسلموا تسليمايا أيها الذين آمنوا صلوا ع"
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ب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصالة. وذهب الجمهور إلى أنه التسليم ذه
أن يتعوذ  ،الذي يؤتى به عقب الصالة عليه. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب

ومن  ،ومن عذاب جهنم ،من عذاب القبر ،المتشهد من األربع التي جاءت في الحديث
صلى اهلل عليه  ،والممات، ألنه ثبت "أن رسول اهلل ومن فتنة المحيا ،فتنة المسيح الدجال

كان يتعوذ منها في آخر تشهده" وفي بعض طرقه "إذا فرغ أحدكم من التشهد  ،وسلم
 فليتعوذ من أربع", الحديث خرجه مسلم. ،األخير
 منها: تثماني مسائل، اختر  هاوفي ،التي هي أركان ،الفصل الثاني في األفعال: ثانيا
 ولى: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصالة في ثالثة مواضع: المسألة األ -2

 أحدها: في حكمه. 
 والثاني: في المواضع التي يرفع فيها من الصالة. 

برفعها. فأما الحكم، فذهب الجمهور إلى أنه سنة في  ين ينتهيوالثالث: إلى أ
 قسموا أقساما: أن ذلك فرض، وهؤالء ان أصحابه إلى الصالة. وذهب داود وجماعة من

فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة اإلحرام فقط. ومنهم من أوجب ذلك في االستفتاح 
وعند االرتفاع منه. ومنهم من أوجب ذلك في  ،وعند الركوع: أعني عند االنحطاط فيه

 وعند السجود، وذلك بحسب اختالفهم في المواضع التي يرفع فيها.  ،هذين الموضعين
الذي فيه تعليم فرائض الصالة  ،هريرة ضة ظاهر حديث أبيوسبب اختالفهم معار 

ولم  ،وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له وكبر عليه الصالة والسالم. ،فعلهـل
"أنه  ،وغيره ،صلى اهلل عليه وسلم، من حديث ابن عمر ،يأمره برفع يديه، وثبت عنه

 كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة". 
وسفيان  ،أبو حنيفة ،م في المواضع التي ترفع فيها: فذهب أهل الكوفةوأما اختالفه

وهي  ،إلى أنه ال يرفع المصلي يديه إال عند تكبيرة اإلحرام فقط ،وسائر فقهائهم ،الثوري
 رواية ابن القاسم عن مالك. 

وأهل الظاهر  ،وأبو ثور، وجمهور أهل الحديث ،وأبو عبيد ،وأحمد ،وذهب الشافعي
الركوع: وهو مروي عن  وعند الركوع، وعند الرفع من ،عند تكبيرة اإلحرام إلى الرفع

وذهب بعض أهل الحديث إلى !!! إال أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة ،مالك
 وعند الرفع منه.  ،ودرفعها عند السج
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أهل ومخالفة عمل  ،اختالف اآلثار الواردة في ذلك ،في هذا االختالف كلهوالسبب 
 ة لبعضها. واألحاديث هي: المدين
كان عليه الصالة  عازب "أنه حديث عبد اهلل بن مسعود، وحديث البراء بن -

 والسالم يرفع يديه عند اإلحرام مرة واحدة ال يزيد عليها". 
رفع يديه حذو  ،أن رسول اهلل كان إذا افتتح الصالة ،حديث ابن عمر عن أبيه -

ذا رفع رأسه من الركوع وقال: "سمع اهلل لمن حمده ربنا  ،فعهما أيضا كذلكر  ،منكبيه، وا 
أنه  ،وزعموا ،وكان ال يفعل ذلك في السجود. وهو حديث متفق على صحته .ولك الحمد"

 روى ذلك عن النبي ثالثة عشر رجال من أصحابه. 
"أنه كان  :حديث وائل بن حجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبد اهلل بن عمر -

 جود".يرفع يديه عند الس
على اإلحرام  منهم من اقتصر به، فمن حمل الرفع ههنا على أنه ندب أو فريضة

وهو مذهب مالك  ،وحديث البراء بن عازب ،عبد اهلل بن مسعود حديثترجيحا ل ،فقط
  لموافقة العمل به.

أعني في  ،الموضعين ومنهم من رجح حديث عبد اهلل بن عمر، فرأى الرفع في
الرفع  ومن كان رأيه من هؤالء أن ,واتفق الجميع عليه ،شهرتهالركوع وفي االفتتاح ل

حمل ذلك على الندب.  ،ومن كان رأيه أنه ندب ،حمل ذلك على الفريضة ،فريضة
ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض 

 على ما في حديث وائل بن حجر. 
ما مذهب الجمع.  ثار مذهبين: إمافإذن العلماء ذهبوا في هذه اآل مذهب الترجيح، وا 

على  والسبب في اختالفهم في حمل رفع اليدين في الصالة: هل هو على الندب أو
أفعاله  من أن بعض الناس يرى أن األصل في ،هو السبب الذي قلناه قبل ،الفرض

 .حتى يدل الدليل على غير ذلك ،صلى اهلل عليه وسلم، أن تحمل على الوجوب
وبه قال مالك  ،وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان: فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان

حنيفة. وذهب  وبه قال أبو ،وجماعة. وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى األذنين ،والشافعي
إال أن أثبت ما في ذلك أنه  ،بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر. وكل ذلك مروي عن النبي

عليه الجمهور. والرفع إلى األذنين أثبت من الرفع و  ،كان يرفعهما حذو منكبيه
 ـاه  هر.الصدر وأش إلى
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عن األسباب التي تقتضي إعادة الصالة، وهي مفسدات  المسألة الثانية: -1
إذا  ،اختلف العلماء هل يقطع الصالة مرور شيء بين يدي المصلي :الصالة، قال

 ! أو مر بينه وبين السترة؟ ،صلى لغير سترة
شيء، وأنه ليس عليه اإلعادة. وذهبت  مهور إلى أنه ال يقطع الصالةفذهب الج

 إلى أنه يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب األسود.  ،طائفة
أنه  ،ج مسلم عن أبي ذروسبب هذا الخالف معارضة القول للفعل: وذلك أنه خرّ 

ج مسلم وخرّ  ."األسود "يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب :عليه الصالة والسالم قال
والبخاري عن عائشة أنها قالت: "لقد رأيتني بين يدي رسول اهلل معترضة كاعتراض 

 الجنازة وهو يصلي". 
أو  ،إذا صلى لغير سترة ،وال خالف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد واإلمام

أسا أن يمر يروا ب وكذلك لم مر بينه وبين السترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة.
أقبلت راكبا على أتان وأنا  "لقد :قال ،لثبوت حديث ابن عباس وغيره ،بين يدي المأموم

فمررت بين يدي بعض الصفوف  ،ورسول اهلل يصلي بالناس ،يومئذ قد ناهزت االحتالم
الصف، فلم ينكر علي ذلك أحد وهذا عندهم  فنزلت وأرسلت األتان ترتع ودخلت في

  !!فيه نظريجري مجرى المسند، و 
نما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي، لما جاء فيه من الوعيد  وا 

 ـاه  فيه "فليقاتله فإنما هو شيطان. ،ولقوله عليه الصالة والسالم ،في ذلك
 اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة:  عن سجود السهو قال:و  -3

وفرَّق مالك بين  حنيفة إلى أنه فرض.فذهب الشافعي إلى أنه سنة. وذهب أبو 
السجود للسهو في األقوال وبين الزيادة والنقصان فقال:  السجود للسهو في األفعال وبين

سجود السهو الذي يكون لألفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصالة 
  !!وسجود الزيادة مندوب ،وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب ،هذا في المشهور

في ذلك على  ،عليه الصالة والسالم ،والسبب في اختالفهم: اختالفهم في حمل أفعاله
الوجوب أو على الندب. فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصالة والسالم في السجود 

كما قال عليه الصالة  ،إذ جاء بيانا لواجب ،األصل عندهم إذ كان هو ،على الوجوب
 وني أصلي". والسالم: "صلوا كما رأيتم
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وذلك  ،األصل بالقياس وأخرجها عن ،أفعاله في ذلك على الندبوأما الشافعي فحمل 
نما ينوب عن ندب ،أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض رأى أن  ،وا 

 البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب.
لصالة أكثر من وأما مالك فتأكدت عنده األفعال أكثر من األقوال، لكونها من صلب ا

هي أكثر من فروض األقوال. فكأنه رأى أن  ،الفروض التي هي أفعال أعني أن ،األقوال
ن كان ليس ينوب سجود السهو إال عما كان منها ليس  ،األقوال األفعال آكد من وا 

ليكون سجود  ،بفرض، وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية
  وسجود الزيادة كأنه استغفار ال بدل.  ،بدال مما سقط من أجزاء الصالة ع  رِ النقصان ش  

 : على خمسة أقوالاختلفوا  :قال مواضع سجود السهووعن  -4
فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السالم. وذهبت الحنفية إلى 

لنقصاٍن كان قبل  أن موضعه أبدا بعد السالم. وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود
ن كان لزيادة كان بعد السالم.   السالم وا 

المواضع التي سجد فيها رسول اهلل قبل  في ،وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السالم
السالم، ويسجد بعد السالم في المواضع التي سجد فيها رسول اهلل بعد السالم، فما كان 

 لسالم. من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل ا
يسجد للسهو إال في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول  وقال أهل الظاهر: ال

ن كان ندبا فليس عليه شيء.  ،اهلل فقط  وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وا 
وسجد  والسبب في اختالفهم أنه عليه الصالة والسالم ثبت عنه أنه سجد قبل السالم

  :ابن بحينة عنه أنه قالبعد السالم. وذلك أنه ثبت من حديث 
فقام الناس معه، فلما قضى صالته  ،ثم قام فلم يجلس ،"صلى لنا رسول اهلل ركعتين

وثبت أيضا أنه سجد بعد السالم في حديث ذي اليدين  .سجد سجدتين وهو جالس"
 اثنتين.  المتقدم إذ سلم من

في  ،الحكمأعني الذين رأوا تعدية  ،فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو
إلى أشباهها في هذه اآلثار الصحيحة  ،المواضع التي سجد فيها عليه الصالة والسالم

  ثالثة مذاهب:
 .والترجيح أحدها مذهب الترجيح. والثاني مذهب الجمع. والثالث الجمع بين الجمع



224 

 

واحتج لذلك بحديث  ،فمن رجح حديث ابن بحينة قال: "السجود قبل السالم"
فلم  ،"إذا شك أحدكم في صالته :الثابت أنه عليه الصالة والسالم قال سعيد الخدري أبي

وهو جالس قبل التسليم.  ،وليسجد سجدتين ،فليصل ركعة ،أثالثا أم أربعا ،يدر كم صلى
ن كانت رابعة  ،فإن كانت الركعة التي صالها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وا 

 .فالسجدتان ترغيم للشيطان"
واحتجوا لذلك أيضا  ،جود للزيادة قبل السالم ألنها ممكنة الوقوع خامسةقالوا: ففيه الس

 أنه قال: "إن آخر األمرين من رسول اهلل السجود قبل السالم".  ،بما روي عن ابن شهاب
واحتجوا لترجيح هذا  ،ذي اليدين فقال: السجود بعد السالم حديثوأما من رجح 

أنه عليه الصالة  ،ث المغيرة بن شعبةبحينة قد عارضه حدي الحديث بأن حديث ابن
قال أبو عمر: ليس مثله في  .ثم سجد بعد السالم ،اثنتين ولم يجلس والسالم قام من

رسول اهلل  "أن ،ابن مسعود الثابت [حديثـ ]النقل فيعارض به، واحتجوا أيضا لذلك ب
 وسجد لسهوه بعد السالم".  ،صلى خمسا ساهيا

أن  هم قالوا: إن هذه األحاديث ال تتناقض، وذلكفإن ،وأما من ذهب مذهب الجمع
فوجب  ،والسجود قبل السالم في النقصان ،إنما هو في الزيادة ،السجود فيها بعد السالم

كما هو في هذا الموضع، قالوا: وهو أولى  ،أن يكون حكم السجود في سائر المواضع
 من حمل األحاديث على التعارض.

فقال: يسجد في المواضع التي سجد فيها  ،جيحوأما من ذهب مذهب الجمع والتر 
 على النحو الذي سجد فيها رسول اهلل، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع.  ،رسول اهلل

فكأنه  ،وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول اهلل فالحكم فيها السجود قبل السالم
ولم يِقْس على قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصالة والسالم قبل السالم، 

المواضع التي سجد فيها بعد السالم، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما 
 .سجد فيها
ع لها متغايرة األحكام  ،جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه فمن وج 

ْفٌع للتعارض بين مفهومها هو  .ضرب من الجمع، ور 
فذلك  ،عض، وألحق به المسكوت عنهومن جهة أنه عّدى مفهوم بعضها دون الب

ولم يقس على الذي  ،س على السجود الذي قبل السالمضرب من الترجيح: أعني أنه قا
 بعده. 
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وقصر حكمها على أنفسها وهم  ،وأما من لم يفهم من هذه األفعال حكما خارجا عنها
جاء ف ،فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل ،أهل الظاهر

وذلك أنه اقتصر بالسجود كما  ،ونظر أهل القياس ،نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر
 ه. د  عْ على المواضع التي ورد فيها األثر ولم ي   ،قلنا بعد السالم

هؤالء أدلة  من السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السالم، ولكل واحد دَّ وعّ 
 اب القياس. يرجح بها مذهبه من جهة القياس: أعني ألصح

 : ، هيوالمواضع الخمسة التي سها فيها رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم
 حديث ابن بحينة.  أحدها: أنه قام من اثنتين على ما جاء في

 والثاني: أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين. 
 . مسلمو  والثالث: أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر، خرجه البخاري

 والرابع: أنه سلم من ثالث على ما في حديث عمران بن الحصين. 
 والخامس: السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدرى وسيأتي بعد. 

وكيف عالجتها  ،الصالةهذه نظرة سريعة إلى بعض المقتطفات، من بعض مسائل 
رن، "بداية المجتهد ونهاية ها من أهم كتب الفقه المقاتالمذاهب الفقهية المختلفة، نقل

  المقتصد، البن رشد"، ومن كتاب الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي المالكي المذهب.
بديل أمامي ذر للقارئ، أني أطلت بعض الشيء في بيان ذلك، ولكن لم يكن تعأو 

الذين يستغلون جهل كثير من المسلمين المذهبية، الفرقة و للرد على أنصار  ،غير هذا
ال وزن لها في ة شبهإلثارة  لتخاصم المذهبي، بين أئمة المدارس الفقهية المختلفة،بأزمة ا

 هي:، و ميزان المنهج العلمي
المبينة ألحكام القرآن  ،أحاديث النبيأي ب ،ولن نأخذ بأقوالبالقرآن، كنا سنكتفي إذا 

 سنتعلم الصالة؟!!إذن فكيف 
ه الكتب، التي نقلت منها هذه والجواب: وهل تعلم أحد من المسلمين الصالة من هذ

وسط هذه  ،المبينة ألحكام الصالة "،السنة النبوية"أين هي هذه المقتطفات؟! ثم 
 إال إذا كان النبي؟!! النبيمنسوبة إلى "مرويات" قائمة على وكلها  ،الخالفات الفقهية

 هيةالفقأئمة المذاهب و  ،المحدثينعلى  "،سنته النبويةعليه السالم، قد وزع نصوص "
 وافق توجه كل منهم العقدي والتشريعي!!عها، واختيار ما يوأعطاهم حرية التعامل م
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أصول الدين وفروعه مع اختالفهم في أتباع الفرق المختلفة، من  المسلمينإن كافة 
مجمعون على كيفية األداء العملي، لألصول العامة التي قامت عليها الشعائر والمناسك 

 كامها مجملة في القرآن الحكيم. التعبدية، التي جاءت أح
قيام وركوع وسجود، وعلى وجوب أداء خمس من  ،هيئة الصالةأجمعوا على قد ل

أال  ،قبلة واحدةنحو وّلون وجوههم ، ويهاوعدد ركعات ،صلوات في اليوم، وعلى مواقيتها
تعلم المسلمون عن  حجية "منظومة التواصل المعرفي"، التيعلى عمليا دليال ذلك يعد 

؟! ]راجع كتابنا الصالة، بعيدا عن كتب المحدثين وفقهاء المذاهب المختلفةطريقها 
 [.المدخل الفطري إلى التوحيداألول: 

ما المنسوبة إلى النبي، " مرويات"ال ، التي حملتكتبهذه النه من غير إ :إن القول
ن ، فالمسلمون كانوا يصلو له من الصحةالمسلمون كيف يصلون، قول ال أساس عرف 

ولم  ،قرنا ونصف قرن من الزمان، قبل تدوين هذه الكتب، متبعين الرسول وصحبه الكرام
 !!النبوية" لسنةوقتها "ايكونوا منكرين 

  ؟! الجواب: ال!!كتبفهل أجمع المحدثون على صحة ما ورد في هذه ال
 الجواب: ال!! ؟!كتبوهل أجمع فقهاء المذاهب على صحة ما ورد في هذه ال

عند ضعيف  "،الشيعة"صحيح عند عيات الفرق اإلسالمية مختلفة، فالمرجذلك أن 
 ، وهكذا باقي الفرق!!"أهل السنة"

ذا قال الراوي "الشيعي":  نهى  :يقولنجد الراوي "السني" أمر رسول اهلل بفعل كذا، وا 
 !!ةواحدمسألة كذا، والعن فعل رسول اهلل 

فقهية، الذين رفضوا العمل ببعض ن أئمة المذاهب الإ :هل يمكننا القولعلى هذا، فو 
، أو الكافي عند "السنة"عند  ،األحاديث الواردة، على سبيل المثال، في صحيح البخاري

ووصفها  األحاديثلرفضهم العمل بهذه هل هؤالء قد أنكروا "السنة النبوية"،  ،"الشيعة"
 في أصح كتب الحديث عند الفرقتين؟!، مع ورودها أو الموضوعة ،بالضعيفة

 : قائما السؤالذلك سيظل ل
ومتى  ؟!أجمعتفي أي مكان كتب؟! و هذه العلى صحة التي أجمعت أين "األمة" 

هذه كل اعها، بين بأجمعت؟! ثم أين نجد فاعلية مصطلح "السنة النبوية"، ووجوب ات
 المذهبية المختلفة؟!صراعات ال
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قق لرساالته أن يحفظ من المعارف المتواصلة ما يحتعالى لقد شاءت إرادة اهلل 
كانت تمسك  ،التي واجهت جميع الرسلالكؤود العقبة ولكن  ،فاعليتها في الوجود البشري

 تعالى. ة مذاهبهم المختلفة، وهجر رسالة اهلل منظومة ]اآلبائية[ بعضويأعضاء 
، ال نملك إال أن نقوم بتفعيل "المعرفيالتواصل منظومة "إننا اليوم، ومن داخل لذلك ف

للوقوف على ما حملته هذه ، من تدبر، وتفكر، وتعقل، ونظر..، وبناآليات عمل قل
  .واجب االتباع المنظومة من حق

ال ألن حلقات سلسلة القراء متصلة السند إلى رسول اهلل، وال ألن  ،قٌ كتاب اهلل ح  ف
نما ألنه يحمل في ذاته دليل صحة  المسلمين أجمعوا على صحة نسبته إلى رسول اهلل، وا 

 على وجه القطع واليقين. ،رسولالوليس فقط إلى  ،اهلل نسبته إلى
عمليا عند مذهب  تتواتر ال ألنها  كذلك قٌ ح   وكيفية أداء ما أجمله الكتاب من أحكام

نما   المسلمين على هذا األداء. كلإجماع يأمر بأدائها، ثم قرآني لوجود نص معين، وا 
ذا  يه السالم، وصلوا كما رأوه يصلي ول قد امتثلوا ألمر النبي علالمسلمون األ  كان وا 

فمن  ،أي قّلدوه عمليا وصلوا كما كان يصلي، بعيدا عن النصوص المدونة في الصحف
 المتصارعة؟!وكل هذه المذاهب الفقهية  ،المتعارضةروايات" ال"أين جاءت كل هذه 

 أرحمكان قواعد وأركان عامة للصالة، ، من قلدنا فيه آباءنا في طفولتناما  أليس
، التي حملتها "المرويات" مذهبيةالصراعات الهذه و  ،خالفاتهذه ال ن كلممسلمين لل

 ؟!  المنسوبة إلى رسول اهلل
، وعلينا أن كل عصرحسب مقتضيات دورهم على مر العصور،  ،المسلمونلقد أدى 

نؤدي دورنا حسب مقتضيات عصرنا، فلكل عصر عطاؤه المدخر له، ولن يجني 
استظلوا جميعا بنور "اآلية القرآنية"، وما تواصل عمليا ال إذا هذا العطاء إالمسلمون 

  بينهم، من كيفيات األداء العملي للعبادات.
والتنقيب حتى ال ينشغلوا بالبحث على مر العصور، ينفع الناس يحفظه اهلل ما إن 

نصوص "اآلية" للناس ولقد حفظ اهلل تعالى . المؤرخين والمحدثينفي أمهات كتب  ،عنه
التي حملها ، "اآلية"حجية المسلمون على ختلف يلم ، لذلك "الرسول"الة على صدق الد

نما "الرسول"،   !!"النبي"المنسوبة إلى ، "الرواية"حجية اختلفوا على وا 
 ؟!"النبي""الرسول" بعد وفاة  سنةعرف كيف نفهم تعالوا نف
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 سنة "الرسول" بعد وفاة "النبي"
نما بما يحمله جة الرساالت اإللهية ال تقو إن ح   المرء م على الناس بمجرد االدعاء، وا 

ولقد بعث اهلل تعالى خاتم النبيين محمدا، عليه من برهان إلهي يثبت صدق هذا االدعاء. 
"اآلية" قرآنا هذه وجاءت وبالغه عن اهلل.  ،صدق "نبوته"تثبت السالم، بـ "آية قرآنية" 

 إلى يوم الدين. بين الناس  يتلى
أردنا ، فإذا المرء طاعة الرسول، لقبول إيمان ،هذا القرآنفي  ، تعالىاهللاشترط ولقد 

وكان  ،رسولال واعاصر الشرط، وجدناه ال يتحقق إال لمن الوقوف على كيفية تفعيل هذا 
 بإمكانهم التفاعل معه شخصيا. 

                               

              النساء 

يستحيل أن يحل في قوله تعالى: "يحكموك"، و"مما قضيت"، الخطاب إن ضمير 
ليصدروا هم األحكام على صحة أو وعلماء الجرح والتعديل، محله الرواة والمحدثون، 

 !! إيمان وكفرقضية يتعلق بسياق خاصة وال، ما قاله الرسولعدم صحة 
 طاعة"كيف تتحقق فإن السؤال الذي سيفرض نفسه هو: وعلى أساس ما سبق بيانه، 

 بعد وفاة "النبي"!! ،الرسول"
، و"الرسول" هو المأمور بتبليغ ما نبئ به إن "النبي"، هو المنبأ من اهلل تعالىأقول: 
طاعة الرسول النبي ـالخاتم، مأمورون برسول بعثة الن ليالمعاصر ال شك أن للناس. و 

 .، عصر "النبوة""التنزيل واكتمال الدين" يعيشون عصرهؤالء ألن  ،عليه السالم ،محمد
الدليل المسلمون فيستحيل أن يقيم النبي، ووفاة نعمة، البعد اكتمال الدين وتمام أما 

  التي حملها الرسول. "ةاآلي"إال من خالل على مر العصور، على "نبوة" رسولهم محمد، 
هو ما احتوته "آية" اإلسالمي، الذي أمر اهلل تعالى الناس كافة باتباعه، الدين إن 

فاعلية بعد انتهاء  "النبي للم تعد لطاعة "الرسو و  ،قرآنيةمن نصوص الخاتم رسول ال
 "اآلية القرآنية" التي حملها "الرسول"نصوص لـستكون  ليةعلفااحيث ، "النبوة"عصر 

عصر من أحداث ومواقف  شاء اهلل تعالى أن تضمنهكل ما احتوت و  ،لناس كافةل
 . ، في إطار عالمية رسالته، إلى يوم الدين"النبوة"
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منسوبة إلى رسول اهلل، ال يستطيع عاقل أن "مرويات" إن ما ورثه المسلمون من 
ن : هي ما اإلشكاليةينكر احتمال ثبوتها عن الرواة الذين نقلوها، فهذه ليست اإلشكالية، وا 

عن في هذه "المرويات" الحديث مهمة البحث والتنقيب  اءإلى علماهلل تعالى سند هل أ
 ؟!حسب مذهبه األقوال الصحيحة، كل  

أن رسول اهلل محمدا، كان صادقا في كل ما تكلم به في عصر الرسالة  ،الحقيقة
ما وا صادقين ضابطين فكان نإحتى و ، تحلوا بالصدق؟! كالمهولكن هل الذين نقلوا عنه 
 ؟! التي يكفر منكرهالهية اإلشريعة من "مرويات" من الالدليل على أن ما نقلوه 

ذا  اهلل تعالى لم يحفظ شهد أن يالمختلفة، بمدارسه "علم الجرح والتعديل"، كان وا 
أعطى الذي ، األمر النبي كما خرج على لساننقله الرواة يستطع لم لذلك  ،"حديث النبي"

فعلى أي أساس شرعي،  ه!!الفرصة الختراق ،لوضاعينفقين، وضعاف اإليمان، واالمنا
 أقام علماء السلف هذا المصدر التشريعي الثاني، وحكموا على منكره، بالخروج من ملة

 ؟!!اإلسالم
اإلسالم إال من خالل مذاهب آبائهم!! شيئا عن يعرفون لقد ولد أبناء المسلمين ال 

معصية  همالنتقاص من قدر عتبروا اوا ،الحديثء االعتزاز بأئمة لقد تشربت قلوب األبناو 
!! فهل أنهم هم الذين نقلوا "السنة النبوية" للناس!دعوى تدخل فاعلها النار، ب ،هلل ورسوله

على لسانه؟! أم  تكما خرج ،"أقواله"سنة النبي"، وعلى رأسها " هؤالء األئمةنقل حقا 
 وهل يستويان؟!رواة إلى النبي؟! النقلوا ما نسبه 

ي نسب إلى اهلل  نصكل ال ينقص من إيمان المرء، وال من إسالمه، أن يتبرأ من إنه 
دليل صدقه، وصحة نسبته إلى  في ذاته، تعالى، أو إلى رسوله، غير النص الذي حمل

 حديث، فتدبر:ال اءوى علمعلى وجه اليقين، وليس على هرسوله، و اهلل 

                                    

              فصلت 

من بين يديه ومن  أتاه الباطلقد تراث بشري، الكتاب العزيز، إن ما عدا نصوص 
ما غربلوه ألنفسهم الحق في القول بأن  واى أي أساس شرعي أعطفعلإذن  ،خلفه

من "مرويات" الفرق والمذاهب المختلفة وحي إلهي و"سنة نبوية"، واجبة  واستخرجوه،
 االتباع؟!
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الذي اخترق  ،الباطلهذا اتفق المحدثون، وعلماء الجرح والتعديل، على حجم هل و 
هو نفسه الذي استخرجه باطل "الشيعة" من ما استخرجه وفاة النبي؟! هل  بعد "الحديث"

أنفسهم  مه ،"السني" ،الذهبيكل الذين جرحهم وهل "أهل السنة"؟! إذن فلماذا اختلفوا؟! 
 ؟في فرقة واحدة لجرح والتعديلاعلماء من وهما ، "السني" ،حاتم الرازي وأبجرحهم  نالذي

نه سنة "الرسول" قد ستقى مي  ي ذالصدر كون الميهل يعقل أن ف، وانطالقا مما سبق
عن  صدرالم اخرج هذيظل شريعة إلهية واجبة االتباع؟! هل يعقل أن ويتاه الباطل، أ

 ؟! فيما بلغ عن اهلل نصوص "اآلية" الدالة على صدق الرسول
اصطلح عليه علماء هي ما  ،نة النبوية""السأقبل أن تكون أن يستحيل اليوم،  يإنن

 نقله الرواة عن النبي، من قول أو فعل أو إقرار!! ما يالفرق والمذاهب المختلفة، وه
وعالقته أن أكتب كتابا عن دستور األخالق النبوية في القرآن الكريم، قررت عندما إنني 

السنة  -سم: "قبل ظهور الفرق والمذاهب الاهذا اخترت له بمصطلح "السنة النبوية"، 
  حقيقة قرآنية".النبوية 
ة: "قبل ظهور الفرق والمذاهب"، قبل "السنة النبوية"  هذه العبار  كتابةتعمدت لقد 

نقله الرواة عن النبي، من قول أو فعل أو إقرار...  أتحدث عما الأللفت النظر إلى أني 
نما  ، عصر تفاعل عصر "النبوة"أتحدث عن فلم تكن المدونات الروائية قد ولدت بعد، وا 

 ."النص القرآني"مع التنزيل واكتمال الدين، 
ليس بمعناها المذهبي، الذي اصطلح عليه ، استخدمت عبارة "السنة النبوية"لقد 

علماء الفرق والمذاهب المختلفة، والذي يوظفه كل فريق منهم لخدمة توجهاته العقدية 
نما استنادا إلى مفهوم كلمة "سنة" في الجرح والتعديل..،  مدرستهوحسب  والتشريعية، وا 

 العربي. لسانفي ال في السياق القرآني، وحسب ورودها
، تفعيل النبي للنص القرآني أقصد بهأنا لقد استخدمت مصطلح "السنة النبوية"، و 

وعن القرآن، واستنكارا  ،دفاعا عن النبيوذلك  الذي هو "آيته" الدالة على صدق "نبوته"،
  !!تضعيفال وأتصحيح إلى ال ،النبوية"سنة "الالتي تستقى منها نصوص خضع الأن ت

أي طريقة وكيفية أداء ثابتة، ودائمة  له "سنة"ال شك أن ك إليماني أن النبي ذلأقول 
استنباط هذه "السنة النبوية" حسب بيان أنه يمكن فأردت فقد كان يتحرك بين الناس، 

قطعي الثبوت عن اهلل، وليس من خالل مرويات ظنية  ،ورودها في النص القرآني
نما رسول العن ال  ،الثبوت  رواة أنفسهم!!عن الفقط، وا 
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بمعنى تعالى وحده، إلى اهلل  ةمضافي، قرآنسياق الفي ال "،السنة"لقد وردت كلمة 
فعن سنة اهلل في المنهج، وكيفية األداء الثابتة، والقانون اإللهي الذي ال يتخلف أبدا. 

 نصرة أنبيائه يقول اهلل تعالى:

                          
                             اإلسراء 

لى سنن األنبياء والمرسلينوعن سنة اهلل في هداية الناس إلى شريعته،  ، يقول وا 
 كر بعض أحكام هذه الشريعة:ذتعالى بعد أن 

                           

   النساء 

والمتدبر لهذا السياق يعلم ، ةشريعالأحكام بعض ن ااآلية في سياق بيهذه لقد جاءت 
من نصوص  ىستقتأن االتباع، في إطار هذه الشريعة اإللهية، يجب  أن "السنن" واجبة

محفوظة بحفظ اهلل "، وأن تكون هذه المرجعية يريد اهلل ليبين لكمفتدبر: " ،مرجعية إلهية
 ."سنن الذين من قبلكم ويهديكمفتدبر: " ،لها

 إلى سنن الذين من قبلهمالناس في عصر الرسالة الخاتمة اهلل تعالى وكما هدى 
بنصوص  ،إلى سنة رسوله الخاتم ،إلى يوم الدين هميهديكذلك بنصوص إلهية منزلة، 

 إلهية منزلة، ال يأتيها الباطل من بين يديها وال من خلفها!!
نه  قصص األنبياء والرسل عن في القرآن الكريم،  ،إّيانالوال إخبار اهلل تعالى وا 
التاريخ زم بصحة ما نقله لنا ما كان لنا أن نج ، محمداهلل رسولومنهم  السابقين

  ."منظومة التواصل المعرفي"عبر  ،والملل والنحل ،من أخبار األممالرواة مرويات و 
، وما ومنافقين لظالمين من مشركين وكافرينفي عقاب اته" سنأن "لقد بّين اهلل تعالى 

 :ذاقه هؤالء من عذاب اهلل، سنة ماضية إلى يوم الدين، يستحيل أن تتخلف. فتدبر
                               

        األحزاب 

                             

                    فاطر 
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شريعات خارج تفاهلل تعالى هو الذي سن السنن، ولم يفوض رسوال من الرسل في سن 
تعالى فوض رسوله محمدا في سن تشريعات، مستقلة  حدود السنن اإللهية. ولو أن اهلل

 عن كتاب اهلل، لنص على ذلك صراحة، حتى ال يترك الناس في حيرة من أمرهم، فتدبر:

                             

                الشورى 

                              اجلاثية 

ذا كانت "الحكمة" التي ورد ذكرها في القرآن الحكيم، هي "السنة النبوية"، كما  وا 
فلماذا إذن يّدعي أنصار المذهبية، والتي مرجعيتها مرويات الفرق والمذاهب المختلفة، 

القرآنية، وراحوا يستخدمون مصطلحا، ولد بعد عصر الفتن الكبرى  ،تركوا كلمة "الحكمة"
 وتم توظيفه لخدمة توجهات هذه الفرق المتصارعة؟!

 مفهوم "السنة" في اللسان العربي:
إجماعا على أن "السنة" طريقة، وكيفية أداء  ، وجدنااللسان العربيى فإذا ذهبنا إل

ثابتة. ومرجعنا في ذلك معجم "لسان العرب"، البن منظور، الذي جمع بين دفتيه أكبر 
 وأشهر خمسة معاجم للسان العربي.

نة كانت "وس نَّ اهلل س نَّة أ ي ب يَّن طريقًا قويمًا. والس نَّة: السيرة، حسيقول ابن منظور: 
أ و قبيحة. وكل من ابتدأ  أ مرًا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي س نَّه. وقد تكرر في 

 نتهىا الحديث ذكر الس نَّة وما تصرف منها، واأل صل فيه الطريقة والسِّير ة".
ل و قتعالوا نرى كيف اخترقت المذهبية قاموس اللسان العربي، فإذا بابن منظور يثم 

ذا أ ْطِلق ت في  :بق لـ "السنة"التعريف السا بعد  ا يراد بها ما أ م ر  به النبي  فِإنم "الشرع""وا 
 الكتاب  العزيزبه  ي ْنطقصلى اهلل عليه وسلم، ون هى عنه، ون د ب إليه، قواًل وفعاًل مما لم 
 ـهولهذا يقال في أ دلة الشرع: الكتاب  والس نَّة ، أ ي القرآن والحديث". ا

ما استقلت به يقصد بها التي ال شك أنه  "الشرع"كلمة م ابن منظور انظر إلى استخدا
 !!! في القرآنمرويات الفرق والمذاهب المختلفة من شريعة ال وجود لها أصال 

صلى اهلل عليه وسلم، ون هى عنه، ون د ب إليه قواًل  ،ما أ م ر  به النبي  " :ودليل ذلك قوله
 ".زيزالكتاب  العوفعاًل مما لم ي ْنطق به 
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مما لم ينطق به " ،فإذا كانت "سنة النبي" هي ما حملته مرويات الرواة من شريعة
على حد قوله، إذن فهي شريعة خاصة بعصر "النبوة"، فإذا نقلها الرواة ، "الكتاب العزيز

فكيف ، تضعيفالصحيح و التالجرح والتعديل، و  في محسب شروطهدونها المحدثون، و 
 ؟!الباطل، من بين يديها ومن خلفها، أثناء نقلها اهوقد أتا شريعة إلهيةتكون 

"سنة " بمعناها المستنبط من السياق القرآني، أم الرسولتباع: "سنة الوأيهما أولى با
 ؟! هحسب مذهب كل   الحديث،ذي اصطلح عليه علماء روائي، البمعناها الالنبي" 

ذا كان  لروايات" التي هي يكون من خالل هذه "ا"السنة النبوية"، الوقوف على وا 
ابن منظور، فهل يعقل أن يترك اهلل وحيه يأتيه يفهم من كالم كما الوحي اإللهي الثاني، 

الباطل، ليأتي المحدثون بعد قرنين من وفاة النبي، فيغربلون هذه النصوص، ويفصلون 
وثالث ي عمل به في  ،حسنوحق  ،الحق عن الباطل، ثم يصّنفون الحق إلى حق صحيح

 ؟! "الحديث الضعيف"عمال، وهو فضائل األ
إلى  ،األداء الثابت أسلوبوهو  تنبط من القرآنلقد خرج مفهوم "السنة" عن معناه المس

في جرح الرواة وتعديلهم، وتصحيح مروياتهم علماء الحديث ومذاهب شروط أسلوب و 
 وتضعيفها!! 

 مفهوم "سنة النبي" حسب ما اصطلح عليه علماء السلف:  
عند أهل الحديث: ما نسبه الرواة إلى النبي، من قول أو فعل أو تقرير ة: السنة النبوي

ن: ما يصلح أن ياألصولي. وعند لواجبلمقابل الالمندوب تمثل الفقهاء: وعند  أو صفة.
اإلمام ": ما ورد عن اإلماميةالشيعة وأضاف "يكون دلياًل شرعيًا الستنباط الحكم منه. 

قرا  ر. المعصوم من أقوال وأعمال وا 
وهو يقصد اتباع  ،أمر رسول اهلل المسلمين باتباع "سنته"يعقل أن يوالسؤال: هل 

، الخاصة والعامة ومواقفهتصرفاته كل وهل كانت  ؟!"مرويات" الفرق والمذهب المختلفة
  لناس؟!اأن يبلغها  اهلل تعالىي أمره توى رسالته المن محتفي عصر التنزيل، 

                                     

                 المائدة 
ذا كان الجواب بنعم، إذن  رج خاأين الجزء اآلخر من الرسالة الذي بلغه الرسول فوا 

 ؟! إياهأين الكتاب الحاوي  ؟!حدود "النص القرآني"، وكان بـ "وحي خفي"، كما يّدعون
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، هو آيات الذكر الحكيم وقد بلغها رسول اهلل كاملة، ودونها "الوحي الجليقالوا: إن "
 في كتاب، وتعهد اهلل بحفظها إلى يوم الدين. 

النبوية"، إال أنه لم يدونه  يثاألحادهو "و  أيضا الرسول قد بلغهف "الوحي الخفي"وأما 
، حتى بعد وفاة النبي لذلك أتاه الباطلخشية اختالطه بآيات الذكر الحكيم في كتاب، 

 ستخرجوه من هذا الباطل.االحديث، وراحوا ينقبون عنه و  اءجاء علم
ن لم تفعل فما بلغت": لرسولهفهل يعقل هذا الكالم، واهلل تعالى يقول  رسالته"؟! ويقول  وا 

، لبيان أنه يستحيل أن ت خترق نصوص رسالته بأي "واهلل يعصمك من الناس"بعدها: له 
 صورة من الصور؟!

 لنص القرآنيتفعيل لـ ،رسالة ربه الرسولأن تبليغ  ،الحق الذي ال مرية فيه إن
ن لم تفعل" اله،فعأو  بأقواله، ولو أن علماء المسلمين ، كما أفاد بذلك قوله تعالى: "وا 

رسالة جعل لـ "السنة النبوية" مرجعا غير يآلية جيدا، ما جرؤ أحد منهم أن تدبروا هذه ا
 .بعد وفاتهاهلل  اوحفظهالتي حملها الرسول للناس كافة، اهلل 

دون دليل قطعي الفرق والمذاهب المختلفة بـ "السنة النبوية"،  "مرويات"وصف إن 
 ىساو يتفكيف  .صوابوصف جانبه ال ،وليس فقط عن رسوله ،اهلل عز وجلالثبوت عن 

"النص بالغ الرسول لـ بقرن من الزمان، ب النبينت بعد وفاة بالغ الرواة لمرويات دوّ 
 !؟ة النبيقبل وفاكامال تدوينه عصر الرسالة الذي شهد  القرآني"،

وحي "النبوة"، الذي هو من مقتضيات عصر الضروري أن نفرق بين ذلك كان من ل
ل مواقفه وأحداثه، التي ال نعلم عنها شيئا إال ما أشار التنزيل واكتمال الدين، وشمل ك

 " الذي نزل بالنص القرآني تحديدا. الكتاب، ووحي ".."النص القرآنيإليه "
نصا تشريعيا مستقال  تليسف أما كيفيات األداء العملي، لما أجمله القرآن من أحكام،

نما  "النص القرآني"،عن  النص، والتي شاء اهلل تعالى هي "السنة النبوية" لفاعلية هذا وا 
 أن يتعلمها المسلمون بالتقليد والمحاكاة، على مر العصور، نقال عن عصر الرسالة. 

رسول وهو يقـيم كل آية اليرى خطاب اهلل لرسوله محمد، عليه السالم، المتدبر لإن 
مع تفاعل النبي هي  "سنة النبيفإذا كانت "في واقع حياتـه.  سلوكـا عملياآياته، من 

[ 51-52كما أفادت بذلك آيات سورة الشورى ]، غير قرآني مأ اقرآنيكان أسواء ، الوحي
 .اتحديد "ينص القرآنالفإن "سنة الرسول" هي تفاعل الرسول مع "
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 الفرق بين النبي والرسول:
  ، فتدبر:كٌل من الرسول والنبي مرسل من اهلل تعالى

                                  

                      احلج 

 أن للنبي معنى غير معنى الرسول.في هذا السياق، يبين " رسول"على  "نبي"عطف و 
"المنبأ" من اهلل تعالى، بأية صورة من صور الكالم، التي أشارت إليها آيات هو لنبي: اف

 . فيكون رسوال نبيا رسل بشريعة جديدةأ   ممر بتفعيل شريعة سابقة أأ  أسورة الشورى، سواء 
 :هذه المجموعة من اآلياتتدبر ف

                        

                                 

                               

          البقرة 

                      األحزاب 

                             

    األحزاب 

"سنة النبي" فـ لقد جمع عصر الرسالة الخاتمة بين "سنة النبي" و" سنة الرسول": و 
 :المثال فعلى سبيل. "التنزيل"مواقف وأحداث عصر "النبوة" مع وحي تفاعل هي 

، كزواج االبن بامرأة سبق ألبيه أن نكحها "التنزيل"أحكام خ ص بها عصر هناك 
يبيح ما جمع الرجل بين أختين في النكاح، وغير ذلك من المسائل التي جاء القرآن كو 

 هذا الفعل بعد نزول اآليات المحرمة.  تحريمسبق فعله منها، و 
ّرم على كافة المسلمين  بهاألصحاي عصر الرسالة حاالت أ حل لقد كانت ف فعل ما ح 

لذلك ليس  ،كان عصر "تنزيل واكتمال للدين"، ولن يتكرر مرة أخرى فقدإلى يوم الدين، 
في هذا العصر، يدخل في إطار رسالته العالمية التي أمره  "النبي"كل ما قاله أو فعله 

 لناس كافة.اربه أن يبلغها 
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لجت بحكمة هذه المرحلة االنتقالية، سواء عا ،"نبوية "سنةهناك كانت أنه وال شك 
نصوص تضمن تأن لحكمة قد ال نعلمها،  ،شاء اهلل تعالىفإذا  فعل.الب م، أبالقول تكانأ

فإذا  .بشأنها "النبي"جانبا من هذه "السنة"، نزل بها قرآن يتلى، يخاطب  ية"،القرآن"آيته 
هذا تراث ديني لمحدثون في كتبهم، فا هاندوّ ثم ، "السنة"هذه " بعد وفاة النبي الرواة"نقل 

 االتباع.  ةواجبشريعة إلهية ليس و 
لنص القرآني، سلوكا عمليا في ا هتفعيلتعلق تحديدا برسالته، و تأما "سنة الرسول" ف

ومن هذه "السنة"، حفظ اهلل كيفيات األداء العملي، لما أجمله النص القرآني حياته. واقع 
عبر منظومة ، إياهالقرآني"، المحفوظ بحفظ اهلل من أحكام، لتسير إلى جنب "النص 

 التواصل المعرفي.
 "سنة الرسول" وتفاعلها مع "النص القرآني":

ال يعني أن اهلل الوحي، التفصيالت التي أتى بها هذا من  النص القرآنيإن خلو 
يحل ويحرم  ،مصدر تشريعي قولي ثانفي الكشف عنه، تعالى قد فوض رسوله في 

 ! !اسمه "السنة النبوية"لنص القرآني"، "اخارج حدود 
، وبالتالي بلغ رسالته تدوين نصوص هذا المصدر قبل وفاته "الرسول"فهل نسي 

 ي إلهيمصدر تشريعنصوص رسول بالتقصير في تدوين النتهم إننا بذلك  ؟!ناقصة
 !!الحديث اءليتولى هذه المهمة نيابة عنه علم

نشئ نصا تشريعيا يال عمليا في حياته،  سلوكا "لنص القرآني"اإن تفعيل النبي 
  .إياهناسخا أو ، يهويكون حاكما عل "،النص القرآني"يضاف إلى 

نصوص شريعة غير "النص القرآني"، المحفوظ نسب إلى رسول اهلل ي  رفض أن ألذلك 
 . ولنضرب بعض األمثلة لبيان ذلك.إياهبحفظ اهلل تعالى 
بالتخلق إلهيا يحمل أمرًا  "،نص قرآني"فهذا  الناس بالصدق،اهلل تعالى عندما يأمر 
هذا إن فبين قومه، ، عليه السالم، بتفعيل هذا األمر رسولفإذا قام ال .بخلق الصدق

 . ، حتى تكتب فيه مئات "الروايات"التفعيل ليس نصا تشريعيا مستقال عن "النص القرآني"
 ىفصلتفعيله بالرسول ام ق "نص قرآنيفهذا "الصالة  ةأمر اهلل المسلمين بإقامعندما و 

من وليس  بالتقليد والمحاكاة جيال عن جيل ،الصالةهذه ن و تعلم المسلمو  .بصحبه الكرام
 !!الرسولالتي دّونها المحدثون بعد قرن ونصف قرن من وفاة  ،الرواة "مرويات"خالل 
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 بالصورة الحقيقة ألزمة التخاصم والتكفير بين أئمة المذاههذه المرويات التي حملت 
 إلى يومنا هذا!!بين المسلمين زالت قائمة  ، والتي ماالفقهية

ولقد أمر اهلل تعالى المسلمين بأداء فريضة الحج، اتباعا لملة أبيهم إبراهيم، عليه 
السالم، وجاء "النص القرآني" ببيان أركان هذه الفريضة، ومنها ما فصله تفصيال. ثم 

المعرفي" كيفية أداء هذه الفريضة إلى يومنا  قل المسلمون كافة، عبر "منظومة التواصلن  
  ، من كتابنا "القرآن وأزمة التدبر"[ 264هذا. ]انظر "الحج أشهر معلومات" ص

 "الزنا"، يحمل عقوبة "نص قرآني"فهذا  ،"الزانية والزاني"بجلد تعالى اهلل لقد أمر و 
هذا تفعيل للنص فني، والزا بتفعيل هذا النص، وجلد الزانيةقام النبي فإذا . وهي الجلد

بدعوى أن يقول اهلل تعالى "اجلدوا"، فيأتي الرسول ويقول "ارجموا"، هل يعقل أن ف. القرآني
 ؟!مصدرها "السنة النبوية" ،اهلل تعالى فوضه في أن يستقل بتشريعات

طوال الرسول التي تخلق بها  ،النبوية" سنةال"منظومة من قف على إننا نستطيع أن ن
ولكن نحن مأمورون باتباع "سنة الرسول" من خالل تدبرنا "النص القرآني". بعثته، فترة 

  .التي شملت القرآن كلههي بعد وفاة النبي، ألنها 
مثاال، من كتاب "السنة النبوية حقيقة قرآنية"، السابق اإلشارة إليه، لبيان سأضرب و 

" الرسول"سنة بـ  يستيأوأن  ،لقرآنا هتدبر يقف على "سنة النبي" بكيف يمكن للمسلم أن 
 يقول اهلل تعالى:القائمة بين الناس إلى يوم الدين. 

                                 

                          

                          الطالق 

قرار ن لبيان أوبهذه الصيغة الجمعية "إذا طلقتم"،  ،النبي بشخصهاهلل تعالى طب اخي
نما في لحظة  ،تصحبها أيمان ،يقوم على انفعاالتالطالق ليس قرارا فرديا،  معينة...، وا 

إن قرار  المعنية بشئون األسرة.كل الجهات واألطراف تشارك فيه جماعي، هو قرار 
 زمنية كبيرة، فتدبر:فترة  ين،في وجدان الزوجأوال عيش ييجب أن الطالق 

                                

                                  

                            البقرة 
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االنتظار  طالق:عند اتخاذ قرار العمله عليهما إلى ما يجب فالقرآن يرشد الزوجين 
فترة لهو ا "القرء. و"ثالثة قـروءعدة المرأة الحائض و  ة المرأة.بدون جماع حتى تنتهي عد

مادة "قرء" ف يجتمع فيها الطهر والحيض في مكان واحد وهو رحم المرأة.التي زمنية ال
 هو من يجمع الكلمات لقراءتها. ئالقار و  .تعني جمع األشياء وضمها

والهدف من التربص هو استبراء رحم المطلقة والتأكد من خلوه من الحمل بتكرر 
لتقطع عليه  ،نكاية في زوجها ،حملها اهلل تعالى المطلقة من إنكاريحذر و . الحيض

طريق الرجعة. وقوله تعالى: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" يعني أن قرار الطالق ليس 
خاللها قطعا للرابطة الزوجية ما دامت المرأة لم تخرج من عدتها، تلك الفترة التي يسعى 

 كل طرف إلى مراجعة نفسه ومحاولة إصالح ذات البين. 
مرأة من عدتها فقد انقطعت عرى الزوجية وأصبح ال يحل للمطلق ردها فإذا خرجت ال

 !لزوج رد امرأته دون عقد جديد؟ل تبيحالتي  اتكم عدد الطلقف شروط جديدة.بإال 

                           

                            

                              

        البقرة 

فالطالق الذي يحل للزوج إمساك امرأته بعده مرتان, أي فترتان يتم خالل كل فترة 
بمثابة مرحلة فترة هذه الو منهما ردها في زمن العدة السابق اإلشارة إليه في اآلية السابقة. 
 عالجية تحمل إنذارا للطرفين بقرب قطع الرابطة الزوجية نهائيا.

لكل مرحلة ظروفها  ،حدثا على مرحلتين متباعدتين ،موقفين مختلفينفنحن أمام 
استنفاد ما في وسعه للبقاء على عالقته الحميمة فيها الخاصة التي يحاول كل طرف 

 .كما يفعل الجهال الطالق بالثالثة يّ واحد يقول فيه الزوج: عل باآلخر. ولسنا أمام موقف
قد  بعد أن يكون ،بقرار الطالق ،للمرة األولى ،الطلقة األولى: أن يبلغ الزوج امرأته

طلق امرأته من قيود هذا الزواج. هنا ووجد أنه يجب عليه أن ي   ،تفاعل معه في وجدانه
ولما كانت فترة  .وتحصي العدة كما أمر اهلل تعالى في سورة الطالق ،عليها أن تعتد

وتغير في  ،ر عصبيقد ينتج عنها توت ،الحيض فترة آالم وتغيرات في طبيعة المرأة
  .الطالق في هذه الفترةتخذ قرار أال ي فمن رحمة اهلل أن أمر الزوج، مظهرها الجمالي
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فقد يتغير قرار  ،وازينت لزوجها وهدوء نفسه ،وعادت إليها حيويتها، فإذا طهرت المرأة
فليس ولم يتغير موقفه بعد انتهاء فترة حيضها  ،فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ين.الزوج

ألن إعطاء نفسه هذا الحق  ،بعد طهرها ،عهااجمإلى أي  ،هاتباشر لمهناك ما يدعو 
 يعني رجوعه عن قراره. 

فتكون الطلقة األولى. وعلى هذا فال  ،وأبلغها به ،أما إذا أصر على قراره بعد طهرها
ليه ألنه إن فعل ذلك فع ،وال في طهر باشر الزوج فيه امرأته ،يقع الطالق في فترة حيض

في سورة تنفيذا ألمر اهلل تعالى  ،ثم يطلقها بعد طهرها ،أن ينتظر حتى تحيض امرأته
  "فطلقوهن لعدتهن".الطالق 

نفسه قبل كل زوج أطول فترة زمنية ممكنة يراجع فيها  انوحكمة ذلك أن يعطى الزوج
 قرار الطالق. اتخاذ 
  .إذا مات أحدهما يرثه اآلخرما زالت رابطة الزوجية قائمة، ف ،األولىفي فترة العدة و 

 القائمةفيجب أن يعمل كل طرف على دراسة أسباب تصدع هذه العالقة الزوجية 
أال تغادر  ،ومن حولهما ين،الزوجتعالى والعمل على عالجها. لذلك أمر اهلل  ،بينهما

  .رأة بيت الزوجية حتى تنتهي عدتهاالم
تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك  وحكمة ذلك قول اهلل تعالى في سورة الطالق: "ال

فإمساك الشيء  ،وجوب إمساك المرأة في بيت الزوجية فترة العدةدليل على أمرا". وهذا 
 والذي هو بيت الزوجية. ،ال يتحقق إال إذا كان في مكان يمكن فيه اإلمساك به

أو تركها تخرج من  ،في فترة عدتهابالمعروف من حق الزوج إمساك امرأته إن 
بإحسان. وفي الحالتين يشترط لصحة وقوع الطالق أن يشهد  ،من بيت الزوجيةو  ،عدتها

 فتدبر: ،ويبطل التسريح ،عليه ذوا عدل من المسلمين وبدون هذا اإلشهاد يبطل اإلمساك

                          

                               

         الطالق 

ألن هناك  ،فشرط اإلشهاد فريضة ،بالتسريح مأ ،كان األمر متعلقا باإلمساكأسواء و 
"وأقيموا الشهادة  :تعالىتترتب على كليهما، لذلك أتبـع اهلل األمـر باإلشهـاد بقوله حقوقا س

 "ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا".  ،"ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر"، هلل"
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فليس الطالق بأهم من  ،فعليه أن يشهد على الرجعة ،فكما أشهد الزوج على الطالق
في اآلية قبلها: "وأحصوا العدة" ولم تعالى المترتبة عليهما. وقول اهلل  في اآلثار ،الرجعة

وأن المرأة في  ،دليل على أن للشهود دورا في إحصاء هذه العدة ،"وأحصين العدة" :يقل
 عدتها ما زالت زوجا لزوجها.

أي لتفارقه فقد  ،فإذا انتهت العدة ولم يمسك الزوج زوجه، وأطلق لها العنان لتبين منه
بما فيهم الزوج  ،وأصبح من حق أي مسلم أن يتقدم لخطبتها ،انقطعت عرى الزوجية

السابق، ومن حقها أن تقبل أو ترفض. ولكن على المجتمع المحيط بها أن يذلل أمامها 
 خاصة إن كان هناك ولد.  ،الصعاب التي تحول دون عودتها إلى زوجها السابق كل

                                 

                                       

            البقرة  

لبيان أن  ،ولم يقل "إذا تراضيا" ،تدبر قول اهلل تعالى: "إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
األطراف  كليشترك فيه  جماعي،قرار  ،بعقد نكاح جديد ،قرار استئناف العالقة الزوجية

ي تضمن لهذا المعنية بهذا الرباط المقدس، من شهود وحكام وأقارب، لوضع األسس الت
 الزواج الجديد حياة مستقرة سعيدة.

اهلل  في إطار قول ،لطلقة األولىعن االطلقة الثانية: ينطبق عليها كل ما سبق بيانه 
 تعالى: "الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". 

ة الطلقة الثالثة: هل من حق الزوج بعد الطلقة الثالثة أن يمسك امرأته في بيت الزوجي
وذلك للعمل على إصالح ما عكر صفو الحياة  ،كما سبق في الطلقتين السابقتين

 هنا يقول اهلل تعالى:       !الزوجية؟

                                   

                             البقرة  

في الطلقتين فعل  امك امرأته في بيت الزوجية،إمساك ال يحل للزوج ف ،بعد الثالثةأما 
وأقامت  ،فال أمل في رجعتها إال إذا شقت طريقا آخر ،النتفاء علة اإلمساك ،السابقتين

 .ثم حدثت ظروف طبيعية أدت إلى قطع هذه العالقة ،عالقة زوجية مع زوج آخر
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اشتراط اإلشهاد المذهبية، من عدم  "هممرويات"أئمة السلف، استنادا إلى أما ما قاله 
لقد هدموا بهذه  .في دين اهلل تعالى فال تقوم به حجة ،في الطالق أو في الرجعة

  !!كيان أسر ال حصر لها ،المذهبية هماجتهاداتها ، التي أقاموا علي"المرويات"
جاء فأنكر بعد  ،دون إشهاد ،بعد أن طلق امرأته الطلقة األولى ،فماذا لو أن الزوج

  ؟!هذا الطالقذلك هذا الطالق أو مات فأنكرت المرأة 
ثم راجعها في فترة العدة دون إشهاد ثم حدثت بعد ذلك  ،ولو طلق الزوج امرأته رسميا

ما ستنادا إلى ا ،فأنكر الزوج نسبة هذا الولد إليه ،وكانت قد أنجبت ولدا ،ات بينهماخالف
 هو ثابت أمام الجهات الحكومية؟!

ن و  قضايا إنكار النسب في خير شاهد على المفاسد المترتبة على عدم اإلشهاد، هو ا 
 مأ ،لطالقاألمر متعلقا باكان أوغيرها من مآس، سواء  ،محاكم األحوال الشخصية

أي خالل فترة  ،فليس معنى أن من حق الزوج إمساك زوجه خالل فترة عدتها بالرجعة.
وال يأثم  ،أن يكون اإلشهاد على هذه الرجعة مما يباح فعله ،بغير عقد جديد ،الرجعة

 وتعتبر أركان الطالق أو الرجعة غير تامة. ،تركهبالمرء على تركه بل يأثم 
 ال ،صريح القرآن"سنة الرسول" و مسألة تخالف  علماء المسلمين على كلإن إجماع 

ن أصبح عرفا سائدا بين الناس، وذلك لما يترتب عليه من ، اهلل في ديناعتبار له  وا 
نما يعلمها اهلل العليم الحكيم.  ،ال يعلم عواقبه البشر ،وعبث بحقوق الناس ،مفاسد  وا 

نسبوه  ،ثان للتشريعأجمع معظم علماء الفرق والمذاهب اإلسالمية على مصدر فلقد 
على  إذا نظرت في مسائله الخالفيةووسموه باسم "السنة النبوية"، ف، محمد إلى رسول اهلل

 اوتخاصم اوجدت صراع ،هب الفرقة الواحدةامذعلى مستوى فرق، بل و مستوى جميع ال
 !! ا يسقط حجيتهمذهبي
بذلك األسر بغير  فهدموا ،أحكام طالق "ماناأليْ "ن من فقهاء المذاهب من أقام على إ

  واتباعا ألهوائهم!! ،انتصارا لمذاهبهم ،بهتعالى  اهلل الحق الذي أمر
أو  ولو كان مازحا ،من المذاهب من وقفوا عند ظاهر اللفظ الذي ينطق به اللسانو 
تزوجها فعال ثم  ،هاطلقسوف أ"لو تزوجت فالنة ف :فقالوا: لو قال رجل مازحا ،ممثال

 واجها!!عليه أن يطلقها فور ز ف
وهنا يكون  ،الطالق ألفعلن كذا" لقد اعتبروا الطالق يمينا، كاليمين المشهور: "عليّ 

ما أن يطلق!!!  أمام الحالف خياران: إما أن يفعل وا 
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التي تشجع  ،مسئولةالفانظر كم من البيوت خربت وهدمت بمثل هذه الفتاوى غير 
ه أزواجهم ظلما وعدوانا، ثم بعد سوطا يهددون ب "ماناأليْ "األزواج على اتخاذ مثل هذه 

 ذلك يذهبون إلى فقهائهم يصرخون ويبكون ويعتذرون.
ثقافة روائية ما أنزل اهلل بو أ ،حدود اهلل يحرم تعديها باجتهادات الفقهاء المذهبيةإن 

نما هدمت كيان أسر ما كان ينبغي لها أن تهدم ،تعالى بها من سلطان تقوم على فهم ، وا 
  .الحكيمواع آليات الذكر 

                       البقرة 

               البقرة  
يستحيل  ،ات اهللالزواج آية من آي"، بمرجعيتها القرآنية، تؤمن بأن الرسولإن "سنة 

أو  ،أو في طهر جامع الزوج فيه زوجه ،تقال في حالة غضب ،جملةبهدم بكلمة أو ي  أن 
 بدون شاهدي عدل. 
مذاهب و مرجعيتها ثقافة "المرويات"، صيغ الطالق التي  لكرفض تإن "سنة الرسول" 

 الأيجب  ،الطالق قرار مصيريقرار ن إ الفقهاء، التي ال تقوم على مرجعية قرآنية.
 آليات التفكر والتعقل غافلة!! يصدر و 
على  الوقوفكيف يمكننا إال مثال لبيان  والطالق، السابق ذكره، ما ه موضوعإن 

يستحيل أن و . "النص القرآني"خالل من  ، التي محلها عصر "النبوة"،"السنة النبوية"
"النص القرآني" ا مرجعيته ،من قضية إيمانية يقينية ،نبية الوفا بعد ،"سنةال"هذه تتحول 

نما عن الرواةعن رسول الو  ،ال عن اهلل ،الثبوتظنية قضية  إلى  !!!والمحدثين ه، وا 
ي دخل ذال ته، هي البابسناهلل  رسوللتي استقى منها "اآلية القرآنية" اإن نصوص 

 كانت مجمعة للمسلمين ال مفرقة. . لذلك اإلسالممنه إلى الناس 
وال جرحا وال فرقة وال مذهبية، لم يعرفوا  ، أمة واحدةن مع رسول اهللو المسلملقد عاش 

 أو موضوعة!!، ةضعيفوأخرى  صحيحة سنةوال تعديال، 
 "قرآنية ةآي" خاصة،، وليس للمسلمين كافة عليه السالم تاركا للناس الرسوللقد توفي 

يع أن ستطنحن اليوم نجميع المرسلين. و النبوية" لـسنة ـ "الالصورة الحية الصادقة لحملت 
 عملياسلوكا  ،سيرتهم العطرةالذي حمل  ،بتفعيل "النص القرآني" ن"،سنال"هذه ب يستنأ

 واقع حياتنا، يأخذ بأيدي الناس إلى صراط ربهم المستقيم.في 



243 

 

حـق الهو ف، وحده القرآني"نص "ال هوالتشريعي اإللهي الذي يكفر منكره، النص إن 
 ، هورسالة اهلل إلى العالمينهو ، ه وال من خلفهال يأتيه الباطـل من بين يديالذي ثابت ال

 . إلى يوم الدين األنبياء والمرسلينالمرجعية الحقة لسنة 
إجماع المسلمين "النص القرآني"، الذي يكفر منكره، ال يستمد حجيته من هذا إن 

نما و و كانوا بعدد أهل األرض، ، ولالذين نقلوه عن رسول اهلل ما يحمله ميستمد حجيته ا 
 على صحة نسبته إلى اهلل تعالى. ذاته من "آية" دالة  في

الفرق والمذاهب المختلفة، التي استقلت بتشريعات خارج حدود  "مرويات"فهل حملت 
على صحة "اآلية" الدالة كعقوبة الرجم مثال، هل حملت في ذاتها، القرآني"، نص "ال

لى رسولهنسبتها إلى اهلل تعالى  ؟! ، وا 
أن نعلم أن من مصدرها الحق،  "الرسول"سنة ستقي حن نون ،من الضروريإنه 

يعقل أن يكون اهلل تعالى قد وال رسول اهلل رسول للعالمين، ورسالته رسالة للعالمين، 
درستها في الجرح والتعديل ميوافق مصدر تشريعي ثان، ب، دون أخرىخص فرقة 

 والتصحيح والتضعيف!!!
وفاعلية نصوصها  ،انة رسالتنا العالميةإن إسالمنا يجب أن يقوم على فهم واع لمك

ن التأسي برسول اهلل و ومقاصدها العليا.  ،وقيمها الحضارية "آيته أن نحمل نصوص في ا 
وحكمة بالغة  ،نقيم على أساسها حركة حياتنا وتطورها، بفهم واع ،أمة واحدة القرآنية"،

 معاصر. واجتهاد وفقه قرآني 
من  ،ويحرروا معناه ،"السنة النبوية" صطلحمعلماء المسلمين أن يمحصوا إن على 

من رضي سبيل "، و رسولإن اتباع "سنة ال كل لبس ومن كل تحريف مذهبي لحق به.
يكون بتفعيل  ،من األنبياء والصالحينسبقهم بل ومن  ،صحبه الكراماهلل عنهم من 

 . هالم يشهد عصر الرسالة مدونة غير ي ذال، اآلية القرآنية""نصوص 

                              اجلاثية 

"فماذا نفعل أمام هذا التحذير اإللهي:            " 

أمر اهلل  ،شريعة إلهيةعتباره باغير "حديث اهلل"، حديث يجرؤ مسلم أن يؤمن بـفكيف 
، شهد النبي شريعة كتاب ،نبيالوفاة بعد مسلمون، الفهل عرف الناس جميعا باتباعها؟! 

 قام بتفعيله في حياته، غير كتاب اهلل تعالى؟!و ، هنصوص نيدو بنفسه ت
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هناك من بمفهومها المذهبي،  ،"السنة النبوية"التي تواجه الت شكاومع كل هذه اإل
من الذين تقلدوا المناصب العليا في المؤسسات الدينية، في علم الحديث،  المتخصصين

 !!"السنة كلها تشريع"أن عن كتب 
 أن ،إن اإلشكالية التي تواجه هؤالء الذي يؤمنون باستقالل "السنة النبوية" بالتشريع

حذر آيات قرآنية تمستدلين ببما آمنوا به،  ونيؤمنال تكفير من إيمانهم هذا أوقعهم في 
وسمعوا منه  ،بين من عاصروا الرسولوا ساو لقد  .أمرهة خالفممن و  ،معصية الرسولمن 

منسوبة إليه، إن صحت  "مروياتغير "لم يجدوا و جاءوا بعد وفاته، مع الذين  مباشرة،
 :التي استدلوا بها اآلياتهذه عند فريق، لم تصح عند آخر!! ومن 

                               

              النساء 

مع من مباشرة،  ، بعد أن سمعه منهرسولتساوى من لم يؤمن بحكم الفهل يعقل أن ي
 تدبر:ف ؟!، عليه السالميهإلالرواة  "مرويات"صحة نسبة ينكر 
                       

                       
                         

       النور 

"تدبر قوله تعالى:            "،  الرسول أن األمر بطاعة لتعلم
الذي  "األمر الجامع"ن إوليس طاعة من نقلوا عنه كالمه. يعني طاعته هو شخصيا، 

جمع رسول اهلل مع المؤمنين في عصر "التنزيل"، ، هو موقف القرآنيسياق النص عليه 
 قصوى.اللضرورة وفي حالة ا ،هإال بعد استئذانعنه يستوجب عدم االنصراف  ،ألمر هام

شخصه الكريم  محل ،الثبوت عن رسول اهللظنية  "المرويات"فهل يعقل أن تحل 
تدبر ماذا  ؟!عصر "التنزيل"في ة الرسول مخالفجزاء  هنفسهو  ،مخالفتهاجزاء كون لي

 قال اهلل تعالى بعدها:
                           

                                  
    النور 
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مع  ،عدم تنفيذ أمرهبعدم اتباع كتابه، ويعصي رسوله بفهل يتساوى من يعصي اهلل 
 اتباع مروياتهم؟! بعدم  ،من عصى الرواة والمحدثين

"سنة النبي"، فنحن نتحدث عن سلوك النبي، وتصرفاته ننا عندما نقول ومثال آخر: إ
غير قرآني. فعندما  مكان بوحي قرآني أأالعملية، في عصر التنزيل، بوجه عام، سواء 

  تعالى:اهلل نقرأ قول

                                

                             

                     األنفال 

يات، أن هناك معارك حربية اشترك فيها النبي، ونزلت اآليات نفهم من هذه اآل
من خالل  ،القرآنية تأمر النبي بتحريض المؤمنين على القتال. ولنا أن نعيش مع النبي

 ونتخيل ما كان يحدث في هذه المعارك. تدبر هذه اآليات، 
ث مع ال شك كان هناك إعداد للمعركة، وكان النبي يتحدفقبل نزول هذه اآليات، 

أحاط أهل بيته بمعلومات عن هذه المعارك قد المؤمنين المقاتلين، يحدد لهم مهامهم، و 
إلى آخر المواقف التي لم ينزل بها وحي قرآني. كل هذا كان يسير حسب رؤية النبي 
وعلمه وخبرته. فإذا شاء اهلل تعالى أن يتضمن كتابه الخاتم موقفا من هذه المواقف نزل 

 .ا نزلت هذه اآليات، كمبه وحي قرآني
حقا أم باطال كانت أتفاصيل هذه المعارك..، سواء بعض لنا  وانقلو  الرواة، فإذا جاء
ضعيفة، أو حتى موضوعة..، فما حاجتنا إلى كل هذا اليوم، وهي مسائل  مصحيحة، أ

مكانات حربية وعسكرية ال عالقة لها بواقعناخاصة خضعت لظروف بيئية وقد ، اليوم ، وا 
ص "اآلية القرآنية"، بخالصة ما يجب علينا أن نعلمه عن هذه "السنة جاءت نصو 

 .نا، وتحدياتنا، حسب إمكاناتالمعاصرفي واقعنا لنستفيد به النبوية"، 
هناك من المسلمين من يرون أنه ال مانع من القول بصحة "المرويات" قضية أخرى: 

 ؟!ة االتباع"السنة النبوية" واجب ال شك منألنها القرآن،  توافقالتي 
أقول: إن "السنة النبوية" في عصر "النبوة"، عصر تنزيل الرسالة الخاتمة، حق واجب 

داموا آمنوا به  كان المعاصرون للنبي يرونها موافقه للقرآن أم ال، ألنهم ماأاالتباع، سواء 
 وبرسالته، فما يأمرهم به واجب االتباع. 
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نما اإلشكال أن  ي" قبل وفاته.فال إشكال مطلقا في وجوب طاعة "الرسول النب وا 
 !!يوضع "السم في العسل" في منتج ي سوق له على أنه يحوي مواد كذا وكذا..، الفّعالة

 هيكتشف أن من بين مركباتثم  ،فعندما يذهب الخبير بمثل هذه المنتجات، ليشتريه
هذه  مادة سامة، ولكن بنسبة ضئيلة، فيسأل البائع عن إمكانية تنقية هذا المنتج من

 المادة، ألهمية االستفادة منه، فإذا بالبائع يرد عليه قائال:
إن هذا المنتج يباع منذ قرن من الزمان، ونسبة هذه المادة ضئيلة، ال تؤثر بشكل 

ه هذه تملحوظ على صحة اإلنسان، كما أجمع المتخصصون، فإما أن تشتريه على حال
كة، وقد ت قام ضدها قضايا تعرضها ؤثر على سمعة الشر تأو تتركه كلية، ألن تنقيته س

 لخسائر فادحة!!
نما هي منتج بشري علينا إن "الروايات" المنسوبة إلى النبي لم تهبط  من السماء، وا 

عندهم العسل و  ،قام على قواعد وأصول علم يسمى "علم الحديث". وهذا العلم له رجاله
والسم  ."الشيعي"يني والكل "،السني"ح، وعلى رأسهم البخاري االصحالكتب هم رجال 

عندهم هو ما في هذه الصحاح من إسرائيليات وموضوعات ال يستطيع أحد أن يقترب 
لى يومنا هذا!!  منها إلزالتها من هذه الكتب، منذ أن دونت، وا 

فإذا جئت اليوم، وطالبت المؤسسات الدينية، أن تقوم هي بعملية التنقية، أو حاولت 
 مطلقا من أصحاب الدار، أهل الحديث ورجاله، بل أنت أن تقوم بها، فلن تجد قبوال

 تهم بإنكار "السنة النبوية"، وقد يحكم عليك بالردة، وتقتل!!!نوس
إال ته، أما إذا جلست تحاور أهل الحديث ورجاله وأنت من الذين يؤمنون بعدم حجي

 : ليقو  "علميا"منهجا إذا وافق القرآن، فستجد سهام الغضب مصوبة نحوك، حاملة معها 
 !ما يعجبك وتترك ما ال يعجبك؟منها تأخذ ل حتى تخترق منظومتنا الحديثية من أنت

أصول قام عليها، فإما أن تقبله بأصوله وقواعده، وفي هذه قواعد و إن هذا علم، له 
ما أن تتركها كلها. الحالة تقبل هذه الكتب   الصحاح كما قبلها المتقدمون، والمتأخرون، وا 

أتباع إال بإذنهم. ف اي ال يجوز دخولهتحق، فهم أصحاب الدار ال عندهمهؤالء أقول: 
، سواء وافق طريق أئمة آل البيتإال إذا ورد عن  "الحديث"ال يقبلون المذهب "الشيعي" 
إذا ورد عن طريق  "الحديث"ال يقبلون أتباع المذهب "السني"، و  !!القرآن أم لم يوافقه

فهذه منظومة وهكذا باقي الفرق األخرى!! قه!! وافق القرآن أم لم يوافأ"شيعي"، سواء 
 أصحابها، وأصحابها فقط!! بإذنمحكمة، ال يمكن اختراقها إال 
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من عند وها جمعو  التي توافق القرآن، "األحاديث"قبول بؤمنون ذا قام المإأقول: و 
م هإن ؟!هي ثمرة هذا العملفما ووضعوها في كتاب واحد،  ،الفرق والمذاهب المختلفة

إذن  ، ألنها لن تضيف إليه شيئا!!األحاديث ذهه عنمستغن أصال ن أن القرآن جدو يس
قد أتاه الباطل  ،منه هذه األحاديث ىقتست  الذي  المصدر نفسها العمل، و فما أهمية هذ

 ؟!!، فال تنفعه غربلة وال تنقيةمن بين يديه ومن خلفه
عقدية  االتإشكحملته من يكمن فيما في هذه األحاديث الموجود  الباطلإن 
أصل من "اإلمامة" يرون أن  فـ "الشيعة"والمذاهب المختلفة!!  بين الفرق ،وتشريعية

صحيحة أحاديث ويستندون في ذلك إلى عقدية، ال ئلامسأي من ال ،أصول اإليمان
 !! هم هذااآليات القرآنية التي تخدم توجهبها همون يف

من أصول  لأص "اإلمامة" ديثأحا أن فإذا ذهبنا إلى "أهل السنة" نجدهم ال يرون
األحاديث لخدمة مثل هذه التي توظف فيها  ،وهناك عشرات القضايا الخطيرة!! اإليمان

ْون أنها توافق القرآن!!  توجهات الفرق العقدية والتشريعية وأصحابها ي ر 
"اآلية القرآنية"، التي ال يملكون برهانا على علماء المسلمين أن يجتمعوا حول إن 
 الذي يّدعون أنهم يدافعون عن سنته رسولمحمد، هذا الرسولهم على صدق نبوة  ،غيرها
   ، فتدبر:، والحقيقة أنهم يدافعون عن سنة مذاهبهمالنبوية

                                  

              األحزاب 

 واالختالف.والتخاصم هم من تبعية الفرقة بو لقحرروا على علماء المسلمين أن يإن 
 وال يتفرقوا فيه. ،أن يقيموا الدين الحق على علماء المسلمينإن 

                                    

                                  

              الشورى  

ارتبطت ، التي والسؤال: هل هناك من تعمد تغييب المفهوم الحقيق لـ "السنة النبوية"
وبين والخلط بينها  ،، وكانت مرجعيتها الرئيسة هي القرآن الكريم"النبوة"عصر فاعليتها ب

 بعد وفاة النبي دّونها المحدثون في الكتب،، التي الفرق والمذاهب المختلفة "مرويات"
 ؟!حسب توجهه العقدي والتشريعي كل  ن، بقرن ونصف قرن من الزما
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 أزمة التخاصم والتكفيرو " مرجعية الدينية"ال

، ولن ننجو من هذا الخطر اإلسالمية همجميعا أمام خطر محو هويتإن المسلمين 
السني أو ئنا آبا لن ينفعنا مذهبو  !التكفيرية!التخاصمية إال إذا خلعنا ثوب المذهبية 

وما تفرع عن كل طائفة من هذه الطوائف من مذاهب الشيعي أو المعتزلي أو الخارجي، 
على  ئامر فستغرق بكل من فيها، وسيحشر كل  ،إذا غرقتمختلفة، ألن السفينة 

 الطوائف وجود في حياة النبي وصحبه الكرام؟!  ه!! فهل كان لهذمذهبه
، ما هي إال امتداد لمذهب من المذاهب الحقيقة أن كل طائفة من هذه الطوائف

الدينية، التي ولدت بعد أحداث "الفتن الكبرى"، وظهرت بكياناتها المصغرة بعد عصر 
مصطلح "السنة النبوية" فيها  تفظّ و  التدوين، وبدأت كل طائفة اتخاذ "مرجعية دينية" لها، 

 !!مذهبها، باعتبارها "الفرقة الناجية"أصول يخدم توظيفا 
أحزاب منذرة بافتراق األمة إلى فرق كثيرة، وتشعبها إلى "الروايات" اءت لقد ج

يكفر  ،فرقت األمة إلى فرق كثيرةوفعال ت طوائف مختلفة، كلها في النار إال واحدة.و 
النبوية، سببا في  "النبوءة"فهل كانت هذه  بعضها بعضا، ويستحل بعضها دم بعض.
 ةالتي ستحمل رسالأخرجت للناس، أمة ير خهدم كل ما فعله الرسول، لتأسيس قواعد 

 ؟!"القرآنية نصوص "اآلية، وتقيم الشهادة على الناس تفعيال لاهلل للعالمين
وضعت، بعد أحداث الفتن الكبرى، لتبرير تفرق "الروايات" قد هذه الحقيقة أن مثل 

الفرقة  هيشتعال نار العداوة والبغضاء بينهم، وذلك بادعاء كل فرقة أنها االمسلمين، و 
 مسلمين؟!دون غيرهم من طوائف ال ،وأن أتباعها هم الناجون التي قصدها رسول اهلل،
، مستندين إلى "الفرقة الناجية"إلى إثبات أن فرقتهم هي كل فرقة لقد ذهب علماء 

يّدعون صحة "مروياتها"، مقارنة بـ "مرويات" الفرق ، التي المذهبية "مرجعية الدينية"ال
كل زال علماء  ، فماةضعيفرواية "الفرقة الناجية" موضوعة أو ن إقيل ومهما  !!األخرى
زال واقع المسلمين يؤكد أنها من "الروايات"  وماعلى منابر الدعوة، ستندون إليها يفرقة 

 .المؤسفهذا الواقع لنا نقل لت ،التي و ضعت بعد أحداث "الفتن الكبرى"
وأبو  ،الترمذي هأخرجما ، والكبيرالصغير  اأصبح يحفظهومن هذه "الروايات" التي 

وابن حبان وابن أبي عاصم  ،والدارمي ،بن حنبل وأحمد ،والحاكم ،هوابن ماج ،داود
 وغيرهم، عن أبي هريرة، قال:  ..،والسيوطي
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أو  تفّرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة،، صلى اهلل عليه وسلم ،قال رسول اهلل
ولقد  !!ك، وتفترق أّمتي على ثالث وسبعين فرقةاثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذل

. "كلهم في النار إال مّلة واحدةأخرى زيد فيها هذه الجملة: "بطرق  لروايةاه هذ تجاء
 . قال: ما أنا عليه وأصحابي !قالوا: ومن هي يا رسول اهلل؟

وصحبه الكرام، رضي اهلل عنهم أجمعين، فرقا ومذاهب  ،فهل كان رسول اهلل
والجواب: قطعا ال. إذن، فاألمة الناجية هي التي قامت قبل تفرق المسلمين  ؟!مختلفة

إلى فرق ومذاهب مختلفة، وهي أمة عصر الرسالة، التي دخلت في اإلسالم من باب 
 "اآلية القرآنية" وليس من باب "الرواية البشرية".

من  فرقتينأكبر إذا سألت علماء ومع وضوح هذه الحقيقة لكل ذي بصيرة، فإنك 
كان عليه رسول اهلل وصحبه ألمة عصر الرسالة، وما : من فيكم المتبع الفرق اإلسالمية

مخالفة "السنة النبوية"، في ألشارت كل فرقة إلى علمائها، واتهمت اآلخرين ب ؟!الكرام
الوقت الذي يستدلون فيه جميعا بنفس اآليات القرآنية، التي تحذر من مخالفة الرسول 

ما أتاكم : "و وقوله تعالى ،"أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوله تعالى: "كقولوعدم طاعته، 
 !!المعروفة والمشهورة لى غير ذلك من اآليات"، إفانتهوا الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

إن أزمة التخاصم والتكفير، بين طوائف المسلمين، لم تتوقف في عصر من العصور 
عفان، بأيد مسلمة، ومن صحابة رسول منذ أن بدأت بقتل خليفة المسلمين عثمان بن 

اهلل من عاصروا الحدث، مرورا بأحداث "الفتن الكبرى" المشهورة، ثم تصفية المخالفين 
في المذهب الديني، معنويا وجسديا، في عصر الخالفة األموية والعباسية، وما بعده من 

 عصور سفكت فيها الدماء بغير حق!!
، ولن تنفك حلقاتها ئف المسلمين، متصلةإن أزمة التخاصم والتكفير، بين طوا

التي يحاول البعض استخدامها لتجميل صورة  ،بالمناورات السياسية، وال بمبدأ "التقية"
 .في االنتخاباتحزبه، أو "مرجعيته الدينية" أمام الناس، ليحظى برضاهم عند التصويت 

هل هي  إلسالمية:منها الشريعة ا ىستقما هي "المرجعية الدينية" التي ت  والسؤال: 
هل هي "النص اإللهي" المعاصر لنا اليوم  أم "المرجعية المذهبية"؟! ،"المرجعية اإللهية"

 الذي رواته في عالم األموات؟!و  ،أم "النص التاريخي" القائم على "السند الروائي"
نما لن يقبل أصال اهلل تعالى ألن ليست في "اإلسالم"، تنا قضيإن  غيره "دينا". وا 

 ؟!في تعريف ما هو "اإلسالم"، وما هي "مرجعيته" ناتقضي
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 اتلمرجعي"ا ظهرتلذلك كان من الضروري إلقاء الضوء على بعض األحداث التي 
سيواجهه المسلمون ليقف القارئ الكريم على حجم اإلشكال الذي  ،في عصرها "المذهبية

 ـمرجعية دينية مذهبية.بإذا ما حكموا 
اإلمام أبي الحسن علي  "أهل السنة والجماعة"شيخ  بعض المقتطفات من كتابهذه و 

 :"مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين" هـ[330] ، المتوفى عامإسماعيل األشعري بنا
اختلف الناس بعد نبيهم، صلى اهلل عليه وسلم، في أشياء كثيرة، ضلل فيها  -

 متشتتين.بعضهم بعضا، وبرئ بعضهم من بعض، فصاروا فرقا متباينين، وأحزابا 
وأول ما حدث من االختالف بين المسلمين، بعد نبيهم، اختالفهم في اإلمامة وذلك  -

أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، لما قبضه اهلل عز وجل، ونقله إلى جنته ودار 
كرامته، اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول، وأرادوا عقد اإلمامة 

 .لسعد بن عبادة
بلغ ذلك أبا بكر وعمر، رضوان اهلل عليهما، فقصدا نحو مجتمع األنصار في و  -

رجال من المهاجرين، فأعلمهم أبو بكر أن اإلمامة ال تكون إال في قريش، واحتج عليهم 
بقول النبي "اإلمامة في قريش"، فأذعنوا لذلك منقادين، ورجعوا إلى الحق طائعين، بعد 

د الحباب بنأن قالت األنصار: "منا أمير وم  المنذر سيفه وقال: نكم أمير"، وبعد أن جرَّ
من يبارزني؟!..، ثم بايعوا أبا بكر، رضوان اهلل  ،ك، وعذيقها المرجبلها المحكّ يْ ز  أنا ج  

 عليه، واجتمعوا على إمامته.
ولم يحدث خالف غيره في حياة أبي  ،وكان االختالف بعد الرسول في اإلمامة -

 .عفان رضوان اهلل عليه وأيام عمر، إلى أن ولّي عثمان بنبكر رضوان اهلل عليه، 
ما نقموا عليه من ذلك  في آخر أيامه أفعاال، كانوا في ى عثمانأنكر قوم عللقد  - 

نالحظ ]. سنن المحجة خارجين، فصار ما أنكروه عليه اختالفا إلى اليوم مخطئين، وعن
 .[تقريبا ،الرابع الهجريالقرن "إلى اليوم"، يعني الربع األول من  :أن قوله
ثم قتل رضوان اهلل عليه، وكانوا في قتله مختلفين فأما أهل السنة واالستقامة فإنهم  -

قالوا: كان رضوان اهلل عليه، مصيبا في أفعاله، قتله قاتلوه ظلما وعدوانا، وقال قائلون 
رضوان  بخالف ذلك، وهذا اختالف بين الناس إلى اليوم. ثم بويع علي بن أبي طالب،

اهلل عليه، فاختلف الناس في أمره، فمن بين منكر إلمامته، ومن بين قاعد عنه، ومن 
 بين قائل بإمامته معتقد لخالفته، وهذا اختالف بين الناس إلى اليوم.
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 والجهمية ، والخوارج، والمرجئة، والمعتزلةةاختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيع -
والعامة، و"أصحاب الحديث"، والكالبية أصحاب عبد  والبكرية، ،والحسينية ،والضرارية

 اهلل بن كالب القطان. 
نما قيل لهم الشيعة ألنهم شايعوا عليا رضوان اهلل عليه  ةفالشيع - ثالثة أصناف، وا 

ثم ذكر بعد ذلك عشرات الفرق التي اهـ.  "،ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اهلل
 [ صفحة.11ي ]تفرعت من هذه األصناف الثالثة، وذلك ف

تحدث  تكلم بعد ذلك، في عشرات الصفحات، عن طائفة الخوارج وأصنافهم، ثمثم  -
عن فرق المرجئة، وهم اثنتا عشرة فرقة، وبعد ذلك تحدث عن المعتزلة وفرقها، وعن 

" "أهل السنة والجماعة الجهمية والضرارية والبكرية، والحسينية، والعامة، وبعدها تكلم عن
 الفرق والمذاهب األخرى!! المسائل التي يختلف فيها "أهل السنة" معبعض بّين ثم 

وحتى منتصف القرن الرابع  ،رسول اهلل اةوفمسلمين بعد حال الفهذه فكرة موجزة عن 
 اإلشعري. اإلمام ، حيث توفي الهجري

معظم هذه الفرق، وهذه المذاهب و ونحن اليوم في القرن الخامس عشر الهجري، 
ن  موجودةمرجعيات المختلفة، لها  في المكتبة اإلسالمية ويتبعها كثير من المسلمين، وا 

 .نهم يتبعون مذهبا من هذه المذاهبلم يعرفوا أ
ألسباب التي أدت إلى ا وفي كتابه: "تاريخ المذاهب اإلسالمية"، وبعد استعراضه

يقول  ،عفان وفتح باب الفتن في عهد علي بن أبي طالب مقتل الخليفة الثالث عثمان بن
 الشيخ محمد أبو زهرة:

ن كان "الشيعة"، ومعهم غيرهم، يقولون  "وفي ظل هذه الفتن نبت "المذهب الشيعي" وا 
التي  ،إن جذوره تمتد إلى وقت وفاة النبي، صلى اهلل عليه وسلم. وفي صدى هذه الفتن

 استمرت طول عهد اإلمام علي كرم اهلل وجهه نبت مذهب "الخوارج" أيضا. 
ذا صر الخليفة الثالث قد انتهى بوجود "الشيعة" و"الخوارج"، وهما مذهبان كان ع وا 

متعارضان كما هو الواضح مما سنبين إن شاء اهلل تعالى، فقد وجد بينهما المعتدلون 
 الذين سماهم التاريخ "أهل السنة والجماعة".

ة" انظر إلى قول الشيخ عن أهل السنة: "الذين سماهم التاريخ أهل السنة والجماع
التخاصم التفرق و والذي يبين أن كل هذه الفرق، وهذه المذاهب المختلفة، من صنع أزمة 

 .التي أضاعت وحدة األمة، بعد أحداث "الفتن الكبرى"
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اإلمام المذهب الشيعي، خاصة بعد انتقال دور رئيس في نصرة  للعراقلقد كان و 
اءت موقعة "صفين" وكان واتخاذها عاصمة الدولة اإلسالمية. ثم ج ،لكوفةإلى اعلّي 

حداث تتفاعل ألا الكوفيون يشكلون عماد جيش اإلمام علّي، وكذلك في النهروان. وظلت
 في الكوفة، حتى اغتيال خليفة المسلمين، علّي بن أبي طالب. 

ويذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى، أن الكوفة كان لها النصيب األكبر من الثورات 
عصر في هذا العصر، و  .مكانة سياسية وعلمية هاأصبح لف حتى سقطت الدولة األموية،

 مدرستان:ظهرت  ،التابعين
 .الثانية: مدرسة المدينة أو الحجاز، و األولى: مدرسة الكوفة، أو العراق

لذلك سموا بـ "أهل االستنباط، ، وتميزوا بقوة الحجة، وحكمة علماء الكوفةتفوق قد ل
، وكان أشهرهم اإلمام مذهب الكوفيينتفقه على وكان الواحد منهم يفخر بأنه الرأي"، 

وكان يقابلهم في الحجاز والشام، "أهل الحديث"، الذين أخذوا  .النعمان حنيفةاألعظم أبو 
  عدائيا من "أهل الرأي"!!موقفا 

قيس قال: كنت  سحاق بن األشعث بنإعن فقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، 
الكوفة، فقال  تأذنته في االنصراف إلى أهلي فيفاس ،في صحابة عمر بن عبد العزيز

 وال تسمع حديثهم"!! ،منهم وحدثهم وال تتعلم ،لي عمر: إذا أتيت إلى العراق فعلمهم
انظر، فأهل الحديث وأهل الرأي من فرقة واحدة، هي فرقة "أهل السنة والجماعة" 

 "الجوزجانيوها هو " ."األحاديث"بالنفاق ووضع " أهل الرأي أهل الحديثومع ذلك يتهم "
 .وال يقبل مروياتهم ،في كتابه "الرجال"، من أصحاب علّي بن أبي طالب يجرح الكوفيين

لفرق المخالفة لمذهب ااتهامه إبراهيم النخعي، ويذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى، عن 
 !! لقد تركوا دين محمدويقول: "سنة رسوله، و كتاب اهلل "أهل السنة" بمخالفتهم 

ؤال: من أعطى المحدثين الحق في تدوين هذه "المرويات" المنسوبة إلى رسول والس
اهلل في الكتب ووسمها باسم "السنة النبوية" الواجبة االتباع وهم يعلمون علم اليقين أنها 

هذه "الحصانة" التي جعلت بعض الفقهاء  اهمظنية الثبوت عن رسول اهلل؟!! من أعط
لماذا لم يضع علماء  اري يقع يمينه أم ال يقع؟!!يختلفون حول: هل من حلف بالبخ

للنظر فيها واإلجابة على هذا السؤال: كيف  ،الخلف هذه اإلشكالية على مائدة البحث
حدودها ا معروفالتي كان  ،اختراق دائرة الشريعة اإلسالميةروياتهم بم استطاع المحدثون

 !عصر الرسالة؟ومرجعيتها في 
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 :"أهل الرأي"و "أهل الحديثاألزمة بين "
سعيد بن وجدنا علماءها، وعلى رأسهم  ،أهل الحديث مدرسة المدينة،إذا ذهبنا إلى 

التابعين، يرفضون الحديث المخالف لمذهبهم، مذهب هـ[ وهو من كبار 15]ت المسيب
هـ[ يقول: 214. وكان اإلمام الزهري ]تأهل المدينة""أهل المدينة"، ويتمسكون بـ "إجماع 

 هـ[201]ت ويصف اإلمام مالك .العراق ذراعًا" منفيعود  ،من عندنا شبرا"يخرج الحديث 
 .  بـ "دار الضرب"، أي ضرب األحاديث ،إمام دار الهجرة، العراقوهو 

"المرجعيات الدينية" التي حملت على التعصب المذهبي بد أن يؤثر هذا  وكان ال
معظم وتجد في إال  ،قه مقارنلذلك ال تكاد تجد كتاب ف .للناس اإلسالمية الشريعة أحكام

 العلماء في حكم هذه المسألة!!  قول المؤلف: "واختلفمسائله 
والخالف بين الفقهاء في المسألة الواحدة بين محل ومحرم، هو وقود هذا الصراع 

ولكن عندما يكون هذا الوقود سببا في إشعال نار الفتنة الطائفية، والتعصب المذهبي، 
 وقفه فورا، ونجفف منابعه. المذهبي، فعلينا أن ن

، التي إذا أخذنا حكمها من كتاب اهلل "دية المرأة"مسألة بعلى ذلك ضرب مثاال أوس
"المرجعيات الدينية" التي تّدعي كل طائفة أن فلن نجد خالفا حولها. أما إذا ذهبنا إلى 

 فسنجد اآلتي:"مرجعيتها" هي التي حملت نصوص "السنة النبوية" الصحيحة، 
ولكن  أن دية المرأة نصف دية الرجل، كلها ضعيفة!!بينت التي  "ياتاالرو "ن أ أوال:

أزمة ألنها تكشف عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، الذي يهمنا منها في هذا السياق رواية 
 .الرأيأهل و  ،الحديثأهل التخاصم الفقهي بين 

كم في  ربيعة سعيد بن المسيب:سأل  :شرح معاني اآلثارفيروي الطحاوي، في 
قال: عشرون من اإلبل.  !فقال: عشرة من اإلبل. قال: وكم في إصبعين؟ !إصبع المرأة؟

قال: عشرون من  !قال: ثالثون من اإلبل. قال: وكم في أربع؟ !قال: وكم في ثالث؟
 أي ديتها؟!!  ،جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلهااإلبل. فقال له ربيعة: أحين عظم 

أو  !! فرد عليه قائال: بل عالم مثبتسيب قائال: أعراقي أنت؟!فرد عليه سعيد بن الم
 ابن أخي".  يا "السنة"جاهل متعلم. فقال سعيد: هي 

هـ[: أعراقي 14]ت، وهو من كبار التابعين بن المسيب انظر وتدبر قول سعيدف
  "!!مذهبيةالسنة الطبعا يقصد "يا ابن أخي"!!  "السنة"قوله: "هي و أنت؟! 
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كالشيعة والمعتزلة، من ذهبوا إلى مساواة خالفين لمذهب "أهل السنة"، الموهناك من 
في المغني، إجماع بن قدامة في المجموع، واقد نقل النووي . فالرجل بالمرأة في الدية

فإنهما قاال:  ،"ةليَّ ابن ع  "و "،األصم": "دية المرأة نصف دية الرجل، إال العلماء على أن
 ديتها مثل دية الرجل". 

من الطبيعي، في ظل هذا الصراع المذهبي، أن توجه االتهامات إلى القائلين  وكان
 دية المرأة بدية الرجل، وعلى رأس هذه االتهامات:بمساواة 
 ألحاديث الواردة في تنصيف دية المرأة.ـل امصادمتهل، ةفاسد التهماستدالأن  -
ِلم من علم أصول ال ممصادمته - فقه أنه ال ي لجأ إلى لما أجمع عليه العلماء، وقد ع 

القياس إال عند عدم وجود نص، أو إجماع في المسألة، وقد ورد النص، وكذا اإلجماع 
 وال قياس في معرض النص.

 !!على صحتهاالتي يختلفون هم أنفسهم النص الذي يقصدونه هو هذه األحاديث و 
ن الذي دفعهم إلى ارتكاب هذا الخطأ العلميو   "حديثأهل الهو قناعة مدرسة " ،ا 

 "روياتمال"هذه باستقالل "السنة" بالتشريع، بعد وفاة النبي، وهذا التشريع هو الذي حملته 
 !!وتخصيص مجمله ،لبيان القرآن، التي جاءت المذهبية

 الدكتورفضيلة فقهاء الخلف، المعاصرين لنا اليوم، وهو كبار فإذا ذهبنا إلى أحد 
 يقول:لمرأة في الشريعة اإلسالمية"، بعنوان "دية اله دراسة في يوسف القرضاوي، 

ن معظم الفقهاء يذهبون إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن العمل إ
الثبوت، صريح الداللة، من كتاب  دون أن يسنده نص صحيح ،بهذا الحكم استمر قرونا

 ابت. معتبرة، وال قول صحابي ث وال سنة، كما ال يسنده إجماع وال قياس، وال مصلحة
إلى كتاب لألستاذ مصطفى عيد الصياصنة، بعنوان: "دية المرأة في دكتور وأشار ال

مؤلف ضعف ووهن أدلة القائلين بالتنصيف الضوء الكتاب والسنة"، والذي ب يَّن فيه 
 وخصوصًا فيما يتعلق بالناحية الحديثية واألثرية. ثم قال:

المحكمة، الواضحة الداللة في حسم  "إن الناظر في كتاب اهلل، يجد أن اآلية الكريمة
القرآن  [ من سورة النساء، حيث بينت أنه ال فرق في نظر11هذا الخالف، هي اآلية ]

القصاص، فإن  في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية، كما ال فرق بينهما في
 كان قاتلها رجال أم امرأة".أالذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصا، سواء 
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هـ[ ثم 303وأضاف فضيلته: "وانتهى عصر أئمة السنن األربع، وآخرهم النسائي ]ت
المكثرين  انتهى القرن الرابع الهجري، حيث ظهر جماعة من األئمة المحدثين الكبار

هـ[ 322هـ[ وأبي بكر بن خزيمة في صحيحـه ]ت 300أمثـال: أبي يعلى في مسنده ]ت
هـ[ وأبي حاتم ابن حبان في 312ار ]توأبي جعفر الطحاوي في شرح معاني اآلث

هـ[ وأبي الحسن 360هـ[ وأبي القاسم الطبراني في معاجمه الثالثة ]ت354صحيحه ]ت
هـ[ ولم يرو 404هـ[ وأبي عبد اهلل الحاكم في مستدركه ]ت315سننه ]ت الدارقطني في

 أحاديث في تنصيف دية المرأة". واحد من هؤالء أية
القرضاوي بعدها: "ثم جاء الحافظ الكبير اإلمام البيهقي  الدكتورثم انظر ماذا قال 

ليروي لنا في "سننه الكبرى" حديثا عن معاذ بن جبل عن النبي، قال: "دية  هـ[451]
النصف من دية الرجل" رواه البيهقي من طريق عبادة بن نسي، قال: وفيه  المرأة على

قال: ال يثبت مثله. هذا ما التالي: أشار إلى إسناد هذا الحديث، و  ضعف، وفي الباب
 الحديث المرفوع عن دية المرأة خاصة، أعني: دية النفس". ثبت في

المرأة بدية  ورد فضيلته على ابن قدامة الحنبلي، الذي وصف القول بمساواة دية
فكثيرا ما  الرجل بأنه قول شاذ، فقال: وقول ابن قدامة مردود، إذ ال وجه لوصفه بالشذوذ،

وهذا مروي  لواحد عن جمهور األمة بالقول المخالف وال يوصف بالشذوذ،ينفرد اإلمام ا
 ومن بعدهم.  ،كثيرا عن فقهاء الصحابة والتابعين

الذي ذاع واشتهر، وهو تنصيف دية المرأة  ،ثم تساءل فضيلته: "إذا كان هذا الحكم
لحة أو قول صاحب، أو مص مد من قرآن أو سنة إجماع أو قياسمعت ال يستند إلى دليل

ابن "علماء األمة طوال اثني عشر قرنًا، ولم يبرز عالم بعد  معتبرة، فكيف سكت عنه
الرأي ويدعو إلى اجتهاد جديد فيه، ينصف المرأة ويعطيها  ، ينقد هذا"األصم"و "،ةليَّ ع  

 مثل الرجل سواء"؟!! حقها، كما أعطاها في القصاص
 ه: على دعوى اإلجماع على "التنصيف" بقولفضيلته ويرد 

بحرارة عن اإلجماع في قضية تنصيف دية  وأود أن أذكر هنا لإلخوة الذين يدافعون
بالتسوية على ما يقتضيه ظاهر القرآن  المرأة ويشهرون هذا السيف في وجه الذين ينادون

الذي شهره رجال المذاهب المتبوعة في  نفسه هو هذا السيفإن ، الكريم والسنة المطهرة
مسائل الطالق، التي كانت توقعها تلك  ته حين جدد االجتهاد فيوجه ابن تيمية ومدرس

 :مثل، ال محالة أنها واقعة ،المذاهب ويفتي بها عامة العلماء
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ذلك الحلف  إيقاع طالق الثالث بلفظة واحدة، فتبين بها المرأة بينونة كبرى. ومثل
قال  "، فقدبالطالق، والطالق المعلق، وكذلك الطالق البدعي "طالق الحائض ونحوها

 مذهبه والمذاهب األربعة وغيرها. مخالفاابن تيمية بعدم وقوع الطالق في ذلك كله، 
ثم ضرب مثاال يبين خرق هذا اإلجماع، فقال: "وقد ات ِهم  ابن تيمية من علماء زمنه 

قبله، ونال العلماء منه، وجرحوه  بأنه خرق اإلجماع الذي استمر عليه العمل ستة قرون
 ."تهسير من ما هو معروف  إلى آخر ،اكمة، ودانوه، وأدخل السجن..وعرضوه للمح

لقد وصلت الصراعات المذهبية، بين "أهل الحديث" و"أهل الرأي"، إلى قمتها، في 
شهد تدوين معظم أمهات الكتب، التي تأثر القرن الثالث الهجري، هذا القرن الذي 

ظرة المبتدع في الدين!! ولقد أصحابها بهذه الصراعات، وبنظرة كل فريق إلى اآلخر ن
هـ[ هذه الصراعات، فكتب كتابه "تأويل مختلف الحديث" حيث 106]تعاصر ابن قتيبة 
 قال في مقدمته:

سهابهم في الكتب  ما وقفت عليه من ثلب "أهل الكالم"، "أهل الحديث"، وامتهانهم وا 
رت النحل بذمهم ورميهم بحمل الكذب، ورواية المتناقض، حتى وقع االختالف، وكث

، وأكفر بعضهم بعضا، وتعلق كل فريق منهم وتقطعت العصم، وتعادى المسلمون
 لمذهبه بجنس من الحديث.

 تحتج بروايتهم: ضعوا سيوفكم على عواتقكم. فالخوارج:
يحتج بروايتهم: عليكم بالجماعة فإن يد اهلل عز وجل عليها، ومن فارق  والقاعد:

 سالم من عنقه.الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اإل
ن  والمرجئ: ن زنى وا  يحتج بروايتهم: من قال ال إله إال اهلل فهو في الجنة، قيل: وا 

ن سرق ن زنى وا  والمخالف له: يحتج بروايتهم: ال يزني الزاني حين ..، سرق، قال: وا 
 .يزني وهو مؤمن

و يحتج بروايتهم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أ والقدري:
 .ينصرانه

 .يحتج بروايتهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له والمفوض:
تتعلق في إكفارها صحابة رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، بروايتهم:  والرافضة:

 ليردن علي الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول: أي ربي أصحابي أصحابي، فيقول:
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م علّي رضي اهلل تعالى عنه ويحتجون في تقديإنك ال تدري ما أحدثوا بعدك..، 
بروايتهم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى..، ومخالفوهم: يحتجون في تقديم الشيخين 
رضي اهلل عنهما بروايتهم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ويأبى اهلل ورسوله 

 والمسلمون إال أبا بكر.
 .ي وغنى موالي: يتعلقون بروايتهم: اللهم إني أسألك غناالغنىومفضلو 
 : يتعلقون بروايتهم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا.الفقرومفضلو 
: يتعلقون بروايتهم: صلة الرحم تزيد في العمر والصدقة تدفع القضاء بالبداءوالقائلون 

 المبرم.
ثم قال: "هذا مع روايات كثيرة في األحكام، اختلف لها الفقهاء في الفتيا، حتى افترق 

يون" و"العراقيون"، في أكثر أبواب الفقه، وكل يبني على أصل من روايتهم قالوا: "الحجاز 
ومع افترائهم على اهلل تعالى في أحاديث التشبيه كحديث عرق الخيل، وعيادة المالئكة 
وكشف الساق يوم القيامة، وخلق آدم على صورته، ووضع يده بين كتفي حتى وجدت 

 عين من أصابع اهلل تعالى.برد أنامله، وقلب المؤمن بين أصب
وقال: ومع روايتهم كل سخافة تبعث على اإلسالم الطاعنين وتضحك منه الملحدين 
وتزهد من الدخول فيه المرتدين وتزيد في شكوك المرتابين، كروايتهم في عجيزة الحوراء 

ذا وقع الذباب في اإلناء فامقلوه فإن في  إنها ميل في ميل، وفيمن قرأ سورة كذا وكذا، وا 
 أحد جناحيه سما وفي اآلخر شفاء".

لقد أظهر ابن قتيبة في هذا الكتاب طبيعة الصراعات المذهبية التي عاشها أقول: 
 الحديثفي الطاعنين  ،كتب كتابه هذا للرد على الفرق المختلفةف ،القرن الثالث الهجري

ق إليه واتهامهم والمحدثين، من الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض..، وما ذهب كل فري
 والخوض في ذات اهلل بالتشبيه، وخالفه.  ،"أهل الحديث" بالتقليد

ولقد كان من أخطر الموضوعات التي دار حولها هذا الصراع المذهبي الخوض في 
هي  "األحاديث"الذات اإللهية، وأسماء اهلل وصفاته!! فالمحدثون من "أهل السنة" يجعلون 

 آنية المتعلقة بهذا الموضوع. الحاكمة على فهم اآليات القر 
أما "أهل الرأي" فيجتهدون في فهم وتأويل اآليات، في سياق تنزيه اهلل تعالى عما ال 

 يتعارض مع ذلك. "حديث"ويرفضون أي يليق به، 



258 

 

وعندما يدخل الصراع المذهبي دائرة "العقائد"، وفي مقدمتها مسائل التوحيد والشرك 
لك هي هذه "المرويات" المذهبية المنسوبة إلى النبي، هنا وتكون "المرجعية الدينية" في ذ

لن يستطيع أحد أن يوقف نزيف الدم المسفوك، بسبب هذه المسائل العقدية، التي جعلتها 
 والقتال في سبيله.       ،هذه "الروايات" من المقدس واجب الدفاع عنه

وهي فرقة من الفرق لقد أخرجت بعض الفرق اإلسالمية "المعتزلة" من ملة اإلسالم، 
نكارهم رؤية اهلل يوم القيامة، وقضية القول  اإلسالمية، وذلك لقولهم بخلق القرآن، وا 

فماذا سيفعل "المعتزلة" بالمخالفين  .،بالقدر، وردهم "حديث الرجم" لمخالفته كتاب اهلل.
كموا  كموا البالد؟! وماذا سي فعل بهم إذا ح   بغير مذهبهم؟!هم لهم إذا ح 

شك أنها ستدافع عنه بكل قوة. فعندما آلت  دما تتبنى "السلطة" مذهبا دينيا، الإنه عن
، وأرسل إلى القضاة المتحان الناس "المعتزلة" أوامره بنشر فكرأصدر لمأمون الخالفة ل

 قبل شهادته!!ت  مسألة، وال هذه ال، وقرر أال يستعين بمن ال يؤمن بخلق القرآنفي مسألة 
، نصف قرن تقريبا، منذ أن تولى المأمون "المعتزلة"على فكر ولقد استمر المسلمون 

  هـ[.131-110] الواثقهـ[ ثم 110-121] المعتصمهـ[ ثم 121-211الخالفة ]
ألنه والسجن، ه[ يتعرض لألذى والضرب، 142اإلمام أحمد بن حنبل ]توها هو 

الذي يبين مدى . ولكن الغريب، و "خلق القرآنـ "بلقول لالمعتصم  ةرفض االستجابة لدعو 
القهر الذي كان يفرضه النظام الحاكم على الناس، أنه على الرغم من أن اإلمام أحمد 

 كان يلقب هنفإ، "خلق القرآنـ "المعتصم يقول بكان ، و "خلق القرآنـ "كفر من يقول بكان ي  
 تأمر بذلك!! منسوبة إلى النبي بـ "أمير المؤمنين"، استجابة لروايات  المعتصم

مرة أخرى إلى مذهب "أهل السنة" بالد أعاد ال ،المتوكلآلت الخالفة إلى  لماثم 
مناصبهم، وجاء بالفقهاء والمحدثين من  لمعتزلة وعزلهم عنلتصدي وأصدر قراره بال
غيرهم ممن و  "المعتزلةفكر "على ترد ثوا باألحاديث التي حدّ وأمرهم أن ي  "أهل السنة"، 

 يخالفون مذهب "أهل السنة".
كم على معتنقيه بالردة كسائر الطوائف  "المعتزلةفكر "تصفية عمل على ال واستمر وح 

ما كان من بعضهم إال أن فالمخالفة للمرجعية الدينية الحاكمة، واست تيب جماعة منهم، 
 !!دعوةمنابر الوالبعض ق تل، واآلخر س جن، ولعنوا على ا من االعتزال، ءو تبر 

 الفتنظهرت فيه فتنة "خلق القرآن"، وغيرها من ي الذعصر والالفت للنظر، أن هذا ال
 !!!التراث الدينيو  "الحديث"أمهات كتب فيه العصر الذي د ّونت العقدية الخطيرة، هو 
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ما ف عل بهم بعد و  ،لما آلت إليهم الخالفةألم يكن ما فعلته "المعتزلة" بالمخالفين لها، 
لعلماء المسلمين، أن يأخذوا منه ا كافيذلك ألم يكن "أهل السنة"، إلى أن عادت الخالفة 

 العبرة؟!العظة و 
األصول والقواعد الفقهية، والتأويالت القرآنية ، والعباسية، الخالفة األمويةأسست لقد 

 .التي كانت وراء أزمة التخاصم والتكفير، وسفك الدماء بغير حق، إلى يومنا هذا
خروج على الجماعة وج على أن الخر في وجوب االلتزام بالجماعة و  [األحاديث]وضعت و 

  رسوله!!!اهلل و 
ما للتصدي لكل والعباسي، األموي  ينتحركت جهود الفقهاء، خالل العصر ولقد 
مهما و  ،ملتهبصرف النظر عن لبالد احاكم ويمس  "أهل السنة والجماعة"مذهب يخالف 

الضرورة من المعلوم من الدين ب ،األمير ،أن طاعة الخليفةذلك كان استبداده وطغيانه، 
 !!!ايكفر منكرهالتي  "،النبوية"السنة منصوص عليه صراحة في ال

على فرض هذا  ،والغريب، أنك عندما تعرض رأيا مخالفا إلجماع علماء فرقة معينة
هم جميعا يوجهون إليك سؤاال واحدا: هل سبقك أحد من علماء ار ت ،أنهم أجمعوا يوما

" السلف الدينية!! فإذا أجبت بال كنت "مرجعية ونالسلف في هذا الرأي؟! طبعا يقصد
  متهما بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومخالفا لـ "السنة النبوية"!!

المتقدمين ولكن األغرب، أنه على الرغم من اتفاق علماء الفرق والمذاهب المختلفة، 
إذا نك فإ ،"هي "الكتاب والسنةللمسلمين كافة  "الدينيةة مرجعي"الن على أوالمتأخرين، 

قد ألنه حول مرجعيته، كافة سألتهم عن "الكتاب": قالوا ال خالف مطلقا بين المسلمين 
 حمل في ذاته برهان صدقه، وصحة نسبته إلى اهلل تعالى. 

"السنة"، مقارنة بحجية كتاب اهلل، وذلك من منطلق حجية ألهم عن جئت تسأما إذا 
، وجدت كل فريق يقول قوال غير ..اإللهي أن االثنين مصدران للتشريعجميعا قناعتهم 
حول ما صح ، ةمذهبيال اتصراع، ووجدت نفسك أمام منظومة من الخالفات والاآلخر

 وما لم يصح من نصوص "السنة النبوية"!!
لتبينه للناس. جاءت هذه الدراسة، التي سميتها بـ "أزمة المصطلح الديني"، وهذا ما 
نصوص "اآلية القرآنية" هي وحدها التي تستقى منها  بالبراهين الدالة على أنلقد جئت 

تراث بشري، ال عالقة هو  ،وأن كل ما دونها من "مرجعيات دينية" ،الشريعة اإلسالمية
 .الشريعة اإللهية واجبة االتباعنصوص له ب
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 حنيفة النعمان:وأزمة أبي  ،"المرجعية الدينية"

ثاني الهجري، كان من أشهرها عندما ظهرت المدارس الفقهية، مع بداية القرن ال
في عدم وجوب  "السنية"كان يمثل وجهة النظر و هـ[ 250مذهب أبي حنيفة ]ت

، كأصل من أصول اإليمان، وعدم أحقية علّي بن أبي طالب بها بعد وفاة "اإلمامة"
هـ[ يمثل وجهة النظر 241. وعلى الجانب اآلخر، كان اإلمام جعفر الصادق ]تالنبي

، كأصل من أصول اإليمان، بإمامة علّي بن أبي "اإلمامة"ترى وجوب التي  "الشيعية"
 طالب، كأول خليفة لرسول اهلل بعد وفاته. 

فها نحن اآلن في منتصف القرن الثاني الهجري، وقبل عصر التدوين المذهبي 
مامته ألمهات كتب "الحديث" بقرن تقريبا من الزمان، وقد  استقل أبو حنيفة بمذهبه وا 

مامته لهل السنأل ، على الرغم من "لشيعةـ "اة، واستقل أبو جعفر الصادق بمذهبه وا 
معاصرة كل منهما لآلخر، واتفاقهما على أن القرآن الكريم هو النص التشريعي اإللهي 

 . الذي صحت نسبته إلى اهلل تعالى ،الوحيد
يانه في لما سبق ب، "الشيعة"و "السنةفرقتي "بين  أزمة التخاصم والتكفير،إذا تركنا 

فرقة بين مذاهب هذه األزمة وذهبنا لنتعرف على أكثر من موضع من هذه الدراسة، 
التي مذاهب الفقهية المشهورة الأول كان المذهب الحنفي، ، وجدنا أن " وحدهاأهل السنة"

من  ،تفرده بتقديم الرأي على النص، والكتاب على غيرهواجهت هذه األزمة، وذلك ل
 على القرآن، فما شذ منها رده، وسماه شاذا.  "األحاديث النبوية"مصادر التشريع، وعرض 

باعتبار حنيفة بالتهاون في أمر الحديث  الذلك كان من الطبيعي أن يتهم المحدثون أب
 الوا نتعرف على تفاعل هذه األزمةفتع .وهو مذهب "أهل الرأي" ،به اخاص اله مذهبأن 

 وامتداها على مر العصور:
بابا للرد على أبي  "المصنف"هـ[ في كتابه 135بي شيبة ]تقد خصص ابن أل -

 حنيفة سماه: "هذا ما خالف به أبو حنيفة األثر الذي جاء عن رسول اهلل. 
اعتبره و هـ[ عن أبي حنيفة حديثا واحدا، 162ومسلم ] هـ[156]تلم يرو البخاري و  -

ن سفيان ل مَّا ن عي روى البخاري في تاريخه الصغير أ البخاري من الضعفاء المتروكين.
لد في اإلسالم أشأم منه"!!  وقال البخاري في التاريخ الكبير: "كان أبو حنيفة قال: ما و 

 ، سكتوا عن رأيه وعن حديثه". "مرجئاً "أبو حنيفة 
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، وكان محمد بن "جهميا"حنيفة هـ[: كان أبو164وقال أبو زرعة الرازي ]ت -
..، إلى آخر أئمة المذهب الحنفي. وقد ذهب "اجهمي"، وكان أبو يوسف "جهميا "الحسن 

لسنة في امخالفتهم  القرآن، وكذلك بسبب قولهم بخلق  "الجهمية"البعض إلى كفر 
.الصفات اإللهية، وغير ذلك أيضاً 

هـ[ عدم جواز االعتماد على روايات أبي حنيفة فيقول: 354ابن حبان ]تويرى  -
البدع  ره ألنه كان داعيًا لإلرجاء، والداعية إلى ومن جهة أخرى ال يجوز االحتجاج بخب "

المسلمين  قاطبة، ال أعلم بينهم خالفًا، على أّن أئمة  ال يجوز أن ي حتج به عند أئمتنا
إال  وأطلقوا عليه القدح جرحوه،  األمصار وسائر األقطار وأهل الورع في الدين في جميع

 الواحد بعد الواحد"!!
هـ[ في كتاب االنتقاء: "ممن طعن عليه وجرحه أبو 463]ت وقال ابن عبد البر -

بن إسماعيل البخاري، فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين: أبو حنيفة  عبد اهلل محمد 
بن ثابت الكوفي، قال نعيم بن حماد: نا يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ، سمعا  النعمان 

 من الكفر مرتين. سفيان الثوري يقول: قيل: است تيب أبو حنيفة  
 "أهل الحديث"هـ[ في تاريخ بغداد: "إن كثيرا من 463الخطيب البغدادي ]تقال و  -

استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار اآلحاد العدول، ألنه كان يذهب 
ومعاني القرآن، فما شذ عن  "األحاديث"في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من 

 شاذا".   ذلك رده وسماه
أن األحناف أخذوا  ،في كتابه إعالم الموقعينهـ[ 011]تن ابن القيم ولقد بيّ  -

ببعض األحاديث التي استقلت بالتشريع عن القرآن، وردوا بعضا آخر منها، بدعوى 
، فقال "استقالل السنة بالتشريع"الزيادة على القرآن، وبذلك تناقضوا مع مذهبهم في عدم 

 مخاطبا األحناف:
 تقبلوهاهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة، وما يرد منها، فإما أن "ف

ما  ن زادت على القرآن، وا   كلها إذا زادت على القرآن"!!!   تردوهاكلها، وا 
هـ[ في مقدمته، تضارب األقوال حول عدد األحاديث 101ابن خلدون ]توذكر  -

لحديث على بضعة بامن قصر معرفته  التي استند إليها أبو حنيفة في مذهبه، فهناك
وهناك من ذكر خالف ذلك كالذهبي في تذكرة الحفاظ. وقد أخذوا على أبي  عشر حديثا،

 حنيفة رده لخمس وعشرين ومئة مسألة جاءت فيها أحاديث صحيحة!! 
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من األمور التي اشتد فيها الجدل  ،مدحًا وذماً   ،بشأن أبي حنيفة وتالميذه  إن ما قيل
لذلك كان منطقيا أن ي خرجوا أبا حنيفة من مصطلح  ."الجرح والتعديل"ماءبين عل

الذي يقصد به أئمة المذاهب الفقهية الثالثة األخرى، الذين يجتمعون على  "،الجمهور"
 ما يختلف عليه أبو حنيفة.

علماء األحناف كتبًا في الرد  ولقد د ّونت المصنفات في ذم أبي حنيفة، وصنف 
الخطيب للكوثري، وهناك من قام بالرد على  أبرز تلك الكتب كتاب تأنيب  منعليها، و 

حنيفة إلى اإلعالن  اهذا الكتاب، وهكذا هي طبيعة الصراع المذهبي، األمر الذي دفع أب
 عن موقفه من األحاديث، المنسوبة إلى النبي، فقال: 

القرآن، ليس  "ردي على كل رجل يحدث عن النبي، صلى اهلل عليه وسلم، بخالف
ردا على النبي، وال تكذيبا له، ولكنه رد على من ي حّدث عنه بالباطل، والتهمة دخلت 
عليه، وليس على نبي اهلل. وكل شيء تكلم به النبي، صلى اهلل عليه وسلم، فعلى الرأس 
والعين. وقد آمنا به، وشهدنا أنه كما قال، ونشهد أيضا أنه لم يأمر بشيء يخالف أمر 

    ولم يبتدع، ولم يتقول غير ما قال اهلل، وما كان من المتكلفين".اهلل، 
فها هو الصراع المذهبي الفقهي، كان يسري في كيان األمة اإلسالمية، وهي في 

لسنة نصوص "المبينة الالتي يّدعون أنها ، "األحاديث" تحسمفهل عصرها األول، 
 أم زادت الصراع اشتعاال؟!! الصراع هذا ، "النبوية
علوم  تعليقه على كتاب "قواعد في عبد الفتاح أبو غدة فيالشيخ قول المحقق ي

 الحديث" للمحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني:
ذلك غلو  ، وفي كثير من الكتب المؤلفة في"الجرح والتعديل""ومن أخطر العلوم علم 

سراف بالغ، ويظهر منشأ هذا الغلو مما ذكره ابن قتيبة في  :للفظا االختالف في وا 
من البعد  ،الرجال في [هـ142ت]"وال يخلو كتاب ألف بعد محنة اإلمام أحمد 

 الذين درسوا تلك الكتب بإمعان".  ،الصواب كما ال يخفى على أهل البصيرة عن
وذكر األدلة  ،ريب فيه أن تحامل البخاري على أبي حنيفة ثابت الالشيخ ويذكر 

ن انحراف البخاري إ "،ظفر"قال عن المحدث ن ،يقول الشيخ !!ولكن ما سببه؟ ،ذلك على
وقد كان نعيم شديد  ،أبي حنيفة منشأه صحبة البخاري لنعيم بن حماد المروزي عن

 فتأثر البخاري به.  ،أبي حنيفة التعصب على
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كان " الميزان ، ترجمة نعيم فقال: قال األزدي: فقد ذكره الذهبي في ،تعصب نعيم أما
حنيفة  ثلب النعمان أبي وحكايات مزورة في "،السنة"وية تق نعيم ممن يضع الحديث في

ترجمته: "وقال العباس بن  في ،كلها كذب". وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"
مصعب: جمع كتبا على محمد بن الحسن وشيخه. وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو 

ايات مزورة في ثلب أبي وحك "،السنة"الحديث في تقوية  الفتح األزدي: قالوا: كان يضع
 حنيفة كلها كذب".

معين  ويدافع الشيخ عن أبي حنيفة أمام تحامل البخاري عليه فيقول: "هذا يحيى بن
المعرفة  فعرفه حق ،هو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة، وخالطهم وصاحبهم

حاتم حنبل وأبي  بالصحبة الطويلة لهم، وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن
حنيفة ويوثقه في  أبا الذي يزكي وهو إمام الجرح والتعديل باالتفاق. هذا اإلمام هو

 الحديث، ويثني على حفظه فيقول: 
يحدث بما ال يحفظ، ويقول أيضا: ما سمعت أحدا  وال ،ال يحدث إال بما يحفظه

ا، ولكثرة من غيره، لقربه منه زمانا ومكان واعلم به ،بأبي حنيفة ىضعفه. فابن معين أدر 
مخالطته ألصحاب أبي حنيفة وأخذه عنهم. فقول ابن معين في توثيق أبي حنيفة هو 

من تابعه، ممن ولد بعد وفاة أبي حنيفة بدهر أو دهور، ونقل  قول البخاري أو ال ،المتبع
 داخله تعصب عليه.  أو ،له عنه نقل مشوه

وابن عدي والدارقطني  فإذا تكلم يحيى بن معين سكت مثل البخاري ومسلم والنسائي
بتفرده بمعرفة الرجال عامة  ومن دونهم، سكت كل هؤالء مسلمين له، وقد شهدوا له

 وأذعنوا إلمامته بذلك.
في توثيق أبي حنيفة  ،البخاري شيخ وهو ،بن المديني يوينقل الشيخ شهادة عل

ته أعرف فيقول: "فمثل هذا اإلمام إذا وثق أبا حنيفة وهو بعهده أقرب، وبزمنه وسير 
من دافع  ،وعلى فرض خلو جرح البخاري من الدوافع والمؤثرات ،وجرحه البخاري

ومن أهل الرأي  ،أو اختالف مذهب، إذ أبو حنيفة فقيه ،أو نقل مدخول ،تعصب
 .الرأي ال يحتمل التوسع في ،محدث والبخاري
إليمان ا أن ىير يزيد وينقص، والبخاري  ،اإليمان قول وعمل أن ىير  حنيفة الوأبو 

بن المديني مقدم بال ريب على جرح تلميذه  ييزيد وينقص، فتوثيق شيخه عل ،قول وعمل
  انتهىالبخاري". 
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عصر التي سبقت أزمة التخاصم والتكفير مثال من مئات األمثلة الخاصة بفقط هذا 
معروف المحدث وهو ال ،تدوين أمهات كتب التراث الديني لألمة اإلسالمية. فالبخاري

أي بعد نصف قرن تقريبا من  [هـ214] عامولد وعقيدته المخالفة ألبي حنيفة،  بمذهبه
 .[هـ250وفاة أبي حنيفة ]ت
 السنة"المرجعيات الدينية" لفرقة أهل البخاري وأبا حنيفة هما من فإذا علمنا أن 

والجماعة، فأين هي هذه "الجماعة"، التي حملت "السنة النبوية" الصحيحة، منذ عصر 
القرن األول الهجري، مرورا بعصر أبي حنيفة، في القرن الثاني لكبرى"، في "الفتن ا

 هـ[ في القرن الثالث الهجري؟!156الهجري، ثم عصر البخاري ]ت
بعد أحداث "الفتن الكبرى"  اإللهية"،المرجعية "لقد أصبح واضحا لكل ذي بصيرة، أن 

عية الشرعية النقية الصافية المرج وتفرق المسلمين إلى فرق ومذاهب مختلفة، لم تعد هي
منظومة "التي استقى منها المسلمون في عصر الرسالة دينهم، وهي كتاب اهلل تعالى، و

 ، التي نقلت لنا كيفيات األداء العملي لما أجمله الكتاب من أحكام. "التواصل المعرفي
اختلط  متعددةمذهبية  "دينيةمرجعيات "الواحدة، إلى  "المرجعية اإللهية"لقد تحولت 

"السنة النبوية" المبينة بدعوى فيها الحق بالباطل، وأصبحت تمثل اإلسالم أمام العالم، 
للقرآن، والمكملة ألحكامه، وأصبحت لهذه "المرجعيات" قدسية في قلوب أتباعها ال تقل 

 عن قدسية كتاب اهلل تعالى، بل وأحيانا تكون حاكمة عليه!!    
لى مذاهب فقهية داخل كل فرقة، أي إن معظم المسلمين ينتمون إلى ف رق إسالمية، وا 

ن لم يعرفوا أسماءها. ويرجع ذلك إلى ال بين الوثيقة رابطة ينتمون إلى "مرجعيات دينية" وا 
 الدينية". المرجعية "التدين"، و"

مذهب ي فرض عليه فالطفل  .كل مسلم يولد وسط بيئة يتشرب منها تدينه الوراثيإن 
في طريق  اً كؤودغالبا ما يقف مذهب اآلباء عقبة فاكتمل رشده، إذا ، حتى ئه فرضاآبا

 برهان.عليه الالحق الذي الدين  ، واختياره الوراثيتدينة اإلنسان مراجع
والمفاهيم الدينية، التي حملتها المرجعيات الدينية المختلفة، غالبا  ،األفكار والقيمإن 

يمان بأنهم على الحق الذي ال مرية ما تتحول إلى قناعات مقدسة، تقود أتباعها إلى اإل
 همساعد على ذلك، تقليدوأنهم "الفرقة الناجية"..، فيه، وعلى "السنة النبوية" الصحيحة، 

 دون تفكر أو تعقل لما ي قرأ، أو لما يلقى على مسامعهم!! ،األعمى ألئمتهم
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 "حدواالخبر "الشريعة اإلسالمية و

على الناس جميعا، قبل وفاة النبي الخاتم  لقد اكتمل الدين، وتمت النعمة اإللهية،
محمد، عليه السالم، وتوفي الرسول، تاركا للناس كافة، نصوص "آيته القرآنية"، التي 

 بدونها ال يستطيع مسلم أن يقيم البرهان الحق، على أن محمدا رسول اهلل. 
ذي إن "كتاب اهلل" الذي عرفه المسلمون في عصر الرسالة، هو نفسه "الكتاب" ال

لى يومنا هذا.   عرفوه على مر العصور، وا 
فهل عرف رسول اهلل، وصحبه الكرام، مئات الكتب، التي حملت نصوص "السنة 

 النبوية" المنسوبة إليهم، والتي نراها اليوم في مكتبات الفرق المختلفة؟! 
ذا تشريع في عصر الرسالة؟!ا ثانيا للمصدر باعتبارها هل شهد رسول اهلل بحجيتها،   وا 

المحدثون "علم الحديث" بفروعه المختلفة  أإذن فعلى أي أساس أنش لم يكن األمر كذلك،
 علم "الجرح والتعديل"؟!!  في مقدمتها و 

لقد أقام الرسول شهادته على قومه، بما حمل من نصوص "آيته القرآنية"، التي قام 
في"، أن بتفعيلها في عصره. فهل شهدت هذه النصوص، أو "منظومة التواصل المعر 

رسول اهلل ترك كتابا آخر مع كتاب اهلل، باسم "السنة النبوية"، أو "الحديث النبوي" ليكون 
 قامة شهادتهم على الناس، أمة واحدة؟! فتدبر: إلمرجعا ثانيا للمسلمين، 

                          

    

                                

                                 

                                

            احلج 

ادة على الناس، أمة واحدة، فإذا فهل يعقل أن يأمر اهلل تعالى المسلمين بإقامة الشه
هم يتفرقون، ويتقاتلون، ويتركون "السنة النبوية" الرئيسة، سنة الشهادة على الناس، ثم 

تهم تهم وشهادييتخذون "مرجعيات دينية" مذهبية، لم تظهر إال بعد أن فقد المسلمون خير 
  على الناس؟!!



266 

 

لى يومنا هذا إن جل المصائب التي حلت بالمسلمين، منذ أحداث "الفت ن الكبرى" وا 
ترجع إلى هجر نصوص "اآلية القرآنية"، هذه "المرجعية اإللهية" التي جعلها اهلل تعالى 

 "آية" تشهد بذاتها على صدق "نبوة" محمد، إلى يوم الدين.
أما "المرجعيات الدينية" المذهبية، فليست هي النبع الصافي، الذي استقى منه رسول 

فوضى الشريعة التي أمرهم اهلل باتباعها. وخير شاهد على ذلك اهلل وصحبه الكرام، 
أزمة التعصب  التي حملتالفتاوى المحلية والفضائية، التي تستند إلى هذه "المرجعيات"، 

، وعلى رأسها الخالفات العقدية!! فهل اإلمامة من أصول والخالف المذهبي للناس
من ذلك  يد، كما يرى المجسمة؟! وغيراإليمان، كما يرى الشيعة؟! وهل هلل تعالى وجه و 

 مئات القضايا العقدية، والتشريعية، التي مزقت وحدة األمة اإلسالمية تمزيقا!!
إن إلهنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، فكيف تنتج هذه المنظومة  

الناجية"، التي بشر "الفرقة  هي منها أنها اإليمانية، "مرجعيات دينية" متصارعة، ترى كل  
  بها رسول اهلل؟!!

الذي لن يقبل اهلل تعالى غيره دينا، يقوم على و إن الدين اإلسالمي، بأصوله وفروعه، 
البراهين اليقينية المثبتة لصحة نسبته إلى اهلل تعالى. فليست "العشوائية" من دين اهلل 

يقوم  اأساسالتعديل" دين اهلل، وليس "الجرح و في وليست "ظنية الثبوت" حجة تعالى، 
على وحدة المسلمين، مما أسفر الصراع المذهبي دين اهلل..، فكلها مسائل فرضها عليه 

 عنه ظهور هذه "المرجعيات الدينية"، التي يتحدث أئمتها باسم اإلسالم، وقلوبهم شتى!!
ن من أكبر المصائب التي حلت بالفكر اإلسالمي، قبول المحدثين "خبر الواحد" و  ا 
 كتاب اهلل تعالى. أحكام عن  المستق اتشريعيحمل الذي 

أعلى من كتاب اهلل مرتبة  إلىإنهم بإعالء "المرويات" ظنية الثبوت عن رسول اهلل 
وليس فقط عن رسوله، أوقفوا فاعلية "اآلية القرآنية"، التي  ،القطعي الثبوت عن اهلل

ق والعدل والحرية، بين جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بإقامة ميزان الح
لى يوم الدين، ، الناس كافة  .فتدبروا 

                                

                        األنعام 

 .مال الدين وتمام النعمةتكابعد  ،ذر من اتباع الظنجاءت اآلية بعدها، تح ولقد
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                        األنعام 

اآليات، أخرجوا الناس  ن الذين خاطبهم اهلل تعالى في عصر الرسالة بهذهيالمسلمإن 
من الظلمات إلى النور، ونشروا الحق والعدل والحرية بين الناس، بالعلم والحجة 

 . ، وليس بالظن وما تهوى األنفسوالبرهان

                               

       الرعد  
ْون أن  . ومن حجة في العقائد واألحكام ،اآلحاد ،خبر الواحدإن كثيرا من المحدثين ي ر 

 :تعالى اهلل ، قولذلكأدلتهم القرآنية على 

                                      

                  التوبة 

العلم والتبليغ  فما فوقه، واإلنذار إعالم بما ي فيد "الواحد"يقولون: والطائفة تقع على 
 ال فرق!!من عقيدة وغيرها ب ،ألمور الشرع

استدالل غير صحيح بالواحد والحقيقة أن االستدالل بهذه اآلية على تعريف الطائفة 
لفظة ، بدليل فسياق اآلية يتحدث عن خبر "جماعة" فوق الواحد، وليس عن خبر "الواحد"

 !! "ولينذروا قومهم"
 حال تبليغهمنفردا، أما إذا كان المقصود بالواحد هو كل شخص من أفراد الطائفة 

نذاره قومه، فهنا نقول:  وا 
الدين، لينذروا به قومهم إذا رجعوا في فقه التالطوائف خبرا، يتعلق بهذه لقد حملت 

أمام و عليه السالم،  ،إذن فنحن أمام مصدر واحد للخبر، وهو النبيإليهم لعلهم يحذرون. 
، وذهبت كل طائفة إلى خبرالالذي ولد فيه  مسرح الحدث،طوائف متعددة، تركت 

 . "الدين"التفقه في إليهم ينقلوا لأو جماعة جماعة،  ،فردا فرداومها، ق
نما منإياه "اآلحادهؤالء األفراد "حجيته من نقل إذن فهذا الخبر ال يستمد   :، وا 
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وثانيا: معاصرة الناس لمصدر الخبر الرئيس، وهو  الطوائف كلها له.نقل أوال: 
ستطيع يف، أو تآمر على موضوع الخبر، في، فإذا حدث نزاع، أو تحر النبي، عليه السالم

 .عن صحة الخبر يسألهف ،ذهب إلى رسول اهلليأن  إنسانأي 
 أن السياقهذا "التفقه في الدين"، فال يفهم من مسألة أما عن موضوع الخبر، وهو 

"التفقه في الدين" يعنى التفقه في علوم الدين اإلسالمي، ومنها على سبيل المثال علم 
 ال يساعد على هذا الفهم ،[ والتي بعدها220ياق اآليات التي قبلها من اآلية ]س"الفقه"، ف

نما يمكن أن يفهم منه ما يعرف في الحروب ب    .وتوازن القوى االستطالعفقه وا 
 قوله تعالى: ،على حجية خبر الواحدبها يستدلون واآلية الثانية التي 

                                      

      احلجرات 

أي أنهم  .الواحد "الثقة" ،"حديث"أي ، يقولون: إن مفهوم اآلية يعني قبول خبر
!! وهذه قراءة غير صحيحة، ألن يقرؤون اآلية هكذا: "إن جاءكم "الثقة" بنبإ فال تتبينوا"

 ة، بشهادضبط الرواية المنقولة "الثقة" ليس معصوما من السهو، والخطأ في النقل، وعدم
 كما أن الفاسق يمكن أن ينقل خبرا صحيحا!! .المحدثين، وعلماء الجرح والتعديل أنفسهم

هناك عوامل كثيرة تؤثر على نقل الخبر على وجهه الصحيح، وعلى رأسها إن 
مكاناته المعرفية. ولقد ظهرت آثار هذه  توجهات الراوي المذهبية، وقدراته الذهنية وا 

السنة "الرواة المخالفين للمذهب، واتهامهم بمخالفة  "مرويات"العوامل فعال في رد 
  "، بسبب أزمة التخاصم المذهبي!!النبوية
في مسألة  ..،ألشاعرةكالمعتزلة، وا ،يخالفون كثيرا من الفرق والمذاهب "أهل السنةـ "ف

 "اآلحاد"أنَّه ال فرق بين حديث كثير منهم  يحجية خبر الواحد في العقائد واألحكام ويّدع
 ، ألنه إذا صح الحديث فهو حجة ِبنفسه في العقائد واألحكام معا!! "المتواتر"والحديث 

الناس  ويقولون: لقد كان رسول اهلل، عليه السالم، ي ْرِسل الواحد من أصحابه ليبلغ
ال  نَّ العقيدة ت ْثب ت بخبر الواحدوهذا دليل على أ ،رسالته، فتقوم به الحجة على م ْن ب ّلغه وا 

النقل!! فالصحابي الذي  مما اكتفى رسول اهلل بإرسال الواحد، وألرسل معه من ي تواتر به
ل له اليقين بما س ِمع، فإذا جاء من لم  سمع من النبي، صلى اهلل عليه وسلم، قد ح ص 
 .يقبل قوله، لكونه حديث آحاد، فإنه سيرد الخبر اليقيني الذي حمله هذا الصحابي إليه
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على هذا األساس ما انتشرت الدعوة اإلسالمية، بل كافة ولو ردت أخبار الصحابة 
 إن الدعوة اإلسالمية قامت على تبليغ الواحد، فالزم ذلك قبول خبر رسول اهلل من الواحد

 ق صحيح.أنه من طري ما دام
أال ي ْكت ف ى بقول واحد من علماء  ،ويقولون: إن من لوازم القول بعدم حجية خبر الواحد

الحديث بتواتر حديث ما، ذلك ألن قوله هذا، عن تواتر الحديث، هو خبر آحاد، ويتعذر 
إثبات شهادة جميع علماء الحديث بتواتر الحديث، لذلك وجب قبول خبر الواحد 

ال سقط علم الحديث كله، فإن أكثر األحاديث النبوية المتخصص في علم الح ديث، وا 
آحاٌد، والمتواتر منها قليل بالنسبة إلى اآلحاد، والم تواِتر اللفظي منها أقل، والمتواتر 
 المعنوي إنما تختلف ألفاظه وتتفاوت، والناس يختلفون في إثبات هذا المتواتر ويتفاوتون.

احد في األحكام، هم الذين نقلوا خبره في العقائد، فإن ويقولون: إن الذين نقلوا خبر الو 
وجب قبول خبرهم أيضا في العقائد، ألن من جاز عليهم  ،قبلنا منهم خبرهم في األحكام
جاز عليهم ذلك أيضا في األحكام وغيرها، وعلى هذا فال  ،الخطأ والكذب في نقل العقائد

خ من الدين، فقد أجمع علماء السلف وثوق بأخبار آحاد الصحابة والتابعين، وهذا انسال
على ق بول أحاديث اآلحاد في العقائد واألحكام على حد سواء، فلم ي نقل عن أحد منهم 
وَّز االحتجاج بها في مسائل األحكام دون مسائل العقيدة واألسماء والصفات  أنه ج 

ؤية المؤمنين نزول اهلل إلى السماء الدنيا في الثلث األخير من كل ليلة، وكر  أحاديثـك
م ان، وظهور  ربهم في الجنة يوم القيامة؛ ونزول المسيح، عليه السالم، في آخر الزَّ

 الدجال... إلى آخره!!
ويقولون: إن كثيًرا من العقائد التي ت ل قَّْت األمة أحاديثها بالقبول، هي من اآلحاد 

ين يقولون: "وليس في العقائد وت ْرك  العمل بأحاديث اآلحاد ت ْرٌك لهذه العقائد الثابتة، والذ
فهؤالء قد نبذوا وأن "جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية"،  ،ما انفرد الحديث بإثباته"

 "السنة النبوية" كلها من الناحية العملية!! 
منصوص عليه من أقوال المدافعين عن حجية خبر الواحد،  ،إن ما سبق بيانهأقول: 

، واإلحكام في أصول األحكام لشافعيلفة، كالرسالة لفي أمهات كتب أئمة المذاهب المخت
أما أن تحمل "المرجعيات . بن القيموالصواعق المرسلة البن تيمية والفتاوى ال بن حزمال

 خارج حدود كتاب اهللعقوبات وفتاوى، أحكام و بآحاد، تتعلق  "أحاديث"الدينية" أخبار 
  هنا يجب أن نقف معها وقفة....، فكعقوبة الردة، والرجم، وفتوى "إرضاع الكبير"
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 عقوبة الردة:و الدينية" مرجعية "ال
في الشريعة  ،نستلهم منه حكم المرتد عن الدينتعالى،  إذا جئنا إلى كتاب اهللإننا 

معظم ا قامت عليهالتي  "،الشريعة المذهبية"تختلف تماما عن  هاأن وجدنا ،اإلسالمية
ن أول آية في كتاب اهلل تعالى و  .اليوم "المرجعيات الدينية" التي يتبعها المسلمون ا 

في الدنيا  هإحباط عملجزاء هذه الردة هو دين، تبين أن التتحدث عن عقوبة المرتد عن 
 واآلخرة، فتدبر. 

                              

                            

                              

                              

       البقرة 

نما ، عقوبة للمرتد عن الديناالتباع ةأحكام الشريعة اإلسالمية واجب منفليس  ، وا 
 سيجني المرتد ثمرته في اآلخرة.فقط إحباط العمل، الذي 

ومما يؤكد ذلك قوله تعالى في السياق نفسه: "فيمت وهو كافر" أي أن المرتد سيعيش 
 لم يتب ومات على كفره، فقد حبط عمله في الدنيا واآلخرة.ن بين الناس بعد ردته، فإ

عقوبة  ، وال..وقد يرتد المؤمن عن اإلسالم، ثم يعود إلى اإلسالم، ثم يرتد مرة أخرى
نما عقوبتهأيضا عليه   .أن اهلل تعالى لن يتقبل توبته بعد ذلك :في الشريعة اإلسالمية، وا 

                                

       النساء 

بأنصار بررة اهلل لن يضروا  اهلل شيئا، وسيأتي  ،الذين ارتدوا عن اإلسالمهؤالء ف
 فقال تعالى:وللمؤمنين الخير الكثير،  ،يجلبون للدين

                                      

                                

                 املائدة 
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ه إال اهلل تعالى، وقد يمر اإلنسان عمل قلبي، ال يطلع على حقيقت إن الردة عن الدين
 بمراحل النفس اللوامة، يجاهد فيها الشيطان، الذي يحاول إيقاع الناس في هذه الردة.

                              

                             

            

 :ثم تدبر ماذا قال اهلل تعالى بعدها

                                

                  حممد 

هؤالء فآخر يثبت عدم وجود ما يسمى بقتل المرتد في الشريعة اإلسالمية.  وهذا دليل
كما هو مفهوم  ،همجلالذين ارتدوا على أدبارهم سينالهم عذاب من المالئكة عند استيفاء أ

القتل "رجما"، ألن عقوبة القتل في الشريعة العذاب هو "الوفاة" في السياق القرآني، وليس 
تحتاج إلى دليل قطعي الداللة والثبوت عن اهلل تعالى، وليس  ،وليس المذهبية ،اإلسالمية

 !! ، بل وعن الرواة!ظني الداللة والثبوت عن النبي
 وتدبر قول اهلل تعالى:

                              
    آل عمران 

فهؤالء الذين كفروا بعد إيمانهم، لم يعاقبوا على ردتهم بالقتل، ولكنهم عاشوا، وازدادوا 
اهلل تعالى، فهؤالء يحذر اهلل تعالى المؤمنين منهم، أال طغيانا وكفرا، ولم يتوبوا إلى 

 ه من توبة، ألنهم أقرب إلى النفاق من اإليمان.نينخدعوا بما قد يظهرو 
هم فسنجدحكم المرتد عن الدين، عن "المرجعيات الدينية" أئمة نسأل جئنا أما إذا 

يجاهدون بكل ما أوتوا هذه المنظومة الروائية، التي ب ،بعد استتابته ،يستدلون على قتله
 من قوة، من أجل الدفاع عنها، حتى ال تسقط، فتسقط معها حجية "مرجعياتهم الدينية".

هل السنة أ "ديثاح"أفإذا ذهبنا إلى صحيح البخاري، وهو من أهم وأشهر مراجع 
 ".من بدل دينه فاقتلوه ": ابن عباس الرواية المعروفةوجدناه يروي عن 
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" لم ترو من بدل دينه فاقتلوه " قول:هذا النسبت إلى رسول اهلل وكل "الروايات" التي 
إال عن طريق شخص واحد هو "ابن عباس"!! ولن أتحدث عن "عكرمة"، مولى ابن 
عباس الذي نقل هذه "الرواية" عنه، ومكانته عند علماء "الجرح والتعديل"، ألن الذي 

 المقام هو القول:هذا يهمني في 
مصدر ظني الثبوت أي من ، جاءت عن طريق خبر الواحد دالمرتقتل" "إن عقوبة 
 !!عن رسول اهلل

إن استحالل الدماء بـ "أخبار آحاد"، بيننا وبين ناقليها أربعة عشر قرنا من الزمان  
المذهبية، لتصفية المخالفين لهم في المذهب فتح الباب لمعظم أئمة "المرجعيات الدينية" 

نكار   المعلوم من الدين بالضرورة!!عن طريق فتاوى "الردة"، وا 
هو  ،هـ[ من باب واحد651ابن تيمية ]توسأكتفي في هذا السياق بنقل بعض فتاوى 

 باب الصالة:
 س ـئل: عن أقوام يؤخرون صالة الليل إلى النهار ألشغال لهم من زرع، إلى آخره. فقد 

فأجاب: ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب 
الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم 

 .أن يصلي في الوقت ألزم ذلك
ن قال ال أصلي إال بعد غروب الشمس الشتغاله بالصناعة أو الصيد أو غير  ،وا 

 .!!!"يقتلذلك فإنه 
هلل تعالى لم أقول: ال شك أن تأخير صالة النهار إلى الليل ذنب عظيم جدا، ولكن ا

 يرتب على هذا الذنب عقوبة دنيوية، خاصة لو كانت القتل!! 
والعجيب أن الرواية التي استدل بها ابن تيمية على فتواه، وهي: "من فاتته صالة 
نما ترجئ العقوبة  العصر فقد حبط عمله"، ال تتضمن إشارة إلى القتل، أو االستتابة وا 

 .رنا إلى ذلك من قبلأشكما  إلى اهلل تعالى بإحباط العمل
 ويحتج بدكانه. ،ولم يحضر مع الجماعة الصالة ،وس ئل: عن رجل جار للمسجد

الحمد هلل، يؤمر بالصالة مع المسلمين فإن كان ال يصلي فإنه يستتاب  "فأجاب: 
ال  ذا ظهر منه اإلهمال للصالة لم يقبل قوله: !!!قتلفإن تاب وا  إذا فرغت صليت  وا 

 ."قبل قوله، ويلزم بما أمر اهلل به ورسولهمن ظهر كذبه لم ي بل



273 

 

ومن قال " في قضية صالة السفر:فقال  ،الفقهيمذهبه خالف وس ئل عن رأيه في من 
إنه يجب على المسافر  ن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال:إنه يجب على كل مسافر أ

فإن أن يصوم شهر رمضان، وكالهما ضالل مخالف إلجماع المسلمين يستتاب قائله، 
ال   !!!"قتلتاب وا 

انتقل إلى دائرة أوسع مذهب، من "أهل السنة"، وبعد أن أباح دم المخالفين له في ال
قتل الداعي إلى البدع بدعوى  ،بإراقة دم الطوائف التي تخالفه في المذهبأيضا فحكم 

 الجهاد:عند حديثه عن  يقولف ،في الدين
مثل المفرق لجماعة المسلمين  ،قتل"ومن لم يندفع فساده في األرض إال بالقتل 

 والداعي إلى البدع في الدين". 
اسية تتعلق بأمن يانظر، كيف تساوي الفتوى بين المفرق للجماعة، التي هي مسألة س

مذهبية، تراها كل طائفة  ةلأمسالتي هي  "البدع في الدين"مسألة البالد والعباد، وبين 
 حسب أصول مذهبها!!

الفرق اإلسالمية  أن ،كتب الملل والنحلأصحاب و  ،لسلفامعلوم عند علماء من الو 
وقد  .والخوارج ،والشيعة ،والمرجئة ،والمعتزلة ،أهل السنة :بملة اإلسالم خمس ةالمقر 

  مذاهب مختلفة.افترقت كل فرقة من هذه على 
من  ،وجدناه يتهم خصومهفي القرن السابع الهجري،  ،جاء عصر ابن تيميةفلما 

والدعوة إلى البدعة  ،وتفريق جماعة المسلمين ،األرض الفساد فيب ،الفرق األخرى
اتساع دائرة فكانت محصلة ذلك  ،خصومهإليه أيضا تهم وجهها  وهي ،الدين في

 بين طوائف الفرقة الواحدة!!!تكفير التخاصم وال
مسألة فطرية، ال عالقة لها بأحكام الحالل والحرام. فإذا جئنا إلى "إعفاء اللحية" إن 

ه "المنظومة الروائية" وجدنا مسألة "إعفاء اللحية"، عند بعض "المرجعيات الدينية"  هذ
البخاري أخرجها التي رواية فعل األمر، الذي حملته الاستنادا إلى  ة االتباع،واجبشريعة 
وفي . عن عبد اهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل: أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ،ومسلم
 وفي أخرى قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب.  .لشوارباحفوا ا رواية:

المصر على حلق اللحية األمر النبوي، الذي حملته هذه "الرواية"، يكون وبناء على 
ال فيستتاب، و ، من الكبائر على كبيرة امصر   !! قتلا 
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م في فهم يتهما هي مرجع :أوال لنا واأن يقول ،عن اإلسالم ونإننا نريد ممن يتحدث
  على أي أساس شرعي أقاموا هذه المرجعية؟!، و وفروعه أصولهوالعمل باإلسالم 

مبادئ الرئيسة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الفلنتفق على : لنا واقوليأما أن 
تمسك بمرجعية "الكتاب والسنة" دون أن الراية منهم كل طائفة فيه في الوقت الذي ترفع 

كعقوبة  ،كتاب اهللعن " سنةن موقفها من العقوبات التي استقلت بها "التعلن صراحة ع
من  ،إياهمالمخالفين  من تكفيرمؤقت الروب لله ،ة مكشوفةمناور  هلمرتد مثال، فهذاقتل 

 !!يمذهبصراع التاريخ الخير شاهد على ذلك ، و أجل تحقيق مطامع سياسية
 د تفسيره قول اهلل تعالى:عن ،التحرير والتنوير في ،الطاهر بن عاشور يقول

                                 

                                   

                                  

               البقرة 

المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك، وقد  "والمقصود تحذيريقول الشيخ:  
ذر النبي صلى اهلل عليه وسلم من ذلك تحذيرا متواترا بقوله في خطبة حجة    الوداع: ح 

كم رقاب بعض من حروب الردَّة  يحذرهم ما يقع  .فال ترجعوا بعدي كفارا يضِرب  بعض 
النبوءة العظيمة. وورد في   ، وهذه الوصية من دالئلِ التكفيروحروب الخوارج بدعوى 

قيل يا رسول  ،والمقتول  في النار" قوله: "إذا التق ى المسلمان بسْيف ْيِهما فالقاتل  « الصحيح»
، فما بال  المقتول، قال: "أم ا إنه  كان حريصا على قتل أخيه"، وذلك يفّسر  اهلل هذا القاتل 

 ".العقيدة بعضه بعضًا أنه القتال على اختالف 
فال عذر في القتال إال لفريقين: مؤمن، وكافر بما آمن به اآلخر قاله الشيخ: ومما 

قد كانا سبب قتال منذ قديم، أما  ،ألن الغضب والحمية الناشئين عن االختالف في الدين
فال ينبغي أن يكون  ،الذي لم يبلغ إلى التكفير ،الخالف الناشيء بين أهل دين واحد

من قال ألخيه يا كافر فقد باء هو  ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولهذا قال النبي سبب قتال.
ألنه إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين  بها 

وألنه  ما يتسبب على الكفر،  وتوليد سبب التقاتل، فرجع هو بإثم الكفر ألنه المتسبب في 
 !!اإليمان كفرا ار هو كافرا ألنه جعل إذا كان يرى بعض أحوال اإليمان كفرا، فقد ص
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" بعضكم رقاب بعض فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب "وقال عليه الصالة والسالم: 
وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خالفا   فجعل القتال شعار التكفير.

الحرورية في  وأّوله خالف الردة في زمن أبي بكر، ثم خالف ،والقتال التكفير بلغ بهم 
وقد كفَّروا عليا في قبوله تحكيم الحكمين، ثم خالف أتباع المقنَّع بخراسان   ،زمن عليّ 

 هـ[.263]وهلك سنة  هـ[251]واتخذ وجها من ذهب، وظهر سنة  ،ادعى اإللهية الذي 
ألنهم في  ،وفيه شائبة من الخالف المذهبي ،القرامطة مع بقية المسلمين ثم خالف 
 أي حلول الرب في المخلوقات ،واّدعوا الحلول ،ثم تطرفوا فكفروا "،الشيعة" األصل من 

   . هـ[113  ]من سنة  ،وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين واقتلعوا الحجر األسود من الكعبة 
ّر بهم تارات إلى مقاتالت ، واختلف المسلمون أيضًا خالفا كثيرا في المذاهب ج 

ومقاتالت أبي  غير المكفرين لبقية األمة في المشرق،  "،جالخوار "عظيمة، وأكثرها حروب  
 .هـ[333]وغيرها سنة  ،يزيد النكارى الخارجي بالقيروان

ومقاتلة  هـ[445]سنة هـ[ وببغداد 400]بالقيروان سنة  "أهل السنة"و  "الشيعة"ومقاتلة 
إلسماعيلية ألهل با وقتال الباطنية المعروفين  هـ[.405]ببغداد سنة  "الشافعية والحنابلة"

   .هـ[513]إلى سنة  هـ[414]من سنة  ،وغيرها ،السنة في س او ة
الصليبية  ثم انقلبت إلى مقاتالت سياسية، ثم انقلبوا أنصارا لإلسالم في الحروب 

من مقاتالت  وغير ذلك من المقاتالت الناشئة عن التكفير والتضليل. ال نذكر غيرها 
   حتى البلد الحرام. اإلسالم، وتطّرقت كل جهة منه  الدول واألحزاب التي نخرت عظم

فاآلية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل األمم في التقاتل للتخالف حيث لم 
فهم  التقاتل إلى الوسائل التي يتفادون بها  ،العقول أو في سالمة الطوايا ةيبلغوا في أصال 

 .ملومون من هذه الجهة
 قبل على صفة أكمل مما هم عليه تعالى لو شاء لخلقهم من إلى أّن اهلل وتشير اآلية 

لى   ـاه .التبّصر في العواقب قبل ذلك اإلّبان حتى يستعّدوا بها إلى االهتداء إلى الحق وا 
في  "الشافعية"و "الحنفية"عن الفتنة التي وقعت بين  ،في البداية ،يقول ابن كثيرو 

 إن منشأ هذه الفتنة هو التعصب المذهبي ،ذهب تحت هياجها خلق كثير والتي  ،نيسابور
مما جعلهم  ،الكثير "الشافعية"من  وقتل ،األسواق والمدارس أحرقتأن  والذي نتج عنه 

 .[هـ554]وكان ذلك عام   ،يسرفون في األخذ بالثأر
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 وحرق ،القتل حيث كثر  [ه026]عام  "الحنابلة"و "الشافعية"ونفس الفتنة وقعت بين 
يخلون في  "الحنابلة"في أصبهان. ويقول ابن األثير في الكامل: كان المساكن واألسواق 

الذين كانوا يأوون للمساجد فإذا مر  "الشافعية"أعمالهم باألمن ويستظهرون بالعميان على  
 فيضربونه.  ،أغروا به العميان ،المذهب "شافعي" بهم 

 غضبا من "حنابلةال"المذاهب على  وتجتمع بقية " ويقول الذهبي في تذكره الحفاظ:
ابن تيمية حل ماله ودمه  من كان على دين  :أعمال ابن تيمية ونودي في دمشق وغيرها

  يعاملون معاملة الكافرين. كفرةبمعنى أنهم 
عكس  ،فليس بمسلم "حنبليا"حاتم الحنبلي يقول: من لم يكن  على أن الشيخ ابن 

   !!ذهب إلى تكفير الحنابلة أجمع جوامع بغداد الذي الواعظ في  ،الشيخ أبو بكر المقرر
شيخ الجامع وكان وقتها  ،يالشيخ المراغومعلوم من تاريخ الجامع األزهر، أن 

جماعة واحدة، فقد كان كل مذهب يقيم  أول من جمع المذاهب األربعة على هو  ،األزهر
 فكانت تقام أربع جماعات ،اآلخر صالة الفرض في الجامع األزهر مستقال عن المذهب 

 كل جماعة بإمام مذهبها.  ،للصالة الواحدة
ولكنه شمل أيضا الصالة في  ،على الجامع األزهرالصراع المذهبي ولم يقتصر 

شمس الدين في "تحفه النظار في غرائب األمصار"  الحرم المكي. يقول أبو عبد اهلل 
 صلواتهم ومواضع أئمتهم": تحت عنوان: "ذكر عادة أهل مكة في 

األمر.  يقبل أول وهو المقدم من  "الشافعية"أن يصلي أول األئمة إمام "فمن عاداتهم 
وجمهور الناس بمكة  ،عليه السالم ،مقام إبراهيم الخليل ،وصالته خلف المقام الكريم

  على مذهبه.
في محراب قبالة الركن  "المالكية"صلى بعده إمام   ة"،الشافعي"فإذا صلى إمام 
واحد، مقابال ما بين الحجر األسود والركن  معه في وقت  "يةالحنبل"اليماني، ويصلي إمام 

ويوضع  المكرم تحت حطيم له هنالك. قبالة الميزاب  "الحنفية"اليماني، ثم يصلي إمام 
 الصلوات األربع.  بين أيدي األئمة في محاريبهم الشمع، وترتيبهم هكذا في 

ويدخل   ،يصلي بطائفة وأما صالة المغرب فإنهم يصلونها في وقت واحد، كل إمام
 "الحنفي"وسجد  "الشافعي"بركوع  "المالكي"على الناس من ذلك سهو وتخليط، فربما ركع 

لئال  ،، وتراهم مصيخين كل واحد إلى صوت المؤذن الذي يسمع طائفته"الحنبلي"بسجود  
   عليه السهو." اهـ. يدخل 
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 عقوبة الرجم:و الدينية" مرجعية "ال
صر علماء ودعاة الفرق والمذاهب المختلفة على أن ما حملته يعندما بدأ اإلشكال ي

يجب العمل به  ،وحي من اهلل تعالى ،من تشريعات مستقلة عن كتاب اهلل [األحاديث]
لم يتعهد ، "أخبار آحاد"إلى قيام الساعة!! فإذا نظرنا إلى هذه التشريعات وجدنا معظمها 

ال عرف صحابته عددها، ال في حياته وال بحفظها، ولم يشهد رسول اهلل تدوينها، و اهلل 
 . على ذلك خير شاهدعلم الحديث نفسه، و بعد وفاته، 

بظروف  هطارتبما قد يكون قد ط بق فعال، الأن من هذه التشريعات وأنا ال أنكر 
ولكن ما دام لم ينزل بها ، "التنزيل واكتمال الدين"ومواقف عصر الرسالة، باعتباره عصر 

  عصر.ال ابهذهذه التشريعات خاصة تصبح  ،وحي قرآني
 آياتولكن يستحيل أن تنزل  ،كون النبي قد "رجم" قبل نزول آيات سورة النوريفقد 

ثم يقول النبي أن عقوبة الزنا هي "الجلد"، سورة النور، المبينة بالدليل القطعي الداللة، 
رسول اهلل رجم فما  فإذا جاء الرواة ونقلوا بأصح األسانيد أن !!و"الجلد" "الرجم"بل هي 

على إبقاء هذه العقوبة بعد وفاة النبي، واكتمال الدين  "المرجعيات الدينية"معنى إصرار 
 ؟!المبينة للقرآن وتمام النعمة، بدعوى اتباع "السنة النبوية"

 "النبوة"، ووحي "الكتاب":بين وحي يجب أن نميز  ناإن
التي أشار  "الكالم"ريقة من طرق رسوله، بأي طمع  اهلل" كالم"هو  :"النبوةوحي "ف

 إليها قوله تعالى:

                               

             

 النبوة" من نص قرآني تحديدا، فتدبر: ": فهو ما نزل به وحي "الكتاب"حي و أما 

                             

                              الشورى 

أوقع كثيرًا من إن عدم التمييز بين الوحي العام، وما خص منه من وحي قرآني، 
جنى المسلمون ثمارها تخاصمًا وسفكًا  ،كثيرة فقهية التفي إشكا ،علماء السلف والخلف

 ، ومثال ذلك عقوبة "الرجم". المبينة للقرآن للدماء بغير حق، باسم "السنة النبوية"
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وهي القتل  ،علماء الفرق والمذاهب المختلفةمعظم  اي أجمع عليهتال ،ة "الرجم"قوبعف
حاكمة على هي التكون "السنة" أن تخصيص الكتاب بالسنة، أي بعد االستتابة، جاءت ب

ن أجمع حاكمية ال ههذمسلم قبل أن يفهل يمكن ، "الكتاب"  !؟أهل األرض جميعاعليها وا 
المؤسسات الدينية على درجة الدكتوراة في حجية  لقد حصل كثير من المنتسبين إلى

"السنة" واستقاللها بالتشريع، بل وقد يحصل بعضهم عليها مع مرتبة الشرف األولى 
د ّونت بعد أن وضع األمويون التي مذهبية، المرجعيات هذه التقوم على نجدها ولألسف 

النبي منسوبة إلى  ، عن طريق منظومة من "الروايات"،هاوأصول هاوالعباسيون، قواعد
بعد وفاة النبي، ثم دونت في هذه ، انتشرت بين الرواة والقصاصين، الكرام هصحبو 

 .المرجعيات المذهبية، قبل عصر التدوين، بقرن ونصف قرن من الزمان
، في هذه الدراسات العلمية، نجدهم يقولون: لقد "الرجم"قوبة مؤيدين لعمعظم الإن 

الدليل القرآني سألناهم عن فإذا  !!األمة "إجماع"و"، السنة"و "،القرآنـ"ثبت حد الزنا ب
 برواية في البخاري ومسلم، تقول:لنا نجدهم يأتون  ،المثبت لعقوبة "الرجم"

اهلل عنهما قال: قال عمر بن الخطاب: وهو جالٌس  يعن عبد اهلل بن عباس رض"
وأنزل عليه  ،ًدا بالحقإن اهلل قد بعث محم، صلى اهلل عليه وسلم: "على منبر رسول اهلل

 فرجم رسول اهلل ،قرأناها ووعيناها وعقلناها ،"آية الرجم"فكان مما أنزل عليه  ،الكتاب
فأخشى إن طال بالناس زماٌن أن يقول قائٌل: ما نجد  ،ورجمنا بعدهصلى اهلل عليه وسلم، 
ن  "اهلل أنزلها"بترك فريضة  فيضلواالرجم في كتاب اهلل  اهلل حق على في كتاب  "الرجم"وا 

 "!!أو االعتراف ل  ب  إذا قامت البينة أو كان الح   ،من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء
المفتراة  "آية الرجم"نص  الم يذكر  "الحديث"فالبخاري ومسلم، وهما من أصح مراجع 

نما ذكرها آخرون الشيخ والشيخة إذا زنيا " :أراد بآية الرجم" :يل اإلمام النوو و قي !!وا 
حكمه، وقد وقع نسخ دون اللفظ، وقد وقع  يوهذا مما نسخ لفظه وبق "،موهما البتةفارج

تحريمه على الجنب ونحو ذلك.  ينسخهما جميعًا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن ف
 المصحف يداللة ظاهرة أن المنسوخ ال يكتب ف ،ترك الصحابة كتابة هذه اآلية يوف
وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن  ،نبرإعالن عمر بالرجم وهو على الم يوف

 .اهـ "مخالفته باإلنكار، دليل على ثبوت الرجم
، وعلى رأسها "الناسخ والمنسوخ"، وعلوم الحديث وعلى علوم القرآن قامتفانظر كيف 

 التي حملتها هذه "المرويات"!!تناقضات من أجل وضع حلول لل ،رأسها "الجرح والتعديل"
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شخص واحد  ،"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" :الجملة إن الذي جاء بهذه
هو سفيان بن عيينة!! قال النسائي في سننه الكبرى: "ال أعلم أحدا ذكر في هذا 

 ، واهلل أعلم"!!وهمالحديث: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" غير سفيان، وينبغي أنه 
وا مكانة وشهرة عالمية في الدعوة ولألسف الشديد تجد كبار العلماء، الذين احتل

اإلسالمية، ي رّوجون لهذه اآلية المفتراة على منابر الدعوة المحلية والفضائية!! واألغرب 
يبحثون ثم  ،من ذلك إصرارهم على التشكيك في كتاب اهلل، بقولهم بصحة هذه الرواية

 عن رأي يسندهم في ذلك، فيقولون مثال: 
لى هذا ع ،"الشيخ والشيخة"إن قوله  ام أريد به الخاص، وهو المحصن من الشيوخ، وا 

يعني الثيِّب  "الشيخ والشيخة"قال اإلمام مالك في الموطأ: قوله : أشار جماعة من السلف
والثيبان  ،عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمان بن حزم في المحلى:اقال و  ،والثَّيبة

  رجمان، والبكران يجلدان وينفيان.ي
وليس فقط عن  ،الثبوت عن اهلل تعالى ي"النص القرآني"، قطعخصصوا  انظر كيف

عقوبة على تواتر األمة إجماع بدعوى ظنية الثبوت عن الرسول، "رواية آحاد"  بـرسوله، 
  على مر العصور!!"الرجم" 

ومعلوم أن  ؟!!وفي أي مكان أجمعت ؟!ومتى أجمعت ؟!فأين هي األمة التي أجمعت
ها وجود على أرض الواقع بعد وفاة النبي وزرع بذور التفرق والتخاصم هذه األمة لم يعد ل

بين المسلمين، والتي بدأت تؤتي ثمارها منذ أن قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان 
 .   ةيد مسلمبأ

ه الدليل ز قول يعو  ،الزواجأي  ،القول بأن عقوبة الرجم تتوقف على اإلحصانإن 
أن قتل النفس ال يكون إال بالحق، لقوله تعالى: "وال تقتلوا الداللة، ذلك و القطعي الثبوت 

التي  ،شريعة اإللهية المنزلةعليه الت النفس التى حرم اهلل إال بالحق"، والحق هو ما نص
لى يوم الدين.   تعهد اهلل تعالى بحفظ نصوصها، كي يقيم الحجة على الناس جميعا، وا 

 : "فاجلدوا"بقوله تعالى ،طعيبهذا التحديد الق، عقوبة الزناتعالى اهلل عندما ي بّين فهل 
، ثم ال تظهر هذه الدعوى بدعوى أنه المبين للقرآن "فارجموا"قول: يو النبي أتي ييمكن أن 

يمكن أن يقبل هل  ؟!!إال بعد وفاته، عليه السالم، ومن خالل هذه "المرجعيات المذهبية"
تأتي العقوبة و لجلد"، في كتاب اهلل، تأتي العقوبة المخففة، وهي "اأن قرآني المنطق ال

  !!؟، في مصدر ظني الثبوت عن رسول اهلل"الرجم"المغلظة، وهي 
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ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى كتابنا الثالث "القرآن وأزمة 
عل وضوح األدلة القرآنية على نسخ عقوبة ول التدبر"، تحت عنوان "بيان عقوبة الزنا".

"، بعد نزول آيات سورة النور، هي التي دفعت الشيخ اإلمام محمد أبو زهرة، إلى "الرجم
البيضاء  في مؤتمر ندوة التشريع اإلسالمي، المنعقدة في مدينة ،تفجير قنبلته المشهورة

[ والتي حكى قصتها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته 2101ليبيا عام ]
 تحت عنوان: "أبو زهرة يفجر قنبلة":فيها وقال التي نشرتها دار الشروق، 

الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية هيجت عليه أعضاء المؤتمر حينما  "وفي هذه
وقال: إني كتمت  الشيخ رحمه اهلل وقف في المؤتمر برأيه الجديد. وقصة ذلك أن فاجأهم

د العزيز عامر فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عب رأًيا
وآن لي أن أبوح بما  ،! قال: بلى؟قائال: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز واستشهد به

  .ألقى اهلل تعالى ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم ولم تبينه للناس كتمته قبل أن
ي أن الرجم كان شريعة ييتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأ هذا الرأي

الرسول في أول األمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ:  ، أقرهايهودية
 أدلة ثالثة:  ولي على ذلك

ما على  األول: أن اهلل تعالى قال: "فإذا أ حِصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف
في اآلية هو  المحصنات من العذاب"، والرجم عقوبة ال تتنصف، فثبت أن العذاب

 ورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". المذكور في س
 والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد اهلل بن أوفى أنه سئل عن

 ! فقال: ال أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون؟الرجم، هل كان بعد سورة النور أم قبلها
 عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. 

وقالوا: إنه كان قرآًنا ثم نسخت تالوته وبقي  الحديث الذي اعتمدوا عليه، الثالث: أن
! وما قيل: إنه كان في ؟التالوة والحكم باق حكمه أمر ال يقره العقل، لماذا تنسخ

 منطق. ال يقبله وأكلتهاصحيفته فجاءت الداجن 
 نهموما إن انتهى الشيخ من كالمه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام م

ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه األدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. 
لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا موالنا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه  وقد
 ؟!إلى القبول منه. قال: وما هو أدنى
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والثيب وتغريب عام،  قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة
الحديث?! قلت: تعلم  بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا
الجلد، أما التغريب أو  فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر األول من الحديث: الحد هو

 الزًما في كل حال.  النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي اإلمام، ولكنه ليس
فقد رجم يهوديين  جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي،وعلى هذا فثبت ما 

العسيف، وقال له: اغد   ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة
عمر رجم من بعده وأن  يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن

رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول ولكن الشيخ لم يوافق على  عليا رجم كذلك.
الموت?! هذه شريعة  أن محمد بن عبد اهلل الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى

 يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. 
ثم قال الشيخ القرضاوي: "توقفت طويال عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه 

! ؟ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالةكتمه،  في نفسه عشرين عاما، لماذا
عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث  لقد فعل ذلك خشية هياج العامة

له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة 
 نقلها أحد عنهم!! يسمع بها أحد، ولم ي في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم

الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة  ثم قال الشيخ: "ويبدو أن هذه الحملة
مكتوًبا بعد ذلك، وربما ألن الشيخ الكبير لم  جعلته يصمت عن إبداء رأيه، فلم يسجله

اهلل ورضوانه. وقد رأيت  ةبعد أشهر، عليه رحم يعمر بعد ذلك طويال، فقد وافته المنية
العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة " لشيخ نسب هذا الرأي في كتابها

 انتهى من الندوة". ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق
ابن ماجه  اهرو وحديث "الداجن"  .مستأنس من حيوان وطيرهو كل  الداجنأقول: 

طريق محمد بن األوسط، وغيرهم من  أحمد، وأبو يعلى في المسند، والطبراني فيو 
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن  إسحاق قال: حدثني عبد اهلل بن أبي بكر بن حزم

 "الكبير رضاعة"و "،آية الرجم"لقد نزلت " :عائشة زوج النبي، صلى اهلل عليه وسلم، قالت
 ، فلما مات رسول اهلل وتشاغلنا بموته دخلولقد كان في صحيفة تحت سريري ،عشرا

هو "محمد بن إسحاق"، فقد  "الحديث"علماء الحديث: والعلة في هذا قال  داجن فأكلها".
غيره من الثقات، الذين حكموا بشذوذ  اضطرابا كبيرا، وخالف "الحديث"اضطرب في هذا 

 ."الحديث"روايته هذه، خاصة وأن المحدثين ال يقبلون روايات ابن إسحاق في 
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آية "حول اختلفوا ل اهلل يجد أن صحابة رسو  ،ن المتتبع لروايات جمع القرآنا  و 
بن  فقد أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد !!في خالفة عمر ،"الرجم

ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف فمرا على هذه اآلية فقال زيد سمعت 
اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة". فقال عمر:  رسول
فقال عمر:  ،أتيت النبي: صلى اهلل عليه وسلم، فقلت أكتبها؟! فكأنه كره ذلك زلتلما ن

 ن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟!أالشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، و  أال ترى أن
عمر من  قال: لما صدر ،وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

 ت لكم السنن وفرضت لكمنَّ س قد س  الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها النا

، أن يقول قائل: "آية الرجم"الفرائض وتركتم على الواضحة. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن 
بيده لوال أن يقول  نجد حدين في كتاب اهلل فقد رجم رسول اهلل، ورجمنا، والذي نفسي ال

  نيا فارجموهما البتة"!!ز  الناس زاد عمر في كتاب اهلل لكتبتها بيدي: "الشيخ والشيخة إذا
خليفة المسلمين عمر بن الخطاب هذا القسم، وما هي الدوافع لماذا أقسم : والسؤال

وهو يعلم أن هذه اآلية مما  ،التي جعلته حريصا على تدوين "آية الرجم" في كتاب اهلل
إلى هذا الكالم هل يعقل أن ي نسب  نسخت تالوة، أي لن ت دّون في المصحف أصال؟!

 بن الخطاب؟!! عمر 
وبصرف النظر عن موقف المحدثين من ابن إسحاق، فإنهم مجمعون على أن هناك 

ن!! فإذا جاء ابن إسحاق آالقر  ثم نسخت، وحذفت من ،آيات كانت عند السيدة عائشة
بأكل الداجن هذه اآليات المنسوخة، فال مخالفة تجعل رفض روايته  ،وأكد هذا النسخ

  علماء السلف من ذكروا مسألة الداجن ولم يرفضوها!! خاصة وأن هناك من ،منطقيا
ينادي أنصار المذهبية التي تسفك فيها الدماء بغير حق، و هذه عينة من "الشريعة" 

 !!أو أن ي سمح لهم بإقامة األحزاب على أساس "مرجعيتها"الحاكمة للبالد، هي أن تكون 
يقولون كهم عواطفهم الدينية، فتحر الضحية أوال وأخيرا هم العامة من الناس، الذين إن 

ما وراء ودراسة وفهم لدون نظر الديني، الصبغة وااللتزام فكري يحمل "نعم" ألي توجه 
 !!ستحكمهمالتي  "الشريعة المذهبية"إشكاالت هذه من  ،هذا االلتزام

أن تضع في غير الراشدة نجحت الخالفة األموية  ،هذه العاطفة الدينيةبسبب و 
ن زنوا، وشربوا  "ماكالحعلى ج و خر ال"تحرم فتاوى" التي و"ال يات"ارو "ال بعد بيعتهم، وا 

 والتي دفعت هذه الشعوب ثمنها، دماًء سفكت بغير حق!!وأفسدوا في األرض..،  ،الخمر



283 

 

 إرضاع الكبير:فتوى و الدينية"  مرجعية"ال
الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدكتور عزت عطية، أفتى 

د معه و بجواز أن ت رضع المرأة زميلها في العمل، ليحل لها الوج، جامعة األزهر، الدين
 هذه الخلوة. ولقد كانت هذه الفتوى سببا في لفي مكان مغلق، إذا اضطرت ظروف العمل 

فما هي أدلة الدكتور، رئيس قسم "الحديث"، أي  !!، بعد التحقيق معهفصله من منصبه
 في فتواه هذه؟!  استند إليهقسم "السنة النبوية"، التي ا

ل: هل يكون إرضاع الكبير بالحلب ئإن الرضاع يعني التقام الثدي. وعندما س  قال: 
 "سالم"أجاب: إرضاع الكبير يكون مباشرا أي بالتقام الثدي، و !في إناء أم بالتقام الثدي؟

ضه عليه فيكون اعترا يعترضوله لحية، والحديث صحيح، ومن  ،الذي رضع كان كبيرا
 !!رسول اهلل ىعل

 !!رسولال ىيكون اعتراضه علأي على الحديث،  ،ومن يعترض عليهتدبر قوله: "
خل دائرة التخاصم والتكفير، التي سبق أن أشرنا إليها، وضربنا ادزلنا  أننا مايعني وهذا 

رسول البين "الرواية" ظنية الثبوت عن الرواة، وليس فقط عن  ييساو فهو لها األمثال!! 
 وسعنا إال طاعته!!اليوم ما ا نن معا، الذي لو ك"رسول"الاالعتراض على  وبين

ولكن الغريب، أن هذا المنطلق الذي انطلق منه الدكتور عزت في هذه الفتوى، وهو 
أن في مخالفتها معصية هلل ورسوله، تغير بعد الحملة و منطلق التمسك بـ "السنة النبوية"، 
أن ما أفتى به كان مجرد ب اعتذارهعن فتواه، ثم برر  الشرسة التي واجهها، فاعتذر أوال

 !!وابن تيمية وابن القيم والشوكاني ، نقله عن األئمة: ابن حزماجتهاد
في ظل هذا النظام  لم يفت بهذه الفتوىعزت عطية على فرض أن الدكتور والسؤال: 

ة، ثم جاء الذي لم يتقبل تطبيق هذه "الشريعة المذهبية"، العتبارات خارجي، الحاكم
يحكم البالد والعباد، هل يستطيع التيار الديني المذهبي أن فيه العصر الذي استطاع 

أحد من هذه الحكومة، أو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، المنتخبين من قاعدة 
... هل لسنة النبويةاعاطفتهم الدينية، وحبهم الذين تحركهم  ،شعبية غالبيتها من العوام

يمنع العمل بـ "السنة النبوية"، وبالحديث الصحيح المتفق عليه بين أن أحد يستطيع 
 البخاري ومسلم، الذي يبيح "إرضاع الكبير"؟!!

جب مناقشته، قبل الحديث عن تطبيق الشريعة اإلسالمية، أو تهذا هو اإلشكال الذي 
 ؟!الحديث عن قيام أحزاب دينية، أو ذات مرجعية دينية!! فما هي قصة "إرضاع الكبير"
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يروي البخاري ومسلم أن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول اهلل إن سالما يدخل علي 
 أرضعيه حتى يدخل عليك.  وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول اهلل: ،وهو رجل

 !وفي رواية لمسلم قال رسول اهلل أرضعيه، فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟
 ه رجل كبير.علمت أن فتبسم رسول اهلل وقال: قد

وفي رواية: فقال رسول اهلل أرضعيه تحرمي عليه. فرجعت إليه فقالت: إني قد  
 أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. 

 نصه:  "باب ما جاء في رضاعة الكبير" ما في نيل األوطار: ،يقول الشوكاني
ستدل وقد ا "التواتر""وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب 

بن  وهو مذهب أمير المؤمنين علي ،بذلك من قال: إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم
كما حكاه عنه ابن حزم. وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية  ،رضي اهلل عنه ،أبي طالب

 "!!عنه في ذلك، وقال: ال يصح
لم قصة سا وأجابوا عن ،وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير

بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به. 
وأجيب بأن دعوى االختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت 

ولهذا سكتت أم سلمة  ،بها عائشة، وال حجة في إبائهن لها كما أنه ال حجة في أقوالهن
كانت هذه السنة مختصة  ولو !ي رسول اهلل أسوة حسنة؟لك ف لما قالت لها عائشة: "أما

 بسالم لبينها رسول اهلل". اهـ
 و"المتن" الذي يحمله "،الروائيسند ال"وحتى ال يقترب علماء السلف من دائرة نقد 

 فات المذهبية والصراعات السياسيةالمنقول إليهم شفاهة عبر قرن ونصف من الخالو 
 .الرواية تأويل، دون المساس بمضمون أو ماعن مخرج لهبحثون يفإنهم 

ما دعت  إال في ،القول التاسع: "إن الرضاع يعتبر فيه الصغر فيقول الشوكاني في
 .إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي ال يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه
ليه ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع  بين وا 

األحاديث. وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: "إنما الرضاع من 
رضاع إال في الحولين، وال رضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام   المجاعة وال

 رضاع إال ما أنشز العظم وأنبت اللحم".  وال
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 حكم لرضاع على أنه ال "األحاديث"استدل بهذه  وهذه طريق متوسطة بين طريقة من
خلو عنه تلما ال  ،الكبير مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا

 كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه.
ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب، وهي مصرحة 

فال يخص منها غير من استثناه اهلل تعالى بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في اآلية، 
إال بدليل كقضية سالم وما كان مماثال لهما في تلك العلة التي هي: الحاجة إلى رفع 
الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية رفع الحجاب 

 وال بمقدار من عمر الرضيع معلوم.  ،وال بشخص من األشخاص
 .سهلة أنها قالت للنبي: "إن سالما ذو لحية فقال: "أرضعيه" حديث وقد ثبت في

  انتهىوينبغي أن يكون للرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب األول. 
يرضع لولقد واجهت العلماء مشكلة حرمة كشف امرأة أبي حذيفة ثديها أصال لسالم 

وهو  ،أمامهتكشف نفسها ل مخرجاوهو رجل كبير ذو لحية، فكان يجب أن يجدوا لها 
 رجل ال يحل له أن يرى منها عورتها!! 

الفتوى خصوصية أن هذه  ،واضح من كالم الشوكاني كما هو ،لذلك اعتبر العلماء
 حكمه!! هم في لسالم ولمن
كتاب النكاح، باب األكفاء  ،شرح صحيح البخاري ،ابن حجر في فتح الباري يقول

أحبت عائشة أن  أن يرضعن منها تاخو إفي الدين: "فبذلك كانت عائشة تأمر بنات 
ن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها.   يراها ويدخل عليها وا 

وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس 
من رسول اهلل لسالم  رخصةحتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: " واهلل ما ندري لعلها 

 دون الناس". 
ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. كتاب النكاح، باب: من قال  ويذكر

 قالوا:  ،والليث ،ال رضاع بعد حولين: أن أهل الظاهر
إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. ورد على ابن حزم 

إن عياضا سهلة وهي أجنبية منه، ف يأنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثد
 ثم شربه من غير أن يمص ثديها.  "حلبته"أجاب عن اإلشكال: باحتمال أنها 
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في الرضاع إال  ىيفيد ابن حزم ألنه ال يكتف لكنه ال ،وهو احتمال حسن :يقال النوو 
 بأنه عفي عن ذلك للحاجة.  يبالتقام الثدي. لكن أجاب النوو 

نبي ثدي األجنبية والتقام ثديها وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس األج
 !!إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا

انظر إلى من قال بأنها رخصة، ومن قال بأنها خصوصية، ثم من قال بجواز مس 
 !!األجنبي ثدي األجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا

 بوية"!! قالوا: منكر لـ "السنة الن ،"األحاديث"هذه  فإذا جئنا وأنكرنا
 سنة هذه التي يكفر منكرها، وفيها جواز "التقام ثدي المرأة األجنبية مطلقا"؟!  ةفأي

 1إن معاجم اللغة تقول إن الرضاعة معناها التقام الثدي: ففي لسان العرب ج
"المرضعة التي ت ْرِضع وث ْدي ها في فم ولدها، وعليه قوله: "تذهل كّل  قال أ بو زيد 210ص

 وكل  مرضعة كل  أ م". قال: ،مرضعة"
 :"السنة النبوية" واجبة االتباع منلذين يؤمنون بأن "مرويات" رضاع الكبير، لأقول 

وصول اللبن إلى لقد خالفتم "السنة"، وعصيتم الرسول، بقولكم إن معنى الرضاع هو 
 . وسيلة ةبأي ،جوف الرضيع

 اوليس رضاع اوصول اللبن بأي وسيلة أخرى غير التقام الثدي يسمى شربإن 
 امتص ثديها. وفي القاموس المحيط: ورضع ككتف .يقول: "أرضعيه" "الحديث"و

امتص ثديها  رضاعة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية الجزء األول: "رضعفي و 
  . أو ضرعها ويقال رضع الثدي أو الضرع، رضع: إذا مص اللبن من الضرع

والِرضاع أ ْن يمتصَّ الصبي من الثدي : "45ص 1البن قتيبة ج ،كتاب الغريبفي و 
أو  ،أو أ دم له به, أو ِديف  له في الد واء ،فأ وِجره الصبي ،فإذا ف صل اللبن من الثدي

 ."لم يكن ر ضاع ،أ و س ِعط  به ،س ِقيه  
هل يجوز مص  :السعوديةبإلى اللجنة الدائمة لإلفتاء  ،40012 سؤال رقموفي ال

 جواب:صدر المرأة عند الجماع؟! ال
وحتى لو رضع من ثديها فهو داخل  الحمد هلل، للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء
ألن رضاع الكبير غير مؤثر في  ،في االستمتاع المباح. وال يقال بتأثير اللبن عليه

نما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين  . "التحريم، وا 
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 يؤثر؛ ألن الرضاع المؤثر وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: رضاع الكبير ال
ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وأما رضاع الكبير فال يؤثر 
وعلى هذا فلو قدِّر أن أحدًا رضع من زوجته أو شرب من لبنها: فإنه ال يكون ابنًا لها. 

 [. 3/331]فتاوى إسالمية 
قتل النفس بغير حق بيح تتي ، ال"المرجعيات الدينية"ـ نحن أمام كارثة تتعلق بإذن ف

الثبوت عن رسول  ةظني ،ر "آحاد"اخبأاستنادا إلى كشف عورات النساء أمام الغرباء، و 
 !! ، قامت عليها هذه "المرجعيات الدينية"اهلل

حل لها تل ،ئهأصدقازمالئها في العمل، أو إرضاع  زوجهفكيف يجرؤ مسلم أن يبيح ل
 "إرضاع الكبير" ألن المرأة لن تكشف ثديهاشرعا رم ليس هناك ما يح :قالوا !؟مالخلوة به

نما سهاوالرجل لن يباشر الرضاع بمص ثدي  !! هيشربتعصر اللبن في كوب، ثم ، وا 
على ومحدث العصر،  ،الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهو تلميذ الشيخ األلبانيويرد 

بعض العلماء "هنا  :مسألة شرب اللبن هذه فيقول في حديث له، منشور على اإلنترنت
طبعا  !وسالم شرب اللبن، ليه يا جماعة قلتم كده؟ "كوباية"قالوا إنها عصرت ثديها في 

  "!!كوباية"أنها كانت تعطيه اللبن في  ضعيفةكلها  "روايات"فيه 
المرأة عصرت صدرها، نزل اللبن في  ،طيب يا جماعة الخير يا أولي األلباب

هل هذه الصورة يمكن أن تجعل سهلة تقول  ، أعطته الرجل من وراء حجاب،"كوباية"
  !!للنبي كيف أرضعه؟

طبعا، ده ألف باء، ال يقال لمن شرب اللبن  !!أم أنها فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟
ال يبقى كلنا بنرضع من البهايم!! تروح تشتري  أنه رضع، ال لغة، وال شرعا، وال عرفا، وا 

 موسة!! كيلوا لبن من البقال يبقى انت رضعت من الج
الرضاع تعريفه التقام الثدي، ومنه قول العرب: "لئيٌم راضع"، وهو الرجل البخيل الذي 
يذهب ليرضع من الشاة مباشرة حتى ال يسمع ضيوفه صوت اللبن وهو يحلب الشاة 

 فيعلموا أن عنده لبن. 
فال يقال رضع إال من باشر الثدي بفمه. علشان كده المرأة استعظمت وقالت إن له 

 .كالم الشيخ الحويني انتهى ية!! أي استعظمت أن تكشف ثديها".لح
 "رواياتمع القول بأن الرضاعة هي التقام الثدي، وأن ما ورد من " فالشيخ الحويني

 كلها ضعيفة!! أن سهلة عصرت اللبن في "كوباية" 
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دخول وخروج فتوى ببسبب مسألة "إرضاع الكبير"، ليس في اإلشكال ولكني أرى أن 
 على سهلة فقد كان هناك كثير من الموالي في بيوت الصحابة يدخلون ويخرجونسالم 

 نظم هذه العالقات االجتماعية، وتضع لها الضوابط الشرعية.ونزلت اآليات القرآنية ت
نما  مواقف  استغالل أعداء اإلسالم وأتباع الفرق اإلسالمية المتخاصمةهو اإلشكال وا 

لخدمة توجهاتهم السياسية والدينية  ،يير مالمحهاتغثم العمل على ، تنزيلعصر المن 
منسوبة إلى رسول اهلل عن طريق هذه "المنظومة الروائية" البين الناس ها المذهبية، ونشر 
عمد من لهم مصلحة في اإلساءة إلى السيدة عائشة، إلى وضع لقد ف !!وصحبه الكرام

 !!التي ال هم لها إال التزينو منضبطة شرعا الالتي تظهرها بمظهر المرأة غير "الروايات" 
نسبت الوحيدة التي هي بحادثة اإلفك، و  تاتهمإن السيدة عائشة هي الوحيدة التي 

العالقات "الروايات" التي تكشف فيها عن وغير ذلك من إرضاع الكبير،  "روايات"إليها 
تحب وقولهم إنها كانت تأمر بنات إخوتها بإرضاع من  ،الحميمة بينها وبين رسول اهلل

 موجود في أصح كتب الحديث!! غير ذلك مما هو و أن يدخل عليها، 
أراد واضعوا حديث "إرضاع الكبير" أن يجعلوا قضية أبي حذيفة قضية "غيرة" لقد 

بعد أن  اثم قوله ،"ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة": لسهلة رسول اهلل استنادا إلى قول
  !!ذيفة"تمت عملية الرضاع: "فذهب الذي في نفس أبي ح

من الموالي كانوا يدخلون ويخرجون ولم يسجل التاريخ، وال علم  اهناك كثير إن 
ال لتواترت هذه الفتوى  أيضا الحديث، أن الذي حدث ألبي حذيفة حدث لغيره، وا 

 ال خالف عليه مطلقا!!  ،وأصبحت حكمًا شرعيًا عاماً 
خاصة بسالم ليستنبط منها أما القول بأن اهلل تعالى أراد أن تكون هذه الواقعة حالة 

ال يصدر عن مسلم  ،فتوى "إرضاع الكبير" عند الضرورة، فقول غير مسئولالعلماء 
مشكلة المرأة التي ذهبت تشتكي اهلل هل من المنطق أن يعالج رسول ف. هيتقي اهلل ويخاف

معهما لحية ويعيش  اأصبح رجال ذكبر و الطفل الذي هذا بسبب  ،زوجها "غيرة"من إليه 
ليرضع منه  ،ثديهالرجل تكشف ليعالج هذه "الغيرة"، بأن يأمرها أن أن من المنطق  هل

كل ما يحدث، وقد يستغرق األمر زمنا في  اقبخمس رضعات مشبعات، وزوجها ير 
 إلى أن تتم الرضعة الخامسة؟! رضعة، 

إلى درجة أن ذهبت زوجه تشتكيه إلى رسول  "الغيرة"هل مثل هذا الرجل الذي أكلته 
 !صدره، كما تقول الرواية، بعد أن رأى هذا المشهد؟يمكن أن تذهب "الغيرة" من ، اهلل
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الخبير بأمراض القلوب؟! هل  ،من رسول الرحمةالفتوى  هصدر هذتهل يمكن أن 
خاصة  ،وكاشفة لعورات النساء ،يمكن أن تكون أحكام الشريعة مخالفة لفطرة اإلنسان

 ن أن تعني بأي حال من األحوال إال التقام الثدي؟! نا أن كلمة الرضاع ال يمكبعد أن بيّ 
كانت من أجل إباحة الخلوة؟! جاءوا بها فتوى "إرضاع الكبير" من أين أتوا بأن ولكن 

ن كان موضوع، و أيضا استنادا لحديث  عندهم في أعلى درجات الصحة، يتهم السيدة ا 
قد دخل رسول لفضاعة. عائشة بأنها كانت تختلي بالرجال بدعوى أنهم إخوانها من الر 

اهلل على السيدة عائشة ورجل جالس معها فتغير وجهه!! فقالت: يا رسول اهلل إنه أخي 
  فإنما الرضاعة من المجاعة". ،من الرضاعة!! فقال: انظرن إخوانكن من الرضاعة

قال النووي في شرحه: قوله عليه السالم: "أنظرن إخوانكن" أي تأملن وتفكرن ما وقع 
فإنما  !هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة؟ من ذلك!!

 .وهو علة لوجوب النظر والتأمل ،الرضاعة من المجاعة
يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها  ،علة من الجوعفْ و"المجاعة" م  

الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفال يسد اللبن جوعته، وال يحتاج إلى طعام آخر 
 بير ال يسد جوعه إال الخبز فليس كل مرتضع لبن أم أخا لولدها". انتهىوالك

فلماذا لم يقبل رسول اهلل خلوة هذا الرجل بزوجه عائشة وهو أخوها من إذن 
الرضاعة، كما ذكرت، في الوقت الذي يتضح فيه من كالمها أن رسول اهلل قد رخص 

  !لدخول على النساء بهذه الرضاعة؟امن قبل 
ن السيدة عائشة لم تأذن بالدخول عليها لعمها من إأن هناك حديثا يقول: والغريب 

الرضاعة، وسألت رسول اهلل فأذن لها أن يدخل عليها عمها، فقالت للرسول: إنما 
  أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل!!

 فانظر إلى هذه الصورة التي يريدون أن يظهروا السيدة عائشة فيها: 
  أة ولم يرضعني الرجل"!!"إنما أرضعتني المر 

كالم في غاية الخطورة  ،ليحل له الدخول عليها ،للرجلتها عور المرأة عن إن كشف 
أن من أهم المناطق التي يؤكد على فالقرآن يشدد على غض البصر، وحفظ الفروج، و 

فكيف تكشف المرأة  .منطقة الصدر والثديين ،من اللمسو  ،يجب أن تحفظ من النظر
 !!؟ها أصالعليمحرم لرجل ، لمالمسةعن ثديها مع ا
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حكام ألو والضوابط المنظمة الختالط الرجال بالنساء،  ،ضع الحدوديلقد جاء القرآن 
فلم يكن سالم يحتاج إلى رخصة ليدخل ويخرج على سهلة ، دخول الموالي البيوت

في سياق مسلسل اإلساءة  ،وزوجها أبي حذيفة، وهذا ما يكشف عن افتراء هذه القصة
 خر!!اآلجانب على الوسائر أمهات المؤمنين  ،ووضعها في جانب ،السيدة عائشة إلى

ال يدافع  ،فدعوى باطلة ،أما دعوى أن هذه المواقف كانت قبل نزول آية الحجاب
وعالقتها بمثل  ،عنها إال أنصار هذه الثقافة اإلباحية، فادعاء العلم بأسباب نزول اآليات

 د حبات الرمال في الصحراء!!كادعاء العلم بعد ،هذه المواقف
الدينية" المذهبية، اجتهاد بشري  اتمرجعيأن "الفي هذا الفصل، لقد أردت أن أبين 

وفهم مذهبي آليات الذكر الحكيم، يخدم توجه أصحابها العقدي والتشريعي، بدعوى أنها 
  "السنة النبوية" المبينة للقرآن!!حملت 

 إنكارح مسلم لنفسه أن يرفع سالح "واآلن يحق لكل إنسان أن يسأل: كيف يسم
ويتهم اآلخر بمعصية الرسول، ومخالفة سبيل المؤمنين، في الوقت الذي نجد فيه  "،السنة

 علماء الفرق والمذاهب المختلفة يتهم بعضهم بعضا بنفس االتهامات؟!
 ليس إنكارا للحديث النبوي والعليه السالم،  ،المنسوبة إلى النبي "المرويات"إن إنكار 

نما هو إنكار الجتهادات   ، كل  والتعديل الجرح علماءو المحدثين والفقهاء، للسنة النبوية، وا 
حسب توجهه العقدي المذهبي، وهي مسألة ال عالقة لها بنصوص الدين اإللهي، الذي 

 أمر اهلل تعالى باتباعه. 
د إلى علماء باتباع شريعة يأتيها الباطل، ثم يسنالناس فهل يعقل أن يأمر اهلل تعالى 

الفرق والمذاهب المختلفة مهمة استخراج الحق منها، كٌل حسب مذهبه في الجرح 
 والتعديل، والتصحيح والتضعيف؟!!

ثم من كان وراء تقسيم شريعة اهلل تعالى إلى جزأين: جزء يقيني الثبوت عن اهلل 
 حكيم. تعالى، مجمع على نصوصه كلها، بين كافة المذاهب المختلفة، وهو القرآن ال

نما عن رسوله، مختلف عليه بين علماء  وجزء ظني الثبوت، ال عن اهلل عز وجل، وا 
، وهو الذي اصطلح علماء السلف على تسميته بالمصدر الفرق والمذاهب المختلفة

 ؟!! الثاني للتشريع
لكل إمامها ومنابر  ،مختلفة"مرجعيات دينية" بـ لدولة اإلسالمية ايمكن أن تسمح هل و 

 !!؟وأحكامها الفقهية الخاصة بها ،دعوتها
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 الدولة اإلسالمية و"المرجعية الدينية"

لقد ورث المسلمون، بعد عصر التدوين، مع كتاب اهلل، "مرجعيات دينية" متعددة، كل  
تأهل فيها، ليكون التي المذهبية حسب مذهبه الذي ولد فيه، والمؤسسة الدينية منهم 
 علمه يستقيالذي  ،"دين"لم اعه هذه المؤسسة، وليس في "المذهب" الذي تنتمي إلي اعالم

 أو االجتماعية من نصوص "اآلية القرآنية" وتفاعلها مع منظومة العلوم والمعارف الكونية
مكانات عصره.  أو االقتصادية..، بأدوات وا 

إذا هؤالء  ،ذات مرجعية دينيةأو  ،الذين ينادون بإنشاء أحزاب دينيةإن لذلك أقول: 
ك موا ا !! ويومها ةيالسياس مهاتلحساب توجه، ة"يالدين متهارجعيم" ونسيوظففإنهم  لبالدح 

الطوائف األخرى وستعود بين بينهم و بل  ،ستشتعل أزمة التخاصم المذهبي بين المسلمين
لقد كان على رأس و  !!!المختلفة هباذالمصراع المذهبي بين فتن والالر و البالد إلى عص

 . "الحكم نظام"لخالفة" وعلى "اع االصر  ،ا الصراعهذ
وفي مقدمتهم حول نظام الحكم في اإلسالم، لقد اختلف علماء المسلمين اختالفا كبيرا 

 نظام، أن نظام الحكم في اإلسالم، "السنة"أهل  أئمةفيرى أكثر  علماء السنة والشيعة.
نظام أن  أما "الشيعة" فيرْون ." المسلمينخليفة"اختيار في ، "الشورىقوم على "ي"مدني"، 

  .األمة "إمامة"لمن يصلح لـ هلل ااختيار تقوم على مسألة "دينية"، الحكم في اإلسالم 
هو القاعدة التي قامت عليها، ما ، "الخالفة"، و"اإلمامة"حول الصراع لقد كان 
السياسة كتب "فيها د ّونت التي "، و يتسميته بنظرية "اإلسالم السياسعلى اصطلحوا 

 . الرابع والخامس الهجرينين ، في القر "الشرعية
ذا كان "الشيعة" قد و  فإن عصمة األئمة"، "مسألة استندوا في حجية "اإلمامة" إلى ا 

ي تالهذه المسألة "، الصحابة"عدالة سألة استندوا في حجية "الخالفة" إلى م"أهل السنة" 
أن االت أخطر هذه اإلشكالتي أعطاها "الشيعة" أئمتهم. و  مةصهم في إشكاالت العتأوقع

  ."اإلسالم السياسيتوظف نصوص "اآلية القرآنية" لخدمة "
  قوله تعالى:"، في "أولي األمرمثال ذلك، تفسير علماء الفرقتين لـ 

                               

                          النساء 
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"أهل أما ن، ومن يخلفهم. و بأنهم األئمة المعصوماألمر، لقد فسر "الشيعة" أولي 
 !! خلفهم من "أهل الحل والعقد"ومن ي نو نهم الخلفاء الراشد، فقالوا إالسنة"

بقتل الخليفة ، التي انتهت ، وجدنا أن الخالفة الراشدةأرض الواقعفإذا ذهبنا إلى 
أكثر من ثالثين أو بتنازل الحسن بن علّي، لم تدم  هـ[40الرابع علّي بن أبي طالب ]ت

 هـ[2341حتى سقطت عام ] ،ملكًا عضوضابعد ذلك انقلبت ، ثم تقريبا [ عاما30]
غياب اإلمام  بعدأن "اإلمامة" ظلت قائمة فيرْون "الشيعة" أما  .بسقوط الخالفة العثمانية

  !!إلى يومنا هذا هـ[155عام ] ،الثاني عشر
ك تبت فيه ، بين الفرق والمذاهب، والحقيقة أن الخالف حول نظام الحكم في اإلسالم

ذا السؤال: هل حقا لم يهمني في هذا الفصل هو اإلجابة عن هي الذ ولكن ،المجلدات
 البعض؟!  دعييعرف اإلسالم "الدولة الدينية"، كما ي

ستكون إجابتي على هذا السؤال من خالل "المرجعية اإللهية" المعاصرة للناس كافة 
، وكيف تدار الدولة الحكم ولن أدخل في تفاصيل نظام .""اآلية القرآنيةنصوص وهي 

  لمستقلة.دراساته اله هذا الموضوع اإلسالمية، ف
 ويحكمها حاكم مسلمأغلب شعبها من المسلمين اإلسالمية هي التي إن الدولة أقول: 

 نصوص "اآلية القرآنية. دستورها من  ومبادئ  مواد يوتستق
 :ومقوماتها الدولة اإلسالمية مظاهر

إن الدارس لنصوص "اآلية القرآنية"، يعلم أنها جاءت تقيم أمة، ومجتمعا إسالميا 
رادعة للظالمين المعتدين  "قوة مرهوبة"رة للهدى، ونموذجا للتقدم الحضاري، ويكون منا

 :الناس، فتدبروحريات على حقوق 

                                

                                     

                            

    البقرة 

 علمية... مأ اقتصادية مكانت عسكرية أأ، سواء "القوة المرهوبة"عداد من إالهدف  إن
 المنافسة العالمية.على خريطة  هالدولة مكانأن يكون ل
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هذه "القوة المرهوبة"، ردع الظالمين المعتدين، إذا سولت لهم عداد من إالهدف إن 
  عقائدهم، فتدبر:وحرمات اآلخرين، مهما كانت حريات االعتداء على  ،أنفسهم

                        

                              

               األنفال 

كان من لذلك عدو اهلل وعدو المسلمين هم الذين ي ْسعون في األرض فسادا، إن 
في نشر السالم لوقف اعتداء هؤالء، و الضروري أن تكون للدولة اإلسالمية "قوة مرهوبة" 

 وحماية حرية االعتقاد. األرض، 
 ية السابقة بقوله:لذلك ع قَّب  اهلل تعالى على اآل

                                  األنفال 

 !! والدولة اإلسالمية ضعيفة ذليلة مهانة ،ويستحيل أن يجنحوا للسلم
 هذه الدولة اإلسالمية: مقوماتوفي ما يلي بعض 

 ورها:القرآن دست -0
المتجددة العطاء  ،من نصوص "اآلية القرآنية" هادستور مواد الدولة اإلسالمية تستقي 

العلماء  وما يستلهمهوفق إمكانات ومعارف وتحديات كل عصر، على مر العصور، 
 المتخصصون، في مجاالت العلوم المختلفة، من عطاءات هذه "اآلية".

                                 

    النساء 

                          

                                      

     املائدة 

                                

                        األنعام 
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       احلج 

                                 

     العنكبوت 

؟! ياتهمودستورا لح رحمة وذكرى لهمه "اآلية القرآنية" كون هذتأن  الناس ييكف النعم أ
اهلل غيره، إلثبات صدق "نبوة" رسول  ونالبرهان الوحيد، الذي ال يملك يوه ،كيف ال

 . السابقين محمد، عليه السالم، بل وجميع األنبياء والرسل

 :القيم اإليمانية نسيجها -0
 . يةحكومال تها، وأجهز اإلسالمية إن القيم اإليمانية هدف رئيس أمام الدولة

                                

                   النساء 

 .أعينهاإن على الدولة اإلسالمية أن تحافظ على هذه القيم، وتضعها نصب 

                              

                                      

      الكهف 

 :الحق والعدل ميزانها -7
عدل، فهذه هي الصبغة المميزة لها ولكل الحق و ميزانها الإن الدولة اإلسالمية 

 "مرجعية إلهية"، فتدبر.أن دستورها قائم على  هذا،ومنشأ  .أفرادها

                         

               النحل 

في الدولة اإلسالمية، يقف أفراد الشعب جميعا أمام ميزان "الحق والعدل"، دون 
 اعتبار لروابط أسرية، أو لمصالح شخصية، أو مادية، فتدبر: 
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             النساء 

أو  اتعرف ظلمأن  أو ،عن ركب الحضارة فأن تتخل ا دستورها،فهل يمكن لدولة هذ
 في حياتها؟! اسياسي ااستبداد

 :ى حياتهاالشور  -4
 فتدبر: إن مؤسسات الدولة اإلسالمية كلها، تقوم على مبدأ "الشورى"،

                          الشورى 

فاآلية تتحدث عن "منظومة إيمانية" يعيش داخلها المؤمنون، يقيمون حياتهم على 
قام ،جاءت هنا في سياق االستجابة هلل نالحظ أن "الشورى"و أساس من الشورى.   ةوا 

رب المثل في ولقد أمر اهلل تعالى رسوله أن يض هميتها.لبيان مدى أوذلك الصالة، 
 بصفته حاكم الدولة.  تطبيق مبدأ "الشورى"

                         

                           

    آل عمران 

الرسول بمشورة ال يأخذ ن "، أفتوكل على اهللوليس معنى قوله تعالى: "فإذا عزمت 
ذلك يتعارض مع السياق التي جاءت فيه، وهو سياق ألن ها عليه، بعد عرض الناس

نما  أن يضع اآلراء والخبرات العلمية التي ع رضت  عليهالرحمة والعفو واالستغفار، وا 
 عتبار، عند اتخاذ القرار.العليه في ا

أعضاؤها هم نخبة  ،مؤسسة علمية مستقلة ،الشورىأن مجلس  هناوالذي يجب بيانه 
 المختلفة.العلمية في التخصصات  ،لون أعلى الدرجاتيحم ،النخبة
 األسبوعي: الشعبي مؤتمرها  ،صالة الجمعة -2
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             اجلمعة 

نما هي عبادة صالة الجمعةإن  ، التي وردت سورة باسمها، ليست عبادة فردية، وا 
ولها  ،بلغة العصر الناس، تخاطب ..سياسية واجتماعية وثقافيةجماعية، لها أهداف 

 .، فتدبرفي إطار مقاصد الشريعة العامة ،تهمتوعيهم في م دور

                               

          احلج 

                           

                      العنكبوت 

 :، فتدبرالعقوبات صمام أمنها -7

                               

                            املائدة 

                                      

                              

          املائدة 

                                     

                             النور 

 قتال ردعا للمفسدين في األرض:ال -6
إن األصل في هذا الوجود البشري، أن يعيش الناس في سالم دائم، مع أنفسهم ومع 
 اآلخرين، وأن يحذروا خطوات الشيطان، الذي يعمل جاهدا على إفساد معيشتهم اآلمنة. 

 :، فتدبرولقد جاء القرآن ببيان هذه الحقيقة، فقال مخاطبا المؤمنين
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      البقرة 

إن ربط تحذير اهلل المؤمنين من خطوات الشيطان بموضوع "السالم"، دليل على 
منظومة السالم النفسي واالجتماعي وجوب العمل على تجنب أية عقبة تقف أمام تفعيل 

بين الناس. وعلى هذا األساس لم يأمر اهلل تعالى المؤمنين بالقتال، إال لمنع أعداء 
من التعدي على حرمات وحريات الناس، وهذا ما جاءت تبينه  ،أعداء السالم ،"اإلسالم"

 ، فتدبر.في القرآن عن األمر بالقتال تأول آية تحدث

                             

نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه هذه اآلية، علمنا أن سبب ورودها فيه، هو  فإذا
محاولة أعداء "اإلسالم" صد المسلمين عن أداء مناسك الحج والعمرة، فقد سبق هذه 

 ة مباشرة الحديث عن الحج:اآلي

                        

                          

    البقرة 

ثم ي فهم من سياق اآلية بعدها أن أعداء اإلسالم أرادوا صد المسلمين عن أداء 
خرجوا المعتدين من ن ي  مناسكهم، فأمر اهلل تعالى المسلمين أن يصدوا هذا االعتداء، وأ

  عليه. فقال تعالى بعدها: وااستولأي مكان 

                            

                                

   البقرة 

  ثم تدبر قوله تعالى بعدها:         البقرة 

نما وسيلة  رادعة تجعلهم يفكرون أكثر أي أن قتال المعتدين ليس هدفا في ذاته، وا 
من مرة، قبل االعتداء على حرمات الناس، وفتنتهم في دينهم، وفي معيشتهم اآلمنة. 

  عدها: فقال تعالى ب
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القصاص في العدل الحق دون بيان وجوب إقامة ميزان  ،ولم يترك اهلل أمر القتال
 بعدها:تعالى فقال 

                                     

                         

                                   

فماذا نفهم من ورود أول أمر  ثم عاد السياق يتحدث عن مناسك الحج وأحكامه.
لسبب  ،بالقتال في هذا السياق، علما أنه ال توجد آية في القرآن تأمر المسلمين بالقتال

حياة مسلمين وغير مسلمين، ومنعهم من العيش في  ،مات الناسغير التعدي على حر 
 ؟!عادل وسالمآمنة 

هناك أن  نفهم من ذلك، أنه ال صحة لما ي نسب إلى اإلسالم أنه انتشر بالسيف، وال
 "!!!السيف، اسمها "آية نسخت كل اآليات التي حصرت القتال في الحرب الدفاعيةآية 

ن اإلسالم انتشر بحد السيف، وعلى الناس إون يقولأنصار الحرب الهجومية، فأما 
ال أن تختار اإلسالم   :منهايستندون إلى بعض اآليات، وهؤالء  ت!!قتلوا 

                                    

                              

   الفتح 

لقد فهموا جملة "أو ي سلمون" بمعنى أو يدخلون في اإلسالم، ليصبح "المخلفون" أمام 
 خيارين: إما أن يدخلوا في اإلسالم، أو أن يقتلوا!!

بر لسياق آيات الذكر الحكيم، يعلم أن كلمة "اإلسالم"، و"السالم" ولكن المتد
و"السلم"..، كلها تشترك في معنى عام، وهو: "الخضوع واالنقياد" لشريعة اهلل تعالى 

، ينقاد ألمر اإلهي ادينباعتباره القائمة على "حرية االعتقاد". فالذي يدخل في "اإلسالم" 
ينقاد ألمر اهلل له. والذي يحدد المعنى المراد هو السياق اهلل له والذي يدخل في "السالم" 

 القرآني، ورد اآليات المتشابهات إلى المحكمات. 
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 ا "المرجعيات الدينية" المذهبيةوباختصار، يمكننا الرد على اإلشكاالت التي أثارته
 :عدة حول أحكام القتال في الشريعة اإلسالمية، في نقاط

معنى "أو ي سلمون" في السياق القرآني، نجد أمامنا آية : عندما نريد أن نفهم أوال
 محكمة تكفينا عناء البحث، ألنها تحسم محل النزاع من أساسه، وهي قوله تعالى:

                            

                          البقرة 

ح معنى اآلية بما يغني عن بيان، فإن "المرجعيات الدينية" المذهبية تفهم و مع وضو 
إن قوله تعالى: "ال إكراه في الدين"، يعني: ال إكراه على هذه اآلية على النحو التالي: 

 قتل!! يخرج منه، يد أن ا، وأر دينفي الالمرء لدين، ولكن إذا دخل دخول ا
شريعة ، العقوبات في اإلسالمف ،تعد على الفهم الواعي للسياق القرآنيالفهم وهذا 

 وفي مقدمتها قتل النفس، التي حرم اهلل إال بالحق.إلهية تقوم على "القصاص" العادل، 
فقد حارب اهلل ورسوله، ألنه تعدى على فمن دخل في اإلسالم، ثم أفسد في األرض، 

شريعة اهلل تعالى، التي أرسل بها رسوله محمدا، عليه السالم، ليخرج الناس من الظلمات 
 .على قدر ما أفسدوعقوبة هذا اإلفساد تتوقف على طبيعته، فيعاقب المرء إلى النور. 

                                      

                              

        المائدة 

حرمة الدماء ذي يحفظ ال ،ضع القانون العامت ااآلية التي سبقتها، وجدناه تدبرنافإذا 
لى يوم الدين، فتدبر.  منذ أن خلق اهلل تعالى هذا الوجود البشري، وا 

                                  

                              

                        املائدة 

 ""المرجعيات "المذهبية عندأما  ،"النفس بالنفسقاعدة "تقوم على  ،عقوبة القتلإن 
 !!...ه، أو إذا زنىتقتل النفس إذا لم يقبل صاحبها الدخول في اإلسالم، أو إذا خرج منف
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"قوله تعالى:  إن          " نقاتلونهم أو يدخلو ت  فهم بمعنى ي  ، ال يمكن أن 
نما قاعدة "ال إكراه في استنادا إلى  أو ي سالمونكم"، ،عنى "ت قاتلونهمي فهم بم في اإلسالم، وا 

 :تبينهتؤكده، و هذا ما جاءت منظومة من اآليات و الدين"، 

-                             

                            

                     النساء 

"تدبر قوله تعالى:                      " 

-                              

                                     

                       النساء 

"تدبر قوله تعالى:                     " 

-                               

                                

                        النساء 

"تدبر قوله تعالى:                     " 

-                                    األنفال 

ه المسلم، عن عمد افي شريعة "المرجعيات الدينية" المذهبية، إذا قتل مسلم أخ: ثانيا
 ومع سبق اإلصرار والترصد، فإنه يبقى مؤمنا، استنادا لقول اهلل تعالى:

                                      

                                      

      الحجرات 

إبادة كل طائفة تريد ، تينة بين طائفدموي ةأن هذه اآلية ال تتحدث عن معركوالحقيقة 
  مع سبق اإلصرار والترصد!! ،شهورا وأأياما  وقد تستمر المعركةاألخرى، 
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 إن هذا الفهم مرفوض شرعا، لوجود قاعدة قرآنية حاكمة لهذه المسألة تقول:

                                  

                              

                                 

                                       

   النساء 

فكيف يبقى المؤمن على إيمانه، إذا تعمد القتل، مع سبق اإلصرار والترصد، واهلل 
 عالى يقول بعدها:ت

                                  

       

نما ال يتحدث عن "قتل" ت   ،الحجرات[ من سورة 1اآلية ]إن سياق  سفك فيه الدماء، وا 
 في قوله تعالى: كما وتتضارب،  ،تشابك باأليديتتتنازع فيه الطائفتان، و  عن "اقتتال"

                            

                                

                          القصص 

فـ "االقتتال" الذي في قوله تعالى: "اقتتلوا"، هو نفسه الذي في قوله تعالى هنا 
على  "التقاتلـ "وهو المعبر عنه ب ،شديداعراكا  باأليدياركان عيتنازعان ويت"يقتتالن"، أي 

، بدليل أن موسى عليه السالم كان يستخدم أيضا اليد لفض هذا طريق االستعارة
 .الضرب باليد بجمع أصابعها" أي الوكز"االقتتال"، والذي عبر عنه السياق بكلمة "

بدوره المعهود، إلى "قتل"، ولكنه نعم، قد يتحول هذا "االقتتال"، بعد أن يقوم الشيطان 
عن عمد وترصد، وفي هذه الحالة قتال و أسيكون قتال خطًأ، ال عن عمد وترصد، 

 ذلك في أحكام سورة النساء.  ل  ع  سيدخل من ف  
لذلك كان على الدولة اإلسالمية، بجهاز أمنها القومي، أن تتدخل على وجه السرعة 

 ل". اائفتين، قبل أن يتحول "االقتتال" إلى "قتلفض هذا "التقاتل"، وأن تصلح بين الط



312 

 

أصرت الطائفة الباغية على االستمرار في التقاتل، فإن على الدولة أن توقفها  ذافإ
 وهي تقوم بهذه المهمة.  ر من أن ت سفك الدماءذ  حْ عند حدها، ولكن عليها أيضا أن ت  

"فإن فاءت الطائفة الباغية:                     " 

فقوله تعالى: "فإن فاءت"، يعني أن "االقتتال" لم يكن دمويا، تستخدم فيها األسلحة 
البيضاء أو األسلحة النارية، ذلك أن المؤمنين ال يخرجون أصال في مثل هذا "االقتتال" 

جاءت اآلية التالية تؤكده  وهذا ما بهذه األسلحة، لعلمهم بخطرها في مثل هذه المواقف.
 وتذكر المؤمنين به:

                               احلجرات 

"حرية االعتقاد" في اإلسالم، نفهمها من عليها  تالقاعدة العامة التي قامإن : ثالثا
 ت التالية:سياق اآليا

-                            

                             

                              

                              

        البقرة 

إن أعداء اإلسالم، أعداء للسالم، لن يتوقفوا عن قتال المسلمين حتى يردوهم عن 
 دينهم، هذا هو هدفهم الرئيس. 

 لذلك أمر اهلل المسلمين أن يقاتلوا المعتدين لرفع الظلم عن أنفسهم وعن المستضعفين
 ناس وعدم فتنتهم في الدين، فتدبر. والحفاظ على مبدأ "حرية االعتقاد" بين ال

-                           

-                             

                            

              احلج 
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الم" على فلوال دفاع الدولة اإلسالمية عن مبدأ "حرية االعتقاد"، العتدى أعداء "الس
المرتفعة للرهبان  ماكن العبادةهي أ "،الصوامعفـ "أماكن عبادة الملل والطوائف كلها!! 

 النصارى. و  معابد اليهودهي  "يعالبِ و"والمتعبدين، 
لبيان مساجد المسلمين على أماكن عبادة الملل األخرى ذكر اهلل تعالى قدم  لقد

بل إن اهلل ، وعلى أماكن عبادتهم. ينضرورة الحفاظ على الحرية الدينية لغير المسلم
 برهم والقسط إليهم.بتعالى أمر المؤمنين، بحسن جوار المخالفين لهم في الملة، و 

                             

              املمتحنة 

 .إن هذه اآلية آية محكمة، وحكمها قائم إلى يوم الدين، وسياقها يتحدث عن نفسه
القاعدة التي ينطلق منها القتال في اإلسالم قاعدة دفاعية أن ها، يولقد أكدت اآلية التي تل

 وليست هجومية. 

                              

                        املمتحنة 

لمات التي الظهذه خرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن يل اإلسالم لقد جاء: رابعا
، والعبودية لغير اهلل الرقكان يعيش الناس فيها في عصر الرسالة، ظلمات األ ْسر و 

يكون األسر ويحذر أن لقد جاء اإلسالم يجفف منابع الرق، وينظم مسألة األ ْسر، . تعالى
نما هو ثمرة   . ، فتدبرفاح وفق أساليب وفنون الحرب المتطورةكهدفا في ذاته، وا 

           َأْسَرى                  

             األنفال 

لقد جاءت أحكام القتال في اإلسالم ت خير الـمـسلمين بين أمرين: إما إطالق سراح 
 ألسرى. اتبادل ة، أو بماليأخذ فدية  األسرى, أو

                             

                                 

                           حممد 
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ونالحظ  .المقررة سابقايعني الخروج إلى معركة دفاعية، كما هي القاعدة  "اللقاء"إن 
 "أن قوله تعالى بعدها:          "  ي بّين أن الهدف من قتال المعتدين ليس

 الحصول على مغانم وأسرى، ألن ذلك يفقد المسلمين قوتهم. 
نما اآليتين، ام السياق لمادة "ثخن" في دواستخ بادته ليس هدفا، وا  يبين أن قتل العدو وا 

  .بأقل خسائر، لسيطرة على العدوالتي يمكنها ا"القوة المرهوبة"، إظهار الهدف هو 
القوة التي بإعداد فرق كبير بين أن يكون الهدف من المعركة هو السيطرة والغلبة، و 

 !!من الخروج هو إبادة اآلخروبين أن يكون الهدف أن يتسلحوا بها، أمر اهلل المسلمين 
ما كان  "، ألنه لو كان الهدف هو "القتل"وهذا ما ألمح إليه قوله تعالى: "فشد وا الوثاق

 ب إحكام شد وثاقهم!!هناك أسرى مطلو 
الشريعة اإلسالمية تضع الحدود التي تكفل للناس جميعا "حرية االعتقاد" لقد جاءت 

 في اإلسالم أن يرغب األسرىعليه السالم،  اوخاصة أسرى الحرب. فأمر اهلل نبيه محمد
 وأن يبين لهم ما في اإلسالم من، فادوا أنفسهم بالمالبعد أن  قبل أن يعودوا إلى قومهم،

 خير الدنيا، وحسن ثواب اآلخرة، وأن اهلل تعالى سيغفر لهم، ألنه الغفور الرحيم. 

                                     

               األنفال 

اإليمانية، التي قامت عليها أحكام القتال، أن يتهم حقائق هذه البيان فهل يمكن بعد 
 كره الناس حتى يكونوا مسلمين؟! كيف وقد خاطب اهلل تعالى رسوله بقوله:اإلسالم بأنه ي  

                            

   يونس 

ي كره بسببها غير المسلم على الدخول في إذن فمن أين جاءت شريعة "الجزية"، التي 
ال ق تل!!   اإلسالم، إن لم يدفعها، وا 

 شريعة "الجزية" في اإلسالم  : خامسا
ض فريق من المشركين والذين أوتوا سياق الحديث عن نقفي  الجزية" آية"لقد جاءت 

  الكتاب، العهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين، فقال تعالى:
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بالذكر، حتى ال يتوهموا أن  "الذين أتوا الكتابفي هذه اآلية "خص اهلل تعالى لقد 

 انتسابهم إلى رسول من الرسل، أو إلى كتاب من الكتب، سيعفيهم من دفع هذه "الجزية".
، يعني أن الناس وقت نزول القرآن كانوا يعرفونها فةعرَّ م  "الجزية" ومجيء كلمة 

ويعرفون أحكامها، وشروطها، وأنها "عقوبة" يفرضها المنتصر على المغلوب، الذليل 
  وهم صاغرون". "عن يدلقوله تعالى:  دون امتناع منه أو نزاع،

ن وفعال لقد عرفت معظم الحضارات، قبل بعثة رسول اهلل الخاتم، هذ ه "الجزية"، وا 
 سّموها بمسميات مختلفة.

 استسالمهمالمعتدين من المشركين والذين أوتوا الكتاب، مرهون بقتال عن وقف فالت
ن  ،ويد المسلمين هي العلياأي  ،وهم أذلة ،ودفعهم "الجزية" على هؤالء المعتدين أن وا 

 .اإلسالم ، وليس بين القتال أو الدخول فيالجزية أو دفعقتال البين يختاروا 
أما إذا دخل هذا المعتدي اإلسالم، في سياق هذا القتال، أو بعد وقوعه في األسر 
فعلى المسلمين التوقف عن قتاله، أو فك أسره، بشرط التأكد أنه حقا تاب وأناب، ولن 

 .الشريعة اإلسالميةيعود إلى االعتداء والتآمر على المسلمين، والتزم بأحكام 

                              

                               

    لتوبةا 

                                

     التوبة 

ال عالقة لـ "الجزية" بالزكاة التي يدفعها المسلمون، وال بالتعويض المادي الذي إنه 
، ذلك أن الدولة نصار المذهبية، كما يدعي أإياهمظير حماية الدولة أهل الكتاب ندفعه ي

 في اإلسالم من واجباتها الرئيسة حماية جميع أفراد الشعب، دون تمييز بينهم. 



316 

 

نجد  [،11التوبة، وحتى آية "الجزية" ] سورةفإذا ذهبنا إلى السياق القرآني، من أول 
"الحكومة اإلسالمية" من هذا  وعن موقف، عهدهم نقض المشركينأنه يتحدث عن 
علن "براءته" من هذا العهد وهو القائد العام، أن يذن اهلل تعالى لرسوله، النقض، حيث أ

عطاء المشركين مهلة "أربعة أشهر"  ويلتزموا بالعهود والمواثيق المبرمة  ،إن لم يتوبوافوا 
 . [5]اآلية ، فليستعدوا للقتال [1]اآلية "الحكومة" بينهم وبين 

طهارته و فطرته أن الشرك عندما يتمكن من القلب، يفقده سياق بعد ذلك، لقد بّين الو 
 .، فتدبرصبح كالشيء النجس الذي يأنف الناس االقتراب منهيوصفاءه اإليماني، ف

                            

                            التوبة 

 :التالية [30[، وقبل اآلية ]11جاءت آية "الجزية" في هذا السياق، بعد هذه اآلية ]ثم 

                                  

                          التوبة 

تاب"، تتعلق بموضوع فهم من ذلك أن هناك عالقة بين "المشركين" و"الذين أوتوا الكن
تعالى: "هذا السياق، ومما يؤكد ذلك قوله                " أي ،

 "المشركون"!! 
بينهم وبين  اإذن فذكر "الذين أوتوا الكتاب" في هذا السياق ي فهم منه، أن هناك تحالف

جاء القرآن يبينه في أكثر من  وهذا ما ،المشركين للتآمر واالعتداء على المسلمين
 "، فتدبر. المظاهرةوأطلق عليه لفظة " موضع

                             

                         التوبة 

المسلمين ن على حرمة عهدهم، ولم يفرطوا في شيء مما عاهدوا يباقفالذين ظلوا 
  .المسلمين، فهؤالء عهودهم باقية، وال "جزية" عليهم عليه، ولم يتآمروا مع طوائف ضد

ا حكمة تشريع "الجزية"، في ما أرى، أن هؤالء المعتدين الناقضين عهودهم قد اعتادو ف
 ونكث اإلْيمان، كما بين ذلك قوله تعالى: ،الغدر والخيانةفي كل مرة، 



317 

 

                              

        التوبة 

                     التوبة 

                         

                  التوبة 

 ، فتدبر:المسلمين مع المشركين ضدولقد بّين القرآن أن "أهل الكتاب" كانوا يتآمرون 

                                     

                             

                األحزاب 

                            البينة 

 وا بهجعلتهم يتصفون بما اتصفإن مظاهرة فريق من الذين أوتوا الكتاب المشركين، 
دين وعدم اتباعهم "، ورسوله ما حرم اهلل ةاستباحيمان باهلل وال باليوم اآلخر، و اإلعدم من 
 الدولة اإلسالمية. دستور  و"دين الحق" هو: شريعة اهلل التي ي قام على أساسها ."الحق

لذلك كان من حق المنتصر أن يفرض "عقوبة مالية" على المغلوب، تجعله يفكر 
 ؟!!هم اإلسالم بأنه انتشر بحد السيففهل بعد هذا ي تكثيرا قبل االعتداء على المسلمين. 

 هلل عز وجللقد قام اإلسالم على قاعدة إيمانية راسخة، قطعية الثبوت والداللة عن ا
 ية االعتقاد ألي إنسان، مهما كان معتقده، وهي قوله تعالى:تكفل حر 

                            

                          البقرة 

إن المسلم الرباني، الذي تربى على مائدة الفهم الواعي لكتاب اهلل، يعلم أنه ال يصح 
 عزل آية من آيات الذكر الحكيم، عن منظومة اآليات المتكاملة المتعلقة بموضوعها.

نعلم أنه ال يحل قتال أحد مهما كانت ملته، ومهما القتال، وبحصر اآليات المتعلقة ب
 كانت ردته، ومهما ارتكب من معاص، إال إذا رفع السالح، وأفسد في األرض. 
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األفكار الضالة، أو أصحاب الذين ي فتون بقتل المخالفين لهم في المذهب، أو أما 
قد استندوا في ذلك، إلى "مرجعياتهم الدينية" المذهبية، التي اإلعالم المفسد..، فهؤالء 

 كتاب.أشرنا إليها في موضوعات هذا ال
وال الكلمة بالكلمة  ،مواجهة الحجة بالحجة، وال الفكر بالفكر ونال يستطيعإن هؤالء 

 فكريا!! إقناعهفي  واالمخالف جسديا، بعد أن فشل واصفّ أن ي  أيسر الطرق فكان 
لنشر الدعوة اإلسالمية، وللتعامل مع المخالفين لنا في الملة أو  إن الوسيلة الوحيدة،

 الجاد، فتدبر: العلمي الحوارالمذهب، هي 

                        

                             آل عمران 

 فاقتلهم!!! ،عن الدخول في اإلسالم ،لم يقل اهلل لرسوله: فإن تولواف
ال فهم الحاضر، وال ما يحمله من "آية فهم الماضي، و  واحسنمعظم المسلمين لم يإن 

قرآنية"، جعلها اهلل حجة عليهم، وعلى العالمين، إلى يوم الدين. فكيف يكون لهم 
مكاناته؟!مست  قبل، وقد فقدوا آلياته، وا 

لقد تقدمت الدول الكبرى ألنها كانت تنظر دائما إلى المستقبل، وتؤمن أن اإلنسان 
فهم نصوص "اآلية آمنوا أنهم ال يستطيعون فضل. أما المسلمون فقد األقادر على صنع 

قدم يستطيعون الت، ال م، فظلوا أسرى لهةالدينيأئمة مذاهبهم تراث القرآنية" إال من خالل 
 !!دون إذن منهمخطوة واحدة، 

ولم يعد لها ذكر إال بمدارسها وتحدياتها المختلفة، سقطت الحضارة اإلسالمية،  لقد
وظهرت إشكاالت وشبهات عقدية، وتشريعية، حول دار اإلسالم ودار الكفر  .في الكتب

شرقة، لنظام أو الحرب، كانت محل جدل وتنظير لمنظومة فقهية، أفسدت الصورة الم
 الحكم في اإلسالم. 

وانطالقا من هذه المنظومة التاريخية الفقهية، وليس من قاعدة "اآلية القرآنية"، خرج 
علينا من يقولون: إن اإلسالم ال يعرف "الدولة الدينية"، إلرضاء من يخافون من حكم 

علية "اآلية ا من تاريخ اإلسالم السياسي المأسوي، وليس من فاق، انطالاإلسالم وأهله
القرآنية" التي غ ّيبت لصالح الحكم العضود، منذ أن تولى معاوية بن أبي سفيان الخالفة 

   هـ[.2341بخلفاء الدولة العباسية، وحتى سقوطها عام ]مرورا 
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 حاكمية "اآلية القرآنية"
عن التقدم الحضاري، و عن ساحة قرونا من الزمن، "اآلية القرآنية" فقه لقد غاب 

فقه بعد أن تمكن لمسلمين، او ة الفكرية للتحديات والشبهات التي تسيء لإلسالم المواجه
 .الدينيةأئمتهم مرجعيات الفرق والمذاهب المختلفة، ومن التخاصم من قلوب علماء 

مع العلوم والمعارف المتجددة  "،النص القرآني"فقه يتفاعل "اآلية القرآنية" ل تلقد جاء
مكانات  والتي جاءت "اآلية القرآنية" تقيم خير أمة أخرجت للناس،  عصر.الوفق أدوات وا 

  ميزان الحق والعدل.لتتمكن من إقامة  ،من المفترض أن تكون على رأس الدول المتقدمة
تحمل لبيان أن نصوصها،  بـ "الروح"، ،القرآنية" ته"آيتعالى قد وصف اهلل ولم ال، و 

ي جاءت ذالهذا "الروح"  ؟!ه المستقيمفي ذاتها الطاقة المولدة للنور الهادي إلى صراط
 :فتدبر، سورة الشورى تبينه في آيتين

                                    

            الشورى 

                             

                               رىالشو 

تدبر قوله تعالى: "         ،" جعلنا "الروح" نوراو ، جعلنا الكتاب نوراأي. 
 هابدون، والتي الطاقة التي تستمد منها وظائف األعضاء فاعليتها وه ،"روحإن "ال

ولما كان القلب هو مستودع هذه وعلى رأسها القلب.  ،تتوقف األعضاء عن العمل
 تعالى بتلقي نور "اآلية القرآنية": الطاقة، خصه اهلل

                                

         البقرة 

عليه  ،اهلل تعالى جبريلصف و أن وبديع بيانه، "، يالقرآن نص"اللذلك كان من إحكام 
 ، فتدبر: "الروحـ "ب ،السالم

                              

        الشعراء 
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      النحل 

مدى بّين لهم إلى فهم حقيقة "اإلسالم"،  ،غير المسلمين ،عندما دعاإن اهلل تعالى بل 
لى ب إلى و القلحاجة  في ن وصلت البشرية ، بعد أ"اآلية القرآنية"هذه  نورهذا "الروح"، وا 

    الفكري، فتدبر:إلى مرحلة النضوج عصر الرسالة الخاتمة، 

                         

                     

                          

              املائدة 

لم تستطع  قرآنية"،"اآلية ال بها تلصفات التي تميز اه مع كل هذ إذن،لماذا والسؤال: 
 كان عليه رسول اهلل وصحبه الكرامما وتمسكهم ب ،وعزتهم ،خيريتهملمسلمين لتعيد أن 

 ؟!أمة واحدة
نما بتفعيل المسلمين نصوصها في  والجواب: ألن "اآلية القرآنية" ال تعمل في فراغ، وا 

 عونوراحوا يتبتفرق المسلمون إلى فرق ومذاهب متخاصمة، بعد أن فواقع حياتهم. 
 !!مرجعياتهم المذهبية"، فقدوا روح "اآلية" ونورها"

ذا كان حاضرنا يشهد بتفرق  إننا ال يمكن أن نرى مستقبلنا، إال من خالل حاضرنا، وا 
فال شك أن مستقبلهم  ،"القرآنيةآلية انصوص " همتفعيلعدم المسلمين وتخاصمهم، و 

عليه رسول اهلل وصحبه سيكون من جنس حاضرهم، إال إذا عادوا، وتمسكوا بما كان 
 الكرام، أمة واحدة، وشريعة إلهية واحدة.

لقد طلب المكذبون من رسول اهلل "آيات حسية"، كالتي سمعوا عنها في الرساالت 
 السابقة. إنهم لم يقفوا على حكمة أن يكون كتاب اهلل الخاتم، "آية قرآنية"، لذلك قالوا:

                          

   

 فانظر، وتدبر، ماذا كان جواب اهلل تعالى عليهم:
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     العنكبوت 

"تدبر قوله تعالى:       ":ثم قوله تعالى بعدها ، "        وما تحمله هذه ،"
  ." على العالمينالقرآنية الجمل من برهان، على حجية هذه "اآلية

ذ بأيدي المسلمين إلى يأخ ،لم نر مشروعا فكريا، لماذا مع كل هذه البراهين الساطعةف
؟! الجواب: "طريق الوحدة، طريق األمة الواحدة، التي مرجعيتها نصوص "اآلية القرآنية

، يستقون منه شريعتهم المذهبية وفكر وثقافة الماضي ،مع معارفألنهم فضلوا الحياة 
 !! بهاالناس  ىالتي يريدون أن يرض

والمبادئ، الواجب على الدولة إن "الشريعة اإلسالمية" دستور عام، يجمع المواد 
"مرجعيات دينية" ليست، كما يدعي البعض، إنها اإلسالمية، حكومة وشعبا، االلتزام بها. 

هذه التي فرقت األمة رحمة  ةأيف!! بالناس رحمةفي ذلك بدعوى أن  ،متعددةمذهبية 
 خيريتها، واهلل تعالى يقول:و ومزقتها، وأضاعت وحدتها 

                              اجلاثية 

ي حّكموا وكيف أنهم لم بني إسرائيل، حديث عن اللقد جاءت هذه اآلية، في سياق 
واء أه، عليه السالم، من اتباع محمدا فحذر اهلل تعالى رسولهحياتهم، في "شريعة اهلل"، 
 .التي أنزلها عليهخاتمة لا ةشريعاليتبع عليه أن هؤالء، وأن 

يستقي ، متكامل أن اإلسالم نظام حياة ،يعلم علماء الفرق والمذاهب المختلفة الفهل 
 فتدبر: ؟!مواد دستوره من نصوص "اآلية القرآنية"

                               

                                

                                      

                            املائدة 

" قوله تعالى:تدبر ورود              " الحكم بما ـ "ب، بعد األمر
 "، والذي ي فهم منه، أن لكل أمة شريعتها الحاكمة لنظام حياتها. وتدبر أيضا:أنزل اهلل
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              الشورى 

 "تدبر قوله تعالى:                 ".  
يأخذ بأيدي المسلمين  ،لم نر مشروعا فكريا، مع كل هذه البراهين الساطعة ،لماذاف
 طريق الوحدة، طريق األمة الواحدة؟!إلى 

والجواب: أن أنصار المذهبية، وضعوا "اآلية القرآنية"، و"الرواية البشرية"، في دائرة 
لرواية"، بدعوى الدين واجب االتباع، وأوهموا أتباعهم بوجود عالقة تالزم بين "اآلية" و"ا

 يمكنها أن تنسخ الرواية"!!  "اآلية"يمكنها أن تنسخ "اآلية"، وأن "الرواية" 
فكيف ي سمح لهذه "المرجعيات الدينية"، التي تتخذ "الرواية" مصدرا تشريعيا تحل من 

أن تحكم البالد والعباد، بدعوى كيف يسمح لها خالله وتحرم، بغير إذن من اهلل تعالى، 
  ادر التشريع الرئيسة، الكتاب والسنة؟!تمسكهم بمص

"، التي دينها "اإلسالم" الدينية لقد حسم اهلل تعالى هذه القضية وبّين، أن "المرجعية
 مرجعية إلهية واحدة، هي كتاب اهلل تعالى، فتدبر:

                                    

   فاطر 

باعتباره ولو كان هناك وحي ثاني، أمر رسول اهلل صحبه الكرام باتباعه بعد وفاته، 
" لهية"الشريعة اإلنصوص للتشريع، لذكر اهلل تعالى للناس ذلك، ولما حصر  ياثان امصدر 

 ، هو القرآن الحكيم، فتدبراواحد اكتاب ونسيرث المسلمينفي "وحي الكتاب"، ولما بّين أن 
 :         قوله تعالى بعدها

                                  

                  فاطر 

تدبر قوله تعالى: "                    فماذا يعني أن يصطفي ،"
 اهلل تعالى عبادا له، لحمل هذا الكتاب، وتوريثه األجيال، إلى يوم الدين؟!
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، ال في حياتهمنصوص "آيته القرآنية" يل حمل مسئولية تفعتالذين اصطفاهم اهلل ل إن
ودون ، لنصوصاه ستقى مواده من هذيمكنهم تحقيق ذلك دون قيادة، ودون دستور ت  

هم أعضاء النخبة من العلماء المتخصصين في مجاالت العلوم المختلفة، و حكومة تضم 
 .مجلس الشورى

 در "اآلية القرآنية"هم الذين يعلمون قفي الدولة اإلسالمية  إن أعضاء مجلس الشورى
إقامة مجتمع الحق والعدل مجتمع في و  ،ودورها في إخراج الناس من الظلمات إلى النور

 .والديمقراطية الحرية

                                 

    الحديد 

الذين يخشون ، بتخصصاتهم العلمية المختلفة، إن أعضاء مجلس الشورى هم العلماء
  ، في تخصصاتهم العلمية المختلفة.ربهم

  في سياقها. "العلماء"اآليات التالية، وانظر موضع كلمة  تدبر

                                    

                          

                              فاطر 

ولي أمر المسلمين بصفته ي، عليه السالم، للنبخطاب  ،"ألم تر" ،إن قوله تعالى
. وهو اآلفاق واألنفسبدالئل الوحدانية، في  الماعكون الذي يجب أن يو وقائد دولتهم، 

 .نفسها لصفاتاخطاب أيضا لحكومته، ولشعبه، أن يتصفوا ب
انظر إلى التخصصات العلمية الدقيقة، التي حملتها هذه اآلية، وغيرها من كثير من 
اآليات الدالة على الوحدانية، لتعلم أن اهلل تعالى يريد من الناس كافة، ومن المؤمنين 
خاصة، أن يكونوا على درجة من العلم، تكشف لهم ما في الكون من دالئل الوحدانية 

 لذلك عقب بقوله تعالى:   تعالى خاشعين.التي ال تحصى، فيسجدوا هلل

                                 

                              فاطر 
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إن تفعيل آليات عمل القلب، من تدبر وتفكر وتعقل ونظر...، للوقوف على التناغم 
وآيات الذكر الحكيم، هو الطريق الموصل إلى إثبات آيات اآلفاق واألنفس، القائم بين 

، مسئولية في اإلسالمدارة شئون الدولة إكانت لذلك حجية "اآلية القرآنية" على العالمين. 
 على العالمين. "اآلية القرآنية"حجية  هالذين يعلمون جيدا ما تعني ،"النخبة" من العلماء

... عالجيةة تميمة، أو بركة، أو وصف اليجعلوه"اآلية القرآنية" ال ورث المسلمون  لقد
نما لتفعيلها في حياتهم، و  قوم عليه يي ذال، "دولة الحديثةال"إدارة دستور استنباط وا 

والنظريات، في إدارة أزمة الضمير  ،الرؤى تاضطرببعد أن  ،ىحضار تقبلهم المس
 األخالق.و والشفافية، 

ستقى منها التي ت  الحاكمة، نصوص "اآلية القرآنية" هي المرجعية لذلك، فعندما تكون 
 والعباد.  البالدستحكم التي  القوانين، والمبادئ،سالمة بذلك فإننا نضمن ، مواد الدستور

 :يقولال، واهلل تعالى  وكيف

                               

                      األنعام 

 تعالى اإلنسان خليفة في األرض، يتحرك مع تحرك وتطور الحضارات لقد جعل اهلل
يعقل أن يترك اإلنسان ما وصل إليه  فهل ه،وتجارب هتراكما معرفيا يحمل تاريخ مخلفا
مكانات..،عصره مرجعياته  يستقي من ،يذهب إلى الماضيثم  ، من علوم، ومعارف، وا 

 نظام حياته!!ومعارفه 
 "اآليات الحسية"عصر معين، كما كانت بإدراك تختص  الإن "اآلية القرآنية" 

نما وناقة صالح ،موسى اعصالخاصة بالرسل السابقين، ك تتلى على الناس آيات ..، وا 
لى يوم الدين. والتفكر فتدركها القلوب الحية، بآليات التدبر والتعقل  ، على مر العصور، وا 

ن ما يكفي و  ، أن يقفوا صفا واحدا، ساجدين الفرق والمذاهب المختلفةعلماء إلقناع ا 
 خاشعين، أمام هذه "اآلية القرآنية"، لتكون هي الحاكمة على مرجعياتهم كافة..، ما يلي:

إيمانهم أنهم ال يملكون برهانا على صدق "نبوة" محمد، عليه السالم، غير هذه  -
 "اآلية القرآنية".

 .المذهبيةنصوص مرجعياتهم من  ادون غيرهها، حفظ اهلل تعالى نصوص -
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تظهر حيث على مر العصور،  ية"،القرآنة كلم"اللمعارف التي تتفاعل مع احفظ  -
 .  كل عصرتتجلى حقائق األلفاظ المدخرة لو 

 وصه نصتلكيفيات األداء العملي لما أجمل ،واجبة االتباعوالقواعد، حفظ األصول  -
 ي".وذلك عبر "منظومة التواصل المعرف ،من أحكام ة"القرآني"اآلية 

ذا كانت مشيئة اهلل تعالى  اقتضت أن تكون رسالته الخاتمة، "آية قرآنية" قد بّينا قد وا 
جانبا من خصائصها، فلماذا هجرها المسلمون، ولم ي فّعلوها في حياتهم، وقدموا للناس 

لى أنفسهم؟!  دين مذاهبهم المتخاصمة، على أنه اإلسالم، فأساءوا إلى اإلسالم، وا 
يعي أن يتخوف العالم أجمع من اقتراب اإلسالميين، أو صعودهم لذلك كان من الطب

 إلى دائرة الحكم، وهذا العالم م حق في ذلك تماما، ولكن لماذا؟!
ألن هذا "اإلسالم" الذي يعرضه أتباع المرجعيات الدينية المذهبية على الناس، ليس 

نما هو فهم أئمة السلف ، همهو الدين الذي ارتضاه اهلل تعالى ل لهذا الدين، بعد أن وا 
تفرق المسلمون إلى فرق ومذاهب مختلفة، وأصبح لكل فرقة مرجعيتها، التي تستقي منها 
 نصوص "السنة النبوية" حسب شروط أئمتها في التصحيح والتضعيف، والجرح والتعديل.
إن هذا العالم محق في تخوفه من اإلسالميين، ألن ما يقدمه كثير منهم يحمل في 

يخّوف المسلمين أنفسهم قبل غيرهم!! والمصيبة في ذلك، أنهم يرفعون جميعا الحقيقة ما 
، بين حجيته التمسك بـ "الكتاب والسنة". أما "الكتاب"، فال إشكال، وال خالف حولراية 

وال يحمل مطلقا ما يخوف أو يزعج أحدا من العالمين، كما بّينا  طوائف المسلمين كافة.
  في الفصل السابق.

قنابل موقوتة، تنتظر الوقت نا إلى ما اصطلحوا على تسميته بـ "السنة" وجدنا فإذا ذهب
ما فتاوى ولدت تحت رعاية "أزمة  للتفجير!!المناسب  وكلها إما "روايات" موضوعة، وا 

أن معظم فالتخاصم والتكفير"، التي ظهرت بعد أحداث "الفتن الكبرى"!! ولألسف الشديد 
الفرق والمذاهب المختلفة، وأصبح  قدسيته في قلوب أتباعهذا "التراث الديني"، قد أخذ 

 !!ية تنشر على العالم أجمع، عبر منابر اإلعالم المختلفةممادة إعال
ولدت جميعها في ظل التي  ،" من هذه المرجعياتدينية فكيف ت حكم البالد بــ "مرجعية

ستبداد السياسي في عصور اال تحت رعاية "الملك العضود"،و أزمة "التخاصم والتكفير"، 
 باسم "الحق اإللهي"؟!!سفك الدماء، و وانتهاك األعراض، 
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 مجمل القول

ومن  ،هذه الشبكة العنكبوتية العالميةبفضل  ،وبعد أن أصبح العالم قرية واحدة اليوم،
إن لعالمين، إلى يوم الدين، ف"اآلية القرآنية" التي جعلها اهلل تعالى حجة على امنطلق 
فقه  .يتفاعل مع المستجدات والتحديات العالمية ،لحاجة إلى فقه قرآنيفي أشد االعالم 
  وسعادتهم. ،وحريتهم ،أمنهمهم تحقق ل ،رؤية حضاريةلناس قدم لي، قرآني

 اإلهي اكتاببصفته لذلك ال مفر من دعوة المسلمين كافة، إلى إعادة قراءة القرآن، ال 
نما  اب اليوم، تشهد شهادة علمية، أنه "ال إله "آية قرآنية"، حملها هذا الكت بصفتهفقط وا 

تستقى منها "الشريعة اإلسالمية" إال اهلل" وأن "محمدا رسول اهلل"، وأنه ال "مرجعية دينية" 
 واجبة االتباع، غير نصوص هذه "اآلية القرآنية".

ولقد جاءت هذه السلسلة من الدراسات، "نحو تأصيل الفكر اإلسالمي"، لتصل إلى 
، وتدعو المسلمين كافة، إلى خلع ثوب المذهبية، والنهوض واالرتقاء إلى هذه النتيجة

مستوى الفهم الواعي لحكمة حفظ اهلل تعالى كتابه الحكيم، وجعله "آية قرآنية" تتحرك مع 
 العصور، تقيم الحجة على المعاصرين لها. برالزمان والمكان، ع

القرآنية"، وفاعليتها، وما تحمله إن إسالمنا يجب أن يقوم على فهم واع لمكانة "اآلية 
قراءة إيمانية علمية  علينا أن نعيد قراءة القرآن،كان من قيم حضارية للعالمين. لذلك 

أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قراءة  ،حضارية معاصرة، نثبت فيها للعالم أجمع
 :، بفقه قرآنيتسهم في حل مشكالت الحياة وتواجه التحديات العالمية

 تفاعل مع أحداث العصر، ويقيم موازين الحق والعدل بين الناس. ي -
وفي  ،في أي عصر ،يضمن السالمة والنجاح والرقي والتقدم ألي نظام يقوم عليه -

 أي مكان.
 ي ثبت للعالم أجمع، أن هذا القرآن، هو البرهان الوحيد، على صدق "نبوة" محمد -

 . اهلل تعالى"آيته" الدالة على صدق بالغه عن أنه على و 
تبين  ،ي ظهر للعالم أجمع، فاعلية نصوص هذه "اآلية القرآنية" بلغة علمية معاصرة -

 قوامته على المناهج والنظم الوضعية. 
بعد أن تخلت عن مسئوليتها وكرامتها، وعزتها، يعيد لألمة اإلسالمية خيريتها،  -

 وشهادتها على العالمين.
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 بل أن يحكم مجتمعاتهم. قلوب الناس، ق حكمفقه قرآني، ي -
إن من سنن التغيير أن يترك اهلل تعالى الناس الختياراتهم، فإن استيقظوا من سباتهم 
وأرادوا التغيير، وأعدوا له عدته، وفق الضوابط القرآنية التي أمرهم اهلل تعالى بها، أيدهم 

 نفسهم. اهلل بنصره، وم ّكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ال الدين الذي ارتضوه أل
ولقد هبت رياح التغيير على بعض الشعوب العربية، وأيدها اهلل تعالى بنصره، ولكنها 
ما زالت في فتنة كبرى، فتنة أتباع "المرجعيات الدينية" المذهبية، الذين لم يفهموا الحكمة 

 ولم يتعلموا الدرس، ولم يشكروا ربهم على نعمة "الحرية"!!

                             

                     آل عمران 

بشهادة  "،"آية إلهيةمن ثورة شعبية مصرية، ي عد ، 1022يناير  15 يومإن ما حدث 
ن أنكرتها قلوب الحاقدينالعالمين ولكن الذي يجب أن يعلمه الناس جميعا، أنه . ، وا 
من آياته التي ال تحصى، فإن ذلك يكون لحكمة  "آيةيخص اهلل تعالى أمة بـ ""عندما 

إلهية، قد ال يقف عليها كثير من الناس. ومع ذلك، وجدنا كثيرا منهم يقفون أمام هذه 
 ساجدين..، سائلين اهلل تعالى أن ي تم على مصر نعمته. رين خاشعينمتدب"اآلية"، 

بنعمة "الحرية"، وسخر له األسباب واآلليات التي الشعب المصري لقد أنعم اهلل على 
تعمل على حمايتها، وأفاد من هذه "الحرية" من عاشوا في سجون القهر والذل والعذاب 

"الحرية"، أم أنهم خرجوا يطلبون العودة  سنين عددا، فهل شكروا اهلل تعالى على نعمة
شعال نار الفتنة الطائفية، وأزمة التخاصم المذهبي ر "الفتن الكبرى"و عصبالناس إلى  ، وا 

 بين المسلمين، استنادا إلى ما تمليه عليهم "مرجعياتهم الدينية" المذهبية؟! 
منابرها  أن يتقاتل المسلمون في المساجد، من أجل توظيففهل من شكر النعمة، 

 الدعوية، لخدمة توجهاتهم العقدية والمذهبية، وهم جميعا يقرؤون قوله تعالى: 

            اجلن 

ورثه أتباع "المرجعيات الدينية" المذهبية، أنهم فهموا "اإلسالم" من إن أخطر ما 
ي تالمرجعية الدينية" اإللهية ال، ال من خالل "مرجعيات أئمة وعلماء المذهب خالل

 . لذلك لم ي مّكن اهلل لهم في األرض، ولم ي بّدل خوفهم أمنا، فتدبر:لهمتعالى اهلل  اارتضاه
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                           النور 

قوله تعالى: " تدبر                    "، "                  " 

 من عالمهم ،والفتن الطائفية ،ولن تنتهي أحداث الشغب ين،لن ينصلح حال المسلمو 
اهلل  اي ارتضاهتال الشريعةرة من دائالمذهبية، مرجعيات الدينية" ال"هذه  تخرجإذا إال 

 نصوص "اآلية القرآنية". اي جاءت بهتتعالى للناس كافة، وال
إن الشعوب المتحضرة، ال تنخدع بالمناورات السياسية، وال بمبدأ "التقية"، الذي اعتاد 

شاعة  شعوبالإلرضاء  ،أن يستخدموه على مر العصور "أنصار "المرجعيات المذهبية وا 
إذا وصلوا إلى الحكم، كشفوا عن هويتهم، وأعادوا البالد إلى ف ين أفرادها.بروح الطمأنينة 

 عصور "الفتن الكبرى"، وجعلوا مرجعياتهم حاكمة على نصوص "اآلية القرآنية"!!
الحاضرة أمامهم  ،"اآلية القرآنية"عتصام بـ المسلمين، أن ينهضوا لال ىلذلك كان عل
الذي سيعمل ال شك على نزع ما في صدورهم  منها عطاءها الرباني، ناليوم، يستلهمو 

 تخاصم مذهبي.غل، ومن من 

                                    

                                    

                 آل عمران 

لى أن يتحقق هذا الحلم، فال يصلح لمصرنا ال ، إال "الدولة المدنية الحديثة" ةعزيز وا 
 دينية.  اتأية أحزاب ذات مرجعي بعيدا عن أية أحزاب دينية، أو

 اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد
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 ا الكتابهذ

الدالة على صدق نبوته إلى يوم رسوله الخاتم محمد، "آية" حفظ بتعهد اهلل تعالى لقد 
آية قرآنية"، فاعليتها حاضرة "من نصوص نظام حياتهم، على أساس الناس  ليقيمالدين، 

 ومذاهبهم العقدية والتشريعية المختلفة؟! ،بين أيديهم، وليس في حاضر آبائهم

"مرجعيته" قوم تال  خرج الناس من الظلمات إلى النور،ي  جاء ل الذيإن "اإلسالم"، 
نما على اإلسالمية لفرق والمذاهب اعلى تراث  تفعيل العلماء، من المختلفة..، وا 

"اآلية القرآنية"، حسب إمكانات وتحديات هذه نصوص التخصصات العلمية المختلفة، ل
 كل عصر.

قراءة ، " المذهبيةمرجعيات الدينية"البقراءة إن بناء الحضارة اإلسالمية ال يكون 
 خيريتها. أمتهم ، وأفقدت ة المسلمينمزقت وحدعصرية، والتي قد 

بناء قد ترميم ال تتحقق إال ببناء جديد بقواعد راسخة، ال ب ،إن النهضة الحضارية
 أصابه التصدع!!
ة"، "الكتاب والسنعلى أساس الشريعة اإلسالمية، نادون بتطبيق ي نالذيلذلك فإن 

"، بعد أن اتفقوا على مرجعية الكتاب، وأنه "السنةهذه عليهم أن يحددوا ما هي مصادر 
 المهيمن على ما بين يديه.

ينادي بتطبيقها هؤالء، ما أن "الشريعة اإلسالمية" التي المشكلة الكبرى: ظهر تهنا سو 
قرن ونصف وفاة النبي، بالتي ظهرت بعد المذهبية"،  هم"مرجعياتهي إال ما حوته كتب 

قرن من الزمان، وكانت سببا في إشعال أزمة التخاصم والتكفير بين المسلمين، مما 
 !أعطى مبررا لتنحيتها بالكلية!

، تنتهك حقوق مذهبيةدينية"  "مرجعياتإن أحكام "الشريعة اإلسالمية"، ال ت ستقى من 
نما من  نصوص "اآلية اإلنسان وتصادر حرية االعتقاد، وتسفك الدماء بغير حق...، وا 

ْكما عربيا، وهدى ورحمة للعالمين!!  القرآنية" التي أنزلها اهلل تعالى ح 
 وفي هذ السياق يأتي هذا الكتاب
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