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ـَ� � ِ�ّ	�ُ  

واكتب لنا السالمة يف الر9ٔي، . ، واعزم لنا �ىل الرشد، و9ٓتنا من ُ�نَك رمحةاخلريَ   لناا-لهم هّ(  
وجLبنا فQنَة الشOيطان 9ٔن يقوى هبا فLضعف، 9ٔو نضعَف لها ف%قوى، وال تدعنا من EوEب هداية 

واعصمنا 9ٔن `كون 9ٓراؤ[ يف احلق البني ماكن ا-ليل من هناره، 9ٔو تزنل  ،مLك يف لك ظلمة شك مLا
ننا من اليقني النّريِ مزن� ا�iان من [ره، hس�gٔ بوeك، ونتوسل ٕاليك حبمدك وندعوك ظنو 

ت، و9ٓمLُت    ،))١(( تnريها واسOتقر�  بك فُزلزلَ  ب�ٔفrدة عرفQك pني كذب nريها ف�ٔقر�

  َ� �   :  �ُ ـــ�وأ�

ا ُحَجٌج       م عواطف ُمضِحكة وماّدة شعريّة �ىل 9ٔهن� ل�س الئقًا 9ٔن تؤمن بال عقالنيّة امجلاه%ـر مضني|ا وتُقّدِ
باِب عقلّية ومLطق%ّة، وٕان� العاَر ُلك� العاِر عندما �سخُر ِمن الُعلامء وأ�مئة و  �Oُسِقط هي�هتم يف نفوس الش� . 

" سOمتعت خلُطبِة اّ�كتور الكرمي �د[ن ٕا�راهمي الّيت ّمساها كغريي �بعُت وااّ��ِن ، ف�ٔنّين �9ٔ الكرمي يف ��   

ال  -َِل والغَلِط وُم�انبًة -لص� ! "  تدج%ٌل 9ٔم تغف%ٌل ؟.. اّ��� َواِب وإالنَصاِف وقد ر9ٔيت فهي
ا كثًريا من الز�
، اَ�كتور الكرمي �د[ن ٕا�راهمي ُمجَمٍل ل§مِ ؛ ف�ٔح¦بُت كتابَة هذه الّرِسا� القصرية املُوجزة يف نَْقٍد واملوضوعّية 

�ين 9ٔ  يد الفاضل �د[ن و9ٔن ّOمه 9ٔو ما قد يعتربُه : عتُب �ىل السª ه كثًريا ما ي»سُب� ويه " ُحَجً�ا عقلي�ًة " 9ٔن
يد �د[ن جبانب العاطفّي ي»متي ِلام ®ُسم�ى يف املنطق ّOبصمميها �اطف%ّة هابطة بل و9ٔرى الك²ري من طرح الس 

خلَ  ، !ت ´لُربهان ´خلَطابة والِشعر؟9ّٔىن �س«سOيغ لنفسك 9ٔن تُنازع ما ث�: و¶ ليت ِشعري  )٢(عرطابة والّشِ ِ́
، سOتطاعنّين س�pٔاول Áلزتام ´ملهنِج العلمّي احملض يف رساليت ُهنَا وس�pٔاول الت�سOيط يف كتابيت قدر املُ وإ 


ا ُهللا مجيًعا -لحّق راج%ً Lا 9ٔن هيدي. 
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 )) . حتت راية القر9ٓن((من مقّدمة الرافعي يف كتابه  )١(
 اخلصم، ٕاقLاع تف%د اليت العلمية صنا�ةال : احلَُجج يف املنطق، اخلطابة  والشعر ُمه من مراتباخلطابة  )٢(

ا واجلدل ´لربهان يؤىت حىت اللكيات، ٕادراك قابلية Ì �كون ال ح%ث ،اnالبً  اجلزئية أ�مور يف ، 9ٔم�
 وتوجب النفس يف تؤÑر ولكهنا العقل، لها يذعن ال اليت العاطف%ة القضا¶ من املصوغ §مال: الّشعر 

 . اجلزئية أ�مور يف اnالبً  و�كون Òسطها، 9ٔو النفس ق¦ض
  ) ٣٨ – ٣٧املُوجز يف املنطق -لشريازي ص(  
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ُ
  :أ

iذ[ �ليه ، قصارى سلطانه ، ؤاال nلبة -لشOيطان �ىل املؤمLني ، سلطانه �ىل من يتولونه سلطا[ وي" 
، ٕانّام سلطانه �ىل َمن يتوّاله  - .. الشOيطان  –مقادتك ٕاليِه الشOيطان 9ٔكرث ِمن 9ٔن يوسوس ، ٕاال ٕاذا جعلت 

يطان  –لن �كوَن g سلطاً[ ... وحييك القر9ٓن الكرمي �دًال وال `لكف نفًسا ٕاّال ِوسعه
ا ....  ّOىل   - 9ّٔي الش�

  ..."ب -Þّّ�ال سلطان جعي... الّصاحلني 

مة ُمدهشة كام قُلت سابقًا ، ويه مِ    ن أ�مà² امجليà �ىل مهنِج احللقاِت املفقودة ٕاذ ®رشُح ¶ له
ا ِمن ُمقّدِ
ال ِمن قُدر  ��Þّ- يَف �كوُنE ال ح%ُث ٍة ٕالáَاكر اّ��� يطان Òشٍلك ُمÆزتٍل ُمث� ®س«Lد �لهي
ا ُكح�� ّOاٍت قُدرات الش

  :، و 9ٔقول ُمعلّقًا !عظمية وهو ِمن ُجLد ٕابل�س ؟

يط
ان 9ٔيًضانفس ملو ُكنت ماكنك دكتوري الكرمي وب : بدايًة  ّOكـرُت الشá�،  ٕاذ 9ٔن ما ُذِكر يف هن�ك ، ٔ
�ه ال �ُرى  ا �كف%َك 9ٔنُّه ُمLّذ بدء اخللق وهو يفُنت النّاس و�ز�ّن لـُهم طريَق الّضالل و�كف%ك 9ٔن يطان خطري �د| ّOالش

ال  – يطان  –. �ىل عكس اّ��� ّOتعاىل عن الش Ìُُم { : بَل 9ٔقر9ٔ ما يقو ن بَْنيِ ç9يِْدِهيْم َوِمْن iَلِْفِهْم َوَعْن ُمث� َ�ِٓت�َهن� ّمِ
ُمهْ َشاِكرِ�َن  ُد ç9ْكَرثَ اِئِلِهْم ۖ َوَال َجتِ ْم َوَعن َمشَ ُْم ç9ْمجَِعَني { : و قوÌُ تعاىل } ç9يَْماِهنِ ِتَك َ�ìْغِو�َهن� ال� ِعَباَدَك ِمْهنُُم * قَاَل فَِ¦ِعز�

í
ا

ْوفُوًرا قَ { : ويقوُل تعاىل } الُْمÆْلَِصَني  َ َجَزاُؤُمكْ َجَزاًء م� ن� eََمن�
í
  .} اَل اْذَهْب فََمن تَِبَعَك ِمْهنُْم فَا

  !!! .. ت�ٔيت من بني يدينا ومن iلفLا وعن 9ٔمياننا وشامئلنا 

زيني الّضالل له
م، ووسو ٕاىل ق%َام الّسا�ة، ِمن البقاء سّري Ì هللا ُلكّ تò القٌدراتفلامذا ®ُ  ، سة الن�اِس ̀و
  .. وأ�تيان ِمن بني يدينا وِمن iلفLا وnريِه ؟ 

ال ؟ يطان نفسُه يرتتب �ََىل اّ��� ّOو9ٔل�س ما يرتتب �ىل الش..!  

ال ! يغو¶ِن النّاس ويفQنوهنم و�زينون لَهُ
م طريق الّضالل ، 9ٔل�س كذg ؟.. ن اثناال و ٕاكhسان �اقل تـرى اّ���
يطان ا-لّعني اقلّ  ّOق%اِم الّسا�ة ، اخطًرا ِمن ذاك الش �م حىت
زيني الّضالل له õّي i9َٔذ ُمهمته ٕاغواء ال�رش ̀و

وس�ٔتطرق  –واõّي ال �ُرى ´لعني املُجّردة عكس اّ�ّ�ال اõّي �ُرى ´لعني واõّي ال خيرُج ٕاّال ب�ٓخر الّزمان 
ر[ هللا ورسوÌ ِمهنم ، و9ٔمل حيُ  --لúديِث َعن هذه النٌقطة 9ّٔي 9ٓخر الّزمان والعدل Òشٍلك تفصيٍيل الحقًا  ّذِ

  !..وEيف نتعامُل معه
م ؟

  : لُنقطة 9ٓخرى وَيه  لبوك �ىل الُكفِر وِمن ُهنا 9ٔصلُ ولكن االثنني ال يُمكن 9ٔن يغ 



 
٥ 

يطرة ، و القو : لطان لُغًة الس�  ّO9ّٔي ُسلطاٍن �ىل ٕارادة اة والقهـر والغلبة والس ُòِيطان نفسُه ال مي ّOّن الش ٕ́ �مل 
ال نفس الّيشء ، والنّفس ال إالhَسان ، ح%ث ال  يقوده قهـًرا ال̀راكب معصيًة ما 9ٔو الن�طق ´لُكفـر ، واّ���

 g9ّٔي يشء ُسلطاً[ �ََىل ذ òا ، ِمن 9ٔن تفعل 9ٔو ال تفعل ، ِمن 9ٔن تؤمن 9ٔو `كُفر ، وال مي
`ُلك�ف ٕاال وسعه
يطان ، ولكن  ّOال والش ، وُهنا ! 9ٓمLت و9ٔنت ال تُفنت وال ُختتَرب  نتظر قليًال 9ٔحس�ت 9ٔن تقولامبا فهي
م اّ���

مة سورة العنك¦وت 9ٔ  ُكوا ç9ن يَُقولُوا 9َٓمL�ا َوُمهْ َال يُْفQَُنوَن { : س«شهد بقوÌِ تعاىل يف ُمقّدِ * ç9َحِسَب الن�اُس ç9ن يُْرتَ
�َن َصَدقُو  ِ �õا ُ �َن ِمن قَْ¦ِلهِْم فَلََيْعلََمن� ا�� ِ �õا ا�َنQَالَْاكِذِبَني َولَقَْد ف �تحق� التّد�ّر  –} ا َولََيْعلََمنOوما  - 9ٓية ُمخيفة �س ،

نيا  ال ِمن خوارَق هو من خصائص ا�� وقد ذEرُت ا�ٓ¶ت الكرمية  –الفQنة وÁبتالء  –يظهـُر ِعند اّ���
ابقة ، وهَو مم�ا ال يؤÑّر ٕاّال �ىل ضعيفي إالميَان  ِ { الس� �õا ُ ، ولكن �ىل } �َن َصَدقُوا َولََيْعلََمن� الَْاكِذِبَني فَلََيْعلََمن� ا��

املؤمLَني الّصاحلني الّصبور�َن املُتيقLِّني ´ٔ�د� والرباهني العقلي�ة �ىل د�هنم  ، فالفُنت عظميها وصغريها ، ال يؤÑُّر 
  : أ�iدود يف القر9ٓن الكرمي �لهي
م وال ُمه حيزنون ، ولمك يف قصص أ�ولني �ربٌة عظميٌة ، وِمهنا قصص 9ٔحصاب 

اُب اْ�iْìُدوِد {  ْحصَ ç9 َلQُِاِر َذاِت الَْوقُوِد * ق�ْذ ُمهْ �َلَْهيَا قُُعوٌد * الن
í
لُْمْؤِمLَِني ُشهُوٌد * ا ِ́ َوَما * َوُمهْ �ََىل َما يَْفَعلُوَن 

ِ الَْعزِ�ِز الَْحِميِد  �� ِ́ ال� ç9ْن يُْؤِمLُوا 
í
  }نَقَُموا ِمْهنُْم ا


الء ، QبÁيف تعّرضوا لك²ٍري ِمن العذاِب والفنت وEرار ، و��وnريها ِمن قصص الّصúابة والّصاحلني املُ�اهد�َن أ
َص ِمهن
م الّصادقوَن ، وhسOتذEر pديثًا يف حصيح الُبÆارّي  َ : " وُمّحِ ُ �َلَْيِه َوَسمل� ِ َصىل� ا�� َىل َرُسوِل ا��

í
َشَكْوَ[ ا

َ لَنَا ؟ : " ٌد �ُْرَدًة Ìَُ ِيف ِظّلِ اْلَكْعَبِة، قُلْنَا Ìَُ َوُهَو ُمQََوسِّ  ُ�ُل : " ، قَالَ "ç9َال �َْس«Lَِْرصُ لَنَا ؟، ç9َال تَْدُعو ا�� َاكَن الر�
سِ  لِْم»َْشاِر فَُ%وَضُع �ََىل َر9� ِ́ َفُر Ìَُ ِيف اْ�çْرِض، فَُ%ْجَعُل ِف%ِه، فَُ%َ�اُء  ُه َذgَِ ِفميَْن قَْ¦لَُمكْ ُحيْ ثْنَ«َْنيِ َوَما يَُصد� ِ́ ِه فَ�َُشق� 

ُه َذgَِ َعْن ِديِنه ن� َعْن ِديِنِه، َويُْمَشطُ ِب�çْمَشاِط الúَِْديِد َما ُدوَن لَْحِمِه ِمْن َعْظٍم ç9ْو َعَصٍب َوَما يَُصد� ِ لَُيِتم� ،ِ َوا��
اِكُب ِمْن َصْنَعا �ُمكْ َهَذا اْ�çْمَر َحىت� ®َِسَري الر� Lئَْب �ََىل غَنَِمِه، َولَِك ِõّْو اç9 َ ال� ا��

í
َمْوَت َال َخيَاُف ا َىل َحْرضَ

í
َء ا

تَْعِ�لُوَن  ْO١[ "�َس[  

، Ìِضيِه حمكة هللا العظمية و�دQساٍن يُفَنت وُخيت¦ـر ِبام تقhنيا ، وُلكّ ٕا وهذه  فالفQنة وÁبتالء ِمن خصائص ا��
ِومن  ؛ فاجلنُّة ُحتف� ´ملاكره.. ٍل 9ٔن ي»سجَم معه
ا املُسمل املؤمن العقالّين دون 9ّٔي ٕاشاك بالفنت َ� قُلت مم�ا جي

 !..9ٔشد تò املاكره ÁخQبار وÁبتالء ، 9ٔل�س كذg ؟

�َن iَ { : قرؤوا ٕان ش�مت قوÌ تعاىل او  ِ �õُمكْ َم²َُل ا ِ̀ ا يَ�� ُمتْ ç9ْن تَْدiُلُوا الَْجن�َة َولَم� ْهتُُم الَْب��َساُء ç9ْم َحِس�ْ �Oلَْوا ِمْن قَْ¦ِلُمكْ َمس
 ِ ن� نَْرصَ ا�� í

ِ ç9َال ا ََٓمLُوا َمَعُه َمَىت نَْرصُ ا�� �َن 9 ِ �õُسوُل َوا اُء َوُزلْزِلُوا َحىت� يَُقوَل الر� �   ..}  قَرِيٌب َوالرض�

  !..مفا اõّي ®س«Lكرُه اّ�ك�تور الكرمي 9ٔو 9ّٔي p9ٔد بعد ه
ذا ؟

  !!..اكالمúQان اõّي عرفت 9ٔسOئلته وٕا�ا´ته !.. ٕاال� فQنة عرفت ُلكّ ما فهي
ا وEيف تتعامُل معه
ا ما يه



 
٦ 

واحلق%قة كام تبّنيِ 9ٔن أ�ثنني ال سلطان له
م البت�ة �ىل 9ّٔي p9ٔد سواء اكن مؤمLًا 9ٔو ال ، فال يشء ُجيربَك �ىل 
ه يطان �ىل من توال� ّOال نفس الّيشء ُسلطانه �َىل َمن �9ٔابه  الُكفر 9ٔو إالميان ، وُسلطان الش وأ�ثنني ال .. واّ���

  .ت�ٔثري له
م �َىل املُسلمني املؤمLني 

  ..ويف الّصفúات القادمة املزيد ِمن ال§م حوَل هذه النّقطة 

 –ٕاضافٌة  -
  : " احلديث يف حصيح ُمسمل  -

ُرجُ  هُ  ، ا��الُ  َخيْ  ؟ تَْعِمدُ  �9ٔن:  Ì ف%قولونَ  ، ا��الِ  ُمَساِلحُ  ، املَُساِلحُ  ف%َلْقَاهُ  ، املؤمLنيَ  من ر�لٌ  ِق¦ََ�  ف%َتََو��
ْمعِدُ :  ف%قولُ  ç9 ي هذا ٕاىلõف%قولونَ  ، خرج ا Ì  :َوَماç9  ُِّنا تُْؤِمن ِّنا ما:  ف%قولُ  ؟ �رب  ، اقQُلُوه:  ف%قولونَ  ، َخَفاءٌ  �رب
�مك هنامك قد 9ٔل�س:  لبعٍض  بعُضهم ف%قولُ   قال املؤمنُ  ر9ٓه فٕاذا ، ا��الِ  ٕاىل به ف%َْنَطِلُقونَ  ؟ دونه p9ًٔدا تقQلوا 9ٔن ر�

ا ¶:  :  ف%قولُ  ، ف�َُشج�  به ا��الُ  ف%َ��ُمرُ  ، وسمل�  �ليه هللاُ  صىل�  هللاِ  رسولُ  َذَكر اõي ا��الُ  هذا الناُس  ç9هي�
ً́  وَظْهُره بطُنه فُ%وَسعُ  ، وُجش�وهُ  iُُذوهُ  يحُ  9ٔنت:  ف%قولُ  ؟ يب تُْؤِمنُ  ç9َما:  ف%قولُ  ، َرضْ ِOاُب  املَس  به فُ%ْؤَمرُ  ، الَكذ�
َق  حىت َمْفرِِقهِ  من ، ´ِمل»ْشارِ  فُ%»َْرشُ   ، مق:  Ì يقولُ  مث ، الِقْطَعتَْنيِ  بني ا��الُ  يَْمِيش  مث ، ِرْ�لَْيهِ  بني يَُفر�

تَِوي ْOيقولُ  مث ، قامئًا ف�َس Ì  : ُتُْؤِمنç9 ا ¶:  يقولُ  مث ، بصريةً  ٕاال ف%كَ  ازددُت  ما:  ف%قولُ  ؟ يب  ال ٕانه الناُس  ç9هي�
 ®سOتطيعُ  فال ، ُحنَاًسا `َْرقَُوِتهِ  ٕاىل َرقَ¦َِتهِ  بني ما ف%َْجَعلُ  ، ف%َْذَحبُه ا��الُ  فَ%��iُُذه ، الناِس  من ب�pٔدٍ  بعدي يَْفَعلُ 
 هذا ، اجلنةِ  يف ì9لِْقيَ  وٕامنا النارِ  يف قذفه 9ٔمنا الناُس  ف%َْحِسُب  ، به ف%َْقِذُف  وِرْ�لَْيهِ  بَيَديْهِ  ف%�iٔذُ  ، س�%ًال  ٕاليه

  ]٢[ ".العاملنيَ  رّبِ  عند شهادةً  الناِس  ç9ْعَظمُ 

لطان العجيب ؟!. َهل هذه يه الفQنة الّيت لَن تصرب �لهي
ا ¶ دكتور ؟   !.وهل هذا هو الس�
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  : �بع اّ�ك
تور الكرمي �د[ن ٕا�راهمي وقال مبا يعين 
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ج يف الّصحيúني .. `لكّمنا سابقًا َعن مس�ٔ� الفنت والّصرب �لهي
ا   –وق¦ل 9ٔن �ì9لّق 9ٔحب� طرح احلديث املُخر�
الِ  عن p9ٔدٌ  وسمل�َ  �ليه هللاُ  صىل�  هللاِ  رسولَ  س�ٔل ما: " -ص  –، قال رسول هللا  -سمل وا-لّفظ ملُ  ��  9ٔكرثَ  ا��

 9ٔهنارَ  معه 9ٔن�  �زمعون ٕاهنم:  قلت قال)  يرض�ك لن ٕانه ؟ مLه ينصُبك وما!  بين�  9ٔي(  يل فقال.  عنه س�ٔلُته مما
  ]٣[." ) . ذg من هللاِ  �ىل 9ٔهونُ  هو(  قال.  اخلُزبِ  وج¦الَ  املاءِ 

  ..ٕاضاف%�ة  و9ٔطرُح نُقطةً 

كام تعلمون املُجرمني ا�õّن �ّذبوا الّصúابة والّصاحلَني ِمن ق¦له
م اكنوا ®سOتعينون ´لّر�ال وأ�سلúة وأ�موال 
ال نفس الّيشء ®سOتعُني خبوارَق ووسائل ٕاغراء وفQـن ، 9ٔل� س وnريه
ا ِمن وسائل الفنت وإالغراء ، و اّ���

  !.. كذg ؟

  : حتّدثنا عنُه سابقًا ، ونقطة 9ٓخرى .. واõّي كام 9ٔسلفُت 

حمي    !..عن هذه الفQنة وEيف تتعامُل معه
ا ؟ –ص –9ٔمل ُخيربك رسوg املُصطفى الر�

  !....´لتّفصيل ؟

  ..ِمن أ�د� العقلي�ة الّيت ي«سّري له
ا ُلك� ٕاhساٍن مؤمٍن 

  ..وE9ّٔرر ´لتّفصيل ! رب �لهي
ا ؟وَهل يه فعال فQنٌة الّيت لن تص

 gه 9ٔعور [ِقٌص يظهـر بَني عي»%ه   -ص –9ٔمل ُخيربَك رسو� ُمسمل ، و9ٔمل ُخيربك 9ّٔن  لك�  يقرؤه] ك ف ر [ �ىل 9ٔن
  !! ..معه هنر من ماء و[ر ، ف�pٔذر مهنم
ا 



 
٨ 

الم  –يدعُي الّربوبي�ة وهو جسٌم ُمúدٌث ُمرَكٌب ُمúQّزيٌ ُمQحّرٌِك يُقÒ �ُQرشي'  ويبدو اكٕالhساٍن   -��ىس �ليه الس�
،و9ٔمل ُخيربَك الّرسول ..!بل مل ®سOتطع 9ٔن ُحيّسن iَلقَُه و�زيَل العور ) ١(`راُه يف اليقظِة ويطلُب ِمLك 9ٔن ت«¦عُه 

  .......ربَك و9ٔمل ُخيربَك وخيربَك وخي -ص –

ال  –عرشات أ�pاديث  –وعودوا لٔ+pاديث الّصحيúة    !َعن صفات اّ���

ٍة بق%ت �يك ، ´, �ليمك ؟ ،فQنٌة اكالمúQان اõّي عرفَت ُلك� 9ٔسOئلته وبنفس الوقت ُلكّ !َمفع ُلكّ هذا 9ّٔي ُح��
  ..ٕا�ا´ته 

  - ؤاٌل ٔ�ويل أ�لباب س –! فهل يه ¶ `رى فعًال فQنة ال يصِربُ �لهي
ا املؤمُن ؟

�ه: "ونذكّرمك ´حلديث الّصحيح    ]٤[" اكفرٌ :  عي»َْ%هِ  بْنيَ  مكQوبٌ  مسِلًما، يُرض�  ال ٕان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ن� ُلكّ هذه أ�مور   ;  ِجسٌم ُمركٌّب ُمúَدث ُمúQّريٌ ُمQحّرٌِك ويقÒ �ُQرشي' : الّشاهد يف القول  )١( ٕ́
وحتّزي وحركة وEونه ُمúدً/ وnريه ، وهذه ِمن أ�د� البدهيي�ة يف حّق هللا ُمúاُل ِمن جسمّية 

ال، والّشاهد يف القول  ب ربوبّية اّ���  يف اليقظة ويطلب ِمLك 9ٔن ت«¦عُه؛ `راهُ : القطعي�ة الّيت `ُكّذِ
حّق اÌ التّجّسم والتúّّزي وال«ّش�%ه وnريه مم�ا �كوُن يف : رؤيُتك , يقًظا تعين َكام 9ٔسلفLا سابقًا 

  .احلّق ُمúاٌل 
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ومع ذg س�ٔ�لّق �ىل بعض ما ذEرُه اّ�ك�تور الكرمي �د[ن ُهنا ، ح%ُث 9ّٔن اّ�ك�تور الكرمي اس«شهَد ببعض 
ذن هللا  ٕ́   ..أ�pاديث والّروا¶ت ِمهن
ا َما َضع�فُه 9ٔهُل العِمل وس�ٔذEُر 9ٔمàً² الحقًا 

  :9ٔوًال �ََىل pديِث خيرُج الكLوَز ِمن أ�رض 

ج يف حصيح ُمسِمل والّرتمذي ، pديٌث طويٌل يف صدره ا�ٓيت   كنوَزكِ  ç9ْخِر0ِ :  لها ف%قولُ  ´خلرِبَةِ  مير� : " املُخر�
ً́  ُمْمتَِلئًا ر�ًال  يدعو ُمث�  ، النúْلِ  Eيعاس�ِب  كنوُزها فQَْتَبُعهُ  ،   " ´لسOيِف  ف%رضِبُهُ  ، شOبا

ٕاذ  –ساحمُه هللا  –وا�رتَض اّ�ك�تور الكرمي ٔ�ّن �ُلامء التّعد�ن س�Lكرون ذg ومح�ل احلديث ما ل�س ف%ه 
ة   :، ب�3 هذا مل يُذEر ب�ّٔي رواية حصيúٍة رصاpًة، وس�ٔ�لّق من وe%ـن 9ٔضاف اõّهب والفض�

ل    : أ�و�

،  املدفون املال الكزن وق%ل ف%ه حيرز وملا و�اء يف 9ٔحرز ٕاذا -لامل امس: يف لساِن العرِب : ِمن معاين الكزن لُغًة 
  ]٥[ املَْدفُونُ  املالُ : الَكْزنُ : يف القاموس املُحيط والّصúّاح 

، وال 9ٔعتقد سOيحصُل ٕاشاكٌل ُهنا ِمن ق¦ل �ُلامء  -وهو 9ّٔول معىن يظهـر  –و´لتّايل احمتلت هذا املعىن 
  ، ولكن قد جنُد ٕاشاكًال ِمن البعض وهذا يوصلنا -لو�ِه ا�ٓخر!التّعد�ن 

  : والو�ه الثّاين 

ال نفسه ؟ : وُهنا 9ٔقول    ..الّشك� يف قُدرة هللا املُهمين اõّي ®رس� Ìُ ذg ؟، 9ٔم يف اّ���

َص فُلك� ا ال، امúQاً[ واخQباًرا -لنّاس ، لُيمح� ��Þّ- ال وهو ®ّرسها خلوارِق مبحِض ٕارادة هللا ُجيرهي
ا �ىل يد اّ���
  .املؤمLَني ِمن املُنافَني 

  –التّعليق �ىل مس�ٔ� التّعد�ن  : ٕاضافة  -

ّن هللا هو اخلالق القادر �ىل ُلكّ يشء ، ولو جrنا لرنى ªم اّ�كتور عن هذه املس�ٔ�   ٕ́ املسلمون يؤمLوَن 
ا ُممتَِنعة لغريها ال õاهتا هللا اخلالق : اس«Lاًدا �ىل املُسل�مة أ�ّوىل  –و´لتايل فهـي ُممكLٌة عقًال ) ١(لو�د[ 9ٔهن�

، و9ٔعتقد ُهناك ما هو 9ٔعظم ِمن هذه اجلُزئّية الّيت قد  -! ن ´لتّعقلُنولو á9ٔكر ذg َمن يتظاهرو –القادر 
 –ع س  –، وُمعجزات أ�نب%َ
اء ومكوث نوح !مكس�ٔ� `لك�م ��ىس يف امله
د  ،! يعرتض �لهي
ا الُعلامء ُمعوًما 

  ..، وnريه
ا !9ٔلف سOنة ٕاال مخسني �اًما مم�ا هو قطعّي الث�بوت واّ�ال�  

  !يف هذه املسائل الغي�%ّة ؟ –املُلúد�ن بني قوسني  –الُعلامء أ�فاضل  مفا هو ر9ٔيُ 
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ِمن  –<هذه  –ٕاذا حص� نقُد غي�%ّة حصيúة إالسOناد : ، 9ٔقول ! تò أ�مور مذEورة يف القر9ٓن الكرمي : وٕان قُلت 
ة العلوم الّطبيعي�ة الّظني�  –، ٔ�ّن مهنج النّقد واpٌد وهو العُمل ..!ق¦ل �ُلامء العلوم الّطبيعّية فقد ّحص 9ٔيًضا يف nريه 

  . -ِمن فزي¶ء وEميياء وnريِه 

نصاٍف نقَد �ُلامء التّعد�ن : واخلُالصة  ٕ́ ّيد الفاضل �د[ن  –قّميِ  ّOة ؟ –والس�يف هذه اجلُزئي..!  

�ة فال داعي -لتّعليق �ليهو9ٔم�  ّيد �د[ن ٕا�راه%
م حول 9ّٔن هذه تصّورات 9ٔسطوري ّOم السª ف¦نفس ..  ا ´يق
ة 9ٓدم �ليه السالم والبعث وnريه
ا الك²%ـر  ، وٕاّن "تصّورات 9ٔسطوريّة " مهن�ه العجيب يُمكن 9ٔعتبار قص�

، فه
ل حنن ) ٢(úا� ذg أ�مر عقلي|ا الشخص عندما �زمع 9ّٔن أ�مر 9ٔسطوري' 9ٔي ُخرافة ، فهو يعين اسOت
ق يف هذه الصفúة وِقس �ليه اخلوار ) ١(راجع الهامش رمق [ نتعامل مع مسائل تدiل يف املُسOتحيل العقّيل 

  !.؟.]املطروpة يف هذه العق%دة 

  

  
  

  

  

  
اجBع : 9ّٔن ُهناك ما ميتنُع õاته وما ميتنُع لغريه ، مفن املُمتَِنع õاته م²ل : ما 9ٔقصدُه ¶ سادة  )١(

، ª� بل !، فهل هو ال يطُري õاته ؟! 9ّٔن إالhسان ال يطري: النق%ضني ، ومم�ا ميتنُع لغريِه م²ل 
ٕاخل ، .. 9ٔو Òس�ب اجلاذبية �دُم قُدرة عضالته  –�ىل س�%ل املثال  -ٔ�ن� 9ٔمًرا 9ٓخر مLعُه  

ىل ) �ادةً (ُممتنٌع لغريه : 9ّٔي  مة أ�و� ، اõّي iلَق " هللا اخلالق القادر " ، وا�ٓن فلنَُعد -لُمقّدِ
َل ما قد مينع p9ٔد خملوقاته من فعِل ما خيُرُق العادة ؟ وب�ساطة 9ّٔن  ُلكّ يشء 9ٔيُعجزُه 9ٔن يُعّدِ

ة ُه بذg بتò الفرتة 9ٔو املُد� �رتض ويُمِكن ق%اس ما قُلناه �ىل ما ا ،..!!قطًعا ال .. ؟  ُخيص�
ّيد �د[ن  ّOليه الس�. 

ا الواجب هو : ٕاىل ثالثة 9ٔحاكم يه تنقسُم 9ٔحاكُم العقل  )٢( الواجب واملسOتحيل واجلاEز ، 9ٔم�
،  )وجود فا�ل لّلك فعل: م²ُل ( ما ال يُق¦ل نف%ه õاته وال يُمِكن -لعقل 9ٔن ينفك عن ٕاثباته

ا املسOتحيل هو ما ال يُق¦ل ٕاثباته  ا اجلاEز هو ما يتصّور )اجBع النق%ضني: م²ُل (و9ٔم� ، و9ٔم�
 )ُلك� احلوادث اليت `راها: م²ُل ( نف%ه وٕاثباته
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  :ونُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي �د[ن ٕاذ يقول ِبام يعين 

 تلوا�ٔ س..  هذا تق¦لُ  �ادت ما وعقولنا ، فهي
م ªمَ  ال..  حصيحٌ  الصحيح يف ما لكّ  9ٔن نصدق 9ٔن �ُراد مث" 
 وهل..  ُد�ابة ف%ه ثقQه �ىل وهو:  ف%ه اõّهيب يقولُ ..  الّر�ل هذا من يؤiذ ال ، ش�¦ة ايب �ن عFن:  لنيِ ام²

 ل�س:  9ٔقول 9ٔن 9ٔريد..  تعاىل هللاِ  ªم من والّسخرية الّزندقة يه هذه وم²ل.. ؟ 9ٔم²اg من pÁاديث يصحّ 
..  حصيح الّصحيúني يف ما لكّ  9ٔن �ىل امحلقاء اخلّطة �ىل راهنمت..  - .. الصحيúني 9ٔيّ  – الّصحيح فهيا ما لكّ 

 – النّيب �شّوه..  الّصúاح يف pٔ9اديث..  ُكتبمك من وتفّضلوا وملúد ذيك 9ٔلف وسOي�ٔتيمك..  محقاء خّطة هذه
.  ؟ َهذا يق¦لُ  عقلٍ  9ٔيّ ....  9ٔذEَياء وهو محقى حنن..  عقيل حمكّت..  تقر9ٔ  ال أ�ّمة 9ٔن املُشلكة..  - ص

 9ٔيب �ن اسامعيل ،.. - ..  التّصحيف كتاب يف – ش�¦ة حتريف من 9ٓخرى مناذج هذه من 9ٔورد..  ا�ارقطين.
.  ف%ه خيتلفون pديث وضعُت  ُربّام..  بلسانه ا�رتف ٔ�نّه..  ُمسمل جّرpهُ ..  أ�pاديث بعض روى..  9ٔو®س

نّه العسقالين جحر ا�ن عنه ا�اَب  وEيف..  البÆاري عنه �روي ومث ´لكذِب  يعرتف. ..  �َب  مث فع� لع� ٕ́
نّه وتعرتُف    " .. يؤمل اõّي الو`ر �ىل النّاس 9ٔضعُ  9ٔ[..  مLه تؤiذ مث كذَب  ٕ́

 ِّOخوة الش�ن اكلعادة وهو الّطعن ´لّصحيúِني ، واكلعادة ُش¦
ه ِمن أ يعة واملُس«رشقَني ومن لف وصلنا -لُجزء الّر[�
هب
ات  �Oنّه �ريم هذا النّوع ِمن الش ٕ́ لفه
م اكلباحث حسن فرpان املالّيك ، وما �ُريك ٕاiالص اّ�ك�تور �د[ن 

�ام ال يعرفون امس كتاب الُبÆارّي 9ٔصًال،  ا يف 9ٓخر هذا الُكQيب 9ٔمام [س لُرب وُمعوًما قد 9ٔفردُت ُملحقًا iاص|
 �Oارّي القدمية وط  بهِ -لنقاش حول هذه الشÆيوخ الُبOني ِمن شÆيOارج املوضوع الّرئ�ّيس ُهنا  ؛عنه يف شi ا
�ّهنٔ

ال   .وهو التّعليق �لـى Áنتقادات املوeّة حنو عق%دة اّ���
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  : نُتابُع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل ِبام يعين 

 هذا 9ٔن واحض..  عظمية فQنة هذه..  شOياطني وت�ٔيت نعم ف%قول! .. ؟ ت«¦عين هل..  و9ٔبيك 9ّٔمك g بعثُت  لو" 
 وهللا الّرسول ٕاىل ٕا¶ها [سOًبا وا�ٔاكذيب ا�ٓفاك هذا اف�Qٔك من �ىل العتب...  الق¦ور هذه يف من يبعث..  ربّ 
 طيّب..  حامر سو�ر..  ذرا�ًا 9ٔربعني 9ٔذنيه بني حامًرا و�رEب اخللقة عظمي..  العظمي Áبتالء هبذا ابتلي«Lا ملاذا.. 
 وهل..  9ٔعور ل�س وهللا 9ٔعور ا��ال..  فارقة �المة س�ٔذEر ولكن..  ذّميت �ّر9ٔ  النّيب ولكن..  اّ���ال جحم مكَ 

  .." به مقطوع..  ومسمل البÆاري.. عقò هللا قطع. . الصúاح يف..  ور9ٔسني..  عينني Ì هللا

ّيد الكرمي �د[ن ُم�ّدًدا ل
أ�سطوانة : 9ٔوًال  ّOنة  –قد �اد السQا  –لن نصرب �ىل هذه الف
و9ٔعتقد رددُت �لهي
ِّقًا �ىل هذا احلديث وهو pديٌث طويٌل وÌ �ّدة مطارق و�ّدة مطارق  Òشٍلك �كفي 9ٔويل أ�لباب ، و9ٔزيد ُمعل

غريٌب ِمن هذا : افظ ا�ن كثري يف تفسري القر9ٓن قال عنه ، واحل -ٕاّال واpدة  –مت� تضعيفه
ا ِمن ق¦ل أ�لباّين 
ة يف ذg ، فقد 9ٔسلفُت  الو�ه ، ورواية واpدة حَمك �لهي
ا أ�لباّين ´لصú�ة عنده ، وكام حتّدثت سابقًا ال ُح��

  ! ..´حلديث عن مس�ٔ� هذه الفQنة وهل يه فQنة معقو� 9ٔم ال 

َمن رواها ُمه : ، ف�ٔ�لّق  -ويف رواية 9ٓخرى سOبعون ´�ًا  –ذرا�ًا بني 9ٔذنيه  عن قّصة احلُامر ذو أ�ربعني: /نًيا 
، ]٦[ال يصح� ٕاسOناده : ا�ن كثري قال : 9ٔبو هر�رة و�ا�ر �ن عبدهللا  و �دد ِمن 9ٔهل العمل ضّعفُه ِمهن
م : 

ا : وأ�لباّين �ىل الّرواينت    ]٧[ضعيف / ٕاسOناده ضعيف �د|

ة مبثل هذه الرّ  ال فال ُح�� بل و¶ ليت اّ�كتور وا¶ت الّشاّذة املُختارة ِمن بني عرشات الّروا¶ت َعن اّ���
  .الكرمي نّبه �ىل 9ّٔن بعض 9ٔهل العمل ضّعفوا هذا احلديث

ل يف احلديث، جيُد 9ٔن املقصود ´لسOبعني هُ  نا هو ولو سلّمنا �دًال بصúّة احلديث، ف%جب ق¦ل ُلكّ يشء فه
م ا�ال� Òشلك 9ّٔحص، ٕاذ املُت�ّٔمِ
�ه ِمن املُمكن العقيلّ .. الضخمة /الكرثة ود ونذكّر 9ٔنه ، ونع(*)وما شابه ذg من معاين، وال ®ُشك� �اقٌل 9ٔنّه ولو اكن جحمه كام �اء حرف%ًا ؛ 9ٔن

 pديٌث ضعيٌف، ولٔ+مانة اّ�كتور الكرمي �د[ن حتّدث من ´ب يُمكن 9ٔن نصفه ´السOت�Lاس عن هذا احلديث ال 9ٔكرث وطرح بعدها كام 9ٔسلفLا
ال؟   .)ªٌم شعري' ال 9ٔكرث!. (ُمقارنًة ٕاذا اكن جحم حامره هكذا فمك جحم اّ���

  

  

  

سOناد�ِن : طريق �ا�ر �ن عبد هللا يف pديٍث طويٍل قليًال ٕاذ قال وَمن قال يف حصهت
ا اكن الهي²
مي عن  ٕ́ روي 
، و´ملناسOبة ضّعف أ�لباّين pديثًا مرو¶| �د ُحمكُه اUّهناّيئ �ىل احلديِث ر�ال p9ٔدهام ر�ال الّصحيح ولكن مل 9ٔ 

  .َعن طريق �ا�ر �ن عبد هللا 
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  !.ب�ٔعور وهل هللا Ì عينني ؟�س احلديث اõّي يتلك�ُم عن العور و9ٔن هللا ل : /لثًا 

  :  �9ٔلُّق  

، وعند اع Eبري ب%ـَن الفرق إالسالم%�ةلقد دiَل اّ�ك�تور الكرمي �د[ن يف مس�ٔ� صفات هللا ويه جمال رص 
نّة وامجلا�ة  �Oهل الس�  .أ�شاعرة والّسلف%�
ة : املُن«سOبَني ٔ

 ٔ�مة ÒسOيطة عن هذا ا َم ُمقّدِ   مر ملن ال يعرف ف�ٔ�د نفيس ُم�ًربا 9ٔن ì9قّدِ

ّن احلديث ٕاثباٌت لصفة العينني عند هللا و®سOتدلون :  -مهنج إالث¦
ات  –عند الّسلف%ِّني الكرام  ٕ́ يقولون نعم 
  . وينفون الك%ف عّز و�ّل 9ٔيًضا ويقولون تليق جبالل هللا )١( ´�ٓ¶ت الّيت تذEر صفة العني ,

ا عند أ�شاعـرة  مQصف هللا:  ففي مهنجية التّ�ٔويل:  -مهنج التّفويض والتّ�ٔويل  –الِكرام  )ويدiل معهم املا`ريديّة( 9ٔم�
، و´السOتقراِء والبحِث وقف �ُلامهئم أ�فاضل �ىل الّصفات قصالنّ  صفات مجيع عن مّزنه الكامل، صفات جبميع

بعة املعروفة  ّO}  وال§م والبرص والسمع والقدرة وإالرادة والعمل احلياة{ : الس �ويه 9ٔصول صفات كامل هللا عز
ل والساق والقدم واليد�ن اكلو�ه اخلربية الصفات ا9ٔم� و�ل� ،  9ٔو يفّوض  العقل 9ٔحاكم مع تفقما ي  �ىل فQؤو�

  .�لُمه
ا , عّز و�ّل مع تزنهيه ّمعا ال يليق به 

�مك ل�س ب�ٔعور  –�ينا ُهنا pديث يُف%د nلبة الّظّن   –ح%ُث 9ّٔن هذا احلديث ث�َت بطرٍق �ّدة و�ّدة رواة  –ر�
  : ، وهذا رشpُه  - تفوق العشـر ُطرق يف الّصحيúني وpدمه
ا 

ياق املذEور : تن�%ه ÒسOيط {  ّOال  –ل�س ُهناك معىن -لت�ٔويل يف نفي العور َعن هللا تعاىل يف الس اّ���
  } ٕاّال ملن اسOتدّل Òشٍلك ُخيالف سOياق احلديث  –

صود هو نفي النّقص عن هللا عّز و�ل ، فالعور ِمن �المات النّقص ، فLفي العور ال يعُين ´لّرضورة 9ٔن املق
  ٕاثبات العينني ٕاّال ملن �ريُد 9ٔن ®سOتدل Òشٍلك ُخيالف سOياق احلديث 

  عضـو إالبص
ار : ذهاُب حّس ٕاpدى العينني ، والعُني لُغًة : فالعوُر لُغًة 

  !! ..ذg وهللا عّز و�ّل ُمزن�ٌه عن 

  : و´خQص
ار 

ال p9ٔد عي»%ه  ذهَب بُرصها وهللا ل�س Ì 9ٔعضاء وجوارح وهو ُمّزنٌه   -ويه ِمن أ�عضاء واجلوارح  –ٕاّن اّ���
ن �كوَن 9ٔعوًرا [قًصا  ٕ́  g´ ا مفا
  ..، فاكنت هذه دالً� 9ٓخرى قطعي�ة بدهيي�ة يت»¦ّه له
ا  ُلكّ ٕاhساٍن مؤمٍن !عهن
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́| وهو يبصـُر ا: مبعLـى 9ٓخر  ٌم [قٌص Ì 9ٔعضاء وجوارح وٕاÌ احلّق ُمزن�ٌه َعن ذg ، فك%
ف �كوَن ر ال ُمجس� ���ّ
  ب�3 هللا ُمزن�ٌه َعن ذg وال حيتاج جلارpٍة لُيبرص !.. جبارpٍة ؟

  ف¦نفي العور حنُن نُّزنِه هللا ُمعوًما ونّزنُه عن النّقص ، وهذا هو سOياق احلديث  

ّن اجلدار ل
ه عينني ؟]اجلدار ل�س ب�ٔعور : [ القول : ذg مبثال 9ٓخر Ò9ٔسط و لنوّحضِ  ٕ́   !..، فه
ل هذا يعين 

  !...9ٔم يعين نفي النّقص ؟

  .طبًعا نفي النّقص 

  .ق%قةاشرتEوا ´لنّفي ال ´ل«ّش�%ه 9ٔو احل : ، قُلُت ! شOّهبَت هللا ´جلدار : وٕان قال p9ٔدمه 

  . الُكQيب 9ٔيًضا ِلمن شاء Áّطالع ا احلدي
ث Òشٍلك 9ٔوحض يف 9ٓخرو9ٔفردُت بعض املقاالت َعن رشح هذ

  

ِ {: م²ل قوÌ تعاىل )١( ِينّ  َمَحب�ةً  �َلَْيكَ  َوç9لْقَْ%ُت {: وقوÌ } َوَوْحِ%نَا ِب�çْعُيِ»Lَا الُْفòَْ  َواْصنَع   .}َعْيِين  �ََىلٰ  َوِلُتْصنَعَ  ِمّ

وهذا Áكتف
اء 9ٔشOبُه ´ٕالجي
اِز اõّي ُحيّصُل كثري ِمن املعاين يف لفظٍ و�اء نفُي العوِر ليُدل� �لـى الُلكّ ، (.) 
  .®س%ــرٍ 

يو�د مفهوم سائد مغلوط عن العقالنّية، ٕاذ يعتقد جزء ال ب�ٔس به من الن�اس ب�ّٔن العقالنّية يه ما (*)
يف بُطالن هذا ، وال خفاء )كام ®س«سOيغ لسانك الطعام هذا وينفر من ذاك الطعام(®س«سOيغه عقل إالhسان 

، هو Òشلك ))Rationalism((املفهوم السائد اõي يغلط به كثٌري من الن�اس، ٕاذ 9ٔن مفهوم العقالّين والعقالنّية  
ط ٕار�اع املسائل املنظور هب
ا ٕاىل ُمقدمات عقلّية يق%نيّة رصحية ومهنا ُحيمك �ىل الّيشء ب�ٔنّه عقالّين 9ٔو nري  ُم�س�

   )ٕاخل.. الفكر 9ٔو الفكرة 9ٔو املذهب : ُهنا نقصد ´ليشء ( .عقالينّ 

الصúابة والتابعون و�بعومه من 9ٔهل : مذهب ٕاسالّيم عقدّي �زمع 9ٔنه �ىل نفس معتقَد السلف الصاحل 9ٔي : السلف%ة (..) 
  .السلف الصاحل بفهم الكQاب والسOنةالقرون الثالثة أ�وىل وي»هتجون هنج 

  ))وين ، وكتاب السلف%ة قوا�د و9ٔصول ٔ�محد فريدمعرو ÒسOيبعد السلف%ة ٔ�محد سامل و ما : انظر ((

ن�ة، : أ�شعريّة (...)   �Oتغلون بعمل ال§م من 9ٔهل السOشعرّي، املش�مذهب ٕاسالّيم عقدّي ين«سب لٕالمام 9ٔيب احلسن أ
  .هنجهم �دٌد Eبري �ًدا من العلامءاáهتج 

ن�ة أ�شاعرة محلد السOنان، وفوزي : انظر (( �Oالعنجري9ٔهل الس((  



 
١٥ 

  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الفاضل 

 9ٔوالد[ من pّذر[ هللا..  فQنة 9ٔعظم..  ا��ال ٕاىل �ُشري �لكمة 9ٔتوين}  يشء ِمن الكQاب يف فّرطنا ما{ " 
 ٕامراة فQنة..  مسمل يف املذEور احلديث يف..  هللا iلقها فQنة 9ٔعظم ويه ؟ ا��ال ُحيّذر[ ومل..  9ٔزواجLا وِمن

 قال جحر ا�ن..  فQنته يف تصبّ  فQنة لك..  ا��ال..  فوًرا سOي�iٔذها 9ٔموال 9ٔمامه فقري لر�ل فQنة 9ٔو مجيل
ة
 وهبوت اليقني يف ضعف فQنة ب�ٔعظم ابتلي«Lا.. رّب  ¶ وسOيقولون..  هللا رمحة �ىل سالم ¶..  [جٍ  ٧٠٠٠

  ..."؟ اجليل هذا ذنب ما ،!  9ٔمجعني اخللق بني من ورم%تنا ا��ن

�ين 9ٔمتّىن ِمن اّ�كتور الكرمي �د[ن ٕا�راهمي 9ٔن �رتقي من ªم مجيل ويف 9ٓخره دnدnة �اطف%�ة رهي¦�ة رصاpًة  وٕان
  : ، و�9ٔلّق !ُرتبة الُشعراء والو�ّاظ يف نقده 

ن ن�َٔيت �لكمٍة ِمن القر9ٓن الكرمي عَ : 9ٔوًال  ٕ́ ال ال يصح� ملَن ين«سبطلبُه  ن�ة وامجلا�ة مل ن اّ��� �Oهنج 9ٔهل الس– 
ن�ة وامجلا�ة –الّيت ين«سب له
ا اّ�ك�تور الكرمي �د[ن ٕا�راهمي   �Oومعوم الفرق إالسالم%ّة  – ٕاذ 9ّٔن 9ٔهل الس-  

ن�ة وهذه ِمن البدهيي�ات و9ٔكّده
ا القر9ٓن العظمي ٕاذ يقول هللا يف �ّدة 9ٓ¶ت Eرمية تُ�ُت ُحجي�ة  �Oة الس�ون حبجيLيؤم
ن�ة Òشٍلك ال يُمكن 9ٔن ينف%ِه ٕاّال ´حُث هوى  قال تعالـى ا �Oنْ { : لس

í
ءٍ  ِيف  تَنَاَزْعُمتْ  فَا َىل  فَُرد�وهُ  َيشْ

í
ِ  ا ُسولِ  ا��  َوالر�

نْ 
í
ِ  تُْؤِمLُونَ  ُكنُمتْ  ا �� ََٓ�ُمكُ  َوَما{ : وقال تعالـى }  ا�ِٓخرِ  َوالَْيْومِ  ِ́ ُسولُ  9 �ُقوا فَاáَْهتُوا َعْنهُ  َهنَامكُْ  َوَما فÆَُُذوهُ  الر� َ  َوات ن�  ا�� í

 ا
 َ   )١(}  الِْعقَاِب  َشِديدُ  ا��

ن�ة الّرسول  ُOشٍلك  –ص  –هذا هـو القر9ٓن الكرمي ي�ُٔمرَك ´تباع سÒ ّن هللا 9ٔمر[ هكذا ٕ́ ٕاّال ٕاذا ُكنت تظن� 
ن�ة  �Oا �9ُٔذرُك ، 9ٔو ٕاذا !!عبّيثٍ ومل حيفظ لنا الس
Lُة �ُِملَ جوازُكنت ´حَث هـوى فه�ن �Oة الس�فٕاذا �ُِلَمت ُحجي ،  

ِده
ا عن القر9ٓن الكرمي يف مسائل �ّدة مهنا  يف فروع Áنفراد ختصيص معوم القر9ٓن الكرمي وتب�%نه و: تفر�
ة يف هذا أ�مر م¦حٌث 9ٓخٌر  وال§موnريه .. Áعتقاد  ونتلكّم ُهنا عن 9ٔخ¦ار ا�pٓاد (�ُراجع يف الُكQب املُختص�

  !..؟ -iٔصل  –، مفا ´gُ بفرع من فروع Áعتقاد الثابت يق%نًيا لتوا`ر 9ٔخ¦اره )الظنيّة

  

  

ن�ة يطول فريj مراج )١( �Oوالتفصيل يف مس�ٔ� جحيّة السgة يف ذ   .عة p9ٔد الُكQب املُختص�

ّن حق%قة (.)  ٕ́ ال مQوا`رة معنو¶| ، وكام يقول اّ�ك� و�9ٔمل  حبثوا َعن عودوا وا: تور الفاضل �د[ن 9ٔقول اّ���
ه
ا و�ّد رواهت
ا و9ٔقوال الُعلامء املُختصَني يف املس�ٔ� ، ولكن تفاصيلُها pٓ9اد فال تظن  الّصحيúة فقط وقوموا بعّدِ

ال  ّن رد� بعضه
ا سOيوصò ٕالáك
َار وجود اّ��� ٕ́.  
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gذا يوِصلُنا -لو�ه الثّاين ِمن التّعليق  وَمع ذ
ال وه 
ة اّ���LQد وردْت ٕاشارات يف القر9ٓن الكرمي َعن ف
  .فق

  :بعض إالش
ارت يف القر9ٓن الكرمي ، وس�ٔذُكره
ا يف �ّدة 9ٔو�ه ، 9ٔشهـُره
ا : /ن%ً
ا 

ال�  يَنُظُرونَ  َهلْ { : يف قوÌ تعالـى 
í
َِ̀هيُمُ  ç9ن ا �كَ  يَ��ِيتَ  ç9وْ  الَْمَالEَِكةُ  تَ��  بَْعُض  يَ��ِيت  يَْومَ  ◌ۗ  َرِبّكَ  9َٓ¶ِت  بَْعُض  يَ��ِيتَ  ç9وْ  َرب

ميَاُهنَا نَْفًسا يَنَفعُ  َال  َرِبّكَ  9َٓ¶ِت 
í
ميَاِهنَا ِيف  َكَس�َْت  ç9وْ  قَْ¦لُ  ِمن 9َٓمLَْت  `َُكنْ  لَمْ  ا

í
ا ا   } ◌ۗ  iَْريً

َذا ثََالثٌ : " انُّه قاَل  -ص –و�اء يف حصيِح ُمسمل َعن 9ٔيب ُهر�رة َعن الّرسول 
í
ميَاُهنَا نَْفًسا يَْنَفعُ  َال  َخَرْجنَ  ا

í
 لَمْ  ا

ميَاِهنَا ِيف  َكَس�َْت  ç9وْ  ، قَْ¦لُ  ِمنْ  9َٓمLَْت  `َُكنْ 
í
ا ا ْمِس  ُطلُوعُ :  iَْريً الُ  ، َمْغرِِهبَا ِمنْ  الش� �� �ةُ  ، َوا��   ]٨[."  اْ�çْرِض  َوَداب

املشهـور ع
ىل 9ٔن طلوع الّشمس ِمن املغـرب يه الّيت تُغلق ´ب التّوبة و�ىل هذا يُعارض : وٕان قال قائل 
ال هب
ذا الّشلك؟ ا�ة ، ف%كف يدiُل معه
ا اّ���   ! ..`رت�ب �المات الس�

�ه كام هو معلوم الواو ال تُف%ُد الّرتت�ب البت�ة بل امجلع واملُشارك
ة: قلُت  ّن ذEر ا )١( 9ٔن ٕ́ ة ´لقول  ال ، فال ُح�� ���ّ
ا�ة ، واملس�ٔ� الثّانية ويه Eيف تُغلق الت�وبة عند  يف 9ٓخر هذا احلديث ُخيالف املشهـور َعن �المات الس�

ال وهذا ُخيالف املشهـور 9ٔيًضا ، قُلُت  خرجن " �9ْٔد قراءة احلديِث �متع�ن ٕاذا ُذِكَر يف احلديِث : خروج اّ���
  احلديث ٕاذا خرجت p9ُٔده
م  ومل يُذَكر يف) ٢(9ّٔي خرجن َمجيًعا .." 

ا-لّوح احملفوظ ال : ، املقصود فهي
ا } ما فّرطنا يف الكQاب ِمن يشء{وتعليق ÒسOيط �ىل اس«شه
اد اّ�ك
تور ب�ٓية 
  .القر9ٓن الكرمي 

  

  

  

  

  

  

 تف%د 9ٔو امجلع ملطلق)  الواو(  هل(حبث ا�كتور iا� الشOبل ´مس : قول مجهـور النحويّني ، انظر  )١(
  .)؟الرتت�ب

مِس ِمن َمغرِِهب
ا ، وهذا )٢(   .يوافق املشهـور و�زول إالشك
ال عند خروeم مجيًعا مبَ�ا فهي
م طلوع الش�
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�ُقوا{ : قاَل تعالـى : و9ٔيًضا ٕاشارة 9ٓخـرى  �نَ  تُِصيَنب�  ال ِفQْنَةً  َوات ِ �õُمكْ  َظلَُموا ا ْLةً  ِم   }  iَاص�

ال وتدiُل فهي
إاذا 9ٔن ُهنَا ٕاشارة لُلكِّ الفQـن    فQنة اّ���


ة العظمية Òشٍلك : وٕان قال قائل LQوالد وال»ّساء ، فلامذا مل ُحيذر[ ِمن هذه الف�ر[ ِمن �ّدة فQـن كفنت أ ُهللا pذ�
  رصٍحي ؟

كفنت ال»ّساء  يف ُلكّ عرصٍ  ٕاّن ُلك� الفQـن املذEورة يف القر9ٓن الكرمي يه ف
نت دامئ
ة تُص�ب ُلكّ ال�شـر: قُلُت 
ّن املُسمل وأ�وال ٕ́ ٍد ، وكام هو معلوم  ال الّيت �يت يف زمٍن ُمúد� د ويه فQنة يف ُلكّ زمان �لـى عكس فQنة اّ���

كراًرا ويتد�ّرُه ف%تد�ّر تن�%ه هللا الّرحمي احلكمي Ì هبذه الفQـن اّ�امئة يف ُلكّ زماٍن �ىل  يتلو القر9ٓن الكرمي مراًرا ̀و
ال وُلكّ فQـن  املؤقQة 9ٔو الّيت تُص�ب قوًما ما يف زمٍن ما ، ح%ُث لن جتَد تن�هيًا رصًحيا لفQنة عكس فQنة اّ���

ال وnريه يف القر9ٓن الكرمي وهذا من عظمة القر9ٓن الكرمي وهكذا اقQضت حمكة هللا العّيل ،  مؤقQة كفQنة اّ���
�ة   -رها واليت شاء هللا 9ٔن يذEالّيت �سOتحق اõّكـر  –ٕاذ جتُد الفنت واملالمح املؤقQة  ن�ة النّبوي �Oا الس
دت بذEره تفر�

  . الّرشيف
ة

  : اكتف
اء القر9ٓن الكرمي بذEر áزول ��ىس �ليه الّسالم يف 9ٓيتني Eرميتني واحضتني : الو�ُه الثّاين 

ا{ : قوÌُ تعالـى : أ�ّولـى  َذا َم²َالً  َمْرَميَ  �ْنُ q9  ُرضَِب  َولَم�
í
ونَ  ِمLْهُ  قَْوُمكَ  ا  َما ُهوَ  ç9مْ  iَْريٌ  ِلهَُتنَا◌ٰ  َءç9  َوقَالُۤواْ *  يَِصد�

بُوهُ  ال�  gََ  َرضَ
í
نْ  * َخِصُمونَ  قَْومٌ  مهُْ  بَلْ  َ�َدالً  ا

í
ال�  ُهوَ  ا

í
َِّبِينۤ  َم²َالً  َوَجَعلْنَاهُ  �َلَْيهِ  ç9نَْعْمنَا َعْبدٌ  ا ائِيلَ  ل ْرسَ í

 hََش�ٓءُ  َولَوْ  * ا
َالEَِكةً  ِمLُمكْ  لََجَعلْنَا لُُفونَ  �çْرِض q9  ِيف  م� �هُ  * َخيْ ن

í
ا�َةِ  لَِعملٌْ  َوا ِّلس� ن�  فَالَ  - �ِبُعونِ q9 وَ  ِهبَا تَْمَرتُ اٌط  َهٰ
َذا ت تَِقميٌ  ِرصَ ْOس   } م�

�ه لَعلَ
ٌم { ويف قراءة حصيúة  �ُه لِعْملٌ { وقراءة امجلهـور  } وٕان ا } ٕان وسOياُق ال§م يف ، وهذا 9ٓية رصحية �د|
الماحلديث َعن ا�ن مرمي  يف حصيح ا�ن ح¦ان حبديٍث قال عنه إالمام  -ص –وكام نُقل َعن الّرسول  �ليه الس�

ّن ٕاسOناده حسن ر�اÌ ثقات و َعن ا�ن عب�اس  ٕ́ رض  –عبد هللا الُغامري ٕاسOناده حصيح ر�اÌ ثقات وأ�لباّين 
ّن املقصـود بِه هو ��ىس �ليه الّسالم و�كون �المًة -لّسا�ة �َرب áزوÌِ يف 9ٓخر الّزمان  – ٕ́ ، فهذا  وnريه 

ّن املقصـود هو القر9ٓن الكرمي والبعض احQّج  ٕ́ اكّ�كQـور �د[ن ٕا�راه%
م يف خطبته عن  –يُضّعُف ر9ٔي البعض 
ورة بد9ٔت ´ل§م َعن القر9ٓن  –عودة املسOيح  ّن الس� لك ٕ́ �ُمكْ  َعَرِبي|ا قُْر9ٓ[ً  َجَعلْنَاهُ  ا{ الكرمي بنفس الش� �َعل  ل

�هُ وَ  تَْعِقلُونَ  ن
í
يْنَا الِْكQَاِب  ì9مِّ  ِيف  ا �هُ { و قوÌ تعالـى }  َحِكميٌ  لََعِيل'  َ�َ ن

í
ْكرٌ  ا ِõَ  { ًة 9ٔعوج ِمن هذه : ، و�9ٔلّق مل 9َٔر ُح��

أ�سلـوب البت�ة 9ٔم َمن يبحُث عن الهـوى 9ٔو من ل�س �يه مهنج ، ومل نعرف مهنج تفسري �لمّي ي«¦ع ه
ذا ! 
  9ٔصًال فال ٕاشاكل عندُه طبًعا

[�  َوقَْوِلهِمْ { : وا�ٓية ا�ٓخرى الّرصحية Òشٍلك 9ٔكرب 
í
يحَ  قQََلْنَا ا ِOَرُسولَ  َمْرَميَ  ا�ْنَ  ِ��َىس  الَْمس  ِ  َوَما قQََلُوهُ  َوَما ا��

هَ  َولَِكن َصلَُبوهُ  ّبِ ُOلَهُمْ  ش  �ن
í
�نَ  َوا ِ �õَلَُفواْ  اQْهُ  َشكٍّ  لَِفي ِف%هِ  اْخL ال�  ِ�ملٍْ  ِمنْ  ِبهِ  لَهُم َما ّمِ

í
َِّباعَ  ا نِّ  ات  يَِق%نًا قQََلُوهُ  َوَما * الظ�
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فََعهُ  بَل ُ  ر� لَْيهِ  ا��
í
ُ  َوَاكنَ  ا ن*  َحِكميًا َعزِ�ًزا ا��

í
نْ  َوا ال�  الِْكQَاِب  ç9ْهلِ  ّمِ

í
 �َُكونُ  الِْق%َاَمةِ  َويَْومَ  َمْوِتهِ  قَْ¦لَ  ِبهِ  لَُيْؤِمَنن�  ا

  } َشِهيًدا �َلَْهيِمْ 

ّن الّضم%ـر يعود �ىل الّرسول  ٕ́ هذه : و9ٔقول   -ص  –و يه قطعي�ة Òشلك ال ميكن نف%ه ، وفّرسه
ا البعض 
ه القر9ٓن عن هذه ال    .بعرثة والعشوائي�ة بعرثة -لقر9ٓن اõّي áì9زَل بلساٍن عرّيبٍ ُم¦ٍني وتزن�

�ه 9ٔكتفـى بذEر املسOيح وهو ضّد مسOيح الّضال�  ال ، واّ�ال� ُهنا �ىل 9ٔن ال  –و9ٔعود ملوضوع اّ��� وكام  –اّ���
ال ، ف�ٔكام 9ٔسلفت 9ٔكتفي بذEِر p9ٔدِمه  ّن املسOيح يقQُل اّ��� ٕ́   .هو معلوٌم 

  :الو�ُه الثّالث 

ال يدعي الّربوبي�ة وÌ9ٔ احلّق ُمزن�ٌه عن النّقص ف%ه ، فاكن   ّن اّ��� ٕ́ 9ٔن� هللا مل يذEرُه احQقاًرا Ì ، فكام هو معلوٌم 
ّن �ّدة 9ٔشÆاص 9ٔدعوا الّربوبي�ة وذEروا يف : 9ٔحقر و9ٔصغر عند هللا ِمن ذEرِه يف كتابه العظمي ، وٕان قال قائل  ٕ́

بوبي�ة وُذِكَر يف القر9ٓن الكرمي  قد انقىض 9ٔمرُه كام هو : ُت القر9ٓن الكرمي كفرعون ، قُل ّن ُلكّ َمن ادعى الر� ٕ́
  . --لع¦ـرِة  -معلوٌم وُذِكَرت قصُص اهنزامـهم وهبتاهن
م 

ل والثّاين ،  �ة الّرشيفة و9ٔحص� وe%ـن ُهام أ�و� ن�ة النّبوي �Oة ُهنا يه الس�يOة الّرئ�س ّن احلُ�� ٕ́ الثّابتة Òشٍلك وáرجُع ونقول 
ال   . مQـوا`ٍر عن اّ���

 ا��ال..  فوًرا سOي�iٔذها 9ٔموال 9ٔمامه فقري لر�ل فQنة 9ٔو مجيل
ة ٕامراة فQنة.. " ´يق تعليق �د[ن ٕا�راهمي : /لثًا 
 ا�ٓن و..  هللا رمحة �ىل سالم ¶..  [جٍ  ٧٠٠٠ قال جحر ا�نوَمن ينجو مLه ؟ ..  فQنته يف تصبّ  فQنة لك.. 

  " ، ما ذن�Lا ؟  ا��ن وهبوت اليقني يف ضعف..  رّب  ¶ وسOيقولون..  اّ�ّ�ال هذا ِمن واpد 9ٔيّ  سOي�ٔيت

 لك..  ا��ال..  فوًرا سOي�iٔذها 9ٔموال 9ٔمامه فقري لر�ل فQنة 9ٔو...   مجيل
ة ٕامراة  لو شاب 9ٔعزب و9ٔتته"  
  ." فQنته يف تصبّ  فQنة

  !...´, �ليك ؟

ل ´لعاطفةوتُصنّف ِمن .. دnدnة �اطف%�ة ال حمل له
ا ِمن إالعـراب  ، والعقائد تُ�ىن �ىل أ�د�  ُمغالطات التّوس�
  . ، فر�اًء ¶ دكتور[ الكرمي ال تنازع ما ث�ت ´لربهان ´خلَطابة والِشعر والرباه%ـن القطعي�ة ال �ىل العواط
ف

 Ìه ؟: وقوLملُسِمل املؤمن ا: ، 9ٔج%بك ! َمن ينجو ِم..  

ة يف نقد  ا اجهت
اد إالمام احلافظ ا�ن جحـر رمحُه هللا ، فا�ن جحـر ل�س ن�%|ا ويؤiذ ِمLه و�رد� ، وال ُح�� و9ٔم�
  .اجهت
اده 
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و¶ ليت اّ�كتور الكرمي �د[ن ذEر لنا املصدر اõي اق�Qس مLه ªم إالمام ا�ن جحر ، فعند البحث ، و�دت 
 Ì ىل هذا احلديث ) جحرا�ن (تعليقًا�:  

  ."امر9ٔةٍ  9ٓالِف  وسOبعةَ  ر�لٍ  9ٔلف عرشَ  اثنا ٕاال ا��الِ  فQنةِ  من ينجو ال"

 �كون 9ٔن وحيمتل 9ٔرس� مرفو�اً  �كون 9ٔن ف%حمتل الر9ٔي ق¦ل من يقال ال وهذإاسOناده حسن حصيح : "قائًال 
  .9ٔهـ ." الكQاب 9ٔهل بعض عن i9ٔذه

  .. " ا��ن وهبوت اليقني يف ضعف..  رّب  ¶ وسOيقولون: " و9ّٔما 9ٓخر ªمه 

�ه يو�د ٕاhسان �اقل !فه
ذه دnدnة �اطف%�ة ُمضِحكة 9ٓخرى ، ال حمل له
ا ِمن إالعـراب ¶ دكتور   ، وال 9ٔظن� 9ٔن
ة 9ٔصًال 9ٔمام هللا عّز و�ل�  ما يقولوُه  تُعارض ٨وقد ذEر[ رواية سابقًا يف الّصفúة !..فعًال سOُيفكّر هب
ذه احلُ��

  . ك�تور الكرمي ا�ّ 

  :  نتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 لÆََلُْق { 9ٓية يف ومقاتل اللكيب قال..  ب�ٔعور ل�س ر�مك pديث يق¦ل..  مشهور جمّسم سلvن �ن مقاتل" 
َماَواِت   ُطبعت الرسائل مجمو�ة عنده.  املودودي �يل 9ٔبو...  اّ���ال يقول} الن�اِس  iَلْقِ  ِمنْ  ç9ْكَربُ  َواْ�çْرِض  الس�


د يف املسلمني..  املودوي فQاوى ´مسLتقريت و9ٔ[..  وطوام املودودي.. وقد ُزندق  الهOاديث اسp� يل وظهر أ
نّ    .." مLه اجهتاًدا اكن الّرسول ٕ́

بطريقة  !؟ُمغالطة اõّنب ´لتّداعي̀ركب اّ�ك�تور الكرمي ُهنا ملقاتل �ن سلvن ، وال 9ٔدري هل اغفَر هللا لنا و 
ّيد !طرpه العجيبة الغري
بة  ّOع الس�نOصار فلُرياجع ، وقد شQديث ر�ّمك ل�س ب�ٔعور ´خp بق وحتّدثنا َعنOوس ،

  " .9ٔكرب من iلق الناس " �د[ن ٕا�راه%
م �ىل ُمقاتل  Òشٍلك ال ميُت -لمهنـج العلمـّي بصل
ة Òس�ب تفسريه �ٓية 

مة 9ٔبو أ��لـى املودودي رمحُه هللا ، ف� كثري ِمن املؤلفات واكن Ì دور يف الّصحوة إالسالم%�ة يف  ا العال� و9ٔم�
ا َعن ر9ٔيه يف  �ر به �ّدة خشصّيات Eب%ـرة EسOيد قُطب والقرضاوي ، و9ٔم� Ñٔياّيس ُممّزي ت�Oشاط سhتان وOسE´

ا تعليق ا�ّ  ال فغفر هللا لنا وÌ ، و9ٔم� ك�تور �د[ن فمل يث�ت ، ٕاذ 9ّٔن 9ٔبو أ��ىل اكن Ì ماكنة �لمّية Eبرية ، اّ���
�ر�ة 9ٔنُّه عندما ُحِمك �ليه ب
إال�دام مل يق¦ل الّشعب ذg و/رت رّدة فعل �9ٔربت احلكومة �ىل ختف%ف احلمك 

  ! .. ٕاىل الّسجن ، فه
ل معقول 9ٔن �كون هذا وصَف ´لّزندقة فعًال ؟

نوات ، و9ٔمّ ! ل�س حصيúًا  ّOنرتنت يف هذه السÁ وصاف اكنوا �ىل�سOنة من  ٣٠بعد  –ا َمن وصفه هبذه أ
  ..ٕاذ �كQبون مواضيع و®سموهن
ا بطوام املودودي  –وفاته 
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  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 خمرج عن:  النّيب يقول 9ٓخره ويف الق�س ب»ت فاطمة `رويه اجلّساسة pديث..  اكهنًا جع�ُ  احلديث اقرؤوا" 
..  اّ�ّ�ال خيرج 9ٔ�ن ِمن يعرف ال النّيب..  املرشق ق¦ل من املرشق ق¦ل من بل اUمين من الشام من ا��ال
..  العيب نوع وما..  مسمل يف وال�رسى الصحيúني يف اUميىن 9ٔعور..  املعيبة العني يه وpده 9ٔي يعرف ال النّيب
 حجظاء 9ٔم حجراء يه هل ، طاف%ة اكلعنبة مطموسة بل ممسوpة 9ٔما..  [تئة وال حجراء ال ممسوpة العني هذه قال
  " ..احلديثني يقولون..  Eبري شOيخ ما�ه ا�ن وعند قطط شاب مسمل يف..  حصيúة ولكّها [تئة

اسة املعروف قاَل اّ�ك�تور : 9ٔوًال    .."اكهنًا  -ص–الّرسول : " تعليقًا �ىل pديث اجلس�

ا ومعروف وهو  يف الّسهو 9ٔو اخلط�ٔ  -ص–9ٔن يقَع الّرسول : والّظاهر 9ٔن� اّ�ك�تور i9ّٔل ب�ٔمر 9ٔصوّيل هاّم �د|
  .. ولكن يصّوب Ì الو{ فوًرا 

�كَ  َواْذُكرْ { : قال تعاىل  َذا َرب
í
ُنْقرِئُكَ { و }  hَِس�َت  ا َOتَ»َْىس  فََال  س  �ال

í
  }  ا��  َشاءَ  َما ا

�َما: " واحلديث املتفق �ليه  ن
í
ُمكْ  Òََرشٌ  ç9[َ  ا َذا ، تَ»َْسْونَ  َ�َ  hç9َْىس  ، ِم²ْلُ

í
ويف حصيِح  ]٩[.."  فََذكُِّروِين  hَِس�ُت  فَا

ّينِ : " ُمسمل 
í
�َما ا ن

í
نِّ  تَُؤاiُِذوِين  فََال  ، َظن|ا َظنَ»ُْت  ا لظ� َذا َولَِكنْ  ، ِ́

í
ثُْتُمكْ  ا ّينِ  ، ِبهِ  فÆَُُذوا َش�rًْا هللاِ  َعنِ  pَد�

í
 لَنْ  فَا

  ]١٠[..."  َوَ�ل�  َعز�  هللاِ  �ََىل  ç9ْكِذَب 

ّن الّرسول  ٕ́ َب Ì الو{ فوًرا و9ٔرضَب عن القول اخلط�ٔ ،  -ص–فالّظاهر ِمن احلديث  اجهت
د بدايًة لكن صو�
 Ìة بقو   .. " جعلوه اكهنًا " و´لتّايل ال ُح��

ال، و9ٔوردت ال§م �9ٔالُه ٔ�ف%د الّسادة القارئني وحىت� تضعيف هذا احلديث   ورّدُه ال يقـود ٕالـى ٕاáكَ�ار اّ���
  .يف مسائل 9ٓخرى  

ل اّ�ك�تور �د[ن ، نعم �اءت رواية حصيúة ِعند ُمسمل : /نًيا  ال ، كام تفض� تعليقًا �ىل صفة العني يف اّ���
ال 9ٔعور العني ال�ُرسى ،    يف مسمل ويه رواية واح
دةوnريه �ىل 9ٔن اّ���

ال 9ٔعور العني ال�رسى ، ُجفال الّشعر معه جLة و[ر فLاره :"  -ص –َعن pذيفة �ن الvن َعن الّرسول  اّ���
  ." جLّة وجLّته [ر 

  ب�3 يف البÆاري ومسمل 9ٔيًضا وnريه 

 Oا 9ٔحص� س
ّهن ٕ́ 
ا عنبة طاف%
ة ، وال خيفى �ليمك    : نًدا ، وُمعوًما مجع ب�هنام بعض 9ٔهل العمل 9ٔعور العني الُيمLـى iٔهن�
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 وقد. ال�رسى العني 9ٔعور: 9ٓخر pديث ويف. اUميىن العني 9ٔعور: ا��ال يف قوÁ :Ìنوار مشارق يف عياضقال 
 اخQص ما سvO ال العيب العور 9ٔصل ٕاذا و�ه من عوراء واpدة لك ب�ٔن ب�هنام امجلع وو�ه الروايتني مسمل ذEر

 �لهيا فهيا قال اليت ويه معيبة، وأ�خرى العني، ممسوح فهيا قال اليت ويه ذاهبة حق%قة عوراء فٕاpداهام ´لعني
  ]١٢[.طاف%ة وعنبة EوEب وiٔهنا ظفرة

 ف%كون. معر ا�ن pديث من �ليه اتفقا وقد. اUميىن العني 9ٔعور: الباب pديث يف قوÌ: الفQح يف جحر ا�ن قالو 
 `كون ب�ٔن معا الروايتان تصحح: فقال عياض القايض ب�هنام مجع لكن الرب، عبد ا�ن 9ٔشار ذg وٕاىل 9ٔرحج

 ا�ن pديث يف كام ـ اUميىن العني ويه ضوؤها ذهب اليت 9ٔي ´هلمز الطافrة العوراء يه واملمسوpة املطموسة
كون ـ معر  �اء كام ـ ال�رسى العني ويه مهز بال الطاف%ة يه pائط يف خنا�ة وiٔهنا EوEب iٔهنا اليت اجلاحظة ̀و
 فٕان معيبة، 9ٔي عوراء مهنام واpدة فلك معا، وال�رسى اUميىن العني 9ٔعور فهو هذا، و�ىل ـ أ�خرى الرواية يف

 ٕادرا<ها، ذهب حىت ضوهئا بذهاب معيبة فٕاpداهام معيبة، ا��ال عيين وª املعيب، يشء لك من أ�عور
  ]١٣[.ب»Qوهئا وأ�خرى

ّن العور يعين  ٕ́ ٕاذ يُقاُل  –ذهاب حس ٕاpدى العينني 9ٔو ُضعف برصه
ا : وامجلع ال ٕاشاكل ف%ه فكام 9ٔسلفLا 
يدل� �ىل مرٍض يف : " و ِمن معاáهيا العيب والُق¦ح وقال ا�ن فارس يف مقاي�س ا-لّغة   - ل
أ�حول 9ٔيًضا 9ٔعور 

ال ]١٤[ ."�ليه و®شOتق� مLه  ٕاpدى عيين إالhس
ان ، ومعناه اخللو ِمن النّظر ّمث حيّمل ، فاكنت عيين اّ���
ّن  ٕ́ معيب«ِني و�كون املرض والعيب مم�ا ُحيم�ل �ىل ا-لّفظ ُهنَا، وgõ كام قُلت ال ٕاشاكل ف%ه لُغو¶| ، وخصيًصا 

 Ìبقو gتور بذ
ك�تور والّيت اّهتمه
ا ا�ّ ..." ما نوع العيب " بعض أ�pاديث قد دّمعت ذg وقد سّمل اّ�ك
ّهن
ا مQناقضة  ٕ́   : ، وِمن ُهنا نصُل -لنّقطة الثّالثة ِمن التّعليق !الفاضل 

ّيد �د[ن : /لثًا  ّOة العني هذه قال..  العيب نوع وما" تعليق السpة 9ٔما..  [تئة وال حجراء ال ممسوpبل ممسو 
  .." حصيúة ولكّها [تئة حجظاء 9ٔم حجراء يه هل ، طاف%ة اكلعنبة مطموسة

  : نذEُر الّروا¶ت الّصحيúة يف املس�ٔ� 

ال وهام  َفرة : و�9ٔمل ق¦ل ذg ب�ّٔن ُهناك صفQني مشرتكتني يف عيين اّ���   .العور ، والظ�

َفرة فهـي  ا الظ�   .�ليدة تغّيش العني ِمن اجلانب اõّي ييل أ�ن
ف : وقد وّحضنا معىن العور ´خQص
ار ، 9ٔم�

  : -ّصحيúني فقط ِمن ال  –وهذه بعض الّروا¶ت 

مQفق �ليه بعّدة مطارق و9ٔسانيد وهو 9ٔحص� ما روي يف صفة  –.." 9ٔعور العني اUميىن iٔنه عنبة طاف%ة " .. 
ال    ]١٥[ –عيين اّ���
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الُ  "  ى العنيِ  9ٔعورُ  ا���   ]١٦[ –حصيُح ُمسمل  –.." ال�ُْرسَ

  ]١٧[ –حصيُح ُمسمل  –.."  nليظةٌ  ظفرةٌ  �لهيا العنيِ  ممسوحُ  ا��الَ  ٕان� " 

  ]١٨[ –حصيُح ُمسمل  -.." العنيِ  ممسوحُ  ��الُ ا" 

ال    !وهذه ِمن الّصحيúني ، ويه ما ُذِكرت يف صفة عيين اّ���

ا iارج الّصحيúني    :9ٔم�

  ]١٩[ –سنن 9ٔيب دواد وnريه  –.."  جحراء وال بناتئة ل�س العني مطموس" 

  : ويف الّرواية الّصحيúة 

 - ..يف املُسOتدرك -لúامك وحصيُح اجلامع ل
أ�لباّين و مجمع الّزوائد -لهيمثي وnريه  -.."  ال�ُرسى العنيِ  ممسوحُ " 
]٢٠[  

  ويف رواية ال ب�ٔس هب
ا 

  ]٢١[.." ا جحر  وال بنائيهِ  ل�َس  ال�رسى العنيِ  مطموُس " 

ّهن
ا ´رزة [تئة يُدرك ِهب
ا  ٕ́   .ٕاذ اخQّصت العني الُيمLـى 

ّهن�ا ممسوpة مطموسة ال يُبِرصُ ِهب�ا واخQّصت العني  ٕ́   .ال�ُرسى 

  !..وهللا تعالـى �9ٔمل ، ف�ٔ�ن التّعاُرض املتومه� ؟

  : نُتابع   َمع اّ�ك�تور  الكرمي ٕاذ يقوُل 

  .." Eبري شOيخ ما�ه ا�ن وعند قطط شاب مسمل يف" 

اسة : �9ٔلّق  ر�ل " يف املس�ٔ� يه  الّرِوا¶ت أ�حص�  ، ب�3.." شOيخ موثّق : ".. يه يف صدر p9ٔد روا¶ت اجلس�
اسة .."موثّق    .الحقًا، و س»Qلكّم عن روا¶ت اجلس�
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  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 يعين..  املدينة ٕاىل النّيب هاجر ما بعد و� 9ٔنه Áرحج هيوديّ  nالم..  صي�اد ا�ن وقّصة اّ�اري متمي قّصة وما "
 واكن..  �ليه يتجّسس وبد9ٔ  الصúابة وiٔ9ذ..  ا�ّ�ال 9ٔنه يظنّ  الّرسول اكن..  سOنوات ٧ أ�nلب �ىل معره
 هو وهذا 9ٔيًضا مسمل ويف..  اّ���ال انّه �ىل يقسمون حصابة �ّدة واكن! .. ؟ ذg ٕاىل النّيب حيتاج وهل..  [مئًا

 الّروا¶ت هذه ِمن واpدة..  الّصحيح يف روا¶ت..  9ٔغضبهُ  قوًال  Ì وقال وسOبّه رضبه و9ٔنّه..  معر ا�ن معتقد
  ".. السكة م+ٔ  حّىت  فانتفح رواية ويف ؟ ماذا 9ٔم 9ٔغضبه 9ٔم سOبّه هل ندري وال..  الثّالث

ا ا�ن صي�اد nُالم  الحقًاعهن
ا  قّصة متمي اّ�اري ، س»úQّدث:  9ٔوًال  اسة طبًعا ، و9ٔم� ´خQصار ويه pديث اجلس�
ال  نُّه اّ��� ٕ́ ال فشّك به الّصúابة وظنّوا  ��Þّ- ات املُشاهبة
 –فذهبوا -لّرسول  -ر–بدت �ليه بعض العالم

ّن اّ��ا�à ُكرث وهذا ما �اء يف  -ص ٕ́ احلديث ، وpّدثوه َعن هذا أ�مـر ، وق¦ل 9ٔن 9ٔمكل 9ٔحّب 9ٔن �9ٔمل 
ال : " احلسن  ً́ 9ٓخرمه أ�عور اّ��� ا ا�ة حىت� خيرج ثالثون كذ�  -ص –، وذهَب الّرسول  ]٢٢[.."ال تقوم الس�

َمن ت«¦ع الّرواية يُدرُك : و9ٔقول ! .. ويو�د الو{ ؟! ما هو نّيب ؟! ليتحقّق وقد قال اّ�ك
تور الفاضل ، ملاذا ؟

ا الّرسول �ّن أ�سOئà الّيت طر بنفسه  –ص –مرجُعها كام يظهـر ِمن الوحـي ولكن ذهب الّرسول  -ص –ٕ́

يف املوضوع 9ّٔي ليك �ُرهيم ب�ٔنفسه
م حق%قة أ�مــر ، ٕاذ كام تفّضلت  9ٔقسَم بعض الّصúابة  - ر–لشّك الّصúابة 
ال، وهللا �9ٔل
م ،َمفن ت«¦ع الّروا¶ت الواردة الّصحيúة بت�ّٔين ال جيد ٕاشاكًال  �ُه اّ���  ، وٕانّم
ا يه فQنة اخQرب �ىل 9ٔن

  .هب
ا هللا الّصúابة يف ذg الوق
ت 

ال -لمدينة ومكّة :  - �ىل ما يبدو بعد هذه املس�ٔ�  –وقَد �اءت العالمات ِمن الوحـي  م²ل �دم دخول اّ���
  .املكّرمة وهذا ما ُخيالف واقع ا�ن صي�اد 

: "  -ص –يف الُبÆارّي قول رسول هللا  -�ن صي�اد 9ّٔي عند التّحقّق ِمن pال ا –و9ٔيًضا يف نفس الّرواية 
، وهذه ا�iٓرية قطًعا ِمن .." س�ٔقول لمك ف%ه قوًال مل يقُ� نّيب لقومه ، تعلمون 9ٔنّه اعور ، و9ٔن هللا ل�س ب�ٔعور 

  ..الو{ 

ال ٕان : "احلََسن  -ص  –ويه ما يوافُق pديث الّرسول : والو�ه الثّاين يف التّعق%ب �َلـى املس�ٔ�  خيرج اّ���
ّن الّرسول  ]٢٣[.. "و9ٔ[ ف%مك ف�ٔ[ جحي�ه  ٕ́ ا�ة وال مىت  -ص–، وكام هو معلوم قطًعا  ال يعُمل مو�د ق%َام الس�

مو�د 9ٔرشاطه
ا و�الماتـها ، و قام  النّيب يف التّحقّق ِمن هذه املس�ٔ� املúُّددة بنفسه يف pال حص�ت واكن هو 
Qاج�ه و�ري حق%قúال لُي  -ص –ه 9ٔمام الّصúابة وهذا ما يظهـر يف احملادثة القصرية ب�Lه وبني الّرسول اّ���

والّيت كام 9ٔسلفت يبدو ظاهر 9ٔسOئلهت
ا ِمن الوحـي ٕاذ مل ختُل ِمن الو{، وما تبعه
ا ِمن p9ٔاديث نَطق به 
  ، و´لتّايل �زوُل إالشاكل  -9ّٔي ِمن  الو{  –ما يؤكّد ذg  –ص  –الّرسول 
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 9ٔن أ�pاديث ظاهر:" ُعلامء إالشاكل اõّي طرpُه اّ�ك�تور �د[ن ، فقال النّووّي يف الّرشح وقد الحظ ال
  . ]٢٤[." ا��ال بصفات اليه 9ٔو� وامنا nريه وال ا��ال املسOيح ب�ٔنه اليه يوح مل وسمل �ليه هللا صىل النىب

قابل  -ر –، وق¦ل 9ٔن ُحنقّق يف ٕاد�اء اّ�ك
تور  ، �9ٔمل ب�ّٔن ا�ن معر  -ر–احلديث َعن روا¶ت ا�ن معر : /نًيا 
 لق%ُته:  معرَ  ا�نُ  قال قال ، صي�ادٍ  ا�نُ :  يقول [فعٌ  اكن: "ا�ن صي�اد 9ٔكرث ِمن مّرة وهذا ما ُذِكَر يف ُمسمل 

  ]٢٥[.."مرتَنيِ 

  : بعد البحث  -ر –وهذه يه الّروا¶ت الّصحيúة املذEورة يف املس�ٔ� عن ا�ن ُمعر 

ثون هل:  لبعِضهم فقلُت  فلِق%ُته قال.  مرتَنيِ  لق%ُته:  معرَ  ا�نُ  قال قال ، صي�ادٍ  ا�نُ :  يقول [فعٌ  اكن"   هو 9ٔنه ُحتّدِ
 ووً�ا ماًال  9ٔكَرثمك �كون حىت ميوت لن 9ٔنه بعُضمك i9ٔربين لقد!  وهللاِ .  كَذب«َين:  قلُت  قال!  وهللاِ .  ال:  قال ؟
 .gثنا قال.  اليومَ  زمعوا هو فكذ  مىت:  فقلُت  قال.  عيُنه نفرت وقد 9ٔخرى لق%ةً  فلِق%ُته قال.  فارقQُه مث فúQد�

 يف iلقها هللاُ  شاء ٕان:  قال ؟ ر9ِٔسك يف ويه تدري ال:  قلُت  قال.  9ٔدري ال:  قال ؟ 9ٔرى ما عيُنك فعلْت 
 حىت معي اكنت بعصا رضبُته 9ٔين 9ٔحصايب بعُض  فزمع قال.  مسعُت  حامرٍ  خنريٍ  iٔشدِّ  فLَخر قال.  هذه عصاكِ 

�ا.  املؤمLِنيَ  9ٔمِّ  �ىل دiل حىت و�اء قال.  شعرُت  ما!  فوهللاِ  ، 9ٔ[ و9ٔما.  `كَرسْت   ٕاليه `ريدُ  ما:  فقالت حفد�
  .]٢٦[، يف حصيح ُمسمل  " يغضُبه غضبٌ  الناِس  �ىل يبعثه ما 9ٔولَ  ٕان� "  قال قد 9ٔنه تعمل 9ٔمل ؟

ريَق  سد�  حىت�  فانتَفخ ف%ه ووقَع ُمعَرَ  ا�نُ  فسOب�ه املدينةِ  ِسَككِ  ِمن سك�ةٍ  يف صائدٍ  ا�نَ  ر9ٔى ُمعَرَ  ا�نَ  9ٔن� "  الط�
ريَق  سد�  حىت�  فانتَفخ �اد حىت�  فسَكن بعًصا ُمعَرَ  ا�نُ  فَرضبه  �ليه Eَرسها حىت�  معه بعًصا ُمعَرَ  ا�نُ  فَرضبه الط�
�ام: (  يقولُ  وسمل�  �ليه هللاُ  صىل�  هللاِ  رسولَ  ِمسْعَت  9َٔما به يُوِلُعك ما وش�ٔنُه ش�ٔنُك ما حفصةُ  Ì فقالت  خيُرجُ  ٕان
الُ  ��   ") يغَضُهبا غَضَبةٍ  ِمن ا��

  .]٢٧[يف حصيح ا�ن ح¦�ان 

و´لتّايل ما قاÌ اّ�ك�تور �د[ن �ىل 9ٔنّنا ال نعرف ٕاذا رضبه 9ٔو سOّبه و9ٔغضبه ال يث�ُت  ، والّظاهر 9ّٔن اّ�ك
تور 
اخQلط �ليه أ�مر فظن� 9ّٔن ُلكّ هذه أ�مور حصلت يف ُمقابà واpدة ،  و�زول إالشاكل اõّي توّمهُه اّ�ك�تور 

: وهذا حصيح لُغو¶| ٕاذ يُقال انتفخ فُالن 9ٔو انتفخ �ليه  –الغضب : ´النتفاخ الكرمي يف املس�ٔ� ، وُربّام املقصـود 
نّه غضَب وسّد : الّزقاق ، والّزقاق : ، والّسكّة لُغًة  -9ّٔي غضَب و`كّرب  ٕ́ الّطريق الّض%ّـق فصّح التّ�ٔويل ف%ه 

  .وهللا �9ٔمل -ر –الّطريق �ىل ا�ن ُمعر 
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  : يقول  نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ

 pٔ9اديث ولكّها..  وا��ال مل يظهر القسطنطينة وفQُِحت القسطنيطنة تفQح 9ٔن جيب..  قال الّرسول لكن..  "
 لكن..  لسانك هللا قطع..  9ٓخرى مّرة سOتفQح والقسطنيطنية..  ف%ه ل�س ال§م وهذا..  اخليول �ىل بقQال
 سOنعمل هللا شاء ٕان ولكن...  شOبابنا لتكفري ´ب هذه..  اخلارس الفرس هذه..  نق¦لها �ُد[ ما أ�خ¦ار هذه
 9ٔو 9ٔرّجح 9ٔن 9ّٔما..  البعض ولبعضها -لقر9ٓن أ�pاديث pٔ9امك 9ٔ[..  [ظرو[..  ´ّ�ليل يوقفLا من ٕاالّ ..  ذg ضد
  .."امل«شاEسة أ�pاديث ٔ�ر�مك طويà حماظرة وسOيحتاج..  م²اًال  س�ٔعطيمك..  اكذبني االثنني 9ٔن

ّيد �د[ن ٕا�راهمي pديث فQح القسطنطي»%�ة : 9ٔوًال  ّOَر السEذ:  

 قسطنطي»%َة، فQح:  امللحمة وخروجُ :  امللحمةِ  خروجُ :  يرثَب  وخراُب  يرثَب، خراُب :  املقدِس  ب�تِ  معرانُ "
  ."ا��الِ  خروجُ :  قسطنطي»%ةَ  وفQحُ 

pدى أ�لفاظ ٕ́   ]٢٨[ وقال عنه ا�ن جحر pديث حسن وأ�لباّين ٕاسOناده حسن وّحصúه 

ال  نّه مل �رجع !و�لّق اّ�كتور 9ٔن هذا حصَل ومل يظهـر اّ��� ٕ́ ، ولُّب إالشاكلّية ُهنا عند اّ�ك�تور الكرمي ، 
-لّروا¶ت أ�ّحص وجيمعها َمع بعض لتتضح عنده الّصورة 9ٔكرث، وٕانّام �كQفي ´�زتاء p9ٔاديث ل�ست حصيúة حىت� 

  . و9ٔ̀ركب ُمغالطة القL�اصبل حسOنة كام 9ٔشار �ّدة ِمن 9ٔهل العمل، 

  :  وعند مجع الّروا¶ت الّصحيúة 

  : pديث فQح القسطنطي»%ّة الّطويل يف ُمسمل  

 9ٔهلِ  خ%ارِ  ِمنْ .  املدينةِ  ِمنَ  ��ٌش  ٕاUهيمْ  ف%خرجُ .  بدابقٍ  9ٔوْ  ، ´ٔ�عامقِ  الرومُ  يزنلَ  حىت�  السا�ةُ  تقومُ  ال" 
ُبْوا ا�õنَ  وبنيَ  بي»Lَا iل�وا:  الرومُ  قالتِ  تصاف�وا فٕاذا.  يومrذٍ  أ�رِض  ُOا س�Lوهللاِ .  ال:  املسلمونَ  ف%قولُ .  نقاتلُهُمْ  ِم 

 الشهداءِ  9ٔفضلُ  ، ثلُهثمْ  ويقQلُ .  9ٔبًدا �لهيمْ  هللاُ  يتوُب  ال ثلثٌ  ف%هنزمُ .  ف%قاتلوَهنُمْ .  ٕاخواِننا وبنيَ  ب�Lَمكْ  ُخنّيلِ  ال! 
 �ل�قوا قدْ  ، الغنامئَ  يق«سمونَ  مهْ  ف¦ينَام.  قُسطنطي»%ةَ  ف%فQتحونَ .  9ٔبًدا يُفQنونَ  ال.  الثلثُ  ويفQتحُ .  هللاِ  عندَ 

مكْ  قدْ  املسOيحَ  ٕان� :  الشOيطانُ  فهيم صاحَ  ٕاذْ  ، ´لزيتونِ  سOيوفَهُمْ   فٕاذا.  ´طلٌ  وذgَ .  ف%خرجونَ .  9ٔهليُمكْ  يف iلَفَ
 مرميَ  ا�نُ  ِ��ىس ف%زنلُ .  الصالةُ  ì9قميتِ  ٕاذْ  ، الصفوَف  ®سوونَ  ، -لقQالِ  يعدونَ  مهْ  ف¦ينَام.  خرجَ  الشامَ  �اُءوا
هُمْ .  وسمل�َ  �ليهِ  هللاُ  صىل�   هيòَ  حىت النذاَب  `رَكهُ  فلوْ .  املاءِ  يف امللحُ  يذوُب  كام ذاَب  ، هللاِ  �دو�  ر9ٓهُ  فٕاذا.  ف�ٔم�

  ]٢٩[.." حربِتهِ  يف دَمهُ  فريِهيمْ .  بيِدهِ  هللاُ  يقQُ�ُ  ولكنْ . 
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ِ  رسولِ  حولَ  َحننُ  ب�3: "ويف رواية يف مسOند 9ٔمحد  ُ  صىل�  ا�� ِئلَ  ٕاذ áَْكQُب  وسمل�َ  �ليهِ  ا�� ُOرسولُ  س  ِ  صىل�  ا��
 ُ ًال  تُفQَحُ  املدينَ«نيِ  9ٔي� :  وسمل�َ  �ليهِ  ا�� ِ  رسولُ  فقالَ  ؟ روم%�ةُ  9ٔو قُسطنطي»%�ةُ :  9ٔو� ُ  صىل�  ا�� :  وسمل�َ  �ليهِ  ا��

ًال  تُفQَحُ  هرقلَ  َمدينةُ    ]٣٠[.." قُسَطنطي»%�ةَ  يَعين 9ٔو�

ا مل حيُصل ِمن ق¦ل يف فQح القسطنطي»%ّة أ�ّول �ىل يد محم�د الفاحت  ، وهذا �ُزيل  -رح–وما َخَططنا حتته خط|
Bُح احQّيد �د[ن ويف ّOشٍلك �اّمٍ ٕاشاكل السÒ مر�  .يدiُل يف املمكن العقّيل لية فQحه
ا ُم�ّدًدا هذا بل هذا أ

وقد ®ُشلك �ىل البعض ملاذا يف هذه الّروا¶ت وnريها  ملاذا تُذEر 9ٔدوات قQال بدائي�ة َمىض �لهي
ا الّزمن  
يف وnريه ؟ ّOيف ُخطبته –!.. اكلس gوقد �َلّق اّ�ك�تور �ىل ذ-  

ل : و�9ٔلّق ِمن وeني  دوات البدائّية القدمية وال 9ٔرى تناقض عقّيل قد �كون فعًال ، ويعود القQاُل لتò ا�ٔ : أ�و�
و�ّل وi9ٔرب رسوÌ املُختار َعن ذg ، فذg ُممكن وٕان مل �ُكن ُمQصّوًرا  �ه يدiُل يف قدرة هللا عز�   .، ٕاذ 9ٔن

الّصúابة لُربّام ُذِكرت بنّصه
ا هكذا ِمن  ´ب ُمÆاطبة ُلكّ قوٍم ِبلُغهت
م و�لـى ٕادرا<ه
م ويف عرص : والو�ه الثّاين 
اكنت تò يه أ�سلúة املُسOتÆدمة الّسائدة ، ف%صح� 9ٔيًضا 9ٔن `كون مّؤو� ٕالـى أ�سلúة املُسOتÆدمة الّسائدة 

  .يف العصـِر الّيت سOتحصُل ِبِه 


ا 9ٔن نع�ش يف تò الفرتة ؤ�ن االثنني يدiالن يف املُمِكن العقوال يُمكُن الّرتج%ُح بَني أ�ثنني ٕاّال ٕاذا قُدِّ Lّيل ر ل
.  

  .." 9ٔوقفو[ ´ّ�ليل .. [ظرو[ " تعليُق اّ�ك�تور الكرمي �ىل و�ه اخلصوص : /نًيا 

  !...ُمضúِك ُم¦يك احلق%قة  ªمفه
ذا 

 ٕاّال ..  ذg ضد سOنعمل هللا شاء ٕان ولكن...  شOبابنا لتكفري ´ب هذه: " ´يق ªم اّ�ك�تور الكرمي : /لثًا 
 اكذبني االثنني 9ٔن 9ٔو 9ٔرّجح 9ٔن 9ّٔما..  البعض ولبعضها -لقر9ٓن أ�pاديث p9ٔامك 9ٔ[..  ظرو[[..  ´ّ�ليل يوقفLا من
  .."امل«شاEسة أ�pاديث ٔ�ر�مك طويà ةرض حما وسOيحتاج..  م²اًال  س�ٔعطيمك.. 

�رتقي ، مع `كرار طليب -Þكتور الفاضل ب�ٔن ..!ب«سام واّ�عوة Ì ´لتّوف%ق فقط Á.. ال 9ٔرى داعي -لتّعليق 
  .بطرpه يف هذه املسائل ا�ق%قة من ُرتبة الُشعراء والو��اظ 

ا �ىل احملارضة الّطويà َعن أ�pاديث  وبدون فٕاذا اكنت <هذه ُمعظمه
ا 9ٔوهام يف الّروا¶ت الّصحيح
ة .. و9ٔم�
   ..فال داعي له
ا ، ول�سرت ُلكّ 9ٔمرىٍء نفسه .. مLاجه معرف%ّة رصينة 
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ªٓية الكرمية و�  : م اّ�ك�تور �د[ن ٕا�راهمي يُذEرين ´

َذا{ 
í
�َما قَالُواْ  ا�çْرِض  ِيف  تُْفِسُدواْ  الَ  لَهُمْ  ِق%لَ  َوا ن

í
ُمْ  ç9ال * ُمْصِلُحونَ  َحنْنُ  ا هن�

í
  } ®َْشُعُرونَ  ال�  َولَ
ِكن الُْمْفِسُدونَ  مهُُ  ا

ّن اد�اءات اّ�ك�تور الكرمي يف  ٕ́   :هذه اخلُطبة وnريه
ا ُختالف رصحي ا�ٓ¶ت ُهنا َمع العِمل 

ُ  يَْرضُِب {  ا َوالَْباِطلَ  الَْحق�  ا�� بَدُ  فç�َم� ا ُجَفاءً  فَ%َْذَهُب  الز� gَِ  اْ�çْرِض  ِيف  فَ%َْمُكثُ  الن�اَس  يَنَفعُ  َما َوç9م� ُ  يَْرضُِب  َكَذ�  ا��
  }  اْ�çْم²َالَ 

  ..وما زالت /بتة ال يرض�ه
ا َمن ُخيالفه
ا .. اّ�ك�تور قد ثب«ت وُلكّ العقائد الّيت ينفهي
ا 

َذا ثََالثٌ :  احلديث مسمل يفو"  ربك 9ٓ¶ت بعض ي�ٔيت"  9ٓية اّ�ك
تور قر9ٔ : " نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي 
í
 َخَرْجنَ  ا

عُ  َال  ميَاُهنَا نَْفًسا يَْنفَ
í
 احلديث ومعىن..  الصحيúة أ�pاديث..  Eبري ا�رتاض عندي...." ..قَْ¦لُ  ِمنْ  9َٓمLَْت  `َُكنْ  لَمْ  ا

 ينفع ال إالميان وهنا..  ينفع وإالميان ويق�Q ��ىس ويزنل يظهر ا�ّ�ال لكن..  التّوبة ´ب nٔ9لق اّ�ّ�ال ظهـر ٕاذا
.."  

  ٦١ُمسOبقًا ´خQص
ار يف الّصفúة الكرمي لقد ردد[ ا�رتاض اّ�ك�تور 

ّن ما  �اء يف احلديِث  ٕ́ 9ّٔي خرجَن مجيًعا والواو ال تُف%د الّرتت�ب ، فٕاذا ّحص 9ّٔهن
م خيرجون " خرجَن " وáُكّرر 
 –ُربط ب�هنم حبرف الواو  –مجيًعا ، ِبام فهي
م الّشمس ِمن مغرهب
ا و�اءت ُمطلقًة يف احلديث دون `رت�ب 

ا�ة ، الّهن
ا �اءت ُمطلقًة 9ٔصًال    .، فزاَل التّومه� املَطُروح !و´لتّايل مل ُختالف الّرتت�ب املشهـور َعن �المات الس�

**  

  : نُتابع َمع اّ�ك
تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 رحيه من وميوت سOيف حيمل الرمحة نيب و��ىس.. واpدة `كون لكها امللل حىت تقول الصحيúة أ�pاديث "
..  ينفع وإالميان امللل يوpّد ��ىس نعم ؟ إالميان ينفع هل طيّب..  إالميان ينفع ال ظهـر ٕاذا اّ�ّ�ال..  اكفرال

�هُ  حصيح..  ��ىس áزول عن املتوا`ر pديث ضدّ  وهذا..  النّيب iامت و9ٔ[ ،..  لسانك هللا وقطع  Òرشع ي�ٔيت لن 9ٔن
يف 9ٔو إالسالم 9ّٔما..  اجلزية يق¦ل ال وتعين..  اجلزية ويضع ي�ٔيت ��ىس ولكن..  �ديد ّOسخ هذا..  السh لرشع 
 هذه pلّوا..  محمد رشع ي»سخ الّسالم �ليه ��ىس هو هذا..  �ديد Òرشع يبعث لن ��ىس تقولون! .. ؟ محمد

 �ىل 9ٓسفLا و¶..  الق%امة ٕاىل اUهيـود وتبقى..  الكرمي القر9ٓن �كّذب pديث وهذا..  لكها امللل وهيÁ  ..òجحية
  .."كتابنا

  .يه ´خQص
ار يف الّصفúة الّسابقةاõّي �لّقLا �ل .." ٕاذا خرجن " حوَل مس�ٔ� إالمي
ان فهـي ُمQعلّقة حبديث : 9ٔوًال 
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ّن اّ�ك�تور الفاضل á9ٔكر تò العق%دة : /نًيا  ٕ́ الم ، وكام هو معلوم   التّعق%ب �َىل مس�ٔ� áزول ��ىس �ليه الس�
وس�ٔدلّمك �ىل كت�ب مجيل رد� �ىل ُلكّ ما  �اء به اّ�ك�تور الكرمي س�ٔورده يف اكمà ، حبجٍج 9ٔوهـى يف ُخطبة 

ا عن ما ذEرُه اّ�ك�تور فهـو ِمن �Áرتاضات الغريبة والقدمية رصاpًة ، ورد� 9ٓخر هذا الكQيب ٕان شاء هللا ،  9ٔم�
  :�ىل نقطة وضع  اجلزية ِمن 9ٔو�ه 9ٔخQُرصه
ا يف وeني 

د : ل الو�ه أ�و�  ن�ة  -ص–9ٔن النّّيب ُمحم� �Oكرس " بنفسه ويف احلديث املعروف الوارد عنه يف ُمعظم كتب الس�
د .." ويضُع اجلزية.... الّصليب  ، بل �كون يف !نفسه رش�ع ال�ن مرمي 9ٔن يضع اجلزية  -ص–، فاكن رشُع ُمحم�

ومحم�د   -ص–، فك%ف �كون [ًخسا لرشع محم�د   -ص–pال مل يضع ا�ن مرمي اجلزية ُمÆالًفا و[ًخسا لرشع محم�د 
�ُه ِمن رشعِ محم�د !..i9ٔرب بذg وب�Lّه واكن يعُمل بذg ؟ ÁمQناع عن اجلزية فرتة áزول  -ص–، ف%دل� �َىل 9ٔن

  . -ع س–املسOيح 

إالسالم واّ�ليل  ٕاذ 9ّٔن اUهيـود والنّصارى �رون احلق%قة ف%تبعون  - الّس�ب –وهو زوال العàّ : الو�ُه الثّاين 
�ة وقال تعالـى  و�زوال العàّ ذهب احلُمك 9ٔي}   موته ق¦ل به ليؤمنن ٕاال الكQاب 9ٔهل من ٕان{ : قوÌ تعاىل  اجلزي

�نَ  قَاِتلُواْ  {:  ِ �õُونَ  الَ  اLيُْؤِم  ِ�ّ لَْيْومِ  َوالَ  ِ́ ُمونَ  َوالَ  ا�ِٓخرِ  ِ́ ِرّ مَ  َما ُحيَ  ِمنَ  الَْحِقّ  ِد�نَ  يَِديُنونَ  َوالَ  َوَرُسوÌُُ  اّ�ُ  َحر�
�نَ  ِ �õوتُواْ  اì9  َاَبQالِْك  �اب  } َصاِغُرونَ  َوُمهْ  يَدٍ  َعن الِْجْزيَةَ  يُْعُطواْ  َحىتQب 9ٔهل الك
9ّٔي صاروا  –، فٕاذا ذه

  !..مفن َمن تؤiذ اجلزية ؟  -ُمسلمني 

  !..وَمن قاَل عكس ذg ؟: ل قول اّ�ك
تور الكرمي اUهيـود ´قني ٕاىل يوم الق%امة ، 9ٔقو : /لثًا 

ٕاّال ما *  وال �زالون خمتلفني{ بعد ٕاميان 9ٔهل الكQاب ا�õّن رمحهم هللا من ÁخQالف قال تعاىل : و´خQص
ار 
ة واملُدافعة بَني احلّق والباطل وخصيًصا بعد موت ��ىس }  رمح ربّك ،  -ع س  –، سOتحصُل قطًعا رد�

  .ديدة ، وِمهن
ا اUهيـود وnريمه ، و´لتّايل ُمه ´قون -لق%امة ، فَزاَل إالشاكَل وسOيعود الّضالل والباطل بطرقه الع

ّدِ  ا�ة ، ف%كوُن حبّدِ ذاته ٕانذاًرا بق%اِم  –ع س  –هو áزول ��ىس : والو�ه الثّاين يف الر� ِمن �المات الس�
ا�ة ، وكام هو معلوم ´-لّغة  راه ق¦ل  –وما زال ®سOتÆدم يف العام%�ة  –الس� ن تقوَل ٔ�pدمه 9ٔراك بعد شهـر ̀و ٕ́

هـر بقليل  �كون حبّدِ ذاته ُمLذًرا  –ع س  –، وكام 9ٔسلفLا سابقًا ٕان áزول ��ىس  -.ِمن ´ب املُبالغة  –الش�
�ة  ا�ة ، ف%صح� 9ٔيًضا ِمن النّاح%ة ا-لّغوي   .بق%اِم الس�
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  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي 

 pديث..  السOياق نفس يف..  يشء نفقه ال م«شاEسة مQناقضة جعيبة مهنجبة..  الكQاب �ىل قاضية السOنة" 
 يف يطارده..  اكفر لك ميوت ي«Lفس عندما..  مات ٕاال نفسه و�د ٕاال لاكفر حيل وال..  م�ٔجوج وي�ٔجوج ��ىس

 مش وال حمسومة املعركة طّيب..  النفس طيّب..  بيده يق�Q هللا ولكن..  � ´ب يف يلقاه حىت..  ماكن لك
 9ٔسطوري ف%مل..  والطني ماء تلحس..  طرب¶ يف م�ٔجوج ي�ٔجوج ي�ٔيت..  ٕاليك 9ٔو{ ��ىس ¶..  حمسومة
 فرسا يصبحون..  -  دواب – النغف �لهيم هللا �رسل مث..  هيلكهم ال ��ىس..  م�ٔجوج ي�ٔجوج قصة..  غريب

  .."يف رواية الر�ال كامء ماء..  مطًرا هللا �رسل..  طيورا �رسلون.. 

  

ن�ة قاضية �ىل الكQاب 9ٔي: املقصود ´لقوِل الراحج ب�ّٔن : 9ٔوًال  �Oالس  Ì ةpة وشار صٌة لُعمومه ُمفّرسِ   .وخمّصِ

ٕان دل� فهـو يدل� �ىل اسOتخفاف ب�ٔهل العِمل ال موقع Ì .. " مهنجية م«شاEسة " تعليُق اّ�ك�تور �د[ن : /نًيا 
  .يقوÌُ ُمراَهق مهتّور وخي�ُل ِمن قوÌ  طالب �مل ِمن إالعراب ، وٕانّام

ال ؟ طّيب حمسومة وال ٔ� ؟: قال اّ�ك�تور الكرمي : /لثًا  وهل يق�Q هللا !..طّيب ملاذا ال يقQل الن�َفس اّ���
  بيده ؟؟

ال يقQُ� ومل `رد ذEُر طريقة القQل ف%صح� 9ٔن  -عند ُمسمل  –حسب 9ّٔحصِ رواية : ف�ٔقوُل  �ُه عندما يُدرُك اّ��� ن ٕ́  ،
  . حتمتل الن�َفس كام قاَل اّ�ك�تور الكرمي 

  : مس�ٔ� ي�ٔجوج وم�ٔجوج وموهتم ، يف أ�pاديث الّصحيúة ما ييل : رابًعا 

  : يف ُمسمل 

 فريغب.  اليومَ  ٔ�pِدمك دينارٍ  مائةِ  من iًريا ٔ�pِدمه الث�ورِ  ر9ُٔس  �كون حىت.  و9ٔحصابُه ��ىس هللاِ  نيب�  حيرص "
 هيبط مث.  واpدةٍ  نفٍس  مكوِت  فْرَىس  ف%صبحون.  رقاِهبم يف الن�غََف  �لهيم هللاُ  فُريِسلُ .  و9ٔحصابُه ��ىس هللاِ  نيب� 
 هللاِ  نيب�  فريغب.  ون«ُْهنم َزُمههم مٔ+ه ٕاال شربٍ  موضعَ  أ�رِض  يف ِجيدون فال.  أ�رِض  ٕاىل و9ٔحصابُه ��ىس هللاِ  نيب� 

 هللاُ  �رسل مث.  هللاُ  شاء ح%ث فQطر�م فQحملُهم.  الُبختِ  iٔعناقِ  طًريا هللاُ  فريسل.  هللاِ  ٕاىل و9ٔحصابُه ��ىس
لَفةِ  يرت<ها حىت أ�رَض  ف%غسل.  َو�َرٌ  وال َمَدرٍ  ب�ُت  مLه �َِكن�  ال مطًرا  ، مثَرك ç9نِ�يت:  لٔ+رض يقال مث.  اكلز�

ي انةِ  من العصابةُ  ت�ٔلك ف%ومrذٍ .  �ركتَك وُرّدِ م� ْسلِ  يف ويبارك.  بِقْحِفها و®سOتِظل�ون.  الر�  من ا-لقúةَ  9ٔن�  حىت.  الر�
 من الَفÆِذَ  لتكفي الغمنِ  من وا-ّلقúةُ .  الناس من الق¦يàَ  لتكفي البقرِ  من وا-ل�قúةُ .  الناس من الِفrامَ  لتكفي إالبلِ 
.  مسملٍ  ولكِّ  مؤمنٍ  لكِّ  ُروحَ  فQق¦ض.  9ٓ´ِطهم حتت فiٔ�Qُذمه.  طِيَّبةً  رًحيا هللاُ  بعث ٕاذ كذg مه ف¦ي3.  الناس
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 لقد -"  قوÌ بعد وزاد:  رواية ويف" .  السا�ةُ  تقوم فعلهيم ، احلُُمرِ  هتاُرجَ  فهيا �هتاَرجون ، الناِس  ِرشارُ  ويبقى
 قQَلْنا لقد:  ف%قولون.  املَقدِس  ب�تِ  ج¦لُ  وهو.  امخلرِ  ج¦لِ  ٕاىل ي»هتوا حىت ®سريون مث - ماءً  ، مرة ، هبذه اكن
اِهبم فريمون.  السامءِ  يف َمن فلنقQلْ  َهُمل� .  أ�رِض  يف َمن اَهبم �لهيم هللاُ  فريد� .  السامءِ  ٕاىل ب»ُش� "  دًما خمضوبةً  hُش�
  ]٣١[" بقQاِلهم ٔ�pدٍ  يََديْ  ال ، يل عباًدا á9ٔزلت قد فٕاين"  جحرٍ  ا�نِ  روايةِ  ويف. 

  : ويف املُسOتدرك 

 يف ف%عيثون ، ي»سلون pدب لك من:  تعاىل هللا قال كام الناس �ىل خيرجون ، وم�ٔجوج ي�ٔجوج تفQح"  "
 ٕان حىت أ�رض م%اه و®رشبون ، مواشOهيم ٕاUهيم ويضمون ، وحصوهنم مداEهنم ٕاىل املسلمون وينúاز ، أ�رض
 اكن لقد:  ف%قول اUهنر بذU gمير بعدمه من ٕان حىت ، ¶Òسا يرتEوه حىت ف%ه ما ف�رشبون ´Uهنر Uمير بعضهم
 أ�رض 9ٔهل هؤالء:  قائلهم قال ، مدينة 9ٔو حصن يف i9ٔذ ٕاال p9ٔد الناس من يبق مل ٕاذا حىت ، مرة ماء هاهنا

 -لبالء دما خمضبة فرتجع ، السامء ٕاىل هبا �ريم مث ، حربته p9ٔدمه هيز مث:  قال ، السامء 9ٔهل بقي مهنم فرغنا قد
 ال ، موىت ف%صبحون 9ٔعناقهم يف ف%خرج ، اكلنغف 9ٔعناقهم يف دودا �لهيم هللا بعث ذg �ىل مه ف¦ي3 ، والفQنة
 يتجرد مث:  قال ، العدو هذا فعل ما ف%نظر بنفسه لنا ®رشي ر�ل 9ٔال:  املسلمون ف%قول ، حس هلم ®سمع
 ، بعض �ىل بعضهم موىت ف%�دمه ف%زنل ، مقQول 9ٔنه �ىل بنفسه وطهنا قد بنفسه حم«سOبا gõ مهنم ر�ل

 و®رسحون ، وحصوهنم مداEهنم من ف%خرجون ، �دومك كفامك قد هللا فٕان ، Ò9ٔرشوا املسلمني معرش ¶:  ف%نادي
 قط 9ٔصابته نبات من يشء عن شكرت ما iٔحسن عنه ف«شكر ، حلو�م ٕاال رعي لها �كون مفا مواشOهيم

"]٣٢[  

ا قول اّ�ك�تور  ّن املقصـود هو ملاذا ال يقQُل النّفس ¶جوج وم�ٔجوج ؟.." طّيب النّفس " 9ٔم� ٕ́ ! و�ىل ما فهمت 
 ..  

 قد ٕاين:  ��ىس ٕاىل هللاُ  9ٔو� ٕاذ ... طرفُه ي»هت�ي ح%ث ي»هت�ي ونَفُسه.. : " لو 9ٔمكلنا قراءة احلديث: و9ٔقوُل 
زْ .  بقQاهلم ٔ�pدٍ  يَدانِ  ال ، يل عباًدا 9ٔخرجُت    "الطور ٕاىل عبادي حفّرِ

ّن ا�ن مرمي  ٕ́ يذهُب ٕاىل  –ع س  –9ّٔي 9ٔن نفسه ال ميتد ٕاّال ٕاىل 9ٔمامه 9ٔو يف جملسه ٕاىل مّد برصِه ، فٕاذا �ُِملَ 

ة 9ٓخرى !زال إالشاكل املطروح .. الّطور 9ّٔي ال �كون ¶جوج وم�ٔجوج 9ٔمام مّد برصه e ة وِمن
e هذا ِمن ،

نُّه ال يدان ٔ�pد بقQاهلم  : ٕ́  Ì هللا 9ٔو� �ّن نَفس ��ىس !9ٔن ٕ́ ال تنفع 9ٔمام  -ع س –، و´لتّايل هذا رصحي 
  .ي�ٔجوج وم�ٔجوج 

ال يف nريه وّحصت  البعثهذه الّرواية �اءت يف .." : ماء مكين الّر�ال " التّعق%ب �ىل ما قاÌ اّ�ك
تور : رابًعا 
  ]٣٣[.-لتن�%ه9ٔبو الّزعراء يف املُسOتدرك َعن عند احلامك 
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  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 <عب رواية من..  الصحيúة أ�pاديث يف هذا..  الب�ت 9ٔهل �شOبع الرمانة حىت ويطهرها أ�رض ف%طهر.. " 
 ونواس هر�رة ابو pديث ِمن قادر ويقدرة..  تفسريه يف جر�ر ا�ن وجعفر حامد �ن نعمي..  Áرسائليات أ�ح¦ار

 ´ب ِمن هذا..  �لمية مهنجية �ينا ل�س 9ٔغبياء حنن نعم..  حزق%ال سفر..  اhشاهبم ِمن يوقدون..  مسعان �ن
 ِمن صاغه
ا والّرسول معناها 9ٔو{ pÁاديث ب�3..  مLه و�ُملّ  - ص– الرسول ٕاىل مو� القر9ٓن. . املصادقة

ّهنا 9ٔ�مل..  وفّصها بنّصها أ�pاديث 9ٔرى فلام..  عنده  ميكث ح%ث..  املؤمLني ®ُسعد هللا 9ٔن..  مدسوسة ٕ́
  .."سOنوات ٧ رواية ويف سOنة ٤٠ ��ىس

  :الّرواية الّصحيúة يف صدر pديث طويل يف ُمسمل : 9ٔوًال 

ي ، مثَرك ç9نِ�يت:  لٔ+رض يقال"  انةِ  من العصابةُ  ت�ٔلك ف%ومrذٍ .  �ركتَك وُرّدِ م�   ]٣٤[.. " بِقْحِفها و®سOتِظل�ون.  الر�

�ة ؟!.. فال 9ٔدري �9ٔن إالشاكل ؟ ّهن
ا 9ٔمور 9ٔسطوري ٕ́ 9ٔال تدiل يف املُمكن  !..9ٔم 9ٔن اّ�ك�تور الكرمي يتلوها 
  !..العقّيل ¶ دكتوري الكرمي ؟

ة ِعند اّ�ك�تور يف أ�pاديث الّصحيúة طبعً : /نًيا  �قLا �ىل كثري مم�ا ذEرُه اّ�ك�تور الكرمي من تناقضات مQومه� ا �ل
، وها هو ُم�ّدًدا خيّون 9ٔهل العمل وجيعلهم محقى 9ٔغبياء ي�iٔذون من .." <عب أ�ح¦ار " ، وال تعليق �ىل ذEرِه 

ّن هؤالء 9ٔخرجوا  ٕ́ ّلك َمن هب� ودب� ، وَمن درس العمل مبهنجي�ة �لمّية حق%قة وقر9ٔ يف ُكتب 9ٔهل العمل ٔ�درك 
لعمل الّراخس اõّي يث�ُت ´ٔ�رض وبَني ا-لّغو اõّي �ُكّررُه املُراهقون الّشعرة ِمن العجينة ، ؤ�درَك الفرَق بَني ا

Eسسوارات َخطابي�ة Òشٍلك معسولٍ  ٕ́   .يف ُلكّ عرص  و�زينونه 

بو�ٍه من أ�و�ه ولكن  –ص  –نعم حصيٌح ما قُلته ¶ دكتور[ الكرمي َعن الو{ وصياnة الّرسول : /لثًا  
pدٌة بَني ُلكّ أ�ن�%اء و´لتايل قد جتُد الك²ري من ال«شاهب
ات يف العقائد iٔصول 9ٔن� العق%دة وا: جيب 9ٔن نقول 

ىل  مة أ�و� ن�ة وٕاذا �ُد[ -لُمقّدِ �Oن�%اء " وبعض التّفاصيل من القر9ٓن الكرمي والس�يظهـر " العق%دة  نفسها بَني لك أ
ن� هذه ٕارسائل%
�ات ال قمية �ُرهان  ٕ́   )١(..!ي�ة او �لمي�ة Ì ولو زَمع ذg َمن زَمع 9ٔن Áح�Qاج املُبالغ به 

  : احلديث اõّي ّحصúُه أ�لباّين : وُمعوًما 

ِهتم وhشاِهبم وم�ٔجوجَ  ي�ٔجوجَ  ِقِيسِّ  ِمنْ  املسلمونَ  سOيوِقدُ "  َOْرِس`ç9بعَ  وOننيَ  سO٣٥[.." س[  

  : وقد حبثُت يف سفر حزق%ال وهذا 9ٔقرب �شابه 

ُرجُ "  نُ  َوَخيْ ائِيلَ  ُمُدنِ  ُساك� ْرسَ í
رِقُونَ  َو®ُْشِعلُونَ  ا َالحَ  َوُحيْ هَامَ  َوالِْقِيس�  َوا�ç`َْراَس  َوالَْمَ�ان�  الّسِ  َوالِْحَراَب  َوالّسِ

ْبعَ  الن�ارَ  ِهبَا َويُوِقُدونَ  َوالّرَِماَح، َOِننيَ  س ِOس. ".  
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  !..ُمختِلفة ، 9ٔل�س كذg ؟وال جنُد طبًعا توافقًا حرف%|ا ، املعLـى واpد نعم ولكن طريقة الّصياnة 

ّن العق  ٕ́ %دة واpِدة بَني ُلكّ أ�ن�%َاء ، وبنفس الوقت ال نتلكُّف و´لتّايل قد �كوُن ُمصِدقًا فعًال ، وكام هو معلوٌم 
  ..ونقول هذا اجهتاٌد ل
إالمام أ�لباّين .. كثًريا يف ٕاثبات حصة pديث م²ل هذا 

يف أ�رض وُم�ّدًدا يطرُ�ا اّ�ك�تور الكرمي ب�ٔسلوب هتّمكي  – ع س –التّعليق حوَل مكوث ��ىس : رابًعا 
  ..!..جعيب 

اõّي  -رض–بل البعض مجع الّروايتني ُمحتً�ا ´ٔ�Ñر املروّي عن 9ٔيب هر�رة .. وأ�دق� وأ�حص� هو 9ٔربعون سOنة 
 ، سOنة 9ٔربعني أ�رض يف ميكث ، ��ىس خروج:  قال.  }-لسا�ة لعمل وٕانه{: " يقوÌُ يف تفسري 9ٓية الّزخرف 

كون   ]٣٦[. ويعمتر حيج ، سOنني iٔربع أ�ربعون تò ̀و

  .وهللا �9ٔمل 

نّه ال ميò مهنجية �لمي�ة : وiٓ9ًريا  ٕ́   .قول اّ�كتور الكرمي 

نّك دكتور[ الكري
م ال متò : 9ٔقول  ٕ́ ٕان املُراد ´ملهنجية قد �كوُن �ىل �ّدة معاين ، ويظهـر -لُعقالء والعارفني 
رد� �لهي
ا  ، و9ٔح%اً[ 9ٓخرى `̀ركب ُمغالطات مLطق%�ة !فعًال مهنجية �لمّية ف�ٔح%اً[ ت�ٔيت ب�pٔديث ضعيفة ̀و

  .، وَمن قر9ٔ هذا الُكQيب ٕاىل 9ٓخـره سOيكون قد ر9ٔى بعض هذه أ�مـور !ُمضِحكة 

  

  

  

  

  

اث �روهن
ا دليًال �ىل صدق النبوة احملمديّة، Eوهن
ا مصدإ  )١( �úة اقًا -لرسائل السامويّة السابقّن كثًريا من الُب
Eوهنا  – العق%دة واpدة بني أ�ن�%اء وÁخQالف يف الرشائع، و-لتفصيل يف ذg:  مع التّذكري ب�ٔنّ (

من الّصفúة فلُرياجع كتاب أ�د� العقلية النقلية �ىل 9ٔصول Áعتقاد لسعود العريفي   -مصداقًا -لنبوة 
  .)٥٢٢ٕاىل الّصفúة  ٥١٥
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  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 او الشام ِمن رحي �رسل..  املصطفى ِمن pٔ9اديث 9ّٔهنا �ىل..  أ�فاعي مع يلعبون وأ�طفال..  أ�رض وتبارك "
..  `هتارجون النّاس رشار ويبقى..  روpه iٔ9ذت ٕاّال  مؤمLًا تدع ال..  ا´طهم حتت املؤمLني ترضب..  اUمين

 ق%ام حىت�  احلّق  9ٔهل تقول حصيúة pٔ9اديث �ي..  هللا هللا يقول  َمن �ىل تقوم ال..  �ةاالسّ  تقوم و�لهيم
 فقال..  الناس 9ٔكرث والّروم السا�ة تقوم..  ِملِ سْ مُ  يف القريش مسOتورد pديث..  أ�pاديث تناقضت..  الّسا�ة
 الروم:  كثري ا�ن قال..  اخللق iري...  خصال وفهيم..  ُحتّدث ماذا 9ٔنظر..  Ì فقال..  العاص �ن معرو

 عقل...  بقدس�هت
ا يُمس ال ليك املتناقضات مع EيّفLاها..  تناقض ب�ٔيّ  ®شعر وال..  مسلمني سOيصبحون
  "!..بلغة عنرصيّة ؟ - ص–وهل خياطب الّرسول ..م«شاEس

 مع ا�ìْسدُ  `رتَعَ  حىت� : " ..ا�ن ح¦�ان  ما ذEرُه اّ�ك�تور الكرمي عن أ�فاعي ، فلعّل املقصود هب
ا الّرواية يف: 9ٔوًال 
ئاُب  البقرِ  مع والنِّامرُ  إالبلِ  ِõّبيانُ  ويلَعُب  الغََمنِ  مع وا   .. " ´حلي�اِت  الّصِ

وقد حمك �ىل 9ٔسانيدها ا�ن جحر و9ٔمحد شاEر وأ�لباّين ´لّصúة ، ووضَع أ�لباّين �المة قوسني بَني هذه 
الَ  املسOيحَ  هللاُ  ُهيòُِ  و" العبارات  ��  البقرِ  مع النِّامرُ  و ، إالبلِ  مع أ�ُسودُ  `رتَعُ  حىت أ�رِض  يف أ�َمLَةُ  وتقعُ  [ ا��

مه ال ´حلي�اِت  الصبيانُ  يلعب و ، الغمنِ  مع اõئاُب  و ،  يُتوىف�  مث ، سOنةً  9ٔربعني أ�رِض  يف فميكث ،]٣٧[]  تَُرض�
، ُمعوًما هذه الّروا¶ت وnريه
ا تعطينا نظرة �ىل 9ٔن طبيعة احلُمك زمن áزول ��ىس .." املسلمون �ليه فُ%صّيلِ  ،
ملن تفقّه ( �لًما 9ّٔن أ�مر يدiُل يف اجلاEز العقيلّ `كون روح%�ة ، وَمن ا�ّسع عقُ� لهذه الّرواية اكَن ِبِه  -ع س –

  . .)´لعقليات ال ملن يظّن 9ٔن العقالنّية يه ما �س«سOيغه العقول

ام ؟: ًيا /ن  حيمتُل االثن«ني ، رحيٌ مياني�ة وشام%�ة 9ٔيًضا ، وقد : 9ٔقول ! .. حول الّرحي ، َهل يه ِمن اUمين 9ٔم الش�

 اUمين من رحيا تعاىل هللا يبعث: (  احلديث هذا يف �اء: " ت»¦�ه الُعلامء لهذه املس�ٔ� ، فقال النّووّي يف الّرشح 
 هذا عن وجياب)  الشام ق¦ل من رحيا(  ا��ال p9ٔاديث عقب الكQاب 9ٓخر يف مسمل ذEره 9ٓخر pديث ويف) 

 وتن«رش ا�ٓخر تصل مث إالقلميني p9ٔد من م¦د9ٔها 9ٔن وحيمتل ، وميانية شام%ة رحيان 9ٔهنام حيمتل:  p9ٔدهام بوeني
  . 9ٔهـ  ]٣٨[ " . �9ٔمل وهللا.  عنده

ا َعن تعليقه حول تناقض أ�pاديث فسOبق و�لّقLا �ىل نقطة   ٣٥ش�هية ´لّصفúة  و9ٔم�

 `زالُ  ال{ : بدايًة حوَل مس�ٔ� 9ٔهل احلّق ، فالّروا¶ت كثرية و9ٔحص�ه
ا و9ٔدق�ه
ا يف الُبÆارّي وُمسمل: و�9ٔلّق ُهنا 
ِيت  من طائفةٌ  حىت� " ، ٕاذ كام `رى ال يو�د لفظ  ]٣٩[} ..  ظاهرونَ  ومه هللاِ  9ٔمرُ  ي�ٔ`َهيم حىت ، ظاهر�ن ì9م�

ا�ة  .. الّرحي الّيت ت�iٔذ 9ٔرواح املؤمLني " .. ، ف%صح� ٕاذن 9ٔن ُحيم�ل �ىل املعىن ما �اء ِمن p9ٔاديث  .." تقوم الس�
"  
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  ]٤٠[} ..حىت� تقوَم الّسا�ة .. { : لكLه موجود يف بعض الّروا¶ت عند ُمسمل 

ال وáزول ��ىس: وقد �لّقت ُمسOبقًا  �كون 9ٔصًال  -ع س – ٕاّن هذا القوَل ِمن ´ب املُبالغة يف ا-لّغة ، فاّ���
ا�ة ، ويقّوي قولنا الّرواية يف سنن 9ٔيب دواد   ظاهر�ن احلق �ىل يقاتلون 9ٔميت من طائفة `زال ال: " ُمLذًرا -لس�

  ]٤١[ .."ا��ال املسOيح 9ٓخرمه يقاتل حىت [و9ٔمه من �ىل

هب
ة اّ�ك�تور الكرمي حول pديث مسOتورد القرّيش ، ولكن 9ٔضيُف بعض أ�و�ه ملزيد ِمن  ُOوهذا �رد� 9ٔيًضا ش
  : إاليضاح 

ل : قال تقول؟ ما 9ٔيصري: معرو Ì فقال الناس، 9ٔكرث والروم السا�ة تقوم: " يف احلديث نفسه :  الو�ُه أ�و�
�pمل ٕاهنم: 9ٔربعا خلصاال فهيم ٕان ذg قلت لنئ :قال ،وسمل �ليه هللا صىل هللا رسول عن مسعت ما 9ٔقولٔ 

  .."فQنة عند الناس

وال سOياق قوÌ يدّل ( -ص –قول اخلصال اكن اجهتاًدا ِمن الّرواي نفسه ومل �رفع قوÌ -لّرسول  سOياق و´لتّايل
gم  .)�ىل ذ
ّهن ٕ́ iري اخللق " و´لتّايل يصح� 9ٔن حيمتل اجهتاده اخلط�ٔ حبّدِ ذاته اõّي بىن �ليِه اّ�ك�تور الكرمي 

. "..  

نعم ُمه 9ٔكُرث اخللق ولكن 9ٔيًضا ُهناك iلق nريمه ف%حمتُل 9ٔن �كون 9ٔولئك رشار اخللق وكام هو :  الو�ُه الثّاين
ن� الّسا�ة ال تقوُم ٕاّال �لهيم ٕ́ ، وكام ث�ت !!وقد 9ٔثب«Lا �دم تناقض تò أ�pاديث ، فال 9ٔرى 9ّٔي ٕاشاكل  معلوٌم 

د�  ّن القول �كوهنم iري اخللق اجهت
اٌد يَق¦ُل أ�iذ والر� ٕ́.  

�ة : /لثًا   ّن فهي
ا نوع ِمن العنرصي ٕ́ وقد !... ال 9ٔدري Eيف مح�ل اّ�ك�تور الكرمي �د[ن هب
ذا الّشلك املُجِحف 
ّن ُ�ّل ما قاÌ الّرسول .." يظهر 9ّٔن الّروم �كونون مسلمني : ر يف ُخطبته قاَل اّ�ك
تو  ٕ́ وhيس اّ�ك�تور الكرمي 

وم ومل يذEر ش�rًا عهنم ِمن خصال او صفات 9ٔو َهل سOيكونوا ُمسلمني –ص  – ، !اكن 9ّٔن 9ٔكرث اخللق الر�
  .وٕانّم
ا البايق ُلك�ُه اجهت
ادات 

 مثانني حتت ف%�ٔتوáمك ف%غدرون أ�صفر بين وبني ب�Lمك `كون هدنة مث : "الُبÆارّي قد �اء يف : وِمن و�ه 9ٓخر 
كون الروم تغدر :9ٔمحد وعند ]٤٢[" 9ٔلفا عرش 9ٔثنا nاية لك حتت nاية  مثانني يف ف%�ٔتوáمك لمك ف%جمعون املالمح ̀و
ّن أ�ّوىل ]٤٣[.." .9ٓالف عرشة nاية لك مع nاية ٕ́ اجهتاد الّصúايب يف احلديث َعن  –، ف%ظهـر ِمن أ�pاديث 

ختص� pاهلم َمع بعض ، والثّانية `كوُن يف تعاملهم َمع ´يق أ�قوام وهذا ما ®شابه pال احلضارات  -..خصاهلم 
ّهنم ال  -رض–اليوم وÁزدواج%�ة يف تعاملهم َمع شعوهبم وَمع شعوهبم ا�ٓخرى ف%حمتل َمع قول الّصúايب  ٕ́

  .ة�كونون iري اخللق البت� 
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، فهـي 9ٔيًضا ُمجà ال حمَل له
ا ِمن إالعراب وُختالف .." وال ®شعر ب�ٔي تناقض ... EّيفLا عقولنا : " قوÌُ : رابًعا 
ة و9ٔوامر ربّنا ´لّرجوع ٔ�هل اEõّر لعٍمل ®سOت»¦طونه ٕاذ 9ٔقوُل  اكث%ـرً  �ة هذه أ�م� املُنِصف : ِمن املعلوم حول iريي

¶ هللا ملاذا 9ٔمرتنا هبذه أ�وامر العب�%ّة وُمعظم �ُلامئنا ال ميّزيون : اõّي ®سمع ُخطبة اّ�ك
تور الكرمي سOيقول 
  !..؟ à ومQناقضني ِمن ح%ث ال يدرونقائد ´طإالرسائليات ِمن الّصحيح وجيمعون �ىل ع

ّن الُعلامء الّراخسني ت»ّهبوا لهذه املس�ٔ� ، قال النّووّي يف الّرشح  ٕ́  ال(  ا�ٓخر احلديث 9ٔما: " وليكن يف �لمك 
 ال 9ٔهنم هذا معىن ٔ�ن أ�pاديث لهذه خمالفا فل�س ،)  الق%امة يوم ٕاىل احلق �ىل ظاهر�ن 9ٔميت من طائفة `زال

 احلديث هذا يف ف�ٔطلق 9ٔرشاطها تظاهر وعند الق%امة قرب ا-لينة الرحي هذه تق¦ضهم حىت احلق �ىل زالون�
  .9ٔهـ  ]٤٤[.." �9ٔمل وهللا.  القرب يف املتنايه ودنوها 9ٔرشاطها �ىل السا�ة ق%ام ٕاىل بقاءمه

....  

فمل �9ٔلّق �ليه  iارج موضوعنا، وهذا .." اعضضن هّن " وذEر 9ٔيًضا اّ�ك�تور بعض املسائل ا�ٓخرى <úديث 
�ه يف الّصحيح واحلديث nري موجود يف الّصحيúني ، ولكن �ي ٕاáاكران ÒسOيطا ن ٕ́ �ه قال  : والثّاين !...ن وهو 9ٔن

ة ذEر هذه أ�لفاظ ويه   ب اجلاهلــّي " لو تذEر ¶ دكتور[ الكرمي قص� ا -لّرّد .." التّعص� ، فاكن هذا ا-لّفظ pد|
ًبا �اهلي|ا  َذا{ .. �ىل ُلكّ ِمن يتعّصب تعص�

í
ْعُمتْ  ا وهُ  الَْ�اِهِلي�ةِ  ِبَعَزاءِ  يَْعَزتِي َمنْ  َمسِ رواُه 9ٔمحد } .. `َْكLُوا َوَال  فç�َِعض�

  .9ٔهـ .  ]٤٥[يف املُسOند 

  : نُتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

اسة "    ...."حتّدث اّ�ك�تور َعن رواية اجلس�

اسة �ىل ما فهي
ا ِمن اضطراب وٕاشاكالت وُضعف  �ُه ال ®ساُق تعليقًا �ىل مس�ٔ� اجلس� يصُعب pل�ه
ا ، ٕاّال 9ٔن
ال  ة البت�ة �ىل ٕاáاكر اّ��� 
ا اّ�ك�تور الكرمي ، وقد `لك�مت !<ُح���، وقد ب�Lّا ُضعف ُمعظم أ�د� الّيت طر

اسة واكن الهدف من تعليقي �ىل ذg ٕا�الممك ب�pٔد  ُمسOبقًا عن p9ٔد �Áرتاضات أ�صولي�ة �ىل pديث اجلس�
  .علمي�ة كفائدة أ�صول ال 

ن�ة يضعه
ا �ىل ر9ٔسه ب�3 ما : ُمالحظة (*)  �Oالق من السi�ّن ماكرم أ ٕ́ قاَل اّ�ك�تور الكرمي يف هذه اخلُطبة 
  .ما �اد يق¦لها " 9ٔساط%ـر " �راها 

ٕاّال  وَهل هذا!.. ، وَهل هذه ٕاال ُمغالطة التوّسل ´حلداثة ؟!!َكُربت لكمة خترج من مفك ¶ دكتور : قُلُت 
 والنظار والفقهاء احملدثني ومجيع السOنة 9ٔهل مذهب هذا: قال النّووّي عن هذه العق%دة  -ُخسريٌة ِمن �ُلامء أ�ّمة 

 "..–  
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  .، غفَر هللا لنا وg !وال تعليق ! .. الّيت 9ٔث�ت هللا له
ا اخلريية ؟

  : نتابع َمع اّ�ك�تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 من دونه ملن ُجيْعل فك%ف..  Ì سلطان ال نفسه الشOيطان..  قاطع هللا كتاب 9ٔوال..  الّرتكزي من بنوعٍ  خنمتُ " 
 ما..  يعين ´الن�%َاء املعجزات"  ختويًفا ب�ٓال¶ت áرسل"  تعاىل قال..  هللا �دل مع النّاس ابتالء ؟َ،.. الّسلطان

 هللا pاشا..  ذg تناقض اّ���ال قضيّة..  ليؤمLوا خوارق و�رسل..  �كّذبومه ال ليك ختويًفا ٕاال Áن�%اء áرسل
نّ   �رسل هللا..  يقول هللا ؟ `كذيب هذا ؟ معقول هذا هل..  النّاس �كُفر حىت..  الّزم
ان ب�ٓخر �رسلها ٕ́

 هل.."  ´حلق ٕاال املالEكة نّزنل"  تعاىل قال..  ملكني معه ي�ٔيت ا��ال!.. ؟ كتابنا 9ٔ�ن..  يؤمLوا ليك ا�ٓ¶ت
 ماذا..  ´لباطل وتزنل قالوا مه.. ؟ حّق  هذا هل .! .؟ نب�ني صورة �ىل املالEكة `رسل 9ٔن تقQيض هللا حمكة
  " هللا كتاب مع تناقضات..  لمك 9ٔقولُ 

  

لطان ف: 9ٔوًال    .قد ردد[ ُمسOبقًا فلُرياجع حوَل الس�

، اح�Qاج ُمضúِك ول�س يف حمِ� البت�ة ، وسOُنلزُم اّ�ك�تور الكرمي .." ا�ٓ¶ت ختويًفا " اح�Qا�ه ب�ٓية : /نًيا 
قد صدقت ¶ : ، و9ٔقوُل .." هللا �رسل املعجزات ´ٔ�ن�%اء ليؤمن النّاس : " بقوÌ وتفسريه ل
ا�ٓية ٕاذ يقول 

ال عجزات ليؤمن الن�اس ، لكن انتظر قليًال ، دكتور فعًال هللا ال �رسل مع أ�ن�%اء ٕاال مُ  �� ما �القة هذا ´��
  !...؟

ال نيب حق%قّي ُمرِسل ؟   !..، حىت� تصح� �ليه هذه القا�دة ويدiَُل فهي
ا ؟!وَهل اّ���

  !9ٔ̀ركب اّ�كتور الفاضل ُمغالطة �دم الّرتابط 

ّن هذا احلديث حصيٌح عند اح�Qا�ه حبديث امللكني ، وال 9ٔدري َمن i9ٔرب ا�ّ : /لثًا  ٕ́ ك�تور الكرمي �د[ن 
ة Ìُ يف نقده حتديًدا من بَني مrات الروا¶ت  ثني ، فهو ضعيٌف عند بعض 9ٔهل العمل وال 9ٔرى ُح�� مجهور املúُّدِ

ابة يف مQنه áاكرة وغر : ُمLَكر بذEر امللكني ، وقال ا�ن كثري : قال أ�لباّين الصحيúة واحلسOنة يف هذه العق%دة ، 
  .9ٔهــ .  ]٤٦[ 9ٔو �ىل أ�قّل 9ٔن يذEر 9ٔن ُهناك َمن ضّعفه
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  :نُتابع َمع اّ�ك
تور الكرمي ٕاذ يقوُل 

 املهدي 9ٔقصد بل – الشOيعة 9ٔيّ  –..  �دهيم 9ٔعين مل 9ٔ[..  املهدي وفرّ  املهدي ظهر..  مّرة و9ٔذكّرمك.. "
 أ�صول هذه �ىل مQطابقة فرقها �لك أ�مة...  هبا إاللزام تّربر ٕاUهيا واحلا�ة..  حيتاeا إالميان 9ٔراكن...  الكّذابني

ن!.. ؟ ٕامياني|ا 9ٔلزم ملاذا..  هللا كتاب حس�Lا..  إالميان داEرة من خيرجُ  حىت� ..  فهي
ا �زيدُ  بعضهم لكن. .  9ٔؤمن ٕ́
وَمن  ؟ يؤمن 9ٔن شاء ومن ؟ بعده ب�ٔخ¦ار �القيت ما..  9ٔسOتقمي 9ٔن..  إالميان رسا�..  وا�ّ�ال ��ىس بزنول
  ".. هللا لكQاب ُمكّذب ��ىس رجوع..  `كفّرهُ  9ٔن 9ٔ¶كáٔ9كر 

  .لن �9ٔلّق �ىل ما قاÌُ يف مس�ٔ� املهدّي فهـي iارج نطاق املوضوع : 9ٔوًال 

سول !، فه
ذا 9ٔيًضا قوٌل ال يقولوه ٕاال� ُمراهٌق ُمQعامل ٌ " ؟..ملاذا 9ٔلزم ٕامياني|ا " قوÌُ : /نًيا  ، مفا حص� سOنًدا َعن الر�
ال وáزول ��ىس ) ١(يف إالخ¦
ار َعن الغيب  -ص– وجَب  -ع س  –و9ٔعتضد بقراEن كثرية <عق%دة اّ���

ا ٔ�مر القر9ٓن الكرمي  ، } ا فاáهتو  عنه هنامك وما خفذوه الرسول 9ٓ�مك وما{ إالميان بِه يف فروع العق%دة وٕاّال اكن رد|
  .}  ´لغيب يؤمLون ا�õن{ Lني إالميان ´لغيِب يف سورة البقرة و�اءت من �المات املؤم 

ة بل وبدون 9ٔن �كون : /لثًا  قوÌُ َعن التّكفري ، فLحن 9ٔوًال نرب9ٔ ِمن َمن �ُكفّر �هتّور دوَن انتفاء املوانع وق%ام احلُ��
ّن ُلكّ َمن á9ٔكر ش�rًا معلوًما مQوا`ًرا ِمن اّ��ن ´لّرضورة  ٕ́ أ�مر ®سOتحق التّكفري، و/نًيا ِمن املعلوم ´لّرضورة 

ال ، واحلُُمك يف) ٢(كفَر  ، فاملقام ال ®سمح لنا  �ُراجع عند 9ٔهل العمل َمن á9ٔكر ش�rًا كزنول ��ىس 9ٔو اّ���
  . فاملس�ٔ� حبا�ة لتفصيل وت�ٔصيل و�مل ال �9ٔده عندي  ´لتّفصيل

  

  

  

  

  

  

  

ة حق%ق%�ة  )١(  .ما دام لَم يُعارض ذg احلديث ب�ّٔي ُح��
ة : َمع الوضع يف الباِل  )٢(   انتفاء املوانع وق%ام احلُ��



 
٣٨ 

ونُذَكرمك ُم�ّدًدا ، عق%دة مQوا`رة وتفاصيلُه
ا pٓ9اد فٕاáاكر بعض التّفاصيل 9ٔو الّصفات ال يقوُد ٕالáَك
ار 
  .العق%دة 

ّن ُلكّ هذه  ٕ́ ّن التناقضات اليت زمعها حصيúة فال خيفى �ىل الُعقالء  ٕ́ بَل وّحىت� لو سلّمنا -Þّك�تور الكرمي 
ّن مُ  التّناقضات املزعومة والّيت 9ٔمتىن 9ٔن ٕ́ الE9ٔون �اجلت ُمعظم ٕاشاكالهت
ا  ، عظمها يف تفاصيل وخصوص اّ���

ّن نفي اخلصوص ال ينفي العموم البت�ة ، والعموم املقص: وكام هو معروٌف مLطق%|ا  ال حبّد ذاتهٕ́   .ود ُهنَا هو اّ���
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ا ُمعوم%|ا موجًزا ، و9ٔمتLــى 9ٔن E9ٔوَن :  امحلُد , رّبِ العاملني ، ويقوُل العبد الفقُري الّرا0 رمحة ربّه     اكن هذا رد|
الم  دوق أ�م%ـن 9ٔيب القامس �ليه الّصالُة والس� 9ٔزلُت إالشاكالت املطروpة يف هذه العق%دة املتوا`رة َعن الص�


ا ولمك و�ل�منا ُحسَن التّ�ٔويل و�9ٔاذ[ و�لـى 9ٓل ب�Qه الكرام و�ىل حص Lا وغفَر لLرار ، هدا[ هللا وٕا¶مك ووفّق��به أ
مة واملُلحقات ، وì9حب� ُهنا يف اخلاِتمة 9ٔن 9ٔتوّ�ه  ِمن الفQـن صغُريه
ا وEبُريه
ا ، و�ُرj ل
أ�مهي�ة قراءة املُقّدِ

كر ل
أ�سOتاذ �يل ح%در والّرشيف pامت العوّين وا لباحث بدر العامـر ، فقد اكنت تعليقاهتم �ىل هذه ´لش�
  -لغاية ، جفزامه ُهللا ُلكّ اخلري ، املس�ٔ� ُمف%دةً 

  . يطانوالشO�  نفيس مفن 9ٔخط�ٔت 9ٔو 9ٔس�ٔت وٕان هللا، مفن 9ٔحس»ت ٕانو 
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شُ  بهوام   :  الكُتي

  ) .دار طوق الن�اة . ط )) ( ٣٦١٢((رواُه الُبÆارّي يف حصيúه ] ١[

  ) .دار ٕاح%اء الرتاث العرّيب . ط)) ( ٢٩٣٨((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٢[

د الُطرق )) ( ٢١٥٢((، وُمسِمل يف حصيúه ))٧١٢٢((رواُه الُبÆارّي يف حصيúه ] ٣[  ، وا�ن ح¦�ان يف حصيúه) مع تعد�
، والطرباين يف املُعجم ) دار الرسا� العلمية . ط)) (٤٠٧٣((، وا�ن ما�ه يف ُس»Lه ) مؤسسة الرسا� . ط)) ( ٦٧٨٢((

  ) .يف بعض الروا¶ت 9ٔخQلف ا-لّفظ ولكن بقي املعىن املقصود موجوًدا ) ( مكQبة ا�ن `ميية . ط)) (٩٥١((الك¦ري 

  )) .٦٨٠٧((رواه ا�ن ح¦�ان يف حصيúه ] ٤[

، الّصúاح �ج ا-ل�غة ) دار صادر . ط)) (٥/٤٠١((، لسان العرب ) دار الهالل . ط)) (٥/٣٢١((ُمعَجم العني ] ٥[
دار . ط)) (١٥/٣١٤((، �ج العروس ) دار ا�عوة . ط)) (٢/٨٠٠((، املُعَجم الوسOيط ) دار العمل . ط)) (٣/٨٩٣((

  ) .الهداية 

  ) .دار �امل الكQب . ط)) (١٩/٢٠٨((البداية واUهناية ، ا�ن كثري ] ٦[

  . )دار املعارف . ط)) (٤٣٨- ٤/٤٣٩((سلسà أ�pاديث الضعيفة وÑ9ٔرها اليسء �ىل أ�مة ، أ�لباين ] ٧[

، ويف 9ٔمحد يف ُمسOنده ) مصطفى احلليب . ط)) (٣٠٧٢((، والرتمذي يف ُس»Lه )) ١٥٨((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٨[ 
  ) .مؤسسة الرسا� . ط)) (٩٧٥٢((

  )) .٥٧٢((، وُمسمل )) ٤٠١((رواه الُبÆارّي يف حصيúه ] ٩[

  )) .٢٣٦١((رواه ُمسمل يف حصيúه  ] ١٠[

  )) .٢٩٣٤((رواه ُمسمل يف حصيúه  ] ١١[

  ) .املكQبة العتيقة ودار الرتاث . ط)) (٢/٣٠٦((مشارق أ�نوار �ىل حصاح ا�ٓ/ر ، القايض عياض ] ١٢[

  ) .دار املعرفة . ط)) ( ١٣/٩٧((، ا�ن جحر العسقالّين  يالبÆار  حصيح رشح الباري فQح] ١٣[

  )دار الفكر. ط)) (٤/١٨٤((مقاي�س ا-لّغة ، ا�ن فارس ] ١٤[

د الُطرق وأ�سانيد )) (١٧١((وُمسمل )) ٣٤٤٤((رواُه الُبÆارّي يف حصيúه ] ١٥[   ).مع تعد�

  )) .٢٩٣٤((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ١٦[

  )) .٢٩٣٤((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ١٧[

  )) .٢٩٣٣((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ١٨[



 
٤١ 

  )) .٢٢٧٦٤((، و9ٔمحد يف ُمسOنَده ) املكQبة العرصيّة. ط))  (٤٣٢٠((رواُه 9ٔبو داود يف ُس»Lه ] ١٩[

نن الُكربى ) دار الكQب العلميّة. ط)) (١٢٣٠((املُسOتدرك �ىل الّصحيúني ] ٢٠[ دار . ط)) (٦٣٦١((، والبهيقي يف الس�
، ) املكQبة إالسالم%ّة. ط)) (١٣٩٧((، وا�ن خزمية يف حصيúه )) ١٣٠٨١((، و9ٔمحد يف ُمسOنده ) العلميّةالكQب 

  ) .مكQبة املعارف. ط)) (٢٩٣٤((وأ�لباّين يف الّسلسà الّصحيúة 

نن الُكربى -ل»ّساّيئ ] ٢١[   ) .مؤسسة الرسا�. ط)) (٧٧١٦((الس�

، و9ٔمحد يف ُمسOنده )) ١٢٣٠((املُسOتدرك �ىل الّصحيúني  و ،))١٣٩٧((رواه ا�ن خزمية يف حصيúه  ]٢٢[
  )) .٧/١٦٧((، وذEره أ�لباّين يف الّسلسà الّصحيúة )) ٢٠١٧٨((

، وا�ن جحر العسقالّين يف خترجي مشاكة )) ٧/٣٤٧((، والهيمثي يف مجمّع الزوائد )) ٤٠٦((املُعَجم الك¦ري -لطرباين ] ٢٣[
 َحِجيجٌ  ف�ٔ[ ، ç9ْظهُرِمك بني و9ٔ[ خيرجْ  فٕان: (بلفظٍ 9ٓخٍر هو )) ٧٨٧٥((ّين يف حصيح اجلامع ، وأ�لبا)) ٥/١٣٩((املصابيح 

نْ : (ب�ٔلفاظ 9ٓخرى يه )) ٦٨٢٢((وا�ن ح¦�ان يف حصيúه )) ٢٤٤٦٧((، و9ٔمحد يف ُمسOنده ..)  مسملٍ  للكِّ 
í
ُرجِ  ا الُ  َخيْ ��  ا��

 َ]ç9كف%ُمكوه {'  و9ٔ[ خيُرجْ  فٕانْ ...  َكَفْ%ُتُمكُوهُ  َ{'  َوç9. (  

  ) .دار ٕاح%اء الرتاث العريب . ط)) (١٨/٤٦(املهناج رشح حصيح ُمسمل ، حيىي �ن رشف النووي ] ٢٤[

  )) .٢٩٣٢((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٢٥[

  )) .٢٩٣٢((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٢٦[

  )) .٦٧٩٣((رواه ا�ن ح¦�ان يف حصيúه ] ٢٧[

، الّصحيح )) ٤٢٩٤(( –أ�لباّين  –، حصيح 9ٔيب دواد )) ٥/١٠٧((ن جحر العسقالّين خترجي مشاكة املصابيح ال�] ٢٨[
  ))٤٠٩٦((اجلامع ل
ٔ+لباّين 

  )) .٢٨٩٧((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٢٩[

  .وnريه )) ٦٦٤٥((رواه 9ٔمحد يف مسOنده ] ٣٠[

  )) .٢٩٣٧((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٣١[

  .  ))٨٥٠٤((رواُه احلامك يف املُسOتدَرك ] ٣٢[

  )) .٨٥١٩((رواُه احلامك يف املُسOتدَرك ] ٣٣[

  )) .٢٩٣٧((رواه ُمسمل يف حصيúه ] ٣٤[

  )) .١٩٤٠((ذEرُه أ�لباّين يف السلسà الّصحيúة ] ٣٥[

  )) .٦/٢٠((اّ�ر املنثور ] ٣٦[



 
٤٢ 

، )) ٦/٤٩٣((، ذEره ا�ن جحر يف فQح الباري )) ٩٦٣٢((، و9ٔمحد )) ٦٨٢١((رواُه ا�ن ح¦�ان يف حصيúه ] ٣٧[
  )) .٢١٨٢((وأ�لباّين يف الّسلسà الّصحيúة 

  )) .٢/١٣٣((رشح النووّي �ىل مسمل ] ٣٨[

  )) . ١٩٢١((وُمسمل )) ٣٦٤٠((رواُه الُبÆارّي يف حصحيه ] ٣٩[

  )) . ١٩٢٢((رواُه ُمسمل يف حصيúه ] ٤٠[

  .وnريه )) ٢٤٨٤((رواُه 9ٔبو داود يف ُس»Lه ] ٤١[

  )) .٣١٧٦((يف حصيúه رواُه الُبÆارّي ] ٤٢[

  )) . ١٦٨٢٦((رواُه 9ٔمحد ] ٤٣[

  )) . ٢/١٣٢((رشح النووّي �ىل ُمسمل ] ٤٤[

  )) . ٢١٢٣٣((رواه 9ٔمحد ] ٤٥[

  )) . ١/١٢٣((، وا�ن كثري يف هناية البداية واUّهناية )) ٦٠٨٧((أ�لباّين ، سلسà أ�pاديث الّضعيفة ] ٤٦[
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الم الُعلامء ا�õن 9ٔث�Qوا  : ُملَحق 
ال وáزول ��ىس �ليُه الس� ج�   .والُكQب اليت نقلت 9ٔخ¦ارها توا`ر عق%دة ا��

ال يف الّصحيúني فقط تُقارب املئة pدي
ث ا   ّن p9ٔاديث اّ��� ٕ́ ر  –�مل 9ٔوًال  ، وiارج الّصحيúني !  -مع املُكر�
ربعني pديثًا ، وروى هذه أ�pاديث 9ٔكرث ِمن 9ٔربعني عرشات أ�pاديث ، وأ�ثنني يفوقان 9ٔكرث ِمن مrة و9ٔ 

ا p9ٔاديث áزول ��ىس  -ر  –حصابي|ا  ، ورواها !فQعداُد اpاد�هث
ا يفوُق امخلسني pديثًا حصيúًا  -ع س –، و9ٔم�
ول ��ىس ، و�9ٔمل 9ٔيًضا 9ٔن� عق%دة ُمعوم املُسلمني أ�وائل اكنت ´ٕالميان بزن  -ر  –ما يفوُق الثّالثة عرش حصابي|ا 

  . -ع س  –

ال    : وِمن الّصúابة ا�õّن رووا 9ٔخ¦ار اّ���

9ٔبو هر�رة وا�ن عب�اس و النّواس �ن مسعان وpذيفة �ن الvن وا�ن عب�اس وh9ٔس �ن ماg و املغرية �ن شعبة 
�ن العاص  وعبد هللا ا�ن ُمعر و9ٔسامء ب»ت 9ٔيب �كر و9ّٔم املؤمLني �ا شة و9ٔبو سعيد اخلدري وعبد هللا �ن معرو

اب  و�ا�ر �ن عبد هللا و سعد �ن 9ٔيب وقاص و9ٔبو �كرة و9ٔبو �كر الّصديق و�يل �ن 9ٔيب طالب و ُمعر �ن اخلط�
  .رضواُن هللا �لهيم مجيًعا .. و9ٔبو اّ�رداء وnريه
م الك²ري الك²ري الك²ري 

  .َمع مجع Eبري يف ُلكّ طبقة 

ال وáزول ��ىس  ا َمن نقل 9ٔخ¦ار اّ��� ِمن ُكتب الّصúاح والّسنن واملسانيد واملصنّفات واجلوامع   -س ع  –و9ٔم�
 9ٔيبحصيُح الُبÆارّي ، وحصيُح ُمسِمل ، وحصيُح ا�ن ح¦�ان ،  وُمسOنَد 9ٔمحد ، وُمسOنَد ا�ن راهويه ، وُمسOنَد : 

وسنن ا�ن و9ٔيب يعىل املوصّيل والزب�ار و ا�ن اجلعد وامحليدي ،  و موّط�ٔ ماg ، و ُمسOتخرج عوانة ،  داود
نن الُكربى  ما�ه ، وسنن ال»ّساّيئ ، وسنن الّرتمذّي ، واملُسOتدَرك �َىل الّصحيúني ، وسنن 9ٔيب داود ، والس�

-لبهيقـي ، ويف التّمهيد وÁسOتذاكر ال�ن عبد الّرب ، ويف املُعجم أ�وسط والك¦ري -لّطرباّين ، ويف ُمجّمع الّزوائد 
  .لية ، والتّوح%د ال�ن خزمية ، وإالميان ال�ن مLده وnريه الك²%ـر الك²%ـر ، وٕاحتاف املهرة  ، واملطالب العا

�ة " العق%دة الّشه%ـرة الثّابتة واملنقو� َعن الّسلف : وِمن 9ٔحصاب العقائد   احلسن 9ٔبو ، وقال." العق%دة الّطúاوي
ن�ة وعبد  السOنة 9ٔهل �ليه 9ٔمجع ما مضن ا��ال خروج الثغر 9ٔهل رسا� يف أ�شعري �Oوا�ن 9ٔيب �امص يف الس ،

ن�ة ،  وال �اكد  خيلو 9ّٔي كتاب ِمن ذEر  �Oزول ��ىس " هللا ا�ن إالمام 9ٔمحد يف السá–  ال  –ع س   .." . واّ���
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  : و9ٔشار ٕاىل توا`ر هذه العقائ
د 9ٔو ثبوهت
ا 

  .، 9ٔشاَر ٕاىل توا`رها  الطربي جر�ر ا�ن إالمام

 املتقدمني املسلمني �لامء من وامجلا�ة السOنة 9ٔهل قول مضن ا��ال ظهور ذEر،  املاليك ا�اين معرو 9ٔبوإالمام  
  . واملتلكمني والفقهاء احلديث 9ٔحصاب من : واملت�ٔخر�ن

  . الو�زي احملرر يف إالمام ا�ن عطية

  .يف البداية واUّهن
اية ، 9ٔشاَر ٕاىل توا`رها  إالمام ا�ن كثري

  .، 9ٔشار  ٕاىل توا`رها  إالمام الّسÆاوي

,  pٓ9ادا اكنت وٕان,  حصاح 9ٔخ¦ار الباب هذا يف وردت وقد: " املقاصد رشح يف  إالمام سعد اّ��ن التّفQازاين
  .." . املعىن مQوا`ر ا��ال خروج pديث �كون 9ٔن و®شOبه

  . ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها  إالمام الّشواكينّ 

 كثرية جام�ة عن حصيúة كثرية طرق من واردة 9ٔهنا:  واpد nري ذEر:" ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها وقال  وإالمام الكQاينّ 
 والتوا`ر,  واملسانيد واملعامج الصúاح يف ويه,  pديث مائة:  مهنا -لشواكين التوضيح ويف,  الصúابة من

 من واpد nري 9ٔفردها وقد,  جمÞات حتمتل ا��ال 9ٔخ¦ار:  بعضهم وقال! ؟ مبجموعها فك%ف,  بدوهنا حيصل
  .."´لت�ٔليف أ�مئة

  ."التّرصحي مبا توا`ر يف áزول املسOيح " ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها وكتب كتاب مشهور وهو  إالمام 9ٔنور الكشمرييّ 

 ا��ال pديث توا`ر �ىل وحفاظه ´حلديث العمل 9ٔهل اتفق: " ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها و�لّق  إالمام أ�لباينّ 
 جيب مQوا`رة السالم �ليه ��ىس وáزول ا��ال p9ٔاديث 9ٔن �مل9ٔ : ويف موضع 9ٓخر  السالم �ليه ��ىس وáزول
  .." . طرقها ت«¦ع من فهيم ول�س, العمل هبذا eال فٕاهنم, pٓ9اد p9ٔاديث 9ٔهنا فهيا يدعي مبن تغرت وال, هبا إالميان

ً́  إالمام عبد هللا �ن الّصديق الُغامري .."  ��ىس áزول يف إالسالم 9ٔهل عق%دة" ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها و9ٔلّف كتا
.  

 ، املعنوي التوا`ر يعنون ، مQوا`رة ٕاهنا:  قالوا ا��ال 9ٔخ¦ار ومجà: " يف تفسري املنار قال  إالمام رشOيد رضا
  .."9ٔصال لها 9ٔن وهو

  .، 9ٔشار ٕاىل توا`رها  إالمام 9ٔبو احلسن أ��ري



 
٤٥ 

  . ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها  يينإالمام الّسفار 

  . ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها  إالمام صديق حسن iان

  . ، 9ٔشار ٕاىل توا`رها  إالمام 9ٔمحد شاEر

 قصة ىف وnريه مسمل ذEرها اليت أ�pاديث هذه: " يف الّرشح ُمعلّقًا �ىل قول القايض عياض  إالمام النّوويّ 
 احملدثني ومجيع السOنة 9ٔهل مذهب هذا: قال النّووّي ..وجوده حصة يف احلق 9ٔهل ملذهب جحة ، ا��ال
  .." والنظار والفقهاء

ال وáزول ��ىس  ّن اّ��� ٕ́ �ة  –ع س  –و�كف%ك  يه عق%دة أ�مئة أ�ربعة كام ث�ت ، ففي العق%دة الّطúاوي
  :  مهنا السا�ة ب�ٔرشاط ونؤمن : "املنقو� َعن 9ٔيب حLيفة الن�عامن وnريه ِمن Eبار الفقه
اء ، يذEر إالماُم الّطúاوّي 

  .." السالم �ليه مرمي ا�ن ��ىس وáزول ، ا��ال خروج

 من مLه áÁهتاء بعد أ�iري ال«شهد يف الةالص�  وِمن ُمسOتحب�ات الّصالة عند احلنابà والّشافعية ÁسOتعاذة يف
  . ا��ال املسOيح فQنة مهنا,  9ٔربع

 gوىل ، نقل ا�ن رشد يف كتابه البيان والتّفصيل ، 9ٔن يقول إالماُم ما�ال يف أ�ج%ال أ وِمن شOيوعِ 9ٔمر اّ���
  .."  �لهيا خيرجون ا��ال ملاكن,  واخليل إالبل يعدون اكنوا الناس 9ٔن بلغىن: " وهو من 9ٔتباع التّابعني 

  .و9ٔعتقد هذا �كفي Òشٍلك �اّمٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ى {    }أنتـه



 
٤٦ 

ال : ُملَحق  به 9ٓخـرى حول اّ��� ُOش:  

ال ، فك%ف يعجُز َعن ٕازا� العور : َمس�ٔ�  ��Þّ- �ي �ُسريõّ؟َمع ُلكّ اخلوارق ا!  

د�  اٌل ، مفع :  الر� �ه اكذٌب د�� ن ٕ́ هذه 9ٔصًال ِمن العالمات الفارقة الك²%ـرة الّيت وضعه
ا هللا ف%ه الّيت جتعòَُ تعرف 
�ُه يعجُز َعن ٕازا� العور والنّقص اõّي  ف%ه ، ما يدل� �ىل ُلكّ ما ف%ه ِمن �المات ُلكّ ما �يه ِمن  خوارق ف�ٔن

  .و9ٔد� `كّذبه �كوُن ف%ه �المة قطعي�ة ويه حمدوديّة قدراته ف%عجز َعن ٕازا� النّقص َعن نفسِه 

بعض ما }  بَْعِدي ِمنْ  ِ�pَçدٍ  يَ»ْ¦َِغي ال اكً ُملْ  ِيل  َهْب  َرِبّ { 9ٔال يُعارُض قوÌُ تعاىل �ىل لسان ًسلvن   :َمس�ٔ� 
ال    !؟ي�ٔيت ِبِه اّ���

د�  ال 9ّٔي ُسلطان �ىل اجلّن وإالhس Eسلطان سلvن البت�ة : الر� ��Þّ- �ال يظهُر 9ٔن.   

سول : مس�ٔ�  ّن الر� ٕ́ م  -ص –�اء يف احلديث الّصحيح  �ه ُمحر� ن ٕ́ ال يف الكعبة ويف p9ٔاديث 9ٓخرى  ر9ٔى اّ���
  !؟�ليه دخول املدينة ومك�ة ، فك%ف نوفّق بني احلديثني 

د�  ال يف الكعبة  –ص  –أ�pاديث الّيت �اءت يف 9ّٔن الّرسول  :الر� ، وهذه نُقطة  اكنت يف املنامر9ٔى اّ���
ا وتُغّري املعLـى متاًما ، إ  ة �د| �ه كام هو معلوٌم ُلكّ رواية ت�ٔيت يف املنام بدال� معّينة هام�  –اكلكعبة ُهنا  –ذ 9ٔن

 الناس ر9ٔيت [مئ، 9ٔ[ ب�3: " مؤّو� وال تؤiذ بظاهره
ا وهذا /بت يف p9ٔاديث 9ٓخرى م²ل هذه يف الُبÆارّي 
 و�ليه اخلطاب �ن معر �يل�  ومر�  ذg، دون يبلغ ما ومهنا الثدي، يبلغ ما مهنا مقص، و�لهيم �يل يعرضون

ه مقيص لت ما: قالوا. جير� ال حوَل الكعبة Ì ت�ٔويل " .ا��ن: قال هللا؟ رسول ¶ 9ٔو� ، و´لتّايل طواف اّ���
ال سOيطوف  �ُه مل يُذEر رصاpًة Eبايق الّروا¶ت ، ول�س املقصوَد به البت�ة 9ٔن� اّ��� سول وهللا �9ُٔمل به ، ٕاذ 9ٔن الر�

م �ليه دخولُه
ا ، و´لتّايل �زول إالشاكُل املتومه�  فعًال حولَ    .الكعبة ويدiل أ�رايض املُحر�

  

�ه سOيخُرج ٕاليه 9ٔم ماذا، فقد تضاربت الّروا¶ت  :َمس�ٔ�  ال َر�ًال 9ٔم 9ٔن   !؟هل سOيدعو اّ���

د�  ُ�َل هو نفسهالّروا¶ت تضاربت عندك  :الر� ن� الر� ٕ́ ال ، ب�3 الّص  ٔ�نّك حس�َت  ن� اّ��� ٕ́ حياول حيح 
ة 9ٔشÆاص ور�ال   .، فٕاذا �لمت هذا ، زال عندك التّضارب بَني الّروا¶ت  اسOتعراض قُدراته �ىل �د�

  

  

  



 
٤٧ 

ولاكذب ) يقصد ��ىس �ليه السالم(لصادق  –ٕاح%اء املوىت  –Eيف يعطي هللا تعاىل نفس ا�ٓية  :مس�ٔ� 
ال(د�ال    !؟) يقصد اّ���

د�    : �9ٔلّق من �ّدة 9ٔو�ه   :الر�

ل  بوبّية، ب�3 يّدعي ��ىس : الو�ه أ�و� ال 9ٔنّه يّدعي الر� وهو ُمقارنة مهنجية ا�عوة عند االثنني، فالثابت عن اّ���
  .الن�بوة، والفارق شاسٌع بني االثنني، ف²بت ٕاذن 9ٔن� السؤال ف%ه ُمقّدمة مضنيّة فاسدة –ع س  –

  )ىل 9ٔنّه يّدعي النبوة يف ´دئ أ�مر ويه ضعيفة السOندوقد وردت بعض أ�خ¦ار �(

ً́ مؤمLًا، ّمث يّدعي 9ٔنّه : الو�ه الثّاين  ال ب�ٔنّه يقQل شا املُقارنة بني مهنجية إالح%اء عند االثنني، مفا ورد عن اّ���
والفرق واحض بني . %امه9ٔح%اه، وورَد 9ٔيًضا 9ٔنّه ®سOتعني ´لشOياطني لتمتثّل بصورة بعض أ�موات يك يَُظن� 9ٔنّه 9ٔح 

  .هذا وبني مهنجية إالح%اء عند ��ىس �ليه السالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى {    }أنتـه



 
٤٨ 

�مك ل�س ب�ٔعور : ُملَحق    .pديث ر�

 ف¦يان" 9ٔعور وا��ال ب�ٔعور، ل�س تعاىل هللا ٕان: "وسمل �ليه هللا صىل قوÌ 9ٔما : "قال النّووّي يف الّرشح 
 nري 9ٔو جسام Eونه �ىل يقQرص ومل p9ٔد، لك يدر<ها بدهيية قطعية دالئل ا��ال كذب �ىل تدل ب�Lة لعالمة

gهيا هيتدي ال العوام بعض لكون القطعية؛ ا�الئل من ذUٕا " .  

 Ñ9ٔرا العور لكون ظاهرة؛ ا��ال يف احلدوث 9ٔد� 9ٔن مع ذg �ىل اقQرص ٕامنا: " قال ا�ن جحر يف الفQح 
 وإالÌ اخللقة، [قص وهو الربوبية ادعى فٕاذا العقلية، أ�د� ٕاىل هيتدي ال ومن والعايم، العامل يدركه حمسوسا

  " .  اكذب 9ٔنه �مل النقص، عن يتعاىل

  : قال أ�سOتاذ �يل ح%در 

 إالiالل جيوز ال اليت العربية ا-لغة لقوا�د وفقاً  الرشيف النبوي احلديث من املقطع هذا س»رشح 9ٔننا جرم ال"
 هللا صىل هللا رسول قام:  قال عهنام هللا ريض معر ا�ن عن nريهام و الشOيÆان روى. أ�حوال من pال يف هبا

 و ٕاال نيب من ما و ٔ�نذرمكوه ٕاين: "  فقال ، ا��ال ذEر مث ، 9ٔه� هو مبا هللا �ىل ف�ٔثىن الناس يف سمل و �ليه
 فسOيد[".  ب�ٔعور ل�س هللا ٕان و ، 9ٔعور ٕانه.  لقومه نيب يق� مل قوالً  ف%ه لمك س�ٔقول لكين و ، قومه 9ٔنذر قد

 مل ما وصفه يف زاد سمل و �ليه هللا صىل لكLه و قومه نيب لك 9ٔنذر كام 9ٔنذر[ سمل و �ليه هللا صىل هللا رسول
 سمل و �ليه هللا صىل مLه الوصف هذا ٕان. ذg خبالف �ل و عز هللا و. 9ٔعور ا��ال 9ٔن لقومه نيب يق�

 مجيع عن مزنه و الكامل صفات �لك و�ل عز هللا اتصاف ويه إالسالم%ة، العق%دة 9ٔسس ب�ٔمه لنا تذكري
 مدلولها صفة لك يه)  السلبية الصفات(  بـ العق%دة كتب يف عهنا يعّرب  ما 9ٔو النقص فصفات. النقصان صفات

 العينني �ارpة ٕاىل حيتاج يبرص يك م²الً  فإالhسان. بعكسه يُنفى ٕامنا نقص فلك ، تعاىل و سOبúانه ´, يليق ال
 ٕاpدى حس ذهاب:  هو لغة)  العور(  و. �ارpة ٕاىل حيتاج 9ٔن nري من بصري �ل و عز هللا لكن و ،

 القاموس و العرب لسان انظر ، برصها ذهب ٕاذا اعورت العني فLقول ذاهتا، العني ذهاب ل�س و العينني
:  تقول 9ٔن g فل�س ، التقابل رضورة من فهذا. العني ٕاثبات ل�س و ، البرص ٕاثبات هو العور نفي و. احمليط

 النص حفّمل الفهم يف ضل فالوامه. ®سمع انه يعين ال 9ٔذ[ن E Ìونه ٔ�ن!  9ٔذ[ن ف� صاح¦ه 9ٔما 9ٔمص فالن ٕان
 هللا لكن و 9ٔعور ا��ال 9ٔن:  احلديث معىن 9ٔن ٕاذاً  جرم ال!!  عينان Ì من يقاب� أ�عور 9ٔن هو ´طال فهام

 اكن ٕاذا قلت لو و. pاسة بال ، ´ملوجودات بصري فهو العور عن مزنه �ل و عز هللا ، 9ٔعور ا��ال.  بصري
 ا¦الفة ال�رشية الصفات ساEر عن اسOُتعيض فمل ، ال�رش EساEر جوارح و ب�ٔعضاء ر�ل هيئة �ىل ا��ال
 العور ذEر 9ٔن فا�مل. م²الً  ب�رش ل�س هللا 9ٔن و Òرش ا��ال 9ٔن يذEر مل ملاذا ؟ وpده العور بذEر هللا لصفات

 `رى 9ٔال. ال�سري ا-لفظ يف الك²ري املعىن حيصل اõي ´ٕالجياز 9ٔشOبه Áكتفاء فهذا ، اللك �ىل ليدل -لجزء ذEرٌ 
 ذg مع و Òرش انه يعلمون 9ٔهنم مع ، املوىت حييي اكن قد و ، ٕالهاً  مرمي �ن ��ىس املسOيح النصارى اختذ Eيف



 
٤٩ 

شارته Òرش هو بل هللا هو ل�س ��ىس 9ٔن ٕاىل الكرمي القر9ٓن نبه Eيف فانظر ، ٕالهاً  اختذوه  واpد نقٍص  ٕاىل ٕ́
 و ا�ٔلك ييل ما تعلمه ما g `رك و ®رشب و ي�ٔلك 9ٔنه فذEر. هللا عهنا يتزنه اليت النقائص ´يق عن يغين

�نَ  َكَفرَ  لَقَدْ { :  ٧٥ اىل ٧٢ ا�ٓية من املائدة سورة يف تعاىل قال:  الفضالت من إالhسان جسم يف الرشب ِ �õا 
ن�  قَالُوا í

َ  ا يحُ  ُهوَ  ا�� ِOنَ  َكَفرَ  لَقَدْ {  بعدها مث} ... َمْرَميَ  ا�ْنُ  الَْمس� ِ �õقَالُوا ا  �ن í
َ  ا Ìٍَ  ِمنْ  َوَما ثََالثَةٍ  َ/ِلثُ  ا��

í
ال�  ا

í
Ìٌَ  ا

í
 ا

يحُ  َما{ :  قال مث} ...َواpِدٌ  ِOَمْرَميَ  ا�ْنُ  الَْمس  �ال
í
ُسلُ  قَْ¦ِ�ِ  ِمنْ  iَلَْت  قَدْ  َرُسولٌ  ا هُ  الر� يقَةٌ  َوì9م� �ªُنِ  َاك[َ  ِصّدِ َعامَ  يَ�  الط�

ُ  َكْيَف  انُْظرْ  َ¶ِت  لَهُمُ  نَُبّنيِ َٓ� الغزايل -لشOيخ املسمل عق%دة انظر و ، ا�ٓ¶ت املائدة سورة}  يُْؤفَُكونَ  ç9ىن�  انُْظرْ  ُمث�  ا
 فقط هللا و ��ىس بني الفرق جتعل ا�ٓية 9ٔن حب�ة ا�ٓية س�Lكر 9ٔنه الوامه مLطق حسب انه `رى 9ٔال. ٥٣ ص
  "!! هللا ب�ٔنه نؤمن ٕاذن 9ٔعور ا��ال �كن مل ٕاذا قال كام!!!..  هللا هو ٕاذن الطعام ي�ٔلك مل ٕاذا ٕاذاً !  ا�ٔلك يف

ار    :قاَل أ�سOتاذ بالل النّ��

 حنو رواها) ب�ٔعور ل�س هللا ٕان( 9ٔو ،)ب�ٔعور ل�س ر�مك ٕان( فهيا و�اء ا��ال وصفت اليت أ�pاديث: قول "
 حصيحي ويف 9ٔمحد مسOند يف معر �ن هللا عبد pديث ذg من حصيúة، مهنا وكثري حصابيًا، عرش مخسة

 9ٔيب وسنن ومسمل البÆاري حصيحي يف ماg �ن h9ٔس وpديث وnريمه، داوود 9ٔيب وسنن ومسمل البÆاري
 الزبار سنن يف عباس ا�ن وpديث وnريه، 9ٔيضاً  داوود 9ٔيب عند الصامت �ن عبادة وpديث وnريمه، داوود
 عند أ�نصاري هللا عبد �ن �ا�ر وpديث وnريهام، نعمي و9ٔيب خزمية ا�ن عند الباهيل 9ٔمامة 9ٔيب وpديث وnريه،

 عند حصيح ÒسOند �ا شة املؤمLني 9ٔم وpديث كذg، عنده سلمة 9ٔم وpديث nريه، وعند 9ٔيضاً  خزمية ا�ن
 سلمة وpديث واUهناية، البداية يف كثري ا�ن عند اخلدري سعيد 9ٔيب وpديث والرتهيب، الرتغيب يف املنذري

سOناد ا�Eٔوع �ن  وpديث الزوائد، مجمع يف العاص �ن معرو �ن هللا عبد وpديث كثري، ا�ن عند ضعيف ٕ́
 ا�ن وف%ه الزوائد مجمع يف وقاص 9ٔيب �ن سعد وpديث الزوائد، مجمع يف ضعف ف%ه ÒسOند �زيد ب»ت 9ٔسامء

سOناد البوصريي وعند مدلس، ٕاحساق سOناد 9ٔمحد وعند ضعيف، ٕ́  عند 9ٔم%ّة 9ٔيب �ن جLادة وpديث حصيح، ٕ́
 أ�pاديث هذه طرق وٕاحصاء.. راو من 9ٔكرث من مرسالً  روي وقد ثقات، ور�اÌ اخلرية ٕاحتاف يف البوصريي

 القايص يعرفه مQعامل 9ٔمر وهذا حصته، يف الصنا�ة 9ٔهل خيتلف مل مشهور حصيح ا-لفظ هذا 9ٔنّ  ٕاال يطول، 9ٔمر
 يف البحث ميكLمك وnريها الصúة ح%ث من 9ٔحاك�ا من والتث�ت أ�pاديث هذه طرق �ىل و-لوقوف. وا�اين

 �داد يف ونعتربه pديث، هكذا áردّ  9ٔن لنا جيزي �لميّ  مهنجٍ  ف�ٔيّ ). ب�ٔعور ل�س( قوÌ عن احلدي�%ة املوسو�ات
 ال وبلغك قوالً  قال �د[ن ¶ g �اراً  9ٔن هب ؟!الطرق هذه �لك يصلنا مل وiٔنه 9ٔصالً  موجود nري iٔنه العدم،
 9ٔن العقل يف يصحّ  فهل الناس، من ثالثة 9ٔو اثنان 9ٔو واpد به i9ٔربك بل بنصفها وال الطرق، هذه �لك 9ٔقول

 �ىل ´لفعل وقع قد 9ٔنه جتو�ز تعلّق به النفس تتعلّق ال 9ٔن العقل يف يصحّ  هل <عدمه، عندك اخلرب هذا �كون
 شدته تتفاوت ظنّ  عنده حيصل 9ٔن بدّ  ال ٕاhسان 9ٔي ٕان ويقول ´لنفي، جييب سوف �اقل لكّ ! الظّن؟ س�%ل

 حمض iرب هو ما ح%ث من وهذا. العدم حمك يف وجيع� هيم� 9ٔن ميكLه وال. الرواة pال حبسب وضعفه



 
٥٠ 

 مهنج ف�ٔيّ  معقول، مق¦ول معىن �ىل م�Qّٔوالً  سائغاً  ومفهومه ممكLاً  مضمونه اكن فٕان. مضمونه عن النظر برصف
! لرده؟ اكف%اً  لفظ اس«شاكل جمرد اكن مىت! مؤّوًال؟ 9ٔو ظاهراً  معناه اكن سواء اكلعدم ويعتربه �رّده اõي هذا
 لنا سOيقول! رّدها؟ لنا حيّق  فهل وeها، �ىل يفهموها ومل الكرمي القر9ٓن يف 9ٓ¶ت اس«شلكوا الناس 9ٔنّ  �لمنا وقد
 لفظه حصة مرتحج مشهور وهذا: ف�ٔقول. áرده وال فLت�ٔوÌ صادق 9ٔنه معلوم بلفظه مقطوع مQوا`ر ذاك: قائل

 وروده يف الشك ٕاىل س�%ل ال بلفظه املقطوع 9ٔن فكام. áرّده وال 9ٔيضاً  فLت�ٔوÌ قو¶ً  nالباً  ظناً  صدقه مظنون
،Ìت�ٔوLوت�ٔولنا ف Ì البتة، وصادقاً  مش§ً  لكونه هو gهذا طرقه لكرثة قو¶ً  ظناً  املظنون وخباصة املظنون فكذ> 
Ìت�ٔوLالً  صادقاً  �كون 9ٔن حيمتل مش§ً  لكونه فBيف اجهتدوا قد حرصهم لشدة قد العلامء ٕان بل. �داً  قو¶ً  اح 

. وسملّ  �ليه هللا صىل النيب pديث يف 9ٔصالً  -لفظ �كون 9ٔن احBل ªرد ضعيفاً  اكن �ام املشلك احلديث ت�ٔول
 pديث عن يقول 9ٔن ٔ�pد ميكن ال فٕانه! 9ٔنت طريقQك �ىل ول�س �د[ن ¶ ا��ن �ىل احلرص �كون هكذا

 pديث يت�ٔول ال فك%ف. صادقاً  �كون 9ٔن الحBل وسمل؛ �ليه هللا صىل هللا رسول �ىل كذب ٕانه ضعيف
 �ليه و9ٔنه ´لفعل /بت 9ٔنه هب! �دًا؟ قو¶ً  ظناً  قاÌ -والسالم الصالة �ليه- النيب و9ٔن صدقه نظنّ  حصيح
 يعقل ا-لفظ 9ٔن ذg ٕاىل انضاف فٕاذا! `رّده؟ pني �د[ن ¶ هللا من تذهب ف�ٔ�ن ´لفعل قاÌ والسالم الصالة

Ì رّد، فك%ف ف%ه، ٕاشاكل ال حصيح معىن ٕاىل ورصفه توجهيه وميكن به، مقطو�اً  يعارض ال مق¦ول مفهوم� 
ب حّق  وب�ٔيّ   نظرك يف%ده ما nاية فٕانّ  وحبثت، وحققت اجهتدت 9ٔنك �دالً  g سلّمنا لو وٕاننا ؟!�ُكذ�

 ´لنظر �داً  ضعيف ظنّ  احلق%قة يف وهو احلديث، هذا كذب ظنّ  هو - �د[ن ¶ تعبريك pد �ىل– واجهتادك
 ؟!احلديث وردد[ تبعناك ٕاذا حنن نذهب ف�ٔ�ن هذا اجهتادك يف خمطئ 9ٔنك فهب -لúديث، العلامء ت�ّٔول ٕاىل
 وحنذف الصúاح طبا�ة نعيد 9ٔن م²الً  `ريد[ هل ؟!الصúاح يف روي وٕان �رد احلديث هذا لنا قوg معىن وما
 سOبúان ؟!اد�ائك حسب �ىل الضالل من إالسالم 9ّٔمة �ىل حرصاً  حرضتك `رّدها اليت أ�pاديث هذه مهنا
 ردّ  يف اجهتادك و�9ٔن. ا�ٓخر�ن اجهتاد �ردّ  ال اجهتادك ´جهتادك، nريك اجهتاد `رد 9ٔن g حيق ال ٕانه! هللا

 9ٔنت `ردّ  ٔ��� واõي ف%ه تتلكّم اõي املعىن ٕاىل مQنهبون ومه ق¦وÌ، يف أ�مئة هؤالء اجهتاد من احلديث
 9ٔمئة ومه تقول، عام nافلني ل�سوا ومه يعرفونه، ال �ديد معىن عن هلم `كشف مل احلق%قة يف ف�ٔنت احلديث،

 �ىل ترصّ  ذg ومع! القطعية أ�صول يناقض ال حصيح معىن �ىل مح� ميكن احلديث ٕانّ  g يقولون ومه ا-لغة،
 قويّ  ظنّ  العلامء ت�ٔولته ما حبسب معناه مع احلديث طرق ٕا¶ه 9ٔفادتنا ما وٕان!! هذا؟ �لميّ  مهنج ف�ٔيّ ! رّده؟
 املهنج من ل�س هذا! بصدقه؟ القويّ  الظنّ  ٕالسقاط اكف%اً  �كذبه الضعيف ظنّك جتعل فك%ف بصحته، �داً 

 وجعلته ظّهنم ٕاىل معدت احلديث، يف نظروا ا�õن العلامء ظنّ  ٕاىل معدت احلق%قة يف وٕانك! يشء يف العلميّ 
 ومساواته الظنّ  طرح g �از فك%ف يو�د، مل iٔنه �دماً  صفراً  واعتربته الظّن، ذg 9ٔسقطت مLثورًا، هباء

 nري لكوهنم الرواة eة من خط�ٔ  وقوع احBل هناg نعم! يشء يف العلميّ  املهنج من ل�س هذا ´لعدم؟
 ومعلوم. -لظنّ  مف%داً  ويبقى -لصواب، حممتالً  يبقى احلديث لكنّ  ذg وحنو ´ملعىن النقل eة ومن معصومني،

 �كون 9ٔن ميكن p9ٔدهام 9ٔن احBل بقي وٕاال ب�هنام امجلع 9ٔمكن ٕان ٔ�نّه ٕاشاكل، فال 9ٓخر ظنّياً  �ارض ٕاذا الظينّ  9ٔن



 
٥١ 

 الصالة �ليه هللا رسول ٕاىل احلديث hسOبة بنفي تقطع فك%ف ونظرك 9ٔنت اجهتادك خط�ٔ  احBل بقاء مفع. خط�ٔ 
رده؟ والسالم  ودونه احلق هو ونظرك اجهتادك 9ٔنّ  يقرر ال -�د[ن ¶- ´تبا�ه ت«¦جح اõي العلميّ  املهنج ٕان! ̀و

 مرت�هتا يف قضّية لكّ  نزنل 9ٔن �لينا ويوجب يعتربه، بل الظّن، هيمل 9ٔن ميكLه ال العلميّ  واملهنج. مردود ´طل
 ح%ث من به مقطوع هو هل بعدئذٍ  ف%نظر ا-لفظ، ثبوت ح%ث من به مقطوع ا-لفظي فاملتوا`ر. لها املالمئة
 وا-لفظ. بلفظه مقطوع nري معناه ب�¦وت مقطوع املعنويّ  واملتوا`ر. ذg دون 9ٔنه 9ٔو ظّين  9ٔنه 9ٔو وا�ال� املعىن
 يف يشء لكّ  ٕاáزال من بدّ  فال. احلال يه وهكذا. ا�ال� قطعيّ  �كون وقد ا�ال� ظّين  �كون قد الثبوت الظّين 
 9ٔو املشكوك، 9ٔو املظنون áردّ  فال. التكذيب 9ٔو الومه 9ٔو الشكّ  9ٔو الظنّ  9ٔو اليقني من املناسOبة ومرت�Qه مزنلته

ً́  �كون 9ٔن احBل يو�د ٔ�نّه كذب؛ ٕانه ونقول املوهوم �ن القطع؛ س�%ل �ىل نق¦� ال 9ٔ[ كام. صوأ gهنا 
 طريف وجنّوز راحجًا، جتو�زاً  املظنون وجنوز [قضه، ما وáردّ  ´ملقطوع، نقطع ولكن. خط�ٔ  ف%ه �كون 9ٔن احBالً 

 �ىل طرف%ه p9ٔد به áرحج دليالً  9ٔو 9ٔمارة جند 9ٔن ٕاىل مرّجح، بال طرف%ه p9ٔد `رج%ح يف ونتوقف املشكوك
 9ٔصول م¦ادئ يف نتعملّ  هكذا. نق%ضه بصúة ونقطع �كذبه املقطوع وáردّ  مرجوpًا، جتو�زاً  املوهوم وجنّوز ا�ٓخر،
 وأ�حاكم التعسفات من وكثري. nري[ ونظمل 9ٔنفسOنا فLظمل القوا�د، هذه �ىل نتعّدى 9ٔن لنا جيوز وال الفقه،

 من يه �د[ن ¶ وªمك 9ٔحاكمك من وكثري. املبادئ هذه مرا�اة �دم �ىل م¦نية الفكرية وأ�خطاء اجلاEرة،
à²ىل 9ٔم� òخطاء، ت� املهنج مسلامت من يه اليت والقوا�د املبادئ هبذه الزتامك �دم هو فهيا nلطك وم»ش�ٔ  أ

 معىن توضيح يف العلامء قاÌ ما فلنذEر 9ٔطلنا، وقد! �راء مLك وهو به، ملزتم 9ٔنك برتديد ت«¦جح اõي العلمي
 9ٔعور ٕانه قوÌ: (الفQح يف جحر ا�ن قال. وهتويالته �د[ن ªم من يشء السامع نفس يف يبقى ال ليك احلديث

 حمسوس Ñ9ٔر العور لكون ظاهرة ا��ال يف احلدوث 9ٔد� 9ٔن مع ذg �ىل اقQرص ٕامنا ب�ٔعور ل�س هللا وٕان
 عن يتعاىل وإالÌ اخللقة [قص وهو الربوبية ادعى فٕاذا العقلية، أ�د� ٕاىل هيتدي ال ومن والعايم العامل يدركه
 �ن معرو ف�iٔربين الزهري قال معمر رواية يف والرتمذي يوhس رواية يف مسمل وزاد. اكذب 9ٔنه �مل النقص
 يومrذ قال وسمل �ليه هللا صىل النيب 9ٔن وسمل �ليه هللا صىل النيب 9ٔحصاب بعض i9ٔربه 9ٔنه أ�نصاري /بت
 pديث من الز¶دة هذه حنو ما�ه �ن وعند ميوت حىت ربه مLمك p9ٔد �رى لن 9ٔنه تعلمون حيذرمه وهو -لناس

 هللا رؤية ٔ�ن كذب؛ الربوبية دعواه 9ٔن �ىل تن�%ه وف%ه الصامت �ن عبادة pديث من الزبار وعند 9ٔمامة 9ٔيب
 وسملّ  �ليه هللا صىل النيب 9ٔن `رى ف�ٔنت اهـ) ذg مع الناس و�راه هللا 9ٔنه يدعي وا��ال ´ملوت مق%دة تعاىل
 قارص العقل ضعيف اكن �ام p9ٔد �ىل �ش«¦ه ال ليك ا��ال؛ هذا كذب هبام يعرف حمسوسة 9ٔمارات يف `لكّم

 ٕاhسا[ً  اكن وليته- ٕاhسا[ً  9ٔمامه �رى 9ٔن من 9ٔكرث الواpد �ريد مفاذا العيب، ظاهر 9ٔنه 9ٔي 9ٔعور 9ٔنه 9ٔولها. النظر
 ًvمر اش«¦ه لرمبا سل� بليداً  املرء اكن مفهام! اخللقة ذممي العور ظاهر 9ٔعور ٕاhسان ٕانه ال، -املشOهبة اªسمة �ىل أ
 ا�õن النصارى ٕاىل 9ٔو إالسالم ٕاىل املن«سOبني من اكن سواء وال«ش�%ه التجسOمي 9ٔوpال يف nارقاً  اكن ولو

 ®ش«¦ه فلن إالhسان <صورة صورة Ì إالÌ 9ٔن يعتقدون ا�õن اUهيود 9ٔو إالhسان يف إالp Ìلول ٕاماكن يعتقدون
Ì؛ ل�س العيب الظاهر الهيئة الناقص املنظر اõممي اليشء هذا م²ل 9ٔن �ليه �نّ  ٕ́ٔ Ìسان لكّ  ذهن يف إالhٕا 



 
٥٢ 

 �رى لن إالhسان 9ٔنّ  جحر ا�ن �لهيا نّبه اليت الز¶دات يف ورد اõي ا�ٓخر وأ�مر. ونقص عيب لكّ  من مزنه
 ل�س فهو اكن �ام ا�نيا يف �راه يشء ف�ٔي �راه، فلن ا�نيا يف ح%اً  دام وما ميوت، حىت اليقظة يف تعاىل هللا

Ìية �المة فهذه. �اله يف �لّ  ´ٕالOد �ىل �ش«¦ه ال حسp9ٔ  ًر. 9ٔيضاE9ٔنه 9ٔيضاً  وسملّ  �ليه هللا صىل النيب وذ 
 ال �المة وهذه. اكتباً  9ٔو 9ّٔم%اً  اكن سواء مع� �كره من لكّ  9ٔو مؤمن لك يقر9ٔها حنوها 9ٔو اكفر عي»%ه بني مكQوب
 الاكتب 9ٔن يف ا-لطيف الرس وiٔن: (جحر ا�ن قال. عباده لقلوب تعاىل هللا من تث�%ت ويه p9ٔد، �ىل �ش«¦ه
 هللا صىل النيب وصفه وكذg اهـ) �9ٔمل فا, ر9ٓه من لك يدركه 9ٔعور Eونه 9ٔن ملناسOبة ذg يقر9ٔ  الاكتب وnري
 �كرس ه�ان و9ٔنه طاف%ة، عنبة عينه وiٔنّ  9ٔعور، 9ٔنه فذEر p9ٔد، �ىل ®ش«¦ه ال مبا �ّماً  حسOياً  وصفاً  وسملّ  �ليه
Ìن 9ٔزهر 9ٔبيض 9ٔي اجلمي وختف%ف 9ٔوiٔ ر9ٔسه ،àبه و9ٔنه 9ٔصOفَْ%لَامين خضم و9ٔنه قطن، �ن العزى بعبد الناس 9ٔش 
 9ٔي الشعر ُجفال و9ٔنه قامئ، مQفرق كثري ر9ٔسه شعر 9ٔن �ريد جشرة 9ٔغصان ر9ٔسه iٔن و9ٔنه اجلثة، عظمي 9ٔي

 املمسوpة عينه وشOبه ال�رسى، العني ممسوح النحر عريض اجلهبة �9ٔىل قامئة، عينه قطط، شاب و9ٔنه كثريه،
 مLه املؤمLون ويلقى النار، يه اجلنة ٕاهنا يقول فاليت والنار اجلنة متثال معه جييء وٕانه. أ�نصاري حيىي 9ٔيب بعني
 �د[ن قول و9ٔما. قلنا كام اخلاّص  �ىل وال العامّ  �ىل �ش«¦ه ال حسOّية 9ٔوصاف هذه فلكّ  ٕاخل...شديدة شدة

 إالرسائيليني ٕارسائيليات من هذا... هذا �9ٔ ¶ فظيع يش.. العظمي هللا 9ٔسOتغفر... يعين بعينني اكن لو يعين(
 9ٔن ®سOتحيل مردود احلديث 9ٔن مLه �ريد فٕانه احلديث ردّ  يف �ليه عّول اõي وهذا) عقائد[ يف p9ٔادي�Lا يف

Ìنّ  وسّمل، �ليه هللا صىل هللا رسول يقو�ٔ Ìمكن بعينني اكن لو 9ٔنه يف%د) ب�ٔعور ل�س ر�مك: (قو� �كون 9ٔن ٔ
 إالرسائيليات من حBً  فهو وسّمل، �ليه هللا صىل هللا رسول يقوÌ 9ٔن ميكن ال فظيع يشء وهذا ٕالهًا، ا��ال

 ٕان«: والسالم الصالة �ليه قال البÆاري عند معر ا�ن pديث م²الً  iذ: ف�ٔقول. أ�pاديث ٕاىل �ّرسبت اليت
 iٔن اUميىن، العني 9ٔعور ا��ال املسOيح وٕان - عينه ٕاىل بيده و9ٔشار - ب�ٔعور ل�س هللا ٕان �ليمك، خيفى ال هللا

 لو 9ٔنه مفهومه من وال مLطوقه من ال يؤiذ ال ال§م فهذا. شالكته �ىل أ�خرى وأ�pاديث »طاف%ة عنبة عينه
 و�لّ  عزّ  هللا عن العور احلديث هذا يف والسالم الصالة �ليه نفى بل. ٕالهاً  �كون 9ٔن ميكن 9ٔنه 9ٔعور �كن مل

 قول انظر 9ٔخرى، p9ٔاديث يف ر9ٔيناها عينه ٕاىل والسالم الصالة �ليه مLه إالشارة وهذه. عينه ٕاىل بيده و9ٔشار
 9ٔذنه �ىل ٕاهبامه هر�رة 9ٔبو وضع يوhس 9ٔبو قال ٕاصبعيه ويضع بصريا مسيعا اكن هللا ٕان تعاىل قوÌ: (جحر ا�ن

 إالhسان من حملهام ب�%ان , والبرص السمع ٕاثبات حتق%ق إالشارة هبذه و9ٔراد البهيقي قال عينه �ىل تلهيا واليت
 بذg �رد ومل العمل حمل ٔ�نه القلب ٕاىل ٔ�شار كذg اكن فلو العمل به املراد 9ٔن ال وبرصا مسعا Ì 9ٔن �ريد

 �امر �ن عق¦ة pديث من شاهداً  هر�رة 9ٔيب حلديث ذEر مث ا¦لوقني، مشاهبة عن مزنه تعاىل هللا فٕان اجلارpة،
 حسن وسOنده عي»%ه ٕاىل و9ٔشار بصري مسيع ربنا ٕان املنرب �ىل يقول وسمل �ليه هللا صىل هللا رسول مسعت

) هناك ذاك رشح وسOي�ٔيت عينه ٕاىل بيده و9ٔشار ب�ٔعور ل�س هللا ٕان pديث عيين �ىل ولتصنع ´ب يف وسOي�ٔيت
 العمى هو اõي -لنقص نفي فهو العمى، عيب تعاىل به ول�س بصري تعاىل هللا 9ٔن معناه �كون هذا فعىل اهـ

 ح%ث ذg، س�رشح 9ٔنه جحر ا�ن قال ح%ث ٕاىل ذهبنا مثّ . مطلق كامل وهو البرص هو اõي لضده وٕاثبات



 
٥٣ 

 ل�س هللا ٕان قوÌ من ا��ال pديث من , العني ٕاثبات �ىل ÁسOتدالل و�ه املنري ا�ن وقال: (هناك قال
 الكامل ثبوت لزم النق%صة هذه áزعت فلام العني، ثبوت العور وضد العني، �دم عرفاً  العور 9ٔن eة من ب�ٔعور

 ؤ�هل: قال اجلارpة، ٕاثبات معىن �ىل ال -لفهم والتقريب اUمتثيل س�%ل �ىل وهو العني، وجود وهو بضدها
 ٕاUهيا هيتدي وال السمع 9ٔث�هتا ذات صفات 9ٔهنا p9ٔدها 9ٔقوال ثالثة واليد والو�ه اكلعني الصفات هذه يف ال§م
 الوجود، صفة عن كناية والو�ه القدرة صفة عن كناية واليد البرص صفة عن كناية العني 9ٔن والثاين العقل،
 محل يف الرشاح من p9ٔد ªم يف 9ٔر ومل: (...قال مثّ  اهـ) هللا ٕاىل معناها مفوضاً  �اءت ما �ىل ٕامرارها والثالث

 صىل عينه ٕاىل إالشارة 9ٔن وهو عنه ال«ش�%ه مادة وحسم التزنيه ٕاثبات ف%ه يل خطر معىن �ىل احلديث هذا
 يف كذبه لز¶دة العور �لهيا طر9ٔ  مث هذه م²ل حصيúة اكنت فٕاهنا ا��ال �ني ٕاىل ´ل»سOبة يه ٕامنا وسمل �ليه هللا

 وهذا اهـ) نفسه عن ذg دفع ®سOتطع ومل النقص �لهيا فطر9ٔ  هذه م²ل العني حصيح اكن 9ٔنه وهو إاللهية دعوى
 كام وذg. لفعل نفسه عن دفعه 9ٔمكLه ولو �ليه النقص طروّ  معناه �ليه الطارئ العور 9ٔن وهو لطيف معىن
 ´ل قد الثعلب فو�د فرجع pا�ة يف وذهب يعبده اكن اõي الصمن فوضع فالة يف اكن pني ذر، 9ٔبو قال

ً́  اكن لو* �ر9ٔسه الثُعلبان يبول ربٌ : )فقال �ليه،  ذل فقد* لكها أ�رض ىف أ�صنام من �رئت* نفسه مينع اكن ر
 9ٔن �ىل فاسOتدل اهـ( nالب هو اõى ´, و9ٓمLت* املطالب ن�ٔته رب ىف iري فال* الثعالب �ليه ´لت من

 ٕاىل 9ٔشار فلام: (..وبيانه احلديث مشلك يف فورك ا�ن وقال. أ�ذى نفسه عن يدفع مل pني �رب ل�س معبوده
 �ىل الوصف فائدة وبّني  العمل وبني والبرص السمع بني الفرق حقق والبرص -لسمع حمالن وهام وأ�ذن العني

 �كو[ن ا-¯�ن والبرص ´لسمع ويبرص ®سمع وٕامنا و®سمع، به يبرص مما ل�س وأ�ذن العني 9ٔن �ىل ÁخQصاص
 املقصود 9ٔن فعمل مسع، �كون وال حصيúة و9ٔذن برص �كون وال �ني �كون قد 9ٔنه `رى 9ٔال والعني، أ�ذن يف

 والتعظمي ´ملدح الوصف �مكل هبا اليت الصفة ٕاثبات املقصود بل ٕاثباهتا يف مدح ال اليت اجلارpة ٕاثبات هو ل�س
 قد والعرب وأ�ذن، العني ٕاىل ال والبرص السمع من وأ�ذن العني يف مما املسOتفاد ٕاىل `رجع ذg يف إالشارة و9ٔن
 قول املعىن هذا ويف و�ه، دون بو�ه اUمتثيل بذg �ريدون وٕامنا وبدر ومقر مشس ٕاال فالن ما كثرياً  تقول

 مسك ال»رش( ا�ٓخر قال وكذE(، gوEب مهنن يبق مل طلعت ٕاذا...  EواEب وامللوك مشس ٔ�نك: (النابغة
 ´ملسك ال»رش شOبه وٕامنا املسك �ني ال»رش 9ٔن بذg �رد ومل ،)عمن ا�ٔكف و9ٔطراف نري...  د[نري والوجوه
 �ليه هللا صىل ٕاشارته وكذg ذn ،gري ال ´لنعمة ورطوبته المحراره ´لعمن ا�ٔكف و9ٔطراف الراحئة لطيب
 وم²ل و�ل، عز هللا �ىل اجلوارح السOتúا� �ارpة ٕالثبات ال بصريا مسيعا Eونه لتحق%ق والعني أ�ذن ٕاىل وسمل
 صىل قال الربوبية يدعي و9ٔنه ا��ال وصف يف وسمل �ليه هللا صىل قال 9ٔنه 9ٓخر iرب من روى ما اخلرب هذا
 ب�ٔنه تعاىل هللا وصف حتق%ق 9ٔيضا اخلرب هذا ومعىن ب�ٔعور ل�س ر�مك وٕان 9ٔعور ا��ال ٕان: وسمل �ليه هللا

 وقد نقص العور ٔ�ن النقص نفي 9ٔراد وٕامنا اجلارpة ٕاثبات بذg �رد ومل والعمى النقص �ليه يصح ال و9ٔنه بصري
 وpدثه بنف%ه القول ٕاىل يؤدي هبا ووصفه مسOتحيل تعاىل , ٕاثباهتا بل اجلوارح ٕاثبات يف مدح ال 9ٔنه ذEر[

 فقال ز¶دة، فهيا -لúديث 9ٔخرى �رواية 9ٔىت فورك ا�ن ذEره اõي الفهم هذا ولت�ٔييد اهـ) ق¦ل ب�Lاها اليت -لوجوه



 
٥٤ 

 ال و�ل عز هللا عن النقص نفي به املراد ب�ٔعور، ل�س ر�مك وٕان 9ٔعور ا��ال ٕان: (وبيانه احلديث مشلك يف
 ذEره تقدم ملا مفؤيدة) حصيح هللا 9ٔن ا�لموا( قوÌ من اخلرب هذا يف ذEرها اليت الز¶دة هذه و9ٔما اجلارpة ٕاثبات

 صفات يف الكامل nاية �ىل ٕاثباتُه بصحيح ذEره �ل هللا وصف ومعىن اجلارpة ٕاثبات ال النقص نفي املراد 9ٔن
 جبارpة قامئة ال به قامئة Ì صفة هو برصا Ì و9ٔن بصريا ٕاثباته والتعظمي املدح صفات كامل ومن والتعظمي، املدح

: و9ٔقول. ´جلارpة الشاهد يف تقوم اليت الصفة بل اجلارpة املراد ل�س ٕاذاً  اهـ) وا�ٓالت ´جلوارح وصفه السOتúا�
 9ٔعور وهو ر�مك 9ٔ[ -لناس ف%قول: (...الباهيل 9ٔمامة 9ٔيب وكذg �ا�ر، pديث من احلديث طرق بعض يف

 ف%قول: (قوÌ وهو لطيفاً  معىن تتضمن الرواية وهذه. احلديث). ب�ٔعور ل�س ر�مك وٕان( 9ٔو ،)ب�ٔعور ل�س ور�مك
 ومعيب النقص ظاهر [قص 9ٔي 9ٔعور وهو الربوبية يدعي 9ٔي ،)ب�ٔعور ل�س ور�مك 9ٔعور وهو ر�مك 9ٔ[ -لناس
 به ل�س 9ٔنه واملعىن -لفظ، املشالكة ´ب من ب�ٔعور ل�س ر�مك وقوÌ...الك¦رية املفارقة يه وهذه العيب، ظاهر
 العور نفي: و9ٔقول. 9ٔسامؤه وتقّدست �الÌ �لّ ! -لعيان ظاهراً  ونقصه عيبه �كون 9ٔن عن فضالً  نقص وال عيب
 نفي ٔ�نّ  ؛- ٕا�راهمي �د[ن فهمه كام- ٕالهاً  �كون 9ٔن ٔ�مكن 9ٔعور ا��ال �كن مل لو 9ٔنه ®سOتلزم ال تعاىل هللا عن

 هللا 9ٔن `رى 9ٔال سلمية، اجلارpة وجود هو اõي ضده ٕاماكن 9ٔو �ليه ٕاماكنه 9ٔبداً  ®سOتلزم ال تعاىل عنه العور
 ب�ٔبيض ل�س إالÌ قلت لو و9ٔنك �ليه، حمال و9ٔنه 9ٔصالً  حقه يف يتصّور ال 9ٔنه مع نفسه عن الظمل نفى تعاىل
. 9ٔضداده من 9ٔ¶ً  ق¦وÌ وال البياض، خصوص تعاىل حقه يف جيوز 9ٔنه مLه يلزم ومل حقًا، ذg اكن م²الً  ا-لون
 جزئّيات من جزئية هو بل) يشء مكث� ل�س( قوÌ حبال ينايف ال) ب�ٔعور ل�س هللا( قوÌ وكذg. ههنا فكذا
 نفي و´لتايل) ب�ٔعور ل�س هللا( قوÌ حصة لنفي سOبق فv ا�ٓية هبذه اس«شهاده يصحّ  فال. اللكّية القضية هذه

 القر9ٓن يف جند ٕاننا: و9ٔقول. اجلزئّية السالبة تنايف ال اللكية السالبة ٔ�نّ  وسّمل؛ �ليه هللا صىل النيب ٕاىل hسOهبا
 هللا 9ٓ�ه اليت السالم �ليه ٕا�راهمي سOيد[ <حّ�ة لتوا`ره، رّده ميكLك ال مبا مÁ �²سOتدالل طريق من الكرمي
�َْراِهميَ  áُرِي َوَكَذgَِ : (تعاىل قال. قومه �ىل ٕا¶ها تعاىل í

َماَواِت  َملَُكوَت  ا ا*  الُْموِقLِنيَ  ِمنَ  َوِلَيُكونَ  َواْ�çْرِض  الس�  فَلَم�
�ْيلُ  �َلَْيهِ  َجن�  ا َرّيبِ  َهَذا قَالَ  َكْوَكًبا َرç9ى ا-ل ا*  اْ�ِٓفِلنيَ  ì9ِحب�  َال  قَالَ  ç9فَلَ  فَلَم� ِزnًا الْقََمرَ  َرç9ى فَلَم�  َرّيبِ  َهَذا قَالَ  َ́
ا ِّنيَ  الْقَْومِ  ِمنَ  َ�çُكوáَن�  َرّيبِ  َهيِْدِين  لَمْ  لَِنئْ  قَالَ  ç9فَلَ  فَلَم� ال ا*  الض� ْمَس  َرç9ى فَلَم� ِزnَةً  الش�  ç9ْكَربُ  َهَذا َرّيبِ  َهَذا قَالَ  َ́
ا ّينِ  قَْومِ  ¶َ  قَالَ  ç9فَلَْت  فَلَم�

í
ا �َرِيءٌ  ا ّينِ *  �ُْرشُِكونَ  ِمم�

í
ُت  ا ْ �eَي  َو� ِeْي َو ِ �̄ َماَواِت  فََطرَ  ِ-  ç9[َ  َوَما َحLِيًفا َواْ�çْرَض  الس�

 9ٔو الكوEب ذg ربه �كون 9ٔن فLفى وiاصهتم �امهتم لقومه اسOتدل السالم �ليه ٕا�راهمي فٕان) الُْمْرشِِكنيَ  ِمنَ 
�ن والشمس القمرٔ  ًª تدل وتغّري، 9ٔفل قد مهنمOدوثه �ىل بتغريه فاسp ا� �ىل والتايل ونقصهúتOونه اسE ،ٕالهًا 
 مما ذg وnري جسامً  Eونه ٕاىل يلتفت ومل أ�فول، ويه الشمس 9ٔو القمر 9ٔو الكوEب من فقط اجلهة تò ف�iٔذ
 نقص هو اõي ´لعور ÁسOتدالل ٕاىل ف�ٔرشدمه وسّمل، �ليه هللا صىل نب�Lا فعل وكذg. هنا يقال 9ٔن ميكن
 تعاىل هللا 9ٔن وi9ٔربمه ٕالهًا، - ا��ال وهو– به املوصوف Eون اسOتúا� �ىل p9ٔد �ىل ®ش«¦ه ال حمسوس ظاهر

 �لك مQصف تعاىل و9ٔنه يشء، مكث� ل�س تعاىل Eونه وهو هذه من 9ٔمعّ  لكّية بقا�دة يعرفونه ٔ�هنم �لهيم؛ خيفى ال
�فول هلم اسOتدل ح%ث ت�ٔملت لو لقومه السالم �ليه ٕا�راهمي سOيد[ ٕارشاد �ني وهو. ف%ه نقص ال حمض كاملٔ´ 



 
٥٥ 

 والقمر الكوEب وهو– به املوصوف Eون اسOتúا� �ىل p9ٔد �ىل ®ش«¦ه ال حمسوس ظاهر نقص هو اõي
 9ٔن ميكLك وال. [قصاً  ٕالهاً  يعبد ولن ´لكامل املتصف إالÌ سOيعبد 9ٔنه وi9ٔربمه يعبدون مما فربئ ٕالهًا، -والشمس

 احلديث رددت pني قلت ما م²ل بقوg `رده 9ٔو حصيح، nري السالم �ليه ٕا�راهمي اسOتدالل ٕان �د[ن ¶ تقول
 ¶ فظيع يش.. العظمي هللا 9ٔسOتغفر... يعين لاكن ي�ٔفل مل الشمس 9ٔو القمر 9ٔو الكوEب 9ٔن لو يعين: (تقول 9ٔن 9ٔي

 رددت كام القر9ٓن `رد 9ٔن ميكLك ال ٕاذ) عقائد[ يف p9ٔادي�Lا يف إالرسائيليني ٕارسائيليات من هذا... هذا �9ٔ
 هذا Ì ل�س هللا: (قليل ق¦ل �د[ن ¶ نفسك 9ٔنت تقل 9ٔمل والتندر، املعارضة س�%ل و�ىل وi9ٔريًا،. احلديث
 من 9ٓخر ش§ً  Ì تث�ت 9ٔنك ذg يقQيض فهل عنه، املعّني  الشلك هذا تنفي ههنا 9ٔنك فأ�صل!) الشلك
 Ì يث�ت 9ٔنه ذg يقQيض فال) ب�ٔعور ل�س ر�مك: (وسملّ  �ليه هللا صىل النيب قال حفني ههنا فكذg!! 9ٔضداده
 كام املسOتقمي والفهم. سقمي فهم هذا. ٕالهاً  �كون 9ٔن جلاز 9ٔعور �كن مل لو 9ٔنه 9ٔو! العور ضدّ  ويه سلمية اجلارpة

 وال العلمّي، املهنج يقمي وال عشواء، خ¦ط خيبط الر�ل 9ٔن تت�ّني  ونقلناه، وفصلناه قلناه ومبا. ´لتفصيل g ب�Lّاه
 ما و9ٔن 9ٔقرص، ونظره قارص، فهمه و9ٔن ومتحيص، حتق%ق دون 9ٔحاكمه يف م«رسّع و9ٔنه النظر، قوا�د يلزتم

 ويبذل والنظر، البحث 9ٓداب �راعي �مل طالب ذهن يف تث�ت 9ٔن ميكن ال توّهامت ٕاال ل�س اجهتادات يدعوه
 تعاىل وهللا الهداية، وÌ لنا هللا hس�ٔل. الر�ل هذا يّدعيه كام جمهتداً  �كون 9ٔن عن فضالً  البحث، يف وسعه
  ".الرشاد س�%ل ٕاىل الهادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى {    }أنتـه



 
٥٦ 

الم ، كتبُه أ�خ ُمQابع ِمن ُمLتدى أ�زهريّني وميكن حتمي� ِمن :  ُملَحق د� �َىل ُخطبة عودة ��ىس �ليه الس� الر�
  : ُهنا 

https://archive.org/download/nozoleisa/nozoleisa.pdf 

  :9ٔو ِمن ُهنا 

https://app.box.com/adnanjesus  

  . ٢٩١والفهـرس يف الّصفúة رمق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى {    }أنتـه



 
٥٧ 

  :نَْقُد طعن اّ�ك�تور الكرمي ببعض شOيوخ الُبÆارّي :  ُملَحق

ن� شOيوخ الُبÆارّي يفوقان الثالمثئة شOيخ  ٕ́ ّدِ ، وجَب 9ٔن �9ٔلممك    .وق¦ل الر�

  :كتبُه أ�خ ضيدان �ن عبد الّرحامن ِمن ُملتقى التّفسري  ;طعنُه يف عFن �ن 9ٔيب ش�¦ة : 9ٔوًال 

 وجوه من يصح وال ، نظر ف%ه"  Áعتدال مزيان" و ،"  النبالء الم�9ٔ سري" كتاب يف اõهيب ذEره اõي 9ٔن
مامة p9ٔد ®شك ال) ١: (  �9ٔالم سري" يف اõهيب قال كام فهو:  ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن العامل هذا وحفظ و�ال� ٕ́

 9ٔيب القايض �ن محمد �ن عFن ، احلسن 9ٔبو املفرس، الك¦ري احلافظ Áمام« ) : ٤١٦ ، ٩/٤١٥" (النبالء
 وقد. »  �كر 9ٔيب احلافظ و9ٔخو ، التصانيف صاحب الكويف موالمه الع�يس خواسOىت �ن عFن �ن ٕا�راهمي ش�¦ة
 ، داود و9ٔبو ، كتا�هيام يف به واح�Qا ، ومسمل ، البÆاري:  عنه pدث ، والعلامء أ�مئة من كثري حق عنه pدث
 ، خمÞ �ن وبقي ، طالب 9ٔيب �ن وٕا�راهمي احلريب، وٕا�راهمي ، والفسوي ، pامت و9ٔبو ،" س»هنام"  يف ما�ة وا�ن
 ، والفر¶يب ، يعىل و9ٔبو ، السOنة خ%اط وزEر¶ ، املروزي �يل �ن 9ٔمحد �كر و9ٔبو ، 9ٔمحد �ن هللا وعبد

 �ن 9ٔمحد عنه وسOئل. كثري و�دد ، ومطني عFن، �ن محمد احلافظ وو�ه الصويف، احلسن �ن و9ٔمحد والبغوي،
 يصحف �ر�ل حيتج فك%ف.  م�ٔمون ثقة:  معني �ن حيىي وقال. iريا ٕاال �لمت ما:  وقال ، �ليه ف�ٔثىن حLبل،

 احلافظ 9ٔخوه ر9ٔسهم و�ىل ، وا�اين القايص عنه �روي �َملََ  وهو ، �ليه العلامء ٕاáاكر و�9ٔن ، معداً  هللا كتاب يف
) ٢. ( الكرمي -لقر9ٓن وتصحيفه قوÌ عن والتعديل اجلرح �لامء و�9ٔن ، املصنف صاحب ، ش�¦ة 9ٔيب �ن �كر 9ٔبو

 رب ªم يصحف وهو مLه يق¦ل فك%ف ، - `رمجته يف العلامء ذEر كام- الكرمي -لقر9ٓن تفسرياً  صنف الر�ل هذا
 ´ب مفن ، ؟ يضبطه وال هللا كتاب يف يصحف وهو احلديث يف م�ٔمو[ً  ثقة �كون Eيف بل!! .  ؟ العاملني

 سري" يف اõهيب قول 9ٔما) ٣. ( هذا يف عنه نقل ما ضعف �ىل يدل مما هذا.  -لúديث ضبطه �دم 9ٔوىل
 ، العظمي القر9ٓن من يتصحف فv حىت د�ابة صاحب ثقQه مع وهو« ) : ٤١٦ ، ٩/٤١٥" ( النبالء �9ٔالم
:  قلت« :  وقوÌ. »  و9ٔ[ب �ب ولع�.  د�ابة صاحب اكن فÀٔنه:  قلت« :  املزيان يف وقال. »  هللا ساحمه

 �ن احلسن pدثنا:  اكمل �ن 9ٔمحد فقال) .  اUمتريض صيغة �ىل(  ق%ل فv القر9ٓن حيفظ ال اكن عFن 9ٔن ٕاال
.  ممي ، الم ، 9ٔلف:  قالها -)  ربك فعل Eيف `ر 9ٔمل:(  تفسري يف �لهيم قر9ٔ  ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن 9ٔن ، احلباب

 اخلطيب قال.  عنه الناس مح� قد تفسريه وهذا ، الف%ل سورة حيفظ اكن فقطعاً  وٕاال لسان سOبق لع�:  قلت
 ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن عن حىك مما 9ٔكرث الكرمي القر9ٓن يف التصحيف من احملدثني من p9ٔد عن حيك مل:  �امعه يف
.  فظل وابل يصهبا مل فٕان:  يقر9ٔ  ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن مسعت ، ال«سرتى محمد �ن ٕاسامعيل عن ÒسOنده ساق مث ،

:  قال ، احلسن �ن محمد Áصهباين شOيخ 9ٔبو pدثنا:  القاىض اكمل �ن 9ٔمحد وقال.  ملكبني اخلوارج مرة وقر9ٔ 
 9ٔيب �ن عFن لنا قال ، املنادى �ن هللا عبيد �ن محمد وقال.  خ¦از�ن بطشOمت:  ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن �لينا قر9ٔ 

 ، [ب Ì سOنور هلم فرضب:  ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن قر9ٔ :  مطني وقال ؟ هو سورة 9ٔي يف - والقمل ، ن:  ش�¦ة
 هللا عبد �ن ٕا�راهمي pدثنا:  النخعي iٔس �ن محمد �ن حيىي وقال.  بد�ة عند[ محزة قراءة: فقال �ليه، فردوا



 
٥٨ 

 هو ٕامنا:  فق%ل 9ٔخ%ه، ر�ل يف السف%نة جعل:  فقال. تفسريه ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن �لينا قر9ٔ :  قال اخلصاف،
 فٕاسOناد.  التحريف من نوع التصحيف ٔ�ن ، ®سOتقمي فال. »  لعامص نقر9ٔ  ال �كر 9ٔبو وÃ9ٔ 9ٔ[:  فقال.  السقاية
 �كون 9ٔن غرابة فال.  جماهيل وف%ه �داً  م�Qٔخر اخلطيب ٕاسOناد وكذا ، 9ٔخر�ه من يعرف ال ذEره اõي اõهيب

 هذه مQنون غرابة) ٤. ( وnريمه ، الرافضة من هللا كتاب يف التصحيف هذا فهيا دس د�ابة صاحب ـ ـ
 يعرفه هذا)  ؟ هو سورة 9ٔي يف ، والقمل ، ن(  ،)  ملكبني اخلوارج: ( وáاكرهتا بضعفها العاقل حيمك الرواية

 Eيف)  [ب Ì سOنور هلم فرضب. ( الكرمي -لقر9ٓن تفسرياً  صنف اõي ´لعامل 9ٔو ، ´لعلامء فك%ف الصبيان
 جعل( ،) !!  العذاب ق¦� من وظاهره الرمحه ف%ه ´طنه: (  تقول ا�ٓية و´يق ، التحريف هبذا Ì املعىن ®سOتقمي
 بطشOمت!!! (؟ 9ٔخ%ه ر�ل يف السف%نة جيعل Eيف ؟ معناه وما ، ال§م هذا يفهم Eيف)  9ٔخ%ه ر�ل يف السف%نة
 من تصدر 9ٔن ميكن ال اليت والرو¶ت املتون هذه áاكرة �ىل يدل مما هذا!  بطش Ì اخلباز وهل)  خ¦از�ن
 من nريهام عنه وروى ، به واح�Qا حصيحهام يف ومسمل البÆاري عنه روى ، م�ٔمون ثقة �امل عن فضالً  �اهل
 9ٔح¦بت ما هذا.  عنه الناس ومح� ، والرضا ´لق¦ول العلامء تناوÌ -لقر9ٓن تفسري وÌ بل ، أ�ثبات الثقات أ�مئة

 . ا��ن يف وطعناً  جحة ذg يتÆذ ال وحىت ، ورواته احلديث �لامء عن دفا�اً  ، به إالفادة

  : وِمن و�ه 9ٓخر كتَب الباحث 9ٔيب جعفر اخلليفي 

ً́  9ٔو ثقة ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن اكن سواءً  :  ق%ل فٕان يشء يف البÆاري كتاب يرض ال ذg فٕان جمروpاً  9ٔو كذا
 فهيا يصعب طبقة هو بل الصحيح p9ٔاديث من Òيشء ينفرد مل ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن 9ٔن:  g قلت ؟ هذا Eيف

 ال ويه �لهيا توبع قد ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن طريق من البÆاري حصيح يف اليت أ�pاديث فلك ، iرب ب�ٔي Áنفراد
 من حمسومة الصحيúة أ�pاديث �امة مس�ٔ� 9ٔن ٕا�راهمي �د[ن 9ٔم²ال كثري يعلمه ال وما pديثاً  السOبعني تبلغ
 البÆاري رواه قولنا 9ٔن يعلمون وال:"  السOنة مهناج يف `ميية ا�ن قال احلديث 9ٔهل بني البÆاري يو� 9ٔن ق¦ل

 ومسمل البÆاري p9ٔاديث بل ومسمل البÆاري رواية مبجرد حصيúا اكن 9ٔنه ال حصته ثبوت �ىل لنا �المة ومسمل
 ٕاال pديث من ما بل حبديث مهنام واpد ينفرد ومل هللا ٕاال �دده حييص ال من واحملدثني العلامء من nريهام رواها
 واكنت يشء ا��ن من ينقص مل ومسمل البÆاري خيلق مل ولو طوائف زمانه وبعد زمانه ويف زمانه ق¦ل رواه وقد
òاديث تp� قراه كقولنا ومسمل البÆاري رواه قولنا و9ٔمنا املقصود وفوق املقصود هبا حيصل ب�ٔسانيد موجوده أ

 9ٔمئة يقÞ مل التصحيح وكذg مLه يشء بنقل السOبعة هؤالء خيتص مل ´لتوا`ر مLقول والقر9ٓن السOبعة القراء
 ذEره وما"  ´لق¦ول مQلقى حصيúا احلديث 9ٔمئة عند ق¦لهام اكن حصúاه ما مجهور بل ومسلام البÆاري ف%ه احلديث

 ملا هبا روي ما تصحيح �ىل احملدثون اتفق ٕاسOنادية سالسل هناك 9ٔن ٕاذ املتخصص يعلمها حق%قة `ميية ا�ن
 9ٔيب عن أ�معش وروا¶ت مسعود ا�ن عن وائل 9ٔيب عن مLصور Eروا¶ت وضبطهم رواهتا و/قة من �لموه
 h9ٔس عن /بت عن حامد وروا¶ت �ا شة عن 9ٔبيه عن عروة �ن هشام وروا¶ت مسعود ا�ن عن وائل

 السالسل بعض وحىت ، املعروفة السالسل من كثري وnريها هر�رة 9ٔيب عن صاحل 9ٔيب عن أ�معش وروا¶ت
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 من هو ، ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن طريق من حصيúه يف البÆاري خر�ه ما و�امة أ�مئة حصحها اليت املشOهترة nري
 جتد 9ٔنك حىت الناس بني مL«رش معروف الثالثة هؤالء وpديث عروة �ن وهشام وأ�معش مLصور pديث

 يف وجتدها كذg مسمل حصيح ويف عFن طريق nري طريق من نفسه البÆاري حصيح يف أ�pاديث هذه �امة
 إالطا� خشOية ولوال املصنفات من وnريها)  عFن شق%ق(  ش�¦ة 9ٔيب �ن �كر 9ٔيب مصنف ويف 9ٔمحد مسOند
 9ٔكتفي 9ٔنين nري أ��الم أ�مئة من �بعه من وبي»ت رواية رواية ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن عن البÆاري روا¶ت Eõرت

 �ن عFن ننصف 9ٔن بد وال به 9ٔصاب ما ٕاال Ì خيرج مل ف%كون عFن هبا انفرد واpدة �رواية ي�ٔيت ب�ٔن ´لتúدي
 يصحف اكن 9ٔنه والعسكري اخلطيب ذEره اõي هللا �كQاب العبث يتعمد اكن هل وننظر ش�¦ة 9ٔيب

 جيب اكن ؟ التصحيف هذا عنه حص هل:  السؤال ولكن القر9ٓن حفظه لعدم قصد بغري �كون ٕامنا والتصحيف
 ريم عن يتوقف 9ٔن ، وnريها ال»سخ ويف ا��ال ويف املسOيح áزول يف الثقات رواه ما �لك ®شكك ر�ل �ىل

 فقط Ì ت»سب اليت الروا¶ت 9ٔسانيد يف النظر ق¦ل القر9ٓن بتحريف ´السOتقامة وقQه يف احملدثون Ì شهد مسمل
 احلسن �ن محمد 9ٔ[ ما - ٦٤٢ السامع وi9ٔالق الراوي �ٓداب اجلامع يف اخلطيب قال التعمد دون التصحيف
 ، يوسف �ن محمد pدثين ، سعد 9ٔيب ا�ن 9ٔ[ ، عامر �ن العباس 9ٔبو 9ٔ[ ، العسكري 9ٔمحد 9ٔبو 9ٔ[ ، أ�هوازي

 فظل وابل يصهبا مل فٕان« :  يقر9ٔ  ، ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن مسعت:  قال ، السربي محمد �ن ٕاسامعيل pدثين:  قال
 من وهو p9ٔد يوثقه مل حمرتق شOيعي ر�ل عامر ا�ن العباس 9ٔبو»  ملكبني اخلوارج«  مرة:  وقر9ٔ :  قال ،» 

   مؤرخهيم

اَرقُْطِينّ  قال•   �ن وسلvن ش�¦ة، 9ٔيب �ن عFن عن �روي الاكتب، عامر، �ن هللا عبيد �ن 9ٔمحد العباس 9ٔبو: ا��
. ذg وnري ، »الطالبيني مقاتل« يف مصنفات وÌ شOيعًيا، واكن العز�ر، حبامر يعرف واكن وnريهام، شOيخ، 9ٔيب
 السOنة 9ٔهل حمديث بعض �ىل رواية يضع 9ٔن هذه واحلال ®س«¦عد فال. ١٧٥٢ صفúة »وا¦تلف املؤتلف«

يم شOبه 9ٔنه ج%داً  �9ٔمل 9ٔنين nري ٕا�راهمي �د[ن عقل ذهب �9ٔن 9ٔدري وال ، العقدية اخلصومة �اعي  9ٔمر يف 9ٔ
 �ن 9ٔمحد القايض [ ، احلافظ معر �ن �يل 9ٔ[ ، ا�لوي pامد 9ٔبو 9ٔ[ - ٦٤٣ اجلامع يف اخلطيب وقال إالسOناد

 وٕاذا» :  التفسري يف ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن �لينا قر9ٔ « :  قال ، احلسن �ن محمد أ�صهباين شOيخ 9ٔبو [ ، اكمل
 لينه القايض اكمل �ن 9ٔمحد« )  ج¦ار�ن بطشOمت بطشOمت وٕاذا: (  تعاىل قوÌ �ريد ، خ¦از�ن بطاسOمي بطاسOمي

 ثقة يف الطعن يف هذا م²ل �ىل ÁعBد ميكن وهل ، كتبه يف ل�س مبا حفظه من حيدث 9ٔنه وزمع ا�ارقطين
 اجلامع يف اخلطيب وقال املتعمد nري التصحيف �ىل حيمل حص لو اخلرب 9ٔن �ىل معني وا�ن 9ٔمحد �ليه 9ٔثىن

 يف كنا« :  يقول ، املنادي هللا عبيد �ن محمد مسعت:  قال ، اخلالل �يل �ن 9ٔمحد [:  اكمل ا�ن وقال - ٦٤٤
 ول�س 9ٔيضاً  اكمل ا�ن ف%ه وهذا»  هو سورة 9ٔي يف)  والقمل ن: (  فقال ٕالينا خفرج ، ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن دهلزي

 السورة امس حفظ �دم الر�ل هذا م²ل من ف�سOتغرب والك¦ري الصغري يعرفها ن وسورة تصحيف 9ٔي ذEر ف%ه
 9ٔ[ - ٦٤٦ اجلامع يف اخلطيب وقال القر9ٓن يف تصحيف 9ٔي فهيا ول�س ا��ابة eة �ىل مLه جرت هذه ولعل ،

 النخعي اكس �ن محمد �ن �يل القامس 9ٔبو [ ، ا�ارقطين احلسن 9ٔبو 9ٔ[ ، الواpد عبد �ن محمد احلسن 9ٔبو
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 eزمه فلام« :  التفسري يف ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن �لينا قر9ٔ :  قال ، اخلصاف هللا عبد �ن ٕا�راهمي [ ، القايض
 9ٔبو و�9ٔ 9ٔ[:  فقال ،)  9ٔخ%ه رpل يف السقاية جعل(  ٕامنا:  Ì فق%ل ،»  9ٔخ%ه ر�ل يف السف%نة جعل جبهازمه

 9ٔمحد نعمي 9ٔبو 9ٔ[ - ٦٤٧ 9ٔيضاً  اخلطيب وقال ´لكذب مهتم اكدش وا�ن عرفQه ما احلصاف«  لعامص نقر9ٔ  ال �كر
 ، احلرضيم هللا عبد �ن محمد مسعت:  يقول ، الطلحي حيىي �ن هللا عبد مسعت:  قال ، احلافظ هللا عبد �ن

 ´ب Ò Ìسور(  هو ٕامنا:  9ٔحصابه بعض Ì فقال ، [ب Ò ÌسOنور ب�هنم فرضب:  ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن قر9ٔ :  يقول
 �ىل حيمل حص ٕان وهذا عرفQه ما نعمي 9ٔيب وشOيخ»  بد�ة عند[ محزة قراءة ، محزة قراءة 9ٔقر9ٔ  ال 9ٔ[« :  فقال) 

 يدiل واحلروف �داً  صعبة فالقراءة خمتلفة العرص ذg يف الكQابة ظروف و9ٔن وخصوصاً  مQعمد nري تصحيف
 يف والتصحيف ، الروا¶ت مبقارنة يعرف ذÒ gس�ب كثري تصحيف احملدثني من وحصل بعض �ىل بعضها
 جعيباً  تفسرياً  اõهيب فرسها التصحيفات وهذه واخلاص العام حيفظه القر9ٓن ٔ�ن معدوم شOبه بل 9ٔقل القر9ٓن
 متريض ٔ�هنا)  iٔنه(  �د[ن حفذف" و9ٔ[ب �ب ولع�. د�ابة صاحب اكن فÀٔنه:"  قال ح%ث �د[ن اعمتده
 من لك بل ، التفسري هذا ٕاىل ®سOبق مل اõهيب 9ٔن مع وتعمداً  د�ابة ذg يفعل ش�¦ة 9ٔيب �ن عFن 9ٔن وجزم
 بتعمد مسلامً  �هتم 9ٔن Ì جيوز فك%ف القر9ٓن حيفظ ال الر�ل لكون املتعمد nري التصحيف �ىل أ�مر محل سOبقه

 كتاب �ىل حييل 9ٔنه والعجيب)  iٔنه( مهنا pذف -¯هيب لكمة �ىل يعمتد بل ، ب�Lة 9ٔدىن بال القر9ٓن حتريف
  ! مفقود كتاب وهو -Þارقطين التصحيفات

  .9ٔهـ  ªم الباحث َمع بعض التّعديالت 

  :كتَب أ�سOتاذ �يل ح%در : طعنُه يف اسامعيل �ن 9ٔيب 9ٔو®س : /نًيا 

pه: "قال اّ�ك
تور   رمبا: (  قال او®س ايب �ن اسامعيل ´ن اسOتدل و.  اسامعيل عن اروي ال: قال مسمل َجر�
 البÆاري عنه �روي مث هللا رسول عن ´لكذب يعرتف)  ف%ه خيتلفون امر يف املدينة الهل احلديث وضعت

!!"  

 إالمام ٕان ف¦العكس ، الناس بعقول اسOتخفافه �ىل يدل وهو ، حصيح nري وهذا:  -9ّٔي �يل ح%در  – 9ٔقول 
 من أ�ميان و ا��ن من الوضع اسOتحباب ´ب:  مهنا مواضع �دة يف ـ 9ٔو®س �ن اسامعيل عن روى مسمل
 هللا ريض والزبري طلúة فضائل من ´ب و إالمارة، كتاب من العذاب من قطعة السفر ´ب ، املساقاة كتاب
 النبالء ا�الم سري يف اõهيب Áمام قال فقد:  9ٔو®س ايب �ن ٕالسامعيل العلمية القمية [ح%ة من 9ٔما)  9ٔ . عهنام
 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل: ١٨١ ص ٢ ج التعديل و اجلرح يف الرازي قاÌ ما ايضا انظر و ٣٩١ ص ١٠ اجلزء
 أ�صبحي هللا عبد 9ٔبو الص�دوق احل�افظ إالم�ام ، �امر 9ٔيب �ن ماg �ن 9ٔو®س �ن هللا عبد �ن هللا عبد

 حفظه يف نقص �ىل زمانه يف وحمد�م املدينة 9ٔهل ع
امل واكن.  9ٔو®س 9ٔيب �ن امحليد عبد �كر 9ٔيب 9ٔخو ، املدين
 اõي هذا.  احلسن در�ة ٕاىل الصحيح در�ة عن pديثه لزحزح ، به اح�Qا الشOيÆني 9ٔن ولوال ، وٕاتقانه



 
٦١ 


ق�ه مرةً  حLبل �ن امحد ذEره.  به ب�ٔس ال:  حLبل �ن 9ٔمحد قال.  ف%ه عندي�  مقاماً  احملنة 9ٔمر يف قام:  قال و فوث
 ايب �ن اسامعيل:  فقال ؟ اليوم ´ملدينة من:  Ì ق%ل و حLبل �ن 9ٔمحد مسعت:  ز¶د �ن الفضل قال و. محموداَ 
²
%ـر ع�امل هو او®س
 ، العقل ضعيف ، ص�دوق:  معني ا�ن عن زهري �ن 9ٔمحد روى. هذا حنو 9ٔو ، ال
ع
ل
م ك
 pامت 9ٔبو وقال.  كتابه nري من يقر9ٔ  9ٔنه 9ٔو ، يؤديه 9ٔن يعرف وال ، احلديث حيسن ال 9ٔنه يعين.  بذاك ل�س

) (  الصدق) (  ثقة: (  او®س ايب �ن السامعيل العلمية القمية يه هذه.  مغفال واكن ، الص�دق حم�:  الرازي
 و) .ٕاتقانه و حفظه يف نقص) ( العقل ضعيف(  حنو 9ٔو)  غفلته(  �ىل نقده ٕامنا نقده من و ،) الك²ري العمل

:  ف¦الغ مرة وقال.  ضعيف:  ال»سايئ قال:  ف%ه اخQلفوا ممن بعض اõهيب �روي مث. ´لتفصيل هذا �ىل سOن�ٔيت
 ال غرائب iاÌ عن روى:  �دي �ن 9ٔمحد 9ٔبو وقال.  الصحيح يف 9ٔخQاره ل�س:  ا�ارقطين وقال.  بثقة ل�س
"  صاح¦ا واعمتده ، الرب ذاك ٕاىل وثب قد الر�ل:  اõهيب قال.  9ٔبيه من iري وهو ، p9ٔد �لهيا يتابعه

 9ٔقوى وهو ، العمل 9ٔوعية من فٕانه ، روى ما سعة يف تنغمر مLاكري و 9ٔفراد صاحب 9ٔنه ريب وال"  الصحيúني
 ل�س و. احلفظ يف نقص و ضعف ف%ه �لمه و ثقQه و صدقه �ىل 9ٔنه نقلنا مما ف%ت�ني. ا-ليث اكتب هللا عبد من

 اكشفني روا¶ت و 9ٔقوال من عنه �اء ما نذEر 9ٔن ب�ٔس ال و. ٕاطالقاً  الكذب 9ٔو احلديث بوضع اهتمه من هناك
 �دي ا�ن قال) ١:  ٣٧٩ ص ١ اجلزء Áعتدال مزيان يف قال:  ش�ٔنه يف �اءت اليت الروا¶ت)  ب..  فهيا ما
 �دي ا�ن ذEرها الرواية هذه. احلديث ®رسقان 9ٔبوه و هو:  يقول معني ا�ن مسعت:  حيىي ايب �ن امحد قال: 

 ا�راهمي قال ، ٣١٧ ص ١ اجلزء الر�ال ضعفاء يف الاكمل كتابه يف Ì `رمج قد و ، حيي ايب �ن امحد عن
 املروزي سلمة �ن النرض مسعت:  الضعفاء يف ا�واليب قال و) ٢. كذاب حيىي ايب �ن �كر ابو:  Áصهباين

 مزيان يف اõهيب Ì `رمج الروزي سلمة �ن النرض. وهب ا�ن مبسائل ماg عن حيدث اكن كذاب:  يقول
 ص ١٠ اجلزء النبالء ا�الم سري يف) ٣. احلديث يفQعل اكن: pامت ابو قال:  ٢٧ ص ٧ اجلزء Áعتدال

 موىس �ن محمد ذEر:  فقال ؟ 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل ال»سايئ ضعف مل:  -Þارقطين قلت:  الربقاين قال:  ٣٩٤
 ٕاسامعيل عن شOب�ب �ن سلمة Ì حىك 9ٔنه ال»سايئ يل حىك:  قال - خيصه ال»سايئ اكن ٕامام وهو - الهامشي

 �ن ٕاسامعيل مسعت:  سلمة يل قال:  قال حىت احلاكية يل حييك 9ٔن 9ٔداريه زلت مفا ، ال»سايئ توقف مث ، قال
:  الربقاين �كر 9ٔبو قال.  ب�هنم فv يشء يف اخQلفوا ٕاذا املدينة ٔ�هل احلديث 9ٔضع كنت رمبا:  يقول 9ٔو®س 9ٔيب

.  كتابه من وكت�هتا - pزنابه ا�ن يعين - الوز�ر:  قال ؟ موىس ا�ن عن هذا g حىك من:  -Þارقطين فقلت
 حفظه قà عن يعّرب  9ٔنه اخل.. احلديث 9ٔضع كنت رمبا:  نفسه عن او®س ايب �ن قول من فهم ال»سايئ ٕان:  نقول

 9ٔن يُعقل ال و ، خش�Qه عن تعبري فهو..  احلديث يضع فمين داiل ذÒ gس�ب اكن رمبا 9ٔنه �ر�ة ٕاتقانه �دم و
 هذه احلديث �لامء لكشف احلديث وضع قد فعال اكن لو بل. س�ب لغري بيان عيا[ نفسه ٕاhسان يفضح

 ما هذا و!  9ٔو®س ايب �ن اسامعيل من موضو�ة �رواية p9ٔد ي�ٔت مل و. هذا ا�رتافه اىل احQاجوا ما و الروا¶ت
 قد �كون 9ٔن خيىش ثقQه و صدقه �ىل 9ٔنه 9ٔي)  احلديث 9ٔضع كنت رمبا: (  قوÌ يف)  رمبا(  لفظة 9ٔيضا توحضه
 �ن اسامعيل فشك!!  احلديث يضع من <úال pاÌ فاكن ٕاتقانه و حفظه لنقص وeه nري �ىل احلديث روى
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 هذا من هو Ì ال»سايئ تضعيف 9ٔن يؤكد مما. روا¶ته من التحفظ يثري رمبا – صدقه �ىل – نفسه يف او®س ايب
• :  9ٔنه بدليل. الصحيح يف 9ٔخQاره ل�س: :  ا�ارقطين قول معىن هو و. يُقّوى قد 9ٔو ®سري ضعف 9ٔي الق¦يل

اً  ٕاال اجلرح يُق¦ل فال ، املهبم التضعيف يُق¦ل ال• . احلديث يضع:  عنه يقل مل و.  ضعيف:  عنه قال  9ٔي مفرس�
ً́  احلافظ اخلطيب عقد قد و ، ال 9ٔو جرح 9ٔهو ف%ه لُينظر س�¦ه بيان من بد فال ، الس�ب م¦ني (  كتابه يف ´

 ذEر من بد فال" .  �ارpاً  يصلح ال ما فذEر التعديل و اجلرح يف اسOُتفِرسَ  من 9ٔخ¦ار بعض"  يف)  الكفاية
 خيتلط ال حىت ، املهبم ´جلرح �ُكQفى فال. التعديل و اجلرح iرباء من تعديل �ارضه ٕاذا iاصة ، اجلرح س�ب
 بني �دا Eبري فارق فهناg!!  احلسن ´حلديث املوضوع احلديث خيتلط ال و ، مLه iري هو مبا الكذاب pال

 و صدقه مع nلطه و حفظه سوء Òس�ب �كون قد الراوي فضعف ، الكذاب 9ٔو -لúديث الوضاع و الضعيف
 توهني يف قوهتا تتفاوت اليت الضعف 9ٔسOباب فق و التعديل و اجلرح 9ٔهل عبارات تتفاوت gõ. 9ٔمانته

 هناك و -. الضعف 9ٔشد ضعيف مLه و -. ُحبسOنه ُحيمك �اكد حىت الضعف 9ٔ®رس الضعيف مفنه - :  احلديث
 �ليه يطلقون و ين�رب ال اõي الشديد الضعف هناك و -. ضعيفاً  ®سمونه هذا و التقوية يق¦ل اõي الضعف
 بني اõي اخلرب و. املوضوع �ليه يطلقون و ا¦تلق الكذب هو و أ�خس الضعف هناك و - . �دا ضعيف
 يتعلق أ�مر هنا و ، او®س ايب �ن السامعيل ال»سايئ تضعيف س�ب عن -Þارقطين الربقاين سؤال ، 9ٔيدينا
 لو و•  ؟ ´لوضع ا�رتافه تف%د �رواية التضعيف يفرس فك%ف شعر¶ت، و ب�ٔدبيات ال التعديل و اجلرح بعمل
 اõهيب، و معني �ن حيىي و pامت 9ٔبو و مسمل و البÆاري و حLبل �ن امحد عند معلوماً  لاكن الكذب pاÌ اكن
(  �ىل نقده ٕامنا نقده من و. ثقQه و صدقه �ىل اتفقوا هؤالء لك بل!  كذبه �ىل مQفقا مجيعاً  عندمه لاكن بل

 و اجلرح يف مصطلúات و مهنج Ì احملدث 9ٔن). ٕاتقانه و حفظه يف نقص) ( العقل ضعيف(  9ٔو)  غفلته
 ب�ٔس، به ل�س فالن: تقول ٕانك: معني ال�ن قلت: خ%مثة 9ٔيب �9ٔن قال:  م²ال مضبوطة و معروف يه و التعديل
 �كQب وال بثقة، هو فل�س ضعيف، هو: قلت وٕاذا. ثقة فهو ب�ٔس، به ل�س: g قلت ٕاذا: قال. ضعيف وفالن
 اسOتعمل هنا ومن ، أ�مانة و ا�قة يف مهنم ٕامعا[)  ثقة ل�س(  مصطلح nري)  كذاب(  مصطلح و. pديثه
 ل�س رواة عن فقال. حرص¶ ٕاحصاءا الرواة يف بعضهم 9ٔحصاها ، أ�مانة و ´�قة اجلرح مصطلúات ال»سايئ

 دق%ق اخQيار)  ضعيف(  -لفظ فاخQياره خ¦يث كذاب:  البعض عن قال و ، كذاب:  9ٓخر�ن عن قال و ثقة
 هللا صىل هللا رسول �ىل احلديث بوضع املعروفون:  ال»سايئ قول ، قلناه فv شك 9ٔدىن يقطع ومما• . مقصود

 ´لشام سعيد �ن ومحمد ، خبراسان سلvن �ن ومقاتل ببغداد، والواقدي ´ملدينة، حيىي 9ٔىب ا�ن 9ٔربعة وسمل �ليه
 9ٔهل �امل واكن: (  ف%ه قال ٕاذ اõهيب إالمام فهمه اõي هذا و. 9ٔو®س 9ٔيب �ن اسامعيل `رى كام مهنم ل�س و

 در�ة عن pديثه لزحزح ، به اح�Qا الشOيÆني 9ٔن ولوال ، وٕاتقانه حفظه يف نقص �ىل زمانه يف وحمد�م املدينة
 9ٔنه:  هو نفسه عن 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل ªم مفعىن).  ف%ه عندي اõي هذا.  احلسن در�ة ٕاىل الصحيح

 كام احلديث بت�ٔدية معرفQه �دم و حفظه نقص Òس�ب احلديث يضع من ش�ٔن ش�ٔنه �كون 9ٔن خيىش صدقه �ىل
.  بذاك ل�س ، العقل ضعيف ، صـــــدوق:  معني ا�ن عن زهري �ن 9ٔمحد رواه ما املعىن هذا يؤكد و. جيب
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 فٕانه gõ و. كتابه nري من يقر9ٔ  9ٔنه 9ٔو ، يؤديه 9ٔن يعرف وال ، احلديث حيسن ال 9ٔنه يعين:  اõهيب Áمام قال
 به ُحيدث ما �ىل Ì يُعّملِ  9ٔن و مهنا ي»Qقي 9ٔن Ì 9ِٔذن و ، كتبه -لبÆاري 9ٔخرج – او®س ايب �ن اسامعيل 9ٔي –

 الباري فQح مقدمة الساري هدي انظر حصيح ÒسOند جحر ا�ن هذا روى قد و.  سواه عام يُعرض و به لُيúدث
 Òش�ٔن البÆاري إالمام 9ٔن نذEر -لفائدة و. الصحيح ٕاال عنه ُخيرج مل البÆاري 9ٔن �ىل يدل هذا و. ٤١٠ ص

 احلديث كتب 9ٔحص كتابه جعل اõي هو رصني �لمي مهنج Ì ، ´لضعف فهيم اخQلف 9ٔو `ُلكم ا�õن الرواة
 9ٔن ٕاما -١:  فهو pاÌ خيتلف ´لضعف ف%ه املتلكم الراوي 9ٔن العمل 9ٔهل ذEر كام مهن�ه iالصة و ، الرشيف
 يف ُمضع�ف الراوي 9ٔن 9ٔو -٢. �ليه مردود ضع�فه َمن تضعيف و9ٔن ، التوثيق هو الراوي هذا يف الصواب

 ف%ه وافق ما Ì البÆاري ف%خرج ، pديثه ف%ق¦ل ا�ٓخر�ن الرواة ف%ه وافق ما 9ٔما ، فقط هبا يتفرد اليت أ�pاديث
 سلvن �ن وفضيل ، الطفاوي الرمحن عبد �ن ومحمد ، أ�نصاري محيد �ن 9ٔفلح: م²ل ، به تفرد ما ال ، الثقات
 ، pديثه العلامء ف%ق¦ل nريه عن روى ٕاذا 9ٔما ، معني شOيخ عن روى ٕاذا ُمضع�ٌف  الراوي 9ٔن 9ٔو -٣. اUمنريي
 9ٔن 9ٔو - ٤.  البناين /بت عن راشد �ن معمر: م²ل ، ف%ه املضعف الشOيخ عن روايته جيت»ب البÆاري ف�Qد

 �ن حصني: م²ل ، وتغريه اخQالطه ق¦ل عنه i9ٔذ مع�ن البÆاري Ì فريوي ، والتغري ´الخQالط ُمضع�ف الراوي
 ، أ�صول أ�pاديث من pديثا Ì ®َُسق مل البÆاري لكن ، ضعيف الراوي 9ٔن 9ٔو - ٥.  السلمي الرمحن عبد
 إالمام هو هذا.  معلق pديث يف 9ٔو ، به Á Ìس«شهاد 9ٔو 9ٓخر ٕاسOناد مQابعة به �ريد ٕاسOناد يف 9ٔورده وٕامنا

  .الصحيح املسOند اجلامع كتابه هو هذا و ، ا�ق%ق احملقق البÆاري اسامعيل �ن محمد هللا عبد 9ٔيب الك¦ري

  .9ٔهـ ªم أ�سOتاذ �يل ح%در 

  :كتب أ�خ 9ٔبو مع�ار الّسلفّي ÁسكLدرى : وِمن و�ه 9ٓخر 

 هللا عبد �ن هللا عبد 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل عن ومسمل البÆاري رواية ٕاشاكلية pل" 
 والرتمذي داود و9ٔبو مسمل وروي ومسمل، البÆاري عنه روي h9ٔس، �ن ماg إالمام 9ٔخت ا�ن املدين أ�صبحي

 مسع 9ٔنه شOب�ب �ن سلمة عن وروي بضعفه، القول و9ٔطلق Ì خيرج فمل ال»سايئ 9ٔما. عنه ر�ل عن ما�ه وا�ن
 �ن حييي وقال. ب�هنم فv شئ يف 9ٔخQلفوا ٕاذا املدنية ٔ�هل احلديث 9ٔضع كنت رمبا: يقول 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل

 يف حزم ا�ن وقال. كذاب 9ٔو®س 9ٔيب ا�ن: املروزي سلمة �ن النرض وقال. Òشئ ل�س �كذب خملط: ف%ه معني
 احلافظ وقال. احلديث يضع اكن 9ٔو®س 9ٔيب ا�ن 9ٔن: محمد �ن سOيف pدثين: قال أ�زدي الفQح 9ٔيب عن" احمليل"

 مث شOب�¦ته يف ٕاسامعيل عن اكن هذا ولعل: السابقة أ�قوال نقل 9ٔن بعد)" ١/٢٧٣( اUهتذيب" يف جحر ا�ن
 شارك اõي pديثه من الصحيح ٕاال عنه 9ٔخر�ا 9ٔهنام يظن فال -ومسمل البÆاري 9ٔي– الشOيÆان و9ٔما انصلح،

 شارك ما احلديث يضع لكذاب الشOيÆان خيرج 9ٔن ®سوغ Eيف ٕاذ نظر ف%ه ال§م وهذا: قلت اهــ. الثقات ف%ه
 ي»¦غي 9ٔنه: والصواب!! الثقات؟ ف%ه شارEوا ما والوضا�ني الكذابني من لغريه خير�ا مل وملاذا!! الثقات؟ ف%ه

 من ªً  اكن وٕان �ليه، وث�ت ´لكذب فعالً  اتصف من وبني) �ليه يث�ت ومل( ´لكذب اهتم من بني التفريق
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 فعًال، الكذب �ليه وث�ت الوصف ف%ه حتقق قد الكذاب 9ٔن خيفي ال اكن وٕان. اجلرح 9ٔوصاف من الوصفني
 هل: هنا يتوجب اõي والسؤال الكذب، �ليه يث�ت ومل الوصف هذا ف%ه يتحقق فمل ´لكذب املهتم خبالف

 الكذب ف%ه يتحقق مل 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل 9ٔن: واجلواب ال؟ 9ٔم الكذب ف%ه حتقق 9ٔو®س 9ٔيب �ن ٕاسامعيل
 9ٔنه طالب 9ٔبو عنه نق� فv 9ٔمحد اكٕالمام بعضهم، و�دÌ بل `كذيبه، �يل يتفقوا مل والتعديل اجلرح 9ٔمئة 9ٔن بدليل

 وال احلديث، حيسن ال 9ٔنه: يعين– بذاك ل�س العقل، ضعيف صدوق: خ%مثة 9ٔيب ا�ن وقال. به ب�ٔس ال: قال
 pديثه �كQب: 9ٔي– مغفالً  واكن الصدق، حم�: pامت 9ٔبو وقال. -كتابه nري من يقر9ٔ  9ٔو يؤديه، 9ٔن يعرف

 وقد pديثه، ٕاخراeام ومسمل البÆاري �يل ِعيبَ : احلامك وقال. �ُرد�  9ٔو nريه، يوافقه 9ٔن ٕاال به جيتح وال لٕالعتبار
. كذاب: قال فٕانه شاذان، �ن سلمة �ن النرض: 9ٔعين نفسه تعديل يف كف%ل ٕايل حيتاج من ومغزه معًا، به اح�Qا
 �هتم اكن: ا�ارقطين وقال)". ٦/١٦٠( ا-لسان!! "احلديث يفQعل اكن: pامت 9ٔبو عنه قال: النرض عن قلت
 وقال ضعيف،: قال مفرة: ف%ه 9ٔقواÌ اخQلفت فقد معني �ن حييي و9ٔما)". ١/١٦١( ا-لسان. "احلديث بوضع

 ل�س العقل ضعيف صدوق ٕاسامعيل: مرة وقال Òشئ، ل�س �كذب خمتلط: مرة وقال احلديث، ®رسق: مرة
،gاره ال: ا�ارقطين وقال. به ب�ٔس ال: مرة وقال بذQما واحلق. الصحيح يف 9ٔخ Ìهيب احلافظ قاõسري" يف ا 
 صاحب 9ٔنه ريب وال الصحيúني، صاح¦ا واعمتده الِربّ  ذاك ٕايل وثب قد الر�ل": ٣٩٥- ١٠/٣٩١ أ��الم

: 9ٔيضاً  وقال. ا-ليث اكتب هللا عبد من 9ٔقوي وهو العمل، 9ٔوعية من فٕانه روي، ما سعة يف تنغمر ومLاكري 9ٔفراد
 لزحزح به، اح�Qا الشOيÆني 9ٔن ولوال وٕاتقانه حفظه يف نقص �يل زمانه يف وحمد�م املدينة، 9ٔهل �امل واكن

 هدي" يف جحر ا�ن احلافظ وقال اهــ. ف%ه عندي اõي هذا احلسن؛ در�ة ٕايل الصحيح در�ة عن pديثه
 البÆاري Ì 9ٔخرج وال pديثه، خترجي من �كرثا مل 9ٔهنام ٕاال الشOيÆان به احQج)": ١٠٢٣ ،٢/١٠٢٢( الساري

 البÆاري مLاقب يف وروينا: قال مث.... البÆاري Ì 9ٔخرج مما 9ٔقل Ì ف�ٔخرج مسمل و9ٔما pديثني، سوي به تفرد مما
 به، ليúدث به، حيدث ما �يل يُعملّ  و9ٔن مهنا، ي»Qقي 9ٔن Ì و9ٔذن 9ٔصوÌ Ì 9ٔخرج ٕاسامعيل 9ٔن: حصيح ÒسOند

 و�يل 9ٔصوÌ، من كتب ٔ�نه pديثه، حصيح من هو عنه البÆاري 9ٔخر�ه ما ب�ٔن مشعر وهو سواه، عام ويعرض
 nريه، ف%ه شاركه ٕان ٕاال وnريه، ال»سايئ به قدح ما �9ٔل من الصحيح يف ما nري pديثه من Òشئ حيتج ال هذا

 الكذب، يتعمد ال صدوق 9ٔنه 9ٔمره من الظاهر بل ٕاهتامه، �يل يتفقوا مل أ�مئة 9ٔن: يت�ني تقدم مما اهــ. ف%ه ف%عترب
 ب�ٔشOياء 9ٔحصابه ساEر عن وينفرد الومه يف ف%قع أ�pاديث رواية يف حفظه �يل يعمتد واكن احلفظ ضعيف ولكLه

 من قوي 9ٔصوÌ، حصة من وت�ٔكد nريه، حبديث pديثه واعترب نفسه يف صدقه ٕايل نظر مفن عندمه، ل�ست
 وهن غرائبه وكرثة حفظه ضعف ٕايل نظر ومن. وnريمه الشOيÆان فعل كام Ì، وروي pديثه من وانتقي 9ٔمره،

 تò واسOتكرث الصدق �انب عنده ضعف من و9ٔما الصحيح، يف 9ٔخQاره ال: ا�ارقطين قال كام 9ٔمره من
 p9ٔاديث يف 9ٔخط�ٔ  صدوق": التقريب" يف احلافظ قال وõا وnريه، اكل»سايئ ´لكذب رماه واس«Lكرها الغرائب

 ٢٢١( البÆاري يف وÌ. انتقاءً  pديثه من 9ٔخر�ا فقد ومسمل البÆاري فع� ما: ف%ه والصواب. حفظه من
  ."ه ٢٢٦ -هللا رمحه– تويف ،)p9ٔاديث ٧( مسمل حصيح يف وÌ) مQابعة ٨ pديث،



 
٦٥ 

  9ٔهـ ªم 9ٔبو مع�ار ÁسOنكدرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى {    }أنتـه
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الم :  ُملَحق ال وáزول ��ىس �ليه الس�   : بعُض أ�pاديث الّصحيúة يف اّ���

 يزنلَ  9ٔن لُيوشكن�  ، بيِده نفيس واõي: " َعن 9ٔيب هر�رة ريض هللا عنُه ، قاَل الّرسول صّىل ُهللا �ليه وسّمل  
 يق¦َ�  ال حىت املالُ  ويف%ُض  ، اجلزيةَ  ويضعُ  ، اخلزن�رَ  ويقQلُ  ، الصليبَ  ف%كرسُ  ، مقسًطا حمكًا مرميَ  ا�نُ  ف%مك

  ."p9ٌٔد 

رواُه الُبÆارّي وُمسمل يف حصيحهم
ا ويف حصيح ا�ن ح¦ّان و�امع الّرتمذّي ويف ُمسOند إالَم
ام 9ٔمحد ا�ن 
ِد  نن الُكربى -لبهيقي ، وا-لّفظ -لُبÆارّي ، َمع تعد� 
ل ويف ُسِنن ا�ن ما�ه ويف املُسOتدَرك ويف الس�¦Lح

 .املطارق وأ�سان%
د 

 ، ف%مك مرميَ  ا�نُ  áزل ٕاذا 9ٔنمت Eيف: َعن 9ٔيب ُهر�رة ريض هللا عنه ، قاَل الّرسول صّىل هللا �ليه وسّمل  – ٢
  "  . مLمك وٕاماُممك

ِد املطارق  رواُه الُبÆاري� وُمسمل يف حصيحهم
ا ويف حصيح ا�ن ح¦ّان ، وا-لّفظ -لُبÆارّيِ ، َمع تعد�
  .وأ�سان%
د 

  

ِ  َعْبدِ  َعنْ  - ٣ َر، �ْنِ  ا�� ِ  َرُسولَ  ç9ن�  ُمعَ  فٕاذا ، ´لكعبةِ  9ٔطوُف  َرç9يْ«ُِين  [مئٌ  9ٔ[ بLْ�ََا: " قَالَ  َوَسمل�َ  �َلَْيهِ  هللاُ  َصىل�  ا��
ْبطُ ، 9َٓدمُ  ر�لٌ  َOْعرِ  س  فَذَهْبُت  ، َمْرَميَ  ا�نُ :  قالوا ؟ هذا َمن:  فقلُت  ، ماءً  ر9ُٔسه يَْنِطُف  ، َرُ�لَْنيِ  بنيَ  ، الش�

ميٌ  ç9ْمحَرُ  ر�لٌ  فٕاذا ç9لْتَِفُت  ِOْعَورُ  ، الر9ِٔس  َجْعدُ  ، َجسç9  ِ، الُيْمَىن  الَعْني  �نiٔ ؟ هذا َمن:  قلُت  ، طاِف%َةٌ  ِعنََبةٌ  َعْينَه 
الُ  هذا:  قالوا �� َهبًا به الناِس  ç9ْقَرُب  ، ا�� َOقََطنٍ  ا�نُ  ش"  

 وا-لّفظ ، وnريمه ماg موّط�ٔ  ويف 9ٔمحد ُمسOنَد ويف ح¦�ان ا�ن حصيح ويف حصيحهم
ا يف وُمسمل الُبÆاري�  رواهُ 
  . -لُبÆاريّ 

  

  

Qَه 9ٔنذرَ  وقد ٕاال نيبٍّ  من ما: " -ص  –َعن h9ٔس �ن ماg َعن الّرسول  - ١ �ه 9َٔال  الكذاَب  أ�عورَ  9ٔم� ن
í
 9ٔعورٌ  ا

�مك وٕان�   "ر ف ك َعْي»َْ%ه بني ومكQوبٌ  ب�ٔعورٍ  ل�س ر�

  .رواُه ُمسمل و9ٔيب دواد والّرتمذي وا�ن ح¦�ان وnريمه ، وا-لّفظ  ملُسمل  
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 هللا �ىل ف�ٔثىن الناس، يف وسمل�  �ليه هللاُ  صىل�  النيب قام مث: " -ص –َعن ا�ن ُمعر ، َعن الّرسول  - ٢
، هو مبا اَل، مث 9ٔهُ�ُ ��  نوحٌ  9ٔنَْذَره لقد قومُه، 9ٔنَْذَرهُ  قد ٕاال نيب من وما ، ì9نِْذُرُمكوهُ  ٕاين: (  فقال ذEَرا��

 .") . ب�ْٔعَورَ  ل�س هللاَ  و9ٔنْ  9ْٔعَوُر، 9ٔنه تعلمون:  لقَْومهِ  نَيب'  يَيُقْ�ُ  مل قوًال  ف%هِ  لمك س�ٔقولُ  ولكن قومُه،
  .رواُه الُبÆارّي وnريه 

 القربِ  و�ذاِب  القربِ  وفQنةِ  الن�ارِ  و�ذاِب  الن�ارِ  فQنةِ  من بكَ  9ٔعوذُ  ٕاّينِ  ا-ل�هم� : "   -ص–َعن الّرسول  - ٣
�هم�  الفقرِ  فQنةِ  ورشِّ  الغىن ِفQنةِ  ورشِّ  الِ  املسOيحِ  فQنةِ  رشِّ  من بكَ  9ٔعوذُ  ٕاّينِ  ا-ل ��  قليب اغسل ا-ل�هم�  ا��
دِ  الث�لجِ  مباءِ  hِس  منَ  أ�بيَض  الث�وَب  نق�%َت  كام اخلطا¶ منَ  قليب ونّقِ  والَربَ  خطا¶يَ  وبنيَ  ب�ين و´�د ا��
 ."واملغرمِ  وامل�ٔمثِ  الكسلِ  منَ  بكَ  9ٔعوذُ  ٕاّينِ  ا-ل�هم�  واملغرِب  املرشقِ  بنيَ  ´�دَت  كام

 

رواُه الُبÆارّي ومسمل و9ٔيب داود والّرتمذّي وا�ن ما�ه وا�ن ح¦�ان وال»ّساّيئ والبهيقي وُمسOنَد 9ٔمحد ، وا-لّفظ 
  .-لُبÆارّي َمع تعّدد املطارق وأ�سانيد 

  

  .ُجزء صغري فقط ِمن مrات أ�pاديث الّصحيúة واحلسOنة وهذه 
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  :الفهـرس 

مة    ٢... ُمقّدِ

د� �ََىل اخلُطبة    ٤... الــر�

  ٣٩...  iاِتمة

ال  عن: ُملَحق    ٤٣... توا`ر عق%دة اّ���

ال : ُملَحق  به و9ٔسOئà 9ٓخرى حول اّ��� ُO٤٦... ش  

�مك ل�س ب�ٔعور : ُملَحق    ٤٨...  حول pديث ر�

د� �ىل ُخطبة عودة � : ُملَحق  الم الــر�   ٥٦... �ىس �ليه الس�

  ٥٧... نقد طعِن اّ�ك�تور الكرمي ببعض شOيوخ الُبÆارّي : ُملَحق 

  ٦٦... بعض أ�pاديث الّصحيúة : ُملَحق 

  

دِ اللَّه    تمَّ بحم

 �	�א����	����א����!� ��	�א� �

"#�$##	%�&'(�)*�
  ـه ١٤٣٦

  مــ ٢٠١٤

 

 


