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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ورضي هللا عن أصحابه الربرة امليامني، وعن  ،والصالة والسالم على خامت النبيني ،احلمد هلل رب العاملني
 ء املسلمني املخلصني.علما

" نشر دار "البخاري: أسطورة انتهتيدفعين إىل كتابة هذه الوقفات مع كتاب األستاذ رشيد إيالل املعنون 
أين الحظت يف ثنااي كتابه أنه يظهر االحرتام للقرآن الكرمي ولنيب اإلسالم حممد صلى هللا عليه  -الوطن ابملغرب 

ا ببذل اجلهد يف نصح أخي يف وهلذا أجد نفسي ملزم   ،حيقد على اإلسالم اليس كافر   ،وسلم، فأتوسم أنه مسلم
وليس الكتاب إال مثال جلهود أعداء اإلسالم يف حماربة اإلسالم، ابلتشكيك يف السنة  ،اإلسالم ويف اإلنسانية

عون االعرتاف فهم يد   ،"القرآنيني"ـوإين ألعجب من تسميتهم ب ،النبوية، واقتصار االعرتاف على القرآن الكرمي
ا ال ِذينا آاماُنوا أاِطيُعوا اَّلل ا ﴿  ابلقرآن الكرمي، ولكنهم يف احلقيقة يعصون ما أمر هللا به، فاهلل أيمران بقوله تعاىل: ايا أايُـّها

ٍء فـاُردُّوُه ِإىلا اَّللِ   ِر ِمنأُكمأ فاِإنأ تـاناازاعأُتمأ يف شايأ امأ اِخِر واأاِطيُعوا الر ُسولا واأُوِل األأ ُتمأ تـُؤأِمُنونا اِبَّللِ  واالأيـاوأِم اْلأ واالر ُسوِل ِإنأ ُكنـأ
ساُن أتاأِويال   فهذه الفئة ال تقتصر على معصية الرسول، ولكن ال يعرتفون  ،[59سورة النساء: ] ﴾ ذاِلكا خاريأٌ واأاحأ

 .أبوامره أصال  
ي من املصادر املقدسة يف اإلسالم اليت حتدد ومن املعلوم عند املسلم الذي بلغ سن الرشد أن السنة النبوية ه

وإين ألعجب أشد العجب ممن  ،امصريه يف احلياة األبدية، وأن صاحب السنة شخصية مقدسة عند املسلمني حق  
سيما من مواطين البلد  يدعون أن كيل ما يقارب املائة شتيمة قذرة ألعز األشخاص واألشياء عند اْلخرين، وال

 أرجو أن يسأل املنادون حبرية التعبري واملدافعني عنه:  ،تعبريالواحد من حرية ال
هل من حرية التعبري أن يشتم اآلخرون أمه وأابه وزوجته وبناته، ويتهمهم يف مصداقية كالمهم  -1

 عن شرفهم؟ 
أال يدركون أن هذا احلد من احلرية ينشر احلقد بني مواطين البلد الواحد متعدد االنتماءات،  -2

ر ِّض على   األعمال اإلرهابية؟وُيح
  عن التشريع اإلسالمي. إن اإلنسان العاقل يرفض ذلك، ويدرك أن القوانني حىت الالدينية ترفض ذلك فضال  

كما يدفعين إىل إعداد هذه الوقفات حتصني طلبة العلم من املؤامرات اليت حييكها أعداء اإلسالم واحلق 
ئس سهلة ملثل هذه املؤامرات هم الذين يغرقون أنفسهم يف وقد الحظت أن أكثر الذين يقعون فرا ،واإلنسانية

 الثقافة الغربية، دون حتصينها ابملعلومات الكافية عن دينهم الذي حيدد مصريهم يف احلياة األبدية.
وهللا وحده يعلم حقيقة نية املؤلف يف أتليفه هذا الكتاب الذي يبدو من قراءته أنه يهدف إىل هدم اإلسالم 

 ملصدر الثاين لإلسالم.ابلطعن يف ا
ويتوب عليهم ويغفر، إن كانت نيته سليمة،  ،وأسأل هللا الرمحن الرحيم أن يهديه ومن يؤيده إىل الصواب 

 وإن كانت أخطاؤه املنهجية جسيمة يف التعامل مع نيب اإلسالم وسنته وعلماء املسلمني.
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حهم بني ويفضا  ،يكشف حقيقته ومن يؤيده أن -وأسأل هللا العظيم املتكرب اجلبار إن مل تكن نيته سليمة 
وذلك إذا كان ما كتبه  ،ذيقهم املذلة واهلوان يف الدنيا قبل اْلخرة، وأن جيعلهم عربة ملن يعتربالعاملني، وأن يُ 

  ألعداء دين رب العاملني، ويلحق مهم أمثاله.أو كان ذيال   ،لالسرتزاق خبدمة أعداء اإلسالم حملاربة اإلسالم
االنتباه أن املؤلف يُعربِِ بطريقة واضحة ابلعربية عن حقده على السنة النبوية، والعلماء الذين ومما يلفت 

 بلغة عربية جيدة عن منهجه الذي يقتصر على العقل البشري احملدود حملاكمة النصوص ويعربِِ  ،جهدوا يف خدمتها
 ر القليل على الكل الغزير. تعميم الناد :أي ؛ عن منهجه املعكو  بلغة فصيحةكما يعربِِ   ،املقدسة

 إجيابيات الكتاب:
هه، وذلك جبمع األخبار غري املوثقة يف الغالب، ا لتأييد توجُّ ا ملموس  ا أن املؤلف بذل جهد  يبدو واضح   :أوال  

ب عند العقالء واملختصني يف املوضوع يصوترجيحها على األخبار املوثقة، وبرتجيح الفهم اخلاطئ على الفهم امل
 تب فيه.الذي يك
 أوافق املؤلف يف بعض النقاط اليت طرحها، ومنها:  :ااثني  

سيما  ميل كثري من املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية إىل الرتديد، بدون أتمل كاف فيما يرددونه، وال (1
 يف العصور املتأخرة. 

 ة. ثل إال نسبة صغري وجود أحاديث أو رواايت يرفضها نقد املنت، ولكنها يف العموم ال تُ  (2

 وجود ثناء مبالغ فيه لبعض العلماء، وإن كانت قليلة.  (3

 "اإلمجاع" للتأييد أو الرفض.ـخطأ االستشهاد ب (4

 وجود أخطاء يف فهم بعض النصوص اجملردة عن سياقاهتا املباشرة وغري املباشرة. (5

 منهج احلوار واملناقشة:
النقلية املقدسة وغري املقدسة، أو األدلة  من الواضح أن املؤلف ال يستقر على مبدأ حمدد يف استعمال األدلة

وهلذا قررت االستعانة ابألدلة الفطرية اليت يدركها الطفل العاقل  ،العقلية، فهو ينتقي منها ما يؤيد احنرافه الفكري
  عن املتخصصني. وعامة النا ، فضال  

 وسأركز حواري معه على النقاط التالية:
حلكم على مصداقية النصوص املقدسة واألخبار املاضية، وتعميم منهج املؤلف يف حتكيم عقله يف ا – 1

 ا على الصواب الغزير.األخطاء القليلة جد  
معصية هللا فيما أمر ابإلساءة إىل النيب الكرمي، وأصحابه الربرة، وكيل الشتائم والعبارات اليت ختالف  - 2

 زة.اْلداب القرآنية للسنة، وعلومها وعلماء املسلمني بكثافة ابر 
احلرص على نقل ما يؤيد خياله وحقده بتجاهل ما بذله علماء األحاديث النبوية من جهود يف احلفاظ  – 3

 مها وحتقريها.تأ على املصدر الثاين لإلسالم، إال أن يوردها للسخرية منها وشا 
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فهم اخلاطئ ب الذي يعارضه، وإن كان اليصاحلرص على ترجيح الفهم اخلاطئ الذي يؤيده على الفهم امل – 4 
 أو حتريف النص أو التزييف. ،يرتكز على القصور يف الفهم

 التعريف ابملصطلحات الرئيسة يف علوم احلديث. – 5
دهم ابستعراض شامل للكتاب يغين عن قراءته، مسنودة أبمثلة موثقة بصفحاهتا يف ولتوفري جهد القراء سأزوِِ 

 الكتاب، بني قوسني حبرف "ص" ورقم الصفحة.
وحيق به احلق، ويهدي به الضالني،  ،وأن يبارك فيه، ويزهق به الباطل ، أن يتقبل هذا اجملهودوأسال هللا

سهم يف نشره، وأن جيعله يف ميزان حسناته يوم ال ينفع ن يُ سن مثوبة ما كما أسأله تعاىل أن حيُ   ،وحيصن به املهتدين
 مال وال بنون.

 د سعيد إمساعيل صيين
  www.saeedsieny.net 

 هـ1442ربيع الثاين  1  
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 :مالحظات على املناهج الرئيسة
وهي ترتكز على حتكيم العقل البشري القاصر، وتعميم النزر  ،اهناك مالحظات منهجية، ومنها اخلطرية جد  

 النادر على الكثري الغزير.
 منهج عقالين حبت يرفض النقل الشفوي:

يز بني احلق والباطل، دون حاجة إىل املعلومات ا يُ على أن يكون حكم   املؤلف أن العقل البشري قادرٌ يعتقد 
فهي تتمثل يف  ،وجيهل أن وسائل إدراك اإلنسان اخلمسة للواقع انقصة عند اإلنسان ،الدقيقة والصحيحة الكافية

يضاف إىل ذلك أن العقل ال  ،تفوقه فيهاومن احليواانت ما  ،حاسة البصر، والسمع، والشم، واللمس، والتذوق
ا، إذا مل يستعن مبا ينقله من خربات قيمة له كبرية حىت يف حل املشكالت اليت يواجهها اإلنسان احملدودة يومي  

لع على جتارمهم أو يف عصره )تراكم مكاين(، واط   ،اْلخرين، سواء أكانوا ممن عاشوا يف املاضي )تراكم زمين(
 وخرباهتم. 

 ، مثال  بارة أخرى، فإن اإلنسان العاقل ال يستغين عن مصادر املعرفة الفطرية والنقلية، سواء مت نقلها شفواي  وبع
وال يستغين عن املصادر العقلية اليت  ،أو قرأها مما هو متوفر كتابة أو مسعها مسجلة ،عن أفراد أسرته يف املنزل

 قواعد )انظر مثال   ؛)جتاربه الشخصية( مع الواقع الذي يعيشه دركه حواسه اخلمس يف التعامليعتمد فيها على ما تُ 
ومع هذا فإن حاجته إىل املعلومات املنقولة  ،أساسية يف البحث العلمي يف اإلنرتنت، الفصل، الباب األول(

 ا. راشد  ويكفي أن يتأمل العاقل نفسه منذ مرحلة الوالدة إىل أن يصبح إنساان   ،أعظم
طط يف احلكم عندما ال تتوفر له وهو أميل إىل الش   ،ؤهل إلصدار احلكم يف الغيبياتوهلذا فإن العقل غري م

وما خيرج من امللة  ،ا ترتاوح بني ما يثري السخريةاملعلومات الصحيحة الكافية، فاالحتمال كبري ألن يصدر أحكام  
 ا. إن كان مسلم  

يتوهم أن هللا حفظ  -حفظ القرآن الكرمي ووسائله وجهله بطريقة  ،ويبدو أن املؤلف لعدم علمه ابحلقيقة السابقة
وال  ،عه يف جملد واحد يف خالفة أيب بكر الصديق، وتوحيده يف خالفة عثمان بن عفانالقرآن الكرمي فقط جبمأ 

، وحلقات حتفيظه ومدارسه هو السند األسا  يف تيدري أن النقل الشفوي املتواتر عرب القراء واملختصني الثقا
رها رب العاملني، مثل فرض تالوة أجزاء منه يف وذلك إضافة إىل الوسائل األخرى اليت سخ   ،قرونحفظه عرب ال

)أصل التفسري، الفصل  ؛الصلوات املفروضة، واحلث على حفظه عن ظهر غيب، وعلى تالوته بصورة مكثفة
 .األول(

خر عرب القرون األربعة عشر، حىت آص  من خمتص إىل خمتفاملؤلف يرفض السنة النبوية اليت نقلها العلماء شفواي  
سيما سلسلة األسانيد وما يرتبط مها، مثل علم  وصلتنا، ويرفض بعنف قيمة علوم احلديث وعلماء احلديث، وال

ا إىل العقل البشري القاصر وغري املسنود فُيكذِِب نصوص األحاديث النبوية، مستند   ،الرجال، وعلم اجلرح والتعديل
حيث يقول أبن  ؛ يرفض املؤلف األحاديث النبوية املوثقة ابألسانيدا عقله مثال  ومستخدم   ،ابملعرفة الكافية

أضح ومستفز مع قوله تعاىل يف سورة  وبشكل ، ومضموان  "أحاديث فضل بعض من خلق هللا تتعارض شكال  
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ٍر واأُنـأثاى واجاعالأ ﴿  احلجرات: نااُكمأ ِمنأ ذاكا لاقأ ا الن اُ  ِإان  خا راماُكمأ ِعنأدا اَّللِ  ايا أايُـّها نااُكمأ ُشُعواب  واقـابااِئلا لِتـاعااراُفوا ِإن  أاكأ
ِبريٌ  ويصفها  ،ال العرب وقريش  ضِِ ، فهو يسخر من األحاديث اليت تُف[13]احلجرات:  ﴾ أاتـأقااُكمأ ِإن  اَّلل ا عاِليٌم خا

 ة آفة وجنت على املسلمني. وذلك ألهنا تفضلهم، ويربر به القول أبن األحاديث النبوي ؛ابألساطري
ا من عباده على آخرين، ومن ذلك تفضيله بين ل يف القرآن الكرمي كثري  وال يدري املؤلف أن هللا قد فض  

ُكأما واالنـُّبُـو ةا وارازاقـأنااُهمأ مِ ﴿  حيث يقول تعاىل: ؛العاملنيإسرائيل على  نا الط يِِبااِت وافاض لأنااُهمأ والاقادأ آاتـايـأناا بايِن ِإسأراائِيلا الأِكتاابا وااحلأ
 ﴾ عالايأُكمأ واأايِنِ فاض لأُتُكمأ عالاى الأعاالاِمنيا  ايا بايِن ِإسأراائِيلا اذأُكُروا نِعأمايِتا ال يِت أانـأعامأتُ ﴿ و ،[16اجلاثية: ] ﴾ عالاى الأعاالاِمنيا 

 [.122البقرة:]
ا على رفض السنة النبوية، مقتصر   قدمهية السند ويرفضه، فاملؤلف يتجاهل النقل الشفوي وألام ا كان والسؤال: 

هل سيطبق املنهج نفسه ر شتائمه للمصدر الثاين لإلسالم ولعلماء املسلمني الذين خدموه، ليربِِ  ؛العقل القاصر
عقله" "ـوهل سيتجرأ املؤلف ويطعن ب ، كما فعل مع األحاديث النبوية املوثقة ابلسند؟على كالم هللا العزيز اجلبار

مث ملاذا هذا احلقد الدفني على العرب وقريش وبين هاشم،  يف مصداقية اْلايت القرآنية اليت ال يستوعبها؟
 وأصحاب حممد عليه الصالة والسالم؟
 ،السلطة واملال واجلاه والذكاء :ا، مثليدرك أن التفضيل قد يكون وراثي   ،إن من لديه احلد األدىن من الذكاء

ت ومسؤوليات جتاه من يتصف به نفسه، وجتاه اْلخرين، وحياسب اإلنسان على حسن أو سوء ويرتتب عليه تبعا
وهذا الفضل  ،نه غري موروثإ :أي ؛نيه اإلنسان بعرق جبينه وابجتهادها جيا وقد يكون الفضل مكتسب   ،استثماره

املوروثة يف امليزان إال إذا وال تدخل الصفات  ،والتميز هو املعيار املعتمد عند رب العاملني عند حماسبة عباده
ح كفة أحد الطرفني ،تساوت امليزات املكتسبة راماُكمأ ِعنأدا اَّللِ  أاتـأقااُكمأ ﴿  لقوله تعاىل: ؛فرتجِِ ]احلجرات:  ﴾ ِإن  أاكأ

13]. 
وفات على املؤلف خطورة االقتصار على املنهج العقلي يف إثبات مصداقية األخبار املاضية ابلرواية الشفوية، 

وما تضمنه من سيل األكاذيب والبهتان، والشتائم للسنة النبوية  ،أنقل له تعليق أحد الذين اطلعوا على كتابهف
 ولعلماء املسلمني. 

ا أن سلسلة ا التوثيق ابلنقل الشفوي: يبدو واضحً مستبعدً  ، العقل البشري البحتيقول املعلق مستعماًل 
فيها عرق إبليس أو أحد أعوانه من  ، لقد اندس  نسب املؤلف إىل آدم عليه السالم، ليست خالصة

 الشياطني.
ويرفض النقل الشفوي  ،وهذه الفرضية تنطبق على كل من يقتصر على العقل يف حتديد مصداقية األخبار املاضية

 ،يةسيما إذا كانت طريقة النقل مقيدة بضوابط صارمة مناسبة للعلوم اإلنسان للمعلومات عرب األجيال املتعاقبة، وال
به درجة أدائه للفروض وجتنُّ  :أي ؛من حيث درجة األمانة يف النقل )العدالة( ؛ومثاهلا التأكد من كفاءة الناقل

 للمحرمات، ومن حيث قدراته العقلية، وعلى رأسها قوة احلفظ.
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 وبصرف النظر عن وجود هذا االحتمال أو ،اوأان واثق أن املؤلف يرفض تطبيق منهجه هذا عليه هو شخصي  
فالعمدة يف هذه املسألة هي سلسلة  ،ا ال أوافق على تطبيق هذا املنهج يف أي حالة من احلاالتعدمه، أان شخصي  

 حيث ينقل والد املؤلف عن جده، وجده عن جده. ؛سيما الثقات الرواة، وال
وية املوثقة وما يصدره من أحكام على الرواايت الشف ،والسؤال: هل يدرك املؤلف خطورة ما يسجله يف كتابه

ورواهتا، ومن يعملون على احلفاظ على مصداقيتها وتنقحيها عرب القرون؟ إن كان يدرك، فهذا املنهج الذي يعتمد 
 ،وإن كان ال يدري ،ألنه يربر به الكفر ابملصدر الثاين لدين رب العاملني ؛عليه يوشك أن يؤدي به إىل الكفر ابهلل

 فاملصيبة أعظم. 
 ،ذا يعكس حقيقة موقفه من كتاب هللا العزيز، وموقفه من النيب صلى هللا عليه وسلموهل يدري أن منهجه ه

ليهجوا السنة النبوية وتدوينها، وهذا نفاق، والنفاق أشد من  ؛فهو يستخدم التظاهر بتنزيه كتاب هللا ونبيه الكرمي
ليه وسلم، عن طريق مهامجة سنته ع إبظهار االحرتام للنيب صلى هللا عفاالحتمال كبري أن املؤلف يتدر   ،الكفر

 وصفاته اخللقية واخللقية.  ،املوثقة اليت تثل أقواله وأفعاله وتقريراته
ا إىل عقله مع رفضه الرواايت الشفوية؟ وهل يدرك املؤلف هذا االحتمال، ويفهم ما يسجله يف كتابه استناد  

 ها وهو ال يدري ماذا حياكم؟ ءا اليت ختدمها وعلماإن كان ال يدركها فكيف يتجرأ مبحاكمة السنة النبوية والعلوم 
 منهج تعميم األجزاء احملدودة على الكل:

ال يعمم يف أحباث الدراسات  ،إن من لديه معلومات بدائية يف مناهج البحث العلمي، وخيجل على نفسه
: قواعد أساسية يف ر مثال  )انظ ،من احلقائق تؤيد فرضيته - على األقل -اإلنسانية إال إذا كان تسعني يف املائة 

أي  ؛أما املؤلف فمنهجه مبين على تعميم األقل من واحد يف املائة على الكل ،(84-69البحث العلمي ص
وذلك إضافة إىل اقتصاره على عقله فقط يف احلكم  ،ا على عقبيستعمل املنهج العلمي بعد قلب قواعده رأس  

 على مصداقية األخبار املاضية.
أي حيكم أبن ما حيتويه كتاب صحيح البخاري كله  ؛"صحيح البخاري هناية أسطورةتابه " يعنون كفمثال  

 أو ال تقبل الصحة عنده. ،ا منه عليها مالحظاتألن نسبة ضئيلة جد   ؛أسطورة
حىت يف حدود منهجه العقلي  -والسؤال: هل قام املؤلف بقراءة صحيح البخاري كله، وأحصى األخطاء فيه 

 ويسخر منها ويطعن يف مصداقيتها؟  ،شتائمه ه إليهاليوجِِ  ،النصوص فيه خاطئة فوجد أن معظم -
بل إذا أحصيت مجيع األحاديث اليت  ،اال جيد سوى أخطاء حمدودة جد   ،فمن يقرأ الصحيح ونقد العلماء له

ف  مل يفهمها أو حر  ا، حىت بدون استبعاد األحاديث اليتفإهنا قليلة ال تتجاوز األربعني حديث   ،استشهد مها املؤلف
ومع هذا قام بتعميم هذه الكمية الضئيلة  ،معانيها، ولكن بعد استبعاد املكرر منها الذي حاول مها زايدة العدد

ا على صحيح البخاري كله الذي حيتوي على أكثر من سبعة آالف حديث، وحكم بفساد صحيح البخاري  جد  
ليجد أكثر مما أثبته يف كتابه من األحاديث املنتقدة، ولكنه  ،ا مضنيةفمن الواضح أن املؤلف بذل جهود   ،كله

 فشل فاضطر إىل تكرار االستشهاد ببعضها أكثر من مرة.
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ومل يقف املؤلف عند هذا احلد من االحنراف يف منهج البحث، ولكن تادى وبىن عليه حكمه على السنة 
هدوا عرب القرون يف حفظها اعلماء املسلمني الذين جوبرر مها شتائمه هلا، وملناهج تنقيتها وحفظها، ول ،النبوية

ال يدفعهم إىل ذلك سوى الذود عنها أمام هجمات أعداء اإلسالم املستمرة إىل يومنا هذا، مستغلني  ،وتنقيحها
 أذانمهم من خونة "املسلمني" اجلاهزين لبيع شرفهم ودينهم لقاء دريهمات معدودة.

 ا على النسبة العظمى؟ ن نعمم النسبة احملدودة جد  ا أ وعلمي  والسؤال: هل جيوز عقال  
ل ومل يتخي   ،رمبا فات على املؤلف احنراف هذا املنهج مبائة ومثانني درجة عن القواعد العلمية والعقلية والفطرية

 ا ينطلق من منهجه اقرتحه أحد الباحثني. حمسوس  فدعين أضرب له مثاال   ،خطورته
م اليت ترتكز على تعميم األخطاء اليت ال تصل إىل الواحد من املائة على بقية  قرأ أحد املفكرين هذه الشتائ

يفيد أن املوجود يف أمعاء ا منهج املؤلف نفسه: إن هذا املنهج ومنها صحيح البخاري، فقال مطبق   ،كتب السنة
 ا يف جسمه يثل جسمه كله. ن اجلزء الصغري جد  إ :أي ؛املؤلف ميثله كله

ا بصرف النظر انطباق هذا التشبيه من وأان شخصي   ،ف يرفض تطبيق منهجه هذا على نفسهال أشك أن املؤل
ا من أجزاء ألنه يعرف أن املؤلف يتكون أيض   ؛ابل إن الطفل املدرك يرفضه أيض   ،اعدمه، أؤيد املؤلف وأرفضه أيض  

 أخرى، مثل الرأ  والصدر واليدين والرجلني. 
نسبة أقل من واحد يف املائة على صحيح البخاري كله، يربر مها تسمية  والسؤال: أي منطق هذا الذي يعمم

 "أسطورة"؟ ـصحيح البخاري كله ب
لكي يطعن  ؛وهل جيوز للمسلم الذي بلغ سن الرشد أن يستخدم مثل هذا املنهج الذي اعتمده يف الكتاب كله

  القرآن يف صورهتا التطبيقية؟ يف مصداقية املصدر الثاين لإلسالم الذي يضع األحكام الشرعية العامة يف
مه يف حياته اليومية؟ إذا كان يؤديها وهل يؤدي املؤلف املسلم ما فرضه هللا عليه من فروض، ويتجنب ما حر  

ويطبقها، فمن أين عرف الصيغة التطبيقية ألداء الفروض واحملرمات؟ هل القرآن الكرمي يعلمه ذلك؟ إذا كان يظن 
فكيف يتجرأ على مناقشة املصدر املقد  الثاين  ،أنه مسلم ابالسمعلى و دليل قاطع فه ،أن ما يف القرآن كاف

 يف اإلسالم؟
ن الفقيه؟ أو من كتب الفقه؟ فهل يعلم املؤلف أن كتب الفقه تعتمد على ومن أخذ املعلومات التطبيقية؟ مِ  

 اب هللا؟ قيد املطلق يف كتل اجململ وتُ فهي اليت تُفصِِ  ،السنة النبوية اليت يرفضها
 ادعاء تقديس رب العاملني واحرتام نبيه:

مون على أهنم وستتعجب أيها القارئ من كالم هؤالء الذين يُقدِِ   هللا وكالمه يقول املؤلف: نه يقدِِ ا أبمتظاهر  
، ال يعلمون ويقولون على هللا ما يقله، عن أن ينسبوا هلل ما ملالذين ال يتورعون  ،شيوخ وفقهاء وحمدثون وعلماء

إن القارئ "سيكتشف حقيقة جمموعة   ويف موقع آخر يقول: ،(81ويقولون لك بكل وقاحة وجرأة على هللا" )ص
 .(149)ص  كبرية من األحاديث املسيئة إىل اإلسالم ولنيب اإلسالم، بل لرب العاملني داخل هذا الكتاب"
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مشائله وأخالقه صلى هللا عليه وآله "فكل ا قول عائشة: وعن النيب صلى هللا عليه وسلم، يقول املؤلف مؤيد  
لع على القرآن أن يعرف مشائل املصطفى من للقرآن، مبعىن أنه كان إبمكان أي مط   اا عملي  تطبيق  كانت   ،وسلم

إذا كان احلديث الذي خيرج من فم الرسول وأفعاله اليت يقوم خر: آويقول يف موضع  ،(26خالل كالم هللا )ص 
 .(41)ص عتباره األسوة احلسنة لناا ابمها وتقريراته دين  

فاملؤلف يظهر تقديسه للقرآن الكرمي واحرتامه للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولكن دعنا ننظر نوع هذا التقديس  
 واالحرتام يف الفقرات التالية.

 قلة األدب مع نيب رب العاملني:
 عن مشاعره احلقيقية جتاه نيب رب العاملني،  بطريقة رمبا تُعربِِ يعنون املؤلف لبعض األحاديث املرفوضة عنده عقال  

( "النيب 1)يورد العناوين التالية:  ،(160-149تحت عنوان "خبارايت" )ص مع أهنا تتسم ابلبذاءة املبطنة ف
و"الرسول حياول  ،(3)و"الرسول خيتلي ابمرأة متزوجة وينام عندها وهي تفلي رأسه من القمل"،  ،(2)البذيء" 
"الرسول يصلي بدون وضوء، وحيتج أبن "النوم من ـا بويعنون حديث   ،(5)الرسول ُيسحر فيهذي  ،(4)االنتحار"

ا كما يعنون حديث    ،(7)ويتهم النيب صلى هللا عليه وسلم أبن سبابه مثل شتائمه الوقحة  ،(6)نواقض الوضوء"، 
 "الشيطان يطعن رسول هللا عند والدته".ـآخر ب

 م على األقل هلذه العناوين بكلمة "هتمة".لقد   ،يل النيبا يف تبجولو كان املؤلف صادق  
ألن إحدى الرواايت أوردت أن النيب صلى هللا  ؛"الرسول البذيء"ـيعنون املؤلف حديث ماعز وتوبته ب - 1

لح   ،"أنكتها" :عليه وسلم قال ملاعز
ُ
ة لصرف ماعز عن االعرتاف الذي يرتتب عليه عقوبة وذلك بعد حماوالته امل

ف كثري من احملدثني التفصيل املذكور يف الرواية لوجود االختالف يف تفاصيل الرواايت املتعددة وقد ضع   ،جمالر 
 ،ا من كلمة "أنكحتها"ويضاف إىل ذلك وجود احتمال سقوط حرف احلاء بني الكاف والتاء سهو   ،لقصة ماعز

 وهو خطأ غري جذري.
وهي ويقول: يدخل على أم حرام،  ،خيتلي ابمرأة متزوجة وينام عندها" "الرسولـويعنون لزايرات النيب ألم حرام ب - 2

 ، وينام عندها، وتقوم هي بفلي رأسه. وخيتلي هبا يف غيبة من زوجها، أجنبية عنه امرأة
ا له، وليست أجنبية، حسب مجيع حرام كانت حمرم   م  ال يعلم أن أُ  ،فاملؤلف رغم جرأته على نقد السنة النبوية

فأم  ،فهي إحدى خاالته من الرضاعة، أو خالة ألبيه أو جلده عبداملطلب ،مع االختالف يف التفاصيل الرواايت،
 عبداملطلب كانت من بين النجار يف املدينة، كما يؤكد ذلك النووي.

 ،"الرسول حياول االنتحار" :يقول املؤلف ،وعن حديث حزن النيب النقطاع الوحي فرتة من الزمن - 3
رِيُّ عن ُعرأواة عانأ عااِئشة، أم املؤمننييرويه واحلديث الذي  ييفيد أهن ا  الزُّهأ : وافارتاا الأواحأ  رتأاة  حاىت  حازِنا الن يب فا  ا قاالاتأ

ا ِمنأُه ِمراار افِّيَما بَ َلَغَنال ى اَّلل ُ عالايأِه واسال ما )ص ِبا ؤُ كايأ يارتااد ى ِمنأ رُ   ؛( ُحزأان  غادا اِل، فاُكل ماا أوَفا ِبِذرأواِة و  شاوااِهِق اجلأ
ِيلُ  ؛جابالٍ  ُه تـاباد ى لاُه ِجربأ ِلكا ، إن كا راُسوُل اَّللِ  حاق  ايا حُمام دُ  :فـاقاالا  ،ِلكايأ يـُلأِقيا ِمنأُه نـافأسا ُكُن ِلذا أُشُه، واتاِقرُّ  ا، فـاياسأ  جا

ُسُه، فارياأِجع"  .(150-149)ص  نـافأ
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ال يكن صدورها  ،"فيما بلغنايدرك بسهولة أن عبارة " ،أصول احلديث ا عن نقد املنت يفومن يعرف شيئ  
وال تروي إال ما تشاهده وتسمعه  ،من عائشة، فهي يف غىن عن الرواية عن اجملهولني وتصديقهم، وترديد ما يقولون

 ألهنا كانت تعايشه، ويفضي إليها مهمومه. ؛من النيب صلى هللا عليه وسلم
فنب ه إىل أن اجلزء الذي  ،قيقة عن العسقالين الذي در  وشرح كتاب صحيح البخاريوهلذا مل تغب هذه احل 

حيث  ؛ويكن الرجوع إىل اجلوزي ،امن زايدات الزهري الذي مل يكن صحابي   وه ،أورده الزهري بعد "فيما بلغنا"
على أن أصعب يوم مر  ه إىل ضعف أسانيد الرواايت اليت خلت من عبارة "لقد بلغنا"، واحلديث الذي يؤكدنب  

به يف الطائف، فلم جيُ  ،ابن عبد اي ليلعلى النيب صلى هللا عليه وسلم، هو ما لقيه يوم العقبة عندما عرض نفسه 
ويالحظ  ،(127-123)اجلوزي، ص  ؛ومل يرد أنه رغب يف االنتحار بسببه ،وليس انقطاع الوحي فرتة من الزمن

 رة "فيما بلغنا".أن جل الرواايت العديدة وردت فيها عبا
ورد عن عانأ عائشة قاوهلا: فقد  ،يبالغ املؤلف يف التعليق على قصة سحر النيب صلى هللا عليه وسلم – 4

عاُل الشيء واماا فـاعالاُه" ،"سحرا الن يبُّ صلى هللا عالايأِه واسال ما  ي ُل إليه أن ُه يـافأ   .حاىت  إن ُه لاُيخا
ومن املعلوم أن هللا قد  ،ل إليه أنه فعل الشيء ومل يفعله"ي  : "خيُ املؤمنني تقول إن من يتأمل النص جيد أن أم

ولكن النيب صلى هللا عليه  ،اأو إهلام   ،اا مباشر  عصم أنبياءه ورسله من اخلطأ يف تبليغ رسالته، سواء أكانت وحي  
ومثاله أن يصلي ركعتني أو ثالث  ،وسلم من البشر قد يقع يف اخلطأ والنسيان يف حياته اليومية كإنسان طبيعي

أها هللا ا أمام هتمة أم املؤمنني حىت بر  ومثاله أن تؤثر الغرية الفطرية فيه، فيقف حائر   ، من أربع )الدرر السنية(بدال  
ُبوُه شار ا لاُكمأ بالأ ﴿  :سبع مساواتفوق من  باٌة ِمنأُكمأ الا حتاأسا فأِك ُعصأ اُءوا اِبإلأِ ُهوا خاريأٌ لاُكمأ ِلُكلِِ امأرٍِئ ِإن  ال ِذينا جا

اٌب عاِظيمٌ  ُهمأ لاُه عاذا مثِأ واال ِذي تـاواىل  ِكربأاُه ِمنـأ تاسابا ِمنا اإلأِ ُهمأ ماا اكأ  .[11]النور:  ﴾ ِمنـأ
فمن قرأ بعناية يف املوضوع وأتمل اْلايت القرآنية اليت  ،وهناك تصور خاطئ حول السحر وأثره، يهول من شأنه

فيتخيل املسحور  ،جيد أن السحر يف الغالب ليس سوى وسوسة جين يسلطه الساحر على املسحوروردت فيه، 
فقد يكون التجاهل لقوة إرادته وعقالنيته وإيانه، أو االستجابة  ،يعتمد أثرها على ردة فعل املسحور نفسه أشياءا 

أو  ،اعامل معهم املسحور ليؤذوه شخصي  وقد يوسو  اجلين للذين يت ،ا عرضة للتومهاتجد   اعفه ولكونه عاطفي  لضا 
 وقد يقوم أبذية املسحور مباشرة أو ممتلكاته. ،بعض ممتلكاته

ويف احلالتني أتيت أمهية التحصن على األقل ابملعوذتني، وكثري من آايت القرآن الكرمي واألدعية الثابتة عن النيب 
ِمنأ شارِِ ماا خالاقا  *ُقلأ أاُعوُذ ِبرابِِ الأفالاِق ﴿ بقوله تعاىل:  وهذا واضح يف أمر هللا تعاىل ابلتعوذ ،صلى هللا عليه وسلم

ِت يف الأُعقاِد  *واِمنأ شارِِ غااِسٍق ِإذاا واقابا  * اِسٍد ِإذاا حاسادا  *واِمنأ شارِِ النـ ف ااثا  و ،[5 - 1]الفلق:  ﴾ واِمنأ شارِِ حا
وااِ  اخلأان اِ   *ِإلاِه الن اِ   * ماِلِك الن ا ِ  *ُقلأ أاُعوُذ ِبرابِِ الن اِ  ﴿  ِوُ  يف ُصُدوِر الن اِ   *ِمنأ شارِِ الأواسأ  *ال ِذي يـُواسأ

ِن ِة واالن ا ِ   .[6 - 1]النا :  ﴾ ِمنا اجلأ
حياربون املخلوقات املكلفة لتقودها إىل النار بشىت  ،ومن سنن الكون أن إبليس وأعوانه من اجلن واإلنس 

ا غ هلا جين، جيربه الساحر على القيام مها أو يقوم مها مستمتع  حر ليس إال وسوسة إضافية مركزة يتفر  والس ،الوسائل
  هتديدات الساحر.فيقلع عن ذلك إبرادته متحداي   ،وقد يهديه هللا ،بذلك
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ك فاجعل ذل ،ويستشهد املؤلف حبديث يدعو فيه النيب صلى هللا عليه وسلم: "اللهم فأيا مؤمن سببته - 5
، لكن فيظن املؤلف أن "سب النيب" مثل شتائمه، فيعلق: فالرسول كان أكثر النا  أداب   ،إليك يوم القيامة" له قربة  

 اد األساطري يفضلون اإلساءة لرسولنا الكرمي على أن يطعن يف أسطورة صحيح البخاري.ُعب  
يفيد  ونص احلديثض الوضوء"، ويعلق "النوم من نواق ،"الرسول يصلي بدون وضوءـا بويعنون حديث   - 6

تاو أب ما حاىت  نـافاخا، فاخاراجا فاصلى واملاأ يـاتـاواضأ" ،أ مُث  قااما ُيصلِِيض  ن النيب ا عاة ، مُث  انا فيعلق  ،فاصلى ثاالاثا عاشراةا راكأ
وم من نواقض أن الن واملعلوم من ديننا كما هو متواتر عن نبينااملؤلف: "وهو الشيء الذي يستحيل يف حق نبينا، 

ا هو من جاء به، لكن العقول تتوقف، واحرتام الرسول يتوقف عندما يتعلق الوضوء، فكيف خيالف الرسول أمر  
  ".صحيح البخاري» ؛األمر برواية من رواايت الكتاب املقد 

النيب والسؤال: هل يظن املؤلف أن نوم النيب عليه الصالة والسالم مثل نومه؟ وهل أخرب أحد من املوجودين 
أبن وضوءه قد فسد، ومع هذا قام فصلى بدون إعادة الوضوء؟ ومن أين عرف املؤلف أن النوم من نواقض الوضوء 

ا عندما أمر النيب بذلك؟ أو أن مصادره هي السنة النبوية وأنه أمر تواتر عن نبينا؟ وما مصدره؟ هل كان موجود  
 اليت يصفها ابألساطري؟

ويبنيها على قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ما  ،"عن رسول هللا عند والدتهويعنون حلديث "الشيطان يط -7
ويضيف إىل  ،ا من مس الشيطان غري مرمي وابنهامن بين آدم مولود إال يسه الشيطان حني يولد، فيستهل صارخ  

السالم بزمرة من : "فهذا احلديث يلحق مرمي وابنها عيسى عليهما ويعلق عليه قائال   ،منت احلديث معىن من عنده
 هم الشيطان". ال يسهم الشيطان، بينما رسولنا الكرمي كباقي البشر قد مس  

لقد غفل املؤلف أن هللا قد خص نبيه الكرمي مبيزات كثرية، فهل وقف األمر عند هذه امليزة؟ يضاف إىل ذلك 
  ،السالم، ومنها ما تضم أمه إليهأن التفاصيل ختتلف عرب الرواايت، فمنها ما يقتصر االستثناء على عيسى عليه 

وهذا يدل  ،كما يالحظ االختالف يف موضع الطعن، فمنها ما يقول يف جنبه، أو جنبيه، أو بطنه، أو يف عينيه
 ا، وإن ثبت اجلزء األسا  من احلديث.على ضعف االستثناء، والتفاصيل عموم  

 يقول عقل املؤلف له أنه مهذا االستنتاج والسؤال: من أين جاء املؤلف مهذه الزايدة يف معىن احلديث؟ أال
ألنه إنسان عادي، والدليل على ذلك كتابه احملشو ابلشتائم واإلساءة إىل  ؛ا قواي  ه مس  يؤكد أن الشيطان قد مس  

 اإلسالم ونبيه وأصحابه وعلمائه.
تحايل مبا يظهره من والسؤال الكبري: أال يدل هذا األسلوب يف التعامل مع رسول رب العاملني أن املؤلف ي

تبجيل للنيب ليسيء إليه بطريقة ملتوية، وخاصة أنه يطعن يف مصداقية السنة النبوية أبكملها، وهي اليت تثل أقواله 
 وأفعاله وتقريراته اليت وثقها علماء اإلسالم؟ 

 :(52 -49)ص  الطعن يف عدالة الصحابة:
ثني يستدلون على احلقيقة ابلرجال، ويهتمون مبن قال يقول املؤلف: "إن علم الرجال يعين ببساطة أن احملد

وعلى مرتبة ،  وأتقياءا هل كان الصحابة كلهم عدوال   :نسأل كل ذي عقل حصيف ، وهنا حيق لنا أنأكثر مما قال
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واحدة من العلم واإليان، أم هم يف احلقيقة أصناف وأنواع، جيب أخذ احليطة واحلذر عند األخذ منهم وعنهم؟ 
 ،كلهم" يف بعضهم البعض، لكن من يستعمل عقله ولو مرة واحدة  عجب من رأي الصحابة "العدولولك أن ت

وملن يقد  الصحابة ما عليه إال قراءة سورة التوبة اليت يسميها البعض  ،ليقف على هاته األكذوبة علم الرجال
 .فيها كثري من االنتقادات هلم، وأظهرت حقائق العديد منهمفقد ورد  ،الفاضحة

والسؤال: هل يعرف  ،ويف الواقع مل يقل أحد من علماء املسلمني أن الصحابة كلهم أتقياء وعلى مرتبة واحدة
املؤلف املقصود مبصطلح الصحايب؟ وهل يعرف مصطلح العدالة املشتق منها أن "الصحابة عدول"؟ سنكتشف 

 درجة معرفته هلذه ملصطلحات علوم احلديث النبوي عند مناقشتها.
وضع بعض أفعاهلم يف كتب احلديث: "إذا كان  ؤلف عن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ممن متا  يقول امل

ا ابعتباره األسوة احلسنة لنا، فما عالقة ا دين  احلديث الذي خيرج من فم الرسول وأفعاله اليت يقوم مها وتقريراته أيض  
ا جيب ديس هؤالء واعتبار أقواهلم وأفعاهلم دين  الصحابة بذلك وما عالقة التابعني؟! سوى أن تكون معادلة تق

نا، وهم فئة ختتلف طبقاهتم أنبياء آخرين غري نبيِِ  ة رسول هللا، فنكون إزاءا مها إىل جانب سن   ة يسنتُّ اتباعه، وسن  
 .(41إخل" )ص ....وإياهنم سقهموفِّ هم وصدقُ  ونفاقهم ،هم وجهلهموعلمُ  ،وأنواعهم وتصنيفاهتم
قصد املؤلف مهذا القول اإلساءة إىل الصحابة بطريقة الغمز؟ فمن املعلوم أن الصحابة هم والسؤال: هل ي

أبمواهلم وأنفسهم، والذين أسهموا يف نقل اإلسالم إىل  تالميذ النيب عليه الصالة والسالم الذين فدوه واإلسالما 
 األجيال التالية. 

 ه؟وهل يقصد بطريقة ملتوية إدراجهم ضمن من يستحقون شتائم
ح بتعديل وهل قال أحد العلماء أبن اتباع الصحابة والتابعني ملزم كما هو ابلنسبة للسنة النبوية، أو صر  

 التعريف الصحيح الذي يبدو أن املؤلف يؤيده هنا؟
إذا مجع هللا الدم واللحم يف اخلروف مع بقية مكوانته، يعين أنه كله صاحل لألكل؟ أليس من لديه عقل يُدرك أن وهل 

: أصول الفقه يف خطوات، الفصل )انظر مثال   ؛التباع فقط ألقوال النيب وأفعاله وتقريراته؟ فهذا ما يؤكده علماء املسلمنيا
هل يدرك املؤلف الفرق بني االتباع اإللزامي للنيب صلى هللا عليه وسلم، واالقتداء غري اإللزامي أبفعال الصحابة  ،الثاين(

 النصوص املقدسة بصفتها تطبيقات ملسلمني صاحلني؟ والتابعني اليت تسهم يف توضيح
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 :شتائم للسنة النبوية وعلومها وعلمائها
يشحن املؤلف كتابه بسيل من الشتائم والسخرايت اليت مل تسلم منها السنة النبوية والعلوم اليت ختدمها، 

 ئة شتيمة وسخرية صرحية. فشتائمه وسخرايته تقرتب من املا ،والعلماء الذين اجتهدوا وجيتهدون يف خدمتها
إذ يستخدم أكثر من اشتقاق منها يف  ؛مرة 129ويستخدم املؤلف فيه كلمة "أسطورة" ومشتقاهتا حوايل 

 177وهذا مع أن كتاب املؤلف يتألف من  ،مرة 88ويستخدم كلمة "خرافة" ومشتقاهتا  ،الشتيمة الواحدة
 ،ارغة، واجلداول، وعناوين الفصول، والفهر فقط، بعد حذف كلمة الناشر، وصفحات الصور، والف صفحة

 وبعبارة أخرى، فإن معدل الشتائم والسخرية يف الكتاب هو شتيمة وسخرية لكل صفحتني.
وحيشو كتابه ابإلضافة إىل الكلمتني السابقتني بكلمات يصف مها علماء املسلمني مثل: "وقاحة"، "يتبجح"، 

ال و ،[22]األنفال:  ﴾ لد َواب ِّ عِّْنَد اَّلل ِّ الصُّمُّ اْلبحْكمح ال ذِّيَن اَل يَ ْعقِّلحونَ إِّن  َشر  ا﴿ وينطبق عليهم قوله تعاىل: 
يضربون مهاته اْلايت عرض احلائط، ويقولون لك يعلمون، و ال ينسبوا هلل ما مل يقله، ويقولون على هللا ما يتورعون عن أن

، "وأن دينهم ال أيخذونه فكل "حزب" مبا لديهم فرحون"، و"عباد األواثن التارخيية"، و"بكل وقاحة وجرأة على هللا"
وهذا كالم فيه خبء إال من رواايت اترخيية ال قدسية هلا"، و"فقالوا عنه بدون حياء وال وازع من دين..."، و"

معناه ليست لنا عقول، فمن يتجرأ على هذا القول هبذا الشكل، وبدون أن يرف له جفن، سأشك يف عقله 
 .يف إميانه"إن مل أشك 
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 خمالفة األوامر الرابنية:
 ،من الواضح أن املؤلف غارق يف قذف الشتائم واأللفاظ الصرحية يف القذارة السنة النبوية وعلوم احلديث النبوي

ومهذا يعصي املؤلف أوامر هللا بكل صراحة، فاهلل  ،ا عليهاوعلماء السلف الذين خدموا اإلسالم عرب القرون حفاظ  
ِة واالأماوأِعظاِة احلأاساناةِ ﴿ ىل يقول: سبحانه وتعا ما كأ ِبيِل رابِِكا اِبحلِأ وأيمر هللا موسى  ،[125]النحل:  ﴾ ادأُع ِإىلا سا

باا ِإىلا ِفرأعاوأنا ِإن ُه طاغاى ﴿ إذ يقول تعاىل:  ؛هللا حميط ابلنتيجةعليه السالم وأخاه بدعوة فرعون ابللني، وإن كان  اذأها
 . [44، 43]طه:  ﴾ ال  لايِِن ا لاعال ُه يـاتاذاك ُر أاوأ خياأشاىفـاُقوالا لاُه قـاوأ  *

فهو بشتائمه ملن ال  ،قد يستحق هتديد رب العزة واجلالل ،وقد ال يدرك املؤلف أنه مبخالفة أوامر ربه
ُذونا اَّلل ا ِإن  ال ِذينا يـُؤأ ﴿ حيث يقول تعاىل:  ؛يستحقونه يؤذي املؤمنني واملؤمنات من أصحاب النيب وخدام سنته

ااب  ُمِهين ا. واال ِذينا يـُؤأُذونا الأُمؤأ  ُمأ عاذا اِخراِة واأاعاد  هلا نـأياا وااْلأ ُ يف الدُّ ُبوا فـاقاِد واراُسولاُه لاعانـاُهُم اَّلل  تاسا ِمِننيا واالأُمؤأِمنااِت ِبغاريأِ ماا اكأ
ُلوا  تاما ا ال ِذينا آاماُنوا الا ياسأخارأ قاوٌم ِمنأ ﴿ ويقول تعاىل:  ،[58-57سورة األحزاب: ] ﴾ مُهأتااان  واِإمثأ ا ُمِبين ااحأ ايا أايُـّها

اٌء ِمنأ ِنسااٍء عاساى أانأ ياُكن  خاريأ ا ِمنـأُهن  واالا تـالأِمُزوا ُهمأ واالا ِنسا أانـأُفساُكمأ واالا تـاناابـاُزوا  قـاوأٍم عاساى أانأ ياُكونُوا خاريأ ا ِمنـأ
الأقااِب بِئأسا  يااِن وامانأ ملاأ يـاُتبأ فاُأولاِئكا ُهُم الظ اِلُمونا  اِبألأ ُم الأُفُسوُق بـاعأدا اإلأِ   [.11سورة احلجرات: ] ﴾ ااِلسأ

ا منه، ولو مرة واحدة يف حياته، فيدرك أن منهجه وأسلوبه ا كافي  أو جزء   ،والسؤال: هل قرأ املؤلف القرآن الكرمي
  العزيز احلكيم ومعصية جريئة ألوامره تعاىل؟يف املناقشة خيالف ما ورد يف كتاب هللا

فيقول: "إن جمرد مناقشة مصداقية األحاديث  ،وينقد املؤلف من ينكر عليه وعلى أمثاله أبن طريقتهم غري العلمية
قلِِد فرصة 

ُ
النبوية يشعل محلة مسعرة، أسلحتها قنابل التكفري، وصواريخ التفسيق، وقذائف الزندقة، ال ينحك امل

ويرى  ،ألنه مل يُرب  على النقاش واحملاججة واحملاورة، بل بُرمج على القذف والسبِِ  ؛م أدلتكح موقفك وتقدِِ لتشر 
أعراضهم من  سبو  ،ومىت كان لعن النا  وإهانتهم ،يف ذلك ُقرىب يتقرب مها إىل هللا، وعبادة يتعبد مها هلل

 .(52-51)ص  القرابت؟
عي: "إننا بعرضنا هاته النقوالت ال نرمي من يد  فإنه  ،ة ملن يعارضه الرأيورغم شتائمه القذرة وسخرايته املكثف

إنسان كيفما كان ابالعتماد على أقوال  أي يف الطعن نظران يفخالهلا الطعن يف شخص البخاري، فما يكن 
 .(148)ص بعض الرجال، ففي النهاية هي آراء"

 من الشتائم القذرة ملن خيالفونه ا يوجه يف كتبه سيال  ي  ألنه عمل ؛والسؤال: هل يدرك املؤلف أنه يكذب بوقاحة
فنقدهم ال  ،ا أسلوب من ينكر عليهمالرأي؟ وهل اختلف أسلوبه عن أسلوب من ينقدهم؟ إن أسلوبه يتجاوز كثري  

وال ويصف أق ،ها، وعلوم احلديث وعلمائهديث النبوية املوثقة كلها أو ُجليتجاوز األفراد، أما املؤلف فيشتم األحا
ألنه  ؛ويتجاوزهم يف الوقاحة ؛النيب الكرمي وأفعاله وتقريراته وصفاته اليت وثقها املختصون أبهنا أساطري وخرافات

بكذبه وحتريفه للنصوص حياول هدم اإلسالم، وذلك ابلطعن يف املصدر الثاين له، ويعمل على نشر الضالل بني 
 املسلمني.

أو يكونون  ،ون التكفري واللعن إىل أفراد قد ال يكونون مستحقني هلاأما أولئك الذين ينقدهم، فهم إمنا يوجه
 ا إىل القرآن الكرمي. مستحقني هلا استناد  
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فامانأ حااج كا ِفيِه ِمنأ بـاعأِد ماا جااءاكا ِمنا الأِعلأِم فـاُقلأ ﴿ فاهلل سبحانه وتعاىل يلعن الكاذبني يف قوله تعاىل: 
عالأ لاعأناةا اَّللِ  عالاى الأكا تـاعاالاوأا نادأُع أابـأنااءاانا وا  تاِهلأ فـاناجأ آل ] ﴾ اِذِبنيا أابـأنااءاُكمأ واِنسااءاانا واِنسااءاُكمأ واأانـأُفساناا واأانـأُفساُكمأ مُث  نـابـأ

يـُعأراُضونا  فمانأ أاظألاُم مم ِن افأرتااى عالاى اَّللِ  كاِذاب  أُولاِئكا ﴿ حيث يقول تعاىل:  ؛وكذلك يلعن الظاملني ،[61 :عمران
بُوا عالاى رامهِِِمأ أاالا لاعأناُة اَّللِ  عالاى الظ اِلِمنيا  ِء ال ِذينا كاذا ُؤالا اُد ها ها اشأ   [.18هود: ] ﴾ عالاى رامهِِِمأ وايـاُقوُل األأ

 شتائم للسنة النبوية: 
م التعاليم العامة يف وهي املصدر الثاين لإلسالم، الذي يرتج ، من الشتائم للسنة النبويةيوجه املؤلف كيال  

 من هنا جاءت آفة احلديث" )ص  يقول عن تدوين احلديث: "وفعال  فمثال   ،القرآن الكرمي يف صيغتها التطبيقية
18). 

ويعملون بصورة مستمرة على تنقيحها، أبهنا  ،قها علماء السنة النبويةويصف املؤلف األحاديث النبوية اليت وث  
ل و"حتو   ،دوين السنة النبوية بعبارات جارحة، مثل "من هنا جاءت آفة احلديث"أساطري، وحيكم يف ضوئها على ت

 .(19-18تدوينه إىل آفة" )ص 
يعرتف حبديث يف الصحيحني فيقول: "وإن فإنه  ،صحيح البخاري أساطريا  ورغم اعتبار املؤلف أحاديثا 

وهو ال يعارض حديث أيب  ،أليب شاه" حديث أيب هريرة املرفوع: "اكتبوا :أصح ما ورد يف اإلذن بتدوين احلديث
مراد به أال تتخذ سعيد وما يف معناه على قاعدتنا اليت مدارها على أن هنيه صلى هللا عليه وسلم عن كتابة حديثه 

، وذلك أن ما أمر بكتابته أليب شاه هو خطبة خطبها صلى هللا عليه وآله وسلم يوم فتح مكة، ا كالقرآنا عام  دينً 
وهذا من بيانه صلى هللا عليه وآله وسلم، للقرآن الذي صرح به يوم الفتح،  ، مكة ولقطة احلرمموضوعها حترمي

فهو خاص مستثىن من النهي العام، ابإلضافة إىل أن بيان الرسول الذي  ،وأمر بتبليغه ،وصرح به يف حجة الوداع
إال من حيث  للرسالة يف خطبتهفال وجود  ،هو بيان سياسي لقائد دولة وليس لرسولألقاه خبصوص فتح مكة، 

 .(20-19)ص " البيان
ا ورسالة من والسؤال: هل يكن لذي عقل أن يقول أبن حترمي مكة ولقطة احلرم بيان سياسي، وليس تشريع  

 مأمور بتبليغه إىل املسلمني؟نيب 
جند أن هؤالء  لنقوالتمن خالل هذه ا اإذ   ،ويورد قول األوزاعي: "الكتاب أحوج إىل السنة من السنة إىل الكتاب"

 .(27)ص  قاضية وحاكمة على القرآن" -وهي يف غالبها ظنية الثبوت  -الشيوخ اعتربوا املروايت املأثورة عن النيب 
 ويضع عناوين فرعية حتت عنوان "آفة علم احلديث" يسميها: 

 .(49"أكذوبة علم الرجال )ص  -
 .(61"جناية احلديث" )ص  -

"لكل ما  :ا مبقال الدكتور عماد حسن بعنوان "خرافة علم الرجال" الذي يقول فيهمستشهد   ،ا"وحتت عنوان "ليس علم  
ا، ومنهجها منهج أهواء ألنه ال يلك من العلم شيئ   ؛اكننا أبي حال من األحوال اعتبار خرافة "احلديث" علم  سبق ال يُ 

  .(45)ص  وأسلومها انتقائي مزاجي"
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ه إن أعظم جناية جناها احلديث، هي التسبب يف هجر كتاب هللا ليحل حمل  ": ويقول حتت عنوان "جناية احلديث
على مستوى التشريع وعلى مستوى العقيدة، وعلى مستوى العبادات، حىت أصبح لدينا دين آخر مأخوذ من 

مما ويضيف أن  ،(61بل إن احلديث اهتم القرآن ابلنقص والزايدة والتحريف )ص  ،احلديث ال عالقة له ابلقرآن
ومن النماذج  ،جناه احلديث على أمتنا هو أنه جعلها أمة متخلفة تؤمن ابخلرافة وتناقض العلم، وتنبذ العقل

 .(65)ص  وما تزخر مها من تفاهات وخرافات وأساطري ،احلديثية اليت منثل مها على مصائب كتب احلديث
وتصبح بذلك أسطورة من األساطري اليت تكون  ،مما جعل هاته السرية )سرية البخاري( تعتمد على اخلرافةويضيف: 

على أسا  أهنا جزء من اتريخ أعالمنا  أليق حبكاايت اجلدات لألطفال، بدل أن تدر  يف املعاهد واجلامعات
 .(84)ص  وشيوخنا، وابلتاِل اترخينا

 :(49شتائم لعلم الرجال واألسانيد: )ص 
احلديث، دون أن نتطرق إىل إسناد احلديث، وال « علم» يقول املؤلف: "ال يكن أن نتحدث عما يطلق عليه اسم

الذي  ،«علم طبقات الرجال»أو  ،«علم الرجال»ا يكن أن نناقش اإلسناد دون أن نقف على ما يطلق عليه أيض  
ر مناقشيت هلاته القضية بنقل عن الدكتور أمحد صبحي وقد أحببت أن أصدِِ  ،الرجال« علم»يعترب أحد فروع 

يقول أمحد صبحي: "كان الشاعر العتايب يسري يف شوارع  ؛ل له بعنوان "اإلسناد يف احلديث"منصور من مقا
بغداد، فدخل السوق وهو أيكل الطعام، وكان ذلك خيالف املروءة أو "اإلتيكيت" لدى أرابب الطبقة العليا، 

ا: "وهل أولئك ساخر   العتايبفقال له  ،"أأتكل الطعام يف السوق ويراك النا ؟" :ولذلك احتج عليه صديقه قائال  
وا هلمُّ  ،مث صعد إىل الربوة واندى يف النا : "اي قوم ،ا"ا أم بقر  وقال: "سأريك إن كانوا انس   ،ان ؟ إهنم بقر"

فتدافع إليه النا  واجتمعوا حوله، وأقبل حيدثهم يقول: روى فالن  ،حدثكم عن رسول هللا" صلى هللا عليه وسلمأُ 
فإذا بكل  ،روى غري واحد أن رسول قال: "إذا بلغ لسان أحدكم أرنبة أنفه دخل اجلنة" عن فالن أن رسول هللا

 .(49)ص  واحد من املستمعني خيرج لسانه حياول أن يصل به إىل أنفه
والسؤال: هل يعرف صبحي الذي يستشهد بقوله املؤلف الفرق بني عامة النا  واملتخصصني يف تنقيح 

وإذا كان ال  ،دري فهو يظن أنه سيضحك على املسلمني، ولكنه يضحك على نفسهاألحاديث النبوية؟ إذا كان ي
 فيمكنه معرفة الفرق بسؤال أحد األطفال الصغار.  ،يدري
، فسيكون ا عن سلسلة من الرواة تبلغ ستة أجيال مثال  ويقول املؤلف: "إن مسلم روى يف صحيحه حديث   

 فلم يرهم ومل يلتق مهم، فكيف يكن عقال   ،نو أما اخلمسة اْلخر  ابلبداهة آخرهم هو من رآه الشيخ مسلم مباشرة،
فحسن  ، رووا عن رسول هللا هذا احلديث الذي ادعى مسلم أنه نقله عن شيخها وبداهة إثبات أهنم فعال  وعلم  

 ألن البشر ال ؛اوأنه تقي حق   ،الظن ابلشخص والرأي يف الشخص أبنه صادق يف نقله، ال يضمن أنه صادق فعال  
يكنهم الشق على قلوب النا  ملعرفة حقائقها، فالتقوى والصالح من البواطن اليت ال يعلمها إال هللا، وحىت إذا 

فكيف يكنه احلكم على أشخاص مل يرهم ومل  ،وأخذ عنه ،ا على شيخه الذي عاصرهأمكن للراوي احلكم نسبي  
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ال عالقة هلا ابملنطق والعقل، وابملنهج العلمي  ،أكذوبة وخرافة« علم الرجال» ومهذا أصبح فعال   ،يلتق مهم
  .(51-50الصائب الراجح" )ص 

الساد  أو اخلامس أو الرابع؟ وكيف يعرف أنه ينتسب إىل رجال صاحلني؟ هل يدرك  والسؤال: هل رأى املؤلف جده
ق من كون رواية النص احملدد مت ا الذي يتخصص يف التحقمعىن علم الرجال، وعلم اجلرح والتعديل، ووظيفة علم اإلسناد عموم  

له يف ن سج  تناقلها شفاهة بني املتخصصني: من راو للحديث النبوي إىل آخر لريبط بني النيب صلى هللا عليه وسلم من جهة وما 
 كتاب من جهة أخرى.

و صفاء انتمائه يفسح اجملال للطعن يف نسبه أ وهل يدرك من ينكر أمهية األسانيد والرواية الشفوية أنه هبذا اإلنكار
 إىل آدم عليه السالم؟

 شتائم لعلماء املسلمني:
وبعدها يطلعون بوجوههم الوقحة على سيما علماء احلديث النبوي بقوله: " يصف املؤلف علماء اإلسالم، وال

ن قدر ا، حتط مغريبة جد  « سكيزوفرينيا»يف منع كتابة وتدوين األحاديث، يف  اأحاديث وآاثر  ليسردوا عليهم  ،النا 
  .(21)ص  هؤالء عند ذوي العقل الراجح والفكر املستنري"

ويقول املؤلف: "فكل الشيوخ والفقهاء ومنذ بدأ عصر التدوين إىل يوم النا  هذا، انكبوا على احلديث 
 .(18وهجروا كتاب هللا لصاحل مروايت ظنية الثبوت يف غالبيته" )ص 

يقول  ؛األسطورة، أسطورة احلفظ، أسطورة صحيح البخاريوحتت عنوان "ملاذا البخاري"، سرية األحالم، 
حيث سنقف على جمموعة من  ؛إىل أسطورة البخاري املؤلف: "...لنشرع يف هذا الفصل الذي سنتطرق فيه

حممد بن إمساعيل البخاري، وسيقف القارئ من أول وهلة عليها ليكتشف بدون عناء،  اخلرافات املتعلقة بشخصية
  .(73مهاته الشخصية" )ص  أهنا أساطري ألصقت

من الطوام الكربى اليت جعلت أمة بكاملها تقع يف احملظور هو قلبها احلقائق، وتقديسها  ويستطرد فيقول: إن
"اخلري يف  :دت على األلسن بدون وعي من قائليها، ال تحيصللماضي ورجاله، حىت سارت الركبان مبقولة رد  

ي "علماء" اجلرح والتعديل أن يضيفوا ويقول: وقد نسِ  ،(75)ص  لف"والشر يف ابتداع من خ ،اتباع من سلف
اسم الذابب إىل مصطلح احلديث ومصطلح جتريح الرجال، فبدل أن يقال هذا رجل كذاب، كان عليهم أن يقولوا 

 ،ذابب"الكذب "الا لرؤايه اليت تفيد أبنه كان يذب عن رسول هللا ا حللم البخاري، وتعبري  تطبيق   ؛بهذا رجل ذاب  
 .(81 -80)ص ويضيف: إن وقاحة الراوي وصلت به إىل أن ينسب عرب خرافة حلم لكتاب جمهول املؤلف أصال  

 شتائم خاصة لعلماء احلديث:
 نيليتم تقسيم األدوار ب ،تت صناعة أحاديثويقول عن علماء احلديث: ها أنتم هؤالء قد الحظتم كيف 

م ابسم الرسول، بشكل غريب ومضحك، ال ينطلي إال على السذج، أو للمجتمع املسل العرقيات والفئات املكونة
  .(36)ص  اعلى من وضع غشاوة على عينيه وعقله مع  
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حكيم أن فقه هؤالء وفهمهم ال عالقة له ابلقرآن الكرمي، وأن دينهم ال  بٍِ ويضيف: "من هنا يربز لكل ذي لُ 
واقاالا الر ُسوُل ايا رابِِ ِإن  ﴿ فيهم قول هللا عز وجل:  أيخذونه إال من رواايت اترخيية ال قدسية هلا، حىت صدق

ُجور ا ا الأُقرأآنا ماهأ له آا إىل نبيه حممد صلى هللا عليه و وأنه كتاب هللا املوحى أيض   ،[30]الفرقان:  ﴾ قـاوأِمي اخت اُذوا هاذا
الرسول والصحابة والتابعني" م كالال يعرفون للحديث معىن إال   ،وسلم، لكن علماء احلديث ومن سار على درمهم

 .(43)ص 
يقول: إن علم الرجال انصب على دراسة رجال  ،وجلهل املؤلف بوجود جزء جوهري يعتين بنقد املنت يف أصول احلديث

 .(51" )صوا جيِرِحون على هواهم متأثرين ابلعصبية املذهبية وابلشائعات أحياان  ؤ احلديث دون النظر يف املنت وهو األهم، فبد
السؤال: أليس من الطبيعي أن ينصب علم الرجال على الرواة، وأن ينصب نقد املنت على العناية ابملنت الذي جيهل و 

 املؤلف وجوده؟
... وابلتاِل ويقول: "إن وقاحة الراوي وصلت إىل أن ينسب عرب خرافة حلم لكتاب جمهول املؤلف أصال  

.. لكنها اخلرافة تفعل فعلها عندما جتد من .سوب إليهيكتمل السياج الكهرابئي حول البخاري والصحيح املن
مبثل هاته اخلرافات املأخوذة عن ادعاء حبلم، ومع ذلك يتبجح متبجح ليعترب هذا  جُّ عُ قها، وكتب التاريخ تـا يصدِِ 
ليت ال يار  إنسانيته ا وملن أراد أن ،هها لكل من أراد إعمال العقل واستعمالهوحيمل أسلحة التكفري ليوجِِ  ،اعلم  

قيمة هلا بدون استعمال العقل، النعمة الرابنية اليت حباها هللا لنا اليت هي مناط التكليف يف اإلنسان، واليت حث 
:بل أضال ،ههم ابألنعاموذم الذين ال يستعملون عقوهلم وشب   ،هللا على استعماهلا يف حمكم كتابه مرات ومرات ّح  ّ 

 .(81)ص [22]األنفال:  ﴾  الصُّمُّ اْلبحْكمح ال ذِّيَن اَل يَ ْعقِّلحونَ إِّن  َشر  الد َواب ِّ عِّْنَد اَّلل ِّ ﴿ 
مون على أهنم شيوخ وفقهاء وحمدثون ويقول املؤلف: وستتعجب أيها القارئ من كالم هؤالء الذين يُقد  

دام اهلدف رفع الشيخ  لمون مايع ال عون عن أن ينسبوا هلل ما مل يقله، ويقولون على هللا مالكن هؤالء الشيوخ ال يتور   ،وعلماء
 .ليني"البخاري إىل أعلى عِ 

اد األواثن التارخيية، ، لذلك كان عب  ا هذا مستحيل عقال  ويقول عند احلديث عن حفظ البخاري: "وطبع  
إعمال العقل،  بدون هكذا التخاريفنقبل هاته  يلحون على أال نقيس البخاري ابملقيا  البشري، بل علينا أن

 من الزمن من طرف الكهنوت الديين الذي للعقل سيسقط األسطورة اليت استغرقت صناعتها قروان  وكل إعمال 
 ،(128ر النا ، وأوقف العقول، وكانت احملصلة إنتاج التخلف ابسم الدين، والدين من هذا بريء )ص خد  

ب" مبا لديهم فرحون )ص فكل "حز  ،ومل يقف احلد عند مسألة االختالف يف اعتبار األصح من كتب الرتاثويضيف: 
وسيصدم من هول املفاجأة، حينما سيكتشف حقيقة جمموعة كبرية من األحاديث املسيئة إىل اإلسالم  ،(134

ولنيب اإلسالم، بل لرب العاملني داخل هذا الكتاب، ولن نعرضها كلها، بل سنكتفي بعرض مناذج منها فقط )ص 
149). 

 االستهزاء بعلماء حمددين:
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وا على ؤ أن جتر   -: "بل وصل األمر مبقدسي صحيح البخاري من الشيوخ والفقهاء واحملدثني يقول املؤلف
مقارنة هذا الكتاب بكتاب هللا املنزل من لدنه على نبيه إلينا، هدى ورمحة للمتقني، فقالوا عنه بدون حياء وال وازع 

 ،(110ريمها من الشيوخ" )كما حكاه النووي والذهيب وغ  ؛"كتاب بعد كتاب هللاأصح  إنه " :من دين
والسؤال: هل يقرأ املؤلف ويكتب وهو يف حالة وعي؟ أم أنه يتعمد التحريف وخداع القراء والكذب عليهم؟ 

أو لالستماع إىل الدرو  الدينية، وذلك  ،ل الذي ليس لديه وقت لتعلم القراءة والكتابةوهل يتكرم بسؤال الزاب  
الذي يصف به علماء املسلمني صحيح البخاري ينبه إىل وجود أخطاء يف  ليعرف معىن العبارة الصرحية؟ فالنص

 .ولكن ال يقول كل ما فيه صحيحصحيح البخاري، 
ال يصح ملن حياول النيل من » :ألنه قال ؛الدكتور أمحد عمر هاشم رئيس األزهر يف وقت سابقويسخر املؤلف ويشتم 

كما يسخر من قول   ،(84 أنبياء هلم معجزات وأولياء هلم كرامات )صألن هلل ؛يقيسه ابملقيا  البشري اإلمام البخاري أن
 ،لقوله أبن البخاري كان أيخذ الكتاب من العلم ،االشيخ عبداحملسن العباد البدر مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة سابق  

 .(99فيحفظ عامة أطراف احلديث من مرة واحدة )ص  ،العةفيطلع عليه اطِِ 
أبنه "يربز  ،"صحيح البخاري أصح كتاب مأثور بعد كتاب هللا تعاىل" :املؤلف قول الدكتور املنجدويتهم 

 .(111)ص حجم الغلو والتقديس الذي يتمتع به كتاب صحيح البخاري لدى معظم الشيوخ
 حديث يف صحيح البخاري كمنكِر القرآن على حد فيعترب ُمنكرويستهزئ ابلدكتور ربيع املدخلي لقوله: "

 .(115سواء من حيث احلكم" )ص
 :االنتقاء يف نقل األخبار والنصوص

مما يلفت انتباه املستعرض لكتاب "البخاري أسطورة انتهت" أن املؤلف حريص على انتقاء النصوص واألقوال 
 حملدثنيفهو يتجاهل وينكر على ا ،أي شتم السنة النبوية وعلومها وعلمائها، وعلماء املسلمني كافة ؛اليت تؤيد هواه

وينتقي منها نقد بعضهم لبعض، وحيرص على االستشهاد بكتاابت أذايل أعداء اإلسالم، ويكذب  جهودهم،
 حها على املوثقة.األخبار املوثقة ويصدق األخبار غري املوثقة، ويرجِِ 

 نقد احملدثني بعضهم لبعض:
يف شتائمه يف صفحات عديدة، ينتقي املؤلف األقوال اليت تسند وجهة نظره من علماء السلف، وإن مشله 

  :(147-135ومثاله )ص  ،ولكن يثين عليه عندما يستشهد أبقواله املوافقة هلواه بعد حتريف معانيها أحياان  
 انتقاد مسلم لألحاديث األحادية يف صحيح البخاري.  - 1
 انتقاد الرتمذي للبخاري.  - 2
 م.انتقاد الدارقطين لبعض األحاديث يف البخاري ومسل - 3
 أتييد ابن مسعود الدمشقي لنقد الدارقطين.  - 4
 قول بدر الدين الزركشي: ليس مجيع الصحيحني مقطوع بصحته. - 5
قول ابن برهان: خرب الواحد ال يفيد العلم"، ورفض الكمال ابن مهام خرب الواحد لوجود بعض األحاديث منها يف  – 6
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 البخاري.
 رد يف الصحيحني يفيد الظن. قول حممد بن سليمان يفيد أبن ما و  – 7
 قول أمحد بن الصديق الغماري: كم حديث صححه احلفاظ وهو ابطل ابلنظر إىل معناه. – 8
احلوار بني األلباين وحممود سعيد حول بعض األحاديث يف البخاري، وقول األلباين أبن جمال النقد مفتوح، وينقد  – 9

 أحاديث معدودة وردت عند البخاري.
 و زرعة والذهلي للبخاري. نقد أب - 10
 اهتام الذهلي البخاري ابلقول خبلق القرآن والتسبب يف مغادرة البخاري لنيسابور.  – 11
 ،حيث يقول عن البخاري ومسلم: هؤالء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ؛أيب زرعة البخاري ومسلم حبب السمعة هتمة -12

 ليقيموا ألنفسهم رائسة. ؛سبقوا إليه مل يُ ا يتسوقون به، ألفوا كتااب  فعملوا شيئ  
ها ومن املالحظ أن بعض هذه اْلراء يف البخاري وصحيحه ال أسانيد هلا، وقد تكون مكذوبة على املنسوبة إليهم، دس  

فاملؤلف يستشهد أبقوال وأخبار شاذة ال تتسق مع السمة  ،املغالون يف احملبة، أو املغالون يف البغض، أو أعداء اإلسالم
فيبالغ بعض احملبني  ،فمن الطبيعي أن يكون لإلنسان البارز أحباء وأعداء ،لبة للمنسوبة إليهم أو املوصوفني مهاالغا

أو  ،أو خيرتعوهنا لتأييد مواقفهم ،ا عن غري قصدجون أخبار  وقد يروِِ  ،يف إجيابياته، ويبالغ بعض املبغضني يف سلبياته
 للتعبري عن مشاعرهم.

 اء اإلسالم:االستشهاد أبذايل أعد
مما جيذب االنتباه حرص املؤلف على االستشهاد مبن على شاكلته، ممن ُيشك أبهنم أسرى للحضارة 

 أذايل أعداء اإلسالم، وجاهزون لبيع كرامتهم ودينهم بدريهمات قليلة.  الالدينية، دون وعي، أو أهنم
اليت ال ختلو منها العلوم اإلنسانية، بل  ومن هؤالء حممود أبو رية الذي يركز كتابه كله على اجلوانب السلبية

 على فساد السنة النبوية، وليس على جهودهم املميزة يعترب املعايري اليت ييز مها احملدثون بني الصحيح وغريه دليال  
فهو كمن يستدل ابإلجنازات  ،، أضواء على السنة(20-19يف تنقيح السنة النبوية واحلفاظ على أصالتها )ص

أو  ،هذا مع أن وجود األمراض أمر طبيعي، سواء بسبب اإلمهال أو اخلطأ ،الطب على وجود األمراضالعملية يف 
 بسبب مؤامرات أعداء اإلنسانية. 

ا إىل ينكر فيه علم الرجال، مستند   ، بعنوان "خرافة علم الرجال"ومنهم عماد حسن الذي نشر مقاال  
 .(48-44ة نقل قول النيب عرب الرواة )ص ويقول ابستحال ،معلومات متناقضة وافرتاضات عجيبة

و"جهل البخاري"  ،ومنهم أمحد صبحي الذي يعنون ملوضوعاته بعناوين مثل: "ختاريف يف صحيح البخاري"
 .(49)ص

ينقد فيه مصداقية صحيح الذي ( 136 -123ويستشهد املؤلف مبقال للدكتور عبدالفتاح عساكر )
 ؛ملون مع املكتوب، ويضيف: دعوان نقوم بعملية حسابية ابألرقامحيث يقول: العقالء وحدهم يتعا ؛البخاري

"وهو  ،حديث، وذلك مبعدل مخس دقائق لكل حديث 600,000لنخترب قول الشيخ البخاري خبصوص مجعه 
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ا على أيخذ شهور   يف زمن املعلومات املعاصر، فما ابلك يف زمن كان فيه السفر وقت أقل مما أيخذه سلق البيض
ا أن احتمال رواية البخاري هو حديث واحد يف اليوم، وأنه ال  أو تزوير  ويفرتض عساكر جهال   ،ق"و ظهور النُّ 

 م احلديث. ا، وأيخذ منه مخس دقائق لتعلُّ يعمل سوى مثان ساعات يومي  
إن علم احلديث الذي يدعيه الشيوخ ما هو  ، للشكن يؤيده: األرقام ال تكذب، وال ترتك جماال  ويضيف ما 

 ،فمن الواضح أن الدكتور يريد أن يصل إىل نتيجة مرسومة عنده ،(126)ص  الكذب وسلق البيض إال علم
 فاستخدم بياانت مكذوبة، وذلك ليصل إىل نتيجته املزورة.

بدأ يف مجع األحاديث  :أي ؛ا جيمع احلديثعام   16فهو يريد أن خيدع القارئ ابدعائه أن البخاري قضى 
عشر لفرز األحاديث الصحيحة ليضعها  ةواحلقيقة الثابتة أنه قضى األعوام الست ،ن عمرهوهو يف الثانية واألربعني م

 فقد بدأها وهو يف احلادية عشرة من عمره. ،أما مجعه للحديث وحفظ متوهنا ،يف صحيحه
والسؤال املوجه لعساكر ومن وااله: لو تساهلنا وقلنا أن احلديث حلفظ البخاري له يستغرق بني اخلمس 

 عن دكتور أن يفرتض أن من يتنقل على ظهور احلمري والبغال جلمع ر دقائق، هل يكن لعاقل فضال  والعش
يضيع  ،سيما مع عدم وجود إذاعات أو تلفزيوانت أو إنرتنت األحاديث النبوية ال يعمل سوى ثلث اليوم، وال

  فيها البخاري الثلث الثاين من اليوم، ويستخدم الثلث األخري للنوم وللراحة؟
 أو ف احلقائق قد يكذب، جهال  ولكن أال يعتقد عساكر وغريه أن من يزيِِ  ،وصحيح أن األرقام ال تكذب

ا، ليجري عملية حسابية تعطي نتائج خاطئة؟ وأال يكن يف ضوء هذه احلقيقة املرة أن نقول أن الدكتور  عمد  
فيضيف مدلوالت مكذوبة بصراحة  ،يالومنهم إسالم البحريي الذي يسبح يف اخل اب يف كل ما قاله ويقوله؟كذ  

يعنون  على تعليقات البحريي اخليالية فبناء   ،(160-157على نص حديث أيب هريرة وحراسة أموال الزكاة )ص 
واك لاين راُسوُل هللا  ونص احلديث يقول: ،والرسول يقر على التعلم منه" ،"الشيطان يعلم الدين :حلديث أيب هريرة

اِة راماضانا صلى هللا عالايأِه  تُهُ  ،واسال ما حِبفأِظ زاكا ين آٍت فاجاعالا حيأثُو ِمنا الط عااِم فاأخاذأ رأفـاعان كا إىل  :واقـُلأتُ  ،فاأاتا هللِا ألا وا
ةٌ  إين حمأتااٌج واعالاي  ِعيااٌل واِل :قاالا  ، صلى هللا عالايأِه واسال ما هللاِ  راُسولِ  ٌة شاِديدا ل يأُت عا  :قاالا  ،حااجا ا آِخُر  ....نأهُ فاخا واهاذا

اٍت يـانـأفاُعكا هللُا مهاا، قاال: داعأين أعالِِ إن كا تـازأُعُم ال تـاُعوُد مث  تـاُعودُ  ،ثاالِث مار اتٍ  ِلما ِإذاا  :ماا هي؟ قاالا  :قـُلأتُ  ،مأكا كا
اِفٌظ واال يـاقأرابـان كا شايأطااٌن حاىت ُتصبح ن كا لانأ يـازاالا عالايأكا ِمنا هللاِ إ.. فا .آيةا الُكرسي: أفااقـأرا  ،أويأتا إىل ِفرااشكا   ،حا

أتـاعألاُم مانأ خُتااِطُب ُمنأُذ ثاالِث لايااٍل ايا أابا  ،أما إنه صدقك وهو كذوب :فـاقاال ِل راُسوُل هللِا صلى هللا عالايأِه واسال ما 
 ذااكا شيأطااٌن.  :ال، قاالا  :قاال ؟ُهرايـأراةا 

فإفصاح النص  ،يق إسالم حبريي يف مقاله الذي جاء فيها: "أما الطامة الكربىخيتار املؤلف هذا احلديث بتعل
وهذا يدخلنا يف إشكاليات  ،ها السارق الذي سيصبح يف النهاية أنه شيطانمعن إقرار النيب هلذه الكلمات اليت عل  

الشيطان هو واثنيها أن  ،مل يعلمه رسول هللا ال حصر هلا، أوهلا أن الرسول أقر السارق على قول قاله يف الدين
، ا، ويعرف بداايته وهناايته بدقةُيفظ القرآن جيدً ، واثلثها أن الشيطان الذي يعلم املسلمني القرآن وفضائله

 وغري هذا من اخلرافات اليت ال يقبلها عقل وال شرع.
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 واحلق يقال أن خيال البحريي واسع يف االفرتاء على النص بصورة مميزة.
؟ ومن أين جاء البحريي مهذه املعاين اخليالية؟ فهي ليست موجودة يف نص احلديث أصال   والسؤال: من أين 

 جاء مهذه املدلوالت اليت انتقدها بعنف؟
 مفهوم العلم وعماد حسن:

ن من إ :رافة علم الرجال" الذي يقول فيهتور عماد حسن بعنوان "خشهد املؤلف مبا ورد يف مقال الدكيست
أن تتوفر فيه الشروط التالية:  -ا مثل علم الكيمياء، وعلم الفلك، وعلم اجليولوجيا علم   شروط "العلم" ألن يكون

 :(48-45)ص 
 املوضوع. وحدة – 1
حىت  ،ا للجميع إجراؤهويف أي زمان، ويكون متاح   ، لالختبار يف مصداقيته يف اهلند والصنيأن يكون قابال   – 2

 ،ء وفشل النا  يف اختبار املنهج الذي قام عليه هو خبط عشواءتكتسب املصداقية العلمية، وإال فإن أي ادعا
"فإن تناقل األقوال بني مسلسل من األفراد  ،وتندرج حتت حركات السحرة واحلواة البهلوانية اليت تقوم على اخلداع

إال خرافة  بينهم عقود من الزمن تتد يف املسلسل الواحد )إسناد احلديث( إىل تسعة أجيال يف غالب الرواايت ليس
وتطلب منه أن يهمس مها يف أذن  ،يكفيك أن هتمس يف أذن تلميذ يف بداية الفصل جبملة طويلة ،وأكذوبة"

 جاره، وتنظر كيف تتغري األلفاظ واحملتوى عندما تصل اجلملة للتلميذ األخري يف الفصل". فإذا كان األمر مستحيال  
 روى عن فالن، ن واحد، فمن اخلرافة تصديق أن فالان  يف نفس الفصل حتت سقف واحد، ويف بيئة واحدة وزم

و"أن سلسلة رواية نص السنة أمر  ،إىل نسبة القول إىل النيب عرب عدد من القرون" ، قال لهوقال أن فالان  
وسيتعرض النص للتغيري مع   ،فلن يكنهم نقله كما مسعوه ،ألن التالميذ لو مهس بعضهم لبعض جبملة ؛مستحيل

 .به األول إىل من يليه"كل مرة يهمس 
علم الرجال من حفظ رواايت النيب قد مت يف ظروف كان التباعد  كهنةما يزعمه   .. مع العلم أن.ويستطرد:

من أعقد ما عرفته اإلنسانية، ويستحيل معه حدوث  ،والبيئة االجتماعية واملتغريات السياسية ،اجلغرايف والزماين
بينما ادعاء  ،إال أكرب أكذوبة يف اتريخ األداين يف العاملليست  ت كما هيهذه الظاهرة... فظاهرة تناقل الروااي

 مصداقية اجلرح والتعديل للرواة بعكس حقيقة الرواة كما يتوهم أهل احلديث اليوم. 
 هنا تكون املفصلة. ،جيب أن تكون التجربة قابلة إلعادة اإلنتاج -3

 ا"."علم   بح الدراسةويالحظ يف قول عماد حسن ثالث مشكالت يف شروطه لتص 
: هذا التعريف للعلم ينطلق من املنهج املادي يف البحث الذي ينكر وجود الغيبيات، ومنها املشكلة األوىل

 نؤمن بوجود هللا والغيبيات، ليس ألننا ندركها حبواسنا اخلمس، ولكن ألننا نؤمن ابلنقل نيوحنن املسلم ،وجود هللا
وألننا ندرك انعكاساهتا القابلة لإلدراك احلسي، مثل أفعاهلا  ،كتاب والسنة(الشفوي املوثق عن مصادر مقدسة )ال

ومشكلة من  ،فهذا املنهج "العلمي" الذي يعتمد عليه قدوة املؤلف ويثين عليه، يعتمد على احملسو  ،ومنتجاهتا
إىل أبيه، وال ينقذه من يؤمن مهذا املنهج أنه لو فرضنا أن املؤلف ال يشبه أابه، فإن الشك يدخل يف صدق انتسابه 
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راسة اليت يعتربها أصحاب املنهج املادي من "حركات السحرة واحلواة تلك التهمة إال أن نعتمد على ما يسمى ابلفِ 
 ا. البهلوانية"، قبل اكتشاف اختبار اجلينات حديث  

كلمة علم اليت ال هي أن الدكتور عماد يشرتط التجربة اليت تعطي نتيجة واحدة الستحقاق   واملشكلة الثانية
ومن لديه احلد األدىن من املعرفة يدرك أن هذا الشرط ال ينطبق إال على العلوم  ،يستحقها يف نظره علم الرجال

وأما العلوم اإلنسانية فال ختضع هلذا الشرط، ومنها  ،الدراسات اخلاصة ابألشياء العضوية احملسوسة :أي ؛الطبيعية
ومع هذا يناقض  ،قواعد أساسية يف البحث العلمي، الفصل الثاين( :مثال  )انظر  ؛علم النفس وعلم االجتماع

فأي تناقض هذا يف  ،(45)ص سميهما "علم" النفس و"علم" االجتماعمن حيث ال يدري، فيُ  الدكتور نفسه
  منهج التحليل والفكر؟

بيعية والعلوم اإلنسانية، وأنه لكل ا بني العلوم الطومن الواضح أن الدكتور عماد إضافة إىل ذلك ال يعرف أن هناك فرق  
، والدراسات اإلنسانية تندرج حتتها فالدراسات الطبيعية تندرج فيها دراسات أعضاء اإلنسان مثال   ،منهما مناهج حبث خمتلفة

وهذه الثالث ال ختضع للتجارب احلسية، ولكن يكن دراسة  ،دراسات التكوين الروحي، والعقلي، والعاطفي لإلنسان
 اهتا لنستدل مها على حاالهتا.انعكاس

والسؤال: هل يعرف الدكتور عماد الفرق بني تالميذ املدار  الذين ال يصدقون مساع جر  الفسحة، حىت يندفعوا 
خارجني من الفصل، وبني العلماء املتخصصني يف رواية احلديث؟ إن كان يعلم فهو يكذب، وإن كان ال يعلم فكيف أنخذ  

 عليه؟كالمه "العلمي" ونعتمد 
أو سعى  ،وهل يعرف الفرق بني أن يهمس التلميذ إىل زميله، وأن جيلس طالب العلم املتشوق لتلقي احلديث الذي يريده

 إليه من بالد أخرى ليحصل عليه؟
 ، فيمكنه سؤال أحد األطفال يف االبتدائية ليعرف الفرق بني احلالتني؟وعلى وجه العموم، إن كان ال يدري فعال  

 ق وتصديق غري املوثق:تكذيب املوث
يستخدم املؤلف التظاهر ابالحرتام للرسول صلى هللا عليه وسلم، ليطعن يف األحاديث النبوية اليت تثبت 

 نبوته، وتصف تطبيقاته للتعاليم الرابنية، وترسم أخالقه وصفاته اخللقية.
حرتامه ملهامجة السنة النبوية؟ والسؤال: من أين أخذ املؤلف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم، الذي يتظاهر اب

 هل أخذها من الرواايت التارخيية غري املوثقة؟ أم من عقله وخياله؟
ُيكذِِب املؤلف الرواايت واألخبار احملققة واملوثقة ابألسانيد املتصلة، ويرفض السنة النبوية اليت تثل حقيقة سرية 

ا ابملقارنة حبجم القرآن الكرمي، املصدر لنبوية كبري جد  النيب عليه الصالة والسالم، وحيتج على كون حجم السنة ا
 ا.ا صغري  األول لإلسالم، وال يثل القرآن الكرمي إال جزء  

ل القابل للتطبيق يكون أكثر كمية من النصوص اليت يُفسرها والسؤال: أليس من الطبيعي أن التفسري املفص  
 ويُفصلها يف جمال العبادات واملعامالت؟
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 ة صحيح البخاري؟أين خمطوط
 ،يقول املؤلف: "...لذلك حنن نريد املخطوطة األصلية لصحيح البخاري كما خطتها يني الشيخ البخاري 

موا احني أن يقدِِ رفعناه مرات عدة قبل مخس سنوات، وال زلنا نرفعه إىل اْلن، نتحدى هؤالء الشيوخ املد   دٍِ وهذا حتاا 
الء الشيوخ يعرف، لكنها احلقيقة اليت يريدون إخفاءها، وحنن نعمل عرب ال أحد من هؤ  ...لنا املخطوطة األصلية

، خبط حممد بن إمساعيل وهي أنه ال يوجد يف العامل أمجع خمطوطة واحدةهذا الكتاب اليوم على إظهارها، 
 .(164-163)ص البخاري لصحيح البخاري" 

اكتشاف أجزاء من خمطوطات التوراة اإلجنيل  والسؤال: هل يكن لعاقل أن جيزم بعدم احتمال اكتشافها، وقد مت
 ا.حديث  

ال يوجد يف العامل أمجع خمطوطة ويتحدى املؤلف العلماء أن يظهروا املخطوطة األصلية للصحيح، بقوله اجلازم: "
 ". واحدة

زم بعد وجي ،عي اإلحاطة ابملوجود وغري املوجود عرب املكان والزمانليد   ،عي املؤلف األلوهيةوالسؤال: هل يد  
 وجود املخطوطة؟ أم أن املؤلف يقول ذلك وهو يف حالة غياب الوعي؟

والسؤال اْلخر: هل يكن ألي عاقل أن يعتقد أبن املخطوطة هي أوثق من الرواية الشفوية من ثقة إىل ثقة، 
 وبضوابط حازمة أو حىت بطريقة تلقائية؟ 

 للتزوير من النقل الشفوي من ثقة إىل ثقة قل احتماال  وهل من لديه أية ذرة من العقل أن يؤمن أبن املخطوطة أ 
أيهما أوثق؟ وجود خمطوطة أو وثيقة مكتوبة؟ أم أن يقول أاب  :إىل ثقة، ابلنسبة لألحداث املاضية؟ وبعبارة أخرى

.. إىل أن يصل نسب .املؤلف أن املؤلف ابنه، ويقول اجلد أنه حفيده، وأن يقول اجلد أن أابه فالن الذي مات
 ؤلف إىل اإلنسان احملدد يف اجليل العاشر، أو إىل آدم عليه السالم؟ امل

م املؤلف يف صفاء نسبه إىل آدم عليه السالم، فهل نرجع إىل خمطوطة قد يزورها ا اهت  لو افرتضنا أن أحدً و
 مه؟ أم نرجع إىل سلسلة الرواايت الشفوية املوثقة أسانيدها؟من اهت  

"إن هناك  :ا ابكتشافاته الفريدة اليت تؤيد موقفه من السنة النبويةمفتخر   ،بالتويقول املؤلف يف إحدى املقا
ثالث عشرة نسخة لصحيح البخاري"، دون أن يوضح أهي نسخ كاملة وبينها اختالفات؟ وما نسبة االختالفات 

 اختالفات جذرية تؤثر فيما يستنبط منها؟ أم ال؟ هي بينها؟ وهل 
ولكن  ،يستطيع من رواايت حول الشخصيات أو األعمال غري املتوفرة بني يديه إن األصل أن العاقل جيمع ما

فيطلع على كل أو جل الرواايت واألخبار اليت تدور حوهلا، مث حُيكِِم قواعد البحث العلمي  ،تتوفر كتاابت حوهلا
ستبعاد املبالغات الواضحة يف وذلك ابملقابلة بني نسبة الرواايت اإلجيابية يف مقابل الرواايت السلبية، وا ،احملرتمة

وحيرص على التأكد من ثبوت الرواايت والقصص السلبية أكثر من احلرص على التثبت من  ،املدح أو الذم
مث يرسم السمة العامة  ،ا ألن حياسبه العزيز اجلبار يوم ال ينفع مال وال بنونجتنب   ؛الرواايت والقصص اإلجيابية

 .منهج أحباث املؤرخني يف خطوات( :)انظر مثال   ؛ارخيي احملدد غري املتوفرللشخصية التارخيية أو العمل الت
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ومما هو جدير ابلذكر أن بعض علماء احلديث يرجحون األخبار السلبية ذات الصلة القوية ابلعدالة وقوة احلفظ 
 لم.ألمهية املصداقية يف األخبار املنسوبة إىل النيب صلى هللا عليه وس ،على األخبار اإلجيابية

 :االنتقاء يف فهم النصوص
ا، من الطبيعي أنه ييل إىل الفهم الذي يؤيد موقفه وينتقيه، وإن ا قناعة أو اسرتزاق  عندما يكون اإلنسان متحيز  

 ولذلك قد أييت بتفسريات تثري السخرية عند العقالء.  ،فال مانع لديه ،استوجب األمر تزوير فهم
فيفهم من هذه  ،ء: "صحيح البخاري أصدق كتاب بعد القرآن الكرمي"ينتقد املؤلف بشدة وعنف قول العلما

 العبارة أن صحيح البخاري خال من األخطاء، أو أنه منافس للقرآن الكرمي.
رها تعين أنه كان نسي اْلية، ابعتبا ،(64لقد أذكرين أية كذا ) :هلذا ينتقي معىن خيرتعه لقول عائشة أن الرسول يقول

 رين" مبعىن نبهين. من "ذك  بدال   ره مها القارئ،فذك  
ُقلأ الا أاِجُد يف ماا أُوِحيا ﴿ مر األهلية يتعارض مع قوله تعاىل: وجلهل املؤلف أبصول الفقه يقول أبن: حترمي حلوم احلُ 

لق يف اْلية، فلم يدرك أن التحرمي هو تقييد ملعىن مط ،(33)ص  [145]األنعام:  ﴾ ِإِلا  حُمار م ا عالاى طااِعٍم ياطأعاُمهُ 
 ا يف اجملتمع.ا شائع  ا غذائي  إذ كانت حلوم احلمر األهلية مصدر   ؛ا للتدرج يف احلكموجاء متأخر  

  أاي   أحدٌ يقول هناك: حديث يف صحيح البخاري أحتدى أن يفهمه  ،وجلهل املؤلف وتكاسله عن البحث
 ا على نصه فقط. كان، أو يستطيع شرحه اعتماد  

 صلى هللا هللاإين سألت رسول  :إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال ،أاب املنذروالنص يقول: قلت اي 
 .(69فنحن نقول كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ص  :فقلت: قال ،قيل ِل :عليه وسلم، فقال ِل

الطبيعي أن  فمن ،ومع هذا يتحدى أن يفهم النص أحد ،همهويعرتف املؤلف أبن النص حيتاج إىل السياق لفا 
 يصعب فهم النص املقتطع من سياقه. 

َسأَْلتح أحََب   فهي تقول: ،ضح معىن احلديثالت   ،ولو رجع املؤلف إىل الرواية األخرى اليت فيها سياق احلديث
فَ َنْحنح نَ قحولح   :فَ قحلتح  :يل َفقاَل: قيلَ  ،بَن َكْعٍب َعنِّ املحَعو َِّذَتنْيِّ؟ َفقاَل: َسأَْلتح َرسوَل اَّلل ِّ َصل ى هللاح عليه وسل مَ 

 كما قاَل َرسولح اَّلل ِّ َصل ى هللاح عليه وسل َم.
"إذا اقرتب الزمان مل تكد  :ومن الفهم اخلاطئ قوله عن بعض األحاديث النبوية: ومن هاته اخلرافات حديث

ُقُكمأ ُرؤاي أصدا  :ويورد حديث ،رؤاي املؤمن تكذب، رؤاي املؤمن جزء من النبوة وقول رسول  ،"اُقُكمأ حديث  "أصدا
ذهبت النبوة  :ويورد قول النيب ،"الصاحلة الرؤاي ، قالوا: وما املبشرات؟ قال:مل يبقا من النبوة إال املبشرات" :هللا

فيعلق  ،"ابخلري مبشرة فهي ،رى لههي الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو تُ  :قال املبشرات؟ عن سئل ،وبقيت املبشرات
 .(83)ص لرؤاي الصاحلة ال تصلح للمحاججة"املؤلف أبن ا

والسؤال: هل ورد يف النصوص املذكورة أهنا مصدر للتشريع أو دليل يف احملاججة، فمن أين أتى املؤلف مهذا 
 املعىن لنص احلديث؟
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أهنا ال  -حيتج املؤلف بعنف على تفسري صاحب أضواء البيان على اْلية اليت حتث على أكل الطيبات و 
حترمي حلوم احلمر األهلية، ويقول: هذا منوذج صارخ عن شيوخ اليوم الذين ييلون إىل إقصاء القرآن  تتعارض مع

  .(33ا )ص  عظيم  والتمكني ملروايت، وقوهلم على هللا ورسوله مهتاان  
ا ال ِذينا آاماُنوا ُكُلوا ِمنأ طايِِبااِت ماا رازاقـأنااُكمأ ﴿  فاْلية تقول بصيغة مطلقة: ُه  ايا أايُـّها ُتمأ ِإاي  ُكُروا َّللِِ  ِإنأ ُكنـأ وااشأ

ِنأزِيِر واماا أُِهل  ِبِه ِلغاريأِ اَّللِ  فاما  تاةا واالد ما واحلاأما اخلأ يـأ ٍغ واالا عااٍد فاالا ِإمثأا عالايأِه تـاعأُبُدونا. ِإمن اا حار ما عالايأُكُم الأما ِن اضأطُر  غاريأا ابا
 [.173 -172سورة البقرة:] ﴾ مٌ ِإن  اَّلل ا غاُفوٌر راِحي

 احلديث يقيد اإلابحة املطلقة يف اْلية، ولكن ال يعارضها أو ينسخها.ولكن جلهل املؤلف مل يدرك أن 
 توهم النظرة الدونية إىل لقب احلبشي:

ومن هذه  ،إن األحاديث التالية فيها "تعريض ابحلبشة وذوي البشرة السمراء أو السوداء" :يقول املؤلف
 ،"امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" :اديث قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلماألح

فزجرهم  ،رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يسرتين بثوبه وأان أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد :وقول عائشة
وكذلك قول أنس بن مالك: ملا قدم رسول هللا صلى  ،األمن بين أرِفدة، يعين من ان  مأ أا  ،همعأ "دا  :فقال النيب ،عمر

  .(36ا بذلك" )ص بت احلبشة حبرامهم فرح  لعِ  ،هللا عليه وسلم املدينة
"دفن يف الطينة  :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ا ُدِفن ابملدينةومن األحاديث قول ابن عمر أن حبشي  

لك يف قريش والقضاء يف األنصار :هللا عليه وسلملق منها، وقول رسول هللا صلى اليت خُ 
ُ
  .ذان يف احلبشة"واأل ،"امل

 ليس فيها تنزيل لقدرهم. ،إن اإلنسان الطبيعي يدرك أن هذه التسميات اليت تنسب احلبشة إىل بالدهم
 العاملني؟له رب الربية على والسؤال: ملاذا هذا احلقد الدفني للعرب ولقريش الذين أسلموا وللنيب الذي فض  

إذا نسبه أحد إىل وطنه املغرب الذي  يشعر ابلدونية وملاذا هذا الفهم األسود للعبارات واألوصاف الطبيعية؟ هل
 فريقية؟يقع يف القارة اإل

 الكذب واملبالغة:
وهذا ما يفسر اتباع العديد من الشيوخ ما ورد يف : ع ابملبالغة والكذب، فيقول مثال  يبدو أن املؤلف مولا 

حاديث، ضاربني بُعرض احلائط كل اْلايت واألحكام الواضحة الواردة يف القرآن، ويكن أن نضرب العديد من األ
 .(27)ص األمثلة لذلك

، وتسيء إىل مقام األلوهية وتفصيال   بل مبئات األحاديث اليت تعارض القرآن مجلة   ،ويقول: يكننا أن أنيت بعشرات
اخلرافة، واملصادمة للعلم والعقل من كتب احلديث مبا فيها صحيح البخاري، ولكن اكتفينا  ا، واملاحتة من مستنقعوالرسالة مع  

 .(30-29)ص مهذين املثالني"
ا إىل ، وتسيء أيض  وتفصيال   األحاديث اليت تعارض القرآن مجلة   بعشرات بل مئاتيت ويكننا أن أنويقول: 

رافة، واملصادمة للعلم والعقل، لكن اكتفينا مهذين املثالني )ص ا، واملاحتة من مستنقع اخلمقام األلوهية والرسالة مع  
30). 
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بلغت مئات استغلت تفشي املروايت اليت  ،ويقول: كل هاته امللل والنحل واملذاهب والطوائف والعرقيات
 .(34من األحاديث املتضاربة املتناقضة، وكلها منسوبة إىل الرسول الكرمي )ص األلوف 

من األحاديث املتضاربة املتناقضة، وكلها منسوبة  ايت العرقية حىت بلغت مئات األلوفويقول: وتفشت املرو 
 .(34إىل الرسول الكرمي )ص 

 ،فكل فئة من اجملتمع املكون للدولة اإلسالمية آنذاك ويكن أن منضي يف هذا بدون هناية،وكذلك يقول: 
تالق رواايت وأحاديث وآاثر، ومل تقف عند هذا ئها ما تصبو إليه من خالل اخ يبوِِ حاولت أن جتد هلا مكاان  

بل حاولت كل فئة أن جتد للفئة املناوئة هلا من األحاديث واْلاثر ما تذمها به، وتكفرها به وتدخلها به إىل  ،احلد
 .(38)ص  جهنم وبئس القرار

كثري فقد ورد فيها   ،حابة يقول: "ما على القارئ إال قراءة سورة التوبة اليت يسميها البعض الفاضحةوعن الص
  .(52)" من االنتقادات هلم، وأظهرت حقائق العديد منهم

ما محلته لِ  ،«حممد بن إمساعيل البخاري» مي هي شخصيةالتاريخ اإلسال ا يفالدينية األكثر أتثري  ويقول: "لعل الشخصية 
الذي « صحيح البخاري» اب املنسوب إليهيغاِل فيها لريفعها إىل مقام األنبياء أو أكثر، وكذا الكت من مالمح جعلت البعض

 .(74" )يقارن بكتاب هللا مت رفعه إىل مستوى أن
وجعله مع كامل األسف فوق  يقول: "إن الغلو يف كتاب صحيح البخاري،  ،وحتت عنوان "اخلرافة ابألرقام"

هذا الكتاب، أصبح من  املوحى إىل نبيه، رغم كم األابطيل واخلرافات واألساطري اليت يزخر مهاكتاب هللا تعاىل 
األمور املسلمة لدى الشيوخ، بل إن من يتصفح هذا الكتاب سيقف على إساءات كبرية يف حق هللا، ويف حق 
نبيه، ويف حق كتاب هللا، ويف حق أمهات املؤمنني، ويف حق اإلنسانية مجعاء، وإهانة للعقل البشري بشكل ال 

ليء ابلطوام الكربى واخلرافات اجلسيمة واإلساءات البالغة م"صحيح البخاري:  ويقول: ،(119)ص يكن وصفه"
 .(163)ص  "للدين وللرسول ولرب العزة ولإلنسان وللحيوان

جمموعة كبرية من األحاديث املسيئة إىل ويقول: "سيصدم القارئ من هول املفاجأة حينما سيكتشف حقيقة 
واليت لن نعرضها كلها، بل سنكتفي بعرض مناذج  ،داخل هذا الكتاب اإلسالم ولنيب اإلسالم، بل لرب العاملني

 (.149منها فقط" )ص
 أكذوبة السُّنة القاضية على القرآن:

مما يشد انتباه املستعرض للكتاب أن املؤلف حريص على انتقاء الفهم الذي يربر شتمه للسنة النبوية وعلومها 
اخليال ليكذب على علماء اإلسالم كذبة  ولكنه يسبح يف ،ليس هذا فحسب ،وعلمائها، وعلماء املسلمني كافة

  جريئة وصرحية تفوق تصور اإلنسان الطبيعي، وهي أهنم يقولون أبن السنة فوق القرآن.
وأصبح التشريع يؤخذ  ،ل تدوين احلديث إىل آفة جعلت املسلمني يبتعدون عن كتاب هللاو  فتح اإذ  فاملؤلف يقول: "

يف حني مل يعد للقرآن دور إال يف  ،النا  ابحلديث ومجعه واالستنباط منه فانشغل ،ابألسا  من احلديث بدل القرآن
 .(20االستشهاد للنص احلديثي" )ص
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حيث أن  ؛من يقرأ هذا العنوان سيصاب ابلدهشة من أول وهلةوحتت عنوان "السنة قاضية على القرآن" يقول: "
ابالتفاق، وهو كالم هللا الذي ال أيتيه الباطل املنطق يقول: إذا كان القرآن هو األصل األول من أصول التشريع 

، 27، 24-21، 17من بن يديه وال من خلفه، فكيف ساغ هلؤالء القول أبن السنة قاضية على الكتاب؟!" )ص
45، 55-56). 

وهي يف  -من خالل هذه النقول جند أن هؤالء الشيوخ اعتربوا املروايت املأثورة عن النيب  اويضيف: "إذ  
وهذا كالم فيه خبء معناه ليست لنا قاضية وحاكمة على القرآن القطعي الثبوت،  - ام ظنية الثبوتغالبها الع

عقول، فمن يتجرأ على هذا القول هبذا الشكل، وبدون أن يرف له جفن، سأشك يف عقله إن مل أشك يف 
  .(27" )ص إميانه

ذا كان كتاب هللا الذي مصدره املطلق إ :ااب  ويقول: "هنا أتساءل واحلرقة تعتصر قليب وتغتصب عقلي اغتص
الالهنائي، صاحب العلم الكلي، يُنسخ وتُلغى أحكامه لصاحل مروايت بشرية نسبية يف كل شيء، حىت لو صحت 
نسبتها إىل الرسول الكرمي، فما معىن نزول هذا الكتاب إلينا، وما الفائدة منه، وهو غري قائم بذاته وحيتاج إىل غريه، 

 (. 33)ص  منزلة أبشواط إن صح التعبري" مما هو أقل منه
ويقول: "لكن مع من نتحدث ومن حناور؟ أمع النا  الذين يعتربون تلك الرواايت التارخيية اليت ال يكن أن 

)ص  ، "يعتربوهنا قاضية على القرآن وانسخة له، الغية ألحكامه وانقضة هلا، أال ساء ما يزرون"تتجاوز كوهنا ترااث  
38).  

تفسر املقصود الصحيح  أييت ابستشهاداتالكذبة الكربى اجلريئة اليت يتهم مها علماء اإلسالم  ومع هذه
ألنه غارق يف خياله، ال يدرك ما يقرأه وما يكتبه، فيصر على ترديد  ؛بكلمة "قاضية"، ولكنه ال ينتبه إىل معانيها

 الكذبة اليت يلصقها بعلماء املسلمني ويهامجهم عليها بعنف.
قال أبو عمر: يريد أهنا  ؛يستشهد بقول األوزاعي: الكتاب أحوج إىل السنة من السنة إىل الكتاب فمثال  

  .(27)ص   املراد منهوتبني ِّ تقضي عليه، 
أهنا مبينة بعد أن حكموا أبن السنة قاضية على الكتاب، مبعىن ويقول حتت عنوان "السنة انسخة للقرآن": 

إلزاحة التناقضات الواضحات للحديث يف مواجهة القرآن، إال أن حيكموا أبن ا ، مل جيدوا خمرج  وحاكمة رةومفس ِّ 
ا على تكريس مبدأ السيادة املطلقة للمروايت على كتاب هللا، فلم وهم بذلك عملوا أيض   ،السنة انسخة للقرآن

للقضاء املربم على د له أي دور يف حياة النا  إال أن يتلى لطرد الشياطني، أو يسرتقى به لدفع األمراض، أو عُ يـا 
 .(30)ص  هنم ربطوه ابخلرافية، وجعلوا منه وسيلة لالسرتزاق..."إ :أي ؛العني واحلسد

ئل عن القول أبن السنة قاضية على الكتاب قال: "ما أجسر ا سُ م  ويستشهد بقول اإلمام أمحد بن حنبل لا 
 ". تفسر القرآن وتبينهعلى هذا أن أقوله بل أقول أن السنة 

يف فضل القرآن، من الكتب اليت  احديث   18 ـض املؤلف نفسه دون أن يدري مبا يكتبه، فيستشهد بكما يناق
وال يدرك املؤلف أن هذه األحاديث النبوية تؤكد فضل القرآن، وليس  ،ومنها صحيح البخاري ،يعتربها أساطريا 
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ا له، وإلصاقها بعلماء املسلمني زور  يُّ فيها نص يفيد أبن السنة تلغي القرآن أو تنسخه كما يصر املؤلف على خت
لينكشف هذا الكذب اجلريء الذي يناقضه هو  ؛ من كتب أصول الفقهويكفي العاقل أن يتصفح كتااب   ،ومهتاان  
 . أصول الفقه يف خطوات()مثال   ،بنفسه

ة يف املالكمة، وال والسؤال: أال ينتبه املؤلف إىل أن استشهاداته تؤكد أن كلمة قاضية ال تعين الضربة القاضي
يقضي عليه، أي يزيله من الوجود؟ وهل يدرك املؤلف أن تعليق اإلمام أمحد يؤكد املعىن الصحيح، لكنه يعرتض 

 "؟ نهالسنة تفسر القرآن وتبي ِّ حيث يقول: "بل أقول أن  ؛على أسلوب التعبري عنه
ك أن املقصود أبن السنة "قاضية" أهنا تُبنيِِ وأال يعتقد املؤلف أن الذي لديه أدىن درجة من الذكاء واملعرفة يدر 

، يف األقوال اليت يستشهد مها، ولكن بدون وتفصل اْلايت اجململة واملطلقة ظنية الداللة، كما يثبته هو كتابة  
 االنتباه إليها؟ 

يف فالسنة تفسر وتضع األحكام الشرعية املطلقة  ،ويشهد للمعىن الصحيح الذي أورده املؤلف دون أن يدري
ُعوا ماعا ﴿ ومثاله حني أيمر هللا تعاىل:  ،ها التطبيقية املقيدة أو احملددةغِ يا القرآن يف صِ  ةا واآاتُوا الز كااةا واارأكا واأاِقيُموا الص الا

 أنواع الزكاة وأنصبتها ح كيفية الصالة وشروطها، وتبنيِِ فتأيت السنة لتوضِِ  ،[43 :سورة البقرة] ﴾ الر اِكِعني
 ،رم هللا الراب، فتأيت السنة لتعرف ابلراب احملرم، من بني املعامالت اليت أيخذ فيها الدائن أو البائعوحيُ  ،اومقاديره

حيث  ؛وهذه العالقة معلومة حىت يف النظم الالدينية ،زايدة على املبلغ املستلف أو القيمة احلاضرة وقت املبايعة
 تفسر اللوائح الدستور واألنظمة األكثر عمومية.

 ستحالة وجود حفظ البخاري:ا
يف نفس سباق وسياق وحلاق سرية اإلمام البخاري " وحتت عنوان "أسطورة احلفظ األسطوري" يقول املؤلف:

ا أسطورة احلفظ، أو احلفظ أضافوا إليها أيض   ،احملفوفة ابألساطري، جند أن الرواة كي يكملوا تلك احللقات اخلرافية
ا مؤكد   ،«البخاري بطل العامل يف الذاكرة»لة يف جملة العريب اجلزائرية عنوهنا: ن أحدهم كتب مقاإاألسطوري، حىت 

حيث اعترب أن ذاكرته  ؛تفوقه على أهم الشخصيات العاملية يف عصران ويف كل العصور، على صعيد احلفظ والتذكر
 .(99أسرع من ذاكرة الكمبيوترات العمالقة )ص

.. .ولد البخاري»ي يف البداية والنهاية البن كثري ما نصه: ويقول املؤلف: "فقد جاء عن حفظه األسطور 
فأهلمه هللا حفظ احلديث وهو يف املكتب، وقرأ الكتب املشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حىت قيل: إنه كان 

اليت  « االسبعون ألف  ».. ولك أن تتصور الكم اهلائل من األحاديث .احيفظ وهو صيب سبعني ألف حديث سرد  
ا، من جرح أو تعديل، ا فرد  البخاري برتامجها وأسانيدها، وما قيل يف رجال هاته األحاديث فرد   كان حيفظها

ا يف سن اللعب، فعلى هذا جيب أن يكون ودرجة كل حديث من حيث الصحة أو الضعف... وهو ما زال صبي  
مه اللغة و"علومها"، تعلُّ حىت لو مل أنخذ بعني االعتبار سنوات  ،حفظ األحاديث قبل أن يولدالبخاري قد بدأ 

مه احلبو فاملشي فاهلرولة، مث والفقه و"علومه"، واحلديث و"علومه"، ومل أنخذ ابالعتبار سنوات رضاعه، مث تعلُّ 
فبالرغم من عدم أخذان يف االعتبار بكل هذا، فانه  ،مه النطق فالكالم، مث سنوات لعبه مع األطفالسنوات تعلُّ 
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البخاري خرافة كخرافات أخرى نقلت إلينا بدون تحيص من انقليها عرب كتب رغم ذلك، ستبقى مسألة حفظ 
 ،الذي يرمي ابألسا  إىل خلق شخصية أسطورية عصية على النقد، أو الطعن« التارخيي» اخلبلالرتاث املليئة مهذا 

 .(100-99سب إليها ما ال يقبله عقل وال منطق" )ص هلذا نُ 
سرعة احلفظ وجودته، إىل  :اكلته يف رفض املواهب الرابنية اخلاصة، مثللقد دفعين كالم املؤلف ومن على ش

وسألتهم عن  ،التحدث مع بعض النشطني يف إنشاء ورعاية حلقات حفظ القرآن والتدريس فيها سنوات عديدة
الم إمكانية وجود هذه احلاالت االستثنائية يف القدرة على احلفظ، فكانت إجابة أحدهم: أال تتابع وسائل اإلع

بلى، ولكن بعض  :قلت ،(والفردية )ما يرد يف شبكة اإلنرتنت؟ ،املؤسسية )املطبوعات وحمطات اإلذاعة والتلفاز(
إما أن  ؛احتماالت ةفكان ردة الفعل عند أحدهم: هناك ثالث ،الباحثني والدكاترة اجملتهدين يتصورون استحالتها

سن إال الجئ خاصة، أو أهنم من املخلوقات اليت ال حتُ هؤالء يعيشون يف كهوف، أو أن األصل أن يكونوا يف م
النهيق، فيحسبون أن مجيع املخلوقات مثلهم، وليست هناك خملوقات قادرة عن التعبري بدقة عالية عن املعلومات 

 واألفكار واملشاعر.
ا؟ مدارسها شيئ  ا عن حلقات حتفيظ القرآن الكرمي واسعة االنتشار يف العامل، و والسؤال: هل يعلم املؤلف شيئ  

 ج ملا يتخيله؟ أو أنه مشغول ابرتياد أماكن أخرى ال عالقة هلا ابلدين.أم أنه يتجاهلها حىت يروِِ 
لع على بعض األطفال والشباب الذين وهبهم هللا منحة احلفظ والدقة فيه، حىت يف هذا العصر الذي وهل اط  

 ته؟  من احلفظ، وكثرت فيه أسباب انشغال الذهن وتشتُّ دال  ، بلى االعتماد على املسجل واملقروءد فيه البشر عتعو  
 :ملاذا أتخر تدوين السنة النبوية

ابعتبارها مبينة يتساءل املؤلف: ملاذا أتخر تدوين احلديث ملائة سنة بعد وفاة النيب، وهي مهاته القيمة يف التشريع، ليس 
النيب نصف ما  يعوهل يصح أن يد   ،(21كتاب هللا؟ )ص، بل ابعتبارها قاضية وانسخة ملا يف  ومفصلة ملا يف القرآن

ن يف  مما يصيب غري املدوِِ  ،أوحاه هللا إليه يغدو بني األذهان بغري قيد، يسكه هذا وينساه ذاك، ويتزيد فيه ذلك
 .(31كتاب حمفوظ؟ )ص

نوا العلل د بي  ق ،أاب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وغريهم من الصحابة وجييب املؤلف على نفسه يقوله: إن
، أو حىت ال ينشغل وهي أال يكون كتاب آخر مع كتاب هللاالواضحات اليت كانت وراء منع كتابة احلديث، 

 النا  عنه. 
حيث يقول: ومن األعذار الغريبة  ؛ومن الغريب أن املؤلف ينكر هذا املعىن الذي يؤيده إذا جاء بصيغة خمتلفة

إن منع احلديث جاء يف ا هؤالء لتفسري منع الرسول الكتابة لكالمه هي قوهلم: "ا اليت يستدل مها واخلطرية جد  جد  
-25" )ص فال مييزون هذا عن ذاك ،كالم الرسول بكالم هللا  صدر نزول الوحي حىت ال خيتلط على الناس

26). 
ا ضنا جوالت إلسقاطها، بعد عرضنا خلطوطهوخُ " ف صحيح البخاري؟ ويقول:ن أل  ما  :ويتساءل املؤلف

العريضة، وسربان غور مضامينها، ورأينا كيف أن هاته األسطورة ال تستطيع أن تصمد أمام كم احلقائق املفندة 
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وأول حجة يف  ،دليل مناوئ هلا والناسفة هلا، فهي أوهن من بيت العنكبوت، وأضعف من أن تصمد مع أول
 -.. وهو كما أثبتنا .ة لصحيح البخاريمواجهتها بعد هذا كله أن نتساءل ونسائل الشيوخ حول النسخة األصلي

ولإلنسان  ،واإلساءات البالغة للدين وللرسول ولرب العزة ،مليء ابلطوام الكربى واخلرافات اجلسيمة
 .(163)ص  "وللحيوان

أين هي اآلن؟ أين توجد؟ يف أية مكتبة أو متحف،  ،حنن نسائلهم أن يدلوان على هاته املخطوطة ويقول:
ال أحد من هؤالء الشيوخ يعرف، لكنها احلقيقة اليت يريدون  قوين؟ لكن صدِِ طة، أو خمزنةهي راقدة، أو حمن

خمطوطة واحدة خبط  وهي أهنا ال توجد يف العامل أمجعإخفاءها، وحنن نعمل عرب هذا الكتاب اليوم على إظهارها، 
  .(164حممد بن إمساعيل البخاري لصحيح البخاري" )ص 

ا عجزهم عن اإلجابة، فقد حاولنا البحث نيابة عنهم ألننا نعرف مسبق   ؛الء الشيوخوحىت نوفر العناء على هؤ 
 إلبراهيم اليح ى مفهر  خمطوطات يف مكتبة ا مفصال  عن املخطوطة األصلية لصحيح البخاري، فوجدان عرض  

حيث  ؛مع الصحيحامللك عبدالعزيز العامة ابلرايض، يقدم لنا من خالله النسخ اليت يسميها "أصلية" لكتاب اجلا
ويستميت هذا  ،قام بنشر هذا العرض على موقع أهل احلديث، وهو موقع سلفي مدافع عن احلديث و"علومه"

 .(164املوقع يف الدفاع عن كتاب اجلامع الصحيح للبخاري )ص 
ه جلده والسؤال: لو مت توجيه السؤال نفسه إىل املؤلف: أين املخطوطة )الشهادة املكتوبة( اليت تثبت انتساب

التاسع أو ْلدم عليه السالم؟ فماذا ستكون إجابته، وخاصة أنه ال يعرتف ابلنقل الشفوي لألخبار حىت تلك اليت 
 ختضع للفحص والتدقيق من خرباء ماهرين؟

 وهل إذا مل حيضر مثل املخطوطة أو الوثيقة املكتوبة نشك يف صفاء نسبه إىل آدم عليه السالم؟ 
ا من سلسلة من الشهود اليت الرمسية الورقية اليت قد حيررها واحد فقط، أكثر وثوق   وهل املخطوطات والواثئق
 د الشهود يف كل الطبقات أو بعضها؟، مع احتمال تعدُّ تنقل األخبار أو املعلومة شفواي  

 للخطأ الشهود أم الورقة اليت تسجل اسم األب أو اجلد خبطأ غري مقصود أو مقصود، وأيهما أكثر احتماال  
 ا بصفة خاصة؟لوجود خطة لسرقة الطفل أو الستبداله إذا كان ذكر  

لشهادة ميالده، وأن التوثيق  وهل يدرك املؤلف أن األصل هو النقل الشفوي بني األحياء، حىت ابلنسبة
ابلكتابة أو ابلتسجيل الصويت ليس إال وسيلة مساندة، وليست األصل؟ فاملولود ال يولد ومعه من بطن أمه شهادة 

ا كيف مت تسجيل  صغري  ولو سألت طفال   ، يف مكان يتم اكتشافهأو مدفوان   ،يالده، أو تكون جاهزة يف متحفم
  مسجل شهادات امليالد ابمسه ونسبته إىل أبيه وإىل أمه.ن أحد والديه أخرب شفواي  إ :شهادة ميالده، سيقول

ديث هي تطبيقات يومية، سواء أكانت ا من األحاا كبري  من الواضح أن املؤلف وأمثاله جيهلون أن جزء  
 عبادات أو معامالت، ال حتتاج إىل التدوين. 

 ،واليت تروي إجازته هلا ،ويناقش اجلوزي األحاديث اليت تروي منع النيب صلى هللا عليه وسلم لكتابة احلديث
د حول حترمي مكة ولقطة ومن أقوى هذه الرواايت أمره عليه الصالة والسالم بكتابة ما ور  ،فريجح القول إبجازهتا
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فاألول هو مجع وتسجيل ما يسمعه  ،ق اجلوزي بني كتابة احلديث وتدوينهكما يفرِِ   ،احلرم يف خطبته أليب شاه
فقد يعتين اجلامع بصب عنايته على ابب من  ،الصحايب بدون تصنيف أو ترتيب، وأما الثاين فهو املعادل للتأليف

 يؤكد كتابة بعض الصحابة لبعض مثاال   20وأورد  ،صنيفها وترتيبهامع ت ،أو على عدد منها ،أبواب الفقه
-192)اجلوزي  ؛أما التدوين فبدأ يف منتصف القرن الثاين اهلجري ،األحاديث النبوية حىت يف العهد النبوي

199). 
ثالث خمطوطة،  67ر به على الشيوخ جهدهم، سنجد ويتباهى أبنه وف   ،وأما إذا استعرضنا ما اكتشفه املؤلف

أما البقية فترتاوح بني بعض األبواب إىل"قطعة" حسب وصف املؤلف، وهي األكثر )ص  ،نسخ منها كامالت
169-239). 

 :مصطلحات أصول احلديث
فتة لالنتباه يف  الط وتناقضات وختبُّ  ،أو علوم احلديث ،هناك خلط يف تعريف مصطلحات أصول احلديث

 كتاب املؤلف.
 مصطلح "حديث":

ويؤكد املؤلف التعريف  ،بداهة أن عبارة "األحاديث النبوية" هي معادلة لعبارة "السنة النبوية"من املعلوم 
الصحيح للسنة النوبية بقوله: "يُعرف "علماء" احلديث مصطلح حديث أبنه: "ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه 

"فكل مشائله  :فيقول ،نا عائشةمُّ ويؤيد قول أ ،وسلم من قول أو فعل، أو تقرير، أو وصف خالأقي أو ُخُلقي"
لع على القرآن، أن ا للقرآن، مبعىن أنه كان إبمكان أي مط  ا عملي  كانت تطبيق    ،وأخالقه صلى هللا عليه وآله وسلم

 .(26يعرف مشائل املصطفى من خالل كالم هللا" )ص 
وأفعاله اليت يقوم مها وتقريراته كما يؤكد التعريف السابق بقوله: "إذا كان احلديث الذي خيرج من فم الرسول 

 .(41)ص ا ابعتباره األسوة احلسنة لنا..."ا، ودين  أيض  
 ،ويضيف: "احلديث مهذا املعىن خاص ابملرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم على ما ذهب إليه كثري من احملدِِثني

ل يف توجاروا عليه يف كتبهم، غري أن البعض من هؤالء احملدثني من  احلديث أقوالا الصحابة والتابعني  عريفيحدخِّ
فقد مجعوا يف كتبهم بني أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم وأفعاله  ،وأفعاهلم، ويشهد هلذا صنيع مجهور احملدِِثني

  .(41وتقريراته، وأقوال الصحابة والتابعني وأفعاهلم، ولك أن تتعجب من هذا" )ص 
صر على أن األحاديث النبوية هي "كالم حيث يُ  ؛ال يدريومع هذا فإن املؤلف يناقض نفسه من حيث 

: يكون معىن احلديث يف كتاب يقول مثال  ف ،يف كتابه يف مواضع متفرقةمرات إبصرار  9ر فهمه هذا حواِل ويكرِِ  ،النيب"
 االصطالحيعطي املعىن مع أن هللا يف كتابه ي ،هللا ابحلديث رسول كالم"كيف جاز هلم أن يصفوا   ،هللا غري معناه عند احملدثني
 .(43وهو كالم هللا )ص  ،احلقيقي لكلمة "احلديث"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

هي  كالمها، واليت يستدل مها هؤالء لتفسري منع الرسول للكتابة  ا، واخلطرية جد  ويقول: ومن األعذار الغريبة جد  
فال  ،الم هللابك الرسول كالم  حىت ال خيتلط على الناس ؛إن منع احلديث جاء يف صدر نزول الوحيقوهلم: "

 .(26-25يزون هذا عن ذاك" )ص يُ 
همهم ال عالقة له ابلقرآن الكرمي، وأن دينهم ال حكيم أن فقه هؤالء وفا  ويقول: من هنا يربز لكل ذي ُلبٍِ 

واقاالا الر ُسوُل ايا رابِِ ِإن  ﴿ أيخذونه إال من رواايت اترخيية ال قدسية هلا، حىت صدق فيهم قول هللا عز وجل: 
ُجور اقـا  ا الأُقرأآنا ماهأ  .(43 -41)ص [30]الفرقان:  ﴾ وأِمي اخت اُذوا هاذا

 ،وحتت عنوان "رواية احلديث ابملعىن" يقول: "يظن معظم النا  أن األحاديث اليت ترد يف كتب احلديث عن رسول هللا
ل هللا صلوات هللا عليه قد رويت عنه "أن األحاديث اليت جاءهتم عن رسو و ،(53)  الرسول واردة عنه ابللفظ كما قاهلاأهنا 

 .(54)ص  مبعناها، مل يستطيعوا أن أيتوا مها على حقيقة مبناها..."
حيث يقول: حيسب الذين  ؛النيب كالمهمه أن احلديث النبوي معناه  ويستشهد أبيب رية الذي أتثر املؤلف بفا 

وهنا يف الكتب، أو يسمعوهنا ممن ؤ ليت يقر ال خربة هلم ابلعلم، وال علم عندهم ابخلربة، أن أحاديث الرسول ا
كما نطق قد وصلت إىل الرواة مصونة  ألفاظهاحمكمة التأليف، وأن  املبىنيتحدثون مها، قد جاءت صحيحة 

 .(55)ص  مها، بال حتريف فيها وال تبديل النيب
 للشك أن جماال   "إن رواية احلديث ابملعىن لتفيد مبا ال يدع :ا بقول أيب رية الذي يقولويستشهد أيض  

 ،الرسول كالمالرسول وينسبه للرسول، والتابعي يروي فهمه ملا فهمه الصحايب من   لكالمالصحايب يروي فهمه 
هم الصحايب عن رسول هللا، وهكذا تتسع ا عن فهم التابعي لفا فهو يروي فهمه أيض   ،ومن روى عن التابعي

هل حنن أمام  ويضيف: " ،(59م عن رسول هللا )هِ ن فا عم   ،مهِ ن فا عم   ،مهِ ن فا م عم  هِ ن فا م عم  هِ ن فا م ما هِ فا  ،حلقات
 .(60أم حنن أمام فهم الرواة عن بعضهم البعض إىل رسول هللا؟") ،الرسول مباشرة كالم

هي وصف من الصحابة ألفعال  ،ا من األحاديث النبويةا كبري  والسؤال: هل يعرف املؤلف أو أبو رية أن جزء  
وهلذا من الطبيعي أن ختتلف طريقة التعبري  ، حرفية للنيبليه الصالة والسالم، وليست أقواال  وإقرارات للنيب ع

ألن حرية التعبري جائزة بشرط  ؛كما قد ختتلف عند انتقال الرواية من راو إىل آخر  ،ابختالف الصحايب الراوي
 مراعاة الدقة يف املدلول حسب الضوابط اليت وضعها علماء احلديث.

رق ق بني اإلسالم الذي جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم، والفِ املؤلف ابملصطلحات ال يفرِِ ومن جهل 
شيعة وسنة،  ،ا متفرقة مزع  قت أمة املسلمنيبعد أن تز  حتت عنوان "حرب الرواايت":  فيقول مثال   ،املنحرفة عنه

  .(34، وقدرية وجربية، وغريها من الطوائف واملذاهب )ص ومرجئة وخوارجا 
ومن الكذب والتحايل على القارئ يقول: "لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه وإبحلاح هو: ما أتصيل 

سيما إذا علمنا أن معىن احلديث يف اللغة كما يف لسان العرب البن منظور هو: "اجلديد من وال هاته الكلمة؟ 
ا فشيئ ا، ومجعه أحاديث". وأما ويتجد د شيئ  ألنه حيدث  ؛وُيطلاق على الكالم قليله وكثريه ،األشياء، نقيض القدمي

غوي يف القرآن، كهاته اْلايت: جاءت لفظة حديث مبعىن كالم ، فنجدها ابملعىن الل«حديث»إذا رجعنا إىل كلمة 
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بشرية،  3ا لكتابه املنزل على نبيه، ومن مثل هاته اْلايت: جاء املؤلف بعشر آايت، منها ا أيض  هللا، وجاءت وصف  
  .(42-41 )كالم هللا  7

 يتاثن وعشرين مرة، منها اجيد أهنا وردت مخس   ،ومن حيصي اْلايت اليت وردت فيها كلمة "حديث" يف القرآن
 لكالم هللا. عشرة للبشر، وثالث عشرة

وهذا اخللط عند املؤلف يف تعريف احلديث النبوي جير إىل خلط آخر، وهو عدم معرفة وجود الفرق بني 
 خبارية واألحاديث النبوية التطبيقية، إضافة إىل الفروق األخرى ذات األمهية.األحاديث النبوية اإل

 أقسام األحاديث النبوية الرئيسة والفرعية:
صحيح أن كتب احلديث ال تنح عناية كافية للتفريق بني األحاديث النبوية، فيما خال اإلشارة إىل أن 

 هيب، ويتشددون يف أحاديث األحكام.  مع أحاديث الرتغيب والرت احملدثني يتساهلون قليال  
واألحاديث  ،هناك ضرورة للفصل بني األحاديث املتعلقة أبحكام العبادات وأحكام املعامالتأن واحلقيقة 

نا اإلخبارية اليت حتكي قصص األحداث املاضية، واإلخبارية اليت تتحدث عن الغيبيات اليت ال تدركها حواسُّ 
 رتهيب. أو تتعلق ابلرتغيب وال ،اخلمس

فأحاديث األحكام ذات طبيعة تطبيقية، ال حتتاج إىل تدوين كما يتم تدوين القصائد الشعرية أو القصص 
وهي أوامر  ،أو التعامل املاِل أو األخالقي( ،)طريقة أداء العبادات :فهي ممارسات يومية عملية ،واحلكاايت

فيختلف عن األحاديث  ،قيته التطبيق اليومي لهيسهم يف احملافظة على مصدا ،أو أفعال أو تقريرات ،)أقوال(
 النبوية اإلخبارية اليت حتتاج إىل احلفظ والتدوين للحفاظ على أصالتها. 

وال يطبقون األحكام  ،وهلذا خيتلط األمر يف أذهان الذين ال يؤدون العبادات اليومية أو األسبوعية أو الشهرية
 ،يع األحاديث النبوية هي أقوال للنيب صلى هللا عليه وسلم أبلفاظهافيظنون أن مج ،واألخالق اإلسالمية يف حياهتم

إذ مل يتم تسجيلها يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، مع  ؛ويف أحسن األحوال يظنون أهنا أخبار عن املاضي
 رضة للتحريف.جواز روايتها ابملعىن جيعلها عُ 

وهي عدم التفريق بني اجلزء اجلوهري من احلديث  وهناك نقطة أخرى ترتبط بصفة خاصة ابلرواية ابملعىن،
فاملالحظ أن  ،وبعبارة أخرى، هناك ضرورة للتفريق بني احلدث الرئيس، وتفاصيله ،النبوي، واألجزاء التكميلية

 ،ا، ولكن قد تتعدد وختتلف يف التفاصيلا أو حكم  الرواايت املتعددة تتفق على اجلزء اجلوهري، سواء أكان خرب  
ا يف مصداقية اجلزء اجلوهري من احلديث النبوي أو السنة النبوية ا كافي  ه حاكام  عد وحدا ف يف التفاصيل ال يواالختال

 وال يطعن إال يف مصداقية التفاصيل.  ،الواحدة، وإن اختلفت رواايته يف التفاصيل
ة خاصة تتكون من أركان، أن العبادات بصف - ا أو جهال  ومما خيتلط على الفئة املهامجة للسنة النبوية ارتزاق  

ففي الوقت الذي جتمع فيه الرواايت على أركان الصالة، مثل تكبرية اإلحرام، والركعة،  ،وسنن ومستحبات
وهناك تعدد يف  ، للتعدد فيما يضيفه املصلي من أدعية إىل الدعاء األسا  املسنونوالسجدتني، فإن هناك جماال  

يعتقدون أن التعدد يطعن يف  ،ل املهامجني للسنة النبوية مهذه احلقائقوبسبب جه ،الصيغ اجلائزة للتشهد مثال  
 مصداقية األحاديث النبوية كلها.
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 علم أصول احلديث:
كنه مالحظة التناقضات وخبط يُ  ،إن القارئ حىت من لديه فقط ألف ابء املعرفة يف علم أصول احلديث

فاملؤلف ال يعرتف  ،مصطلح الصحايب والعدالة :اته، مثلم املؤلف هلذا العلم، ومكوانته ومصطلحهأ العشواء يف فـا 
بضرورة علم أصول احلديث الذي يضع الضوابط الالزمة لسالمة عملية النقل للمعلومات ولألخبار عرب القرون 

وال يعرف أن هذه الضوابط ال تقتصر يف فحص املصداقية على نقد السند ابستخدام سلسلة األسانيد،  ،املتعاقبة
وهلذا جيهل أمهية منهج نقد املنت عند احملدثني، الذي يستخدم  ،كد من أمانة انقليها وكفاءهتم يف النقلبعد التأ

 .: أصول احلديث يف خطوات()انظر مثال   ؛العقل واملعلومات اليت خيتزهنا
 ألهموهو ا -وهلذا يقول املؤلف: "مث إن "علم" الرجال انصب على دراسة رجال احلديث دون النظر يف املنت 

وهكذا، لنخلص يف النهاية إىل أن  ،وا جيرحون على هواهم، متأثرين ابلعصبية املذهبية، وابلشائعات أحياان  ؤ فبد -
 .(51مت التهويل بشأهنا من أجل نسبة أحاديث للرسول هو بريء من أغلبها" )ص ،علم الرجال أكذوبة اترخيية

ا قهم آخرون، وأيض  فهم البخاري ووث  خرون، ورجال ضع  فهم آضع   ،قهم البخاري وث  ويقول: "وجند أن رجاال  
ضعفهم الشيعة، ورواة الشيعة املوثقون فرجال السنة املوثقون لديهم يُ  ،تعديل وجتريح الرجال خضع لألهواء املذهبية

أجل ضعفهم السنة وهكذا، لنخلص يف النهاية إىل أن علم الرجال أكذوبة اترخيية مت التهويل بشأهنا من لديهم يُ 
 .(51نسبة أحاديث للرسول هو بريء من أغلبها" )ص

والسؤال: هل املؤلف من الشيعة الذين يعتقدون أهنم ينتمون إىل اإلسالم؟ أو السنة الذين يثلون حقيقة 
 اإلسالم؟ أم أنه ال هذا وال هذا؟

 مصطلح الصحاَب:
 يكن تلخيص قول مجهور العلماء يف تعريف الصحايب مبا يلي: 

ا أو إذا مات كافر   :أي ؛ومات على اإلسالم ،ا بهى اَّلل  عليه وسلم مؤمن  صل   لصحايب هو من لقي النيب  ا :أواًل 
ِإن  ال ِذينا يـُبااِيُعوناكا ِإمن اا يـُبااِيُعونا اَّلل ا ياُد اَّللِ  فـاوأقا ﴿ وقد ورد يف تعديلهم قوله تعاىل:  ،اا ال يعترب صحابي  منافق  

اأايأِديِهمأ فاما  ر ا عاِظيم  تِيِه أاجأ يُـؤأ ِسِه وامانأ أاوأَفا مباا عااهادا عالايأُه اَّلل ا فاسا سورة ] ﴾ نأ ناكاثا فاِإمن اا يـانأُكُث عالاى نـافأ
 [.10الفتح:

سا ﴿ وقوله تعاىل:  انأصااِر واال ِذينا اتـ بـاُعوُهمأ إبِِحأ او ُلونا ِمنا الأُمهااِجرِينا وااألأ ُهمأ واراُضوا واالس اِبُقونا األأ اٍن راِضيا اَّلل ُ عانـأ
ا ذاِلكا الأفاوأُز الأعاِظيُم  ا أاباد  اِلِدينا ِفيها اهنأااُر خا ا األأ ن اٍت جتاأرِي حتاأتـاها ُمأ جا اعأرااِب ُمنااِفُقونا  *عانأُه واأاعاد  هلا وامم نأ حاوألاُكمأ ِمنا األأ

ِديناِة ماراُدوا عالاى النِِ  ِل الأما اٍب عاِظيٍم واِمنأ أاهأ ِ مُث  يـُرادُّونا ِإىلا عاذا نُـعاذِِمُهُمأ مار تانيأ ُرونا  *فااِق الا تـاعألاُمُهمأ حناأُن نـاعألاُمُهمأ سا واآاخا
يِِئ ا عاساى اَّلل ُ أانأ يـاُتوبا عالايأِهمأ ِإن  اَّلل ا غافُ  لاطُوا عاماال  صااحِل ا واآاخارا سا  سورة التوبة:] ﴾ ِحيمٌ وٌر را اعأرتااُفوا ِبُذنُومِهِمأ خا

100- 102.] 
 ر أبن بعض املنافقني قد يتوبون.نبه إىل وجود املنافقني، وتذكِِ فاْلية تعلن رضاء هللا عن الصحابة، وتُ 
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وقد تكون هلم زالت  ،وهم متفاوتون يف درجة العلم بتعاليم رب العاملني ودرجة تطبيقها ،والصحابة من البشر
ا بتحقيق الرغبات البشرية اليت تندرج حتت وقد خيطئ مدفوع   ،والنسيان املعفو عنهفتندرج حتت اخلطأ  ،عن غفلة

فيكفر عنه تعويض اْلخرين  ،وقد يرتتب على اخلطأ حقوق لآلخرين ،االستغفارو فتكفيه التوبة  ،احلقوق الشخصية
  ونيل العقاب الذي شرعه رب العاملني. ،عن حقوقهم

وهم معُروفون عند الصحابة الذين يعيشون معهم، من  ،بني أهل املدينةن من يكان املنافقون معدود  :ااثني  
ا، وثبتت توبة بعضهم، فماتوا ا فرد  النيب فرد   م كان هللا يكشف حقيقتهم ويعلمهفمثال   ،خالل سلوكهم وأقواهلم

 ا.فهم ليسوا من الصحابة، وهم أقل كثري   ،وأما الذين ماتوا على النفاق ،مسلمني
 ،سيماهم ياعِرف مها املنافقني ابلنظر إىل يب عليه الصالة والسالم حذيفة بن اليمان العالمات اليتم النولقد عل  

وكان عمر بن اخلطاب ال يصلي على جنازة مل  ،إذا نظر إىل الرجل يعلم أنه مؤمن أو منافق ،اوكان ذا فراسة ملهم  
تِل عثمان بن عفان 36جري حذيفة يف العام اهل ا، وتويفُيصلِِ عليها حذيفة، إذا كان حاضر   ، وذلك بعد ماقأ

 ا.وبعبارة أخرى، مكث مدة كافية تنحه فرصة كشف املنافقني إن رووا حديث   ،أبربعني ليلة
، عن االنضمام إىل فوا تكاسال  ومن األدلة على أهنم معروفون قول كعب بن مالك أحد الثالثة الذي ختل   

فت فيهم:  النا  بعد خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فطُ إذا خرجت إىل كنتُ " :اجليش يف غزوة تبوك
 .من الضعفاء" )البخاري ومسلم( ر هللاُ ممن عذا  عليه النفاق، أو رجال   امغموص   أحزنين أين ال أرى إال رجال  

ا، جد  ا حهم هللا يف سورة التوبة حمدودون ال تثل إال نسبة ضئيلة جد  وال شك أن نسبة املنافقني الذين فضا 
وهذا مربر علمي قوي وفطري لتعميم صفة العدالة عليهم  ،مقارنة بعدد الصحابة الذين يزيدون عن املائة ألف

 ا على سبعة آالف حديث وأكثر.وهو بعكس املنهج الذي يعمم أربعني حديث   ،امجيع  
ومثال ذلك  ،فوها حتقيقهاع مؤلويروج املؤلف للرواايت التارخيية املكذوبة اليت توردها بعض الكتب، ومل يد  

حيث تقول الرواية أن "الصحابة أمهلوا دفن  ؛االرواية اليت توجه هتمة شنيعة للصحابة رضوان هللا عليهم مجيع  
 «كانوا مشغولني بشيء أهم وهو احلرص على كرسي احلكم»وذلك ألهنم  ،الرسول ثالثة أايم حىت انتفخ بطنه"

 لني يف حب اخلليفة الراشد الرابع.ها بعض املغاوهي رواية دس   ،(69)ص 
 :مصطلح العدالة

كن تلخيص الشرط اجلوهري يف تعريف علماء احلديث للعدالة أبن املقصود مها يف هذا السياق، هو أن يُ 
مه رب العاملني، ومنها الكذب على نبيه ضه هللا، واجتناب ما حر  الصحايب والراوي حريصون على أداء ما فرا 

ُه " :ا ومعىن  له عليه الصالة والسالم يف حديث متواتر لفظ  وذلك لقو  ،األمني ا فـالأيـاتـابـاو أأ ماقأعادا د  مانأ كاذابا عالاى  ُمتـاعامِِ
 ،وإذا قلنا أهنم ثقات وتقاة ،وهلذا مل يثبت على أحدهم الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،"ِمنا الن ارِ 

 ظاهر، وال يد عي علماء احلديث أهنم شقوا قلومهم فعلموا ما فيها.فإمنا نبين هذا التقومي على سلوكهم ال
 :اخلالصة العامة

 : لقد ثبت من استعراضنا املوثق ابلصفحات لكتاب املؤلف أنه:ويف اخلامتة نقول
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 يعتمد على منهجني رئيسني: :أوال  
 .( احلكم على مصداقية النصوص املقدسة ابلعقل فقط1 
شفوية للمتخصصني يف نقل السنة النبوية عرب القرون، وجيحد جهود علماء ( ال يرفض الشهادات ال2 

 احلديث، ويعمم احلاالت النادرة على العمل كله.
إىل نيب رب العاملني وأصحابه الربرة بطريقة ملتوية، ويشتم بصراحة السنة النبوية أو األحاديث  يءيس :ااثني  

يث، وعلماء األمة اإلسالمية عامة، وخاصة الذين تفانوا يف خدمة النبوية )املصدر الثاين لإلسالم(، وأصول احلد
 وال يزالون. ،السنة النبوية

 ،كتابه ابلشتائم والسخرية، ليس إلبليس والشياطني، ولكن للسنة النبوية وعلومها وعلمائها  حيشو :ااثلث  
 فشتائمه وسخرايته تقارب املائة يف الكتاب، أي مبعدل شتيمة لكل صفحتني.

ويكذِِب األخبار املوثقة، ويصدِِق  ،حيشو كتابه ابألكاذيب واملبالغات، وابملعلومات املغلوطة املتناقضة :ارابع  
 أو عن قصد، ليتخذها مربرات ويفهم النصوص بطريقة معوجة، جهال   ،حها على األوىلاألخبار غري املوثقة، ويرجِِ 

 مها املسلمون وعلمائهم. يزوالعلوم اليت تا  ،لإلساءة إىل النيب وأصحابه الربرة
يرفض شهادات اْلالف من العلماء ذوي الكفاءة العالية يف توثيق األخبار الذين يتصفون ابلصدق،  :اخامس  

وهذا  ،واإلخالص لعملهم، ويتبجح فيعترب نفسه احلكم عليهم وعلى جهودهم، وبكذمهم ويشتمهم ويسخر منهم
 يكتب فيه، وأفكار أذانب احلضارة الغربية الفاسدة. مع أن مضموانت كتابه، ال يعكس إال اجلهل مبا

 التالية اليت ال حتتاج إال إىل الفطرة السليمة يف اإلجابة عليها: وهنا ُيق ألي عاقل أن يطرح األسئلة
من نصدق اآلالف من علماء املسلمني عرب الزمان واملكان، أم املؤلف؟ ليس هناك سوى  :أواًل 

واالحتمال األخري مستبعد إال أن نقول أن  ،العلماء املتخصصني، أو املؤلف احتماالن: أن نرجح كفة آالف
 ما يف أمعاء املؤلف ترجح كفته على كل مكوانته كلها، ومنها رأسه وقلبه.

سيما املوجهة إىل السنة النبوية والعلوم  هل الكتاب يندرج يف فن صناعة الشتائم والسخرايت، وال :ااثنيً 
أو يندرج يف فن أتليف األكاذيب والتناقضات ليحارب اإلسالم دين رب  ملسلمني؟اليت ختدمها وعلماء ا

 د مصري املسلم يف احلياة األبدية؟العاملني الذي ُيد ِّ 
 هل املؤلف كان يف حالة وعي وهو يقرأ ويكتب عند أتليفه كتابه؟ :ااثلثً 
ملظلوم فيها، هل يعتمد على لو كان املؤلف يف حاجة إىل قاض أو شاهد ثقة يف قضية له هو ا :ارابعً 

 كتابه؟  قاض أو شاهد فكره وأسلوبه يشبه أو يطابق حمتوايت
 :املراجع واهلوامش

 رتنت.نأصول التفسري يف خطوات، موجودة يف اإل - 1
 رتنت.نأصول احلديث يف خطوات، موجودة يف اإل - 2
 رتنت.نأصول الفقه يف خطوات، موجودة يف اإل - 3
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 .صفحات الشتائم املستشهد مها موثقة ابلصفحات، وما عداها فصفحاهتا مثبتة يف اجلدول املرفق

 
 
 

 

 صفحة شتيمة تسلسل شتيمة صفحة تسلسل شتيمة صفحة تسلسل شتيمة صفحة تسلسل شتيمة صفحة تسلسل
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65 65 65 
67 67 67 
68 68 68 
73 73 73 
75 75 75 
77 77 77 
77 77 77 
78 78 78 
80 80 80  

31 80 41 108 
2.  29 12.  22.  32 81 42 128 
3.  34 13.  23.  33 81 43 130 
4.  34 14.  24.  34 82 44 130 
5.  39 15.  25.  35 85 45 140 
6.  41 16.  26.  36 99 46 144 
7.  45 17.  27.  37 100 47 145 
8.  41 18.  28.  38 101 48 148 
9.  41 19.  29.  39 102   

10.  41 20.  30.  40 106   
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