
 1 

 
 
 
 
 
 

 نظرات  
 زهير الخالدالشيخ نقد في 

 لكتاب
 صحيح السيرة النبوية

 

 بقلم : د. حممد بن رزق بن طرهوني

 هـ1426
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

فال زال الصراع بني احلق والباطل سنة يف هذه احلياة ، وأسلوب ذلك يتفاوت بقدر اهلووة بوني 
ذ والعطووووا  بوووني اإنتسوووبني لش العلووووق النووورعت هوووو  لقووووة مووو   لقوووات هووووذه الفوووريقني ، وا  ووو

، مو  وانتهاج النهج العلموت الرنيوني والودقيق ، لكنه يتميز اب سلوب ا ديب الراقت ،  اإنظومة  
 سووويما يووو  يكوووو  واقعوووه  ، الرتفووو  عووو  ا واموووات والعووووع ابلووونفآل والتعوووا  علوووى ا  وووري 

 .البضاعة اإزجاة 
أب  ا خ الكوورف فضوويلة النوويا زهووق ااالوود قوود انتقوود مواحوو  موو   تووايب نيوو ي  وقوود علموو  

يف معرض رده على فضويلة الود تور عبود هللا ، وذلك    (1)السقة النبوية اإسمى ابلسقة الذهبية
بووول أت مت  ووود مووو  وجوووود   ووورات وهفووووات ، ولسووو  أدعوووت العصووومة يف عملوووت .  (2)الر يلوووت

. وما هو مؤ د م  غياب  ثق مو  العلوق عوين ، طبيعيت البنرية   أوقعين فيها،  وز ت وأ طا   
 فظوه _ عندما اطلع  على الرد فوجئ  أب  النيا لك  و ، وأر ع بكل نقد بنا  يف حمله  

وقود رأيو  أموورا رواهرة ، قد  الف ما  ا  يظ  به يف مثل تلوك اإواقوف _  هللا ووفقه للخق  
وأمجوول . لكووين أتر هووا لصووا ع النوو   فهووو أوش  ووا و ، ااطوو  يف رده علووى الوود تور عبوود هللا 

 :قبل التفصيل ردي على تعقع النيا زهق   يف بعض مواح  الكتاب يف نقاط  الث 

 

ر  وول منواهج تودوي  السوقة هوو بعنووا   ووا1426ربيو  ا ول  –مو  اللوة : حمورم  12ننر هذا ا نتقواد ابلعودد   (1)
ولوك أ  تتخيول مطابقوة عنووا  اإب وو لف وواه لتعور  أنوه يف احلقيقوة ،عوزل عنوه ، ففوت  وني  56-9م  ص   النبوية .

جا  ذ ر امست و تايب يف سطر وا د م  مقالة الد تور الر يلت ا يت ذ رها وهوت اإعنيوة ابلنقود ، اسوت رم  والم النويا 
ف ة وهوو موا يفووم نصوف اإقالوة  لهوا تت وأ تنول أربعوة مو  ا ساهوات اامسوة الويت تكلوق ع   تايب مخسوا وعنوري  نيو

م   وار النيا ل  نصوف نيوف ة أو أقول تت و و   ذلوك  -وأت مثال  مثلة اساه وا د منها   -عنها الد تور عبد هللا  
 سقة النبوية أو ما شابه ذلك .  يعنيه ، يا يعين أ  العنوا  اإطابق ينب ت أ  يكو  : نقد  تاب ني ي  ال

ذو احلووة  –مو  اللوة : شووال  11يف مقالتوه منواهج تودوي  السوقة النبويوة _ عورض ومناقنوة . اإننوورة ابلعودد   (2)
 هو .1425
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وهوووو ، وأقوووول ذلوووك ل سوووف ، ا وش : اتسوووق الووورد بسووومات لرجوووه عووو  الووورد العلموووت اإتوووورد 
 . نفسوه نسو ل هللا أ  يزيلوهيفيد أ  النيا زهق يرد بنوا  علوى شوت  يف ،  يعطت انطباعا سيئا  

 ما بيننا مو  ا وتال  يف اإنوارب واإنواهج، وليآل  افيا على م  يعرفين ويعر  النيا زهق 
 وم   الل هذه الكلمات يتض  ما أقوله :، ميك  أ  تكو   افزا إثل ذلك  ،

 هذه بعض ألفاظ النيا يف رده العلمت : -1

وقووا   السووقة ، وفيووه أ طووا  علميووة  هووذا الكتوواب فيووه طامووات ، وفيووه  لوو   بووق بووني -
معيبة ، وفيه خمالفات للص ي ني ، وللص ي  م  وقا   السوقة النبويوة ، وفيوه تتبو  شوواذ 

 اإسا ل اإثقة للخال  .
الوويت تتنوواص وعصوومته و مالووه البنووري والوويت تصوودم  عوودا العبووارات اةار ووة يبووق النوو   -

 . ويعظمه ويوقره شعور  ل مسلق حمع للن   
تتنوواص موو  عصوومته و مالووه البنووري عليووه  هووذا الكووالم ومووا فيووه موو  جوورأة علووى النوو   -

الصوووالة والسوووالم وتصووودم منووواعر اإسووولمني وسووورص قلوووو ق   ميكووو  أ  يصووودر عووو  مسووولق 
 م  تعظيق وتوقق . حيمل يف قلبه ما جيع للن  

 لك  يف الكتاب اإذ ور  ر   الم احلافظ اب   ور . -
 اةزم فيه اوام  بق للرواة الثقات وما أر  أ  أهل احلديو النريف يفعلونه و ذا  -
 يف الواق    أدري سر هذا اإلنيرار على نسبة هذه الكلمة  م اإؤمنني  دجية  -
 بل وحيمله ذلك على أ  حير  الكلق ع  مواحعه  -
 ني يف عهوده علوق أ ودا قوال ذلوك سوور اإنور أو   فيه غاية اإلسوا ة لش النو     -

واإستنورقو  يف هوذا العصوور و  أعلوق أ ودا موو  اإفسوري  قالووه فمو  أيو  جووا  اإؤلوف  ووذا 
 ا فرتا  النني  ؟

يووذ ر لنووا موو  أيوو  جووا   ووذا التفسووق الباطوول مؤلووف هووذا الكتوواب اإووذ ور مطالووع أب   -
 وا مث ؟ 

  م  عصمته  وحن  معذورو  لذا ارتبنا ابل رض م  هذا التفسق الذي يتناص -
 فهو فهق سقيق جد سقيق -
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أ  يثووق التفسووق الوووارد يف الكتوواب اإووذ ور هلووذه ا يووة الكرميووة السووابقة مووا أنوو  بنعمووة  -
 ربك ،ونو  أ  يثق الريبة  ذه التفسقات الباطلة 

 لقد أورد الكتاب اإذ ور تفسقات واهية وأ بارا موحوعة  -
ت يف احلواشووووت وذ وووور سووووندها و كمووووه ابلصوووو ة أو ل ثووووار اإووووذ ور موووو  ذ وووور الوووورواا -

 الضعف   معىن له عندي سور التظاهر ابلعلق 
هووذا مثوول وا وود علووى عوودم نيوو ة مووا اشووتمل عليووه الكتوواب موو  لرجيووات وعوودم ا مانووة  -

 فيها .
 وقد رأينا حتريفه لكالم احلافظ اب   ور .. -

 وغق ذلك أيضا 
و  ؟ النويا  ووذا الكوالم يف رده العلموت اإزعوووم قلو  : و  أ  أتسوا ل مواذا يريوود فضويلة 

ت م  ل  أ يك  واح ا جليا ت أر  أ دا خيفى عليه ما يف هذا الكالم م  تكفق مبط  
 .استعدا  راهر  مة اإلسالم على الكتاب ونيا به 
مو  اطلوو  علووى الكتواب غووق النوويا  وول و  أدري  يوف  فووت هوذا اإلجوورام اإتنوواهت علوى  

وقود ونيولهما الكتواب ؟ ر أمثال النيا ا لباين والنيا اب  ابز رمحهما هللا م  أ مة العص
وموونهق أنيوو اب الفضوويلة ، و ووذا أ ووىن عليووه مجاعووة موو  أهوول العلووق . وبل ووين الثنووا  عليووه ، 

، والود تور  كمو  بنوق اسوني ، الد تور حممود بو  حممود اإختوار النونقيطت :  اإنايا  
وقوام ، بل قرر تدريسه على طلبوة معهود مو رب .   ثق  والد تور  سني آل النيا وغقهق  

و ا  مرجعا لعودة ، و ذا درس بدورات علمية .  بتدريسه النيا أبو احلس  اإ ريب بنفسه  
رزم هللا يف  تابوه السووقة النبويووة يف حووو  اإصووادر ومنهووا  توواب الوود تور مهوودي ، مؤلفوات 
وأت ور اإدينوة وجوا زة اإلوك فيصول  وا زة لبعض اةوا ز  الكتاب رش  ،  ما   (3)ا نيلية

 لعدم متامه .
فهل يعقل أ  يكوو  الكتواب  وذا الونيوف مث خيفوى علوى  ول هوؤ   موا رهور هلوذا النويا 

 ؟؟و ده 

 

  135، 128،  110،  107،  69،  39، 37انظر : ص   (3)
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أ يصوولين موو  أ وود موو  أهوول العلووق ، مث ل  الكتوواب لووه ا   أ ثوور موو  مخووآل عنوورة سوونة 
أهوووول السوووونة  ووووال بعووووض مووو   ووووا  من رفوووا عوووو  عقيووودة ، اعووورتاض علووووى شوووت  جووووا  فيوووه 

هووو الديوود  إوو  دار بيووين وبينووه احلووديو ، بوول  ووا  الثنووا  واحلووو علووى اإلمتووام ،  واةماعووة 
 عنه .

لوووو أتملهوووا عاقووول لعووور  بطال وووا دو  ، وأقوووول للنووويا هوووذه ا واموووات اإكيلوووة   جزافوووا 
 اطالع على ما سواها :

لدراسوة سوقة ،   سونة أفىن م  عموره أ ثور مو  عنوري، ل  أ د اإنتسبني للعلق : فلو قيل 
ولوه ، وعودة رسوا ل ، هوذا الكتواب الضوخق : أ وداا ، وأ ورج يف ذلوك  توابني   الن   

فهل ميكو  أ  يفعول ذلوك ل  مو  شودة حمبتوه ؛ حماحرات ومقا ت يف  دمة هذه السقة 
 لصا ع هذه السقة العطرة وش فه  ا ؟؟

 لتزويووور سوووقة اإصوووطفى  أو أ  يكوووو   وووافرا زنوووديقا دسيسوووة يف نيوووفو  أهووول اإلسوووالم
 وتصيد   رات للطع  يف شريعة اإلسالم ؟؟

 ف يهما أراد النيا  ذه ا لفاظ والطعو  ؟؟ وهل أنياب بذلك أم زاغ ؟؟
ومئووووات اااحوووورات ، موووو  عنوووورات الكتووووع  هووووذا اإطعووووو  فيووووه ولذا نظوووورت لبقيووووة أعمووووال

فهول ميكو  أ  ، لعلق لوه  ال شهادات أهل ا، وآ   الفتاور يف فنو  العلق ،  والندوات  
 ؟؟ يكو  دافعه سور احلع العارم اق  لق هللا و امت رسل هللا 

على  ديو : لو وحوعوا النومآل  النيا زهق تعليقيف ،   (4)موقف عويع وغريع -2
 -يقوووول النووويا زهوووق ،  للروايوووة الثابتوووة سوووواهوعووو  حتسوووني النووويا ا لبووواين ، يف مييوووين 

وين يف  تابووه نيوو ي  السووقة .... فقوود أشووار لش ذلووك : أمووا الطرهوو -هووداين هللا ولاه
اتبعوووه أو )هكوووذا  لكووو  بعبوووارة جوووا ت و ووو   النووويا تنيووور ، )أي حتسوووني ا لبووواين  
فقوال : وقود  سو   وديثنا ا لبواين وعوزاه  يب جعفور البخورتي ؛  وافقه على حتسوينها  
يعوور  د  وموو    يعوور  النوويا حمموود تنيوور الوودي  ا لبوواين و .   ...و بوو  عسووا ر
 موا _  يفهق م  عبارته هذه أنه أسبق لش حتسينها م  النيا تنيور ،  حممد طرهوين  
علما ، اتبعه أو وافقه  -رمحه هللا تعاش  -)هكذا    وأ  النيا تنير_  تفيده العبارة 

 

 19م  الصف ة  4يف  اشية رقق   (4)
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سبق الطرهوين ابحلكق على احلديو أب ثر م   ال ني سنة  )هكذا  أب  النيا تنير
 .... لخل  المه .

 : ما فا دة هذه اإقطوعة للقارئ الكرف وما الذي يهد  لليه فضيلة النيا ؟قل   
أم أ  هذه دعور عارية  إ   ؟ هل  لمة : وقد  س   ديثنا ا لباين تفيد ما ذ ره ا خ

  له أدىن فهق ؟؟ 
 ؟؟هل لذا قل  : وقد  س   ديثنا اب   ور أو السيوطت هل أريد بذلك السبق عليهق

 الووودي     وووول و  قووووة ل  ابهلل ... وأرووو  الوووذي   يعووور  النووويا تنيووور :   أقوووول ل 
 فليطمئ  فضيلته إا تفط  لليه ت، فل  خيتل  عليه ا مر  الت قيقات ا لباين   يقرأ هذه 

 
وقوود ذ وور ذلوووك يف ، الثانيووة : يدنوود  النوويا يف  المووه  ثووقا  وووول التخصوو  يف السووقة 

ما هو ميزا  التخص  لديه ؟؟ أهو أ  يدرس خمتصر و  أدري ،  أ ثر م  عنرة مواح  
 أم أ  خيرج يف التلفاز أو اإلذاعة ليقرأ شيئا منها ؟؟؟؟ سقة اب  هنام أربعني سنة 

ليسووووا مووو  أ وووق لقووود اعتوووخ النووويا زهوووق  ووول مووو  نيووونف يف السوووقة علوووى مووونهج ااووود ني 
وموورورا أبسووتاذ ، رمحووه هللا بوود ا موو  اإلمووام العلووق النوويا ا لبوواين ، اإتخصصووني يف السووقة 

وانتها  ابلعبود الضوعيف الوذي أفوىن أ ثور مو  عنوري  سونة ، التاريا الد تور أ رم العمري 
 يف دراسة السقة وسخ مرواوا .

 يوو لنووين شخصويا   أعتوخه موو  ، فياليو  النويا يعطينوا حووابطا للمتخصو  يف السوقة 
ولمنا . الرد الذي أييت على انتقاداته  وسو  يتبني ذلك جليا م ت  اإتخصصني يف السقة 

، أمووا النقوود والت ليوول . وهووذا يف مقوودور  ثووق موو  النوواس ، وتقوول إووا يقوورأ ، هووو قووارئ هلووا 
 فهو بعيد جدا عنه  ما سي يت .، و ل اإنكالت واإعضالت ، والتوفيق بني الرواات 

 
هوول هووو ،  نقووده لكتووايب الثالثووة : أ يوحوو  النوويا اإفضووال مووا هووو اإوونهج الووذي تتبعووه يف

 أم عقل زهق ااالد ؟؟؟؟ أم منهج اإؤر ني ؟ منهج ااد ني 
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و  أرنوه ، فهوو أو  لويآل مو  أهول ذلوك بوال جودال ، لذا  ا  منهج النقد منهج ااد ني 
أن  توزعق عودم نيوال ية هوذا اإونهج يف نقود رواات السوقة :  ولو ادعاه لقلنا له  ،  يدعيه  

 لذا ؟؟ فلماذا تتبعه هنا
فكيوووف ينقووود  -والنووويا يووودعت أنوووه متخصووو  يف السوووقة  -أموووا لذا  وووا  مووونهج اإوووؤر ني 

، وأ آت بنووت  موو   يسووت ؟ رواات  لهووا مووذ ورة يف  تووع السووقة والوود  ل والنووما ل 
 ابله يرد رواات أهل السق والتاريا ؟؟ فما

و  يلوزم ، هموه   يلوزمين فعقلوه وف، فم  ا رتامت للنويا ،  وأما لذا  ا  عقل زهق ااالد  
 وقد يؤتى اإر  م  سو  فهمه ..، أ دا 

هووذه  ووالث نقوواط ليكووو  القووارئ الكوورف علووى بينووة قبوول أ  أشوورع يف رد الوودعاور العريضووة 
 :وهاك التفصيل 

م  الو ت الرؤا الصاحلة يف النووم  : مث  ا  أول ما بدئ به رسول هللا   يف  تايب  قل   -1
بينما هو ت ق لذ   يف اليوم اإويف الثاين عنر م  ربي  ا ول يوم ا  نني)  فعلى رأس ا ربعني)

 (5) . أاته جخيل بنم  م  ديباج مكتوب فيه اقرأ ابسق ربك الذي  لق
 

قووال النوويا : هووذا الكووالم فيووه  لوو  وتنوواقض فهووو خيلوو  بووني بوود  الووو ت ابلوورؤا الصووادقة 
 الصوالة والسوالم بصودر سوورة العلوق يول عليوه.... لش أ  قال : خيل  بينه وبني نوزول جخ 

 ... لخل  المه
 وأقول : 

أو  : أ يفهق النويا منهووت يف الكتواب أساسوا ولوذا  فوت عليوه الكثوق  موا أنوه أ يلتوزم 
 اب قواس اليت وحعتها لبيا  أ  هذه ا لفاظ جمموعة م  عدة رواات .

أنوين أريود تقودف سوقة نيو ي ة : ك و النيوة ذلو،  (6)ومنهوت يف الكتواب مبوني يف مقدمتوه 
ولووووذا فالبوووود أ  أمجوووو  موووو  ، لوووويآل فيهووووا  الفووووات وأقوووووال وتناقضووووات واحووووطراابت ، للقووووارئ 

، وهووذا أموور شووام . ويظهوور احلقيقووة للقووارئ أبقوورب مووا ميكوو  ، الوورواات مووا يتوافووق فيمووا بينهووا 

 

 2/39انظر   (5)
 18-1/6انظر   (6)
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 نووه عنوودما  ، وهووذا مووا أ يفطوو  لووه أ وووت الكوورف. وسنووما للصووعاب ، تطلووع جهوودا مضوونيا 
وروي ،  وذا :  وقيول ،  وذا :    يضقه أ  يقول : وجوا  يف روايوة ،   أو يقرؤها،  يدرس السقة  

 ...وانتهى ا مر ،  ذا :  
ومنهوا موا هوو ، منهوا موا هوو نيو ي  ، اثنيا : قصة بد  الو ت جا ت يف رواات عديودة 

: عملتووه هووو  والووذي. ومنهووا مووا هووو حووعيف لكوو  يوجوود مووا ينووهد  جووزا  منووه ،  سوو  
، لتعطووت مث سوووقها مسوواقا وا وودا ، اةموو  بووني الوورواات اإقبولووة  ووديثيا يف هووذه القصووة 

، مث موووو  ابب الدقووووة العلميووووة  . أبسوووولوب مسرتسوووول قصصووووت    ووووديثتللقووووارئ السووووقة 
وأفصوول هنووا مووا ، جعلوو  أقواسووا وأرقامووا لتوودل القووارئ علووى مصوودر  وول جووز  موو  الروايووة 

   القارئ  قيقة ا مر :يثب  ما ذ رته لكت يعر 
  (7)بعو على رأس ا ربعني فهذا اثب  يف ني ي  البخاري وغقه أما  و  الن  

وقد  بو  يف احلوديو الوذي رواه ابو  أيب شويبة وغوقه عسوناد علوى شورط البخواري  موا فصولته 
  فهووذا يعووين أ، ولوود يوووم الثوواين عنوور موو  شووهر ربيوو  ا ول  أ  النوو   (8)يف رسووالة مسووتقلة

  . أول ما بدئ به م  الو ت  ا  يف اليوم نفسه  ىت يكو  على رأس ا ربعني
فهووو اثبوو  يف أ اديووو  ثووقة يف الصوو ي ني وغقاووا و ووذا يف ، وأمووا  ووو  ذلووك يوووم ا  نووني 
  ديو اب  أيب شيبة السابق .

فهموه م  الو ت يف تلك الليلة ؟؟؟؟ هذا الوذي أ ي ما هو الذي بدئ به الن  ،  بقت أمر  
 النيا زهق وأ دث عنده ارتبا ا ..

وهوووذا اثبووو  يف ، هوووو رؤا رآهوووا مثووول فلوووق الصوووب  ، يف هوووذه الليلوووة  الوووذي بووودئ بوووه النووو  
، و  الوورؤا ، وأ تووذ ر عا نووة رحووت هللا عنهووا التوواريا  . ووديو عا نووة عنوود البخوواري وغووقه 

 بد  الو ت   يتكرر .ولكننا عرفنا التاريا م  الرواات ا  رر السابق ذ رها    
: و كووى البيهقووت أ  موودة الوورؤا  انوو  سووتة أشووهر وعلووى هووذا فابتوودا  النبوووة  (9)قووال احلووافظ

وابتوودا  و ووت . بعوود ل مالووه أربعووني سوونة ، وهووو ربيوو  ا ول ،  ابلوورؤا وقوو  يف شووهر مولووده 
 اليقظة وق  يف رمضا  .ا.هو

 

 . 7/227انظر (7)
هوووو بووودار فوووواز للننووور ،  موووا ننووور 1412وامسهوووا : حتديووود اتريوووا اإولووود عسوووناد علوووى شووورط البخووواري طبعووو  سووونة  (8)

 مناقنيت ذلك يف بعض الص ف االية يف جريدة اإدينة وجريدة الندوة .
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وقد جا  ذلك يف عدة رواات اتفق  ؟ بقت أ  تعر  ما هت الرؤا اليت بدئ  ا الو ت 
جخيول يقظوة بونفآل   يو جوا ، على بداية الو ت برؤا تنابه ما  صل بعد ستة أشهر 

 وم  ذلك :، ما  صل مناما 
 .مرسل عبيد ب  عمق الذي رواه اب  لس ق مطو  عسناد ني ي  عنه 

يووه : ا وغووقه ولسووناده نيوو ي  وف (10)مرسوول سووليما  التيمووت الووذي أ رجووه ابوو  عسووا ر
 دجية أرأي  الذي  ن  أ ختك أين أرر يف اإنام ....فإنوه جخيول قود اسوتعل   .. لخل 

. 
عو  ابو  عبواس وفيوه : مث اسوتعل  لوه جخيول ... لش قولوه : قوال :   (11)مارواه اب  عسوا ر

 ا دجية أرأي  ما  ن  أريه يف اإنام وأ د ك به فإنه قد استعل    .
 رر ذ روا يف الكتاب   أطيل بتكرارها هنا . وغق ذلك م  رواات أ 

 التوطئوة إوا جووا     موا ذ ورته  : وهووذا الوذي ذ وره عبيود بو  عمووق (12)وقود قوال ابو   ثوق 
فكوووا    يووورر رؤا ل  :  موووا تقووودم مووو  قوووول عا نوووة رحوووت هللا عنهوووا ،  بعووده مووو  اليقظوووة 

 جا ت مثل فلق الصب  .
: وقووود تقووودم مثووول ذلوووك يف  وووديو بووود   -عنووود  الموووه عووو  اإلسووورا   - (13)أيضووواوقوووال 
ليكووووو  ذلووووك موووو  ابب اإلرهوووواص ، وقوووو  لووووه يقظووووة منامووووا قبلووووه   يووووو رأر مووووا، الووووو ت 
 والتثب  واإليناس .، والتوطئة

جوا ه جخيول يف اإنوام قبول  : وقود ميكو  اةمو  بوني احلوديثني أب  النو    (14)وقال السهيلت
قوووا بوووه    أمووور النبووووة عظووويق وعبئهوووا  قيووول والبنووور أ  أيتيوووه يف اليقظوووة توطئوووة وتيسوووقا عليوووه ورف

 .ا.هو، وسي يت يف  ديو اإلسرا  م  مقالة العلما  ما يؤ د هذا ويص  ه حعيف 
 ؟؟؟؟؟ وم  الدعتوم  اإتخص  ؟ وم  الذي تناقض ؟ م  الذي  ل  ت فلي  شعري 

__________________________ 

  1/27فت  الباري  (9)
 رية ،كتبة الدار بفهرسيت .اإصور ع  خمطوطة الظاه 766/17-762اتريا دمنق   (10)
 756/17اتريا دمنق   (11)
 3/13البداية والنهاية   (12)
 3/114البداية والنهاية   (13)
 1/269الروض ا نف   (14)
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ي أ يرفووو  بوووه _ الوووذو وووالم العلموووا  ، اإؤيووود ابلتخوووريج ، ومووو  أراد التفصووويل العلموووت الووودقيق 
 . (15)اإفرتر عليه  فلقج  للكتاب ؛ ل سف _ النيا رأسا 

 -الووذي يعوورت  اإؤلووف بصوو ة سوونده _ يقووول النوويا : ل   ووديو عبيوود بوو  عمووق  -3
يصوورص أب  جمووت  جخيوول للنوو  عليهمووا الصووالة والسووالم بصوودر سووورة العلووق يف اإنووام يف غووار 

عنووور مووو  ربيووو  ا ول  موووا ورد يف الكتووواب  ولووويآل يف الثووواين،  وووا  يف شوووهر رمضوووا  ،   ووورا  
 . اإذ ور
؟ هل النيا زهق يرر أ   الم عبيد بو  عموق هوو الصوواب فيبوني أنوين  الفو  احلوق قل  :  

 وليآل علينا ،ا ذ ر عبيد ب  عمق أو غقه ؟؟، أم أ  الذي ذ رته هو احلق 
وهوذا يدر وه ، د نيو ي  عنوه وبني قو  عسنا، أ يفهق النيا زهق الفرم بني تص ي  الرواية  

ولوذا أ أقبول ، فال ينوتهض إعارحوة الصو ي  ؛ والفرم أنه يبقى مرسال . ني ار طلبة احلديو  
 أو أي خمالفة غقها إا  ب  يف الص ي  .،  منه أ  بد  ذلك  ا  يف رمضا 

:  ووووىت جوووا ه احلووووق وهووووو يف غوووار  وووورا  يف يوووووم ا  نوووني اإوافووووق الرابوووو   (16)قلووو  يف الكتوووواب 
 العنري  م  رمضا  ... لخل .و 

نزل هللا القووورآ  بعووود أ  فصووول مووو  الوووذ ر مجلوووة وا ووودة يف ليلوووة القووودر ليلوووة  وقلووو  أيضوووا : فووو
 ااامآل والعنري  م  شهر رمضا  ...لخل .

قال النويا زهوق : هنوا تود تناقضوا واحو ا فهوو يقوول : .... يف الرابو  والعنوري  و وارا بينموا 
آل والعنوووري  ولووويال ؟؟ ف يهموووا الصووو ي  يف الكتووواب اإوووذ ور ؟؟ يقوووول : .... يف ليلوووة ااوووام

 أهكذا يكو  ش   ني ي  السقة النبوية ؟ والسقة الذهبية ؟؟
بووول هوووو ،  اةمووو  بوووني ماجوووا  يف هووواتني الوووروايتني وووىت العووووام يفهموووو  ت قلووو  : سوووب ا  هللا 

 ري  .    ليلة ااامآل والعنري  هت  اية يوم الراب  والعن  ، متداول منهور
ليلة الثالاث  اليت هوت ليلوة ااوامآل والعنوري  مو  ، فالقرآ  قد نزل يوم ا  نني الراب  والعنري  

 ولو قرأ النيا أي دعوة عرس يدعى لليها لفهق هذا تت، النهر 
 ؟؟؟وهل رأر خملوم يف  المت  لمة :  ارا اليت زادها النيا م   يسه 

 

 361-1/357انظر   (15)
 37، 2/36انظر   (16)
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   قول القا ل :و  أمجل م، مث بعد ذلك يسخر ويستهزئ 
 و ق م  عا ع قو  ني ي ا     وآفته م  الفهق السقيق

واةمو  بوني ألفواظ . وليس  اجتهادات موين ، هذه ألفاظ الرواات : مث لنين أعيد وأ رر 
فلينكوور النوويا علووى ابوو  . لوويآل مكانووه  تووايب  مووا بينوو  يف اإقدمووة ؛ الوورواات وشوور ها 

ل   وا   -يو  رور هوذه الورواات الصو ي ة ، ا أو غقاو،  أو وا لة ب  ا سوق   ،  عباس  
 ما زال يرر  ا تناقضا تتتتتتت وراهرا تتتتتتتت 

لليووه فوو راه الوحووو  والصووالة ...  أو ووتقلوو  : مث أاته جخيوول عليووه السووالم يف أول مووا  -4
 لخل .

  -هوول أاته  مووا عقووع نووزول مطلوو  سووورة العلووق قووال النوويا : دو  أ  يبووني لنووا مووىت ... 
 لخل .أو  الهلا ...، أو أاته به بعد فرتة الو ت  -ده سياقه  ما يفي

 وأقول : ما زال اإلشكال عند النيا عدم الفهق إنهج الكتاب أساسا تت
اللهوق ل  يف  -فهموت و  أزيد شويئا مو  ، أت أسوم ألفاظ رواات اثبتة ت  ا أ ت الكرف  
ك  وول نيوو قة و بووقة  ووىت لووو أ  أبووني لوو، وهوول أت شوورط  علووى نفسووت   - القليوول النووادر

أم ؟ وأ اديووو موحوووعة ، التزموو  النوورص ؟؟ هوول أنوو  تنتقوود أابطيوول ذ روووا يف الكتوواب 
 وحعف يف العقل ؟؟؟، تطلع مين النرص إ   ا  عنده قصور يف الفهق 

وهوذا ، قد فهم  م  السيام أ  ذلوك عقوع نوزول مطلو  السوورة  -يبمد هللا  -  مث أن 
وهوذا هوو مونهج ، وقد ذ رت ما يدل على ذلوك يف التخرجيوات . واح  لكل ذي عينني  

 فهو مسوم سوم القصة الوا دة اإرتابطة .؛ الكتاب 
وهول  وا  ؟ الساعة  وق ابلضوب  : فيطالبين ويقول تت  يف السقة    آ ر  غدا أييت متخص 
؟ وماذا  ا  يلوبآل ؟ و ق قضى معه م  الوق  ؟ و ق شخ  رآه ؟ اةو  ارا أم معتد  

أي شوووكل نوووزل ؟؟ فكووول ذلووووك أ يوحووو ه الطرهووووين  نوووه موووو  أهووول احلوووديو ولوووويآل ويف 
 متخصصا يف السقة ... هللا يهديه تتت

: يوذ ر افورتاض الصوالة ونوزول سوورة الفاحتووة  -بصوره هللا ابحلوق  -يقوول النويا زهوق  -5
 ،قبول نوزول مطلو  سوورة اإود ر ، ولسالم أم اإؤمنني  دجية وعلت رحوت هللا تعواش عنهموا 

موو  أ  هووذه ا مووور  انوو  بعوود انتهووا  ،  الفووا إووا هووو اثبوو  يف السووقة يف نيوو ي  مسوولق 
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، و لوف فيهوا ابلتبليو  ،  ونوزول نيودر سوورة اإود ر الويت أرسول فيهوا النو  ، فرتة الو ت 
وفيوه هوذه اإخالفوات لصو ي  السووقة ، مث يسومت  تابوه نيو ي  السوقة أو السوقة الذهبيوة 

 النبوية .
 دري وهللا ما أقول ت أردت أ  أ تع  لمة هنا فم ووا تلطفا ابلنيا .قل  :   أ

أ  أيتيين م  ني ي  مسلق ما يثب  أ  ، بل هو وم  شا  م  ا مة ،  أت أحتدر النيا  
ونوووزول ، نووزول الفاحتووة أو لسووالم  دجيوووة وعلووت رحووت هللا عنهمووا بعووود انتهووا  فوورتة الووو ت 

 وليكسر اااسر قلمه تت، اإد ر 
 ه اةرأة اإتناهية على هذه الدعاور العريضة اليت   زمام هلا ؟؟ما هذ

لنوه أ يتفورد بوه مسولق  موا يواوه  الموه : وأقوول لوه ، جابر يف نزول اإد ر   مث ذ ر  ديو
آ ر ما جا   قيقة ولكنه بطبيعة احلال أ جيم  طرقه ليتبني ،  بل هو عند البخاري أيضا  

 .وهت ا واث  فاهور قبل أ  تفرض الصالة : والرجز م  قوله  يف بعض الطرم
بل هوو حمتمول أ  يكوو  مو   والم الزهوري أو ، نه م   الم جابر لهذا اةز  ليآل نيرحيا  ف

ومووا ذلووك ل     هووذه الووزادة ليسوو  يف الطوورم ا  وورر لل ووديو  ، مو   ووالم أيب سوولمة 
وهوت يف نفوآل ،   واث  فيوه مو   والم أيب سولمةالرجوز اب،  ما جوزم ابو   وور أ  تفسوق 

  .سيام الزادة ا  رر 
وقود ، فنوتا  بوني فورض الصوالة ومنوروعيتها ؛ وم  التسليق أ ا ليس  مو   والم الزهوري 

   النصووص متووافرة ، فرم بينهما أهل العلوق الوذي  يقولوو  بفرحوية الصوالة ليلوة اإلسورا  
ا موور    وأروو  أ  هووذا، هووو وأنيوو ابه قبوول ذلووك طيلووة هووذه السوونوات  علووى نيووالته 

 .خيفى على قارئ السقة فضال ع  اإتخص  تت
، ونيووولى بعلوووت عصووورا ،  موووا يف ا  اديوووو الثابتوووة بعلوووت و دجيوووة رهووورا   فقوود نيووولى النووو  

و انو  ليلوة اةو  بعودما نيولى أبنيو ابه ،  ونيلى أبني ابه الفور قبل معرفة اةو  ببعثتوه 
أبنيوو ابه العنووا   مووا يف البخوواري   انوو  بعوود أ  نيوولى  نفسووها بوول ل  ليلووة اإلسوورا ، العنووا  
 (17)وغقه 

 

 374-1/372م  ني ي  السقة  357 -356انظر تفصيل ذلك يف احلاشية رقق   (17)
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أو أ  ، لكووو  ذلووك بعوود موودة طويلووة فيهووا  مووا أ  لفظووة قبوول أ  تفوورض الصووالة   ذ وور 
فيكووو  ؛ ولوويآل فيهووا ل  أ  نووزول أول اإوود ر قبوول أ  تفوورض الصووالة ، ذلووك بعوود اإلسوورا  

ولويآل ، اإود ر لمنوا  وا  بعود نوزول نيودر  ااال  فق  يف اعتبوار نيوالة جخيول ابلنو  
  . فيه ذ ر للفاحتة أو لسالم علت أو  دجية

العلق أم : وقد  ا    جيزم أبيهما نزل أو  ،  يبقى هذا رأي جابر  ،  وم  التنزل التام  
وقوود ، و الفووه يف ذلووك معوورو  . موو  وحوووص ا موور متامووا ،  مووا يف نفووآل الروايووة ؟  اإوود ر 

، وهوذه الفورتة لكو وا يف بدايوة البعثوة . نهموا دل  الرواات ا  رر على توس  الفاحتوة بي
 مووا  فووت علووى بعووض موو  أسوولق فيهووا لسووالم موو  ،  خيفووى علووى الكثووق حووب  ا موور فيهووا 

فاإسوو لة مسوو لة توورجي  بووني نصوووص ، وقوود بينوو  ذلووك يف مواحوو  موو  الكتوواب . سووبقه 
 ف ي غضاحة يف ذلك أيها اإتخص  ؟؟، وأقوال للعلما  ، ني ي ة 

لووو  ووا    -بطبيعووة احلووال  -وهووو ،  بوو   ثووق   أتقنووه ا   يف فهمووه لووه  مث ذ وور  المووا
 فليآل ،لزم   يبال مث قال : ؛  ما فهق 

قوال : اتباعوا منوه  بو   أ وجعلهوا هوت .... لش ، لك  الكتواب اإوذ ور  والف يف ذلوك 
 لس ق .

فيوه علوت  -لوو نيودق  أو فهمو   -قل  : عوع عواب تت هل اتبواعت  بو  لسو ق 
 وأن  تنادي ابتباع أهل التخص  يف السقة ؟؟، وهو لمام السق واإ ازي ؟ م  لوم  

ولمنا اتبع  الرواات الثابتوة الصو ي ة الويت وافقهوا ، أ اتب  اب  لس ق  أنينولكين أبنرك  
 قول اب  لس ق ولك  تتتتتتت

 ؟؟اب  لس قعندما أوافق ؟ وخمالفات للسقة الص ي ة ؟ هل هذه بواطيل ت مث ا أ ات 
، وأقوول لوه : ابو  لسو ق هوو اإصويع ، مث نقل  الما للسهيلت يستدرك بوه علوى ابو  لسو ق 

والسووهيلت أ أيت بوودليل لطالقووا علووى رد مووا ذهووع لليووه ابوو  ، وهووو العلووق اإلمووام يف هووذا الفوو  
وهللا عووز وجوول ، و  يوجوود يف الصوو ي  أي لشووارة لش  ووو  ذلووك نيووبي ة اإلسوورا  ، لسوو ق 
 (18)} ُقْل َهاُتواْ بُوْرَهاَنُكْق ِل  ُ نُتْق نَياِدِقنَي{ يقول : 

 

 111سورة البقرة :   (18)
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ويلوزمين أب وا ، مث يعرتض النويا علوى جعول نوزول الفاحتوة ونيوالة جخيول قبول نوزول اإود ر 
ل  النوو  : ويقووول : وهووذا يتنوواقض موو  الوورواات الصوو ي ة الوويت تقووول ، أ نووا  فوورتة الووو ت 

 ز   زت شديدا  نقطاع جخيل ... لخل  . 
 ف قول له : وم  قال لك لنين قل  بنزول جخيل أ نا  فرتة الو ت ؟ وهل يعقل ذلك ؟

وذلك مجعا بني ، ونيالته نيبي ة ليلة  را  ، ولمنا الفرتة  ان  بعد نزول جخيل ابلفاحتة 
ميكنوك و وهوو علوق مسوتقل مو  علووم القورآ  ،   آالنصوص الواردة يف أول موا نوزل مو  القور 

 يوو فصول  القوول  اإلنرتنو  وهوت متووفرة علوى شوبكة، اانيوة بوذلك مراجعة حماحريت ا
 ،ا يزيل عنك اللبآل ل  شا  هللا تعاش .

فوووإ  شوووئ  فووو نكر ، وليسووو  ألفوووارت أت ، هوووذه رواات ا أ وووت الكووورف : وأعوووود   ووورر 
الوو ت يووم ا  نوني ونيولى هوو  قوله أبنوه أنوزل علوى النو   على علت ب  أيب طالع 

وموو  قوال  ووا موو  أهول العلووق ، ودعووك ، و ووذا علووى بقيوة الوورواات ،  (19)الاث معوه يوووم الوث
 م  الطرهوين اإسكني ..

  ) واشتكى  قل  : مث أ يننع ورقة أ  تويف وفرت الو ت ) ىت  ز  رسول هللا  -6
فلق يقق ليلتوني أو  والاث   فقالو  لوه  دجيوة : ) ارسوول هللا   موا أرر  رسول هللا 

 الك ) أ أره قربك منذ ليلتني أو  الث  نيا بك ل  قد ق

وفيوه ،  (20)جواره يبورا  و انو  مودة اةووار شوهرا .... لخل موا ذ ورت  فلما قضى الن  
والنوورص موو  تفسووقها ،ووا  بوو  عوو  ، والضوو ى ، ونيوودر نووو  والقلووق ، نووزول نيوودر اإوود ر 
 السلف الصاحل .

قاله م  قبي   المه اإتقدم يف أول  فقال ما، وأزبد  وأرغى، وهنا اثرت اث رة النيا زهق 
  يصودر عمو  عنوده علوق  ، وقال : مث ل  هذا اال  يف ترتيع الوقوا   الويت ذ رهوا،  الرد  

 وهذا هو البيا  .، ابلسقة النبوية 

 

ولوه شواهد عو  أيب رافو  أ رجوه  عسوناد  سو  عو  بريودة  3/112أ رجوه  وذا اللفوظ احلوا ق يف اإسوتدرك   (19)
ولل وديو  2/310وفيه أيضوا عو  جوابر أ رجوه الطوخي  3/182واحلا ق أيضا  3/183البزار  ما يف  نف ا ستار  

  370 اشية رقق  384-1/378شواهد  ثقة انظرها يف ني ي  السقة 
 41-2/40انظر   (20)
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 -سووواحمه هللا  - نوووه تت وهوووذا العلوووق اإتميوووز يف السوووقة تت واليتوووه أرا نوووا مووو  هوووذا البيوووا  
وبنيتووه علووى ، علووى مووا ذ رتووه بعوود دراسووة مت نيووة ، يف السووقة  كووق بعلمووه السووط ت جوودا 

 .  خيتلف فيها أ د م  أهل العلق لذا اطل  عليها  ، أسآل علمية
 بيانه اإزعوم :الفقرة ا وش م  قال يف 

ليس  هت فورتة الوو ت ا وش الويت أعقبو  نوزول ، ل  فرتة الو ت اليت أشار لليها الكتاب 
 ويف غقاا ... ، ا هت فرتة أ رر  ما ورد ذلك يف الص ي ني ولمن، نيدر سورة اقرأ 

، و طو ين و طو  ولويآل فيهوا موا خيدموه ، الرواات الويت يظو  أ وا لودم قولوه ذلوك مث ذ ر  
مث ذ وور  المووا لل ووافظ ابوو   ووور يبووني فيووه ا  ووتال  فوويم  قووال النوويا لبووراهيق العلووت ، 

  بت ريف  الم اب   ور مث قال :واومين، : ما أرر نيا بك ل  قد قالك  للن  
  أدري ل   ا  مؤلف الكتاب اإذ ور قد انتبوه اطوورة قولوه هوذا : وأموا لفظوة شويطانك 

 فهت م  تصر  الرواة وقد أوردها بصي ة اةزم ...
وقلة بضاعته ، وعدم متكنه يف السقة ، وقد تكلق  ثقا يف هذا اإوح  لعدم فهمه  ديثيا 

وبه يظهر عووار ، ولمنا س ذ ر أدلة ما ذ رته ، ول  أنقل  المه  امال . يف القرآ  وعلومه 
 ما قاله مجلة وتفصيال :

 موووا يقولووووه   وادعوووا  أ موووا فووورتات ، أو  :   يوجووود أي دليووول علوووى وجوووود فرتتوووني للوووو ت 
  وأ  يبين عليه رد  المت ؟ فم  أي  له اةزم بذلك ؟، حيتاج لش دليل ،  البعض

ومووووىت  ، أ  حيوووود نا عوووو  فوووورتة الووووو ت الثانيووووة اإزعومووووة ، صوووو  يف السووووقة مث نطالووووع اإتخ
وهووول ورد هلوووا أي ذ ووور سوووور ؟ وموووا سوووببها ؟ وهووول يف مكوووة  انووو  أم يف اإدينوووة ؟  انووو 

 تت و  نعرفه حن ، ... لخل ما يعرفه اإتخص   ؟  ديو جندب اإزعوم أنه يف غق ا وش
وهوو جمورد ااوروج مو  مو زم الت ريور ، بع معورو  فالسو، م  زعوق أ وا فورتات  :  وأقول له  

 واةم  الذي حيتاج لش جهد ونظر .
  فت على النيا أمور  ان  سببا يف اللبآل الذي  صل له ومنها :اثنيا : 

أ  سوووورة والضووو ى عنووود أهووول العلوووق ابلتفسوووق وعلووووم القووورآ  مووو  أوا ووول موووا نوووزل مووو   -1
، وقود  بو  ذلوك  وديثيا مو  طورم عودة ، وهت  ذلك عنود أهول السوق واإ وازي  ،  القرآ 
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موقوفوا عو  عا نوة   22)ورواه ابو  أيب عانيوق 21)بل جا  ذلوك مرفوعوا فيموا أ رجوه الطوخي
 ولسناده  س  ل قه وشواهده  ثقة .

 ، بول عنود العقوال  قاطبوة، أ  احلديو الوذي خمرجوه وا ود عنود أهول العلوق ابحلوديو   -2
وا لفواظ ا  ورر هوت   حمالوة مو  تصور  .    ميك  أ  يكوو  قود جوا  ل  بلفوظ وا ود

الووورواة ، والعوووواأ ااقووووق هووووو الووووذي يسووووتطي  أ  يصوووول لش اللفووووظ احلقيقووووت الووووذي جووووا  بووووه 
 احلديو .

فووال أدري ، يوووافقين فيمووا ذ وورت ، هووا اةهابووذة  علماأسووتاذ و ، أ مووة السووقة لمووام أ   -3
 السق يعوبونه تتتو  أ مة أهل ،   أهل احلديو يعوبونه  ؟ ماذا يريد هو

  عروة ب  الزبق رحت هللا عنه: لمام السقة مطلقا هو ، قال أب  قا لة ذلك  دجية الذي  و 
   ما سي يت .

اثلثوووا : قووود ذ ووورت الووودليل علوووى قوووو  بتفصووويل علموووت دقيوووق ومطوووول فيوووه  فايوووة إووو  ألقوووى 
  .  23)السم  وهو شهيد

 

 299-2/298اتريا ا مق واإلوك   (21)
 103ا وا ل   (22)
البخواري  نيو ي  يف احلوديو هوذا أنيول:  336احلاشوية رقوق  369-1/366قلو  يف نيو ي  السوقة (23)

 عندهق وهو غقه مجاعة أ رجه وقد منه ا قواس ومابني جندب ع  9/3، 8/710،711،   3/8

  ثقا ا تالفا متنه يف ا تلف وقد عنه هللا رحت جندب ع  قيآل ب  ا سود  ديو م  مجيعا

 6/360اإنثوور والودر 30/231الطوخي  وتفسوق ، أو  اإوذ وري  اإوحوعني يف البواري فوت  لوه ينظور

 أ وا عودة طورم مو   بو  ولكو  ، ذلوك قالو  الويت اإورأة تسومية الص ي  يف احلديو يف وليآل

 بد  قال م  رواية ماعدا تعارض بال تقريبا الرواات ي مج عليها يتوجه أ  ميك  وهت اليت  دجية

   يصو  التعودد علوى ومحلهوا وا ودة فالقصوة وا ود وخمرجوه وا ود واحلوديو نيوا بك : شويطانك مو 

 وا  ورر ،  دجيوة ل ودااا امورأتني القا ول بكوو  جوزم مث احلوافظ ذلوك حنو ذ ر وقد لليه اإصق

 الن  فيها أرقق ب  زيد ع  احلا ق رواها رواية ل  الثانية ةاإرأ يف يبوة أيت وأ هلع أيب امرأة

  موا نيو ي  لسوناد قوال : هوذا ، رواه أ  بعد فإنه احلا ق  الم بقية ينقل أ ولكنه ذلك على

فقوال  الطريوق نفآل م   قة آ ر شيا ع  رواه مث ، علة له وجدت أين ل  النيا هذا  د ناه
 زيد ب  يزيد ع  لس ام أيب ع  لسرا يل : أرقق ب  دزي ع  لس ام أيب ع  لسرا يل بد  م 
  يبر   رفا مثله احلديو فذ ر

 ، ابلتدليآل معرو  وهو لس ام أيب عنعنة لش ابإلحافة هذا  أعله اإعرو  تساهله م  فاحلا ق
  قبله أم ا  تالط بعد هو هل منه مساعه يف ا تلف ولسرا يل ا تالطه مث
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__________________________ 

 مو  فهوت شويطانك لفظوة وأموا ذلوك علوى النصووص تظواهرت قودف  دجيوة يف احلاد وة  وو  وأموا

 ما  و  م  تثبتها عند   دجية له قول م  أييت  ما نيا بك ألفارها وأرج  الرواة تصر 
  حتواد الروايوة ألفواظ يف الورواة مو  تصور  يبودوث نفسوه احلوافظ جزم وقد شيطات أو ملكا أيتيه

   الكرماين أيضا ذلك اإخرج وجوز

 الوذي شوداد بو  هللا عبود  وديو مو  وغوقه الطوخي النوكور ، ذ ور بودو  القصوة أ ورج وقود

 لمساعيل لفظ وهذا البخاري م  فهو ا قواس مابني سور لفظه اعتمدت الذي احلافظ وهو ني  ه

  : منها  ثقة رواات فيه  دجية لتسمية وينهد ا  كام يف القاحت

 نيلى الن  على جخيل أبط  : قال ني ي  دبسن عروة ع  30/232التفسق  يف الطخي مارواه

 جزعك م  يرر يا قالك قد ربك أرر :  دجية وقال  ، شديدا جزعا فوزع وسلق عليه هللا

  آ رها لش وماقلى والض ى فنزل  : قال 

 )اإنثور والدر الباري فت  انظر ( وسنيد اإنذر واب   امت أيب اب   ذلك وأ رجه

 روايوة بن وو عا نوة عو  أبيه ع  عروة ب  هنام طريق م  له النبوة أعالم يف أبوداود وماأ رجه

  )3/9الفت  انظر ( شداد ب  هللا عبد

 عو  عوروة عو  ، انقطواع فيوه : وقال 7/60الد  ل  يف والبيهقت احلا ق مردويه اب  أ رجه وما

  فقلو ، ذلوك مو  جوزع الو ت وسلق عليه هللا نيلى هللا رسول على أبط  إا : قال   دجية
  )6/360الدر   انظر( هللا ف نزل جزعك م  يرر يا ربك قالك لقد : جزعه م  رأي  يا له

  عا نة  ديو يف  ما والض ى نزول تقدم ا دلة أقور م  وهو أيضا لذلك وينهد

  :  دجية أ ا جدا فواح  العقلية النا ية م  وأما

 الوو ت أ  يصو  وأ الوو ت لبطوا  عنود  وا  ا ات نوزول أ  علوى تدل نصوص لورود : أو 

 طريوق مو  الطوخي ماأ رجوه ومنهوا بذلك نير   النصوص بعض ل  بل الفرتة هذه يف ل  أبط 

 عنوه أبطو  القورآ  وسولق عليوه هللا نيولى هللا رسوول علوى نوزل إوا : قوال عبواس ابو  عو  العوويف

 وماقلى ربك ودعكما ": تعاش هللا ف نزل وقاله ربه ودعه : فقالوا ، بذلك فت ق أاما جخيل

  ذلوك بن وو الطريوق هوذه مو  30/231التفسوق  يف وهوو )8/710البوارر  فوت  انظور ( "

  حعيف والعويف )6/360الدر  انظر ( الطريق نفآل م  أيضا مردويه اب  وأ رجه

  )8/710الباري  فت  انظر ( ذلك بن و الزبق آل موش لمساعيل مرسل يف وماجا 

 هللا عنود مو   وا  لوو : فقالوا الو ت وفرت : بلفظ الطويل مرسله يف التيمت سليما  وماذ ره
 يف وهوو )8/710الفوت   انظور( بكماهلموا ننورص وأأ والضو ى هللا فو نزل  قواله هللا ولك  لتتاب 
  بلفظه وليآل ذلك بن و )765/17دمنق   اتريا

 ني ي  بسند ةقتاد ع  )30/231الطخي   ماأ رجه الو ت بد  يف ذلك أب  فيه يصرص أ ويا

   بن وه الض اك ع  أيضا وماأ رجه

 اةهور    ذلوك يف  دجيوة غوق   ود د ول فوال الوو ت بود  يف  وا  القوول أ   بو  قود ولذ

   ثقا ذلك ع  أت ر ابلدعوة
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 .اد ما ذ رته لو قرأه أي منصف لعلق بطال  هذا ا نتقو 
وأحوويف هنووا إوو  زعووق التخصوو  يف السووقة : إوواذا   يعتووخ أيضووا فوورتة اثلثووة للووو ت عنوودما 

فقد  ان  بض  عنرة ليلوة ؟ يف قصة أني اب الكهف   توقف الو ت ع  رسول هللا  
 ؟فهت أوش م   الث ليال 

آإوو  والصوواب أ  انقطواع الوو ت بعوود اسوتقرار ا مور  ام   عالقوة لووه بفورتة الوو ت الويت 
يف بداية البعثة واليت حن  بصددها والويت هوت سوبع نوزول سوورة والضو ى .   رسول هللا  
 وهللا أعلق .

وهوووو ، رابعوووا : أزبووود النووويا وادعوووى أنوووين  رفووو   وووالم احلوووافظ ابووو   وووور لقوووو  : وجوووزم 
فوا مر واحو  جودا لكول ذي ؛ ول  أجادله  ثوقا يف الفوارم . أ جيزم ولمنا استظهر   :يقول
 . وحياول التنبو ابلقش وحنوه ، أ  النيا مت امل عينني 

 أيعد ما عخت به حتريفا ؟؟ ، ولو افرتض أ  تعبقه هو ا نيوب 
فمواذا يضوقين ؟؟ فكيوف ، مث هع أ  احلافظ أ جيزم بل  وا   الموه عكوآل  الموت متاموا 

 سوا  أ ا  استظهارا أم جزما ؟؟  موافقوهو 
 تومووا ذلووك ل  لضووعف البضوواعة، تصوور  الوورواة  مث  ووب  النوويا لبيطووا عويبووا يف مسوو لة

وهووو منووهور جوودا يف أ مووة احلووديو ، وتصوور  الووراوي يكووو  بنووا  علووى فهمووه لل ووديو 
__________________________ 

 نيولى النو  علوى ينوزل أ الوو ت أ  عرفو   يوف  دجية غق  ان  لو اإرأة هذه أ  : اثنيا

 ذلك يف  ان    ا  دجية عرف  ولمنا  جدا قصقة  ان  رتةالف أ  و صونيا وسلق عليه هللا

  اثنية مرة الو ت لنزول مرتقبة الوق 

 يقول أ دا  سعل والثال ة واليوما   متفاوتة فرتات على ينزل  ا  تتابعه بعد الو ت أ  : اثلثا

 هوت ا لوةالق أب  قوال ومو   ذلوك فتوزعق هلوع أيب امورأة أتيت  وىت حنووه أو توديعوا ذلك يف ل 

  الدعوة أ نا  أ رر و ت فرتة وجود فرض على ذلك قال لمنا هلع أيب امرأة

ا  : قالو  أ ا : ففيها شديد بتعسف ل  بذلك القا ل   تسعف الرواات ألفاظ أ  : رابعا
 محلوه جيعول يوا ذلوك بيتوه وغوق أهول مو  امورأة أ وا وفيهوا هلوع أيب امورأة   تقولوه هللا وهذا رسول

 مو  يورد أ  موا يسوتنكر هنواك ولويآل ؟ ابمسهوا الورواات تصوري  مو  فكيوف  واإتعني جيوة د علوى

 رواات م  رواية سور  لها اإاحية الرواات م  شت  يف ترد أ وهت شيطانك لفظة ل   دجية

  ما فيها تقدم وقد جندب  ديو

 العاإني . رب هلل واحلمد  فاية فيه فإ  القدر  ذا ونكتفت
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ولوووو راجووو  أنيووو ر  توووع اإصوووطل  لوجووود فصوووال يف .    موووا ليووول ا خ  ، ورواتوووه الثقوووات 
 ولعلق   حمالة ني ة ما ذ رته .،  (24)ابب الرواية ابإعىن
مو   هوو ر  أ  القا ل لويآل مسولما ولمنوا ، شيطانك : يف الرواية لفظة  والراوي الذي ذ ر

 فعخ  ذه اللفظة بنا  على فهمه .،  فار قريش 
أو أدر ، غوق شوامتة و  سوا رة ، وأ ا مت سوفة لوذلك ، وأما غقه ي  عر  أ ا  دجية 

 . وقال : نيا بك ، قال : ا رسول هللا  -وليآل ابإعىن  -الرواية  ما مسعها 
وهووت أنووين مصوور أ  ، مث يصوور النوويا لنيوورارا عويبووا علووى للصووام فريووة وومووة عظيمووة يب 

وأ ووا تراجعوو  عوو   -ابإعووىن الووذي فهمووه  -قالوو  هووذه الكلمووة رحووت هللا عنهووا ،  دجيوة 
 لميا ا تت

بووول ا مووور  موووا قوووال ؟ وسوووو  الظووو  ، وأت أقوووول  وووخت  لموووة تت وموووا ذنووو  يف عووودم الفهوووق 
  ل ا قال  ذلك أتسفا وتوجعا . احلافظ اب   ور :

لضعف انن اله بت ريور ، و    هذه القصة بعد لسالمها بسنوات ،  مث هو يت دث عنها  
، والواح  لكل مطل  أ  هوذه القصوة بعود لسوالمها بيوومني أو  ال وة .  ما يقرأ م  السقة  

 سور نيدر العلق والفاحتة .، وقبل نزول شت  م  القرآ  
ويف ا ننوو ال بوورد ت ت روايووة مرسوولة وتر وو  رواات الصوو ي ني  مووا يوودعت أنووين اعتموود

 ذلك مضيعة للوق  بعد ما قدمته م  حترير علمت دقيق .
ونقووول للنوويا اإتخصوو  يف السووقة : نريوود منووك أ  حتوورر لنووا اللفووظ الووذي ذ ووره جنوودب 

  فقالوووو  اموووورأة موووو  قومووووه ؟؟ أم فقووووال هووووو : يف  ديثووووه مووووا هووووو ابلضووووب  ؟؟؟؟ هوووول
 ؟ أم فقال  امرأة ؟؟ اإنر و  

قالووو  : نيوووا بك ؟؟ أم : شووويطانك ؟؟ أم : ربوووك ؟؟ ... وهكوووذا يف ا  تالفوووات  وهووول
 العويبة بني الرواات .

 
 مث قال يف الفقرة الثانية م  بيانه اإزعوم :

 

وذ ور مو  أ موة احلوديو الوذي   وانوا يوروو   211 -198الكفايوة يف علوق الروايوة للخطيوع الب ودادي صانظور   (24)
 ابإعىن عمرو ب  دينار واحلس  والنع  ولبراهيق النخعت واب  أيب تي  وجعفر ب  حممد وغقهق .
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 تفسقه لقوله تعاش :   والقلق وما يسطرو  ما أن  بنعمة ربك ،ونو  بقوله : لظنوه 
 بنفسه .
  سورة   نزل  بعد اةهر ابلودعوة ولويآل  موا ورد يف الكتواب اإوذ ور لقل  :    :مث قال  

. 
السوووقة والتووواريا والتفسوووق يف ا أ وووت الكووورف  قلوووة بضووواعتك وأقوووول ردا عليوووه : وهوووذا مووو  

 واحلديو .
قوال : أول موا نوزل مو   (25)ففت السقة : جزم بذلك لمام السوقة يف زمانوه عبيود بو  عموق

 ربك الذي  لق مث   . القرآ  اقرأ ابسق
 يو قال : مث أنزل  آات بعد  الث آات مو  أول  (26)ويف التاريا جزم بذلك الكل 

قبل ا  ورر فو ي الوثالث  و  قبول ا وش   والقلق أو  الث آات م  أول اإد ر أ داا 
 فا  رر بعده  .
  27)جماهدفوزم به لمام التفسق م  التابعني وأما يف التفسق : 

وجوووا  عووو  احلسووو  البصوووري   28)روي عووو  لموووام التفسوووق وترمجوووا  القووورآ  ابووو  عبووواس موووا 
وجوا  أيضوا يف مرسول   30)وع  جابر ب  زيود وهوو مو  أعلوق التوابعني ابلقورآ    29)وعكرمة  

 .   31)سليما  التيمت
 

 بسند ني ي  14/88،  10/541 ما أ رجه عنه اب  أيب شيبة    (25)
 52نسوخ لقتادة ص ما يف الناسا واإ   (26)
 يف اإوح  السابق ولسناده ني ي  أيضا .شيبة  أيب اب  أ رجه  (27)
 الذي ربك ابسق اقرأ القرآ  م  نزل ما أول و ا  : قاله عن أ/66الضريآل  اب  أ رجه(28)

 آ ر طريق له ولك  جدا حعيف ولسناده اخل اإد ر اأيها مث اإزمل اأيها مث والقلق   مث  لق

 هللا مواأنزل أول ل  : بدايتوه ولفوظ )7/144بن ووه   الود  ل يف البيهقوت عنود بواسع ابو  عو 
 مو  التفسوق أهول مو  وغوقه مقاتول تفسوق يف شواهد احلوديو وهلوذا : البيهقوت قوال  نبيوه علوى

  وعكرمة احلس  ع  أييت ما يعين _ الص ي  اإرسل
 ابسق اقرأ ،كة القرآ  م  هللا زلأن : قا  هماعن)7/142أيضا  الد  ل يف البيهقت اهرو (29)

  ني ي  مرسل : )7/143البيهقت   وقال اخل واإد ر واإزمل و  ربك
 القورآ  مو  هللا مواأنزل أول : قواله عنو اإنهور جز ه يف احلارث ب  حممد أبوبكر أ رجه(30)

 مطعو  فيهق ليآل اداإلسن ورجال  الفاحتة مث الد ر اأيها مث اإزمل اأيها مث والقلق   مث اقرأ ،كة

    33، 1/13 اإلتقا  نظراو  ( به اب ستنهاد أبس فال جبرص فيه
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وقوود  ووىت يف اإصوو ف اإطبوووع  اليووا جووا  ترتيووع نووزول هووذه السووورة بعوود العلووق مباشوورة 
مث قوووال : فهوووذا ترتيوووع موووا نوووزل مووو  القووورآ  ،كوووة  1/193يف الخهوووا    32)ذ وووره الزر نوووت

 وعليه استقرت الرواية م  الثقات .
أ ينزل عليوه شوت  مو  القورآ  بعود ، الث سنوات  فلي  شعري هل مكو رسول هللا 

  سع زعق فضيلة النيا اإتخص  يف السقة ؟؟؟، اقرأ 
  

ا وا ول   يف عانيق أيب واب  رياالتا يف الطخي ذلك    رجوأما يف احلديو : ف
 نيو ي  عسوناد الوو ت بد  يف عا نة  ديو م   ما تقدم اإلشارة لذلك 

 يف وقوال عا نوة عو  عوروة عو  الزهوري عو   33) راشود بو  النعما  ع 
 مو  علوت موانزل أول  وا  مث : وسولق عليوه هللا نيلى الن  ع  آ ره

 فستبصور لوهقو  لش فوذ ر ومايسوطرو  والقلوق ،  " اقورأ بعود القورآ 

 لذا والليول والضو ى "و " ف نوذر قوق اإود ر اأيهوا" و " ويبصورو 

  موقوفا عا نة ع  عانيق أيب اب  عند وهو  "سوى

 وا  يظوو    قوال هوداه هللا ورزقووه العلوق النوواف  : موا ورد يف الكتواب اإووذ ور مو  أ  النوو  
... لخل  ة للنو  بنفسه اةنو   ىت نزل  ما أن  بنعموة ربوك ،ونوو  فيوه غايوة اإلسوا 

 . ما أزبد به وأرعد 
يظوو  يف نفسووه  ألووزمين بواطيوول افرتاهووا موو  عنوود نفسووه  يووو قووال : فهوول  ووا  النوو  مث 

اةنو  لبض  سنوات م  بد  الو ت ونزول القرآ  الكرف ؟؟ لخل  المه الفارغ م  الص ة 
 واإصداقية أيضا .

 .ذ رهأحتدر أ  أييت م   المت ،ا  واةواب : أو  م  أي  له دعور لنين قل  ذلك ؟؟
مث ل  نووزول    مووا سووبق حتريووره وتفصوويله يف الكتوواب  ووا  بعوود  ال ووة أام موو  بوود  الووو ت 

 فما هذا اهلرا  الذي نراه يف  الم النيا ؟؟

__________________________ 

 ولسناده لليه ني ي  . 766/17-762يف اتريا دمنق  عسا ر اب  عند  (31)
 1/193الخها    (32)
 ما تقدم . منها رواات لذلك ينهد ولك   احلفظ ست  نيدوم : احلافظ فيه قال النعما   (33)
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وموورة يقوور أب  هووذه اانووية أموور طبعووت ، فموورة يلووتمآل   خمرجووا ، مث أ ووذ النوويا يتخووب  
مث ، وأ وذ يتم ول ويودور  وول نفسووه . مو  حووعف بنوري  حيصول إوا فطور عليوه اإلنسوا 

 يوو نيودر أول موا قيول ، ومونهق احلوافظ ابو   وور تت  ذ ر  الم العلما  ،ا يوافوق قوو   
 وذ ر توجيه اإلمساعيلت له .، يف تفسق اانية بذلك 

 ر  يف نفسه اةنو   ىت نزل  . لكنه مصر أب  يلزمين أبين قل  : لنه 
 والذي قلته أمامك أيها القارئ الكرف .، لبتة وأت أ أقل ذلك ا

 
فقووال : ل  سوويام ا ات يبطوول التفسووق تت مث أ ووع النوويا أ  يق ووق نفسووه يف التفسووق 

وغفوول عوو  اقتصوواري يف النووزول ، فسوورد ا ات متوانيوولة . الووذي ورد يف الكتوواب اإووذ ور 
، أهوول التفسووق الوويت نزلوو  ذلووك الوقوو   سووع مووا ذ وور ، وهووت ا ات ا وش فقوو  علووى 

 ودل  عليه ا اثر .
وهوذا الفهوق ، بقت أ  نذ ر للنيا اإتخص  م  الذي سبقين هلذا التفسوق الباطول ا مث 

 ف قول :_ على  د زعمه _ هداه هللا _ السقيق جد السقيق 
 نفسه : أول م  سبقين هو رسول هللا 

أنووه قووال ادجيووة بعوود عوو  عبوود هللا بوو  شووداد وهووو موو  نيوو ار الصوو ابة   34) أ وورج الطووخي
 نزول اقرأ : ما أراين ل  قد عرض   . 

 : قوله عرض   : يعين أنيابين مآل م  اة  .  35)  قال اب  ا  ق
 وأ وورج اإلمووام أمحوود يف مسوونده وابوو  سووعد يف الطبقووات والطووخاين عوو  ابوو  عبوواس أنووه 

   36) قال ادجية : لقد  ني  على نفست أ  يكو  يب جن  .
: فظننتهووا  لسووت وأبووو نعوويق يف د  وول النبوووة وغقاووا عوو  عا نووة وفيووه قولووه الطياوأ وورج 

 فو ة اة  .

 

وقد أ رجه مجاعة م  أهل ،  وقال اب   ور: واإلسناد لش عبد هللا ب  شداد ني ي   300-2/299التاريا  (34)
 لسناده  س  .  1/25العلق ومنهق أبو نعيق يف د  ل النبوة وقال اب   ور يف الفت  

 3/83النهاية يف غريع احلديو   (35)
 : رجال أمحد رجال الص ي  .  8/255قال اهليثمت يف الم    (36)
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قوال ادجيوة : ل  ا بعود لنواعر أو جمنوو  فقالو  :  أنوه     37)ويف مرسل عبيد ب  عمق
 أعيذك ابهلل .

 .  38)ويوجد آاثر أ رر يراج  هلا الكتاب إ  أراد ا ستزادة
وسوبق  والم ابو  ، فقد تقدم  الم ابو  ا  وق ، أهل العلق م     وأما م  بعد رسول هللا  

وهووذا ،  وأنوه يف بدايووة أموره ، وتوجيوه اإلمسوواعيلت لوه ،  وور الوذي ذ وور هوو طرفوا منووه 
 وهللا اإوفق .، عني ما قلناه 

فضووال  وإوا يعور  أ ود بعود بدعوتوه ، و يوف يعقول أ  يكوو  ذلوك ردا علوى اإنور ني 
 يوووو أ بتنوووا ،وووا   جموووال للنوووك أ  هوووذه ا ات نزلووو  يف أول موووا ؟ عووو  اواموووه ابةنوووو  

يف ، وم  نقل  المهق م  اإفسري   ال  ذلك فلعدم ربطهق بني السوقة والتفسوق .  نزل
 وهللا أعلق .وهذه م  فوا د  تايب ، هذا اإوح  

يبقوى ف، بد لوة عودم وجوود رقوق مرجعوت بعوده ، وعلى  ل فإنين أ أعز هذا الكوالم   ود 
وهوول يف مثوول ذلووك غضاحووة  ووىت . ومقارعووة احلوووة ابحلوووة ، وجهووة نظوور قابلووة للنقووا  

 ت؟يونيف الكالم اب ابطيل واإوحوعات 
 والنيا بني أمري   ليهما مر : 

مووا اتفووق عليووه أهوول العلووق موو  لمووا أ  يصوور علووى نووزول   بعوود سوونوات موو  البعثووة فيخووالف 
ويقبول تفسوق مو  ، ديو وا اثر الوواردة يف ذلوك اإفسري  واإؤر ني وأهل السق وأهل احلو
 نقل قوهلق يف أ  ذلك يف اوام اإنر ني .

ويسوووولق ،ووووا ذ وووورت إوافقتووووه للثابوووو  ، ولمووووا أ  خيووووالف قووووول هووووؤ   الووووذي قووووالوه ابلوووورأي 
 .الص ي 

وأ ع أ  أنبه على مسو لة تفسوقية وهوت أ  التفسوق  موا نو  علوى ذلوك شويا اإلسوالم 
 اب   ثق و رره مجاعة م  أ مة أنيول التفسق لذا جا  ع  رسول هللا   اب  تيمية وتبعه
 .   39)ول  فع  التابعني، فإ  أ تد فع  ني ابته الكرام ، فهو اإعتمد 

 

 وقد تقدم ذ ره . الذي أ رجه اب  لس ق بسند ني ي  عنه  (37)
 335 اشية رقق  366-1/365ني ي  السقة النبوية   (38)
 4-1/3، مقدمة تفسق القرآ  العظيق  105-93انظر : مقدمة يف أنيول التفسق ص   (39)
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وأ ووداث ، وهووو اإوافووق لوو اثر ، مووا يفسوور ا يووة ،ووا ذ وورته  وقوود تقوودم عوو  رسووول هللا 
ولمنووا الوذي فسور ا يووة . ابة أو التوابعني وأ يورد شوت   الفووه عو  أ ود موو  الصو ، السوقة 

وهللا تعواش .  ض الرأي الذي هوو ،عوزل عو  أ وداث السوقة أتى به ،،ا ذ ر النيا لمنا 
 أعلق . 

 
 مث قال يف الفقرة الثالثة م  بيانه اإزعوم :
جرا غق ينو  ولنك على  لق عظيق ول  لك  : ورد يف الكتاب اإذ ور بعد قوله تعاش 

 -مث يعووزي هووذا التفسووق يف  واشووت الكتوواب  بوو  جريوور الطووخي ، عووين ديوو  عظوويق   ) ي
ابوو  ، فيقووول يف  اشووية ... : هووذا التفسووق رور منووه قولووه : علووى ديوو  عظوويق  -رمحووه هللا 

 جرير وغقه . ا.هو
القرآ  وأتى يبوديو عا نوة يف  وأ   لقه ، مث ذ ر  الما  ب  جرير يف تفسقه ل ية 

 -مث قووال . ى أ  مووراد موو  قووال : ديوو  عظوويق هووو مووا جووا  يف  ووديو عا نووة ذلووك وادعوو
 :  -هداه هللا لل ق

مووو  هوووذا الثنوووا   مووو  سريووود النووو  ، وأ يريووودوا التفسوووق الوووذي ورد يف الكتووواب اإوووذ ور 
بوودليل أ  مؤلووف الكتوواب اإووذ ور أ ينقوول سووور هووذا التفسووق موو  ، ونيوورفه عنووه ، العظوويق 

 القبي  الظ  . ئمه السيا قوال ... لخل  ال
أ يريووودوا موووا ورد يف ، مث يقوووول : مث لنفووورض جووود  أ  هوووؤ   الوووذي  فسوووروا االوووق ابلووودي  

فموا الوذي دفو  مؤلوف الكتواب اإوذ ور ،  ديو أم اإؤمنني عا نة رحت هللا تعواش عنهوا  
 له .ساحمه هللا وغفر  -... لخل  المه  ؟    يقتصر على هذا التفسق ويعرض ع  غقه

 وأقول : عو  م  ا ابطيل واإوحوعات اليت ا تنفها أ وت اهلمام تت
هوول اقتصوواري علووى تفسووق ابوو  عبوواس  ووخ ا مووة وترمجووا  القوورآ  أابطيوول وموحوووعات ؟؟ 

هول يلوزمين أ  أذ ور  ول ، وهل قل    د لنين أنينف تفسقا للقرآ  ؟؟ ولو قل  ذلوك 
 أوجه التفسق ؟؟؟

 والرد عليه  التا  :، واقر بسبع سط يته ل سف النيا يق  يف ف
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ووحو  عالموة انتهوا  الكوالم لكوت يهورب مو  نسوبة ، لقد برت النيا  الموت عامودا   أو  :
 فتكملة ما ذ رته هكذا :  القول  ب  عباس 

اب  جرير وغقه م  طريوق علوت بو  أيب طل وة عو  ابو  عبواس وهوو لسوناد  سو   موا بينوا 
ورد أيضا عند الطخي م  طريق العويف ع  اب  عباس وله شواهد يف اإقدمة   سيما وقد  

 . (40)ع  جماهد واب  زيد والض اك
ولمنووا ا ورتت لفووظ ابوو   . يووو نيورص بلفووظ : اإلسوالم و ووذا عو  أيب مالووك وغوقه : أقوول 

 عباس  نه ني ايب ولمام اإفسري  والسند لليه اثب  .
ولمنوا جووااب ، ولنوك لعلوى  لوق عظويق : ش اثنيا : موا ذ رتوه عا نوة لويآل تفسوقا لقولوه تعوا

فهوت أ تسو ل عو  .  يوو قالو  :  وا   لقوه القورآ    إ  س هلا عو   لوق رسوول هللا  
 .ق  ال  اب  عباس وم  معه م  أهل التفس  ،  لق عظيق يف هذه ا ية: معىن  لمة 

 مووا     ؟؟وموواذا يقووول يف تفسووق عا نووة ذلووك ابلعنوور ا وا وول موو  سووورة قوود أفلوو  اإؤمنووو 
 وغقه . (41)أ رجه النسا ت

 اثلثا : م  أي  له هذه ا دعا ات وأت ما زدت ع  ذ ر ما ذ ره اب  عباس ؟؟ 
؟ فموو  أيوو  أتووى بووذلك ،   يف اإووو و  احلاشووية  ، وأ أوجووه الروايووة، فوو ت أ أشوورص شوويئا 

 مو  أوا ول موا اللهق ل  أ  يكوو  هوذا هوو الفهوق الو يود الوذي ميكو  أ  يفهوق لكوو  ا يوة
 وهذا يقودت للفقرة التالية .، نزل 

فلووق يكوو  مث قوورآ  ، هووذه ا يووة نزلوو  فيمووا نووزل بعوود أول مووا نووزل ت رابعووا : ا أ ووت الكوورف 
فموا فا ودة نزولوه ، هوت القورآ  ، ولو  ان  أ القه قبل نزول القورآ  .  يتخلق به الن  

وأموا ، بعد نزول القرآ  عليه ، نه الذي رأته م وعا نة لمنا تت دث ع   لقه لذ  ؟؟  
أ تولوود ل  بعود ذلوك بسوو  فهوت عنود نوزول هوذه ا يووة فقود  انو  عا نووة يف عواأ ال يوع 

 سنوات .

 

 478 اشية رقق  2/357انظر   (40)
 ولسناده  س  . 2/96يف تفسقه   (41)
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ولمنا مقام طم نوة لوه ،   امسا : م  النا ية التفسقية اإقام ليآل مقام  نا  على الن  
،  ىت قال ادجية موا قوال ، وغرابة ا مر عليه ، إا اعرتاه م   نية بسبع فو ة الو ت  

 .وحنو ذلك ، وذهع لورقة ليس له 
 يوو تقوول : ، سادسا : دعك م  التهويل والعبارات الرتنة اليت ليآل هلا  طام و زمام 

،  سوويما  ووديو أم اإووؤمنني عا نووة الوووارد يف ا  اديووو الصوو ي ة  ، ويعوورض عوو  غووقه
 والذي أمجع  عليه ا مة سلفا و لفا ؟؟تتت

عوو   ووخ موو  مووا تقوودم تت وعالمووات ا سووتفهام والتعوووع تت عيووين علووى اإلمجاعووات وا 
 .ا مة وغقه 

، وهووووو  ووووق  لووووق هللا  لقووووا ، موووو  هووووذا الثنووووا   وأ ووووقا : لسوووو  أت موووو  جيوووورد النوووو  
ولوووو  وووا  يف . وأ ووورمهق علوووى هللا ، وأعالهوووق شووورفا ، وأطهووورهق نفسوووا ، وأ سووونهق  لقوووا 

ومو   فوا وش بوذلك ا ووام ابو  عبواس ، م   نا  هللا   ذ ري هذا التفسق سريد له
 وأ أزد عليه  لمة .، ف ت أ أنقل سور تفسقهق ل ية ، معه م  سلف ا مة 

 
 مث قال يف الفقرة الرابعة وا  قة م  بيانه اإزعوم :

 يعووين  ووا  علووى أموور قومووه: فقووال ، مث أنيت لتفسووقه لقولووه تعوواش : ووجوودك حووا  فهوودر 
 أربعني عاما .

جعوول مؤلوف الكتواب اإوذ ور يقتصوور مث ذ ور بعوض  والم اإفسوري  فيهووا وقوال : موا الوذي 
بول لنوه أ ينقول  وىت ؟ مو   وو  السودي حوعيفا  موا يقوول العلموا  ؟  على تفسق السودي  

 ما قيل يف توجيه تفسق السدي ... لخل  المه
وتكلووق عوو  شووق الصوودر ، لووق قبوول البعثووة عوو  بعووض أهوول الع مث نقوول نقووو  يف عصوومته 

 وفقهه مث قال : 
قبل النبوة  أ ا تنفت العصمة ع  الن  ، لك  الذي يبدو م  عبارات الكتاب اإذ ور 
 .... لخل  المه هداه هللا لل ق والصواب .
 وأقول : يف  المه هذا م الطات مكنوفة :
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لوه يف سولف ا موة يف ا وش : قوله يقتصر على تفسق السدي : فك نه يوجد قوول غوق قو 
وقوود  بوو  حنوهووا دو  تفسووق ا يووة يف  ووديو جبووق بوو  مطعووق الووذي ، تفسووق هووذه ا يووة 
وفيه يقول جبق : وهو  -يف اةاهلية  يف  وته  - بسند ني ي   (42)أ رجه البيهقت
 على دي  قومه .
أأ جيووودك يتيموووا فووو ور ووجووودك : )عووو  قتوووادة بسوووند نيووو ي  يف قولوووه  (43)وأ ووورج الطوووخي

قبول أ  يبعثوه  قوال :  انو  هوذه منوازل رسوول هللا      فهدر ووجدك عا ال فو غىنحا
 هللا سب انه .

وحنوو  نطالووع النوويا أ  أيتينووا بتفسووق هلووذه ا يووة عوو  أ وود موو  السوولف الصوواحل  ووال  
 تفسق السدي .
  .م   و  السدي حعيفا  ما يقول العلما  : الثانية : قوله 

جلووة موو   _لذا  ووا  يقصوود يف احلووديو _ فالسوودي ؛ علمووا  هووذا افوورتا  علووى ال: وأقووول 
و ديثوه أقول أ والوه أنوه  سو  ، القنطورة ي  ساوز  ، رجال ني ي  مسلقم   ، و التابعني  

   السوودي لمووام يف هووذا  ، فتلووك ابقعووة لوويآل هلووا راقعووة؛ . ول   ووا  يقصوود يف التفسووق 
 .وتفسقه م  أفضل التفاسق ، الف   

قووال لمساعيوول بوو  أيب  الوود :  ووا  و  قووة عوواأ ابلتفسووق راويووة لووه .  قووال العولووت : السوودي
السدي أعلق ابلقرآ  م  النع  رمحهما هللا ... ومر لبراهيق النخعت ابلسدي وهوو يفسور 

 . فقال : لنه ليفسر تفسق القوم
 أهو حعيف أيضا ؟؟مث ماذا يقول النيا يف رواية جبق ب  مطعق رحت هللا عنه 

 .ه : أ ينقل ما قيل يف توجيه رواية السدي الثالثة : قول
هوت ، أ  الكتاب له مر لة أ رر يف اإقدمة وأقول : وهل أت ملزم بذلك ؟؟ وقد ذ رت 

 وأما هنا فهت مر لة تو يق النقول فق  .، مر لة النرص والتوجيه وا ستنباط 

 

 . 204 اشية رقق  1/322. وانظر لتخرجيه أيضا ني ي  السقة  2/37النبوة  يف د  ل  (42)
 . 30/233جام  البيا    (43)
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  يف بعووووض أنووووه حيتوووواج لش النوووورص والتوحووووي، النوووويا لووووو  ووووا  اسووووتنكاره للكتوووواب ل  مث 
ولكنووه أإ ل  أ  يقوول مووا ، و عتووذرت أب  تلوك مر لووة أ ورر ، لقبلنوا هووذا منوه ، اإواحو 

 قال يا   أ ر للص ة فيه و  الصدم .
ونيويانته لوه قبول  الرابعة : تكلف النيا نقو  عو  بعوض العلموا  يف  فوظ هللا لرسووله 

يوا يبطول  عليوه  يلوه ورجلوه ،أجلوع الوذي   تايبوأحرب ع  نقل مثل ذلك م   ،  البعثة  
 .مزاعمه 

 :  م   تايب اإظلوم ففت اللد ا ول
 واشت اله ابلرعت والتوارة و فظ هللا له . فصل عنوانه : شبابه  162يوجد يف ص

لزيد ب  عمرو بو  نفيول وأت وره بكالموه توفيقوا مو   فصل عنوانه : لقاؤه  170ويف ص  
 هللا له . 
 م  النرك وب ضه لالت والعزر .  تطهق هللا له  فصل عنوانه : 173ويف ص 
 ونيومه وتوفيق هللا له . فصل عنوانه :  وه  174ويف ص 

 فسب ا  هللا الذي يعلق  ا نة ا عني وما لفت الصدور تت
الووووذي تكلموووو  فيووووه ، اإلسووووالم ونوووو  اإلسووووالم : ولذا  ووووا  يريوووود احلووووق لووووذهع لش  تووووايب 

يف الفصووول الثووواين يف ، وذلوووك رواات الووويت يستنوووكلها أبسووولويب ااووواص يف توجيوووه هوووذه الووو
  ،ا يكذب دعاواه هذه  لها وهلل احلمد واإنة  78-63 ىت البعثة ص شبابه 

 
، تفسوقات واهيوة وأ بوارا موحووعة ،  د الكتواب اإوذ ورور مث قال النيا هداه هللا : لقود أ

: أي ، قومه أربعني عاموا  على أمر: ف ورد تفسق قوله تعاش : ووجدك حا  فهدر يعين 
 م  النرك والضالل والفساد وارتكاب الفوا ش .
ولعنووة هللا علووى موو  ونيووف رسووول هللا ، أقووول : قووب  هللا اللسووا  الووذي أ وورج هووذه القووذارة 

  _اليت هت عكآل واقعه  ذه ا لفاظ الوق ة  _ ولو قبل بعثته . 
لعنووة هللا ؟ لفوواظ تت موو  أيوو  أتيوو   ووا فوووهللا لقوود اقنووعر بوودين هلووذه ا ، اتووق هللا ا شوويا 
 على م  قاهلا .
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وهوو اإلموام السولفت اإفسور العواأ الوذي   ، تقدم أنوين أ أنقول ل   والم السودي رمحوه هللا 
، و  يعين  الم السدي هذه الوقا وة الويت ذ رهوا النويا .  خمالف له يف تفسق هذه ا ية  
  السالمة والعافية .نس ل هللا_ و  أدري م  أي مزبلة جا   ا 
 تفسقات واهية وأ بارا موحوعة ؟؟؟: وهل تفسق السدي يطلق عليه 

موووا  وووا  يف : مث يقوووول النووويا هوووداه هللا : وفسووور قولوووه تعووواش : الوووذي أنقوووض رهووورك يعوووين 
 وووا  علوووى أمووور قوموووه :  وهوووذا يكنوووف موووراده مووو  قولوووه  وأ يقووول قبووول بعثتوووه ، جاهليتوووه 

 مووا ؟ يفعول موا يفعلووه أهول اةاهليوة  قبول نبوتووه جاهليوا  نو  وهول  ووا  ال. أربعوني عاموا 
 جاهلية ؟ وهل  ان  له ؟ يفيده هذا التفسق اإفرتر 

فو ت جمورد تقول لتفاسوق ، أت يف معزل عنها ، وأقول : ما زال النيا يلزمين للزامات ابطلة 
ه مووو  مووول  وتقوووديرا لووو سووولف ا موووة الوووذي  هوووق أتقوووى وأورع وأعلوووق وأ وووع لرسوووول هللا 

رمحوه  -لمام مفسري التابعني جماهد  قلته هنا م  وذ م  تفسقوالذي . ا رض مين ومنه 
، هووذا التفسوووق ولوويآل لووه خمووالف موو  السوولف الصوواحل يف  (44) مووا أ رجووه الفوورايب  -هللا 

أاب احلوواج اإكوت العواأ احلوخ تلميوذ  وخ ا موة ابو  عبواس الوذي   -فليلزم جماهود بو  جوخ  
 ،ا أراد للزامت به . -القرآ   الث عرحات يس له ع   ل آية عرض عليه 

عنك  ووحعنا   : تعاش  قوله  تفسقهق  يف  السلف  مفسري  أيضا  سيتهق  ،اذا  أدري  و  
 وزرك ،ا هو أشد م  تفسق جماهد .

 ها هللا له .  رَ فَ ه ف َ تْ لَ قَ ، قد أ وْ  ذنوب   قال قتادة :  ان  للن  
     45) فوحعه  َ ب  نوَ أ  يوُ  ه الذي  ا  قبلَ ه ذنبَ ل رَ فَ : غَ  زيد   وقال اب ُ 

تعين أنه  ان  له جاهلية ؟ فاإراد بداهة فرتة ما قبل البعثوة ،   مث هل لحافة الفرتة لليه  
فرتة اةاهلية ، ولكنه أ يتلبآل بنت  م  قاذوراوا مو  فضول هللا  فقد عا  رسول هللا 

ولكووو  هكوووذا يكوووو  مووو  أراد شووويئا يف وتوفيقوووه لوووه  موووا دلووول علوووى ذلوووك عنووواوي   توووايب ، 
 تنفسه

 

 . 30/234. وهو عند اب  جرير ،عناه   8/711انظر : فت  الباري   (44)
 ورور ع  الض اك أشد م  ذلك .عسنادي  ني ي ني  235،  234/ 30أ رجهما الطخي   (45)
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قبوول بعثتووه فموووا عليووه ل  أ  ينظووور يف  ولذا أراد أ  يعوور  مووا أديووو  بووه يف  ووال رسوووول هللا 
ونظوور غووق ، بقلووع غووق  قووود ، ويف  توواب اإلسووالم ونوو  اإلسووالم ، الكتوواب الووذي انتقووده 

  سود .
 المت وجعبيت :ويا قلته يف  تاب اإلسالم ون  اإلسالم الذي هو م   

تلكَ     الن  ِ   شخصيةُ   و ان ْ  شخصية    اإر لةِ   يف  و ان     احلدودِ   دِ  بعَ   اجتماعية    ،   ،
  رَ عنه أنه أنكَ  ظْ فَ ، فلق حيُ  عاتِ واإنازَ   ناتِ م  اإنا َ   ها شت   رُ يعك ِ   ،    ة  ه طيبَ عِ مَ ه ،وتَ عالقتُ 

 هق  ما قال تعاش :يف أسواقِ   لُ منهق ، يتنق   ه ، بل  ا  رجال  ا يفعلونَ ي  عليهق شيئا  

                    (46    

أعيادَ وينار ُ  واجتماعاوِ هق  وأعماهلَ هق   ، وعباداوِ ق  وطعامَ ق    ، وعاداوِ ق  ما  ا  هق  ل    ، ق 
 يف هذا الرفضِ   ا نييلُ   ق بذلك ، و ا  ا نيلُ هُ رْ جياهِ   له ، ولكنه أ  ه برفض  يف دا لِ   رُ ينعُ 

 .   اإلهلت هو التوفيقَ 
رحووت هللا عنهووا ،  لووه ادجيووةَ  ذلووك موو  حموواورة    ُ ضووِ ر ، ويت  والعووز   الووالتَ  ضُ ب ِ يووُ  فقوود  ووا  

،  الوالت أبودا   أعبدُ  وهللا  " :  ، وهو يقول ادجيةَ    الن     أنه مس َ   ثَ دَ هلما  َ   رويها جار  يَ 
 العووووزر ، قووووال :  انوووو ْ  الووووالت ،  وووول ِ  :  وووول ِ  . فتقووووول  دجيووووةُ "  ر أبوووودا  العووووز   أعبوووودُ  وهللا  
 هق اليت  انوا يعبدو  مث يضطوعو نينمَ 

 :   الفرتةِ  يف تلكَ  أيضا   شخصيته  م  مساتِ و وقل  : 
  : اةاهليةِ  ع  قاذوراتِ   هُ ز  نوَ ، والتو    ، والطهارةُ  ةُ ف  العِ و 

 دليال على ذلك مث قل  :يت الكالم عنه ا مث ذ رت احلديو 
ُ   فم  هذا احلديوِ  الر    ه  تُ ف  عِ    ان ْ   لنا  يفَ   يتبني  ،   اةاهليةِ   أهلِ   غق م  طبيعةِ ، فعلى 

 م  أنواعِ   نوعا    أنيب  ْ و   رمسية    نيورا    تْ ، بل ل ا أ ذَ  نكق    فيهق ، م  غقِ   الفا نةِ   وانتنارِ 
م  ذلك ، يف    بنت     ، أ يهق    اليت نن  فيها    البيئةِ   نا يف أ والِ مْ ،  ما قد    النكاصِ 
عاما    م  مخسة    أ ثرَ    اللِ  ل   وعنري   ولعل  اإر    هاتنيِ   ،   . حتديثِ   احلكمةَ   تني  نفسَ يف  ه ه 

 ئ ه الفطرية ، و  خيفى على القار ه الطبيعية ، وميولِ ه االقت ، واستعداداتِ  مالِ   بذلك ل باتَ 

 

 .  7 سورة الفرقا  :  (46)
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به   لُ  ِ يننَ   ،    نيِ   هَ   ه على ذلك ،  نه انن ل عنه أبمر  نيِ رْ  ِ   مِ دَ عَ م     يبدو م  الن  ِ   ما
 .على ذلك   ري   
القص    وأيضا   هاتني  محََ   العنايةِ   لِ    تدَ   بيا ُ   نيِ تَ يف  اليت   ، الت      الن      ْ اإلهلية   طبي ِ م  

  ةِ و  بوُ اإصطفى للنو    يف  ق ِ    ُ نَ بْ توَ سْ فيما يُ   ، واب    ِ   ت لليه يف التمهيدِ رْ ، الذي أشَ   ا جتماعت ِ 
  هذه احلالة . 

 منها :   سامية   بصفات   يف تلك اإر لةِ  ه شخصيتُ  أيضا    ْ فَ صَ وات  
  47)  . لخل  المت يف  تاب اإلسالم ون  اإلسالم...   : والعفا ُ  وا مانةُ  الصدمُ و 

واإناف  عنه    فى  ف ي  هذا الكالم اإؤنيل اإدلل ابلنصوص النرعية احلامت ةناب اإصط
 واإنزه له يا افرتاه علت النيا اإفضال ؟؟

: ، يقوول لذا مسعنا نثب  هلل نيفة ا ستوا  على العور    م وقد ذ رين فعل هذا النيا بقول  
 ... لخل هذه الرتهات . ؟ يعين هو حمتاج لليه؟ يعين مياسه ؟ يعين يقعد عليه 

علوت وفيوه :   د هذا الرأي الفاسد ... فوذ ر  وديوويا يؤ ، النيا هداه هللا : هذا   مث يقول
مووا اموو  بقبووي  يووا  ووا  أهوول اةاهليووة يهمووو  بووه )موو  النسووا   ل  موورتني يف الوودهر  لتااووا 

 يعصمين هللا منها .
وقد وح  الكتاب اإذ ور عبارة : ) م  النسوا    بوني قوسوني ليلفو  ا نتبواه لليهوا  قال :

 ش غقه .وعزاه للسيوطت يف ااصا   ول
مث ذ وور لرجيووات لووبعض أهوول ، مث ذ وور أ  هووذه اللفظووة لمنووا هووت عنوود البيهقووت يف الوود  ل 

 العلق هلذا احلديو .
ورمواين ،خالفوة منهووت يف ا قتصوار ، مث أطال الكالم  ول هذه الزادة ،ا   فا دة منوه 

بوول أ ووذ ، هووا و  يف غق ، فقووال : أ يلتووزم منهوووه هووذا يف هووذه القضووية ، علووى الصوو ي  
 و ىت اإوحوعة .، ابلرواات الضعيفة 

مث ؟ مو  ا تموال وحوعها  موا اسوتظهرت ؟ قال : مث ما ال رض م  لبراز لفظة م  النسا  
 أرد  علزامات ابطلة منا ة إا تقدم رده .

 

 .  70-65انظر : ص  (47)
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وأقووول : قاتوول هللا اةهوول ت وموو  أنوو   ووىت تسووتظهر وحوو  لفظووة  بتوو  بسووندها عنوود لمووام 
 والسقة وهو اإلمام البيهقت يف  تابه العظيق د  ل النبوة ؟؟ م  أ مة احلديو

 هل أتي  لنا ،  وحعها م  رواة هذا السند ؟؟ وهل فيه وحاع أو متهق ابلكذب ؟
دا لوووه مووو  بوتعووور  موووا ، وبووودأت تنوووق عووو  قلووو  ؟ مث موووا ابلوووك انتبهووو  هنوووا ل قوووواس 

والوووويت قوووود بينوووو  يف مقدمتووووه ، وأنوووو  أ تنتبووووه إئووووات ا قووووواس الوووويت يف الكتوووواب ؟ مقصوووود
 ؟؟معناها

وليسو  عو  ، أ ت اإسكني : ل  ا قواس لبيا  أ ا زادة عنود بعوض مو   ورج احلوديو 
 . ما فطن  أن  أ قا بعد ما استعن  ،  استعن  به ،  مجيعهق 

؟ وهت يف نفآل احلوديو؟ مث لنين وحع  زادة أ رر بني قوسني أيضا فلماذا أ تنتبه هلا 
 (48)فيه : مسع  غنا  وحرب دفو  ) وغرابيل   ومزامق ... لخل يو جا  

 فلماذا أ تنق ع  قل  لتعر  سبع وح  القوسني يف هذه الكلمة أيضا ؟؟
موووو  بضوووواعته الكاسوووودة يف  ،مث ادعووووا  اإسووووكني أنووووين عووووزوت ذلووووك للخصووووا   الكووووخر 

 . ف ت   أعزو للخصا    نه  تاب غق مسند ؛ احلديو 
 

 .  49)لل ديو واح  ودقيق وموافق  نيول هذا العلق وهلل احلمد واإنة  لرجيتولك  
 

 .  1/163انظر ني ي  السقة    (48)
 التواريا يف البخواري طريقوه ومو  )1/88ااصوا    انظور ( لسو ام ابو  أ رجوهقلو  : (49)

 4/245واحلا ق  143ص نعيق  وأبو 2/33والبيهقت   )3/129ا ستار    نف( والبزار 1/130الكبق  

 )ااصا   وانظر طريقه م  نعيق أبو أ رجه( هويهرا ب  ولس ام  با  واب  2/279والطخي 

 علت ب  حممد ب  احلس  ع  خمرمة ب  قيآل ب  هللا عبد ب  حممد  د ين: لس ام اب  قال

 . به جده ع  أبيه ع  طالع أيب ب 
اهليثموت  وقوال الوذه  وسوك  خيرجواه وأ مسولق شورط علوى نيو ي   وديو هوذا : احلوا ق قوال
  س  لسناده :  ور اب  احلافظ وقال   با  اب  وني  ه اهو  قات رجاله : )8/226 

  ) عليه وسك  1/89ااصا    يف السيوطت نقله (  قات ورجاله متصل

 2/54الصو ق  يف الطوخاين رواه اسور بو  عموار عو  شواهد ولوه  سويما  سو  فاحلوديومث قلو  : 

 شواذا  بو  بوراهيقل بو  لسو ام بو  حممود  ود نا : قوال) الم  انظر ( والكبق ا وس  ويف

 العباس ع   دام ب  مسعر  د نا الصل  ب  سعد  د نا أيب  د نا بنقاز علت أبو الفارست

 ارسوول : قلو  : قوال اسور بو  عموار  نا النخعت العامري هللا عبد ب  زاد ع  ذري  ب 
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و وووو  هوووذه . لوووه  العلموووا   معوووزو لووودواوي  أهووول السووونة ومووودعق بتصووو ي  عنووودي احلوووديوف
 .اثبتة بسندها ، اإهق أ ا زادة  قة ؛ فالزادة عند البيهقت أو غقه 

و  أدري مواذا يريود ، للفوظ ما ينوهد هلوا مو   وديو عموار بو  اسور بونفآل اهناك    ل   مث
 ساحمه هللا ؟ -النيا  ذا التدليآل 

موا هوو يف رنوه الوذي  ؛ فمث أريد أ  أس له سؤا  : لوو أ تورد هوذه اللفظوة يف هوذا احلوديو 
 ؟؟   ا  تواعد عليه رسول هللا 

هلنوا نرعاهوا : انظور غنموت فاحلديو يقول : قل  لفوىت مو  قوريش أبعلوى مكوة يف أغنوام  
 ر الليلة  ما يسمر الفتيا  .. ىت أمس

ال نوووا  وحووورب الووودفو  هوووو الوووذي نيووورفه عووو  ذلوووك اللهوووو أ  يف بقيوووة احلوووديو ذ ووور مث 
 واإزامق ..

، وقود نيورفه عنوه ال نوا  وحورب  فما هو السمر الذي  ا  يسمره فتيا  قريش يف اةاهلية
 ؟؟ الدفو 
 وىت  -أهول اةاهليوة  يوا يعمول - : فووهللا ماامو  بعوداا بسوو بعود ذلوك    مث يقول  

 أ رمين هللا بنبوته .
 فهل سيام احلديو الثاب  يقوي هذه الزادة أم ينافيها ؟؟ أترك ذلك لكل عاقل .

وهووت أ   -يوو  سووخ مسووتدرك احلووا ق  -وأ ووع أ  أعطووت النوويا معلومووة تفيووده  ووديثيا 
مقة  جل وقد انخر لتص ي ه الد تور أمحد ، و ا سق   ثق ، طبعة اإستدرك سقيمة  

فروايوة البيهقوت يف الود  ل هوت اإعتمودة   ووا مقابلوة علوى عنور نسوا  طيوة  مووا ، ذلوك 
 ذ ر حمققها .

 : فلهوت ،ا مسع  . مث قال : وأ قا : ذ ر النيا لفظة يف احلديو وهت قوله 
... وقود أعورض عو  ذ رهوا البيهقوت وابو   ؟ ال ورض مو  ذ ور هوذه العبوارة  والسؤال هنا موا

ولعراحوووهق عووو  ذ رهوووا يف روايوووتهق للقصوووة يووودل علوووى عووودم ؟ والسووويوطت والنوووامت  ثوووق 

__________________________ 

 علوى  نو  وقود ،   " : قوال ؟ النسوا  مو  اةاهلية أهل قار  يا شيئا قارف  هل هللا

 " القوم سامر عنه فن لين ا  ر وأما عيين ف لبتين أ داا أما ؛ عدي مو 

 .)1/89ااصا    انظر (عسا ر واب  نعيق أبو أيضا رواه وقد  واإتابعات للنواهد نياحل طريق فهوقل  : 
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و  ت وهوت غوق نيو ي ة ، يوردهوا ويصو  ها ، لك  الكتواب اإوذ ور .  ني تها عندهق  
 ... مث ذ ر  الما يووجا مر أ ثر م  مرة .؟ أدري ما ال رض م  ذلك 

 وأقول : 
، واحلوديو لوه ألفواظ تت  (50)البيهقوتأو  : م  ذ روق ليآل مونهق مو  أسوند احلوديو ل  

وهوو ابو  ، واللفوظ الوذي ذ رتوه هوو اإنقوول يو  أسوند احلوديو ونيو  ه ،  و لها متقاربوة  
 تت  (51) با  واحلا ق يف مستدر ه على الص ي ني

 فليتق هللا هذا الرجل فإنه موقو  بني يدي هللا وحماسع .
موا هوذا ؟؟  ة الروايوة ا  ورر اثنيا : هل ذ ر  تاب لروايوة لل وديو يودلل علوى عودم نيو

وقود افورتر وادعوى علوى هوؤ   العلموا  موا أ يقلوه أ ود  العلق الذي نسم  بوه  ول مورة ؟ت
 منهق و   ول و  قوة ل  ابهلل .

.   أ  هوذه روايوة أ ورر متاموا ،  الم النيا يو ت أب  هوذه اللفظوة تر و  عمودا اثلثا :  
 ويف هذا م  التدليآل ما فيه .

 
 اية اإطا  يقول النيا : ويف  

ولوووذا فوووإين   أقبووول هوووذه الروايوووة وأمثاهلوووا يوووا جوووا  يف هوووذا الكتووواب ... وعنووودي أنوووه لووويآل 
بوول ، إووا فيووه موو  أ بووار غووق نيوو ي ة ، ولوويآل ابلسووقة الذهبيووة ، بصوو ي  السووقة النبويووة 

نووواول علموووا أبين أ أت. وإوووا فيوووه مووو   لووو  يف ترتيوووع وقوووا   السوووقة النبويوووة تت وموحووووعة 
ابلتعقيووع ل  قضووية وا وودة  مووا تقوودم ... لخل  ووالم سووخيف هووو أقوول قوودرا موو  أ  يق ووق 

 نفسه فيه .
وعليوووك بلوووزوم التلفووواز ، فهوووذه ليسووو   لبتوووك تت قيووو  مرتقوووى نيوووعبا تر اوأقوووول لوووه : لقووود 

فووووهللا لين إنوووفق عليوووك ، وأموووا الت قيوووق العلموووت وحمووواورة العلموووا  ، واإلذاعوووة واحلكووواات 
 تقدم . منها بعد ما

 

 .  2/33انظر الد  ل     (50)
الووذه  . وانظوور للتخووريج   وقووال احلووا ق : نيوو ي  علووى شوورط مسوولق وأ خيرجوواه . وسووك  4/245اإسووتدرك   (51)

 .  324-1/323 امال : ني ي  السقة 
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و  أ فول ،وا هوو عنودك ، وقبوول أمثالوك للكتواب ، وأت يف احلقيقة لس  منتظرا لقبولك 
وأسولوبك يف احلوووار وطاإووا  ، طاإووا أ  هوذا هووو منهووك يف النقوود  -ل   وا  لكووق عنود  -

  ت ا  هذا مستواك العلمت 
 مث هل  ل هذا قضية وا دة ؟؟؟ 

موو  أ ووذك يف احلسووبا  أ  لصصووت قبوول  لمووا أ  هووذه راحوويات  ديثووة أ نسووم   ووا _
تفرغووت للنووريعة  ووا  الراحوويات _ ولمووا أ  النوويا أت وور ،وورور الووزم  وعواموول تقوودم السوو  

  تق هللا لنا وله اباق .
فلوويآل هنووواك ل  مووونهج أهووول احلوووديو يف ؛ والنوويا يف موحووووعه أساسوووا  وووالف الصوووواب 
يكو  لوه الر يلت لعل الد تور عبد هللا و . الفقه والسقة والتفسق و ل ما يقوم عليه الدي  

ولوو  اارافوات الويت أ ورت يف عقوول النواس مو  الواهيوات ، جولة أ رر معه يف هذا ا مور 
 واإوحوعات يف السقة إا أشكل على النيا شت  يا ذ رته يف  تايب واحلمد هلل .

اللووة  نوووين وأسووتمي  النوويا عوووذرا يف عوودم التزاموووت ابللقووع العلمووت الوووذي ونيووف بوووه يف 
  سع ما أرنه أ  شهادات اةامعة اليت من ته الد توراة غق معرت   ا .

فلوق أر أ ودا مو  ؛ : النيا يستخدم أسلوب العوام   أسلوب أهل العلوق أ قة مال ظة  
يقوول  عندما يذ ر رسول هللا  -    م  السابقني و  غقهق م  اإت  ري  -  أهل العلق
 : سيدت .
 . أعلى منهق منزلة يف حمبته يزعق أنه أو أنه ، على غق هدي أهل العلق  فإما أنه 

فموووا  وووانوا يقوموووو  لوووه ، مووو  أشووود النووواس تعظيموووا لوووه  وقووود  وووا  أنيووو اب رسوووول هللا 
فلوق خياطبوه أ ود بسويدت  نوه  واهق عو  ، و انوا م  أشد الناس  بوا لوه .  لكراهته لذلك  

  مة وعلما ها ا  ابر .ذلك . فااق  ل ااق يف اتباع سلف ا
وأ تفت  ذا القدر وآمل أ  يلتمآل   القارئ العذر يف بعض احلدة فهت ردة فعل طبعية 

 إا بدأت به . ونيلى هللا على نبينا و بيبنا حممد وعلى آله وني به وسلق .
    


