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 األحاديث املتناقضة عند أهل البيت
 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟ُه؟ فهل كانوا يقولون شيًئا ثم يقولوَن عكَسالبيِت عند أهِل ِةملاذا جنُد العديَد من األحاديِث املتناقَض

 

رسََّّوا اَ  ( م مأ أداديَ  موبةب ت ن ناا اللقَ  سََّّدند ا على لسََّّان  النَّاصََََّّة   إنَّ ما َدسَََّّّ   

علدنا َت دسََّّاُ   على أِ   الةد م قصََّّنَةَ   اْلنطَق ةاألداديَ  اليت حتدََّث بها دقدقً ، يقاَبل ها عنَد َمةاْل

 الوثرَي لتمةية  أفوار ِم، فدقَع القارئ  بازدةاجدَّ ت!!، دد   َدسُّوا مأ األداديَ  سالم ه م

نسََّّةوَن إلدهم الوبَ  كقوا  اليََّّندلَ  مثاًل: (إنَّ األُمَّ ن كا وا ي سََّّعلوَن عأ مسََّّاَُ    ُّ فهم َي

لبي ا ةدننوا دوَم اَ  ةسََّّنَّ ن رسََّّوَلَ  ا َمور َد السََُّّّ اا  اخللفاَء ا جمالَ  عامَّ ت ةمل يوأ مبقدةر ِم أن ي 

كاَن خمالًفا الجتهاَد مدرسَََّّ  اخللفاَء، صََّّو دا لدماُهم ةدماَء ََِّّدلَتهم، ةكا وا م وَةِا على ا جابَ    

أددا دا مبا يوافق  رأَي مدرسَ  اخللفاَء، دتى إذا أ ندَح هلم فةص   ا جابَ  دةَ ما نقدَّ ت بدَّنوا للنَّاس  دوَم 

اا: (ما َسَملَت   أ َّ  قعلدنا سالم    لدق  بالصَّادق  األما  ا مام جلفة اَ  ةسنَّ ن رسوَلَ م!! ةَ سةوا ما ال ي

 منني ي يَة   قوَا النَّاس  فد  نقدٌَّ ، ةما مسلَت منني ال ييَة   قوَا النَّاس فال نقدَّ ن فد م!!!

ا  َ  ةعدم  قوِبا طلٌأ مبصََّّداقدََّ  ا مام  جلفة الصَََّّّادق علدنا سََّّالم    ةاننهاٌم صََّّةيٌح ل  بالوب   

احلقدقَ ، ةِبا ال جيوز  ألنَّ األُمَّ ن م ةلِّغَا صَّادقَا للةنسالَ ، ةال جيوز  أن يصدَر عنهم دديٌ  كاذٌ ،  

 عند ا كللوينا -نماواٌء ِي نةدي   احلقاُق ، بدَََّّّساخلو َ   يَأةندنم ةاْلم قصنَةَ  اْلةالنَّاَصَةَ  لوأَّ التَّقدَّ ن عند 

منارس  التَّقدَّ ن على أ َّها َنسََّّترٌي للاقاُق ، فال كبَ  ةال  فاَق ب  نلويٌح ةإءاٌء يفهم    أِل     -  صََّّريينَا

ةجيهل    اآلخةةَن لقوا  سَّدد ا النَِّّن اسسَّدح ( م دا سَّ :َ : ساذا نولِّم ه م باألمثاا أ فعجا : (أل َّ   قد    

وا أسََّّةاَر ملووَ  السَََّّّماةاَ ، ةأمَّا أةل:لن فلم ي لفن، فمنَّ َمأ ل  سََّّد لطى ةي أاد، ةأما  أعطَي لوم أن َنلةف

 األ ةداء  ةالةُّسََّّ   فغري  مرََّّطةيَأ هلبا بدلد   أمة  ا ةاألُمَّ   َمأ لد  ل  فالبي عنَده  سَّد  خب  من م، أمَّا  

 َت ر َسالنَت   َةا  َيْلَصم لنَمأ رَّبنلن َةإ ن لَّْم َنْفَلْ  فنَما َبلَّْغ َا إ لنْدلنَيا أنيَُّها الةَّس وا  َبلِّْغ َما أ  أ للةَّسوا  ( م: (

 م.َمَأ النَّاس 

 

  وتفي للدم ا طال  ةا  أعلم

 الةاد  الديين الللوي الدكتور أمحد أديب أمحد


