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باحليثية كنا قد بينا بشكلٍ جلي ، أنَّ فرضييت عدالة الصحابة وعصمة آلِ البيت ، .. 
اليت تقدمان ا ، عبارة عن وهم ، وبينا أنّ ذلك ال يعين عدم وجود من هو عدلٌ وصادق 

ما نعنيه أنه ليس من املعقول أن يتم تعديلُ جيلٍ تقاتل الكثري من أبنائـه فيمـا   .. أبداً .. 
ليس من .. ى احلق بينهم وقَتلوا بعضهم بعضاً واتهموا بعضهم بعضاً بالكذب واخلروج عل

بأنه  –من موتهم حىت بعد قرون  –املعقول أن يرفَعوا إىل درجة اعتبارِ كلِّ ما يروى عنهم 
  ..صحيح 
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ال معىن هلا يف ميزان الفكْر والبحث عن احلقيقـة ،   اليت يدندن ا مقولة اإلمجاعإنَّ 
بل اقتتلوا فيما بينـهم قتـاالً راح    فالصحابة تفرقوا يف البالد املفتوحة منذ والية عثمان ،

هـل االقتتـال بـني    : وهنا نسألُ السؤال التايل . ..ضحيته عشرات األلوف من رقام 
رجاالت اجليل األول من الصحابة كان ألسبابٍ وخالفات فقهية ، أم ألسبابٍ شخصية ال 

  ..عالقة للدين ا 
مفهوم اإلمجاع عبارة عن أُكذوبة ال وجود هلا  فإنْ كان اقتتالُهم ألسبابٍ فقهية ، فإنَّ

  ..، فاقتتاهلم يعين أنهم مل يكونوا جممعني على ما اقتتلوا عليه ، وإالّ فلماذا اقتتلوا 
وإن اقتتالُهم ألسبابٍ شخصية هدفها املُلك والسلطة ، فمن العيب واخلجل أنْ يقَدم 

ر من مصادر التشريع ، رد ورودها ما روي عنهم من اجتهادات على أنها مصدكُلُّ 
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وفوق كلِّ ذلك ، جند يف كتب التفسري والفقه آراًء متناقضـةً لفقهـاء الطائفـة    .. 
الواحدة يف املسألة الواحدة ، فأين هو اإلمجاع الذي يعد مصدراً تعـاير عليـه املسـائل    

إنَّ كلَّ باحث عن احلقيقة متدبرٍ جلزئيات الفقه املوروث يرى أنَّ اإلمجـاع  !!!!! .. !!؟
مصدر ومهي للتشريع ، حيتج به كلُّ من يريد تسويق فكره ، يف الوقت الذي حيتج ـذا  

  ..املصدر الومهي من يقف يف اخلندق اآلخر من هذا احملتج باإلمجاع 
اع بني الصحابة ، فكيف إذاً نرى مذاهب خمتلفة ، من الفقـه  ولو كان هناك إمج.. 

اإلمجاع مصدراً من مصادر  –كلُّ هذه املذاهبِ  –إىل العقيدة ، يف الوقت الذي تعترب فيه 
  !!!!!! ..  التشريع ؟
 ..كتبِ التاريخ اليت تعترب ةُ وتأخذُولو قرأنا خمتلفها األم  ةَ ما نذهبا لرأينا صح

وكنموذجٍ ملا نقول ، لننظر يف النص التايل الذي .. من اختالف بني أفراد اجليل األول إليه 
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الكامل يف التـاريخ  نقتبسه من مرجعٍ تارخيي له اعتباره عند الكثريين من أبناِء األمة ، إنه 
  .. معركة صفّني بني علي ومعاوية، واحلادثة هي  البن األثري
 ]]








 [[ ..  

ا كان رجالُ اجليل األول قد اتهم بعضهم بعضاً بأنهم ليسوا بأصحاب دين وال إذ.. 
.. قُرآن ، وقتلوا بعضهم بعضاً ، ألسبابٍ ال ميكنها أن تعطي أي مربرٍ شرعي هلذا االقتتال 

   ـهنتيجت ه علـما قد قيلَ عنهم بعد قرون من هذه الفنت ، على أنمم فكيف بنا أنْ ننطلق
وكيف بنا أنْ نقرأَ التاريخ وأنْ نفهمه بعيداً عن حقيقة  !!! ..إدخالُ نصوصٍ إىل املُقدس ؟

وأنْ نصـدقَه  ، وكيف بنا أنّْ نكذِّب التاريخ تارةً !!! .. األحداث اليت حتملُها نصوصه ؟
  .. تارةً أُخرى دون أي منهجية علمية يف ذلك 

الكامل يف التاريخ  البن يف  –أيضاً  –تارخيي ، املوجود ولننظر إىل هذا النص ال.. 
 من رجاالت اجليل األول على يد بعض املسلمني مصري حممد بن أيب بكر، لنرى  األثري

:  
 ]]
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 [[ ..  

هل أحداثُ هذه القصة تتعلّق .. أليس أبطالُ هذه القصة من أفراد اجليل األول ؟ .. 
املُسـلمِ   هل إلقـاءُ .. من قريبٍ أو بعيد مبنهجِ اهللا تعاىل وتعاليمه وإيصالها إىل البشر ؟ 
أليست أحـداثُ  !!! .. للمسلم يف جيفة محار مثَّ حرقه ، هل ذلك من تعاليم اإلسالم ؟

!!! .. هذه القصة وقعت بني أفراد من األجيالِ األوىل وعائشة ما زالت على قيد احلياة ؟
أنَّ  –إذاً  –ندرِك  فمىت.. أليست هذه القصةُ مقتبسةً من أهم كُتبِ التاريخ اليت نعتز ا 

الفارق كبري بني اعتبار التاريخ مادةً تؤخذُ باملقاربة وباملعايرة على ثوابت النص القـرآين  
  .. !!! ؟والعقل واملنطق ، وبني اعتبار التاريخ مصدراً تشريعياً يؤخذُ مبا يسمى بعلمِ السند 
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  : ، البن األثريالكامل يف التاريخ : ولننظر أيضاً إىل النص التايل من .. 
 ]]








 [[  
 ..أي ، عدالة تعديل ، وأي جرح ، وأي تعتعة ، وأي  أمانةوأي مٍ ، وأيية قإمياني ، 

هذه النصوص وغريها الكثري الكثري يف معظم كتبنـا   يمكننا أن نتحدثَ عنها ، حينما نقرأُ
لنرى جانباً يف النص التايل  –يضاً أ –ولننظر  .....الصحاح  التارخيية ، يف الصحاح وغريِ

ل  الكثري منالواقع بني  ما كان حيدث على أرضِ من حقيقةرجاالت اجليل األو..  
]] –

–






  [[ ..  

  ..احلديث التايل ابقة أمل نر يف حمطة س.. 
  : )٤٤٥٣(البخاري 
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، ويف موضوع هذا احلديث ،  البن األثريالكامل يف التاريخ يف  –أيضاً  – مل نرأ.. 

 [[ : ملرواننَّ عائشة قالت أكيف 
 [[ . .  

öΝ (ويف املوضوع ذاته بتحويل املبدأ القرآين ..  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  على أرض
ي اعتبار لكرامة أودون  ،ملنهج اهللا تعاىل  ي اعتبارٍدون أ، بالقوة  قسريالواقع إىل نظامٍ 

م ااملؤمنني وحري..  التايل من الكامل يف التاريخ البن األثريلننظر يف النص ..  
]]            
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 [[ ..    
على حسـاب املنـهج ،    ة الشيعة ألهل البيت وعن تضخيمهمعن عصبي وبعيداً.. 

جمرد عـن أي عصـبية   إنساينٍّ حبت  وبعيداً عن أي نزعة طائفية أو مذهبية ، ومن منظارٍ
الكامـل يف  لننظر إىل النص التايل يف كتاب  ..بعيداً عن كلِّ ذلك .. مذهبية أو طائفية 

  : rحداثاً وقعت يف األجيال األوىل ، ومع أقرب الناس للنيب والذي يصور أ التاريخ
]]













 
 





 [[..  
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 يف الصحاح وكتب التـاريخ  –هذه النصوص كلَّ يقرؤون عابدو أصنام التاريخ .. 
دون أن  ،من منظار عصبيام الطائفية واملذهبية ، كفعـل ورد فعـل    – على حد سواء

ودون أن يرو فيها ما يراه مـن   ، لك العصبياتكمنهجِ حبث جمرد عن تتعنيهم دالالتها 
وال يرون يف عرضنا هلا إالّ إساءةً لرجاالت التاريخ ، ألنهـم   ، التجردميلك حداً أدىن من 

 ما يعنيهم هـو .. فأولئك ال تعنيهم احلقيقة  ..جعلوا منهم أصناماً ال جيوز االقتراب منها 
   ..) القرآن الكرمي (  على حساب منهج اهللا تعاىلولو تقديس الرجال 

،  يتوهم عابدو أصـنام التـاريخ  القضيةُ ليست قضيةَ إساءة لرجالِ التاريخ كما .. 
.. القضيةُ قضيةُ نصوصٍ تنسب إىل أولئك الرجـال  .. القضيةُ قضيةُ دينٍ وعبادة هللا تعاىل 

ات التارخيية اليت ينسب  تالل الرواينياهلدف ليس الرجال ، اهلدف هو حتري احلقيقة من ب
، وذلك بِما ال يقبلُه قرآنٌ أو عقلٌ أو  rإىل الرسول  –عرب هؤالء الرجال  –الكثري منها 

لو كانت املسـألةُ مسـألةَ رجـال نريـد     .. منطق كما سنرى الحقاً إنْ شاَء اهللا تعاىل 
رافعو هؤالء الرجال إىل درجة محاكمتهم يف حياتنا الدنيا ، لربأناهم وأداً للفنت اليت يثريها 

  ..األصنام اليت ال جيوز االقتراب منها 
ربما يقول قائل ما الضمان أنّ هذه النصوص التارخيية صحيحة ، وربمـا حيلـو   .. 

تأويالت وعـن نصـوصٍ   وأن يبحثوا عن للكثريين أنْ يكذّبوا هذه النصوص التارخيية ، 
.. أزق الفكري الذي تضعهم به تلك النصـوص  خروجاً من امل، وذلك  اللطعن  أخرى
أليست كتب التاريخ اليت تأيت ذه النصوص وغريِها الكثري ، أليست هي الكتب : نقولُ 
وملـاذا ال يكـون    ...منها عابدو أصنام التاريخ ما يستشهدون به ملا يريدون  ئاليت جيتز

أمل نر يف الصحاحِ الـيت   .. ما الضمان أا ليست صحيحة ؟: السؤال على الشكل التايل 
عناق الكثري أأمل تقَطَّع  .. يقدسوا أحاديثَ ال ختتلف كثرياً عن هذه النصوص التارخيية ؟

؟ ، فلماذا إذاً  ةض، ألسبابٍ دنيوية حم من رجاالت اجليل األول على أيدي بعضهم بعضاً
ما كان حيدث على أرض الواقع ؟  االستغراب من هذه الروايات اليت تنقل جزءاً من حقيقة

يؤكّد ، أليس  من تشرذم وانقسام وتكفري ما بني مذاهبها، حال األمة ما نراه يف أليس  ..
   ..؟  م يف كتب احلديثأسواٌء يف كتب التاريخ ، هذه النصوص  ما حتملُهصحةَ 
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 ، ومتر من خاللِ أولئـك  rحنن نتحدث عن دين وعن نصوص تنسب للرسول .. 
الرجال الذين متّ اعتبارهم فوق اجلرح ، وبأنهم مجيعاً عدول ، وبأنـه علينـا أن نسـلّم    

، وبأنه علينا أن  rكتسليمنا للقرآن الكرمي بكلِّ ما ينسب إليهم بأم مسعوه من الرسول 
 نسلّم كتسليمنا للقرآن الكرمي أنَّ هذه النصوص املنسوبة إليهم ، ميكنها أن تنسخ القـرآن 

ه ، أو تطلق مخصصه ، كما يذهب الكثريون مما حيسبون أنفسـهم  قَالكرمي وأن تقيد مطلَ
  ..أوصياَء على دين اهللا تعاىل 

!!! .. وقعت يف األجيال السابقة لتدوين احلديث ؟ املؤملة أليست كلُّ هذه األحداث
اً الم الراوي شرطفمنهم من اعترب إس.. تلفوا يف شروط الراوي الذي يؤخذ عنه خيأمل 

  ـنة شرطاً كافياً ، ومنهم من اعترب مبالواجبات الديني كافياً ، ومنهم من اعترب القيام
 عدالً ، ومنهم من اشترط سالمةَ مذهبه ، ومنهم من اشترط عدم همن نقص أكثر لُهفَض

راوي شرب اخلمر وعدم الكذب وعدم السفه وكمالَ العقل ، ومنهم من اشترط يف ال
أن يكون عاملاً مبا يسمعه واعياً وضابطاً له ، ومنهم من اشترط أالّ يكون جمروحـاً أو  

كلٌّ يضع شروطاً حسب ما يرى من ضوابطَ تكفي ألن يعتبر ..  جمهوالً وأن يكون ثقة
  .. الراوي ثقة 

 ..  ـرولذلك فالراوي العدل والضبط عند أحدهم ليس كذلك عند آخر ، وهذا أم
يعي ، فاملسألةُ ليست كالبحث يف كتابِ اهللا تعاىل ، وليسـت كالبحـث يف العلـوم    طب

ولذلك ال نرى إمجاعاً حقيقياً على توثيق ضعيف ، وال .. الكونية اليت توضع حتت اهر 
احلـاكم أيب عبـد اهللا   عن ونقالً  –ال احلصر  –فعلى سبيل املثال .. على تضعيف ثقة 

، وذلك مـن كتـاب    ) املدخل إىل معرفة املستدرك (: يف كتابه احلافظ النيسابوري 
الذين خرج هلم البخاري يف اجلامع  عددأنَّ  ورد،  صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي

، وعدد من احتج م مسلم يف املسـند   شيخاً)  ٤٣٤ (الصحيح ومل خيرج هلم مسلم 
وهكذا يكـون   .. شيخاً)  ٦٢٥ (الصحيح ومل حيتج م البخاري يف اجلامع الصحيح 

  .. شيخاً)  ١٠٥٩ (جمموع الذين اختلف يف األخذ عنهم البخاري ومسلم هو 
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 .. على شرط ركِّزها ال توما نلحظُه يف جممل الشروط املوضوعة وعلى اختالفها ، أن
ىل والعقل القيمة الفكرية والعقلية عند الراوي ، وال على وضع املنت يف معيار كتاب اهللا تعا

معظم االهتمام كان بالسند الذي هو يف النهاية مسألةٌ تارخييةٌ تؤخذ باملقاربة ، .. واملنطق 
  ..وال يمكنها أن تصلَ إىل مرتبة العلم الذي يعين الوقوف على حقائق األشياء 

ما كيف ملعايري يضعها البشر وخيتلفون عليها ، أن تكونَ مقدمةً ينتج عن تطبيقها .. 
فإذا كانت املعايري يختلف فيها ، فكيف إذاً بتطبيقها ملعرفة .. يرفَع إىل مستوى املُقدس 

  .. الثقة من غري الثقة 
وحتى لو فرضنا جدالً أنه متّ االتفاق على معايري الراوي الثقة وعلى معايري اجلرح .. 

لو .. عايري على أرض الواقع ؟ والتعديل ، فهل سيتم االتفاق على ذلك حينما تطبق هذه امل
 ع يف حياة النيبوضساً فلماذا مل تقدكانت هذه املعايري علماً مr فهل !!! .. ، وبني يديه ؟

!!! بقي املنهج ناقصاً تلك املعايري حىت زمن اعتمادها من قبلِ بعضِ أفراد األمة بعد قرون ؟
 .. أمل يكتمل الدين يف حياة النيبr  لَ اهللا تعاىل  ..؟قَو وإالّ كيف بنا أنْ نفهم :  

) ôttΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 ( 
   ] ٣: املائدة [ 

 واجلامع ألخالق الـراوي ،  الباعث احلثيثللنظر يف النص التايل الذي يرد يف .. 
  : وتوضيح األفكار،  ومتييز املرفوع،  وآداب السامع

 ]]



r
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 [[ ..  

إذا كان أمحد بن حنبل يكذَب على لسانه وبوجوده وال يأبه الكاذب بكذبـه ،  .. 
 على أمحد بن حنبل يف غيابـه  كُذِّبتوكم كذبة  ..!!! فكيف إذاً بالكذب على املوتى ؟

ن سبعةَ عشر أمحد بن حنبل وحيـىي  إذا كان الراوي يكتب ع. ...!!! .يعلم ا ؟ دون أن
السند ؟ علمِ ، فأي علمٍ ميكننا اجلزم به بناًء على ما يسمى بومها على قيد احلياة بن معني 

أليسـت سـبباً أساسـياً     –كما نرى يف هذا النص التارخيي  –أليست العطيات !!! .. 
  .. للكذب ؟ 

ة ليست يف الصحاح ، ما الضمان هذه الرواي: رب قائل يقول  –أيضاً  –وهنا .. 
كان من : نجيب على ذلك فنقول .. أنها صحيحة ، وذلك هروباً من مواجهة احلقيقة 

وما الضمان أنها ليست : أن يكون السؤال  –عند الباحثني عن احلقيقة  –املفترض 
ين ، فهذه نصوص تارخيية موجودة يف كتبنا التارخيية ، وليست يف كتب اآلخر ..صحيحة 

 رفَعبنصوصٍ ت يتعلّق أُخرى فاألمر ومن جهة–  عربس ،  –الرجال  أولئكإىل درجة املُقد
عني عن النصوص ، بل يكونُ بالبحث املوضوعي وحتري احلقيقة ال يكونُ بإغماض األ

صٍ خارج املُجرد عن أي عصبية مسبقة الصنع ، ألنَّ اهللا تعاىل يطلب منا أالّ نرفع أي ن
يقول تعاىل .. نصوص كتابه الكرمي إىل درجة اإلميان الكامل الذي نؤمن به بالقرآن الكرمي 

: ) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( 
   ] ٦: اجلاثـية [ 
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صوص ، ومثل هذه األحداث اليت تبين الوضع املتعمد ملاذا يستغربون مثل هذه الن.. 
أمل نر يف الصحاح من كان يتهم أبا هريرة أنه يكذب على الرسـول  ..  rعلى الرسول 

r  ليهتدي اآلخرون ويضلَ هو ..  
  : ) ٣٩١٥( مسلم 








 

  :  ةالآللئ املصنوعوملاذا ال يكونُ النص التايل صحيحاً والذي نقتبسه من .. 
 ]]

 [[  .. إنَّ العبارة : ]]
 [[  ـ روب ، تلخص لنا الكثري مما كان حيدثُ بعد ما وقع من فنت وح
  .. وعصبيات واقتتال 

 rكان اخلالف موجوداً بني أفراد اجليل األول حول احلديث عن الرسول ..  إذاً.. 
لننظر إىل احلديث التايل .. ، فكيف إذاً ال يكون موجوداً بعد قرون ؟ وكيف نستغرب ذلك ؟ 

..  
  : )٢٩٦٩(مسلم 
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أال تبين هذه الرواية خالفاً بني معاوية وعبادة بن الصامت حول قضية تنسب إىل .. 
أال تبين هذه الروايةُ خالفاً بني أفراد اجليل األول من الـذين عاصـروا    ..؟  rالرسول 
فكيف األمـر إذاً يف  .. ، وذلك يف مسألة تتعلّق بصلب التشريع ؟  وصاحبوه rالرسول 

  !!! ..عصر تدوين احلديث بعد قرون من موتهم ؟
ولننظر أيضاً إىل احلديث التايل يف الصحاح الذي يبين لنا أنَّ بعض أفراد اجليـل  .. 

  .. rلرسول األول كانوا يكذبون على بعضهم ، حىت فيما يزعمون أنه ينسب إىل ا
  : )٩٤٧(البخاري 
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الرواية أليس من رجال أجيال ما قبلَ تدوين احلديث ؟ فالنٌ هذا املذكور يف هذه .. 
فكيف إذاً يكونُ األمر بعد موت أنس بن .. ، من يستطيع اجلزم مبا يف قلبِه أو قلبِ غريه 

وما الضمان أنَّ هناك كذباً على أنس بن مالك أو على غـريه ، مل يكتشـف ،   .. مالك 
  ..وبالتايل متَّ متريره يف الروايات 

من صـلب  نع بقولِ عمار ، يف مسألة طّة سابقة كيف أنَّ عمر مل يقمل نر يف حمأ.. 
يأمر  .. على الرغم من كلِّ ذلك .....قولٌ ا  rعاشا أحداثها سويةً ، وللنيب الدين ، و

  !!! ..عمر عماراً بعدم احلديث ا ؟
  :)  ٥٥٣( مسلم 

















 

  :)  ٣٣٤( البخاري 






  

١٥   املهندس عدنان الرفاعي...  كمةحمطّات يف سبيل احل: كتاب من     احلديث وعلومه بني املنهج والتاريخ 
















 
أمل نر األحاديث التالية اليت تؤكّد أنَّ الدنيا كانت السبب األكرب خلـف اقتتـال   .. 

  :أفراد اجليل األول ومن تبعهم 
  : )٣٧٢٠(البخاري 







 
  : )٤١٥٣(البخاري 








  

١٦   املهندس عدنان الرفاعي...  كمةحمطّات يف سبيل احل: كتاب من     احلديث وعلومه بني املنهج والتاريخ 


 

  : )٤٢٨٤(البخاري 





 
  : )٦٥٨٠(البخاري 




 
  : )٦٥٨١(البخاري 




 
 ..ر يصفمع هم يتقاتلون على امللـك ،   إذا كانَ ابنالكثريين من رجال عصرِه بأن

كفر بعد إميان ،  ين من رجال عصره بأنَّ أعمالَهموإذا كان حذَيفَةُ بن اليمان يصف الكثري
  !!! ..فما قيمةُ املعايري اليت يضعها الالحقون لتقييم املوتى قبلهم بقرون ؟

 .. شروط رها ، وأيميكننا تصو ثقة العلم ، تلـك الـيت   أي ميكننا أنْ نصفها بصفة
يضعها الالحقون لتقييم السابقني ، تقييماً يترتب عليه إدخالُ نصوصٍ إىل املُقـدس ، إذا  

  ..وقفنا على دالالت احلديث التايل 
  : )٤٦١٧(مسلم 
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مع علمنا  نضع شروطاً للتعديل وللجرح فهذا ممكن ، وتكون نتائج تطبيقه متوازيةًأن .. 

شروطنا وتطبيقَها إىل مسـتوى   أما أن نرفع نتائج ،كبشر وعلى قدرتنا يف سرب أعماق الناس 
دةة نصوصٍ حمدبناًء علـى  ،  القداسة املوازية لكتاب اهللا تعاىل ، حبيث جنزم جزماً قاطعاً بصح

  : خمالفةٌ لقوله جلّ وعال على اهللا تعاىل ، هو  التألّيلشروط اليت وضعناها بأيدينا ، فهذا ا
) öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ 

ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β (  ] ٥٠ – ٤٩: النساء [   
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tŸξ (: أمل يقل اهللا تعاىل ..  sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?  ] ٣٢: النجم [  ) #$
أي ثقة ميكننا تصورها علْماً نقف من خالله على حقائق األمور ، وأي شروط يضعها .. 

لتقييم السابقني ، تقييماً يترتب عليه إدخالُ نصوصٍ إىل املُقدس ، إذا وقفنا على  الالحقون
  ..دالالت احلديث التايل 

  : )٣٢٣٩(البخاري 









 

نسب ذلك إىل أال نرى يف هذا احلديث سياسةً توظِّف الدين لصالحها ، وت.. 
öΝ (: وإالّ كيف بنا أنَّ نفهم قَولَ اهللا تعاىل ..  rالرسول  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  ] الشورى

[[ : يف هذا احلديث ، بأنه قال  r، من منظار ما ينسبه معاوية للرسول  ] ٣٨: 
 [[ لنا !!! .. ؟ أال يشفع

يف هذا احلديث ، أنَّ معاوية حول اخلالفة إىل  rيف شكّنا بصحة ما ينسبه معاوية للرسول 
  ..حكم األمويني ؟  فترةَجتاوز  زمناً طويالًامتد و، حسب على الدين  قسري حكمٍ ملكي

 ..عليه إدخالُ  أي بتلك اليت يضعها الالحقون لتقييم السابقني ، تقييماً يترت شروط
وكيف يتم القطع من قبل كثريٍ من العلماء والفقهاء بأنَّ كلَّ مـن  .. نصوصٍ إىل املُقدس 

 رؤيته للنيب تثبتr  هعدلٌ وأنبد أن من بعده ئوني الذين جييلني واملزكِّأفضل من مجيع املعد
  !!! ..؟اآلبدين 
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 ..   طـبضهم املعتـربة ، واإلسناد الذي هو معرفة رجالِ اإلسناد وصفات إنَّ علم
وعلم احلديث الذي .. أمسائهم وأنسابِهم ومواليدهم ووفياتهم وغريِ ذلك من الصفات 

معرفةُ متون األحاديث وصحيحها وحسـنِها وضـعيفها ومفصـلها ومرسـلها     : هو 
طعها ومعضلها ومقلوبِها ومشهورِها وغريبِهـا ومتواترِهـا وآحادهـا وشـاذِّها     ومنق

والشروط اليت جيب أن تتوفّر يف الراوي ليكون احلديث املنقـول  .. ومنكَرِها وخمتلفها 
عنه صحيحاً وهي أنْ يكون ثقةً يف دينه ، معروفاً بالصدق يف أقواله وأفعاله ، عاقالً ملا 

ون مسع احلديث من ثقة ، وهذا مسعه من ثقة ، عن ثقـات ، حـىت   يتحدث ، وأن يك
.. ، وال يكون بينهم رجل جمروح وال جمهول  rينتهي بالصحايب الذي مسعه من النيب 

وعلم اجلرحِ والتعديل ، والذي يهدف إىل  البحث عن رجال اإلسناد فيما يشينهم أو 
ها مبين على السند دون فق معايري جلُّمتَّ تقديرها و..  كلُّ هذه املصطلحات.. يزكّيهم 

، ووضعت للتأطري الفكري للحالة املذهبية اليت يعتقدها بعض أفراد األمة يف عصرٍ  املنت
ومـع ذلـك   .. من العصور ، ومن مناظري مذهبية محددة ، للحفاظ على تلك األطر 

كان رجالُ التاريخ مالئكةً  إنْ، إالّ فتطبيقها ال خيلو من األخطاء واألهواء والعصبيات 
  .. يتلقّون الوحي املُباشر من اهللا سبحانه وتعاىل 

على تزكية الرجال مـن خـالل    –يف النهاية  –كلُّ هذه املصطلحات  مبنيةٌ .. 
رجالٍ آخرين ، دون منهجية علمية حقيقية يتم فيها وضع النقاط علـى احلـروف ،   

وبالتـايل ال  .. على أي أدلّة من كتاب اهللا تعاىل يف معرفة مصداقية املنت  ودون االتكاِء
ترتفع تلك املصطلحات والنتائج املترتبةُ عليها إىل درجة العلم الذي نسلِّم به كتسليمنا 

  ..للنص القرآين 
ت للعلم وما يطْلقُونَ عليه اسم تأويلِ خمتلف احلديث ، ويعتربونه علماً ، ال مي.. 

احلقيقي بشيء ، ألنه يفرض مسبقاً أنَّ مجيع الروايات صحيحة بغض النظر عن متوا ، 
ويعطي فَرضه هذا قوةَ اإللزام كنتيجة ال جيوز نقاشها ، وبعد ذلك يبدأُ البحثُ عـن  

ماتا  من أجلِ التوفيق بني الروايات املتناقضة هلذه النتيجة ، ويبدأُ التأويلُ مقديف متو



  

٢٠   املهندس عدنان الرفاعي...  كمةحمطّات يف سبيل احل: كتاب من     احلديث وعلومه بني املنهج والتاريخ 

، واملتناقضة بينها وبني القرآن الكرمي ، مهما بلغت درجة التناقض مع كتاب اهللا تعاىل 
 .. ـة ،      –يف سبيلِ ذلك التأويل  –وال سقفللخروج علـى قواعـد اللغـة العربي

ولذلك نرى تأويالً لبعضِ الروايات ال تقبلـه  .. وللخروج على حدود العقل واملنطق 
عقل وال منطق ، وال وجود له على اإلطالق يف حيثيـات الصـياغة   قواعد اللغة وال 

إن شاء اُهللا تعاىل  –وسنرى هذه احلقيقة بشكلٍ جلي عندما نتعرض  ..اللغوية للروايات 
  ..لبعض الروايات يف احملطّات القادمة  –

ات اليت ولَما كانت تلك الروايات ال يستقيم فهمها إالّ بتلك التأويالت والتخرجي.. 
أتى معظمها بعد قرون من الزمن ، فلماذا إذاً مل يشرح مخرجو تلك الروايات روايـاتهم  

املسألةُ ليست مسألةَ شرح ... يف عصرِهم هم ، فكيف إذاً يتركون رواياتهم دون شرح ؟ 
دمِ ، املسألةُ كما سنرى يف احملطّات القادمة هي مسألةُ تربير التناقض بني الروايات دف ع

صحتها ، وذلك بعد أنْ رفعت تلك الروايات إىل درجة املقدس ، وبعد أن  االعتراف بعدمِ
  ..أصبح نقضها نقضاً ملا متَّ تقدميه على أنه عني املنهج 

كُلَّ هذه املصطلحات واملعايري والقواعد والشروط والتأويالت اليت وضـعت يف  .. 
ف بصفة العلم الذي يعين الوقوف على حقيقـة األمـور   علوم احلديث ، ال ميكن أن تتص

واألشياء ، حتى لو خرج املوتى من قبورِهم وسئلوا عما مسعـوا ، ألنّ احتمـال اخلطـأ    
من بني  والسهو والكذب والتلبيس وارد ، وال ميكن تزكية الرجال تزكيةً ال يأتيها الباطلُ

احلديثَ وعلومه أقرب إىل التاريخ منهما إىل  كلُّ ذلك يؤكّد أنَّ.. يديها وال من خلفها 
  .. املنهج

وحتى شرط البخاري وهو أن يكونَ قد ثبت لقاء الراوي مع من روى عنه ولو .. 
حىت هذا الشرط ال يعطي الروايات القيمةَ العلميةَ املطلوبة ، ألنّ تطبيق هـذا  .. مرة 

يتم التأكّد من ثبوت لقاء الراوي مع من  الشرط ال يكونُ إالّ بأدوات تارخيية ، فحتى
روى عنه ، ال بد من التحري عن ذلك بذات األدوات التارخيية اليت يتم التحري ـا  
عن صدق الرواة ، وبالتايل فهذا الشرط ال يرتكز إالّ على حواملَ تارخيية ال ميكنها أن 

  ..اين اإلمي ترتفع إىل مستوى القيمة العلمية والتسليمِ
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جذْر املُشكّلة باحلديث وعلومه ، أنَّ معظم االهتمام كان يف السـند دون  .. إذاً .. 
املنت ، وأنهم ربطوا تلك العلوم بالتاريخ الذي ال يتجرد رجاالته عـن عصـبياتهم ، وأنَّ   

الكثري مـن  تأويلَهم للجمعِ بني الروايات املتناقضة واملناقضة لكتاب اهللا تعاىل ، خرج يف 
فَكَونُ معايريِ الصحة والضعف .. احلاالت على قواعد اللغة العربية وثوابت العقل واملنطق 

عند علماء احلديث هي يف معظمها من جهة اإلسناد أو الشكل فقط ، دون التعرض ملـنت  
ىل احلديث ، أدى إىل كثريٍ من االختالف ، وإىل رسمِ حدود هلذه االختالفات وإدخالها إ

وترتب على ذلك تعميق اخلالفات املذهبية والطائفية ، واإلبقاُء على هذه .. صلب الدين 
  .. اخلالفات بقاَء قدسية تلك الروايات 

إنَّ علْم احلديث الذي هو القواعد والطرق اليت جيب اتباعها يف مجع احلـديث  .. 
هو منهج تراثي مجعي أو الضعيف ،  من أفواه الناس للتمييز بني الصحيح منها واملوضوع

تقَـدر   rصناعةٌ بشريةٌ ظهرت بعد مدة من مـوت الـنيب   ، و مبين على مجاجم املوتى
إىل معرفة السنة الشريفة من بني تالل األقوال  –هذه الصناعة البشرية  –دف  ، بالقرون

اإلشكاليات اليت نتجت عن عـدم  إىل حل ، ودفr  واألفعال اليت تنسب إىل الرسول 
كيف أنّ الروايات وصلت  –بشكلٍ جلي  –وكنا قد بينا .. تدوين السنة يف القرن األول 

  ..إلينا بالسماع من أفواه الرجال 

إنَّ عدم تدوين روايات األحاديث لفترة من الزمن تقدر بالقرون ، أفسح جمـاالً  .. 
ألهواء والعصبيات املذهبية والقبلية ولتحقيق أغراض انتصاراً ل،  rللكذب على الرسول 

فلماذا ال تكونُ .. ذلك من جهة ، ولتلبية احلاجات املستجدة للمسلمني من جهة أُخرى 
، فتدوينها بعد  قد اختلطت مع اإلسرائيليات rبعض األحاديث املنسوبة إىل الرسول 

 موت النيبr يف ر بالقرون ساعدقَدة تإىل   مبد شـريهذا اخللط ، ويف احلديث التايل ما ي
  ..ذلك 

  : ) ٧٣٨٩( أمحد 
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مسعت عمـر بـن    [[:  قال أنهالسائب بن يزيد  عنالبداية والنهاية أمل نر يف .. 
،  لتتركن احلديث عن رسول اهللا أو ألحلقنك بأرض دوس:  اخلطاب يقول أليب هريرة

   ..؟  ]] لتتركن احلديث عن اُألول أو ألحلقنك بأرض القردة:  وقال لكعب األحبار
وحنن نعلم أنَّ االنتقالَ من النظام القبلي إىل النظام الديين احتاج إىل وقت من .. 

الزمن لتغيري الذهنية املتعلّقة بذلك ، ولذلك كان ينظَر إىل السياسة اإلسالمية للدولة األوىل 
يف  rنذ وفاة النيب من مناظري قبلية ، وجتلّى ذلك يف آليات اختيار رأس اهلرم السياسي م

فالشورى اليت يأمر اهللا تعاىل ا مل .. سقيفة بين ساعدة إىل قرون من الزمن ليست قليلة 
، وبعد ذلك انتهت الشورى  rقليلة بعد وفاة النيب  فترةتستعمل إالّ على نطاقٍ ضيقٍ يف 

وكلّ .. ات واألموال وحتولت إىل نظامٍ ملكي يرثُ فيه األمري أباه كما يرثُ منه العقار
بغية االنتصار للذات  rذلك ساعد يف إفساح اال لتلفيق بعض الروايات على الرسول 

  .. املذهبية والقبلية 

إذا كانت الكتب السماوية السابقة اليت أرسلَها اُهللا تعاىل يف شيعِ األولني ، قـد  .. 
عن مواضعه ، وألجلِ ذلك تعه مفيها الكَل فرالقرآن الكـرمي ،  ح د اهللا تعاىل حبفظ نص

  :يقولُ تعاىل 

) $ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: ∩∪ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s% ’ Îû Æì u‹ Ï© 

t, Î! ¨ρ F{    ] ١٠ – ٩: احلجر [  ) #$
مـن   –كمـا رأينـا    –ختلو  فكيف إذاً نعترب النص اآليت إلينا بأدوات تارخيية ال.. 

كيف نعتربه نصاً موازياً للـنص القـرآين دون معـايرة    .. األهواء واألخطاء والعصبيات 
  !!! .. حقيقية على كتاب اهللا تعاىل ؟

ولو كان اهتمامهم باملنت كاهتمامهم بالسند ، ملا وصل االختالف بني مـذاهبِ  .. 
ة الواحدة يف بعض املسائل ، لَما وصلَ إىل ما وصلَ األمة وطوائفها ، بل بني أفراد الطائف
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إليه ، ولَما كنا نرى ما نراه من فعلٍ ورد فعلٍ يف تقديس رجاالت التـاريخ وتقـدميهم   
وكأنهم جزٌء من املنهج ، ولكانت مصطلحات علْمِ احلديث وأركانه خمتلفةً عما هي عليه 

  .. اآلن 

،  كتاب صحيح مسلم بشرح اإلمام النـووي نقتبسه من لننظر إىل النص التايل الذي 
هذا النص هو من منظار مذهيب وطائفي واحد ..  الصحايب حجة والذي يبين لنا هل فعلُ

 للمسألة الواحدة املتناقضةبني الرؤى  فيه الشاسع والتناقض الكبري االختالفلننظر إىل  ..
  : املناظري املذهبية والطائفية املختلفة هذا فضالً عن االختالف يف الروايات ما بني ،

  ]]
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 [[ ..  

أي نتيجة فكرية ميكننا استنباطُها من خالل هذه املعايري اليت ال تعتمـد إالّ علـى   .. 
علينا أن نضع القولَ املنسوب إىل الصحايب : واحداً يقول  ملاذا ال نرى معياراً.. التاريخ 

وكيف بنا أن نفهم كتاب اهللا تعاىل وأن نتدبره حينما ..  !!!يف ميزان كتاب اهللا تعاىل ؟
نعم ال تجمع علـى  !! .. نغرق يف هذه التفاصيل واالختالفات اليت ال تجمع على شيء ؟

: ي ميكننا أن نستخلصه من العبارات التالية داخل هذا النص أي إمجاعٍ هذا الذ. ..شيء 
 ]]








 [[ ..  

إذا كان الرأي األولُ للشافعي هو أنَّ قَولَ الصحايب حجة ، وكان رأيه الثـاين أنَّ  .. 
[[ : من النص  نقرؤههذا ما .. قَولَ الصحايب ليس حبجة 
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 [[  .. ره لن يغيا عاش ، ما الضمان أنأكثر مم للشافعي أن يعيش رولو قُد
  !!! ..هذه التأويالت واآلراء علماً يكفّر من يتجاوزه ؟ كيف تعد مثلُ. ..رأيه األخري ؟ 

كيف بنا أنْ نصلَ إىل أي نتيجة لـو  !!! .. أين هو اإلمجاع الذي يتحدثونَ عنه ؟.. 
أال نرى احتماالت تدور من النقيضِ !!! .. اعتربنا النص السابق معياراً لدراسة مسألة ما ؟

.. أال يبين لنا هذا النص أنَّ اإلمجاع مسـألةٌ مسـتحيلة ؟   !!! .. حىت تصلَ إىل نقيضه ؟
 لو وضعنا جانب رفكيف إذاً يكونُ األم نصوصاً أُخرى يف هذه املسألة لطوائف هذا النص

وإن كان هناك إمجاع كما يخطَب على العوام ، فلماذا نرى ما !!! .. ومذاهب أُخرى ؟
  !!! ..نراه من طوائف ومذاهب ال يستطيع إحصاؤها إالّ املتخصصون ؟

داخلِ املذهبِ ذاتـه   كُلُّ مذهبٍ من مذاهبِ األمة يقولُ أمجعت األمة ، ونأيت إىل.. 
فنرى أنَّ اإلمجاع مسألةٌ ال تتعدى الخطابات والتهريج الذي يصب كاألار فوق رؤوس 

،  تفسري القرآن الكرمي البن كثريلننظر إىل النص التايل الذي نقتبسه حبرفيته من .. العوام 
  :سورة البقرة  من ) ١٩٦( يف مسألة صومِ أيام التشريق ، وذلك يف تفسري اآلية 
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  :التايل الذي أقتطعه حبرفيته اليت يرد ا 

  ]]]
 

–
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–

r
[[[ ..  
األول إذا كان للشافعي رأيان متناقضان يف جزئية فقهية واحدة ، يعتمد يف رأيـه  .. 

صحيح البخاري ، ويعتمد يف رأيه الثاين املنـاقض للـرأي   على رواية أُخرجت الحقاً يف 
عـن أي إمجـاعٍ   .. بعد ذلـك  .. األول على رواية أُخرجت الحقاً يف صحيح مسلم 

  ..أنا الفرقة الناجية املعنية باحلديث التايل : كلٌّ يقولُ !!! .. يتحدثون ؟

  : ) ٣٩٨٣( ابن ماجة 



 

  : ) ١١٧٦٣( أمحد 



  

وبالتايل كُلُّ فرقة وكلُّ طائفة تنظر إىل غريها من الفرق والطوائف على أنهـا يف  .. 
النار ، وذلك بسبب هذه الروايات التارخيية اليت يقدسونها أكثر من تقديسهِم لكتاب اهللا 

.. اين من جيوبِنا هكذا يفهم من صياغة مثلِ هذه الروايات دون أنْ نضيف هلا مع.. تعاىل 
r  : ]]وإالّ كيف بنا أنْ نفهم الكالم املوضوع على لسان الرسول 

 [[  .. ها ليست صحيحة من األساسولو نظروا يف هذه الرواية لرأوا أن .. أمل حيتكر
  ..أهلُ الكتاب اخلالص ألنفسهم دون العاملني 
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أملْ يجب اهللا تعاىل على زعمهم هذا ، وعلى زعمنا املُشابه له بأنَّ اجلنةَ لنـا دون  .. 
  ..باقي الديانات 
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 ..   كـرتحبعد هذا البيان القرآين ، كيف تكون هذه الروايةُ صحيحةً ، وكيـف ي

الناجية ؟  أنها هي تلك الفرقةُ –دون استثناء  –اخلالص لفرقة واحدة ، تدعي كُلُّ الفرق 
اً لنا كمسلمني ، وليست حكراً ألهل الكتاب ، فكيف إذاً إذا كانت اجلنةُ ليست حكر.. 

لو أُعطي تدبر القـرآن الكـرمي   !!! .. تكونُ حكراً لفرقة دون غريِها من فرق املسلمني ؟
 املوضـوعةُ  تعاىل به ، هل كان من املمكن أن تصلَ إلينا هذه الروايةُ حقَّه الذي يأمر اُهللا

 على النيبr ها الكثري ؟وغري ..  

لو أُعطي املنت قيمةً يف معايريِ صدقِ الرواية كالقيمة اليت أُعطيت للسند ، هل كان .. 
 من املمكن أن تصلَ إلينا هذه الرواية املوضوعة على النيبr  كَانَ .. ؟ نمنترك اإلجابة ل

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه..  

لو فرضنا ذلك جدالً  –جود اإلمجاع الذي يتحدثونَ عنه وحتى لو فرضنا جدالً و.. 
.. ولنأخذ مثاالً علـى ذلـك   .. فإنَّ ذلك ال يكونُ بديالً عن كتابِ اهللا تعاىل وتدبرِه  –

  ..لننظر يف احلديث التايل 

  : ) ٢٦٨٩( مسلم 
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ومعظم مجاهريِ العلماء من ، وأمحد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، ب الشافعي أمل يذه.. 

، يقع بذلك  ثالثاًأنت طالق ، : إىل أنَّ من قال المرأته يف جملس واحد ، السلف واخللف 
  !!! ..الطالق ثالث طلقات ، جرياً وراَء ما ينسب يف هذه الرواية أنَّ عمراً أمضى ذلك ؟

لنرى كيـف   ، ا احلديث يف كتاب صحيح مسلم بشرح النوويلننظر يف شرح هذ.. 
يتم االختالف بناء على هذه الروايات ، وكيف يتم ترجيح القال والقيل علـى دالالت  

≈,ß (، فالعبارة القرآنية كتاب اهللا تعاىل الواضحة وضوح الشمس وسط النهار  n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ 

ؤخـذ بعـني   االختالفات ، وال نرى أنهـا ت  هي خارج كل هذه ، ] ٢٢٩ : البقرة[  ) )
  : االعتبار يف أي رأي من هذه اآلراء املتناقضة

]] 
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: دون النظر يف قوله تعاىل  اختالفات ، واحتماالت ، تدور من النقيض إىل نقيضه ،
) ß,≈ n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( (  ]الذي يعين فعلني مستقلّني لكلٍّ منهما زمنه ،  ] ٢٢٩ : البقرة

ه اخلاصاتودون النظر يف أنَّ ما ذهبوا إليه تناسبه الصياغة ةُ به ، وحيثي ) : اثنتانالطَّالق (  ،
≈,ß (: وليس  n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( ( ؟ .. !!!  

وفعلَ أيب  rخيُالف فعلَ الرسولِ  هذا حصلَ مع علْمهمِ أنَّ ذلكشبه اإلمجاعِ .. 
تأويلٍ هلذه الرواية بغريِ ما حتتمل  وأي!!! .. بكر وفعلَ عمر ذاته سنتني من خالفته ؟

  .. هو استخفاف بالعقول فضالً عن كَونِه خروجاً على جوهر املنهج صياغتها اللغويةُ 
للقرآن فإذا كان الفعلُ املنسوب لعمر يصبح ديناً على الرغم من علْمهِم مبخالفته .. 
وهـل شـبه   !!! .. أويالت اليت نراها ؟للسنة ذاتها ، فهل بعد ذلك استغراب للتالكرمي و

وأيـن هـو   !!! .. اإلمجاعِ هذا يعطيه حقّاً تمنع األمةُ بسببه من تدبرِ كتابِ اهللا تعاىل ؟
كيف يتباكون على السنة !!! .. ؟ rتباكيهم على السنة الشريفة وعلى اتباعِ كلِّ ما فعله 

رعون فيه نقيض ما حتملُه رواياتهم ذاتها الشريفة وعلى أفعال السلف يف الوقت الذي يش
متهماً من حيترمون كتاب اهللا تعاىل وعقـولَهم   ومن الذي يخالف السنة الشريفة !!! ..؟

نترك اإلجابةَ لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهـو   !!! ..؟ rسنة النيب بأنهم ينكرون 
 هِيدش..  

عون روايات التاريخ فوق القرآن الكرمي ، فاملنتمي لذات املذهب مهمـا  نعم يرف.. 
فعل سينجو يف النهاية ، ألنه يقدس رجاالت التاريخ الذين متّ حتويلُهم إىل أصنام يف مذهبه 
وطائفته ، واآلخر مهما عمل وصام وصلّى وحج فلن ينجو ألنّ له أصناماً تارخييةً خمتلفـة  

  :الةً ينطبق عليها قولُ اهللا تعاىل أال يعين ذلك ح.. 
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 ..ةاألم ومذاهبها دون استثناء ،  من كلِّ ما سبق نرى أنَّ احلديثَ عند كلِّ طوائف
بأدوات تارخيية ، ال ختلوا من األخطـاء ، وال ختلـوا مـن     –عرب أفواه الرجال  –وصل 

  كتـاب ات اليت منت وتنموا على حسابِ احلق الذي حيملُهاألهواء ، وال ختلوا من العصبي
خالفات سياسية بـني  اهللا تعاىل ، ونرى أيضاً أنَّ اُألطر املذهبية والطائفية ليست أكثر من 

  ..نتاجاً تدبرياً ملنهجِ اهللا تعاىل  –أبداً  –السابقني ، وأنها مل تكن 
.. مبدة تقدر بالقرون  rأنَّ احلديثَ مل يدون إالّ بعد وفاة النيب  –أيضاً  –ونرى .. 

من املفروض وكان ..  وبذلك يكون احلديثُ وعلومه أقرب إىل التاريخ منهما إىل املنهج
يف ميزان القرآن الكرمي ، ملعرفة احلق من الباطل  –دون استثناء  –أن توضع روايات األمة 

أي كان من املفـروض أن  .. ، وأالّ يتوقّف ذلك على جيلٍ بعينه دون األجيال األخرى 
علـى   يقوم علماُء التفسري وعلماُء القرآن الكرمي بفرز الروايات ، كونهم أكثـر قـدرةً  

بني  –الذي متّ خالل التاريخ  –فالفرز .. تصحيحِ متون احلديث من علماِء احلديث ذام 
على  –بشكلٍ أساسي  –علمِ احلديث وعلم التفسري ، كان نتيجةَ كون علْمِ احلديث مبنياً 

  ..السند دون املنت 
 وأقره وصل إليناونطق به  rهل كلّ ما فعله  :وحيق لنا أن نسأل السؤال التايل  ..

.. ومن جهة أُخرى هل كلُّ ما وصل إلينا من روايات هو صحيح ؟ .. بالتأكيد ال ..  ؟
  ..يف احملطّات القادمة  –إن شاء اهللا تعاىل  –، وهذا ما سنراه بالتأكيد ال 

وأقره وأمر به يحيط باملستجدات احلضارية الالحقة إىل قيام  rوهل كلُّ ما فعله .. 
  ..بالتأكيد ال .. وما يترتب عليها من أحكامٍ فقهية ؟  الساعة
ويف .. ال تكون السنةُ احلق حمفوظة إالَّ يف كوا حمتواةً يف الـنص القـرآين   .. إذاً  

  ..كوا استنباطاً من أعماق النص القرآين ، ال ينتهي حىت قيام الساعة 
خيية على أنها عني السنة احلـق الـيت   لذلك فاملطبلون واملزمرون للروايات التار.. 

وصفها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي باحلكمة ، إنما يطبلون ويزمرون للتاريخ وليس للسنة ، 
وليس ملنهج اهللا تعاىل ، فلو كانوا حقّاً يريدون السنة الشريفة ملا جعلوا بعـض روايـات   

  ..التاريخ ناسخةً لبعض أحكام كتاب اهللا تعاىل 
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هم يقولون أُقفلَ باب االجتهاد بسبب التناحر بني أتباع املذاهب آنذاك ، وبسبب  ..
.. االختالف الذي يؤدي إىل البغضاء والتفرقة ، وحىت ال تتمزق األمةُ أكثر مما هي عليـه  

فمعلوم كم حدث من التناحر واالقتتال والقتل بسبب تلك املذاهب ، وكم حرقَت مـن  
  .. الكتب بسبب ذلك 

املـذاهب يف حقيقتـها   أال نستطيع أن نقرأَ من إقفاهلم هذا لباب االجتهاد ، أنَّ .. 
صناعةٌ بشريةٌ حياول أتباعها حتويلَها إىل حالة مقدسة ، وأنها يف حقيقتهـا تـؤدي إىل   

فلو مل تكن ..  جي املُجرد للمنهجهالتفرقة ، كوا نتاجاً سياسياً ال عالقةَ له بالتدبر املن
يف الوقـت الـذي   ،  ملاذا أقفلوا باب االجتهاد خوفاً من ظهور مذاهب جديدة ، كذلك

لو كانت مذاهبهم حقاً ، !!! .. ؟م هنتجت مذاهبأاليت يقدسون فيه اجتهادات رجاالتهم 
  !!! ..  فلماذا خيافون من ظهورِ مذاهب جديدة قافلني باب االجتهاد ؟

على كتابِ اِهللا تعاىل والعقلِ واملنطق ، لكان  يقي يتكئُد حقولو كان هناك اجتها
سبباً أساسياً يف توحد األمة ويف إاِء حالة التناحر والتباغض بني مذاهبها وطوائفهـا ،  

فاالجتهاد احلق يظْهِر حقيقـةَ  ..  ولكان سبباً يف إيصالِ منهجِ اهللا تعاىل إىل العالَمِ أمجع
والتقديس األعمـى للروايـات دون أي   .. تعاىل ، ويضع األمةَ يف سبيلٍ واحد منهجِ اهللا 

معايرة على كتاب اهللا تعاىل ، يغطّي حقيقةَ منهجِ اهللا تعاىل ، ويزيد من تفرقة األمة ومـن  
  ..ه املختلفة عن أصنامِ اآلخرين بنائها ، ألنه لكلٍّ منهم أصنامحالة البغضاء بني أ

 


