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 ..بعيداً عن العواطف اهلوجاء ، وحبثاً عن احلقيقة ، وخدمةً ملنهجِ اهللا تعاىل ، سننظر 
سننظر إىل تفاعلِ .. من منظار العقل ارد الذي يأمرنا اُهللا تعاىل بتفعيله وعدمِ تطليقه 

هادفني من .. رجاالت اجليل األول مع منهج اهللا تعاىل ، وإىل حقيقة ما حصل آنذاك 
Ÿω (: عاملني بأمرِ اهللا تعاىل .. ما لُبس ويلبس على احلقيقة  ذلك حتري احلق ومعرفةَ uρ 
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   ] ٣٦: اإلسراء [  )

..  منذ وفاة النيبr     ، لةً بـني رجـاالت اجليـل األوجلي بدأت الصراعات تظهر
ماً حول الكثري من القضايا ، سواٌء كان ذلك على صعيد وبدأت تتبلور اتجاهات خمتلفةٌ متا
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هذا الكالم ال نأيت به من جيوبِنا ، إنما هو .. إدراك املنهج ، أم على صعيد البعد الدنيوي 
.. باحث عن احلقيقة  ها كُلُّاألحاديث ذاا ، ويستطيع قراءتحقيقةٌ موجودةٌ يف روايات 

  ..لنرى هذه احلقيقة ، ومسند أمحد يحي البخاري ومسلم لننظر يف الرواية التالية يف صح
  : )٥٢٣٧(البخاري 














 

  : ) ٣٠٩١( مسلم 
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  ) : ١٤١٩٩( أمحد 



 

[[ : ما بني .. 
[[  ما تصفه العبارةو]] 

 [[  وما بني من جهة ، : ]] [[  ،
 ]]  [[، وما تصوره العبارة مبعىن ال تقربوا 

هـذا  .. عنه  األعنيما بني هذين املوقفني اختالف ال يمكن إغماض .. من جهة أخرى 
 االختالف والنيبr  احلياة العبارةَ الواردةَ يف هذا .. ما زال على قيد وكيف بنا أنْ نفهم

[[ : احلديث 
 [[  .. وإذاً كان هناك لغو دعت يف مسألة اختالف

ـ  واردة يف من صلبِ التشريع ، نعم من صلب التشريع ، وإالّ كيف بنا أن نفهم العبارة ال
 ]] [[ : هذا احلديث 

 ..  
: مثَّ كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ  الواردةَ يف هذه الرواية على لسان عمر بن اخلطاب .. 

 ]] 
، ملاذا هنا حسبنا كتاب اهللا ، ويف مسائلَ أخرى تقَدم الروايات على أنَّ منها ما ينسخ  ]]

: ن بني تفسريِهم هم لقوله تعاىل مثَّ كيف يوفّقو.. القرآنَ الكرمي ، ومنها ما يقيد أحكامه 
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) $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; ، وبني عدمِ متييزِهم بني صفيت الرسول والنيب يف  ] ٣: النجم [  ) #$
من جهة ، وبني العبارة الواردة  r، وبني قَولهم بأنَّ السنةَ تشملُ كُلَّ ما قال  rشخصه 

[[ : على لسان عمر بن اخلطاب         
 [[ فإذا كان الرسول !!! .. ؟r  لَهأنَّ قَو عليه الوجع لدرجة يغلب : ]]

  [[من ال قرون ل بالرفض ، فكيف إذاً نأخذُ بعدقابزمن ، ي
أم أنَّ الروايةَ ليست !!! .. ؟ rقيل عن الرسول  يقال أنه ومن أفواه الرجال كُلَّ ما

ال شك أنَّ مثلَ هذه الرواية يطرح أسئلةً مشروعةً لكلِّ من مل .. صحيحةً من أساسها ؟ 
  ..يطلّق عقله 

 .. وبعد وفاة النيبr ل تهذه اخلالفات بني أفراد اجليل األو تبلور وتظهر فوق بدأت
  ..السطح ، ويف الرواية التالية بيانٌ يف ذلك 

  : )٣٣٠٤(مسلم 
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مل تكلّم أبا بكرٍ حىت توفّيت ، ولَمـا   rحسب هذه الرواية ، فاطمة بنت النيب .. 
ا عهجوا زهفَند تفِّيوالًتبٍ لَيأَبِي طَال نب يوفّيـت   لكْرٍ ، وبعد أن تا با أَبنْ بِهذؤي لَمو ،
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ه ، ألنمصاحلةَ أيب بكر ومبايعت ه مل يكن قد فعل ذلك حىت تلـك اللحظـة ،   التمس علي
 وأَرسلَ علي إِلَى أَبِي بكْرٍ أَنْ ائْتنا ، ولَا يأْتنا معك أَحد كَراهيةَ محضرِ عمر بنِ الْخطَّابِ

تكن  هذه مواقف مذكورةٌ يف هذه الرواية ، وتبين لنا أنَّ احلالةَ بني أفراد اجليلِ األول مل.. 
إذا كانَ األمر هكذا يف روايات تنتمي .. بأحسنِ حال كما يخطَب على الكثريِ من املنابر 

لذات املنهجِ الفكري الداعي إىل مكيجة أفراد اجليل األول ، فكيف إذاً يكونُ األمـر يف  
اردة يف هـذه  ومن املستحيلِ تأويلُ هذه العبارات الـو ... واقعه ومن مناظري أكثر جترداً 

الرواية ، ومجعها مع روايات تذهب نقيض هذه املواقف ، إالَّ بإخراجِ مثلِ هذه الروايـة  
  .. وغريِها من الصحاح 

املُناخ بني بعضِ أفراد اجليل األول مل يكن  أنَّكيف ولننظر يف الرواية التالية لنرى .. 
يف  –عاً سياسياً يوظَّف فيه الدين كما يصوره الكثريون ، وأنّ اخلالفات كانت تأخذ طاب

  ..لصاحل املصاحل السياسية  – الكثري من األحيان
  : )٤٤٥٣(البخاري 






 

بِي بكْرٍ قال شيئًا مما ال يريده معاوية ، ألجل ذلـك قـال   ألنّ عبد الرحمنِ بن أَ.. 
وال شك أنَّ ما قالَه عبد الرمحن بن أيب بكر هو ضد مبايعة يزيد ..  ]] [[ : مروان 

töΝ (: باخلالفة بعد أبيه معاوية ، ولو كان هناك اعتبار لقـولِ اهللا تعـاىل    èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© 
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# Y‰ tn r& (    ]  ةُ اعتبارٍ ألحكامِ اهللا تعاىل ،  ] ١٨: اجلــنهذه لو كان هناك ذر ملا حصلت
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ن لو كا ..احلادثة من أساسها ، وملا طُورد عبد الرمحن بن أيب بكر حىت دخلَ بيت عائشة 
töΝ (هناك ذرةُ اعتبارٍ لقوله تعاىل  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  باخلالفة  –أصالً  –ملا بويع ليزيد

، ولَما حتولت الدولة احملسوبة على اإلسالم إىل دولة ملكية يولد الرجـلُ  بعد أبيه معاوية 
  ..أمرياً للمؤمنني فيها من رحم أمه 

ى عدد الركعات اليومية ، وال على تفسري آية من كتـاب اهللا  إذاً اخلالف ليس عل.. 
، أي على أُُمورٍ دنيوية ال عالقةَ هلا مبنهجِ اهللا تعاىل .. اخلالف كان على السلطة .. تعاىل 

أال نرى يف هذه الرواية أنَّ عائشـة تكـذِّب   .. بل ختالف منهج اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 
مروان يـتهم  أال نرى يف هذه الرواية أنَّ  ..ابِ نزول القرآن الكرمي مروان يف مسألة بأسب

وإالّ كيف بنـا أنْ  .. بالكفر الصريح الذي يذكره القرآنُ الكرمي عبد الرمحن بن أيب بكر 
[[ : نفهم العبارات التالية من هذه الرواية 


 [[  ..ُة كل أليس أبطالُ هذه القصلّهم من أفراد اجليل األو

  .. !!؟
يف موضوع هذا احلديث  – لرأينا،  الكامل يف التاريخ البن األثريولو نظرنا يف  ..

öΝ ( : املبدأ القرآيننصاً أكثر وضوحاً يف اإلعراض عن  – èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (   ، ويف
، ال عالقة له باإلسالم قسري إىل نظامٍ ملكي  –رض الواقع أعلى  –حتويل هذا املبدأ 

  ..مه ، ال من قريب وال من بعيد وتعالي
]] 
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 [[ ..     
ولننظر إىل الرواية التالية لنرى كيف أنَّ أفعالَ الصحابة وأقواهلم فيها اخلطأ ، وال .. 

  ..ابِ اهللا تعاىل تعبر بالضرورة عن جتسيد للسنة الشريفة أو عن جتسيد ألحكامِ كت
  : ) احلدود (موطأ مالك 







 
هل رجم امرأة بريئة هو سنةٌ رد أنَّ هذا الفعلَ قام به صحايب من رجال اجليـل  .. 

الصـحابة   دليالً علـى أنَّ أفعـالَ   –وغريها الكثري  –األول ، ملاذا ال تكونُ هذه القصةُ 
هم مـن اخللفـاء   ، حتى وإن كان أحـد وأقوالَهم ال تعبر بالضرورة عن السنة الشريفة 

ولننظر يف الرواية التالية لنرى أيضاً أنّ أفعال الصحابة ليست بالضرورة !!! .. ؟الراشدين 
  ..جتسيداً لسنة أو قرآن 

  : )١٤٤(سنن الدارمي 
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 .. ه سأل سؤاالً عن مسألةهذه الرواية من ذنبٍ هلذا الرجل إالّ أن يف نص نا ال جندإن
[[ : موجودة يف كتاب اهللا تعاىل ، فالعبارة اليت تصور فعلَ هذا الرجل هي أنه كان 

 [[ يف كتاب اهللا تعاىل ليس أمراً حمدثاً ، ألسؤال عن مس، وا موجودة لة
  ..بل إنَّ تدبر كتاب اهللا تعاىل يقتضي السؤال عن كلِّ أمرٍ حيمله كتاب اهللا تعاىل 

عن أشـياء مـن   قدم مصر يسأل راقي الع يغاًروايات تذكر أنَّ صبِ وحىت بوجود.. 
ملعاقبته على بن العاص بعث به إىل عمر بن اخلطاب  وأنَّ عمرو ، القرآن يف أجناد املسلمني

يف كتـاب اهللا   موجودة مسائلَعن  سؤاله هذا فإنَّ صحيحاً ، حىت لو كان ذلك ،ذلك 
وايات روملاذا مل نر يف ال ... عقوبتها أن يدمى رأس السائلثَةً حمدليس وليس جرميةً تعاىل ، 

حالً بديالً عن ضـربه   أسئلتهال تكون اإلجابةُ على فلماذا  .. !!!؟ تلك أسئلتهإجابةً على 
واختراع أي ذنبٍ آخر هلذا الرجل كتربيـرٍ لضـربِ رأسـه     ..... !!!بعراجني النخل ؟

   ..الصياغة اللغوية هلذه الرواية بعراجني النخل حىت إدمائه ، ال تسعفه 
.. ة من الصياغة موضوعة ، أم أنذه احليثي ةٌ  فهل هذه الروايةها صحيحة وهي سـن

نضرب عربها كُلَّ من يسألُ عن مسألة قرآنية ، أم أنها حادثةٌ ال عالقةَ هلا بالسنة والدين 
  ..إنها أسئلةٌ مشروعةٌ ملن مل يطلِّق عقْلَه .. ال من قريبٍ وال من بعيد ؟ 

سألة من صـلب  يف منع بقولِ عمار  يقعمر ملولننظر يف احلديث التايل كيف أنَّ .. 
 r، وللنيبr  وعمار سوية ، وتعود أحداثُها إىل عصر النيب  ها عمرحداثَالدين ، وعاش أ

كيف لننظر و ...ا  بعدم احلديث يأمر عمر عماراً ، ذلك كلِّ على الرغم من ..قولٌ ا 
ى الرغم من عل ،احلديث ا   فَيعرض عمار على عمر عدم ، لعمر يف ذلكيستجيب عمار 

  .. !!!!!؟ rالرسول  قولَ عمار اوينقلُ وعمر سويةً ، لة عاشها هو أمبسأنه حيدث 
  :)  ٥٥٣( مسلم 
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  :)  ٣٣٤( البخاري 



















  

١١   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 


 

ذاـم مل  هم على أنَّ أفراد اجليل األول  –الكثري غريها و – أالّ تدلُّ هذه الرواية.. 
وتنسب ، من صلب الدين و، عاشوها معاً مسائل  حىت يف ، مهِم حبديث بعضهنع بعضيق

م ، وبعد حروبٍ فكيف يكونُ األمر إذاً بعد قرون من موتهِ !!!!!!! ..؟ rإىل الرسول 
لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو  نترك اإلجابة  !! ..!!!!!ت بينهم وأحرقت األخضر واليابس ؟أبد

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس ..   
اخلالف يف مسائل الدين والثقة والنقـل   –أيضاً  –وللنظر يف الرواية التالية لنرى .. 

  ..بني أفراد اجليل األول 
  : )٢٢٠٠(مسلم 











 

من الواضح وضوح الشمس أنَّ الرواةَ يتهمون عبد اهللا بن عمر بالكذب املُتعمـد  .. 
ها ، فقوهلم يف هذه الرواية  يف مسألةيعلم : ]] [[   يؤكّـد

[[ : وقول عائشة يف اية الرواية يؤكّد ما يذهب إليه الرواة .. ذلك 
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 [[ ..  

أموراً  rقد ينقُلُ رجالُ اجليل األول عن النيب  إما أنَّ هذه الرواية صحيحة وبالتايل.. 
أو أنَّ هذه الرواية .. ليست صحيحة ، وسواٌء كان ذلك متعمداً أو نسياناً فالنتيجة واحدة 

ليست صحيحة ، وبالتايل ال يمكننا االعتماد على مثل هذه الروايات يف أخذ األحكـام  
  ..   دون معايرة حقيقية على كتاب اهللا تعاىل

ولننظر إىل قولِ معاوية ، كيف أنه يحذِّر من األحاديث اليت يف غري عصر عمر بن .. 
  .. اخلطّاب 

  : )١٧١٩(مسلم 







 

[[  : مع قولِ معاوية يف هذا احلديث.. 
حينما سـأله أبـو    تذكرة احلفّاظ، مع هذا القول ، ماذا نفعل يف قولِ أيب هريرة يف  ]]

  ]] :: سلمة السؤال التايل 
 [[  ..  ومع قولِ معاوية يف هـذا

نفعل يف قـولِ أيب   ، ماذا ]] [[  :احلديث 
[[  :  جامع بيان العلم وفضلههريرة يف 

[[ ؟ !!!..  
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وبعـد  ، فهل آالف األحاديث اليت رويت عن أيب هريرة بعد وفاة عمر بن اخلطـاب  .. 
الً بنصيحة معاويـة  من الضرب بالدرة وباملخفقة ، هل هي ليست صحيحة عم ذهاب اخلوف

كيف بنا أنْ نعد مثلَ هذه الروايات .. يف احلالتني و!!! .. أم أنَّ هذه الرواية موضوعة ؟!!! .. ؟
  !!! ..نصوصاً من املُقدس ؟

كيف بنا أن نصور أفراد اجليل األول بأنهم كانوا يأخذون بكلّ ما يسمعونه من بعضهم .. 
  ..احلديثَ التايل الذي نقرأُ فيه ه ، يف الوقت ذات rعن الرسول 
  : )٣٩١٥(: مسلم 








 

[[ :  أليس املعنيون بقولِ أيب هريرة .. 
 [[  ، لـ ، أليسوا من رجاالت اجليل األو  همبل ومن

أال حتملُ هذه الروايةُ شكّاً من بعضِ رجاالت اجليل األول مبـا  .. مسلم ؟  من أخذ عنه
يف هذه الرواية نرى صـيغةَ املخاطَـب دون   . ....؟  rكان يحدثُه أبو هريرة عن النيب 

[[ : الغائب 
  [[  همون أبا هريرة بالكذب على الرسـولإذاً الذين كانوا يت ،r   منـهم راوي

 .. وغريه من رجال اجليل األول املوجودين حينما حتدث أبو هريرة حبديثه هـذا  احلديث
أَكْذب علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  أَلَا إنهم يحدثُونَ أَني: [[ فأبو هريرة مل يقل 

[[ : ، إنما يقول ]] ليهتدوا وأَضلَّ 
 [[ ..  



  

١٤   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 

 لرواية يف الصحاحِ ذاتها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي يف   وبناًء على هذه ا ..
مسعت عمر بن اخلطـاب يقـول أليب    [[:  السائب بن يزيد إذ قال عنالبداية والنهاية 

، وقـال لكعـب    لتتركن احلديث عن رسول اهللا أو ألحلقنك بـأرض دوس :  هريرة
   .. ]] القردةلتتركن احلديث عن اُألول أو ألحلقنك بأرض :  األحبار
وبناًء على هذه الرواية يف الصحاحِ ذاتها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي يف    .. 

أرسلين عثمان بن  [[:  قال إذالسائب بن يزيد  عناحملدث الفاصل بني الراوي والواعي 
ما هذا احلديث عن رسول :  يقول لك أمري املؤمنني:  قل له:  عفّان إىل أيب هريرة قال

   .. ]]  … ؟ لقد أكثرت لتنتهني أو ألحلقنك جببال دوس r اهللا
أليس من املمكن أن يفهم من الرواية التالية أنَّ الزبير يغمز من بعض مـن كـان   .. 

  .. rيحدثُ عن الرسول 
  : )١٠٤(البخاري 





 
وعلى الرغم من ذلك مل ..  rفالزبير يف هذه الرواية يؤكّد أنه مل يفارق الرسول .. 

[[ : يقول  rيحدث مثل فالن وفالن ألنه مسع الرسولَ 
 [[  ..   بري كـانإليه من أنَّ الـز قائل يقول ملاذا نقرأُ من هذه الرواية ما تذهب رب

 يغمز من الذين كانوا يروون يف عصره عن النيبr  .. ملا لو قرأنا الروايات التالية : نقول
  ..نستغرب األمر س كنا

  : ) كتاب املقدمة (مسلم 






  

١٥   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 




















 

  : ) ٢٧( سنن ابن ماجة 



 

  : ) ٤٢٧( الدارمي 







  

١٦   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 


 

  : ) ٤٢٨( الدارمي 



 

  : )كتاب املقدمة ( مسلم 





 
منذ عصرِ ابن  rإذا كان الناس قد ركبوا الصعب والذَّلُولَ وكذبوا على الرسول .. 

 [[ :عباس ، وإذا كان أهل اخلري تصفهم العبارة 
  [[ فكيف ،

وبعد انقضاء الفنت اليت أحرقت األخضر  ، إذاً يكونُ األمر يف عصرِ تدوين احلديث
  .. مع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السنترك اإلجابة  !!! ..واليابس ؟
  ..ولننظر يف احلديث التايل .. 

  ) : ١٩٠٤٧( أمحد 









  

١٧   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 










  
 [[ أليست العبارات.. 


 [[  ًاً دليالل  منذبدأ والوضع  اخللط والنسيانعلى أنَّ جلياجليل األو

  .. ؟ 
منـذ اجليـل    rتالية كيف تصور بدايةَ الوضع على الرسول ولننظر إىل الرواية ال.. 

  ..األول ، وكيف أنّ االعتصام بالقرآن الكرمي هو املخرج الوحيد للوصول إىل احلق 
  : ) ٣١٩٧(  الدارمي















  

١٨   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 




 
  : ) ٤٦٩(  الدارمي



 

 : لَما كان املخرج من الفتن الناجتة عن اخلوض يف األحاديث هو كتاب اهللا تعاىل.. 
]]               

       [[ ،  وهذه احلقيقةُ موجودةٌ يف كتب احلديث
، بل فلماذا ترفَع هذه الروايات إىل درجة املقدس الذي تعترب فيه جزءاً من املنهج  ..ذاتها 

متلك صالحيةَ يزعم بعضهم ، و ومتلك صالحيةَ نسخِ بعضِ أحكام كتابِ اهللا تعاىل كما
ملاذا ال !!! .. ؟كما يزعمون  ، وإطالق خمصصه صيص مطلق أحكام كتاب اهللا تعاىلخت

إىل موافقتها لدالالت كتابِ اهللا تعاىل يكونُ معيار صحتها مجرداً عن السند ومستنداً 
   .. مع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السنترك اإلجابة  !!! ..؟

  :ولننظر يف الرواية التالية لنرى كيف ينظر معاوية إىل آية من كتاب اهللا تعاىل .. 
  : )٤٢٩٣(البخاري 





 



  

١٩   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 

أبو ذر أُنزلَ بالربذة ، وكلُّ ما فعلَه أنه ال يخصص كتاب اهللا تعاىل إرضاًء ملـن  .. 
يكرتون الذهب والفضة ، هذا ما تقولُه الرواية ، وهذا ما يدركُه منها كُلُّ من ميلك حداً 

ة  أدىن من إدراكقواعد اللغة العربي ..  
  .. rوهذا الشعبِي قد جالس ابن عمر سنةً ، ومل يسمعه يذكر حديثاً عن الرسول 

  : ) ٢٧٥( الدارمي 


 
  : ) ٢٦( ابن ماجة 




 
أم أنَّ هذه !!! .. األحاديثُ املرويةُ عن عبد اهللا بن عمر ؟ –إذاً  –فمن أين أتتنا .. 

.. روايةَ ليست صحيحة ، أم أنَّ ابن عمر كان أبكماً يف السنة اليت جالسه فيها الشعبِي ؟ ال
هذه الرواية مل يكـن  الشعبِي يف .. أم أننا حنتاج لتخريجِ ذلك تأويالً نأيت به من جيوبنا ؟ 

مما  هو عدم كتابة أي حديث مبدأًحلادثة تارخيية ، الشعبِي يف هذه الرواية يبين  مجرد راوٍ
 روى عن النيبكان يr  .. فهم احلقيقة ريدويف احلديث التايل تبيانٌ ملن ي ..  

  : ) ٤٨٢( الدارمي 


 
كان حممالً بغيومِ العصبيات اليت تفاقمت إىل  rاملناخ السائد بعد وفاة النيب .. إذاً .. 

درجة نشوب املعارك اليت راح ضحيتها عشرات اآلالف من أعناقهم على أيدي بعضـهم  
كُتب التاريخ على مختلف مشاربِها تؤكّد أنَّ قَطْع عنقِ الصحايب مسألةٌ سـهلةٌ  بعضاً ، و

لننظر يف .. أفضلَ حاالً جداً عند صحايب آخر ، وأنَّ األجيال التالية جليل الصحابة مل تكن 



  

٢٠   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 

التالية من صحيحي البخاري ومسلم ، لنرى صورةَ ما كان حيـدث علـى أرض    الرواية
  ..الواقع  

  : )٦٧٦١(البخاري 








 
  : )٣٣٠٢(مسلم 













 
 .. دعسرِ ويبالزنِ ومحالر دبعانَ وثْممر وحبضور عع اً أمامعلي إذا كان العباس يصف

، إذا كان يصفُه بأنه كاذب وآمث وغادر وخائن ، وإذا كان العباس وعلي قد استبا يف هذا 
نْ نأخذ عن رجاالت اجليل األول روايات نـدخلُها سـاحةَ   الس ، فكيف إذاً ميكننا أ



  

٢١   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 

أم أنَّ هـذه  .. نهم قد قـالوا ذلـك ؟   أ من موتهم وصلنا بعد قرونمبجرد ما ،  املُقدسِ
  !!! .. أم ماذا ؟!!! .. الروايات ليست صحيحة ؟

كمـا  لصحابة رجاالت الدرجة األوىل يف تصنيف اعلي وعمر وعثمان من أليس .. 
ف يا يعنيهمالرجال أكثر  يعنيهمالذين صن؟  كتاب اهللا تعاىل مم..  ـاسو أليس العب ـدبع 

أمل  ..وسعد من كبار الصحابة الذين نحفِّظُ أمساءهم ألطفالنا ؟  والزبير الرحمن بن عوف
اق الصحابة راح ما عشرات اآلالف من أعن فنتٍ داخليةيف الصحابة يشارك بعض هؤالء 

تصـنيف  هم ذاتهم يوافقون على الصحابة فهل هؤالء  !!! ..على أيدي الصحابة ذاتهم ؟
إن كان ذلك و !!! ..؟ rرجة األوىل من درجات الصحابة للنيب يف الدلبعضهم  املُصنفني

رحمنِ والزبيرِ وعبد ال عمر وعثْمانحبضور نفهم أنَّ علياً والعباس قد استبا  كيف بنا أنَّ.. 
كيف بنا أنْ نفهـم   .. !!!اتهم علياً بأنه ظاملٌ وكاذب وآمث وغادر ؟أن العباس و،  وسعد

 ]]  [[: قولَ علي أليب بكر 
هجرت أبا  rوكيف بنا أنْ نفهم أنَّ فاطمة بنت حممد  .!!! .كما رأينا يف هذه احملطّة ؟

مل نر يف هذه احملطّة كيف أنَّ عثمان رجم امـرأةً ال  أ !!! ..بكرٍ ومل تكلّمه حىت توفيت ؟
تصنيف املُصنفني الدرجة األوىل من  أليست هذه األعمال قام ا أفراد !!! ..رجم عليها ؟

ت يقدسها من حيسبونَ أنفسهم حاملي لواء السنة الشـريفة  ، ووصلتنا عرب روايالصحابة ل
علينا بعد قرون من  يطلعكيف إذاً  !!! ..أم أنَّ هذه الروايات ليست صحيحة ؟!!! .. ؟

رجـاالت اجليـل    فسهم مكان اِهللا تعاىل فيصنفونرجالٌ واضعني أنموت هؤالء الرجال 
درجة حسب ما يوافق العصبيات اليت متَّ التصنيف األول إىل درجات يضعون كالً منهم يف 

الدرجةُ األوىل من درجات تقسيم الصحابة بعد األعمـال   ..!!! ها ؟من أجل فيدوماذا ت
هذه الدرجـة وغريِهـا مـن    ألصحاب منها يف رواياتنا رأينا جزءاً يسرياً واألفعال اليت 

   ..... لْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَاإلجابة نترك !!! .. ؟ الدرجات
  ..ولننظر يف احلديث التايل  ..

  : )٦٥٧١(البخاري 



  

٢٢   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 








 

  : )٦٥٧٢( البخاري 



 

،  ]] [[ : وعلى منرب الكوفة عن عائشة إذا كان عمار يقولُ .. 
، فكيف  ]] [[ : ويقول عنها 

إذاً نستطيع أن نأخذَ من أفراد اجليلِ األول نصوصاً ندخلُها ساحةَ املُقدس مبجرد ما قيـل  
!!! .. رجال ، إنَّ هؤالء األفراد قد قالوا هذه النصوص قَبل قرون ؟بعد قرون ومن أفواه ال

  ..!!! .أم ماذا ؟ .. !!!أم أنَّ هذه الروايات ليست صحيحة ؟
تصنيف الالحقني للسابقني ووضع كلٍّ من السابقني يف درجة من درجات . .إذاً .. 

، يخ املليء بـاألهواء والعصـبيات   مادة التار منمبنيةٌ التصنيف ، هو صناعةٌ بشريةٌ هذا 
ضه علـى النـاس   رفَووجعلُ هذا التصنيف علماً .. ظهرت بعد قرون من موت الصحابة 

وال يهـدف  من أجله ،  املنهج احلقويناقض ما أيت باسم الدين ، ال يقارب العلم بشيٍء ، 
هج التدبر احلقيقي لدالالت كتـابِ  إالّ إىل تقدمي التاريخ برجاالته ورواياته كبديلٍ عن من

   ..اهللا تعاىل 
  ..ولننظر يف الرواية التالية .. 

  : )٦٥٧٩(البخاري 



  

٢٣   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 













 
[[ : أليس املعنيون بالعبارات الواردة يف هذه الرواية .. 


 [[   أليسوا من األجيال السابقة جليل تـدوين ،

!!! ؟ rاحلديث ، تلك األجيال اليت مر احلديثُ عربها ليدون بعد قرون من وفاة الـنيب  
.... . نو برمولننظر إىل الرواية التالية لنرى ماذا يقول ع اقَةيي سف وهاصِ عن نفِسه والْع

 توالْم..  
  : )١٧٣(مسلم 












  

٢٤   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 
















 
 [[: أليس قولُه .. 

   [[  لُ صرحياً بأن ال جنعلَ رجاالت اجليلأليس هذا القو ،
قولُ صرحياً بأن بعض أليس هذا ال.. األول أصناماً نرفعها فوق النقد وفوق اجلَرح ؟ 

يلل قد و؟  وا أشياًء خافوا هم من عاقبتهارجاالت اجليل األو :]] 
  [[  .. ملٌ الاجلَرح هو ع ل فوقبعضِ رجاالت اجليلِ األو عضأليس و

يف خيافون هم من عاقبة أشياٍء فعلوها ، فك .. !!!يؤمن به حتى أولئك الرجال ذاتهم ؟
مربرين ملا مل يقوموا  ، فوق اجلرح وفوق النقداليت خافوا منها ، هم ونأيت حنن لنضع أعمالَ

   .. لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك اإلجابة  ..!!! بتربيره ؟ذاتهم هم 
يات التالية ، نظرةَ الباحث عن احلقيقة ، نظرةَ املؤمن بقولِ اهللا ولننظر إىل الروا.. 

Ÿξ (: تعاىل  sù  (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?   .. ] ٣٢: النجم [  ) #$
  : )٣٧٢٠(البخاري 



  

٢٥   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 







 
  : )٤١٥٣(البخاري 























 

  : )٤٢٨٤(البخاري 



  

٢٦   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 





 

  : )٦٥٨٠(البخاري 



 
  : )٦٥٨١(البخاري 




 
[[ : إذا كان سعيد بن الْمسيبِ يقول يف عصرِه .. 


 [[ ..   وإذا كان ابـن

[[ : عمر يقولُ يف فتنة ابن الزبري 
 [[ ..  ًصرِه أيضار يقولُ يف عمع وإذا كانَ ابن : ]]

  [[..  وإذا
[[ : كان حذَيفَةُ بن الْيمان يقول يف عصرِه 

 [[  ُوإذا كان يقول ، : ]]
 [[ 

فماذا يمكن أنْ يقال .. وكُلُّ ذلك يف كُتب الصحاح اليت يرفعونها إىل مستوى املُقدس .. 



  

٢٧   الرفاعي املهندس عدنان...  حمطّات يف سبيل احلكمة: كتاب من     املنهج ورجاالت اجليل األول 

وماذا يمكن أن يقال عن حقيقة الواقع فيما لو متَّ نقل هذا الواقع  ..!!! ون ؟بعد ذلك بقر
 ميكن أن يقـال وماذا  !!! ..مكيجة أفراد األجيال األوىل ؟ ملدرسةعرب روايات ال تنتمي 

 ، م يف درجـات هِعضوعن و، للرجال السابقني هلم بقرون الالحقني تصنيف الرجال عن 
مقدحبيث ي  ه علمعلى أن هذا التصنيف سقَدمفرةيعلى األم ض ،  لدرجة كَفَّرال من فيها ي

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السـمع  نترك اإلجابة .. !!! ؟يؤمن به كإميانه بالقرآن الكرمي 
هِيدش وهلننظر يف الرواية التالية و.....  و..  

  : )٢٦٠١(البخاري 






 

r  : ]]كيف نربر العبارةَ الواردةَ يف هذه الرواية واملنسوبة إىل الرسـول  .. 
 [[  همبعض روإنْ بر ،

، ) ب ، غ ، ي ( تربيراً ال تسعفه دالالت اجلذر اللغـوي   ]] [[ : عبارة 
، أال تعـين   ]] [[ : فكيف سيربرون العبارة 

أليس أفراد هذه الفئة الباغية الداعيـة  .. هذه العبارة أنَّ هذه الفئةَ الباغيةَ تدعوا إىل النار ؟ 
إىل النار ، أليسوا من رجاالت اجليل األول الذين يطلب منا أن نرفعهم فوق اجلرح ، وأن 

أم أنَّ هذه !!! .. ب إليهم بعد قرون من موم ؟تنس rنقبلَ منهم أي رواية عن الرسول 
  ..أم نطلّق عقولَنا ونقبل باملتناقضات يف الوقت ذاته ؟ !!! .. الرواية ليست صحيحة ؟

 كيف لـه أنْ .. كيف ملن يؤمن بصدق هذه الروايات رد وجودها يف الصحاح .. 
!! عدول ، وأنهم فوق اجلرح والتعديل ؟ يقدم كلَّ رجاالت اجليل األول على أنهم كلَّهم

كيف بنا أن ندرك حقيقةَ املنهج عندما نكفّر من ينكر بعض هذه الروايات يف الصحاح .. 
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كيف يكون من !!! .. يف الوقت الذي نعرض فيه عن دالالتها وخناف من عرضها للناس ؟
!!! .. ، كيف يكون من املقـدسِ ؟ ! !!؟الناس عليه  املقدسِ ما خناف من عرضه واطّالعِ

مقدساً ، أم أنّ  أُعتربهل احلقيقةُ حباجة إىل تلبيسٍ عليها وإىل إغماض العينني عن بعضِ ما 
  .. ؟ احلقيقةَ حباجة إىل تدبر ما بني أيدينا من روايات ، مهما قيل عن هذه الروايات 

غريها ، هل جئنا ا من جيوبنا أم  هل الروايات اليت عرضناها يف هذه احملطّة ويف.. 
ملاذا خياف بعضهم من عرضِ هذه .. أنها موجودة يف كتب الصحاح اليت نحفّظها ألبنائنا 
ô (: الروايات ، وال خيافون من إعراضهم عن قوله تعاىل  £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# 

tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 Ν åκ æ5 Éj‹ yè ãΖ y™ 

È ÷ s? §� ¨Β §Ν èO šχρ –Š t� ãƒ 4’ n< Î) A># x‹ tã 8Λ Ïà tã (    ] ١٠١: التوبة [   
أليس هؤالء الذين مردو على النفاق ، أليسوا من أهل املدينـة ؟ ، أليسـوا قـد    .. 

 صحبوا النيبr وعلى الرغم من كلّ ذلك مل يعلم  وعاشوا معه ورأوه ،r    هـم قـدأن
ه نويتركو rأليس الذين كانوا ينفضون من الصالة خلف النيب  .....على النفاق ؟  امردو

، ومن الذين تنطبق علـيهم   أليسوا من أفراد اجليل األول ،قائماً من أجل اللهو والتجارة 
يف كتـاب اهللا  ..  !!!؟ اىلالصحابة كما سنرى الحقاً إن شاء اهللا تع تعاريف هذا موجود

  : يقولُ تعاىل .. تعاىل ، ومل نأت به من عند أنفِسنا 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9  ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# 

(#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9 $# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∪ # sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρ ã� Ï± tFΡ $$ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ äó tG ö/ $# uρ  ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρ ã� ä. øŒ $# uρ ©! $# # Z�� ÏW x. ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβθ ßs Î= øÿ è? ∩⊇⊃∪ # sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t�≈ pg ÏB ÷ρ r& 

# ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xÿΡ $# $ pκ ö� s9 Î) x8θ ä. t� s? uρ $ Vϑ Í← !$ s% 4 ö≅ è% $ tΒ y‰Ζ Ïã «! $# ×� ö� yz z ÏiΒ Èθ ôγ ¯=9 $# z ÏΒ uρ Íο t�≈ yf ÏnF9 $# 4 ª! $# uρ 

ç� ö� yz t Ï% Î—≡ §�9   ] ١١ – ٩: اجلمعة [    ) #$
أليسوا من الصحابة الذين .. أليس الذين انقلبوا على أعقام من أفراد اجليل األول .. 

  :قولَ اهللا تعاىل  وإالّ كيف بنا أن نفهم.. ؟  rمل يكونوا منقلبني قبل وفاته 
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) $ tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# 4  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4  tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã  n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t Ì� Å6≈ ¤±9 $# (    
  ] ١٤٤: مران آل ع[ 

 .. فرنا نرى أنَّ حالشرط  الفاءإن ملةقد دخلَ على ج :)  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% (  ،

Λ÷ (وليس على جملة اجلزاء  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  .. فاُهللا تعاىل مل يقل ) : أفتنقلبون

 (: ، إنما يقول ) على أعقابكم إن مات أو قُتل  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  ُتقريراً بانقالبٍ على  –فيما حتمل  –، ويف هذا إشارةٌ إىل أنَّ املسألةَ حتمل
  .. من الدنيا سواٌء كان ذلك باملوت أو كان بالقتل  rاألعقاب بعد خروجِ حممد 

 (ومن جهة أُخرى ملاذا يقولُ اهللا تعاىل ..  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% (  مع أنَّ اهللا تعاىل

y7 (: يقولُ تعاىل !!! .. سيموت وال يقتل ؟ rيبين لنا أنَّ حممداً  ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β 

y7 (: فقولُه تعاىل ..  ] ٣٠: الزمر [  ) ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ (  نقول . ....يستثين القَتل : ورود
والقتل ، مع العلم أنَّ املوت هو الذي سيحصل ، هذا الورود يؤكِّد أنَّ  االحتمالني املوت

املسألةُ يراد منها تبيانُ مبدأ .. املسألةَ ال يراد منها مجرد سرد تارخييٍ ألحداث تارخيية 
 دبشخصِ حمم ال يتعلّق بأنَّ املنهج عقائديr ستقلٌ حىت عن تاريم خ ، وأنَّ املنهج

 دحمم ل ، فخروجاألحداث يف اجليل األوr  رغيمن الدنيا سواٌء باملوت أم بالقتل ال ي
وكنا قد بينا يف .. شيئاً من املنهج املُحتوى يف النص القرآين احملفوظ من قبلِ اهللا تعاىل 

ملُعجزةَ كُلَّ شرحِ حكمة تدرج الرساالت السماوية ، كيف أنَّ املنهج كُلَّ املنهج وأنَّ ا
  .. املعجزة تركّزتا يف النص القرآين 

بصيغة الغائب ، ) انقلبوا على أعقام : ( اُهللا تعاىل مل يقل .. ومن جهة أخرى .. 
Λ÷ (: إنما يقول  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  بصيغة املُخاطَب ، واهللا تعاىل مل يقل ) : انقلب

Λ÷ (: ، إنما يقول  )بعضكم على أعقام  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  ،بل إنَّ كلمة         
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) Λ ä ö6 n= s)Ρ من الدنيا  rبه قبل خروجِ حممد  عن أمرٍ كان املُنقلب متمسكاً تعين رجوعاً ) #$
ةُ تعين املسأل.. إذاً املسألةُ ليست كما يصورها بعضهم على أنها تعين بعض املُرتدين .. 

لتاريخ حتذيراً لنا من اهللا سبحانه وتعاىل أالَّ جنعلَ الرجالَ مهما كانوا وأالَّ جنعلَ روايات ا
وكلُّ .. نرى ا كتاب اهللا تعاىل  اليتيف درجة املُقدس  مهما كانت ، أالَّ جنعلَ كُلَّ ذلك

  :ذلك ختتزلُه اآليةُ الكرمية 
) 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 [  )

ومن يعمل بأمرِ .. من يطلِّق عقلَه ال ميكن أن يكونَ على حق ولو أصاب احلقيقة .. 
تجرد ، يكون قد اهللا تعاىل فال يقْف ما ليس له به علم ، متدبراً آيات كتابِ اهللا تعاىل ب

حنن ال نريد من عرض .. دخل ساحةَ مرضاة اهللا تعاىل حىت وإن مل يصل إىل كاملِ احلقيقة 
فمفهوم الصحابة عند السنة .. الروايات يف هذه احملطّة وغريها إالّ التمهيد إلدراك احلقيقة 

على احلقيقة ، و س فيه الكثريآلِ البيت عند الشيعة لُب التاريخ ومفهوم فيهما رجاالت عفر
درجة املقدس الذي أصبح مع الزمن صنماً حيولُ بني األمة وبني رؤية احلق يف  ىلورواياته إ

  ..كتاب اهللا تعاىل 

 


