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الرجالَ مهما كانوا  ما جيب أنْ نعلمه أنَّ الغايةَ من الدين هو عبادةُ اهللا تعاىل ، وأنَّ.. 
عندما يغيـب العقْـلُ   ف.. ليسوا غايةً يف ذلك ، إنما هم وسيلةٌ لحملِ املنهجِ عرب التاريخ 

يظهر اهلوى ، وعندما يغيب النور يبدو الظالم ، وعندما يغيب التدبر احلقيقي لكتابِ اهللا 
إىل أصنام ، وعندما تكونُ سلطةُ العاطفة اهلوجاء  تعاىل ، يحولُ التاريخ برجاالته ورواياته

  .. فوق سلطة املنطقِ والربهان ، تضيع احلقيقة 
 ..  تمـتها خج رساالته إىل البشر ، وكيف أننا حكمةَ اهللا تعاىل يف تدرا قد بيكن

وقراءةً ، ليأخـذ  برسالة يتركّز فيها املنهج واملعجزةُ يف ذات النص القرآين ، احملفوظ رمساً 



  

٢    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
جيلٍ منه ما حيلّ به مشاكلَه املُستجِدة ، وبينا كيف أنَّ منهج الرسالة اخلامتة ومعجزته  كلُّ

  ..مجرد عن التاريخ برجاالته ورواياته ، وأنه حمتوى يف ذات النص القرآين 
اد اجليـل األول ، إالّ  إنَّ دراسةَ فرضية عدالة الصحابة ليست انتقاصاً من قَدرِ أفر. .

فاملنهج ذاته يأمرنا اهللا تعاىل بتدبره يف الكثري من .. إذا اُعتربوا أصناماً أهم من املنهجِ ذاته 
  ةعصـبي وعن أي هوى داً عن أيجرال يكونُ إالّ بإعمالِ العقلِ إعماالً م ره ، والتدبآيات

سة يف فرضية عدالة الصحابة تأخذُ قيمتها من كَون علومِ وأمهيةُ هذه الدرا.. مسبقة الصنع 
احلديث بالنسبة للكثريين ، اتكأت على مقدمة تتمحور يف اعتبارِ الصحابة فوق اجلَرح ، 

 هم للنيبصحبت ثبوت دهم عدولٌ مبجروأنr  ُمن هذه الدراسة هو خدمة ولذلك فاهلدف ،
عرض لألفراد كأفراد بقيمتهم الشخصية املُجردة عن تفاعلهم مع املنهج ، وليس اهلدف الت

  ..منهجِ اهللا تعاىل 
وكـلُّ  .. املُلفت يف هذه املسألة أنه ال يوجد إمجاع حتى على تعريف الصحايب .. 

صورات مسبقة الصنع ، مادتها قداسـةُ  وضعت يف ذلك ليست أكثر من ت التعاريف اليت
يخ على حسابِ املنهج ، وقالبها أفكار دف لتمرير الروايات املنسوبة إىل رجـاالت  التار

  ..فتلك التعاريف مبا فيها من خالفات ، تنقض فرضيةَ العدالة من أساسها .. اجليل األول 
أَو رآه مـنr   من صحب النبِـي   بأنَّ كُلَّ: اريف للصحايب تقول بعض التع.. 

وبعض التعـاريف  .. سواء طالت جمالسته له أو قصرت مسلمني فَهو من أَصحابِه ، الْ
الصحايب هو كُلُُّ من أدرك سن احللم وأسلم وعقل الدين ورضيه ممن صـحب  : تقول 
 النيبr  .. التعاريف تقول هو من أقام مع  :وبعض الصحايبالنيب r   سنة أو سـنتني

  ..غزوة أو غزوتني  وغزا معه
وفق التعريف الثاين بأنّ الصحايب هو من أدرك سن احللم وأسلم وعقـل الـدين   .. 
بن عباس من عبد اهللا  –على سبيل املثال ال احلصر  –وفق هذا التعريف خيرج .. ورضيه 

ا هـذ يف  همن املعلوم أن، و rعشر سنني حني وفاة النيب صفة الصحبة ، ألنّ عمره كان 
  ..واحلديث التايل يبين ذلك .. احللم  ال يتم بلوغ العمر

  : ) ٤٦٤٧( البخاري 
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، وحنن  rكيف يكونُ الصحايب عدالً وفوق اجلرحِ مبجرد ثبوت رؤيته للنيب و.. 
مردوا على معه يف ذات الزمان واملكان ،  وعاش rصاحب النيب  نعلم أنَّ بعض من

النفاق ، دون أن يعلم r  يقولُ تعاىل .. نفاقهم هذا :  
) ô £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 (   ] ١٠١: التوبة [  ..  
  .. !!!أليس هؤالء تنطبق عليهم صفةُ الصحايب وفق بعض التعاريف ؟. .

 .. إذا كان النيبr   مجيع أبناِء جيله ممن صـاحبهم بعدالة اجلزم ه ال يستطيعوال ذات
فكيـف إذاً   ..على النفاق كما يبين اُهللا تعاىل يف كتابه الكـرمي   امردو يعلم بعض الذين

وبأنـه   زم بتزكية كلِّ من صاحب النيببعض الرجاالت من األجيالِ الالحقة اجليستطيع 
كالً من  يصنفونَكيف ، وفوق اجلرح ، وأنّ ما يروى عنه صحيح فقط لكونه عاصر النيب 

  !!! ..؟ تصنيفاً ال يقدر عليه إالّ اهللا سبحانه وتعاىلالصحابة يف درجة من القرىب 
بأنه كُلُّ مـن  العدل يةُ الكرميةُ صرحيةً يف نقضِ تعريف الصحايب أليست هذه اآل ..

، أو أنه كُلُّ من عاش معه سنة أو سنتني ، أو أنه كُلُّ من بلغَ احللم حني  rرأى الرسول 
 وفاة النيبr وال يعلممن أهل املدينة لذين مردوا على النفاق أليس هؤالء ا!!! .. ؟  النيب
r  معليهم تلك التعاريف ؟وا ، أليسنفاقَه أليست هذه اآليةُ الكرميةُ صرحيةً  !!! ..تنطبق

املُسـبقة  تصنيفاً مادته العصـبيات  درجاتهم اليت يصنفون الصحابةَ على سلّمها  يف نقضِ
   .. الصنع

 ..ه تعاىل  أليست تعاريفني بقولعلى املعني الصحابة اليت وضعوها تنطبق :  
) # 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 (  ] ؟ ] ١١: اجلمعة.. !!!  

 ..  عليهم بعـض ل ، وتنطبقون باآليات التالية كانوا من أفراد اجليل األوأليس املعني
 هم رأوا النيبتعاريف الصحايب ، كونr  وأقاموا معه..  
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) *  È⌡ ©9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# uρ ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ t� ¨Β šχθ àÿ Å_ ö� ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

š� ¨Ζ tƒ Î� øó ãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω š� tΡρ â‘ Îρ$ pg ä† !$ pκ� Ïù �ω Î) Wξ‹ Î= s% (   ] ٦٠: األحزاب [  

) # sŒ Î) x8 u !% ỳ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t� s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t� s9 

ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t É) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇∪ (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]≈ yϑ ÷ƒ r& Zπ ¨Ζ ã_ (#ρ ‘‰ |Á sù  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 
öΝ åκ ¨Ξ Î) u !$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∪ y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ãΖ tΒ# u §Ν èO (#ρ ã� xÿ x. yì Î7 äÜ sù 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω 

tβθ ßγ s) øÿ tƒ ∩⊂∪ * # sŒ Î) uρ öΝ ßγ tF ÷ƒ r& u‘ y7 ç7 Éf ÷è è? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ ô_ r& ( β Î) uρ (#θ ä9θ à) tƒ ôì yϑ ó¡ n@ öΝ Ïλ Î; öθ s) Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξ r( x. 

Ò= à± äz ×ο y‰ ¨Ζ |¡ •Β ( tβθ ç7 |¡ øt s† ¨≅ ä. >π ys ø‹ |¹ öΝ Íκ ö� n= tã 4 ç/ èφ –ρ ß‰ yè ø9 $# ÷Λ èε ö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# ( 4’ ¯Τ r& 

tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩⊆∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? ö� Ïÿ øó tG ó¡ o„ öΝ ä3 s9 ãΑθ ß™ u‘ «! $# (# ÷ρ §θ s9 ÷Λ àι y™ρ â â‘ öΝ ßγ tG ÷ƒ r& u‘ uρ 

tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ Ν èδ uρ tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ •Β (  ] ٥ – ١: املنافقون [  

ني فَهو من أَو رآه من الْمسلمr من صحب النبِي  كُلّ [[ووفق التعريف األول .. 
 ، ابِهحه له أو قصرتأَصوفق صياغة هذا التعريف ، أال ينطبق  ]] سواء طالت جمالست ،

  :هذا التعريف على املعنيني بقوله تعاىل 
) # sŒ Î) uρ x8 ÷ρ r& u‘ β Î) y7 tΡρ ä‹ Ï‚ −G tƒ �ω Î) # ·ρ â“ èδ # x‹≈ yδ r& “ Ï% ©! $# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™ u‘ ∩⊆⊇∪ β Î) yŠ$ Ÿ2 

$ oΨ �= ÅÒ ã‹ s9 ô tã $ uΖ ÏF yγ Ï9# u Iω öθ s9 χ r& $ tΡ ÷� y9 |¹ $ yγ øŠ n= tæ 4 |’ ôθ y™ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ š Ïm tβ ÷ρ t� tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

ô tΒ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊄∪ |M ÷ƒ u u‘ r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ |MΡ r' sù r& ãβθ ä3 s? Ïµ ø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ ÷Π r& 

Ü= |¡ øt rB ¨β r& öΝ èδ u� sY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ �ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 

¸ξ‹ Î6 y™ (   ] ٤٤ – ٤١: الفرقان [  

 ( rهو من أصحابه ، و هؤالء رأوا النيبr  من رأى النيب : التعريف يقول هذا .. 
# sŒ Î) uρ x8 ÷ρ r& u‘ β Î) y7 tΡρ ä‹ Ï‚ −G tƒ �ω Î) # ·ρ â“ èδ ( ؟!!!!!!.. !  
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 .. روى عنه فوق الشبهةعدالً وفوق اجلرح وما ي فكيف إذاً يكون الصحايب دجرمل

 ، عنـه  أقام معه فترةً من الزمن ، دون أي اعتبار للنص املـروي أنه أو  rلنيب رأى ا أنه
عايرةم ل ودون أي على كتابِ اهللا تعاىل ؟ذلك النص  .. !!!  

وإن كان الصحايب هو فقط العدلُ الصادق من رجاالت اجليل األول ، فاملشكلةُ .. 
نَّ اجلزم بعدالة بعضِ البشر وبتزكيتهم يف ذلـك ،  يف تعريفهم للصحايب ال تتغير أبداً ، أل

ذاته بنفاقِ بعضهم ، وهذا أمر طبيعي ، فتزكيـةُ الرجـال ،    rيتناىف مع عدمِ علْمِ النيب 
  .. يقولُ تعاىل .. مسألةٌ ال يعلمها إالّ اهللا تعاىل 

) 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 [   

) tuθ èδ  ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) / ä. r' t±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# øŒ Î) uρ óΟ çFΡ r& ×π ¨Ζ Å_ r& ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξ sù 

(# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?    ] ٣٢: النجم [   )  #$
أليس اجلزم بتزكية الرجالِ للتقوى ، أليست افتراًء بالكذب علـى اهللا سـبحانه   .. 

م علينا أ!!! .. وإالّ كيف بنا أنْ نفهم دالالت هذه اآليات الكرمية ؟.. وتعاىل وإمثاً مبيناً ؟ 
!!! .. أنْ نطلِّق عقلَنا ونعتقد أنَّ أفراد اجليل األول مستثنون من أحكام هذه اآلية الكرمية ؟

كـلَّ   –مـن اجلـذور    – ينسفالذي يدندنون به صباح مساء ، أليس احلديث التايل 
  ..لتحديد مفهوم الصحايب  ضعوهاالتعاريف اليت و
  : ) ٣٣٩٧( البخاري 





 
لقد ورد النص التايل يف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما خيص هذا .. 
  : احلديث 
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 ]]
 [[  .. بن فيها خالد ة سبتارخيي إذاً احلديث جاَء بناًء على حادثة

موجهاً لرجاالت  للنيبأليس هذا احلديث املنسوب  ولكن.. الوليد عبد الرمحن بن عوف 
هذا اجليل األو ه  ، وسامعني لهل الذين كانوا حاضرين قولَ النيببدليلِ صياغة احلديث ذات

 : ]]
 [[ فالعبارتان  .. !!!؟ : ]] [[  ،]]  

 اليت وضـعوها  موجهتان لبشرٍ يسمعون هذه العبارات ، وبناًء على تعاريف الصحايب ]]
لـنيب  ل املنسوبة للمقولةبدليل أنهم كانوا حاضرين وسامعني  ، فهؤالء البشر من الصحابة

r  يف هذه الرواية .. احلاضر وفكيف إذاً يكون الصحايب السامع لقول النيبr ليس  هذا
كيف يكونُ  !!! ..؟صحابياً ، وأنه ال يبلغُ مد أحد الصحابة ولو أنه أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا 

  !!! ..وهو يف الوقت ذاته تنطبق عليه تعاريف الصحايب ؟ذلك 
  : بشرح صحيح البخاري خترجياً لذلك  فتح الباري ولذلك نرى يف كتاب.. 
 ]]

          


 [[ ..  
من سيوجد من املسـلمني املفروضـني يف   :  ميكن لعاقل أن يفهم تأويلهمكيف .. 

أليست هذه الرواية جاءت !!! .. العقل ، ترتيال ملن سيوجد مرتلة املوجود للقطع بوقوعه ؟
أال تنطبـق صـفةُ   .. د عبد الرمحن بن عـوف ؟  خلف حادثة سب فيها خالد بن الولي

 أم أنَّ خالد بن الوليد من الذين سـيوجدون مـن    .. !!!الصحايب على خالد بن الوليد ؟
أم أنهـا   .. !!!أم أنَّ الرواية ليسـت صـحيحة ؟   .. !!!؟ املسلمني املفروضني يف العقل

رت أيضاً هذه الرواية ذُك وخصوصاً أنَّ!!! .. صحيحة وتعريف الصحايب ليس صحيحاً ؟
  ..يف كُتبٍ أُخرى غري البخاري 
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  : ) ٤٦١٠( مسلم 





 

  : ) ٤٠٣٩( أبو داود 



 

  : ) ١١١٨٠( أمحد 



 

  : ) ١٥٧( ابن ماجة 





 
ولننظر يف النص التايل املُقتطَع .. جند له شرحاً آخر ، وهذا احلديثُ عند ابن ماجة .. 

[[ : من شرح هذا احلديث 
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 [[  
إذاً شرِح هذا احلديث بأقوالٍ متناقضة ال حتملُها صياغته اللغوية ال من قريب وال .. 
وكُلُّ هذه التفسريات والتأويالت املتناقضة ، هي دف اجلمع بني أمـرين ال  .. من بعيد 

جيمعوا بني صحة احلديث وبني تعـريفهِم للصـحايب ،   يريدون أن  ..ميكن اجلمع بينهما 
  ..وهذا أمر مستحيلٌ وفق حيثيات صياغة عبارات هذا احلديث 

، ولتقدمي أفراد اجليل األول  األعنيكم اُستثمر هذا احلديث وأمثالُه لذر الرماد يف .. 
نسمبا ي التشكيك ها ، وال جيوزنقد ال جيوز هم أصنامإليهم ، وكـلُّ ذلـك يف   على أن ب

!!! صياغةُ هذا احلديث قراءةَ حبث وتدبرٍ هادف ملعرفة احلقيقة ؟فيه الوقت الذي مل تقرأ 
  !!!!!! ..كم من املتاجرة بالتاريخ ورواياته ورجاالته متَّت بناًء على هذه الرواية ؟ ..

كيف أنّ العباس وعلي أمل نر يف احملطّة السابقة ، ويف صحيحي البخاري ومسلم ، .. 
يف جملس عمر بن اخلطاب وحبضور عثْمانَ وعبد الرحمنِ والزبيرِ وسعد ، أمل نـر أنهمـا   

فهل املذكورون يف هـذه  !!! .. استبا ، واتهما بعضهما بالكذب واإلمث والغدر واخليانة ؟
هذه الروايات ليست صـحيحة ، أم أنّ  أم أنَّ !!! .. احلادثة ليسوا من الصحابة األوائل ؟

من طلَبعقولَنا وال ننظر إتعاريفنا للصحابة ليست صحيحة ، أم ي طلِّقىل مثلِ هـذه  ا أن ن
لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو أَلْقَـى    نترك اإلجابة.. الروايات بعني التدبر والبحث عن احلقيقة 

هِيدش وهو عمالس ..   
 ..ال  ال خيتلف الصحابة وغريِ الصحابة أمر مسلمان باحثان عن احلقيقة على أنَّ سب

خيدم احلقيقة ، فاهللا تعاىل ينهانا أنْ نسب الذين يدعون من دون اهللا تعـاىل ، فكيـف إذاً   
  :يقولُ تعاىل .. بسب الصحابة 



  

٩    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  

) Ÿω uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î� ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. 

$ ¨Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3 Ï9 >π ¨Β é& óΟ ßγ n= uΗ xå §Ν èO 4’ n< Î) Ν Íκ Íh5 u‘ óΟ ßγ ãè Å_ ó� £∆ Ο ßγ ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ (   ] األنعام :
١٠٨ [  

وا قدسيةً جتعلُ ما ينسب إليهم وما ينقـلُ  يعط من سب الصحابة إالّ أنْ أال أسو.. 
فسب .. بعد قرون منهجاً مقدساً يطلب منا التسليم له كتسليمنا لكتابِ اهللا تعاىل م عنه

الصحابةُ وغريِ الصحابة أمر يتعلَّق بعدمِ األخالقِ وعدمِ نزاهة البحث عن احلقيقـة ، وال  
ة أخذ كُلِّ ما بينما رفْعهم إىل مستوى العدول فوق اجلَرحِ لدرج.. يؤثِّر إالَّ على صاحبه 

يسمع عنهم بعد قرون بأنهم قد قالوه ، هو أمر يتعلّق بصلبِ املنهج وعلى مستوى األمة ، 
  ..  وبالتايل هو أمر أخطر من مسألة عدمِ التمتع باألخالق 

والقولُ بأنَّ علْم اجلرحِ والتعديل حيلُّ مشكلةَ تزكية الرجال ، ومعرفـة العـدلِ   .. 
هذا القولُ ال يرتقي .. الصادقِ منهم ، ومعرفة الكاذب ، من خالل تقصي أخبار الرجال 

  مشكلةً أكـرب على حقائق األمور واألشياء ، وخيلُق ستوى العلم الذي يعين الوقوفإىل م
فتقييم الالحقني لبعضِ السابقني دف معرفة الصادق العدل .. منها يف احلالتني السابقتني 

م  ، واجلزم بنتيجة هذا التقييم ، واعتبار ذلك علْماً يدخلُ بعض النصوص من خاللـه  منه
وضع أولئك الرجاالت يف مرتبة أعلى  –يف النهاية  –هذا التقييم هو .. إىل ساحة املُقدس 

 من مرتبة النيبr  .. هالقرآين ذات للنص خالفوهو م..  
الحقني ألنفِسهم أن جيزموا بعد قرون من الزمن ، مبـا مل  فكيف يسمح بعض ال.. 

 يستطع النيبr به يف عصره ؟ ذاته أنْ جيزم .. !!! ؤكّدكلُّ ذلك فضالً عن الروايات اليت ت
أنّ رجالَ اجليلِ األول كان الكثري منهم ال يثقون هم ببعضهم ، وأنه وقع بينهم الكثري من 

، واالام باخلروج على احلق ، وذلك بني الكثريين ممن ننظـر   أعمالِ القتل ، والتكذيب
  .. إليهم بعني الثقة واالحترام 

فما يسمى بعلم اجلرح والتعديل ، ليس علماً مبنياً على براهني وأدلّـة  .. وهكذا .. 
ا مـن  ، إنما هو مقاربات تارخيية ، ال ختلـو ) القرآن الكرمي ( مستنبطة من النص املُطلَق 

 من لبنـات مبنية مقاربات تارخيية هي بل  األهواء واألخطاء والعصبيات املُسبقة الصنع ،
منهجٍ تراثي مجعي يضع التـاريخ يف  اليت أُوجدت خلدمة  العصبيات املذهبية املسبقة الصنع



  

١٠    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
معياراً  يةوضع هذه املقاربات التارخيومن اجلرمية الكُربى ، درجة موازية لكتاب اهللا تعاىل 

  .. ملنهجٍ تكفّل اهللا تعاىل حبفظه 
كيف يوصف صحابيان بأنهم ثقة ومن العدول ، يف الوقت الذي تقـاتال فيـه   .. 

كيف يوصف صحابيان بأنهم ثقةٌ !!!!! .. واتهما بعضهما بالكذب واخلروج على احلق ؟
أنّ اآلخر ثقة وأهلٌ لتبليغ املنهج ومن العدول ، يف الوقت الذي ال يعترف فيه كُلٌّ منهما ب

  ..أمل نر احلديثَ التايل !!! .. 
  : ) ٣٩١٥( مسلم 








 

فإن كان الراوي األول صادقاً كما زكّاه مسلم ، فإنَّ أبا هريرة يكـذب علـى   .. 
[[ : ، فالرواية تقول  rالرسول 

 [[  ،
خرج إليهم أَبو هريرةَ فَضرب بِيده علَى جبهته فَقَالَ أَلَا : [[ والرواية ليست على الشكل 

إذاً ]] .. يحدثونَ أَني أَكْذب علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليهتدوا وأَضـلَّ   إنهم
  .. rالراوي أحد الذين يتهمون أبا هريرة بالكذب على الرسول .. 

وإن كان الراوي األول كاذباً فاملشكلة ال تتغير ، كونَ هذا الراوي ممن اعتـربه  .. 
وإن كان الرواةُ اُألخر بعد األول كاذبني أو حىت صادقني ، !!! .. مسلم عدالً يؤخذَ عنه 

موجودة حتى بني أفراد اجليل  rفنحن أمام حقيقة تؤكِّد أنَّ إمكانيةَ الكذب على الرسول 



  

١١    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
األول ذاتهم ، وموجودة فيمن حدث عنهم ، وموجودة فيمن حدث عمن حدث عمـن  

  ..هم حدث عن
 ..احلديث التايل  أمل نر..  

  ) : ١٩٠٤٧( أمحد 















  

 [[:  أال حتمل العبارات.. 


 [[  ل  ، أال حتملدليالً على أنَّ الوضع بدأ يف اجليـل األو
 وعلى لسان بعض أصحاب النيبr بشهادة صحايب منهم  حسب تعريفهم هم للصحابة ، وذلك

  .. ؟ 
 (: أمل يقل اهللا تعاىل ..  tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù 

|= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã (  ]أمل يقل النيب..  ] ٩٣ : النساء :  



  

١٢    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
  : ) ٣٠( البخاري 







 
 أمل يقل النيبr :  

  : ) ٤٦( البخاري 


 
أمل تقَطَّع  .. !!!أمل يلتقِ يف معركة اجلمل وصفّني وغريِمها معظم الصحابة بسيوفهم ؟

بسيوفهما يف سبيلِ  أمل يذهب إىل االقتتال .. !!!؟أعناق الكثريين منهم على أيدي بعضهم 
 ويف مناخها وبسببهاأمل يقتلْ يف سبيلِ تلك املعارك  .. !!!تلك الفنت علي وطلحة والزبري ؟

   .. !!!؟طلحة والزبري 
  : أملْ نر يف احملطّة السابقة أنَّ ابن عمر يقولُ يف الصحاحِ ذاتها يف فتنة ابن الـزبري  .. 

 ]] [[  ويقولُ أيضاً يف ،
[[ :  عصرِه

 [[  ..  ها عـنيقول يف الصحاحِ ذات انمن الْيفَةَ بذَيأنَّ ح أمل نر
[[ : بعضِ رجاالت عصره 

 [[  ًويقولُ أيضا ، : ]]
 [[     

 كيف يكونُ من التقوا بسيوفهم فَقُتلوا أو قَتلَـوا كيـف  ..بعد كلِّ هذه احلقائق .. 
  :يكونون مجيعاً ويف الوقت ذاته شهداء بناًء على احلديث التايل 



  

١٣    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
  : ) ٤٤٣٨: ( مسلم 

         


  
 

وكيف يكونُ من التقوا بسيوفهم فَقُتلوا أو قَتلَوا ، كيف يكونـون مجيعـاً ويف   .. 
  :الوقت ذاته يف اجلنة بناًء على احلديث التايل 

  :)  ١٥٨٥( أمحد 






 

أم علينا أنْ نغيـر  .. أم أنَّ التاريخ ملفَّق ؟ .. الروايات غري صحيحة ؟  هل هذه.. 
أم أنَّ !!! .. قواعد اللغة العربية وقواميس مفرداتها لنستطيع التوفيق بني هذه املتناقضات ؟

 الصحابةَ ذهبوا بسيوفهم وخيولهم إىل موقعيت اجلمل وصفّني وغريِمها ليتدارسوا كتاب اهللا
أم علينا أنْ نطلِّق عقولَنا ونقرأَ هذه الروايات دون إدراك دالالت صـياغتها  ..  !!!تعاىل ؟
   .. لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك اإلجابة .. اللغوية 

ولو .. تعاىل إنَّ أفضلَ تعريف للصحبة هو التعريف الذي نستنبطُه من كتابِ اهللا .. 
، لرأيناها ليسـت  ) ص ، ح ، ب ( نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل يف مشتقّات اجلذر اللغوي 

اخلري والشر علـى   لنا أوجهفهي تصور .. مقتصرةً على جانب اخلري أو على جانبِ الشر 
ـ بِصاح ال يقتضي مماثلةَ فالصاحب..  حد سواء بني الصاحبني ،  اًه عقيدة وفكراً وأخالق

ه يناقضه تعاىل  .. ه يف ذلكوال يعين هذا أنففي قول :  



  

١٤    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  

) �ωÎ) çνρã�ÝÁΖs? ô‰s)sù çνt�|ÁtΡ ª!$# øŒÎ) çµy_t�÷zr& tÏ%©!$# (#ρã�xÿŸ2 š†ÎΤ$rO È÷oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$# 

øŒÎ) ãΑθà)tƒ ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB �χÎ) ©!$# $oΨyètΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµtGt⊥‹Å6y™ Ïµø‹n=tã …çνy‰−ƒr&uρ 7ŠθãΨàfÎ/ öΝ©9 

$yδ÷ρt�s? Ÿ≅yèy_uρ sπyϑÎ=Ÿ2 šÏ%©!$# (#ρã�xÿŸ2 4’n?øÿ�¡9$# 3 èπyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š†Ïφ $u‹ù=ãèø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã 

íΟŠÅ3ym ( ] وبة٤٠:  الت [  

بكـر   وأبـو  rفرسول اهللا ..  اإلجيايب للصحبة الوجهيف هذه اآلية الكرمية نرى  ..
øŒ (:  الصديق ، كانا صاحبني كما يقـول اهللا تعـاىل   Î) ãΑθ à) tƒ  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 (   والعبـارة ،

Ÿω ÷β (:  القرآنية t“ øt rB �χ Î) ©! $# $ oΨ yè tΒ ( (  ، للصحبة اإلجيايب ويف .. شهادةٌ على هذا الوجه
  :املُقابل للنظر يف النص القرآين التايل لنرى الوجه السليب للصحبة 

) šχ% x. uρ … çµ s9 Ö� yϑ rO tΑ$ s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† O$ tΡ r& ç� sY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # \� xÿ tΡ 

∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yz yŠ uρ … çµ tG ¨Ψ y_ uθ èδ uρ ÖΝ Ï9$ sß  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ïj9 tΑ$ s% !$ tΒ � àß r& β r& y‰Š Î6 s? ÿ Íν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r& ∩⊂∈∪ !$ tΒ uρ � àß r& 

sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑ Í← !$ s%  È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n< Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰ É` V{ # Z� ö� yz $ yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n= s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ç7 Ïm$ |¹ 

uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† |N ö� xÿ x. r& “ Ï% ©! $$ Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿ õÜ œΡ §Ν èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪  

O$ ¨Ψ Å3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î� õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r& ( ] ٣٨ـ  ٣٤:  الكهف [ ..  
$tΑ (: إننا نرى بوضوح أنّ الصحبةَ بني هـذين الـرجلني   ..  s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ 

ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† (  والفكر هما على طريف نقيض يف العقيدةكانت موجودة مع أن..  
نا أالّ ننظـر  أي علي ..إذاً علينا أالّ نطَلِّق عقولَنا وحنن نقرأُ آيات كتاب اهللا تعاىل .. 

. ....وأوهام عابدي أصنام التاريخ إىل آيات كتابِ اِهللا تعاىل من مناظري الروايات التارخيية 
  : فاآليةُ الكرميةُ 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# 

ãΛÏàyèø9$# (  ] ١٠٠: التوبة [  



  

١٥    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
 .. النيب بهذه اآليةُ الكرميةُ ال تعين كُلَّ من صاحr  وال  ، الكـثريون كما يذهب

حالِ حملِ دالالت هذه اآلية الكرمية  ففي ..أنْ نتصورها  بأي وجه من األوجه اليت ميكننا
 (نرى أنَّ كلمـة  ، الذي ال يتجاوز اجليلَ األولَ على احململِ التارخيي  ÏΒ (   يف العبـارة

تعين جزءاً من املهاجرين  )  šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( : القرآنية

 (فكلمة  تعين كُلَّ املهاجرين واألنصار ،، وال ألنصار وا ÏΒ ( -     وفـق هـذا احملمـل
 كيف تفيد التبيني لتشملَ كـلَّ الصـحابة  و..  تفيد التبعيض وال تفيد التبيني –التارخيي 

دون يف املدينة ،  rممن عاش مع النيب وهناك من مرد على النفاق من أفراد اجليل األول 
ا أن يعلماُهللا تعاىل يف نفاقَهم الذي مردوا عليه  لنيب ؤكِّدالتالية مباشرةً هلـذه  ، كما ي اآلية

  ..اآلية الكرمية 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã  (   ] ١٠١ – ١٠٠: التوبة  [     

 &ôÏΒuρ È≅÷δr (أال تنطبق تعاريف الصحابة اليت وضعوها على املعنيني بقوله تعاىل .. 

ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# ( الثانية أليس أهلُ املدينة هم من املهاجرين  .. !!!؟ من اآلية
 ،من أهل املدينة  الذين مردوا على النفاقؤالء هفكيف بنا أنَّ نتصور  !!! ..واألنصار ؟

 (العبارة القرآنية ب واملعنيني، رضي اُهللا تعاىل عنهم  مع الذينمشمولني كيف نتصورهم 

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( األوىل ؟ من اآلية.. !!!  كيف يتم
الثانية يف هاتني اآليتني ، للذهاب بدالالت اآلية األوىل  فصل دالالت اآلية األوىل عن



  

١٦    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
، ولتقدمي رجاالت مذاهب ال حتملها ال من قريب وال من بعيد ، لذر الرماد يف األعني 

  !!! ..اجليل األول أصناماً ال جيوز االقتراب منها ؟
 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ (العبارة القرآنية ويف .. 

Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/  (  ،نرى أنَّ كلمة ) Νèδθãèt7̈?$# (  ، وبذلك حتملُ ترد بصيغة املاضي
فلو كانت دالالت .. دالالت تتجاوز اجلانب التارخيي الذي فُسرت به هذه اآلية الكرمية 

       :لتارخيي الذي فُسرت به ، لكانت على الشكل هذه اآلية الكرمية ال تتجاوز اإلطار ا
 ) ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسهموبِعونتي  انسأي بورود ) بِإِح ،

 ففرض.. بصيغة املاضي  ) #$?Νèδθãèt7̈ ( بصيغة املضارع بدلَ كلمةَ) يتبعونهم ( كلمة 

حبيث ال تعين إالَّ اجليلَ ،  ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (التارخيية على العبارة القرآنية الداللة 
، فهذه اآليةُ بصيغة املضارع وليس املاضي من يتبعهم الحقاً  وصف، يقتضي األولَ 

،  وليسوا سابقني ماجليل األول ، ومتبعو اجليل األول هم الحقون هل زمنالكرميةُ نزلت 
بعد نزول هذه اآلية الكرمية ، وكلُّ ذلك تناسبه صيغةُ املضارع وليس  موبالتايل سيتبعونه

  ..املاضي 
حتملُ دالالتšχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (   (نقرأُ من كلِّ ذلك أنَّ العبارة القرآنية .. 

فالسبق املعين هو سبق إمياينٌّ ، .. اريخ تتجاوز اإلطار التارخيي لتشملَ صفةً جمردةً عن الت
من املمكن أن يدخلَ ساحته أي ، وقرىب من اهللا سبحانه وتعاىل وهو سبق خالصٍ ونقاء 

 (كلمة ما نراه أنَّ و ...إنسان يف كلِّ زمان ومكان حينما يحقِّق متطلبات هذا السبق 
šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ ( ة من الصياغةذه احليثي –  ا مجعاً السم فاعلي هذا  –وذلك بكوتقو

له ، من خالصٍ ونقاء وقرىب يقوم به فاعلٌ هو عملٌ فالسبق املعين  ،املذهب من التفسري 
مؤطَّرةً يف إطارٍ تارخيي خاص جبيلٍ  توكلُّ ذلك مسألةٌ ليس.. من اهللا سبحانه وتعاىل 

 ددون غريه حمد..  
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وردت بدالالت جمردة عن السبق ، يف كتاب اهللا تعاىل  )šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ t (وكلمة 
  ..يقول تعاىل .. التارخيي ، حاملةً معىن السبقِ اإلمياينِّ والقرىب من اهللا سبحانه وتعاىل 

) tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ 

t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ بالصفة اليت حيملُها فاملعنيون ..  ] ١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$

tβθ ( قوله تعاىل à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9  دون غريه ، وإالّحمدد جيلٍ  ضمن إطار، ليسوا  ) #$

'× ( كيف بنا أن نفهم قوله تعاىل ©# èO z ÏiΒ t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ   .. ؟ ) #$

حتملُ  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (أنَّ دالالت العبارة القرآنية  –أيضاً  –ونقرأُ  ..
 (لتبين لنا ماهيةَ السبق املعين بالعبارة السابقة هلا عن أحداث التاريخ ،  دالالت جمردةً

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (  وذلك من هجرٍ لكلِّ ما ينهى اُهللا تعاىل عنه ومن نصرٍ لكلِّ ما ،

 zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (يف العبارة  ) ÏΒ ( كلمةُ حتملُفعلى هذا التفسري  ..يريده اهللا تعاىل 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  ،معىن التبيني  ، معىن التبيني يف مقارنةَ وعلى هذا احململ من التفسري نستطيع

مع معىن التبيني يف كلمة  ، ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (من العبارة القرآنية  ، ) ÏΒ (كلمة 

) ÏΒ  (  ةمن العبارة القرآني) (#θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (   ] ٣٠: احلج [ ..   
حصرِها يف إطارٍ  وعدمِالتبيني يتعلّق بإطالق دالالت العبارة القرآنية  إنَّ معىن.. 

 zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (يف العبارة  ) ÏΒ (وبالتايل فالقولُ بأنَّ كلمة تارخيي محدد ، 

(  ال يتجاوز حتملُ معىن التبيني دون التبعيض ، مع محل اآلية الكرمية على حمملٍ تارخيي ،
 (مقارنةً مع العبارة القرآنية يخ ، أصنام التار وأفراد اجليل األول كما يذهب عابد

(#θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (   ] ٣٠: احلج [  ، وجه هذا القولُ ليس سليماً وال بأي

حتملُ دالالتθç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (  #) (ألنَّ العبارةَ القرآنية  ،من األوجه 
  .. ن واملكانوالزمافوق التاريخ 
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 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (يف العبارة القرآنية  ) ÏΒ ( كلمةُ ..إذاً 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ  ( الكرمية على احململ دون التبيني  حتملُ معىن التبعيض ملِ اآليةيف حالِ ح
حمملِ اإلطالق الذي يتجاوز  يف حالِ محل اآلية الكرمية على وحتملُ معىن التبينيالتارخيي ، 

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ (ويف كلتا احلالتني نرى أنَّ العبارةَ القرآنية  ..التاريخ 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  عابدو أصنام التاريخ كما يريد الصحابة واألوىل .. ال تعين مجيع
لتشملَ دالالت تتجاوز التاريخ والزمان واملكان  هايف تفسريِ هذه العبارة القرآنية هو إطالق

شأنها بذلك شأنُ كلِّ آيات كتاب اهللا وليكونَ هلا ساحات اتباع يف كلِّ زمان ومكان ، ، 
  ..تعاىل 

حسب ( كيف ميكننا أن نتصور أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ تعين مجيع الصحابة مثَّ .. 
 ô£ϑÏΒuρ (: لوقت الذي نقرأ فيه اآلية التالية هلا مباشرة يف ا ،) تعريفهم هم للصحابة 

/ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ 

öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 8ΛÏàtã  ( ؟.. !!!!!!!  
وحنن نقرأُ  كيف ميكننا أن نتصور أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ تعين مجيع الصحابة ،و.. 

 هم همممن تنطبق عليهم تعاريف –أفراد اجليل األول  الكثريين مناآليةَ التاليةَ اليت تؤكّد أنّ 
$ ( سينقلبون على أعقام –لصحابة ل 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! $# t Ì� Å6≈ ¤±9   ] ١٤٤: آل عمران [   ) #$

قالباً على األعقاب بالنسبة للكثريين من أبناء اجليـل  اننعم هذه اآليةُ الكرميةُ تعين .. 
 ل بعد موت النيباألوr  َّأن ؤكّدها اللغوية ، اليت تالسابقة وقفنا عند صياغت ويف احملطّة ،

أفراد اجليل األول الـذين مل يكونـوا    الكثريين مناالنقالب على األعقاب كان من قبلِ 
 كذلك أثناء حياة النيبr ..  ذلك ا تؤكّدواألحاديث التاليةُ يف الصحاح ذا ..  

  : )٦٠٩٨(البخاري 
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  : )٦٠٩٠(البخاري 






 

  : )٣١٠٠(البخاري 








 
  : )٣١٩١(البخاري 
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  : )٦١٠٤(البخاري 








 

  : )٤٢٤٦(مسلم 






 

  : )٤٢٤٥(م مسل
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  : )٤٢٥٩(مسلم 









 

  : )٣٦٧(مسلم 
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  : )١٩٥٩٠(مسند أمحد 





 
  : )١٩٦٠٢(مسند أمحد 




 
  : )٢٣٤٧(سنن الترمذي 













 
إنّ عرضنا لبعضِ األحاديث اليت تبين أن بعض رجالِ اجليـلِ األول سـينقلبون   .. 

 م بعد وفاة النيبويرتدون على أعقاr  لُون بعد النيبوسيبد ،r  ..ال يعين  هذا العرض
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ه أن، وكغريهم من البشر  بشر يصيبون ويخطئون)  مبا فيهم أهل البيت (إالّ أنّ الصحابة 

أن يصـنفهم   –بعد قرون من مـوم   –، وال ميكن ألحد ال ميكن اجلزم بعدالة مجيعهم 
 مل يكن بدرجاتr ا يه لذات فهمنـا   .. صنم من عرضنا هلذه األحاديـث أنومن يتوه

ها ، أنهم عنده أصنام ال جيوز االقتراب منعلى هلم ، فتوهمه هذا دليلُنا  إىل اإلساءةدف 
 ،وأنّ منهج اهللا تعاىل عنده ليس غايةً ، إنما هو وسيلةٌ غايتها التاريخ برجاالته ورواياتـه  

وخوفُه من عرضنا هلذه األحاديث دليلٌ على أنها حتملُ مشكلةً لما يعتقد به ، وبالتايل ال 
  .. إىل الناسيريد إيصالَ هذه الروايات 

من أجـل   األعنيلذر الرماد يف  عابدو أصنام التاريخيت يقوم ا وكلُّ التربيرات ال.. 
إفراغ هذه الروايات من حمتواها ، ليست أكثر من مناورات دف إىل إلغاء العقـل مـن   

يصف هؤالء الذين ارتدوا على أعقام بعد  rففي هذه الروايات نرى أنّ النيب .. أساسه 
ه وبأنهم أصحابته وفاته ، يصفهم بأنفالعبارةُ الواردة يف هذه األحاديث .. هم من أم : ]]

: ، والعبارة  ]]أَي رب مني ومن أُمتي [[  :، والعبارة  ]]فَأَقُولُ يا رب مني ومن أُمتي 
..  ]]حابِي فَأَقُولُ أَصحابِي أَص[[ : ، والعبارة  ]]فَلَأَقُولَن رب أَصحابِي أَصحابِي [[ 

منهم التبديلَ والتغري ، أي أنهـم ممـن كـان     rكلُّ ذلك يؤكّد أنّ هؤالء ممن مل يتوقّع 
فَأَقُولُ كَما قَـالَ  [[ :  rوقوله  ]] اًسحق اًفَأَقُولُ سحق[[ :  rفقوله .. خمدوعاً م 

رم نى ابيسع حالالص دبهِالْعش هِملَيع تكُنو ماًيدي   ـتنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دم
لَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن م

 يمكالْح زِيزالْع تأَن كه ..  ]]فَإِنأن هذا القولُ يؤكّدr ث عن رجالٍ كان خمدوعاً يتحد
ولسنا مستعدين ألنْ نطلِّق عقولَنا ونقبل بتأويل هذه األحاديث تأويالت ما أنـزلَ  .. م 

  ..اهللا تعاىل ا من سلطان ، وال وجود هلا يف حيثيات صياغة عبارات هذه الروايات 
الصحابة  صحيحة ، وأنَّ –كما يعرضوا  –لو كانت فرضية عدالة الصحابة .. 

كلَّ الصحابة عدول رد كوم صحابة ، لو كان ذلك صحيحاً ملنعت تلك العدالـة  
وقوع معركة اجلمل وصفّني وغريمها مما أدى إىل قطع رؤوس عشـرات اآلالف مـن   

 ..الصحابة على أيدي إخوام من الصحابة 
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عت تلك صحيحة ، ملن –كما يعرضوا  –لو كانت فرضية عدالة الصحابة ..  

العدالة حتويل اخلالفة إىل نظام حكمٍ قسري على يد معاوية بن أيب سفيان ، ومن مثَّ 
أمرياً  ، حيث يعترب االبنيف الدولتني األموية والعباسية استمرار ذلك قروناً من الزمن 

ات أبيه كما ورث العقار للمؤمنني فقط ألنه ولد ابناً لوالده الذي ورث هذه الصفة من
öΝ (دون أي اعتبار لقوله تعاىل  ، واألموال èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  ] ٣٨: الشورى [  ..  
صحيحة ، ملنعت تلـك   –كما يعرضوا  –لو كانت فرضية عدالة الصحابة .. 

العدالة متزيق األمة إىل مذاهب وطوائف متناحرة ، حيث احلامـل الفكـري لتلـك    
اخلالفات اليت حصلت بني أفراد اجليل األول وما تبعهم على  مبين واملذاهب الطوائف

  .. ، كلُّ طائفة أو مذهب يتعلَّق فكرياً مبا ينسب لفرد أو جمموعة من السابقني 
 ألمانة يف النقل علـى مبعىن إضفاء صفة ا ، فرضيةُ عدالة مجيع الصحابة .. إذاً.. 

 ه للنيبكلّ من ثبتت صحبتr  ما تعارحسب ى  ..الصحبة فوا عليه يف مسألةسموما ي
وما  ..وما يتضمن من تقييم الرجال الالحقني للرجال السابقني بعلمِ اجلرح والتعديل 

الفرضـيات صـناعةٌ   هذه كُلُّ . ..يصنف املصنفون من درجات يضعون الصحابةَ ا 
ةٌ أُنتبشري ت بعد قرون من موت النيبجr ل ومن موت رجاالت اوهـي   ..جليل األو
ـ  مليئةعلى مقاربات تارخيية  ألنها مبنيةٌ ،بشيء احلقيقي ال متت للعلم  صناعةٌ األهواء ب

  ..والعصبيات املسبقة الصنع 
 .. للنيب بنساس يأىب عن قولٍ يعب لننظر يف احلديث التايل لنرى كيف أنّ ابنr  ،

  ..حمتجاً بكتاب اهللا تعاىل 
  : ) ٥١٠٣ (البخاري 





 



  

٢٥    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  
[[ : أليست العبارةُ .. 

 [[   للرسـول منسوبة اس لروايةتصديقِ ابن عب لنا عدم نبيتr ،   مبعـىن مل
  .. يصدق الرجال احلاملني هلذه الرواية ، معتمداً يف ذلك على كتابِ اِهللا تعاىل 

شك ، حتى  ال يمكننا أن نلغي اجلانب البشري يف أفراد اجليل األول مبا حيملُ من.. 
 يف تفاعلهم مع النيبr  لننظر إىل احلديث التايل ،:  

  : )٣٠٣٩(البخاري 








 
وملـاذا  !!! .. أال تنطبق عليهما تعاريف الصحايب ؟، هذان الرجالن من األنصار .. 

 أسرعا عندما رأيا النيبr ة مع النيب !!! .. ؟؟وهل كانا سيسرعان لو مل تكن صفي .. !!!
 وملاذا قال هلما النيب : ]] [[ ؟ .. !!! وملاذا قال النيب

r  : ]]
 [[ يف  !!! .. ؟ البشـري اجلانب هذه الرواية إنْ مل تصف ذكَروملاذا ت

 تفاعل الصحابة حىت مع النيبr ؟.. !!!  
لننظر إىل األحاديث التالية لنرى شيئاً من اجلانب البشري يف نفوس أفراد اجليـل  .. 

  : rاألول حىت أثناء وجودهم يف حضرة النيب 
  : )٥٧٦٠(البخاري 








  

٢٦    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  






 

  : ) ٣٠١٢( مسلم 





 
  : ) ٤٠١٩( البخاري 







 
  : ) ٤٤١٤( البخاري 





 

  : ) ٦٢٥( البخاري 
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  : ) ٢٣٩٣( البخاري 































  

٢٨    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  






 

تضع عابدي أصنام التاريخ يف موقف ظار أويل األلباب هذه الرواية األخرية ومن من.. 
فإن كانت هذه الرواية صحيحة ويكَفَّر مـن ينكرهـا لكونِهـا يف     ..ال يحسدون عليه 

 دحمالصحاح حسب ما خيطبون على الناس ، فإنَّ فاطمةَ بنت مr  تقولُ ألبيها بناًء على
ويف هذا اتهام  ، ]]دنك اللَّه الْعدلَ في بِنت أَبِي بكْر إِنَّ نِساَءك ينش[[ : طلبِ نسائه 

 للنيبr ، ًه ليس عادالهذه الرواية ، كانت  من زوجاته أن وماذا كانت إجابةُ النيب حسب
، وأيضاً زوجته زينب بنـت جحـش أتتـه     ]]يا بنيةُ أَلَا تحبني ما أُحب [[ : اإلجابة 

 ، ]]إِنَّ نِساَءك ينشدنك اللَّه الْعدلَ في بِنت ابنِ أَبِي قُحافَـةَ  [[ : ت وقالت له فأغلظ
وبعد ذلك رفَعت صوتها حتى تناولَت عائشةَ وهي قَاعدةٌ فَسبتها  ويف هذا تأكيد لالتهام ،

هذه األمور ، وهو أنه كان ينظر إىل أن تـرد  ، واألهم من كُلِّ ذلك هو موقف النيب من 
  ..عائشة عليها حىت ردت وأسكتتها 

y7 (: هل هذه القصةُ تليق مبن يصفُه اهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي بقولـه  . . ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 

@, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (  ]ـ  !!! ..؟ ] ٤ : القلم لِ هل هذه القصة تتناسب مع تقديِسهم ألفراد اجلي
 النيب ل الذي يشمل فيما يشمل أزواجاألوr مثلِ هـذه  !!! .. ؟ وملاذا خيافون من قراءة

وإن كانت الرواية !!! .. الروايات على الناس إنْ كانت جزءاً من املقدس كما يزعمون ؟
 لمـن نترك اإلجابـة  !!! .. غري صحيحة ، فلماذا ترفُع هي ومثيالتها إىل درجة املُقدس ؟

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ..   
عندما ننظر إىل رجالِ اجليل األول على أنهم رجال ، وأنّ ما وصلنا عنـهم هـو   .. 

، وأنَّ قيمته هـي مـن موافقتـه    جزٌء من التاريخ ال ميكن رفْعه إىل درجة النص املقدس 
  ..ذلك فقط ال نكون كاملعنيني بقوله تعاىل  حني.. لدالالت كتاب اهللا تعاىل 



  

٢٩    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  

) ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

#’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (  ] ٢٣ – ٢٢: الزخرف [  

عندما نعتقد أنه ليس ناقصاً .. عندما نضع القرآنَ أمام أعيننا وليس خلف ظهورنا .. 
اهللا  عندما نعتقد أنّ التاريخ برجاالته ورواياته ليس حجةً على كتـاب .. تكمله الروايات 

عندما نرى كتـاب اهللا  .. تعاىل ، وأنَّ كتاب اِهللا تعاىل هو املعيار للتاريخ وليس العكس 
عندما ندرك أنَّ كُلَّ هذه .. تعاىل بِعينِ العقل والتدبر املُجرد عن التاريخ برجاالته ورواياته 
منهج اهللا تعـاىل ، وأنهـا    العصبيات املذهبية والطائفية ليست نتاجاً علمياً استنباطياً من

حني ذلك فقط ال نكون كـاملعنيني  .. ليست إالّ نتاجاً سياسياً لبعضِ منعطفات التاريخ 
   :بقوله تعاىل 
) (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ !$ tΒ uρ 

(# ÿρ ã� ÏΒ é& �ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Ì� ô± ç„ (          
  ] ٣١: التوبة [ 

#) (: ذلك ندرك أنَّ قَولَ اِهللا تعاىل  وحني..  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «! احملسوبني على الرسالة اخلامتة بدرجـة ال   يصف عابدي أصنامِ التاريخ من ) #$
  ..تقلُّ عن الدرجة اليت يصف ا أهلَ الكتاب 

املنهج احلق الذي تكفّلَ اهللا تعاىل حبفظه يحملُ التاريخ بأعماقـه ، وال يحمـلُ   .. 
ومكان ، ال حيق ويف منهجِ الرسالة اخلامتة الصاحلِ لكلِّ زمان .. بالتاريخ وأدواته ورجاالته 

.. جليلٍ أن ينوب عن األمة إىل قيامِ الساعة ، تدبراً وتأطرياً ألحكام املنهج وفهم دالالتـه  
  :وإالّ كيف بنا أن ندرك دالالت كتابِ اهللا تعاىل 

) óΟ Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ 

y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− (  ] ٥٣: فصلت [  

  : وإالّ كيف بنا أن نفهم دالالت قوله تعاىل .. 



  

٣٠    الرفاعي ملهندس عدنانا. ... طّات يف سبيل احلكمةحم: كتاب من  

) £ ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥ Ïm (  ] ٨٨: ص [  

الـة مجيـعِ   بعد كلِّ ما رأيناه من آيات وروايات يتبين أمام أعيننا أنَّ فرضيةَ عد.. 
الصحابة ، مبعىن أنهم فوق اجلرح ، وأنه علينا أن نأخذ ما يروى عن بعضهم عن الرسول 

r  .. عدلٌ بني وجده ال ين لنا أنَّ هذه الفرضية عبارة عن وهم ، دون أن يعين ذلك أنيتبي
احلـديث ،   ما نعنيه أنّ فرضيةَ عدالة الصحابة كما تعرض فيما يسمى بعلوم.. الصحابة 

  ..هي وهم وليست نظريةً علميةً تستند إىل كتاب اهللا تعاىل والعقل واملنطق 

  


