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كيف أنَّ احلديث ومـا   –عرب عرض الكثري من الروايات  –بينا يف احملطّات السابقة 

يعسم ة ، ال ختلوا من األخطاء وال من األهـواء وال مـن   ى بعلومه مبينلى حوامل تارخيي
العصبيات ، وبالتايل ال ميكن للراويات الناجتة عن هذه اآلليات التارخييـة أن ترتفـع إىل   

  ..مستوى العلم الذي نتفاعل به مع كتاب اهللا تعاىل 
ها فالن أو فـالن  مقدسة وليست من السنة قبل أن يقوم بتصحيح ليستالرواية ... 

حها فالن أو فالن ، تنتقل فوراً من ساحة التاريخ إىل ساحة املقـدس ،  ن يصحوبعد أ.. 
وبعد  ، فقبل أن يعطيها هذه القدسية مل تكن مقدسةفقط النَّ فالناً أعطاها هذه القدسية ، 

ب اهللا تعاىل ميلك صالحية نسخ أحكام كتا القدسية أصبحت نصاً مقدساًأن أعطاها هذه 
أما الرواية األخرى اليت مل يصححها فالنٌ هذا ، بقيت يف ساحة التـاريخ ، ومل تنـل   .. 
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ن يعطيها هذه القدسـيةَ  أن هذه الرواية املقدسة قبل أا بذلك شأش ،شرف هذه القدسية 
  ..من الناس  فالنٌ

 ..ن االنتماءات املختلفة رؤى ليست جمردة ع.. أدوات تارخيية .. معايري بشرية .. 
حتكّمات فُرضت بقوة اإللزام اجلربي على أنها علـوم ال   كلُّ ذلك ...أهواء وعصبيات 

من روايات عنها وفُرض على األمة ما نتج .. يأتيها الباطل ال من بني يديها وال من خلفها 
ها ، مهمـا خالفـت   ال جيوز جتاوزمذهبية وطائفية  أُطراًهذه الروايات أصبحت حبيث ، 

هذه هي حقيقة ما يخطب ليل ار فوق  ..صريح كتاب اله تعاىل وثوابت العقل واملنطق 
علوماً مضبوطة دقيقة امسها علوم احلديث ، رجاالا على حـق  رؤوس العوام بأنَّ هناك 

 ..مهما قالوا ، وما يصفونه بالصدق فهو صادق ، وما يصفونه بالكذب فهـو كـاذب   
نا من أدلّة وبراهني نأيت ا من كتاب اهللا تعاىل ، عرب ثوابت العلـم والعقـل   ومهما قدم
ال تعين شيئاً بالنسبة لعابدي أصنام التاريخ ، فقط ألنَّ ما نأيت به من كتاب اهللا واملنطق ، 

    ..تعاىل ال يتوافق مع روايام ، ومل تنطق به رجاالم 
يف هذه احملطّة بنيوية  نتناولوكوننا ،  ادرناوال نعدد مص ال نشتت أفكارناوحىت .. 

: مرجعني اثنني مها  يف إطاراستشهادنا يف هذه احملطّة  سنحصر، ما يسمى بعلوم احلديث 
املتـوفّى  ) أمحد بن علي بن ثابت (  اخلطيب البغدادي: ، ملؤلّفه  الكفاية يف علم الرواية

) تقي الدين عثمان بن عبد الـرمحن  ( ملؤلّفه  ومقدمة ابن الصالحهجري ،  ٤٦٣: سنة 
   ..، ومها كتابان هلما اعتبارمها عند أهل احلديث املعروف بابن الصالح 

أنه  لما يسمى بعلوم احلديث ، سريى األوىل صادرامل )قراءة واعية (  كلُّ من يقرأ ..
، حـىت   تربوها علماًاليت اع من املقاربات التارخييةواحدة ال يوجد إمجاع وال على جزئية 

بين املطبلني واملزمرين وأتباعهم الذين يسعون جلعل هذه املقاربات التارخيية جزءاً منهج اهللا 
إالَّ وفيها اختالف يـدور مـن   من مقدمات ما يعتربونه علماً فال توجد جزئية  ..تعاىل 

اليت يعتمدون عليهـا ،  دة ، حبيث لو كانت هذه اجلزئية املقدمةَ الوحيالنقيض إىل نقيضه 
لكان األمر كافياً للقول بأنَّ ما يسمى بعلم احلديث ال يتجاوز كونه مقاربـات تارخييـة   

  ..فُصل الكثري من جوانبها على مقاسات العصبيات املذهبية والطائفية 
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نظر لن ..كيف أنهم اختلفوا يف تعريف الصحايب  –يف حمطّة سابقة  –بينا كنا قد و.. 
  .. الكفاية يف علم الرواية: كتاب من  يف النصوص التالية
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  .. مقدمة ابن الصالح: من كتاب ونقتبس أيضاً النص التايل .. 
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[[  ، والعبارة ال يوجد إمجاع على تعريف الصحايب.. إذاً .. 
  [[ ةواضحة وجلي .. فما بني كون كلّ من رأى النيبr  ولو ساعة

أقام مع رسـول اهللا  وبني القول بأنه ال يكون صحابياً إال من .. من أصحابه هو من ار 
r وبني القول..  غزوة أو غزوتني  سنة أو سنتني ، وغزا معه  كل من روى بأنَّ الصحايب

أمر الـدين   ويعقلاحللم وبني القول بأنَّ الصحايب ال بد أن يدرك .. عنه حديثاً أو كلمة 
هذا فضالً عـن  .. عنه  األعنيالف ال ميكن إغماض تخابني هذه االشتراطات ..  ويرضاه

ملعرفـة  لى الرجـال  كون اآلليات اليت يتم من خالهلا تطبيق هذه االشتراطات املختلفة ع
هـي  ، حسب املعايري املختلفة أصالً يف تعريف الصـحايب  الصحايب منهم ودرجة صحبته 

، وبالتايل كلُّ ما ينـتج  آليات ليست مطلقة ، وال ختلوا من األخطاء واألهواء والعصبيات 
  ..عنها ال يعدو كونه مقاربات تارخيية ال ترتفع إىل مستوى العلم واليقني 

الف بينها ، وأنه متَّ إمجـاع  تخااعتربنا هذه االشتراطات مطلقة ، وأنه ال وحىت لو 
عليها ، حتى لو افترضنا ذلك ، فكيف بنا أن ندرك دالالت النصوص التالية اليت نسوقها 

 [[ الـذي  ، وذلك يف معيار قولهم عن الصحايب بأنه الكفاية يف علم الرواية: من كتاب 
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يف معايري  )بقة املذكورين يف النصوص السا( م الذين مل يبلغوا احللُوقبل أن نضع .. 
قبل أن نتساءل كيف ، ووذلك يف تعريف الصحايب ) املختلف فيها أصالً ( االشتراطات 

ا قيل إنَّ أطفاالً مل يبلغوا احللُ ؤخذ احلديثيبعد قرون مم م حني وفاة النيبr  عن قد رووه
 النيبr  .. ر ابن يف –كما نرى  –الف تخاإذا كان هناك : قبل ذلك نقولمعبـاس   ع

 حني تويفّ النيبr  وذلك يف روايتني عـن   مخس عشرة سنة، ما بني عشر سنني وبني ،
حني  مسلمة بن خملدوإذا كان هناك اختالف يف عمر  ، ابن عباس ذاته سعيد بن جبري عن

 تويفّ النيبr  وإذا كان هناك  ،وذلك يف روايتني عنه  ة سنة ،عشر عوأرب عشر سننيبني
ر ابن الزبري اختالف يف عة منقولة عنه ،مجبزئي اجلزم أو عن غريهـم (  مفكيف إذاً يتم  (

 عن النيبr  ، بعد قرون من موت النيبr ة  !!! ..؟ م، بل ومن موة العلميوأين املنهجي
   !!! ..املتبعة يف ذلك ؟

أنَّ الصحايب عـدل  واملقدمة اليت متَّ االنطالق منها يف هذه املقاربات التارخيية ، من 
غض النظر عن االختالف الذي رأيناه يف تعريفهم هم ذام للصحايب مع  (لكونه صحابياً 

  ..الكفاية يف علم الرواية : كتاب نراها يف النص التايل املقتبس من ، هذه املقدمة  )
]] 

r
r
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  :من ذات املرجع  اننص نوهذا
]]

[[ 
]]


 [[  ..  

 اليتطلحام الوضعية حسب مص( إنَّ استشهادهم على عدالة مجيع الصحابة .. 
öΝ (.. ، باآلية الكرمية )  اختلفوا فيها çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z� ö� yz Ν ßγ ©9 4 
ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç� sY ò2 r& uρ tβθ à) Å¡≈ xÿ ø9 ، لبناء نتيجة مسبقة  ] ١١٠: آل عمران [   ) #$

هذا االستشهاد ليس سليماً ، فاآلية الكرمية ال حتمل .. الصنع هي تعديل مجيع الصحابة 
  ..من الدالالت ما يذهبون إليه 

π< ( كلمةُ ¨Β é& (  كري يف كتاب اهللا تعاىلالف ه ، وهذتعين املنهجاً يف قولا ما نراه جلي

≅ö (: تعاىل  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 ∩⊄⊄∪ 
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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 [  

7π (نرى بوضوح أنَّ كلمة ..  ¨Β é& (  يف العبارة) $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& (  تعين
 كجيل ،دي الذي عليه اآلباء ، وال تعين اآلباء كقوم أو كجماعة أو املنهج الفكري والعق

  ..اآلباء أولئك دي الذي كان عليه إنما تعين املنهج الفكري والعق

π (بني دالالت كلمة  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –علينا أنْ نميز .. إذاً ..  ¨Β é& (  وبني ،

 كلمة دالالت) ôãΠ öθ s% (  .. ، والنسل دةٌ عن االنتماِء القومي وعن اللغةجرة مفكلمةُ أُم

ôãΠ (بينما كلمةُ .. عين جمموعةَ األفراد من زاوية املُشترك الذي جيمعهم فهي ت öθ s% (  هي اليت
  ..، واحلركةَ ضمن هذا اإلطار تعين البعد القومي واللغوي 

 .. ختلفة ، حبيث تصفم ةكريف هم ينتمونَ إىل مناهجمبعىن أن ، ممٍ ، هم أُمفَكُلُّ قو
وكلمةُ أُمة ليست مقتصرةً .. عةً من هؤالء القوم هلم مشتركُهم الفكري كلمةُ أُمة جممو

على قومٍ محددين ، فاملُشترك الفكري الذي له إطار منهجي يميزه ، يتعدى حدود القوم 
  ..، مبعىن يشملُ أفراداً ال يمكن حصرهم يف قومٍ محددين 

 ..حمد فأبو هلب من قومِ الرسول مr  ليس على هه ، ألنته ليس من أُمولكن ،
öΝ ( قولَه تعاىلمن هنا نرى أنّ .. لَ عليه املنهج الذي أُنزِ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 (  ] ١٠١: آل عمران [  ،
أنّ متبِعي هذا املنهجِ : مبعىن ..  rيصنعه املنهج الذي أُنزلَ على الرسول محمد  ما يصف

هم  –، ومن أي جيلٍ كانوا ، من السابقني تارخياً أم الالحقني مهما كانت قومياتهم  –
نِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرهم يأْمت للناس ، ألنأُخرِج ةأُم خري ، ونَ بِاللَّهنمؤيكَرِ ون

وهذا ال يعين أنّ .. نتيجةَ التزامهم ذا املنهج ، فهذا املنهج يصنع خير أُمة أُخرِجت للناس 
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حمصورةٌ ضمن إطارِ  rمن أُمته ، كما أنه ال يعين أنّ أُمته  rكُلَّ قومِ الرسول محمد 
  ..جه ، مهما كان انتماؤهم القومي فأُمته هم امللتزمون مبنه.. قومه 

tβρ (: والعبارةُ القرآنية ..  â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ 

«! $$ Î/ 3 (  ا حاملو منهج اهللا يقوم املُضارعِ واملُخاطَب كما نرى ، تدلُّ على صفات بصيغة
تصف أعمالَ متبعي منهجِ اهللا تعاىل يف كُلِّ زمان ومكان تعاىل يف كُلِّ زمان ومكان ، فهي 

öΝ (: والعبارةُ القرآنية ..  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 (  بصيغة املاضي ، تدلُّ على

Ν (ج للناس تلك األمة ، فكلمة كينونة املنهج الذي يخرِ çGΖ ä. (  بصيغة املاضي تدلُّ على
  ..األمة املعنية منهجاً مجرداً عن الزمان واملكان  الكينونة ، كونَ

%tβ ( ي كتابِ اِهللا تعاىل حينما تقترن كلمةفف..  x. (  ، مبا هو فوق الزمان واملكان

β¨ (: فإنها تعين الكينونة ، حيث الكينونةُ مجردةٌ عن الزمان واملكان ، ويف قوله تعاىل  Î) 

©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym (  ] دليلٍ على ذلك  ] ١١: النساء وبالتايل فالعبارة .. ألكرب

öΝ (القرآنية  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 (  ، عن الزمان واملكان داملُجر تعين املنهج
  ..الذي بكينونته ينتج خري اُمة أُخرجت للناس 

ôM (ويف ورود كلمة  y_ Ì� ÷z é& ( ةَ ما نذهب إليه بصيغة املبين للمصح جهول ما يؤكِّد

=| ( :من الناس ، وشبيه هذه الصياغة هو قوله تعاىل  ، فاملنهج من اهللا تعاىل وااللتزام ÏG ä. 

ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 =| ( ،]  ١٨٣: البقرة [   ) #$ ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9   ..]  ٢١٦: البقرة [  ) #$

öΝ (االحتجاج بقوله تعاىل .. إذاً ..  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? 

Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 (  على تعديل مجيع من رأى النيب ،
r  لمن أوجه التفسري املنطقي املبين على من أفراد اجليل األو وجه ليس صحيحاً وال بأي

ة علمية املسبقة الصنع منهجيات املذهبيدة عن األهواء والعصبية جمر..  
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y7 (واحتجاجهم بقول اهللا تعاىل  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− 

’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (   ] لتعديل مجيع الصحابة  ] ١٤٣: البقرة )
  ..، هو أيضاً احتجاج باطل ) مصطلحام لتعريف الصحابة على اختالفاا  حسب

y7 (إنَّ املخاطب يف هذه اآلية الكرمية  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (  بعةة املتهو األم
 (، إىل قيام الساعة ،  وكلمة  rملنهج الرسالة اخلامتة اليت أنزلت ونزلت على النيب حممد 

Ä¨$ ¨Ψ9 θ#) (يف العبارة  ) #$ çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 تعين كلَّ الناس إىل قيام الساعة ،  ) #$
وليس فقط الناس الذين كانوا موجودين زمن اجليل األول ، وحصر دالالت هذه اآلية 

  ..ين الكرمية جبزٍء من أفراد اجليل األول هو خروج فاضح على دالالت هذا النص القرآ
Zπ (مثَّ إنَّ كلمة  ¨Β é& (  دةً يف كون األمر ال يتعلَّق جبيلٍ حمدواضحةً جلي حتمل دالالت

öΝ (ويف ورود كلمة .. أو قومٍ حمددين كما بينا  ä3≈ oΨ ù= yè y_ (  ذه الصيغة دون صيغة )
ج ، ع  (على سبيل املثال ، ما يقوي صحةَ ما نذهب إليه ، فمشتقّات اجلذر ) خلقناكم 

 (عندما تتعلَّق مبسائل غري مادية كاملنهج تأيت مبعىن وصف ومسى ، يقول تعاىل ) ، ل 

t Ï% ©! $# (#θ è= yè y_ tβ# u ö� à) ø9 $# t ÅÒ Ïã (   ] ويقول تعاىل ]  ٩١: احلجر ،) Ÿω uρ (#θ è= yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó� ãã 

öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ X{ (   ] ٢٢٤: البقرة  [..  
لى الناس تتعلَّق باآلخرة وال ميكن حصرها بالدنيا فقط ، وهذه مثَّ إنَّ هذه الشهادة ع

’ (الشهادة هي  n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# (  وليس للناس ، والشاهد علينا ليس النيبr  ما هو الرسولإن

θ#) (مبا حتمل هذه الكلمة من داللة تتعلَّق باملنهج كما بينا  çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (  .. باعهوكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ املسألة تتعلَّق باملنهجوات 
  ..يف كلِّ زمان ومكان وليست حمصورة ببعض أفراد اجليل األول كما حيتجون 
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‰ô * (واحتجاجهم بقوله تعاىل  s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ 

|M øt rB Íο t� yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% (   ] الفتح :

  ..على تعديل مجيع الصحابة ليس صحيحاً على اإلطالق  ] ١٨
اآلية الكرمية كما نرى ال حتمل دالالت للتعديل ، وهي حتمل دالالت تتعلَّق  

ومن جهة أُخرى اآلية حتمل دالالت خاصة بفئة من .. تعاىل عن املؤمنني برضوان اهللا 
š (الناس هم  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf ¤±9 ، وال تعين مجيع أفراد اجليل  ) #$

  .. األول من الصحابة 
بيعة أصـحاب  حصر أحكام هذه اآلية الكرمية ودالالا يف إطارٍ ال يتجاوز إنّ  مثَّ.. 

النيب r بِباحلديواه تنصرة حني بايعوه على يالـدبر   ايولوعلى أال ، و ، وعلى أن ال يفر ،
،  عثمان بن عفان برسالته إىل املإل من قـريش  حيث أرسل النيب ، حتت الشجرةوذلك 

علـى   ، فدعا أصحابه إىل جتديد البيعة تل، فظن أنه قد قُ فأبطأ عثمان عليه بعض اإلبطاء
، وقد اُختلـف يف عـدد    ، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان حرم ، فبايعوه على ذلك

، )  ١٥٢٥( ، ومنهم من قال عددهم )  ١٤٠٠( الذين بايعوا ، فمنهم من قال عددهم 
هذا خمتصر القصة التارخيية اليت متّ حصـر دالالت  ) ...  ١٣٠٠( ومنهم من قال عددهم 

  ..إطارها  هذه اآلية الكرمية يف
zΝ (يف العبارة القرآنية  نرى..  Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% ( للتعقيب  أنَّ الفاء يف بدايتها هي) 

øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% (   اِهللا تعاىل ملـا يف وحنن نعلم أنَّ علم ،
، وال يتأخر عن رضاه عنهم ، وما نـراه أنَّ  رة قلوبِهم ال يتأخر عن مبايعتهم حتت الشج

zΝ (العلم هو بصيغة املاضي  Î= yè sù (  هو علم اهللا تعاىل وليس املضارع ، وبالتايل فالعلم املعين
وأتى مسـبوقاً  ، فلماذا تأخر علم اهللا تعاىل الكاشف يف هذه العبارة القرآنية .. الكاشف 

  !!! ..بفاء التعقيب ؟
شأا بذلك شأن كلّ آيات كتاب اهللا  –د أنَّ أحكام هذه اآلية الكرمية يؤكِّ هذا

ليست متوقّفة على حادثة تارخيية ، إنما هي نواميس وأحكام صاحلة لكلِّ زمان  –تعاىل 
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وحتى لو سلّمنا لإلطار التارخيي الذي فرضوه على هذه اآلية الكرمية ، فإنَّ هذه .. ومكان 
  .. يذهبون إليه ، وذلك ألكثر من سبب اآلية ال حتمل ما 
  اآلية الكرمية تتعلَّق برضوان اهللا تعاىل ، وليس بالتعديل والعلم .. فمن جهة

zΝ (والضبط يف النقل ، فقوله تعاىل  Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ 

$ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$ tó tΒ uρ Zο u�� ÏV x. $ pκ tΞρ ä‹ è{ ù' tƒ 3 (  نراه يتعلَّق مبسائل ال عالقة هلا مبا يذهبون إليه
  ..يف توظيف هذه اآلية الكرمية لتعديل مجيع الصحابة 

  اآلية ال تشمل كلَّ الصحابة الذين عددهم أكرب بكثري من .. ومن جهة أُخرى
  ..العدد املختلف فيه أصالً يف هذه البيعة 

  ِّنا  –ذلك أنَّ هذه اآلية الكرمية األهم من كلوأحكاماً  –كما بي حتمل دالالت
( عامةً هلا إسقاطاا يف كلِّ زمان ومكان ، واستشهادهم ا على تعديل مجيع الصحابة 

  ..ليس سليماً على اإلطالق ) الذين اختلفوا يف تعريفهم 
 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (أما بالنسبة الستشهادهم باآلية الكرمية 

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$# ãΛÏàyèø9$# (   ] على تعديل  ] ١٠٠: التوبة
) فرضية عدالة الصحابة بني الوهم واحلقيقة ( مجيع الصحابة ، فقد بينا يف حمطة سابقة 

  ..كيف أنَّ هذا االستشهاد ليس سليماً على اإلطالق 
وقد بينا أنه يف حال محل اآلية الكرمية حممالً تارخيياً كما يريدون ، فعلينا أن ال .. 

 (نغمض أعيننا عن كلمة  ÏΒ (  ةيف العبارة القرآني :) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  ل كلَّ أفراد .. ، واليت حتمل معىن التبعيضوكيف بنا أنْ نعد
يف الوقت الذي نقرأ فيه )  rحسب تعريفهم للصحايب بأنه من رأى النيب ( اجليل األول 

  ..آلية الكرمية اليت يستشهدون ا اآلية التالية مباشرةً ل
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) 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  [     
أهل املدينة الذين شاهدوا وعاصروا أال تنطبق تعاريف الصحابة اليت وضعوها على .. 

 النيبr ه مرد على النفاقحوايل عشر سنني ، والذين يصف اهللا تعاىل بعضهم أن ) ôÏΒuρ 

È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# (  ؟..  
األوىل هو إطالق دالالت اآلية الكرمية لتشمل السابقني يف القرىب إىل اهللا  وبينا أنَّ

 بصيغة املاضي ، ) #$?Νèδθãèt7̈ (تعاىل يف كلِّ زمان ومكان ، وبينا كيف أنَّ ورود كلمة 
دالالت تتجاوز اجلانب التارخيي الذي  يدلُّ على بصيغة املضارع ،) يتبعوم ( وليس 

يف كتاب اهللا تعاىل ،  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (، وبينا أنَّ كلمة هذه اآلية الكرمية فُسرت به 
القرىب من اهللا وردت بدالالت جمردة عن السبق التارخيي ، حاملةً معىن السبقِ اإلمياينِّ و

  ..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{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ    ] ١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$
، فاالستشهاد ذه اآلية الكرمية على تعديل مجيع الصحابة وال داعي إلعادة ما قلناه 

  .. ، حسب تعريفهم هم للصحايب ، هو خروج فاضح على دالالت كتاب اهللا تعاىل
tβθ (أما استشهادهم بقوله تعاىل  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{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ ، ]  ١٤ – ١٠: الواقعة [   ) #$
  ..إلطالق فمن الواضح أنه استشهاد ليس صحيحاً على ا
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 (فالسبق املعين هو سبق إمياينٌّ جمرد عن التاريخ ، وعن األديان ، فهذه املرتبة 

tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 .. يناهلا كلُّ من يستحقّها من آدم عليه السالم إىل قيام الساعة  ) #$
ا ال يرون دالالت ولكن األمر بالنسبة للغارقني يف مستنقع الروايات التارخيية أنهم أصبحو

  ..كتاب اهللا تعاىل الواضحة اجللية إالّ من منظار روايام 
$ ( : واستشهادهم بقوله تعاىل..   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# š� ç7 ó¡ ym ª! $# Ç tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 على تعديل مجيع الصحابة حسب تعريفهم للصحايب ،  ] ٦٤: األنفال [  ) #$
واضحاً جلياً ، وال داعي لإلحبار يف دالالت هذه اآلية الكرمية ، فاآلية جلية يظهر فساده 

 بعي النيبيف متr  دون غريهم) Ç tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ، وكنا قد رأينا كيف  ) #$
 أنَّ النيبr  ذاته مل يكن يعلم بعض الذين مردوا على النفاق من أهل املدينة..  

  ..على تعديل مجيع الصحابة النص التايل الذي استشهدوا به ولننظر يف 
) Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& uρ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ ç� ÝÇΖ tƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∇∪ t Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# 

z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝ Íκ ö� s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& 

šχρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9   ] ٩ – ٨: احلشر [   ) #$

ما نراه يف هذا النص الكرمي أنَّ املعنيني يتصفون بعدة صفات يف الوقت ذاته ، فبني 
  ) .. أو ( العبارات احلاملة هلذه الصفات ال نرى عطفاً بكلمة 

  هم فقراءالصفة األوىل أن) Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 ( ..  

  هم مهاجرونالصفة الثانية أن) t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 بالتايل فليس كلّ الفقراء و .. ) #$
  .. بذلك ، إنما فقط الفقراء املهاجرون معنيني
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  هم أُخرجوابشكلٍ كامل وليس من بعضها من ديارهم وأمواهلم الصفة الثالثة أن
) t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& uρ ( ..  ني وبالتايل فليس كلّ الفقراء املهاجرينمعني

  ..بذلك ، إنما فقط الفقراء املهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم 
  مالصفة الرابعةورضواناً تعاىل يبتغون فضالً من اهللا  أ) tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( ..  وبالتايل فليس كلّ الفقراء املهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأمواهلم
نيني بذلك ، إنما فقط الفقراء املهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم الذين مع

  ..يبتغون فضالً من اهللا تعاىل ورضواناً 
  هم ينصرون اهللا تعاىل ورسولهالصفة اخلامسة أن) tβρ ç� ÝÇΖ tƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ( .. 

من ديارهم وأمواهلم ويبتغون فضالً من  وبالتايل فليس كلّ الفقراء املهاجرين الذين أُخرجوا
اهللا تعاىل ورضواناً معنيني بذلك ، إنما فقط الفقراء املهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 

  ..ينصرون اهللا تعاىل ورسوله ن فضالً من اهللا تعاىل ورضواناً وأمواهلم يبتغو
 م بناء على هذه الصفات جمتمعة استحقّوا شهادة اهللا تعاىل بصدقه) š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9 وهذه الصفات جمتمعة ال يتصف ا مجيع الصحابة حسب تعريفهم  .. ) #$
  ..هم للصحابة 

ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف إطالق دالالت هذا النص الكرمي ، وأنه ال يعين 
، مما يؤكِّد )  rلنيب حسب تعريفهم للصحايب بأنه من رأى ا( أبداً تعديل مجيع الصحابة 

  ..ذلك هو اآلية الثانية 
) t Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝ Íκ ö� s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû 

öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ 

£x ä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9   ] ٩: الفتح [   ) #$
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، مبعىن  وهي دار اهلجرة تبوأها األنصار قبل املهاجرين، املراد من الدار املدينة : قالوا 
من  rله ، واختذوا اإلميان باهللا تعاىل ورسو فابتنوها منازل rالنيب اختذوا املدينة مدينة  :

   ..قبل املهاجرين ، حيبون من هاجر إليهم 
  ..ونرى فساد ما ذهبوا إليه ، من النقاط التالية 

  أ األنصاراإلميان قبل املهاجرين ، وحنن ) حسب املفهوم التارخيي ( كيف تبو
! .. !!؟ rيف مسألة اإلميان باهللا تعاىل ورسوله ) زمناً ( نعلم أنَّ املهاجرين سبقوا األنصار 

وأي تأويلٍ إلخفاء هذه احلقيقة اللغوية دف فرض الدالالت التارخيية على هذه اآلية 
  ..، وخروج على ظاهر صياغة النص القرآين  األعنيالكرمية ، هو ذر للرماد يف 

  إن كان األمر مسألةً ال خترج عن احلدث التارخيي يف مسألة املهاجرين من مكّة
األنصار الذين استقبلوهم يف املدينة ، فإنَّ الذين جييئون من بعدهم هم حدثٌ إىل املدينة ، و

ولكن ما .. مستقبلي بالنسبة للحدث األول ، وهذا تناسبه صيغة املضارع ، وليس املاضي 
  نراه يف اآلية التالية مباشرة أنَّ جميء من بعدهم هو بصيغة املاضي وليس املضارع 

) š Ï% ©! $# uρ ρ â !% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# 

$ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛ Ïm §‘ (   ]
  ] ١٠: الفتح 

ρ (فكلمة ..  â !% ỳ ( ة يف كون املسألة ليست حمصورة باجلانب بصيغة املاضي جلي
، وهلا إسقاطاا يف التارخيي ، وأنها مسألة تتعلَّق بعلم اهللا تعاىل الكاشف ارد عن التاريخ 

  ..كلِّ زمان ومكان 
  ًبكلِّ الصفات اليت رأيناها جمتمعة ، ينفي نفياً قاطعا ني يف هذا النصوصف املعني

حسب تعريفهم هم ( لى تعديل مجيع الصحابة صحة استشهادهم ذه اآلية الكرمية ع
  ..يتصف ذه الصفات جمتمعة  r، فليس كلّ من رأى النيب ) للصحايب 
يف كتاب الكفاية يف علم  قرأناه ماالصحابة كلَّهم عدول ، وبأنَّ  يقالما  ..إذاً .. 
[[: الرواية          
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 [[ ،  وبإمكان كلّ باحث .. ال دليل عليه يف كتاب اهللا تعاىل على اإلطالق

ليت هي عن احلقيقة أن يرى ذلك من خالل الروايات اليت عرضناها يف احملطّات السابقة ، وا
فكيف يستقيم التعديل املتوهم مع .. أصنام التاريخ الطعن ا  مراجع ال يستطيع عابدو من

األحداث اليت ال ينكرها أحد ، من معركة اجلمل إىل معركة صفّني إىل غريها الكثري من 
  ..مع التعديل الذي يذهبون إليه أبداً األحداث واخلالفات اليت ال تنسجم 

.. هم كلُّ من يستعمل عقله وحيترم صياغة كتاب اهللا تعاىل ولذلك من الطبيعي أن يت
الكفاية يف علم هذا ما نراه يف النص التايل الذي نقتبسه من كتاب .. بأنه من أهل البدع 

  ..الرواية 
]]            


 [[ ..  

دع وسلّمنا بعدالة مجيع الصحابة وحتى لو طلّقنا عقولنا خمافة اتهامنا بأننا من أهل البِ
عرب بعد قرون تب ، أم نقل يف نصوصٍ حفظت يف كُ بكُتr عن النيب  ، فهل ما رووه

كيف أنَّ أو منطق لكلِّ من ميلك ذرةً من عقل يف حمطّة سابقة لقد بينا .. من أتى بعدهم ؟ 
 كتب أبداً يف عصر النيباحلديث مل يr ثبوت ، وال يف عصر الصحابة ، وبالتايل ف

الصحابة وانتهاًء مبن ل الرواة الذين نقلوا الروايات ابتداء بقتضي تعديمصداقية الرواية ي
    .. اليقنيأخرج تلك األحاديث ، وأي خرقٍ يف ذلك يرفع عن الرواية صفة 

وصل أنَّ احلديث  املؤكَّدفمن على املعىن ، قد نقل احلديث يف اجليل األول كان وإذا 
املعىن ، هذا يف حال فرض عدالـة مجيـع الـرواة    معىن معىن معىن إىل وقت إخراجه  يف

الكفاية يف علم الرواية : كتاب لننظر يف النصوص التالية املقتبسة من .. تهم ومصداقي..  
]]  .......
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 r
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]] 



 

 [[ ..  
]] 

 


 . [[ ..  
]] 

 


 [[ ..  
 ]]


 [[ ..  

]] 



[[ ..  

 ،قل حبرفيته أنَّ احلديث نيات أُخرى حتمل بياناً يفيد هناك روا: ورب قائل يقول .. 
أالَّ ، فيجـب  وليس على صحة قول هذا القائل هذا دليلٌ على تناقض الروايات : نقول 

، وأنها انتقلت  يقال بأنهم رووهاننسى أنَّ هذه النصوص كُتبت بعد قرون من موت من 
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ومن جهة أُخرى لـو   .....احلروب والعصبيات املذهبية والقَبلية  هاإلينا عرب أجيال طحنت
 إن شاء اهللا تعاىل كما سنرى –نظرنا يف متون ما بني أيدينا من روايات ومن تناقض بينها 

مـن   اًفسنعلم علم اليقني أنَّ احلديث متَّ تناقله باملعىن ، وأنَّ فيه كـثري  –يف حمطّات قادمة 
  ..قد نقل حبرفيته لدرجة يستحيل فيها أن يكون  والوضع والتناقض واالختالف اخللط

دون  rرووه عن النيب وعلينا أن نأخذ ما يقال بأم  فإن كان الصحابة عدوالً.. 
، فكيف بنا إذاً أن نفهم النصr  مبجرد أنهم رأوا النيب  لى كتاب اهللا تعاىل ،معايرة ع
  ..الكفاية يف علم الرواية : كتاب التايل من 
]] 





r 





 [[ ..  

، ملاذا كان علي بن أيب طالب نه فوق اجلرح والتعديل أوبمع تعريفهم للصحايب .. 
 [[، مع ظهور إسالم املتحدث  rيستحلف من كان حيدثه عن رسول اهللا 
        [[ .. فهل  !!! ..؟

مل يسمع باآليات اليت حيتجون ا على تعديل  –وغريه من بعض الصحابة  –يعقل أنَّ علياً 
!!! .. ؟حسب تعريفهم للصحايب  r، أي على تعديل مجيع من رأى النيب  مجيع الصحابة

وإن كانت هذه الرواية غري صحيحة فكيف !!! .. أم أنهم يفهمون دالالا أكثر منه ؟
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!!! من دالالت ؟ –هي والكثري غريها  –على نقيض ما حتمل احلاملة هلا  الكتببحيتجون 
..  

  ..وهذان نص آخر من املرجع ذاته يبين املسألة نفسها 
]] 


 


r


 [[ ..   
املسألة مل تقف عند االختالف يف تعريف الصحايب ، ومل تقف عنـد يل أعنـاق   .. 

 ،الصحابة عليها يف الزعم بأنها حتمل تعديالً لكلِّ أهوائهم اهللا تعاىل لفرض دالالت كتاب 
 وأنه متّ الوضع الكثري فيـه ،  ، rعن الرسول باملعىن قد نقلَ احلديث كون ومل تقف عند 

صناعتها لقبول الرواية من  يف االشتراطات اليت متّتاالختالف اجللي إىل إنما تتعدى ذلك 
إىل كتب احلديث ذاا ، واليت يعتمدها العاملون يف هذا اال لرأينـا   لو عدناو ..الراوي 

  .. أنه ال يوجد اتفاق على شروط الراوي الذي تؤخذ منه الرواية 
(  ، ألنه بإمكانه أن يكذب بالقليلةليست  األخذ منه مسألةٌ من يتم مصداقيةَإنَّ .. 

على لسان من سبقه ، وعند ذلك ما الفائدة من تعديل  )اناً سواء كان كذباً متعمداً أو نسي
أنَّ اجليل األول  جدالً لو فرضنا..  الالحقني إىل هالسابقني إذا كانت أقواهلم ستنقل عرب

مروا  عرب بشرٍ إلينا تنقَلأقوالُهم س فماذا يفيدنا هذا الفرض إذا كانتمن املالئكة ، 
يحتمل فيهم و وجعلتهم يقطّعون أعناق بعضهم ،حبروبٍ أحرقت األخضر واليابس ، 

الكذب والصدق ، والنسيان واحلفظ ، فما الفائدة من مالئكية من سبقهم يف معرفة 
 يف مصداقية نقلهم هذا الواقع الذي ال ينكره أحدأالَّ يؤثِّر ..  !!!مصداقية املنقول عنهم ؟
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لننظر إىل .. يفهم هم هلذه البِدع أهل البِدع حسب تعرأمل خيتلفوا يف األخذ عن ..  ؟
  .. الكفاية يف علم الرواية :من كتاب  النص التايل

]] 



 


 







 


 


 [[  .. 
لمن دليل  كتاب الكفاية يف علم الرواية ألكربويف النصوص التالية اليت نقتبسها من 

قَلْب كَانَ لَه هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..  
]]  


 [[  ..  
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 [[  ..  
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 [[  ..  
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 [[  ..  
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]] 
 




 [[  ..  

]] 



  [[  ..  
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 [[  ..  
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]] 
 




   





   
 


   


 


–– [[  ..  

  ..مقدمة ابن الصالح :  كتاب منولننظر يف النص التايل املقتبس .. 
]] 
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   [[
 .. 

من جزئيات ما يسمى  )مهما صغرت (  يتم االختالف يف كلِّ جزئية .. وكالعادة.. 
  ..الكفاية يف علم الرواية : كتاب  منبعلوم احلديث ، لننظر إىل النص التايل 

]] 





 [[ ..  
  :الكفاية يف علم الرواية : كتاب ولننظر إىل النص التايل املقتبس من .. 
]]





[[  .. 

ما نراه يف هذه النصوص مجيعها أنَّ املسألة من بدايتها إىل ايتها هي مسـألة رؤى  
خمتلفة لبشر بالتأكيد ليسوا معصومني ، ونرى أنه ال يوجد ما يسـمى باإلمجـاع إالَّ يف   
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شون حمل نانة اليت تسقط فوق رؤوس العوام الذياخلطابات الرنجيرٍ لكتـاب  ياربة كلِّ متدب
فضالً عن االخـتالف  ) مقدمات ما يسمى بعلوم احلديث ( فهذه اجلزئيات  ..اهللا  تعاىل 

ولفـرزهم وفـق أي   لتزكية الرجال على أرض الواقع العمل ا  نرى أنَّالشاسع بينها ، 
والعصبيات ، فـال   ن األهواء، ال ميكن جتريده ع جزئية من هذه اجلزئيات املتناقضة أصالً

فكيـف إذاً   .. رجل واحدعلى  يف تطبيق جزئية واحدةالوصول إىل إمجاع حقيقي ميكن 
  ..!!! ؟يكون األمر حينما تكون للجزئية الواحدة احتماالت تدور من النقيض إىل نقيضه 

 ..لة مهمة جداً يف معرفة مصداقية ما وصلنا من روايـات  أمسألة التدليس هي مسو
مـال  وحيتمل فيهم اخلطأ بـذات نسـبة احت  ، لنظر عن كون املعدلني من البشر وبغض ا

حسـب رؤاهـم   ويف معرفة املدلّس منهم من غري املدلّس  ، الصواب يف تعديل اآلخرين
، بغض النظر عن هذه احلقيقة ، نرى أنهـم اختلفـوا   املختلفة وحسب عصبيام املتباينة 

: كتـاب  لننظر إىل النص التايل من ..  ) مسألة التدليس (لة أيف هذه املس اختالفاً شاسعاً
  ..، لنعرف كيف عرفوا هم مسألة التدليس مقدمة ابن الصالح 

]]  
 
 


   .. [[  

، لنرى موقف الكفاية يف علم الرواية : كتاب من   املقتبسالنص التايلولننظر يف .. 
  ..بعض السابقني العاملني يف مسألة احلديث من التدليس 

]] 
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r
[[  .. 

الكفاية يف علـم  : ذاته من املرجع  النصني التاليني املقتبسنيلننظر يف .. بعد ذلك .. 
ويف ، أنَّ التدليس حسب تعريفهم هم له ، وحسب قـوهلم هـم   كيف  لنرى ..الرواية 

  .. ينج منه إالَّ ما رحم ربنا جلَّ وعال كتبهم هم ، مل
]] 
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[[ ..  

اً كامالً الثقة من غـري الثقـة املعنيـة يف    حيدد حتديدميلك اليقني يف أن من الذي .. 
 [[: العبارات 

  [[ د البشر ويزكّوا !!! .. ؟حدكيف ي
لوقت الذي يقول اهللا تعاىل لنـا  بعضهم تزكيةً ينتج عنها إدخال نصوصٍ إىل املقدس ، يف ا

يف  بعض الذين مردوا على النفاق من أهـل املدينـة  هو ذاته مل يكن يعلم  rفيه بأنَّ نبيه 
  !!! ..؟ عصره وبني يديه
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) 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 (  ] التوبة :
١٠١ [  

تعريفهم هم للتدليس ، وعلى كون التدليس مل ينج منه إالَّ ما رحم ربي على وبناء . .
 –ولو أبعدنا ، وبناء على هذه الروايات اليت هي نقطة من حبر الروايات اليت تؤكِّد ذلك ، 

 ،واعتربنا معيار السند فقط معايرة هذه الروايات على كتاب اهللا تعاىل ،  –كما يريدون 
  [[ : قوهلم هموبناء على 

 [[ ،  ، بـني الروايـة   فارق كبري هناك  قىهل يببناء على ذلك
فيهـا  ) فيها االنقطاع  يظهراليت ( أليست الرواية املنقطعة ..  !!!؟ املنقطعة وغري املنقطعة

نه مسع ممن مل يسـمع منـه ،   أالراوي فيها  نامهاليت يومن الرواية ر أكث ما هو من الصدق
 ]]  [[:  عرب منهج وذلك

  !!! ..؟
بناًء على ما رأينا يف هذه احملطّة من اختالف مل تنج منه جزئيـة واحـدة مـن    و.. 

( بني الرواية الصـحيحة  فارق كبري هناك  يبقىهل حلديث ، مقدمات ما يسمونه بعلوم ا
هـذه  . .. !!!؟ وبني الرواية غري الصحيحة)  هذه اجلزئياتاملبنية على  ميريهحسب معا

فما لذلك .. كلُّها روايات ظنية الثبوت ، تأخذ مصداقيتها من موافقتها لكتاب اهللا تعاىل 
ين سندها على علم وعلى أصول نَّ هذه الروايات بأ من عني البسطاءأذرونه من رماد يف ي

ومهون بأنه علم ال يأتيه الباطل ، هذا كلّه ما جيترونه من أقوال بعض السابقني ويو ،ثابتة 
صغية إالَّ عند من ال يعرف احلقيقة ، وال يريد معرفتها كالم ال يلقى آذاناً م..   

عرب ال تصنيفاً يعتربه جزءاً من املقدس ، أال خيجل من اهللا تعاىل من يصنف الرج.. 
وال بأي شكلٍ من ميكنها ال صنعها بشر ال ميكن جتردهم عن اخلطأ ، وأدوات تارخيية 

   ..الذي يقرأ فيه قول اهللا تعاىل يف الوقت ، فوق مستوى الظن  أن ترتفعاألشكال 
) ¨β Î) £ ©à9 $# Ÿω  Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, pt ø: $# $ º↔ ø‹ x© 4 (   ] ٣٦: يونس [  
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 اأصبحوا يعتربون إىل درجة واالستهانة به  على كتاب اهللا تعاىل جتاسرهموصل  لقد
$ ( ، فكتاب اهللا تعاىل الذي يصفه جلَّ وعال بقولهفوق كتاب اهللا تعاىل  روايام uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] م ، أصبحوا يرونه  ] ٨٩: النحلحمتاجاً لروايا
قاضية على  – حسب ما يذهبون –ألنها ،  تعاىلبينما روايام ليست حمتاجة لكتاب اهللا 

  ..الكفاية يف علم الرواية  يف النص التايل من كتاب لننظر .. كتاب اهللا تعاىل
]] 



 [[  ..  

 ويقرأ]]  [[هم يقرأ قولَأعتقد أنَّ من .. 
ولو يف نفسه و،  ]]  [[ قولَهم
الرسول  شكوى حقيقة – أكثر من قبل – يدركس ،لكتاب اهللا تعاىل تقديسٍ و تقديرٍ ذرة
r  يف اآلخرة..  

) tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ (  ] ٣٠: الفرقان [  

ظنية الثبوت خمتلفة يف  على مقدمات علوم احلديث مبنيةما يسمى بوهكذا نرى أنَّ .. 
وحتكمهم عصـبيام  ، يستخدمها بشر خيطئون ويصيبون ، إىل درجة التناقض  كلِّ جزئية

وبالتايل فكلُّ ما ينتج عن هذه املقدمات وتطبيقها ، والقَبلية والشخصية ية املذهبية والطائف
، وبالتايل هو ظين يأخذ مصداقيته من موافقته للـنص  ال ميكنه االرتقاء إىل مستوى اليقني 

  ..الذي تعهد اهللا تعاىل حبفظه ) القرآن الكرمي ( املطلق 
احلديث وما يسمى بعلومه ، واليت تبـين   النصوص من أمهات كتب نقلولو أردنا 

عدم االتفاق على أي جزئية من جزئيات هذه املسألة وعلى مقدماا اليت عربها وصـلتنا  
، ألتينا مبئات النصوص اليت تبين هذه احلقيقـة   ، الروايات اليت بني أيدينا ، لو أردنا ذلك
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ن واملزمرون يف جعل هذه املقاربات علمـاً  اليت يعتمد عليها املطبلو ذاا وذلك من الكتب
  .. مقدساً يريدون فرضه على األمة

املنظومة ال خترج عن أننا ننقل نصوصاً من كُتبٍ هي يف أصلها وما جيب أن نعلمه 
 يعتمدونواألكثر من ذلك هي كُتب تعد املراجع اليت ،  ما يسمى بعلوم احلديثاليت تتبنى 
فكيف إذاً يكون األمر من منظارٍ أكثر جترداً  ،نة على حجية هذه العلوم الربهعليها يف 

كيف يكون  ..!!! ورجاالته ؟التشبث بالتاريخ ورواياته مستنقع  الغرق يف وأكثر بعداً عن
y7 (: األمر حينما ننظر إىل هذه الروايات من منظار قوله تعاىل  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: اجلاثية [  

 ..ثبت فما عرضناه من نصوص يف هذه احملطّة وما سبقها من حمطّات وما يتبعها ، ي
م احلديث مجيعها صناعة بشرية وأنَّ مقدمات ما يسمى بعلومنطق ملن ميلك ذرةً من عقل 

هواء والعصبيات واألخطاء واالختالفات ، وبالتايل فما ينتج عن هـذه  األحمضة ، مليئة ب
  ..يتعدى مستوى الظن اآلليات من روايات ال 

وبالتايل فمقولة اإلمجاع واملنهجية العلمية فيما يسمى بعلوم احلديث ، ال وجـود  .. 
 األعـني وإىل ذر الرماد يف  هلا إالَّ يف اخلطابات الرنانة اليت ال دف إالّ إىل تغييب العقل ،

هو أنه ال يوجـد   –بالنسبة للحديث وعلومه  – احلقيقيفاإلمجاع .. الباحثة عن احلقيقة 
 – ، وال توجدواضعي آليات هذه املقاربات حىت بني على هذه املقاربات التارخيية إمجاع 

املذهبيـة  والعصـبيات   خالية من األخطاء واألهواءعلمية منهجية  –يف احلديث وعلومه 
   ..، وذلك عند السنة والشيعة على حد سواء املسبقة الصنع 

املنهجية العلمية السليمة تقتضي أالَّ حتمل مجيع املقدمات املؤدية ألي نتيجـة أي  إنَّ 
وأي خلل واختالف يف مقدمة واحدة من املقدمات اليت  ..اختالف وأي احتمال للخطأ 

، وتقتضي هذه املنهجية أيضاً الصدق املطلـق  عليها النتيجة هو قدح ذه النتيجة  تستند
اخلايل من أي هوى أو نسيان أو تعصب وذلك يف استعمال هذه املقدمات لفرز الرجـال  
ومعرفة الراوي الصادق منهم والكاذب ، وأي نقصٍ عن املطلق يف ذلك يقدح يف النتائج 

السابقة للنتيجة مجيعها  قدماتامل فكيف يكون األمر إذا كانت ..رز احلاصلة عن هذا الف
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وال يوجد إمجاع حقيقي على مقدمـة  ودون استثناء مليئة باالختالف واحتماالت اخلطأ 
، فمقدمات هـذه املقاربـات   ما يسمى بعلوم احلديث  ، وهذا ما رأيناه يفواحدة منها 

كما رأينا يف ل يف كلِّ مقدمة منها اختالفاً لدرجة التناقض من أوهلا إىل آخرها حتمالتارخيية 
الذي يسقطون على أرض  ( وكيف يكون األمر إذا كان الرجال ..هذه احملطّة وما سبقها 

رجاالً ال ميكنهم التجرد عن عصبيام وعن  )الواقع هذه االشتراطات املتناقضة لفرز الرواة 
وبالتـايل فمـن    .....ومن ضغط مذهيب وطائفي وى همبا حتمل من خطأ ومن  بشريتهم

إنَّ  تعاىل وبالسنة الشريفة احلق وبثوابت العلم والعقل واملنطق أن يقال اجلحود بكتاب اهللا
 هذه املقاربات علمدخس ال نصوصاً من التيريخ إىل ساحة املقد..  

 
  
  

  
  


