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 كلمة المجمع

الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من ^ إن تراث أهل البيت
  فروع المعرفة اإلسالمية.  ىالضياع أتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشت

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربي النفوس المستعدة لالغتراف 
 لخُطىهذا المعين، وتقدم لالُمة اإلسالمية كبار العلماء المحتذين من 
المذاهب  تىالرسالية، مستوعبين إثارات وأسئلة ش^ البيت أهل

واالتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة اإلسالمية وخارجها، 
 .القرون المتتالية مدىمقدمين لها أمتن األجوبة والحلول على 

ـ منطلقاً من مسؤولياته  ^ألهل البيت وقد بادر المجمع العالمي
الّتي أخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها الّتي 
ضبب عليها أرباب الفرق والمذاهب وأصحاب االتجاهات المناوئة 

وأتباع مدرستهم الرشيدة الّتي ^ البيت أهل ىلإلسالم، مقتفياً خط
اولت أن تبقى على على التحديات المستمرة، وح حرصت في الرد

 عصر. الدوام في خطّ المواجهة وبالمستوى المطلوب في كلّ
في ^ البيت نها كتب علماء مدرسة أهلإن التجارب الّتي تختزّ

ها ذات رصيد علمي يحتكم الى هذا المضمار فريدة في نوعها ; ألنّ
العقل والبرهان ويتجنّب الهوى والتعصب المذموم، ويخاطب العلماء 

ن من ذوي االختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة والمفكري
 السليمة.
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أن يقدم لطالّب ^ وقد حاول المجمع العالمي ألهل البيت
الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنية من خالل مجموعة 
من البحوث والمؤلفات الّتي يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من 

، أومن الذين أنعم اهللا عليهم ^البيت المنتمين لمدرسة أهل
باإللتحاق بهذه المدرسة الشريفة، فضالً عن قيام المجمع بنشر 
وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة األعالم من 
القدامى أيضاً لتكون هذه المؤلفات منهالً عذباً للنفوس الطالبة للحق ،

أهل البيت الرسالية للعالم لتنفتح على الحقائق الّتي تقدمها مدرسة 
أجمع، في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس واألرواح 

 بشكل سريع وفريد.
محمد عيدان العيداني لسماحة الشيخ  م بالشكر الجزيلونتقد

واألخ السيد يونس عگلة الموسوي الذي ساهم هذا الكتاب لتأليفه 
 في مراجعة الكتاب.

قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداًء وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون 
لبعض ما علينا تجاه رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى 

  .ودين الحق ليظهره على الدين كلّه وكفى باهللا شهيداً
                                                                   

                                                                   
المجمع العالمي ألهل البيت                    

  المعاونية الثقافية                                               



  ا

 

  ٩

 

  
  

  ا

  

  
  

  الفصل األول
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  حوث تمهيديةفصل ا  ول/ بال
  

  المقدمة

بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محمـد وآلـه الطيبـين    
  الطاهرين. وبعد.. 

ــق )١(-الوســط -تمــر اليــوم امتنــا اإلســالمية  بمنعطــف ومنزل
ــا وجمــع     ــا اال بوحــدة أبنائه ــم شــعثها وتمزقه ــر ال يمكــن ل خطي

على الخير والتآخي والحب لآلخر ونبـذ العنـف    -السواء -كلمتها
الكــف عــن اتهــام اآلخــر بــالكفر، فأمتنــا وصــفها اهللا تعــالى فــي و

. تلـك األمـة   )٢(}للنَّـاسِ  أُخْرِجتْ أُمة خَير{محكم كتابه بأنهـا  
  التي لم يفرق القرآن بين أفرادها في العرق واللون والطائفة.

فلم نجـده جـل    }للنَّاسِ أُخْرِجتْ{ولو تأملنا في قوله تعالى:  
ي بالخصـوص أو الشــيعي  نـا: أخرجــت للنـاس السـنّ   وعـال يقـول ل  

كذلك أو غيره؛ بل كان قوله مطلقاً، ولكن تلك الخيرية مشروطة 
 صَـالحا  وعملَ آمن من وأَما{باإليمان والتقوى والعمل الصـالح  

نَى فَلَهسزَاء الْح٣(}ج(.  
                                                 

  .١٤٨البقرة:  }أمة وسطاً  جعلناكمو{إشارة إلى قوله تعالى )١(
  .١١٠آل عمران:  )٢(
 .٨٨الكهف:  )٣(
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 تَفَرقُواْ واذْكُرواْ الَو اللَّه جميعا بِحبلِ واعتَصمواْ{وقال تعالى: 
 قُلُـوبِكُم فَأَصْـبحتُم   بـين  فَأَلَّف أَعداء كُنتُم إِذْ اللَّه علَيكُم نِعمةَ

هتمانًا بِنِعق هو الطريق  .)٤(}إِخْوفاالعتصام بحبل اهللا وعدم التفر
  األسلم لكي يصبح الجميع إخوة بنعمة اهللا جل وعال. 

  بین المسلمین  أسباب الفرقة

ووحــد  ’اتها رســول اهللاتولكـن هــذه األمـة التــي جمــع شـ   
متفرقاتها على رسالة اإلسالم والحب واإلخـاء والوئـام، فانطلقـت    
ليشع نورها وتتسع فـي أرجـاء العـالم شـرقاً وغربـاً لتحمـل الخيـر        
والنور الى البشرية جمعاء، نراها اليوم تتناحر وتتصارع فيمـا بينهـا   

عضـده أعـداء    یمي المتماسك والقوي قـد فـتَّ فـ   فالجسد اإلسال
ــأ أواره بســبب     ــوره وانطف ــه، فخمــد ن اإلســالم وزرعــوا الفــتن في
الطائفية والعرقية وغيرها من ألوان الفتن؛ ولعل تشخيص داء هـذه  

  الفتن يكمن في أربعة أمور:
لـذي انتشـر بـين    التعصب المذهبي والطـائفي المقيـت ا   األول:

ث تجسد في إلقـاء الـتهم الباطلـة ورمـي     بحي المذاهب اإلسالمية،
                                                 

   .١٠٣آل عمران:  )٤(
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، بقتل كـل مـن يخالفـه    )٥(والفتاوى الجاهزة ،المسلمين بالتكفير
في الرأي أو العقيدة، وخيـر مثـال علـى ذلـك القتـل علـى الهويـة        
وهدم األضرحة والقبور الئمة المسلمين، ال لذنب سوى أنهم من 

  أبناء طائفة معينة. 
العلــم ودرك وعــدم مــة الجهــل الــذي يســود هــذه األ الثــاني:

وعـدم فهمهـا فهمـاً صـحيحاً وموضـوعياً؛ لـذا       ، الحقائق اإلسالمية
حـاول المريـد    ولـئن  ،في معرفتهـا  وتخبطتجادتها  انحرفت عن

بيان أحقية مذهبه أو فكره أو ما يعتنقه إال ورمـي بـالكفر   للصالح 
  . وغير ذلك.والغلو 

ــث: ــامرة بالضــ    الثال ــوس ع ــتعمار النف ــدما رأى االس غائن عن
والــبغض فيمــا بــين المســلمين رأى أن المصــلحة تقتضــي تفريــق 

                                                 
وخذ مثاالً على ذلك: ما نجـده فـي موقـع المـنهج، لعثمـان بـن خميس/قسـم         )٥(

  الفتاوى.  
 ذكـر كفـار مـع    والعامـة العلماء  أمهم فقط الكفار  الشيعةهل علماء  :الفتوىنص 

  .شاء اْهللا إن مأجورين وناأفت والسنةالدليل من القرآن 
ومـا كُنَّـا   { :والدليل قوله تعـالى  ..ألنهم يعلمون الحق  ؛كفار الجواب: علماؤهم

   .}معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالً
كفر علماء الشيعة بال وجه حـق وبـال دليـل سـوى الـبغض والحقـد       أفتى بفالرجل 
هـا بأنـاس يوحـدون اهللا ويتشـهدون     استدل بأية ال عالقة وال ارتباط لثم  ليس إال،

  هناك الكثير ممن يسير على نهج هذا الرجل.لألسف نجد و الشهادتين.
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وحدة شمل المسلمين، وزرع الفتن بيـنهم، وخلـق أجـواء الفرقـة     
بين الطوائف، ونجح بامتيـاز بـاهر فـي هـذه المهمـة؛ ألن األرض      

والقتـل بــين األخ   الـبغض خصـبة للـزرع فيهـا، لـذا تـرى الحقـد و      
  .)٦(}إِخْوانًا بِنِعمته حتُمفَأَصْب{وكأن اآلية الشريفة  ،وأخيه

لم تمـر بسـماع المسـلمين ليـل نهـار، وأن ربـاط ال الـه إالّ اهللا         
ــول  ــد رس ــنقهم   ’محم ــوق ع ــذي يط ــة الصــلوات   ،ال وتمتم

الخمس التي ال زالت رطبة بين شفاههم، لم تجد لها الصدى فـي  
  .آذانهم

قاط وهذه النقطة هي المحور واألساس لما تقدم من الن الرابع:
السابقة أال وهي أن سبب ما تمر به األمة اإلسالمية هو عدم اتبـاع  

اتباعـاً صـحيحاً فوجـوب اتبـاع أقوالـه وأفعالـه        ’نبيها األكـرم 
وتقريراته بشكل متكامل هي من صـميم اإلسـالم وروحـه، وهـي     

  صمام األمان للبشرية بشكل عام.

  اآلیات القرآنیة الدالة على وجوب االتباع

  ’يم أوجب علـى اإلنسـان المسـلم اتبـاع نبيـه     والقران الكر
واالقتداء بسنته وطاعة أمـره، كمـا تؤكـد ذلـك اآليـات الشـريفة،       

                                                 
   .١٠٣آل عمران:  )٦(



  الفصل األول/ بحوث تمهيدية

 

  ١٥

 

  :على سبيل المثال نذكر منها
  .)٧(}اللَّه أَطَاع فَقَد الرسولَ يطعِ من{قوله تعالى:

 هـم  فَأُولَئـك  ويتَّقْه اللَّه ويخْشَ ورسولَه اللَّه ومن يطعِ{:وقوله 
زُون٨(}الْفَائ(.  

 وال الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعوا آمنُوا الَّذين أَيها يا{:وقولـه 
الَكُمملُوا أَعط٩(}.. تُب(.  

 ورسـوله  اللَّـه  إِلَـى  دعوا إِذَا الْمؤمنِين قَولَ كَان إِنَّما{ :وقولـه  
 كُمحـيـ  ل يأَنب مقُولُـوا  نَهنَا  يعـمنَـا  سأَطَعو  ـكلَئأُوو  ـمه 

ونحفْل١٠(}الْم(.  
 أَمرا ورسولُه اللَّه قَضَى إِذَا مؤمنَة وال لمؤمنٍ كَان وما{ وقولـه:  

 فَقَـد  ورسـولَه  اللَّه يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ يكُون لَهم أَن
  .)١١(}ضَالالً مبِينًا ضَلَّ

مقـرون بطاعتـه، وطاعتـه طاعـة هللا جـل       ’ومعلوم أن اتباعـه  
وعال، ولكن مع هذه األوامر اإللهية نجـد أن االخـتالف قـد وقـع     

                                                 
  .٨٠النساء: )٧(
  .٥٢النور: )٨(
   .٣٣محمد:)٩(
  .٥١النور: )١٠(
    .٣٦األحزاب: )١١(
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في أمته، وهو يعلم بـذلك، ويعلـم بمـا سـتؤول إليـه األمـور، فهـو        
الصادق األمين وهو الذي ال ينطـق عـن الهـوى إن هـو إال وحـي      

يعتقد المسلمون جميعاً السنّة والشيعة أن جميع مـا صـح   يوحى، و
  يجب األخذ به باعتباره وحياً يوحى إليه. ’عن النبي

  إذن لماذا االختالف؟   
إن السبب الرئيس هو مـا قـدمناه وهـو عـدم االلتـزام الصـحيح       

  واألخذ بأوامره ونواهيه. ’بسنّة نبيهم
  نشوء مدرستین  فكریتین

مدرسـتين لكـل منهمـا رؤيـة وفكـرة      مما أدى ذلك إلى بـروز  
  مختلفة عن األخرى.

أحدهما: تؤمن بأن التطبيـق الصـحيح الـذي يـتالءم مـع روح       
فهـم ممـن أذهـب عـنهم      ^الرسالة النبوية، متمثل بأهـل البيـت  

 إلـى الرجس وطهرهم تطهيراً، فهم المنبع الصافي لحمل الشـريعة  
أخـذت  وذلك لما فهموه من أدلـة ونصـوص    المجتمع اإلسالمي.

  بأعناقهم العتناق هذه المدرسة. 
والمدرسة األخرى: تؤمن بأن السـنّة الشـريفة المنبـع الصـحيح     

  لها هم الصحابة، ونظريتهم قائمة على عدالتهم جميعاً.  
فـي غايـة األهميـة؛     -أي عدالة جميع الصحابة -وهذه المسألة

إذ لها مسيس ارتباط بالعقيدة والفقـه؛ بـل والشـريعة بشـكل عـام؛      
أحـدثوا فـي اإلسـالم      -ونؤكد على كلمـة بعضـهم   -ن بعضهمأل
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  كما سيأتي. ’وغيروا وبدلوا سنّة رسول اهللا 
  النظریة السنّیة بین منعطفین

وهذا األمر كان ملتفتاً إليه العالم السـعودي حسـن بـن فرحـان     
  المالكي، (األستاذ التربوي في جامعة الرياض) حيث قال: 

ية في األمر بالمعروف والنهي عن السنّمن هنا اختلت النظرية > 
المنكر وأصبح علماء السنة المتأخرون محتارين في الحكم علـى  

فإن حكموا علـيهم بالبدعـة    ،حركة الحسين وابن الزبير وأمثالهم
  وقعوا في تناقض إذ هم يزعمون أن الصحابي ال تصدر منه بدعة!!
و وإن حكموا لهم بالصـواب اصـطدموا بالسياسـة األمويـة أ    

  .)١٢(<السياسات الالحقة التي كرست الفتاوى األموية
إذن هناك اختالل فـي هـذه النظريـة برمتهـا، وقـد سـاهم هـذا        

 ،الخلل في خلق وإيجاد الخـالف الكبيـر بـين طوائـف المسـلمين     
وترك أثراً كبيراً في الفقه والعقيدة وغير ذلك، السـيما فـي ركـن    

روف والنهـي عـن   وهـو األمـر بـالمع   أال مهم من أركـان الشـريعة   
  .، كما تقدم من قول األستاذ ابن فرحان المالكيالمنكر

                                                 
, فصـل, الدولـة األمويـة وآثارهـا علـى      ٧٦ -٧٥قراءة في كتب العقائد: ص  )١٢(
لم والفكر. الناشـر: مركـز الدراسـات اإلسـالمية، المملكـة األردنيـة الهاشـمية,        الع
  هـ..١٤٢١، ١ط
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عدالـة   -المهمـة إذن ال بد من تسليط الضوء على هذه المسألة 
وعدم إغفالها وبحثها بحثـاً دقيقـاً عميقـاً، بمعنـى      -جميع الصحابة

فجاء تعـديلهم   @أن الصحابة هل التزموا واتبعوا أوامر رسول اهللا 
ال يمكـن أن نضـعهم فـي مجهـر وميـزان العدالـة       ف ،منه جل وعال

أم أنهـم فـوق الشـبهات     ،لنميز الصالح والطيب عن غيـره  ؛اإللهية
بأفعـالهم وأقـوالهم؛    بد من تقديسهم، ومن ثـم عـدم الخـدش   وال

من الخطـأ والزلـل بمقتضـى اآليـات والروايـات       نألنهم معصومو
اللية لكـل  التي تقال لنا وتبث علينا وتؤول بحسب الرؤيـة االسـتد  

  فريق. 
إذن فالسؤال الجوهري الذي يجب أن نجد له اإلجابة الشـافية  

الصـحابة وعـدالتهم   والوافية ونقتنع به، ونقنع اآلخرين هـو مسـألة   
جميعاً؟ وما هي وجهة النظر الشيعية في هذا األمـر ؟ ولمـاذا هـذه    

  الهجمة الشرسة على مذهب أهل البيت عليهم السالم.
إن شـاء اهللا   -ار الهادئ والهـادف والبنّـاء   فمن خالل هذا الحو

فلكي نبحث عن سنجد اإلجابة على هذه األسئلة وغيرها،  -تعالى
البد في المرتبة األولى أن  ،الوحدة اإلسالمية الصادقة والصحيحة

ــالف   ــاط الخ ــل نق ــين     ،نح ــر ب ــات النظ ــي وجه وان نتصــارح ف
، السيما ندفع ما وقع من شبهات بين الفريقين المدرستين، وبذلك
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  . ما اتهمنا به من تكفير وسب للصحابة وغيرها من التهم الباطلة
، وإن اختلفت نفتح قلوبنا وصدورنا لتقبل أحدنا لآلخر وعندها

 معالم كلتا المدرستين، فاالختالف ال يفسـد للـود قضـية، وبـذلك    
   إلى الحقيقة التي ينشدها طالبها.نصل 

*   *   *
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  خطة البحث

  على خمسة فصول وهي كالتالي:ا األساسية ترتكز خطة بحثن 
بحوث تمهيدية، وذلك من خـالل مقدمـة وبيـان خطـة      :األول

  البحث والهدف منه.
، وذلـك مـن   عدالـة الصـحابة بـين اإلفـراط والتفـريط      والثاني:

األدلـة التـي فرضـت لعدالـة جميـع الصـحابة       بيان ومناقشـة  خالل 
 التي يـؤمن  علمي وموضوعي ووفق الرؤية فجاء على شكل حوار

فتارة يكون الجـواب   -من باب قاعدة اإللزام  - بها الطرف اآلخر
حالً وتـارة بـالنقض وأخـرى بالنقـل والعقـل والقـرائن والشـواهد        
ــك األمــور لتكــون اإلجابــة    التأريخيــة والروائيــة، فــدمجنا بــين تل

  محكمة ومتينة ومتقنة. 
أضف إلى ذلك كان خطابنا وفق منهجهم ورؤيـتهم فـي علـم    

جرح والتعديل، فترجمنا لـبعض الصـحابة مـن الكتـب المعتبـرة      ال
واالسـتيعاب   ،كاإلصابة في معرفة الصحابة البن حجر العسـقالني 

 وسـير أعـالم النـبالء للـذهبي     ،في معرفة األصحاب البن عبد البر
. لتكــون ا مــن المصــادر مــن المصـادر والمراجــع المعتبــرة وغيرهـ 
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يمكـن الخـدش أو التشـكيك     أدلتنا موثقة بهذه الشهادات التي ال
، ثم ذكرنا اآليات الدالة على ذم بعض الصحابة، وأيدنا ذلـك  فيها

بأقوال علماء السنة الذامة لبعضهم، ثم عطفنا البحث حول حديث 
  الحوض المشهور.

، رأي المدرسـة الشـيعية  ، ذكرنا فيه اعتدال و وسطية والثالث:
ومن ثم وقفنا مـع   ،أقوال بعض علماء السنة المطابق لرأي الشيعةو

  والجواب عنها.الدكتور الغامدي  شبهات طرحها
 أن فبعـد التشيع ومرجعية أهل البيـت علـيهم السـالم،     والرابع:

 ،المهمـة  طرحنا وسطية واعتدال مذهب التشيع فـي هـذه المسـألة   
من الالزم والواجب أن نتحدث حول مرجعية هذا المذهب،  رأينا

هـو المرجـع لهـا ومـن أيـن       ومـن ؟فهذه الوسطية من هـم دعاتهـا   
 ؛ المرجعية هي األولى في اإلتبـاع   وكذلك لبيان أن هذه ورثوها؟

التـي  بـين الفـريقين   وذلك من خالل طرحنا للنصـوص الصـحيحة   
ــك النصــوص      ــن تل ــاهرة، وم ــالعترة الط ــك ب ــى التمس ــارت إل أش

م دوحــديث عــ والســفينة واألحاديــث، حــديث الثقلــين والغــدير
ــيهم والتقصــير   ــدم عل ــواالة،     التق ــداء والم ــديث اإلقت ــنهم وح ع

 وحديث نفي التحريف عن الـدين،  وحديث األمان ألهل األرض
   ..وغيرها
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ــامس: ــين المســلمين  والخ فبعــد أن أكــدنا ، آفــاق الوحــدة ب
 ؛علــيهم الســالم وأن الشــيعة اقتفــت أثــرهم  مرجعيــة أهــل البيــت

انتقلنا إلى آفاق الوحدة التـي تـدعوا    للنصوص الملزمة في ذلك، 
 برغم االختالف بين معالم المدرسـتين،  لها هذه المرجعية اإللهية،

والسـنة   الكـريم  تنوع مفهوم الوحدة في القرآنمن خالل طرحنا ل
ــان ، ثــم الشــريفة ــا إلــى بي ــق الوحــدة   انتقلن ــادئ وأســس تحقي مب
علـى   يثنـون  الـذين  علمـاء السـنة  ، ووثقنـا ذلـك بـأقوال    اإلسالمية

ميثـاق  عطفنا البحث وختمنـاه حـول   مذهب الشيعة والتعبد به، ثم 
. وهـذا الميثـاق يعتبـر شـهادة     علي عليه السـالم  اإلمامالوحدة عند 

    تقريبية بين المسلمين بكل طوائفهم وأعراقهم.
*     *     *



  الفصل األول/ بحوث تمهيدية

 

  ٢٣

 

  
  الھدف من البحث

مفتراة ال واقـع  من تهم ورد هدفنا من البحث هو بيان ودفع ما  
عدالــة جميــع  - لمســألةهــذه اوتشــنيع وتكفيــر الســيما فــي  لهــا،

التــي وظّفوهــا إلثــارة األحقــاد والعصــبيات المذهبيــة   -الصــحابة
وتعبئة أهـل السـنة علـى مـذهب اإلماميـة اإلثنـا عشـرية، ليخلقـوا         

  بذلك الحواجز النفسية والنعرات الطائفية بين المسلمين.
ولكن مهما فعلـوا فـان الحقيقـة ال يمكـن أن تغيـب أو تشـوه        

فمسألة الصحابة ووجوب اتبـاعهم للنبـي    ،ظمهابسبك العبارات ون
البد أن نخضعها للقانون اإللهي الرباني وهو (التقوى  ’األكرم

  والعمل الصالح) فهذه هي المرجعية الربانية لهذا األمر المهم. 
ــزان      ــذا المي ــي تعطــي ه ــة الت ــات الكريم ــي اآلي ــا ف ــو تأملن ول

  والضابطة في قبول األعمال.
  .)١٣(}اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحون اْواتَّقُو:{قال تعالى

  .)١٤(}اللَّه مع الْمتَّقين أَن اللَّه واعلَمواْ واتَّقُواْ{وقال تعالى:
 اللَّــه شَــديد أَن اللَّــه واعلَمــواْ واتَّقُــواْ{وقــول تعــالى:

                                                 
 .١٨٩البقرة:  )١٣(
 .١٩٤البقرة:  )١٤(
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  .)١٥(}الْعقَابِ
 أَنَّكُـم  اللَّـه واعلَمـواْ   َألنفُسكُم واتَّقُـواْ  وقَدمواْ{وقول تعالى:

الَقُوهشِّرِ مبو نِينمؤ١٦(}الْم(.  
من التقـوى والعمـل   .فتزودوا.يقول اإلمام الباقر عليه السـالم:>  

الصالح فإنه ال يصل إلى اهللا من إعمال العباد إال ما خلـص منهـا   
  . )١٧(<وال يتقبل اهللا إال من المتقين

يـزان والضـابطة فـي قبـول     إذن فالتقوى هي الفيصـل وهـي الم  
  عمل اإلنسان أو في صالحه وعدمه. 

والعدالــة وكــل أمــر يــرتبط بتكليــف وعليــه فمفهــوم الصــحبة 
  لتلك القاعدة التي المناص وال مفر منها.اإلنسان البد أن يخضع 

ــذلك سيتضــح مــن خــالل هــذه القاعــدة اعتــدال ووســطية    وب
لة وغيرها مـن  مذهب اإلمامية فال إفراط وال تفريط في هذه المسأ

  .كما سيأتي تفصيل ذلك المسائل
عدالـة   -ولهذا السبب جاء عنـوان هـذا الكتـاب بهـذه الصـيغة     

فـالواقع والتـأريخ يحـدثنا بأشـياء      -الصحابة بين القداسـة والواقـع  

                                                 
 .١٩٦البقرة:  )١٥(
  .٢٢٣البقرة:  )١٦(
  .٤٢٢ص٣الكليني، أصول الكافي: ج )١٧(
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البد أن ندقق ونمحص فيها ونخضعها لميزان العقل ومن ثم ننطق 
ننا سوف ندفع بالحكم عليها. وهو بنفس الوقت حوار للتقريب؛ أل

، وكـذلك نبـين   الصـحة ما اتهمنا به من افتراءات ال نصيب لها من 
وجهة النظر الشيعية فـي هـذه المسـألة ونبـين كـذلك أيضـاً نقـاط        

  االشتراك واألسس التي تجمع الطائفتين كأمة مسلمة واحدة.  
  كلمة قبل ولوج البحث 

لـة  هناك من يتهم الشيعة بـأنهم يكّفـرون جميـع الصـحابة اال ث    
قليلة جداً، وهذا ادعاء البد أن نزيله من أذهان قائليه أوالً، ونثبـث  
الحقيقة من خالل الدليل ليسفر الحق أمام من يطلبه ثانياً، وهذا ما 

  سيثبته البحث إن شاء اهللا تعالى، ولكن قبل ذلك نقول:
إن آيات الذكر الحكيم طافحة بالمدح للصحابة األجالء ممن 

واألحاديث التي التقل شأناً عن تلـك   ’هللا وللرسول واأخلص
اآليات المباركات، فكيف والحال هذه أن تَقصُر الشيعة كالمهـم  
على نفـر قليـل مـن الثنـاء علـيهم، وكيـف نصـور نجـاح الرسـول          
الخاتم في دعوته التي انتشرت في شرق األرض وغربهـا؛ فكيـف   

ثـة  يجوز لمسلم أن يدعي أنه لم يثبت على اإلسالم بعد مـرور ثال 
  وعشرون عاماً من الدعوة إال ثالثة أو سبعة عشر نفر.

نعتقد إنّ هذا اإلعاء عار عـن الصـحة تمامـاً، وهـو مـن مختلقـات       
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أعداء الشيعة، وغرضهم هو إثارة المسلمين ضد أبناء هـذا المـذهب؛   
  اإلخوة بين الفريقين. لتمزيق الوحدة اإلسالمية، وفصم عرى

ين آمنـوا برسـالة النبـي    فلو دقق المنصف وأحصـى عـدد الـذ    
في عصره وبذلوا وضحوا بأنفسـهم ألجـل االسـالم،     ’األكرم

   .)١٨(لما اُتهم الشيعة بهذه التهمة الباطلة
ــددهم كــان يتجــاوز      ــو هاشــم فع ــك: بن ــى ذل ــاالً عل وخــذ مث
العشرات، وكذلك الذين استشهدوا في واقعة بدر واُحد والخندق 

دهم يتجـاوز المئـآت؛ بـل    وسائر غزواته صلى اهللا عليه وآله، فعـد 
  لعله يتجاوز اآلالف.

وهناك نماذج كانوا مشروع فداء للتضحية بكـل غـال ونفـيس    
من أجل عقيدته وآيمانه بالرسول والرسالة،وخير مثال على ذلك: 

يخاطبهم بخطابـه المشـهور    ’ياسر الذين كان رسول اهللا آل
 آل ياسـر إن  صـبراً >:وهم يتلوعون العذاب تحت سياط التعـذيب 

                                                 
 قثـ وقـد و ، @صحابياً، في أصحاب النبـي   ٤٨٨الطوسي في رجاله  الشيخ ذكر )١٨(

صحابياً في أصحاب أميـر المـؤمنين وقـد وثّـق مـنهم       ٤٣٦صحابياً، وذكر ١٧٦منهم 
  .في الجمل عليه السالممع علي  @صحابياً. من شهد من أصحاب النبي ١٨٧

كما روى أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: شهد مع علـي (عليـه السـالم) يـوم     
ب رسول اهللا (صـلى اهللا  الجمل ثمانون من أهل بدر، وألف وخمسمائة من أصحا

  .٤٠١ص ١جشرح األخبار: ،٧٢٦صطوسي: : العليه وآله). األمالي



  الفصل األول/ بحوث تمهيدية

 

  ٢٧

 

وجابر بن عبـد اهللا األنصـاري وحذيفـة بـن      .)١٩(<موعدكم الجنة
اليمان وسلمان الفارسي وأبو أيـوب األنصـاري وأبـو ذر الغفـاري     

ذو وخزيمـة  بـن التيهـان   بـو الهيـثم   اوعمرو بن الحمق الخزاعـي و 
وبريدة  المقداد بن األسودود بن سعيد بن العاص وخالالشهادتين 
وغيـرهم وغيـرهم   بن حنيف، سهل و عثمان بن حنيفو األسلمي
  الكثير. 

ولكن عندما تتكلم الشيعة حول هذا الموضـوع فهـم ينطلقـون    
من مبدأ عدم التقديس واالعتدال في الرأي وعدم اضفاء العصمة 

لـذا جـاءت أقـوال علمـاء     عليهم؛ بل تضعهم في ميـزان الشـريعة،   
  .الشيعة تؤكد هذا المعنى

  صحابة یمدح ال السید الشھید محمد باقر الصدر

إّن « :الســيد محمــد بــاقر الصــدر رحمــه اهللا تعــالى      قــال
الصــحابة بوصــفھم الطلیعــة المؤمنــة 
والمستنیرة كانوا أفضل وأصــلح بـذرة 

أّن تـاریخ  لنشوء أمـة رســالیّة، حّتـى

                                                 
 -الناشر: دار الكتـب العلميـة    ,١٦١ص١الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد: ج) ١٩(

    .بيروت
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اإلنسان لم یشــھد جـیالً عقائـدّیًا أروع 
وأنبل وأطھر من الجیــل الــذي أنشـأه 

وبالرغم من ذلك نجـد ، الرسول القائد
من الضـروري التسـلیم بوجـود اتجـاه 
یمیل إلى تقدیم االجتھـاد فـي تقـدیر 
المصلحة، واستنتاجھا من الظروف، على 

  .)٢٠(»التعبد بحرفیة النص الدیني 

                                                 
 .الناشر. مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ٧٦نشأة الشيعة والتشيع.ص) ٢٠(
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  یقتفي نفس األثرلشیخ السبحاني ا
مـن أكـابر علمـاء     وهـو  الشـيخ جعفـر السـبحاني    العالّمـة قال و

  ة: قدسوأساتذة الحوزة العلمية بقم الم
إّنھ من المستحیل أن یحـّب اإلنسـان «

وفي الوقت نفسـھ یـبغض مـن  ’النبيّ 
ى بنفسھ ونفیسھ في طریـق رسـالتھ، ضح  

واإلنسان العاقل ال یمكنھ أن یجمع فــي 
والـذي دعــا ، قلبھ حالتین متضـاّدتین

أھل السنّة إلى اّتھام الشـیعة بالســّب 
ھو اعتقادھم بعدالة الصحابة كّلھم من 

ثنــا والشـیعة اال أوّلھم إلـى آخــرھم،
بل إّن الصـحابة  ؛عشرّیة ال تعترف بذلك

والتابعین وغیرھم من تابعي التابعین 
عندھم في صّف واحد، وال ترى أّي مالزمــة 

، ’بین كون الرجل صحابیًّا رأى النبيّ 
وبین كونھ رجالً مثالیًّا یكـون القـدوة 
؛ واألسوة للمسلمین إلى یـوم القیامـة

بة كمصـیر بل تعتقـد أّن مصـیر الصـحا
ــيّ،  ــالح، والتق ــیھم: الص ــرین، ف اآلخ
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والمخلص، وفیھم: الطالح، والمنـافق، 
  .)٢١(»وتدّل على ذلك أمور كثیرة

على أّن ما نحن بصـدد بحثـھ « وقال أيضاً:
ــو  ــا ھ ــتھ ھن ــع (ودراس ــة جمی عدال

ــحابة ــن  )الص ــحابة، وإّن م ــّب الص ال س
المؤســف أّنــھ لــم یفــرق الــبعض بــین 

لـى اّتھـام المسألتین، وإّنمـا عمـد إ
ــى،  المخــالفین فــي المســألة األول

  واإلیقاع فیھم في غیر ما حق.
وفي الخاتمة نؤّكد علــى أّن الشـیعة 

 ’ال ترى احترام صحبة النبيّ  اإلمامیة
مانعــًا مــن مناقشــة أفعــال بعــض 

والحكم علیھا، وتعتقد بأّن  ’صحابتھ
معاشرة النبّي ال تكون سببًا للمصـونیّة 

.. على أّن .عمرمن المعاصي إلى آخر ال
موقف الشیعة، في ھذا المجــال ینطلــق 
ــث  ــة، واألحادی ــن اآلیــات القرآنّی م

                                                 
 .١٥٥ت: رسائل ومقاالجعفر السبحاني،  )٢١(
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الصحیحة، والتاریخ القطعـي، والعقــل 
  .)٢٢(»المحاید الحصیف

ــي    ــرة النب ــاقش     ’إذن معاش ــن أن نن ــع م ــحبته ال تمن وص
ونحاور في بعض أفعال الصحابة، فليس الصـحبة فقـط تخلـق لنـا     

البحث عن الميزان والضابطة التي علـى   هذه القداسة؛ بل البد من
  أساسها نقيم عمل اإلنسان، فالمعاشرة وحدها ال تكفي لذلك.  

والشيعة تنطلق من هذا المفهوم مستندين على فهمهـم لآليـات   
  القرآنية والروايات والتاريخ والعقل.

ــتهم   ــيأتي الكـــالم حـــول رأي المدرســـة اإلماميـــة وأئمـ وسـ
علـى   يهذا اإلدعاء باطل وال ينطل وعلمائهم في هذا الصدد، إذن

  العقول التي تنشد الحق والحقيقة.
*     *     *

                                                 
 .٢٩٨: على ضوء مدرسة أهل البيت العقيدة اإلسالميةجعفر السبحاني، ) ٢٢(
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الثاني/ عدالة الصحابة بين ا  فراط  فصلال
  والتفريط

   إلى البحث مدخل
يعـد مـن الخطـوط الحمـراء      عدالة جميع الصحابةإن موضوع 

ة ـ السـيما الفكـر    أهل السن اإخواننالتي ال يمكن المساس بها عند 
ـ بل وظّفـت هـذه القضـية واسـتثمرت فـي تصـفية       الوهابي حصراً

الخصوم أو التشكيك في عقائـدهم أو كتـبهم أو التضـييق علـيهم     
  .)٢٣(دون النظر إلى حججهم وأدلتهم

لذا فإن كل مـن ينـاقش فـي عدالـة الصـحابة أو يسـتفهم عـن        
فيهـا، كـان مـورداً     األحداث التاريخية التـي كـان لهـم دور كبيـر    

للطعــن والتهمــة، وهــذا الكــالم بالنســبة لمــن هــو علــى مــذهبهم؛ 
فكيف الحال بمن هو على مذهب أهـل البيـت^ الـذين يـرون     
أن الصــحبة وعدالــة الصــحابة خاضــعة لميــزان اإليمــان والعدالــة  
والتقوى، ولعل من ناقش في علم بعض آحاد الصحابة فضالً عـن  

أفعالهم وأقوالهم حسب ما تقتضـيه  عدالتهم أو خطّأهم في بعض 
ــك كــاف فــي إخراجــه مــن   المقــاييس الدينيــة والعقليــة، فــإن ذل

  اإليمان إلى الكفر ومن السنة إلى البدعة.
                                                 

، مركـز الدراسـات   ١٤حسن بـن فرحـان المـالكي، الصـحبة والصـحابة: ص      )٢٣(
  هـ.١٤٢٢، ١ط ةالتاريخية، المملكة األردنية الهاشمي
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   رأي المدرسة السنّیة في تعریف الصحابة 

  وننقل بعض من أقوال علمائهم:
  هـ)٦٧٦محي الدين النووي(ت/  -١

والمحـدثين كافـة   حيث نقل رأي البخاري وأحمد بن حنبـل   
فأمـا الصـحابي فكـل مسـلم رأى رسـول       >:على حد قوله، قـال 

ولو للحظة، هذا هو الصحيح في حده، وهو مذهب ابـن   |اهللا
  .)٢٤(<والمحدثين كافة صحيحهحنبل وأبي عبد اهللا البخاري في 

    هـ)٨٥٢الحافظ ابن حجر العسقالني(ت/ -٢
لـك: أن  وأصح ما وقفت عليه مـن ذ >:للصـحابة  تعريفه في قال

   .)٢٥(<على اإلسالم به ومات مؤمناً الصحابي من لقي النبي
  بقوله: التعريف هذا حجر ابن يشرح ثم

ومـن   ،فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته لـه أو قصـرت  >
ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولـو   ،روى عنه أو لم يرو

 ) يماناإل (لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمي. ويخرج بقيد 
                                                 

بيـروت. ط  -، دار الكتـاب العربـي   ٣٥ص ١النووي، شرح صحيح مسلم: ج  )٢٤(
  هـ. ١٤٠٧

. دار الكتـب  ١٥٨ص  ١ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصـحابة: ج  )٢٥(
  هـ.  ١٤١٥بيروت، ط  -العلمية 
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ولـو أسـلم بعـد ذلـك إذا لـم يجتمـع بـه مـرة          من لقيه كافراً
  .)٢٦(<أخرى
 لـم  أو جالسـه  سواء واحدة للحظة ولو ’النبي رأي من كل إذن

    .الصحبة دائرة عن يخرج ال اإلنسان فهذا يره، لم أو رآه يجالسه
 كـافر  وهـو  ’النبي ورأى لقي عمن إشارة فهو اإليمان قيد وأما
  .’النبي وفاة بعد أسلم وإن صحابياً يسمى فال

  المنافق ال یخرج عن تعریف ابن حجر

ــن      ــن حجــر م ــد خرجــه اب ــافق ق ــدعي: أن المن ــائالً ي ولعــل ق
  التعريف؛ ألنه قيده باإليمان ؟  

إن ابن حجر لم يدع ذلك؛ ألن قيد اإليمان كما قلنا هـو  نقول:
في قبال الكفر كما صرح هو بنفسـه بـذلك، فالكـافر الـذي أسـلم      

وإن رآه ال يصــح أن نطلــق عليــه لفــظ     ’فــاة النبــي  بعــد و
      الصحابي.

أضف إلى ذلك إن المنافق ال يخرج عن هذا التعريف إطالقاً؛ 
ألن المنافق هو مسلم ظـاهراً منـافق باطنـاً فـيحكم عليـه باإلسـالم       

                                                 
  . ١٥٨ص  ١ج ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة:)٢٦(
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  وهذا بديهي.
  :قال الفخر الرازي في تعريف المنافق

   .)٢٧(<هو المظهر لإليمان المبطن للكفر>
فإن المنافق هو الذي يستر كفره وينكـره بلسـانه   > قال أيضاً:و

  .)٢٨(<ومتى كان األمر كذلك لم يجز محاربته ومجاهدته
إذن فالباطن المطلع عليه هو اهللا جلّ وعـال، فهـو مسـلم منـافق     
باطناً وهـو ال ينكـر إسـالمه مطلقـاً؛ وإال كيـف نسـتطيع أن نصـفه        

المنافق  في هذا التعريفبالنفاق ما لم يكن كذلك، وعليه فيدخل 
يعم من روى عـن  ويعم البر والفاجر، فوالمؤمن بالمعنى األخص، 

يعم مـن عاشـر رسـول اهللا    ورسول اهللا ومن لم يرو عن رسول اهللا، 
ــه   ــم يالزم ــم يعاشــره ول ــه ومــن ل ألن المــراد والمقصــود  ؛والزم
ولذا يقولون بـأن مجـرد   ؛ والمطلوب هو مجرد االلتقاء برسول اهللا

، يكـون المنـافق صـحابياً   ف محققـة للصـحبة  | سـول اهللا رؤية ر
أنه قال في حق  |ويؤيدون هذا التعريف بما يروونه عن النبي

  المنافق المعروف: عبد اهللا بن أبي

                                                 
، دار النشــر: الكتــب ١١٥ص  ٣٢الفخــر الــرازي، تفســير الفخــر الــرازي: ج   )٢٧(

  .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط  -العلمية 
  . ١٣٤ص  ١٦المصدر السابق: ج  )٢٨(
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فيكـون   .)٢٩(<فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بـين أظهرنـا  >
  .هذا المنافق صحابياً

  تعريف ابن حجر محصور بالرؤية.إذن  
م في تعريف الصحابي، فيكفي في إضفاء إذن هذه هي أقواله

العصمة عليه هو كونه رأى النبي ولـو للحظـة واحـدة فقـط، كمـا      
  سيتضح في تعريف عدالتهم.

  في عدالة الصحابة علمائھم أقوال 

  الصحابة: عدالة في علمائهم بعض أقوال وننقل
    هـ) ٤٦٣ البغدادي(ت/ الخطيب -١

 عـن  وإخبـاره  لهـم  اهللا لبتعدي معلومة ثابتة الصحابة عدالةقال:>
  .)٣٠(<القرآن نص في لهم واختياره طهارتهم

    هـ)٧٤٨الذهبي(ت/ -٢
ــنھم « قــال: ــي  ّ ع ــحابة رض ــا الص وأّم

فبساطھم مطويّ، وإن جرى ما جــرى، وإن 
غلطوا كما غلط غیـرھم مـن الثقـات!! 

                                                 
 -آل البيـت^   مؤسسـة . الناشـر:  ٦٥ص  ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج  )٢٩(

  هـ١٤١٦قم، ط
الناشـر. دار الكتـاب   ، ٦٤الخطيب البغدادي، الكفايـة فـي علـم الروايـة: ص     )٣٠(

  هـ.  ١٤٠٥بيروت، ط  -العربي 
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فما یكاد یسلم أحد من الغلــط ولكّنــھ 
ــى  ــدًا! إذ عل ــّر أب ــادر ال یض ــط ن غل

وقبول ما نقلوا العمل، وبــھ عدالتھم 
  .)٣١( »ندین  ّ تعالى

  هـ)٨٥٢العسقالني(ت/ حجر ابن الحافظ -٣
اتفق أھل السنة علـى أن الجمیـع >قال:

عدول ولم یخالف في ذلك إال شـذوذ مــن 
وال یحتاج أحد منھم مـع ..، المبتدعة.

دیل   لــھ إلــى تعــدیل أحــد مــن عــت
  .)٣٢(<الخلق

حكم علـى كـل مـن ينـتقص مـن      ثم جاء أبو زرعـة لينطـق بـال   
  بالزندقة والخروج من الدين. @أصحاب رسول اهللا

مـن أصـحاب رسـول     إذا رأيت الرجل ينـتقص أحـداً  >:قال 
فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول حق، والقرآن حـق،  | اهللا

وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينـا كلـه الصـحابة، وهـؤالء     
                                                 

عـن الـذهبي فـي     ٣٤٢ص أضـواء علـى السـنّة المحمديـة:     محمود أبو رية، ) ٣١(
 .رسالته التي ألّفها في الرواة الثقات

، دار الكتـب  ١٣١ص  ١ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصـحابة: ج  )٣٢(
  هـ. ١٤١٥بيروت، ط -العلمية 
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كتاب والسنة، والجرح بهـم  يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ال
  .)٣٣(<أولى وهم زنادقة

نحـن ال نختلـف ونـدين الـذي ينـتقص مـن أصـحاب         نقول:
ــول اهللا ــر       ’رس ــيهم أمي ــي عل ــم يثن ــة، أل ــذه الرؤي ــابق ه ونط
 إذا ذكر اهللا هملت أعينهم حتـى تبـلّ  بأنهم  :>بقوله ×المؤمنين

مـن   جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصـف خوفـاً  
كمـا سـنوافيك بـه فـي طيـات هـذا        .)٣٤(<قاب ورجاء الثوابالع

ــف أحــدهما عــن   البحــث، ولكــن هنــاك منهجــان ورؤيتــان تختل
األخرى، فهناك من يرى الصحبة ولـو للحظـة واحـدة كافيـة فـي      
عدالتـه فهــو يســتحق نعــيم الــدنيا واآلخــرة بهــذه النظــرة الواحــدة  

علـى  وهناك من ينـاقش فـي هـذا األمـر مسـتنداً       ،’لرسول اهللا
األدلة العلمية التي تغاير المنهج األول وتختلف عن الرؤية القائلـة  
بعدالة جميع الصحابة، وهذا حق مشـروع لمـا يترتـب علـى ذلـك      

    .من أحكام دينية وعقدية
ــه     ــتندون إلي ــون ويس ــا يتكئ ــم م ــن أه ــتش ع ــد أن نف   إذن الب

                                                 
  .١٦٣ص  ١المصدر السابق: ج )٣٣(
  .إيران -قم الناشر: دار الذخائر،، ١٩٠ص١محمد عبدة، نهج البالغة: ج )٣٤(
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  .لجميع الصحابةمن األدلة التي تعطي العصمة والحصانة  
    *     * *  



 

 

  أدلة عدالة  جمیع الصحابة مع مناقشتھا

ذكر الدكتور محمد بـن عبـد اهللا الـوهيبي فـي كتابـه ( اعتقـاد       
، مجموعـة مـن اآليـات القرآنيـة     )٣٥( أهل السنة فـي الصـحابة)  

واألحاديث الشريفة ليثبت من خاللها عدالة جميـع الصـحابة، بـل    
رأى  اعتبرها من ضروريات الدين، ولو كان هـذا الصـحابي ممـن   

النبي األكرم ولـو للحظـة مـا فتعطـى لـه الحصـانة، وال يمكـن أن        
يتكلم في أفعالـه وأقوالـه مهمـا كـان ذلـك الفعـل أو القـول ، ألن        
القرآن والسنة الشريفة قد أضفت عليهم لوناً مـن القداسـة حسـب    

مما سطره في هذه المقالـة . وسـوف نشـرع بطـرح تلـك       هما نفهم
  الموازين العلمية والموضوعية.   األدلة ومن ثم مناقشتها وفق

ممـا   من مسـائل العقيـدة القطعيـة، أو    هيعدالة الصحابة قال:> 
ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة  .)٣٦(هو معلوم من الدين بالضرورة

   . من الكتاب والسنة
                                                 

. ١٩ -٩بـن عبـد اهللا الـوهيبي، اعتقــاد أهـل السـنة فـي الصــحابة: ص       محمـد  )٣٥(
  لندن . -، المنتدى اإلسالمي١٣سلسلة تصدر عن مجلة البيان، العدد 

، وسـيثبث  ونحن نتفق معكم وال شك في ذلك، ولكـن لـيس لكـل الصـحابة    )٣٦(
  .البحث هذا األمر بإذن اهللا تعالى
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  باآلیات القرآنیة  االستدالل
  اآلية األولى:
نِين إِذْ يبايِعونَك تَحـتَ  لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤم{ :قوله تعالى

الشَّجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزَلَ السكينَةَ علَـيهِم وأَثَـابهم فَتْحـا    
  .١٨الفتح:  }قَرِيبا
 <وأربعمائـة  كنـا ألفـاً  > قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما: 

حـديث   ـ   ةباب عزوة الحديبيـ  ـصحيح البخاري: كتاب المغازي 
  طبعة الريان. ،٥٠٧ص ٧جفتح الباري:  ،٤١٥٤

فهذه اآلية ظاهرة الداللة على تزكية اهللا لهـم، تزكيـة ال يخبـر    
وهي تزكية بواطنهم وما فـي قلـوبهم،    ،بها، وال يقدر عليها إال اهللا

عنـه  ومن هنا رضي<عنه تعالى ال يمكـن موتـه علـى     ومن رضي
فال يقع الرضا منه تعالى إال  ،سالمالكفر؛ ألن العبرة بالوفاة على اإل
  .٣١٦الصواعق المحرقة: ص < على من علم موته على اإلسالم

ــول          ــن ق ــلم م ــحيح مس ــي ص ــت ف ــا ثب ــذا م ــد ه ــا يؤك ومم
ال يدخل النـار إن شـاء اهللا مـن أصـحاب     >:|اهللا رسول

كتاب فضائل  صحيح مسلم: <الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتها
  .  ٢٤٩٦حديث ، ب الشجرة...الصحابة، باب من فضائل أصحا

   قال ابن تيمية:
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  ٤٥

 

والرضا من اهللا صفة قديمة، فال يرضى إال عن عبـد علـم أن   >
ومن رضي اهللا عنه لم يسخط عليـه   - يوافيه على موجبات الرضا

عنه فإنه من أهـل الجنـة،    فكل من أخبر اهللا عنه أنه رضي - أبداً
نه يذكر ذلك في وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح؛ فإ

فلو علم أنه يتعقب ذلك بما سخط  ،معرض الثناء عليه والمدح له
 ،٥٧٢صالصـارم المسـلول:   < الرب لـم يكـن مـن أهـل ذلـك     

تعليق: محمد محيـي الـدين    ،طبعة دار الكتب العلمية ،٥٧٣وص
  عبد الحميد.

  المناقشة:
  الجواب من أوجه:

  أوالً: الجزاء ال يعني أبدية الرضا اإللهي.
نتفق معكم أن هذه البيعة العظيمة كان جزاؤها رضـى اهللا   نحن

جلّ وعال؛ ولكن السؤال الذي يفرضه العقل هـو: هـل هـذا يعنـي     
أبدية الرضى حتى لو صدر من أحدهم ما يوجب غضب المـولى  

  جل وعال؟
  ثانياً: حالة الرضا مقرونة بالثبات وعدم النكث. 

ال حيـث  نفس اآلية الشـريفة أعطـت الجـواب عـن هـذا السـؤ      
إِن الَّذين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّه فَوق أَيـديهِم  {قالت: 
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  اللَّـه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو هلَى نَفْسنكُثُ عا ين نَّكَثَ فَإِنَّمفَم
بعـدم النكـث    . فحالة الرضى مقرونـة )٣٧( }فَسيؤتيه أَجرا عظيما

والتبديل واالستمرار والوفاء بعهد اهللا؛ لذا جاء قـول المـولى جـلّ    
وأَوفُواْ بِعهد اللَّه إِذَا عاهـدتُّم والَ تَنقُضُـواْ اَأليمـان بعـد     {وعال: 

. فمن الوفاء هو عـدم الـنقض، والبـد مـن الثبـات      )٣٨(}تَوكيدها
  على الحق ونصرة الرسول |. 

وان اهللا وسكينته مختصة بالمبـايعين الموصـوفين بمـا    فرضإذن 
  .ذكرناه فقط، أما غيرهم فخارج عن ذلك

عــن  رواه البخــاريولـو تأملنــا بعقليــة اإلنســان المنصـف فيمــا   
لقيـت  > قـال:  ،عـن أبيـه   ،عن العالء بن المسيب ،محمد بن فضيل

البراء بن عازب رضي اللّه عنهما، فقلـت: طـوبى لـك صـحبت     
إنّك ال تدري  يته تحت الشجرة!! فقال: يا ابن أخالنبي| وبايع
  .)٣٩(<ما أحدثنا بعده

إذن البخاري يعترف كما عن البراء بـن عـازب أنهـم أحـدثوا     
بعده والروايـة فـي الصـحيح وال يمكـن أن نمـس سـندها؛ ألنهـم        

                                                 
  .١٠الفتح:  )٣٧(
  .٩١النحل:  )٣٨(
، كتاب المغازي باب غزوة الحديبية، ومقدمـة  ٦٥ص ٥جلبخاري: صحيح ا )٣٩(

  .٤٣٣صفتح الباري البن حجر: 
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ممــن جــاز القنطــرة. فكيــف يمكــن أن نقــول: إن ألفــاً وأربعمائــة 
  دثوا بعده. دخلوا في رضوان اهللا مع إنهم أح

قد اعترفت عائشـة أيضـاً   ف ولم تقتصر الروايات فقط عن البراء
كمــا روى  ’قبــل موتهــا بأنّهــا قــد أحــدثت بعــد رســول اللّــه 

ن تحدث اقالت عائشة وك> عن قيس بن أبي حازم، قـال:  ،الحاكم
وأبي بكـر فقالـت:   |  نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول اللّه

دثاً، ادفنـوني مـع أزواجـه،    ح |إنّي أحدثت بعد رسول اللّه
هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم         ،<فدفنت بالبقيع

  .)٤٠( يخرجاه
 عندما كان يهنئونـه سعيد الخدري  يأبوكذلك نجد الصحابي 

أخي إنّـك ال تـدري مـا    >قال:  برؤية رسول اللّه| وصحبته!!
  .)٤١(<أحدثنا بعده

  ثالثاً: سبب البيعة له مدخلية في تفسيرها.
وصول الخبر بمقتل ما هو سبب بيعة الرضوان أليس هو نسأل: 

                                                 
وصححه الذهبي أيضاً فـي تلخـيص    ٦ص ٤جالمستدرك على الصحيحين:  )٤٠(

، ترجمة عائشة، والمصنّف البـن  ٧٤ص ٨ج: الكبرى: الطبقات أنظرو، المستدرك
مســيرة عائشــة وطلحــة  طبعــة دار الفكــر، فــي، ٧٠٨ص ٨جأبــي شــيبة الكــوفي: 

 ٤ج، فــي هامشــه: وصــححه الحــاكم: ١٩٣ص ٢جوالزبيــر، وســير أعــالم النــبالء: 
  ، ووافقه الذهبي.٦ص

  ، ترجمة خلف بن خليفة.٦٣ ص ٣جاللّه بن عدي:  الكامل لعبد )٤١(
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عنـه إلـى    مبعوثـاً  |عثمان من قبـل المشـركين بعـد أن أرسـله    
 إلـى البيعـة علـى قتـال المشـركين      |قريش، فـدعا رسـول اهللا  

)٤٢(.  
فلو سلّمنا بأن الـذين كـانوا تحـت الشـجرة يشـملهم الرضـوان       

عـد هـذه   فكيف بالمشركين الذي أسلموا وأصبحوا من الصحابة ب
الواقعة، فهل يشملهم رضوان اهللا، وهـل يعقـل أن يكـون رضـوان     

  اهللا وسكينته شامالً للمبايعين وللمراد قتالهم في آن واحد؟
  رابعاً: عدم اجتماع الصحبة مع البغي.

في حـين أن   ؛إن هناك مصاديق ممن هم بايعوا تحت الشجرة 
عمـار  رسول اهللا| وصفهم بالبغاة، وخير مثال على ذلك قاتـل  

  ..فكيف تجتمع الصحبة مع البغي؟!)٤٣(بن ياسر
                                                 

 يالناشـر: مؤسسـة األعلمـ   ، ٢٧٩ص  ٢ابن جرير الطبري: تاريخ الطبـري، ج  )٤٢(
الناشـر: مكتبـة محمـد علـي     .٧٨٠ص  ٣النبويـة ج ، والسـيرة  بيـروت ، للمطبوعات

  مصر. -صبيح
: وقـال البخـاري  ، غادية الجهني يقال اسمه يسار سكن الشـام قاتل عمار هو:  )٤٣(

روى : وتبعه أبو حاتم وقـال ، الجهني له صحبة سمع من النبي صلى اهللا عليه وسلم
وقـال  ، وحـدث عـن عثمـان   ، يقـال لـه صـحبة   : وقال بن سميع، عنه كلثوم بن جبر

وقـال مسـلم فـي    ، وهو قاتل عمـار بـن ياسـر   : اكم أبو أحمد كما قال البخاريالح
< انظر: ابن حجر العسـقالني:  أبو الغادية يسار بن سبع قاتل عمار له صحبةالكنى: >

تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود،      ، ٢٥٩ص  ٧اإلصابة في تمييز الصحابة، ج 
هــ،   ١٤١٥، طبيـروت  - العلميـة  لناشـر: دار الكتـب  ، االشيخ علي محمـد معـوض  
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خامساً: الوفاة على اإلسالم مشـروط باإليمـان والرضـا     
  اإللهي. 

ومن رضي عنـه تعـالى ال   :>إن قول ابن حجر الهيتمي المكي 
مـردود؛   <يمكن موته على الكفر؛ ألن العبرة بالوفاة على اإلسـالم 

اإلسالم، وإنما رضـا هللا   وذلك ألنه ليست العبرة بمجرد الوفاة على
ــي      ــرتبط باإلســالم الحقيق ــه م ــواب علي ــب الث ــه وترت ــان ب واأليم
والواقعي، الذي يتنافى مع النفاق الذي صدر من بعضهم كما فـي  
خبر البراء بن عـازب المتقـدم. علمـاً أن هنـاك مـن المنـافقين قـد        
ماتوا علـى ظـاهر اإلسـالم، فهـل أن الرضـا اإللهـي تكـون دائرتـه         

  لهم؟ نعتقد أن العقل والفطرة السليمة تأبى ذلك.شاملةً 
مقيـد بحسـن العواقـب     |خطـاب الرسـول  سادساً: 

  وخواتيم األمور.
ال يدخل النـار إن شـاء اهللا مـن    :>إن قول مسلم في صـحيحه  

  كما تقدم.  <أصحاب الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتها
اء (إن شألن خطابه | ليس مطلقاً؛ فلو تأملنا بكلمـة   ؛مردود

تشعرنا بذلك؛ ألنه يعلم أن الرضى لـيس المقصـود منـه التأبيـد؛      اهللا)
                                                                                                

، تحقيق: د. عمر عبـد السـالم   ١٣٥ص  ٤وكذلك انظر: الذهبي: تاريخ اإلسالم، ج
  هـ.١٤٠٧تدمري، ط
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بل مشروط بحسن العواقب وخواتيم األمور، وهـو يعلـم علـم اليقـين     
أن هناك من دخل النفاق في قلبه، ويعلـم أن هنـاك بغـاة جفـاة، كمـا      
في قاتل عمار بن ياسر؛ فكيف بعـد ذلـك يقـول: إن رضـوانه شـامل      

  .الشجرة لجميع من كان تحت
  سابعاً: الرضا صفة فعل وليست أزلية قديمة

  :إن قول ابن تيمية
والرضا من اهللا صفة قديمة، فال يرضى إال عن عبـد علـم أن   >

  ... الخ<يوافيه على موجبات الرضا
مردود؛ وذلك ألن الرضا صفة فعـل، وليسـت هـي أزليـة قديمـة،      

ر الـرازي فـي   ثم أن هناك فرقاً بين صفة الذات والفعل، ذكرها الفخـ 
  تفسيره، قال:
   أن صفات الذات أزلية، وصفات الفعل ليست كذلك.>أحدها: 

وثانيها: أن صفات الذات ال يمكـن أن تصـدق نقائضـها فـي     
وثالثهـا: أن   شيء من األوقات، وصفات الفعـل ليسـت كـذلك.   

صفات الفعل أمور نسبية يعتبر في تحققهـا صـدور اآلثـار عـن     
  .)٤٤(<كذلك الفاعل، وصفات الذات ليست
  وقال ابن حجر العسقالني:

                                                 
  .٧٥ص  ٤الفخر الرازي، تفسير الرازي: ج  )٤٤(
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وال يرضى أي ال يشكره لهم وال يثيبهم عليه فعلى هذا فهـي  >
وقيل  ،مشروعا لهم وقيل معنى الرضا أنه ال يرضاه ديناً ،صفة فعل

وقيل اإلرادة تطلـق بـإزاء شـيئين إرادة     ،الرضا صفة وراء اإلرادة
وقيـل   ،أعلـم  تقدير وإرادة رضا والثانية أخص من األولـى واهللا 
  .)٤٥(<الرضا من اهللا إرادة الخير كما أن السخط إرادة الشر

ثم إن فعل المولى جلّ وعال على قسمين تكـويني وتشـريعي،   
وعلى هذا يكون الرضا أيضاً تشريعي، وتكويني، والرضا في هذه 
اآلية تشريعي وهذا واضح، فـإذا كـان كـذلك، فـاألمر التشـريعي      

من اعتقاده وعملـه فـإذا كـان االعتقـاد     يكون معلقاً لتكليف العبد 
والعمل مخالفاً للتشـريع فالرضـا يكـون مـن سـنخ العمـل، فهنـاك        

  سنخية بين األمرين والجزاء مترتب عليه.
  :قال السيد الطباطبائي رحمه اهللا 
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ { قوله تعالى:>

الرضا هيئة تطرأ على النفس من تلقي ما يالئمهـا   ،)٤٦(}الشَّجرة
وتقبله من غير دفع، ويقابله السخط، وإذا نسب إلـى اهللا سـبحانه   
كان المراد اإلثابة والجزاء الحسـن دون الهيئـة الطارئـة والصـفة     

                                                 
ــاري: ج    )٤٥( ــتح الب ــن حجــر العســقالني، ف ــة ، ٣٥٠ص ١١اب الناشــر: دار المعرف

  .بيروتـ للطباعة والنشر 
  .١٨ الفتح: )٤٦(
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العارضة الحادثة الستحالة ذلك عليه تعالى: فرضاه سـبحانه مـن   
اه تعـالى عـن أمـر مـن     فرض صفات الفعل ال من صفات الذات.

األمور مالئمة فعله تعالى لـه، وإذ كـان فعلـه قسـمين تكـويني      
إلى تكويني وتشريعي فكل أمـر   وتشريعي انقسم الرضا منه أيضاً

 تكويني وهو الذي أراد اهللا وأوجده فهو مرضي له رضـا تكوينيـاً  
لما أوجـده، وكـل    بمعنى كون فعله وهو إيجاده عن مشية مالئماً

وهو الذي تعلق به التكليـف مـن اعتقـاد أو عمـل      أمر تشريعي
بمعنـى   تشـريعياً  والعمل الصالح فهو مرضي لـه رضـاً   كاإليمان

وأما ما يقابل هذه األمور المـأمور بهـا   ، مالءمة تشريعه للمأتي به
مما تعلق به نهي فال يتعلق بها رضى البتة لعدم مالءمـة التشـريع   

ن تَكْفُروا فَإِن اللَّـه غَنِـي   إِ{لها كالكفر والفسوق كما قال تعالى: 
الْكُفْر هادبعضَى لرال يو نكُماْ    {، وقـال:  ٧الزمر:  }عضَـوفَـإِن تَر

ينقمِ الْفَاسنِ الْقَوضَى عرالَ ي اللَّه فَإِن منْهوأن اهللا سبحانه  ،)١(}ع
 اإلنسـان علـى أن   ..،سبحانه على غناه من الناس ال يرضى لهـم. 

ر بالطبع مع أنه يعرف ربه بالفطرة وال يلبث عنـد االضـطرار   كفو

                                                 
  .٩٦التوبة )١(
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  .)١( <دون أن يرجع إليه فيسأله كشف ضره
إذن الرضا صفة فعل ال صفة ذات، وفعله سـبحانه ينقسـم إلـى    
تكويني وتشريعي، والتشريعي هو الذي تعلـق بـه تكليـف العبـاد،     
 من إيمان وعمل صالح، وليس بالضرورة أن تكون أعمـال العبـاد  

  كذلك. إذن قول ابن تيمية باطل وغير تام.
                                    *     *     *

                                                 
، كالم في معنـى الرضـا والسـخط،    ٢٤٢ص  ١٧الميزان: ج  الطباطبائي، تفسير )١(

 .قم -النشر اإلسالميالناشر: 
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  :اآلية الثانية
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ {قوله تعـالى:  

الً من اللَّـه ورِضْـوانًا   رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضْ
     اةرـي التَّـوف مـثَلُهم ـكذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيمس
ومثَلُهم في اِإلنجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزَره فَاسـتَغْلَظَ فَاسـتَوى   

م الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنُـوا  علَى سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهِ
  .٢٩سورة الفتح:  }اًوعملُوا الصَّالحات منْهم مغْفرةً وأَجرا عظيم

  :قال اإلمام مالك
 -رضي اهللا عنهم -بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة >

ريين فيمـا  الذين فتحوا الشام، يقولون: واهللا لهؤالء خير من الحوا
بلغنا. وصدقوا في ذلك؛ فـإن هـذه األمـة معظمـة فـي الكتـب       

وقد نوه اهللا  |ها وأفضلها أصحاب رسول اهللامالمتقدمة، وأعظ
ـ  لة واألخبـار المتداولـة؛   ـزتبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المن

ثم قال:  ،}ذَلك مثَلُهم في التَّوراة{ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: 
 } فَآزَره { ،أي فراخه }لُهم في اِإلنجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرج شَطْأَهومثَ{

فَاسـتَوى علَـى سـوقه    { ،أي: شب وطال }استَغْلَظَف{، أي: شده
 اعالـزُّر جِبعآزروه  |أي فكـذلك أصـحاب رسـول اهللا    }ي

وأيدوه ونصروه، فهو معهـم كالشـطء مـع الـزراع ليغـيظ بهـم       
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دار الكتـاب   بعـة ط ،٦ص ١: جعاب البن عبـد البـر  االستي<الكفار
 ٤جالعربي بحاشية اإلصابة، عن ابن القاسم. وتفسـير ابـن كثيـر:    

  .بيروت – دار المعرفةبعة ط ،٢٠٤ص
وهـذا الوصـف لجميـع الصـحابة عنـد      >:وقال ابن الجـوزي  

  .٢٠٤ص ٤جزاد المسير: < الجمهور
  

  المناقشة
  يرد على هذا االستدالل أمور:

رحمة والشدة على الكفار هما السـبب الموجـب   أوالً: ال
  للمغفرة واألجر.

إن اآلية الشريفة ركزت على صفة الرحمة بينهم والشدة علـى  
الكفار، وهذه القيود هي التـي أوجبـت المغفـرة واألجـر، فمـن ال      
يتصف بهذه األمور يكون خارجاً موضوعاً. ولـو تصـفحنا تـراجم    

أن عبـد الـرحمن بـن     -العلى سبيل المثـ  -بعض الصحابة لوجدنا
عــديس البلــوي هــو الــذي قتــل عثمــان بــن عفــان، علمــاً أن عبــد 
الرحمن البلوي هو من الذين بايعوا بيعة الرضوان، قال ابـن األثيـر   

عبد الرحمن بن عديس البلوي أميـر القـادمين مـن    >في تأريخه: 



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٥٦ 

 

  .)١(<مصر لقتل عثمان وكان ممن بايع النبي تحت الشجرة
 - وال يخفـى علـى عاقـل    - فواضـح   أبي سـفيان) (معاوية بن أما 

وقتـل فـي معركـة صـفين خيـار      × أمره حيث حـارب اإلمـام علـي   
الصحابة كعمار بـن ياسـر وخزيمـة ذي الشـهادتين وحجـر بـن عـدي        

  رضوان اهللا عليهم.
. قتـل طفلـين   )٢(الصحابي ( بسر بن أرطأة )وأيضا نجد أن 

صـاديق مـن   لعبيد اهللا بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب، فـإذن هـذه م       
الصــحابة ســلبت مــنهم الرحمــة فكيــف يمكــن تطبيــق اآليــة       

  .)٣(عليهم
  ثانياً: (من) تفيد التبعيض وليس البيان. 

ـ ... ِّوعد اللَّه الَّـذين آمنُـواْ   {إن اآلية الشريفة قالت:   }نْهم م
تبعيضية، فهي مقصورة على بعـض األصـحاب، ومـا قيـل      و(من)

  :إنها بيانية مدفوع بما يلي

                                                 
 -الناشـر: دار صـادر  . ٢٨٧ص  ٣ابن األثير الجزري، الكامـل فـي التـأريخ: ج     )١(

    .بيروت
بـن عـويمر بـن    بسر بن أرطاة ويقال بن أبي أرطاة واسمه عمـر  قال ابن حجر:  )٢(

، تقريـب  عمران القرشي العـامري مـن صـغار الصـحابة مـات سـنة سـت وثمـانين        
    .بيروتـ  الناشر: دار الكتب العلمية، ١٢٥ص ١التهذيب: ج 

  هـ.. ١٤١٢بيروت، ط  -، دار الجيل٨٩٥ص  ٣ابن عبد البر، االستيعاب: ج )٣(
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  .)٤(بأنها ال يمكن أن تدخل على الضمير مطلقاً -أ
حاصل ألن الذين لل لكان األمر تحصيالً (بيانية)لو كانت  -ب

مبينون ومخصوصون بالوصفية والمعيـة وهـم   | مع رسول اهللا
بـدليل أن ضـمير الجماعـة بعـدها     ؛ حسـب الـزعم   جميع الصحابة
م يشـترط  فلـ  أيضـاً  ، أضف على ذلك لو قلنا إنها بيانيـة يعود إليهم

رغم أنهـم بأسـرهم   الالقرآن الحكيم اإليمان والعمل الصالح على 
  حسب المدعى. مؤمنون وعاملون

ن فـي الواقـع   بيانية وجنس الصحابة بي) من(ثم لو اعتبرنا  -ج 
(وعـدهم اهللا مغفـرة   : فمن األولى أن يقـول جـلّ وعـال   الخارجي 

ـ وبما أنه لم يقل ذلك تبين أن  )عظيماً وأجراً هـي للتبعـيض    ن)(م
  وليس للبيان.

  ثالثاً: المنافقون ال يشملهم الوعد اإللهي.  
المنافقون كيف ندخلهم في دائـرة وعـد اهللا بـالمغفرة واألجـر     

وممـن  {في حين إن اآليات تشير لهم بصـراحة قـال جـل وعـال:     
درم ينَةدلِ الْمأَه نمو قُوننَافابِ مراَألع نلَكُم مولَى النِّفَاقِ حواْ ع

مهلَمنَع ننَح مهلَم٥(}الَ تَع( .  
                                                 

  .٣٠١ص  ١٨الطباطبائي، تفسير الميزان: ج  )٤(
  .١٠١التوبة:  )٥(
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فالمنافقون داخلون في جماعـة المـؤمنين حسـب الظـاهر؛ لـذا      
فإن اهللا جل ذكره في هذه اآلية نبه إلـى أن المغفـرة واألجـر هـي     
للبعض وهم المؤمنون حقاً، ومن نماذج هؤالء األصـحاب الـذين   

  اتصفوا بالنفاق: 
سعيد الخـدري   . روى البخاري عن أبي)٦(لخويصرة ذو ا -أ

وهـو يقسـم   | بينما نحن عند رسول اهللا: >قال ،رضي اهللا عنه
يـا   :فقـال  ،تمـيم  يوهو رجل من بن ،إذ أتاه ذو الخويصرة قسماً

قد خبـت   ،ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل :فقال ،رسول اهللا أعدل
ائذن لي فيـه  عمر يا رسول اهللا  :فقال ،وخسرت إن لم أكن أعدل

ن له أصحابا يحقر أحدكم صالته مع إف ،فقال دعه ،ضرب عنقهأف
ن القـرآن ال يجـاوز تـراقيهم    وصالتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤ

  .)٧(<يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
قزمان بن الحـرث. قاتـل فـي معركـة اُحـد قتـال األبطـال         -ب

د كمثـل فـالن، ولكـن    حيث قال المسلمون عنه: ما أجزأ عنـا أحـ  
قال إنـه إلـى النـار، ينقـل لنـا ابـن       ’ حينما ذُكر أمام رسول اهللا

                                                 
ذو الخويصرة التميمي ذكره بن األثير في ذكره ابن حجر في الصحابة، قال: > )٦(

  . ٣٤٣ص ٢< اإلصابة في تمييز الصحابة: ج الصحابة
  .١٧٩ص  ٤البخاري، صحيح البخاري: ج  )٧(
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فلما كان >قصته بعد أن أدرجه في الصحابة، قـال: العسقالني حجر 
فقتـل سـتة أو سـبعة حتـى أصـابته       شـديداً  يوم أحد قاتل قتاالً

جنـة مـن    :قـال  ،فقيل له هنيئا لك بالجنة يا أبا الغيداق ،الجراحة
  .)٨(<ال على األحسابإواهللا ما قاتلنا حرمل 

  تناقض ابن حجر العسقالني

غريب من ابن حجر هـذا التنـاقض كيـف يكـون صـحابياً ومنافقـاً       
ونفس ابـن حجـر يعتـرف فـي كتابـه      ومن أهل النار في آن واحد؟! 

نه من أهـل  أ أما| فقال النبي>، قال: أن له هذه الصفةاإلصابة 
فجـرح   :قـال  ،فخرج معه ،أصاحبه ناأفقال رجل من القوم  ،النار

بـاألرض ثـم    ،فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه شديداً جرحاً
ن الرجـل  أ :وفـي آخـره   .تحامل على سيفه فقتل نفسه الحـديث 

  .)٩(<ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار
إذن على ضـوء مـا تقـرر فالمنـافق ال يمكـن؛ بـل يسـتحيل أن        

  بهذا الخطاب القرآني. يكون مشموالً 
رابعاً: تعديل الصحابة جميعهم خـالف العقـل والشـرع    

                                                 
  .٣٣٥ص  ٥اإلصابة: ج )٨(
  .المصدر السابق )٩(
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  والفطرة.
ــك وابــن الجــوزي ال قيمــة لــه بعــدما تقــدم؛ ألن    إن قــول مال

المغفرة والرحمـة واألجـر شـامل لـبعض الصـحابة، ممـن محـض        
اإليمان محضـاً، وال يمكـن تعديتـه للجميـع؛ ألنـه خـالف العقـل        

استشهد به فـي اآليـة األخـرى هـو مصـداق      والشرع والفطرة، وما 
ونصـره فـي جميـع المـواطن، وممـن       ’لمن صدق برسول اهللا

كانت عواقب أموره وخاتمته خيراً، كما تقدم في خبر البـراء بـن   
  عازب وغيره.

  :ثالثةاآلية ال
والسابِقُون اَألولُـون مـن الْمهـاجِرِين واَألنصَـارِ     { قوله تعالى:

ينالَّذو    ـملَه ـدأَعو نْهضُواْ عرو منْهع اللَّه يضر انسم بِإِحوهعاتَّب
 ـيمظزُ الْعالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندخَال ارا اَألنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج{ 

  .١٠٠سورة التوبة: 
  قال ابن تيمية: ، والداللة في هذه اآلية ظاهرة

قين من غير اشتراط إحسان. ولم يرض عـن  عن الساب فرضي>
ومن  ،٥٧٢ص الصارم المسلول:< التابعين إال أن يتبعوهم بإحسان

  عنهم واالستغفار لهم. يبإحسان الترضّ اتباعهم
  المناقشة
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  لنا وقفات حول تفسير هذه اآلية الشريفة:
  أوالً: المدح مشروط في ظرفه وهو قيد عقلي.   

من المهاجرين واألنصار فهـم   ن هذه اآلية تمدح األصحابإ 
وهـذا   اإلسـالم علـى أكتـافهم،    بنـو جيل الصـحابة األوائـل الـذي    

، أي لكن المدح البد أن يكون في ظرفه ولـيس مطلقـاً  ؛ وصحيح
د بعــدم انحــرافهم الحقــاً وبعــدم أن المــدح والثنــاء ال بــد أن يقيــ

د ارتدادهم، وبقائهم على ما هم عليه، وهذا القيد البد منه، فهو قي
سـبحانه   فـان اهللا ، في كتابه المولى جل وعال عقلي وان لم يذكره

وإال لـو  ، أطلق كالمه واعتمد على وضوح مثل هكذا قيـد  وتعالى
ألننا نعلم يقينـاً  ؛ فان الواقع يكذب مثل هكذا إطالقذلك لم نقيد 

وهنـاك مـن ارتـد     ،أن هناك من انحرف عن مسيرة جيل الصحابة
علـى مـا وقـع     يات بخصوصـه تذمـه  بل نزلت فيه آ ؛بشكل واضح

  منهم من أقوال وأفعال. 
  قصة ثعلبة بن حاطب ودفاع ابن حجر العسقالني عنھ 

قصّـة ثعلبـة بـن حاطـب األنصـاري،       علـى ذلـك   وأوضح مثال
. )١( |كيف انحرف وأصبح مورد لعنة وغضب رسول اللّهو
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 . لذا نجد أن ابن حجر في كتاب اإلصابة عنـدما تـرجم لهـذا   )١(
  ر قصته، فقال:وذك الصحابي

قـال ال   |اتفق على أنه ثعلبة بن حاطب وقـد ثبـت أنـه   >
عن ربـه أنـه قـال     وحكي ،والحديبية يدخل النار أحد شهد بدراً

فمـن يكـون بهـذه     ،اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكـم  :ألهل بدر
زل فالظاهر أنه نزل فيه ما ـفي قلبه وين المثابة كيف يعقبه اهللا نفاقاً

  .)٢(<غيره واهللا أعلم
  مناقشة ابن حجر العسقالني

                                                 
ة بعـد أن طلـب أن   قصته مشهورة ونختصرها: فهو ممن امتنع من إعطاء الزكـا  )١(

مـا   ’يدعوا له رسول اهللا أن يرزقه أمواالً فقال قولتـه التـي أغضـبت رسـول اهللا    
قبـل أن يكلمـاه. يـا     ’رسـول اهللا  فقـال إال جزية ما هذه إال أخت الجزيـة  هذا 

ويح ثعلبة مرتين، فنزلت فجاءه ثعلبة بالصدقة فقال. إن اهللا منعني أن أقبـل منـك،   
   =قـال. هـذا عملـك قـد أمرتـك فلـم تطعنـي، فقـبض        فجعل التراب علـى رأسـه، ف  

خالفتـه  في ، فجاء بها إلى أبى بكر فلم يقبلها، وجاء بها إلى عمر ’رسول اهللا=
  فلم يقبلها، وهلك في زمان عثمان.

الحسن بن سفيان وابن المنـذر وابـن أبـي    >اخرج هذا الحديث جملة من الحفاظ: 
وأبـو   والبـارودي  منـدة رانـي وابـن   حاتم وأبو الشيخ والعسكري في األمثـال والطب 

< نقالً عـن  نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدالئل وابن عساكر
  .بيروت ـلناشر: دار المعرفة ، ا٢٦٠ص  ٣السيوطي في الدر المنثور: ج

، ترجمــة ثعلبــة بــن حاطــب    ٥١٧ص  ١اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة: ج     )٢(
  األنصاري.  
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إن ابن حجر أوقع نفسه في محـذورين؛ إذ أنّـه إمـا أن ينـاقض     
نفسه ويقر بكون هذه الواقعة صحيحة؛ ألنه خالف مبنـاه، مـن أن   

  الصحابة جميعهم عدول.
وإما أن ينكرها، وهذا خالف ما جاء في كتب السير والتراجم 

، ولذا )١( ة بن حاطبثعلبمن كون المقصود في هذه الواقعة هو 
نجده قد التّف على هـذه الحقيقـة بصـورة ملتويـة ومؤولـة وغيـر       
منطقية فكيف يجتمع قوله: أنه اتفـق علـى كـون المقصـود الـذي      

ونزل فيه قراناً أنه ثعلبة بن حاطب مع قوله: (أنـه   @ذمه رسول اهللا 
  .غيره)

وهذا غريب من حافظ كابن حجر الذي يعد من كبار الحفاظ 
حكاية (اعملوا ما قع في هذا المحذور، ثم كيف يفسر لنا كيف ي

أليس هذا يشكل طعناً في عدالة اهللا جـل   ؟شئتم فقد غفرت لكم)
  وعال؟! ألم يقل جل وعال في محكم كتابه: 

                                                 
ة وردت بأصح األسانيد فقـد رواهـا ابـن أبـي حـاتم فـي تفسـيره:        وهذه الواقع )١(
سـألني جماعـة   , الذي شهد هو بصحة أسانيده وصحة رواياته قال: >١٨٤٧ص٦ج

مختصــرا بأصــح األســانيد، وحــذف الطــرق القــرآن تفســير  إخــراج إخــوانيمــن 
والشواهد والحروف والروايات، وتنزيـل السـور، فـأجبتهم إلـى ملتمسـهم، وبـاهللا       

ذلـك بأصـح    إخـراج بـاهللا. فتحريـت    إالفيق، وإياه نستعين، وال حول وال قـوة  التو
.مقدمة ١٤ص١< انظر: تفسير ابن أبي حاتم الرازي: ج، وأشبهها متناإسنادا األخبار

  .الناشر. المكتبة العصرية المؤلف.



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٦٤ 

 

}   اللَّـه ـرغْفلَن ي ملَه رتَغْفتَس لَم أَم متَ لَهتَغْفَرأَس هِملَياء عوس
. ألم يكونوا هـؤالء قـد   )١(}ه ال يهدي الْقَوم الْفَاسقينلَهم إِن اللَّ

  عاصروا رسول اهللا|ورأوه وسمعوا منه؟!.
تعليقاً حول هذه كتاب فضائل القرآن  وقد اخرج البخاري في

من األنصـار،   رجالً عمن المهاجرين كس رجالً ن: >إاآلية الشريفة
يا للمهاجرين، فسـمع  فقال األنصاري يا لألنصار وقال المهاجري 

فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية ؟ قالوا: يا | ذلك رسول اهللا
رجل من المهاجرين رجال مـن األنصـار، فقـال:     عرسول اهللا كس

دعوها فإنها منتنة، فسمع بذلك عبد اهللا بن أبي فقال: فعلوها أمـا  
منهـا األذل، فبلـغ    واهللا لئن رجعنا إلى المدينـة ليخـرجن األعـز   

، فقام عمر فقال: يا رسول اهللا دعني أضرب عنـق هـذا   |النبي
يقتـل   دعه ال يتحدث الناس أن محمداً :|المنافق ! فقال النبي

  .)٢(<أصحابه
أن النـاس تتحـدث بـأن محمـداً      |أما سبب العفو وتعليلـه 

  يقتل أصحابه، فقد علله النووي بقوله: 
ف ألنّه كـان فـي أول اإلسـالم يتـألّ     |؛وإنّما تركه النبي>

                                                 
  .٦المنافقون:  )١(
. ١٩ص  ٨، سورة المنافقين، وصـحيح مسـلم: ج  ٦٦ص  ٦صحيح البخاري: ج )٢(

  باب نصر األخ ظالماً أو مظلوماً.
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الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنـافقين ومـن   
 ،يسروا وال تعسـروا وبشّـروا وال تنفـروا    :في قلبه مرض، ويقول

وقد قـال اللّـه    ،ال يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه :ويقول
  : ىتعال

ـِنَة مّنْهم إِالَّ قَليالً مّ والَ{ نْهم فَاعف عنْهم تَزَالُ تَطَّـلع علَى خَآل
نِينسحالْم بحي اللَّه إِن اصْفَح٢(<)١(}و(.  

هذا الحديث صريح في أن المنافقين كانوا من الصـحابة،  إذن 
ولكن منعه من قتلـه حتـى    ؛فقد أقر رسول اهللا قول عمر بأنه منافق

  .يقتل أصحابه ال يقال بأن محمداً
لــه؛ والتفســير الصــحيح إذن مــا أولــه ابــن حجــر لــيس فــي مح

الموافق للقرآن والسنة والعقل هو: أن أصحاب بـدر؛ بـل وجميـع    
الصحابة هم بشر يمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطأوا، وال توجد 

  حصانة إطالقاً بمقتضى ما تقدم.
  ثانياً: الرضا مقيد بآيات أخرى تمنعه من اإلطالق.

ــف نفســر كــالم اهللافلــو كــان الرضــا يشــمل مثــل هــؤالء     كي
                                                 

  .١٣-٥المائدة:  )١(
وقد نزلت هذه اآلية في عبـد اهللا بـن أُبـي     .١٠٨ص١٥جنووي: ، الشرح مسلم )٢(

 -، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي    ٢٣١ص ٨المنافق، أنظـر تفسـير القرطبـي: ج   
  بيروت.  
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، فـإن هـذه   )١( }عنِ الْقَـومِ الْفاسـقين   فَإِن اللَّه ال يرضى{:تعالى
اآلية المباركة تتحدث بوضوح عن عدم رضا المـولى جـلّ وعـال    
عن أقوامٍ كانوا فـي زمـن رسـول اهللا|، وهـم رأوه وشـاهدوه      

  وسمعوا منه.
 ولسانها مطلق، ولكن العقل يأمرنا قهـراً أن نقيـد هـذا الطـالق،    

ن إ، فهـذا الحكـم و  أقيمـوا الصـالة مـثالً    عزّ وجلّ فلو قال المولى
لكننا نقـول مـن    ؛كان بظاهره مطلق يشمل حتى العاجز غير القادر

البعيد عن المولى أن يطلب من العاجز تحريكه وبعثـه نحـو إقامـة    
المخلـوق فضـالً عـن الخـالق      ألنه يقبح ذلـك مـن   الصالة خارجاً،
  حكم بالشخص القادر.الهذا يختص  الحكيم، فإذن

حيـث   ،التـي تشـبه هـذه اآليـة    األخـرى  بعـض اآليـات   وهناك 
حـد  ألكـن ال  و ،رتبت الرضا ودخول الجنة علـى أوصـاف معينـة   

  :قوله تعالى مثل، ن الحكم فيها مطلق وغير محددأيلتزم ب
ه و إِنَّـا  وبشِّرِ الصَّابِرِين الَّذين إِذا أَصابتْهم مصيبةٌ قالُوا إِنَّا للَّ{ 

  ـمه كأُولئةٌ ومحرو هِمبر نصَلَواتٌ م هِملَيع كأُولئ ونراجِع هإِلَي
ونتَده٢(}الْم( .  

                                                 
  .٩٦التوبة:  )١(
  .١٥٦-١٥٥البقرة:  )٢(
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إن كـلّ مـن صـبر علـى مصـاب فاسـترجع       فهل نستطيع القول: 
فهذا شخص قد رضي اهللا عنه و إن  ،إنا هللا وإنا إليه راجعون :وقال

ال أظن إن مثل  عتقاد، بل مخالفا لإلسالم؟!لك في اال كان مخالفاً
  هذا تلتزمون به. 

  كذلك آية:  و
  . )١(}أَصْحاب الْيمينِ الّكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ إِ{

كـل نفـس حتـى    هـا  شـمل بظاهر تفالنفس في اآلية كما تـرى  
حـد يقـول بـدخولهم فـي     أ مع أنه ال، األطفال والمجانين وغيرهم

بل استثنوهم وهذا االستثناء لم يكـن مـن نفـس اللفـظ      ؛هذه اآلية
  .عقليبل هو استثناء  ؛القرآني

  ثالثاً: القول بأن اآلية مطلقة مخالف لإلجماع.
سوف تدل على فإن اآلية الكريمة فيما لو لم نقيدها بما ذكرنا 

وأنهـم  عمالً وإن لم يعترفوا بها بصورة نظريـة،  عصمة األصحاب 
  ، مع أن اإلجماع خالف ذلك.ال يخطئون وال يذنبون

ن هذا وعد إو ،بان اهللا سيغفر لهم ولو أنهم يخطئونوأما القول 
هذا في الحقيقة إغـراء  ف لهم حتى لو عملوا ما عملوا من الذنوب؟

                                                 
  .٣٩-٣٨المدثر:  )١(
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   حكم العقل. لهم وهو خالف

  التبعيضية.  رابعاً: الترضّي لبعض األصحاب بقرينة (من)
فتفيــد أن بعــض   تبعيضــية، الشــريفة) فــي اآليــة  مــن( نإ 

فال يمكـن   ي.األصحاب من المهاجرين واألنصار لهم ذلك الترضّ
  تعميم هذا الحكم.

معنى خاص ال ينطبـق علـى جميـع     )لسابقينـ(اخامساً: ل
  .الصحابة

لو تنزلنا فإن اآلية الشريفة نظرها إلـى السـابقين وال يمكـن أن    
سـابقين  نطبقها على جميع الصحابة، ألننا لو استفهمنا عـن معنـى ال  

  :ألجاب القرآن بقوله في سورة الواقعة
}ابِقُونالس ابِقُونالس * كلَئأُو ونبقَر١(}الْم(.  
إذن فهناك معنى خاص للسابقين وهـم فـي درجـة عاليـة مـن       

ألنـه كـم قلنـا يفسـر       -القرب اإللهي وهذا القرب يفسـره القـرآن  
 أَدراك وما * علِّيين لَفي ارِاَألبر كتَاب إِن{قال تعالى  -بعضه بعضا

                                                 
  .١١-١٠الواقعة:  )١(
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   .)١( }الْمقَربون يشْهده * مرقُوم كتَاب * علِّيون ما
فالمقرب هو ذلك اإلنسـان الـذي يشـهد كتـاب األبـرار وهـذه       

فهـو الشـاهد علـى      @الشهادة من خصوصيات الرسول األكـرم  
لـذي اختصـه المـولى    األعمال وهو نوع من الغيب اإللهي اللدني ا

  ببعض أوليائه وأعطاهم مناصب إلهية ال تتعدى لغيرهم.
  سادساً: المدح واإلحسان مقيد بعدم االرتداد واالنحراف.  

 وأما ما قاله ابن تيمية فمردود؛ ألننا قلنا: إن المدح واإلحسـان  
ــيس مطلقــاً  د بعــدم أن يقيــ فالبــد، ال بــد أن يكــون فــي ظرفــه ول

  .وبعدم ارتدادهم ،انحرافهم الحقاً
فقد روى مسلم في صحيحة وأحمد في مسنده وغيـرهم، عـن   

  : قال حذيفة
يـدخلون الجنّـة    عشر منافقاً، فيهم ثمانية ال ثناافي أصحابي «

حتّى يلـج الجمـل فـي سـم الخيـاط، ثمانيـة مـنهم تكفـيكهم         
  .)١(»وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم .)٢(الدبيلة

                                                 
  .٢١-١٨المطففين:   )١(
الدبيلة: هي شهاب من نار تقع على نياط قلب احـدهم فيهلـك، انظـر: البدايـة      )٢(

  .٢٥ص ٥والنهاية، ابن كثير: ج
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   :ويقول ابن مليكة 
كلّهم يخـاف النفـاق   | كت ثالثين من أصحاب النبيأدر«

  .)٢(»على نفسه
كبار أهل السنّة كالطبري وابن كثير عـن الخليفـة عمـر     وىرو

أنشدك اللّه أمـنهم أنـا؟ قـال ال، وال    «لحذيفة:  هبن الخطاب، قول
وأنّه لم يكن يصلّي على أحد مـات،   .)٣( »أؤمن منها أحداً بعدك

  .)٤( كونه من المنافقين؟!! إالّ بعد شهادة حذيفة بعدم
هـل السـنّة   أفقد ورد في مصادر  ’وأما الكذب على النبي

                                                                                                
كتـاب صـفات المنـافقين، مسـند     ، ٢٧٧٩: ٩ ، رقـم ١٢٢ص٨جصحيح مسلم:  )١(

، ط ٢٠ص٥جن كثيـر:  ط إحياء التراث، البدايـة والنهايـة البـ   ، ٣٢٠ص٤جأحمد: 
، ١٢٣ص٤جتفسير ابن كثيـر:  ودار إحياء التراث العربي،  -ط ٢٦وص، دار الفكر

 -ط  ٢٦١ص٥جدالئل النبوة للبيهقي: ودار القلم، ـ   ط ٣٢٢ص٢جط دار الفكر، 
عــن المغنــي عــن  ٥٨٤ص٥جموســوعة أطــراف الحـديث:  ودار الكتـب العلميــة،  

ــفار للعراقـــي:   ــاف الو، ١٦٢ص٤جحمـــل األسـ ــين إتحـ ــادة المتقـ ــديسـ : الزبيـ
  .٥٩١٧ومشكاة المصابيح للتبريزي: رقم، ٢١٩ص٩ج
، كتــاب اإليمــان، بــاب خــوف المــؤمن مــن أن ١٧ص١جصــحيح البخــاري:  )٢(

  .١٤٩ص١جشرح مسلم للنووي: ويحبط عمله وهو ال يشعر، 
، وجـامع البيـان للطبـري:    ٣٩٩ص٢جتفسـير ابـن كثيـر:    ابن كثيـر الدمشـقي،    )٣(
  .١٦ص١١ج
، وجـامع البيـان للطبـري:    ٣٩٩ص٢جتفسـير ابـن كثيـر:    كثيـر الدمشـقي،    ابن )٤(
  .١٦ص١١ج
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أيضاً كما قال ابن حزم الذي نقل عنه ابن تيمية فـي منهـاج السـنّة    
مـن كـذب علـي متعمـداً     : «’ل  كثيراً: فقد كُذب عليه وقـا 

  .)١(»فليتبوأ مقعده من النار
الصحابة يتقاطع مـع مـا    إذن تفسير هذه اآلية على عدالة جميع

وعليه فكالم ابن ؛ ذكرناه من األحاديث الصحيحة النافية لعدالتهم
  تيمية ال يمكن أن يستقيم مع ما قررناه.

                                                 
  .٣٣٦و ص ١١١ص ٩جالمحلى: ابن حزم،  )١(
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  :رابعةاآلية ال
للْفُقَـراء الْمهـاجِرِين الَّـذين أُخْرِجـوا مـن      {قوله تعـالى:   

بعدهم يقُولُـون ربنَـا    والَّذين جاؤو من: ديارِهم...إلى قوله تعالى
 الي قُلُوبِنَا غلْ فعال تَجو انقُونَا بِاِإليمبس ينانِنَا الَّذِإلخْولَنَا و راغْف

يمحر وفؤر نَا إِنَّكبنُوا رآم ين١٠- ٨سورة الحشر:  }لِّلَّذ.  
حقين في هذه اآليات أحوال وصفات المسـت  وجلّ يبين اهللا عزّ

  ، وهم ثالثة أقسام:يءللف
  .}للْفُقَراء الْمهاجِرِين{القسم األول: 

  }والَّذين تَبوؤوا الدار واِإليمان من قَبلهِم{والقسم الثاني: 
  .}والَّذين جاؤو من بعدهم{والقسم الثالث: 

يـة  مـن هـذه اآل   :وما أحسن ما استنبط اإلمـام مالـك رحمـه اهللا   
نصـيب؛   يءالكريمة، أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفـ 

   في قولهم: -القسم الثالث -لعدم اتصافه بما مدح اهللا به هؤالء
}انقُونَا بِاِإليمبس ينانِنَا الَّذِإلخْولَنَا و رنَا اغْفبتفسير ، اآلية } ر

  .٣٣٩ص ٤جابن كثير: 
  وقالت عائشة رضي اهللا عنها:

رواه مسـلم فـي   |<  مروا أن يستغفروا ألصحاب النبـي أ> 
  .٢٣١٧ص ٤ج :صحيح مسلم ،٣٠٢٢حديث  - كتاب التفسير
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فمن سبهم وأبغضهم وحمل مـا كـان مـن تـأويلهم وحـروبهم      
على غير الجميل الحسن، فهو العادل عـن أمـر اهللا تعـالى وتأديبـه     

ــيهم ــه فــي    ،ووصــيته ف ــيهم إال مــن ســوء طويت ال يبســط لســانه ف
 - ٣٧٥اإلمامـة: ص   .وصـحابته واإلسـالم والمسـلمين    |يالنب
د. علـي فقهـي، مكتبـة العلـوم والحكـم       :تحقيـق  ،ألبي نعـيم  ٣٧٦

  .هـ ١٣٠٧عام  ١ط ،بالمدينة
ال تسبوا أصـحاب محمـد،   >وعن مجاهد، عن ابن عباس، قال:

الصـارم  < فإن اهللا قد أمر باالستغفار لهم، وقد علم أنهم سـيقتتلون 
واألثر رواه أحمد  ،١٤ص ٢: جانظر منهاج السنةو ،٥٧٤: لالمسلو

وصحح إسناده شيخ اإلسـالم ابـن    ،١٧٤١، ١٨٧في الفضائل رقم 
  .٢٢ص ٢ج :منهاج السنة ،تيمية، ونسب الحديث البن بطة

  
  المناقشة:

  لنا وقفات مع ما استدل به حول هذه اآلية الشريفة:
األولى:فهم النص القرآني يتوقف علـى مجمـوع اآليـات    

  ابقة والالحقه له.     الس
ألجل فهم مضمون هذه اآليـات الشـريفة فهمـاً صـحيحاً؛ البـد       

من ذكر اآليـات الالحقـة التـي تلـت سـابقاتها، وذلـك ألن القـرآن        
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يفسر بعضه بعضاً، وأيضا مجموع سياق اآليات ككل تعطي الرؤيـة  
ــي، أمــا أن نقتصــر علــى آيــة    الصــحيحة والواضــحة للمــراد القرآن

التفسير الذي يالئم الرأي الذي ينسجم مع توجهاتنـا  واحدة ونأخذ 
  فهذا خالف البحث العلمي.

  :أما اآليات الالحقة لها فهو قوله تعالى
 }  ـنوا مكَفَر ينالَّذ انِهِمِإلخْو قُولُوننَافَقُوا ي ينتَر إِلَى الَّذ أَلَم

عم نجلَنَخْر تُمأُخْرِج نتَابِ لَئلِ الْكا أَهدا أَبدأَح يكُمف يعال نُطو كُم
 ونبلَكَاذ مإِنَّه دشْهي اللَّهو نَّكُملَنَنصُر لْتُمإِن قُوتوا ال * وأُخْرِج نلَئ

    لُّنـولَي موهن نَّصَـرلَـئو مونَهنصُرلُوا ال ين قُوتلَئو مهعم ونجخْري
ال ي ثُم ارباَألدون١(}نصَر( .  

، وهــو إبطــال إذن هــذه اآليــة الشــريفة تــذكر المنــافقين أيضــاً
  . |لدعوى التعميم في كل من صحب ولقي النبي

  الثانية: النصر اإللهي مشروط بالصدق في القول والفعل. 
ذيل هذه اآلية لم يذكرها صاحب المقال، وهـو قولـه تعـالى:     

   .)٢(}ئك هم الصَّادقُونوينصُرون اللَّه ورسولَه أُولَ{
هـم الصـادقون فـي إيمـانهم     فنسأل من هم الصادقون، ألـيس   

                                                 
  .١٣-١٢الحشر:  )١(
  . ٨الحشر:  )٢(
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فاآلية ال تعـم الـذين    ؟!والمخلصون هللا سبحانه في جميع حاالتهم
 ،في قلـوبهم مـرض، والـذين آمنـوا بألسـنتهم ولـم تـؤمن قلـوبهم        

وبتعبيـر أدق ال  لسانها يتحدث علـى نحـو الغالـب،     الكريمة فاآلية
منهم، وإال فمن المهاجرين من أسـلم وآمـن    الصادقينمل إال تش

ثـم   ،علـى الـوحي  ’ ائتمنـه رسـول اهللا  وحسب الظاهر وهـاجر  
وخير شاهد لما نقـول: مـا   عن اإلسالم ولحق بعبادة األصنام ارتد ،

كمـا ذكـرت    عبد اهللا بن سـعد بـن أبـي سـرح    ورد في ارتـداد  
وكان قد أسلم وكتب > التواريخ والسير والمعاجم، قال ابن األثيـر: 

 }عزيـز حكـيم  {فكان إذا أملى عليه  ’الوحي إلى رسول اهللا
وقال لقـريش: إنـي    ،ثم ارتد ،وأشباه ذلك }عليم حكيم{يكتب 

اكتب أحرف محمد في قرآنه حيث شئت، ودينكم خير من دينـه،  
خـاه مـن   أوكـان   ،إلى عثمان بـن عفـان   فلما كان يوم الفتح فر

ثم أحضره عند رسـول   ،حتى اطمأن الناسبه عثمان فغي ،الرضاعة
منه فأسلم آوطلب له األمان فصمت رسول اهللا طويال، ثم  |اهللا

 ألصـحابه: لقـد صـمتّ   ’ قال رسول اهللا ،وعاد فلما انصرف
ما كان لنبـي  >أومأت إلينا فقال:  فقال أحدهم: هالّ ،ليقتله أحدكم

  .)٣(<نأن يقتل باإلشارة إن األنبياء ال يكون لهم خائنة األعي
                                                 

  بيروت. -، دار صادر ٢٤٩ص ٢ابن األثير، الكامل في التأريخ: ج  )٣(
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مـن أسـلم    وهو ثعلبة بن حاطب األنصاري كذلك ما ورد فيو
كمـا   ،ثم أعقبـه اهللا نفاقـاً   ،الكبرىوآمن ونصر وشهد معركة بدر 

  تقدمت قصته، فراجع.
  الثالثة: المعتبر في الصدق هو الباطن والنيات.

  قال الشريف المرتضى رحمه اهللا: 
ومنها ما هو  ،من تكاملت له الشرائطهو ق ادالص ]وصف>[إن  

ومنها ما هو باطن  ،مشاهد كالهجرة واإلخراج من الديار واألموال
ال يعلمه إال اهللا تعالى وهو ابتغاء الفضل والرضوان من اهللا ونصرة 

بـل   ؛ألن المعتبر في ذلك لـيس بمـا يظهـر   ؛واهللا تعالى الرسول،
بالبواطن والنيات فيجب على الخصـوم أن يثبتـوا اجتمـاع هـذه     

كل واحد من الذين هاجروا وأخرجوا مـن ديـارهم   الصفات في 
  .)٤(<وأموالهم

الرابعة: السب والشتم الشيعة براء منه وهو أجنبـي عـن   
  مفاد اآلية.

إن إثارة السب والشتم أجنبي عـن مفـاد هـذه اآليـة الشـريفة،       
ولكن مع ذلك نقول: إن الشيعة براء مـن هـذه التهمـة، فالمـذهب     

                                                 
ــة: ج     )٤( ــي اإلمامـ ــافي فـ ــى، الشـ ــيد المرتضـ ــر: ١٩ص ٤السـ ــة ، الناشـ مؤسسـ

  قم.-إسماعيليان



  الفصل الثاني/ عدالة الصحابة بين اإلفراط والتفريط

 

  ٧٧

 

سامح والحـب والمـودة، وقـد أفـرد     الشيعي مبني على الرحمة والت
الشيخ الكليني رضوان اهللا عليه في موسوعته الكـافي بـابين للنهـي    
ــك     ــض تل عــن الســب والشــتم والتهمــة وســوء الظــن، وأنقــل بع

  األحاديث، منها:
 :@رســول اهللا  مــا رواه بســنده عــن اإلمــام الصــادق قــال، قــال 

ماله  سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة>
  .)٥(<كحرمة دمه

عن أبي جعفر  عليه السالم   ،أبي بصير وكذلك رواه بسنده عن
 :إن رجال من بني تميم أتى النبي صلى اهللا عليه وآله  فقـال >قال: 

ال تسـبوا النـاس فتكتسـبوا     :فكان فيما أوصـاه أن قـال   ،أوصني
  .)٦(<العداوة بينهم

  البھائي:لیس في مذھبنا وجوب السب 

م لبعض علمائنـا األجـالء وهـو عـز الـدين العـاملي       وانقل كال 
والد الشيخ البهائي رضوان اهللا عليه في مناظرة له مع علماء حلـب  

  في سوريا، حيث قال:
                                                 

  باب السباب. ٣٦٠ص٢الكليني، الكافي: ج )٥(
  .٣٦٠ص٢المصدر نفسه: ج )٦(
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ليس في مذهبنا وجوب سبهم، وإنّمـا يسـبهم عـوام النـاس     «
المتعصّبون، وأما علماؤنا فلم يقل أحـد بوجـوب سـبهم، وهـذه     

  كتبهم موجودة.
بأنّه لو عاش أحد ألف سنة وهو  )٧(أيماناً مغلّظةوأقسمت له 

ويتوالهم، ويتبرأ من أعدائهم، ولم  ^يتدين بمذهب أهل البيت
  .)٨(»يسب الصحابة قطّ، لم يكن مخطئاً، وال في إيمانه قصور

فسنة السب واللعن ليس من مذهبنا؛ بل إن هذه السنّة هي مـن   
م مـن يـدافع عنهـا، ويتبنـى     أفعال المدرسة األموية، التي نرى اليـو 

يلعــن  كــان ن معاويــةفكرهــا، وهــذا غيــر خفــي علــى البصــير، فــإ
مـع  ة فـي الج ، ويقنت بذلك في صالته، واتخـذ لعنـه سـنّ   ×علياً

، حتـى  عامـاً  سـتين نحـو   وبقي شيعة معاوية يلعنون عليـاً  ،واألعياد
  يقول ابن أبي الحديد:  ،منع ذلك عمر بن عبد العزيز

 ×لناس بالعراق والشام وغيرهما بسب علين معاوية أمر ا>إ
وصار ذلـك سـنة    ،اإلسالموخطب بذلك على منابر  ،والبراءة منه

إلى أن قام عمر بن عبد العزيز رضى اهللا تعـالى   ةفي أيام بنى أمي
  .عنه فأزاله

                                                 
 ) قاله في مناظراته مع أحد علماء حلب في سوريا.٧(
 ٧٧ص) المناظرات لمقاتل بن عطية بتحقيق الورداني: ٨(
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وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول في آخر  
وصـد عـن    ،فـي دينـك   اللهم إن أبا تراب الحـد  :خطبة الجمعة

، وعذبه عذابا أليمـا وكتـب بـذلك إلـى     وبيالً سبيلك فالعنه لعناً
بها على المنابر، إلـى خالفـة    اآلفاق، فكانت هذه الكلمات يشار

  .)٩(<عمر بن عبد العزيز
  :ابن أبي الحديد أيضاً، قال روىو
إنك قد  ،يا أمير المؤمنين :ن قوما من بنى أمية قالوا لمعاوية>إ

فلو كففت عن لعن هـذا الرجـل ! فقـال: ال واهللا     ،ا أملتبلغت م
 حتى يربو عليه الصغير، ويهرم عليـه الكبيـر، وال يـذكر لـه ذاك    

  .)١٠(<فضال!
أخرج مسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيـه  و 

فقال: ما منعـك أن تسـب    أمر معاوية ابن أبي سفيان سعداً>قـال:  
فلـن   |قالهن له رسول اهللا ت ثالثاًأبا التراب، قال: أما ما ذكر

ألنه، أسب ١١(<إلي من حمر النعم تكون لي واحدة منهن أحب(.  
                                                 

  . فصل فيما روى من سب معاوية وحزبه لعلي.٥٦ص٤نهج البالغة: ج )٩(
  .٥٧ص٤بالغة: جنهج ال )١٠(
، باب فضـائل علـي بـن أبـي     ١٢٠ص  ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج  )١١(

  طالب، الناشر: دار الفكر بيروت.
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  أسئلة واستفھامات 

  استفهامات تراود العقل منها:هناك 
مسـتثنى مـن بـين الصـحابة عـن       ×أمير المـؤمنين هل أن  أوالً:

نـال   نحـاكم مـن  ؟ فـال   - أي عدالته المطلقـة  - شمول تلكم األحكام
كمعاويـة ابـن أبـي سـفيان الـذي اتخـذ السـب         أو وقـع فيـه  × منه

ــ ة لمــدة ســتين ســنة، واللعــن ســنّ ــف تؤول ــتم  ونإذن فكي ــك وأن ذل
    هالمدافعون عن أقوال وأفعال

 ، وباإلجمـاع كـان أحـد الخلفـاء الراشـدين     ×عليـاً ن إ ثانياً:
  ، ونعتقد أنكم تقرون بذلك.كلها اإلسالمالمتسالم عليه بين فرق 
  .أعينكم عمن يسب علياً جهاراً نهاراً فلماذا تغمضون

أليس هـذا كاشـف عـن تنـاقض فـي إقـراركم بخالفـة علـي          
فلمــاذا ال يســري هــذا اإلطــالق   ،وكونــه مــن الخلفــاء الراشــدين 

  للجميع بما فيهم علي عليه السالم.
الشيخين وزندقـة مـن سـب     قال بكفر من سب هناك من ثالثاً:
عـن   مستدركه بسند صـحيح ، روى الحاكم النيسابوري في عثمان

  :قال| ن رسول اهللاأعويم بن ساعدة رضي اهللا عنه 
فجعـل لـي    إن اهللا تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحاباً>

فمن سبهم فعليه لعنة اهللا والمالئكة ، وأصهاراً منهم وزراء وأنصاراً
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هـذا   والناس أجمعين ال يقبل منه يوم القيامة صـرف وال عـدل.  
  .)١٢( <ولم يخرجاه سناداإلحديث صحيح 

هو علي بن أبي طالب؟  @أليس الناصر والوزير واألخ لرسول 
  فهذا حديث المؤاخاة ينطق بأعلى صوته بهذه الحقيقة.

ــن      ـــز العمــال عــن أحمــد، واب ــي كن ــدي ف روى المتقــي الهن
ــارودي ،البغــوي فــي معجمــه هوأخرجــ عســاكر، ــانع  والب وابــن ق

من مسند زيد بـن  ( اهللا عنه والطبراني عن زيد بن أبي أوفى رضي
   :أبي أوفى)

بين أصحابه، قال علي: لقد ذهب روحي | لما آخى النبي>
نقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري فـإن  او

فقـال رسـول    ،كان هذا من سخط علي فلـك العتبـى والكرامـة   
: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إال لنفسـي وأنـت منـي    |اهللا
من موسى غير أنـه ال نبـي بعـدي وأنـت أخـي       زلة هارونـبمن

  .)١٣(<ووارثي
                                                 

. الناشــر: دار ٦٣٢ص ٣الحــاكم النيســابوري: المســتدرك علــى الصــحيحين. ج   )١٢(
  .بيروت - المعرفة

ــال: ج   )١٣( ـــز العم ــدي، كن ــالة ، ١٦٧ص  ٩المتقــي الهن  - لناشــر: مؤسســة الرس
. وقد ذكر الشيخ األميني رحمه اهللا خمسـون  ٣٧٠ص  ٤والدر المنثور: ج  بيروت.
  =حديثاً
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والذي بعثنـي بـالحق مـا أخرتـك إال     >وفي بعض النصوص: 
لنفسي أنت أخي ووارثي، أنت أخي ورفيقي، أنت أخي في الدنيا 

  .)١٤(<واآلخرة
   قال الشيخ األميني رحمه اهللا: 
نسان ألن يقول: ال يصح للصالفة التي تحدو اإل بل أقول عجباً>

ويجهل مفاده أو يعلم ويحب أن يغري  غير حديث حسبه صحيحاً
األمة بالجهل، ثم يعطف على حديث اعترفت بـه األمـة جمعـاء    

 يءأهكذا حب الش في الصحاح والمسانيد ويراه باطالً وجاء مثبتاً
؟! هـذه األخـوة   جهوالً ظلوماً اإلنسانخلق  يعمي ويصم؟! أهكذا

وال × منين ممـا يخـص بـه   بالمعنى الخاص الثابتة ألمير المـؤ 
ـ  ،دعيها بعده إال كذاب على ما ورد في الصحيحي ردة وكانت مطّ

ــه   ــة، وحوت ــه األندي ــه، تداولت ــب يعــرف ب ــين الصــحابة كلق ب
  .)١٥(<المحاورات، ووقع الحجاج به، وتضمنه الشعر السائر

إذن فهل تقولون بلعن أو كفر معاوية على ضوء هذه األحاديـث   
قـل تقـدير تخطئـون أفعالـه وال تترضـون      ومن مصادركم، أو علـى أ 

                                                                                                
في المؤاخاة، من عدة طرق وقد أثبت صحة هذا الحديث سنداً وداللـة، أنظـر:    =

  . ١٢٠ -١١٣ص  ٣الغدير: ج 
  بيروت. -، دار الكتاب العربي١١٣ص  ٣األميني، الغدير: ج  )١٤(
  .١١٣ص  ٣المصدر نفسه: ج  )١٥(



  الفصل الثاني/ عدالة الصحابة بين اإلفراط والتفريط

 

  ٨٣

 

والتفكّـر مليـاً، ال أن تتهمـوا     واإلنصـاف  عليه، أرجو التأمـل والتعقّـل  
الشــيعة بالســب واللعــن، وتتركــوا تــراثكم الحــديثي المملــوء بســب  

  وشيعته. ×یعل
  

  :اآلية الخامسة
اتَـلَ  ال يستَوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَـتْحِ وقَ { قوله تعالى: 

   ـدعو كُـالقَاتَلُوا وو دعن بأَنفَقُوا م ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئأُو
والحســنى: الجنــة. قــال ذلــك  .١١ســورة الحديــد: } اللَّــه الْحســنَى

ــادة  ــد وقت ــر:  ، مجاه ــن جري ــير اب ــة  ،١٢٨ص ٢٧جتفس  - دار المعرف
  .هـ ١٤٠٠ الرابعةط  ،بيروت

من هذه اآلية بـالقطع بـأن الصـحابة جميعـاً مـن       واستدل ابن حزم
الفصـل:   } وكُال وعد اللَّـه الْحسـنَى   { :وجلّ أهل الجنة لقوله عزّ

  .١٤٨،١٤٩ص ٤ج
  

  :المناقشة 
  والجواب أيضاً من وجوه:

أوالً: الشمولية ال تجتمع مع الطلقاء والعتقاء الذين لـم    
  ينفقوا ولم يقاتلوا.   
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فـيمن اسـتدل بهـذه    لكي خ حسن بـن فرحـان المـا   أنقل قول الشي 
  قال: الجنة،اآلية على عدالة جميع الصحابة وإنهم من أهل 

الغريب أن بعض الناس يسـتدل بهـذه اآليـة علـى أن كـل      >
ألن اهللا قـد   ؛فـي الجنـة!!   - حسب مفهومهم للصحبة -الصحابة 

  !.؟وعد المتقدمين منهم والمتأخرين بالجنة، ووعده حق لن يخلفه
 -إما أن تكون هذه اآلية تشمل المهـاجرين واألنصـار   أقول: 

وتفضلهم على من جاء بعدهم إلى  -من أنفق من قبل الفتح وقاتل
فتح مكة فقط، وال تشمل الطلقاء، وال العتقاء، وال غيرهم، ممن لم 

ألن سورة الحديد نزلت قبل فـتح   ؛يقاتل ولم ينفق في هذه الفترة
الثناء، ثم هي مقيدة باإلنفاق والقتال، مكة، وعلى هذا فال يشملهم 

مثلما الثناء على المهاجرين واألنصار ال يشـملنا، فكـذلك الثنـاء    
على المسلمين من بعد الحديبية إلى فتح مكة ال يشمل من أسلم 

  في الفتح أو بعد ذلك. 
وإما أن تكون اآلية شاملة لهؤالء ولنا من باب األولـى، لكـن   

سبق في اآلية السابقة، بمعنى أن اهللا  (اإلحسان) الذي هناك شرط
وعد بالجنة المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسـان!!، أمـا   

  المتبعون بغير 
اإلحسان فال يقال فيهم هذا. والخلط في هذه األمـور هـو الـذي    
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سبب لنا الخلل الكبير في الرؤية التعميمية، التي خلطنا بها الطلقاء 
  .)١(<ضع األمور في مواضعها الصحيحةمع السابقين، فال بد من و

  .)١(<الصحيحة
  ثانياً: ال عالقة بين اإلنفاق والعدالة.

بـل   ؛إن خطاب اآليـة الشـريفة ال يـرتبط بعدالـة جميـع الصـحابة      
الخطاب جاء لمدح المنفق فـي سـبيل اهللا سـواء كـان قبـل الفـتح أو       
بعده ولكن هناك خصوصية لمن أنفق وقاتل قبل الفتح فـال يسـتوون   

حسان اإللهي، ومعلوم أن اإلحسان له شروط فهـو مقيـد   في مرتبة اإل
  .باإليمان والعمل الصالح، وقد تقدم ذكره فال نطيل

إذن فتركيز اآلية على عظم موقع اإلنفاق قبل الفتح وال عالقـة لـه   
[قبل  وأيهما كان:> بالعدالة المطلقة للصحابة  التي قال الفخر الـرازي 

  . )٢(<موقع اإلنفاق قبل الفتحفقد بين اهللا عظم  الفتح أو بعده]
  

  :اآلية السادسة
لَقَد تَّاب اهللا علَى النَّبِي والْمهـاجِرِين واَألنصَـارِ   { قوله تعـالى: 

                                                 
، مركــز الدراســات ٣١الصــحبة والصــحابة: ص حســن بــن فرحــان المــالكي  )١(

  التأريخية.
  .٢١٨ص ٢٩الرازي، التفسير الكبير: ج  الفخر )٢(
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الَّذين اتَّبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُـوب فَرِيـقٍ   
 إِنَّه هِملَيع تَاب ثُم منْهم  ـيمحر وفؤر سـورة التوبـة:   . )١(}بِهِـم

١١٧.  
وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجوداً مـن الصـحابة، إال   

أما الثالثة الـذين خُلفـوا فقـد نزلـت      ،من عذر اهللا من النساء والعجزة
  .توبتهم بعد ذلك

  

  :لمناقشةا
  ويرد على هذا االستدالل أمور:

  ’األول: التوبة منوطة باالتباع للنبي
لو تتبعنا سياق اآلية الشريفة في قوله( الذين اتبعـوه) فهنـا قيـد    

وقد تقـدم أن   ’وشرط واضح لقبول التوبة وهو االتباع للنبي
  هناك من الصحابة من خالف النبي ونافق ونزل فيه قرآناً. 

  الثاني: سورة التوبة هي الفاضحة والكاشفة للمنافقين. 
لـو نظرنــا الـى اآليــات   إن هـذه اآليــة هـي مــن سـورة التوبــة، ف   

األخرى من هذه السورة لوجدناها تشـدد النكيـر علـى المنـافقين،     
                                                 

  .١١٧التوبة:  )١(
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وهذا يدل على أن المراد بالتوبة والرحمة والرأفـة فـي هـذه اآليـة     
  هي لفئة قبِل اهللا توبتهم.

ومن اآليات التي ذَكرتها سورة التوبة التي جـاءت فـي نفـس     
  السياق التي تذم المنافقين نذكر منها:

 الْكُفْـرِ  كَلمـةَ  قَـالُواْ  ولَقَـد  قَالُواْ بِاللَّه ما يحلفُون{ :ل تعالىقا

  .)١( }ينَالُواْ لَم بِما إِسالَمهِم وهمواْ بعد وكَفَرواْ
تَعلَمهـم   الَ النِّفَاقِ علَى مردواْ الْمدينَة أَهلِ ومن{:وقوله تعالى  
ننَح هلَمنَعم مهذِّبنُعنِ ستَيرم ثُم وندريمٍ إِلَى يظذَابٍ ع٢(}ع(.  

  :وهناك آيات أخرى وهم ممن رأوا النبي وصحبوه منها
 يأْمرون بعضٍ من والْمنَافقَاتُ بعضُهم الْمنَافقُون{: قوله تعـالى 

  .)٣( }بِالْمنكَرِ
 يتُوب وإِما يعذِّبهم َألمرِ اللَّه إِما نمرجو وآخَرون{:وقوله تعالى

هِملَي٤( }...ع(.  
الْفتْنَة  في أَالَ تَفْتنِّي والَ لِّي ائْذَن يقُولُ من ومنْهم {:وقوله تعالى

                                                 
  .٧٤التوبة:  )١(
  .١٠١التوبة:   )٢(
  .٦٧التوبة:  )٣(
  ١٠٦التوبة:  )٤(
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  .)١( }...سقَطُواْ
 لَنَصَّدقَن فَضْله من اللَّه لَئن آتَانَا عاهد من ومنْهم{:وقوله تعالى

لَنَكُونَنو نم ينح٢( }...الصَّال(.   
  .)٣( }...الصَّدقَات يلْمزُك في من ومنْهم{: وقوله تعالى

 فـي  مـن الْمـؤمنِين   الْمطَّوعين يلْمزُون الَّذين{: وقوله تعـالى 

قَات٤(}..الصَّد(.  
   .)٥( }...النَّبِي يؤذُون نومنْهم الَّذي{: وقوله تعالى

صَـالحا   عمالً خَلَطُواْ بِذُنُوبِهِم اعتَرفُواْ وآخَرون{: وقوله تعـالى 
آخَرئًا وي٦( }..س(.   

لذا جاء تسميتها بعشرة أسماء كالفاضحة والكاشـفة والمبعثـرة   
  .@وغيرها؛ ألنها كانت تكشف نفاق بعض ممن عاش مع النبي

  :سعيد بن جبيروطي في الدر المنثور عن روى السي 
قال: قلت البن عبـاس: سورة التوبة؟ فقال: التوبة؟! بل هـي   >

حتّى ظننّا أن لن يبقى منّا أحد  .)ومنهم..(الفاضحة، ما زالت تنزل 
                                                 

  .٤٩التوبة:  )١(
  .٧٥التوبة:  )٢(
  .٥٨التوبة:  )٣(
  .٧٩التوبة:  )٤(
  .٦١التوبة:  )٥(
  .١٠٢التوبة:  )٦(
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  .)١(<إالّ ذُكر فيها
عن ابن عبــاس، ألنّهـا تبعثـر عـن      روى :>وتسمى بـالمبعثرة 

  .)٢( <ث عنهأسرار المنافقين، أي تبح
إذن ســورة التوبــة هــي الفاضــحة للمنــافقين فكيــف يصــح لنــا 

  القول بان اهللا تاب عليهم لمجرد الصحبة ولو للحظة واحدة.

  الثالث: التوبة لخصوص المؤمنين وليس الكل. 
: لماذا لم يخبرنا اهللا عز وجل أنه لعل استفهام يرد بالفطرة وهو
  يوم تبوك؟!  ’ قد تاب على كل جيش النبي
(لقـد تـاب اهللا علـى النبـي والـذين       :لماذا لم يقل اهللا عز وجل

ــذين ( ــوا ال تبعــوه فــي ســاعة العســرة..)؟! أو (... علــى النبــي   اآمن
  والمؤمنين...)؟!. 

المهـاجرين   لوجـ  بـأن تخصـيص اهللا عـزّ    :الجواب يبدو واضـحاً 
، وأنـه تـاب علـيهم،    لخصوص البعض ولـيس الكـل  واألنصار بالتوبة 
بعد صـلح الحديبيـة، فـال يجـوز الجـزم      ، ن أتى بعدهمأما غيرهم مم

                                                 
  .١٢٠ص٤الدر المنثور: ج )١(
  .٥ص٥جالطبرسي، مجمع البيان:  )٢(
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بالتوبة عليهم، وإنمـا نسـكت عـنهم، كمـا سـكت اهللا عـنهم، إال مـن        
والغريب أن بعض الذين يخلطون األمـور   ثبت له ذلك بدليل خاص،

يستدلون باآلية السابقة على أن اهللا تاب على جميع الصحابة!! مـع أن  
ذلـك، ويعمـم التوبـة علـى كـل       أن يقـول  كان يسـتطيع  اهللا عز وجلّ

 رالمــؤمنين يومئــذ، ولكنــه لــم يقتصــر إال علــى المهــاجرين واألنصــا
الذين اتبعوه في ساعة العسرة وأخلصـوا لـه فـي القـول والفعـل، فـال       

  .يمكن أن نجزم ونعمم التوبة لجميع المهاجرين واألنصار
إذن من خالل ما تقدم ثبت بطـالن جميـع االسـتدالالت التـي     

فاآليـات الكريمـة وكـذلك     ،في عدالـة جميـع الصـحابة   أوردوها 
األحاديث تأبى عن حمل تلك اآلراء على عدالـة الجميـع بمجـرد    

  الرؤية ولو للحظة واحدة كما مر ذلك في تعريف الصحابي.  
وللوقوف على اآليات الكريمة الذامة لـبعض الصـحابة نـذكر    

يل بعض منهـا؛ لكـي يكـون مـا قـدمناه واضـحاً بلحـاظ هـذا الـدل         
  القرآني الصريح.    
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  م بعض الصحابةاآلیات الدالّة على ذ

من تأمل في آيات الذكر الحكـيم يجـد طـائفتين مـن اآليـات      
 ـوقد تقدم ذكر اآليات المادحةـ  ـ  المادحة والقادحة في الصحابة

الذين كـانوا علـى مقربـة     المنافقينعلى  اًخاصّفنجد هناك تركيزاً 
وندد هم ونفوسهم المريضة فكشف عن نوايا ،’من رسول اهللا

كثير من اآليات الشريفة ممـا يـدل علـى أن عملهـم كـان       بهم في
وهـذا إن دل فهـو يـدل علـى عـدم       يضر بمشروع الرسـالة الفتيـة،  

وجوب اتباعهم لسنته صلى اهللا عليه وآله، وعدم التزامهم بـأوامره  
ونواهيه، وعـدم إدراكهـم لمعنـى النبـوة والرسـالة التـي بـذل مـن         

كل غال ونفيس مـن أجـل بنـاء مجتمـع      ’النبي األكرم أجلها
  صالح يحمل قيم ومبادئ اإلسالم للبشرية جمعاء.

لـذا ســنقف علـى ذكــر بعــض اآليـات التــي تـدل علــى نفــاق      
بعضهم ومرض قلوبهم ومن يشكك ويثير الفتن وكـذلك السـماع   

ومــن يظنــون بــاهللا ورســوله  @للمنــافقين ومــن يــؤذون رســول اهللا
  ة. الظنون الكاذب

  ذم المنافقین بشكل عام

 لَرسـولُ  إِنَّك نَشْهد قَالُوا الْمنَافقُون جاءك إِذَا{قوله تعـالى  -١
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 اللَّـه  اللَّـهو   إِنَّـك لَـمعي  ـولُهسلَر  اللَّـهو  دشْـهي إِن  ينقنَـافالْم 

ونب١(}لَكَاذ(.  
مــن  وجــود جماعــةفهــذه اآليــة الشــريفة لســانها يــدل علــى    

المنافقين المعروفين بالنفاق بين الصحابة آنذاك، وكان لهم شـأن  
هـذه اآليـة   ودور في المجتمع اإلسالمي بحيث نزلت فـي حقّهـم   

  الشريفة.
  ذم المنافقین المختفین حول المدینة

 أَهلِ ومن اَألعرابِ منَافقُون من حولَكُم وممن{قوله تعـالى ـ  ٢

ينَةدالْم واْمدلَى رالَ النِّفَاقِ ع ننَح مهلَمتَع مهلَم٢(}نَع(.  
على وجود المنافقين المختفين وهذه اآلية واضحة في داللتها 

، فجـاء تنبيـه المـولى جـل وعـال      حول المدينة مردوا على النفـاق 
  للرسول الكريم لهؤالء ومدى خطرهم على اإلسالم.

صلوات اللّه وسـالمه عليـه   يخبر تعالى رسوله > :قال ابن كثير
أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون وفي أهل المدينة 

                                                 
  .١المنافقون:  )١(
   .١٠١التوبة:  )٢(



  الفصل الثاني/ عدالة الصحابة بين اإلفراط والتفريط

 

  ٩٣

 

  .)٣(<أي: مرنوا واستمروا عليه» مردوا على النفاق«أيضا منافقون 

                                                 
الناشـر. دار المعرفـة للطباعـة    ٣٩٨ص٢ابن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير: ج )٣(

 بيروت. -والنشر والتوزيع 
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  مرضذم المنافقین الذین في قلوبھم 
 قُلُوبِهِم مرضٌ في والَّذين الْمنَافقُون يقُولُ وإِذ{قوله تعالى - ٣

وداللة اآليـة واضـحة فـي     .)٤( }غُرورا إِالَّ ورسولُه اللَّه وعدنَا ما
  هم هللا جل وعال.بوبالتالي تكذي ’مدى تكذيبهم لرسول اهللا

  ذم الذین یشككون ویثیرون الفتن والسماعین للمنافقین

 ه والْيـومِ بِاللَّ يؤمنُون الَّذين الَ يستَأْذنُك إِنَّما{: قوله تعـالى  -٤

 أَرادواْ ولَـو  * يتَـرددون  ريـبِهِم  فَهم فـي  قُلُوبهم وارتَابتْ اآلخرِ

 فَثَـبطَهم وقيـلَ   اللَّه انبِعـاثَهم  كَرِه ولَـكن عدةً لَه الْخُروج َألعدواْ

 خَبـاالً  إِالَّ زَادوكُـم  مـا  فـيكُم  خَرجواْ لَو * الْقَاعدين مع اقْعدواْ

 واللَّه عليم لَهم سماعون وفيكُم يبغُونَكُم الْفتْنَةَ خالَلَكُم وَألوضَعواْ

ينم٥( }بِالظَّال(.  
فهناك من يبغـي الفتنـة وهنـاك السـماعون لهـم؛ لـذا وصـفهم        

  المولى في ذيل اآلية الشريفة بالظالمين.
  @ون رسول هللا ذم الذین یؤذ

 قُلْ أُذُن هو ويِقُولُون النَّبِي يؤذُون ومنْهم الَّذين{ قال تعالى:ـ  ٥
                                                 

  .١٢األحزاب:   )٤(
 .٤٧، ٤٦، ٤٥التوبة:   )٥(
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أُذُن رٍ لَّكُمخَي نمؤي نمؤيو بِاللَّه نِينمؤلْمةٌ لمحرنُـواْ   وآم ينلِّلَّـذ 

نكُمم ينالَّذو ذُونؤولَ يسر ملَه اللَّه ذَابع يم٦(}أَل(.  
  ذم الذین یظنون با  ورسولھ ظن الجاھلیة

بِاللَّـه غَيـر    يظُنُّون أَنفُسهم أَهمتْهم قَد وطَآئفَةٌ{  :قال تعالىـ  ٦
قالْح ظَن ةيلاه٧(}الْج(.  

إذن مما تقدم من مجمـوع هـذه اآليـات اتضـح أن هنـاك مـن       
بـق عليـه تعريـف المدرسـة السـنية؛ألن      الصحابة ال يمكـن أن ينط 

البعض منهم كان يعيش عقدة النفاق والمـرض وكانـت رواسـب    
الجاهلية تتغلغل في نفوسهم فـال يمكـن والحـال هـذه أن نحكـم      

  بصواب ما قدموه من رؤية لمفهوم عدالة الصحابي.
ثم انتقل الدكتور الوهيبي إلـى األحاديـث التـي يـرى أنهـا تثبـت       

  نذكر منها على سبيل المثال:بة، عدالة جميع الصحا
حـد  فإن أحدكم لـو أنفـق مثـل اُ    من أصحابي اً( ال تسبوا أحد 

ومــا (اآلخــرمـد أحــدهم وال نصــيفه) أو الحـديث    أدركذهبـاً مــا  
بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد        أهـل يدريك لعل اهللا اطلع علـى  

خيـر أمتـي قرنـي ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين         ( غفرت لكم) أو 
                                                 

 .٦١التوبة:   )٦(
 .١٥٤آل عمران:  )٧(
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ــونهم ــاركم)    يل ــإنهم خي ــحابي ف ــوا أص ــة  ) أو(أكرم ــذا بقي وهك
  األحاديث .

 نــا الألن ؛ال يمكــن أن نتعبــد بهــاكمــا تــرى  وهــذه األحاديــث
نحملها على إطالقها فان الواقع يشـهد بـانحراف بعـض     أنيمكن 

عقـدة النفــاق  الصـحابة كمــا تقـدم مــن بحثنـا فهنــاك مـن يحمــل     
، فكيـف  وسـهم والمرض وكانت رواسب الجاهلية تتغلغـل فـي نف  

 أنونقول بعـدالتهم جميعـا، أضـف إلـى ذلـك      يصح أن نعصمهم 
كحــديث الحــوض وغيــره تنــاقض هــذه  أخــرىهنــاك أحاديــث 

علـي الحـوض    ليردنكما رواه البخاري في صحيحه:>  األحاديث
، حتى إذا رفعوا إلي رأيـتهم اختلجـوا   رجال ممن صحبني ورآني

ــك ال دونــي ، فألقــولن : يــا رب أصــحابي أصــحابي ، في  قــال : إن
  وسيأتي الكالم عنه مفصالً . <تدري ما أحدثوا بعدك

إذن البد أن نحمل هذه األحاديث على أن الميزان في عدالـة   
 @والتزامـه بـأقوال رسـول اهللا    وتقواه الصحابي هي سيرته العملية 

  فهي القول الفيصل في تقيم الصحابة .
ونقـد أفعـال   لذا نجد بعض من أعالم السنة التفت لهـذا األمـر    

ووضعهم في الحجم الحقيقي الـذي اليعـدو كـونهم فـي     بعضهم 
  ففهيم المنافق وفيهم المرتد وفيهم الصالح أيضاً .دائرة البشرية 
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  أقوال علماء السنة الذامة لبعض الصحابة

نذكر جملة من بعض العلماء الذين تتفق كلماتهم مـع مـا تقـدم      
      .افقين وذمتهممن ذكر اآليات الكريمة التي ذكرت المن

  :، قالفي زاد المسير هـ)٥٩٧(ت/ابن الجوزي -١
قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ما فرغ من تنزيل بـراءة  « 

  .)٨(»حتّى ظننّا أن لن يبقى منّا أحد إالّ ينزل فيه شي
مــن وواضــح قــول الخليفــة عمــر أن هنــاك مجموعــة كبيــرة   

ول سورة براءة، بحيـث  سيما بعد نزالمنافقين في ذلك المجتمع، ال
  كان يخشى على نفسه من نزول آيات قرآنية فيهم.

  : هـ) في تفسيره، قال٧٧٤الدمشقي(ت/ ابن كثير -٢
وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنـه كـان إذا مـات    «

رجل ممن يرى أنّه منهم، نظر إلى حذيفة فـإن صـلّى عليـه وإالّ    
  .)٩(»تركه
  :لدر المنثور،قالهـ) في ا٩١١(ت/السيوطي -٣

                                                 
الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، ٣١٦ ص٣ابــن الجــوزي، زاد المســير: ج )٨(

  .٢٠٨ص ٣هـ.، والدر المنثور: ج١٤٠٧، طوالتوزيع
الناشـر. دار المعرفـة   . ٣٩٩ص  ٢ابن كثير الدمشقي,تفسير القـرآن العظـيم: ج   )٩(

  هـ.     ١٤١٢ط بيروت،  -والنشر والتوزيع  للطباعة
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الشيخ وابن مردويـه عـن    وأبوعوانة وابن المنذر  أبووأخرج >
أن عمر رضى اللّه عنه قيل له سورة «ابن عباس رضى اللّه عنهما 

التوبة قال هي إلى العذاب أقرب، ما أقلعت عن الناس حتّـى مـا   
  .)١٠(»كادت تدع منهم أحداً

  لذهب، قال:في شذرات ا هـ)١٠٨٩(ت/ابن العماد الحنبلي -٤
وكان حذيفة صاحب السر المكنـون فـي تمييـز المنـافقين،     > 

ولذلك كان عمر ال يصلي على ميت حتى يصلّي عليـه حذيفـة،   
  .)١١(<يخشى أن يكون من المنافقين

إذن هذه شهادة توثيقية ألقوال بعض العلمـاء تثبـت صـحة مـا     
قلناه مـن أن الصـحابة لـم يكـن جملـة كبيـرة مـنهم يتبعـون سـنة          

بل إن القرآن وبخهم في مواطن كثيرة كما تقـدم فـي    ’نبيال
  بحثنا في اآليات الذامة لهم. 

  
                                                 

 -الناشر. دار المعرفـة للطباعـة والنشـر    ، ٢٠٨ص٣السيوطي، الدر المنثور: ج )١٠(
  بيروت.

تحقيـق:   ٣٦، حوادث سـنة  ٤٤ص ١ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب: ج )١١(
 ١دمشــق ط -دار بــن كثيــر . الناشــر: عبــد القــادر األرنــؤوط، محمــود األرنــاؤوط

  ..هـ١٤٠٦
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  حدیث الحوض تأمالت في  

بعدما تقدم من ذكرنا لآليات الكريمة الذامة لـبعض الصـحابة   
وأقـوال العلمـاء المؤيـدة لتلـك اآليــات، أنقـل بعـض مـا ورد فــي        

ريقين، وهـو  صحيح البخاري ومسلم للحـديث المشـهور عنـد الفـ    
حديث الحوض الواضح الداللة في ارتداد بعض الصحابة وأنهـم  

؛ ومعلـوم أن سـند هـذه الروايـات     @أحدثوا وغيروا وبدلوا بعـده  
وردت في أصح الكتب وهما كتاب الصـحيحين اللـذين يمـثالن    

  .وأتقنها وأضبطها بعد القرآنأصح الكتب 
  :في مقدمة شرحه على صحيح مسلم النووي قال

العلمـاء علـى أن أصـح الكتـب بعـد القـرآن العزيـز        اتفق >
  .)١٢(<البخاري ومسلم، وتلقتهما األمة بالقبول :الصحيحان

  :الهيتمي حجروقال ابن 
    .)١٣(<هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به>

الغلو فـي الصـحيحين أعرضـنا     إلىوهناك أقوال أخرى ذهبت 
                                                 

ــووي، شــرح صــحيح مســلم: ج  )١٢( ــي   ١٤ص ١الن ــاب العرب  -الناشــر. دار الكت
  هـ.١٤٠٧ط بيروت، 

تحقيق: عبد الرحمن بـن   ,٣١ص ١ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة: ج )١٣(
  هـ.١٤١٧، ١ط لبنان،  -: مؤسسة الرسالة الناشرعبد اهللا التركي 
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ول أصــح الكتــب عــن عنهــا مخافــة اإلطالــة. إذن لنــرى مــاذا تقــ 
  الصحابة.

  :روى البخاري ومسلم بسندهما -١
بن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهمـا  > عن 

ني على الحوض حتى انظر إقالت قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
وسيؤخذ ناس من دوني فأقول يـا رب منـي    ،من يرد علي منكم

واهللا مـا برحـو   فيقال هل شـعرت مـا عملـوا بعـدك      ،ومن أمتي
نعـوذ   إنـا فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم  ،يرجعون على أعقابهم

  .)١٤(<بك ان نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا
  :روى البخاري ومسلم بسندهما - ٢
صلى اهللا عليـه   عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي> 

ال، من أصحابي يؤخـذ بهـم ذات الشـم    وإن أناساً ...:قال سلم،و
إنهم لم يزالـوا مرتـدين علـى     :أصحابي، أصحابي. فيقول :فأقول

فأقول كما قال العبد الصالح وكنت علـيهم   .أعقابهم منذ فارقتهم
  .)١٥(<شهيدا ما دمت فيهم

                                                 
، ٦٦ص٧ســلم: ج، كتــاب الرقــاق. صــحيح م٢٠٩ص٧صــحيح البخــاري: ج )١٤(

  باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته.  
ــاري: ج  )١٥( ــحيح البخـ ــلم:   ١١٠ص٤صـ ــحيح مسـ ــق. صـ ــدء الخلـ ــاب بـ ، كتـ
  ، باب في صفة يوم القيامة.١٥٧ص٨ج
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  ١٠١

 

  :روى البخاري بسنده - ٣
ن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة انه كان > ع

ـ  ال يـرد علـى يـوم    يحدث ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
فـأقول يـا رب    ،القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحـوض 

ارتـدوا   إنهم ،نك ال علم لك بما أحدثوا بعدكإفيقول  ،أصحابي
  .)١٦(<القهقري أدبارهمعلى 
  :روى البخاري في صحيحه بسنده -٤

ن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صـلى اهللا عليـه   > ع
فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل مـن  قائم  أناوسلم قال بينا 

قلـت ومـا    ،فقلت أين قال إلى النـار واهللا  ،بيني وبينهم فقال هلم
ثم إذا زمـرة   ،القهقري أدبارهمشأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على 

قلت أيـن   ،حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم
رتـدوا بعـدك علـى    قلت ما شأنهم قال إنهم ا ،قال إلى النار واهللا

  .)١٧(<مثل همل النعم إالفال أراه يخلص منهم  ،القهقري أدبارهم
فالمتأمل بداللة هذه األحاديث الصريحة والواضـحة وكونهـا    

في أصـح أسـانيد الكتـب ال يتـردد؛ بـل يقطـع فـي أن هنـاك مـن          
                                                 

  ، كتاب الرقاق.٢٠٨ص ٧صحيح البخاري: ج )١٦(
  ، كتاب الرقاق.٢٠٨ص ٧المصدر نفسه: ج )١٧(
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  وارتدوا على أدبارهم. @الصحابة من أحدثوا بعد رسول اهللا 
ف الجميع بالعدالة وإن أقوالهم حجة إذن فهل يحق لنا أن نص

  علينا، نعتقد أن العقل والنقل والفطرة السليمة تأبى عن قبول ذلك.
   الصحابة في میزان العقل والنقل

ولصدق ما ندعي ننقل نماذج من بعض أفعال الصحابة الـذين  
لنرى  ،هذه الهبة اإللهية -فهو حجة علينا -البد أن نوزنهم بعقولنا 

لما يـدعى، مـن أن الصـحبة عاصـمة ولـو للحظـة        هل هي مطابقة
معينة؟ وهل يصح التعبد بهذا القول، وإال اتهمنا بالخروج عن ملة 

  اإلسالم.
كما قلنـا ذلـك مـراراً     -ونحن عندما نتعرض لذكر هذه األمثلة

ال يعني أننا نلغي تلك الجهود التي بذلها الـبعض اآلخـر    -وتكراراً
ــن  ــالم مم ــواء اإلس ــوا ل ــذلو حمل ــهم  وب ــيس بأنفس ــالي والنف ا الغ

ودمائهم، التي أراقوها في ميدان الحرب باذلين بذلك مهجهم في 
سبيل إعالء راية اإلسالم في بقاع األرض، كما تقـدم فـي بحوثنـا    

  التمهيدية.
إذن لنرى بعض ما كتب وترجم لبعض الصحابة وما فعلوه في 

  تلك الحقبة التأريخية.
  لتي ترجح ما يكتب وينقل.تاركين الحكم للعقول السليمة ا 
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  ١٠٣

 

  نماذج لبعض أفعال الصحابة

  هـ)   ٥٨(ت/ بن هالل  سمرة بن جندب -١
  قال: ،عن ابن عباس بسنده أخرج مسلم في صحيحه

قاتل اهللا سمرة ألم يعلـم   :فقال ،سمرة باع خمراً أنبلغ عمر  >
لعـن اهللا اليهـود حرمـت     :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)١٨( <حوم فجملوها فباعوهاعليهم الش
وواضح من هذه الرواية أن سـمرة بـن جنـدب بـاع الخمـر، وهـو       

ــم أن رســول اهللا ــذا جــاء تأنيــب    ’يعل حــرم شــربها وبيعهــا، ل
    وتعنيف الخليفة عمر له.

ولــم يكتــف الصــحابي (ســمرة ) مــن هــذا الفعــل؛ بــل يــروي لنــا 
سـود بـه   الطامات ألفعال هذا الرجـل ممـا    -وليته لم يرو -التأريخ

  صفحات التأريخ نفسه.
   :تأريخه بسندهالطبري في  روى

عن محمد بن سليم، قال: سألتُ أنس بن سيرين هـل كـان    >
سمرة قتل أحداً؟ قال: وهل يحصى من قتله سـمرة بـن جنـدب،    
استخلفه زياد على البصرة، وأتى الكوفة فجاء وقـد قتـل ثمانيـة    

                                                 
  لخمر والميتة.باب تحريم ا ٤١ص٥ج صحيح مسلم: )١٨(
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ـ  :آالف من الناس، فقال له د قتلـت أحـداً   هل تخاف أن تكون ق
  .)١٩(<بريئاً؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت
  :قال وروى أيضاً عن أبي سوار العدوي

قتل سمرة بن جندب من قومي في غداة سبعة وأربعين رجالً  >
  .)٢٠(<قد جمع القرآن

الصـحابي قـد قتـل     وواضح وجلي من تلكم الروايتين أن هـذا 
  من جمع القرآن. آالف الناس من المسلمين ولطخت يداه بقتل

   :فلو سألنا التأريخ
فهـي  كيف جاز لك أن تسود هـذه الصـفحات بأمثـال هـؤالء،     

صــفحات ينــدى لهــا الجبــين ؟ وهــل يحــق لآلخــرين أن يقســروا 
عقول الناس على إضفاء القداسة عليه، ونأخـذ أحكامنـا منـه؛ بـل     

  أن نسكت عن ذلك ونرضى ونترضى ؟!  
  ، أبو جندلسهيل بن عمرو القرشي -٢

  ينقل ابن حجر في اإلصابة:
وجد أبا جندل بن سهيل وضرار بن الخطاب وأبا األزور وهم >

                                                 
  ).٥٠. حوادث سنة(١٧٦ص٤تاريخ الطبري:ج )١٩(
  .١٧٦ص٤المصدر نفسه:ج )٢٠(
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من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم قد شربوا الخمر فقال أبـو  
جندل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
 إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات اآليات فكتب أبو عبيدة إلى

عمر يخبره بأن أبا جندل خصمني بهذه اآليات فكتب عمـر إليـه   
فقـال   الذي زين ألبي جهل الخطيئة ومن له الخصومة فأحـددهم 

فـإن قتلنـا    ،أبو األزور إن كنتم تحدوننا فدعونا نلقى العدو غـدا 
فذاك وإن رجعنا إليكم فحدونا فلقوا العدو فاستشهد أبـو األزور  

  .)٢١(< وحد اآلخران 
لم ينقل ذيل الرواية التـي رواهـا عـن عبـد الـرزاق       وابن حجر

  :هو الرواية وذيل :صاحب المصنف
 :فقـال أبـو جنـدل    :قـال  ،استشهد أبو األزور وحد اآلخران>..
فكتب إلى أبـي جنـدل    ،فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر ،هلكت

أن الـذي زيـن لـك الخطيئـة حظـر عليـك        ،وترك أبـا عبيـدة  
   .)٢٢(<التوبة

                                                 
،كنــز ٩٧ ص ٤:جتــاريخ الطبــري .٩ص٧ابــن حجــر العســقالني، اإلصــابة:ج)٢١(

  .٥٠٠ص ٥ :جالعمال
الناشـر: منشـورات المجلـس    ، ٢٤٥ص٩عبد الرزاق الصـنعاني، المصـنف:ج   )٢٢(

  .العلمي
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وأرسل لهـذا الصـحابي كتابـاً    عمر، دركة الخليفة فهذا الفعل أ
أنه لـم يرتـدع لـو    لعلمه ذلك  .ولعلشديد اللهجة رفض فيه التوبة

  صفح عنه.
  مسلم بن عقبة األشجعي -٣

هذا الصحابي لم تسلم منـه المدينـة مـن القتـال ونهـب أمـوال       
  قال:  الناس وهذا ما يرويه الطبري في تأريخه،

من قتال أهل المدينة وإنهاب جنـده   ولما فرغ مسلم بن عقبة>
.حتى .أموالهم ثالثاً، شخص بمن معه من الجند متوجهاً إلى مكة،

   .)٢٣(<إلى قفا المشلل نزل به الموت انتهى الى المشلل أو

  بن حبيب القرشي قدامة بن مظعون -٤
  في المصنف: الصنعاني قال عبد الرزاق

أحد من أهل بي يقول: لم يحد في الخمر اُسمعت أيوب بن  >
  .)٢٤(<بدر إالّ قدامة بن مظعون

   قال ابن عبد البر في االستيعاب: 

                                                                                                
  
   هـ). ٦٤وادث سنة (، ح٣٨١ص٤ريخ الطبري:جات)٢٣(
   .در نفسهالمص)٢٤(
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  ١٠٧

 

ستعمله عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه علـى البحـرين ثـم    >ا
عزله وولى عثمان بن أبي العاص وكان سبب عزله ما رواه معمـر  
عن ابن شهاب قال أخبرني عبد اهللا ابن عامر بن ربيعة أن عمر بن 

امة بن مظعون على البحرين وهو خـال عبـد   الخطاب استعمل قد
اهللا وحفصة ابني عمر بن الخطاب فقدم الجارود سيد عبد القـيس  
على عمر بن الخطاب من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة 
شرب فسكر وإني رأيت حدا من حدود اهللا حقا علـى أن أرفعـه   

هريـرة   إليك فقال عمر من يشهد معك فقال أبو هريرة فدعى أبو
فقال بـم تشـهد فقـال لـم أره يشـرب ولكنـي رأيتـه سـكران         

    .)٢٥(..الخ<يقىء
  الثقفي أبو محجن مالك بن حبيب -٥

  قال عبد الرزاق في المصنف:
بلغني أن عمر بـن الخطـاب جلـد أبـا      :وأما ابن جريج فقال>

ن عميـر الثقفـي فـي الخمـر سـبع      محجن ابن حبيب بن عمرو ب
    .)٢٦(<مرات

                                                 
  . الناشر:دار الجيل.١٢٧٨-١٢٧٧ص٣ابن عبد البر: االستيعاب:ج )٢٥(
الحافظ عبـد الـرزاق الصـنعاني بابـاً برأسـه       أفرد . وقد٢٤٩ص ٩المصنف:ج )٢٦(

لمن جلد وحد من الصحابة، أسماه (باب مـن حـد مـن أصـحاب النبـي صـلى اهللا       
  .عليه وسلم )
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  عبد البر في االستيعاب،قائالً: وترجم له ابن
كان شاعراً مطبوعاً كريماً إالّ أنّه منهمكاً فـي الشـراب ال يكـاد    > 

وجلده عمر بن الخطـاب  ..يردعه حد وال لوم الئم، يقلع عنه، وال
    .)٢٧(<..الخ.في الخمر مراراً ونفاه إلى جزيرة في البحر،

ريم يتتبـع  وهناك نماذج كثيرة أعرضنا عنها، ولعل القارئ الكـ 
ما ورد من هذه األمثلة، فبطون الكتب مملوءة بما ذكره أصـحاب  

      التراجم فراجع وتأمل.   
الشـيعة اإلماميـة ليضـعوا الحـق      جاءت أقوال علماء هذه األسبابل

  .في محله وفي نصابه الصحيح
  إذن لننتقل إلى بيان آراء مدرستهم في هذا الشأن. 

  
*     *     *

                                                 

  .١٧٤٦ص٤: جاالستيعاب )٢٧(
  
  



 

  
  

  

  

  الثالفصل الث

  اعتدال و وسطیة

  
  * رأي المدرسة الشيعية  

  * أقوال بعض علماء الّسنة المطابق لرأي الشيعة  

  * وقفة مع الدكتور الغامدي    
 





 

  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية  رأي المدرسة الشیعیة

إن رأي المدرسة الشيعية واضح وصريح وال لبس فيـه بالنسـبة   
صـحابة دوراً كبيـراً فـي نصـرة     لهذه المسألة الحساسة، وهـو أن لل 

فـي إظهـار كلمـة    الـبالء الحسـن    ا، ألنهم أبلـو الدين ونشر معالمه
الحق ورفـع رايـة اإلسـالم خفاقـة فـي مشـارق األرض ومغاربهـا،        
وبذلوا الغالي والنفيس في تثبيت أركـان هـذا الـدين، وهـذا غيـر      
خفي على من يطّلع علـى كلمـات اإلمـام أميـر المـؤمنين واإلمـام       

  .اد عليهما السالمالسج
     یمدح الصحابة× اإلمام علي

لقد رأيت أصحاب محمد صلى اهللا عليه وآله فمـا  «:×قـال  
وقـد بـاتوا    ،غبـراً  يشبههم، لقد كانوا يصبحون شـعثاً  أرى أحداً

يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثـل   وقياماً سجداً
من طـول   كأن بين أعينهم ركب المعزى، الجمر من ذكر معادهم

جيـوبهم ومـادوا    إذا ذكر اهللا هملت أعينهم حتى تبـلّ ، سجودهم
مـن العقـاب ورجـاء     كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً

  .)٢٨(»الثواب
                                                 

 .٩٧نهج البالغة، خطبة  )٢٨(
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  اإلمام السجاد یثني على الصحابة

اللهم وأصـحاب محمـد خاصـة الـذين أحسـنوا      >×:قـال  
أسـرعوا  الصحبة، والذين أبلوا البالء الحسن في نصره، وكانفوه و

إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا لـه، حيـث أسـمعهم    
رساالته، وفارقوا األزواج واألوالد في إظهار كلمته وقاتلوا  حجة

ومن كـانوا منطـوين    ،اآلباء واألبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به
والـذين هجـرتهم    ،يردون تجارة لن تبور في مودتـه  ،على محبته

وا في ظل نوا بعروته، وانتفت منهم القربات إذ سكالعشائر إذ تعلق
قرابته. فال تنس لهم اللهم ما تركـوا لـك وفيـك، وأرضـهم مـن      

وكانوا مع رسولك دعاة لـك   ،الخلق عليك شوارضوانك وبما حا
جهم مـن  خروواشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، و ،وإليك

  .)١(<سعة المعاش إلى ضيقه
أن هنــاك مــن األصــحاب  جلــي وصــريح فــي ×كــالم اإلمــام

الخواص من كان له الفضل والسبق ممن نصـر الـدين ونصـر رسـوله     
وأحسن الصحبة ولم يرتد وبقي في هذه الدائرة، أي دائـرة اإليمـان،   

                                                 
، دعاؤه في الصالة على أتبـاع  ٤٤الصحيفة السجادية، ص×: اإلمام السجاد )١(

 -مؤسسة أنصـاريان  ، ×لناشر: مؤسسة اإلمام المهديا أتباع الرسل ومصدقيهم.
  .قم



  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية

 

  ١١٣

 

  وممن مردوا النفاق وغيرهم. اوبهذا يخرج اإلمام ممن ارتدو
  ھـ)١١٢٠(ت/  السید علي خان المدنيرأي 

الصــحابة يســاير الفكــر    رأي أصــيل فــي وللســيد المــدني   
حكم الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم، وال >: والمنطق، قال

العدالة بمجرد الصحبة، وال يحصـل بهـا   ويتحتم الحكم باإليمان 
ن اإليمان، النجاة من عقاب النار، وغضب الجبار ال أن يكون مع بي

وخلوص الجنان، فمن علمنا عدالته وإيمانه وحفظه وصية رسول 
في أهل بيته وإنه مات على ذلك أليناه، وتقربنا إلـى اهللا  | اهللا

ومن علمنا أنه انقلب على عقبه، وأظهر العداوة ألهل  ،تعالى بحبه
ل عن المجهو نسكتالبيت عاديناه هللا تعالى وتبرأنا إلى اهللا منه، و

  .)١(حاله<
 للغاية فأن الحب لخيار الصحابة إنما سديد ودقيقوهذا الرأي 

 تعالى وتقـرب إليـه، والـبغض للمنحـرفين والمنـافقين      حب هللا هو
معـاداة  بإنما هو بغض للباطـل وتقـرب إلـى اهللا تعـالى الـذي أمـر       

  .الباطل ومجافاة المنكر
  ھـ ) ١٣٧١(ت /السّید محسن األمین العاملي 

                                                 
، ١١الســيد علــي خــان المــدني، الــدرجات الرفيعــة فــي طبقــات الشــيعة، ص  )١(

  هـ.١٣٩٧، ط قم -مكتبة بصيرتي الناشر: منشورات 



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١١٤ 

 

حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم، وال يتحتّم الحكم «:قال
مؤمناً بـه، ومـات علـى    ’ نبيبها بمجرد الصحبة، وهي لقاء ال

وإن ذلك ليس كافياً في ثبوت العدالة بعد االتّفاق علـى   ،اإلسالم
عدم العصمة المانعة من صدور الذنب، فمن علمنا عدالته حكمنا 
بها، وقبلنا روايته، ولزمنا له من التعظيم والتـوقير، بسـبب شـرف    

ه، ومـن  الصحبة ونصرة اإلسالم والجهاد في سبيل اللّه ما هو أهل
علمنا منه خالف ذلك لم تقبل روايته، أمثال مروان بـن الحكـم،   
والمغيرة بن شعبة، والوليد بن عقبة، وبسر بن أرطاة وبعض بنـي  
أمية وأعوانهم، ومن جهلنا حاله فـي العدالـة توقّفنـا فـي قبـول      

  روايته.
توفّي ومـن رآه   ’ومما يمكن أن يذكر في المقام أن النبي

على ما حكاه  وامرأةز مائة ألف إنسان من رجل وسمع عنه يتجاو
عـن  ’ ابن حجر في اإلصابة عن أبي زرعة الرازي وقيل مات

ومن الممتنع عادة أن يكـون  . )١(مائة وأربعة عشر ألف صحابي
هذا العدد في كثرته وتفرق أهوائه وكون النفوس البشرية مطبوعة 

                                                 
يـق الشــيخ عــادل  حقت، ١٥٤ص١فـي تمييــز الصــحابة: ج  اإلصــابةابـن حجــر،   )١(

  بيروت. -طبعة دار الكتب العلمية، أحمد عبد الموجود



  دال ووسطيةالفصل الثالث/ اعت

 

  ١١٥

 

ى المانعـة  على حب الشهوات كلّهم، قد حصلت لهم ملكة التقـو 
عن صـدور الكبـائر، واإلصـرار علـى الصـغائر بمجـرد رؤيـة        

ونحن نعلم أن مـنهم مـن أسـلم طوعـاً     ، واإليمان به’ النبي
ورغبة في اإلسالم، ومنهم من أسلم خوفاً وكرهاً، ومنهم المؤلّفـة  

بلت على قلوبهم، وما كانت هذه األمة إالّ كغيرها من األمم التي ج
يها الطبائع القائدة إلى ذلك إن لم يـردع  حب الشهوات وخلقت ف
لتسـلكن   أنّـه قـال:  ’ وقد صح عنه، رادع والكلّ من بني آدم

سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة حتّى لـو دخـل   
  أحدهم جحر ضب لدخلتموه. 

مـن وقـوع الـذنب لمنعـت مـن       ’ولو منعت رؤية النبي
ـ  :الذي حصل من جماعة منهم االرتداد د اللّـه بـن جحـش،    كعب

وعبيد اللّه بن خطل، وربيعة بن أمية بـن خلـف، واألشـعث بـن     
مع ما شوهد من صدور أمور مـن بعضـهم، ال    وغيرهم.)١(قيس

تتّفق مع العدالـة، كـالخروج علـى أئمـة العـدل، وشـق عصـا        
المسلمين، وقتل النفوس المحترمة، وسلب األمـوال المعصـومة،   

                                                 
الثالثة األولون ارتدوا وماتوا على الردة، واألشعث ارتد فأتي به إلـى الخليفـة أبـي     )١(

أحـد   وهـو  وزوجه أخته، وكانت عوراء، فأولـدها محمـداً   بكر أسيراً فعاد إلى اإلسالم
  .×الحسيناإلمام  قتلة



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١١٦ 

 

وغشّهم، وإلقاح الفتن، والرغبـة  والسب والشتم وحرب المسلمين 
في الدنيا، والتزاحم على اإلمارة والرئاسة وغير ذلك مما تكفلّـت  

  .)١(<به كتب اآلثار والتواريخ ومأل الخافقين
  )١٣٧٣ (ت/ محمد حسین آل كاشف الغطاء

ال أقول إن اآلخرين من الصحابة ـ وهم األكثر الـذين لـم    : «قال  
البيت ـ قد خالفوا النبي ولـم يأخـذوا    يتسموا بسمة الوالء ألهل 

بإرشاده، كال ومعاذ اللّه أن يظن فيهم ذلك، وهم خيرة من علـى  
وجه األرض يومئذ، ولكن لعلّ تلك الكلمات لم يسمعها كلّهـم،  
ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منهـا، وصـحابة النبـي    

  .)٢(»الكرام أسمى من أن تحلّق إلى أوج مقامهم بغاث األوهام
ال يذهبن عنك أنّه ليس معنى هذا إنّا نريد أن ننكر ما : «إلى أن قال

ألولئك الخلفاء من الحسنات وبعض الخدمات لإلسـالم التـي ال   
يجحدها إالّ مكابر، ولسنا بحمد اللّه من المكـابرين، وال سـبابين   
وال شتّامين; بل ممن يشكر الحسنة ويغضي عن السـيئه، ونقـول:   

خلت، لها ماكسبت وعليها مـا اكتسـبت، وحسـابهم     تلك أمة قد

                                                 
  .١١٣ص ١جأعيان الشيعة: محسن األمين،  )١(
، بتحقيـق عـالء   ١٨٨ صأصل الشيعة وأصولها: محمد حسين كاشف الغطاء، ) ٢(

 آل جعفر.



  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية

 

  ١١٧

 

  .)١(»على اللّه، فإن عفا فبفضله، وإن عاقب فبعدله

                                                 
 .٢٠٩ص: المصدر نفسه) ١(



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١١٨ 

 

  ھـ)١٣٧٧(ت / اإلمام شرف الدین
من وقف على رأينا فـي الصـحابة علـم أنـه أوسـط       :>إنقال

ـ  ، وال روهم جميعـاً اآلراء، إذ لم نفرط فيه تفريط الغالة الذين كفّ
قوهم أجمعين، فإن الكاملية ومـن  ذين وثّأفرطنا إفراط الجمهور ال

كان في الغلو على شاكلتهم، قالوا: بكفر الصحابة كافة، وقال أهل 
أو رآه من المسـلمين  | السنة: بعدالة كل فرد ممن سمع النبي

كـل مـن دب أو درج مـنهم أجمعـين     (، واحتجوا بحديث مطلقاً
ضـيلة  أما نحن فإن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا ف )،أكتعين

غير عاصمة، فالصـحابة   -بما هي ومن حيث هي  -جليلة، لكنها 
كغيرهم من الرجال فيهم العـدول، وهـم عظمـاؤهم وعلمـاؤهم،     
وأولياء هؤالء وفيهم البغاة، وفيهم أهل الجـرائم مـن المنـافقين،    
وفيهم مجهول الحال، فنحن نحتج بعدولهم ونتوالهم فـي الـدنيا   

ي، وأخي النبي، وسائر أهل الجرائم واآلخرة، أما البغاة على الوص
والعظائم كابن هند، وابن النابغة، وابن الزرقاء وابن عقبـة، وابـن   

ة، وأمثالهم فال كرامة لهم، وال وزن لحديثهم، ومجهول الحال اأرط
نتوقف فيه حتى نتبين أمره، هذا رأينا فـي حملـة الحـديث مـن     



  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية

 

  ١١٩

 

لـرأي، لكـن   نا علـى هـذا ا  ينالصحابة وغيرهم، والكتاب والسنة ب
حتى خرجـوا   من يسمونه صحابياًكل  الجمهور بالغوا في تقديس

منهم والسمين واقتدوا بكـل مسـلم    عن االعتدال فاحتجوا بالغثّ
اقتداء أعمى، وأنكروا على مـن يخـالفهم   |سمع النبي أو رآه

في هذا الغلو، وخرجوا في اإلنكار على كل حد من الحدود، وما 
وننا نرد حـديث كثيـر مـن الصـحابة     أشد إنكارهم علينا حين ير

بالواجـب   مصرحين، بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال، عمـالً 
الشرعي في تمحيص الحقائق الدينية، والبحث عن الصحيح مـن  
 اآلثار النبوية، وبهذا ظنوا بنا الظنونا، فاتهمونا بما اتهمونا، رجمـاً 

ورجعـوا  على الجهل، ولو ثابت إليهم أحالمهـم،   بالغيب، وتهافتاً
إلى قواعد العلم، لعلموا أن أصالة العدالة فـي الصـحابة ممـا ال    

بـذكر   دليل عليه، ولو تدبروا القرآن الحكـيم لوجـدوه مشـحوناً   
التوبة واألحزاب، وإذا جـاءك   ةالمنافقين منهم، وحسبك من سور

اَألعـراب أَشَـد كُفْـرا    { :المنافقون، ويكفيك من آياته المحكمـة 
نِفَاقًا ووهولسلَى رع ا أَنزَلَ اللَّهم وددواْ حلَمعأَالَّ ي ردأَج{، } نمو

  ـمهلَمنَع ـننَح مهلَملَى النِّفَاقِ الَ تَعواْ عدرم ينَةدلِ الْمأَه{ }  لَقَـد



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١٢٠ 

 

اء الْحتَّى جح وراُألم واْ لَكقَلَّبلُ ون قَبتْنَةَ ماْ الْفتَغَواب  ـرأَم رظَهو ق
ونكَارِه مهو ١(<}اللَّه(.  

إذن هذه أقوال أئمتنا عليهم السالم وعلماؤنا رضوان اهللا عليهم 
جلية واضحة فـي مـدحهم للصـحابة والثنـاء علـيهم، ولكـنهم لـم        

هـي فضـيلة   الصـحبة   ، نعـم والقداسـة  يضفوا عليهم لباس العصمة
وفـيهم غيـر   العـدول،  كغيرهم من الرجال فـيهم  جليلة؛ ولكن هم 

  العدول. فال نستطيع القول بعدالتهم جميعاً.
  وهــذا الــرأي قــد شــاطرنا فيــه جملــة مــن علمــاء أهــل الســنة،  
فهالة القداسة قد التفتوا إليها وناقشوا فيها، كمـا يتضـح ذلـك مـن     

  أقوالهم. 

                                                 
ــة مســائل جــار اهللا، ص   )١( ــدين: أجوب ــة . الناشــر: ١٦ -١٥الســيد شــرف ال   مطبع

  .صيدا ـ العرفان



  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية

 

  ١٢١

 

   أقوال بعض علماء السنة المطابق لرأي الشیعة
نسجم مع الرؤية اإلمامية القائلة أقوال علمائهم التي تننقل بعض  

  بالتفصيل في مسألة عدالة جميع الصحابة.

   .)١()ھـ ٤٥٦ ت/ابن حزم ( -١
 @ه وقد كان الصحابة يقولـون بـآرائهم فـي عصـر     « قـال: 

، فذلك بعد موتـه  المخطئ ئفيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخط
كره ثم ذكر موارد متعددة مما أفتى به الصـحابة فـأن   <أفشى وأكثر
  .)٢( رسول اللّه

                                                 
: ابن حزم، اإلمام األوحـد، البحـر، ذو الفنـون والمعـارف...     وثّقه الذهبي قائالً )١(

ورزق ذكــاء مفرطــاً، وذهنــاً ســياالً، وكتبــاً نفيســة كثيــرة... فإنّــه رأس فــي علــوم   
كـذلك  .و١٨٤ص ١٨ج، متبحر في النقل، عديم النظير. سير أعالم النبالء: اإلسالم

  .٢٣٩ص ٣جشهد له بالصدق واألمانة والديانة والحشمة والسؤدد كما في العبر: 
وكان أحد المجتهدين، ما رأيت في كتـب   >قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السالم: 

لقد صدق > قال الذهبي بعد نقله هذا: < واإلسالم في العلم مثل المحلّى البن حزم
. وقريب من هذا عن السيوطي ١٩٣ص ١٨جء: . سير أعالم النبال<الشيخ عز الدين

  .٤٣٦في طبقات الحفّاظ: 
ابن حزم: عالم األندلس في عصره، وأحد أئمة اإلسالم، كـان فـي   >قال الزركلي: 

 ٤جاألعــالم: ». الحزميــة«األنــدلس خلــق كثيــر ينتســبون إلــى مذهبــه، يقــال لهــم 
 . ٢٥٤ص

وراجــع  ٨١٠ص ٦جبتحقيــق أحمــد شــاكر: ، ) اإلحكــام فــي أصــول األحكــام٢(
 .٨١٦، و٨١٣، و٨٠٦ص ٦ج، و٦٤٢ص ٥جأيضاً: 



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١٢٢ 

 

وأما قولهم: إن الصحابة رضي اللّه عـنهم شـهدوا   >:أيضاًوقال 
ن التـابعين شـهدوا   إالوحي فهم أعلم به، فإنّه يلزمهم على هـذا  

الصحابة، فهم أعلم بهم، فيجب تقليد التابعين. وهكذا قرناً فقرنـاً،  
ى فـي  حتّى يبلغ األمر إلينا فيجب تقليدنا، وهذه صفة دين النصار

   ــه رب ــد للّ ــا والحم ــفة دينن ــاقفتهم، وليســت ص ــاعهم أس اتّب
  .)١(»العالمين

  .)٢()ھـ  ٥٣٠(ت/ المازري  -٢
لسنا نعني بقولنا: الصـحابة عـدول،   « »:شرح البرهـان «في  قال

كلّ من رآه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسـلم يومـاً مـا، أو    
ب، وإنّما نعنـي  زاره لماً ما، أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كت

به الذين الزموه، وعزّروه ونصروه، واتّبعوا النور الذي أنـزل معـه   
  .)٣(»أولئك هم المفلحون

                                                 
وطبعـة دار  ، ، بتحقيق أحمد شـاكر ٨١٦ص ٦ج) اإلحكام في أصول األحكام: ١(

 ، من المجلد الثاني.٢٥٠ص ٦جبتحقيق لجنة من العلماء: ، الجيل
المتبحـرين... وكـان    واألئمـة ) قال الذهبي: وكان أحد األذكيـاء الموصـوفين،   ٢(

  .١٠٥ص ٢٠جلم الحديث. سير أعالم النبالء: بصيراً بع
ــه (المعلــم بفوائــد مســلم) فــي    قــال الزركلــي: محــدث، مــن فقهــاء المالكيــة... ل

، وقيـده  ٤٩٩الحديث، وهو ما علّق به على صحيح مسلم، حين قراءتـه عليـه سـنة    
. قـال عمـر رضـا كحالـة: يعـرف باإلمـام محـدث،        ٢٧٧ص ٦جتالميذه. األعالم: 

 .٣٢ص ١١ج، متكلّم، أديب. معجم المؤلفين: أصولي حافظ، فقيه،
 .١٦٧، والنصائح الكافية: ١٦٣ص ١ج) اإلصابة: ٣(



  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية

 

  ١٢٣

 

  .)١( ) ھـ ١٣٥٠ (ت /ابن عقیل  -٣
وأما تعديلهم كلّ من سموه بذلك االصـطالح، صـحابياً   «قال: 

وإن فعل ما فعل من الكبائر، ووجوب تأويلها له فغيـر مسـلّم; إذ   
ع اإلسالم ال تقتضي العصمة اتّفاقاً حتّى يثبت التعـديل،  الصحبة م

ويجب التأويل على أنّهم اختلفوا في ذلك التعديل اختالفاً كثيـراً  
  .)٢(»والجمهور هم القائلون بالعدالة

إنّنا أهل السنّة قد أنكرنا علـى الشـيعة دعـواهم    « وقال أيضـاً: 
هنا ير، وسـفّ وجاهرناهم بصيحات النكر عش يالعصمة لألئمة اإلثن

رددنا، أفبعد ذلك يجمل بنا أن  بذلك أحالمهم، ورددنا أدلّتهم بما
نـدعي أن مائـة وعشـرين ألفـاً حاضـرهم، وبـاديهم، وعـالمهم        

                                                 
اللّه بن عمـر، مـن آل يحيـى، العلـوي      محمد بن عقيل بن عبد>: ي) قال الزركل١(

. قال ٢٦٩ص ٦جاألعالم:  <الحسيني الحضرمي، رحالة، من بيت علم بحضرموت
يل بن عبد اللّه بن عمر العلوي الصادقي الحسيني محمد بن عق>عمر رضا كحالة: 

الحضرمي، فاضل، مشارك في بعض العلوم. ولد ببلدة مسيلة آل شيخ قرب تـريم  
مــن بــالد حضــرموت ليــومين بقيــا مــن شــعبان، ورحــل إلــى ســنغافورة واشــتغل   
ــس اإلســالمي االستشــاري، وأســس فيهــا جمعيــة    بالتجــارة، وتــرأّس فيهــا المجل

ة وجريدة عربيتين ومدرسـة عربيـة دينيـة... مـن مؤلّفاتـه: النصـائح       إسالمية ومجلّ
الكافية لمن تولّى معاوية، تقوية اإليمان، فصل الحاكم في النزاع والتخاصم فيمـا  
بين بني أمية وبني هاشم، العتب الجميل على علمـاء الجـرح والتعـديل، وثمـرات     

 .٢٩٦ص ١٠جمعجم المؤلفين:  <المطالعة
 .١٦٦ح الكافية لمحمد بن عقيل: ) النصائ٢(



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١٢٤ 

 

نقـول:   كمـا  وجاهلهم، وذكرهم وأنثاهم، كلّهـم معصـومون. أو  
محفوظون من الكذب والفسق، ونجزم بعدالتهم أجمعين، فنأخـذ  

تها    رواية كلّ فرد منهم قضية مسلّمة، نضلّل من نـازع فـي صـح
  ونفسقه ونتصامم عن كلّ ما ثبت وصح عندنا.

بل وما تواتر من ارتكاب بعضهم ما يخرم العدالة وينافيها مـن  
البغي، والكذب، والقتل بغير حق، وشرب الخمر، وغير ذلك مـع  
اإلصرار عليه، ال أدري كيف تحلّ هذه المعضلة وال أعرف تفسير 

  .)١(»ةهذه المشكل
  )  عاصر(ممحمد ناصر الدین األلباني   -٤

يجيـز لنـا أن    @كيف يسوغ لنا أن نتصـور أن النبـي   « قال:
نقتدي بكلّ رجل من الصحابة، مع أن فيهم العالم والمتوسط فـي  

من يرى أن البرد ال يفطر  مثالً مالعلم ومن هو دون ذلك وكان فيه
  .)٢(»الصائم بأكله

 )٣(هــ  ١٢٥٥ سـنة  الشـوكاني المتـوفى  وقريب من ذلـك عـن   
                                                 

 .١٧٤) النصائح الكافية: ١(
 .٨٢ص ١ج) سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: ٢(
. قـال الزركلـي: محمـد بـن علـى بـن محمـد الشـوكاني:         ١٥٨) إرشاد الفحول: ٣(

فقيه، مجتهد، من كبار علماء اليمن، من أهـل صـنعاء، ولـد بهجـرة شـوكان، مـن       
ــاليمن، و ومــات حاكمــاً  ١٢٢٩نشــأ بصــنعاء وولــي قضــاءها ســنة  بــالد خــوالن ب

 .٢٩٨ص ٦جاألعالم: .بها
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والشيخ محمـد   )١(هـ ١٣٧٠ سنة والشيخ محمود أبو رية المتوفى
 ، والســيد محمــد رشــيد رضــا هـــ ١٣٢٣ ســنة المتــوفى )٢(عبــده
  .)٤(هـ ١٣٥٦سنة  والرافعي المتوفى )٣(١٣٥٤ سنة المتوفى

  حسن بن فرحان المالكي (معاصر) -٥

ـ >قال: ن مدحـه اهللا ورسـوله   فنحن يجب أن نتفق على مدح م
  . وقال أيضاً:)٥( ..<وذم من ذمه اهللا ورسوله.

                                                 
 ط دار المعارف بمصر. ٣٥٩ـ ٣٥٦) أضواء على السنّة المحمدية: ١(
) قال الزركلي: الشيخ محمد عبده بن حسن خيـر اللّـه مفتـى الـديار المصـرية،      ٢(

رآن الكـريم...  والتجديـد فـي اإلسـالم... لـه تفسـير القـ       اإلصالحومن كبار رجال 
  .٢٥٢ص ٦جوشرح نهج البالغة. األعالم: 

قال عمر رضـا كحالـة: فقيـه، مفسـر، مـتكلم، حكـيم، أديـب، كاتـب، صـحافي،          
 .٢٧٣ص ١٠جسياسي. معجم المؤلفين: 

  .٣٧٥ص١٠ج) تفسير المنار: ٣(
قال الزركلي: صاحب مجلّة المنار، وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي من الكتّـاب،  

، فـالزم  ١٣١٥حديث واألدب والتاريخ والتفسير... رحل إلى مصر سـنة  العلماء بال
الشيخ محمد عبده وتتلمذ لـه... وأصـبح مرجـع الفتيـا فـي التـأليف، بـين الشـرعة         

 .١٢٦ص ٦جواألوضاع العصرية الجديدة.... األعالم: 
  .١٤١) إعجاز القرآن: ٤(

مــن كبــار  هــو مصــطفى صــادق الرافعــي، قــال الزركلــي: عــالم بــاألدب، شــاعر، 
. وقال عمـر رضـا كحالـة:    ٢٣٥ص ٧جالكتّاب، أصله من طرابلس الشام. األعالم: 

ــؤلّفين:      ــق. معجــم الم ــي بدمش ــالمجمع العلمــي العرب ــه انتخــب عضــواً ب  ١٢جبأنّ
 .٢٥٦ص

  .٢٧٨، و ص ٢٥٨حسن بن فرحان المالكي، الصحبة والصحابة: ص  )٥(
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فإذا كانت العدالة تزول الرتكاب المظالم والمحرمات فيجب >
أن يكون ذلك في الصحابة وغيرهم، ولـم أجـد إلـى اآلن نصـاً     
صحيحاً صريحاً في استثناء الصحابة أصحاب الصـحبة الشـرعية   

فقد حصل لـبعض   ،العامةفضالً عن غيرهم من أصحاب الصحبة 
لمهاجرين أو األنصار شيء من شرب الخمر أو الزنـا أو السـرقة   
كما حصل لماعز والنعيمان بن عمرو وقصصهم مدونة في كتـب  

  .)١( <الفقهاء
إذن هناك مجموعة من علمـاء أهـل السـنّة تطـابق وجهـة نظـر       

فالرأي المشهور  -عدالة جميع الصحابة -الرؤية الشيعة في مسألة 
نستطيع أن نتعبد به بعـد نقـل جملـة مـن هـؤالء العلمـاء الـذين         ال

  نقضوا ذلك المشهور. 
  

                                                 
  .٢٧٨: حسن بن فرحان المالكي، الصحبة والصحابة)١(
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  وقفة مع الدكتور  الغامدي 

ولكننا نجد في نفـس الوقـت أن هنـاك مـن يطعـن فـي بعـض        
ــر      ــو ينظّ ــذلك ه ــاالنحراف، وك ــا ب ــالمية ويتهمه ــف اإلس الطوائ
للوحدة اإلسالمية، وذلك من خـالل مـا يفهمـه مـن وحـي خيالـه       

  وتصوراته.
وهذا ما نجده جلياً فـي كلمـات الـدكتور الغامـدي( األسـتاذ        

المساعد في جامعة أم القرى) في مقالته(الوحدة اإلسالمية أسسها 
  :٥ووسائل تحقيقها)، حيث قال في ص

الزالـت قويــة ونشطــة رغـم      انحرافـات طائفية قـديمة: >
 )...فتا الشيعةومن تلك الطوائف: (طائ، انحـرافها وفساد معتقداتها

فمن ذلك إسباغ صفات األلوهية علـى أئمـتهم وادعـاؤهم أنهـم     
يعلمون الغيب وأنهم يتلقون الوحي من السماء وفي كال األمـرين  

  إساءة إلى اهللا عز وجل وتكذيب لدينه.
وأخـيراً فإنهم يتهمون أصحـاب رسـول اهللا له بالخيانة والردة 

  سالم.عن اإلسالم، وهذا يؤدى إلى إبطال اإل
فأما ادعــاؤهم علـم الغيـب ألئمـتهم فقــد ورد فـي أهـم        

  مصادرهم بألفاظ صريحـة في أبواب مستقلة.
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   -وهو أهم كتاب عندهم -فقد ورد في كتاب: (أصول الكافي)
   عناوين تؤكد ذلك.

منها: (باب أن األئمة يعلمون متى يموتون وأنهم ال يموتون إال 
  .)١( <باختيارهم)

  الغامدي رد شبھة الدكتور

في البداية ندفع شبهة (علم الغيب) ثـم نـدخل فـي دفـع شـبهة      
بخيانـة   تقـرن ثم  ،الفريةخيانة الصحابة؛ ألنهم دائماً يرددون هذه 

   . الصحابة وإبطال اإلسالم برمته
باطـل وذلـك   ا أورده الـدكتور الغامـدي   مـ إن فنقول: 

  :للوجوه التالية
يعلمـون   لـيهم السـالم  ع أو أالئمـة  @النبـي   القول بأنإن  أوالً:

،  عليهم، أو شركاً أو غلـواً  اإللوهيةلصفة  إسباغاًالغيب فهذا ليس 
قد أنبأه اهللا بكثير من الغيبيـات كمـا هـو معلـوم      ’فرسول اهللا

عالم الْغَيبِ فَـال يظْهِـر علَـى    {والقرآن يشهد بذلك، قال تعـالى:  
 ×واإلمـام علـي   .)٢(}سـولٍ إِالَّ منِ ارتَضَى من ر *غَيبِه أَحداً 

                                                 
. ٦٦-٦٥ :2مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة؛ العدد )١(

www.iu.edu.sa: magazine.  
  . ٢٧ -٢٦الجن:  ) ٢( 

http://www.iu.edu.sa
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فقد وردت األحاديث وبطرق كثيـرة   @هو وارث علم رسول اهللا 
أن علياً هو وصـيه ووارثـه كمـا صـرح ابـن أبـي شـيبة والطبرانـي         

  والحاكم النيسابوري واللفظ لألخير رواه بسند صحيح: 
رسول اهللا صـلى   يسألت قثم بن العباس كيف ورث عل :قال«

 .وأشدنا به لزوقا ألنه كان أولنا به لحوقاً: قالاهللا عليه وآله دونكم 
  .)١(»ولم يخرجاه اإلسنادهذا حديث صحيح 

  ثم علق الحاكم على ذلك: 
ابن العم ال يرث مع العم فقد  أنوال خالف بين أهل العلم  «...

ورث العلم من النبـي صـلى اهللا عليـه     علياً أن اإلجماعظهر بهذا 
  .)٢(»وآله دونهم

لعلي  @اع من األمة على وراثة العلم من النبي إذن فهناك إجم
الـذي   @، وال غرابة في ذلك فهو بـاب مدينـة علـم رسـول اهللا    $

  .)٣(يفتح له من كل باب ألف باب
  وهو القائل كما ينقل ابن أبي الحديد: 

                                                 
، المعجـم  ٣٤٨ص ٨. والمصنف: ج١٢٥ص ٣المستدرك على الصحيحين: ج) ١(

  .٤٠ص ١٩الكبير: ج
  .١٢٦ص ٥ن: جالمستدرك على الصحيحي) ٢(
صحح هذا الحديث ونقل طرقه الكثيرة ومن خرجه، السيد احمد بن الصديق ) ٣(

  المغربي في كتابه فتح الملك العلي فراجعة فستجد غايتك التي تنشدها.
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نا بطرق السماء أعلـم  أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فأل«
  .)١(»مني بطرق األرض
ورثـه   $وعلـي   @ني غيبي ورثه من رسـول اهللا  وطبعاً علمه لد

ألبنائه وعترتـه الـذين ال يفـارقون الكتـاب بـنص حـديث الثقلـين        
عن صحته وتواتره، والكتاب هو تبيـان لكـل    سيأتي الكالم الذي 

ونَزَّلْنَـا علَيـك الْكتَـاب تبيانـاً لِّكُـلِّ      {شيء بمقتضى قوله تعالى: 
 )٣( }ما فَرطْنَا في الكتَابِ مـن شَـيءٍ  {وقوله تعالى:  )٢(}شَيٍء

  . )٤(}الْغَيبِ مفَاتح وعنده{وقوله تعالى: 
محيطاً بجميـع العلـوم التـي فـي      ×إذن البد أن يكون اإلمام

  الكتاب العزيز.
ومعلوم أن الذي عنده هذا العلم القرآني المعجز ال يغيب عنـه  

  شيء بإذن اهللا تعالى وإرادته.
إن هذا العلم الغيبي هو من صفات اهللا تعـالى ومختصـاته    :ثانياً

  ولم يشاركه فيه أحد.
                                                 

  .١٣٠ص ٢شرح نهج البالغة: ج) ١(
  .٨٩النحل: ) ٢(
  .٣٨األنعام: ) ٣(
  .٩٥األنعام: ) ٤(
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قُل الَّ يعلَم من في السماوات واَألرضِ الْغَيب إِالَّ {قال تعـالى:  
١(}اللَّه( .  

إِن اللَّه يعلَم غَيـب السـماوات واَألرضِ واللَّـه    {وقوله تعالى: 
  . )٢(}ما تَعملُونبصير بِ

ثُم تُردون إِلَى عالمِ الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبئُكُم بِما {وقوله تعالى: 
لُونمتَع ٣(}كُنتُم( .  

وما عند الرسول أو أالئمة من هذا العلم هو منـه تعـالى وبإذنـه    
فليس هو ذاتي للرسول أو أالئمة؛ ألن وجودهم متقـوم بـه تعـالى    

  و الذي خلقهم وأوجدهم، قال الشيخ األميني رحمه اهللا:  فه
وال يتصور عندئذ قط اشتراك مع المولى سبحانه فـي صـفته   «

العلم بالغيب، وال العلم بالشهادة ولو بلغ علـم العـالم أي مرتبـة    
البشرية مأخوذة في العلـم   اإلمكانيةرابية، وشتان بينهما، إذ القيود 

اء تعلق بالغيب أو تعلق بالشهادة، وهي ال محالة، سو البشري دائماً
بالغيب أو الشهادة تؤخـذ   اإللهيتالزمه وال تفارقه، كما أن العلم 

حدية الخاصة بذات الواجب األحد األقدس سـبحانه  فيه قيود األ
                                                 

  .٦٥النمل: ) ١(
  .١٨الحجرات: ) ٢(
  .٨الجمعة: ) ٣(
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كذلك الحال فـي علـم المالئكـة، لـو أذن اهللا تعـالى      ، ووتعالى
الذي فيه تبيان وقد نصب بين عينيه اللوح المحفوظ  إسرافيل مثالً

لم يشارك اهللا قط في صفته  ،لع عليهأن يقرأ ما فيه ويطّ ،كل شيء
  .)١(»العلم بالغيب، وال يلزم منه الشرك

إذن فــالعلم بالغيــب هــو مــن صــفات اهللا أوالً وبالــذات، ومــن  
  تمكّن من ذلك العلم فهو بالواسطة والعرض واإلذن اإللهي. 

من نسـب إليـه العلـم     مستنكراً ×لذا جاء قول اإلمام الكاظم
ذاتاً، بحيث لـم تبـق لـه شـعرة فـي جسـده إال وقفـت كمـا تقـول          

  الرواية.
ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة عن «روى الشيخ المفيد بسـنده:  

قال: كنت أنا ويحيى بن عبد اهللا بن الحسن عند أبي الحسن عليه 
السالم فقال له يحيى، جعلت فداك إنهـم يزعمـون أنـك تعلـم     

اهللا مـا بقيـت    فقال: سبحان اهللا، ضع يدك على رأسي فـو  الغيب،
شعرة فيه و في جسدي إال قامت، ثم قال: ال واهللا ما هي إال وراثة 

  .)٢( »’عن رسول اهللا
فالرواية كما عن اإلمام الكاظم ينفي علمه بالذات، ويسـتهجن  

                                                 
  .٥٧ص ٥الغدير: ج) ١(
  .٢٣الشيخ المفيد، األمالي: ص) ٢(
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من قال بذلك، ويؤكد أن هذا العلم هو وراثة مـن رسـول اهللا ومـا    
هو من اهللا جل وعال، فهم بشر مخلـوقين هللا   ’اهللاعند رسول 

  وال يمكن أن يكون علمهم أال بإذنه وقدرته وإرادته. 
 ’علم الغيـب ممكـن للرسـول، واألئمـة بالوراثـة منـه      فإذن 

ــيس هــو     ــة فل ــدني حضــوري مــن اهللا تعــالى وبإذن ــم ل وهــذا العل
  باستقاللهم وإرادتهم، وهذا ال يلزم منه الشرك أو الغلو.

    فة عمر وعلم الغیبالخلی

ثم إن علم الغيب الذي يشنّع بـه علـى الشـيعة، قـد روت      ثالثاً:
وهذا ما رواه ابـن   ،مصادر القوم مثله في الخليفة عمر بن الخطاب

  حجر العسقالني في اإلصابة، قال:
وروى بن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن بن عمر عن >
ي خطبتـه أن قـال يـا    أنه كان يخطب يوم الجمعة فعرض ف ،أبيه

سارية الجبل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الناس بعضهم إلـى  
فلما فرغ سألوه فقال وقع  ،ليخرجن مما قالي بعض فقال لهم عل

في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وأنهم يمرون بجبـل فـإن   
وإن جاوزوا هلكوا فخرج منـي   ،عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد

قال فجاء البشير بعد شهر فذكر إنهـم   ،سمعتموه ما تزعمون أنكم
قال فعدلنا إلى الجبل ففتح اهللا  ،سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم
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   .)١(<علينا
  قال العجلوني في كشف الخفاء عند ذكره لهذا الحديث:

، الحافظ القطب الحلبي لطرقه جزءا وقد أفرد :قال في الآللئ>
ن عسـاكر وابـن مـأكوال    ذكره اب :وقال .الطريق اووثق رجال هذ

وغيـر ذلـك مـن األحاديـث      .)٢(<وغيرهم وسارية له صـحبة  
  أعرضنا عنها.

  ابن تیمیة وعلم الغیب

 وإن أخـذت أشـكاالً  وكذلك نجد أن هذه الصفة ـ أي الغيـب  
ـ تضـفى علـى بعـض علمـائهم     وألفاظاً أخـرى كالفراسـة وغيرهاـ   

  .كابن تيمية الحراني، فضالً عن بعض الصحابة، كما تقدم
ولقـد شـاهدت مـن    >تلميذ ابن تيميـة:  ،قيم الجوزيةالقال ابن 

فراسة شيخ اإلسالم ابن تيمية أموراً عجيبة، وما لم أشـاهده منهـا   
سفراً ضخماً، أخبر أصحابه  يأعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدع

بدخول التتار الشام سنة تسـع وتسـعين وسـتمائة، وأن جيـوش     
 يكون بها قتل عام وال سبي عـام،  المسلمين تكسر، وأن دمشق ال

وأن كلب الجيش وحدته في األموال: وهذا قبـل أن يهـم التتـار    
                                                 

  .٦-٥ص٣اإلصابة:ج) ١(
  .بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية. ٣٨١ص٢العجلوني، كشف الخفاء،ج) ٢(



  الفصل الثالث/ اعتدال ووسطية

 

  ١٣٥

 

بالحركة، ثم أخبر الناس واألمراء سنة اثنتين وسبع مائة لما تحرك 
التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر 

فيقال له: قـل   ،ن يميناًوأقسم على ذلك أكثر من سبعي ،للمسلمين
  .)١(<.اًهللا تحقيقاً ال تعليقا شاء فيقول: إن ،إن شاء اللّه

مـرة: يـدخل علـي أصـحابي      ]ابـن تيميـة  [وقال >قال أيضاً:و
وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم أموراً ال أذكرها لهم، فقلـت  

  لو أخبرتهم؟!  غيريأو  :له
ة، وقلت له يومـاً:  فقال: أتريدون أن أكون معرفاً كمعرف الوال

لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى  االسـتقامة والصـالح! فقـال: ال    
  .)٢(<تبصرون معي على ذلك جمعته أو قال: شهراً!

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تخـتص بـي   >:وقال تلميذه أيضاً
مما عزمت عليه، ولم ينطق به لساني، وأخبرني بـبعض حـوادث   

م يعين أوقاتها وقد رأيـت بعضـها،   كبار تجري في المستقبل، ول
وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبـار أصـحابه مـن ذلـك أضـعاف      

  ).٣( <أضعاف ما شاهدته واللّه أعلم
                                                 

  .٤٨٩ص  ٢مدارج السالكين، ج ) ١(
 .٤٩٠ص  ٢ج  :المصدر نفسه) ٢(
 .٤٩٠، ص ٢ج  المصدر نفسه:) ٣(
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ومنصفة بعيدة عن التشـنج  ظر لألمور بمقاييس معتدلة نإذن للن
والتهجم بـال دليـل، ولـيكن نظرنـا بعينـين ال أن نغمـض أحـدهما        

ال نظر إلـى أدلـتهم التـي يسـتندون     ونرمي اآلخرين بتهم جزافية ب
  إليها، في هكذا موارد.

ــذا ـــبھة  وبهـ ـــقط ش ـــدكتور تس ال
ــھ  ــح أن كالم ــد اتض ــدي، فق الغام
ینطلق من عصــبیة طائفیــة ال تمــت 

 إلى اإلسالم بصلة.
أن الشـيعة يتهمـون أصـحاب رسـول اهللا     كالمه أما ما ورد من 

  بالخيانة والردة عن اإلسالم.
ليس له ما يبرره سوى زرع الفتنة بين باطل وأيضاً فهذا الكالم 

طوائف المسلمين، وقد حفل بحثنا برد هذه المزاعم، وقـد فصّـلنا   
ألنهـم   ؛القول في ذلك، وأن الشيعة ال تقول بعدالة جميع الصحابة

، يب، ولكن ال كمـا يـدعي الغامـدي   بشر والبشر بطبعه يخطأ ويص
  وقد تقدم الكالم مفصالً فراجع. 

إليـه المدرسـة    اتضـح أن مـا ذهبـت   رنـاه  من جميع ما ذكإذن 
 حكـم الصـحابة فـي العدالـة     الشيعية هو عين الصواب؛ وذلك ألن

حكم غيرهم، وال يتحتّم الحكم بها بمجـرد الصـحبة، وهـي لقـاء     
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يس كافياً في وإن ذلك ل ،مؤمناً به، ومات على اإلسالم’ النبي
ثبوت العدالة بعد االتّفاق على عدم العصـمة المانعـة مـن صـدور     

لمنا عدالته حكمنا بها، وقبلنا روايته، ولزمنا لـه مـن   الذنب، فمن ع
التعظيم والتوقير، بسبب شرف الصحبة ونصـرة اإلسـالم والجهـاد    

لمنـا منـه خـالف ذلـك لـم تقبـل       في سبيل اللّه ما هو أهله، ومن ع
  لبته. ا روايته

وهذه هـي الوسـطية التـي تعلمناهـا مـن روح الشـريعة التـي ال        
يوجــد فيهــا إفــراط أو تفــريط؛ الن المنــاط والمــالك هــو الســيرة 
العملية فكل من تطابقت سيرته مع المـنهج اإلسـالمي فهـو عـادل     
ومن خـالف هـذا المـنهج فهـو غيـر عـادل، هـذا هـو رأي الشـيعة          

  اإلمامية وهو أوسط اآلراء وأصحها.
ومرجعيتهم في ذلك هي أهـل بيـت العصـمة والطهـارة الـذي      

  أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
مرجعية الصحابة ومرجعيـة أهـل    ،فهناك مرجعيتان ونظريتنان 
هذا البـاب ليكـون القـارئ علـى     فالبد من طرق إذن ، ^ البيت
لمـا  وذلـك  هذه المرجعيـة الربانيـة    أن الشيعة أنما اقتفت أثر  بينة،

من أدلة صحيحة من كـال المدرسـتين، فـال يحـق للطـرف      ورثوه 
يتهم الشيعة باالنحراف والتبديع بل وأن إسالمهم باطل،  أن اآلخر

   كما تقدم في كالم الدكتور الغامدي.
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الفصل الرابع/ التشيع ومرجعية أهل البيت 
  عليهم الس  م 

  رجعیة أھل البیت علیھم السالمالتشیع وم

 لةأبعدما تقدم من وسطية واعتدال مذهب التشيع في هذه المس
نـرى مـن الـالزم أن نتحـدث حـول       المهمة( أي عدالة الصـحابة) 

مرجعية هذا المذهب، فهـذه الوسـطية مـن هـم دعاتهـا ومـن هـو        
المرجع لهـا ومـن أيـن ورثوهـا، إذن لنبحـر ونغـوص فـي عـرض         

 ، فنقول: لى تلكم المرجعية الربانيةنصت ع األدلة التي

وهــذه الميــزة الجوهريــة الربانيــة  روح اإلســالم هــو التشــيعإن 
ركيزتها األساسية ومنبعها وأركانها هـم أئمـة أهـل البيـت علـيهم      

 إِنَّما يرِيد{السالم، فهم من زكّاهم اهللا جل وعال وطهرهم بقولـه  
اللَّه بذْهيل نكُمع سجلَ الرأَه تيا   الْبتَطْهِيـر كُمـرطَهي١(}و(. 

وشــيعتهم هــم مــن ســلكوا طــريقهم وتمســكوا بهــم وبمــنهجهم   
   المستقيم.

سـفن نجـاة األمـة، وبـاب حطتهـا،      فأئمتنا الـذين نـدين لهـم هـم     
وأمانها مـن االخـتالف فـي الـدين، وأعـالم هـدايتها، وثقـل رسـول         

                                                 
  . ٣٣األحزاب:  )١(
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  . وبقيته في أمته ،’اهللا

  ^ رجعیة أھل البیتالنصوص الواردة في م
ومن النصوص الواضحة والصـحيحة التـي دلـت علـى مرجعيـة      

  أهل البيت نذكر منها ما يلي:
  حدیث الثقلین -١
فقد رواه مسلم بـن  حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين،  أما

عـن رسـول    عن زيد بن أرقـم في صحيحه  الحجاج النيسابوري
اهللا فيـه الهـدى    تارك فيكم ثقلين أولهمـا كتـاب   وأنا>:’اهللا

فحث علـى كتـاب اهللا    ،والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به
أذكركم  ،وأهل بيتي أذكركم اهللا في أهل بيتي ،ورغب فيه ثم قال
  .)١(..<أذكركم اهللا في أهل بيتي ،اهللا في أهل بيتي
تارك فـيكم خليفتـين، كتـاب اللّـه حبـل       إني« وفي مسند احمد:

 األرض إلـى او مـا بـين السـماء     ألرضواممدود ما بين السـماء  
  .)٢(»حتى يردا علي الحوض لن يتفرقا وإنهمابيتي،  أهلوعترتي 
المســتدرك علــى والحــاكم فــي فــي صــحيحه الترمــذي  وكــذلك

                                                 
، بـاب مـن فضـائل علـي     ١٢٣-١٢٢ص٧صـحيح مسـلم: ج  مسلم النيسابوري،  )١(

  رضي اهللا عنه.
  .بيروت  -الناشر : دار صادر ، ١٨٢ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد:ج )٢(
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تمسكتم به لن تضلوا  إنتارك فيكم ما  إني« الصحيحين وصححه:
حبل ممدود من السماء  ، كتاب اللّهاآلخرمن  أعظمبعدي احدهما 

بيتـي، ولـن يتفرقـا حتـى يـردا علـي        أهل، وعترتي األرض إلى
   .)١(»الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

  طرق الحدیث ورواتھ

ال نغالي إذا قلنا إن أكثر حـديث روى لـه الصـحابة والتـابعين     
وردت عـن نيـف وعشـرين    مـا  وله من الطرق  هو حديث الثقلين

ثـم  ، قـال:> وهذا ما صرح به ابن حجـر الهيتمـي المكـي    صحابيا،
ـ   رة وردت عـن نيـف   اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقـاً كثي

في بعض تلك الطرق أنه قال ذلـك بعرفـة ،   ، ووعشرين صحابياً
وفي آخر أنه قال بغدير خم ، وفي آخر أنـه قـال بالمدينـة فـي     
مرضه ، و قد امتألت الحجرة بأصحابه ، و في آخر أنه قـال لمـا   

، و ال تنافي إذ ال مانع أنه كرر ئفام خطيباً بعد انصرافه من الطاق
، اهتماماً بشأن الكتـاب العزيـز   في تلك المواطن و غيرهاعليهم 

                                                 
ــن عيســى الترمــذي،  )١( الناشــر : دار ، ٣٢٩ص  ٥صــحيح الترمــذي: ج محمــد ب

 ٣مستدرك على الصـحيحين: ج أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، ال .بيروت  ـالفكر
  بيروت . -، الناشر: دار المعرفة ١٤٨ص 
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  .)١(<والعترة الطاهرة
  :وقال أيضاً 

لهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع و عشـرين صـحابياً ال   و >
نـا هـذا   لونـذكر بعـض الصـحابة الـذين رووا      < حاجة لنا ببسطها

  :الحديث الشريف 
  ×م علي بن أبي طالباإلما - ١
  ‘فاطمة الزهراء - ٢
  ×طالب أبيالحسن بن علي بن  - ٣
  سلمان الفارسي   - ٤
  ذر الغفاري   أبو - ٥
  ابن عباس   - ٦
    األنصارياللّه  جابر بن عبد - ٧
  الهيثم بن التيهان   أبو - ٨
  رافع   أبو - ٩
  حذيفة بن اليمان   - ١٠
  الغفاري   أسيدحذيفة بن  - ١١

                                                 
ص  ٢أحمد بن محمد بن علي ، ابـن حجـر الهيتمـي ، الصـواعق المحرقـة:ج      )١(

  بيروت. -، الناشر: مؤسسة الرسالة٤٤٠
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  سعيد الخدري   أبو - ١٢
  خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين   - ١٣
  زيد بن ثابت   - ١٤
    أرقمزيد بن  - ١٥
  هريرة   أبو - ١٦
  اللّه بن حنطب   عبد - ١٧
  جبير بن مطعم  - ١٨
  البراء بن عازب - ١٩
  نس بن مالك  أ - ٢٠
  اللّه التيمي   طلحة بن عبد - ٢١
  الرحمن بن عوف   عبد - ٢٢
  وقاص   أبيسعد بن  - ٢٣
  عمرو بن العاص   - ٢٤
    األنصاريل بن سعد سه - ٢٥
  عدي بن حاتم - ٢٦
    األنصاري أيوب أبو - ٢٧
  شريح الخزاعي   أبو - ٢٨
  عقبة بن عامر   - ٢٩
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    األنصاريقدامة  أبو - ٣٠
    األنصاريليلى  أبو - ٣١
  ضميرة االسلمي   - ٣٢
  عامر بن ليلى بن ضمرة   - ٣٣
    ’سلمة زوج الرسول أم - ٣٤
  .×طالببن أبي  المؤمنين علي أمير أختهاني  أم - ٣٥

  كبار رواة الحدیث رووا حدیث الثقلین

 فيـه ونجـد   إالمن المصـادر الحديثيـة    معتبراً ما نجد مصدراًلق
  ، منهم :ونذكر على سبيل المثال ال الحصر قلينحديث الث

ابـن ماجـة    ومسلم بن الحجاج ،  المعروفة، أصحاب الصحاح
  . النسائي والترمذي ، و ،داود السجستاني يأبوالقزويني ، 
محمد بن سعد ، ، وأحمد بن حنبل ، صاحب المسند وكذلك

بكـر ابـن أبـي شـيبة ، صـاحب       وأبـي  الكبـرى،  صاحب الطبقات
عبــد بــن حميــد ، وابــن راهويــه ، صــاحب المســند  و ،المصــنف

 يأبـ و، ابن أبي عاصم ، صـاحب كتـاب السـنة   و ،صاحب المسند
يعلـى الموصـلي ، صـاحب     يأبـ وبكر البـزار ، صـاحب المسـند ،   

 و المشـهورة،  القاسم الطبراني ، صـاحب المعـاجم  ي أب ،وند المس
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 يأبـ و .على الصحيحين حاكم النيسابوري ، صاحب المستدركال
بكـر البيهقـي ، صـاحب     يأبـ و  ،طنـي ق والـدار  ، األصفهانينعيم 

 الخطيــب البغــدادي ، صــاحب تــاريخ بغــداد. والســنن الكبــرى .
ب صــاح ابــن عســاكر   ولبغــوي ، صــاحب مصــابيح الســنة    او

.. الكثيـر  هـم  ، وغيـر  الموسـوعة المشـهورة تـاريخ مدينـة دمشـق     
  .إن دل فانه يدل على شهرة هذا الحديث وتواتره وصحتهوهذا 

  الحدیث وتواتره صحة   

فـال يخلـو   يكفينا في صحته هو تـواتره فـي جميـع الطبقـات     
زمان أو طبقة إال ونقلـت هـذا الحـديث كمـا تقـدم فـي ذكرنـا        

بـن   مسـلم   فحسبك أن أحـد رواتـه هـو   وأما صحته ، )١(لرواته
الحجاج في الصحيح وكذلك تصحيح الحـاكم النيسـابوري لـه    

علـى شـرط    اإلسـناد هـذا حـديث صـحيح     :>في المستدرك 
فـي   يذكـره الهيثمـ   وكـذلك مـا   )٢(< الشيخين ولـم يخرجـاه  

زيد بـن  عن > جيد، قـال:  إسنادهحيث صرح بأن  مجمع الزوائد
                                                 

وقد ذكر المحقـق محمـد قـوام الـدين الوشـنري، فـي بحثـه حـديث الثقلـين           )١(
رة، الـرواة الـذي نقلـوا هـذا الحـديث حسـب       الصادر عن دار التقريـب فـي القـاه   

  الطبقات من المائة األولى إلى المائة الثالثة عشر.
  .١٤٨ص٣الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج )٢(
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اهللا عليه وسلم انى تارك فـيكم  قال رسول اهللا صلى  ،ثابت قال
خليفتين كتاب اهللا عز وجل حبل ممدود ما بين السماء واألرض 
أو ما بين السماء إلى األرض وعترتي أهـل بيتـي وأنهمـا لـن     

  .)١(<جيد وإسنادهيفترقا حتى يردا على الحوض . رواه أحمد 
وكذلك صححه األلباني في تعليقـه علـى مشـكاة المصـابيح     

  .)٢( : رواه مسلم ( صحيح) قائالللتبريزي، 
  داللة الحدیث

بالكتـاب والعتـرة بـال فصـل     أما داللة فواضـحة علـى التمسـك    
فهـم قرنـاء الكتـاب     فهما المنجيان والعاصمان من الضالل،بينهما 

ذكـر  وقـد   وال يمكن التفكيك بينهما إلى أن يردا على الحـوض،  
ة هــذا مــا اســتفاده مــن داللــ علــم المصــري، أبــوتوفيــق   األســتاذ

قـرنهم بكتـاب اللّـه     ’النبـي  إن: «.. ، قالالحديث من الشيعة 
 الباطـل مـن بـين يديـه وال مـن خلفـه) فـال        يأتيهالعزيز، الذي (ال 

مخالفـة   أيـة صـدور   إن. ومـن الطبيعـي   اآلخريفترق احدهما عن 

                                                 
 -الناشر : دار الكتـب العلميـة  ، ١٦٣ص٩نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )١(

  .بيروت
، تحقيق، ٣٣٨ص  ٣، مشكاة المصابيح:جيمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريز )٢(

  .بيروت -الناشر : المكتب اإلسالمي ناصر الدين األلباني، 
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ــد  ألحكــام ــدين تع ــد صــرح    ال ــز، وق ــاب العزي ــا عــن الكت افتراق
على الحـوض. فداللتـه علـى     بعدم افتراقهما حتى يردا ’النبي

هـذا الحـديث فـي     ’العصمة ظاهرة جليـة. وقـد كـرر النبـي    
والمحافظـة علـى    األمـة صـيانة   إلـى يهـدف   ألنـه مواقـف كثيـرة،   

 إنفــي المجــاالت العقائديــة وغيرهــا،  اســتقامتها وعــدم انحرافهــا
ولـو   عـنهم.  تتـأخر البيت ولم تتقـدم علـيهم، ولـم     بأهلتمسكت 

بالتمسك بهم. الذي هو جعل  األمرلما صح يقع منهم،  الخطأكان 
  حجة. وأفعالهم أقوالهم

وان المتمسك بهم ال يضل كما ال يضـل المتمسـك بـالقرآن،     
لكـان المتمسـك بهـم يضـل. وفـي       الخطأ أوولو وقع منهم الذنب 

اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن، ولو لم يكونـوا معصـومين   
 إلـى ل ممـدود مـن السـماء    حبـ  وإنهـم  لكان في اتباعهم الضالل.

واسطة بين اللّه تعـالى وبـين    أنهمكالقرآن وهو كناية عن  األرض
عن اللّه تعالى، ولـو لـم يكونـوا معصـومين لـم       أقوالهمخلقه،وان 

لن يفارقوا القرآن ولن يفـارقهم مـدة عمـر     وأنهميكونوا كذلك، 
ــ   ــو اخط ــدنيا، ول ــواوا او أال ــارقهم   أذنب ــرآن وف ــارقوا الق   .)١(»لف

  

                                                 
  .٧٥توفيق أبو العلم المصري، أهل البيت ، فاطمة الزهراء، ص )١(
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  ^ ریح علماء السنة بالتمسك بأھل البیتتص
بالتمسـك بـالعترة    علماء الطائفة السنية قـد صـرحوا   لذا نجد 

 والسـقاف  كالمناوي والطيبي والتفتـازاني والسـمهودي  الطاهرة 
  لما فهموه من داللة هذا الحديث. وغيرهم.

  :في فيض القدير اوينالم -١
تلـويح بـل    إنّي تـارك فـيكم   :>قال معلقاً على حديث الثقلين

تصريح بأنّهما كتوأمين خلّفهما ووصّى أمته بحسـن معاملتهمـا   
  <وإيثار حقّهما على أنفسهم واالستمساك بهما في الدين

قال الشريف: هـذا الخبـر   تنبيه:  :>ثم نبه على قول الشريف قال
للتمسك به مـن أهـل البيـت والعتـرة      يفهم وجود من يكون أهالً

الساعة حتى يتوجه الحث المـذكور   الطاهرة في كل زمن إلى قيام
ألهـل   فلذلك كـانوا أمانـاً   ،إلى التمسك به كما أن الكتاب كذلك
  .)١(<األرض فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض

  :حوذيألالمباركفوري في تحفة ا -٢
( أحدهما ) وهو كتاب اهللا ( أعظم >قال شارحا لهذا الحـديث:  
وبـالرفع ( حبـل   ) وهو العتـرة ( كتـاب اهللا ) بالنصـب     اآلخرمن 

                                                 
  .بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية، ٢٠ص٣ج: المناوي، فيض القدير) ١(
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ممدود ) أي هو حبل ممدود ومن السماء إلى األرض يوصل العبد 
أهـل  (  ي) أي والثاني عترت يوعترتإلى ربه ويتوسل به إلى قربه ( 

قال الطيبي في قوله إني تارك فيكم إشارة إلـى   ،) بيان لعترتيبيتي
أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   

أنه يوصي األمة بحسن المخالقة معهما وإيثار حقهما على أنفسهم و
كما يوصي األب المشفق الناس في حق أوالده ويعضـده مـا فـي    
حديث زيد بن أرقم عند مسلم أذكركم اهللا في أهل بيتي كما يقول 
األب المشفق اهللا اهللا في حق أوالدي ( ولن يتفرقا ) أي كتـاب اهللا  

ة ( حتـى يـردا علـي ) بتشـديد اليـاء (      وعترتي في مواقف القيام
الحوض ) أي الكوثر يعني فيشكرانكم صنيعكم عنـدي ( فـانظروا   
كيف تخلفـوني ) أي كيـف تكونـون بعـدي خلفـاء أي عـاملين       

  .)١(<متمسكين بهما

  :في شرح المقاصد التفتازاني -٣
ترى أنّه عليه الصالة والسالم قرنهم بكتاب اللّه تعـالى   أال :>قال

التمسك بهما منقـذاً عـن الضـاللة، وال معنـى للتمسـك      في كون 

                                                 
 -ناشـر : دار الكتـب العلميـة    ل،١٩٧ص  ١٠المباركفوري، تحفة األحـوذي:ج ) ١(

  . بيروت 
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  .)١(<األخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا في العترة البالكتاب إ

  : في جواهر العقدينالسمهودي  -٤
قد تضمنت األحاديث :>قال في ذكر التنبيهات لحديث الثقلين 

أن  ... الـى على التمسك بأهل البيـت النبـوي  غ الحث البلي المتقدمة
   .)٢(<حثٍّ أبلغ من هذا وآكد منه يفأقال: 

  :في صحيح شرح العقيدة الطحاوية حسن السقاف -٥
والمراد باألخذ بآل البيـت والتمسـك بهـم هـو محبـتهم       :>قال

والمحافظة على حرمتهم والتأدب معهم واالهتداء بهديهم وسيرتهم 
هم والعمل برواياتهم واالعتمـاد علـى رأيهـم ومقـالتهم واجتهـاد     

   .)٣(<وتقديمهم في ذلك على غيرهم

  ( كتاب هللا وسنتي)الثقلین بلفظ  حدیث 

  ، وهي كالتالي:قد ذكر لهذا الحديث ثالثة طرق

                                                 
  .الناشر: دار المعارف النعمانية، ٣٠٣ص٢التفتازاني، شرح المقاصد: ج) ١(
. اإلعـداد والنشـر:   ه ١٤١٥ لسـنة )  ٣٩عـدد( ، ال١٣٥نقالً عن مجلـة تراثنـا: ص  ) ٢(

  إلحياء التراث. -عليهم السالم  -مؤسسة آل البيت 
. الناشـر: دار  ٦٥٤صالعقيدة الطحاوية: صحيح شرح حسن بن علي السقاف،  )٣(

  .األردن –عمان ، اإلمام النووي
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  ما رواه الدار قطني والحاكم النيسابوري.األول: 
  ما رواه البيهقي والحاكم النيسابوري.الثاني: 

  الثالث: ما رواه بن عبد البر .
دثنا حـ > ، قـال:  واللفظ لألول :والحاكم نيرواه الدار قط أما ما

عبد الرحمن بن عمـارة   أبو بكر الشافعي ، نا أبو قبيصة محمد بن
داود بن عمرو ، نا صالح بن موسى، عن عبد العزيز  ، نابن القعقاع
، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قـال : قـال رسـول اهللا    بن رفيع

: ضـلوا بعـدهما  خلفت فيكم شـيئين لـن ت   :صلى اهللا عليه وسلم 
  .)١(<كتاب اهللا وسنتي ، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض 

ففيه أبو قبيصة محمد بن عبد الـرحمن بـن عمـارة     أما السند :
  لم نجد له ذكر في كتب الرجال.

وصالح بن موسى، وهو الطلحي، فهذا الرجل ضـعيف متـروك   
< وقد ضعفه الرازي فـي  واهالحديث، قال الذهبي في الكاشف، > 

قـال  الجرح والتعديل نقال عن يحيى بن معـين بروايـة الـدوري:>    
نا عبد الرحمن قال سـألت   ،صالح بن موسى الطلحي ليس بشيء

                                                 
 -الناشـر : دار الكتـب العلميـة    ، ١٦٠ص ٤الدار قطنـي، سـنن الـدار قطنـي،ج     )١(

  .٩٣ص  ١. المستدرك على الصحيحين:جبيروت 
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أبى عن صالح بن موسى الطلحي فقال ضـعيف الحـديث منكـر    
قلت يكتب حديثـه قـال    ،كثير المناكير عن الثقات ،الحديث جداً

العقيلـي وأبـو   وقد أدرجه ابـن عـدي و   .)١(<ليس يعجبني حديثه
  نعيم االصبهاني في ضعفائهم ، فالرواية ضعيفة وساقطة.

ابـن أبـي   عن  واللفظ لـألول:>   :لبيهقي والحاكمارواه  وأما ما
أويس ثنا أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عبـاس  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب النـاس   إنرضي اهللا عنهما 
 إنيها الناس انى قد تركـت فـيكم مـا    في حجة الوداع فقال يا أ
  .)٢(< كتاب اهللا وسنة نبيه أبدااعتصمتم به فلن تضلوا 
 أويـس فيـه ابـن أبـي     فيكفينا أن الحـديث   :أما سند الحديث

العقيلي في الضـعفاء وقـال عنهمـا:     أدرجهماضعيفان، وقد ، وأبوه
حدثني محمد بن أحمد قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت >

معين يقول أبو أويس وابنه ضـعيفان وحـدثني أسـامة     يحيى بن
يقول سمعت يحيى بن معين يقول إسـماعيل بـن    ،الرقاق بصري

                                                 
: دار إحيـاء  الناشـر ، ٤١٥ص  ٤أبو حاتم الرازي التميمي، الجرح والتعـديل:ج  )١(

  .بيروت –ربي التراث الع
  بيروت. -، الناشر: دار الفكر ١١٤ص  ١٠البيهقي، السنن الكبرى:ج )٢(
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حـدثنا  :> آخـر وقـال فـي موضـع     .)١( <أبي أويس يسوى فلسـا 
محمد قال حدثنا معاوية قال سمعت يحيى قال أبو أويس ضعيف 

 >ابن عدي في الكامل في الضعفاء، قـال: وكذلك  .)٢(<مثل فليح
سمعت يحيى بن معين يقـول بـن أبـي أويـس وأبـوه يسـرقان       

وفـي  وقال أيضاً:>   .)٣(<الحديث وأبو أويس عبد اهللا بن عبد اهللا
  .)٤(<موضع آخر أبو أويس وابنه ضعيفان

وقال أبو بكر بـن أبـي   : >وقد أورد المزي في تهذيب الكمال
خيثمة ، عن يحيى بن معين : صدوق ضعيف العقل ، ليس بذاك ، 

عني أنه ال يحسن الحديث ، وال يعرف أن يؤديه ، أو يقـرأ مـن   ي
، عن يحيى : أبو أويـس وابنـه   وقال معاوية بن صالحغير كتابه . 
، عن أحمد بـن أبـي   وقال عبد الوهاب بن أبي عصمةضعيفان . 

بـن أبـي أويـس وأبـوه يسـرقان      ، عن يحيى بن معـين : ا يحيى
مخلـط ،  ، عن يحيـى :   . وقال إبراهيم بن عبد اهللا الجنيدالحديث
. ، وكـان مغفـالً  محله الصدق، ليس بشئ. وقال أبو حاتم: يكذب

                                                 
-الناشر : دار الكتـب العلميـة   ، ٨٧ص ١محمد بن عمرو العقيلي، الضعفاء: ج )١(

  .بيروت
  . ٢٧ص ٢محمد بن عمرو العقيلي، الضعفاء: ج )٢(
الناشـر: دار   ،١٨٢ص ٤عبد اهللا بن عدي الجرجاني، الكامـل فـي الضـعفاء: ج    )٣(

  يروت.ـ الفكر 
  .١٨٣ص ٤عبد اهللا بن عدي الجرجاني ، الكامل في الضعفاء: ج )٤(
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وقال أبو . وقال في موضع آخر : ليس بثقة . ضعيفوقال النسائي: 
: بالغ النسائي في الكالم عليه ، إلى أن يؤدي إلى القاسم الاللكائي

  .)١(<تركه
ن بن يحيـى  حدثنا عبد الرحمقال:> : ابن عبد البر وأما ما رواه

قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم الـديبلي  
قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا الحنيني عن كثير بن 
عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسـول اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضـلوا مـا تمسـكتم    

  .)٢(<نبيه صلى اهللا عليه وسلم بهما كتاب اهللا وسنة
ابـن  قـد ذكـر    فإن ( كثير بـن عبـد اهللا)   ،ففي سنده ما ال يخفى

نقـال عـن ابـن حجـر فـي       <أنه مجمع على كذبـه عبد البر نفسه، > 
وقد ضـرب علـى    من أركان الكذابينوهو  .)٣(تهذيب التهذيب

المزي في موسـوعته :>   وللوقوف على ضعفه أذكر ما قاله ،حديثه
                                                 

ــال: ج   )١( ــذيب الكم ــزي، ته ــالة   ، ١٢٨-١٢٧ص ٣الم ــة الرس ــر : مؤسس  -الناش
  .بيروت 

الناشر : وزارة عموم األوقاف والشؤون ، ٣٣١ص ٢٤ابن عبد البر، التمهيد: ج  )٢(
  .اإلسالمية

 -. الناشــر:دار الفكــر٤٢٣ص  ٨عســقالني، تهــذيب التهــذيب:ج ابــن حجــر ال )٣(
  بيروت.
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و طالب : سـألت أحمـد بـن حنبـل عنـه ، فقـال : منكـر        قال أب
.و قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل : ضـرب   بشيءالحديث، ليس 

  المسند و لم يحدثنا عنه . فيأبى على حديث كثير بن عبد اهللا 
أحمد بن حنبـل : ال تحـدث عنـه     يو قال أبو خيثمة : قال ل

  . شيئاً
لجده صـحبة ، و  ، عن يحيى بن معين :  الدوريو قال عباس 

.وقال  بشيءموضع آخر : ليس  فيو قال  كثير ضعيف الحديث .
  . بشيءعثمان بن سعيد الدارمى ، عن يحيى بن معين : ليس 

و قال أبو عبيد اآلجرى : سئل أبو داود عن كثير بـن عبـد اهللا   
بن عمرو بن عوف المزنى ، فقال : كان أحد الكذابين ، سـمعت  

قال : سمعت الشافعى ، و ذكر كثيـر   محمد بن الوزير المصرى ،
بن عمرو بن عوف ، فقال : ذاك أحد الكـذابين أو أحـد أركـان    

   .)١(<الكذب
فال يمكـن أن نعتمـد    األسانيدإذن مما تقدم من ترجمتنا لهذه 

والتخليط والكذب  لألحاديثسرقته و بغفلته فهناك من قلنا ا،عليه
ــك . فكيــف   خــذ بهــذا نأيمكــن لنــا أن وضــعف العقــل وغيــر ذل

  ونصدق به. الحديث
   :داللة ھذه األحادیث

                                                 
  .١٣٨ -١٣٧، ص ٢٤المزي، تهذيب الكمال:ج  )١(
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، فلـو دققنـا النظـر    في وهنهافال نشك أما داللة هذه األحاديث 
نتصـور  كيـف يمكـن أن   أنـه  للعقل؛ وذلك  ةمخالف الوجدناه افيه
لم تدون فـي   بذلك وهو العالم أن سنتهيقول  ’رسول اهللاأن 

نة بــدأ ، فالســ)١(فــي عهــد الصــحابة وكــذلك بعــد وفاتــه عصــره
                                                 

ن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم روى الذهبي في تذكرته :>إ )١(
  =تحدثون عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أحاديـث تختلفـون فيهـا والنـاس        

الفا فال تحدثوا عن رسـول اهللا شـيئا فمـن سـألكم فقولـوا بيننـا       بعدكم أشد اخت=  
   .  ٢ص ١< تذكرة الحفاظ:جوبينكم كتاب اهللا فاستحلوا حالله وحرموا حرامه

وواضح من هذا النص المنع عن الكتابة ( فال تحدثوا) أي أنـه ينهـى عـن الكتابـة     
غريـب،   واالقتصار على الكتاب فقط. ولكن الـذهبي فسـر هـذا الحـديث بتفسـير     

والتحـري ال سـد    األخبـار مراد الصديق التثبـت فـي    أنفهذا المرسل يدلك قال:> 
عـن   ..وقد نقل الحاكم < والظاهر إنه اعتمد على رواية الحاكم، قال:> باب الرواية

إبراهيم بن عمر بن عبيد اهللا التيمي حدثني القاسم بن محمـد قالـت عائشـة جمـع     
عليه وسلم وكانت خمسمائة حـديث فبـات    أبي الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا

ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك ؟ فلما أصـبح  
األحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنـار فحرقهـا ، فقلـت لـم      يقال أي بنية هلم

أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عـن رجـل قـد     أنأحرقتها ؟ قال خشيت 
 ١< تـذكرة الحفـاظ:ج   ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك ائتمنته ووثقت

    . ٥ص
أو قـل بعبـارة أخـرى هـل الحفـاظ       ،هل التثبت يحصل بحرق األحاديـث  نقول: 

السـيما أنـه كـان علـى      منهـا،  أم بتنقية الصحيح من السـقيم على السنة يتم بحرقها 
خبـار ألردف  فلـو أراد الخليفـة التثبـت مـن األ     .مرأى ومسمع من هذه األحاديـث 

كالمه بقوله( عليكم بكتاب اهللا والسنة الصحيحة) بل نرى أن هذا الحديث يؤيـد  
المنع وإن كان بقصد التثبت أو بغيره، وما فسـره الـذهبي ال معنـى لـه؛ الن الـنص      

عن شعبة روى صريح فيه. أضف إلى ذلك أن المنع أيضا صدر من الخليفة عمر، 
نا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال أتـدرون  لما سير >قرظة بن كعب أنه قال : 
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وأبي  في عصر عمر بن عبد العزيز تدوينها في أواخر القرن األول
وقد شابها الكثير من الـوهن والضـعف فـي كثيـر      ،جعفر المنصور

من األحاديث، لذا قد شمر علماء الجرح والتعديل عن سواعدهم 
لتنقية بعض ما علق بها من شوائب، والزالت جهود العلماء ليومنـا  

ســانيد وتصــفية األحاديــث الصــحيحة مــن  هــذا دؤوبــة لتنقيــة األ
  السقيمة.  

عمر بن عبد العزيز منصـب   ولما تسنم :>قال الشيخ السـبحاني 
ب إلى أبي بكر بـن  ، أدرك ضرورة تدوين الحديث ، فكتالخالفة

، أن يقوم بتدوين الحـديث قـائال : إن العلـم ال    حزم في المدينة
لـى القيـام   م عيهلك حتى يكون سرا. ومع ذلك فلم يقدر ابن حز

مـن قبـل    ، ألن رواسب الحظر السابق المؤكـد بما أمر به الخليفة
، إلى أن زالت دولة األمـويين وجـاءت   الخلفاء حالت دون أمنيته

دولة العباسيين ، فقام المسلمون بتدوين الحديث في عصـر أبـي   
الخسارة التي لحقت بالتراث ..إن ،) هـ١٤٣جعفر المنصور سنة ( 
وين السنة ال تجبر بتدوينه بعـد مضـي قـرن    اإلسالمي من منع تد

، وبعد موت الصحابة وكثير من التابعين الـذين رأوا النـور   ونيف
                                                                                                

تـأتون أهـل قريـة لهـم دوي      أنكملم شيعتكم ؟ قالوا نعم تكرمة لنا قال ومع ذلك 
بالقرآن كدوي النحل فال تصدوهم باألحاديث فتشغلوهم جـردوا القـرآن وأقلـوا    

شريككم فلما قدم قرظـة بـن كعـب قـالوا حـدثنا فقـال        وأناالرواية عن رسول اهللا 
الناشـر : دار إحيـاء التـراث    . ٢ص ١< تـذكرة الحفـاظ:ج  هانا عمر رضـي اهللا عنـه   ن

    .بيروت  -العربي
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المحمدي وسمعوا منه الحديث ، ولم يحدثوا بما سمعوه إال سرا 
ومن ظهر القلب إلى مثله . أضف إلى ذلك أن األحبار والرهبـان  

بـين  والمأجورين للـبالط األمـوي نشـروا كـل كـذب وافتـراء       
   .)١(<المسلمين

ال يمكـن أن نأخـذ بـه لمـا      أي( بلفـظ وسـنتي)   فهذا الحديث 
والصـحيح هـو مـا     تقدم من الخدشة في سنده وكذلك في داللته.

تقدم الحديث عنه وهو أن العترة هي القـرين للكتـاب وال يمكـن    
الحوض، وفي هـذا   علىأن تنتزع عنه إلى يوم القيامة يوم الورود 

ــارة صــري  ــىحة الحــديث إش ــي كــل    إل ــا ف ــرة معن ــان أن العت زم
  والمهدي من العترة فالزم ذلك التصديق واإلذعان لهذه الحقيقة.

  ) حدیث الغدیر ( من كنت مواله فعلي مواله -٢
من اهتمام المولى جل وعـال بـه    نابعةأهمية حديث الغدير  إن

وكذلك اهتمام رسول اهللا وكبار الصـحابة والعلمـاء، بحيـث نجـد     
لهذا الحديث من الصحابة بلغ أكثـر مـن مائـة وعشـرين      أن الرواة

في السنة النبوية الشريفة كلهـا حـديثاً    نظنصحابياً وصحابية، وال 
ــك أن       ــى ذل ــف إل ــن الصــحابة، أض ــرة م ــذه الكث ــه ه ــر روت آخ

لم يقل هذا الحديث في بيته أو في مسجده أو في قلـة   ’النبي

                                                 
الناشـر : مؤسسـة اإلمـام    ،٢٦٨جعفر السبحاني، أضواء على عقائـد الشـيعة، ص  )١(

    .قم ـ  ×الصادق
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ع لم تسـعهم  من الصحابة، بل أعلن هذه الصرخة المدوية في جم
صحراء المدينة مملوءة بهذا العدد الضخم،  انتالمدينة كلها، فك
أكبر تظاهرة إسالمية شهدها التاريخ على عهـد   فتعد هذه الحادثة

 مـن الواجـب   ولبيان تفصيالت هذا الحديث الشريف نـرى النبوة. 
  أن نبحثه بنوع من التفصيل ألهمية في تثبيت هذه المرجعية .
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  الواقعة عدد الحضور لھذه

  قال أبو يعلى في مسنده عن جابر:
نظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعـن شـمالي مـد    > 

  .)١(<بصري والناس مشاة وركبان
  وقال ابن سعيد في الطبقات: 

>فأجمع صلى اهللا عليه وسلم الخروج إلى الحج وأذن النـاس  
فـي   ’بذلك فقدم المدينة بشـر كثيـر يـأتمون برسـول اهللا    

  .)٢(حجته<
هذا الكالم مأخوذ من حديث لجابر فيما أخرجـه مسـلم فـي    و

  :  ،قالصحيحه
مكث تسع سنين ثم أذن في النـاس فـي    ’>إن رسول اهللا

العاشرة أن رسول اهللا حاج فقدم المدينة بشـر كثيـر... حتـى إذا    
استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديـه مـن   

  .)٣(راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك<
                                                 

ــي يعلــى: ج  ١( ــى الموصــلي: مســند أب ــو يعل ــراث، ٢٤ص ٤) أب ــأمون للت ، دار الم
 هـ.١٤١٢

 ، دار صادر ـ بيروت.  ١٧٢ص ٢سعيد: الطبقات الكبرى، ج ) محمد بن٢(
، باب حجة النبي صـلى اهللا عليـه   ٣٩ص ٤) مسلم النيسابوري: صحيح مسلم، ج٣(

  وسلم، دار الفكر ـ بيروت.
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الواقعة العظيمـة ال يعـد وال   و إذن كان العدد في تلك التظاهرة
يحصى، وهـذه الحقيقـة أكـدها سـبط ابـن الجـوزي فـي تـذكرة         

  الخواص في كالمه على حديث الغدير، قال: 
>اتفق علماء السير على أن قصة الغـدير كانـت بعـد رجـوع     

من حجة الوداع في الثامن عشر مـن ذي الحجـة، جمـع     @النبي
وكانوا مائة وعشرين ألفاً، وقال: من كنت مـواله فعلـي   الصحابة 

على ذلك بصريح العبـارة دون التلـويح    @ مواله. الحديث، نص
  .)١(واإلشارة<

  .)٢(السبب المعقول لھذا الحدیث 
إن السبب الرئيسي والمهم لطـرح هـذه المسـألة المهمـة فـي        

تحمل هذا العناء وجمـع هـذا    ’اإلسالم بحيث نجد رسول اهللا

                                                 
- ^، مؤسسـة أهـل البيـت   ٣٧) سبط ابـن الجـوزي: تـذكرة الخـواص، ص    ١(

 بيروت.  
ال:>هذا الحديث يذكر ) هناك من أثار شبهة حول سبب هذا الحديث، حيث ق٢(

العلماء أن له سبباً وهو ما رواه ابن أبي شيبة بسـنده عـن بريـدة،  قـال: مـررت مـع       
علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
ذكرت علياً فتنقصته... فقـال: ألسـت أولـى بـالمؤمنين...<. انظـر: أحمـد بـن سـعد         

  هـ الدمام. ١٤٢٦، ط ٣٤٠:صالغامدي،حوار هادئ
فهنا نجد أن الدكتور الغامـدي فصـور األمـر علـى خـالف الواقـع، ونتـرك األمـر          

 لفطنة القارئ.
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لعدد الكبير من الناس في صحراء قاحلة، هو تنفيذ ألمـر المـولى   ا
 أُنـزِلَ  مـا  بلِّـغْ  الرسولُ أَيها ياجل وعال المتمثل بقوله تعالى: {

 واللَّه يعصمك من رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك إِلَيك من
  .)١(} الْكَافرِين الْقَوم يهدي اللَّه الَ إِن النَّاسِ

} ثم أمعن النظر رِسالَتَه بلَّغْتَ فَمافمن تأمل وتدبر في قوله: {
  :  ’في قوله

>من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعـادي مـن   
  يجزم بأن هذا هو السبب األساسي في هذه الواقعة. عاداه< 

حـول سـبب نـزول هـذه      قال الفخر الرازي بعـد طرحـه لـآلراء   
  اآلية: 

، ولمـا  $>العاشر: نزلت اآلية في فضل علي بن أبـي طالـب   
نزلت هذه اآلية أخذ بيده وقال: من كنت مواله فعلي مواله اللهم 
وال من وااله وعاد من عاداه، فلقيه عمر رضي اهللا عنه، فقال: هنيئاً 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت موالي، ومولى كل مؤمن ومؤمنـة،  

  .)٢(وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي<
وكل ما ذكره من األسـباب األخـرى ال يمكـن أن تسـتقيم إال     

                                                 
 . ٦٧) المائدة: ١(
هــ ـ    ١٤٢١، دار الكتـب العلميـة،   ٤٢ص ١٢) الفخر الرازي، التفسـير الكبيـر: ج  ٢(

 بيروت.
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  مع هذا الرأي؛ ألننا لو نظرنا في سياق هذه اآلية: 
} فهـو ينبـأ عـن أمـر خطيـر      رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن{

كان يعلم أن  ’أن رسول اهللاومهم وليس هو إال اإلمامة، علماً 
هذه الحجة هي آخر أيام حياته والبد أن يضع األمة على بينة من 
أمرها، فهو يعلم ما سيقع فـي أواخـر حياتـه، لـذا جـاء هـذا األمـر        

  اإللهي الذي ال مناص من التبليغ به.
  قال الثعلبي في أسباب نزول هذه اآلية:    

ما أنزل إليك في فضل >وقال أبو جعفر محمد بن علي: معناه بلغ 
بيد علي، فقـال: مـن    ×علي بن أبي طالب، فلما نزلت اآلية أخذ

  كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه<.  
فـي   ’>لما نزلنا مـع رسـول اهللا  ثم ذكر عن البراء، قـال:  

حجة الوداع كنا بغدير خم، فنـادى: إن الصـالة جامعـة وكسـح     
ة والسالم تحت شجرتين وأخذ بيـد علـي،   رسول اهللا عليه الصال

فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا: بلى يا رسـول اهللا،  
قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يـا رسـول اهللا،   
قال: هذا مولي من أنا مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عـاداه،  

أبـي طالـب أصـبحت    قال: فلقيه عمر، فقال: هنيئاً لـك يـا ابـن    
  .)١( وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة<
                                                 

يـاء التـراث العربـي ـ      ، دار إح٩٢ص ٤) أبو إسحاق الثعلبي، تفسـير الثعلبـي: ج  ١(
 هـ.١٤٢٢بيروت، 
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  رواة حدیث الغدیر 

إن رواة حديث الغدير بلغ عـدداً ال يسـتهان بـه وأكتفـي بنقـل      
مشاهير هؤالء العلماء عبر القرون المختلفة، رواه أحمد بن حنبـل  
وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو يعلى الموصلي والطبري وابن 

ــدار  ــان وال ــد البــر،     قط حب ــن عب ــابوري، واب ــي والحــاكم النيس ن
والخطيب البغدادي وأبـو نعـيم األصـبهاني، والبيهقـي، والبغـوي،      
وابن عساكر والضياء المقدسي صاحب المختارة، والـذهبي وابـن   
حجــر العســقالني والســيوطي وابــن حجــر المكــي وغيــرهم مــن   

  الحفاظ الكبار لم نذكرهم ألننا نروم االختصار فراجع. 
  حدیث الغدیر وصحتھ تواتر 

أما من ذكـر تـواتر هـذا الحـديث، فإليـك جملـة مـن األعـالم         
  الذين قالوا بتواتره: 

  ـ الذهبي المشهور بتشدده وتعصبه، قال:١
>فالحديث في أعلى درجات الصـحة وهـو مـن األحاديـث      

  .)١( المتواترة<
  ـ قال ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة: ٢

                                                 
 ، الناشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ٣٣٥ص ٨) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج١(
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فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي  >إنه حديث صحيح ال مرية
والنسائي وأحمد، فطرقه كثيرة جـداً ومـن ثـم رواه سـتة عشـر      

  . )١(صحابياً... وال التفات لمن قدح في صحته<
  ـ ابن كثير الدمشقي، قال: ٣

>قال شيخنا الحافظ أبو عبد اهللا الذهبي: الحديث متواتر، أتيقن 
  .)٢( أن رسول اهللا قاله<

اوي الشافعي، حيث قال بشرح الحديث نقالً ـ زين الدين المن٤
  .)٣( >حديث متواتر<عن السيرفي قال:

  ـ أبو عبد اهللا الزرقاني المالكي، قال: ٥
>وهو متواتر رواه ستة عشر صحابياً، وفي روايـة ألحمـد أنـه    
سمعه من النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالثون صحابياً وشـهدوا بـه   

ـ  التفـات إلـى مـن قـدح فـي      ه، فـال  لعلي لما نوزع أيام خالفت
  .)٤(<صحت

                                                 
، الناشـر: مؤسسـة   ١٠٧ــ  ١٠٦ص ١) ابن حجر الهيثمـي: الصـواعق المحرقـة: ج   ١(

 ◌ִ هـ١٩٩٧ـ  ١الرسالة ـ بيروت، ط
 هـ).١٠، حوادث سنة (٢٣٣ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٨٢ص ٦) المناوي، فيض القدير: ج٣(
 . ١٣ص ٧) الزرقاني، شرح المواهب اللدنية: ج٤(
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  ـ الفقيه ضياء الدين المقبلي: ٧
  .)١(>إن لم يكن معلوماً فما في الدين معلوم<

وهو بذلك يشير إلى أنه في أعلـى مراتـب الصـحة ووضـوحه      
  ◌ִ كالشمس في رابعة النهار

إلى غير ذلك من األقوال التـي أشـارت إلـى تـواتره وأنـه فـي       
  أعلى مراتب الصحة.

 $ حدیث الغدیر على إمامة عليدالالت 
مـنهم اإلقـرار وأشـهدهم علـى أنـه       ’بعد أن أخذ الرسـول 

 أَولَـى  النَّبِـي أولـى بهـم مـن أنفسـهم، كمـا فـي قولـه تعـالى: {        
نِينمؤبِالْم نم هِم٢(} أَنفُس(   

أشهدهم على أنه أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم    ’فهنا النبي
ذ اإلقـرار علـى هـذا المعنـى، ثـم      في كل مالهم الوالية عليه، فأخـ 

أو فـي بعـض األلفـاظ     >مـن كنـت وليـه<   فرع هذه الوالية بقوله: 
وبـذلك أثبـت    فعلـي أميـره<   >فمن كنت أميـره أو  >فعلي مواله<
لعلي مـا ثبـت لـه مـن األولويـة بالنـاس ـ أي مـن           ’رسول اهللا

                                                 
، عـن كتابـه هدايـة العقـول إلـى غايـة السـؤول،        ٣١٤ص ١) األميني، الغدير: ج١(

 ◌ִ هـ١٣٩٧الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط ـ 
  . ٦) األحزاب: ٢(
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أنفسهم، وهم بايعوه على هذا وسلموا له بذلك وهنأوا عليـاً، كمـا   
  :الخليفة عمرن ورد ع

ـ       كـل   ولى>بخ بخ يا ابـن أبـي طالـب أصـبحت مـوالي وم
  .)١(} دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيومفأنزل اهللا: {مسلم<

  حدیث السفینة -٣

الجلية والواضحة  األدلةهو من يخفى أن حديث السفينة  ال
  ولزوم اتباعهم . ^البيتالتي تشير إلى مرجعية أهل 

في فضائل الصحابة بسنده عن حنش  أخرج أحمد بن حنبل 
سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: من : «قال الكناني،

عرفني، فأنا من قد عرفني، ومن أنكرني، فأنا أبو ذر سمعت النبي 
[صلى اهللا عليه وآله] يقول: ثم أال إن مثل أهل بيتي مثل سفينة 

  .)٢(»نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

                                                 
، دار الكتــب العلميــة، ط  ٢٨٤ص ٨بغــدادي، تــاريخ بغــداد: ج  ) الخطيــب ال١(

 وت.  هـ ـ بير١٤١٧
 ، تحقيق: د. وصي اهللا محمد٧٨٥ص ٢فضائل الصحابة: ج أحمد بن حنبل، )٢(

هـ ؛ الحاكم النيسابوري ١٤٠٣ـ ١عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
  .٣٤٣ص ٢المستدرك: ج
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  ینةرووا حدیث السف الذین  الصحابة

  نذكر منهم :عدد من الصحابة، رواه  فقد

 يأبو ذر الغفاري يأبو اللّه بن عباس عبدو×علي اإلمام 
 سلمة بن االكوعو لةثعامر بن واو انس بن مالكو سعيد الخدري

  . وأبي الطفيل الكناني اللّه بن الزبير عبدو
  الحدیثتخریج 

ابن ك من أعالم أهل السنةج هذا الحديث مجموعة كبيرة خر
، )٢(الكبير واألوسط والصغيرالمعجم في  والطبري .)١( شيبة أبي

 )٤(، والخطيب البغدادي في تاريخه)٣(والحاكم في المستدرك
  .وغيرهم من الحفاظ )٥(وأبو نعيم في حلية األولياء

                                                 
  الناشر : دار تحقيق: سعيد اللحام،  ،٥٠٣ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج )١(

  .بيروت  ـالفكر 
 ٤؛ الطبراني، المعجم األوسط: ج٤٦ـ ٤٥ص ٣المعجم الكبير: ج الطبراني، )٢(

ـ ١٣٩ص ١؛ الطبراني، المعجم الصغير: ج٨٥ص ٦، ج٣٥٥ـ ٣٥٤ص ٥ج ١٠ص
  .٢٢ص ٢، ج١٤٠

  .٣٤٣ص ٢المستدرك: ج الحاكم النيسابوري، )٣(
  .٩٠ص ١٢تاريخ بغداد: جالخطيب البغدادي،  )٤(
، الناشر: دار ٣٠٦ص ٤أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني، حلية األولياء: ج )٥(

  هـ.١٤٠٥ـ ٤الكتاب العربي ـ بيروت، ط
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  صحة الحدیث 

اكم حيث صححه الح هال ريب في السفينة إن صحة حديث
حديث صحيح على شرط مسلم ولم « وقال عنه:في المستدرك 

حدثنا معاوية ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال:> )١(»يخرجاه
بن هشام قال ثنا عمار عن األعمش عن المنهال عن عبد اهللا بن 
الحارث عن علي قال : إنما مثلنا في هذه األمة كسفينة نوح 

  . )٢(<وكتاب حطة في بني إسرائيل
  ترجمة السند

  ترجمة السند:  وأما
أما معاوية بن هشام فهو القصار وثقه الذهبي في الكاشف( 

رزيق الكوفي وثقه اإلمام  ، وأما عمار فهو ابن)٣( كوفي ثقة)
  وغيرهم . .)٤( كان من األثبات) وقال ابن المديني(ثقة)احمد (

وأما األعمش فهو سليمان بن مهران، وثقه الذهبي( الحافظ 
                                                 

  .٣٤٣ص ٢المستدرك: ج الحاكم النيسابوري، )١(
  الناشر : دار ، تحقيق: سعيد اللحام، ٥٠٣ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج )٢(

  .وت بير ـالفكر 
  .٢٧٧ص ٢الكاشف:جالذهبي،  )٣(
  .٤٠١ص٧تهذيب التهذيب:جابن حجر العسقالني،  )٤(
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  بن حجر العسقالني( ثقة حافظ).، وا)١( أحد األعالم)
يحيى بن معين لمنهال فهو ابن عمرو األسدي وثقه وأما ا 

  . )٢(والعجلي
الوليد البصري روى له  أبووأما عبد اهللا بن الحارث فهو   

، ووثقه ابن حجر )٣( البخاري ومسلم، وثقه الذهبي (وثقوه)
لصحة . فالسند تام وفي غاية ا)٤( العسقالني( ثقة من الثالثة)

  والمتانة.
  تعدد طرقھ وكثرة مخارجھل قوي الحدیثابن تیمیة ی

متكثرة ومتشعبة تعطي  أضف إلى ذلك أن لهذا الحديث طرق
وهذا ابن  للحديث قوة وترفعه إلى درجة الصحة أو الحسن،

ينكر تقوي الحديث بتعدد طرقه وتباين  ال اإلسالمتيمية شيخ 
  .األحاديثمن ويعتبر ذلك في كثير مما يورده مخارجه 

  :عبد الرحمن بن مالك قال في حديث روي من طريق
وإنما ذكرنا هذا ألن عبد الرحمن وكثير من الناس ال يحتج 
بروايته المفردة إما لسوء حفظه وإما لتهمة في تحسين الحديث 

                                                 
  ٢٥٤ص ١،تقريب التهذيب: ج٤٦٤ص١الكاشف : ج الذهبي،  )١(
  .٣٢١ص ١٠تهذيب التهذيب:ج ابن حجر العسقالني،  )٢(
  .٥٤٤ص١الكاشف:جالذهبي،  )٣(
  .٢٩٩ص١تقريب التهذيب:جابن حجر العسقالني،  )٤(
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وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم ولكن يصلحون 
محمد بن عمر الواقدي لالعتضاد والمتابعة كمقاتل بن سليمان و

وأمثالهما فإن كثرة الشهادات واألخبار قد توجب العلم وإن لم 
يكن كل من المخبرين ثقة حافظا حتى يحصل العلم بمخبر 

  .)١(<األخبار المتواترة وإن كان المخبرون من أهل الفسوق
في نقده البن الجوزي فيما  وقال المناوي في فيض القدير

وقال  >  :في كتابه الموضوعاتأورده من أحاديث ضعفها 
الدمياطي : له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة 
ونقل الذهبي في تاريخه عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال 

ومما لم يصب فيه إطالقه ..ب الموضوعاتصنف ابن الجوزي كتا
الوضع على أحاديث بكالم بعضهم في أحد رواتها كفالن ضعيف 

و غير قوي وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطالنه أولين أ
وال يعارض الكتاب والسنة وال حجة بأنه موضوع سوى كالم 

  .)٢(<رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة
                                                 

، ١، الناشر: مؤسسة قرطبة ، ط٥٦ص ١ن تيمية الحراني، منهاج السنة:جاب )١(
  هـ . ١٤٠٦

  ، الناشر: دار الكتب ٢٥٦ص٦عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير: ج )٢(
  بيروت . -العلمية 
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يقر بصحة هذا  حجر الهيتمي في الصواعقلذا نجد إن ابن  
وجاء من طرق كثيرة يقوي بعضها « :قال ،الحديث لهذه القاعدة

أهل بيتي، وفي رواية: إنما مثل أهل بيتي، وفي أخرى:  مثل: بعضاً
إن مثل أهل بيتي، وفي رواية: أال إن مثل أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وفي 
وراية: من ركبها سلم ومن تركها غرق، وأن مثل أهل بيتي فيكم 

وقال  )١(»غفر له... مثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخله
  .)٢(»وبعض هذه الطرق يقوي بعضاً« الحافظ السخاوي:

  داللة الحدیث

ال تحتاج إلى مزيد بيان في أن أهل البيت فداللة الحديث  أما
هم سبل النجاة وأعالم الهداية في بحر الضاللة والغواية، 

تارة وبباب حطة أخرى له أبلغ الداللة  ×فتشبيههم بسفينة نوح
الطريق الصحيح للسنة النبوية من بعد وفاة النبي على أن’ 

                                                 
، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد ٤٤٦ص ٢الصواعق المحرقة: جابن حجر الهيتمي،  )١(

ـ بيروت، ط اهللا التركي وكامل محمد الخراط، ـ.١٩٧٧ـ ١الناشر: مؤسسة الرسالة    ه
 ٢استجالب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج السخاوي، )٢(

ـ بيروت، ط ٢٢٠ح ٤٨٤ص ـ.١٤٢١، ، الناشر: دار البشائر اإلسالمية    ه
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منحصر بهم، فالبد من ركوب سفنهم للوصول إلى السنة 
  الحقيقية.

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظّمهم « قال المناوي:
شكراً لنعمة جدهم وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة 

عم وهلك المخالفات، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر الن
  .)١(»الطغيان معادنفي 

أال إن مثل أهل بيتي)، بفتح الميم «( وقال المال علي القاري:
والمثلثة أي شبههم (فيكم مثل سفينة نوح) أي في سببية الخالص 
من الهالك إلى النجاة، (من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك) 

لك فكذا من التزم محبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين، وإال فه
  .)٢(»فيهما

وال شك أن الخالص والنجاة من الهالك وركوب السفينة ال 
يتحقق بمجرد المحبة، ما لم يتحقق معه األخذ بتعاليمهم 
وأوامرهم والرجوع إليهم في أمور الدين والدنيا، وإال فال يحصل 
معنى ركوب السفينة والنجاة من الهالك والغرق، وهو نفس 

                                                 
  .٦٦٠ص ٥فيض القدير: ج المناوي، )١(
  . ٣٢٧ص ١١محمد القاري، مرقاة المفاتيح: ج) ٢(
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نجاة وعصمة  فكالهماث الثقلين، في حديالذي قدمناه المعنى 
  . من الضالل لألمة 

  محدیث عدم التقدم علیھم والتقصیر عنھ -٤

روى الطبرانـي فــي المعجــم الكبيــر وعنـه الهيثمــي فــي الزوائــد   
إنـي  >...:@والمتقي الهندي في كنز العمال، بسـنده عـن رسـول اهللا    

هلكـوا  روا عنهما فتتقصّ سألت ذلك لهما فال تقدموهما فتهلكوا وال
   .)١(<وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم

وفي قوله صلى اهللا عليـه وآلـه   >:الهيتمـي  ابن حجروعلق عليه 
ـ   - وسلم  روا عـنهم فتهلكـوا، وال   فال تقدموهم فتهلكـوا، وال تقصّ

دليل على أن من تأهل منهم للمراتب  - تعلموهم فإنهم أعلم منكم 
  .)٢(<على غيره العلية والوظائف الدينية كان مقدماً

   حدیث اإلقتداء والمواالة -٥
  :وروى الحاكم النيسابوري بسند صحيح

                                                 
، كنـــز العمـــال: ١٦٤ص٩، مجمـــع الزوائـــد: ج٦٦ص ٣لمعجـــم الكبيـــر: جا) ١(
  .١٨٨ص١ج

 -مؤسسـة الرسـالة  ، الناشـر:  ٤٩٣ص٢ابن حجـر الهيتمـي، الصـواعق المحرقـة: ج     
  هـ.  ١٤١٧ ١بيروت ط

  .٤٩٣ص٢ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج) ٢(
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قال رسـول اهللا صـلى اهللا    :عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال>
عليه وآله وسلم من يريد أن يحيى حياتي ويموت مـوتى ويسـكن   

 قـال: ب< ثـم  فليتول علي بن أبي طال ،جنة الخلد التي وعدني ربي
  .)١(<ولم يخرجاه داإلسناهذا حديث صحيح 

  وأخرج أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء:
 ،قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن ابن عباس قال>بسنده 

ه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسـها  من سر
وليقتد باألئمة مـن بعـدي    ،فليوال عليا من بعدي وليوال وليه ،ربي
وويل للمكذبين  ،وعلماً رزقوا فهماً ،ينتيخلقوا من ط يعترت فإنهم

  .)٢(<هم صلتي ال أنالهم اهللا شفاعتيببفضلهم من أمتي للقاطعين 
واإلقتـداء بـه وباألئمـة مـن بعـده وهـم        ×إذن فمواالة علـي 

توجب السرور والحيـاة والحشـر والجنـة مـع رسـول       ، ^عترته
  .’اهللا

  ابن حجر العسقالني یضّعف ویوثق في آن واحد

ب أن الحافظ ابـن حجـر العسـقالني حينمـا يـذكر هـذا       والغري
                                                 

  .١٢٨ص٣المستدرك على الصحيحين: جالحاكم النيسابوري،  )١(
، الناشــر دار الكتــاب العربــي ٨٦ص١حليــة األوليــاء: جاألصــبهاني، نعــيم بـو  أ )٢(

  هـ. ١٤٠٥-٤بيروت، ط



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

١٧٨ 

 

الحديث في كتاب اإلصابة عند ترجمته لـ (زياد بن مطـرف) قـال   
  معلقاً عليه:

   .)١(<قلت في إسناده يحيى بن يعلي المحاربي وهو واه> 
ــه تقريــب     ــن حجــر نفســه قــد وثقــه فــي كتاب فــي حــين أن اب

  قال: ،يبالتهذ
بي الكوفي ثقة مـن صـغار   حيى بن يعلى بن الحارث المحار>ي

  <مات سنة ست عشرة ،التاسعة
البخــاري  يأ.)٢( (خ م دس ق) لـه: ثـم ذكـر رمــز مـن روى    

  .داود والنسائي وابن ماجة وأبوومسلم 
ــيخان     ــيما الش ــه أصــحاب الصــحاح الس ــة روى ل فالرجــل ثق
البخاري ومسلم، ومعلوم أن الـذي يـروي لـه البخـاري فقـد جـاز       

  أبي حاتم والذهبي:القنطرة. وكذلك وثقه ابن 
  قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:

قـال   ..يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي أبو زكريا الكوفى>
  .)٣(<سألت أبى عنه فقال هو ثقة

                                                 
  ف.رجمة زياد بن مطر، ت٤٨٥ص٢جابن حجر العسقالني، اإلصابة:  )١(
  .٧٦٧٥رقم الترجمة، ٥٩٨ص١تقريب التهذيب: ج )٢(
  .٨٢١ ، رقم الترجمة١٩٦ص٩جابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل:  )٣(
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  وقال الذهبي في الكاشف:
يحيى بن يعلى المحـاربي الكـوفي عـن أبيـه وزائـدة وعنـه       >

يراً له بالرموز (خ ثم ذكر من روى عنه مش <البخاري وأبو حاتم ثقة
  .)١(م د س ق)

إذن فالحافظ ابن حجـر وقـع فـي تنـاقض واضـح، والحـديث       
   صححه الحاكم كما تقدم.

  حدیث األمان ألھل األرض -٦

ن ابن عباس رضـي  >ع:روى الحاكم النيسابوري بسند صـحيح 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم النجوم أمان  :اهللا عنهما قال

فإذا  ،من االختالف ألمتيوأهل بيتي أمان  ،الغرق ألهل األرض من
هذا حديث  .خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

   .)٢( <ولم يخرجاه اإلسنادصحيح 
قـال   :قال :>جابر رضي اهللا عنهوأخرج أيضاً بسند صحيح عن 

وانه لعلم للساعة فقال النجوم أمان ألهـل السـماء    ’رسول اهللا
فإذا ذهب أهل  ألمتيوأهل بيتي أمان  ..ما يوعدون أتاها فإذ أذهبت

                                                 
  .٦٢٧٠ ، رقم الترجمة٣٧٩ص٢الكاشف: جالذهبي،  )١(
  .١٤٩ص ٣المستدرك على الصحيحين: ج )٢(
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  .)١( <ولم يخرجاه اإلسنادصحيح  .ما يوعدون أتاهمبيتي 
وما  :قوله تعالى >: الهيتمي في الصواعق المحرقةقال ابن حجر 

شار إلى وجود ذلك المعنى في أهل أ ،كان اهللا ليعذبهم وأنت فيهم
ن هو أمانـا لهـم وفـي ذلـك     بيته وإنهم أمان ألهل األرض كما كا

   .)٢( <أحاديث كثيرة
  حدیث نفي التحریف عن الدین -٧
النبـي   >أن:عمـر المـال عـن    ابن حجر في الصواعق عـن  خرجأ

صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: في كل خلوف من أمتي عدول مـن  
أهل بيتي، ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلـين  

ال وان أئمتكم وفدكم إلى اهللا عز وجل فانظروا وتأويل الجاهلين، أ
   .)٣( <بمن توفدون

ألن هنـاك   ؛وهذا الحديث بغض النظر عن سنده نقطع بصـحته 
أحاديثاً كثيرة بهذا المضمون صحيحة كما تقدم، فـال يضـر عـدم    

  وجود السند أو ضعفه.
وهناك من األحاديث الكثيـرة والصـحيحة التـي وردت بطـرق     

                                                 
  .٤٤٨ص ٢المستدرك على الصحيحين: ج )١(
  .٤٤٥ص٢الصواعق المحرقة: ج )٢(
  ٦٦٧ص٢: جالمصدر نفسه )٣(
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البعض اآلخر، كحديث السـفينة وبـاب حطـة    كثيرة يقوي بعضها 
وحديث اإلقتداء بهم كالرأس من الجسـد وغيرهـا أعرضـنا عنهـا     

  لروم االختصار.
  الذين يرومون الفرقة وبث الفتنة بين المسلمين:فلو سألنا 

من هـم هـؤالء الـذين مـن تقـدمهم ومـن قصّـر عـنهم هالـك           
  وكذلك من يدعي أن غيرهم أعلم منهم. 

قرنهم اهللا بكتابه فكان التمسك بهما منقـذاً مـن   ومن هم الذين 
  ؟الضاللة إلى قيام الساعة

ومــن هــم األمــان ألهــل األرض إلــى يــوم القيامــة كمــا ينقــل  
  ؟المناوي

ومن هم الذين ينفون التحريف عن الدين، وعلـى مـن تنطبـق    
الـذين جعلـوا    @هذه األوصاف؟ أليس هـم العتـرة مـن أهـل بيتـه     

  مسك بهما نجاة من الضالل والهالك؟  عدالً للقرآن وجعل الت

  ^ آیة التطھیر تعطي المصداق لمرجعیة أھل البیت
وهذا ما أجابت عنه نفس السنّة ووضحته، فقد أخرج الترمذي 

لما نزلت هـذه اآليـة علـى    «في سننه عن عمر بن أبي سلمة، قال: 
ـ {النبي [صلى اهللا عليه وآله]:  ع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم  سجالـر نكُم
فـي بيـت أم سـلمة، فـدعا فاطمـة       }أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا
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وحسناً وحسيناً، فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره، فجلله بكسـاء،  
ثم قال: اللهم، هؤالء أهل بيتي، فاذهب عـنهم الـرجس وطهـرهم    

علـى   تطهيراً، قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اهللا؟ قـال: أنـت  
  .)١(»مكانك وأنت إلى خير

، وأخرجه غيره من المحـدثين  )٢( »صحيح«: قال عنه األلباني 
. والطحـاوي فـي مشـكل    )٣(والعلماء، كالطبري في جامع البيـان 

  .)٤(اآلثار
بنفـي   وذلك ^ن اآلية دالة على عصمة أهل البيتوواضح أ

    .مطلق الرجس عنهم واختصاصهم بها
ن هـو ذلـك المصـداق لتلـك     ومن كان كـذلك فالبـد أن يكـو   

  المرجعية بحكم كونهم معصومين من الخطأ والذنب.
ــل البيـــت  هـــم االمتـــداد الطبيعـــي للرســـول     ^إذن فأهـ

، وهـم حملـة لـواء الشـريعة اإلسـالمية، وأتبـاع أهـل        ’األكرم
البيت وشيعتهم إنما يتبعون من أمـر اهللا أن يتمسـك بهـم ويهتـدي     

  بهداهم ويقتبس من نورهم.

                                                 
  .٣٢٨ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ١(
  .٣٢٠٥ح  ٣٠٦ص ٣األلباني، صحيح سنن الترمذي: ج )٢(
  .٢١٧٣٦ح ١٢ص ٢٢طبري، جامع البيان: جال) ٣(
  .٣٣٥ص ١الطحاوي، مشكل اآلثار: ج )٤(
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الفصل الخامس/ آفاق الوحدة بين 
  المسلمين

  توطئة

والتي دلت عليهـا   ^تقدم من بيان مرجعية أهل البيت بعدما
النصوص المتواترة والصحيحة وهذه المرجعية أتسمت خطوطهـا  

فهم من ينفي التحريف وهم األمـان   باالعتدال والوسطية ةالرئيسي
والشيعة اقتفـت هـذا األثـر السـيما فـي مفـردة تقيـيم        ، وهم وهم..

العتـرة والثقـل   على ضوء مـا ورثـوره مـن أحاديـث عـن      الصحابة 
مـع المـذاهب    ولكـن هـذا ال يعنـي عـدم الحـوار     ، اآلخر للكتـاب 

مدعاة للوحدة والقرب بين طوائف المسلمين،  الذي هو األخرى،
فإن قوام الوحدة والتقريب هو بيان ما اختلفنا عليه ومناقشته بروح 
االعتدال والصدق فال مجاملة في هذا الموضوع، فـإن كـل فريـق    

وص حسب رؤيته االستداللية واألدوات التـي  للنص خاص فهمله 
أن نلغـي   أيضـاً  من خاللها يفهـم الـنص القرآنـي، وهـذا ال يعنـي     

 -كما ينسـب افتـراًء إلـى الشـيعة     - اآلخر أو نكفره أو نسبه ونلعنه
بل ثقافة التكفير ليس من قاموس ومفردات مذهب اإلمامية وهذا 

  نصفة.جلي وواضح لمن نظر إلى التأريخ بعين فاحصة وم
ــاط        ــاء ونق ــاط االلتق ــدد نق ــلمة أن نح ــة مس ــا كأم ــري بن فح
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االختالف للوصول إلى المشتركات بـين الجميـع، فالوحـدة هـي     
 أُمـتُكُم  هذه إِن{المبتغى للوصول إلى األمة الواحدة، قال تعالى: 

  . )١(}ربكُم فَاتَّقُون وأَنَا واحدةً أُمةً
 ربكُـم  وأَنَـا  واحـدةً  أُمـةً  أُمـتُكُم  هـذه  إِن{:وقـال تعـالى  

وندب٢(}فَاع(.   
األمـة الواحـدة، القـادرة     ويؤكـد علـى مفهـوم    فالقرآن يصوغ

فما أحوجنا اليـوم الـى تجسـيد    ، فيما بينها على التعايش والتكيف
 -وإن اختلفنـا   -وتفعيل هـذا المفهـوم الكبيـر علـى أرض الواقـع     

لكبرى التي تجمع شـمل المسـلمين علـى    األهداف ا إلىللوصول 
  كلمة التوحيد.

فيمـا   تأكيـد نقـاط االلتقـاء   والبد لنا وواجب علينـا كمسـلمين   
بزعامـة الشـيخ    بيننا، ولنا أسوة حسنة  في تجربـة تقريـب الوحـدة   

 ،محمــد تقــي القمــي والشــيخ محمــود شــلتوت فــي الخمســينات 
استطاع حيث  ،رغم وقوع االختالف ورائعة تجربة ناجحةفكانت 

فيهـا كثيـر مـن     الطـائفتين مناقشـة قضـايا متعـددة    كـال  العلماء من 
المشتركات، ووضع مما اختلف فيه علـى طاولـة البحـث العلمـي     

                                                 
  .٥٢المؤمنون:  )١(
  .٩٢ : األنبياء )٢(
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ــوب        ــين قل ــف ب ــي تؤل ــائج الت ــى النت ــول ال ــوعي للوص والموض
  المسلمين.

وكذلك ما نجدة من تقارب وتآخي بين الشيخ التلميذ محمد  
يد جمـال الـدين األفغـاني، فتلـك     عبده وبين أسـتاذه ومعلمـه السـ   

العالقــة والرابطــة األخويــة تــدل علــى عمــق الوحــدة بينهمــا مــع   
  اختالف مذهبيهما.

وما بذله المصلح الكبير الشيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء     
إلى  به ومناقشاته الموضوعية التي تدعوالذي كانت كلماته وخطا

ــه ا   ــاً فكــان بحــق مصــلحاً تفتخــر ب ألمــة وحــدة المســلمين عموم
  اإلسالمية.

وأيضاً الحـوار الهـادئ والمثمـر والهـادف بـين السـيد شـرف         
الدين وبين الشيخ سـليم البشـري المـالكي، حيـث كـان التسـامح       
والمودة في طرح  كل منهما وجهة النظر التي يؤمن بها، ومن ثـم  
االلتقاء على ما هو الصحيح في العقيدة فجـاء كتـاب المراجعـات    

بين المذهبين وان كان هناك اختالف فـي   ليدلنا على عمق الحب
  الرؤى والمعتقد.     

إذن البد لنا من إشاعة روح التسامح والمحبـة والـود وحسـن     
الظن باآلخر، فما لم نحمـل تلـك الـروح ال يمكـن أن نصـل الـى       
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  مفهوم األمة الواحدة التي نادى بها القران للوحدة بين المسلمين. 
  تنوع مفھوم الوحدة في القرآن

وعليــه نــرى أن الوحــدة واجبــة بــين المســلمين فقــد تنوعــت   
أسـاليب القـرآن الكـريم فـي الــدعوة لهـذا المفهـوم فتـارةً يــدعو        

  صراحة كما في قوله تعالى:
}   ـةَ ٱللَّـهمواْ نِعٱذْكُرقُواْ والَ تَفَريعاً ومج لِ ٱللَّهبواْ بِحمتَصٱعو

لَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمتـه إِخْوانـاً   علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَ
 لَكُم ٱللَّه نيبي كا كَٰذلنْهم ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم نم ةفْرلَٰى شَفَا حع كُنتُمو

ونتَدتَه لَّكُملَع هـٰت ١(}ءاي(.  
  :قال القرطبي في تفسيره

وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكـة   فإن اهللا تعالى يأمر باأللفة>
والجماعة نجاة. ورحم اهللا ابن المبارك حيـث قـال: إن الجماعـة    

  .)٢(<حبل اهللا فاعتصموا * منه بعروته الوثقى لمن دانا
  :وقال السيد الطباطبائي في ميزانه

هذه اآلية تتعرض لحكم الجماعة المجتمعة والدليل عليه قوله >
 اإلســالميفاآليــات تــأمر المجتمــع وقولــه وال تفرقــوا  جميعــاً

                                                 
  .١٠٣آل عمران:  )١(
  بيروت. -الناشر. دار إحياء التراث العربي ، ١٥٩ص٤تفسير القرطبي: ج )٢(
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  .)١(<باالعتصام بالكتاب والسنة كما تأمر الفرد بذلك
أخرى نجد أن القرآن الكريم يأمر بأشياء للوصـول إلـى    وتارة

الوحدة منها اإلصالح بين األخوين وإصالح ذات البين فهـي مـن   
  :تعالىقال اهللا  األمور التي تخلق الوحدة بين المسلمين 

لْمؤمنُون إِخْوةٌ فَأَصْلحواْ بـين أَخَـويكُم وٱتَّقُـواْ ٱللَّـه     إِنَّما ٱ{
ونمحتُر لَّكُم٢(}لَع(.  

   .)٣(}فَٱتَّقُواْ ٱللَّه وأَصْلحواْ ذَاتَ بِينِكُم  {وقال جل وعال: 
   :×قال اإلمام الصادق

المسلم أخو المسلم، وحق المسلم على أخيه المسـلم أن ال  > 
شبع ويجوع أخوه، وال يروي ويعطش أخوه، وال يكتسي ويعرى ي

  .)٤(<أخوه فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم
  :عن أَنَس بن مالك أَن رسولَ اللَّه قَالَروى البخاري بسنده 

ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا  >

                                                 
  .٣٦٩ص٣تفسير الميزان: ج )١(
  ١٠الحجرات:   )٢(
  .١األنفال:  )٣(
  .٢٢١ص٧١بحار األنوار: ج )٤(
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  .)١( أيام< فوق ثالثةوال يحل لمسلم ان يهجر أخاه 
بكل ما يزيـد  إذن هذه أدلة صريحة تأمر المسلمين بشكل عام 

المحبة بينهم، والنهـي عـن كـل مـا يولـد البغضـاء فـي صـفوفهم،         
ــأن يكونــوا إخــوة، وال يمكــن للمســلمين أن   وتــأمرهم صــراحة ب

فإن األخوة ضد  غير متفرقين، يكونوا إخوة إال إذا كانوا متحدين
  ف.الفرقة واالختال

ومن أساليب القرآن والسنة في الداللة على وجـوب الوحـدة    
بين المسلمين النهي الصريح عن االفتراق واالخـتالف الـذي هـو    

  ضد الوحدة واالجتماع.
  :قال اهللا عز وجل

زَعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُم ٰاوأَطيعواْ ٱللَّه ورسولَه والَ تَنَـ {
   .)٢(}بِرِينٰان ٱللَّه مع ٱلصَّوٱصْبِرواْ إِ

  :وكذلك قوله تعالى
}      مـاءهـا جم ـدعـن بٱخْتَلَفُواْ مقُواْ وتَفَر ينالَ تَكُونُواْ كَٱلَّذو

                                                 
  .٨٨ص٧صحيح البخاري: ج )١(
  .٤٥األنفال:  )٢(
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  .)١( }تُ وأُولَـئك لَهم عذَاب عظيم اٱلْبينَـ
أيضاً ذكر القرآن أسلوباً آخر للحث والتقريـب واأللفـة بـين    و
سلمين وهو أن يكون المؤمنون أوليـاء بعضـهم للـبعض اآلخـر     الم

وعندئـذ تكـون الرحمـة قـد نزلـت علـيهم        ،يحب احدهم اآلخـر 
  لتآخيهم ومودتهم وحبهم فيما بينهم.

والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَوليـاء بعـضٍ    {:اهللا تعـالى قال 
 نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْمي   تُـونؤيالصَّـالَةَ و ونيمقينكَرِ ونِ الْمع

ه إِن اللّه عزِيزٌ الزَّكَاةَ ويطيعون اللّه ورسولَه أُولَـئك سيرحمهم اللّ
يمك٢(}ح(.  

                                                 
  .١٠٥آل عمران:  )١(
  .٧١التوبة:  )٢(
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   مبادئ وأسس تحقیق الوحدة اإلسالمیة
لو أردنا أن نخلق الوحدة اإلسـالمية الحقـة البـد أن نضـع لهـا      

بادئ وأسس من شأنها أن تقرب بين المسلمين بصورة صـحيحة  م
  وجادة نذكر منها ما يلي: 

  اإليمان الواقعي بالوحدة بين المسلمين:  األساس األول:
وأقصد به أن يكـون إيماننـا بالوحـدة إيمانـاً حقيقيـاً نابعـاً مـن        
الشـعور بالمســؤولية أمــام اهللا وأمــام الشـعوب، وطــرح هــذا األمــر   

رية حقيقية لنرتقي به إلى المصالح العامة، ومن ثـم  كمشروع ونظ
ــدول     ــين ال ــه مــن خــالل التنســيق ب وضــع الخطــوات األساســية ل
اإلسالمية كافة بشكل حقيقـي وعلـى أعلـى المسـتويات، بحيـث      
يشاع ويتركز هذا المفهوم  كخطاب وحدوي يؤمن به المسلمون 

  بجميع أعراقهم ومذاهبهم.
  :لقواسم المشتركةالتركيز على ا األساس الثاني:

هناك نقاط كثيرة تجمع المسلمين وتوحدهم، سواء كان علـى  
ولنا تجربـة ناجحـة كمـا تقـدم      ،مستوى العقيدة أو الفقه أو غيرها

في مشروع الشيخ القمي والشيخ شـلتوت ومحمـد عبـدة وجمـال     
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ــليم البشــري      ــيخ س ــدين والش ــاني والســيد شــرف ال ــدين األفغ ال
البد من غرسها فـي أذهـان األمـة     وغيرهم. فهناك قواسم مشتركة

اإلســالمية وجنــي ثمارهــا بمشــروع وحــدوي ال يمكــن أن يفــت 
  .عضده أعداء اإلسالم مهما جندوا له من أفكار مضادة

ــر    األس  اس الثال  ث: ــرأي اآلخ ــرأي وال ــوار وال ــة الح  زرع ثقاف
  :بحكمة وشفافية 

قــال  إن ثقافـة الحـوار هـي مبـدأ إســالمي ركـز عليـه القـرآن،       
 وجادلْهم الْحسنَة بِالْحكْمة والْموعظَة ربك سبِيلِ إِلى ادع{ تعالى:

   .)١(}أَحسن هي بِالَّتي
 وبينَـه  بينَـك  الَّـذي  فَإِذَا أَحسن هي بِالَّتي ادفَع{ وقال تعالى:

هويتـه كمـا   فالعدو بغض النظر عـن   .)٢(}حميم كَأَنَّه ولي عداوةٌ
نفهم من هذه اآلية الشريفة عند الحوار بالتي هـي أحسـن، يخلـق    
جواً هادئاً من األلفة بينهمـا بحيـث يكـون ولـي وحمـيم، فكيـف       

أخـوة االيمـان وأخـوة الـدين      -الحال لو كان الحوار بين األخـوة 
فيما بعضهم البعض، نعتقد أن الحوار هو لبنة مهمة فـي   -والعقيدة

                                                 
  .١٢٥النحل:  )١(
  .٨٤ص٣شرح نهج البالغة: ج )٢(
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مية لكي يفهم بعضنا البعض ونـذيب مـا يعكـر    بناء الوحدة اإلسال
  صفو الوئام بيننا ونجتمع على كلمة السواء.

ــة    األس  اس الراب  ع: ــى روح المحب ــاء ال ــدأ التســامح واالرتق مب
  واإلخاء.

لعل واحدة من أهـم المشـاكل التـي أدت الـى انتكـاس األمـة       
اإلســالمية وتمزيقهــا هــي أننــا لــم نــتعلم مــنهج التســامح والحــب 

، فال يوجد لدينا كأمة مسلمة منهج صحيح للتسامح؛ بـل  لآلخرين
العنف وعدم تقبل اآلخر هو السائد بيننا وواقعنا يشهد بذلك، فمـا  
لم نصلح هذا الحال فنقع فريسة الجهـل الـذي يخلـق لنـا مجتمـع      
يسوده السـباب والشـتائم وبالتـالي حمـل السـالح ليوجهـه لصـدر        

نقســمة علــى نفســها أخيــه المســلم، والنتيجــة هــي أمــة ضــعيفة م 
مستضعفة ال حول لهـا وال قـوة بـين شـعوب العـالم الطامحـة الـى        

  الحضارة والرقي.
المصارحة الفكرية والعقائديـة وعـدم إلـزام     األساس الخ امس:

  اآلخر بها.  
فالوحدة ال تعني إلغاء اآلخر أو إقصائه وقصره على اعتناق مـا  

فـة اآلخـر معرفـة    معر قوامها هـو الوحدة المطلوبة يؤمن به هو؛ بل 
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ومن ثـم بيـان الحـق الـذي أوصـله الـدليل إليـه، ومناقشـة         حقيقية 
األمور الخالفية بروح من التسامح ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا،     
من دون أن يلزمه بهـا، والنـأي عـن التشـدد فـي الحـوار المتشـنج        
الذي من شأنه أن يفرق وال يقرب؛ الن فهم اآلخـر لـه دور كبيـر    

المنغلقة علـى ذاتهـا ونفسـها فقـط، فهـو الصـحيح       في فتح العقول 
المطلق دائماً وغيره الباطل المطلق، فالصـورة التـي يسـتبطنها عـن     

  الغير مشوهة مبهمة ألنه لم يقرأ فكر اآلخر وكتبه وأدلته.
  يقول الشيخ لطف اهللا الصافي عند تعرضه لهذا األمر: 
هو الـذي  وتدبر، فهذا  إمعانبكل  ة (الشيعة)ينظروا في أدلل> 

 وضـوحاً  إالالن ذلك ال يزيد الحق  ؛تطلبه الشيعة من كل باحث
 اإلخـوة كما أنه يرسخ التجاوب والتفاهم بين الطائفتين، ويؤكـد  

بينهما. فكم يوجد من أهل السنة من يراجع كتب الشيعة  اإليمانية
في التفسير والفقه، والكالم واألدب، ويقدر نبوغهم وجهودهم في 

ويعظـم اتصـاف علمـائهم بالصـدق والـورع       يةاإلسـالم العلوم 
وربما يأخذ بها كما يأخذ  ،واألمانة، ويتعمق في آرائهم ومقاالتهم

بل إنه بعد التحقيق يرجح في بعض المسائل  ؛بآراء علماء طائفته
  .)١(<مذهب الشيعة

                                                 
  .٢٨٤لطف اهللا الصافي، مجموعة الرسائل: ص )١(
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ــا  ــذات وعــدم االنفت ــاالنغالق علــى ال علــى اآلخــرين  حإذن ف
أقـوالهم وأدلـتهم،    إلـى النظر واتهامهم بالشرك والضالل من دون 

هذه األمور بمجموعهـا تخلـق لنـا مجتمعـاً متفرقـاً ضـعيفاً تسـوده        
الصــراعات الطائفيــة ويهــيمن عليــه الجهــل, ونحــن اليــوم بــأمس  
الحاجة الن يفهم أحدنا اآلخر ويقترب منه فكرياً وروحياً بصورة 

وهـذا   ،وإن كان هناك اختالفا في بعض المسـائل  حقيقية وواقعية
   و األمل من كل ما طرحناه في هذا البحث.ه

  في كتابه إسالمنا: يقال الدكتور مصطفى الرافع
إن االختالف سنة من سنن االجتماع، وإنما التثريـب علـيهم   > 

في أن يتنازعوا ويتخاصموا ويتنابزوا باأللقاب، في وقـت تنشـط   
ضها األمم كافة إلى الترابط والتعاون والتناصر فيما بينها، ليسند بع

بعضا، ويدفع بعضها عن بعض، ويكون بعضها في خدمة بعض ، 
ونحن المسلمين على اختالف مذاهبنا أولى بهذا مـنهم، اعتمـادا   
على ما يشد بعضنا إلى بعض من وشائج كثيـرة، تـأتي طليعتهـا    
وشيجة األخوة اإلسالمية { إنما المؤمنون أخـوة فأصـلحوا بـين    

  .)١(} أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترحمون
                                                 

اشـر:  ، الن٢١٣مصطفى الرافعي، إسالمنا في التوفيـق بـين السـنة والشـيعة: ص      )١(
  هـ . ١٤١٢، ٢بيروت، ط -الدار اإلسالمية
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  علماء السنة یثنون على مذھب الشیعة والتعبد بھ
ننقل بعض الشهادات التي صدرت من علماء أهل السـنة التـي   

  :وكذلك التعبد به ^أثنت على مذهب أهل البيت
  ألستاذ األكبر الشیخ محمود شلتوت شیخ األزھرا -١

ن اإلسالم ال يوجب على أحد مـن  :> إقال في فتواه المشـهورة 
 أنبل نقول إن لكل مسـلم الحـق فـي     ،ع مذهب معينأتباعه اتبا

مذهب من المذاهب المنقولة نقالً صحيحاً  ييقلد بادئ ذي بدء أ
والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ولمن قلد مـذهباً مـن هـذه    

وال حـرج عليـه    -أي مذهب كان -المذاهب أن ينتقل إلى غيره 
  في شيء من ذلك.

بمذهب الشيعة اإلمامية االثنا إن مذهب الجعفرية المعروف [و]
عشرية مذهب يجـوز التعبـد بـه شـرعاً كسـائر مـذاهب أهـل        

  .)١(<السنة
  األستاذ الدكتور محمد الفحام شیخ األزھر -٢

ورحـم اهللا   >قال معقباً على الفتـوى التـي أصـدرها الشـيخ شـلتوت:     
الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكـريم، فخلـد فـي    

 وواضح من كالمـه جـواز العمـل    .)٢(<الشجاعةفتواه الصريحة 
                                                 

  .٢٢٨ص م  ١٩٥٩ السنة، العدد الثالث  مجلة رسالة اإلسالم: )١(
  . ٥٩رافعي، إسالمنا: ص ال )٢(
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  ة.بمذهب الشيعة اإلمامي
  الشیخ محمد الغزالي -٣

وأعتقد أن فتوى األستاذ األكبر محمود شلتوت، قطعـت  > قـال: 
شوطاً واسعاً في هذا السبيل، واستئناف لجهد المخلصين من أهل 
السلطة وأهل العلم جميعاً، وتكذيب لما يتوقعه المستشرقون، من 

ن األحقاد سوف تأكل األمة، قبل أن تلقتي صفوفها تحـت رايـة   أ
  .وهذه الفتوى في نظري، بداية الطريق وأول العمل… واحدة

  وقال أيضاً:
إن الشيعة يؤمنون برسالة محمد، ويـرون شـرف علـي فـي     >

انتمائه إلى هذا الرسول، وفـي استمسـاكه بسـنته، وهـم كسـائر      
وال في اآلخرين أعظـم مـن    المسلمين، ال يرون بشراً في األولين

  .)١(<الصادق األمين
  محمد رشید رضا  -٤

بصـحة إيمـان الشـيعة، ألن     -أهل السنة  -وقد صرحوا قـال:> 
، فالشـيعي  إيمـان الخالف معهم في مسائل ال يتعلق بها كفر وال 

                                                 
  .٢٥٧دفاع عن العقيدة والشريعة: ص )١(
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مسلم له أن يتـزوج بـأي مسـلمة. وإذا نظرنـا إلـى مـا أصـاب        
داوة المذهبية، وأننا فـي  المسلمين من التأخير والضعف بسبب الع

أشد الحاجة إلى التآلف والتعاطف واالتحاد يتبين لنا أن مصاهرة 
   .)١(<المخالف في المذهب ضرورية

  .المسلمین في العالم) المرجع الروحي لإلخوانحسن البنا ( -٥

اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون، تجمعهم كلمـة ال  قال:>
اهللا، وهـذا أصـل العقيـدة، والسـنة      إله إال اهللا وأن محمداً رسول

والشيعة فيه سواء وعليه التقاؤهم، أما الخالف بينهما فهو في أمور 
  .)٢(<من الممكن التقريب فيها بينهما

  الشیخ محمد أبو زھرة -٦

وال شك أنها في كـل  … ال شك أن الشيعة فرقة إسالميةقـال:> 
 ..نبـي ما تقول تتعلق بنصوص قرآنية أو أحاديث منسـوبة إلـى ال  
  .وهم يتوددون إلى من يجاورونهم من السنيين وال ينافرونهم

وإذا رجعنا إلى كتّاب األصول عند إخواننـا االثنـي عشـرية،    
                                                 

  .٧٣٩ ص١جلمنتقى من روائع فتاوى المنار: ، اعز الدين بليق )١(
  .٤٠ص  ٥١٩ :  العددمجلة العالم )٢(
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وإذا كـان إخواننـا االثنـا    ..نجدهم يعتمدون على الكتاب والسـنة 
عشرية يرون أمر اإلمامة عقيدة، ويرتبونها ترتيباً تاريخياً بالصـورة  

ــم مع  ــا، فه ــي ذكروه ــالة   الت ــد والرس ــل التوحي ــي اص ــا ف ن
  سید محمد طنطاوي شیخ األزھر -٧

إن المسلمين سنة وشيعة مؤمنون باهللا ونبيه، وإن اختالف قـال:> 
  .)٢(<اآلراء ال يقلل من درجة إيمان األشخاص

   الفتاح عبد المقصود األستاذ عبد -٨

حة، إن في عقيدتي أن الشيعة هم واجهة اإلسـالم الصـحي  >قال:
ومرآته الصافية، ومن أراد أن ينظر إلى اإلسالم، عليه أن ينظر إليه 
من خالل عقائد الشيعة ومن خالل أعمالهم، والتاريخ خير شـاهد  
على ما قدمه الشيعة من الخدمات الكبيرة في ميادين الدفاع عـن  

  .العقيدة اإلسالمية
هـا  وإن علماء الشيعة األفاضل هم الذين لعبوا أدوارا لـم يلعب 

غيرهم في الميادين المختلفة، فكـافحوا وناضـلوا وقـدموا أكبـر     
التضحيات، من أجل إعالء اإلسالم ونشر تعاليمه القيمـة وتوعيـة   

                                                 
  .٣٩تاريخ المذاهب اإلسالمية: ص )١(
   ـ.ه ١٤١٣لسنة ، العدد الثاني، ٢٥٢مجلة رسالة الثقلين، ص  )٢(
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   .)١(<الناس وسوقهم إلى القرآن
  األستاذ عبد الرحمن بدوي -٩ 

للشيعة أكبر الفضل في إغناء المضمون الروحي لإلسالم،  قال:>
قوية، التي وهبت هذا الدين البقاء قويـاً  وإشاعة الحياة الخصيبة ال

قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس، حتـى أشـدها تمـرداً    
وقلقاً، ولوالها لتحجر في قوالب جامدة، ليت شعري، مـاذا كـان   

  سيؤول إليه أمره فيها؟
ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهوا عنايـة كافيـة إلـى هـذه     

في تشكيل مضـمون العقيـدة التـي     الناحية، ناحية الدور الروحي
  .)٢(<قامت بها الشيعة

ل  دكتور حام  د حفن  ي داود (أس  تاذ األدب العرب  ي بكلی  ة ا -١٠

  )األلسن بالقاھرة 

ومن هنا أستطيع أن أجلي للقارئ المتدبر، أن التشيع ليس قال:>
كما يزعمه المخرفون والسفيانيون من الباحثين، مذهباً نقلياً محضاً 

اآلثار المشحونة بالخرافات واألوهام واإلسرائيليات،  أو قائماً على
                                                 

  .٥٧٣في سبيل الوحدة اإلسالمية: ص  )١(
  .٣١٣نقالً عن كتاب، الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية: ص  )٢(
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أو مستمداً في مبادئه من عبد اهللا ابن سبأ وغيره من الشخصـيات  
في نظر منهجنا العلمي الحديث  -الخيالية في التاريخ، بل التشيع 

على عكس ما يزعمه الخصوم تماماً، فهو المـذهب اإلسـالمي    -
قول والمعقول جميعاً، واسـتطاع  عنى كل العناية بالمن ياألول الذ

أن يسلك بين المذاهب اإلسالمية طريقاً شامالً واسع اآلفاق. ولوال 
ما امتاز به الشيعة من توفيق بين (المعقول) و(المنقول) لما لمسنا 
فيهم هذه الروح المتجددة في االجتهاد وتطوير مسـائلهم الفقهيـة   

ريعة اإلسـالمية  مع الزمان والمكان بما ال يتنـافى مـع روح الشـ   
   .)١(<الخالدة

التي أفصحت عن بيان الحقيقـة   العظيمة أكتفي بهذه الكلمات
أو االلتفـاف عليهـا، مهمـا تقادمـت أو طـال      التي ال يمكن حجبها 

الزمان، والبد أن نربي أجيالنا على هذه المفاهيم فهي صمام أمـان  
  للوحدة بين طوائف المسلمين.

  

                                                 
  .٢٠المظفر: ص  للشيخعقائد اإلمامية، من مقدمة له لكتاب  )١(
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  كلمة أخیرة

  × .د اإلمام عليمیثاق الوحدة عن

فــي  ×وأخيــراً أخــتم هــذا البحــث بمــا قالــه أميــر المــؤمنين
كلماته العظيمة فهي بحق دستور يجب أن يقتفـى وميثـاق يجـب    

  أن يحتذى في كل زمان ومكان.
صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير :>الناس قال عليه السالم 

  .)١(<لك في الخلق
ي، فليس من طلـب الحـق   ال تقاتلوا الخوارج بعد:>وقال أيضاً

  .)٢(ه<فأخطأه، كَمن طلب الباطل فأدرك
ــراده أن :> قــال ابــن أبــي الحديــد فــي شــرحه لهــذا الكــالم   م

الخوارج ضلوا بشبهة دخلت عليهم، وكانوا يطلبون الحق، ولهـم  
في الجملة تمسك بالدين، ومحاماة عـن عقيـدة اعتقـدوها، وإن    

   .)٣(<أخطئوا فيها
مؤمنين عليه السـالم قاعـدتان مهمتـان يجـب     فهنا يعطي أمير ال

  على كل مسلم االلتزام بهما وهما:
                                                 

  .٨٤ص٣شرح نهج البالغة: ج )١(
  .٧٨ص٥المصدر نفسه: ج)٢(
  .٧٨ص٥المصدر نفسه: ج )٣(
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أن اإلنسان أخو اإلنسان في الـدين ولـم يقيـده     القاعدة األولى:
أخـوه فـي الخلـق     معليه السالم بقيد التشيع أو التسنن، وكذلك ه

  في أصل الخلقة والمنشأ.
دة للشـبهة أو  وهي أنه قد يقع الخطأ فـي العقيـ   والقاعدة الثانية:

بغض  -أي إنسان كان -لغيرها، فال يجوز هتك حرمة هذا اإلنسان
ــه       ــو كــان ممــن خــرج علي ــه، ول ــه وهويت ــه وعرق النظــر عــن لون

  .×وقاتله
والشيعة تقتفي أثر هذا اإلمام الهمام في وصاياه وال يمكـن أن  

  تشذ عنه طرفة عين.
هم نسأل اهللا تعالى أن يوحد كلمة المسـلمين وأن يأخـذ بأيـدي   

والحمـد هللا رب العـالمين وصـلى اهللا     .لما فـيهم الخيـر والصـواب   
   على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

  
ــدوخي /                                          ــى ال ــرره يحي ــم ح ق
  . ١٤٢٨ المقدسة

  
  



 
  فهرست المصادر  فھرست المصادر

  القرآن الكريم .١
 نهج البالغة .٢
 الصحيفة السجادية .٣

  حرف األلف
ــدين    أج .٤ ــد الحســين شــرف ال ــة مســائل جــار اهللا: عب وب

 .هـ١٣٧٣ -٢. طصيدا، مطبعة العرفانالموسوي، الناشر: 
 ٤٥٦(ت/ابـن حـزم  اإلحكام في أصول األحكـام:   .٥

 القاهرة.  -هـ ) الناشر: زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة
، استجالب ارتقاء الغـرف بحـب أقربـاء الرسـول      .٦

ر البشـائر اإلسـالمية ـ     السخاوي، الناشـر: دا  ،وذوي الشرف
 هـ.١٤٢١بيروت، ط 

مصـطفى  : إسالمنا في التوفيق بين السـنة والشـيعة   .٧
  هـ . ١٤١٢، ٢بيروت، ط -الرافعي، الناشر: الدار اإلسالمية

الشـوكاني،   محمد بـن علـي بـن محمـد     :إرشاد الفحول .٨
 بيروت. -الناشر: دار الفكر

دار ، الناشـر: عبد البـر  يوسف بن عبد اهللا بناالستيعاب:  .٩
   هـ. ١٤١٢بيروت، ط  -الجيل

اإلصابة في تمييز الصـحابة: ابـن حجـر العسـقالني، دار      .١٠



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٠٦ 

 

  هـ.  ١٤١٥بيروت، ط  -الكتب العلمية 
، : محمـد حسـين كاشـف الغطـاء    أصل الشيعة وأصولها .١١

 - ١مؤسسـة اإلمـام علـي، ط    ، الناشر:تحقيق عالء آل جعفر
 .هـ١٤١٥

شـر: دار  النا أصول الكافي: محمد بن يعقـوب الكلينـي،   .١٢
 .هـ ١٣٦٣،ط طهران -الكتب اإلسالمية 

 محمـود أبـو ريـة، الناشـر:     أضواء على السنّة المحمدية: .١٣
 .٥ونشر البطحاء، ط  .القاهرة -دار المعارف

 :الناشـر  ،بو بكر محمد بن الطيبأ إعجاز القرآن: .١٤
 .القاهرة -دار المعارف 

األعالم: خير الـدين الزركلـي، الناشـر: دار العلـم      .١٥
 هـ.١٣٠٥ن، للماليي

حسن  :تحقيق ،عيان الشيعة: السيد محسن األمينأ .١٦
 .لبنان -بيروت، الناشر: دار التعارف، األمين

االمــالي، محمــد بــن محمــد بــن النعمــان المفيــد،  .١٧
،  ٢،طبيروت  -الناشر : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع 

 هـ . ١٤١٤
ــت، فاطمــة الزهــراء  .١٨ ــم  : أهــل البي ــو العل ــق أب توفي



  فهرست المصادر

 

  ٢٠٧

 

 ط القاهرة. -المصري
  

 حرف الباء

ــي،    .١٩ ــاقر المجلس ــد ب ــوار: محم ــار األن ــر بح  :الناش
 .هـ ١٤٠٣، ٢، ط بيروت -مؤسسة الوفاء 

الفــداء إســماعيل بــن كثيــر  وبــأ البدايــة والنهايــة: .٢٠
دار إحيـاء التـراث    الناشـر:  تحقيق: علي الشـيري، ،الدمشقي
 هـ. ١٤٠٨بيروت، ط،  -العربي

 حرف التاء

ين أبـو عبـد اهللا محمـد    شمس الدتاريخ اإلسالم:  .٢١
تحقيــق عمــر عبــد الســالم  ،بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي
 .هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط -التدمري، دار الكتاب العربي

تاريخ بغداد: أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب        .٢٢
ناشـر: دار  ال ،قـادر عطـا  التحقيـق: مصـطفى عبـد    البغدادي، 

  .هـ ١٤١٧، ١، طلبنان -بيروت  ،علميةالكتب ال
ألمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جريـر  تاريخ ا .٢٣

 بيروت. -الطبري تحقيق نخبة من العلماء، مؤسسة األعلمي 
 محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  :تحفـــة األحـــوذي .٢٤
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٢٠٨ 

 

 بيروت . -لناشر : دار الكتب العلمية ا المباركفوري
شمس الـدين محمـد بـن أحمـد      تذكرة الحفاظ: .٢٥

ــذهبي،  ــن عثمــان ال ــ  ب ــراث العرب ــاء الت  -يالناشــر : دار إحي
 بيروت .

ــذكرة الخــواص .٢٦ ــن الجــوزي  :ت  ، الناشــر:ســبط اب
 بيروت. - ^مؤسسة أهل البيت

 تفسير ابن أبي حـاتم الـرازي: ابـن أبـي حـاتم الـرازي،       .٢٧
  .الناشر. المكتبة العصرية

ــأ :( تفســير القــران العظــيم)تفســير ابــن كثيــر .٢٨ الفــداء  وب
    بيروت -دار الفكر الناشر: ،إسماعيل بن كثير الدمشقي

: محمــد بــن ( الجــامع ألحكــام القــران)قرطبــيتفســير ال .٢٩
الناشر. دار إحيـاء التـراث العربـي    أحمد األنصاري القرطبي 

 بيروت. -
ــر ا .٣٠ ــير الكبي ــر     :لتفس ــن عم ــد ب ــدين محم ــر ال فخ

 -التميمي الـرازي الشـافعي، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة     
 .هـ١٤٢١ ١ط،  ،بيروت

  .٢بيروت ط  ،: محمد رشيد رضاتفسير المنار .٣١
ــ .٣٢ ــزان: تفس ــين  ير المي ــائي،محمــد حس الناشــر:  الطباطب



  فهرست المصادر

 

  ٢٠٩

 

ــة    قــم  -منشــورات جماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلمي
 .المقدسة

، حجـر العسـقالني  أحمد بن علي بـن  تقريب التهذيب:  .٣٣
 –تحقيــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة  

 .هـ١٤١٥، ٢بيروت، ط/
: وزارة عبد البر ، الناشـر   :يوسف بن عبد اهللا بنالتمهيد .٣٤

 عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية.
حجـر العسـقالني،    أحمد بن علي بـن : تهذيب التهذيب .٣٥

 بيروت. -دار الفكر الناشر:
ــال .٣٦ ــذيب الكمـ ــف  :تهـ ــدين يوسـ ــال الـ ــزي،  جمـ المـ

 بيروت . -ؤسسة الرسالة الناشر:م
 حرف الجيم

ــر الطبري،     .٣٧ ــن جري ــد ب ــان: محم ــامع البي ــرج دار  :الناش
 .هـ ١٤١٥ ،بيروت -الفكر

الناشـر: دار   ،أبو حاتم الرازي التميمي :الجرح والتعديل .٣٨
 بيروت. –إحياء التراث العربي 

  
 حرف الحاء
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٢١٠ 

 

 ١٤٢٦ -حوار هادئ: أحمد بن سـعد الغامـدي، الـدمام     .٣٩
 هـ. 
، بو نعيم أحمـد بـن عبـد اهللا األصـفهاني    أ :حلية األولياء .٤٠

 هـ.١٤٠٥ـ ٤الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط
 

 حرف الدال

لناشـر: دار  ا ،لدر المنثور: جالل الـدين السـيوطي  ا .٤١
 .بيروت - الفكر

الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السـيد علـي    .٤٢
، ط قـم  -الناشـر: منشـورات مكتبـة بصـيرتي     خان المدني، 

 هـ.١٣٩٧
 ، الناشـر، دالئل النبوة: أحمد بن الحسـين البيهقـي   .٤٣

 .هـ ١٤٠٥، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 
 

 راءحرف ال

محمــد بــن الحســن الطوســي،  :رجــال الشــيخ الطوســي .٤٤
-مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعـة المدرسـين   الناشر:
  .هـ ١٤١٥ط  ،قم



  فهرست المصادر

 

  ٢١١

 

ــاالت .٤٥ ــر الســبحاني، الناشــر: مؤسســة  رســائل ومق : جعف
 .×اإلمام الصادق

بالغيب:محمـد   ×واإلمـام ’رسالة فـي علـم النبـي    .٤٦
مي التابعـة  حسين الطباطبائي،: الناشر: مؤسسة النشـر اإلسـال  

  هـ..١٤١٥ـ ١ط قم ،  -لجماعة المدرسين
 حرف الزاء

 ،بيـروت  -الناشـر: دار الفكـر  زاد المسير: ابن الجـوزي،   .٤٧
 .هـ١٤٠٧ط

 حرف السين

بيـروت، ط   -ابن عبد البر،: دار الجيل :االستيعاب .٤٨
  .هـ. ١٤١٢

: محمـد ناصـر   سلسلة األحاديث الضـعيفة والموضـوعة   .٤٩
 الرياض. -ة المعارفالدين األلباني، الناشر: مكتب

سنن الترمذي: محمـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي،        .٥٠
 .هـ ١٤٠٣ط ،بيروت -دار الفكر  الناشر:

 ر قطنـي، داالـ  :علي بن عمـر بـن أحمـد   سنن الدار قطني .٥١
 بيروت . -الناشر: دار الكتب العلمية 

،  البيهقـي  أحمـد بـن الحسـين بـن علـي     :السنن الكبـرى  .٥٢



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢١٢ 

 

 بيروت. -الناشر: دار الفكر 
شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا ر أعــالم النــبالء: ســي. .٥٣

تحقيق شعيب أرنؤوط،  ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
 .هـ١٤١٣، ٩بيروت، ط-الناشر: مؤسسة الرسالة 

 
  حرف الشين

الناشـر: مؤسسـة   ، الشريف المرتضىاإلمامة: الشافي في  .٥٤
 .هـ ١٤١٠ ط ،قم -إسماعيليان

ق: عبــد تحقيــ ،شــذرات الــذهب: ابــن العمــاد الحنبلــي  .٥٥
 -دار بن كثيـر   . الناشر:القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط

 ..هـ١٤٠٦ ،١دمشق ط
ــي،    .٥٦ ــان المغربــ ــي النعمــ ــرح األخبار:القاضــ شــ

مؤسسة النشـر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة المدرسـين      :الناشر
  .بقم المشرفة

الناشـر: دار   شرح المقاصد في علم الكـالم: التفتـازاني،   .٥٧
  .هـ ١٤٠١. ط،المعارف النعمانية

-دار الكتــاب العربــي  ،شــرح صــحيح مســلم: النــووي  .٥٨
  هـ. ١٤٠٧بيروت. ط 



  فهرست المصادر

 

  ٢١٣

 

دار  :الناشـر  الناشـر:  ،ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة .٥٩
 .هـ ١٣٧٨ ،بيروت - إحياء الكتب العربية

دار  :الناشــر ،محمــد جــواد مغنيــة :الشــيعة فــي الميــزان .٦٠
   هـ.١٣٩٩، بيروت -التعارف للمطبوعات

  
  حرف الصاد

بة والصحابة: حسـن بـن فرحـان المـالكي، مركـز      الصح .٦١
، ١ط ةالدراســات التاريخيــة، المملكــة األردنيــة الهاشــمي    

 هـ.١٤٢٢
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بـن المغيـرة    .٦٢

 هـ.١٤٠١بيروت،  -البخاري، دار الفكر
محمــد ناصــر الــدين األلبــاني،  :صــحيح ســنن الترمــذي .٦٣

 .بيروت -المكتب اإلسالمي  الناشر:
حســن بــن علــي    :شــرح العقيــدة الطحاويــة  صــحيح  .٦٤

 .األردن -عمان  ،دار اإلمام النووي :الناشر السقاف،
أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج  :صــحيح مســلم .٦٥

  .بيروت -دار الفكر ، الناشرالنيسابوري، 
تحقيــق: عبــد  ابـن حجــر الهيتمـي،   :الصـواعق المحرقــة  .٦٦
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٢١٤ 

 

 بنان،ل -: مؤسسة الرسالة الناشر ،الرحمن بن عبد اهللا التركي
 هـ.١٤١٧، ١ط 

  حرف الطاء
 :الناشـر  : جالل الدين السيوطي، الناشـر: طبقات الحفّاظ .٦٧

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي 
آل  مؤسســـة الكبـــرى: ابـــن ســـعد، الناشـــر: الطبقـــات .٦٨

  هـ . ١٣١٦البيت(ع) قم، ط 
  حرف الضاد

الناشـر : دار الكتـب   ، محمد بن عمرو العقيلـي  :لضعفاءا .٦٩
 بيروت. -العلمية 

  حرف العين
ــدة اإلســالمية .٧٠ ــر الســبحاني، الناشــر:  :العقي  :الناشــر جعف

 .هـ ١٤١٩ط  ×مؤسسة اإلمام الصادق
 

 حرف الغين
الغدير في الكتاب والسنة واألدب: عبـد الحسـين    .٧١

، بيــروت -عربــي الكتــاب الناشــر: دار ال ،احمــد االمينــي 
 هـ.٢/١٣٨٧ط



  فهرست المصادر

 

  ٢١٥

 

 حرف الفاء
دار  ناشــر:فــتح البــاري: ابــن حجــر العســقالني، ال  .٧٢

 .هـ١٤٠٨ ،١. طلبنان ـبيروت  ـ عربيالتراث الإحياء 
فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير: عبــد الــرؤوف   .٧٣

 –المناوي، تحقيق أحمد عبـد السـالم، دار الكتـب العلميـة     
 هـ .١٤١٥، ١طبيروت، 

فضائل الصحابة: أحمد بـن حنبـل، تحقيـق: د. وصـي      .٧٤
-١ط اهللا محمد عباس، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بيـروت،     

 .هـ ١٤٠٣
 حرف القاف

قــراءة فــي كتــب العقائــد: حســن بــن فرحــان المــالكي.  .٧٥
ــة      ــة األردني ــالمية، المملك ــات اإلس ــز الدراس ــر: مرك الناش

 هـ.١٤٢١، ١الهاشمية, ط
 حرف الكاف

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد   الكاشف : .٧٦
الناشر : دار القبلـة   يق: محمد عوامة،، تحقبن عثمان الذهبي

 هـ . ١٤١٣ -١،طجدة –ة اإلسالمية , مؤسسة علو للثقاف
،ط الناشـر: دار صـادر   ر،التاريخ: ابن األثيـ  في الكامل .٧٧

  .هـ١٣٨٦
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حيـى  عبد اهللا بن عدي، تحقيق: ي :الكامل في الضعفاء .٧٨
 ،٣ط،بيــروت -ناشــر: دار فكــر للطباعــةال ،غــزاويالمختــار 
 .هـ١٤٠٩

دار  :الناشـر الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي،  .٧٩
  هـ.  ١٤٠٥بيروت، ط  -الكتاب العربي 

 -مؤسسـة الرسـالة    كنز العمال: المتقي الهندي، الناشـر:  .٨٠
 بيروت.

 
  حرف الميم

ــان: الفضــل بــن الحســن الطبرســي،  .٨١  :الناشــر مجمــع البي
  .هـ ١٤١٥ط  ،بيروت -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 ،ور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي  ن :مجمع الزوائد .٨٢
 .هـ١٤٠٨ط  ،بيروت -ر الكتب العلمية الناشر: دا

الناشـر: دار   ،علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم   :المحلى .٨٣
 .بيروت -الفكر

ــاكم     .٨٤ ــد اهللا الح ــى الصــحيحين:أبو عب ــتدرك عل المس
، دار مرعشـلي الرحمن الـ تحقيق: يوسـف عبـد   النيسابوري، 

 بيروت.    - معرفةال
أبـو يعلـى    أحمد بـن علـي التميمـي،    :مسند أبي يعلى .٨٥



  فهرست المصادر

 

  ٢١٧

 

  هـ.١٤١٢دار المأمون للتراث،  ، الناشر: صليالمو
 ،: أبو عبد اهللا أحمد بن محمـد بـن حنبـل   حمدأ سندم .٨٦

 .بيروت -دار صادر  ،الناشر
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:علي بن سلطان  .٨٧

الناشـر: دار الكتـب    ،محمد القاري، تحقيـق: جمـال عيتـاني   
  . هـ١٤٢٢-١بيروت ،ط  -العلمية 

، حمد بن عبد اهللا الخطيب التبريـزي أ: مشكاة المصابيح .٨٨
  .بيروت -المكتب اإلسالمي :الناشر

أبـو جعفـر أحمـد بـن     مشكل اآلثار الطحـاوي:   .٨٩
دار  ،تحقيق: شـعيب األرنـؤوط   ،محمد بن سالمة الطحاوي

 .هـ١٤٠٨ ،١ط، ، بيروت ـ لبنانالنشر: مؤسسة الرسالة
 :تحقيــق وتعليــق ،ابــن أبــي شــيبة الكــوفي: المصــنف .٩٠

 .هـ١٤٠٩، ١، طامسعيد اللح
الناشـر: منشـورات   المصنف: عبـد الـرزاق الصـنعاني،     .٩١

 المجلس العلمي.
تحقيـق وتخـريج: حمـدي     ،طبرانـي ال :كبيرالمعجم ال .٩٢

ــاء التــراث العربــي. عبــد المجيــد الســلفي  ، الناشــر: دار إحي
 .هـ١٤٠٥ ،١.طبيروت



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢١٨ 

 

الناشـر : دار إحيـاء   معجم المؤلفين:عمر رضا كحالة،  .٩٣
  .روت بي -التراث العربي 

قاتـل بـن   م :بين فقهاء السـنة وفقهـاء الشـيعة    المناظرات .٩٤
الغـدير للدراسـات    :الناشـر  ،الـورداني صالح  :تحقيق، عطية
 .هـ ١٤١٩ط  ،بيروت -روالنش

، بـن تيميـة الحرانـي    : أحمد بن عبد الحليممنهاج السنة .٩٥
 هـ . ١٤٠٦، ١الناشر: مؤسسة قرطبة ، ط

  
 حرف النون

الناشـر. مركـز   باقر الصـدر،   محمد نشأة الشيعة والتشيع: .٩٦
 .هـ ١٤١٧، طالغدير للدراسات اإلسالمية

دار الثقافـة   :الناشـر : محمـد بـن عقيـل،    النصائح الكافية .٩٧
 .هـ ١٤١٢، طقم –للطباعة والنشر 

  
 المجالت                             

 :اإلعـداد والنشـر   .ه ١٤١٥ لسنة)  ٣٩عدد(مجلة تراثنا: ال .٩٨
 ^.مؤسسة آل البيت

 .ـه ١٤١٣لسنة  ،العدد الثاني لة رسالة الثقلين،،مج .٩٩



  فهرست المصادر

 

  ٢١٩

 

ــورة؛     .١٠٠ ــة المن ــالمية بالمدين ــة اإلس ــة الجامع مجل
  .٦٦-٦٥//2العدد
ــة رســالة اإلســالم   .١٠١ ــث /مجل ــدد الثال  الســنة ،الع

 .م١٩٥٩





 

  فھرست المحتویات 

  الفصل األول 
  بحوث تمھیدیة

 
 األول/ بحوث تمھیدیة الفصل

  
 ١٢  ...  بین المسلمین أسباب الفرقة

اآلیات القرآنیة الدالة على وجوب 
 ١٤  ......................  االتباع

 ١٦  .......  نشوء مدرستین  فكریتین
 ١٧  ..  النظریة السنّیة بین منعطفین

 ٢٠  ...................  خطة البحث
 ٢٣  ..............  الھدف من البحث

 ٢٥  .........  كلمة قبل ولوج البحث
السید الشھید محمد بــاقر الصــدر 

 ٢٧  ................  یمدح الصحابة
  

 الفصل الثاني



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٢٢ 

 

 عدالة الصحابة بین اإلفراط والتفریط
  

 ٣٥  ..............  ى البحثإل مدخل
رأي المدرسة الســنیّة فــي تعریــف 

 ٣٦  .....................  الصحابة
 ٣٦ھـ)٦٧٦محي الدین النووي(ت/  -١
ـــــر  -٢ ـــــن حج ـــــافظ اب الح

 ٣٦  ...........  ھـ)٨٥٢العسقالني(ت/
خرج عــن تعریــف ابــن المنافق ال ی

 ٣٧  .........................  حجر
أقــوال علمــائھم  فــي عدالــة 

 ٣٩  .....................  الصحابة
 ٣٩  ھـ) ٤٦٣ البغدادي(ت/ الخطیب -١
 ٣٩  ..........  ھـ)٧٤٨الذھبي(ت/ -٢
ـــــافظ -٣ ـــــن الح ـــــر اب   حج

 ٤٠  ...........  ھـ)٨٥٢قالني(ت/العس
أدلة عدالة  جمیــع الصــحابة مــع 

 ٤٣  ....................  مناقشتھا



  فهرست المحتويات

 

  ٢٢٣

 

 ٤٤  ..................  اآلیة األولى
{َلَقــْد َرِضــيَ  َُّ َعــنِ  قولــھ تعــالى:

 ٤٤  ..................  اْلُمْؤِمِنیَن }
 ٤٥  ....................  مناقشةال

 ٤٥  ..............  الجواب من أوجھ
أوالً: الجزاء ال یعني أبدیة الرضا 

 ٤٥  ......................  اإللھي.
ــة  ــا مقرون ــة الرض ــًا: حال ثانی

 ٤٥  .........  بالثبات وعدم النكث.
بیعة لھ مدخلیة في ثالثًا: سبب ال

 ٤٧  ....................  تفسیرھا.
رابعًا: عدم اجتمــاع الصــحبة مــع 

 ٤٨  ......................  البغي.
خامسًا: الوفاة على اإلسالم مشــروط 

 ٤٩  .......  باإلیمان والرضا اإللھي.
مقید بحسـن @سادسًا: خطاب الرسول

 ٤٩  .......  وخواتیم األمور العواقب
سابعًا: الرضا صـفة فعـل ولیسـت 



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٢٤ 

 

 ٥٠  .................  أزلیة قدیمة
ــالى: ــھ تع ــوُل  َِّ  قول ــٌد رَُّس {مُّحَمَّ

 ٥٤  .................  }َوالَِّذیَن َمَعھُ 
 ٥٥  ....................  المناقشة

أوالً: الرحمة والشدة على الكفــار 
ــرة  ــب للمغف ــبب الموج ــا الس ھم

 ٥٥  ......................  واألجر.
ثانیًا: (من) تفید التبعیض ولــیس 

 ٥٦  .....................  البیان.
ــملھم  ــافقون ال یش ــًا: المن ثالث

 ٥٧  ................  الوعد اإللھي.
 ٥٩  .......  حجر العسقالني تناقض ابن

رابعًا: تعدیل الصحابة جمیعھم خالف 
 ٥٩  ........  .العقل والشرع والفطرة

 ٦٠  ................  اآلیة الثالثة
{َوالسَّاِبُقوَن األَوَُّلــوَن  قولھ تعالى:

 ٦٠  .............  }ِمَن اْلُمَھاجِِریَن و
 ٦٠  ....................  المناقشة



  فهرست المحتويات

 

  ٢٢٥

 

ــة  ــذه اآلی ــیر ھ ــول تفس ــات ح وقف
 ٦١  .....................  الشریفة

أوالً: المدح مشروط في ظرفــھ وھــو 
 ٦١  ...................  قید عقلي.

قصة ثعلبة بن حاطــب ودفــاع ابــن 
 ٦١  ............  حجر العسقالني عنھ

 ٦٣  .....  مناقشة ابن حجر العسقالني
ثانیًا: الرضا مقید بآیــات أخــرى 

 ٦٥  .............  تمنعھ من اإلطالق.
ثالثًا: القول بــأن اآلیــة مطلقــة 

 ٦٧  ...............  مخالف لإلجماع.
ــاً  ــحاب رابع ــبعض األص ــي ل : الترّض

 ٦٨  ......  بقرینة (من) التبعیضیة.
خامسًا: لـ(السابقین) معنــى خـاص ال 

 ٦٨  ......  .ینطبق على جمیع الصحابة
سادسًا: المدح واإلحسان مقید بعدم 

 ٦٩  ...........  االرتداد واالنحراف.
 ٧٢  ................  آلیة الرابعةا



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٢٦ 

 

قولھ تعالى: {ِلْلُفَقَراء اْلُمَھاجِِریَن 
 ٧٢  ..............  }الَِّذیَن ُأخِْرجُوا 

 ٧٣  ....................  المناقشة
وقفات مع ما استدل بھ حــول ھــذه 

 ٧٣  ................  اآلیة الشریفة
ألولى:فھم النص القرآنــي یتوقــف ا

علــى مجمــوع اآلیــات الســابقة 
 ٧٣  .................  والالحقھ لھ.

الثانیــة: النصــر اإللھــي مشــروط 
 ٧٤  .....  بالصدق في القول والفعل.

الثالثة: المعتبر في الصــدق ھــو 
 ٧٦  .............  الباطن والنّیات.

الرابعة: الســب والشــتم الشــیعة 
براء منھ وھــو أجنبــي عــن مفــاد 

 ٧٦  .......................  اآلیة.
البھــائي:لیس فــي مــذھبنا وجــوب 

 ٧٧  ........................  السب
 ٨٠  ............  أسئلة واستفھامات



  فهرست المحتويات

 

  ٢٢٧

 

 ٨٣  ................  اآلیة الخامسة
{ال َیسَْتِوي ِمــنكُم مَّــْن  قولھ تعالى:

 ٨٣  .........  .}َأنَفَق ِمن َقبِْل اْلَفْتحِ 
 ٨٣  ....................  المناقشة

 ٨٣  ..............  الجواب من وجوه
أوالً: الشـــمولیة ال تجتمـــع مـــع 

ــ ــاء ال ــاء والعتق ــم الطلق ذین ل
 ٨٣  ..........  ینفقوا ولم یقاتلوا

ــاق  ــین اإلنف ــة ب ــًا: ال عالق ثانی
 ٨٥  ....................  والعدالة

 ٨٥  ................  اآلیة السادسة
{َلَقــد تَّــاَب   َعَلــى  قولھ تعــالى:

 ٨٥  ..........  }النَّبِيِّ َواْلُمَھاجِِریَن 
 ٨٦  ....................  المناقشة

ــاع  ــة باالتب ــة منوط األول: التوب
 ٨٦  .....................  @للنبي 

الثاني: سورة التوبة ھي الفاضحة 
 ٨٦  .........  والكاشفة للمنافقین.



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٢٨ 

 

الثالث: التوبة لخصوص المــؤمنین 
 ٨٩  ...................  لولیس الك

اآلیــات الداّلــة علــى ذم بعــض 
 ٩١  .....................  الصحابة

 ٩١  .......  ذم المنافقین بشكل عام
ــول  ــین ح ــافقین المختف ذم المن

 ٩٢  .....................  المدینة
ذم المنافقین الذین فــي قلــوبھم 

 ٩٤  .........................  مرض
ذم الذین یشككون ویثیرون الفــتن 

 ٩٤  .........  والسماعین للمنافقین
 ٩٤  .....  @ذم الذین یؤذون رسول   

ذم الذین یظنون باهللا ورســولھ ظــن 
 ٩٥  ....................  الجاھلیة

 ٩٧  ......  ھـ)٥٩٧الجوزي(ت/ ابن -١
 ٩٧  ھـ)٧٧٤ابن كثیر الدمشقي(ت/ -٢
 ٩٧  .........  ھـ)٩١١السیوطي(ت/ -٣
ـــــــــاد  -٤ ـــــــــن العم اب



  فهرست المحتويات

 

  ٢٢٩

 

 ٩٨  ...........  ھـ)١٠٨٩الحنبلي(ت/
 ٩٩  .........  تأمالت في حدیث الحوض

 ١٠٢الصحابة في میزان العقل والنقل
 ١٠٣  ...  نماذج لبعض أفعال الصحابة

 ٥٨سمرة بن جندب بن ھــالل  (ت/ -١
 ١٠٣  ........................  ھـ)

سھیل بن عمــرو القرشــي، أبــو  -٢
 ١٠٤  .......................  جندل

 ١٠٦  .....  مسلم بن عقبة األشجعي -٣
قدامــة بــن مظعــون بــن حبیــب  -٤

 ١٠٦  .....................  القرشي
مالك بــن حبیــب الثقفــي أبــو  -٥

 ١٠٧  .......................  محجن
 

 الفصل الثالث
  وسطیة اعتدال و

 ١١١  ........  مدرسة الشیعیةرأي ال
 ١١١  ....  یمدح الصحابة $اإلمام علي



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٣٠ 

 

 
 ١١٢اإلمام السجاد یثني على الصحابة

رأي السید علي خــان المــدني (ت/ 
 ١١٣  ....................  ھـ)١١٢٠

األمــین العــاملي (ت السّید محســن 
 ١١٣  .................  ھـ ) ١٣٧١/

محمد حسین آل كاشــف الغطــاء (ت/ 
١١٦  ......................  )١٣٧٣ 

 ١١٧  ھـ)١٣٧٧اإلمام شرف الدین (ت /
أقوال بعض علماء السنة المطــابق 

 ١٢٠  ................  لرأي الشیعة
 ١٢٠  .....  ھـ) ٤٥٦ابن حزم (ت/  -١
 ١٢١  ....  ھـ ) ٥٣٠المازري (ت/  -٢
 ١٢٢  .ھـ ) ١٣٥٠ابن عقیل (ت /  -٣
محمد ناصــر الــدین األلبــاني   -٤

 ١٢٣  ...................  (معاصر )
حســن بــن فرحــان المــالكي  -٥

 ١٢٤  ....................  (معاصر)



  فهرست المحتويات

 

  ٢٣١

 

 ١٢٦  ...  وقفة مع الدكتور  الغامدي
 ١٢٧  ....  رد شبھة الدكتور الغامدي
 ١٣٢  .....  الخلیفة عمر وعلم الغیب

 ١٣٣  .......  ة وعلم الغیبابن تیمی
  
  
  

 الفصل الرابع
  

 مرجعیة أھل البیت علیھم السالم و التشیع
  

النصوص الواردة في مرجعیــة أھــل 
 ١٤٠  ..................... ̂ البیت

 ١٤٠  ............  حدیث الثقلین -١
 ١٤١  ..........  طرق الحدیث ورواتھ

ــدیث  ــدیث رووا ح ــار رواة الح كب
 ١٤٤  ....................  الثقلین

 ١٤٥  .........  صحة الحدیث وتواتره
 ١٤٦  ................  داللة الحدیث



 / حوار تقريبي هادئ  بين القداسة والواقع عدالة الصحابة

 

٢٣٢ 

 

تصریح علماء السنة بالتمسك بأھل 
 ١٤٨  ..................... ̂ البیت

 ١٤٨  ..  المناوي في فیض القدیر: -١
 ١٤٨المباركفوري في تحفة األحوذي: -٢
 ١٤٩التفتازاني في شرح المقاصد: -٣
 ١٥٠السمھودي في جواھر العقدین: -٤
حســن الســقاف فــي صــحیح شــرح  -٥

 ١٥٠  ...........  العقیدة الطحاویة
حدیث  الثقلــین بلفــظ ( كتــاب   

 ١٥٠  .....................  وسنتي)
 ١٥٠  ...  ذكر لھذا الحدیث ثالثة طرق

األول: مـــا رواه الـــدار قطنـــي 
 ١٥١  ........  .والحاكم النیسابوري

ـــي  ـــا رواه البیھق ـــاني: م الث
 ١٥١  .........  والحاكم النیسابوري

 ١٥١  الثالث: ما رواه بن عبد البر
 ١٥٥  ...........  داللة ھذه األحادیث

ه حدیث الغدیر ( من كنــت مــوال -٢



  فهرست المحتويات

 

  ٢٣٣

 

 ١٥٨  ................  فعلي مواله )
 ١٦٤  ....  تواتر حدیث الغدیر وصحتھ

  دالالت حدیث الغدیر على إمامة علي
$  ..........................  ١٦٦ 
 ١٦٧  ............  حدیث السفینة -٣

الصـــحابة الـــذین  رووا حـــدیث 
 ١٦٨  ....................  نةالسفی

 ١٦٨  ...............  تخریج الحدیث
 ١٦٩  .................  صحة الحدیث

 ١٦٩  ................  ترجمة السند
ابن تیمیة یقــوي الحــدیث لتعــدد 

 ١٧٠  ..........  طرقھ وكثرة مخارجھ
 ١٧٢  ................  اللة الحدیثد
ــیھم  -٤ ــدم عل ــدم التق ــدیث ع ح

 ١٧٤  ..............  والتقصیر عنھم
 ١٧٤  ...  حدیث اإلقتداء والمواالة -٥

ابن حجر العسقالني یضّعف ویوثق في 
 ١٧٥  ....................  آن واحد
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 ١٧٧  .....  حدیث األمان ألھل األرض -٦
 ١٧٨حدیث نفي التحریف عن الدین -٧

ــداق  ــي المص ــر تعط ــة التطھی آی
 ١٧٩  ......... ̂ لمرجعیة أھل البیت

  
  الفصل الخامس

 الوحدة بین المسلمین آفاق
  

 ١٨٣  ......................  توطئة
 ١٨٦  تنوع مفھوم الوحدة في القرآن

مبــادئ وأســس تحقیــق الوحــدة 
 ١٩٠  ....................  اإلسالمیة

ــاس األول: ــواقعي  األس ــان ال اإلیم
 ١٩٠  .......  بالوحدة بین المسلمین

ــاني: ــاس الث ــى ال األس ــز عل تركی
 ١٩٠  ...........  القواسم المشتركة

زرع ثقافة الحوار  األساس الثالث:
ــة  ــر بحكم ــرأي اآلخ ــرأي وال وال



  فهرست المحتويات

 

  ٢٣٥

 

 ١٩١  ....................  وشفافیة
مبــدأ التســامح األســاس الرابــع: 

 ١٩٢واالرتقاء الى روح المحبة واإلخاء
المصارحة الفكریة  األساس الخامس:

 ١٩٢والعقائدیة وعدم إلزام اآلخر بھا
علماء الســنة یثنــون علــى مــذھب 

 ١٩٥  ..........  الشیعة والتعبد بھ
األستاذ األكبــر الشــیخ محمــود  -١

 ١٩٥  ............  شلتوت شیخ األزھر
األستاذ الدكتور محمد الفحــام  -٢

 ١٩٥  ..................  شیخ األزھر
 ١٩٦  ......  الشیخ محمد الغزالي -٣
 ١٩٦  ...........  محمد رشید رضا -٤
حسن البنــا (المرجــع الروحــي  -٥

 ١٩٧  لإلخوان المسلمین في العالم).
 ١٩٧  .....  الشیخ محمد أبو زھرة -٦
 ١٩٨سید محمد طنطاوي شیخ األزھر -٧
ــد  -٨ ــاح عب ــد الفت ــتاذ عب األس
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 ١٩٨  ....................  المقصود
 ١٩٩  ..  األستاذ عبد الرحمن بدوي -٩

 ٢٠١  .................  كلمة أخیرة
 ٢٠١  ×میثاق الوحدة عند اإلمام علي

 ٢٠٣  ..............  فھرست المصادر
 ٢١٩  ............  فھرست المحتویات

 
 


