
احملاور األربعة: 
إن هناك حماور أربعة، البد أن نتوفر عليها بش��كل دقيق ومتسلس��ل حتى 
ننته��ي إىل النتيجة املطلوبة وه��ي: البحث عن دور الس��ّنة؛ لفهم املعارف 

الدينية، وهذه احملاور هي:

مساحة العالمة السيد كمال احليدري

مطارحات في العقيدة )2(



احملور األول:20
هل حنتاج للسّنة ودورها يف فهم املعارف الدينية والقرآنية؟

فق��د يقال: إّن الس��ّنة ليس هلا دور يف ذل��ك، وإذا كان هلا دور، فدورها 
هامشّي ثانوّي، فهو ال يؤثر على املنظومة العقدية واملنظومة املعرفية للقرآن 

الكريم.

ونقول:
أواًل: إمن��ا صار للصحابة دور باعتبار الس��ّنة، وإال إذا مل يكن هناك دور 

للسّنة، إذن ما هو دور الصحابة يف ذلك؟
وثانياً: إذا مل يكن للسّنة دور، فما هي أهمية أصّح كتابني � كما يقولون � 
بعد كتاب اهلل، وهما صحيحا البخاري ومسلم، واجملاميع الروائية واملصادر 

األصلية األخرى؟ 
ة، يقولون: إن السّنة هلا دور،  وأمرهم عجيب فحينما حيتاجون إىل الس��نّ
وعندما جيدون  أن السّنة ليست يف مصلحتهم االستدالل بها، ينكرون دور 

السّنة، ويقولون: أين دليلكم من القرآن؟
وهو تناقض يقع فيه من ليس من أهل العلم باملعنى الصحيح، باملعنى 
الدقيق، نعم حفظ ش��يئًا وغابت عنه أش��ياء، وإال الس��ّنة إما هلا دور وإما 
ليس هلا دور، فال معنى أنه عندما يرتبط بك احلديث تقول: ورد يف صحيح 
البخ��اري، ورد يف صحيح مس��لم، ورد يف الصحيح عن رس��ول اهلل9 ؛ 
ولكن عندما يأتي دور مدرس��ة الع��رتة وأهل البيت: تقول: عليكم أن 

تأتوا بدليل من القرآن.



21 مل��اذا عندما يصل األمر بنا إىل الس��نة؛ ملعرفة حقائ��ق الدين ومعارف 
الدين، ترفضون القبول بها، وح��ني يرتبط األمر بكم، بالعقائد واألركان 

واألصول والصحابة وغريها تستندون عليها؟
حنن نسألكم:

أين ورد أساسًا حبث عن اخللفاء الثالثة األول والثاني والثالث؟
مل يرد ش��يء يف القرآن الكريم، وكل ما تعتمدونه إمنا هو من السّنة، و 
هل ورد يف كتاب اهلل تعاىل أفضلية اخللفاء األربعة، أو الفضيلة هلم حبسب 
الرتتيب ال��ذي أنتم تعتقدون وهو أن اخلليف��ة األول أفضل من اخلليفة 
الثاني، واخلليفة الثاني أفضل من اخلليفة الثالث، واخلليفة الثالث أفضل 

من اخلليفة الرابع؟
أجتعلون الس��ّنة ِعضني تأخذون ببعض الس��ّنة وترفضون بعضًا آخر، 
تؤمنون ببعض السّنة وتكفرون ببعض. أو أنهم يؤمنون بالسّنة مادامت يف 
مصلحتهم، ويكفرون بها عندما ال تأتي يف مصلحتهم، أو تأتي يف مصلحة 

غريهم!

 احملور الثاني:
بعد أن يثبت يف احملور األول أننا حنتاج إىل السّنة يف فهم املعارف اليت أشار 

إليها القرآن الكريم واملعارف الدينية بشكل عام. يأتي السؤال التالي:
فما هو دور السّنة يف فهم تلك املعارف؟

وقد يقال: أليس القرآن هو تبيان لكل شيء؟ أليس القرآن هدًى للناس؟ 
إذن ما هو دور السنة؟ وهل الزم ذلك أن القرآن حيتاج إىل من يكمله حتى 



حنتاج إىل السّنة ودورها؟22
ثم إننا إذا أردنا أن نس��تدل بالسّنة، فهل هذا يعين أّن القرآن يوجد فيه 

نقص؟
إّن الق��رآن ال نقص فيه، وهذه حقيقة ثابتة ال ريب فيها. إّن القرآن غين 
عن كل شيء، ويف كلمة واحدة أقول: كما أّن اهلل سبحانه وتعاىل هو الغين، 
كتاب��ه أيضًا هو الغين؛ ألنه كالم اهلل، واهلل غين وكالمه أيضًا غين؛ ولذا ورد 

يف القرآن وصفه يف آيات عديدة، منها:
)َهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس َوُهدًي...(.1
)...َوأْنَزْلَنا إَليُكْم ُنورًا ُمبِينًا(.2

)...َو َتْفصِيَل ُكّلِ َشْيٍء...(.3
َوُبْش��َري  َوَرْحَم��ًة  َوُه��دًي  َش��ْيٍء  ِل��ُكّل  ِتْبَيان��ًا  اْلِكَت��اَب  َعَلْي��َك  َنزَّْلَن��ا  َو   ...(

ِلْلُمْسِلمِيَن(.4

فهو بيان، وهدى، ونور، وتفصيل، وتبيان... .
ة، وثبت لنا دور السنة،  اآلن افرتضوا أنه ثبت أن هناك حاجة إىل الس��نّ
وأن��ه ليس  للتكميل، نع��وذ باهلل أن نقول كالم املعص��وم أو كالم النيب 
يكمل القرآن، ال، ليس األمر كذلك، وإمنا لنكتة تأتينا سأش��ري إليها، ومنها 
إن شاء اهلل سيتضح معنى حديث الثقلني: »... ما إن متسكتم بهما لن تضلوا 

بعدي أبدًا...«.

احملور الثالث:
ما هو الطريق إىل السّنة؟



23 مبا أننا مل نسمع من رس��ول اهلل9 مباشرة، فالبد أن نعرف طريقنا إىل 
السّنة النبوية.

وهنا اختلفت مدرسة الصحابة عن مدرسة أهل البيت والعرتة عليهم 
أفضل الصالة والس��الم، فإن الصحابة انتخبوا طريقًا للوصول إىل السّنة، 
تضمنته كتبهم ومصادرهم احلديثي��ة، وهلم رجاهلم اخلاصون بهم. كما هو 
أيضًا حال مدرس��ة أهل البيت:، وكل مدرسة ال تقبل يف األعم األغلب 

رجال املدرسة األخرى.
حتى أن كثريًا من رجال احلديث وهم من الشخصيات العلمية الكبرية، 
س��قطت عدالتهم، وسقطت وثاقتهم، وسقط االعتماد عليهم مبجرد أنهم 
يتش��يعون ألهل البيت عليه��م أفضل الصالة والس��الم، أو مبجرد أنهم 

روافض حبسب اصطالح أهل اجلرح والتعديل يف مدرسة الصحابة.
كما أنه وقع االختالف بني املدرستني يف قبول الرواية، ويف خر الواحد 
وش��روطه، ويف الدوائر اليت يقبل فيها اخلر الواحد، ويف التواتر وشروطه، 

ويف املستفيض...
ومن هنا البّد أن نتفق على املنهج العلمي الذي نتبعه، و أن الرواية إذا 
أردنا أن نستند إليها، البد أن تكون مقبولة عند املدرستني معًا حتى ينطبق 

قوله9: »ال جتتمع أميت على ضاللة«.

احملور الرابع:
ولعّله يعّد من أهم احملاور األساسية، وسنتوفر عليه بشكل دقيق وعميق 
ة؟  الحق��اً؛ وهو: ما هي اآللية وما هي األدوات اليت من خالهلا نفهم الس��نّ



وكيف نفسر السّنة؟ فلو افرتضنا أننا اتفقنا على هذه السّنة، وعلى الطريق 24
املوصل إليها، ولكن كيف نفسرها؟

فقد تعددت االجتاهات يف املدرستني، فعندما تأتي إىل مدرسة الصحابة 
أو مدرس��ة العرتة جتد أن هناك فالسفة، والفالس��فة هلم اجتاهات متعددة، 
وجت��د أن هناك عرفاء وصوفية.. وأن هناك صراعًا حادًا بني الس��لفية وبني 
املتصوفة، وكلهم يدعي وصاًل بليلى، كلهم يريد أن يفهم املعارف الدينية، 
أنا ال أس��تطيع أن أش��ك يف هؤالء أو يف هؤالء. هؤالء يريدون أن يفهموا 
الدين، ه��ؤالء هلم اجتهادهم، طبعًا عندما أقول هؤالء هلم اجتهادهم، ليس 
مرادي بعض هؤالء اجلهلة الذين يأتون على الفضائيات، وإمنا أتكلم عن 
العلم��اء، أتكلم عن احملققني، أتكلم عن األعالم، وهؤالء أيضًا هلم كتبهم 
ومصنفاته��م يف هذا اجملال، وهلم آراؤهم ونظرياتهم، وهي حمرتمة مجيعًا إذا 

كانت قائمة على أسس علمية منهجية دقيقة. 
إذن يوج��د عندنا فالس��فة، ويوج��د عندنا متصوف��ون، ويوجد عندنا 
متكلمون، وأنتم تعلمون الصراع القائم بني األشاعرة وبني املعتزلة مل ينته 

إىل يومنا هذا.
وعندما نأتي يف الفقه توجد هناك مدرسة الرأي، وهناك مدرسة القياس.

وعندما نأتي إىل مدرس��ة أهل البيت:، جند هن��اك األخباري وهناك 
األصولي، وهناك احملدث، وهناك احلكيم، وهناك العارف، وحنو ذلك.

أع��الم هذه املدارس كلهم هلم غاي��ة واحدة؛ وهي التعرف على أصول 
الدين ومعارفه، ولكن كل له منهجه اخلاص، وأدواته اخلاصة، وآليته اخلاصة، 
ومنهجه املعريف اخلاص به للوصول للغاية املذكورة، ومن هنا تعددت عندنا 



25 املدارس واالجتهادات والكلمات.
و كذلك يف تفس��ري القرآن الكريم تعددت عندنا التفاس��ري، فإذا كان 
»حسبنا كتاب اهلل« إذن يكون الفهم للقرآن الكريم واحدًا، مع أننا جند مئة 
ومخسني إىل مئيت تفسري لكتاب اهلل تعاىل. هذا منهجه فلسفي، وهذا منهجه 
روائي، وهذا منهجه لغوي، وهذا يعتمد القضايا االجتماعية..  وهذه مناهج 

متعددة يف فهم كتاب اهلل تعاىل.
وهلذا عندما نريد أن نستدل، ينبغي أن يكون استداللنا من كتب أعالم 
املدرسة، فال حيق لنا أن نذهب إىل هنا وهناك، إىل من يدعي العلم، إىل من 
يسمي نفسه عاملًا وهو من اجلهلة، ليس مقصودي هذا الطرف دون الطرف 

اآلخر، بل كالمي مع الكل. 

هناك اجتاهان:
مبا أن حديثنا منحصر يف السّنة النبوية، اليت هي حمل اإلمجاع بني املسلمني 
مبختلف اجتاهاتهم ومدارس��هم وأفكارهم.. فهناك اجتاهان أساس��يان على 
مس��توى التحليل النظري لدور هذه الس��نة؛ لفهم تلك املعارف القرآنية 

والدينية.

االجتاه األول:
وهو االجتاه العام السائد بني املسلمني مبختلف توجهاتهم من فالسفة 
ومتصوفة وعرفاء ومتكلمني وفقهاء ومعتزلة وأش��اعرة؛ أن للسّنة النبوية 
دورًا أساس��يًا يف فهم املعارف الدينية.  فتقريبًا هناك إمجاع عملي على هذا، 



ولع��ّل هذا يعّد الدليل األول عل��ى أن الدين ال ميكن أن يؤخذ كاماًل إال 26
بركة السّنة النبوية، وأنه ال يصّح فصل السّنة عن القرآن الكريم.

ومبا أن السّنة وقع فيها وضع، وفيها روايات ضعيفة، وروايات موضوعة، 
وهن��اك اختالفات يف النصوص الواردة؛ إذن البّد أن جنعل احملورية للقرآن، 
ولكن من غري أن ننس��ى دور الس��ّنة، وأثر الس��ّنة النبوية يف استكشاف 

املنظومة املعارفية للقرآن.
أما األدلة على ذلك، فيمكن أن نشري إىل دليلني أساسيني:

الدليل األول:
وهي اآليات القرآنية، وأمرُّ عليها مرورًا سريعاً:

1. قوله تعاىل: )... َوَما َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا...(.5
كل ما وردكم عن رسول اهلل9 )َفُخُذوُه( وهذا أمٌر، وكل ما نهاكم  عنه 
رس��ول اهلل9 )َفاْنَتُهوا( وهذا نهٌي، ولو س��أل سائل: ملاذا أن كل ما جاءنا 

سواء كان لفظًا أو تقريرًا أو فعاًل  لرسول اهلل9 نأخذه...؟
ألن ذل��ك كله يصدق عليه أنه )الس��ّنة(، وألّنه صريح القرآن الكريم: 

)َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوي٭ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحي(.6
وال أري��د أن أدخل يف حبث هذه اآلية، هل ختتص بأقوال رس��ول اهلل أم 
تشمل فعله وتقريره أيضًا؟ هذا حديث آخر مرتبط بعصمة النيب األكرم9 

وأدلتها. وهو موكول إىل حمله.
2. قوله تعاىل: )ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل(.7

اتبعون��ي يف كل ما يصدر عين من قول وفع��ل وتقرير؛ وهذه اآلية من 



27 اآليات األساس��ية يف الوصول إىل القرب اإلهلي س��بحانه وتعاىل، يعين أن 
اإلنس��ان إذا أحب اهلل ليس بالض��رورة أن اهلل يبادله احل��ب إال إذا اتبع 
الرس��ول9 وعجيبة هذه اآلية )َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل( يعين أن اإلنس��ان 
ل��و أحب اهلل، وكان حبه صادقًا، كم��ا لعلك جتد ذلك يف النصرانية، أو يف 

اليهودية، أو يف الكنفوشوسية أو يف البوذية أو... أو يف أي ملة أو حنلة.. 
  فالرسول األعظم9 يقول: »إذا أردمت أن يبادلكم اهلل احلب � أي أّن اهلل 
حي��ب العبد، ال فقط العبد حيب اهلل )ُيِحبُُّه��مْ َوُيِحبُّوَنه(.8 � فال طريق لكم 
إال اتباعي، وهذا االتباع خطر جدًا؛ ألّنه إذا ضممنا هذه اآلية إىل آية: )َوَما 
َآَتاُكُم الرَُّس��وُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا...( وجئنا إىل حديث الثقلني: »إني 

تارك ما إن متس��كتم بهما لن تضلوا بعدي أب��دًا كتاب اهلل وعرتتي أهل 
بي��يت«. وقد آتانا منه حديث الثقلني، والطريق إىل اهلل ميّر من خالل اتباعه، 
وقد أمرنا باتباع الكتاب والعرتة »ما إن متسكتم بهما« إذن ال طريق للعبد 
حتى يكون حمبوبًا هلل إال بأن ميّر من خالل العرتة. ولكي نتبع الرسول البد 

أن نتبع العرتة حتى حيببنا اهلل سبحانه وتعاىل.
3. قوله تعاىل: )َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أِطيُعوا اهلَل َوأِطيُعوا الرَُّسوَل.(.9

لو كان الرس��ول ال يوجد عنده أمر ونهي، أي ال توجد س��ّنة، فال معنى 
ألن يق��ول اهلل تعاىل: )أِطيُع��وا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّس��وَل( كيف نطيع من ال أمر 
عن��ده وال نهي؟ وبعبارة أخرى يقولون: إّن التك��رار إمنا يفيد التأكيد، إذا 
مل ميك��ن محله على التأس��يس. البد أن نعرف أن إطاع��ة اهلل فيها جمموعة 
م��ن األوامر والنواهي، وإطاعة الرس��ول أيضًا فيه��ا جمموعة من األوامر 
والنواهي، حتى يقول اهلل: أطيعوا اهلل وأطيعوا الرس��ول، ولذا يف آية أخرى 



28



29
قال تعاىل: )َمْن ُيِطِع الرَُّس��وَل َفَقْد أَطاَع اهلَل(.10 ألّنه: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوي ٭ ِإْن 

ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحي(.

إذن تكرار اإلطاعة، أو تكرار األمر باإلطاعة، يكش��ف لنا أن الرس��ول 
صدرت منه جمموعة من الس��نن، اليت نعر عنها بالسّنة النبوية. وطاعة اهلل 
تتجّلى بطاعة الرسول. وطاعة الرسول أيضًا هي طاعة هلل سبحانه وتعاىل.

الدليل الثاني؛ النقلي: 
إّن الدليل النقلي املتواتر املتفق عليه بني مجيع املسلمني، وال يوجد فيه 

خمالف واحد هو: حديث الثقلني.
ق��د يقال: حدي��ث الثقلني خمتلف فيه، بعض يق��ول: وعرتتي، وبعض 

يقول: وسنيت.
أقول: س��واء كان وعرتتي أو كان وسنيت، ُيثبت هذا احلديث بلفظيه أن 
النجاة من الضالل متّر لي��س فقط عرالكتاب، وإمنا عر الكتاب والعرتة 
أوالسّنة، فال إشكال إذن حديث الثقلني بكال اللفظني يثبت دورًا للسّنة.

فبن��صِّ حديث الثقلني أن الس��ّنة هل��ا أثر واض��ح، إال أن النجاة من 
الضاللة متوقف على التمسك بالثقلني؛ ألّنه9 قال: »ما إن متسكتم بهما 
ل��ن تضلوا بعدي أبدًا« بهم��ا ال بأحدهما، إذن كتاب اهلل وحده لن ينجي 
من الضاللة، الس��ّنة من دون كتاب اهلل أيض��ًا ال تنجي من الضاللة، من 
الذي ينجي اإلنس��ان من الضاللة؟ كتاب اهلل وسنيت، وإن كنت أعتقد أن 
وسنيت ال معنى له إال وعرتتي، وحبثه سيأتي، ولكن تنزاًل وقبواًل أفرتض أن 
احلديث وسنيت. إذن هذا معناه أن للسّنة دورًا أساسيًا ومركزيًا وحموريًا كما 



قال رسول اهلل: »ما إن متسكتم بهما«.30
وقد يعرض لنا سؤال: هل القرآن والسنة أحدهما يكمل اآلخر؟ اجلواب 
ال، هذا يف احملور الثاني إن شاء اهلل سنجيب عنه. وهو أن القرآن يف أي شيء 
حيتاج إىل السّنة. وأن السّنة يف أي شيء حتتاج إىل القرآن؟ وهل القرآن فعاًل 

حيتاج، وأن السّنة فعاًل حتتاج، أو حنن الذين حنتاج؟

الدليل الثالث ؛ اإلمجاع : 
 وه��و اإلمجاع العملي: فإذا مل يكن للس��ّنة دور، فلم��اذا هذه اجملاميع 
واملصادر احلديثية والعلوم؟ وهذا من أهم األدلة يف املقام. احلديث باملئات 
بل باآلالف، سواء على مس��توى مدرسة الصحابة: الصحاح، املسانيد. أو 
على مستوى مدرس��ة أهل البيت:: التهذيب، والكايف، ومن ال حيضره 
الفقيه، وإىل غري ذلك؛ هذا يكش��ف عن أن ه��ؤالء مجيعًا اتفقوا على أن 
للحديث وللسّنة دورًا يف هذا اجملال. هذا هو االجتاه األول خالصًة وإمجااًل.

االجتاه الثاني :
وهو االجتاه الذي يظهر من البعض أنه ال حاجة للسّنة »حسبنا كتاب اهلل« 
»كت��اب اهلل حس��بنا« كال اللفظني وردا، ال حنتاج إىل غريه. وهناك ش��واهد 
تارخيي��ة أثبتت عك��س ذلك، ومنها  النّص التال��ي، الذي ورد يف صحيح 

البخاري يف مواضع عديدة:
املوض��ع األول: احلدي��ث يف باب م��رض النيب ووفات��ه9 يف كتاب 
املغازي11، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة، عن ابن عباس 



31 قال: »ملا حضر رسول اهلل ويف البيت رجال � حضر يعين حضره املوت � فقال 
النيب9 : »هلم أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده«.

فعلينا أن نلتفت أّن رسول اهلل9 هو الطالب، هو الناطق، »هلم أكتب 
لك��م كتاباً...« وأّن طلبه ه��ذا يندرج حتت )َوَم��ا َآَتاُك��ُم ...( وأنه الذي قال 
فيه تع��اىل: )َوَما َيْنِطُق َع��ِن اْلَه��َوي ٭ ِإْن ُه��َو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَح��ي( ممن هو مرتبط 
بالش��ريعة؛ ليس مرتبطًا بأمور عادية، أو بأمور حياتية دنيوية. وفيه جناة أمته 

من الضاللة.
والعجيب أّن يف حديث الثقلني جاءت: »لن تضلوا« وهنا أيضًا »ال تضلوا 
بعده«. إذن  يوجد توافق بني احلديثني، وهو ش��اهد صدق هلذا احلديث، ألن 
حديث الثقلني متواتر، وهذا احلديث أخبار آحاد. و قد يقول قائل: هذا خر 

واحد ال يعتمد عليه. وجوابنا أّن فيه قرائن تدل على صدقه...
وأيضًا »فقال بعضهم: إّن رس��ول اهلل قد غلبه الوجع، قال: حسبنا، قال: 
فلقد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حس��بنا كتاب اهلل، فاختلف أهل البيت 

واختصموا...«.
فهذا الن��صُّ ال يعنّي من هؤالء الرجال، ولك��ن املراد من أهل البيت 
هم يقينًا من أعيان الصحابة؛ ألّنه من يدخل على رس��ول اهلل وهو مريض، 

وحيضر عنده حال الوفاة، إال إذا كانوا من كبار الصحابة. 
وتتم��ة النص: »فمنهم م��ن يقول: قربوا يكتب لك��م كتابًا ال تضلوا 
بع��ده، ومنهم من يقول: غ��ري ذلك، فلما أكثروا اللغ��و واالختالف، قال 
رسول اهلل9 : »قوموا«. قال عبيد اهلل: فكان يقول ابن عباس: إّن الرزية كل 
الرزية ما حال بني رس��ول اهلل وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب؛ الختالفهم 



ولغطهم«.32
املوضع الثاني: احلديث )114(، يف باب اسم من كذب على النيب، هناك 
الرواية عن عبيداهلل بن عباس عن عبداهلل، عن ابن عباس قال: »ملا اش��تد 
بالنيب وجعه، قال: إئتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده، قال عمر: 

إّن النيب غلبه الوجع«.
وم��ن الواضح املراد من عمر هنا ليس إنس��انًا نكرة، وإمنا هو اخلليفة 
الثاني عمر بن اخلطاب: »إّن النيب غلبه الوجع«،»كتاب اهلل حسبنا« أو»حسبنا 
كتاب اهلل« فاختلفوا إىل آخره، هذا املوضع األول الذي ورد فيه اسم اخلليفة 

الثاني.
املوضع الثالث: الرواية )5669( من الكتاب، باب كتاب املرضى، الباب 
الس��ابع عشر، باب قول املريض: قوموا عين، الرواية أيضًا بنفسها عن ابن 
عباس، قال: »ملا حضر رسول اهلل، ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب«.
وجاء هذا النص أيضًا يف احلديث )7000( يف كتاب االعتصام باب )26( 
كراهية االختالف. والرواية أيضًا يف صحيح مس��لم يف احلديث )1637( يف 
كت��اب الوصية، الباب 5، باب ترك الوصية ملن ليس له ش��يء يوصي فيه: 

»ملا حضر، ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب«.
ويف الرواي��ة: اخلليفة الثاني قال: »قد غلبه الوج��ع«، فهل كان اخلليفة 

الثاني أعرف حبال رسول اهلل من رسول اهلل؟!
فرسول اهلل9 هو يطلب الكتابة، وهو الذي يقول: إنه ينفع أو الينفع، 

الغريه.
وقد يقول قائل: إن هذا اجتهاد؛ نقول: جيد. ولكن اجتهاد يف قبال من؟ 



33 إنه اجتهاد ال يف قبال حديث رسول اهلل، بل هو اجتهاد يف قبال اهلل سبحانه 
وتعاىل؛ ألّن القرآن بنّي أن رس��وله إذا تكلم بأمر مرتبط بالشرع وبالدين 

فإنه: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوي ٭ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحي(.
ولك��ن يأتي يف مقابل ذلك من يقول: »غلب عليه الوجع«، وبالتالي ال 

يأخذ منه.
ثم لو قال اخلليفة: حس��بنا كتاب اهلل، وما سبق من سّنة رسول اهلل، لكان 
فق��ط يقصد الوجع، ولكن هو يقصد أن الس��ّنة ال حاجة لنا بها، وأحرق 
األحاديث، وهذا خري ش��اهد علمي وتارخيي أنه مل يكن قصده هذا املوقع، 

وإمنا كان قصده كل السّنة النبوية.
فعبارة: »حس��بنا كتاب اهلل« دليل على أن السّنة هامشية وال أثر هلا. وال 
يستطيع أحد أن يعطيها تفسريًا آخر.. وسواء القائل به بعض الصحابة أو 
اخلليف��ة الثاني، فالنتيجة واحدة، فهم »كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم« إذا 

صّح احلديث.
وبالتالي فهذه الواقعة تنس��ف لنا نظرية عدالة الصحابة من األساس 
خصوصًا إذا قبلنا برواية البخاري، اليت هي الرواية )4431( باب )83( من 
كتاب املغازي، قال: »إئتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فتنازعوا 

.. إىل أن قال: فقالوا: ما شأنه أَهَجر«.
إذن نس��بوا إليه اهلج��ران، وهذا معناه أن الذي نس��ب ذلك، كان من 
أع��الم الصحابة، من أهل احلل والعقد، هم الذين حضروا البيت، الذين 
يس��مح هلم أن يكونوا حول رسول اهلل9 وإال مل حيضر عموم الصحابة .. 
إّن هذه الرواية تنس��ف لنا نظرية الصحابة من أساسها؛ ألن هذا يؤدي إىل 



إشكال يف عقيدة هؤالء، يف إميان هؤالء، طبعًا يف إميان بعضهم. وحنن نعتقد 34
أن الصحابة ليسوا مجيعًا على درجة واحدة، فيهم الذي البد أن ُيقتدى به، 
وفيه��م الذي البد أن ُيؤخذ منه، ومنهم م��ن آمن، ومنهم من كفر، وفيهم 
املنافق��ون .. وهو صريح القرآن. وهذا وغ��ريه يدعونا إىل أن نضع عدالة 

الصحابة يف امليزان.

نظرية عدالة الصحابة:
لقد احتّلت هذه النظرية مس��احًة واسعًة يف الساحة العقدية والفكرية 
والتشريعية، بل مألت التاريخ أيضاً، كما أنها شغلت أقالم وأذهان الناس 
كث��ريًا، حتى باتت تعرف بني مجهور املس��لمني بنظري��ة عدالة الصحابة. 

وسنبحثها يف حماور:

من هم الصحابة؟ 

  ما الدليل على عدالتهم؟ 

   ما الدليل على أنهم كلّهم عدول؟

    ما امليزان الذي ميّيز به الصحابي عن غريه؟
فهن��ا حماور عديدة، ولكن يف البدء أين تكمن أهمية حبث نظرية عدالة 

الصحابة؟
يف مثل هذا الوقت، يعين ما األهمية اخلاصة؟

يف مدرس��ة الصحابة مبختلف اجتاهاتها الفكرية والعقدية والسياسية 



35 وغريها، تعين نظرية عدالة الصحابة أنهم مجيعًا عدول من غري أن يستثنى 
منهم أحد.

اما أهمي��ة هذا البحث، فإنها تتأتى من أّن ه��ذه النظرية وهي عدالة 
الصحابة، متثل املرجعية األساسية يف مدرسة الصحابة لفهم دين اهلل، سواء 
كان على مس��توى القرآن، أو على مستوى السّنة النبوية، ففهمهم للقرآن 
الكري��م ميّر من خالل فهم الصحابة، ومعرفتهم للس��نة هو اآلخر ميّر من 

خالل الصحابة، فهي تشكل عمقًا وركنًا أساسيًا يف هذه املدرسة.
فمن باب التنظري والتش��بيه، وحتى ُاقرب هذه املسألة إىل ذهن القارئ، 
أّن نظرية عدالة الصحابة يف مدرس��ة الصحابة مبختلف اجتاهاتها؛ ُبعُدها 
أثُرها، أهميُته��ا، ركنيُتها، كنظرية اإلمامة يف مدرس��ة أهل البيت )عليهم 
أفضل الصالة والس��الم( كيف حنن نعتقد بأّن فهم القرآن وفهم الس��ّنة، 
وبالتالي فهم الدين بش��كل عام، ال يكون إاّل من خالل األئمة املعصومني 
الذين نعتقد بعصمتهم.  فالصحابة عندهم بدل األئمة املعصومني عندنا. 
وال أق��ول: إنهم أعط��وا العصمة هلم؛ ألنهم يصرح��ون أنهم ال يقولون 
بعصمتهم. نعم، قالوا بعدالتهم، والعدالة هي أنزل من العصمة مبراتب.

فه��م من الناحية النظرية، يصرحون أّن مجي��ع الصحابة عدول، ولكنه 
أيضًا يعتقدون بأنهم قد خيطئون، قد يش��تبهون، قد ينس��ون، إىل غري ذلك. 
وهذا هو الفارق األساس��ي بني ما حنن نعتقده يف أئمة أهل البيت وبني ما 
يعتقدونه يف الصحابة، ولكنهم من الناحية الواقعية والعملية تعاملوا مع 
الصحاب��ة تعامل العصمة، تعامل املعصوم؛ ول��ذا وجدت عندهم نظرية 
تسمى مبذهب الصحابي، فمن الناحية األصولية أهل االختصاص عندهم 



مييزون بني سّنة الصحابي وبني مذهب الصحابي:36
مرادهم من سّنة الصحابي؛ ما ينقله عن الرسول9.

أما مرادهم م��ن مذهب الصحابي؛ فهو ما جيته��ده الصحابي ويقوله 
من غري أن يس��ند كالمه إىل الرس��ول األعظم9. وقد ذهب بعضهم إىل 
حجية س��ّنة الصحابي، بل ذهبوا حتى إىل حجية مذهب الصحابي، وهذا 
يكش��ف عن أنهم تعامل��وا معهم من الناحية العملي��ة والواقعية تعامل 
العصمة، وإن كانوا من الناحية النظرية يقولون: إنهم ال يعتقدون بعصمة 
أي صحاب��ي حتى لو كان هذا الصحابي علي��ًا أمرياملؤمنني )عليه أفضل 

الصالة والسالم(.
  أما حديث »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«

فه��م � وللصدق واإلنصاف � يعترونه م��ن الضعاف واليعتمدونه... 
وياليت أنه��م يتحّلون بالصدق واإلنصاف والتثب��ت عندما ينقلون عن 
مدرس��ة أهل البيت:، وليعرفوا أن كثريًا مما ينقلونه عن هذه املدرسة ال 

أساس له.
إذن فأهمية البحث تكمن يف هذا الركن األساسي يف مدرسة الصحابة، 
وهو املرجعية األساسية لفهم الدين، فإذا استطعنا أن نتبني عدم صحة هذه 
النظري��ة، فالبعد النظري يف هذه املدرس��ة وهو املرجعية األساس��ية لفهم 
الدين س��ينهار، وبانهيار ه��ذه النظرية تنهار كل مدرس��ة الصحابة؛ ألّن 
فهمه��م للدين قائم على أس��اس نظرية عدالة الصحابة مجيعاً، فتفس��ري 
القرآن والس��ّنة واحلالل واحلرام، وكل األمور عقدي��ة كانت أو إميانية أو 
تشريعية، البد أن تؤخذ من الكتاب والسّنة، وطريقهم إىل الكتاب والسّنة 



37 مي��رُّ من قناة الصحاب��ة يف األعم األغلب. علمًا ب��أن نظرية الصحابة ال 
تعتقد بالعقل وال تعتقد حبجيته، فإذا ثبت أن هذه النظرية ال أساس هلا ال 
قرآنيًا وال على مس��توى سّنة رسول اهلل9 عند ذلك ال حنتاج أن ندخل يف 
تفاصيل املناقشة يف مدرسة الصحابة، بل تنهار النظرية بطبيعتها بأساسها، 
كما لو انهارت عندنا حنن يف مدرس��ة أهل البيت مسألة اإلمامة، فإن كثريًا 
م��ن األمور العقدية واحلالل واحلرام أيضًا تنه��ار بانهيارها، فمثاًل احلالل 
واحلرام وما يبينه أئمة أهل البيت ليس من عند أنفس��هم، وإمنا هو رواية 
عن رسول اهلل9 وهناك روايات كثرية أكدت على هذه احلقيقة أن حديثي 
حديث أبي وحديث أبي حديث أبيه إىل أن يصل إىل رسول اهلل9 فحديثه 

حديث جرائيل، وحديث جرائيل حديث اهلل سبحانه وتعاىل.
إذن نفس هذه املوقعية واألهمية املوجودة لإلمامة يف مدرسة أهل البيت، 
جند نظريًا هلا يف مدرس��ة الصحابة. أعطي هذا املوق��ع هذا الدور؛ بعبارة 
أخرى أن مدرسة الصحابة ومدرسة اخللفاء الثالثة األول والثاني والثالث 
ومن جاء بعدهم من احلكم األموي والعباس��ي، كّلهم حاولوا مبا أوتوا من 
قوة أن جيدوا أساسًا نظريًا ألمر يكون بدياًل عن أهل البيت )عليهم أفضل 

الصالة والسالم( ولذا حاولوا:
أواًل: أن ُيقصوهم سياسيًا كما حصل بعد رسول اهلل9 .

وثانياً: أن يبعدوهم عن املرجعية الدينية مبختلف األساليب.
وثالثاً: أن يستبدلوا مرجعيتهم )عليهم أفضل الصالة والسالم( مبرجعية 

عدالة الصحابة مجيعاً.
إذن أنا أتصور من الناحية العلمية، ومن الناحية العقدية، ومن الناحية 



املعرفية أن نظرية عدالة الصحابة يف مدرس��ة الصحابة، ونظرية اإلمامة يف 38
مدرسة أهل البيت، تش��ّكالن عنصرين أساسيني يف هاتني املدرستني، فإن 
ثبت��ت تلك فاحلق معهم، وإن ثبتت هذه فاحلق معها، وتنهار األخرى. ومن 

هنا تأتي أهمية البحث يف نظرية عدالة الصحابة.

فمن هو الصحابي؟
يف املقدم��ة البد أن أقول يف كلمة واحدة وبش��كل واضح وصريح، بل 
وبعنوان التحدي العلمي: مل يرد عنوان الصحابي أو الصحابة أو الصحبة 
ال يف القرآن، وال يف حديث لرس��ول اهلل9 متفق عليه بني الفريقني.. نعم 
هناك عشرات املوارد اليت فيها أصحاب وفيها صاحب.. وسنتوفر على ذلك 
يف حمله: أن هذا اللفظ اس��تعمل قرآنياً، فه��ل أريد منه املعنى اللغوي، أو 

أريد منه املعنى االصطالحي، الذي تصطلح عليه مدرسة الصحابة؟
أما يف حديث رس��ول اهلل9، فقد ورد يف البخاري ومس��لم ومسانيد 

وجمامع أخرى: »أصحابي كالنجوم..«،»من آذى أصحابي فقد آذاني«.
إال أن هذه الروايات ليست حجة علينا؛ ألننا قلنا يف أول هذه األحباث: 
إنن��ا حناول أن نأتي بروايات متفق عليها بني علماء املس��لمني حتى تكون 

مصداقًا لقوله9: »ال جتتمع أميت على ضاللة« وهذا حبثه سيأتي.
من هنا سأبني أننا عندما نأتي إىل تعريف الصحابي حبسب االصطالح 
أو الصحب��ة أو األصح��اب، جند أن كل من ع��ّرف الصحابي والصحبة 
اصطالحاً، مل يستند فيه ال إىل آية قرآنية، وال إىل حديث من رسول اهلل9.

نعم هم أعطوا تعريفاً، أما هذا التعريف ما هو مستنده؟ ما هو أساسه؟ 



39 إىل أي شيء استندوا يف تعريفهم؟
نع��م يف القرآن الكريم، ورد املهاجرون، و ورد األنصار، و وردت األمة، 

ولكن هذه املفردات، ال عالقة هلا بالصحابي والصحبة واألصحاب.
ويف حديث رسول اهلل9 ورد أصحابي، افرتضوا كالنجوم، ولكنه مل يأت 

عن رسول اهلل9 حديث يعّرف به ما هو املقصود بالصحابي.
إذن كل هذه التعريفات، اليت سوف نقرأها هي اجتهادات من املتأخرين 

يف القرنني الرابع و اخلامس.
ففيما يتعلق بتعريف الصحابي حبس��ب االصط��الح املوجود عندهم، 

أشري إىل مصدرين أساسيني يف هذا اجملال:

املصدر األول:
أس��د الغابة يف معرفة الصحابة لعزالدين بن األثري أبي احلسن علي 
ب��ن حممد اجلزري )ت630( من اهلجرة،12 حتت عنوان فصل: نذكر فيه من 

يطلق عليه اسم الصحبة:
قال اإلمام أبوبكر أمحد بن علي احلافظ بإس��ناده عن سعيد بن املسيب 
أنه قال: الصحابة ال نعدهم، إال من أقام مع رسول اهلل سنة أو سنتني، وغزا 

معه غزوة أو غزوتني.
قال الواق��دي: ورأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى رس��ول اهلل9 
وقد أدرك احللم فأس��لم، وعقل أمر الدين ورضيه، فهو عندنا ممن صحب 

رسول اهلل9 ولو ساعة من نهار.
وقال أمحد بن حنبل: أصحاب رس��ول اهلل9 كل من صحبه ش��هرًا أو 



يومًا أو ساعًة أو رآه.40
وقال حممد بن إمساعيل البخاري: من صحب رس��ول اهلل9 أو رآه من 

املسلمني فهو من أصحابه.
وقال القاضي أبوبكر حممد بن الطيب: ال خالف بني أهل اللغة يف أن 
الصحابي مش��تق من الصحبة، وأنه ليس مشتقًا على قدر خمصوص منها، 
ب��ل هو جار على كل من صحب قلياًل كان أو كثريًا، وكذلك مجيع األمساء 
املشتقة من األفعال؛ ولذلك يقال: صحبت فالنًا حواًل وشهرًا ويومًا وساعًة، 

فيوقع اسم الصحبة لقليل ما يقع عليه منها وكثريه.
وق��ال أبو حامد الغزالي: ال يطلق اس��م الصحبة إال على من صحبه، 
ثم يكفي يف االس��م من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف 

خيصصه مبن كثرت صحبته.
إىل هنا اتضح أن كل هذه التعريفات، وتعريفات أخرى سأش��ري إليها، 
ال تذكر دلياًل ال من القرآن وال من الس��نة، فهي خالية من أي مستند، وال 

خترج عن كونها اجتهادات.

املصدر الثاني:
اإلصاب��ة يف معرف��ة الصحابة، لإلمام احلافظ أمح��د بن علي بن حجر 
العسقالني )ت852 من اهلجرة(؛13 حتت عنوان يف مقدمة املؤلف: الفصل 

األول يف تعريف الصحابة.
قال يف تعريف الصحابي: وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أّن الصحابي 

من لقي النيب9 مؤمنًا به ومات على اإلسالم.



41 فيدخل »من لقيه، من طالت جمالس��ته له أو قصرت، ومن روى عنه أو 
مل ي��رو، ومن غزا معه أو مل يغز ِ، ومن رآه رؤيًة ولو مل جيالس��ه، ومن مل يره 
لعارض كالعمى«. أيضًا يعّد صحابياً، ثم يدخل يف بيان أنه هل يشمل هذا 

التعريف اجلن أو ال يشمل اجلن؟
فيصرحون بأّن اجلن أيضًا من أصحاب رسول اهلل9 ولذا ينقل � وهذا 
عجي��ب � عن ابن حزم يف كت��اب األقضية من احملّلى يق��ول: »من ادعى 
اإلمج��اع فقد كذب على األمة، فإن اهلل تعاىل ق��د أعلمنا أن نفرًا من اجلن 
آمنوا ومسعوا القرآن من النيب فهم صحابة فضالء، فمن أين للمدعي إمجاع 

أولئك ؟«.
فاإلمجاع البد أن يكون من أمة اجلن واإلنس، ومن يس��تطيع أن يتعرف 

على رأي اجلن؟!.
ثم يدخل يف حبث مفصل: هل املالئكة يدخلون أو ال يدخلون؟ ثم يذكر 
حبثًا آخر وهو: هل يش��مل من مات على اإلس��الم، من لقيه مؤمنًا به ثم 
ارتد ومات على رّدته؟ يقول: ال، هذا ليس صحابياً، أما من كان مسلمًا ثم 
صار كافرًا ثم عاد إىل اإلسالم ومل يره، يقول: أيضًا يكون من الصحابة، إىل 
أن يق��ول: وهذا التعريف مبين على األصح املختار عند احملققني كالبخاري 

وشيخه أمحد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة.
إذن القول املشهور واحملقق عند هؤالء األعالم مجيعاً، هو القول األخري: 
»أنه كل من لقي النيب9 مؤمنًا به ومات على اإلسالم« حتى ولو رآه وهو 
مي��ت. أي أّن النيب حتى وإن كان على فراش املوت مل يدفن بعد، فمن رآه 
صار صحابياً. فنفس هذه الرؤية جتعله من الصحابة. وبالتالي يتضح من هذا 



. فكل الذين آمنوا برس��ول اهلل9 وأسلموا 42 أن عدد الصحابة ليس له حدٌّ
على يده9 فهم صحابة، إال من مل يأت إىل املدينة، ومل يَر رس��ول اهلل9 . 
ولذا اجلزري يقول: »وأصحاب رس��ول اهلل على ما شرطوه كثريون، ال ميكن 
عّدهم. فإن رس��ول اهلل9 شهد حنينًا ومعه اثنا عش��ر ألفًا سوى األتباع 
والنساء« فقط الرجال كانوا اثين عشر ألفاً، فإذا حسبت النساء، يصلون إىل 

العشرين أو الثالثني أو األربعني ألفاً.
»وجاء إليه »هوازن« مس��لمني، فاستنقذوا حرميهم وأوالدهم، وترك مكة 
مملوءة ناس��اً، وكذل��ك املدينة أيضاً، وكل من اجتاز ب��ه من قبائل العرب 
كانوا مس��لمني، فهؤالء كلهم هلم  صحبة«. وقد شهد معه معركة تبوك من 
اخلل��ق الكثري ماال حيصيه ديوان، وكذل��ك حجة الوداع وكلهم له صحبة، 
ومل يذكروا إال هذا القدر وهو سبعة آالف وسبعمئة وثالثة من األصحاب 
رجااًل ونس��اًء وأطفااًل وش��يوخًا، هؤالء الذين أحصيناه��م هؤالء الذين 
وجدن��ا أمساءهم، ومل يذكروا إال هذا الق��در، إذن الصحابي: كل من رأى 
رس��ول اهلل9 ولو  كان الرس��ول9 على فراش املوت، ولو مل يغزو معه، 

ولو مل خيرج معه ولو ولو... .

اخلطورة!
فما هو األمر اخلطري املرتتب على ذلك؟

أقول: إذا كان كل همهم أن يثبتوا أن هذا الشخص صحابي، ال حمذور 
في��ه. حتى وإن مل يَر رس��ول اهلل9 حّيًا بل رآه مّيتاً، فال مش��كلة يف هذا، 
ولكّن املشكلة واخلطورة تكمن فيما ترتبه مدرسة الصحابة على الصحبة. 



43 اخلطورة تكمن يف أنه لو مل يَر رس��ول اهلل9 ومل يتعلم من رس��ول اهلل9 
ومل جيالسه ومل، ومل... ومبجرد أن رآه ولو على فراش املوت فهو من الصحابة 

العدول الثقات الذين يدخلون اجلنة...!

أقواهلم يف ذلك:
* قال ابن حجر العس��قالني: »اتفق أهل السّنة على أّن اجلميع عدول، 

ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من املبتدعة«.14
إذن القضي��ة إمجاعي��ة، ال خ��الف فيها يف مدرس��ة الصحابة مبختلف 
اجتاهاتها، مبجرد أن رأى رس��ول اهلل9 صار عداًل، وليس فقط صار عداًل، 
ب��ل ل��و فعل ما فعل، ال تس��قط عدالته أبدًا، ولو قتل ما قتل ال تس��قط 
عدالته، حتى لو قتل احلسني بن علي، فهو من الصحابة العدول، لو خرج 
على إمام زمانه كما خرج معاوية على اخلليفة الرابع على حدِّ اصطالحهم 
ال تس��قط عدالته، ه��و اجتهد فأخطأ. ولكن الغري��ب أنه من خيرج على 
اخلليفة األول يكون كافرًا ومرتدًا، وتس��مى حروب الردة، ولكنه من خيرج 

على اخلليفة الرابع علي، يسمى جمتهدًا..!!!
فهم قد فرقوا حتى بني اخللفاء، حتى فيمن جعلوه هم بأنفس��هم خليفة 
رابع��اً، وهم يقولون: حنن ال نفرق بينهم، كيف ال تفرقون؟! أِمَن اإلنصاف 
أن��ه من خيرج على اخلليفة األول يكون مرت��دًا وكافرًا وخارجًا عن الدين 
وُيقت��ل وُيذبح، أما من خيرج عل��ى اخلليفة الرابع، فيع��ّد جمتهدًا... وهذه 

عبارات ابن كثري وغريه:
* قال ابن كثري في مقدمة الكتاب )جامع املسانيد و السنن( 



عاش��رًا: رأيه يف علي ومعاوية، بعد أن يق��ول: »إن أصحاب علي أدنى 44
الطائفت��ني إىل احلق«.15 مراده أقرب الطائفتني، فاملعركة بني علي ومعاوية، 
كان عل��ي فيها أقرب للحق ومعاوية أبع��د. أي أن معاوية على حق أيضاً، 
وهذا هو مذهب أهل الس��ّنة واجلماعة، فالقضية ليس��ت قضية رأي ابن 
كثري، أن عليًا هو املصيب، وإن كان معاوية جمتهدًا، وهو مأجور إن شاء اهلل، 
ولكْن عليٌّ هو اإلمام فله أجران، كما ثبت يف صحيح البخاري من حديث 
عمرو بن العاص أّن رس��ول اهلل9 ق��ال: »إذا اجتهد احلاكم فأصاب، فله 

أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد«.
فلم��اذا ال تقولون ملن خرج على أبي بك��ر: إنه اجتهد أيضاً، وقد كان 
بعضه��م من الصحاب��ة، وبالتالي فهو صحابي اجته��د فأخطأ؟ ملاذا صار 
، فقد أصبح جمتهدًا  كافرًا؟ ملاذا صار مرت��دًا؟ أما معاوية يف موقفه ضد عليٍّ

وله أجر!
أقول قولي هذا للمنصفني، ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، 
وإال الذين على آذانهم وقٌر، هذا الكالم ال ينفع معهم، أولئك الذين هلم 
قل��وب ال يفقهون به��ا، أولئك يف الواقع كاألنعام ب��ل هم أضل، أولئك 
الذي��ن على قلوبه��م غطاء وعلى مسعهم ختم، وعلى أبصارهم غش��اوة، 

أأنذرتهم أم مل تنذرهم ال يؤمنون.
ث��م ملاذا عندما تأتون باس��م معاوية، تقول��ون: أمرياملؤمنني معاوية بن 
أبي س��فيان )رضي اهلل عن��ه( ولكن مل أمسع أحدًا منك��م عندما يأتي إىل 
اخلليفة عل��ي بن أبي طالب يقول: أمرياملؤمنني عل��ي بن أبي طالب؟ ما 
ال��ذي يف قلوبكم على علي ي��ن أبي طالب؟ أين املش��كلة؟ ملاذا عندما 



45 تذكرون اس��م علي ال تقولون أمرياملؤمنني؟ مل��اذا عندما تقولون: اخلليفة 
األول، واخلليفة أمرياملؤمنني فالن، ب��ل حتى عندما يصل األمر إىل معاوية 
تقولون: أمرياملؤمنني معاوية، بل حتى يصل األمر إىل من قتل احلس��ني ابن 
بنت رس��ول اهلل، تقولون أمرياملؤمنني يزيد، ولكنه عندما تصلون إىل علي، 
، ملاذا؟ أين أدبكم، الذي جيب أن يكون مع اجلميع؟ واحلديث  تقولون: عليٌّ

ذو شجون!

الضابط، وَمن آمن به:
نعود إىل معرفة الضابط، الذي على أساسه نعدُّ أن هذا اإلنسان صحابي 

أو ليس بصحابي:
والضابط هو: »من لقي النيب9 مؤمنًا به، ومات على اإلسالم«. فيدخل 
فيمن لقيه9، من طالت جمالس��ته أو قصرت، وم��ن روى عنه أو مل يرو ِ، 
ومن غزا معه أو مل يغز ِ، ومن رآه رؤية ولو مل جيالس��ه، ومن مل يره لعارض 

كالعمى...«.16
إذن ف��كل من لقي الن��يب9 ورآه وهو على اإلس��الم وآمن به، فهو 
صحابي، ولو كان للحظة واحدة فضاًل عن أن يكون معه لساعة أو لشهر 
أو لس��نة أو لسنني... بعبارة أخرى سواء الزمه أو مل يالزمه، نقل عنه حديثًا 
أو مل ينقل عنه حديثاً، غزا مع الرسول9 أو مل يغز ِ معه... ويف عبارة احلاكم 

النيسابوري أنه يشمل حتى الصبيان واألطفال الذين رأوه يف عام الفتح.
وعن هذا التعريف، يقول ابن حجر:

»وهذا التعريف مبينٌّ على األصح املختار عند احملققني كالبخاري وشيخه 



46



47 أمحد بن حنبل ومن تبعهما«.17
إذن هو يعتقد أّن الرأي التحقيقي هو هذا الرأي الذي يس��ع مجيع من 
رأى الن��يب9... وهذا يكش��ف على أنه يوجد قول آخر يف هذه املس��ألة، 
ولكن املختار عند ابن حجر هذا، وهو األصح عند احملققني كما يعر عنه، 
وهذا يعين أّن هناك قواًل صحيحاً؛ وهنا  أش��ري إىل بعض أمساء األعالم من 

الذين آمنوا بهذا الضابط:
البخ��اري )ت256 من اهلجرة( يف أحد قولي��ه، ويوجد له ضابط آخر، 

ولكن املشهور عنه هو هذا الضابط الذي أشرنا إليه.
أمحد بن حنبل )ت241 من اهلجرة( يف قول له.

 احلاكم النيسابوري، صاحب  املستدرك  على  الصحيحني.
اب��ن الصالح )ت643 من اهلجرة( يف مقدمة ابن الصالح، حتقيق: بنت 

الشاطئ. 
ابن احلاجب )ت646 من اهلجرة(.

اإلمام ابن كثري )ت774 من اهلجرة(.
ابن الوزير )ت842 من اهلجرة(.

احلافظ ابن حجر )ت852 من اهلجرة(.
الصنعاني )ت1187 من اهلجرة(.

     هذه خالصة ما أش��رنا إليه من النظرية، ويعدون النظريات األخرى 
يف ضابط الصحابي ومعرفة الصحابي من األقوال الش��اذة، كما يذكر يف 

اإلصابة »ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة«.
وال بّد لي من أن أش��ري إىل أن  هناك مجلًة من أعالم مدرسة الصحابة 



على اختالف يف الضوابط اليت ذكروها، ال يقبلون هذه الدائرة الواس��عة 48
ملعرفة الصحابي، وإمنا يضيقون الدائرة، فعلى س��بيل املثال، بعضهم يقول: 
ال يعدُّ صحابيًا إال من وصف بأحد أوصاف أربعة، وهي: من طالت جمالسته 
أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا معه9 أو استشهد بني يديه. فأدخلوا 
بعض القيود وضيقوا من دائرة الصحابة، إالَّ أّن النظرية أو النتائج املرتتبة 

ال فرق فيها.
و أش��ري إىل بعض األع��الم حتى يتضح بأّن ما ذهب��وا إليه من أقوال، 

ليست أقوااًل شاذة، كما يقول يف اإلصابة، فمن هؤالء:
أن��س بن مالك )ت92 ه� (؛ جابر بن عبداهلل )ت87 ه� (؛ س��عيد بن 
املس��يب )ت94ه�(؛ معاوية بن قرة املزني )ت113ه�(؛ الواقدي )ت207ه� 
(؛ حيي��ى بن معني )ت233ه� (؛ أبوح��امت، العجلي )ت261ه� (؛ أبو زرعة؛ 
الباقالني؛ املاوردي؛ ابن عبد الر يف بعض أقواله؛ املازري؛ والبغوي؛ وابن 
اجل��وزي؛ وابن العباد احلنبلي؛ واللكنهوي؛ ومجلة من أعالم املس��لمني، ال 
يوافقون على الضابط الذي ذكر على س��عته الواسعة، نعم خيتلفون فيما 

بينهم يف القيود ويف الشروط اليت يضعونها للصحابي.
ول��ذا ق��ال ابن عب��د ال��ر يف مقدمة كت��اب االس��تيعاب يف معرفة 
األصح��اب، عندما يأتي إىل ضابط معرفة الصحابي، وحتت عنوان: من هو 
الصحاب��ي، يقول: الصحابي عند علماء األصول... والصحابي عند علماء 

احلديث... .18
وهذا يكش��ف عن أنه يوجد اختالف يف تعري��ف الصحابي، فمنهم 
من قال: هو من طالت جمالس��ته، ومنهم من ق��ال: هو من ظهرت صحبته 



49 لرس��ول اهلل9 وهو قول شيوخ املعتزلة، ومن قال : هو من أكثر جمالسته... 
ومنهم من قال كابن الصالح حكاية عن أبي املظفر الس��معاني أنه  قال: 
»أصحاب احلديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثًا أو 
كلمة، ويتوسعون حتى يعّد من رآه رؤية من الصحابة...«. أي مبجرد أن يراه 

يكون من الصحابة.19
هذا وإني مل اس��تقرئ مجيع علماء املس��لمني حتى أرى من يقبل القول 
األول أو الثاني، أو الضابط األول أو الثاني. املهم هاتان نظريتان يف ضابط 
معرفة الصحابي، وال خيتلفان إال يف السعة والضيق، فالضابط األول أوسع 
من الضابط الثاني.. ولكن ما نس��معه وما نشاهده أنهم يأخذون باألول، 
والذي هو رأي مجلة من احملققني، وخصوصًا يف مدرس��ة الس��لفية احلديثة 
وبالذات عند الشيخ ابن تيمية، ولعّل له رأي آخر، ولكن السلفية احلديثة 

تؤمن بهذا االجتاه الذي أشرنا إليه.
وأنا عندما أقول: السلفية احلديثة تؤمن بهذا االجتاه، ال يأتي قائل ويقول: 
إّن فالنًا اليقول بهذا القول..، فأنا أتكلم بشكل عام، وأتكلم عن األعالم، 

أتكلم عن املدرسة ال عن األفراد.

طبقاتهم أو مراتبهم:
أما مراتبهم، فنجدها يف كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري 

� وللعلم أن هناك اختالفًا يف طبقات الصحابة � يذكرأّن
أوهلم: قوم أسلموا مبكة، كاخللفاء الراشدين.

الطبقة الثانية: أصحاب دارالندوة.



الطبقة الثالثة: املهاجرة إىل احلبشة.50
الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النيب9 عند العقبة.

الطبقة اخلامسة: أصحاب العقبة الثانية.
الطبقة السادسة: أول املهاجرين، الذين وصلوا إىل رسول اهلل9 وهو بقباء.

الطبقة السابعة: أهل بدر.
الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بني بدر واحلديبية.

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان.
الطبقة العاشرة: املهاجرة بني احلديبية والفتح كخالد بن الوليد وعمرو 

بن العاص.
الطبقة احلادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح.

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول اهلل9 يوم الفتح، ويف 
حجة الوداع وغريها.20

ه��ؤالء هم طبقات الصحابة، وحتى الصبيان واألطفال الذين رأوه يوم 
الفتح أيضًا فهم مشمولون بطبقات الصحابة.

ويف كلمات ابن سعد وغريه أّن الصحابة مخس طبقات، وبعض يقول: 
سبع طبقات، وبعض آخر يقول: مخس عشرة طبقًة.
فيما اخلطيب البغدادي يقول: سبع عشرة طبقًة.

وكّل هذا ال يؤثر على حديثنا.

عدالتهم:
فعلى كلتا النظريت��ني األوىل أو الثانية يف تعريف الصحابي، من ثبت 



51 أنه رأى الن��يب فقط وبأي طريق ثبت هذا، تثبت له العدالة املصطلحة يف 
األحباث الفقهية، هذا على مستوى هذه الدنيا وهذه النشأة، ويثبت أنه من 
أهل اجلنة قطعًا وجزمًا على مستوى النشأة اآلخرة. وهذا هو املفصل الذي 
يفصل مدرسة أهل البيت: عن مدرس��ة الصحابة يف تقييم الصحابة، 
وهذه هي نقطة االفرتاق األساس��ية بني مدرس��ة الصحابة وبني مدرس��ة 
أهل البي��ت. فبمجرد أنه صحابي فهو عادل عدالة تامة أواًل، وهو من أهل 

اجلنة بال شك وال ريب ثانياً.
وإليك كلمات كبار علماء مدرسة الصحابة:

* ق��ال حممد بن عب��د الر القرطيب: »وهم صحابت��ه احلواريون الذين 
وعوها، وأدوها ناصحني حمس��نني، حتى كمل مبا نقلوه الدين، وثبتت بهم 
حجة اهلل تعاىل على املسلمني، فهم خري القرون، وخري أمة أخرجت للناس، 
وقد أثنىاهلل عّزوجّل عليهم، ورضي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنهم، 
ثبتت عدالة مجيعهم بثناء اهلل عّزوجّل عليهم، وثناء رس��وله عليه السالم، 
وال أعدل ممن ارتضاه اهلل لصحبة نبيه ونصرته، وال تزكية أفضل من ذلك، 
اُء َعَلي  ٌد َرُسوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه َاِشدَّ وال تعديل أكمل منه؛ قال اهلل تعاىل: )ُمَحمَّ
دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهلِل َوِرْضَوانًا ِس��يَماُهْم ِفي  عًا ُس��جَّ

َّ
اْلُكفَّ��اِر ُرَحَم��اُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرك

ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإِلْنِجيِل ...(.21 ُوُجوِهِهْم ِمْن َاَثِر السُّ

اُء َعَلي اْلُكفَّ��اِر...( فأين هذه اآلية  فق��ط يف هذه اآلية: )... َوالَِّذيَن َمَعُه َاِش��دَّ
اُء َعَلي  من الصحاب��ة؟ أين عنوان الصحابة من عنوان )... َوالَِّذيَن َمَعُه َاِش��دَّ
اْلُكفَّ��اِر...(؟ أين املعية؟ أنتم تقول��ون: ليس بالضرورة أنه غزا أو لو يغزو 

اُء َعَلي اْلُكفَّاِر  معه، جالسه أو مل جيالس��ه، فيما اآلية تقول: )...َوالَِّذيَن َمَعُه َاِشدَّ



دًا...(.52 عًا ُسجَّ
َّ
ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرك

هذا مثل الذين معه أش��داء على الكفار، فهو ليس مثل الصحابة. ولو 
كانت اآلية تتكلم عن الصحابة لكان الكالم تاماً.

* ق��ال اخلطيب البغدادي يف الكفاي��ة، مبوبًا على عدالتهم: »ما جاء يف 
تعديل اهلل ورسوله للصحابة، وأنه ال حيتاج إىل سؤال عنهم، وإمنا جيب فيمن 
دونهم، كل حديث اتصل إسناده بني من رواه وبني النيب9، مل يلزم العمل 
به، إال بعد ثبوت عدالة رجاله، وجيب النظر يف أحواهلم س��وى الصحابي، 
الذي رفعه إىل رسول اهلل9 ألن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهلل 
هل��م، وإخباره عن طهارتهم، واختياره هلم يف نص القرآن، واألخبار يف هذا 
املعنى تتس��ع، وكلها مطابقة ملا ورد يف نص الق��رآن، ومجيع ذلك يقتضي 
طه��ارة الصحابة والقطع على تعديله��م ونزاهتهم، فال حيتاج أحد منهم 
م��ع تعديل اهلل تعاىل هلم، املّطل��ع على بواطنهم إىل تعديل أحد من اخللق 

هلم«.22
إذن فال حيق ألحد أن يسأل عن صحابي أنه جيد أو ال، بل ليس من حق 
أحد أن يسأل عن عدله وجرحه أبدًا؛ فالصحابة كلهم مطهرون، هذا الذي 
قلته: إنهم من الناحية العملية يتعاملون مع الصحابة تعامل معصوم، وإن 

كانوا من الناحية النظرية يقولون: ال.
نعم لك أن تسأل عمن هم دون الصحابة.

ه��ذه نظرية الصحابة. فهم يري��دون أن يرتبوا ه��ذه النتيجة اخلطرية 
العقائدية والعملية حتى على من جاء ووقف وراء رس��ول اهلل9، أو جاء 
ورآه يف املس��جد فصلى خلفه من بعيد، صار عداًل، صار طاهرًا، مئة عنوان 



53 وعن��وان يثبتونه هلؤالء! والغري��ب حنن عندما ندعي ه��ذه العناوين من 
:، يقولون  7 وأوالد عليٍّ الطهارة والنزاهة والصدق وغريه��ا يف عليٍّ
م��ن أين ذلك؟ أيف الق��رآن؟ هذه مغاالة! مع أن��ه ورد يف علي7 وأهل 
بيته: ما مل يرد يف أحد من العاملني. وأمامكم حديث الثقلني املتواتر بني 
علماء املس��لمني، وهو ميدح عليًا7، أيوجد عندهم حديث واحد متواتر 
بني علماء املسلمني ميدح صحابيًا غري علي )عليه أفضل الصالة والسالم( 
أحتدي، وهنا موضع التحدي العلمي؟ وعندما ال ندخل يف سجال معهم، ال 
ألننا ال نستطيع أن جنيب، بل ألننا نريد أن نبقي هذا الدفني على مدفونيته 

وال خنرجه، ولكن عندما يضطروننا لذلك، نظهره هلم.
* ق��ال اب��ن األثري: »وألن الس��نن اليت عليها م��دار تفصيل األحكام 
ومعرفة احلالل واحلرام إىل غري ذلك من أمور الدين، إمنا ثبتت بعد معرفة 
رجال أس��انيدها ورواتها، وأوهلم واملقدم عليهم أصحاب رس��ول اهلل، فإذا 
جهلهم اإلنسان، كان بغريهم أشد جهاًل وأعظم إنكارًا، فينبغي أن يعرفوا 
بأنس��ابهم وأحواهلم، هم وغريهم من الرواة حت��ى يصح العمل مبا رواه 
الثقات منهم، وتقوم به احلجة؛ والصحابة يش��اركون سائر الرواة يف مجيع 
ذل��ك، إال يف اجلرح والتعديل، فإنه��م كلهم عدول ال يتطرق إليهم اجلرح 

والتعديل...«.23
إذن فال حيق ألحد أن جيرح صحابياً، وليس له أن يسأل عن دليل عدالته؛ 
فهن��اك مالزمة بني كونه صحابيًا وبني كون��ه عاداًل، فإنهم كلهم عدول ال 
يتطرق إليه��م اجلرح؛ ألن اهلل عّزوجّل زكاهم وعدهلم وأيضًا رس��وُله9 
فم��ن الناحية العملية يتعاملون مع الصحابة تعاملهم مع املعصوم، وذلك 



مش��هور عندهم وعبارتهم واضحة يف هذا اخلصوص: »اتفق أهل الس��ّنة 54
على أن اجلميع عدول، ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من املبتدعة«.

إذن مبجرد أن تسأل عن عدالة صحابي، فأنت من املبتدعة، ومن شذوذ 
املبتدعة، ثم يس��تدل بكالم اخلطيب يف الكفاي��ة يقول: »وقد ذكر اخلطيب 
يف الكفاي��ة فصاًل نفيس��ًا يف ذلك، فقال:  عدالة الصحاب��ة ثابتة معلومة 

بتعديل اهلل هلم وإخباره عن طهارتهم«.
فليسوا فقط هم عدول وإمنا مطهرون. واستدالالت اخلطيب يف الكفاية 

هي:
ٍة ُاْخِرَجْت ِللنَّاِس(. قوله تعاىل: )ُكْنُتْم َخْيَر ُامَّ

عجي��ب، وهل هناك ترادف ب��ني األمة والصحابة؟! أن��ا ال أعلم من 
أين جاء هذا التفس��ري املعوج والس��قيم؛ أّن األم��ة املذكورة يف اآلية تعين 
الصحاب��ة. اآلية تتكلم ع��ن أمة حممد9 فلماذا تقول��ون: إّن  املراد بها 
صحابة رسول اهلل9؟ وهل انتهت األمة وتوقفت عند ذلك العصر، وعند 

الصحابة؟ فعنوان األمة أعّم من الصحابة.
ًة َوَسًطا(. قوله تعاىل: )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُامَّ

ًة َوَسًطا( إن شاء اهلل تعاىل، ولكن ما عالقتها بالصحابة؟ طبيعي )ُامَّ
لقد ذكرت بش��كل واضح وصري��ح، وأعيد أني أحتدى كل مدرس��ة 
الصحاب��ة أن يأتوا بآية من القرآن الكري��م تتكلم عن الصحابة باملعنى 
املصطل��ح عليه يف كلمات علمائهم، نعم وردت الصحبة باملعنى اللغوي، 

أما الصحبة مبعنى صحابة رسول اهلل9 فلم ترد.
وقد يقول قائل: إذن ماذا تقول يف املهاجرين؟



55 نقول: نعم حنن أيضًا نقبل املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، 
ولك��ن الكالم عن عنوان الصحابة املصطل��ح، هذا العنوان مل يرد، وحنن 
الب��د أن ندور يف القرآن مدار اهلجرة، مدار النصرة، مدار التابعية، ال مدار 

الصحبة والصحابة بهذا املعنى: »ومن رآه فقط«.
وق��د يقول لنا قائل: إذن ماذا تقول يف قول��ه تعاىل: )ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل 

َتْحَزْن(؟

نق��ول: إّن املراد م��ن صاحبه هنا، هل هو املعن��ى املصطلح للصحابي 
أو املعنى اللغوي؟ فقد اس��تعمل القرآن هذه املفردة يف أكثر من تس��عني 
موردًا، لكنه مل يتعرض للمعنى االصطالحي الذي يقوله هؤالء األعالم من 

مدرسة الصحابة.
وقد يقول لنا قائل: ماذا تقولون عن هذه اآليات:

َجَرِة(؟  اهلُل َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ
َ
)َلَقْد َرِضي

نقول: هذه اآلية تتحدث عن املؤمنني الذين يبايعون حتت الشجرة، فما 
عالقتها بالصحابة؟

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَس��ان ٍ  ��اِبُقوَن األوَّ وعن: )َوالسَّ
 اهلُل َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه(؟  

َ
َرِضي

نقول: هذه اآلية أيضًا تتكلم عن املهاجرين واألنصار والتابعني، ال عن 
عنوان الصحابة؛ وال يوجد ترادف بني عنوان الصحابة وعنوان املهاجرين 
واألنصار والذين اتبعوهم بإحس��ان، فعنوان الصحابة أعم من املهاجرين 

واألنصار والتابعني هلم بإحسان.
وعن: )َيا َايَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اهلُل َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن(؟



نقول: نعم التابعية لرس��ول اهلل9 )ُقْل ِإْن ُكْنُت��ْم حتِبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوِنى 56
حيِْبْبُكُم اهلُل(.

وهكذا عشرات اآليات اليت وقفوا عندها، وال داللة فيها على الصحابة 
باملعنى املصطلح، وسيأتي حبثها إن شاء اهلل تعاىل. هذا هو األمر األول.

أما األمر الثاني: فهو أنهم ذهبوا إىل أّن من كان صحابياً، فهو من أهل 
اجلنة يف اآلخرة بالريب وال ش��ك، فالصحاب��ة كلهم من أهل اجلنة قطعاً. 
ال أّن مآهلم إىل اجلنة، بل أساس��اً اليدخل أي واحد منهم إىل النار، فعل ما 
فعل، فأمره إىل اجلنة حتى لو قتل خليفة من اخللفاء األربعة، حتى لو حارب 

املسلمني، حتى لو قتل احلسن واحلسني.
فم��اذا يفعلون بالفئ��ة الباغية اليت خرجت عل��ى علي7 يف صفني، 
واحلديث النب��وي: »يا عمار تقتلك الفئة الباغية« وكان عمار مع علي7، 
وهم يصرحون أّن هذا احلديث ال جمال لإلنكار والشك فيه؟ أيكون الباغي 

من أهل اجلنة؟ ولكنهم يقولون: اجتهد فأخطأ.
إذن تب��ني أّن الصحابي له أن يفعل ما يش��اء، وإن كان باغياً، وإن كان 
فاسقاً، وإن كان ش��اربًا للخمر، وإن كان قاتاًل، وإن وإن وإن عّر ما تشاء، 

فهو من أهل اجلنة.
ول��ذا انظروا اإلصابة يف متييز الصحاب��ة؛24: يقول أبو حممد بن حزم: 
»الصحاب��ة كلهم من أهل اجلن��ة قطعاً، قال اهلل تعاىل: )اَل َيْس��َتو ِي ِمْنُكْم َمْن 
َاْنَف��َق ِمْن َقْبل ِ اْلَفْتح ِ َوَقاَتَل ُاوَلِئَك َاْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َاْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالًّ 

َوَعَد اهلُل اْلُحْسَني(«.25

أقول: إنه وعد للمنفقني، ال وعد لكل الصحابة.
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 ُاوَلِئ��َك َعْنَها 

َ
ثم يقول: »وقال تع��اىل: )إنَّ الَّذِيَن َس��َبَقْت َلُه��ْم ِمنَّا اْلُحْس��ني

ُمْبَع��ُدوَن(.26 فثب��ت أّن اجلميع من أهل اجلنة، وأن��ه ال يدخل أحد منهم 

النار...«.
من هؤالء؟ هم الصحاب��ة. فالصحابي اليدخل النار، وبعد ذلك خيرج 
منها مثاًل بش��فاعة، وال أّن مآل��ه إىل اجلنة، بل أساس��ًا ال يصل إىل النار، 
ويدخل اجلنة؛ ألّن رؤية رس��ول اهلل9 عصمته من النار، هذا منطق مدرسة 
الصحاب��ة. وكل ما أريده قليل من التدبر يف هذه النظرية؛ ليحكم القارئ 
هل رؤية رسول اهلل9 مبا هي رؤية تعصم اإلنسان من كل خطأ، وتضمن 

له اجلنة؟!
وقد يقول قائل منهم: إننا ال نقول بعصمة الصحابة، نقول: نعم، ولكنكم 
تقول��ون بعدالتهم، أي أنهم ال يفعلون فع��اًل بعمد، نعم قد يصدر منهم 
فع��ل خطًأ، ولكنه يف درجة من الدرجات أعطيتم هلم العاصمية والعصمة، 
أنه��م ال يكذبون، ال يقتلون، ال يزنون، ال يش��ربون اخلمر، اليس��بون، ال 
يلعن��ون، إىل غري ذلك عمدًا، وه��ذه درجة من درجات العاصمية، بل أكثر 
م��ن ذلك، أّن اجلميع من أهل اجلنة، وأنه ال يدخل أحد منهم النار؛ ألنهم 
 
َ
املخاطبون كما قلتم: »فثبت  باآلية السابقة: )إنَّ الَّذِيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسني

ُاوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن(.

مع أّن هذه اآلية واليت س��بقتها العالقة هلا بالصحابة، ال من قريب وال 
من بعيد، وإذا كانت تش��مل، فهي تشمل مجاعة معينني من الصحابة، قبل 
الفتح وبعد الفتح، فاآليات ليس��ت بصدد بي��ان عنوان الصحابة باملعنى 

الذي أشار إليه أعالم مدرسة الصحابة.
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)َفَم��ْن َنَك��َث َفِإنََّم��ا َيْنُك��ُث َعَل��ي 

َنْفِسِه( من أهل البيعة أنفسهم.

وكل ه��ذه اآليات س��نتعرض 
هل��ا واحدة واح��دة، ونقرأ اآليات 
اليت س��بقتها واآليات اليت حلقتها، 

ونتدبر يف نفس اآليات القرآنية.

إذن فما هو مرادهم من العدالة؟  
وهي مسألة مهمة، وأحيل املتابع 
إىل كت��اب )الصحب��ة والصحابة 
بني اإلطالق اللغوي والتخصيص 
الدراس��ات  مرك��ز  الش��رعي( 
التارخيي��ة يف اململك��ة األردني��ة، 
تأليف حس��ن بن فرحان املالكي، 
وهو من املعاصرين، ورجل فاضل 
وحمقق باحث، وله كتابات متعددة 

يف هذا اجملال.
يف كتابه هذا يوجد عنوان مهم: 
مفهوم عدالة الصحابة. يبني املراد 
من العدالة لغ��ًة  واصطالحًا يف 
مدرسة الصحابة، ال العدالة عندنا 



59 يف مدرسة أهل البيت:.
وهو يذكر اثين عشر تعريفًا ألعالم مدرسة الصحابة:

تعري��ف ابن احلاجب، وتعريف س��عيد بن املس��يب، وتعريف اإلمام 
إبراهيم النخعي، وتعريف ابن املبارك، وتعريف الش��افعي، وتعريف أبي 
بكر الباقالني، وتعريف اخلطيب البغدادي، وتعريف ابن اهلمام، وتعريف 
القرايف، وتعريف اإلمام أبي حامد الغزالي، وتعريف الس��بكي، وتعريف 

السيوطي، هذه هي تعاريف العدالة.
وأنا أقف عند تعريفني منها:

التعريف األول:
يف صفح��ة )209( م��ن هذا الكت��اب، وهو تعري��ف األصولي األول 
اب��ن احلاجب، وهو من أش��هر التعريفات كما يق��ول وهو كذلك؛ وهذا 
التعريف قريب من التعريف الذي يذكره مجلة من علماء وأعالم مدرس��ة 

أهل البيت:.
فقد ع��ّرف العدالة بقوله: »هي حمافظة دينية حتمل على مالزمة التقوى 
واملروءة ليس معها بدعة، وتتحق��ق باجتناب الكبائر وترك اإلصرار على 
الصغائ��ر وبعض املباح كاللعب باحلم��ام واالجتماع مع األراذل واحلرف 

الدنية مما ال يليق به وال ضرورة«. 
وهذا يعين أّن اإلنس��ان اليك��ون عاداًل إال إذا اجتن��ب الكبائر، وترك 
اإلص��رار على الصغائر،  بل أوس��ع من ذلك يقول ابن احلاجب: وبعض 
املب��اح أيض��اً، ال فقط أنه إذا قام بذن��ب كبري فإنه خي��ل بعدالته، بل إذا 



أص��ّر على الصغرية خيل بعدالته، وإذا فعل بعض املباحات أيضًا خيل هذا  60
بعدالته.

وأن��ا ال أقول هذه هي العصمة املصطلحة عندنا، ولكن هذه درجة من 
درجات العصمة، وإن كانت دائرة ضيقة. وكيف يكون عاداًل من كان باغيًا 

وخارجًا على إمام زمانه؟!
شيء غريب هذا املنطق، خيرج على اخلليفة املبايع له، وهو علي بن أبي 
طالب وحياربه، ورس��ول اهلل9 يعّر عنه بالفئة الباغية، ومع ذلك يقولون 

إنه جيتنب الكبائر واملباحات؛ كيف يكون هذا؟

التعريف الثاني:
وهو تعريف الباقالني، يقول: العدالة املطلوبة يف صفة الشاهد واملخر 
هي العدالة الراجعة إىل استقامة دينه، وسالمة مذهبه، وسالمته من الفسق، 
وم��ا جيري جمراه؛ مما اتف��ق � يعين بني أهل العلم � على أنه مبطل للعدالة 

من أفعال اجلوارح والقلوب املنهي عنها.
عجيب، فليس فقط أفعال اجلوارح، بل أفعال اجلوانح؛ األفعال القلبية، 
أي بعض الذمائم، أو بعض األمور املذمومة أخالقيًا أيضاً، لو ارتكبها فهي 

تؤدي إىل سقوط عدالته.
إذن هذه ه��ي العدالة اليت يقولونها يف الصحابة، ويتصفون بها مبجرد 
رؤيتهم لرس��ول اهلل9. وأيضًا حيظون بالرتضي عليهم، فالرتضي يشمل 
عندهم ال املنافقني فقط، بل يشمل كل من ارتكب ذنبًا وإمثاً، وشرب مخرًا، 
وأقيم عليه احلد يف زمن رس��ول اهلل9 أو بعده، ويش��مل كل من لعنهم 



61 رسول اهلل9 ويشمل كل من أمر رسول اهلل9 بقتلهم، جاء هذا بالنصوص 
الصحيحة يف روايات مدرسة الصحابة، اليت قالت: إّن رسول اهلل9 لعن 

ثالثاً، لعن مخساً، لعن ستاً، وطردهم رسول اهلل9 من املدينة.
وعندما نقلنا طبقات الصحابة من كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم 
النيس��ابوري قال: يشمل الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة كأبي سفيان 
ومعاوية، معاوية الذي هو الفئة الباغية بنص حديث رسول اهلل9 املقبول 
عند املدرس��تني، ويشمل أبا سفيان وأوالد أبي سفيان ومجيع املروانيني مبن 

فيهم من طردهم رسول اهلل9 وأوالده، وعمرو بن العاص وولده.
ف��كل الصحاب��ة عدول، حت��ى ولو كان��ت رواياته��م يف جرح علي 
وأهل البيت:، كأولئك الذين سّبوا علّياً، وطعنوا علّياً، وطعنوا يف علّي، 

وقاتلوا علّيًا7.
يقول ابن تيمية: »وقد ُعلم قدح كثري من الصحابة يف علي«.27

إذن يعتره��م صحابة وهم يقدحون يف علي. أم��ا ماهو التوجيه هلذا؟ 
التوجيه مجلة واحدة: اجتهد فأخطأ. فعليٌّ ُيعطى أجرين، والصحابي يعطى 

أجرًا، واجملتهد املخطئ له أجر واحد.
هذا نص، وهناك نص آخر من منهاج السّنة:

يقول: »إّن اهلل قد أخر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصاحلات وّدًا �  
كما يف اآلية )96( من سورة مريم � وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أّن اهلل قد 
جعل للصحابة مودة يف قلب كل مسلم، ال سيما اخللفاء رضي اهلل عنهم، ال 
سيما أبوبكر وعمر، فإّن عامة الصحابة والتابعني كانوا يوّدونهما، وكانوا 
؛ فإّن كثريًا من الصحابة والتابعني كانوا  خري القرون، ومل يكن كذلك عليٌّ



يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه«.6228
أن��ا ال أعلم من أين معلوم أّن اهلل ق��د جعل...؟ ولكن ابن تيمية كثري 
عنده من هذه املرس��الت اليت يرس��لها بال دليل وال استدالل. فقد جعلها 
أواًل عام��ة يف الصحابة ثم خصصها باخللفاء، م��راده اخللفاء األربعة، ثم 

خصصها بأبي بكر وعمر.
ال يقول لنا قائل: صحيح مسلم وصحيح البخاري.

نق��ول: هما حجة عليكم ال حجة علينا، الب��د أن تأتوا بروايات جممع 
عليها بني املدرستني.

يق��ول: »فإّن كثريًا م��ن الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويس��بونه 
ويقاتلونه«. شيء غريب يا أخي قد اختلف معك، ملاذا أسبك؟ ملاذا أقاتلك؟ 

ملاذا أبغضك؟!
ثم م��ا حكم هؤالء الصحاب��ة والتابعني الذين كان��وا يبغضون علّيًا 
ويس��بونه ويقاتلونه« يف ضوء حديث: »ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال 

منافق«و»من سبَّ علّيًا فقد سبين«؟
أليس »من سب أصحابي فليس مين«؟ أمل يكن عليٌّ صحابيًا؟

ألس��تم تقولون: من انتقد صحابيًا فه��و زنديق ومبتدع؟ أمل يكن عليٌّ 
صحابيًا؟

وإذا كان األمر كذلك أنتم على من ترتمحون وترتضون؟! وملاذا تطالبون 
الشيعة بأّن يرتضوا عنهم ماداموا سبابني وقاتلني؟!

أنتم الس��ّبابون، وإال حنن واقعًا ال نسب، فأمرينا أمرياملؤمنني علي7 
قال: »ال تكونوا س��ّبابني« وال يقول لنا قائ��ل بأنكم ملاذا تلعنون ال، ال، ال، 
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اللعن أمر قرآن��ي:  )ُاوَلِئَك َيْلَعُنُه��ُم اهلُل َوَيْلَعُنُه��ُم الالَِّعُنوَن(،)َفَلْعَنُة اهلِل َعَلي 
اْلَكاِفِريَن( والسبُّ أمر غري أخالقي، وإال إذا كان اللعن سّبًا فأول من يسبُّ 

هو اهلل تعاىل، فهذا منطق من مل يتدبر القرآن الكريم.
املهم، من هذا كله انتهينا من نقطتني أساسيتني:

النقطة األوىل:
م��ا هو تعريف الصحابي؟ وتبني أن هناك نظريتني أو أن هناك تعريفني 

ملفهوم الصحابي والصحبة يف مدرسة الصحابة:
النظرية األوىل: ال��يت تعتقد أن كل من ألتقى النيب9 حتى لو مل يكن 
ق��د بلغ احللم فهو صحابي. والكلمات الواردة يف هذا اجملال كثرية، أش��ري 

إىل بعضها:
قال الس��يوطي يف تدريب الراوي: »وال يشرتط البلوغ على الصحيح، 

وإال خلرج من أمجع على عده من الصحابة...«.
إذن كل من رأى النيب9 وإن مل يبلغ احللم فهو صحابي.

النظرية الثانية: كانت تضيق الدائرة بش��روط وضعتها: بشرط أنه غزا 
معه، بش��رط أنه جالسه، بشرط أن يكون كذا وكذا، فهي تذكر جمموعة من 

القيود.

النقطة الثانية: العدالة
وسواء كانت النظرية األوسع أو النظرية األضيق، فالنتيجة واحدة؛ وهي 
أنهم يعتقدون بعدالة الصحابة مجيعاً، س��واء على مستوى التعريف األول 



للنظرية، أو على مستوى التعريف الثاني هلا.64
هاتان هما النقطتان أو الركنان األساسيان يف نظرية مدرسة الصحابة:
� الصحابي هو: كل من رأى النيب9 أو من غزا مع النيب9 ال فرق.

� الصحاب��ة كلهم عدول، وجت��ب هلم اجلنة، وال يدخل��ون النار على 
اإلط��الق، يعين أن جمرد رؤية النيب9 أو جمرد أنه عاش مع النيب9 س��نة 
واحدة، أو جمرد أنه غزا مع النيب9 غزوة فهو عادل يف الدنيا، وقوله مقبول، 
وص��ادق، وال يكذب فعل ما فعل فإن��ه يبقى عاداًل، وكل ما صدر منه البد 
أن جن��د له تأوياًل، البد أن جند له توجيهاً، البد أن نقول: إنه اجتهد فأخطأ، 
وحن��و ذلك من اآلث��ار اليت رتبوها على هذه النظرية، ه��ذا مضافًا إىل أنه 
فعل ما فعل فإنه س��وف يكون مثابًا يف اآلخرة، ويدخل اجلنة حتى ولو قتل 
صحابياً، بل حتى ولو قتل خليفة من خلفاء املس��لمني، كما أنهم يعتقدون 
أّن عمرو بن احلمق اخلزاعي كما يذكر ابن سعد يف الطبقات أنه هو الذي 
قتل عثمان بن عفان، فبناًء على نظريتهم البد أن يقبلوا أنه اجتهد فأخطأ، 
وال ميكن أن حياس��ب... طبعًا نتائج خطرية ونتائج عجيبة ترتتب على هذه 
النظرية، لعّلنا نوفق إن شاء اهلل تعاىل فنبني النتائج اليت ترتتب على نظرية 

عدالة الصحابة مجيعاً.

نظرية ابن تيمية:
وأما نظرية الشيخ ابن تيمية حول عدالة الصحابة، و من هو الصحابي؟ 
وح��ول من انتقد الصحابي وحنو ذلك، وتعريفه للصحبة والصحابة يتفق 
مع النظرية األوسع للصحبة، فنجدها يف  كتابه املعروف؛ الصارم املسلول 



65 على شامت الرسول؛29 وبعد أن ينقل رواية للرقاني يف صحيحه: »ال تسّبوا 
أصحاب��ي، دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهباً، 

ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه«.
يق��ول: واألصحاب مجع صاح��ب، والصاحب اس��م فاعل من صحبه 
يصحب��ه، وذلك يقع على قليل الصحاب��ة وكثريها � يعين صحبه قلياًل أو 

صحبه كثريًا � .
ألن��ه يقال: صحبته س��اعة � إذن من صحب النيب9 ولو س��اعة فهو 
صحاب��ي، وهذا يعصم��ه يف الدنيا واآلخرة، مبج��رد أنه صحب النيب9 
لس��اعة واحدة، هذا عاصم له، فهو صادق ال يك��ذب أبدًا، وإذا قتل أيضًا 
يذهب إىل اجلنة، ويف اآلخرة النار حمرمة عليه، هذه نظرية هؤالء القوم � قال: 
اِحِب  صحبته ساعة، وصحبته ش��هرًا، وصحبته سنًة، قال اهلل تعاىل: )َوالصَّ
ِباجْلَْنِب(.30 قد قيل: هو الرفيق يف الس��فر، وقيل: هو الزوجة. ومعلوم أّن 
صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها، وقد أوصى اهلل به 
إحس��انًا مادام صاحباً، ويف احلديث ع��ن النيب9: »خري األصحاب عنداهلل 

خريهم لصاحبه...«.
إذن الشيخ ابن تيمية من أولئك الذين يعتقدون أّن مصاحبة الشخص 
لرسول اهلل9 ساعة، تكفي يف أن جيعله عاداًل يف الدنيا، معصومًا ال يكذب 

عمدًا.
نعم، هم يعتقدون أنه عادل، والعادل قد خيطئ، ولكن خيطئ سهوًا، خيطئ 
نس��ياناً، ال أنه خيطئ عمدًا، وإال إذا أخطأ، أو س��ّب، أو أبغض، أو فعل ما 
فعل عمدًا، يسقط عن العدالة، والصحابي عندهم ال تسقط عنه العدالة 



أبدًا، ليس أنه تارة يكون عاداًل، وأخرى يكون فاس��قاً، ال أبدًا، هم يرون أّن 66
الصحاب��ي عادل يف الدنيا دائمًا وأبدًا، حتى لو قتل خليفة املس��لمني فهو 

جمتهد أخطأ، وهذا ما صرحوا به ونقلنا كلمات ابن كثري.
و معاوية مع أّن النيب9 مّس��اه الفئة الباغية، وقال9: »يا عمار تقتلك 
الفئة الباغية«. قال��وا: نعم، هو كان باغياً، ولكنه مع ذلك فهو جمتهد أخطأ 
له أج��ر، واجملتهد املصيب له أج��ران، وهكذا حتى بالنس��بة لقتل اإلمام 
احلس��ني7 يف كربالء، فابن كثري يقول: تأول مجاعة، فتصوروا أّن احلسني 
يريد أن يفرق وحدة املس��لمني، ففعلوا ما فعلوا، ويزيد مل يكن راضيًا عن 

هذا العمل إىل آخره، هذا حبثه سيأتي.
فخالصة نظرية مدرسة الصحابة بشكل عام وباخلصوص نظرية الشيخ 
ابن تيمية: أّن جمرد صحبة ساعة لشخص مع النيب9 جيعله عاداًل مادام يف 
الدنيا، وناجيًا من النار يف اآلخرة، ومن أهل اجلنة جزماً، وقد قرأنا عبارات 
األع��الم يف هذا اجملال، ومنها ما جاء يف كت��اب اإلصابة، وقال أبوحممد بن 

حزم: »الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطعًا«.31
ول��و قتلوا علي بن أب��ي طالب، ولو قتلوا عم��ارًا، ولو قتلوا اخلليفة 
الثالث عثمان بن عفان، ولو قتلوا احلس��ني بن علي يف كربالء، واحلس��ن 
واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وإمامان إن قاما وإن قعدا، حتى من قتلهما 
يدخ��ل اجلنة. فهما يف اجلنة وقاتلهما معهما يف اجلنة! أي منطق هذا؟! وأي 

دين هذا؟!
وأنا ال أقول: إّن مجيع مدرسة الصحابة هذا منطقهم، ولكنه منطق هذه 
النظري��ة، اليت تعتقد بعدالة الصحابة كله��م، وأنهم من أهل اجلنة قطعاً. 



67 وليس مجيع علماء مدرس��ة الصحابة يؤمنون بهذه النظرية فهناك مجلة من 
أعالم مدرسة الصحابة تضيق دائرة الصحبة.

هذه النظرية يف زماننا يدعون هلا ويتبنونها، حياولون أّن يوهموا املسلمني 
أنها مسألة إمجاعية، وهي يف الواقع ليست كذلك، فهي نظرية جمموعة من 
علماء املسلمني منهم الشيخ ابن تيمية، واآلن هذه النظرية تتبناها السلفية 
احلديثة، وحنن نعلم مجيعًا أنهم الميثلون عددًا كبريًا، وليس��ت هلم نس��بة 
كبرية بني املس��لمني، وأيضًا هي موضع خالف بني أتباع مدرسة الصحابة، 
وليس كل علماء مدرسة الصحابة يعتقدون بهذه السعة لتعريف الصحبة 

والصحابة.

االنتقاص:
وهنا نتعرض إىل حكم من انتقص صحابياً، وهو من أهم اآلثار املرتتبة 
على نظرية عدالة الصحابة يف مدرس��ة الصحابة، فبعد أن آمنوا بأّن مجيع 
الصحابة عدول، وأنهم مجيعًا من أهل اجلنة، وأنهم ال يدخلون النار فعلوا 

ما فعلوا..، فما هي النتيجة الطبيعية املرتتبة على ذلك؟
قالوا وبشكل صريح: إّن من انتقص صحابيًا فهو زنديق.

وأنتم تعلمون أّن الزنديق هو الذي ال دين له، يعين ال يؤمن ال باملعاد، 
وال بشيء...

وكلماتهم خمتلفة يف ذلك:
بعضهم يقول: إّن من س��ّب صحابياً؛ وبعضهم قال: من انتقد صحابياً؛ 
يع��ين من ذكر عيبًا يف صحاب��ي، فهو زنديق، وآخ��رون قالوا: من أبغض 



صحابياً، فهو كافر وزنديق ويقتل و... إىل غري ذلك.68
فبس��ر بن أبي أرط��أة أو احلكم بن العاص أو عب��د امللك، وبعضهم 
لعنهم رس��ول اهلل9، هذه النظرية تعتقد أّن من أبغض واحدًا منهم فهو 

زنديق.
وهذا م��ن الغرائب واقعًا أّن ش��خصًا لعنه رس��ول اهلل9 بروايات 
صحيحة وصرحية، ومع ذلك من انتقده فهو زنديق، من أبغضه فهو زنديق، 
م��ن قاتله فهو كافر يس��تحق اخللود يف النار.  هذه م��ن أهم نتائج نظرية 

عدالة الصحابة.
وقد يقول القائل: ملاذا تنسب إليهم ما ال يقولون؟

واجلواب:
أنظ��ر »اإلصابة يف متييز الصحابة« العبارة واضحة وصرحية: »اتفق أهل 
الس��ّنة على أّن اجلميع ع��دول...« وقد ذكر اخلطي��ب يف )الكفاية( فصاًل 
نفيس��ًا يف ذلك، فقال: »عدالة الصحابة ثابت��ة معلومة بتعديل اهلل هلم...«. 
ويف الصفحة نفسها يقول: ثم روى بسنده � يعين اخلطيب � إىل أبي زرعة 
الرازي، قال: »إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل، فاعلم 

أنه زنديق«.32
ال يسّب، ال يبغض، ال يقاتل، بل فقط يذكر نقصاً، يذكر عيبًا فيه.

كيف عندنا الروايات، اليت إن ش��اء اهلل بعد ذلك سنقرأها، »من أبغض 
، وهذا باتفاق علماء  علي��ًا فهو منافق«،  فمن عالمات النفاق بغ��ض عليِّ
املس��لمني، باتفاق كل كلماتهم، حتى ابن تيمي��ة يعتقد بأّن هذا احلديث 

صحيح: »ال حيبه إاّل مؤمن، وال يبغضه إاّل منافق«.



69 نع��ود إىل كالمه: 
»... فاعلم أنه زنديق، 
الرس��ول  أّن  وذلك 
حق،  والق��رآن  حق، 
وما جاء به حق، وإمنا 
أدى إلين��ا ذلك كله 
وهؤالء  الصحاب��ة، 
أن جيرحوا  يري��دون 
ليبطل��وا  ش��هودنا؛ 
والس��نة،  الكت��اب 
أوىل،  به��م  واجلرح 

وهو زنادقة«.
انتقدن��ا  ف��إذا 
صحابياً، فكأمنا انتقدنا 

رسول اهلل9.
أنا ال أعرف كيف 
جيمعون ب��ني قوهلم: 
حتى لو مل يرو رواية، 
وبني إذا انتقدناه فقد 
انتقدنا راوي السّنة؟ 
لو روى لنا رواية عن 



رس��ول اهلل، نقول: لو انتقدناه فقد انتقدنا رس��ول اهلل، لكن أنتم قبلتم أّن 70
الصحابي أوس��ع من هذا، حتى من رآه ومل ينقل عنه رواية، ش��يء غريب 

تناقضات واقعًا بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض.
»وهؤالء يريدون أن جيرحوا ش��هودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسّنة، واجلرح 
بهم أوىل وهم زنادقة«. ففي املرة األوىل: فاعلم أنه زنديق، ويف املرة الثانية: 

وهم زنادقة.
كتاب الكبائر، لإلمام احلافظ مشس الدين أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن 

عثمان الذهيب، وهو يشري إىل كبائر الذنوب:
الكبرية السبعون: سّب أحد من الصحابة رضوان اهلل عليهم.

يقول: »ثبت يف الصحيحني أّن رسول اهلل قال: يقول اهلل تعاىل: من عادى 
لي ولّياً، فقد آذنته باحلرب، وقال: ال تس��بوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده 

33.»...
ففي هذا احلديث وأمثاله بيان حالة من جعلهم غرضًا بعد رس��ول اهلل، 
وس��بهم وافرتى عليهم وعابهم، وكفرهم واجرتأ عليهم... إىل أن يأتي يف 
)صفحة252( فيقول: »فح��ّب أصحاب النيب عنوان حمبته، وبغضهم عنوان 
بغضه كما جاء يف احلدي��ث الصحيح: حّب األنصار من اإلميان وبغضهم 

من النفاق، وما ذلك إال لسابقتهم وجماهدتهم...«.
طبعًا هذه األحاديث واليت تأتي أيضًا خمتصة بهم؛ كما ذكرنا على املنهج 

ليست حجة علينا وإمنا حجة عليهم.
ففي املنهج أن تكون هناك رواية متفقة بني املدرس��تني، أما أنهم يأتون 
برواية يف كتبهم اليعلم أين س��ندها، بل حتى لو علم سندها، بل حتى لو 



71 ذكرت يف صحيح البخاري، فهي ليس��ت حجة علين��ا، كما أّن أحاديثنا يف 
الكايف والبحار ليست حجة عليهم.

حمل الشاهد: »فمن طعن فيهم أو سبهم، فقد خرج من الدين ومرق من 
ملة املسلمني؛ ألّن الطعن ال يكون إاّل عن اعتقاد مساويهم وإضمار احلقد 
فيهم، وإنكار ما ذكره اهلل يف كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول اهلل من ثنائه 

عليهم وبيان فضائلهم...«.
أنا ال أعلم أين أثنى اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن على مجيع الصحابة؟ 
نعم القرآن أثنى على املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، وما من 

عام إال وقد خّص وسيأتي حبثه.
ثم يق��ول: »وألنه��م أرضى الوس��ائل م��ن املأثور، والوس��ائط من 
املنقول، والطعن يف الوس��ائط، طعن يف األص��ل، واالزدراء بالناقل ازدراء 

باملنقول...«.
من طع��ن يف صحابي يف خر، يعين ليس من حقنا أن نقول: هذا ليس 
بثق��ة، مبجرد أن نقول: ليس بثقة، ليس بعادل، فقد طعنا يف صحابي، يقول: 
»والطعن يف الوسائط طعن يف األصل« يعين طعن يف رسول اهلل؛ أنظروا هذا 

الذي أنا ذكرته مرارًا أّن هؤالء يعطون حكم العصمة عمليًا للصحابة.
ثم يقول: »هذا ظاهر ملن تدبره، وسلم من النفاق، ومن الزندقة واإلحلاد 
يف عقيدته«. فإذا وجدمت أحدًا ينتقد أو يش��ك، فهو ال خيلو من النفاق، وال 

خيلو من الزندقة، وال خيلو من اإلحلاد يف عقيدته.
أما ما يقوله ابن تيمية يف كتابه الصارم املس��لول على ش��امت الرسول. 
الكتاب مرتبط مبن يشتم الرسول وأحكامه، ويف آخر الكتاب فصل مرتبط 



بش��تم الصحابة. ففي صفحة )567( يقول: فصل: »فأما من سّب أحدًا من 72
أصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )حبسب نص الكتاب( من أهل 
بيته وغريه��م، فقد أطلق اإلمام أمحد أنه يضرب ضربًا نكااًل، وتوقف عن 

كفره وقتله«.
يقول: قال عبداهلل: س��ألت أبي عّمن شتم أصحاب النيب، قال: أرى أن 
ا؟ فلم يقف على احلّد، إال أنه قال: ُيضرب، وقال: ما  يض��رب، قلت له: حدًّ

أراه على اإلسالم.
بعد ذلك يأتي الش��يخ ابن تيمية يف صفحة )567( ويبدأ ينقل األقوال 
« أو قال: »َيكُفر«  األخرى يف هذا اجملال، فيقول: وأما من قال: »ُيقتل الس��ابُّ

فلهم دالالت احتجوا بها:
ثم يشري إىل جمموعة من األدلة، منها:

اُء َعَلي اْلُكفَّاِر...(. ٌد َرُسوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه َاِشدَّ )ُمَحمَّ
إىل أن يأت��ي يف صفحة )579( فيقول: قال عبداهلل بن إدريس األودي: ما 
أمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار � يعين الرافضة � أي هم يوازون الكفار؛ 
ألّن اهلل يق��ول: )ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر( وهذا معنى قول اإلمام أمحد: »ما أراه 

على اإلسالم«.
وبعد أن يستدل على ذلك باآليات، يقول: ويف السّنة من وجوه صحيحة 
ع��ن حييى بن عقيل: حدثنا كث��ري... ورواه أيضًا من حديث أبي ش��هاب 
عبد ربه بن نافع اخلياط، عن كثري النواء، عن إبراهيم بن احلس��ن عن أبيه 
عن جده يرفعه قال: جييء قوم قبل قيام الس��اعة يسّمون الرافضة براٌء من 

اإلسالم.



73 ثم يقول بأّن هناك ش��واهد كثرية على صح��ة هذه املعاني، منها إىل أن 
ينقل يف الضمن يأتي إىل هذه النتيجة، أنا ال أريد أن أعلق الرواية ينقلها، 
قال: قال علي، قال رس��ول اهلل، الرواية اليت ينقلها عن علي عن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه )وآله( وسلم � وإمنا أضيف )وآله( حتى ال أبتلي مبخالفة »ال 
تصّلوا علّي الصالة البرتاء« وعن هذه الصالة البرتاء س��أبينها إن شاء اهلل 
يف الوقت املناس��ب � قال رسول اهلل9 لعلي7: »أال أدلك على عمل إذا 
عملت��ه، كنت من أهل اجلنة؟ وإنك م��ن أهل اجلنة...«. فهذه مجلة معرتضة 
يريد الرسول أن يقول لعلي: أدلك على عمل إن عملته، يوصلك إىل اجلنة. 
وليس بالضرورة أن يعمله عليٌّ حتى يدخل اجلنة؛  ألّن علّيًأ من أهل اجلنة. 

فما هو ذلك العمل الذي يوصل اإلنسان إىل اجلنة؟
وهذه تتمة الرواية: »إنه س��يكون بعدنا قوٌم هلم َنبٌز يقال هلم الرافضة، 
فإن أدركتموهم فاقتلوهم، فإنهم مش��ركون، قال: وقال علي رضي اهلل عنه: 
س��يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذب��ون علينا، مارقة، آية ذلك أنهم 

يسبون أبابكر وعمر رضي اهلل عنهما«. 
ويذك��ر رواية أخرى، عن علي رضي اهلل عنه: »خيرج يف آخر الزمان قوٌم 
هل��م َنبٌز، يقال هلم الرافضة، ُيعرفون به، وينتحلون ش��يعتنا، وليس��وا من 
شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبابكر وعمر، أينما أدركتموهم فاقتلوهم، 

فإنهم مشركون«.
فهذه النظرية تبنّي أّن الشيعة وأّن أتباع مدرسة أهل البيت: مشركون، 
وأنه جيب قتلهم، وأنها هي الطريق إىل اجلنة، ويتقربون إىل اهلل بقتل شيعة 
علي وأهل بيته. وأساسها النظري موجود عند ابن تيمية، فإذا وجدمت أئمة 



أو إمام اجلماعة يف املس��جد احلرام يدعو إىل قتلهم، وتطهري األرض منهم، 74
ف��إّن هؤالء األئمة أتباع هذا املنهج، وهم عل��ى هذه القاعدة، وهذا الذي 
عرنا عنه بالسلفية احلديثة. وتطبيقات هذا األساس النظري ما جتدونه يف 
الع��راق من إراقة دماء مئات اآلالف من ش��يعة أهل البيت عليهم أفضل 
الصالة والس��الم بعناوين خمتلفة، سواء كان يف كربالء أو يف الكاظمية، يف 
مناسباتهم و يف زياراتهم، كل هذا أساسه النظري عند الشيخ ابن تيمية.

فالذين خيرجون على الفضائيات مع األسف الشديد، ومن باب احلمل 
عل��ى الصحة أقول: إّن هؤالء جاهلون برتاثهم حني يقولون: أين نش��تم؟ 

أين نكّفر؟ أين نسّب؟ أين نقتل؟ أين نأمر بالقتل؟
يظهر أنهم مل يقرأوا هذا الرتاث، وإذا قالوا: إننا قرأنا هذا الرتاث، إذن 

بدأوا يستغفلون الناس، يستغفلون املسلمني.
هذه نظريات الش��يخ ابن تيمية، وهناك كلمات أخرى له فهو صاحب 
نظري��ة أينما وجدمت الرافضة فاقتلوه��م، إذا أردمت الدخول إىل اجلنة. ولذا 

يتقربون إىل اهلل بقتل شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصالة والسالم.
امله��م أّن هذه هي نظرية الس��لفية قدميًا والس��لفية حديثاً، ولكنهم ال 
ميثلون إال عددًا قلياًل من املس��لمني، وإال عموم املس��لمني ليس تعاملهم 
مع أتباع مدرسة أهل البيت وفقًا للنظرية املذكورة، أنظروا إىل كبار علماء 
األزهر، الذين قالوا بصحة التعبد مبذهب أهل البيت عليهم أفضل الصالة 
والس��الم، وهذا يكشف عن أنهم آمنوا بأنهم مسلمون، نعم اختلفنا، وال 
مشكلة يف االختالف، أال يوجد االختالف بني املسلمني من أتباع الصحابة 
أنفس��هم؟ نعم، يوجد، ولكن مع األسف الش��ديد نظرية التكفري، نظرية 



75 القتل، نظرية أنهم مشركون، نظرية تقربوا إىل اهلل بقتلهم، هذه نظرية ابن 
تيمية ومن تبعه.

ثم إّن الشرك باهلل أمر واضح، فما عالقة السّب بالشرك؟ هذا أسلوبهم، 
فنحن يف حبث األطروحة املهدوية عندما ذكرنا كلمات الش��يخ األكر حمي 
الدين بن عربي، خيرجون على الفضائية مباشرة يقولون: إّن السّنة واجلماعة 
يعترون��ه كافرًا زنديقاً، وه��ذه طبيعتهم فبمجرد أن ال يتفق أحد معهم يف 
األس��س العقائدية اليت يؤمنون بها، ويف األسس النظرية اليت يؤمنون بها، 
جند أنهم يبدأون بنظرية التكفري، وأنهم مشركون إىل غري ذلك. وأنا الأريد 

أن أدخل يف التفاصيل، لكن أريد أن أقول: عموم النظرية هذا منشؤها.
هذا، وبعد أن يش��ري ابن تيمية إىل جمموعة من الروايات يف هذا اجملال، 
ومن غري أن يرد هذا القول الثاني، ينتهي إىل هذه النتيجة يف صفحة )586( 
من هذا الكت��اب: »فإذا كان اخلليفتان الراش��دان عمر وعلي جيلدان حدَّ 
املفرتي ملن يفّضل عليًا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي 
بكر، مع أّن جمرد التفضيل ليس فيه سب وال عيب، علم أّن عقوبة السّب 

عندهما فوق هذا بكثري«.
إذا كان التفضي��ل جيلدون عليه، فماذا يفعلون مبن يس��ّب؟ ال يصرح 

بأنهم يكّفرونهم وحيكمون بقتلهم.
وإذا هم يتكلمون عن روايات، فالروايات قالت: »ال يقاس بآل حممد من 

هذه األمة أحد«. ذلك ليس حديثي اآلن.
إىل أن يقول يف الصفحة نفس��ها: »وأما من س��بهم س��ّباً، ال يقدح يف 
عدالته��م وال يف دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو اجلنب أو قلة العلم 



أو ع��دم الزهد وحنو ذلك، فهذا هو الذي يس��تحق التأديب والتعزير، وال 76
حيكم بكفره مبجرد ذلك،...«.

منط��ق غريب، إذا قلت ه��ذا ليس زاهدًا، تعّزر، م��ع أّن الزهد ليس 
بواج��ب. أو قلت: إن هذا الصحابي خبيل، تع��ّزر، مع أّن القرآن خاطبهم 
بقول��ه: )َفِمْنُكْم َم��ْن َيْبَخُل(.34 أو تقول: هذا قليل العلم، فإنك تس��تحق 
التأديب والتعزير، علمًا بأّن بعض الصحابة مل يعيش��وا مع رسول اهلل إال 

يومًا أو ساعة من نهار.
نعم، أصحاب هذه النظرية الس��قيمة يرتفقون حبالنا: »وال حيكم بكفره 

مبجرد ذلك«. مينون علينا حني ال حيكمون بكفر من قال ذلك.
فهذا اإلرهاب الفكري ال أدري من أين جاء؟!

أي عاقل يقبل مثل هذا املنطق؟ أيوجد إنسان حيرتم نفسه يقبل مثل هذا 
املنطق السقيم العليل املشلول؟

ما أدري ماذا أقول؟ و )َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن(؟!
ث��م أنتم تقولون: يوجد فاضل ويوجد من هو أفضل، ألس��تم تقولون: 
إّن اخلليف��ة األول  والثاني أفضل من عثمان وعلي، وتعتقدون أنهما أكثر 

علماً، فلماذا أعّزر إذا أنا قلت: إّن فالنًا أكثر علماً، وفالنًا أقل علمًا؟!
ثم يقول: »وعلى هذا حيمل كالم من مل يكّفرهم من العلماء«.

أي إذا وج��د من أهل العلم من مل يكّفر س��اّب الصحابة، حيمل على 
هذا، وإال من يس��ب الصحابة، من يبغض الصحابة، من يلعن الصحابة، 

فهو كافر.
ليس فقط يكون كافرًا، فهو يقول: »وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أنهم 



77 ارتدوا بعد رسول اهلل9 ... فهذا ال ريب يف كفره...«.
يش��ري إىل بعض الذي��ن قالوا بأّن مجل��ة من الصحاب��ة ارتدوا بعد 
رس��ول اهلل9 وهي روايات صحيحة يف صحيح البخاري. نعم اختلفنا يف 
العدد، بعضهم قال: سبعة عشر نفرًا، وبعضهم قال: تسعة عشر، وبعضهم 
ق��ال: مئة أو ألف نفر... ليس هذا مهماً، بل املهم نظرية االرتداد، ليس��ت 
خمتصة مبدرس��ة أهل البيت، فهي موجودة عند الصحابة أيضاً؛ يقول: »فهذا 
ال ري��ب يف كفره؛  فإنه مكذب ملا نصه الق��رآن يف غري موضع من الرضا 

عنهم والثناء عليهم )يعين الصحابة(«.
ثم يقول: »بل من يشك يف كفر مثل هذا فإّن كفره متعني«.

فأنت أيها املسلم إذا شككت يف أّن شيعة أهل البيت كفار، فنظرية ابن 
تيمية هذه تقول لك: فأنت كافر.

هذا هو منطقهم معنا، ولكن ليس هذا منطقنا حتى مع الس��لفية، حنن 
نعتقد أّن السلفية وعموم السلفية، بال استثناء، بيننا وبني اهلل، هم إخواننا، 
نعتقد بإس��المهم، نعتقد بإميانهم، ال يوجد عندنا أي مشكل. نعم خنتلف 
معه��م، وما احملذور يف ذلك؟ نعم، البد أن يكون االختالف على أس��اس 
علمي ومنهجي، بال أن أكذبك، بال أن أتهمك، بال أن أرجعك إىل اجملوس 
والنصارى،  بال أن أقول: أنت عميل وبال أن تكفرني، وبال أن تقول: أنت 
مشرك وبال وبال، يا أخي أنت أعرض نظريتك يف فضائياتك كما تعرضها، 
وأن��ا أعرض نظرياتي أيضًا فيما أعتقد، والناس أحرار يف أن يتخذوا هذا 

القرار أو ذاك.
وهنا أس��أل الشيخ ابن تيمية بل كل من يتبعونه: إذا كان كل من سّب 



صحابياً، فال أقل الب��د أن يضرب، والبد أن ينكل به، بل يقتل بل يكّفر، 78
، فإّن كثريًا  فماذا تقولون فيما جاء يف منهاج الس��ّنة: »ومل يكن كذلك عليٌّ

من الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه...«؟35
فهل ينطبق عليهم »كل من سب صحابياً...«  أو ال ينطبق عليهم؟

ليس فقط يسبون علياً، بل يقاتلون عليًا إذن على مبنى الشيخ ابن تيمية 
يف كتابه الصارم املس��لول، هؤالء كلهم وهم من الصحابة والتابعني كفار 

جيب قتلهم. وهم رافضة. وهم زنادقة. وهم وهم وهم إىل آخره.
إال أن يقول الشيخ ابن تيمية ومن حقه هذا: ال، حنن نصنف الصحابة: 

صحابة درجة أوىل، وصحابة درجة ثانية. أو أّن عليًا ليس من الصحابة.
نع��م، هو يعتقد ب��أّن عليًا صحابي، ولكن من الدرج��ة الثانية، »فمن 
يس��ب اخلليفة األول والثاني والثالث، تنطبق عليه أحكام اإلمام أمحد بن 

حنبل، الذي يقول بأنه يضرب وينتهي إىل الكفر، وال أراه على اإلسالم«.
وأيض��ًا م��ن قتل عم��ارًا، الذي ال ش��ك يف أن��ه من كب��ار صحابة 

رسول اهلل9؟!
معاوية هو الذي قتله، ولكن معاوية يدخل اجلنة؛ ألنه وحسب ما يذهبون 
إليه اجتهد فأخطأ، أما حني تصل النوبة إىل أبي بكر وعمر وعثمان. فاألمر 

خمتلف!
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