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 من كثري طبقة حتديد يف صعوبات هناك مث الذاكرة، يف الشخص هذا ليثبت العلم طالب على التيسري باب

 إال نستطيع وال ضبابية العبارة هذه فإن )قدمياً أسلم ( الصحابة أحد عن املترمجون يقول فعندما الصحابة،

 إسالمه زمن يف خاص حتقيق إىل حيتاج صحايب كل أن سنجد التحقيق عند مث طبقته، حتديد يف التخمني

 :كتاب يف سنفعله ما وهذا – اخل.. االستقامة، على بقي أم تغري وهل ومثالبه وفضائله إسالمه وحسن
 بقية عن فضالً -  ذاك أو الصحايب هذا إسالم زمن عن بتحقيق حبثنا فلو  -اهللا شاء إن لصحابةا معجم

 وهذا وأزمنتها وأحداثها للسرية وحتقيق قراءة وإعادة مطولة تراجم إىل البحث هذا جلرنا  -األخرى األمور

 أننا إال صحيح، مشهور كل اوم املشهور، على معتمدين الطبقات هذه إىل فقط  اإلشارة نريد وإمنا ،متعذر

 السابقني أكثر من الفارغة السلفية الذاكرة يف قسراً دخالهإل املظلومة التراجم  تلك من القليل يف نتوسع قد

 ويصرفهم الكتاب ذا يهديهم اهللا لعل األوىل بالدرجة إليهم موجه الكتاب هذاف املتأخرين، بأكثر واملتخمة

 عن واملنافحة للسابقني اهلجر وهذا ،اتباعهم وحسن السابقني ملعرفة يدهمويع الظاملني يف الغلو ذلك عن

 دولة من الظاملني املتأخرين ؤالء للتأثر نتيجة فهو ومبتداه، منشئه معرفة يف الباحث يتعب لن املتأخرين

 بل وذمهم وهجرهم ذكرهم إمخال على وعملت السابقني مع عداوة على كانت اليت وأبنائهم الطلقاء

 أبعد من وكانوا )الصحبة اسم ( عليهم جرى ممن جمموعة م االستبدال مث سريهم، وتشويه وقتلهم لعنهمو
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 نتيجة الصاحلني، مغفلي من كثري تبعه األموي التضليل فهذا والصاحلني، السابقني سرية اتباع عن الناس

 أغلب ويف السوء، علماء ومعها ضاًأي ذكية والسلطة ،أمية لبين والقاسية واملبكرة الطويلة بالسلطة تأثرهم

 تريد  حيث إىل الناس عامة همجترف أن واملاكرة القوية السلطة استطاعتف ،نية وحسن وغفلة محق العامة

 الصغائر على التخاصم يف والبغضاء العداوة املسلمني بني فألقت ورسوله، اهللا يريد حيث إىل وليس هي،

 ال احلمقى وألن )هلا إرهاق العقالء ألن ( العقالء على حلمقىا ونصرت العظائم، لتبلع السلطة ونسيان
 أكثر السلطة فضربت السلطة، حتبها ال اليت معايريهم هلم العقالء بينما كثرياً، يسمعونه ما إال عندهم برهان

 ( العاقلة األقليات على احلمقاء األكثرية فحرضت !وواقفاً جارياً الثور مييت واحد بسوط وحش ثور من
 هاتني بني اجلامعة األقليات أو )الضمائر أصحاب من ( الروحية األقليات أو )األفكار أصحاب من

 ببحبوحة فازتف )القرآين املنكر عن والنهي القرآين باملعروف واألمر اإلصالح أصحاب من (  اخلصلتني

 الظامل على بالثناء اهللا إىل التعبد هو الضنك وأبلغ بعدها، والروح العقل ضنك يف وتركتنا زمنها يف الدنيا

 اهلدف هذا ولتحقيق  فقط، العدل تأخري إىل يهدف حرص ألنه ضنك، بعده ما ضنك فهذا العادل، وذم

 العقل حتطم فإذا ،الضمري وإماتة العقل تدمري :ومها التأخري، هذا تثبيت يف أساسيتني مبقدمتني هؤالء يقوم

 يعرفوا، مل تفرقوا وإذا ضروا اجتمعوا إذا الذين الغوغاء هؤالء من فرد إىل حتول اإلنسان يف الضمري ومات

 ما أعلى وهذا والبهتان، الزور وزخرفة القرآن ومزامحة األعوان ومجع السلطان تشييد مهمة  م وأنيطت

    .0F١)واملذهيب السياسي فيه يدخل عام مفهوم والسلطة ( .ظامل كل يتمناه

  البحث تعريفات ..اخلامتة

   رعيةالش الصحبة -١

   العامة الصحبة -٢

   الشرعية اهلجرة  -٣

   العامة اهلجرة -٤
                                                           

ذم الصاحلني، وهؤالء الفضالء من مغفلي الصاحلني هم مادة السلطان يف تبديل الشريعة وتشريع املظامل عرب التاريخ، لذلك كثرت عندهم طاعة الظاملني و ١
ان، فهم يصغرون ما يعظمه اهللا من الفرائض كالعدل والعقل واحلرية، كما أم يضخون لكل هذه االنتهاكات حلقوق اإلنس) املتشرعن( وهم الغطاء املذهيب 

اربة العقل يف الصغائر منعاً للجمهور من طرق املسائل ذات الصلة بيقظة العقل والضمري من هذا السبات التارخيي الطويل،  فيستعملهم السلطان يف حم
للدين مبا يعطله عن الفرد واتمع واحلياة الثقافية، ومبا يشغل املسلمني بعداوات بعضهم والتقرب من السلطان،  واملختلف مث تعليم القراءة املمنهجة الساذجة

يدفعوا الناس للطعن وبالتايل أصبح الدين عند كثري من الناس مرادفاً  للظلم والطغيان بسبب هؤالء الذين يدافعون عن الدين من الصاحلني فتكون النتيجة أن 
ال ين الذي يظنونه مذهب أؤلئك، فكان ال بد من تفكيك هذا الفكر الشيطاين بإعادة الشباب واألجيال إىل قراءة أخرى للقرآن والتاريخ والرجيف الد

 .والعقائد والقيم واألخالق
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  .التعميم ال التفصيل على والواقع الشرعية األدلة وأن شرعية، وليست

   .عليها والرد ،الصحابة أفراد كل بعدالة القائلني أدلة :اخلامس املبحث
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1F املقدمة

∗ 

من املباحث واملوضوعات ذات األمهية البالغة يف التراث والفكر اإلسالمي قدمياً ) لصحابةا(مبحث 
وحديثاً؛ ملا يترتب عليه من قضايا فقهية وحديثية وإميانية، وجوانب أخرى تتصل باجلوانب الفقهية 

ذا  والسياسية والشوروية واالقتصادية يف الفكر اإلسالمي، إضافة لقضايا أخرى ذات صلة وثيقة
 .كتدبر القرآن وفهم التاريخ وأثره على الدين السائد اليوم )موضوع الصحابة(املوضوع 

 ،)اإلميان مسائل أو ( وعقيدة وفقه حديث من الشرعية والعلوم اإلسالمي بالتاريخ اهتمامي خالل ومن
 مفكري من كثري عند حرجاً، وأشدها أمهية، املوضوعات أكرب من )والصحابة الصحبة( موضوع أن رأيت

 أكثر بني طرق مفترق هو بل ،املسلمني غري من ودراسته باإلسالم املهتمني سائر عند بل املسلمني، وعلماء

 أو الصحابة يف الغلو بني علمي، غري مبفهوم طرف كل متسك نتيجة والشيعة، السنة وهم مجهوراً املذاهب

 أكثر لزال والتفصيل باإلنصاف املذهبية األطراف التزمت ولو تفصيل، إىل حيتاج واألمر ضدهم، الغلو

 إىل وليس وترجيح واحتمال توقف إىل حتتاج القضايا بعض ألن احملمود، االختالف وبقي املذموم، اخلالف

 .وجزم قطع

 منهم ارتد من نقد مع وفضائلهم، وأخبارهم الصحابة سري من كثرياً األوائل املسلمني علماء استعرض وقد

 ).الذنوب كبائر( الكربى الشرعية احملظورات أحد ارتكب أو ظلم أو نفاق عنه جنم أو

 تاريخ كتابه يف )هـ٢٥٦( الصحيح صاحب البخاري، اإلمام هو مبؤلف )الصحابة( أفرد من أول ولعل

 قد كان وإن ،)أيضاً الصغري التاريخ باسم طبع وقد األوسط التاريخ باسم املطبوع التاريخ لعله( الصحابة

 سعد كابن التراجم يف وضعوها اليت وكتبهم توارخيهم ضمن الصحابة عن دثواحت مصنفون سبقه

 من نـزل من تسمية( كتابه يف )هـ٢٣٤( املديين بن علي واإلمام الكربى الطبقات يف )هـ٢٣٠ت(

 خياط بن وخليفة تارخيه، يف )هـ٢٣٤ (حرب بن زهري أبوخيثمةو ،)مفقود – البلدان سائر يف الصحابة

 الصحابة تراجم أدخل ممن وغريهم ،)خياط بن خليفة تاريخ( املسمى تارخيه يف )هـ٢٤٠( البخاري شيخ

 .البخاري كان خاصة فيهم ألف من أول لكن بعدهم، فمن التابعني من غريهم تراجم يف

                                                           
 .هلذا املبحث وكل التعديالت السابقة غري معتمدة) التعديل النهائي(هذا هو  ∗
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 احلافظ فيهم فصنف والتراجم، احلديث علماء من مجاعةٌ بالتأليف الصحابة إفراد يف البخاري اإلمام وتبع

 عليه اهللا صلى الرسول أصحاب تسمية( كتاب )هـ٢٧٩( الترمذي اإلمام ألف مث ،)هـ٢٧٠( قيالرب

 عبدان مث ،)الصحابة تاريخ( بعنوان كتاباً )هـ٢٧٩( خيثمة أيب بن بكر أبو ألف مث مطبوع، وهو )وسلم

 ت( نمبطي املعروف احلضرمي اهللا عبد بن حممد مث ،)الصحابة تاريخ( كتابه يف )هـ٢٩٣( املروزي
 تاريخ( كتابه يف )هـ٣١٠( الباوردي منصور أبو اإلمام مث ،)مفقود وهو الصحابة( كتابه يف )هـ٢٩٧

 معجم( كتابه يف )هـ٣١٧( البغوي حممد بن اهللا عبد مث ،)هـ٣١٦( داود أيب بن بكر أبو مث ،)الصحابة

 فضائل( كتابه يف )هـ٣٤٣( سليمان بن خيثمة مث ،)الصحابة( كتابه يف )هـ٣٢٢( العقيلي مث ،)الصحابة

 السكن ابن اإلمام مث ،)-مطبوع -  بةالصحا معجم( كتابه يف )هـ٣٥١( قانع ابن مث ،)الصحابة

 كتابه يف )هـ٣٥٤( -الصحيح صاحب – حبان ابن اإلمام مث ،)الصحابة أمساء( كتابه  يف )هـ٣٥٣(

 )هـ٣٦٠( وللطرباين أيضاً، )بةالصحا أمساء( كتابه يف )هـ٣٦٠( القطان ابن مث ،)الصحابة أمساء(
 أيضاً، )الصحابة أمساء( كتاب )هـ٣٦٥( عدي والبن ،)مطبوع - الصحابة أحاديث يف الكبري املعجم(

 ،)الصحابة معجم( )هـ٣٩٦( اإلمساعيلي ألف مث ،)الصحابة معرفة( كتابه يف )هـ٣٩٠( مندة ابن مث
- الصحابة معرفة( كتاب يف )هـ٤٣٠( هايناألصب نعيم أبو مث ،)هـ٣٩٨( اهلمداين أمحد فعل وكذلك
 الرب عبد ابن اإلمام جاء مث ،)الصحابة أمساء( يف خمتصر كتاب )هـ٤٥٦( األندلسي حزم والبن ،)-مطبوع

 عند تشتت ما فجمع )-طبعة من أكثر مطبوع - صحاباأل أمساء يف االستيعاب( كتابه يف )هـ٤٦٣(

(غريه
2F

 جاء مث ،)الصحابة معجم( فصنف )هـ٥٧١( عساكر ابن ظاحلاف ؛الرب عبد ابن بعد جاء مث  ،)٢

 استدرك ،)الصحابة معرفة يف الغابة أسد( أمساه جامعاً كتاباً ليؤلف )هـ٦٣٠( األثري ابن الدين عز احلافظ

 الرب، عبد ابن على )هـ٥٢٠( فتحون ابن استدراكات فيه وأدخل سبقه من على التراجم بعض فيه

 .مشهور مطبوع والكتاب ،مندة ابن على )هـ٥٨١( يناملدي موسى أيب واستدراكات

 تراجم يف املؤلفني من املشهورين آخر كان مث ،)الصحابة أمساء جتريد( كتابه يف )هـ٧٤٨( الذهيب جاء مث

 الذي )الصحابة متييز يف اإلصابة( املشهور كتابه يف )هـ٨٥٢( العسقالين حجر ابن احلافظ هو الصحابة

 االستدراك حب ودفعه ،منها وإفادته سبقه من مؤلفات على اطالعه بفضل ريهغ جيمعه مل ما فيه مجع

                                                           
ب املؤلفة يف تاريخ الصحابة وأخبارهم، وله ميزة أخرى يف صراحته والتزامه  منهجا إسالميا رائعا يف نقد بعض من وصف وكتابه من أشهر وأفضل الكت )٢(

الناس  بالصحبة إذا صدرت منه خمالفة شرعية من ظلم أو فسق وما إىل ذلك، فابن عبد الرب جيعل الشرع فوق الصحايب، فلذلك جند بعض املتحفظني من
عبد الرب لوضوحه يف هذا اجلانب، وال ريب أن ابن عبد الرب أقرب للمنهج اإلسالمي من كل من نقده، ألن هؤالء الناقدين جيعلون تاريخ ينتقد كتاب ابن 

ة أو ض الصحابالصحابة سابقهم والحقهم تارخياً مقدساً، بينما ابن عبد الرب جيعل القداسة لإلسالم نفسه، وعلى هذا فال جيوز حتميل اإلسالم أخطاء بع
 .غريهم
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 به وألزموا خاصة، السلفي التيار عند التعريفات أشهر للصحبة تعريفه فأصبح الصحبة تعريف لتوسيع

 .غريهم ومع أحباثهم يف شديد، عنت يف ووقعوا واملقلد، اتهد والالحق، السابق

  

 :فقط التراجم يف كانت املؤلفات هذه

 فلم هذا وعلى مجلة، الصحابة تراجم يف أفردت اليت املؤلفات أبرز هي سابقا ذكرناها اليت املؤلفات كانت

 اخللفاء تراجم يف املؤلفات وال الصحابة، فضائل يف املؤلفات وال الصحابة من أفراد تراجم يف املؤلفات أذكر

 جمتهدي يف املؤلفات وال ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب زوجات تراجم أو العشرة، تراجم أو األربعة،

 .ذكره بنا يطول مما ذلك وحنو وفقهائهم، الصحابة

 

 :الصحابة يف املؤلفات من املطبوع

 البن )الغابة أسد(و الرب، عبد البن )االستيعاب( أشهرها لعل القليل، إال ذكرها املتقدم الكتب من يطبع ومل

 قانع البن الصحابة ومعجم ،)هـ٤٣٠( نعيم أليب الصحابة ومعرفة حجر، البن )اإلصابة(و األثري،

 يقتصر وقد األوىل، الثالثة الكتب إىل إال الصحايب ترمجة دعن يرجعون الباحثون يكاد وال )هـ٣٥١(

 والتزامه ،سبقه من على واستدراكاته وإحاطته باملعلومات الكتنازه حجر؛ البن اإلصابة على بعضهم

(الصحابة عدالة يف الغلو يف احملدثة يدةبالعق الصارم
3F

٣(. 

 مع الكتابني هذين إىل يشري من قل ولذلك نعيم وأيب قانع ابن ككتاب املؤلفات هذه بعض حديثاً طبع وقد

 الكتابان وهذان عنه، الرواة برزوأ ا اشتهر اليت األحاديث يف اوإمن فقط الصحايب ترمجة يف ليس أمهيتهما،

 .خبالفهما الصحايب أحاديث أكثر يستوعب الطرباين أن إال للطرباين ريالكب املعجم يشبهان

 

 :الصحابة موضوع أمهية

                                                           
، من حيث توسعه يف االستدراك، وتوسيعه تعريف )مل يكتمل –معجم الصحابة (وقد سردت بعض امللحوظات على كتاب اإلصابة يف مقدمة كتايب  )٣(

أن يرد عليه يف دعواه  الصحبة أتى من هذا الباب، إضافة إىل غلبة املذهبية على مؤلفه يف دفاعه عن بعض من ساءت سريته حىت أن األلباين اضطر اضطراراً
يف صحيحة األلباين ، اجلزء اخلامس رقم ) قاتل عمار وسالبه يف النار: راجع حديث! ( اجتهاد أيب الغادية اجلهين يف قتله عمار بن ياسر، وأنه مغفور له

 .، ورد عليه ابن الوزير واألمري الصنعاين وغريهم يف موضوعات تتعلق ذا املوضوع٢٠٠٨احلديث 
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 ألن واحلديث؛ القدمي يف املسلمني عند القصوى األمهية ذات املوضوعات من تقدم كما الصحابة وموضوع

 أو العدالة مستوى على سواء فيهم الكبري ولالختالف اإلسالمي، الدين نقل طريقهم عن مت الصحابة

 االختالف هلذا وكان اخل، ..شرعية وأحكام ونظريات رؤى من ذلك على يترتب وما ،الفضل أو التعريف

 مث األول، القرن من اإلسالمية الفرق وظهور األوىل، اإلسالمية الفكرية التيارات نشوء يف األساس الدور
 والسياسي الفكري املستوى على كربى يةقض )الصحابة( فقضية ،هذا يومنا إىل بينها االختالف  استمرار

 .أيضاً والشرعي واملذهيب

 

 :والصحابة السياسة

 عوامهم،و مذاهبهم بنيو ،املسلمني علماء بني الفجوة توسيع يف األكرب الدور أيضاً تلعب السياسة وكانت

 أن يظهر كنول ومتذهب، قناعة عن ذلك بعض ورمبا تلك، أو اجلماعة هذه تأييد يف مصاحل للسلطة كانتو

 سالمة على احلريص مظهر يف احلاكم هذا كإظهار للحاكم التأييد عصب لشد كان االهتمام هذا أكثر

 !والضاللة البدعة أهل ضد هلا واحلامي دةالعقي

 سواًء التاريخ، مر على القضية هذه تستغل سلطة لكل األمين الساعد والعوام الصاحلني مغفلو شكَّل فلذلك

 استغالالً هؤالء أخف اخلوارج ولعل ؛ اخلوارج أو النواصب أو املعتزلة أو الشيعة أو نةالس من هؤالء كان

 .الصحابة لقضية استغالالً الفرق أكثر - السنة أهل  - مجاعتنا أن كما ،للسلطة

 أو عليهم، التضييق أو كبتهم، أو اخلصوم، تصفية يف املستثمرة القضايا من اليوم إىل )الصحابة( وقضية

 .وأدلتهم حججهم إىل النظر دون علمهم، وعن عنهم، الناس وتنفري عقائدهم، يف يكالتشك

 مثلما السنة، أهل عند حبثي إبداع كل على للقضاء )الصحابة يف يطعن فالن( عبارة تكفي أا جند ولذلك

 أتت ةالشيع دول أن مع ،الشيعة عند نفسه اإلبداع على للقضاء )البيت أهل يف يطعن فالن( عبارة تكفي

 املعارضة وفرق والعباسية، كاألموية املتقدمة السنة أهل دول من بكثري تساحماً أكثر وكانت متأخرة

 الفكر على أثراً أقل وهم السنة، أهل من املخالفة بالفرق فتكاً أقل والزيدية واإلباضية واملعتزلة الشيعةك

 احلقوقي اجلانب ولعل  ،اإلسالمية العقائد ىعل املسيطر هو الساذج العام الرأي بقي ولذلك العام اإلسالمي

 من وذاقوا قدمي من املعارضة شق يف كوم نتيجة أتت احلقوق هذه لعل املعارضة فرق عند نسبياً املرتفع

 املعارضة جند الغالب يف و ، الطويلة التجربة حبكم اإلنسان حقوق من بالكثري فتشبعوا ذاقوا ما املظامل
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 من يستفزهم ما جترع على أقدر نفسيام تكون فلذلك وعلمائها، السلطة من ثرأك الظلم بشاعة تستشعر

 .)املوضوع هذا يف تفصيل موضع هنا وليس ( بالسلطة امللتصقني

 الطائفتني، بني احلوار تشنج نتيجة تفرقهم أسباب أكرب من الصحابة يف خالفهم اليوم إىل والشيعة والسنة

 على بالنواجذ يعض مذهب كل أن إال الواحد، املذهب داخل اقضالتن مع جانب على مذهب كل وتركيز

 وترك لألدلة واخلضوع اهلاديء العلمي احلوار هو والبديل علمي، غري كان ولو سلفهم قاله ما أشد

 اآلخر، املذهب معتديل من تقترب قد مذهب كل داخل تيارات هناك مث واالجتهاد، لالختالف مساحات

 القرون تراجم قرأ ومن الشيعة، معتديل من قريبون السنة ومعتدلو السنة، معتديل نم قريبون الشيعة فمعتدلو

 املذهبني، بني التام الفصل يف القاصمة هي املتوكل اخلليفة سياسة كانت وإمنا متاماً، هذا عرف األوىل الثالثة

 بالبدعة ووصمهم ( واملعتزلة للشيعة واضطهاده )فيهم السنة اسم وحصر ( احلديث أهل شأن من بإعالئه

 فضعف بينها، مشتركات ال خمتلفة أديان وكأا وظهرت سياسي بتأثري املذاهب تفتباعد ،)والزندقة

 االصطفاف وأصبح والتبديع والتكفري واالستعداءات والعصبية التقليد وكثر االجتهاد وقل العلمي البحث

 وال آية املتخاصمون يرى فال املرحلة، تلك انأمث ندفع اليوم إىل ومازلنا وصالبة، وجهالً حدة أكثر املذهيب

 ذروته التعصب ووصل املرحلة، تلك يف املتخاصمون قرره ما خيالف الربهان أو اآلية هذه مادام برهاناً

 إال قوة وال حول وال الكراهيةو والعقائد والفتاوى العداوات غبار وسط والبحث والتدبر العقل وضاع

 .باهللا

 اإلنتاج وكثرة االنتشار، حيث من إسالميتني فرقتني أهم يشكالن اليوم والشيعة السنة نأل هذا نقول وإمنا  

 عهد منذ متتد األوىل جذورمها إن بل الراشدة، اخلالفة أيام من اهلادئة وبداياما زماما تقدم مع الفكري،

 يهتمون وإمنا األسالف، تعصبةم كتبه ملا باالً تلقي ال وهادئة جادة دراسات إىل الفريقني أحوج وما ،النبوة

 ا االحتجاج على املتفق السنة من وافرة مجلة وكذلك أدينا، بني الكرمي والقرآن سيما ال والدليل، بالربهان

 له فسيكون والربهان والعقل اإلنصاف حنو خطوة مذهب كل تقدم ولو عليه، املتفق التاريخ من أوفر ومجلة

 ليس اخلالف أن ويعرفون الظن، ذلك شيوخهم حيسن عندما الظن تباعاأل فيحسن اآلخر املذهب على أثره

 وهذا القدمي، الفتراقا نتيجة طبيعي اختالف هو وإمنا للسعري، آخر وحب للجنة فريق حب أساس على

 الدور الظاملة للسلطات  كان وإمنا وعوامهم، املذهبني علماء من الطيبني الناس من برغبة يكن مل االفتراق

 وكان اخل،..وعائلي وبلداين وقبلي مذهيب أساس على بأنفسهم وإشغاهلم املسلمني صفوف شق يف األكرب

 يصطلحون واملناطقيني والقبليني البلدانيني ألن السلطات، استغلتها اليت األسس تلك أسوأ املذهيب األساس

 لتحقيق وأطوعهم محقاً مقهموأع أثراً وأبلغهم  عداوة الناس أطول فهم املتمذهبون أما وتزاورا، تعارفوا إذا
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 أتباعهم عامة أن إذ غريهم، من مجهوراً أوسعو أتباعاً أكثر أم املأساة يف ويزيد ،الظاملة السلطات أهداف

 عنهم قال الذين الغوغاء هؤالء واألنبياء، الفقهاء بني تفريق وال عقل وال عندهم منطق ال الذين الغوغاء من

 اجلالد وسوط املفيت ولسان السلطان مادة هم هؤالء )!يعرفوا مل تفرقوا وإذا اضرو اجتمعوا إذا (:علي اإلمام

 العادي الطيب املسلم أن حىت وأضرها؛ األمور بتوافه األمة وتنشغل اإلبداع ويضعف احلقيقة تسجن وم

 هيتهوكرا بغضه جيب وأنه ! اهللا أعداء أشد من - التفاصيل بعض يف معه فاملختل - املسلم أخاه أن يرى

 اليت العقيدة أسس من وضمريه وعقله املسلم نفس حق يف اجلرائم هذه وأصبحت ،اخل ..إيذائه على والعمل

 أمراض من أدلة حشد عرب  فيه والشك املسلم بغض جترع على وجنربهم مدارسنا، يف الطالب نعلمها

 جرمية هو إمنا ديناً يظنونه ما بعض نأ على الطيبني هؤالء تنبيه أمهية تأيت هنا فمن والنفسية، العقلية األسالف

 صح وما الكتاب وتدبر والعلم البحث وأن سنة، وال كتاب من دليل عليها ليسو وعقوهلم أنفسهم حق يف

 جيوز وال ينبغي، مما أكثر ويله مت األمر بأن الطيبني هلؤالء يوضح بأن كفيل عصبية بدون والتاريخ السنة من

 اجلوانب، كل من واملشتركات االحتماالت وحتوطه  مذهب، كل داخل فيه خمتلف أمر على التمذهب

 عليها يدل ال  أمور يف للتخاصم وندفعهم سلطان، من ا اهللا أنزل ما وعقائد بأفكار الناس خندع فلماذا

 وال اهللا كتاب يف ال أصل هلا وليس العقائد كتب ا مألنا اليت مثالً، الصحابة عدالة كمسألة صحيح، دليل

 التعميم هذا وليس صحايب كل يف التفصيل من ذلك خالف على األدلة بل التارخيي، الواقع وال رسوله نةس

 .والتاريخ والسنة القرآن من الصرحية األدلة مع يتضاد الذي

 :املنصفني للباحثني الصحابة موضوع حاجة

 السنة من سواًء نصفنيامل الباحثني جلهود آلخر وقت من حيتاج )الصحابة( موضوع أن رأيت كله وهلذا

 أهل داخل قوي وجود وهلم( النواصب حىتأو اإلباضية، أو املعتزلة أومن بطوائفها الشيعة من أو بتياراا

 هي املختلفة بطوائفها الفرق وهذه املسلمني، مذاهب من ملذهب املنتمني غري الباحثني أو ،)لألسف السنة

 يكتشف أن املوضوع هذا يف ما أهم ولعل ،العصر هذا يف إلسالمل ممثلة أا على تصنف اليت  الفرق تقريباً

 ،والسلوك واألخالق والعقيدة الشريعة يف دخلت قد الصحابية البشرية التشريعات بعض أن املسلمون
 أنه إال مفصل، لبحث حيتاج كبري موضوع وهذا اإلسالم، تشريعات مع تتناىف التشريعات تلك وبعض

 يف الغلو وأن بالشرع، حمكوم هو وإمنا شرعاً فعله يكون أن جيوز ال صحايب كل أن إىل نشري أن هنا يكفي
 .إمهال أو تأويل أو نقصان أو فيه بزيادة التشريع يف خلل إىل أدى قد الصحابة
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 كل عن بعيد ،املدى طويل وحبث حوار، إىل اجةحب متمذهبني أو أحرار باحثني من اجلميعف هذا وعلى

 .العلمي باملنهج وااللتزام لإلسالم االنتماء تدعي اآلراء تلك أن دام ما األخرى؛ لآلراء مصادرة

 !!تقليد ال

 التقليد ألن باالجتهاد؛ والتحلي جانباً، التقليد ترك من فيه بد ال هؤالء من املطلوب املنصف البحث وهذا

 إن وإمنا املذهب، داخل لشيخ شيخ من االنتقال هنا التقليد بترك أقصد وال املسلمني، تفرق أسباب أكرب من

 تقليد من االنتقال أما الدليل، ويتبع يتركها أن فعليها مسألة يف خطأ على برمته مذهبه أن الباحث اكتشف

 انتقاء وإمنا التقليد من خروجاً ليس فهذا ..مالك تقليد إىل أمحد تقليد من أو حجر، ابن تقليد إىل تيمية ابن

 به تقتنع الذي والربهان الدليل عليه دل ما واتباع الفكرة دراسة من فينبع االجتهاد أما تقليد، إىل تقليد من

 االجتهاد باب أن صحيحاً وليس به، تقتنع ال عما مسئولة وليست به تقتنع عما مسئولة نفس وكل النفس،

 ثه،حب على تقدر ال فيما مقلداً وتبقى البحث، بعد عليه تقدر فيما جتتهد فقد يتجزأ، فاالجتهاد أقفل، قد

 ..والعقائد والتفسري واحلديث التاريخ باحثي من للخاصة هو بل للعامة، موجهاً ليس وأمثاله البحث وهذا

 فيها كثر اليت املوضوعات تلك من الصحابة وموضوع والسمني، الغث والباطل، احلق كلها العلوم هذه ويف

 كبرية املوضوع هذا آثار ألن جادة اساتلدر حتتاج اليت املوضوعات من وهو عدم، أو االجتهاد وقلّ التقليد

 يف البحث وكبتت املسلم العقل عاقت اليت الفكرية واالجتاهات السياسية والنظريات العقائد على
 العصر وهذا خاصة، منهم السنة أهل وعند املسلمني عند واالقتصادية واالجتماعية السياسية الدراسات

 حتت من وإخراجها والسنة الكتاب دالئل على االنفتاح إىل املعريف التخندق هذا من اخلروج يتطلب

 .املتخاصمني عباءات

 واملعارضة التقوقع تأثري من مبفازة أنفسهم يظنون وال أيضاً، الشيعة لألخوة دعوة هي الدعوة وهذه

 التقليد نقد على وتركيزي ومسريته، والتاريخ القرآن يف والتدبر العقل عن بعضهم عزلت اليت املستدامة،

 من وأرى السنية، والرموز السنية والنفسيات السين التراث وأعرف  الدار أبناء من ألين السنة أهل عند

 ونصيحة معروف بكل أوىل واألقربون ( واألقربني النفس على هللا والشهادة احلق كلمة قول واجيب

 ديدجت كل عن لةعز اآلخر الشق يف فيها أجد الشيعية املدونات بعض على اطالعي فإن وإال )وصرخة

 ألين الشيعة عن بعموم التحدث يل حيق ال ولكن واملوضوعة، الضعيفة األخبار وأهوال باخلرافات وغبطة

 املذهب وكذلك وناقدوها، وجمددوها أبناؤها هلا أخرى قصة فهو وتطوراته، ومعامله تراثه أكثر أجهل

 كزيدية مثالً املتأخرة فالزيدية نفسه، القلق يف جيعلين تراثهم من القليل على اطالعي فإن  والزيدي اإلباضي



 
 
 

 

١٦ 

 يف أجدها اليت الزيدية املنطلقات من كثرياً أضاعت  -زيدية كوم صح إن – الوزير وابن واألمري الشوكاين
 أقرب اليمن يف احلوثية الفكرية واحلركة( وغريهم واألطروش واهلادي زيد اإلمامك منهم األقدمني مؤلفات

 من اإلباضية ولعل ،)احلديث بأهل املتأثرة املختلطة الزيدية من الكرمي للقرآن وأقرب قدمةاملت الزيدية إىل

 االعتزال ألن مذهبهم، باسم يتسمون ال أفراد اليوم أم إال املعتزلة وكذلك اليوم، انفتاحاً املذاهب أكثر

 .اعتزال من شوب فيه عقل ذي وكل عام، عقالين اجتاه

 بأكثر األخرى املذاهب أنصح أن ميكنين ال أنه إال والتجديد والتدبر للبحث عامة ةفالدعو كله هذا علىو   

 هو السين املذهب ألن السين؛ املذهب وهو الكثري منه لمتوتع عليه نشأت الذي مذهيب أتباع به أنصح مما

 ابن قبضة من ةالسني قولالع بإخراج إنصافه أتباعه على يوجب ما والثراء التنوع من وفيه انتشاراً األوسع

 على وقضوا وحاكم، عامل من ظامل لكل بتعصبهم العظيم املذهب هذا شوهوا الذين السلفية وغالة تيمية

 تكاد ال التاريخ عرب العلوم سائر يف املبدعني أكثر أن حىت مظلمة، عشواء وخبطوها وضللوا وبدعوا التنوع

 أن اإلسالمي العامل يستطيع وال اجلسدية، أو املعنوية والتصفيات االامات حلقته وجد وإذا سنياً، فيهم جتد

 الو العلمي، النادر إىل العلمي غري السائد على جاًوخرو وإنتاجاً حبثاً املقدمة يف لسنةا أهل يكن مل إن يتقدم
 كما التقليد وهذا قائمة، املذهب وعبادة راسخاً التقليد دام ما مثرته؛ يؤيت أن حبث أو حوار ألي ميكن

 غريه من أكثر املسلمني على أثره له سيكون السين التجديد أن إال كافة الطوائف هذه عند هو تأسلف

 .أنفسهم السنة أبناء من اهول والثراء املظلوم والتنوع االنتشار سعة من ذكرها سبق اليت لألسباب

 ال واحد مذهب السنة هلأل ليس ألنه أبداً، ميكن ال للمذهب التعصب إن السنة أهل من مذهبنا أبناء وليعلم
 وتارخيه املذهب هلذا السنة أهل على احملسوبني بعض من اختطاف هناك وإمنا غريهم، وال الصحابة يف

 ابن نتبع أن بالضرورة وليس اهلواء، من خالية قاحلة ضيقة مظلمة كهوف إىل ونقلوه فاختطفوه ورموزه،

 ظل حتت متاح الشرع زاد أن مادام الكهوف، تلك يف حنبل بن أمحد حىت أو الوهاب عبد بن حممد أو تيمية

 ينهوننا كانوا فإذا التقليد، عن ينهوننا كانوا االختطاف أصحاب من العلماء أولئك مث ،الوارفة األشجار

 ا أريد إذا السنة مث قدوة؟ نتخذهم فلماذا كاذبني ينهوننا كانوا وإذا بنصيحتهم؟ نلتزم ال فلماذا صادقني

 آراء لتشمل السنة توسيع الناس بعض يريد أن أما ،ومرحباً وأهالً للجميع متاحة فهي )ص( النيب سنة

 سنة، كلهم الناس مساها وإن سنة ليس فهذا واألهواء التعصبات تلك يف السنة حصر أو العلماء وتعصبات

 األيام، هذه السين السين الصراع موضع هو املوضع وهذا األهواء، وافق ما وليس الدليل وافق ما السنة ألن



 
 
 

 

١٧ 

4Fقبل من كبار سنة علماء اكتشف كما اخللل، بعض يكتشفون السنة أهل أحرار بعض بدأ قدو

 فعملوا ،٤

 – الكثرة هذه فأرادت واملكابرة، والتحريف الكتمان على املتواطئة الكثرة أغضب الذي الذايت النقد على
 دائرة إىل السنة دائرة من الباحثني من الفيهمخم وإخراج السنة بلقب االستبداد  -املاضي يف قلة كانوا الذين

 عن الدفاع يف والغلو باحلقائق االعتراف يف واملكابرة للنصوص بالتنكر إال تتم ال السنة وكأن !البدعة

 منهم واألكثر اجلادة، على ليست هي بالربهان ال بالكثرة حتتج اليت السنة فهذه وأمثاهلم، الطلقاء من الظلمة

 احلقيقة خدمة يف وليستمروا واالامات، األلقاب مهم أال السنة ألحرار ودعويت يه،فق شبح يف مقلد

 القلة لعل بل بطالا، أو الفكرة صحة على الرباهني من ليست والكثرة القلة أن وليعلموا املربهنة، واملعلومة

 الكرمي، القرآن يف وحةممد القلة أن كما مي،الكر القرآن يف مومةمذ الكثرة ألن الفكرة، صحة قرائن من

 حكم عليه جيري عامل الناس فأشقى اجلاهلة، الكثرة حلكم يستسلموا وال ،جاهل كثري من خري عاقل وقليل

 .جاهل

 وتاريخ النبوية السرية( األول صدره يف اإلسالمي بالتاريخ املهتمني من زلت وال كنت ؛ حال أية على

 املصطلحات على للتعرف دفعين االهتمام وهذا )العباسية لدولةا وأوائل األموية والدولة الراشدين اخللفاء

 ،بعد فيما األقوى األثر هلا كان مث واالستخدام النشأة حيث من الفترة بتلك ؤثرةوم مباشرة عالقة هلا اليت
 الصحبة( مصطلح وتفسريه اإلسالمي والتاريخ اإلسالمي الفكر على التأثري ذات املصطلحات أبرز ومن

 .)والصحابة

 :الشائع املصطلح

 التاسع القرن بعد من وخاصة منهم احلديث أهل وخاصة املسلمني علماء من كثري عند الشائع واملصطلح

 وهو 5F٥)املسلمني من لقيه أو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل( أنه الصحايب تعريف يف اهلجري

                                                           
اجلعد الرب والنسائي وعبد الرزاق الصنعاين ومنصور بن املعتمر واحلكم بن عتيبة ومسعر بن كدام وابن عقدة واحلاكم وعبيد اهللا بن موسى وابن  ن عبدكاب ٤

صحابة فكيف وعبد الغفار بن القاسم وغريهم كثري ، بل من الصحابة سبعون بدرياً على األقل وقد مت تضعيف بعضهم وإمهال البعض اآلخر هذا وهم 
 !.بغريهم؟

، وكأن هذا التعريف يلزم املتقدمني واملتأخرين، )مؤمناً ومات على اإلسالم) ص(كل من لقي النيب ( واملتأخرون يرددون تعريف ابن حجر العسقالين  ٥
حىت ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل  (وهذا غري صحيح، فقد كانوا يطلقون الصحايب على املؤمن واملنافق، الرب والفاجر، ومن ذلك احلديث املشهور 

اخل، وقول عمر يف قصة احلجاب )..لرجلني مقفيني من أصحابه( ، واحلديث اآلخر )يف أصحايب اثنا عشر منافقاً( واحلديث اآلخر يف صحيح مسلم ) أصحابه
) صحايب( وستأيت تفصيالً، فاستخدام كلمة .. و فجاراً، وهكذا، وهؤالء الداخلون كلهم من الصحابة أبراراً كانوا أ)فإن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر( 

من حيث اإلطالق ) الصحبة(هلا مستويات، فقد يكون استخداماً شرعياً وقد يكون استخداماً لغوياً أو عرفياً، وهذا سيأيت تفصيله، إال أن الشيء املؤكد أن 
مل يكن موجوداً عند الصحابة أنفسهم، ) الصحابة( الفسق والظلم، وهذه القداسة ملصطلح العام مل تكن عاصمة من النفاق والردة فضالً عما دون ذلك من 

أتى أهل السنة ووضعوا ) أهل البيت(وإمنا أتى من باب وضع شرعية مقابلة للشرعية اليت وضعها الشيعة يف حق أهل البيت، فمثلما وضع الشيعة شرعية 



 
 
 

 

١٨ 

 السرية لتاريخ املسلمني قراءة على سيئ أثر له كان التجوز وهذا الكثري، الشيء التجوز من فيه مصطلح

 من أصبح الصحايب وأن سيما ال وعقائد، وأحكام أحاديث من شاع وما األول القرن وتاريخ النبوية

 للرؤية اإلهلي اإلسالم إخضاع ومت املسلمني،  من كثري عند )النبوية السنة من أي ( التشريع مصادر

 ما والصالحيات املصاحل من هلا يتيح البشري الفكر هذا كان اليت السلطة لبفع املتغلبة البشرية واالجتهادات

 .اإلهلي اإلسالم هلا يتيح ال

 والسياسي واألخالقي واحلديثي الفقهي اجلانب على أثر هلا كان ورجاله للتاريخ السيئة القراءة فهذه إذن

 ،والفاجر الرب على )الصحبة( طلحمص تعميم نتيجة اجلوانب هذه يف كثرية أمور فاختلطت املسلمني، عند
 اليت العامة الصحبة وبني النبوية، والسنة الكرمي القرآن عليها أثىن اليت الصحبة مصطلح بني الكبري التباين مع

 فيها تأثر ال شكلية صحبة كانت ولو الصحبة جمرد على لغوياً إطالقها كان وإمنا مديح وال ثناء فيها ليس

 .اإلسالم ونصرة الدين ثبتت يف أثر وال )ص( بالنيب

 :اخلاصة الشرعية الصحبة

 أخرجته من باستثناء أيضاً األغلب حيث من ( واألنصار املهاجرين يف إال إطالقها يصح ال الشرعية الصحبة

 وحلفائهم مواليهم من حكمهم يف من واألنصار املهاجرين يف يدخلو )السرية سوء أو النصوص

 األعراب أما ،املسلمني من اهلجرة قبل مكة يف تويف من وهكذا احلبشة ومهاجرة ذلك وحنو واملستضعفني

 صحبة صحابة كانوا وإن الشرعية الناحية من صحابة فليسوا وغريهم، والوفود )مكة فتح مسلمو( والطلقاء

 جيوز ال أنه كما واحداً حكماً عليهم احلكم يعين ال وهذا – والشكلية والعامة اللغوية الناحية من عامة

 الصحبة أصحاب أعين ( حقهم يف ترد فلم هذا وعلى -واحداً حكماً واألنصار املهاجرين على حلكما

 اهللا صلى" النيب مع كانوا من على الثناء من بكثري أتت اليت النبوية واألحاديث الكرمية اآليات تلك )العامة

  .سيأيت كما حكمهم يف ومن واألنصار املهاجرين على أو "وسلم وآله عليه

 املسلمني من "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لقي من كل على ومنـزلتها الصحبة فضل تعميم إن حقاً

 اإلسالمية الفرق من كثري بني كبري اختالف إىل وأدت وسياسية، وسلوكية وعقدية فكرية أضرار إىل أدى

                                                                                                                                                                                                 
، وتصارعت الشرعيتان وضاع الكتاب، )إن الصحابة يرون كذا( قابلهم أهل السنة بالقول .. لبيت يرون كذا ، فإذا قال الشيعة أن أهل ا)الصحابة( شرعية 

أما الصحابة فهم عشرات األلوف ، املرتدون منهم   -إن سلمت الراويات –مع الفارق يف كون أهل البيت قلة قليلة صاحلة  تستطيع فهم من يقلدها 
الحتجاج هنا بالصحابة على ما جرى بينهم من اختالف وتغالب ااألجالف أكثر من أهل بدر والرضوان والصاحلني، فوالظاملون والطلقاء واألعراب و

ليس فيه ذلك وتنافس وحماربة وتفسيق متبادل أمر غريب ودليل على احلرج الشديد من احتجاج الشيعة بزمرة قليلة من الفضالء، فاالحتجاج والتقليد هنا 
 .  احلرج والعنت



 
 
 

 

١٩ 

 الشيعة بعضك أخرى فرق تعميم إىل املديح يف التعميم هذا أدى إذ هذا، يومنا إىل بينها االختالف زال وال

  .قالئل أفراداً عندهم الناجون وأصبح الذم يف أخرى لنصوص

 

 :صحبتني بني التفريق أمهية

 اإلسالم به وانتفع صحب من بني نفرق أن علينا جيب والفضل الثناء حمل هي اليت الصحبة مفهوم ولتحديد

 بدل ومن استقام من بني  كبري فرق هناك ة،الدول كنف يف لبالدخو هو لينتفع صحب ومن األكرم، ونبيه

 ،اللغوية واملصطلحات العرفية واملصطلحات الشرعية املصطلحات بني أيضاً التفريق جيب ولذا  اخل.. وغري،
 إىل نسيء ال وحىت واألجيال، والدين التاريخ حماكمة من – املصطلح ذا - والظلمة الفساق حيتمي ال حىت

 ترك بالصحبة وصف من بعض ألنو  واملنافقني، والظلمة الفسقة صحبته إىل فنضي بأن )ص( اهللا رسول

 حياكمونا أن وأشياعه هو يستطيع فإنه بالشرع حناكمه مل فإذا والعقائد والفكر الدين على سيئة آثاراً

 مبا الشريعة يف واإلدغال الدين تبديل يستطيعون أم ذلك من وأخطر !اليوم حاصل هو كما !باملذهب

 على نقول وأن والفحشاء بالسوء يأمر إسالمنا أن للناس فيظهر الدين، باسم والعدل احلق وحيارب ادها،يض

 هم جادا، عن الشريعة حرف يف وأدواته إبليس أعوان هم الكبار املكر وأهل الظلمة ألن تعلم، ال ما اهللا

 نقد، أي من حممياً يبقى هؤالء من لواحدا أن الغريب و التاريخ، عرب الزور وأقالم األثرة وأنصار الظلم محاة

 اإلسالم استيالء إىل أدى خلل وهذا نقد، أي من ومصونة حممية وتشريعاته وسياساته نظرياته تبقى كما

 للمسلم فيبدو اإلسالم تشويه إىل أدى التاريخ عرب بالشرعي اللعب هذا و ،الشرعي اإلسالم على البشري

 إىل يؤدي الدين على كبري ضرر وهذا الظاملني، خدمة من صغري ادمخ -اإلسالم أعين – وكأنه والكافر

 يف حرية جيد ال الدفاع هذا ألن الشرعي، عن الشرعي الدفاع فرص وتقليل عنه، والصدوف فيه التشكيك
 أن يظن أصبح املسلمني بعض إن بل احلقوق، وانتهاك واألثرة املظامل شرع ومن والدين السنة بدل من نقد

 مر على واكان الظلمة أؤلئك أتباع كون من أتى الظن وهذا احلقوق، وهضم والكراهية للكبت ويدع الدين

 إىل الزمن مع أدى وهذا خملص، كل نقد من ومحايتهم اأصحاو املظامل هذه محاية يف نشطني يخالتار

 والنقد والتفكري تعبريال حرية على وفكره قبضته وأحكم والدنيا، الدين على الظامل العلمي التيار هذا استيالء

 هذا وعلى ترون، كما وعسكرياً وسياسياً فكرياً اإلسالمية احلضارة ازمت أن النتيجة كانتف واإلبداع،

 إال هذا يتم ولن احلضاري، التحدي مستوى يف تكون أن على والواسعة القوية اجلادة املراجعة من بد ال

 . واالقتصادية والفكرية السياسية مبستوياته احلضاري السفول من احلد هذا إىل وصولنا ألسباب مبراجعة
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 اللفظي واملشترك ااز لدخول نظراً دائرة أوسع اللغة إن : ونقول )الصحبة ( مصطلح إىل نعود هذا وعلى 

 تعارف فما الناس عرف إليه يضاف أن اللغوية احلقيقة جانب إىل فيه يشترط إذ العرف دائرة تأيت مث فيها

 اللغوية احلقيقة يتضمن والعرف عرفاً صاحب فهو هأصحاب من أو فالن صاحب فالن :قوهلم من عليه الناس

 أكثر األو الشرع، دائرة يف الكالم عند احلجة هي ألا ؛الشرعية احلقيقة هي الدوائر خصأ مث الشرعية، ال

 على حتكم ال واللغة ة،اللغ على إال حيكم ال والعرف واللغة، العرف على حيكم فالشرع ولذلك ،ختصيصاً

 الكرمي القرآن يف الصحبة مفهوم استعراض سنحاول ولذا وااز، احلقيقة فيها وإمنا لعرفا على وال الشرع

 مفهوم من نعلمها أن نريد اليت بالنتيجة لنخرج واللغة، العرف يف مث املتقدمني، لماءالع وعند النبوية والسنة

 ).الصحبة(

 العقائد يسمى ما أو اإلسالمي الفكر على املصطلح هذا تأثري عن أخرى دراسة إىل حيتاج املوضوع أن مع

 االختالف تعميق يف األثر من التحول هلذا وما العصور عرب وتبدله الصحبة مفهوم حتول بدايات يف والبحث

 والفقهي الشرعي كاحلقل احلقول، بعض نبحث أن ويكفينا يطول قد املوضوع هذا لكن ،املسلمني بني

 املصطلحات لتبدل املراقبني أبرز هو الذي التارخيي كاحلقل احلقول، بقية استيفاء إىل املستقبل يف تقودنال

 .لسياق سياق من بل  آلخر، فقيه ومن لزمن، زمن من وتغريها

 

 :الصحابة معجم

 معجم( عنوانب الحق جملد يف تطبيقي عمل الد هذا يف سطناهاب اليت النظرية أو النظري العمل اهذ وسيتبع

 يف ومن واألنصار املهاجرين من الشرعية الصحبة أصحاب الصحابة كل تراجم فيه نثبت )الصحابة
 فليس احلديبية بعد إال إسالمه جتد ال صحايب كل : الكرمي للقاريء أقول الد ذلك يظهر وحىت ،حكمهم

 حيث من وهذا بدراًُ، شهد ولو منهم فليس سريته ساءت صحايب وكل الشرعية، الصحبة أصحاب من

 لىع جيمعون فهم وإال فقط، واملذهبية اخلصومة باب من النظرية يف يكابرون أم إال معروف، السين الواقع

 املزايدات كل يبطل وهذا ،7F٧)منافق( أنه على جيمعون أنفسهم وهم 6F٦)بدري ( األنصاري قشري بن معتب أن

 بدر أهل عن والدافع الصحابة عن الدفاع يف جادين اكانو فلو الطلقاء، عن الدفاع يف يزايدوا اليت

                                                           
 ).وقد أفردته بترمجة( ذكره يف أهل بدر كل من ترمجه من أصحاب املغازي والسري والتراجم   ٦
وكذا االام موجود يف كتب الوهابية العقدية مثل تيسري العزيز احلميد للشيخ ) ٢٣٨انظر الصارم املسلول ص ( قال ابن تيمية هو معدود يف املنافقني  ٧

، مع أن أتباع ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب هم من أشد املدافعني عن ظلمة الطلقاء واملبدعني )٥٠٨ص ( د الوهاب سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عب
 !للمسلمني بسبب الطلقاء حبجة أم صحابة، فليربئوا البدريني أوالً حىت نقتنع بأن دفاعهم عن الطلقاء إمنا هو حمبة لرسول اهللا
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 النار إىل والدعوة البغي من معاوية تربئة يف املتواترة النصوص يعاندوا أن من بدالً النفاق من برؤوهمو

 عن النفاق صدور من أفحش فليست كمعاوية الطلقاء أحد من صدرت إذا اجلرائم فهذه السنن، وتبديل

 على أمجعوا املتحمسني هؤالء إن نقول وإمنا نتهمه، وال قشري بن معتب نربيء ال هنا وحنن البدريني، أحد

 التربع هلم جيوز فال -نظريتهم حسب – الفج التناقض هذا وعلى !ونفاقه بدريته على بل !ونفاقه صحبته

 وعمر بكر أيب عن الدفاع يف الزجمرة هلم حيق ال بل ،والسياسة العقائد اعصن من وأمثاله معاوية عن بالدفاع

 وبطل يرددون، الذي احلديث ذلك وضاع !بالنفاق بدر أهل بعض باام نظريتهم أبطلوا قد أم مادام

 .حتقيق كل عن به ومشخوا األمم به كفروا الذي التعميم ذلك

  

 حىت البحث هذا إثراء يف وشاركوا وامللحوظات اإلضافات ببعض أبلغوين الذين األخوة كل أشكر :وأخرياً

(الكتاب هذا يف دورهص
8F

 بعيدة منصفة قراءة البحث هذا يقرأوا أن  األخوة لكل موصول الرجاء أن كما )٨

 اإلضافات وإرسال واإلضافة بالنقد الفكرة إثراء مع املضمون فهم من قريبة التحامل أو ااملة عن

 .الكتاب آخر املبني العنوان على وامللحوظات

 يبصر ال الذي التيار ذلك من الكتاب هذا على الرد يف صدرت تبالك بعض أن إىل أشري أن أحب كما

 يف األموي التيار نشط وقد الرزاق، عبد الدكتور وابنه العباد بن احملسن عبد كالشيخ حجة، يتدبر وال دليالً
 وزارة من منعها بعد السعودي اتمع داخل كتيب نشر يف الفضل هلم وكان !باان وتوزيعه ماكتباه نشر

 ينشرون، ما على يردون مث !جانب من وينشرون جانب من مينعون فهم !أيضاً هؤالء من بتحريض إلعالما

 وال ابنه وال هو يزد ومل  األغبياء، ألسنة مفترشة أقواهلم وتبقى  األذكياء، عقول يف ينشرونه ما فيعلق

 وإلقاء الطلقاء ظلمة عن ةواملنافح النصب من !العلمي باجلهل املتلبسة آراءهم نشروا أن على مقلدوه

 – السلفي الشلل ( :األول كتابني يف غريه وعلى عليه الرد يف توسعت وقد كالعادة، املخالف على الشتائم
 على بالردود نفسي أشغل أن أريد ال أين معو ،9F٩)أيضاً يكتمل مل – احلنابلة دجاجلة ( :واآلخر )يكتمل مل

                                                           
والدكتور عبد اهللا احلامد ) إضافات  وتصحيحات لغوية( وىل بعض األمساء، منهم زميلي األستاذ ماجد احلجيالن كنت قد خصصت يف الطبعة األ )٨(

أما يف هذه الطبعة فهم كثري، لذلك أكتفي بالدعاء .. والشيخ عبد الرمحن احلكمي واألخ عبد اهللا بن جباد العتييب، والسيد عبد اهللا حممد إمساعيل  وغريهم 
، وأزجي هلم كل شكر، ألن سرد أمسائهم يطول، وأبقي الشكر ألصحاب الدراسات املعاصرة الذين استفدت من أحباثهم يف هذا املوضوع هلم بكل خري

اب يف حتقيقه لكت( والدكتور عمر األشقر ) خمالفة الصحايب( والدكتور عبد الكرمي النملة يف كتابه ) أصحاب حممد(كالدكتورة حياة عمامو يف رسالتها عن 
 .وغريهم) منيف الرتبة: العالئي 

حملسن العباد وهذا خمصص يف بعض احلنابلة الدجاجلة وليس كل احلنابلة، وهذا الوصف القاسي إمنا هو رد للسيئة مبثلها، فهؤالء الدجاجلة كالشيخ عبد ا ٩
ويل كتاب يف الرد عليه ما أخر طباعته إال ( وناصر الفهد ) املطاعاألمحق ( وسليمان اخلراشي ) املزور أصله( وعبد العزيز الراجحي ) الشيخ العجوز( البدر 



 
 
 

 

٢٢ 

 اغتر ممن اهلداية هلم اهللا شاء من لقلوب إصالح فيه ونصبه عصبهوت جهله وبيان عليه الرد أن إال  هؤالء،

 أن أتوقع فال ،األمور أصعب من السائد الرأي عبادة من التخلص أن مع !العلم على دليالً وظنها مبناصبه

 فلن - الكثرة وهم -العمي البكم الصم أما الفهم، يف عقله وظّف من إال يهتدي ال ألنه الكثري، يهتدي

 مل ومن ،وأدبارهم وجوههم يضربون املالئكة جاءت لو حىتو ،بيوم يف األنبياء زارهم لو حىت يهتدوا
 وما )٨٠( مدبِرِين ولَّوا إِذَا الدعاَء الصم تسمع ولَا الْموتى تسمع لَا إِنك( نور من له فما نوراً له اهللا جيعل

تي أَناديِ بِهمالْع نع هِملَالَتإِنْ ض عمسإِلَّا ت نم نمؤا يناتبَِآي مونَ فَهملسهللا واحلمد /])النمل[  )٨١( م 
 ومن واألنصار املهاجرين عن اهللا ورضي الطيبني وآله اهللا عبد بن حممد على والسالم والصالة العاملني رب

 .بإحسان تبعهم

 :كتب

 املالكي فرحان بن حسن

 م٢٠٠٠ /١ /١٣ / هـ٧/١٠/١٤٢٠ الرياض، 

 : البحث حتديث ومت

 )الرياض – طويق حي (  م٢٠١٠ عام من اخلامس والشهر / هـ١٤٣١ عام من  ٥-٤ شهري يف

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                 
، )الواعظ الكاذب، وهو غري سلمان العودة( وسليمان العودة ) املغرور على ال شيء، وقد طبع( وسليمان العلوان )! لكون الفهد يف السجن بتهمة احلرابة

، وصاحل )طاعته للتيار ملا رد علي الوهو أكثرهم ذيباً وعقالً ولو( خ ناصر العقل والشي) وهذا باحث يف احلديث أحترمه رغم غلوه( وربيع مدخلي 
مل يبقوا شتيمة وال مة إال وقالوها يف حقي وحق   -باستثناء الشيخ ناصر العقل –وتلك الشلة وأضعافها من الغالة الدجالني )  اخلصم اللدود( الفوزان 

:  وإن كان األوىل العفو واإلصالح، قال تعاىل! ن املذهب، وعلى هذا فال بأس من رد سيئام الكاذبة بسيئة صادقةغريي ممن هلم عقول وضمائر وال يعبدو
ة املعاصرون هلم من سبقهم إىل هذا الدجل وهؤالء الدجاجل]) ٤٠/الشورى[فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب الظَّالمني  وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها(

أن اهللا على هيئة شاب أمرد جعد قطط، وزعم بعضهم أن اهللا خملوق من عرق اخليل،  : يف حق اهللا فضالً عن عباد اهللا، حىت زعم بعض سلفهم من الدجالني 
اهللا فكيف حبق رسوله وحق الصاحلني من األمة، أما حنن  فال وزعم آخرون أن اهللا حيب الظاملني ويرضى عن الفاسقني، فهذا وأضعافه من دجلهم يف حق 

ي لنا من اضطهاد أو تشنيع نرى أنفسنا يف منزلة الصاحلني حىت نقول إننا ابتلينا ؤالء كابتالء الصاحلني م، وإمنا نقول إمنا أصابنا بعض ذنوبنا، وكل ما جير
 . أن يعظم لنا فيه األجر، ويقبل منا هذا اليسري من الصرب والثبات وتقدمي اهللا ورسوله على ما سوامهاأو تضافر من الغوغاء ؛ فإمنا هو ابتالء يسري نسأل اهللا



 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                          

 
 
 

 
 

    

 :الفصل األول
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 :املبحث األول

 

  

 للغة والعرف واالصطالحا يف صحبةمفهوم ال
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10Fمفهوم الصحبة يف اللغة: أوالً

* 

 

 على جمازاً اللغة حيث من الصحبة تطلق قد ولكن واملعاشرة، واملخالطة املالزمة تعين لغةً الصحبة أن األصل

 يلسب على إما لغوياً، جائز هذا وكل ذلك، وحنو والشامت واملقاتل العدو على تطلق إا بل يالزم، مل من

 .ما شيء يف لالشتراك أو ما صفة يف للتشابه أو ااز

 عليه يطلق ما أو ما حالة أو ما صفة يف االشتراك جمرد أوسعها كثرية مستويات على اللغة يف الصحبة مفهوم

 من الصحبة معاين ألصق أن ريب وال خصومة أو عداوة العالقة كانت ولو )العالقة جمال( الرياضي التعبري يف

 .واملخالطة املالزمة هي لغةال حيث

 ماشاه أو عاشره، أو خالطه، أو الزمه، أنه يعىن فالناً؛ صاحب فالناً إن تقول عندما أنه اللغة يف فاألصل إذن

 إال الصحبة يطلق ال العرف إذ سيأيت، كما العرف خبالف الصحبة، من قليالً قدراً كان ولو هذا، حنو أو

 فيه يدخل وال اللغة، من أخص فالعرف لفالن، صاحب فالن يقال أن يصح حبيث املالزمة، طول على

 .ااز

 )صاحب( إطالق أيضاً جتيز كما قليلة، الصحبة كانت ولو )صحب( من )صاحب( اشتقاق جتيز فاللغة 
 صواحب أننت( :لزوجاته "وسلم وآله عليه اهللا صلى" قوله ذلك ومن جمازاً، يصاحب مل من على

 قوله ذلك ومن املصحوب، مع )ملة أو( ،اعتقاداً يتفق ال من على الصاحب طالقإ لغة وجيوز ،)11F١٠()يوسف

 وآله عليه اهللا صلى" النيب اُهللا جعل وقد للكفار، موجه هنا فاخلطاب ،))12F١١ مبجنون صاحبكم وما :تعاىل

 .فقط اازي اللغوي باملعىن صاحبهم، "وسلم

13Fالسفينة أصحابو فأجنيناه :تعاىل كقوله للميت احلي صحبة إطالق لغة وجيوز

 :تعاىل قوله كذلك ،١٢
..الرس أصحاب  )

14F

١٣(، األيكة أصحاب..      )
15F

 .اللغة حتتمله هذا كل )١٤

                                                           
اللغة قدمت مفهوم الصحبة يف اللغة والعرف واالصطالح جرياً على العادة وإال فاألوىل أن نقدم مفهوم الصحبة يف النصوص الشرعية مث نذكر أهل * 

للسبب السابق إضافة إىل أنين أريد مناقشة تلك االستدالالت اللغوية واالصطالحية حىت خنلص لألدلة الشرعية وحنن على يقني  واالصطالح، لكن التقدم كان
 .أن اللغة واالصطالح فيهما من اخلصوص والعموم ما ال مينع من حتديد الصحبة الشرعية وفصلها عن الصحبة العامة

 .كتاب األذان -صحيح البخاري )١٠(
 .٢٢:ة التكويرسور )١١(
 .١٥:سورة العنكبوت )١٢(
 .٣٨:سورة الفرقان )١٣(



 
 
 

 

٢٦ 

 أكفرت حياوره وهو لصاحبه قال إذ :تعاىل كقوله والعكس للمؤمن الكافر صحبة إطالق لغة جيوز كما

(      ..رجالً سواك مث نطفة من مث تراب من خلقك بالذي
16F

 وعلى كافر، إىل املؤمن صحبة إضافة فهنا )١٥

 اللغوية الناحية من فهي ذما تفيد ال كما الناس من كثري يظن كما دائماً مدحاً )صاحب( كلمة تفيد فال هذا

 .سيئة صحبة تكون فقد حسنة صحبة الصحبة تكون وقد حمايدة كلمة

 كما ؛ املدح على مقصورة الصحبة تفليس الصحبة، سيئ وفالن الصحبة، حسن فالن تقول أن لغة فيجوز

 17Fنفراً وأعز ماال منك أكثر أنا حياوره وهو لصاحبه فقال ... :تعاىل قوله يف

١٦،  

 املسلمان التقى إذا( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" :كقوله اللدود، العدو على الصاحب إطالق لغة وجيوز

 على حريصا كان إنه( :قال املقتول؟ بال فما القاتل هذا :سألوه فلما ،)النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهما

 .)18F١٧()صاحبه قتل

اً مع وصول اخلالف إىل السيف والقتال، لكن اللغة حتتمل هذا لالشتراك أصحابفنلحظ أنه مسى املتقاتلني 
يف أمر ما، وعلى هذا فال حجة ملن اعتمد على مطلق اللغة يف إثبات شرعية صحبة من مل يكن صاحبا 

 .عية كما سيأيتصحبة شر

 عصا أحدكم وجد إذا(.. :احلديث يف كقوله صاحبه، يعرفه مل من على الصاحب إطالق لغة وجيوز

 .)19F١٨( )عليه فلريددها صاحبه

 وآله عليه اهللا صلى( قوله يف كما ؛"وسلم وآله عليه اهللا صلى" للنيب املنافقني بصحبة القول لغة وجيوز

 أىب بن اهللا عبد املنافق قصة يف أيضاً بذلك التصريح جاء وكما .".منافقاً عشر اثين أصحايب يف" )وسلم

 النيب يقبل فلم أيب، بن اهللا عبد يقتل أن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب من الصحابة بعض طلب عندما

  .)20F١٩( )هأصحاب يقتل حممدا أن الناس يتحدث ال حىت( :وهو السبب هلم وذكر ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 وإمنا شرعية، صحبة ليست صحبته لكن ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب من أيب بن اهللا بدفع

 وهكذا واتباع، إميان هناك يكن مل لو حىت التصاحب، جمرد يف لالشتراك اللغة مطلق مرجعها صحبة

                                                                                                                                                                                                 
 .١٤: سورة ق )١٤(
 .٣٧:سورة الكهف )١٥(
 .٣٤: سورة الكهف )١٦(
 .كتاب اإلميان -صحيح البخاري )١٧(
 .١٧٢٦١ -حديث رقم -مسند أمحد )١٨(
 .كتاب تفسري القرآن، أما احلديث األول فهو يف صحيح مسلم وسيأيت -صحيح البخاري )١٩(



 
 
 

 

٢٧ 

 عليه اهللا صلى" النيب لقي من كل( صحبة أثبت من عمدة اللغة أن مع جداً، واسعة اللغة حيث من فالصحبة

 ).املسلمني من رآه أو "وسلم وآله

 خترجهم ال اللغة أن مع ؛!فتأمل باللغة ال بالشرع الصحبة من والكفار املنافقني فأخرجوا تناقضوا ولكنهم

 وصحبت املنافق فالناً وصحبت كذا، بلدة إىل كذا بلدة من الكافر فالناً صحبت أقول أن لغة جيوز ألنه

 اهللا صلى" النيب صحبة من واليهودي واملنافق الكافر صحبة أخرجوا هؤالء ولكن وهكذا، اليهودي فالناً

  ،)الشرعية الصحبة( للمدح املستحقة الصحبة يريدون ألم ؛"وسلم وآله عليه

 )الفقهاء( األصوليني مجهور على ننكر فلماذا الصحبة معىن حيدد الذي هو اللغة ال الشرع كان وإذا
 أدلة أن خصوصاً أيضاً؟ بالشرع املسلمني "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من ضبع صحبة إخراجهم

 .وأصرح أقوى األصوليني هؤالء

 يف املعاصرين وغري واملنافقني الكفار تدخل أيضاً فاللغة باللغة حمتجني الصحبة يف املتوسعون كان فإن
 أيضاً، آخرين أناس إخراج يف بالشرع حيتج فغريهم هؤالء إخراج يف بالشرع حمتجني كانوا وإن الصحبة،

 الصحبة يف املسلمني غري إدخال من سبق كما شديد حرج يف أوقعهم قد فقط باللغة احتجاجهم أن فتبني

 صحابة يف هؤالء إدخال -اللغة حيث من- فيلزمهم هذا كل حتتمل فاللغة باإلسالم، املتسمني عن فضالً

 .به يقرون ال ما وهذا ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب

 .بالشرع والكفار املنافقني خنرج لكننا :قالوا وإن

 املسلمني وخترج الراجح على الصحبة من احلديبية بعد أسلموا الذين خترج أيضاً الشرعية النصوص :هلم قيل

 عند ا االحتجاج تتركوا أو التعريف، يف مطلقاً باللغة حتتجوا أن فإما وأصرح، أوضح بأدلة مكة فتح بعد

 عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل على الصحبة إطالق يف فاملتوسعون إذن الشرعية، للنصوص معارضتها

 .الشرعية بالنصوص االحتجاج ترك يف لنا عذر ال لكن اللغة، مبطلق التعلق يف معذورين ليسوا "وسلم وآله

 ميكننا الدعاء من بقليل ألنه الشهادتني؛ بعد اإلسالم أركان علينا وجبت ملا الشرع دون باللغة احتججنا ولو

 أن نستطيع التصديق من بقليل فإنه اإلميان وهكذا ؛ الدعاء تعين اللغة يف الصالة ألن صلينا؛ قد إننا نقول أن

  .التصديق يعين لغة اإلميان ألن مؤمنون؛ إننا :نقول

 - ألم التصديق؛ بأنه لإلميان تعريفهم احلنفية على ينكرون واحلنابلة السلفيني غالة من األخوة أن والغريب
 اخلطأ يف هنا يقعون بينما حده، ومعرفة اإلميان بيان يف الشرعية النصوص التعريف ذا أمهلوا -نظرهم يف

 .للصحبة املخصصة الشرعية األدلة ويغفلون الصحبة تعريف يف اللغة مطلق على يعتمدون عندما نفسه



 
 
 

 

٢٨ 

 واإلشكاالت احملاذير من سبق ملا اللغة؛ وليس الشرعية، الصحبة معىن حتدد اليت هي فالنصوص إذن

 يف وحدها اللغة على اعتمدنا إن الصحابة مجلة يف واملنافقني الكفار دخول أبرزها ومن احملرجة واإللزامات
 .والصحبة الصحايب تعريف

 داللة أفضل وحنوها واالقتداء ءواالحتذا واحلب واالنقياد االتفاق ألفاظ جند اللغوية الناحية من أنه إىل إضافة

 املعاين لتعدد القابل أو املعىن، واسع )الصحبة( لفظ بعكس وحتديده داللتها لوضوح الصحبة لفظ من

 .واختالفها

 



 
 
 

 

٢٩ 

21Fمفهوم الصحبة يف العرف: ثانياً

* 

 

 .للصحبة الواسع اللغوي املفهوم من أضيق -عليه الناس تعارف ما وهو- العرف يف الصحبة مفهوم

  ك؟أصحاب هم من :وسألناه -اخلاصة عن فضالً - العوام من فرد ألي وجهتت ولو

 ذلك، وحنو وصداقته مبخالطته خيتص ممن الناس بعض لنا سيذكر ولكن رآه أو لقيه من كل لنا يسمي فلن

 )عدل( الفعل من )عادل( الفاعل اسم اشتقاق جتيز اللغة كانت فإذا للصحبة، )العريف( املفهوم هو فهذا إذن
 توسعه قد ما يضيق فالعرف تقدير أقل على العدل عليه غلب من على إال )عادل( كلمة يطلق ال العرف فإن

 .حتتمله أو اللغة

 هذا حتديد يف العريف اجلانب  راعوا قد والصحبة للصحايب تعريفهم يف )الفقهاء( األصوليني أكثر ولعل

 نقل يف وظيفتهم وألن باللغة؛ استئناساً صطلحامل يف توسعوا الذين احلديث أهل من كثري بعكس املفهوم

 .الصحايب تعريف يف مصطلحهم حددت -األسانيد اتصال من - واألخبار األحاديث

 النيب أصحاب من( فالن أو )وسلم عليه اهللا صلى النيب صاحب فالن( :تقول أن عرفاً جيوز فال هذا وعلى

 وخمالطته "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب مبالزمة معروفاً الصاحب ذلك كان إذا إال )وسلم عليه اهللا صلى

 .اإلطالق هذا بعدها يصح مدة

 .اإلطالق لصحة املستلزمة واملخالطة املالزمة عن اردة الصحبة يعترب ال والعرف

 حجة من أضعف تكون احلديث أهل حجة فإن )عليها حيكم أي( اللغة على يقضي العرف أن ومبا

 .األصوليني

 الشارع يقدره مل ما أن وأصوله حنبل بن أمحد مذهب يف القياس أن( ):هـ٧٢٨( تيمية بنا ذكر وقد

 حدده ما منها املسلمون يستخدمها اليت واأللفاظ ،)العرف إىل فيه يرجع فإنه )السنة أو الكرمي القرآن(

 والزكاة ةكالصال الشرع حدده ما ومنها والقمر كالشمس اللغة حددته ما ومنها والنكاح كالبيع العرف

 .صادمها ما وليس النصوص مع اتفق ما هو املعترب والعرف اخل،...واإلميان

                                                           
للجوء يبتعد كثري من الباحثني عن طرق موضوع العرف لصعوبته ولعدم وجود معايري واضحة لضبط العرف وهذا االبتعاد ليس لضعف دليل العرف وإمنا  *

الفرد أن جيدد جيد كان له أثر يف انتشار التقليد واختيار األسهل دائماً فإذا حاول ) اهلروب(الناس إىل الراحة والدعة وخشيتهم من مصاعب األمور، وهذا 
مع من يعطيهم احللول التقليدية السهلة عليهم، كما سيأيت عند ذكرنا أسباب انتشار تعريف ) طلبة العلم(اهلمم ضعيفة، ولذلك متيل اجلماهري ممن يسمون 

 .أهل احلديث املتأخرين للصحبة



 
 
 

 

٣٠ 

 أو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من على الصحبة نطلق أن لنا جييز ال العرف أن :هنا فاخلالصة إذن

 مالزمة طول )فاًعر( يستلزم )وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب صاحب فالن( :فقولنا املسلمني من لقيه

 .لغة هذا جاز وإن العرف خالف فقد املصاحبة يطل مل من على هذا أطلق ومن وخمالطة،



 
 
 

 

٣١ 

 مفهوم الصحبة يف االصطالح: ثالثاً

 

 .اخل…)أصوليني( فقهاء أو حمدثني كانوا سواًء املسلمني علماء عليه اصطلح ما هنا باالصطالح املقصود

 فما اختلفوا وإذا !اختلفوا؟ أم أم للصحبة حمدد تعريف على املتقدمون العلماء اتفق هل  نتساءل هنا فنحن

 أن مع فقط، السين املذهب يف إال هنا نبحث ال أننا رغم فيه؟ احلق وما طبيعته؟ وما االختالف هذا درجة

 ريكث عن يغين قد السين املذهب داخل الثراء أن إال اإلسالمية املذاهب مجيع يف املصطلح حبث هو األكمل
 قوالً فيختارون واسعاً يضيقون الذين املنتسبني يف البالء ولكن األخرى، املذاهب يف والتفتيش البحث من

 والتضليل بالتبديع عليه الناس يأطروا أن حياولون مث العلماء لبعض ورمبا السنية املذاهب لبعض واحداً

 واملايل والتعليمي السياسي الدعم ببسب كاجلنازة أربع على يسري اجلهل هذا لكن جهل، وهذا والتشكيك،

  .السائرين كل اجلنازة هذه تسبق فلذلك الفكر، هلذا السلطات من

 

 :االصطالحية املذاهب

 واحد مذهب هناك وليس والصحايب، الصاحب تعريف يف سنية مذاهب سبعة هناك االصطالح حيث من

 النملة الكرمي عبد الدكتور دراسة هي ضتهااستعر دراسة أفضل ولعل العامة، بني يشيعوا أن هؤالء يريد كما

 اللقيا مبجرد يكتفون ال الذين )الفقهاء( األصوليني تعريف إىل مال وقد )الصحايب خمالفة( كتابه يف

 !السبعة من مذاهب ستة وهم والسماع،

 :رئيسني مذهبني إىل املذاهب هذه وإرجاع رد وميكن 

 

 : املذهب األول يف تعريف الصحبة

وهذا املذهب فيه عدة (ه الرؤية وال اللقيا كافيتني إلثبات صحبة الصحايب أصحابب ال يرى هذا املذه
 ).مذاهب يف بيان حد الصحبة



 
 
 

 

٣٢ 

(يكتفي مبجرد الرؤية أو اللقيا يف إثبات صحبة الصحايب:  املذهب الثاين يف تعريف الصحبة
22F

٢٠(. 

 )انظر تفصيل أقوال املذهبني يف املالحق( 

 :االصطالح يف اخلالصة

إذن فالعلماء من حمدثني وفقهاء خمتلفون يف حتديد التعريف اجلامع املانع للصحايب وإن كان أكثرهم ال 
يعترب الرؤية واللقيا دليالً على الصحبة الشرعية وإن اعتربها كثري منهم دليالً على ثبوت الصحبة اليت 

أن أكثرهم يستثين من ساءت سريته ، كما " صلى اهللا عليه وآله وسلم"يصح ا نقل األحاديث عن النيب 
 .وخيرجه من الصحبة باملعىن الشرعي

 الصحابة وآثار النبوية والسنة الكرمي القرآن يف الصحبة مفهوم حبث بعد األمر هذا يف إليه توصلت والذي

  .مفصالً سيأيت كما حكمهم يف ومن واألنصار باملهاجرين خاصة الشرعية الصحبة أن :والتابعني

 معرفة وظيفته خاصاً اصطالحاً منه اهلدف كان إذا احملدثني تعريف ننكر ال أننا هنا عليه التنبيه يينبغ ومما

 من يكن مل ولو صحايب، فالن :نقول أن لنا جيوز األسانيد ندرس عندما فنحن عدمه، من اإلسناد اتصال

 أكثر ولعل حملددة،ا وظيفته له خاص، اصطالح هذا أن القارئ يعلم أن بشرط شرعية، صحبة الصحابة

 أثبتوا من صحبة نفوا الذين فهم وإال هذا معرفة إال الصحايب تعريفهم من يريدوا مل فهم هذا، على احملدثني

 واحلكم وبسر عقبة بن الوليد أمثال مظامل ذموا الذين وهم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" للنيب ورؤيته لقياه

 .لنا ورووها وأمثاهلم

 حمقون واألصوليون واللقيا، الرؤية حول الدائرة وظيفتهم حسب الصحايب تعريف يف ونحمق هنا فاحملدثون

  .واالختصاص والفضل العلم حول ائرةالد وظيفتهم مع املتفق تعريفهم يف

 الثاين التعريف خبصائص األول التعريف أخذوا الذين هم االعتقاد يف واانني للصواب اانبني ولكن

 نقد من الباحثني به ليمنعوا القبلة أهل من "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى دفر كل على وأنـزلوه

 .املسلمني عند والسياسي الفكري التاريخ على السليب وأثرها هؤالء بعض سرية يف السلبيات

                                                           
وهو مسلم فهو صحايب، وهذا الوضوح " صلى اهللا عليه وآله وسلم"يب وهؤالء حدهم يف تعريف الصحبة واضح ويسري فمن ثبتت رؤيته أو لقياه الن )٢٠(

ها أو والسهولة  والسطحية كان من األسباب املباشرة يف انتشار هذا املذهب فالناس يلجئون لألسهل واأليسر ويبتعدون عن األمور اليت يصعب حسم
عين ضمور البحث العلمي وتطبيقاته عند املسلمني، هذا الضمور هو الذي سبب حتديدها وإن كانت أكثر علمية فانتشار األسهل ال يعين صحته، وإمنا ي

 .إشكاالت علمية يف العصور املتأخرة، وأدى إىل تعميق االختالف والنـزاع بني طوائف املسلمني



 
 
 

 

٣٣ 

 وعللمجم العدالة وهل الصحابة عدالة يف املذاهب أما الصحايب، تعريف يف هي إمنا واملذاهب األقوال وهذه

 للعدالة وسيكون واستقصائها، ذكرها حمل هنا فليس العدالة؟ حد وما فرد؟ لكل أم األفراد؟ ألغلب أم

23Fالعدالة حد بيان يف وليس الصحايب حد بيان يف فهو املبحث هذا أما يتبع، آخر تفصيل

٢١. 

 

 :وأخرياً

 تلك بني واحلاكم ألهما البحث ويبقى واالصطالح والعرف اللغة يف الصحبة ملفهوم عرضاً كان سبق فما

 جيب الذي الفيصل هو املفهوم فهذا وسنة، قرآن من الشرعية النصوص يف الصحبة مفهوم هو االختالفات

 اهللا إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن :تعاىل قوله باب من التنازع عند املختلفون إليه يتحاكم أن

 .والرسول

                                                           
 .األقوال يف حد العدالة ستأيت يف مبحث العدالة )٢١(



 
 
 

 

٣٤ 

 :الثاين املبحث

 

 

 لشرعيةالنصوص ا يف  مفهوم الصحبة



 
 
 

 

٣٥ 

 

 متهيد

 يف تباين مع – النبوية السنة نصوص من صح وما الكرمي القرآن نصوص إال ليست عندنا الشرعية النصوص
 وكبار الصحابة أقوال بعض وسنذكر -ومتساهل متشدد بني األحاديث من كثري ثبوت يف النظر وجهات

 .أيضاً ناساالستئ باب ومن الشرعية لألدلة املصاحبة القرائن باب من التابعني

 له -سيأيت كما– حكمهم يف ومن واألنصار املهاجرين على الصحبة ملصطلح الشرعي التعريف واقتصار

 قام الذين حقاً )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب أصحاب هم )الصحابة( هؤالء أن أبرزها من لعل فوائد

 مدرسة( عليهم يطلق أن يصح الذين وهم اإلسالم لتعاليم تطبيقاً الناس أقرب كانوا الذين وهم الدين عليهم

 ).النبوة

وهذه الصحبة الشرعية هي الصحبة اليت يذهب إليها العلماء املتقدمون تقريباً يدل على ذلك قول ابن 
ال ): (هـ٤٦٣(عبد الرب عندما نفى عاصم األحول صحبة عبد اهللا بن سرجس فقال ابن عبد الرب 

له صحبة على مذهبهم يف اللقيا والرؤية : الصحابة ويقولونخيتلفون يف ذكر عبد اهللا بن سرجس يف 
 . )24F٢٢()والسماع وأما عاصم األحول فأحسبه أراد الصحبة اليت يذهب إليها العلماء وأولئك قليل

 اللقيا حصول يعتربون يكونوا مل ـ املاضي يف ـ العلماء بأن الرب عبد ابن احلافظ من اعتراف وهذا :أقول

 اليت وهي اخلاصة الشرعية الصحبة معىن إىل يذهبون كانوا وإمنا الصحبة إلثبات ياًكاف والسماع والرؤية

 مل من على الصحبة يطلقون الناس أصبح حىت تناقص العلم وكأن !!فتأمل )العلماء إليها يذهب( كان
 ءهؤال أن ريب وال السرية، وحسن واإلنفاق اجلهاد عنه يعرف مل من وعلى املالزمة منه تطل ومل يصحب

 األلوف عشرات إىل نسبة قلة واألنصار فاملهاجرون عبدالرب ابن ذكر كما قليل -شرعية صحبة الصحابة–

 .غريهم من

 ومن واألنصار املهاجرين إال ليسوا -الشرعية الصحبة–  "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحابف إذن

 ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب بإذن الدهب إىل عاد مث املكي العهد يف قدمياً أسلم ممن حكمهم؛ يف يدخل
 عليه اهللا صلى" النيب جعل من فيهم يدخل كما احلديبية، بعد إال يعد ومل احلبشة إىل هاجر أو استشهد، أو

 يهاجر، ومل الرضوان قبل منهم أسلم من أسلم قبيلة وكذا مزينة كوفد دياره يف اهلجرة له "وسلم وآله

                                                           
 .طبعة البجاوي ٣/٩١٦انظر ترمجة عبد اهللا بن سرجس يف االستيعاب  )٢٢(
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 مواليهم وكذلك معهم، هاجرن الاليت املهاجرين نساء حكمهم يف يدخل كما خاصة، بأدلة هذا لثبوت

 ومواليهم األنصار نساء يدخل وكذلك هؤالء وأمثال …واهلجرة اإلسالم يف شاركوهم الذين املسلمني

 . -خاص بدليل الشرعية الصحبة من هؤالء بعض خيرج وقد – منهم القريبة بالبوادي املسلمون وحلفاؤهم

 وآله عليه اهللا صلى" النيب ملقام يساء ال حىت "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب صحابأل تعريف أسلم فهذا

 إضافة السرية، يف واملضطربني والفساق الظلمة من السرية أساء ممن إليه منهجه على ليس من بإضافة "وسلم

 الصحبة وهي والذلة، ضعفال أيام يف والتمكني النصرة فيها كان اليت هي الشرعية الصحبة هذه أن إىل

 فيها الثناء كان الصحبة موضوع يف الثناء آيات كل أن مبعىن النبوية، والسنة الكرمي القرآن يف املمدوحة

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب مع كان ملن عام مدح هناك وليس فقط، واألنصار املهاجرين على منصباً
 فضالء فيهم يوجد بعدهم جاء من أن مع ذكرها اآليت دلةلأل وذلك لغريهم، ال هلؤالء منصرف وهو إال

 إال منصرفاً ليس النبوية والسنة الكرمي القرآن يف الثناء لكن والعصور، األزمان مر على فضالء يوجد مثلما

 األحاديث مبناسبات ذلك ويعرف وألفاظها اآليات نـزول وقت مبعرفة ذلك يعرف واألنصار، للمهاجرين

 .بعضاً بعضها وتفسري وزمنها

 أيب بن وعثمان العاص بن كعمرو وطبقته عنه اهللا رضي الوليد بن خالد الصحابة يف يدخل فال هذا وعلى

 باب ومن ،عنهما اهللا رضي احلارث بن سفيان وأيب املطلب عبد بن كالعباس بعدهم من يدخل وال طلحة

 أبناء وال والوفود، واألعراب، ثقيف، نم والعتقاء قريش، من كالطلقاء هؤالء بعد أسلم من يدخل أال أوىل

 وقد األحداث، من شيئاً يشهدوا ومل أطفاالً "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأوا الذين الصغار الصحابة

 .خاص بدليل الصحابة بعض على بعضهم يفضل

 جاز وإن شرعي،ال باملعىن الصحابة من ليسوا ...)واألطفال والوفود واألعراب الطلقاء( كلهم هؤالء ولكن

 وال التابعون، عليهم فيطلق الشرع حيث من أما اللغوي، االعتبار على اجلملة يف العامة الصحبة يف دخوهلم

 اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون والسابقون( :تعاىل قوله يف كما صحابة، عليهم يطلق

 !!.فتأمل )25F٢٣()…عنه ورضوا عنهم اهللا رضي بإحسان

 املقصود توضح والتابعني الصحابة عن آثاراً ا نلحق مث ،)وحديثية قرآنية( شرعية نصوصاً دوسنسر 

 الصحبة قصر تفيد وهي الثبوت وصحة الداللة صراحة حيث من تتفاوت األدلة وهذه الشرعية، بالصحبة

                                                           
املهاجرين  بل حىت يف اآلية اقتصار على السابقني من املهاجرين والسابقني من األنصار وهذا أخص من عموم املهاجرين واألنصار، ولكننا أدخلنا بقية )٢٣(

 .ابقون فقط من هؤالء وهؤالءيف اآلية بيانية ال تبعيضية وإن كان صفوة الصحابة هم الس) من(واألنصار يف الصحبة ألدلة أخرى والحتمال كون 



 
 
 

 

٣٧ 

 مث النبوية السنة ويف الكرمية اآليات يف واضح هو كما واألنصار، املهاجرين على الشرعي أو اخلاص باملعىن
(فاألقوى األقوى للدليل سنلجأ االختالف وعند والتابعني، الصحابة أقوال بعض يف

26F

 .سيأيت كما )٢٤

 :رئيسني قسمني إىل الصحبة حد بيان يف الشرعية النصوص وسنقسم

 .الصحبة يف القرآنية النصوص :األول القسم

 .الصحبة يف احلديثية النصوص :الثاين القسم

 :وهو بالشرعية فيه يقال أن يصح ال ثالثاً قسماً ما ونلحق

 .الصحبة يف )والتابعني الصحابة آثار(

 .مستقالً دليالً يصلح ال لكن الشرعية، النصوص وتدعيم تفسري يف به نستأنس الثالث القسم فهذا

                                                           
على كل الشبه الغريب أن بعض الناس يبالغ يف االستدالل بأدلة ضعيفة الثبوت أو الداللة بينما يرد داللة آيات كرمية، مع أنه ليس من مهمتنا أن نرد  )٢٤(

ت اآليات الكرمية واألحاديث الصحيحة أما أن يلزم الضعيفة اليت تعرض للبعض وإذا كان هذا واجباً فيجب على الطرف اآلخر أيضاً أن يرد على دالال
يعرض كل األدلة  هؤالء الطرف املخالف هلم بالنظر يف أدلتهم على ضعفها بينما هم ال ينظرون يف أدلة خمالفيهم على قوا فهذا خالف املنهج العلمي الذي

 .مث يقدم األقوى فاألقوى
وعلى تعريف بعض احملدثني وعلى أقوال لبعض التابعني وحنو ) صحب(على املدلول اللغوي لكلمة يركزون  -يف تعريف الصحبة–فأصحاب الرأي اآلخر 

 .ذلك، ويتركون اآليات الكرمية واألحاديث الصحيحة بال إجابة على دالاللتها اليت تقصر الصحابة على املهاجرين واألنصار ومن يف حكمهم
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 :الكرمي القرآن يف الصحبة مفهوم :أوالً

 والظاملني ضالل للمتكربين واملتعصبنيالقرآن الكرمي هو كتاب هداية ملن يتدبره، وكتاب إ

قال  ،)وكذلك الظلم، فالكرب أول املعاصي ومنه تتفرع الذنوب والعصبية فرع من فروع الكرب(

وننزلُ من الْقُرَآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني ولَا يزِيد : ((تعاىل متحدثاً عن القرآن الكرمي

فالظامل واملتكرب واملتعصب ال يستفيد من القرآن إال مزيداً ]) ٨٢/اإلسراء) [ لَّا خساراالظَّالمني إِ

وهؤالء الذين  واخلسران يف التعسف يف االستدالل به دون تدبر وال احترام، من البعد عنه

ال حيترمون  نية واحلديثية يف نصرة مذهب من املذاهب أو رأي من اآلراءاألدلة القرآيعتسفون 

القرآن الكرمي، وال يرون فيه إال نصرياً للظلمة وظهرياً للفجرة وإلزاماً لرب العزة بالعفو عن 

املنافقني والدفاع عن الظاملني والرضا عن الفاسقني، هذه إهانة لكتاب اهللا، وهذا من اخلسران 

 .   املبني

 ال متعلماً املؤمن إليه يأيت أنو ..به واالستدالل تالوته قبل وتدبر تعلم أدب إىل منا حيتاج الكرمي القرآن
 بالوعد الظاملني مشل قد اهللا أن على - بتعسف  - الكرمي بالقرآن يستدلون الذين الغالة وهؤالء معلماً،

 حيترمون الو للظاملني، خادماً جبعله الكرمي القرآن يهينون هؤالء التام، بالرضا الفاسقني ومشل باحلسىن،

 يستعيذ أن قراءته قبل الواجب وأن تالوته آداب على القرآن دلنا وقد تالوته، حق يتلونه وال الكرمي، القرآن

 اخل،... ارمني جماملة حيذر وأن بقراءته يعجل وال مكث على يقرأه وأن الرجيم الشيطان من القاريء

 ا يرشده اهللا لعل الكرمي القاريء يدي بني أضعها الكرمي القرآن نقرأ كيف تعلمنا اليت اآليات بعض وهذه

 من يسحبها وال ظامل على الثناء يف ا يستدل فال الحقاً، سنعرضها اليت الكرمية اآليات من االستفادة إىل

 وبعضها الكرمي، القرآن مع التعامل كيفية إىل ترشدنا اليت اآليات من مناذج وهذه تقي، فضل على الداللة

 اهللا بآيات والتالعب اآلخر البعض وترك اآليات بعض ءبانتقا السبيل عن ضلوا من ج ننهج أن من حيذرنا

 :تعاىل يقول  واألهواء، واملذاهب اآلراء نصرة ألجل

 علَى سلْطَانٌ لَه لَيس إِنه )٩٨( الرجِيمِ الشيطَان من بِاللَّه فَاستعذْ الْقُرَآنَ قَرأْت فَإِذَا( : تعاىل قال  -١

ينوا الَّذنَآم علَىو هِمبكَّلُونَ روتا )٩٩( يمإِن هلْطَانلَى سع ينالَّذ هنلَّووتي ينالَّذو مه رِكُونَ بِهشم 

 فضل على بالقرآن فيستدلون األمور، خيلطوا أن املؤمنني من حيب الشيطان أن ريب وال ،)النحل[

 )آخرون يفعل كما ( املتقني حرمان على ميلكرا بالقرآن ويستدل )هؤالء بعض يفعل كما ( ارمني
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 الظاملني حيب وال ،الفاسقني القوم عن يرضى ال اهللا أن كما ، عمالً أحسن من أجر يضيع ال واهللا

 يقرأ أن قبل املسلم ذهن يف تكون أن البد األسس هذه والعدوان، البغي أهل وال ؛النار دعاة وال

 ال حىت املسلم على األمر تلبيس على سيحرص الذي الشيطان من يستعيذ أن بد وال الكرمي، القرآن
 .مسع لنا كان إن عنه اهللا أخربنا قد مبني، عدو والشيطان يهتدي

 ما بعضِ عن يفْتنوك أَنْ واحذَرهم أَهواَءهم تتبِع ولَا اللَّه أَنزلَ بِما بينهم احكُم وأَن ( تعاىل وقال  -٢

لَأَنز اللَّه كا فَإِنْ إِلَيلَّووت لَما فَاعمأَن رِيدي أَنْ اللَّه مهيبصضِ يعبِب وبِهِمإِنَّ ذُنا وريكَث ناسِ مالن 

 ]املائدة[  )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم )٤٩( لَفَاسقُونَ
 باب من لنا فالتحذير )ص( رسوله حذر قد اهللا كان فإذا نفسه الفعل يفعلون والتعصب الغلو وأهل

    .أوىل

 جعلْنا وكَذَلك )٣٠( مهجورا الْقُرَآنَ هذَا اتخذُوا قَومي إِنَّ رب يا الرسولُ وقَالَ ( : تعاىل وقال  -٣

 أن إىل إشارة اآليتني ويف ]الفرقان[ )٣١( ونصريا هاديا بِربك وكَفَى الْمجرِمني من دواع نبِي لكُلِّ

 والتحكيم التدبر عن أتباعهم صرف يف ومكائد الكرمي، القرآن تدبر هجر يف ردو للمجرمني

 .التدبر هجر هو الضار واهلجر اهللا، بكتاب  والعمل

 سيغفَر ويقُولُونَ الْأَدنى هذَا عرض يأْخذُونَ الْكتاب ورِثُوا خلْف بعدهم من ففَخلَ ( : تعاىل وقال  -٤

 الْحق إِلَّا اللَّه علَى يقُولُوا لَا أَنْ الْكتابِ ميثَاق علَيهِم يؤخذْ أَلَم يأْخذُوه مثْلُه عرض يأْتهِم وإِنْ لَنا

واوسرا دم يهف ارالدةُ ورالَْآخ ريخ ينلَّذقُونَ لتلُونَ أَفَلَا يقعيقول ما أكثر وما ]األعراف[ )١٦٩( ت 

 .يعلمون وهم الكذب اهللا على هؤالء

 في خزي إِلَّا منكُم ذَلك يفْعلُ من جزاُء فَما بِبعضٍ وتكْفُرونَ الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ( تعاىل وقال  -٥

اةيا الْحينالد مويو ةاميونَ الْقدرإِلَى ي دذَابِ أَشا الْعمو لٍ اللَّهافا بِغملُونَ عمع٨٥( ت( كأُولَئ ينالَّذ 

 وما :قلت ،]البقرة[ )٨٦( ينصرونَ هم ولَا الْعذَاب عنهم يخفَّف فَلَا بِالَْآخرة الدنيا الْحياةَ اشتروا

 :حديث نتذكر أن حيسن اآلية هذه ولتفسري ..ربك رحم من إال األمة هذه فعلته الكتاب أهل فعله
 .قبلكم كان من سنن لتتبعن

 الْكتابِ في للناسِ بيناه ما بعد من ىوالْهد الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ ( : تعاىل وقال -٦

كأُولَئ مهنلْعي اللَّه مهنلْعيونَ ونإِلَّا )١٥٩( اللَّاع ينوا الَّذابوا تلَحأَصوا ونيبو كفَأُولَئ وبأَت هِملَيع 

 عن يرضى ال أنه الكرمي القرآن يف اهللا أظهره ما أبني ومن ]البقرة[ )١٦٠( الرحيم التواب وأَنا
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 واهللا وضمريه وكل اخل،..احملسنني أجر يضيع ال وأنه للمجرمني، ظهرياً يكون ولن الفاسقني،

 .اتقى مبن أعلم وهو اجلميع حسيب

 شيٍء علَى الْيهود لَيست النصارى وقَالَت شيٍء علَى النصارى لَيست الْيهود وقَالَت ( : تعاىل وقال -٧

مهلُونَ وتي ابتالْك كقَالَ كَذَل ينونَ لَا الَّذلَمعثْلَ يم هِملقَو فَاللَّه كُمحي مهنيب موي ةاميا الْقيموا فكَان 

يهفُونَ فلتخقبلكم كان من سنن لتتبعن :حديث  اآلية هذه تفسري إىل يضاف ... ]البقرة[ ي!.. 

 يأْكُلُونَ ما أُولَئك قَليلًا ثَمنا بِه ويشترونَ الْكتابِ من اللَّه أَنزلَ ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ ( :تعاىل وقال  -٨

 الَّذين أُولَئك )١٧٤( أَليم عذَاب ولَهم يهِميزكِّ ولَا الْقيامة يوم اللَّه يكَلِّمهم ولَا النار إِلَّا بطُونِهِم في

 الْكتاب نزلَ اللَّه بِأَنَّ ذَلك )١٧٥( النارِ علَى أَصبرهم فَما بِالْمغفرة والْعذَاب بِالْهدى الضلَالَةَ اشتروا

قإِنَّ بِالْحو ينلَفُوا الَّذتي اخا فتي بِالْكقَاقٍ لَفش يدعإنذار اآليات هذه ]البقرة[  )١٧٦( ب 

 لغرائز )املستغلة ( الفضائية قناته أو صوته عرب يسترزق وبعضهم !اليوم أكثرهم وما للمسترزقني،

 مع اتفق ما إال الكرمي القرآن من يأخذ وال قليل، حطام أجل من اهللا وكتاب نفسه  ويبيع  املذاهب،

 سوقة من )السلفيني( القناة ومجهور قناته، يف التالوة حمرمة اآليات عضب وأصبحت مصلحته،

 ربه وأتقى القرآن تدبر ولو !اهللا آيات من )حضاري غري( يرونه ما استبعاد على يوافقونه وإمام،

 ال واهللا خرياً، مهل اهللا أراد إن متزجره اآليات هذه قرءوا إن مفلعله ، واآلخرة الدنيا هم اهللا لكفاه
 الضاللة بداية تكون اهللا يضلهم والذين !أيضاً يشاء من يضل اهللا فإن !وقت كل يف اهلداية رضيع

 إذن يهتدوا فلن بقلوم ال بألسنتهم طلبوها فإذا ومصاحل، وكرب وحتزب تعمد وعن منه؛ ال منهم

 .أبداً

 من يحرفُونه ثُم اللَّه كَلَام يسمعونَ منهم فَرِيق كَانَ وقَد لَكُم يؤمنوا أَنْ أَفَتطْمعونَ ( : تعاىل وقال -٩

دعا بم قَلُوهع مهونَ ولَمعاملسلمون سعى وقد الكتاب، أهل بعض فعل هذا / ]البقرة[ )٧٥( ي 

 أديام الكتاب أهل أحال ومثلما املسلمون، لدخله ضب جحر دخلوا لو أم حىت متاماً، سعيهم

 دينهم جعلوا إذ ذلك، من أبشع هو ما املسلمون فعل فقد والرهبان األحبار ملصلحة كنائس إىل

 .واملنافقني الظاملني عن ومنافحاً خادماً

 ولَم بِأَفْواههِم َآمنا قَالُوا الَّذين من الْكُفْرِ في يسارِعونَ الَّذين يحزنك لَا الرسولُ أَيها يا (  -١٠

مؤتن مهقُلُوب نمو ينوا الَّذادونَ هاعمبِ سلْكَذونَ لاعممٍ سقَول رِينَآخ لَم وكأْتفُونَ يرحي مالْكَل 

نم دعب هعاضوقُولُونَ مإِنْ ي ميتذَا أُوته ذُوهإِنْ فَخو لَم هوتؤوا تذَرفَاح نمو رِدي اللَّه هتنتف فَلَن كلمت 



 
 
 

 

٤١ 

لَه نم ئًا اللَّهيش كأُولَئ ينالَّذ لَم رِدي أَنْ اللَّه رطَهي مهقُلُوب مي لَها فينالد يزخ ملَهي وف ةرالَْآخ 

ذَابع يمظأن لوال فاملسلمون ،الكتاب أهل ويف فينا هذه ]٤١/املائدة[  )٤١( ع أهل داء مأصا 

  .والربهان العقل عن وأبعدها وأظلمها األمم أذل كانوا ما الكتاب

 تطلب اليت للقلوب ةوحيا شفاءو وأوليائه، الشيطان من حتذير وهي الباب هذا يف جداً كثرية واآليات

 تدبر إىل وال اهللا، هداية إىل حاجة يف ليست اأو اهتدت قد أا تظن اليت القلوب تلك وأما ،بصدق اهلداية

 اجلاد والطب الذات مراجعة عن واملادية املعنوية واملصاحل واحمليط النشأة أعمتها عمياء، قلوب فهذه القرآن؛

 .هؤالء من القراء ومجيع نكون أال اهللا ونسأل للهداية،

 موأحواهل  ووجوههم )اتباعه وارزقنا حقاً احلق أرنا اللهم ( يرددون الشيوخ بعض أرى عندما أعجب إنين
 هؤالء نعرف فنحن العامة، يضللون أو باهللا يستهزئون هؤالء وكأن الدعاء، يف صدقهم على تدل ال

 يراجعوا أن منهم طالبني حوهلم صافني املالئكة نزلت لوو واملصاحل، الشيوخ وعبادم األدلة عن وإعراضهم

 مع جنة وال آباءنا عليه ألفينا ما مع نار ( تقول وحاهلم ،أبداً إذن يفعلوا فلن موقف عن واعيتراج أو فكرة

 اتباع يرزقهم أن اهللا يدعون وكيف ؟سراً يريدونه ال وهم احلق يريهم أن اهللا علناً يدعون فكيف )!حممد

 .للضاللة واستحكام كبرية وغفلة الدعاء يف اعتداء هذا ؟جهراً يعاندونه وهم احلق

 !:الكرمي القرآن يف الصحابة

 يف ردت مل )الصحابة ( لفظ نإل واألنصار، املهاجرين به نريد إنناف ذكرناه وإن به نؤمن ال العنوان هذا أوالً  
 كتابه يف الصحابة على أثىن اهللا إن ( قوهلم من نسمع ما كثرة مع مدحاً، وال ذماً ال ،مطلقاً الكرمي القرآن

 بإحسان هلم والتابعني واألنصار كاملهاجرين صفات على إال اهللا يثن فلم اهللا، على كذب فهذا )الكرمي

 العام باملعىن للصحابة ذكر هناك وليس وهكذا،... اهللا سبيل يف ألمواهلم واملنفقني وااهدين والصادقني

 اهللا إن ( يقول من مسعتم فإذا هذا وعلى  مبينة، وأعمال حمددة صفات هلم أصناف على وإمنا ،يريدون الذي

 ذلك ومع ،بالصحبة وصف من كل يريد كان إذا جاهل أو كاذب إما أنه فاعلموا )الصحابة على أثىن

 كما – تدل وهل معناها، وننظر )الصحابة على الثناء( يف نزلت أا ذكروا اليت اآليات تلك فسنورد

 منهم العادل واملسيء، منهم احملسن والفاجر، منهم الرب ؛باجلنة كلهم الصحابة وعد اهللا أن على – يزعمون

 وال كالفجار املتقني جيعل ومل املسائل هذه يف لفص القرآن أن أم  اساءها، ومن لسريةا أحسن من والظامل،

 البال وطول الصرب إىل حتتاج الغلو تناقش عندما أنك إال البدهيات من هذه أن ومع كارمني، املسلمني

 يف التقييدات وبالقل تلك ترى فال ،القلوب على أكنة شكلت والتمذهب التعصبات ألن البيان بعد والبيان



 
 
 

 

٤٢ 

 هذه من املراد وال النزول أزمان وال السياقات يف تتأمل وال الكبري، املقت آيات يف الذم وال الثناء، آيات

 فهم يف واإلنصاف اهلاديء التدبر ذا املسلمون كان ولو ..لأللفاظ الظاهر املعىن حىت وال تلك، أو اآلية

   ..بعضاً بعضهم ويكفر بعضاً بعضهم ذمي الفرق شراتع افترقوا ملا الكرمية اآليات

 أصالً، املتابعة يستلزم ال الكرمي القرآن يف )صحب ( اللغوي اجلذر أن نبني أن حنب اآليات، استعراض وقبل

 النظر بغض الكرمي القرآن يف لصحبةاف هذا علىو ضدها، أو واالقتداء املتابعة مسألة السياق من يفهم نعم

 :مفهومان أو استعماالن هلا )صحب ( وياللغ اجلذر مشتقات كل عن

 ).جمازية أو حقيقة عامة صحبة( السياق خالل من إال ذماً وال مدحاً يقتضي ال :عام مفهوم -

 أو اخلاصة الصحبة( هي وهذه ودالالا األلفاظ من ذلك ويعرف واملدح الثناء يقتضي :خاص مفهوم -

 وااهدين واألنصار كاملهاجرين آخرى بألفاظ إمناو )صحب٠ اللغوي اجلذر عرب ترد مل ولكن )الشرعية

 . اخل،.. آمنوا والذين والصادقني والصابرين واملنفقني

 وال الكفار مدح يقتضي ال فهذا مبجنون صاحبكم وما :تعاىل قوله ذلك فمثال للصحبة العام املفهوم أما

 إثبات رغمف الواسعة، اللغوية ازيةا الناحية من وإمنا الشرعية الناحية من )ص( للنيب صحبتهم إثبات

 .واتباع امتثال صحبة وليست اشتراك صحبة لكنها هنا هلم الصحبة

 الكهف، سورة|  …تراب من خلقك بالذي أكفرت حياوره وهو صاحبه له قال :تعاىل قوله وكذلك

 يف التطابق تفيد وال والثناء باملدح مقصودة ليست الصحبة وهذه اتفاق، صحبة ال عامة صحبة فهذه ،|٣٧
 إال ذم أو مدح إثبات على ا االحتجاج جيوز ال عامة فهي هذا وعلى السرية، صالح عن فضالً امللة

 .بقرائن

 

 )الصحبة( معىن يف أوردوها اليت آلياتا بأن التنزل باب ومن : الكرمي القرآن يف للصحبة اخلاص املفهوم أما
 شرعيتها على تدل وقرائن وعالمات بصفات وتقيدها لكرميةا اآليات عليها تثين اليت الصحبة تلك فهي

 وتكرر اإلسالم على الثابتني املكي العهد يف الصابرين مدح على الثناء فيه يتكرر الكرمي القرآن جند فمثالً

 اتباع وحسن ونصرة وهجرة وجهاد إنفاق من بذلوه وما ،واألنصار املهاجرين على ملدينا العهد يف الثناء

 .ومصاعب حمن من لقوه وما



 
 
 

 

٤٣ 

 واضحة أدلة هناك بل الشرعية، الناحية من اللقب هلذا املستحقون الصحابة وحدهم هم أم يعين وهذا

 الشرعية، الناحية من للصحبة الدقيق التحديد منها نستفيد النصوص وهذه الصحبة من سواهم من خترج

 :هي الصحبة مفهوم حتدد اليت الكرمي القرآن من الشرعية النصوص أبرز ولعل

 :القرآنية النصوص من :األول النص

 عليه اهللا صلى" النيب مع كانوا الذين الصحابة موضوع يف نـزل ما آخر من كونه ميزة له اآليت النص وهذا

 الْعسرة ساعة في عوهاتب الَّذين والْأَنصارِ والْمهاجِرِين النبِي علَى اللَّه تاب لَقَد ( :تعاىل قوله وهو "وسلم وآله

نم دعا بم زِيغُ كَادي فَرِيقٍ قُلُوب مهنم ثُم ابت هِملَيع هإِن بِهِم ُءوفر يمح١١٧/التوبة[ ) ر([. 

 أن قبل عجلة، وهذه !الصحابة مجيع عن رضي قد اهللا أن على الصحابة يف الغالة ا يستدل  اآلية وهذه

 واآليات والزمن والسياق )اإلتباع ( ومعىن )األنصار ( ومعىن )املهاجرين ( ومعىن )التوبة ( معىن يضبطوا

 العسرة، جيش يف وكانوا ارتدوا أناس عن تتحدث اليت التوبة سورة يف األخرى وااليات املفسرة، األخرى

 .اخل..

 أنه أراد ملن اال فسح معناها يكون دوق الذنوب، غفران معناها يكون فقد معان، عدة هلا مثالً فالتوبة   

 توبة فهذه السابقة الذنوب غفران مبعىن التوبة كانت فإن  )ليتوبوا عليهم تاب مث ( :تعاىل قوله يف كما يتوب

 فتنةٌ تكُونَ أَلَّا وحِسبوا( تعاىل قوله يف كما الذنب إىل العودة من تعصم وال الالحقة الذنوب عن منفصلة

 )]٧١/املائدة[ )٧١( يعملُونَ بِما بصري واللَّه منهم كَثري وصموا عموا ثُم علَيهِم اللَّه تاب ثُم وصموا فَعموا

 على اهللا تاب لَقَد ( تعاىل قوله :قال إذ )٤١٥ ص / ٧ ج( - تفسريه يف وسيلاأل قاله ما املراد يكون وقد 

 سبحانه اهللا توبة أن خيفى ال ] ١١٧ : التوبة [ } العسرة ساعة فى اتبعوه الذين واالنصار واملهاجرين النىب

 العبد إىل نسبت إذا التوبة أن بعضهم وذكر ، مقامه حبسب معه ومن والسالم الصالة عليه النيب من كل على

 العباد إىل رجوعه مبعىن كانت سبحانه اهللا إىل نسبت وإذا الطاعات إىل الزالت من الرجوع مبعىن كانت

 اهـ )احلجاب ورفع الباب وفتح الوصال بنعت

  التفسري أهل ذكر وقد )ليتوبوا عليهم تاب مث ( لفواخ الذين الثالثة حق يف تعاىل قوله عليه يدل وهذا  :قلت

 يف يبالقرط ذكره )ليتوبوا عقام يعجل ومل هلم فسح أي  : منها القول كهذا أقواالً والقرطيب األلوسيك
 ..تفسريه يف البغوي ذكره )التوبة على ليستقيموا عليهم تاب ( وقيل..تفسريه

 اهللا وأنزل العسرة جيش يف معه وكانوا )ص( بالنيب استهزئوا الذين قصة كشف أيضاً فيها التوبة سورة مث

 لَا )٦٥( تستهزِئُونَ كُنتم ورسوله وَآياته بِاللَّهأَ قُلْ ونلْعب نخوض كُنا إِنما لَيقُولُن سأَلْتهم ولَئن( فيهم



 
 
 

 

٤٤ 

  )٦٦( مجرِمني كَانوا بِأَنهم طَائفَةً نعذِّب منكُم طَائفَة عن نعف إِنْ إِميانِكُم بعد كَفَرتم قَد تعتذروا

 ])٦٧-٦٥/التوبة[

 جيش يف وكانوا اإلميان، ذلك بعد القرآن بنص وكفروا القرآن، بنص مؤمنني كانوا صحابة فهؤالء إذن

 تبوك شهد صحايب كل تشمل ال فاآلية تشملهم، ال  التوبة أن على يدل مما جمرمني، كانوا وأم العسرة،

  .أمر هذا

 هو إمنا معهم )ص( النيب فذكر واألنصار، املهاجرين على توبته عن ختتلف )ص( النيب على اهللا فتوبة أيضاً

 لبعض األذن يف للعفو أو ..)وللرسول مخسة هللا فإن شيء من غنمتم أمنا واعلموا ( تعاىل كقوله للتشريف

 :عنينيامل أحد هلا واألنصار املهاجرين على التوبة بينما ،)هلم أذنت مل عنك اهللا عفا ( املتخلفني

 املاضي يف اقترفوها لذنوب  املغفرة وهو آلخرا مبعناها التوبة أن أو ليتوبوا، إليهم اال فسح مبعىن إما 

 هذه من معىن أي وعلى الكرمية، اآليات يف ورد مما ذلك وحنو يفعلون ال ما وقوهلم حنني يوم كتوليهم

  .سيأيت كما األنصار وال املهاجرين من ليسوا ألم األعراب وال الطلقاء هذه التوبة تشمل ال املعاين،

 اآليات أصرح من هي بل  الصحابة، كل على الثناء يعمم الذي الفريق على حجة يةاآل هذه أن :الثاين األمر

 أقلية وهم( واألنصار املهاجرين على فالثناء ظاهر، هنا الداللة ووجه الصحابة، كل على ليس الثناء أن على

 غزوة أن يأ )العسرة جيش جمموع من %١٥ نسبتهم تتجاوز ال إذ الوقت، ذلك يف الصحابة جمتمع داخل

 فيها املسلمني جيش عدد وكان الطائف حصار من العودة بعد اهلجرة من التاسعة السنة يف كانت تبوك

 أبعد على آالف اخلمسة يتجاوز ال قلة فيهم واألنصار املهاجرون كان الروايات، أرجح على ألفاً ثالثني

 فال احلديبية، قبل باملدينة استقر من إال باإلمجاع األنصار وال املهاجرين من ليسوا واألعراب فالطلقاء ،تقدير

 وأهل معاوية جهد ولذلك اللغة، باب من إال اللهم مهاجراً الفتح بعد املهاجر يسمى وال الفتح بعد هجرة

 واألنصار املهاجرين على إال الثناء يأت مل ذلك ومع  !الكفار قوتل ما تنقطع ال اهلجرة أن رواية على الشام

(نـزوالً الكرمي القرآن سور آخر هي اليت التوبة سورة من الكرمية ةاآلي يف واضح هو كما
27F

٢٥(. 

 يوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب جيش كل على تاب قد أنه وجل عز اهللا خيربنا مل ملاذا :والسؤال

  !تبوك؟

                                                           
يس صحيحاً ما يظنه بعض الناس من أن سورة النصر آخر السور نـزوالً، وإمنا كانت آخر السور اليت فقد نـزلت عام تبوك، وتبوك بعد فتح مكة، فل )٢٥(

 ).سيأيت ذلك يف األدلة احلديثية(نـزلت دفعة واحدة 



 
 
 

 

٤٥ 

 من إليه اذهبن ما مع يتفق بالتوبة )واألنصار املهاجرين(لـ وجل عز اهللا ختصيص أن واضحاً يبدو اجلواب

 فقط تبوك بغزوة التوبة يستحقوا مل وأم الثناء، آيات فيها نـزلت اليت الشرعية؛ الصحبة الصحابة هم أم

 جائزة التوبة هذه فكأن غزوام، آخر وهي تبوك غزوة يف )ص( النيب باتباع تتوجيها مت سابقة بأعمال وإمنا

 والقبائل واألعراب الطلقاء من اجليش بقية على تاب أنه اهللا خيرب مل ولذلك تبوك، إىل بدر من الطويل اجلهاد

 جنزم الذين هم واألنصار فاملهاجرون هذا علىو  اجليش، من  )% ٨٥(  الــ على تزيد ونسبتهم األخرى

 أما  - سيأيت كما خاصة بأدلة أفراد منهم خيرج وقد – الوقت ذلك يف عليهم وتاب عنهم راضٍ اهللا بأن

 من فهي الكرمية لآلية اتباعاً عليهم بالتوبة اجلزم نستطيع فال ،)احلديبية صلح بعد( دهمبع أتى ممن غريهم

 من وأما االتباع، حبسن التوبة هلم نرجو أننا نقول ما غاية وإمنا الصحابة، موضوع يف نـزوالً اآليات آخر

 نسكت أو ،له ستغفرون عليه ونترحم فنتوقف سيئاً وآخر صاحلاً عمالً فخلط  هؤالء من سريته اضطربت

 رضانا يكون أن بد وال الفاسقني، القوم عن يرضى ال فاهللا فسقه ظهر من وأما عنهم، اهللا سكت كما عنهم

 وسخطه، رضاه يف اهللا ملعاندة السائد والرأي والسلطة املذهب يدفعنا وال وسخطه، اهللا رضا تبعاً وسخطنا

 فهذا الصحابة وال األنصار وال املهاجرين من يكن مل وإن صالحه ظهر من وأما إبليس، أعمال من فهذه

 .كان زمن أي يف عليه ونثين عنه ونترضى وحنبه له نرجو بأننا ظاهر

 من واألنصار املهاجرين فضل على حجة فيها نعم الصحابة، كل على الرضا على اآلية يف داللة فال إذن

 سورة ذكرا مواقف وهلم منافقني كانوا تبوك يوم )ص( النيب تبع من بعض ألن فرد، كل ال اجلملة حيث

 من كانوا وإن فهؤالء )ص( اغتياله حماولة من ينالوا مل مبا ومههم ورسله وكتابه باهللا استهزائهم من التوبة

 يف وقال أيضاً الكرمي القرآن ذكره خاص بذم العام الثناء هذا من خيرجوا أن جيب األنصار أو املهاجرين
 وتدبر تفسري حسن مع كلها الكرمية باآليات اإلميان من بد فال )إميانكم بعد فرمتك قد تعتذروا ال ( حقهم

 معاوية أجل من اهللا بكتاب نلعب أن جيوز ال سفيان، وأيب معاوية خاطر ألجل اعتساف وال انتقاء دون

 وبعدها، آليةا نزول قبل أساءوا واملرتابني الظلمة هؤالء وأن سيما ال ..والرسالة القرآن حق يف كبرية فهذه

 غري يف تفصيل له آخر موضوع وهذا تبوك يوم )ص( النيب اغتيال حاولوا ممن وأباه معاوية أن الراجح بل

 .املكان هذا

 استحق الذي الطويل جهادهم لسببني، كان واألنصار املهاجرين على الثناء اقتصار اآلية سبب فلعل إذن

 من الذي بالسبب سواهم من إشعار  الثاين والسبب غزوام، آخر لكوا عليهم بالتوبة اإلهلية اجلائزة هذه

 بصرب يتأسوا أن عليهم اهللا يتوب أن أرادوا أن عليهم الواجب وأن واألنصار، املهاجرين على اهللا تاب أجله



 
 
 

 

٤٦ 

 اهللا يتوب حىت م، التأسي من يكثروا أن سواهم من على وأن اهللا سبيل يف وإنفاقهم وجهادهم أولئك

 .واألنصار املهاجرين على تاب اكم عليهم

 مجيع( على تاب اهللا أن على السابقة باآلية ويستدلون األمور خيلطون املتحمسني من كثرياً أن والغريب

 من كل( بأم الصالح وابن والبخاري حجر ابن تعريف على الذين هؤالء بالصحابة ويقصدون ،)الصحابة

 يقولون وكأم !التعريف هذا يلزمه اهللا وكأن ،)املسلمني من قيهل أو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى

 لو وجل عز اهللا أن مع !طلقاءال على وقلوم هذا يقولون لعلهم مث ...!وإال للصحابة تعريفنا اهللا يقبل أن إما

 النيب على اهللا تاب لقد ( :مثالً ولقال يومئذ، املؤمنني كل على التوبة ولعمم لقاله، ذلك يقول أن أراد

  القرآن ولكن أيضاً، خاص بدليل هذا من سيخرجون وأمثاله معاوية أن مع ،)سرةالع ساعة يف اتبعوه الذينو

 واألعراب الطلقاء وليتساءل وعقل، مسع له كان ملن داللة أكثر لتكون واألنصار املهاجرين على التوبة قصر

 على منهم وليكونوا هؤالء؟ اهللا يذكر مل ملاذا الصاحلون وليتساءل  علينا؟ التوبة اهللا يذكر مل ملاذا واملتأخرون

 القرآن يف لفظة هناك فليس وإال  يعقلون، ال الناس أكثر أن إال عبثاً، يكن ومل حلكمة كان هذاف حذر،

 .فعليها ضل من لنفسه يهتدي فإمنا اهتدى فمن هدايتها، وهلا إال الكرمي

 االستدالل؟ يف التعسف هذا سبب ما :استطراد 

 سلطتهم، يف النابتون وعلماؤهم أمية بنو أنشأه الذي املذهب وذاك اهلوى سببه االستدالل يف تعسف وهذا

 تدون ال السياسة ألن املواضع، هذه مثل يف إال السياسي األثر مراقبة الصعب ومن بدنياهم، املتلفعون

 السوء وعلماء املاكرين الوالة من والوعاظ، والعلماء اخلطباء ألسنة على ا تنطق وإمنا الشريرة أعماهلا

 واملبتورة املوضوعة باألحاديث وزامحوه القرآن وهجروا اإلسالم دين بدلوا الثالثي ذا !الصاحلني ومغفلي

 وطبخوا، ونسخوا يريدون، ما وعمموا يريدون، ما فخصصوا ، واملعاندة العاضدة والروايات واملزيدة،

 الدين على واستولوا وخرجوا، ووجلوا وأغدقوا، وقتلوا وأغلقوا، فتحواو ونصبوا، وعزلوا وقيدوا، وأطلقوا

 أبداً، ظاملة سلطة بأرض مستقيم دين ينتج ال أعوج، دين إال الظاملة السلطات أرض من ينتج فال والدنيا،

 ميكن فهل احلديث، العصر يف مشاهدام عرب ذلك وليكتشفوا األمر، هذا إدراك الباحثني على جيب ولذلك

 يف كتاب خيرج أن اململكة يف عندنا ميكن وهل مثالً؟ )البعث( نقد يف كتاب خيرج أن حسني صدام عهد يف
 من خوفاً وأشد حسداً وأكثر اهللا عن وأبعد وأظلم أمكر كانوا أمية فبنو إذن تيمية؟ ابن أو )الوهابية ( نقد

 احلديث وأهل واخلطباء واملذكرين قصاصوال الرواة على سيطرة وأكثر البقاء يف أمالً وأطول األحوال تغري



 
 
 

 

٤٧ 

 األمور، هذه إىل ينبهكم من جتدون ال فقد األبصار، أويل يا فاعتربوا ..والشعراء والقبائل والعساكر

 .املؤمنني إال تنفع ال والذكرى

 :الصحابة من والشيعة السنة و أمية بين مواقف يف استطراد

 اآليات يف القيود لكثرة الكرمي القرآن يف منفذاً هلا جتد مل )أمية بين دولة( الطلقاء حكومة فإن ولذلك

 النيب رأى من كل على )الصحبة تعميم( يف السالطني علماء وإىل فيه والوضع احلديث إىل لجأتف الكرمية،

 أو أمية بين من وغريهم سفيان أيب كآل أمية بين طلقاء فيهم يدخل حىت ، "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 من خصومهم ملنافسة سياسي غرض التعميم هلذا وكان وأمثاهلم، وبسر والوليد كماحل مثل غريهم

 صحبة مثلما صحبة هلم ليكون "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول صحبة يف واألنصار املهاجرين

(خصومهم
28F

 هؤالء، بعض ذم يف اخلوارجو الشيعة غلو على السنية الفعل ردة التعميم هذا على وساعد ،)٢٦

 والفاجر الرب على يثنوا أن املتحمسني السنة ألهل فالبد والفاجر الرب ذم يف خلطوا املغالني الشيعة أن اومب

 وإنين وارمني، املسلمني بني والتفريق لإلنصاف، بالعودة إال جيتمعا ولن املذهبان افترق هنا ومن !أيضاً

 املهاجرين أغلب على والنفاق ردةوال السوء يعمم بعضهم أجد كيف الشيعة يف نفسه الشيء أستغرب

 بدرياً سبعني تراجم فأين اإلنصاف، هو والتفصيل وهوى، ظلم أيضاً فهذا أفراداً إال يستثنون وال واألنصار

 قاتل الذين الرضوان بيعة أهل وأين بدرياً؟ وعشرين مخسة حنو منهم وقتل صفني؟ يف علي اإلمام مع قاتلوا

 إنين ؟ البغاة ضد الشرعية علي اإلمام حروب يف منهم كثري وهلك نصروهو وصحبوه علي اإلمام مع بقيتهم

 تراجم بينما مفصلة الرواة ترمجة جند ملاذا والسطرين، السطر يف إال الشيعة كتب يف البدريني هؤالء أجد ال

 ما وتعظيم الكرمي بالقرآن التقيد جمهولني؟ شبه علي اإلمام نصرة على أمجعوا الذين والرضوان بدر أهل

 أقول ال كما وعثمان وعمر بكر أيب على يثنوا أن للشيعة أقول ال أنا الوسط، هو هونه ما ووين عظمه

 وأم الصحابة هؤالء من والسنة الشيعة مواقف نعرف نحنف  وإميانه، طالب أيب صحبة يثبتوا أن للسنة

 أهل بقية ذنب ما الشيعة لألخوة لنقو ولكن التعميم، من أوىل يرواو الصحابة، من خاصة بأدلة خيرجوم

 ولوال ياسر، بن كعمار منهم املشهورين إال ذكراً هلم جند نكاد ال ونصروه؟ علي اإلمام مع قاتلوا الذين بدر

                                                           
!) هو رافضيف" صلى اهللا عليه وآله وسلم"من سب أحداً من أصحاب رسول اهللا (وقد بقي من دالئل ذلك بعض النصوص يف كتب العقائد كقوهلم  )٢٦(

وخاصة يف ) علي(ويسكتون عن النواصب، الذين كانوا أسبق يف سب اإلمام علي على منابرهم، وأكثر فحشاً وفتكاً حىت أم يقتلون كل من تسمى باسم 
فهو مرتكب حملظور " سلمصلى اهللا عليه وآله و"من سب أحداً من أصحاب النيب : (،  إذن فلو قال قائل)وراجعوا إن شئتم ترمجة علي بن رباح( الشام 
) فهو رافضي أو ناصيب أو خارجي(...هكذا بالتعميم على النواصب والروافض واخلوارج لكان أفضل، وإن كان ال بد من التصنيف العقدي فليقل ) شرعي

لب يسري جداً إال أن املذهب يأىب حىت فهذا أفضل حىت يعظم الناس سب اإلمام علي أو انتقاصه كما يعظمون لعن معاوية وأمثاله، هذا أقل الواجب، وهو ط
 .هذه القسمة الضيزى، فاملذهب أعمى 



 
 
 

 

٤٨ 

 الشيء الصحابة موضوع يف الشيعة تناقض من لذكرت السين الداخلي النقد يف خمصص الكتاب هذا أن

 املولّدة الروايات وكثرة والتأويل التفسري يف والتكلف داءوالب والرجعة العصمة يف وكذلك الكثري،

 الكتاب ولكن املذاهب، من ملذهب ال هللا شاهداً أكون أن به أرجو ما ؛ليل دأة املصنوعة واألحاديث

 يف نعمم مل كما التعميم جيوز وال أيضاً مذاهب الشيعة أن  إىل إضافة  الصحابة يف الغلو أصحاب خياطب
 من الشيعة أن إال متحقق، غري وهذا املدونة مصادره بأكثر لإلحاطة حيتاج مذهب أي نقدو السنة، أهل

 كان هذا وأظن البالء، على صربوأ بالقليل وأرضى الدنيا عن وأبعد تديناً وأقوى تواضعاً أكثر اجلملة حيث

 والسرية القرآن فهم من اقترب ومواقفه وأقواله علي اإلمام سرية قرأ ومن عليهم، البيت أهل بركة من

 القرآنية اهلداية تلك جيد فال وغريمها، كالصحيحني السنة مدونات ( احلديثية الكتب قرأ من وأما النبوية،

 فال وبلبلتها، وقصقصتها تشويهها على السلطات قامت قد احلقة النبوية السنة أن على يدل مما العلوية، وال

 وأما فوسط، األحاديث نصف أما النبوة، نور عليها اليت ثاألحادي من القليل يف إال )ص( النيب جتد تكاد

 فتم العقوبات وأما واالختالف، التفصيل بكثرة فأفسدوها العبادات وأما  غائبة، فشبه الكربى القرآن معاين

 القرآن عظمه فما دار، حيث القرآن مع يدور للقرآن ومبني شارح هو )ص( النيب بأن إمياننا مع توسيعها،

 القرآن يف املكثفة املوضوعات عن كالمه كثف قد )ص( النيب يكون أن بد وال )ص( ولالرس عظمه

 يف حديث كل : يقول القيم ابن بال وما العقل؟ فضل يف واحداً حديثاً جند ال ملاذا ولكن ؛مثالً كالعقل
 تورج األمة، حتيي اليت األحاديث أكثر قضمت اليت السياسة فهي إذن !موضوع؟ فهو العقل فضل

 وأما ،النبوة نور على فيبقى األول العتيق من القليل ينجو وقد ،حتريف أو أونقصان بزيادة اآلخر النصف

 كثري على ظاهرة الصنعة وآثار ،جداً ضخم عندهم الروائي فالكم ،هذا من اًقريب أظنه فاملوضوع الشيعة عند

 أيضاً والشيعة املوضوعات، هذه يف راءةالق كثرة من الباحث يكتسبها اليت والذائقة املعايري حسب ذلك من

 االهتمام قليلو السنة أن كما يل، يظهر كما أخرى دون مسائل يف جيد تدبر مع القرآن حبفظ االهتمام قليلو

 والدراسات الشامل التدبر حيث من اجلملة، يف الكرمي للقرآن هاجران والفريقان واسع، حفظ مع بالتدبر

 عز اهللا معرفة ذلك وابلغ واخللق هللا والشهادة كاالبتالء الكرمي للقرآن الكربى املعاين ختدم اليت واألحباث

 طلبة خلواص استطراداً كان هذا ،فيها مفرط واجلميع تتناهى، ال وبأفعاله به واملعرفة األكرب الزاد فهي وجل

 .)والنقد والنظر للبحث العلم

 :تلخيص

 أنه خيربنا ومل واألنصار املهاجرين على تاب أنه صحابةال موضوع يف وجل عز اهللا أخربنا ما آخر كان إذن

 بن وكعب الواقفي أمية بن وهالل العمري الربيع بن مرارة وهم( خلفوا الذين الثالثة إال غريهم على تاب



 
 
 

 

٤٩ 

 شهد مالك بن كعب وثالثهم بعدها وما بدراً منهم اثنان شهد الصحابة، كبار من وهم )األنصاري مالك

 .بعدها وما أحداً

 بقوله املقصودون وهم )وسلم عليه اهللا صلى النيب مع الذين( الشرعية املعية أهل هم فهؤالء هذا وعلى

 ألن الكرمي القرآن كل يف عليهم واملثىن املمدوحون وهم اآلية …معه والذين اهللا رسول حممد :تعاىل

 يف املطلق فالثناء بعضاً، ضهبع يفسر الكرمي والقرآن الكرمي القرآن من نـزل ما آخر كانت التوبة سورة
 الكرمي القرآن خصصه مبا خيصص أن ينبغي "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب مع كان من على الكرمي القرآن

 عليه اهللا صلى" النيب أصحاب على الثناء يف نـزلت آية آخر وأا سيما ال اآليات هذه مثل أخرى آيات يف

  ".وسلم وآله

 

 :القرآنية وصالنص من :الثاين النص

 وجل عز اهللا قول وهو الصحابة موضوع يف الكرمي القرآن من نـزل ما آخر من أيضاً النص وهذا

 وأَعد عنه ورضوا عنهم اللَّه رضي بِإِحسان اتبعوهم والَّذين والْأَنصارِ الْمهاجِرِين من الْأَولُونَ والسابِقُونَ(

لَهم اتنرِي ججا تهتحت ارهالْأَن يندالا خيها فدأَب كذَل زالْفَو يمظ١٠٠/التوبة[ )١٠٠( الْع([  

 ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عهد يف كلها كانت طوائف بثالث وجل عز اهللا أخرب فهنا

 املهاجرين من السابقون وهم :اآلية يف األوىل الطائفة

 اآلية يف )من( لداللة نظراً معنيني حيتمل وهذا بالثناء، املقصودة الشرعية اهلجرة املهاجرين من سابقونال

 .قررناه ما مع يتفق وهذا واألنصار املهاجرون هم األولون فالسابقون بيانية كانت فإن الكرمية،

 االسم مقام تقوم فهي )..صارواألن املهاجرون( هم الذين )األولون( هم الذين فالسابقون :املعىن ويصبح 

 .آليةل الراجحة عاينامل أحد وهذا ،املوصول

 أو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب هجرة أيام هاجروا الذين هم املهاجرين من السابقني بأن آخر ومعىن

 بعد ريناملهاج من املتأخرين خيرج قيد فهذا تبعيضية )من( كانت إن ألنه مثالً، بدر قبيل إىل بقليل بعدها

  :تقريباً قسمان املهاجرين من املتأخرين ألن مثالً احلديبية وقبل اخلندق

 املهاجرون كان بينما النسيب، الضعف فترة يف املهاجرون وهم الرضوان، بيعة إىل بدر بعد هاجر قسم

 .املال يف والفقر بالدين والفرار التام الضعف فترة يف األولون



 
 
 

 

٥٠ 

 أو لغة مهاجرون هؤالءف مكة، فتح إىل احلديبية بعد من هاجر من كل فهم :يناملتأخر من اآلخر قسمال أماو

 وقسمنا تبعيضية )من( بأن سلمنا إذا هذا ،الراجح على احلديبية بفتح اهلجرة النقطاع شرعاً ال عرفاً

 .قسمني إىل األخري القسم قسمنا مث قسمني إىل املهاجرين

 .اآلية هذه مع تتناقض ال أخرى ألدلة الشرعية الصحبة ابأصح من  الرضوان قبل هاجر من سنجعل لكننا

 ،)اهلجرة ( احليثية هذه يف الالحقني من أفضل وهؤالء هؤالء من السابقني أن نشك ال نفسه الوقت يفو
 من ختتلف الظروف ألن اجلملة يف نقول مناوإ ( اجلملة يف احليثية هذه من فضلأ يكون يوماً تقدم من فكل

 مستضعفاً كان وبعضهم متأخرة، إال احلجة تبلغهم ال قد وآخرون قومه، مينعه قد عضهمفب آلخر، مهاجر

  .)اخل..فقوي

 اللغوي أو العريف املعىن إىل للهجرة اخلاص الشرعي املعىن عن اخلارجون - عرفاً أو لغة - املهاجرون أما

 بعد وفد من وكذا طبقته،و العباس وكذا وطبقته، الوليد بن كخالد امةالع اهلجرة أصحاب فهم العام

   .-عمرو بن الطفيل مع ذلك قبل إسالمه يصح مل إن– وطبقته هريرة كأيب باملدينة واستقر احلديبية

 الشرعية اهلجرة يف يدخل وال أوضح، الشرعية اهلجرة من فخروجهم الوفود من مكة فتح بعد هاجر من أما

(أيضاً املهاجرين أبناء
29F

 يف يدخلون ال كلهم فهؤالء ؛ الرضوان قبل هاجر ولو حىت بالده إىل ورجع وال ،)٢٧
 من يعترب ال املدينة يف يبق مل لكنهو احلديبية وشهد احلديبية قبل أسلم من بل الشرعية، اهلجرة أصحاب

 أو مثالً هلم )ص( النيب إذن من خاصة حلالة خاص دليل وجد إذا إال الشرعية اهلجرة أصحاب املهاجرين

 .خاص بدليل يدخلون فهؤالء ذر أيب كحال لإلسالم والدعوة يارهمد إىل بالعودة أمرهم

 هذه ولعل اآلية، يف كما األوىل بالدرجة املهاجرين من بالسابقني ختتص )الشرعية اهلجرة( فـــ إذن 

 ولكن املهاجرين من املتأخرون فيها فيدخل العامة أو العرفية اهلجرة أما ،املهاجرين ملطلق خمصصة اآلية

 الراجح على مكة فتح ال احلديبية فتح هنا والفتح )الفتح بعد هجرة فال ( بالفتح انقطعت الشرعية اهلجرة

  .)األحاديث يف الشرعية الصحبة ( حبثنا عند قريباً بيانه سيأيت كما األدلة بني اجلمع من

 العزة يامأ كانت األخرية بعكس واحلاجة الضعف أيام كانت الشرعية اهلجرة أن اهلجرتني بني والفرق

 داعي فيغلب الضعف أيام أما الغالب، يف بالدنيا خمتلطة الرخاء أيام للهجرة الدواعي وكانت والرخاء

                                                           
باملهاجرين وأبنائهم ووصيته باألنصار وأبنائهم يدخل األبناء يف حكم اآلباء ذه األدلة اخلاصة، " صلى اهللا عليه وآله وسلم"يرى بعضهم أن وصية النيب  )٢٧(

فاحلسن واحلسني مثالً الذين جيدهم " صلى اهللا عليه وآله وسلم"سرية هؤالء األبناء وصحبتهم العرفية للنيب  وهذا أمر حيتمل وال نتحمس لنفيه بشرط حسن
 . ورآه مرة أو مرتني) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كل يوم ليسا كمن جيء به إىل النيب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب 



 
 
 

 

٥١ 

 والقرآن اآلية هذه يف املذكور بالسبق مقيد املهاجرين على ثناء كل أن نقول أن ميكن هذا وعلى اإلميان،

30Fبعضاً بعضه يفسر

٢٨. 

 بقول القطع جمال هنا وليس ،فيه خمتلف منهم واملتأخرين املهاجرين من األولني السابقني بني الفاصل واحلد 

 مبن األولني املهاجرين حدد من ومنهم تقدير أبعد على الرضوان بيعة احلد جيعل من فمنهم األقوال، من

(بدراً شهد أو القبلتني صلى
31F

  .املهاجرين من السابقني حتديد يف العلماء واختالف التفاسري مراجعة وميكن )٢٩

 ..األنصار وهم :اآلية يف الثانية الطائفة أماو

 مل الذين )األطفال( األنصار أبناء فيهم يدخل وال -)من( داللة يف التفصيل على– األنصار من السابقونف
 املسلمون حلفاؤهم األنصار يف يدخل ولكن واإليواء، واجلهاد اإلنفاق من الشرعية؛ النصرة يف يشاركوا

 كذلكو ،اخلزرج وال األوس من يكونوا مل وإن احلكم يف أنصار فهم وجهينة بلي نم املدينة يف الساكنني

 جهة من وأنصار جهة من مهاجرون فهم ،املدينة من القريبة البوادي أهل وكذلك ونساؤهم، األنصار موايل

 املادي الدعم يف األنصار يشبهون وديار مواشٍ أهل وهم منهم، النصرة طلب عند جياهدون فهم أخرى،

 .للنصرة أقرب للمدينة واألقربون الضرورة، عند

 من أن وأرى لذلك، حداً وضع من اآلن إىل أجد فلم منهم والالحقني األنصار من السابقني بني احلد وأما

 كثري وأسلم سالماإل عز ببدر املسلمني انتصار بعد ألنه السابقني؛ من فهو األنصار من بدر غزوة قبل أسلم

 كأيب إسالمه حسنو بدر بعد أسلم وبعضهم سلول بن أيب بن اهللا كعبد طمعاً أو وفاًخ واخلزرج األوس من

32Fالدرداء

٣٠. 

                                                           
ومن ( .. على األغلب أيضاً، وقد خيرج بعض األفراد من هذا العموم كما يف  حديث الصحيحني املشهور مع أن املهاجرين السابقني إمنا الثناء فيهم  ٢٨

وهذا احلديث يدل أن بعض املهاجرين السابقني قد خيرج من اهلجرة الشرعية أيضاً، ) كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه
وقت أن العموم ال مينع من خروج بعض األفراد، فلكل قاعدة استثناء، فإذا وجدنا مهاجرياً أو أنصارياً اساء السرية أو ارتد أو نافق وال بد أن نكرر يف كل 

وم ظين يف العم فال تشمله النصوص العامة وال تعصمه قدم اهلجرة وال وفرة النصرة، فاألمر يدور على االستقامة وليس على الدخول يف العموم، ألن الدخول
العقل والواقع األجر والعقوبة، بينما صالح املرء أو فساده قطعي األجر والعقوبة، وإذا مل تعصم الصحبة من الردة فكيف تعصم مما دوا؟ هكذا الشرع و

 .ينطقون، ولكن املذهب يأىب هذا كله يف صحابة ويقبله يف آخرين، وهذه غاية التعصب
 ).الرب عبد البن االستيعاب مقدمة يف ذلك راجع( )٢٩(

كان أبو ذر يغلظ : بإسناده عن قنرب حاجب معاوية قال ): ١٤٧ص /  ٥ج ( -وردت أخبار يف تأخر إسالم أيب الدرداء، ففي مسند أمحد بن حنبل  ٣٠
حب ورأيتم كما رأى فان رأيتم ملعاوية قال فشكاه إىل عبادة بن الصامت واىل أيب الدرداء واىل عمرو بن العاص واىل أم حرام فقال إنكم قد صحبتم كما ص

إهـ ..)  وأما أنت يا أبا الدرداء فان كادت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تفوتك مث أسلمت فكنت من صاحلي املسلمني: ( وفيه!.. أن تكلموه
/ امت ومل يوثقه ومل جيرحه، وبقية رجاله ثقات اهـرواه أمحد وفيه قنرب حاجب معاوية ذكره ابن أيب ح) ٤٠٢ص /  ٧ج ( -قال اهليثمي يف جممع الزوائد 



 
 
 

 

٥٢ 

 :الكرمية يةاآل يف الثالثة الطائفة

 الالحقون، هم املتبعون وهؤالء )واألنصار املهاجرين من السابقني اتبعوا الذين( بإحسان، اتبعوهم الذين

 فتح إىل أو الرضوان بيعة إىل بدر بعد املسلمون  -والالحقني نيالسابق بني احلد راًبد جيعل من عند - وهم

  -مرجوح قول وهو - مكة فتح إىل امتدت اهلجرة أن يرى من رأي على مكة

 هم واألنصار املهاجرين من الالحقون فيكون احلديبية بيعة هو والالحقني السابقني بني احلد جيعل من أما 

 اهلجرة( املدينة يف وبقوا وفدوا وإن حىت مكة فتح وقبل احلديبية دبع كاملسلمني احلديبية، بعد كان من

 ثبت ممن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وفاة إىل احلديبية بعد وغريهم العرب من كالوافدين أو ،)العامة

 ال العامة اهلجرة منها فاملقصود احلديبية بعد أطلقت إذا اهلجرة أنّ ذكرنا أن وسبق الردة، أيام اإلسالم على
 .-النصوص بني مجعاً- الشرعية

 مل وإن األبناء فهؤالء األنصار، وأبناء املهاجرين، أبناء من سريته حسنت من أيضاً بإحسان التابعني ومن
 اليتم، فيصيبه املعارك يف أباه يفقد الصيب فهذا ..وكابدوا وعانوا تضرروا لكنهم األحداث يف يشاركوا

 فأبناء القليل، إال وأبنائه ألهله يبق ومل اهللا سبيل يف أمواله أنفق ممن والده لكون املادية أحواله تضيق وهذا

 بنسب األذى بعض حلقهم قد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عهد على املولودون واألنصار املهاجرين

 مث ،بإحسان نيالتابع أفضل من فهم ،بيوم داخل كانوا ولو والنصرة اهلجرة من شيء يف وشاركوا خمتلفة،
 والوفود  ثقيف وعتقاء قريش، اءطلق من إسالمه حسن من أقل بدرجة ولكن بإحسان التابعني يف يدخل

 .هؤالء وغري )ص( النيب إىل يفدوا ومل فآمنوا النبوة عصر أدركوا ممن واملعاصرون

 حىت اإلسالم يف الرجل يشك أن يشترط وال السرية وصالح الذنوب كبائر اجتناب يعين اإلسالم وحسن 

(إسالمه حيسن مل أنه يقال
33F

 الدليل يف الالحقة اآلية يف وبيانه شرحه سيأيت جممل اآلية هذه يف واإلحسان ،)٣١

   .الثالث

 اإلنفاق تقتضيان اللتني والنصرة اهلجرة ألن ؛)اإلحسان( فيهم اهللا يشترط مل واألنصار فاملهاجرون إذن

 اإلحسان؛ لقيد هذا حيتاج وال -االستقامة استمرت إذا – ألعمالا أفضل من مها الضعف أيام يف واجلهاد

                                                                                                                                                                                                 
 قتري ال قنرب،  واحلديث يف تاريخ ابن عساكر يف ترمجة قتري حاجب معاوية، ويدل على تأخر إسالم أيب الدرداء ما ورد يف ترمجته من تأخر: صوابه : قلت

 .من آخر األنصار إسالماً إسالمه بعد بدر إمجاعاً،  بل ورد عند ابن عساكر يف ترمجة أيب الدرداء أنه
للبقاء على  أعين أن من اخلطأ أن بعض الناس ال يقر بأن فالناً مل حيسن إسالمه إال إذا كان من املنافقني أو املرتدين، فحسن اإلسالم عندهم مرادف )٣١(

... ار على عثمان بالفسق واألعرابية والظلم والسوء التسمي باإلسالم ولو أساء السرية وهذا خطأ، وهم ال يطردون يف هذا األمر فإم حيكمون على الثو
 .رغم أن فيهم بدريون ورضوانيون، فهؤالء ال يغضبون إال إذا تعلق الذم بأحد األمويني أو أنصارهم



 
 
 

 

٥٣ 

 كما اإلحسان، غاية فهجرته الدين أجل من واألوالد األوطان ترك تقتضي اليت باهلجرة قام إن الرجل ألن

 حتتاج ال األوىل أيامه يف اإلسالم محاية مهمة حتملهم مع )العرب قبائل األنصار على أجلبت اليت( النصرة أن

(منه الذروة يف ألا اإلحسان؛ قيدل
34F

٣٢(. 

 نفس على تعود "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب إىل اهلجرة فأصبحت واملسلمني، اإلسالم قوة بعد أما

 النيب على تعود ذلك قبل كانت بينما واملؤمنني، )ص( والنيب اإلسالم على تعود مما أكثر باملصلحة املهاجر

 أصبح إذ مكة فتح بعد املصلحة هذه ت وزاد باملصلحة، واملؤمنني واإلسالم "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 .األعداء من واألمن املال لكثرة والسالمة؛ الغنيمة يعين باملسلمني االلتحاق

 أو السابقون أم بين فقد فقط، واألنصار املهاجرين على الثناء وجل عز اهللا قصر يف السر نعرف كله وهلذا

 الكرمية، اآلية يف )من( داللة يف الوارد االختالف على أيضاً، منهم بالسابقني واألنصار ريناملهاج قيد أنه

 وهؤالء احلديبية صلح إىل انتهى املفسرون إليه وصل مدى أوسع لكن سبق، كما السبق حد يف اختلف وقد

 القوة أيام وليس عفوالض واحلاجة الذل أيام )الشرعية النصرة( والناصرون ،)الشرعية اهلجرة( املهاجرون

 ه،أصحابو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عنها استغىن كلما والنصرة اهلجرة أمهية وتتضاءل والرخاء

 .بعدها كاألنصاري ليس بدر قبل واألنصاري بعدها كاملهاجر ليس بدر قبل فاملهاجر

 ذلك، يف نـزلت اليت والنصوص النبوية السرية قرأ من ذلك يعرف يسرياً، ليس وهؤالء هؤالء بني والفرق

  .هؤالء يف وال هؤالء يف يدخلون ال بعدهم ومن الطلقاء، بأن علماً

                                                           
امرأة ينكحها  ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو( ومن أساء السرية خرج من مسمى اهلجرة والنصرة، وهؤالء أفراد قالئل، وقد سبق حديث  )٣٢(

وهو يف الصحيحني، وهؤالء األمويون الناطقون باسم حممد ال يبالون إن حلق الذم أحد أهل بدر كما فعلوا مع معتب بن قشري ) فهجرته إىل كا هاجر إليه
ة، فالعبون مفتوحة على من يذم الظاملني ولكن اام أحد الطلقاء بالنفاق مع توفر األدلة يعدونه بدعة وضالل! وهو بدري إمجاعاً وهو عندهم منافق إمجاعاً

ى سبيل وليس من ضعف بعض أهل بدر أو ذمهم، وقد مجعت العشرات من الصحابة السابقني ممن ذمهم هؤالء أو وصفوهم بالنفاق أو ضعفوا روايام، وعل
دار األرقم بن أيب األرقم فهو من سابقي ) ص(دخول النيب القاريء، فهذا الرجل بدري بل أسلم قبل ) أو الربيع( املثال ال احلصر خذوا مسعود بن ربيعة 
مسعود بن الربيع القارئ ):  ٢٨٢ص /  ٨ج ( -وأوردوه يف الضعفاء، ففي اجلرح والتعديل )! أعرايب جمهول( السابقني، ومع ذلك قال عنه أبو حامت 

وبقي هذا اإلمهال هلذا البدري ستة قرون  ففي )! هو اعرايب جمهول: قولحليف بىن زهرة بن كالب يكىن ابا عمري مات سنة ثالثني مسعت اىب يقول ذلك وي
! مث جاء التصحيح يف القرن التاسع اهلجري.) أعرايب جمهول: مسعود بن الربيع، أبو عمر القارى، قال أبو حامت): ١٠٠ص /  ٤ج ( -ميزان االعتدال للذهيب 

وقد ذكره ابن حبان يف الصحابة وقال . أعرايب جمهول انتهى: قال أبو حامت: بن عمرو القاري مسعود بن الربيع): (١٦ص /  ٣ج ( -لسان امليزان (ففي 
وذكره كل من صنف يف مات سنة ثالثني ويف خالفة عثمان وكذا ذكر بن سعد وقد ذكره يف البدريني ابن سعد وشيخه وابن إسحاق واملعتمر بن سليمان 

إمجاعاً ولكن ألن العني السلفية ال تم بأهل بدر وإمنا بالطلقاء فقد أمهله أهل اجلرح والتعديل سبعة قرون وبقي  إذن فالرجل بدري) واهللا أعلم الصحابة فيهم
وال تأخر التصحيح طيلة ! ولو كان من الطلقاء ما جهل وثاقته أحد، وال جترأ على تضعيفه أحد! يف كتب الضعفاء طيلة هذه املدة مث انتبهوا أن الرجل بدري

 !سبعة قرون ستة أو 



 
 
 

 

٥٤ 

 اآلية ألن اآليات، لسياق تبعيضية وليست بيانية الكرمية يةاآل يف )من( أن أرجح :الطبعة هذه يف ولكنين

 الرسولِ وصلَوات اللَّه عند قُربات ينفق ما ويتخذُ الَْآخرِ مِوالْيو بِاللَّه يؤمن من الْأَعرابِ ومن( هي هلا السابقة

 )اآلية ..األولون والسابقون ( قال مث  )٩٩( رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ رحمته في اللَّه سيدخلُهم لَهم قُربةٌ إِنها أَلَا
 الذين يعين )األولون والسابقون ( قال مث باجلنة ووعدهم األعراب بعض على أثىن أنه على داللة فيه فالسياق

 قبل أسلموا هؤالء والتابعون ..األعراب إسالم قبل هلم وتابعني وأنصار مهاجرين من األعراب سبقوا

 النيب اتباع عن تباطؤوا لكنهم احلديبية قبل أسلموا املدينة حول واألعراب األعراب، سبقوا ألم احلديبية،

 على اآلية يف الثناء ولكن غلب، من مع وهم مدخول إسالمهم األعراب فمعظم احلديبية، يف )ص(

 م والتحق تبعهم ومن واألنصار املهاجرين من السابقني أضاف مث باجلنة ووعدهم األعراب من الصاحلني

 .أعلم واهللا الصاحلني، األعراب هؤالء إسالم وقبل الرضوان قبل

 :القرآنية النصوص من ..الثالث النص

 :وجل عز اهللا قول وهو السابق للدليل مفسر وهو

 اللَّه وينصرونَ ورِضوانا اللَّه من فَضلًا يبتغونَ وأَموالهِم ديارِهم من أُخرِجوا الَّذين الْمهاجِرِين للْفُقَراِء( 

ولَهسرو كأُولَئ مه اد٨( قُونَالص( ينالَّذُءوا ووبت ارانَ الدالْإِميو نم هِملونَ قَببحي نم راجه هِملَا إِلَيو 

 نفِْسه شح يوق ومن خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَى ويؤثرونَ أُوتوا مما حاجةً صدورِهم في يجِدونَ

 بِالْإِميان سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا يقُولُونَ بعدهم من جاُءوا والَّذين )٩( الْمفْلحونَ هم أُولَئكفَ

 ]راحلش[ )١٠( رحيم رُءوف إِنك ربنا َآمنوا للَّذين غلا قُلُوبِنا في تجعلْ ولَا

 من الفقراء على بل واألنصار، املهاجرين على الثناء وجل عز اهللا قصر يف الدالالت أوضح اآليات هذه يف

 الرمحن وعبد وعثمان وعمر بكر كأيب املهاجرين جتار الثناء من خلرج النص بظاهر متسكنا فلو املهاجرين،

 به املراد أن والظاهر ضعفاء، اجرينامله أكثر ألن الغالب جمرى جرى هنا اخلطاب أن قلنا ولكن عوف، بن

 املرضي اموعات حدد وإمنا الصحابة مجيع على ثن مل اآليات هذه يف وجل عز فاهللا إذن املهاجرين، كل

 بأنه وبين بعدهم فيمن )اإلحسان( اشترط مث وأعماهلم، وصفام بعالمام أخربنا بل ذا يكتف مل مث عنها

 وعدم واألنصار، املهاجرين من للسابقني الدعاء الكربى اإلحسان ماتعال من -األعمال احللص إضافة-

 مثل الرضوان بيعة بعد أسلم ممن املتأخرين بعض يفعله مل )اإلحسان( وهذا سب؛ أو ببغض هلم التعرض

 وأيب ،القرشي العامري أرطأة أىب بن بسر مثل وأعوانه سفيان، أيب بن فمعاوية واألعراب، الطلقاء من كثري

 لكنه – اهللا عبدو حممد هيوابن السهمي العاص بن وعمرو عمار قاتل اجلهين  الغادية وأيب ،السلمي عورألا



 
 
 

 

٥٥ 

 عوف بن وسفيان  السكوين، حديج بن ومعاوية الفهري مسلمة بن وحبيب -صحيح بسند تاب اهللا عبد

 عامر بن اهللا دوعب واحلارث، مروان وأبنائه العاص أيب بن واحلكم األموي العاص بن وسعيد الغامدي

 ،القرشي البختري أيب بن واألسود الكندي قيس بن واألشعث القرشي السرح أيب بن اهللا وعبد العبشمي
 بن واخلريت )الشر حجر ( الكندي يزيد بن وحجر الطائي، سعد بن وحابس األموي، عقبة بن والوليد

 !)معاوية مناقب رواة من وهو ( قيالدمش السلمي يزيد بن وربيعة العذري عرفطة بن وخالد الناجي، راشد

 مرة بن وكعب الرهاوي، شجرة بن ويزيد ، الفزاري مسعدة بن اهللا وعبد الفهري، قيس بن والضحاك

 النيب رأى ممن جداً كثري وغريهم القسري أسد بن ويزيد احلضرمي حجر بن ووائل عدي بن ومثامة البهزي

 الشرط خالفوا الذين من كانوا هؤالء فمثل يراها، دنيوية ملصلحة صحبة أو يسرية صحبة صحبه أو )ص(

 زهري بن كحرقوص اخلوارج من الصحابة بعض وكذلك وآذوهم، ولعنوهم أبغضوهم أو السابقني وحاربوا

 .الطلقاء من صحبة أسبق هم بل صحبة وهلم الصحبة أساءوا الطائي حصني بن وزيد السعدي

 مع كانوا الذين الرضوانيني ومئات البدريني وعشرات وعماراً علياً حاربوا الشاميني من وأمثاله فمعاوية 

 على )الصحبة حسن( من رجونخي  -للسابقني أساء ممن - وأمثاهلم وهؤالء وشتموهم، خالفته يف علي

 بغري التابعني من لكنهم التابعني من كانوا وإن حىت )باعاإلت حسن(  ومن املتأخرة، الصحبة افتراض

 وزيد  زهري بن حرقوص إن بل ،احلديث ثبوت افتراض على الثالثة القرون فضائل يف يدخلون فال إحسان،

 فإن قبله، املذكورين منـزلة من أعلى منـزلة وهي احلديبية أصحاب يف بعضهم اذكرمه الطائي حصني بن

 يةاحلديب أصحاب من كان فقد أيب بن اهللا عبد منهم استثنينا كما احلديبية، أهل من استثناًء فيكون صح

 .أيضاً

الصحابة (أن من سب الصحابة السابقني من املسمني بـ: ولذلك قال بعض احملققني يف هذه املسألة
كبعض أهل مصر يف سبهم عثمان وأكثر أهل الشام يف سبهم علياً قد خرجوا من الطوائف ) املتأخرين

لتابعني بإحسان ملخالفتهم األمر فهم مل يدخلوا يف املهاجرين واألنصار قطعاً كما مل يدخلوا يف ا: الثالث
 .باالستغفار للسابقني وعدم التعرض هلم بل حاربوهم وآذوهم

هذا يف أهل الشام أوىل منهم يف أهل مصر والكوفة، ألن أهل الشام مل يكن سبهم أو لعنهم و: أقول
ملساجد بل كان عن سبق إصرار وإعالن على منابر ا كما فعل أهل مصر والكوفة، لإلمام علي عرضياً

وليس ألن علياً عندهم كان ظاملاً أو أنه أتاح لوالته أن يظلموا الرعية ومل حياسبهم كما يرى أهل مصر 
 .يف عثمان، فأهل الشام أبعد عذراً من اخلوارج وقتلة عثمان



 
 
 

 

٥٦ 

عاء نعم الد إال املهاجرين واألنصار فقط، يف اآلية ليس املقصود منهم) والذين سبقونا باإلميان( :وأما قوله
لكل من سبقنا باإلميان والصالح أمر مرغوب فيه من حيث اجلملة، لكن ال جيوز الدعاء ملن سبقونا 

وإذا جاز الدعاء ملن ظلموا علياً وأهل بدر فإنه من باب األوىل أن  ،لظلم والعصيان وإال اختلت األموربا
والدعاء للخوارج ألم سبقونا ! جيوز الدعاء للثوار على عثمان وقتلته ألم سبقونا باإلميان أيضاً

باإلميان، وكذلك الدعاء ملانعي الزكاة ألم سبقونا باإلميان ومل ينكروا وجوب الزكاة وإمنا امتنعوا عن 
فيهم صحابة ) مانعو الزكاة والثوار على عثمان واخلوارج( أدائها لبيت مال اخلالفة، وهؤالء اموعات 

الدنيا،  أصحابر تديناً منهم وأصدق مع أنفسهم وضمائرهم من أسبق إسالماً من الطلقاء، وهم أكث
فعليه أال ينسى الصحابة من قتلة عثمان وال من اخلوارج ) ص(فمن عمم اآلية يف كل من صحب النيب 

ه أوىل باملنع حىت وإن تولوا السلطة ألن أصحابومانعي الزكاة، وإن منع هؤالء من الدعاء هلم فمعاوية و
من املزايا اليت تستوجب على الناس الدعاء هلم، مث قد توىل السلطة الثوار على عثمان  تويل السلطة ليس

مبصر قهراً وعزلوا وايل عثمان وكان املستويل على مصر صحايب على تعريفهم وهو حممد بن أيب حذيفة، 
سنتني  وقد توىل العراق -على تعريفهم –فلماذا ينسونه وقد توىل السلطة؟ وكذلك املختار له صحبة 

فلماذا ال يدعون له؟ إذن فإننا مهما أجلنا األفكار واألنظار يف حجج هؤالء فلن جند إال النصب فقط، أو 
 .التأثر باملنهج األموي وتشويه السنة والصحابة وتعاليم اإلسالم

للذين يستدلون ذه اآليات على وجوب السكوت عن فيها ال حجة أضيف بأن هذه اآلية وحنوها و  
 –ذم بعض الظلمة ممن وصف بالصحبة كبسر ومعاوية والوليد السكوت  التاريخ اإلسالمي و دراسة

حبجة أم صحابة فقد رأيناهم يذمون من هو أفضل منهم واسبق إسالماً وأطول صحبة وأسلم هدفاً، 
ة إال وإمنا االنتقاء له عالقة باألثر السياسي األموي، فهو من جعل األعني عمياء عن كل تنقص للصحاب

 .استحالب العواطفإذا تعلق األمر بالطلقاء، حىت دفاعهم عن بعض السابقني إمنا هو للتشويش و

 فإا -حبجة اإلمساك عما شجر بني الصحابةترك دراسة تاريخ املسلمني وتقييم رجاله  كما ال جيوز 
(قاعدة غري صحيحة
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اسة الظاملني ووصف ومنشؤها أموي، واألدلة النقلية والعقلية على احلث على در )٣٣
ظلمهم وإعالنه لتستتبني سبيل ارمني، والسبيل هنا مذهبهم وطرقهم يف اإلجرام، ومن أبلغ اإلجرام 

بأن اهللا ورسوله يرضون عن الفاسقني باملتأثرين م إىل القول الزعم نطقهم باسم الدين حىت وصل 

                                                           
يما ستصدر دراسة تناقش دعوى وجوب اإلمساك عما شجر بني الصحابة وتبطلها شرعاً وعقالً وتطبيقاً؛ فالكالم فيما شجر بني الصحابة كالكالم ف )٣٣(

الصحابة والتابعني بل  شجر بني غريهم يشترط فيه العدل وحتري الصدق فقط وهلذا مل يكن هلذه القاعدة دليل ال من الكتاب وال السنة وال تطبيقات
 .النصوص الشرعية فضالً عن اآلثار ضد هذه الدعوى الشامية املنشأ واالنتشار



 
 
 

 

٥٧ 

مهم والعادلني بعدهلم حىت يعرف الناس موطن فال بد من ذكر الظاملني بظل! وحيبون الظاملني ودعاة النار
 تفسري يف البغوي يقول ولذلك، وتستبني سبيل ارمني وصراط الصاحلني، القدوة والتأسي من السلف

 يوم إىل واألنصار املهاجرين بعد جييئون الذين وهم التابعني يعين( بعدهم من جاؤوا والذين :تعاىل قوله

(..)القيامة
36F

٣٤(. 

 أن يعين )التابعني( يسمون واألنصار املهاجرين بعد من بأن اهللا رمحه البغوي من صحيح وتفسري إقرار فهذا 

(العاص بن وعمرو الوليد بن خالد من الناس
37F

 يأيت ومن العصر هذا يف بنا وانتهاء والوليد مبعاوية مروراً )٣٥

 ومأمورون استوى، حىت الماإلس عليهم قام الذين واألنصار املهاجرين حبب مأمورون التابعني من بعدنا

 بعد أسلم من بل وظهوره، اإلسالم دين قيام يف ورسوله اهللا بعد السبب ألم هلم؛ واالستغفار هلم بالدعاء

 .األوىل باب من بعدهم ومن ابتداء، ذا مأمورون مكة فتح إىل احلديبية

 

 :القرآنية النصوص من ..الرابع النص

  :تعاىل قوله

 الْفَتحِ قَبلِ من أَنفَق من منكُم يستوِي لَا والْأَرضِ السماوات مرياثُ وللَّه اللَّه سبِيلِ في تنفقُوا اأَلَّ لَكُم وما(

 خبِري تعملُونَ بِما واللَّه نىالْحس اللَّه وعد وكُلا وقَاتلُوا بعد من أَنفَقُوا الَّذين من درجةً أَعظَم أُولَئك وقَاتلَ

 ])احلديد[ )١٠(

 اهللا ألن اجلنة؛ يف -للصحبة مفهومهم حسب- الصحابة كل أن على اآلية ذه املؤلفني بعض يستدل :قلت

 الطلقاء يف الغلو يسوقه القول يف تسرع وهذا خيلفه، لن حق ووعده ا، واملتأخرين منهم املتقدمني وعد قد

 :نقول هذا على وللجواب

 ،بالردة بعضهم شذ كما والظلم بالفسق القاعدة عن أفراد يشذ فقد لألفراد وليس للمجموع الوعد :أوالً
 من املستهزئني بعض وكان واألنصار، املهاجرين على التوبة عموم من تبوك يوم املستهزئون شذ وكما

                                                           
 .سورة احلشر -تفسري البغوي )٣٤(
وبني أدلة يها الذين أسلموا وهاجروا بني صلح احلديبية وفتح مكة تتجاذم األدلة بني أدلة مدخلة هلم يف الصحبة الشرعية وهي قليلة وميكن اجلواب عل )٣٥(

بني فترة الصحبة الشرعية ) برزخ(كانت فترة ) من بعد احلديبية إىل فتح مكة(خمرجة هلم من الصحبة الشرعية وهي أكثر وأصرح ومع ذلك فتلك الفترة 
من ) بعد فتح مكة( الواضحة الواضحة املتفق عليها اليت كانت قبل ذلك على اختالف يف احلد الفاصل بني السابقني والالحقني من الصحابة وفترة التابعني

 .وأقصد هنا يف ضوء النصوص الشرعية فقط وليس من الناحية االصطالحية أو العرفية أو اللغوية.. طلقاء وعتقاء ووفود



 
 
 

 

٥٨ 

 أيب بن اهللا عبد بالنفاق اموا وكما ،بالنفاق فاموه بدري وهو قشري بن معتب هؤالء ذم وكما هؤالء،

 يف يتأنون نراهم بالنواصب التأثر نتيجة ملعاوية الفضائل جلب يف املتعجلون فهؤالء ..وهكذا رضواين، وهو
 وأسبق معاوية من أفضل وثالثتهم زهري بن حرقوص أو أيب بن اهللا عبد أو قشري بن ملعتب باجلنة احلكم

 الثناء يف جادين غري املتحمسني هؤالء أن فتبني ، والتغيري بالتشويه اإلسالمي نالدي على أثراً وأقل إسالماً

 املؤثرة اجلوانب معظم يف املسلمني على وأثره معاوية لسرية ذم أي ملنع ستار هذا وإمنا الصحابة، على العام

 .وعقائدهم وسلوكهم فكرهم يف

 من ذلك حنوأو منافقاً كان أو ارتد أو تغري من ال السرية حسن على ثبت ملن إال الوعد يتناول ال :ثانياً

 بناًء الوعد يكون أن مبعىن باجلنة، والفوز األجر على حيصل به الذي الشرط زوال يوجب امم الكبائر ارتكابه

 .استمر إن احلال واقع على

(مكة فتح ال احلديبية فتح اآلية يف املذكور بالفتح املراد :ثالثاً
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 وعلى مكة، فتح لقب نـزلت السورة ألن )٣٦

 فتح املراد كان إذا فإنه مكة، فتح أو احلديبية فتح هو هل نعرف ال وأننا حمدد غري هنا الفتح أن افتراض

 على تفضيلهم ويف ،)وقاتل الفتح قبل من أنفق من( واألنصار املهاجرين شاملة اآلية هذه فستكون احلديبية

 غريهم وال األعراب وال العتقاء، وال الطلقاء، تفاضلنيامل يف يدخل فال فقط، مكة فتح إىل بعدهم جاء من

 احلديد سورة ألن ؛)الفتحني بني ما فترة يف( الفترة هذه يف أي بعده، وال الفتح قبل ال ينفق ومل يقاتل مل ممن

 التفاضل، هذا يشملهم فال املفاضلة دائرة خارج مكة فتح بعد فاملسلمون هذا وعلى مكة، فتح قبل نـزلت

  .نـزوهلا بزمن مقيدة هي إذ

 هللا، خالصاً اإلنفاق يكون أن بد وال ؛والقتال اإلنفاق من بقيود، الوعد قيدت اآلية أن األهم وهو :رابعاً

 ومل جياهدوا مل أم كما درمهاً، فقواين أم يرد ومل األموال أخذوا مأ إال الطلقاء نعلم وال اجلهاد، وكذا

 الغتيال وتبوك للغنائم الطائف وشهدوا املسلمني، هزمية متمنني املسلمني مع حنني شهدوا بل ،عدواً يقتلوا

 أنفق فمن ،)معاوية( عن كتايب يف وإثباا وتفصيلها اهللا، سبيل يف جهاداً ليست األمور وهذه )ص( النيب

 وكذلك !السابقني؟ من يكن ومل أصالً ينفق مل مبن فكيف السابقني من كان ولو اآلية هذه يف يدخل ال رياًء

                                                           
يعين –، وحنن تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً: (ولذلك يقول الرباء بن عازب رضي اهللا عنه يف تفسري الفتح املراد يف اآلية )٣٦(

بأن املفاهيم تغريت  -وهو صحايب–وهذا إخبار من  الرباء بن عازب ) ٧/٤٤١(صحيح البخاري مع الفتح ) نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية -الصحابة
ات أخرى، لكن الفتح األعظم املبني هو وال ننكر أنه يطلق الفتح على فتح مكة وعلى فتح خيرب يف مروي! مبكراً عند التابعني فكيف لو أدرك الرباء زماننا؟

 .فتح احلديبية
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 النيب االغتيال وتبوك حنني حضروا إمنا الطلقاء وأغلب.. وكذا كذا ليقال وال للحمية يكون أال جيب القتال

 .الثواب وال األجر يوجب ال )ص( النيب واغتيال ،)ص(

 أمرين، أحد حتتمل اآليات هذه : نقول ذلك ولبيان الفتحني، بعد سلمأ من تتناول ال اآليات هذه :خامساً 

 نـزول ألن ؛اهللا سبيل يف وقاتلنا أنفقنا وأن حىت يشملنا؛ ال واألنصار املهاجرين على الثناء يكون أن إما

  -وبشروطهما فعلنا إن اآليات هذه خارج واجلهاد اإلنفاق يف األجر مطلق لنا وإمنا -فينا ال فيهم القرآن
 ذلك بعد أو مكة فتح عام أسلم من يشمل ال مكة فتح إىل احلديبية بعد من املسلمني على الثناء فكذلك

 .قبلهم فيمن القرآن لنـزول

 دليل وال ؛القيامة يوم إىل بعدهم ملن أيضاً شاملة فهي الفتح بعد املسلمني هلؤالء شاملة اآلية تكون أن وأما

 فإنه تقييد دون باإلطالق هذا كان فإذا وقاتلوا بعد من :تعاىل قوله بدليل ،بالطلقاء التخصيص على

 وهذا ،مكة فتح ال احلديبية فتح هو املبني الفتح ألن ،الطلقاء يشمل فال املبني بالفتح مقيداً كان وإن ،شملناي

 وإمنا ،باجلنة اجلميع يبشرون وال هؤالء به يقول ال القيامة يوم إىل الفتح بعد ملن اإلطالق مشول يف القول

 دون أمية بين تبشري على ويركزون دليل بال "موسل وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من على ذلك يقصرون

 ألجل محتكُّ كله فهذا إذن ، -تعريفهم على – صحابة اجلميع يف أن ‘م اخلوارج ودون عثمان على الثوار

 الفجار وال الصحبة املسيء تشمل ال اآلية فإن هذا حتكمهم مع تنزلنا لو حىت وعندئذ فقط، معاوية

 وعد اهللا أن مبعىن السابقة، األخرى اآليات يف اشتراطه سبق الذي )حساناإل( شرط يبقى ألنه واملنافقني

 .هذا فيهم يقال فال اإلحسان بغري املتبعون أما بإحسان، اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين باجلنة

 السرية حيسن مل من باجلنة والوعد التفاضل من خيرج وذا واالستقامة، السرية صالح هو اإلحسان وضابط

 والرؤية الكبري اخللل لنا سبب الذي هو األمور هذه يف واخللط املسائل، هذه يف اخللط يزيل تفصيل فهذا

 يف تكلم من أن التعميم أو اخللط هذا نتائج ومن السابقني، مع واألعراب الطلقاء ا خلطنا اليت التعميمية
 وحنوهم، الغادية أيب أو سفيان أيب بن ويةمعا أو قيس بن األشعث أو السلمي األعور أيب أو عقبة بن الوليد

 سوء من وهذا فيه، أنـزلت ما غري يف فينـزلوا فيهم تنـزل مل اليت اآليات ذه حمتجاً الناس بعض جاءه

( مواضعه عن الكلم وحتريف تعاىل اهللا كالم تفسري
39F

٣٧(. 

                                                           
 وبسر ومعاوية كالوليد احلقيقة على صحابة وليسوا بالصحبة وصفوا من أعمال بعض يذمون كانوا الذين املسلمني علماء من كثري بدع اخللط هذا وبسبب )٣٧(

 أن ألنفسنا جنيز ومثلما ،.املذهيب خصومهم تعصب بسبب أو الكرمي القرآن آليات مخصومه تدبر قلة بسبب مظلومني كانوا املبدعني فأولئك وغريهم واحلكم

 أو روافض )النبوية( السنة على يطلق أن أيضاً الناصيب عالمات من أن نقرر أن العدل فمن نواصب، )النبوية( السنة أهل على يطلق أن الشيعي عالمات من جنعل

 .األقل على معايريه بأكثر اإلحاطة جيب دقيق علم والتصنيف أحد، يظلمنا وال أحداً نظلم ال حىت إطالقها لقب جيداً املصطلحات حبث من بد فال شيعة،
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 ولكن واحدة، اآليتني يف بعديةفال بعدهم من السابقة اآلية يف تعاىل قوله مثل بعد من :تعاىل وقوله

 اإلسالم، دين وغريوا ولعنوهم السابقني قتلوا وإن باجلنة الطلقاء ا فيعدون بينهما، يفرقون التحكم أهل

 يتناقض، أن يريد ال عاقل كل ا يوعدون مث !الزكاة ومانعي واخلوارج عثمان على الثوار ا ويوعدون

 .والدين بالتاريخ واجلهل التحكم من وهذا !النار ىلإ الدعاة حيب مل إن بالنار فيهددونه

  :إما اآليتني يف فالبعدية اآليتني يف )البعدية( تفسري يف نفرق أن وال اآليات هذه يف نتناقض أال جيب إذن 

 لتقدم  مكة فتح إىل الرضوان فتح بعد أسلم من )الفتح بعد املسلمني (ـــب املراد يكون أن .١

 ال وهذا( الكرمي، القرآن يف وقبله الصحابة عند وخاصة املطلق الفتح هو الذي يةاحلديب فتح على السورة
 ..).الوفود وال الطلقاء فيه يدخل

 مرجوح وهذا( "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وفاة إىل الرضوان بعد أسلم من املراد يكون أن أو .٢

 مل وهذا ،)والقتال اإلنفاق( قيودال توفرت إن ولكن والوفود عرابواأل الطلقاء فيه يدخلف صح وإن
 .منهم حيصل

 فيه يدخل وهذا( "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وفاة إىل مكة فتح بعد أسلم من املراد يكون أن أو .٣

 .السابقة بالقيود ..).والوفود الطلقاء

 والتابعون ودوالوف الطلقاء فيه يدخل وهذا( القيامة يوم إىل الرضوان بعد أسلم من املراد يكون أن أو .٤

 ..السابقة بالقيود )اليوم بعد وما اليوم إىل وتابعيهم

يف  ، أو غري حمدودتني بزمنيف املستقبل إذن فالبعدية يف اآليتني إما أن تكونا حمدودتني مجيعاً بزمن معني
 فينا فيوجب علينا والذين جاؤوا من بعدهم، وكثري ممن كتب يف املوضوع جيعل قوله تعاىل املستقبل

ني مع أم من أوائل املخاطب - وال يوجبها على الطلقاء) ويدخلون فيهم الطلقاء( االستغفار للسابقني 
مع أننا  -! تشمل الطلقاء وال تشملنا وكالً وعد اهللا احلسىنمث جيعل قوله تعاىل   -أوائل املخالفنيو

، بل احلجة ناقض يف أمور متشاةوهذا ت،  -أقل جرماً يف حق ظلمة الطلقاء منهم يف حق كبار السابقني
عليهم يف هذه اآليات أكثر منها هلم لو أم تدبروا القرآن الكرمي واستشعروا وجوب تكرميه من أن يثين 

 .على ظامل أو يأمر مبحبة فاسق

 

 :من النصوص القرآنية.. النص اخلامس
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 ونصروا َآووا والَّذين اللَّه سبِيلِ في وأَنفُِسهِم موالهِمبِأَ وجاهدوا وهاجروا َآمنوا الَّذين إِنَّ( :تعاىل قوله

كأُولَئ مهضعاُء بيلضٍ أَوعب ينالَّذوا ونَآم لَموا واجِرها يم لَكُم نم هِمتلَايو نٍء ميى شتوا حاجِرهي إِنو 

وكُمرصنتي اسينِ فالد كُملَيفَع رصلَى إِلَّا النمٍ عقَو كُمنيب مهنيبو يثَاقم اللَّها ولُونَ بِممعت ريصب 

   ])٧٢/األنفال[

 :أمهها من الصحبة موضوع يف فوائد فيها اآلية هذه

 عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الشريف احلديث يفسره ما وهذا فقط، األنصار مع املهاجرين والية إثبات  .١

 بعض أولياء بعضهم ثقيف من والعتقاء قريش من والطلقاء لبعض بعضهم أولياء واألنصار املهاجرون( وسلم

(صحيح بسند أمحد رواه )القيامة يوم إىل
40F

٣٨(. 

 هم الذين واألنصار، املهاجرين صحبة الصحبة من للطلقاء إخراج فيه  -احلديث هذا مع - اآلية هذهو

 ،)حيز والناس حيز أصحايبو أنا( :آخر حديث يف كما فقط، "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب
 كلمة األخري احلديث هذا يف )أصحايب( وكلمة سيأيت، كما الفتح يوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب قاهلا

 املهاجرون هم بصحاباأل املراد أن وتبني  أيضاً، الكرمية واآليات بل املتقدم، احلديث فسرها مطلقة،

 .والترابط التوافق هلذا فتأمل ،واألنصار

" صلى اهللا عليه وآله وسلم"أن الذين أسلموا ومل يهاجروا ال يستحقون من املسلمني يف عهد النيب .  ٢
من أيام بدر إىل نـزول األنفال  –الوالية، اليت تعين النصرة والوالء، فإذا كان املسلمون قبل فتح مكة 

صلى اهللا عليه وآله "يستحقون النصرة وال الوالء حىت يهاجروا؛ فكيف مبن حارب النيب  ال -يوم بدر
صلى اهللا عليه وآله "مث انتظر وتربص، حىت قال النيب طيلة هذه املدة وقبلها وبعدها ه أصحابو" وسلم
ال من فخضعوا وعملوا يف السر واستدبروا العلن، إ ،)ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية": (وسلم

 واستقبلوا الكفر استدبروا الذين فهؤالءإذن  حسنت صحبته منهم وهم قلة يف ظاهر التوايخ واألخبار،

 إدراكهم عن فضالً الوالية، الو النصرة يستحق ال من فضل يدركون ال النار إىل بالدعوة هلم وختم النفاق

 السابقني صحبة هي بالثناء ملقصودةا الصحبة أن ندرك هنا ومن ،واألنصار املهاجرين من السابقني لفضل

 .واألنصار املهاجرين من

 ميثاق معهم الذين( املعاهدين الكفار على املسلمون ينصرهم أن جيوز ال يهاجروا مل الذين املسلمني أن   .٣

 فكيف دياره، يف مؤمناً بقي ومن هاجر من بني الواسع الفرق يبني احلكم وهذا ،)واألنصار املهاجرين مع

                                                           
 .وسيأيت دليالً مستقالً. مسند جرير بن عبد اهللا -مسند الكوفيني/ مسند أمحد )٣٨(
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 اهلجرة إلغاء مث الطلقاء؟ فأنتم اذهبوا وقيل كداء اخليل وصلت أن بعد مستسلماً أسلم وإمنا يؤمن مل مبن

(مكة  يف يومئذ مت الشرعية
41F

 من ورهبة الدنيا يف رغبة هؤالء أكثر أسلم يكون أن األمر وأغلب ،)٣٩

42Fالسيف

 .وجاهد ونصر آمن مبن يساوى ال إنه إال بعد، فيما إسالمه حسن وإن حىت ،٤٠

 

 :القرآنية النصوص من ..السادس النص

 :تعاىل قوله

 تكُن أَلَم قَالُوا الْأَرضِ في مستضعفني كُنا قَالُوا كُنتم فيم قَالُوا أَنفُِسهِم ظَالمي الْملَائكَةُ توفَّاهم الَّذين إِنَّ(

ضأَر ةً اللَّهعاسوا واجِرها فَتيهفَأُولَ فكئ ماهأْوم منهج اَءتسا وريصإِلَّا )٩٧( م نيفعضتسالْم نالِ مجالر 

 اللَّه وكَانَ عنهم يعفُو أَنْ اللَّه عسى فَأُولَئك )٩٨( سبِيلًا يهتدونَ ولَا حيلَةً يستطيعونَ لَا والْوِلْدان والنساِء

 بيته من يخرج ومن وسعةً كَثريا مراغَما الْأَرضِ في يجِد اللَّه سبِيلِ في يهاجِر ومن )٩٩( فُوراغَ عفُوا

 )١٠٠( رحيما غَفُورا اللَّه وكَانَ اللَّه علَى أَجره وقَع فَقَد الْموت يدرِكْه ثُم ورسوله اللَّه إِلَى مهاجِرا
  ])١٠٠-٩٧/النساء[

 :التعليق

 )احملدثني عند املشهور بالتعريف سلمنا إذا( الصحابة لبعض الوعيد على األدلة أكرب من أيضاً اآلية هذه
 الصحبة( اسم يستحقون فال ،)واملال بالقتال( الرسول ينصروا مل فهم هذا وعلى يهاجروا، مل الذين

 اهللا صلى" النيب وال منهم يستفد مل اإلسالم لكن يهاجروا، أن قبل مبكة سلمنيم كانوا أم رغم ؛)الشرعية

 وآله عليه اهللا صلى" النيب مع يكابدوا ومل والتمحيص، االبتالء يف ينجحوا ومل وصحابته، "وسلم وآله عليه

 أيام قاتلواي ومل ينفقوا مل لذلكو الدنيا، قارب ما الدين من يأخذون فهم األخطار، وال املتاعب "وسلم

 ومن الرجال ضعفاء من املعذور إال منهم يستثن ومل جهنم، بعذاب اهللا أنذرهم فقد وهلذا إليهم، احلاجة

 .اهلجرة يستطيعون ال الذين والولدان، النساء

                                                           
 .وع يف االفتتان عن الدينكان للهجرة أمهية قصوى حلاجة اإلسالم وأهله لالجتماع ضد الكفر وأهله، وجتنب الوق )٣٩(

) ٣٩ -٣٤( ويل على ذلك سورة الكافرون كلها وأول  عشر آيات من سورة يس وأول سبع آيات من سورة البقرة وأكثر آيات سورة التوبة، واآليات  ٤٠
وها وتذكروها جيداً إذا من سورة األحزاب، فراجع) ١٦٩ -١٦٧( من سورة آل عمران، واآليات ) ١٩٧، ١٩٦، ١٧٨(من سورة األنفال، واآليات 

فَما كَانوا ليؤمنوا بِما كَذَّبوا من قَبلُ كَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ : (.. تذكرمت مثل أيب سفيان ومعاوية وأمثاهلم فإم كانوا رؤوس من أنزل اهللا فيهم
رِينوال يتوقع فقط كما قد يظن بعض الناس، وحنن نؤمن بأن اهللا يعلم الغيب)األعراف) [١٠١( الْكَاف ،.! 
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(اهلجرة أو النصرة تقتضي )الشرعية الصحبة( أن على واضح دليل فيها اآليات وهذه
43F

 الضعف أيام )٤١

 هجرة الشرعية فالصحبة نفسه، ينصر ومن ينصره من اهللا ليعلم عنهم، االستغناء أيام سولي إليهم، واحلاجة

 يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب ( بالتحلي وال بالتمين وليست ورجاء، وخوف وإنفاق وإيواء وجهاد

 .)يفتنون؟ ال وهم آمنا

 

 :القرآنية النصوص من ..السابع النص

 :وجل عز قوله

)قَالَت الْأَعابا رنقُلْ َآم وا لَمنمؤت نلَكا قُولُوا ونلَما أَسلَملِ وخدانُ يي الْإِميف إِنْ قُلُوبِكُموا ويعطت اللَّه 

ولَهسرلَا و كُمتلي نم كُمالمئًا أَعيإِنَّ ش اللَّه غَفُور يمحا )١٤( رمونَ إِننمؤي الْمالَّذوا ننَآم بِاللَّه هولسرو ثُم 

وا لَمابتروا يداهجو هِمالوبِأَم فُِسهِمأَني وبِيلِ فس اللَّه كأُولَئ مقُونَ هادونَ قُلْ )١٥( الصلِّمعأَت اللَّه ينِكُمبِد 

اللَّهو لَمعا يي مف اتاوما السمي وضِ فالْأَر وٍء بِكُلِّ اللَّهيش يملونَ )١٦( عنمي كلَيوا أَنْ علَموا لَا قُلْ أَسنمت 

لَيع كُملَاملِ إِسب اللَّه نمي كُملَيأَنْ ع اكُمده انلْإِميإِنْ ل متكُن نيقاد١٧-١٤/احلجرات[ )١٧( ص.([  

 إثبات مع وحنوهم والوفود الطلقاء قبل أسلموا الذين األعراب عن عيةالشر الصحبة نفي السابقة اآليات يف

 اآلية يف املفسر )اإلميان( من األكمل احملل يف هو شرعية صحبة الصحايب أن نعلم وحنن حقهم، يف اإلسالم

 هو فهذا ،)اهللا سبيل يف والنفس باملال واجلهاد ذلك يف الشك وعدم والرسول باهللا اإلميان( بـ السابقة

 أن صحيح مكة؛ طلقاء قبل أسلموا الذين األعراب عن منفي املعىن وهذا الشرعية، للصحبة املقتضي اإلميان

 .الطلقاء قبل أسلموا األعراب أن إال )تقريباً سنة ( يسرية مبدة مكة فتح بعد نـزلت احلجرات سورة

                                                           
ال ) : ( ص(وتكوين نواة اإلسالم األوىل، وقول النيب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"نعين اهلجرة اليت تستلزم اجلهاد باملال والنفس وااللتفاف حول النيب  )٤١(

رمبا ! وا فيؤثروا على املعادلة املدنية، لكنهم أبوا هذه املرة إال اهلجرة هذه املرةللطلقاء أن يبقوا يف مكة وال يهاجر) ص(كأنه دعوة من النيب ) هجرة بعد الفتح
من على األمور، ويتلسموا الفرص، ويعيدوا التحالفات القدمية مع منافقي األوس وبقايا اليهود، ويتقربوا من احلاضنة الغسانية والرومية، و! ليطلعوا عن كثب

بالتخطيط مع منافقي املدينة يف مسجد الضرار وحنوه، وقد كان لقدوم الطلقاء إىل املدنية أكرب ) ص(هروا على النيب حلفائهم األعراب كبين سليم، ويظا
بعد تظاهرهم باإلسالم كانت أبلغ وأخفى من تلك املصاعب اليت واجهها يف ) ص(، إذ أن املصاعب واألذى اليت حلقت بالنيب )ص(الضرر على الدين والنيب 

ومعارضته بعد وصول الطلقاء، وكان للطلقاء أثرهم على بقية قريش إال من عصم اهللا، وكان منهم من حاول اغتيال ) ص(التمرد على النيب احلرب، وكثر 
وكان منهم من  حرض على قلب كثري  من األمور، ) كاحلكم بن أيب العاص( وجتسس عليه ) ص(يف حنني وتبوك، وكان منهم من استهزأ بالنيب ) ص(النيب 

ولينظر أثر هجرة هؤالء إىل املدينة، وكيف أن الناس بعد مقدمهم ) وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكرمي( ومن أراد معرفة ذلك فليقرأ سورة التوبة 
 .ذا له تفصيل آخرأصبحوا أكثر عصياناً وتفلتاً واعتراضاً وتشويشاً وشكاً واهتزاراً، وقد استطاعوا أن يؤثروا يف كثري من األفكار والسياسات،  وه



 
 
 

 

٦٤ 

 :القرآنية النصوص من ..الثامن النص

 :تعاىل قوله

)دمحولُ مسال رلَّه ينالَّذو هعاُء مدلَى أَشاُء الْكُفَّارِ عمحر مهنيب ماهرا تكَّعا ردجونَ سغتبلًا يفَض نم اللَّه 

 أَخرج كَزرعٍ نجِيلِالْإِ في ومثَلُهم التوراة في مثَلُهم ذَلك السجود أَثَرِ من وجوههِم في سيماهم ورِضوانا

طْأَهش هرلَظَ فََآزغتى فَاسوتلَى فَاسع هوقس جِبعي اعريظَ الزغيل بِهِم الْكُفَّار دعو اللَّه ينوا الَّذنلُوا َآممعو 

اتحالالص مهنةً مرفغا مرأَجا ويمظالفتح سورة – ))٢٩( ع -

 :بيانال 

 عليه اهللا صلى" النيب عهد يف املسلمني من املتأخرين فضل على للداللة اآلية هذه يورد الناس بعض أن لوال

 ،الفتح سورة من آية آخر هي فاآلية هنا، أوردا ملا وأمثاهلم والوفود واألعراب كالطلقاء "وسلم وآله
 وعلى ،بسنتني مكة فتح وقبل احلديبية، من االنصراف بعد مباشرة احلديبية فتح بعد نـزلت الفتح وسورة

 املهاجرين من يومئذ املؤمنني على ينـزل )وسلم عليه اهللا صلى النيب مع الذين( على فيها الذي فالثناء هذا

 احلاجة أيام والتمكني النصرة تقتضي هنا )املعية( أن إىل إضافة ،بعدهم من على ينـزل وال واألنصار،

 املعية( هذه تتحقق ومل أيضاً شرعية معية فهناك شرعية، وصالة شرعية صحبة كهنا فمثلما والضعف والذل

 وأغلب املؤمنني؟ على أشداء كانوا ممن الصحابة يف ذكروا ممن املتأخرين املسلمني من كثري يف )الشرعية

 – معاوية رأينا مث .. هكذا واستمروا ومصاحلهم، أنفسهم مع كانوا وإمنا )ص( النيب مع يكونوا مل الطلقاء
 رمحاء الكفار على أشداء( فأين علياً، وحيارب للروم اجلزية يدفع علي اإلمام عهد يف - النواصب عجل

 أيب بن بسر وكذلك وم،للر العطاء ويدفع السابقني، يقاتل  معكوسة؛ هنا معاوية عند فالقضية ،!؟)بينهم

 من فيهم ومن املنورة املدينة هلأ أذال فقد -القوم منهج على صحبة وهلما – عقبة بن ومسرف أرطأة

 عهد يف هـ٣٩ سنة األوىل للمدينة، الشام أهل غزوات من غزوتني يف كبرياً إذالالً واألنصار املهاجرين

 .يزيد ابنه عهد يف ه٦٣ سنة والثانية معاوية،

 

 :القرآنية النصوص من ..التاسع النص

 :تعاىل قوله



 
 
 

 

٦٥ 

)لَقَد يضر نِ اللَّهع نِنيمؤإِذْ الْم كونايِعبي تحت ةرجالش ملا فَعي مف لَ قُلُوبِهِمزةَ فَأَنينكالس هِملَيع مهأَثَابو 

  )الفتح[  )١٨( قَرِيبا فَتحا

  :التعليق 

 الناس بعض أن ولوال احلديبية، يوم الشجرة حتت بايعوا الذين فقط، واألنصار املهاجرين على هو الثناء هذا

 واضحة داللة )بيةاحلدي يوم( املناسبة على داللتها ألن هنا؛ أوردا ملا الطلقاء على الثناء يف اآلية هذه يورد

 لطعن فعل ردة سواهم من على واألنصار املهاجرين فضل تعميم يف السبب يكون ورمبا وتأمل، تدبر ملن

 ضاًأي الباطلة الفعل ردة يربر ال بالباطل حواجلر السيئ الطعن لكن الصحابة؛ يف واخلوارج الشيعة بعض

 ( عن وإمنا الشجرة حتت بايع من كل عن الرضا تفيد ال اآلية أن مع منه، أنكر بباطل ال باحلق يرد فالباطل
 وهؤالء وأمثاهلم، شعبة بن واملغرية سلول بن أيب بن اهللا عبد الشجرة بيعة شهد وقد )منهم املؤمنني عن

 خيرج من على ينكرون ال ولكنهم العموم هذا من أيب بن اهللا عبد خيرجون بالنواصب املتأثرون املتحمسون

 ما لغريهم يبيحوا أن وإما مؤمنني وجيعلوم املبايعني كل يدخلوا أن فإما أيضاً، حتكُّم وهذا شعبة، بن املغرية

 عليهم حنكم أننا هذا يعين ال شعبة بن واملغرية أيب بن اهللا عبد إخراج جيب نقول وعندما ألنفسهم، يبيحونه

 ثبتت إذا اآلية ذه فضلهما على ليحتج أحد يأيت أال نعين وإمنا بالعباد، بصري واهللا اهللا، إىل فأمرهم بالنار،

 أو االعتقادي النفاق ورمبا واملعاصي والتبديل التغري من فرد كل عصمة يعين ال فالعموم سريما، سوء

 قطعي دليالً ال الداللة ظين دليالً أو الشخص إميان قرائن من كقرينة اآلية هذ االحتجاج جيوز نعم العملي،

 يبايِعونَ إِنما يبايِعونك الَّذين إِنَّ( :الرضوان بيعة قصة يف أيضاً قال اهللا ألن فالن، أو فالن براءة على الداللة

اللَّه دي اللَّه قفَو يهِمدأَي نكَثَ فَمافَإِ نمكُثُ ننلَى يع فِْسهن نمفَى وا أَوبِم داهع هلَيع اللَّه يهتؤيا فَسرأَج 

 والرضا النية صحة هؤالء يف األغلب كان وإن وارد، بعضهم نكث فاحتمال إذن ])الفتح[ )١٠( عظيما

 .بعضاً بعضه يفسر والقرآن اهللا، من

 :يةالقرآن النصوص من ..العاشر النص

 :واحداً معىن تفيد لكنها نصوص ثالثة أا الواقع

 :األوىل 

 بعد من وعصيتم األمر يف وتنازعتم فشلتم إذا حىت بإذنه حتسوم إذ وعده اهللا صدقكم ولقد :تعاىل قوله 

 عفا ولقد ليبتليكم عنهم صرفكم مث اآلخرة، يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم حتبون، ما أراكم ما

 .١٥٢ / عمران آل -املؤمنني على فضل ذو واهللا عنكم



 
 
 

 

٦٦ 

 

 :تعاىل قوله والثانية

 اهللا إن عنهم اهللا عفا ولقد كسبوا ما ببعض الشيطان استزهلم إمنا اجلمعان التقى يوم منكم تولوا الذين إن 

 .-١٥٥ / عمران آل - حليم غفور

 عفا قد أنه وجل عز اهللا فأخرب حد،أ يوم نصارواأل املهاجرين من املسلمني حق يف نـزلتا اآليتني هاتني جند

44Fالعفو حتقق على يدل وهذا باملشيئة العفو هذا يقيد ومل رالكفا أمام وازامهم وتنازعهم عصيام عنهم

٤٢، 
 بن عثمان مثل كبار صحابة املنهزمني هؤالء ومن واألنصار، املهاجرين من كلهم أحد يوم املنهزمون كانو

 اهللا رضي وعمر بكر أبا منهم أن ثبت بل السنة، أهل وصححه األمر هذا اشتهر دوق عنه اهللا رضي عفان

45Fاملعركة أثناء اهلزمية بعد فاء بكر أبا ولكن ،عنهما

 ،املعركة انتهاء بعد فاء مث هارباً اجلبل فصعد عمر وأما ،٤٣
 .عوف بن عمرو بين ديار يف املدينة جنوب األعوص وصل قد وكان أيام ثالثة فغاب عثمان وأما

 املسلمني جيش كان فقد حنني يوم أما باملشيئة تقييد غري من عنهم بالعفو وأخرب سابقتهم هلم اهللا فحفظ

 ملا فلذلك اخلويصرة، كذي واملتنطعني األعراب من حلق من وسائر والطلقاء واألنصار املهاجرين من خليطاً

                                                           
انظر تفسري الطربي فقد توسع يف هذه ( مع أن العفو هنا قد فسره بعض السلف تفسرياً آخر، مبعىن عفا عنكم وأي مل يعاقبكم أو مل يستأصلكم  ٤٢

ص /  ٧ج ( -طربي تفسري ال(الروايات، عن جمموعة من السلف كاحلسن البصري وابن جريج وابن إسحاق وغريهم، وهذا ما اختاره الطربي بقوله 
أيها املخالفون أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والتاركون طاعته فيما تقدم به إليكم = ، ولقد عفا اهللا "ولقد عفا عنكم:"يعين بقوله جل ثناؤه):  ٢٩٨

اقبكم به من هزمية أعدائكم إياكم، وصرف ، فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه، عما هو أعظم مما ععنكم= من لزوم املوضع الذي أمركم بلزومه 
، اهـ إذن فهذا ال عالقة له بالعفو عن الذنب وإمنا عن العقوبة الدنيوية، وهذا معىن حمتمل، ويشهد هلذا أن بعض )وجوهكم عنهم،  إذ مل يستأصل مجعكم

ى أن فهم عبد الرمحن بن عوف وغريه ممن كان يعير عثمان بن الصحابة كعبد الرمحن بن عوف بقي يعير عثمان بن عفان بأنه فر يوم أحد، وهذا يدل عل
وبة العاجلة؛ ما رواه عفان بالفرار أم مل يكونوا يرون معىن العفو هنا ذلك املعىن املتبادر، ومن تلك الروايات اليت تدل على معىن العفو الدنيوي عن العق

حدثنا القاسم قال، حدثنا احلسني قال، حدثين حجاج، عن ): ٢٩٨ص /  ٧ج ( -لطربي الطربي عن احلسن البصري يف تفسري هذه اآلية، ففي تفسري ا
وكيف عفا عنهم، وقد قتل منهم سبعون، وقُتل عم رسول اهللا صلى اهللا : قال احلسن، وصفَّق بيديه: ، قال"ولقد عفا عنكم:"مبارك، عن احلسن، يف قوله

مث يقول : قال ".قد عفوت عنكم إذ عصيتموين، أن ال أكون استأصلتكم:"قال اهللا عز وجل: يقولمث : قال عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج يف وجهه؟
موا ذا الغم، هؤالء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف سبيل اهللا غضاب هللا، يقاتلون أعداء اهللا، وا عن شيء فصنعوه، فواهللا ما تركوا حىت غُ: احلسن

فسوف يعلم اهـ وكأن احلسن يقول إن !! يتجرثَم كل كبرية، ويركب كل داهية، ويسحب عليها ثيابه، ويزعم أن ال بأس عليهفأفسق الفاسقني اليوم 
وقتل محزة، فكيف يعفو عن الذين تسببوا يف هذه األضرار؟ وأن الواجب معاقبتهم مث عفا اهللا ) ص(خمالفتهم تسبب يف مقتل سبعني من الصحابة وشج النيب

ستعمل يف وبتهم، فاملعىن عفا عنكم أن مل يستأصلكم أو يقتلكم أو يعاقبكم بسبب هذه املخالفة، فهذا رأي احلسن البصري وهو حمتمل ال سيما وأنه معن عق
العفو ضد ( اللغة  ويف مجهرة..) ،تركُك إنساناً استوجب عقوبةً فعفوت عنه تعفُو: العفو): ١٤٠ص /  ١ج ( -ففي كتاب العني للخليل ( اللغة أيضاً 

 .دالئلهاوعلى هذا قد يكون املراد كما قال بعض السلف أن العفو متعلق بعقوبة الدنيا، أما اآلخرة فهذه املخالفة معصية تستوجب التوبة وللتوبة ) العقوبة
حيح وصححه احلاكم وغريه ولفظه من حديث رواه الطيالسي  وابن سعد والطرباين والدارقطين واحلاكم والبيهقي والضياء املقدسي وغريهم وسنده ص  ٤٣

دونه وأراه قال حيميه فقلت كن   -صلى اهللا عليه وسلم  -  كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجال يقاتل مع رسول اهللا: (  عائشة عن أيب بكر قال
 ) احلديث... طلحة



 
 
 

 

٦٧ 

 قوله يف كما ،يشاء من على ذلك بعد من اهللا بيتو مث :قال وإمنا اجلميع، عن بالعفو اهللا خيرب مل ازموا

  :هنا الثالثة اآلية وهي اآلية يف تعاىل

عليكم وضاقت شيئاً عنكم تغن فلم كثرتكم أعجبتكم إذ حنني ويوم كثرية مواطن يف اهللا نصركم لقد 

(املؤمنني وعلى رسوله على سكينته اهللا أنـزل مث مدبرين، وليتم مث رحبت مبا األرض
46F

 مل جنوداً ـزلوأن )٤٤
 غفور واهللا يشاء من على ذلك بعد اهللا يتوب مث الكافرين جزاء وذلك كفروا الذين وعذب تروها

 .F47٤٥رحيم

 إذ أحد ميو املنهزمني املسلمني حق يف اآليات خبالف باملشيئة، العفو تعليق حكمة نعلم اآلية هذه ومن 

 النيب على اهللا تاب لقد تبوك يوم وجل عز اهللا قول مع أيضاً يتفق وهذا عنهم، بالعفو جازمة كانت

 من كثري هؤالء غري فيه كان املسلمني جيش أن مع ،..العسرة ساعة يف اتبعوه الذين واألنصار واملهاجرين

 فيتوقف عليهم، بالسخط خيربنا مل كما عليهم، بالتوبة اهللا خيربنا مل ممن وحنوهم، والعتقاء واألعراب الطلقاء

 وكثر سريته ساءت ومن هلذا، ويواىل فيحب اإلسالم، وحسن والصدق الصالح منهم رأظه من إال فيهم،

 أهله، ومن منه والرباءة الظلم بغض على جمبولة املؤمنة والنفوس املؤمنون، منه ويربأ ،لظلمه فيبغض ظلمه

 طلالبا فيه ويبغض والعدل، احلق فيه يحبف سيئاً وآخر صاحلاً عمالً فخلط ذلك بني كان من أماو

(والظلم
48F

 .للصاحلني حبنا حنبه وال للظاملني بغضنا نبغضه فال فيه التوازن ويتم ،)٤٦

 سريته؟ وتذم يبغض ال كيف وأمثاهلم عقبة بن مسرف أو ،أرطأة أيب بن بسر أو عقبة، بن الوليد مثل فرجل

 على غالبة تكان إذا خاصة وأهلها؟ واملظامل املعاصي وببغض وأهلها، الطاعات حبب يأمرنا والشرع كيف

 القرن ظلمة بني والرباء الوالء يف فرقاً هناك أن زعم ومن ار، ليل والرباء بالوالء ننادي حنن بينما سريم،

 .والربهان الدليل فعليه فيعادون، العصور سائر وظلمة فيوالَون، األول

                                                           
وقد كانوا ) اإلميان(ذلك صالح السرية هنا مثلما ال يدخل األعراب يف مسمى إذا أريد ب) املؤمنني(ال يدخل الطلقاء والشكاكون واملتنطعون يف مسمى  )٤٤(

" صلى اهللا عليه وآله وسلم"يومئذ وكان فيهم ذو اخلويصرة وأمثاله وكان فيهم من خرج مع النيب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"هم والطلقاء يف جيش النيب 
ان بن حرب يف روايات أهل السري، مث لو مشل هذا املسمى أولئك فهو من باب التغليب وهناك نظائر وال زالت األزالم معه كما ورد ذلك يف حق أيب سفي

ويدخل املنافقون والذين يف قلوم مرض واألعراب حتت هذا من باب اإلطالق على كل من ...) يا أيها الذين آمنوا(كثرية هلذا يف القرآن الكرمي فقد يطلق 
 ).معاوية بن أيب سفيان قراءة يف املناقب واملثالب: التفصيل يف كتابنا. (ا عند التحقيق بأدلة أخرى خترجهم من اسم اإلميانتسمى باإلسالم وإن مل يدخلو

 .٢٧-٢٥: التوبة )٤٥(
 ومن يلحق م وجيب جيب علينا مواالة من أخربنا اهللا بالتوبة عليهم كاملهاجرين واألنصار وجيب الرباءة ممن أخربنا اهللا بالسخط عليهم كاملنافقني )٤٦(

إال إذا ثبت بالبحث أن خريه غالب فيحب ويواىل وإن ثبت . التوقف فيمن مل يتضح لنا هل هو على منهج هؤالء أم أولئك أو كان مضطربا بني السريتني
اإلميان والعدل فيبغض ويتربأ من العكس فعكس ذلك أي إن أثبت بالبحث أن بعض هؤالء كاحلكم بن أيب العاص مثالً هو أقرب للنفاق والظلم منه إىل 

 .أفعاله وذنوبه



 
 
 

 

٦٨ 

 

 :القرآنية النصوص من ..عشر احلادي النص

  :وجل عز قوله

 البقرة،| رحيم غفور واهللا اهللا رمحة يرجون أولئك اهللا سبيل يف وجاهدوا هاجروا ذينوال آمنوا الذين نإ(

٢١٨|. 

 .هنا أوردا ملا الصحابة مجيع يف يعممها املعاصرين بعض أن ولوال فقط املهاجرين يف نـزلت اآلية هذه

 سورة ألن أخطأ فقد ،-واألعراب الطلقاء عن فضالً– األنصار فضل يف نـزلت اآلية هذه أن ظن ومن

 على رد اآلية ويف ،املهاجرين على االقتصار يف اآلية لصراحة إضافة باملدينة نـزل ما أول من كانت البقرة

 .ويؤذوم ويلعنوم األولني املهاجرين بعض يبغضون كانوا الذين واخلوارج والنواصب الشيعة غالة

 

 :القرآنية النصوص من ..عشر الثاين النص

  :تعاىل قوله

 هاجروا فالذين بعض من بعضكم أنثى أو ذكر من منكم عامل عمل أضيع ال أين رم هلم فاستجاب(

 من جتري جنات وألدخلنهم سيئام عنهم ألكفرن وقتلوا وقاتلوا سبيلي يف وأوذوا ديارهم من وأخرجوا

 .|١٩٥ – عمران آل| الثواب حسن عنده واهللا اهللا عند من ثواباً األار حتتها

 من كل يف إنـزاهلا من الدارسني بعض يفعله ما صواباً وليس فقط املهاجرين اقتصارها يف واضحة ةاآلي

 لإلخراج التعرض تعين كانت اليت )الشرعية اهلجرة( معىن تبني فاآلية "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى

 ما أوائل من أيضاً عمران آل سورةف والضعف، احلاجة أيام اهللا سبيل يف للقتل والتعرض واإليذاء الديار من

 أو اإليذاء أو والذم باللعن للمهاجرين تعرض من على رد أيضاً اآلية وهذه الكرمي، القرآن من باملدينة نـزل

 .القتال

 القرآنية النصوص من :عشر الثالث النص

 ومن قُلُوبهم تؤمن ولَم بِأَفْواههِم َآمنا قَالُوا الَّذين من الْكُفْرِ في يسارِعونَ الَّذين يحزنك لَا الرسولُ أَيها يا (

ينوا الَّذادونَ هاعمبِ سلْكَذونَ لاعممٍ سقَول رِينَآخ لَم وكأْتفُونَ يرحي مالْكَل نم دعب هعاضوقُولُونَ مإِنْ ي 



 
 
 

 

٦٩ 

ميتذَا أُوتذُ هفَخإِنْ وهو لَم هوتؤوا تذَرفَاح نمو رِدي اللَّه هتنتف فَلَن كلمت لَه نم ئًا اللَّهيش كأُولَئ ينالَّذ لَم رِدي 

أَنْ اللَّه رطَهي مهقُلُوب مي لَها فينالد يزخ ملَهي وف ةرالَْآخ ذَابع يمظ٤١/املائدة[  )٤١( ع[  

 استقصاء فضلنا ولكننا صحبوا، ممن ومجاعات أطيافاً تدين اليت اآليات أعين كثرية، املعىن هذا يف واآليات

 كان ولو صحب من كل عن يرضى اهللا أن على الغالة هؤالء ا يستدل اليت املظلومة الكرمية اآليات تلك

 ونصرة الظاملني ألجل لألسف ماذا؟ وألجل الكرمي، لقرآنا حق يف جرمية وهو املؤمل، هو فهذا فاجراً، ظاملاً

 .منهجهم

 ..القرآنية النصوص من : عشر الرابع النص

 )٦( نادمني فَعلْتم ما علَى فَتصبِحوا بِجهالَة قَوما تصيبوا أَنْ فَتبينوا بِنبإٍ فَاسق جاَءكُم إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا (
 في وزينه الْإِميانَ إِلَيكُم حبب اللَّه ولَكن لَعنِتم الْأَمرِ من كَثريٍ في يطيعكُم لَو اللَّه رسولَ فيكُم أَنَّ واعلَموا

قُلُوبِكُم هكَرو كُمإِلَي الْكُفْر وقالْفُسانَ ويصالْعو كأُولَئ مونَ هداشلًا )٧( الرفَض نم ةً اللَّهمنِعو اللَّهو يملع 

يمك٩-٦/احلجرات[  )٨( ح[ 

 على ا يشريون اليت األمور من كثرياً وأن واملشقة، العنت حنو وميلهم الصحابة بقصور خترب اآليات هذه

 على العنت واليوم الزمن، مع وسعويت العنت حيصل أن بد ال )ص( النيب موت وبعد مشقة، ففيها اهللا رسول

 يف الغلو تشريع فيه يتم الذي الوقت يف اهللا رسول مع واجلفاف الصاحلني عن االحنراف حتبيب من أشده
 أم ولو الصاحلني، يف الغلو إنكار يف واملبالغة الظاملني يف الغلو مع اليوم السلفي العام فالوضع غريهم،

 .الناس هم لقلنا الصاحلني يف الغلو إنكار ذلك بعد يأيت مث أوالً الظاملني يف الغلو إنكار على معنا تعاونوا

 ..استعرضناها لو كثرية واآليات

 :الكرمي القرآن يف الصحابة يف ختامية كلمة

رأيتم  أنه بعد أن استعرضنا اآليات اليت يستدل ا غالة الصحابة على فضل مجيع الصحابة أن تلك 
أن يف تلك اآليات القيود والتخصيصات والتفصيالت والربط بصفات حمددة  اآليات ضد استدالهلم، إذ

اخل وليست ثناء على الرب والفاجر، وال املؤمن واملنافق، وال العادل ..وأعمال ومعينة وحسن سرية 
ا فإذا كان أكرب ما يستدلون به ال يفيد الثناء على مجيع الصحابة وإمن..  والظامل، وال املستقيم واملتبدل،

من جمموع الصحابة البالغ عددهم فوق % ٥إذ أن املهاجرين واألنصار ال ميثلون إال ( على القليل منهم 
املئة ألف حسب تعريف القوم وتوسعهم، فكيف لو استعرضنا اآليات اليت فيها الذم والعتاب على كثري  

ري ما قررناه من ختطئة ؟ حنن لن نذكر تلك اآليات حىت ال يفهم منا غ -وفق تعريفهم –من الصحابة 



 
 
 

 

٧٠ 

طريقة التعسف يف االستدالل على فضائل الظاملني، وامتحان املؤمنني يف كل مناسبة بالرضا عن الفاسقني 
حىت من ام  –وحمبتهم ومواالم، ولو اقتصر دفاع هؤالء عن أهل بدر والرضوان واملهاجرين واألنصار 

لقلنا هلم عذرهم، أما أن يشغلونا  -عتب بن قشريمنهم بالنفاق كعبد اهللا بن أيب وذي اخلويصرة وم
مبعاوية وأمثاله ممن عبث بدين اهللا وغير السنن وارتكب العظائم فهذا أمر مستفز، فكان ال بد هلؤالء من 

ضع من بأوهم املستطري واستطالتهم على عباد اهللا بآراء متعصبة ال يدرون أين نبتت وأين وقفة علمية ت
إلقامنا السحت، وتعليمنا البهت، فكانت هذه الوقفة، وإال لو أردت جماراة  أينعت، لكنهم يريدون

إن اهللا قد مقت الصحابة مقتاً كبرياً ومل يسنت أحداً كما قال : التعصب بتعصب لقلنا على طريقتهم 
) ٣(عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ كَبر مقْتا ) ٢(يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ (تعاىل 

، ولسردنا من هذه اآليات ما ال يستطيعون دفعه، ألن منهجهم أعمى، ولو استخدمنا ])٣، ٢/الصف[
هذا املنهج األعمى ما بقي من الصحابة أحد إال استحق العقوبة، فنعوذ باهللا من اعتساف األدلة، ونشافة 

 .ملنياألذهان، وتركة الظا

 :الصحابة اآليات اليت خاطبت أشهر سرد

ووجهه وأثىن عليه يف مواضع ) أو اتمع يف عهد النبوة( جمتمع الصحابة  الكرمي يف كتابه اهللا خاطب
وذمه يف مواضع وحتدث عنه يف كثري من اآليات، وال ميكن استعراض كل تلك اآليات، ولكننا لو أخذنا 

الكتشفنا بشكل عام، أن  جمتمع الصحابة خليط  )ا أيها الذين آمنواي(  :منوذجاً وهو كل خطاب فيه 
من مجيع األطياف، وأنه ليس كما يصور أهل السنة وال الشيعة، وقد رأيت أن أورد أشهر ما ورد حتت 

تسعاً ) ٨٩( كشرحية من اخلطاب القرآين للمجتمع الصحايب، وقد وردت) يا أيها الذين آمنوا( خطاب 
وتنقسم هذه الرب منهم والفاجر، كما سنرى من السياقات،  كلها خطاب للصحابة،و ومثانني مرة،

 اآليات إىل قسمني، قسم فيه أوامر، وقسم فيه نواه، والنواهي هنا ال بد أن تكون مسبوقة مبا يناقضها
مبعصية ، فال خياطبهم اهللا بالنهي عن الشرك قبل وقوعه وال عن الربا قبل وقوعه، وال عن التناجي غالباً

قبل  كاة وسائر األوامراهللا ورسوله قبل وقوعها وهكذا، ولكن قد يبتدئهم باألمر بالصالة والصوم والز
( من خالل استعراض اآليات الكرمية قد يكتشف القاريء الفرق بني الثقافة القرآنية عن ، وعلمهم ا

والثقافة املذهبية الشيعية  ،)بة املالئكيعن جمتمع الصحا( السنية  والثقافة املذهبية) اخلليط جمتمع الصحابة
وأنه جزء ) ص(الكرمي أنه يسمع هذه اآليات أيام النيب  فليحاول القاريء، )عن جمتمع الصحابة الشرير( 

أو ، وليتجرد من الثقافة املذهبية سوءا كانت سنية )يا أيها الذين آمنوا( من هؤالء املخاطبني بــ 
كثب، خبريه وشره، بصاحليه ومنافقيه، بالثابتني واملفتونني، بالصابرين شيعية، وسريى ذلك اتمع عن 



 
 
 

 

٧١ 

اخل، ... املصاحل، بالصرحيني واملذبذبني، باملستيقنني واملترددين أصحاباملباديء و أصحابواملتغريين، ب
ه فهم القرآن الكرمي وتدبر وهذا الفهم الطبيعي والواقعي تمع الصحابة وللصحابة أنفسهم سيفتح لنا

كله مبا حوى من أحاديث وروايات وأحكام وعقائد وأخالق وحماسن وأضداد، فتدبروا  وفهم التاريخ
، وسترون ن تلك األطياف ثابتة من يف العهد النبوي الصحايب هذه الشرحية من خطاب اهللا لذلك اتمع

كانت املخالفات يف حيث اجلملة، مبعىن أن الطاعات واملخالفات استمرت من ول النبوة إىل آخرها، بل 
آخر النبوة أكثر منها يف ذلك اتمع يف أوهلا، مما يعين أن النفاق والتفلت كثر يف آخر العهد النبوي، 
وهذا يدل على أن طبائع بعض الصحابة ثبتت ومل تتغري بطول العهد، بل طال على بعضهم األمد فقست 

الواقع الذين كانت هلم أهدافهم اخلاصة يف اخلضوع لألمر  أصحابقلوم، كما أن كثرة الداخلني من 
التسمي باسم اإلسالم قد زاد من تعقيد األمور وكثرة العصيان والتأثري على بعض الصاحلني من قبل، 

 .وهذا ما نراه جلياً يف آخر السور نزوالً من القرآن الكرمي

 ).انظر امللحق(    :الواصفة تمع الصحابة وأطيافه مع شيء من التعليقات اآلياتمزيد من   

 



 
 
 

 

٧٢ 

 النبوية األحاديث يف الصحبة مفهوم  :ثانياً

 

تسري نصوص السنة النبوية هنا يف سياق متوافق مع التحديد القرآين ملفهوم الصحبة الشرعية، وتقصره 
، وعندما نقول املهاجرين واألنصار فال نقصد على املهاجرين واألنصار فيما يظهر من النصوص النبوية

كما رأينا يف اآليات وديد اهللا  –ي وال كل مهاجري، فمن بدل فقد حيبط اهللا عمله كل أنصار
ولكن من حيث اجلملة نقول إن الثناء على املهاجرين واألنصار الذين  -للصحابة بإبطال األعمال

فرد منهم جاهدوا ونصروا بأمواهلم وأنفسهم وهجرم هم املرادون بالثناء العام، أما الثناء التفصيلي لكل 
فيبحث حبسبه، فإن كان ممن أساء السرية أو ظلم وتغير فال تنفعه اهلجرة وال النصرة، ومن استمر على 

 :ما يلي االستقامة فهذا يتناوله العموم،  ولعل من أبرز األحاديث النبوية اليت تسري يف هذا املفهوم

 

 )حيز وأصحايب أنا ( احلديثية، النصوص من ..األول النص

 ورأيت والفتح اهللا نصر جاء إذا السورة هذه نـزلت ملا( :قال اخلدري سعيد أيب حديث من وهو

الناس 49F

 حيز، أصحايبو وأنا حيز الناس :وقال ختمها، حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قرأها :قال ٤٧

 عند ( عنده وكان كذبت، :-عيدس أليب أي – مروان فقال ،)ونية جهاد ولكن الفتح، بعد هجرة ال :وقال

 هذان شاء لو :سعيد أبو فقال السرير، على معه قاعدان ومها ثابت بن وزيد خديج بن رافع )مروان

 فرفع فسكتا، الصدقة عن تنـزعه أن خيشى وهذا قومه، عرافة عن تنـزعه أن خياف هذا ولكن حلدثاك،

(صدق :قاال ذلك رأيا فلما ليضربه، الدرة عليه مروان
50F

  ).صحيح بسند أمحد أخرجه وقد( .)٤٨

 وكيف اخل،..والصدقة والعرافة السرير مع واجللوس احلديث مبقدمة يتعلق فيما احلديث هذا فوائد نذكر لن

 اهللا رمحهم هريرة وأيب مالك بن كأنس بعضهم بل واملال، األموية السلطة أم يضعف قد الصحابة بعض أن

                                                           
وهو فتح احلديبية، وأن ) الفتح املبني( سيأيت استطرد يف زمن نزول سورة النصر، وأن الراجح أا نزلت قبل احلديبية، وأن املراد بالفتح يف سورة النصر  )٤٧(

 .سورة النصر نزلت قبل فتح احلديبية
 . 

ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أىب البختري  -وهو غندر –واحلديث رواه اإلمام أمحد عن حممد بن جعفر . دار الفكر )٤/٤٥(مسند اإلمام أمحد  )٤٨(
عمرو بن الطائى عن أىب سعيد اخلدري، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني فاإلمام أمحد وشيخه غندر وشعبة من كبار أئمة احلديث الثقات األثبات و

بد من رجال اجلماعة وأبو البختري امسه سعيد بن فريوز وهو ثقة ثبت من رجال اجلماعة وهو يرسل وقد أخرج الشيخان عنعنته يف مرة شيخ شعبة ثقة عا
وهذا اإلسناد قد أخرج به البخاري ومسلم عدة ..صحيحيهما، فاإلسناد من أصح األسانيد ورجاله كلهم رجال اجلماعة إال أمحد بن حنبل وهو ثقة إمام

 .ما أخرج به أمحد وأصحاب السنن عدة وافرة من األحاديث الصحيحةأحاديث ك
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 وذاك البلعوم، قطع على خشية احلديث فنص متكي فهذا الضعف، هذا من أبلغ ضعفوني كانوا هلم وغفر

 فهؤالء آخر، موضوع فهذا ذلك وغري الصلوات، مواقيت ذكر يف الضيب نعامة بن يزيد نصرة على جيرؤ ال

 ببعض يلحق قد والدنيا السلطان أمام الضعف أن إال األعراب وال الطلقاء من يكونوا مل وإن الصحابة

 ورافع ثابت بن زيد مع باحلق الصادع اخلدري سعيد أيب مساواة جيوز ال وهنا إسالمهم، صحة مع الفضالء

 ظلموا، الذين إىل قليالً وركنا السرير على مروان وجالسا سعيد أليب الشهادة يف تأخرا اللذين خديج بن

 تاب مث هريرة كايب بالغاً ركونه  كانو األمر أول يف أنس نورك هريرة، كأيب الصحابة بعض ركن كذاو

 من أفضل الصحابة سري يف التفصيل اوهذ سريته، تتبع من يظهر ما على عنها يسكت كان اًأمور وأنكر

 .)احلمقى يعقلها ولن العلم طلبة خلواص هي الفوائد هذه ومثل ( ثناء أو بظلم إما التعميم

 صريح وإخراج الصحابة من الرضوان دبع أسلم ملن حمتمل اجإخر احلديث هذا ظاهر يف  :حال كل وعلى 

 :داللة من بأكثر ..والعتقاء كالطلقاء مكة فتح بعد أسلم نمل

الذين يدخلون ) الناس(لسورة النصر اليت فيها ذكر " صلى اهللا عليه وآله وسلم"تالوته  :الداللة األوىل 
–يوم نـزلت قبل إسالم الطلقاء بل قبل احلديبية " صلى اهللا عليه وآله وسلم"يف دين اهللا أفواجاً، تالها 

وأبرز هؤالء الناس الداخلني يف دين اهللا أفواجاً األعراب من القبائل  –نـزوهلا على األرجح لتقدم 
، والدخول الوفود، وهذه من عالمات النبوة، إذ هو من باب إخبار القرآن بالغيبو الطلقاء ااورة مث

الم أو فاسد يف دين اهللا يعين اخلضوع لدين اهللا والتسمي به، سواء كان هذا الداخل صادق اإلس
 .  فإا من ألفاظ العموم) املؤمنني( و ) الذين آمنوا (اآليات اليت حتدثت عن السريرة، وهذا نظري 

ه حيز آخر، فماذا يعين هذا؟ أصحاب، وهو و)الناس حيز(بأن " صلى اهللا عليه وآله وسلم"مث أخربنا النيب 
، اليت تستحق )الصحبة الشرعية(وا بتلك الذين فاز) صحاباأل(ال يدخلون يف ) الناس(يعين أن هؤالء 

الثناء، وتتنـزل فيها كل الثناءات على الصحابة، وهذا له شواهد بأن املقصودين بذلك املهاجرون 
 ).كما سيأيت(واألنصار 

، أو أثراً من الصحابة خاصة يثين )النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحاب(فإذا مسعنا حديثاً نبوياً يثين على  
الذين فَصلهم النيب ) صحاباأل(، فال تنـزل تلك األحاديث واآلثار إال على هؤالء )النيب بأصحا(على 

الطلقاء الذين ) الناس(، وأوضح الناس دخوالً يف هؤالء )سائر الناس(عن " صلى اهللا عليه وآله وسلم"
ن كان املقصود فتح أسلموا يوم فتح مكة الرتباط الفتحني م سواًء فتح احلديبية أو فتح مكة؛ ألنه إ

وإن كان الفتح هو فتح احلديبية فخروجهم من الصحبة من باب ) الناس(مكة ففيه نص على تسميتهم 
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(أوىل ألن املسلمني بعد احلديبية يدخلون يف الناس ال يف الصحابة إىل الناس
51F

وال جيوز أن جنمع بني  )٤٩
) احليزين(من تأكد له هذا مث أراد أن جيعل و". صلى اهللا عليه وآله وسلم"قد فرق بينهما النيب ) حيزين(

الذين دخلوا يف دين ) الناس(حيزاً واحداً فقد عارض صريح احلديث، خاصة وأن اآلثار قد جاءت بأن 
(اهللا أفواجاً سيخرجون من الدين أفواجاً

52F

وهذا اخلروج إما ردة أو نكوص عن حسن اإلسالم، وكله ! )٥٠
 .قد حدث

 ألن احلديث؛ هذا رواية على اخلدري سعيد أبا يضرب أن أراد الذي احلكم بن نمروا غضب :الثانية الداللة

 أقرباء قريش معظم وإخراج ،)مروان له يعمل الذي( ومعاوية ووالده، مروان، إخراج يعين احلديث هذا

 .الناس سائر عن ميزة هلم ليس الذين )الناس( إىل )الصحابة( من مروان

 عرفوا فالثالثة عنهم، اهللا رضي اخلدري، سعيد وأبو ثابت، بن وزيد خديج، بن رافع فهمه ما :الثالثة الداللة

 على خوفاً ورافع؛ زيد خيفيها كاد أن بعد احلق، بكلمة صدعوا ولكنهم مروان، سيغضب هذا أن

 النيب قول هلذا ويشهد ،املدينة على معاوية وايل احلكم بن مروان من سيلحقهما الذي الضرر من مصاحلهما

 ال الكرمية اآلية تال مث )الناس وبني بيننا ما فصل هذا أن إال( :احلديبية يوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى"
53F...وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي

 همابين السابق احلديث يف )الناس( و هنا )الناس( فـ  .٥١

 -الراجح هو كما احلديبية فتح لسورةا يف املراد الفتح كان إن- هذا وعلى  واملعىن، اللفظ يف واضح تطابق

                                                           
) الناس(أو ) األصحاب(وإمنا هناك طوائف أخرى حمل حبث هل تدخل يف ) األصحاب(الطلقاء ومن بعدهم جزماً وال يدخلون يف ) الناس(ويدخل يف  )٤٩(

! ال يهمهم هؤالء ممن أسلم قبل فتح مكة!  ممن تلبسوا بالنصب عن جهل وحسن نية مثل املسلمني قبل احلديبية الذين مل يستقروا يف املدينة، وبعض الناس
من الصحبة الشرعية ولذلك ال جتدهم يدافعون عن ) الطلقاء(وال حىت أهل الرضوان كابن عديس وال أهل بدر كمعتب بن قشري، وإمنا يعز عليهم خروج 

م ال من ردة وال نفاق وال ذم، وقد يكون بعضهم متهماً بالنفاق يف رواية ضعيفة، ومع ذلك ال املسلمني يف العهد املكي الذين مل يهاجروا وال يربؤو
ستطيعوا جيتهدون يف دراسة هذا اإلسناد وتربئة ذلك البدري، ولكنهم جيهدون أنفسهم لرد مدلوالت األحاديث الصحيحة يف ذم بعض الطلقاء، فإن مل ي

هل هؤالء أهل سنة؟ هذا يبني لنا بوضوح أن بعض األفكار عندنا ! عرض احلوائط األربعة) ص(اقب، ضاربني مبراد النيب تضعيف األسانيد قلبوا املثالب إىل من
يف عصرنا ال  تشكلت بداياا يف ظل السلطة األموية وبتوجيه خاص أو عام أو كليهما من السياسة العامة والرأي السائد املتأثر بالسلطة؛ وهناك شواهد

كانت هذه األفكار حتمل بصمات السياسة األموية، وهناك بعض املعتقدات من وضع السياسة األموية أو تشجيعها أو توفريها للجو املساعد حتصى،  لذا 
ن و أا جيب أ) عقوبة ساب الصحايب(و زيادة تشريع ) عدالة كل الصحابة(و ) اإلمساك عما شجر بني الصحابة(على شيوع تلك املعتقدات، ومنها مسألة 
وحنو هذا من املعتقدات  -!ألن بعض هؤالء الغالة جيعلون لساب اهللا توبة أما ساب الصحايب فال جيعلون له توبة-! تكون أشد من عقوبة ساب اهللا عز وجل

وليد وبسر واحلكم وحنوهم اليت ال يدافعون ا عن أهل بدر كعلي وعمار ضد من سبهم من بين أمية وأشياعهم من النواصب وإمنا يدافعون ا عن معاوية وال
حلديث كعبيد اهللا ضد من سبهم أو ذم سريم من بعض الصحابة أو التابعني من الشيعة أو من أهل السنة مثل كثري من أهل بدر وعلماء التابعني وبعض أهل ا

 .لشرعية بذم بعضهم ببغيهم أو فسقهم أو ظلمهمبن موسى وابن عبد الرب وعبد الرزاق الصنعاين وغريهم من كبار علماء أهل السنة بل جاءت النصوص ا
راجع الدر املنثور يف (وابن مردويه عن أيب هريرة وجابر بن عبد اهللا وهذه األحاديث حتتاج لتحقيق  -وصححها–بعض هذه األحاديث أخرجها احلاكم  )٥٠(

 ).آخر تفسري سورة النصر -التفسري باملأثور للسيوطي
 .الًسيأيت احلديث دليالً مستق )٥١(
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 وقد بالغيب، إخبار ألنه النبوة دالئل من )الفتح بعد هجرة ال( "وسلم وآله عليه اهللا صلى" قوله يصبح

 هاجر من يرد احلديبية صلح بعد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصبح إذ العملية الناحية من هذا حصل

 وعلى ،احلديبية صلح بنود يف كما قريش كفار مع االتفاق حسب املدينة يف بقاءهم يقبل وال مكة، من إليه

 ال أنه من تقرر أن سبق ملا وتكرار تأكيد هو إمنا الفتح يوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" فقوله أيضاً هذا
 .بيانه سبق كما الفتح سورة على النصر سورة نـزول لتقدم نظراً احلديبية فتح بعد هجرة

 

 :النصر سورة نزول زمن يف استطراد

 

الصحيح يف نـزول سورة النصر أا نـزلت باملدينة قبل صلح احلديبية وهذا هو األصح واألقوى وتتفق 
رواية ابن الضريس ورواية أيب عمرو الداين على أن سورة النصر نـزلت قبل سورة الفتح، وسورة الفتح 

رة نـزلت باملدينة قبل صلح احلديبية مباشرةً نـزلت بعد صلح احلديبية مباشرة، وعلى هذا تكون السو
واملعىن بالفتح يف السورة فتح احلديبية ال فتح مكة كما جاء يف روايات أخرى؛ فإن صح أن نزوهلا كان 

إذا أطلق عند الصحابة يعنون به فتح ) الفتح(يوم فتح مكة فإنه هنا حيمل على تعدد النـزول، وكان 
 بذلك الرباء بن عازب، وهذا الرأي السلفي احلقيقي الذي جهلته السلفية كما أخرب(احلديبية ال فتح مكة 

يتفق مع القول بأن الصحابة هنا هم املسلمون ) أنا وأصحايب حيز والناس حيز(، وقوله ) األموية املصنعة
، )الصحابة وال األصحاب(ال ) الناس(قبل صلح احلديبية، وأما من بعدهم فحيز آخر، ويطلق عليهم 

وقد كان خالد من املسلمني بعد احلديبية، أما !!) دع عين أصحايب يا خالد(ل عليه احلديث اآليت ويد
آخر ما نـزل من سور القرآن فهي ما أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب ) النصر(حجة الذين جعلوا سورة 

نعم، : اً؟ قلتتعلم آخر سورة من القرآن نـزلت مجيع: (التفسري من قول ابن عباس لعبيد اهللا بن عتبة
، وليس املقصود هنا أن السورة آخر ما نزل مطلقاً وإمنا )صدقت: قال" إذا جاء نصر اهللا والفتح"

سورة التوبة بعد فتح مكة إمجاعاً، لكنها مل تنزل دفعة ، فاملقصود آخر سورة نـزلت كلها دفعة واحدة
السور نـزوالً؛ وبعضهم يستدل واحدة، وقد وهم يف هذا من وهم فعد هذه السورة سورة النصر آخر 

بروايات عن بعض التابعني أو العلماء يف ذكرهم السور املدنية جمملة ال يقصدون ترتيبها وإمنا يذكروا 
حسب ترتيب املصحف، وال يقصدون حسب النـزول ولذلك يذكرون سورة التوبة بعد البقرة وآل 

 -بعد غزوة تبوك-بة آخر السور املدنية نـزوالً عمران كترتيبها يف املصحف، ومن املعلوم أن سورة التو



 
 
 

 

٧٦ 

وأا بعد سورة النصر باإلمجاع إال يف آيات يسرية نبه عليها أهل التفسري واملهتمون بعلوم القرآن، كما 
صلى اهللا عليه "آخر ما نـزل بكوا إيذاناً بدنو أجل النيب ) النصر(أن بعضهم يستدل على أن سورة 

فإذا جاء الفتح فقد ) إذا جاء نصر اهللا والفتح(يكون مرتبطاً بالشرط  -حإن ص–وهذا " وآله وسلم
سواًء كان فتح احلديبية أو فتح مكة وهذا ال يعين نـزول " صلى اهللا عليه وآله وسلم"اقترب أجل النيب 

السورة يوم فتح مكة أو بعد حنني أو يوم مىن وحنو ذلك؛ رغم ورود ذلك يف روايات ضعيفة أخرج 
 .السيوطي يف الدرر املنثورمعظمها 

دالئل النبوة (ومما يدل على قدم نـزول هذه السورة أعين سورة النصر ما رواه البيهقي بإسناد صحيح 
عن عكرمة واحلسن البصري بشأن ترتيب سور القرآن من حيث النـزول فقد ذكرا السور ) ٧/١٤٢

واحلج، واملنافقون، واادلة، واحلجرات، إذا جاء نصر اهللا، والنور، : (ترتيباً حسب النـزول كالتايل
، وهذا األثر صححه البيهقي يف الدالئل )والتحرمي، والصف، واجلمعة، والتغابن، والفتح، وبراءة

وهلذا احلديث : وقال) ٧/١٤٤(وذكر له شاهداً من طريق خصيف عن جماهد عن ابن عباس ) ٧/١٤٤(
راجع املكي واملدين للدكتور عبد (ه شاهد بسند حسن شاهد يف تفسري مقاتل وغريه من أهل التفسري، ول

وقد ذكر ) أحد التابعني(، من رواية أيب عمرو الداين بإسناده عن جابر بن زيد )١/٢٧٣الرزاق بن أمحد 
قبل النور واحلج واملنافقون واادلة واحلجرات والتحرمي واجلمعة والتغابن ) النصر(جابر نـزول سورة 
 -٤٢تنـزيل القرآن ص: (ة، وتتفق هذه الروايات مع رواية الزهري أيضاً يف كتابهوالصف والفتح وبراء

وقد ذكرها الزهري أيضاً قبل احلج ) مطبوع، مع الناسخ واملنسوخ للزهري حتقيق الدكتور حامت الضامن
 .واملنافقون واادلة والصف والفتح واملائدة مث التوبة

بن الضريس املشهورة بإسناده عن ابن عباس وهي رواية ضعيفة وتتفق مع هذه الروايات أيضاً رواية ا 
،  وتتفق يف املنت مع ما )١/٢٦٣رسالة دكتوراه للدكتور عبد الرزاق حسني أمحد  –املكي واملدين (

قبل سورة النور واحلج واملنافقون واادلة واحلجرات والتحرمي واجلمعة ) النصر(سبق يف ذكر سورة 
طبعة دار  ٤١انظر نص روايته عند ابن الندمي يف الفهرست ص(تح واملائدة والتوبة والتغابن والصف والف

 ).٧٩الكتب العلمية، وانظر املكي واملدين للدكتور حممد الشايع ص
إذن فقد اتفقت روايات عكرمة واحلسن البصري وابن عباس ومقاتل وابن الضريس والزهري وأيب عمرو 

قبل فتح احلديبية على أقل تقدير، وكل ما قد يستدل به على تأخر  الداين على تقدم نـزول سورة النصر
سورة النصر إىل فتح مكة أو بعدها فيه نظر إما من حيث اإلسناد أو من حيث الداللة، أما كون النيب 

قرأها يوم فتح مكة فال يدل على أا مل تنـزل إال ذلك اليوم فقد ثبت أيضاً " صلى اهللا عليه وآله وسلم"



 
 
 

 

٧٧ 

) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً(كان يقرأ سورة الفتح " صلى اهللا عليه وآله وسلم"يح البخاري أن النيب يف صح
فتالوته للسورتني يدل على نزوهلما قبل، بل ) ٨/٥٨٣انظر البخاري مع الفتح (يوم فتح مكة أيضاً 

 .سورة الفتح نزلت قبل فتح مكة قطعاً
 البخاري صحيح يف عباس ابن عن الروايتني أحد يف جاء فقد كةم فتح النصر سورة يف بالفتح يراد قد لكن

 باب من )الصحيح من املغازي( يف الفتح ذكر فلعل التفسري كتاب يف وأمهله املغازي كتاب يف به صرح

 احلديبية قبل السورة نـزول من مينع ال كله هذا لكن مسلم، يف عائشة عن شاهداً له أن غري باملعىن، الرواية

 .النـزول تعدد من كذلك مينع وال

 

 :)الناس وبني بيننا فصل هذا أن أال ( :احلديثية النصوص من ..الثاين النص

 :احلديبية عام "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول لنا قال( :قال أيضاً اخلدري سعيد أيب حديث من
 ولكن ال :قال !هم؟ أقريش اهللا رسول يا هم من :قلنا أعماهلم، مع أعمالكم حتقرون قوم يأيت أن يوشك

 ذهب من جبل ألحدهم كان لو :فقال !اهللا؟ رسول يا منا خري هم :فقلنا قلوباً، وألني أفئدة أرق اليمن أهل

 من أنفق من منكم يستوي ال  الناس وبني بيننا ما فصل هذا إن أال نصيفه وال أحدكم مد أدرك ما فأنفقه

 قوله إىل …احلسىن اهللا وعد وكال وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين نم درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل

 خبري تعملون مبا واهللا54F

  .صحيح بسند تفسريه يف الطربي رواه ٥٢

 املراد هنا والفتح قبلها، كان عمن الرضوان بعد واإلنفاق باجلهاد أتى من فصل يف واضحة احلديث داللةو

(اهلجرة من سةالساد السنة من شوال يف احلديبية فتح به
55F

 حديث مع الداللة يف يتطابق احلديث وهذا ،)٥٣

 أولياء واألنصار املهاجرون( حديث ومع ،)حيز والناس حيز أصحايبو أنا( ومع ،)أصحايب تسبوا ال( خالد

 ولن واألنصار، املهاجرون ا فاز اليت الشرعية للصحبة بيان احلديث ويف ،..)القيامة يوم إىل لبعض بعضهم

 ويف ،)الناس وبني بيننا ما فصل هذا( :قوله يف ذلك داللةُ  فعلوا، ما فعلوا لو حىت بعدهم، أتى من يدركها

                                                           
حدثين يونس أخربنا ابن وهب قال أخربين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب سعيد : قال) ٢٧/١٢٧(الطربي يف تفسريه  )٥٢(

أسلم عن أىب  اخلدري وهذا اإلسناد صحيح على شرط مسلم، ورواه بإسناد آخر قال حدثين ابن الربقى ثنا ابن أىب مرمي ثنا حممد بن جعفر أخربين زيد بن
 .سعيد فاإلسنادان قويان واحلديث ما صحيح لكن سقط من اإلسناد األخري اسم عطاء بن يسار

وإىل هذا بعض املفسرين فسر الفتح يف اآلية السابقة بأن املراد به فتح مكة لكن الصواب أنه فتح احلديبية لكون سورة احلديد نـزلت قبل فتح مكة  )٥٣(
وىل األقوال يف ذلك بالصواب عندي أن يقال معىن ذلك ال يستوي منكم أيها الناس من أنفق يف سبيل اهللا من قبل فتح احلديبية وأ: (ذهب الطربي بقوله

 .٢٧/١٢٧تفسري الطربي ..) للذي ذكرنا من اخلرب عن رسول اهللا الذي رويناه عن أىب سعيد اخلدري وقاتل املشركني مبن أنفق بعد ذلك وقاتل



 
 
 

 

٧٨ 

 من وليس تغير، فبعضهم األنصار، وكل املهاجرين كل على الثناء ليس أنه تأكيد يف زدت الطبعة هذه

 أنفسهم، الصحابة عهد يف له وجود وال والعقل، الشرع يف أصل له ليس حكماً تعطي أن شيء يف العلمية

 صحايب يشذ وقد عليهم، مسخوط الطلقاء وأغلب عنهم، مرضي واألنصار املهاجرين أغلب نقول ولكن

 )كلها التارخيية املشكلة أساس وهم( الطلقاء أكثر ولكن بالصالح، طليق يشذ قد أنه كما والفساد، بالتغير
 .جداً كثرية قرآنية ألدلة ظاهراً مسلمون إمنا مؤمنني، يكونوا مل

 !آخر مكان يف السلفية وغالة مكان يف القرآن :الطلقاء مسألة يف

 العظائم، وارتكبوا املسلمني وفرق الدين حرف من هم بالء، كل سبب ألم )الطلقاء ( على أركز أنا 

 أهل يف كان وملا م ينخدعوا مل السنة أهل عرفهم ولو اإلسالم، مباس اإلسالم حرب هو اقترفوه ما وأكرب

 نصوص وحتكيم التاريخ ورؤية الكرمي القرآن تدبر منع يف األوىل العقبة هو الطلقاء فحزب نواصب، السنة

 .)امللحق يف الكرمي، القرآن يف الطلقاء : انظر ( واحلقوق واألحكام والسياسة العقائد يف الشريعة

  

 



 
 
 

 

٧٩ 

 :)بإحسان التابعني من ويكون( : احلديثية النصوص من ..الثالث النص

 له أخ بابن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أتى أنه مسعود بن جماشع عن صحيح بسند أمحد اإلمام روى

 هجرة ال فإنه اإلسالم، على يبايع بل ال( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول فقال اهلجرة، على يبايعه

  .مكة فتح يوم لتحص والقصة :قلت .أهـ )56F٥٤()بإحسان التابعني من ويكون الفتح، بعد

 باب من مكة وفتح احلديبية فتح( الفتح مسلمة أن على صريح دليل - صحيح وسنده – احلديث هذا يف

 صحبة( الصحابة مسمى حتت يدخلون وال التابعني، يف يدخلون الشرعية الناحية من بعدهم فمن )أوىل

 احلديث وهذا ،مكة فتح يوم الصحبة على مبايعته على )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب لوافق وإال ،)شرعية

57Fبإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون والسابقون :تعاىل قوله تفسري يف يسهم

٥٥. 

 :وقوله إحسان، بغري أو بإحسان اتباعه كان سواء ،تابعياً إال يكون ال أنصارياً، وال مهاجرياً، ليس فالذي
 املهاجرين خصائص من هو مما ذلك وغري وتسمية، فضل من فيها مبا يأ )فيها مبا اهلجرة أهل ذهب(

 أن يعلم )ص( النيب كأن : وهي الناس، هلا ينتبه مل نكتة فيه كأن )الفتح بعد هجرة ال ( قوله ويف ،وفضائلهم

 اإلسالم وأدها وعصبيات ألحالف وإحيائهم هاجروا، إذا املدينة يف وإفسادهم ثرهمأ هلم سيكون الطلقاء

 وتركوا فهاجروا !كبرياً إميام كان املرة هذه هملكن )اجروا وال هنا إبقوا ( هلم يقول  )ص( النيب فكأن

 واألحالف الواليات هلم كانت مث السابقني، بعض على آثار هلم كانت مث وحنينها ومسجدها مكة

 .)قريش من سفهاء أيدي على أميت فساد ( فيهم وجاء واإلفساد والعصبيات

                                                           
، طبعة األرناؤوط، رواه اإلمام أمحد عن أيب النضر حدثنا أبو معاوية عن حيىي بن أيب كثري عن حيىي بن إسحاق عن جماشع وهذا ١٥٢٨٦ -مسند أمحد )٥٤(

إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن : قال) ٢٥/١٧٦(سند صحيح وقد صححه احملقق شعيب األرناؤوط يف حتقيقه ملسند أمحد 
يا رسول اهللا جئتك بأخي لتبايعه : بأخي بعد الفتح فقلت" صلى اهللا عليه وآله وسلم"أتيت النيب (قة، ورواه البخاري عن جماشع خمتصراً بلفظ إسحاق وهو ث

وكان أكربمها أبايعه على اإلسالم واإلميان واجلهاد، فلقيت معبداً بعد : على أي شيء تبايعه، قال: ذهب أهل اهلجرة مبا فيها، فقلت: على اهلجرة، قال
وقطع التسمي ا وهذه القصة " صلى اهللا عليه وآله وسلم"، وهذا فيه داللة واضحة على أن الفتح قطع شرعية اهلجرة إىل النيب )صدق جماشع: فسألته، فقال

بالفتح يف احلديث فتح مكة فهذا خمرج أي فتح احلديبية وعلى تقدير أن املراد ) ال هجرة بعد الفتح(بـ-فيما أرجح –وإن حصلت بعد فتح مكة لكن املراد 
" صلى اهللا عليه وآله وسلم"للطلقاء أيضاً ومن بعدهم من الصحبة إىل اإلتباع، وال حيصل مسلمو الفتح على اسم اهلجرة وال فضلها حىت لو وفدوا إىل النيب 

 .أو يسمون الطلقاء أو حنو ذلك) والناس حيز أنا وأصحايب حيز(كما يف حديث ) الناس(وعلى هذا فال يسمون صحابة وإمنا هم من سائر 
 .١٠٠: سورة التوبة) ٥٥(



 
 
 

 

٨٠ 

 

 :)...أصحايب تسبوا ال ( احلديثية النصوص من ..الرابع صالن

 عليه اهللا صلى" النيب قول وهو عوف بن الرمحن وعبد الوليد بن خالد ختاصم يف اخلدري سعيد أيب حديث

 وال أحدهم مد أدرك ما ذهباً أحد مثل أنفق لو أحدكم فإن أصحايب من أحداً تسبوا ال( ":وسلم وآله

 مع ختاصم عندما الوليد بن خالد خياطب وهو ،..)أصحايب تسبوا ال( بلفظ مشهور يثاحلدو ،)58F٥٦()نصيفه

 اهللا صلى" النيب إخراج على واضح دليل وهذا ،)مكة فتح بعد( جذمية بين قضية يف عوف، بن الرمحن عبد

 :لةدال من ألكثر  بعدهم من عن فضالً الشرعية الصحبة من وطبقته الوليد بن خلالد "وسلم وآله عليه

 كتبنا اليت الشرعية للصحبة بيان فيها احلديث تكملة أن :املخالفني قبل من واملهملة واألقوى األوىل الداللة

 أحد جبل مثل أحدكم أنفق فلو( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" لقوله تدرك ال وأا البحث، هذا بياا يف

(متاماً رعيةالش الصحبة هي فهذه )نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهباً
59F

 بن خالد يدركها مل اليت وهي ،)٥٧

 يدركها أال أوىل باب فمن وغريه، العاص بن كعمرو طبقته تدركها مل كما -وشجاعته فضله على -الوليد

 .وحنوهم املتأخرون الوفود وال األعراب، معظم وال ثقيف، عتقاء وال مكة، طلقاء

                                                           
 . كتاب فضائل الصحابة -مسلم )٥٦(
إال أنه على افتراض صحته فإمنا  -رغم نكارة متنه وشامية مصدره –فهذا احلديث األخري ) هل أنتم تاركو يل صاحيب(وهذا احلديث خيتلف عن حديث  )٥٧(

يف قصة تغاضب أيب بكر وعمر، والواضح خلوه من بيان للصحبة الشرعية ) ما بال أقوام(به عمر بن اخلطاب من باب  "وسلم وآله عليه اهللا صلى"يقصد النيب 
لو أنفقت مثل جبل أحد لن (مل يقل لعمر " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فليس فيه نفي لصحبة عمر، وإمنا فيه البيان أن الصحبة اخلاصة نفسها مراتب فالنيب 

ال : أعين قوله( من حديث خالد وعبد الرمحن بن عوف أقوى من شطر احلديث األول ) الشطر الثاين(فالداللة يف هذه اجلزئية ) بلغ مد أىب بكر وال نصيفهت
 -بو إدريس اخلوالينأ وهو على افتراض صحته وقد انفرد بروايته قاضي معاوية وعبد امللك -، وعلى هذا فحديث اختصام أيب بكر وعمر ) تسبوا أصحايب

عمر بلغة العموم،  بأنه كان من املكذبني للنيب يوم بعث " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ليست فيه هذه الزيادة اليت تفيد الصحبة الشرعية، وإمنا أخرب النيب 
صلى اهللا "من البعثة؛ ومن هنا جاء غضب النيب وصدق به أبو بكر وواساه بنفسه وماله، وهذا صحيح، بل مل يسلم عمر إال يف السنة السادسة أو السابعة 

على عمر، ألنه مل يعرف قدر أيب بكر، فكيف لو شاهد معاوية وما فعله يف حق علي؟ إذن فهذا خطاب عام يراد به اخلاص؛ واملنت فيه " عليه وآله وسلم
هل البيت، فقد أسلم على املشهور بعد إسالم خدجية وعلي وزيد بن رائحة شامية، ألن أبا بكر ليس أول من أسلم على الصحيح، إال قياساً بقريش من غري أ

صلى اهللا عليه "، وهؤالء الناس أسلموا قبل أىب بكر خاصة خدجية وعلي، فال يتجه احلكم بأن الناس كلهم كذبوا النيب )ص(حارثة وسائر أهل بيت النيب 
مث " صلى اهللا عليه وآله وسلم"س ومنهم عمر كانوا يف بداية البعثة من أشد خصوم النيب إال إذا أطلق على سبيل التغليب فصحيح أن أغلب النا" وآله وسلم

ياً مع حصار الشعب هدى اهللا عمر، وقبله محزة بن عبد املطلب لإلسالم، وقد قيل أن اهللا  أعز اإلسالم ما وعبد املسلمون اهللا جهراً؛ وهذا ال يتفق تارخي
ملشركون يف تعذيب املستضعفني بعد إسالم عمر، لكن كان ألىب بكر فضيلة السبق وقوة املواساة وهذا ال يعىن نفى بعد إسالم عمر مباشرة، بل اشتد ا

 .الصحبة الشرعية عن املهاجرين واألنصار ألا ثابتة بالنصوص القرآنية فضالً عن النصوص النبوية، فيجب التفريق بني مدلول احلديثني



 
 
 

 

٨١ 

 الفرق يعرف خالداً ألن )ك؟أصحاب من أولست :اهللا رسول يا( يقل ومل ذا أقر خالداً أن :الثانية الداللة

 اأصحا على يطلق اليت الالحقة أو العامة الصحبة وبني اإلسالم عليها قام اليت الشرعية الصحبة بني
 .الشرعية الناحية من )التابعني(

 عليه اهللا صلى" يبالن الوليد بن خالد صحب أن وبعد مكة، فتح بعد وقعت احلديث قصة أن :الثالثة الداللة

 الصحبة( فضيلة على احلصول يف له تشفع مل لكن ، )تقريباً أشهر مثانية( الزمن من مدة "وسلم وآله

 يدخلون وإمنا الشرعية الصحبة يف يدخلون ال احلديبية فتح بعد فاملسلمون إذن بعده؟ مبن فكيف ،)الشرعية

 تسميتهم جاز وإن )تابعون( الشرعية الناحية من اأصحا على ويطلق االتباع هي اليت العامة الصحبة يف

 .شرعية ال عامة صحبة لكن )صحابة(

 

 :شبهة مشهورة

وهذه (إذا كان الفرق بني عبد الرمحن بن عوف وخالد بن الوليد كبرياً إىل هذا احلد : يقول البعض
! ن مل يصحبفمن باب أوىل أن يكون الفرق بني من صحب ولو صحبة يسرية وبني م) املسألة األوىل

 ).وهذه املسألة الثانية(

 أمثال للطلقاء املفضل الدليل أين أعين الثانية؟ املسألة دليل ما لكن عليها الدليل جاء األوىل املسألة :ونقول

 بن سعيد أمثال التابعني على عمار وقاتل العاص أيب بن واحلكم سفيان أيب بن ومعاوية عقبة بن الوليد

 رسوله سنة أو اهللا كتاب من هذا على الدليل أين !وحنوهم؟ العزيز عبد بن وعمر احلسني بن وعلي املسيب

 كقول الصاحلني، مغفلي بعض وضعها اليت العاطفية القواعد عن بعيداً !؟"وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 نقل من عليه دليل ال باطل القول فهذا ..!)العزيز عبد بن عمر من أفضل معاوية أنف يف تراب( :بعضهم

 وإال واجلماعة السنة أهل كتب إىل الشامية اآلراء وتسرب معاوية يف الغلو على دليل وهو عقل، وال

 األرض هلم وسخر خلق ممن كثري على آدم بين اهللا كرم فقد التراب من خري واإلنسان فيه فضل ال فالتراب

 .ذلك وغري وحديد تراب من فيها وما



 
 
 

 

٨٢ 

 

 :..)بعض أولياء بعضهم واألنصار املهاجرون ( احلديثية النصوص من ..اخلامس النص

 قريش من والطلقاء لبعض بعضهم أولياء واألنصار املهاجرون( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب قول

(صحيح سنده ،)القيامة يوم إىل بعض أولياء ضهمبع ثقيف من والعتقاء
60F

 طلقاء أن يف صريح احلديث وهذا )٥٨

 منـزلة من وضع بالالحقني السابقني ومساواة األنصار، من وال اجرينامله من واليس ثقيف وعتقاء قريش

 خاصة وفضالً، عمالً -بكثري–  منه أقل هو مبن أحد قرنه إذا يغضب منا فالواحد إليهم، وإساءة السابقني

 هدر هافي الباردة فاملقارنة ،!مقارنة حتدث مل لو إشكالية يرى ال قد بل ،!فرق كبري يرى ال املقارِن كان إذا

 نأ جيوز ال بعض، على الناس بعض به اهللا فضل ما فكذلك لسوابقه، تقدير وعدم ومكانته، الفاضل، حلقوق
 !عادلة غري مساواة إىل نتجاوزه

 :..)اهللا اهللا يف أصحايب(  من النصوص احلديثية.. النص السادس

 ال تتخذوهم غرضاً أصحايب يف اهللا اهللا" (صلى اهللا عليه وآله وسلم"روى الترمذي وابن حبان قول النيب 
بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين ومن آذاين فقد 

 .واحلديث حمل نظر لكن قد صححه بعضهم). آذى اهللا، ومن آذى اهللا فيوشك أن يأخذه

 اهللا صلى" النيب رأى من لكل ةالوصي على الناس بعض به يستدل -صحته على حتفظي مع– احلديث فهذا

 قصرها مع الوصية هذه من هؤالء أكثر إخراج على األدلة أكرب من أنه مع املسلمني، من "وسلم وآله عليه

 .الشرعية الصحبة أصحاب من واألنصار املهاجرين حق يف

 ذا )همتتخذو ال( قوله يف املرادون املخاطبون هم فمن -احلديث صح إن- ترى يا :هذا يف أقول مث 

 -املتأخرين حنن– عندنا الصحايب ألن !الشائع؟ تعريفنا حسب صحابة بذلك املخاطبون أليس احلديث؟
 يوصي "وسلم لهوآ عليه اهللا صلى" فالنيب هذا وعلى مؤمناً، "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل

 من ولقيه رآه من مجهرة خياطب احلديث هذا يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" فالنيب إذن !بالصحابة الصحابة

                                                           
أمحد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أىب وائل : اإلسناد األول: مروي بإسنادين عن جرير بن عبد اهللا البجلي ، واحلديث)٧/٦٧(مسند أمحد  )٥٨(

الطلقاء من قريش (أمحد حدثنا عبد الرزاق أخربنا سفيان عن األعمش عن موسى بن عبد اهللا بن هالل العبسى عن جرير ولفظه : واإلسناد الثاين/ عن جرير
كلهم رجال اجلماعة : ، فاإلسناد الثاين)بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة واملهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرةوالعتقاء من ثقيف 

محن بن هالل موسى بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري عن عبد الر: إال موسى بن عبد اهللا بن هالل العبسي وهذا اسم وقع حمرفاً وأصله امسني كما قال العراقى
عبد الرمحن بن أىب هالل العبسى وأشار احملقق حممد عوامة إىل : كتبه يف التقريب(، والثاين من رجال مسلم أيضاً )٢/١٤٩اإلكمال للحسيىن (العبسى 

 .وقد رواه ابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن جرير. فاإلسناد صحيح لذاته ويشهد له اإلسناد األول) االختالف يف اهلامش



 
 
 

 

٨٣ 

 بقي من أكثر وهم وحنوهم والوفود والطلقاء كاألعراب )العامة الصحبة أصحاب( املتأخرين الصحابة

(مكة فتح بعد باملدينة
61F

 اهللا صلى" النيب ألن الشرعية الصحبة على دليل فهذا الصحابة، من ليسوا وهؤالء )٥٩

 بن الرمحن وعبد خالد حبديث شبيه وهذا معدوماً خياطب وال موجودين خياطب كان "وسلم وآله عليه

 .عوف

 يف )بعدي غرضاً تتخذوهم ال( و خالد حديث يف )أصحايب تسبوا ال( :قوله يف املعىن تطابق من هذا يتضح
 بأنين التذكري جيب( صحابة، ليسوا لكن اخلطاب ساعة موجودون احلديثني يف فاملخاطبون احلديث، هذا

 ).املنافقون فيها يدخل اليت العامة الصحبة ال فقط الشرعية الصحبة نفي أقصد صحابة، ليسوا :أقول عندما

 :وبعدها احلديبية قبل الصحابة أعداد يف استطراد

 بيعة بايعوا ١٥٠٠ منهم(  -السادس العام– احلديبية عام ألفني حنو من الصحابة يف ذكر من عدد ارتفع

 أيام بعد حنني يف ألفاً عشر اثين إىل فقط عامني بعد مكة فتح يف الثامن امالع يف آالف عشرة إىل 62F٦٠)الرضوان

 مائة إىل !فقط عام بعد تبوك غزوة يف التاسع العام يف ألفاً ثالثني إىل )الطلقاء من الزيادة األلفان كان( !فقط

 عند ألفاً عشرينو مئة حنو إىل !فقط عام بعد  أي عشر سنة الوداع حجة يف )١١٤٠٠٠ ( ألفاً عشر وأربعة

 منها سنة، وعشرين ثالثاً نبياً "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب بقي فقد ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" وفاته

 صلى" النيب أتباع جمموع يبلغ مل )خيرب عام إىل باملدينة سنوات وسبع مبكة ةسن عشرة ثالث( سنة نعشرو

 فتح بعد من فقط سنوات أربع يف مث تقدير، أكرب على آالف الثةث إىل األلفني حنو إال "وسلم وآله عليه اهللا

 ،!!مسلم ألف مائة من أكثر عددهم بلغ إذ مطردة بسرعة املسلمني عدد زاد  الغنائم وكثرة مكة وفتح خيرب
 فقط واألنصار املهاجرين من "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب صحابة على ورسوله اهللا ثناء لنا يفسر وهذا

 صلى" النيب وى بالثناء ورسوله اهللا خصهم الذين وهم والذلة الضعف أيام وصربوا الدين عليهم قام ينالذ

 سقناها كثرية ألدلة شرعية تسمية )األصحاب( بـ هلم تسميته أن وعلمنا سبهم، عن "وسلم وآله عليه اهللا

 "!وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب بعد القبائل من املرتدين كثرة لنا يفسر هذا أن كما نسوقها، زلنا وال

 وآله عليه اهللا صلى" النيب مع حجوا الذين ألف فاملائة صحابة -اخلاطئ التعريف حسب – كانوا الذين

                                                           
 .انظر االستطراد التايل بعد احلديث مباشرة )٥٩(

يومئذ ) ص(كانوا سبعمائة فقط، وأن اإلحصاء مت بأمر النيب : وبعضهم يقول ) صحايب ٠١٤٠٠وقد اختلف يف عدد الصحابة يوم احلديبية، فاألشهر أم  ٦٠
على أوسط ) املسلمني من رجال ونساء حنو الثالثة آالف كان جمموع( كما يف حديث حذيفة، ولكن على أبعد تقدير نقول ) نسمة ١٥٠٠( فبلغوا 

) ١١٤,٠٠٠(من بعد احلديبية إىل حجة الوداع إىل ( بينما قفز هذا الرقم أيام الصحبة غري الشرعية ) سنة ١٩( التقادير، وهو عدد يسري جداً قياساً بالزمن 
بينما أصحاب الصحبة اخلاصة كانوا فقط ) ١١٠,٠٠٠(لعامة كانوا أكثر من أي يف أربع سنوات فقط، يعين أن الصحابة من أصحاب الصحبة ا! صحايب

 .مع أنه ميكن أال يزيد عددهم على األلف إذا أخذنا حديث حذيفة يف االعتبار ) ثالثة آالف يف أكرب تقدير ٣٠٠٠(



 
 
 

 

٨٤ 

 يبلغ ال صغرية جيوشاً إال جييش أن يستطع مل الصديق بكر أبا اخلليفة أن بداللة منهم كثري ارتد "وسلم

 أكثرهم !الصحبة؟ وصف خطأً عليهم أطلق ممن ألفاً لعشرونوا املئة ذهب فأين هؤالء نصف جمموعها

 أن ريب وال اخلوارج، وبعض البغي كأهل السرية أساء يرتد مل ومن الزكاة منعوا أو تشككوا أو ارتدوا

 عليه اهللا صلى" اهللا رسول صحابة على املثنية الشرعية النصوص يف مقصوداً ليس األلوف هذه على الثناء

 هللا ونصرم هللا هجرم كانت الذين الصحابة أولئك واألحاديث اآليات تلك يف املقصود اوإمن "وسلم وآله
 املشركني من والتحالفات املكائد ومواجهة واحملن والقتل للبالء والتعرض واخلالن  األوطان مفارقة مع

 الثناء يف نـزلت الذين "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول صحابة هم فهؤالء سواء، حد على واليهود

 .الشريفة األحاديث هلم والتعرض سبهم عن بالنهي وجاءت الكرمية اآليات عليهم

 :..)صحايب زلةيكون أل(  من النصوص احلديثية..  النص السابع

 من بعدي صحايبيكون أل: (قال" صلى اهللا عليه وآله وسلم"حديث حذيفة بن اليمان مرفوعاً إىل النيب 
وهذا ، )63F٦١()يعمل ا قوم من بعدهم يكبهم اهللا يف النار على مناخرهم لسابقتهم معي زلة يغفرها اهللا هلم

فهو يدل على ما قررناه ألن يف احلديث  -وسنده ضعيف لوجود ابن هليعة–إن صح احلديث احلديث 
كما  وهذه السابقة ال تتوفر إال يف املهاجرين واألنصار) السابقة(سبب غفران الزلة للصحابة والسبب هو 

، وتلك الزلة إن صحت احلديث اآلية  …والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار: يف قوله تعاىل
، فهاتان احلادثتان هي اليت كان رؤوسها أو كليهما يوم السقيفة أو يوم اجلملوقعت فيحتمل أا 

سابقتهم، فيقلدهم ، كأيب بكر وعمر وطلحة والزبري فتغفر هلم هذه الزلة لأصحاب الصحبة الشرعية
هذا إن صح احلديث فهذا أقرب معانيه، وهناك ( معاوية وأمثاله فيكبهم اهللا على مناخرهم يف النار 

 .)الطلقاء يف القرآن الكرمي: راجع حبث –ارتباط كبري بني معاوية والنار يف الكتاب والسنة 

 :)اهلجرة معىن يف ( احلديثية النصوص من ..الثامن  النص

 عن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول سأل أعرابياً أن :صحته على املتفق اخلدري سعيد أيب حديث

 وراء من فاعمل :قال :نعم :قال صدقتها؟ تؤدي أبل من لك فهل شديد شأا إن وحيك( :فقال اهلجرة،

 اهللا صلى" النيب خشي احلديث هذا يف ،)64F٦٢()شيئاً عملك من يترِك لن اهللا فإن "والقرى املدن أي" البحار

 النيب مالزمة تقتضي فهي شديد، أمرها أن وأخربه اهلجرة، على يقوى أال الرجل هذا على "وسلم وآله عليه

                                                           
 .ود ابن هليعةويف إسناده ابن هليعة وقد ضعف البوصريي اإلسناد لوج) ٤/١٤٧(املطالب العالية البن حجر  )٦١(
 .متفق عليه )٦٢(



 
 
 

 

٨٥ 

 يعرف مبا أمره فلذلك لألخطار، والتعرض واجلهاد، باملال، ونصرته املدينة، يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

(األعمال من فعله يستطيع أنه يرى ومبا حاله، من
65F

٦٣(. 

 :)األولني بالسابقني الوصية ( احلديثية النصوص من ..التاسع النص

 اهللا رسول يا :قالوا الوفاة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب حضرت ملا :قال عوف بن الرمحن عبد حديث

 رفص منكم يقبل ال تفعلوه إال بعدهم من وبأبنائهم املهاجرين من األولني بالسابقني أوصيكم( :قال أوصنا

 ).بعدهم من وبأبنائهم األولني بالسابقني أوصيكم( لفظ ويف .66F٦٤)عدل وال

 وصية حيفظ مل فالذي" ):الكرام الصحابة يف واجلماعة السنة أهل عقيدة( كتابه يف الشيخ ناصر الدكتور قال

 واالعتراف ام،واالحتر احملبة، من هلم جيب ما باعتقاد املهاجرين هأصحاب يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب

 ..".باهللا والعياذ شر، إىل مآله ويكون خطرية، حالة على فإنه وسابقتهم، بفضلهم،

(!!خذوا كالم الدكتور وانظروا ماذا فعل بنو أمية يف السابقني وأبنائهم: أقول
67F

، ومن ذلك ما فعله )٦٥
ة وجيوشه يف كربالء وحنوهم من السابقني، وما فعله يزيد بن معاوي.. معاوية مع أيب ذر وعلي وعبادة

واحلرة من انتهاك حرمات أبناء املهاجرين واألنصار وانتهاك حرمة املدينة ومكة، كل هذا يف روايات 
 .صحيحة ليس هنا جمال استقصائها

    :)!والطلقاء أصحابه من آالف عشرة ( احلديثية النصوص من ..العاشر النص

 اهللا صلى النيب ومع هوازن التقى حنني يوم كان ملا( :قال عنه اهللا رضي أنس عن صحيحه يف البخاري روى

 لبيك وسعديك اهللا رسول يا لبيك :قالوا األنصار، معشر يا :قال فأدبروا والطلقاء آالف عشرة وسلم عليه

 فأعطى املشركون فازم ورسوله، اهللا عبد أنا :فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب فنـزل يديك، بني حنن

 يذهب أن ترضون أما :فقال قبة، يف فأدخلهم فدعاهم :فقالوا شيئاً، األنصار يعط ومل ينواملهاجر الطلقاء

                                                           
يف املدينة لكن اهلجرة " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فمثل هذا الرجل مل يستحق اسم اهلجرة الشرعية مع أنه قد هاجر اهلجرة العامة وهى السفر إىل النيب  )٦٣(

هلا بالشدة ) ص(من شروط، وكانت أيام الضعف والذلة لوصف النيب يف املدينة مبا سبق " صلى اهللا عليه وآله وسلم"الشرعية هلا معىن زائد من مالزمة النيب 
 . والصعوبة، ولو كانت أيام الرخاء ملا أمره بالعودة إىل وطنه، فهذا احلديث يشبه حديث عمرو بن عبسة اآليت

 .رجاله ثقات: وقال) ١٠/١٧(جممع الزوائد  )٦٤(
لى عمر رضى اهللا عنه إنكارا شديدا إغضابه ألىب بكر رضى اهللا عنه مع قرب ما بينهما يف املنـزلة قد أنكر ع" صلى اهللا عليه وآله وسلم"إذا كان النيب  )٦٥(

) ص(وكذلك ما فعله يزيد بن معاوية بذرية النيب ! فكيف لو رأى ما فعله الطلقاء من حماربة علي رضى اهللا عنه ولعنه مع ما بني علي ومعاوية من فرق كبري
 .كانت من الصاحلني ومل تكن القرابة فقط هي اليت جيب مراعاا يف هذا املوضوع) ص(النيب نفسه، ال سيما وأن قرابة 



 
 
 

 

٨٦ 

 سلك لو :وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال وسلم؟ عليه اهللا صلى اهللا برسول وتذهبون والبعري بالشاة الناس

  .)68F٦٦("األنصار شعب الخترت شعباً األنصار وسلكت وادياً الناس

 من يعين -آالف عشرة( :أنس قول بداللة الصحابة، من الطلقاء إخراج على داللة احلديث هذا يف :أقول

 وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب من ليسوا الطلقاء ألن ؛)ألفاً عشر اثنا( يقل ومل ،)والطلقاء -هأصحاب

 الطلقاء فأعطى( :قوله يف كما األنصار، وال املهاجرين من ليسوا الطلقاء أن بيان أيضاً احلديث ويف ،"وسلم

 ).شيئاً األنصار يعط ومل واملهاجرين

                                                           
 ).٨/٥٣البخاري مع الفتح ( )٦٦(



 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                          

 
 
 

 
 

 :)العدوي النحام نعيم حديث ( احلديثية النصوص من ..عشر احلادي النص

يف ترمجة نعيم بن عبد اهللا املعروف بالنحام، ذكروا أنه كان من السابقني األولني إىل اإلسالم فقد أسلم 
ن وكان ينفق على أرامل بين عدي وأيتامهم يف مكة وكاقبل عمر، ولكنه مل يهاجر إال قبيل فتح مكة 

وكان نعيم هذا يعترف أنه ليس من املهاجرين مع أنه هاجر قبيل فتح أهل مكة قد تركوه يدين مبا شاء، 
: يا نعيم إن قومك كانوا خرياً لك من قومي، قال(سأله " صلى اهللا عليه وآله وسلم"مكة وذلك أن النيب 

إن قومي أخرجوين وإن قومك أقروك ": صلى اهللا عليه وآله وسلم"، قال الرسول بل قومك يا رسول اهللا
 ).إن قومك أخرجوك إىل اهلجرة وإن قومي حبسوين عنها: يا رسول اهللا: فقال نعيم

بأن نعيماً قد فاتته اهلجرة الشرعية " صلى اهللا عليه وآله وسلم"إن صح احلديث ففيه إقرار من النيب : أقول
(جر قبل فتح مكة هذا ما يدل عليه ظاهر احلديثرغم أنه ها
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، مع أن قومه تركوا له حرية العبادة )٦٧
صلى "بشرط أن يعول أرامل وأيتام بين عدي، فلم يكن قومه حيولون بينه وبني العبادة لكن نصرة النيب 

فاته أجر ، كانت واجبة على كل املسلمني وخاصة مسلمي قريش وأن من فاتته فقد "اهللا عليه وآله وسلم
أما (عظيم وميزة كبرية، ولذلك تأسف نعيم هذا على فوات اهلجرة رغم أنه من السابقني إىل اإلسالم 

من مات قبل اهلجرة أو كان من املستضعفني فهو من املهاجرين حكماً مثلما أن املعذورين يف شهود بدر 
 ).معدودون يف البدريني

 

 :)حديث عمرو بن عبسة(  من النصوص احلديثية.. النص الثاين عشر

يا عمرو بن عبسة بأي شيء تدعي أنك : قال أبو أمامة: روى اإلمام أمحد من طريق شداد أيب عمار قال
إنك ال تستطيع فارجع إىل قومك فإذا : إين متبعك، قال: فقلت(رابع اإلسالم؟، فذكر احلديث وفيه 

(احلديث ..) فرجعت إىل أهلي وقد أسلمت: مسعت يب ظهرت فاحلق يب، قال
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٦٨(. 

                                                           
 .قد يقول بعضهم إن مراد نعيم بذلك السبق إىل اهلجرة فقط، لكن ظاهر احلديث ال يدل عليه )٦٧(
 .صحيحراجع اإلصابة ال بن حجر ترمجة عمرو بن عبسة، واإلسناد  )٦٨(



 
 
 

 

٨٨ 

في وأنه ال يك) االتباع الشرعي(احلديث سنده صحيح وأصله يف مسلم وهنا فائدة عظيمة وهي بيان 
، ولو كان اإلسالم كافياً يف حتقيق معىن االتباع )عامة أتباع(و) خاصة أتباع( جمرد اإلسالم فهناك 

إنك : (لعمرو بن عبسة" يه وآله وسلمصلى اهللا عل"ملا قال النيب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"اخلاص للنيب 
 ).ال تستطيع

لعمرو بن عبسة بالعودة إىل بالده دليل على أن اهلجرة مل " صلى اهللا عليه وآله وسلم"إضافة إىل أن أمره  
" صلى اهللا عليه وآله وسلم"فأمره النيب ملهاجرين لتعذيب وأذية كفار قريش، تكن واجبة مبكة لتعرض ا

" صلى اهللا عليه وآله وسلم"اإلسالم وهو العودة إىل بالده، ومل يكن قد أُذن للرسول مبا هو أصلح له من 
صلى اهللا عليه "ويف احلديث داللة على وجوب اهلجرة الشرعية عند الظهور، وقد متَّ ظهوره . يف اجلهاد

اهلجرة ومل  لكن عمرو بن عبسة تأخر يفدينة وتكوين دولة اإلسالم األوىل، باهلجرة إىل امل" وآله وسلم
على " صلى اهللا عليه وآله وسلم"يهاجر إال قبيل فتح مكة فلعله فهم من الظهور، ذلك الظهور العام للنيب 

ومثل هذا الرجل هل يلحق . قريش بينما اآليات الكرمية حثت على اهلجرة قبل ذلك فلعله مل يعلم
 .حبة؟ األمر حمل حبثبالصحابة املهاجرين أو يكون له حكم اهلجرة أو يكون له مطلق الص

 

 :)حديث بريدة بن احلصيب يف اهلجرة(  من النصوص احلديثية.. النص الثالث عشر

روى اإلمام مسلم يف صحيحه واإلمام الترمذي واإلمام أمحد يف مسند بريدة والقاسم بن سالم بسند 
71Fصحيح

اهللا عليه وآله  صلى"كان رسول اهللا : (عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه قال -واللفظ له- ٦٩
صلى اهللا عليه وآله "فذكر احلديث وفيه قول النيب ) …إذا أمر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه" وسلم
وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال فأيتهن ما أجابوك إليها فأقبل ": (وسلم

كف عنهم،  مث ادعهم إىل التحول من ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فأقبل منهم و: منهم وكف عنهم
دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فإن هلم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين 
فإن أبوا أن يتحولوا، فأخربهم أم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على 

 .احلديث) …يء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمنياملسلمني وال يكون هلم يف الغنيمة والف

وهذا احلديث فيه بيان شرط رئيس من شروط اهلجرة الشرعية وهو التحول من ديار الشرك إىل ديار 
مث عودته إىل بالده ال جتعله من املهاجرين، " صلى اهللا عليه وآله وسلم"اإلسالم، فقدوم الرجل على النيب 

                                                           
 .٣٢ص األموال كتاب )٦٩(



 
 
 

 

٨٩ 

ألن من هاجر وبقي كالً على ) اهلجرة الشرعية(للقادر فاجلهاد من شروط  واهلجرة تستلزم اجلهاد أيضاً
املسلمني ال تتحقق فيه اهلجرة الشرعية إضافة إىل أن احلديث فيه بيان األعراب ومن يف حكمهم وهم 

من الوافدين " صلى اهللا عليه وآله وسلم"املسلمون الذين أسلموا ومل يهاجروا سواًء منهم من رأى النيب 
أما من ) األعراب(و مل يره ومل يكونوا يرون فضالً ملن رأى على من مل ير فبقيت الطائفتان يف مسمى أ

تأخر إسالمه إىل فتح مكة كالطلقاء ومنهم معاوية وأبوه، وصفوان بن أمية، وحنوهم، فاألعراب 
(وقد ذكر أبو عبيدمنهم لتقدم إسالمهم، املسلمون قبل ذلك أفضل 
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٧٠( سخ حبديث أن هذا احلديث ن) ال
، وهذا دليل على ..يف العطاء فأصبح ملن هاجر وملن مل يهاجر حق يف الفيء واملرياث) هجرة بعد الفتح

بعد فتح احلديبية مل يعد " صلى اهللا عليه وآله وسلم"أن احلديث السابق كان يف اهلجرة الشرعية وأن النيب 
وال ، ديارمها يف تبقيا أن أذن خلزاعة وأسلم ولذلك) ال هجرة بعد الفتح(يطالب الناس باهلجرة ألنه 

يدخل مسلمو بادية املدينة يف األعراب وإمنا هم داخلون يف مهاجري البادية ال مهاجري احلاضرة حلديث 
هجرة البادي وهجرة احلاضر، فأما هجرة البادي فعليه أن جييب إذا دعي وأن يطيع إذا : اهلجرة هجرتان(

(وللحديث شاهد عند أيب عبيد، )73F٧١()ي أشدمها بلية وأعظمهما أجراًأُمر وأما هجرة احلاضر فه
74F

من  )٧٢
صلى اهللا عليه وآله "وفيه قوله  -يف األعراب–" صلى اهللا عليه وآله وسلم"حديث عائشة عن النيب 

يعين ولكنهم مهاجرون، واهلجرة مرتبتان كما تقدم، فهجرة ) إذا دعوا فأجابوا فليسوا بأعراب": (وسلم
أفضل من هجرة البادية، مث هجرة البادية خاصة بالقبائل القريبة من املدينة فهي تشكل درعاً احلاضرة 

ائل املعادية، حامياً للمدينة، لكنهم أقل منـزلة لتأخر إسالمهم وألن املدينة هي املستهدفة األوىل من القب
ويف هذا  ،سبق كما "وسلم آلهو عليه اهللا صلى"لكنه يشترط يف مهاجرة البادية اإلجابة إذا دعاهم النيب 

صلى اهللا عليه وآله "فقد كان يقوهلا رسول اهللا ) أنتم مهاجرون حيثما كنتم(املعىن األحاديث اليت فيها 
لبعض أهل البادية القريبني من املدينة حيث قاهلا لوفد مزينة ولقبيلة أسلم كما يف حديث سلمة " وسلم

(بن األكوع
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٧٣(. 

 :)مالك ولرجل من املهاجرين؟(  صوص احلديثيةمن الن.. النص الرابع عشر

                                                           
 .٢٧٨ص األموال، )٧٠(
 .بسند قوي ٢٨٠رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً، ورواه أبو عبيد يف كتاب األموال ص )٧١(
 .٢٨٠صكتاب األموال  )٧٢(
 .فإنه مهم ٢٩١أهل البادية يف كتابه ص ، وانظر تعليل أيب عبيد لتفضيل أهل احلاضرة على٢٨١انظر كتاب األموال أليب عبيد ص )٧٣(



 
 
 

 

٩٠ 

(روى اإلمام أمحد
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شكا عبد الرمحن بن (عن حممد بن عبيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال  )٧٤
صلى اهللا عليه وآله "فقال رسول اهللا " صلى اهللا عليه وآله وسلم"عوف خالد بن الوليد إىل رسول اهللا 

 ).املهاجرين، لو أنفقت مثل أحد ذهباً مل تدرك عمله يا خالد مالك ولرجل من": (وسلم

واإلسناد صحيح إىل الشعيب لكنه مرسل فالشعيب تابعي ومرسالته فيها قوة، وأصل احلديث ما أخرجه 
فيه إخراج  -حديث الشعيب–لكن هذا احلديث تقدم، ) …أصحايبال تسبوا (مسلم عن أيب سعيد بلفظ 

دليل على أن خالد ليس منهم مع أنه قد ) مالك ولرجل من املهاجرين: (خالد من اهلجرة الشرعية فقوله
هاجر قبل فتح مكة؛ لكن هذه اهلجرة ليست اهلجرة الشرعية وإن كانت اهلجرة يومئذ ال تزال مشروعة 
لإلسالم نفسه ولشيء من النصرة مع أن النصرة يومئذ قد متت، فمع احلاجة إىل النصرة واجلهاد تزداد 

ة أما عند االستغناء باملوجودين عن الغائبني فإن أمهية اهلجرة تقل وقد اخنفضت أمهيتها بعد أمهية اهلجر
يرد من هاجر إليه من قريش حسب شروط " صلى اهللا عليه وآله وسلم"صلح احلديبية، وأصبح النيب 

عدها خارجاً صلح احلديبية وال يطلبهم، ولذلك كان القادر على اهلجرة قبل احلديبية مث مل يهاجر إال ب
جرة املشروعة، أو عموم من اهلجرة الشرعية الواجبة إىل اهلجرة العامة اليت تدخل يف عموم اهل

اهلجرة الشرعية عن خالد  -إن صح احلديث–" صلى اهللا عليه وآله وسلم"هلذا نفى النيب االستحباب، 
 .عاص اآليت وغريهبن الوليد، وهلذا النفي شواهد يف حديث اختالف أيب عبيدة مع عمرو بن ال

 

 :)لن أؤمر عليكم بعدها إال منكم(  من النصوص احلديثية.. النص اخلامس عشر 

روى الزهري قصة غزوة ذات السالسل واختالف أيب عبيدة بن اجلراح مع عمرو بن العاص على اإلمارة 
صلى اهللا " من  عمرو بن العاص فقال رسول اهللا" صلى اهللا عليه وآله وسلم"وفيها شكوى عمر للنيب 

(يريد املهاجرين) لن أؤمر عليكم بعدها إال منكم": (عليه وآله وسلم
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٧٥(. 

اإلسناد ضعيف فهو من مرسالت الزهري ويف إسناده ابن هليعة وفيه كالم، لكن إن صح املنت فهو دليل 
 يدرك قبل فتح  مكة، لكنه مل) هجرة عامة(على إخراج عمرو بن العاص من املهاجرين مع أنه قد هاجر 

ويدل على ذلك رواية ناء عليها لعدم احلاجة له يومئذ، اهلجرة الشرعية اليت نـزلت النصوص يف الث

                                                           
 .١/٥٥ الصحابة فضائل يف )٧٤(
قال ابن عائذ أخربين الوليد بن مسلم حدثنا عبد اهللا بن هليعة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب : قال ابن عساكر ٢/٢٥٩تاريخ دمشق البن عساكر  )٧٥(

 .الزهري مرسالً



 
 
 

 

٩١ 

ك وأبو أصحابأنت أمري : قال املهاجرون: (أخرى عن عروة بن الزبري يف ذكر القصة نفسها وفيها قوله
إضافة لتدليس الوليد بن هذا السند ضعيف فيه ابن هليعة، وهو مرسل، و. )78F٧٦()عبيدة أمري املهاجرين

وال يدل –مسلم لكنه يصلح شاهداً يف املغازي، ونلمح فيه شاهداً للمنت السابق ألن املنت األخري يشري 
إىل إخراج عمرو بن العاص من املهاجرين فيشهد لألثر السابق، ومن دالئل إخراج عمرو  -داللة واضحة

صلى اهللا "بعث رسول اهللا (اية الشعيب اليت فيها من اهلجرة الشرعية رو -مع هجرته العامة–بن العاص 
جيش ذات السالسل فاستعمل أبا عبيدة على املهاجرين واستعمل عمرو بن العاص " عليه وآله وسلم

السند صحيح إىل الشعيب لكنه يبقى مرسالً وفيه شاهد للمعىن املتقدم من إخراج و )…على األعراب
 .خيلو األثر من داللة عمرو بن العاص من اهلجرة الشرعية، فال

 :)حديث واثلة بن األسقع(  من النصوص احلديثية.. النص السادس عشر

ال تزالون خبري ما دام فيكم ": (صلى اهللا عليه وآله وسلم"قال رسول اهللا : حديث واثلة بن األسقع قال
 .)79F٧٧()من رآين وصاحبين واهللا ال تزالون خبري ما دام فيكم من رأى من رآين وصاحبين

فهو حجة لنا ال علينا إذ إن احلديث ال يكتفي مبجرد  -وعندي حتفظ على صحته–إن صح احلديث 
الرؤية وإمنا املصاحبة أيضاً واملصاحبة هنا لن يكون املراد منها إال الصحبة الشرعية ال صحبة الرؤية وال 

الكثري من دعاوى  ، واحلديث شامي، واألحاديث الشامية فيهاصحبة الطلقاء واألعراب واملنافقني
 .الصحبة وتضخيمها، وكثري من الشاميني يكذبون يف هذا األمر

 :)تسلم مث اجر(  من النصوص احلديثية.. النص السابع عشر

صلى اهللا عليه وآله "روى البغوي وإبراهيم احلريب من طريق عبد اهللا بن حاجب وكان قد أدرك النيب 
) تسلم مث اجر: (ما تأمرين؟ قال: فقال" اهللا عليه وآله وسلم صلى"أن احلباب بن عبد أتى النيب " وسلم

 .)80F٧٨("صلى اهللا عليه وآله وسلم"ففعل ورجع إىل أهله وماله فغدا م مهاجراً إىل رسول اهللا 

وخاصة قبل حديث " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فهذا دليل على وجوب اهلجرة على كل مسلم يف عهده 
وليس على مسلمي قريش وحدهم، إضافة إىل أن يف احلديث داللة على أن  -ال هجرة بعد الفتح   -

ال يسمى مهاجراً هجرة شرعية وال يستحقها إال بعد القدوم " صلى اهللا عليه وآله وسلم"املهاجر إليه 

                                                           
 ).٢٦-٢/٢٤(تاريخ دمشق  )٧٦(
 ).٤/١٤٧(رجال الطرباين رجال الصحيح ورمز احلافظ ابن حجر لصحته يف املطالب العالية ) ١/٢٠(ه اهليثمي احلديث قال عن )٧٧(
 .ترمجة احلباب بن عبد الفزاري ومل ينقل اإلسناد كما مل ينقده) ٢/٨(اإلصابة البن حجر  )٧٨(



 
 
 

 

٩٢ 

صلى اهللا عليه وآله "عليه واالستقرار يف املدينة ولو كان كل من قدم مسلماً يسمى مهاجراً ملا قال النيب 
إضافة ! يكون قد أمره بشيء قد حصل" صلى اهللا عليه وآله وسلم"ألن النيب ) تسلم مث اجر": (سلمو

إىل أن فعل ذلك الصحايب أكَّد معىن اهلجرة الشرعية فقد عاد إىل موطنه وهاجر بأهله وماله إىل النيب 
 ".صلى اهللا عليه وآله وسلم"

 

 :)شداد بن أسيد حديث(  من النصوص احلديثية.. النص الثامن عشر

روى البزار والبغوي والبخاري يف التاريخ والطرباين وابن قانع من طريق عمرو بن قيظي بن عامر بن 
" صلى اهللا عليه وآله وسلم"شداد بن أسيد السلمي حدثين أيب عن جده شداد أنه قدم على رسول اهللا 

اشتكيت ولو شربت : يا شداد؟ قال ما لك": (صلى اهللا عليه وآله وسلم"فاشتكى، فقال له رسول اهللا 
، )81F٧٩()فأذهب فأنت مهاجر حيثما كنت: هجريت، قال: فما مينعك؟ قال: من ماء بطحاء لربئت، قال

هذا دليل على أن اهلجرة الشرعية ال تثبت إال بالبقاء يف املدينة فلذلك ظن هذا الصحايب أن عودته إىل و
مني وال يريد أن يفوته هذا الفضل، خله يف عموم املسلبالده للشرب من ماء بطحاء سيبطل اهلجرة ويد

وأدخله يف املهاجرين بدليل خاص لكونه معذوراً باملرض، ولو " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فأذن له النيب 
ملا جاء هذا " صلى اهللا عليه وآله وسلم"مل يكن للهجرة الشرعية شروط من البقاء يف املدينة لنصرة النيب 

 .ي بأن اهلجرة منعته من العودة للتداوي من ماء بطحاءالصحايب يشتك

 

 :، حديث سلمة بن األكوعمن النصوص احلديثية.. النص التاسع عشر

(روى اإلمام مسلم يف صحيحه
82F

صلى اهللا عليه وآله "عدنا مع رسول اهللا : (قال سلمة بن األكوععن  )٨٠
رأيت كاليوم رجالً أشد حراً، فقال نيب واهللا ما : رجالً موعوكاً، قال فوضعت يدي عليه فقلت" وسلم

! هذين الرجلني الراكبني املقفني! أال أخربكم بأشد حراً منه يوم القيامة؟": صلى اهللا عليه وآله وسلم"اهللا 
 .!)هأصحابلرجلني حينئذ من 

                                                           
 .ترمجة شداد بن أسيد) ٣/٢٥٧(اإلصابة البن حجر  )٧٩(
 يف الطرباين وأخرجه )مسلم شرط على ( املستدرك تلخيص يف الذهيب وقال الشيخني، شرط على صحيح وقال احلاكم أخرجهو )٣/٢١٤٦(صحيح مسلم  )٨٠(

 .نفسه باإلسناد وغريهم الكبري



 
 
 

 

٩٣ 

وهو صحايب من  ه فهذا قول سلمة بن األكوع أصحابأن هذين الرجلني املعذبني هم من  واحلديث فيه
 رعية، وهذا يدل على أن الصحبة ليست عاصمة من دخول النار ملن يستحقها،حاب الصحبة الشأص

، وأن هؤالء املعذبني من صحابة الصحبة العامة ال اخلاصة، وقد وعلى هذا ففي الصحبة خصوص وعموم
ه ، وأظنهما معاوية وعمرو بن العاص، فقد ورد فيهما حديث أيب برزة السلمي وغرييكونان منافقني

، وقد ذكر الشيعة أما أبو بكر 83F٨١)اللهم اركسهما يف الفتنة ركساً ودعهما إىل النار دعاً: ( مرفوعاً
اخل، وهذا قول ال ..وعمر، واستدلوا على ذلك بأمور من خمالفتهم النص وأم أول من فتح باب الفتنة 

 .حيب الظاملنيمستند له، ويبقى هذا القول أسهل ممن يقول إن اهللا يرضى عن الفاسقني و

 

 :؛ حديث جابر بن عبد اهللا وغريهمن النصوص احلديثية.. النص العشرون

(ما رواه اإلمام مسلم
84F

فقال عمر (من حديث جابر بن عبد اهللا يف قصة ذي اخلويصرة يوم حنني وفيه  )٨٢
..) أصحايبل الناس أين أقتمعاذ اهللا أن يتحدث : دعين يا رسول اهللا فأقتل هذا املنافق؟ فقال: بن اخلطاب
 .وهذا فيه جتويز إطالق الصحايب باملعىن العام ال الشرعي على املسيءاحلديث، 

                                                           
 عنه والتشفي ،  وكان معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان بشعر يف هجاء محزة رضي اهللا)ص(وقد روي عن أيب برزة وابن عباس وصاحل شقران موىل النيب   ٨١

معللني احلديث بيزيد بن أيب زياد  موىل بين ! وقد تفنن الغالة يف معاوية يف املبالغة يف ردة وتكذيبه) كتاب أحاديث الشعر لعبد الغين املقدسي: انظر ( بقتله 
من النواصب، ولكنها السياسة، والرجل أقل  وهو  حمدث أوثق من أكثر من يوثقوم(هاشم وداعية اإلمام زيد بن علي وصاحب عبد الرمحن بن أيب ليلى

صدوق ، وهو من رجال مسلم، وضعفه بعضهم للمذهب ألنه كان يكثر من فضائل علي وقد روى عنه الكبار كشعبة والثوري، وألجل : أحواله أن يقال 
ال أعلم أحداً تركه، وقد روي هذا احلديث من غري : قالهذا وملثالب رواها يف ذم معاوية مثل هذا احلديث ضعفه املتعصبون، مع أن أبا داود صاحب السنن 

، وحديث )فهو يستلزم النار( ، وارتباط معاوية بالنار جاء يف أحاديث كثرية، أشهرها احلديث املتواتر حديث عمار، وحديث ميوت على غري مليت )طريقه
)  وهو أحدمها، ومن ال يؤمن باهللا ورسوله فهو يف النار(ؤمن باهللا ورسوله وحديث لكع بن لكع ال ي) صححه األلباين وهو يف معاوية( أول من يغري سنيت 

وهو يف صحيح مسلم ومل يسمهم وعندي حبث أن معاوية ووالده من ( وحديث يف أصحايب إثنا عشر منافقاً ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 
وأما ( وحديث القاسطني وهو راسهم ) واآلمر كالقاتل( ث قاتل عمار وسالبه يف النار وهو حديث الدبيلة، وحدي) أؤلئك أصحاب العقبة التبوكية
، )ص(يف رؤيا علي للنيب ) تشخ رؤوسهما بالصخر:( له حكم الرفع، وحديث ) معاوية من أمراء السوء(وحديث عبادة ) القاسطون فكانوا جلنهم حطباً

حديث ( ، وحديث ال أشبع اهللا بطنه )قوي األسانيد... (يث إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوهوحد) الظامل( وحديث التابوت، وحديث امللك العضوض 
وحديث الثالث ... نلعن اهللا القائد واملقود..اللهم عليك بصاحب األستاه.. لعن اهللا الراكب والقائد والسائق : ، وأحاديث اللعن)ابن عباس عند مسلم

وهم القوم اجلبارين، وكان رأسهم .. ( وحديث فرعون هذه أألمة، و حديث العمالقة..خري فرقة من أميت)... طائفتنيأوىل ال( وحديث اخلوارج .. ملعون
وغريها كثري من األحاديث اليت تربط معاوية بالنار، وفيها املتواتر ) آية النار( وحديث عمرو بن احلمق !) جالوت الذي قتله داوود، وهم الذين سبوا التابوت

وعن الصاحلني من أهل بيته ومعاندة النصوص واالهتمام بالصغائر وإمهال الكبائر ) ص(ح والضعيف، ومن عالمات صنائع معاوية احنرافهم عن النيب و الصحي
الشيعة املعتدلة والتشريع هلضم احلقوق، واملعارض منهم للسلطة إمنا يعارض ليظلم ال ليعدل يف الغالب، وال أعلم ناصبياً عادالً، مع كثرة العادلني من 

 . والسلفية املعتدلة واملعتزلة واإلباضية بل والعلمانيني والكفار
 ).١/٧٤٠(صحيح مسلم  )٨٢(



 
 
 

 

٩٤ 

 :؛ حديث  ال تدري ما أحدثوا بعدكمن النصوص احلديثية.. النص احلادي والعشرون

وإن (.. وفيه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(من حديث النيب ) ٤/١١٠(ما أخرجه البخاري يف صحيحه 
تدين على إم مل يزالوا مر: فيقال! أصحايب أصحايب:  يؤخذ م ذات الشمال فأقولصحايبأأناساً من 

مسيلمة أو ردة صغرى  أصحابوهذه الردة إما أن تكون ردة كلية ك: ، أقول..)أعقام منذ فارقتهم
بسر بن أيب أرطأة و املظامل كما يظن ذلك يف أناس أفضل من معاويةمبعىن سوء السرية وارتكاب 

كان حريصاً على هؤالء الذين أُخذَ ) ص(، ألن النيب مسرف بن عقبة واحلكم بن أيب العاص وحنوهمو
الذين كان يتنبأ بدعوم  م ذات الشمال، وهذا يدل على أم كانوا صاحلني يف حياته بعكس أولئك

 .إىل النار

وهذا  على معظم الصحابة بالردة، وقد روي يف هذا املعىن أحاديث كثرية يتعلق ا غالة الشيعة يف احلكم
والصواب ال مع هؤالء وال مع  فقط وهذا تطرف آخر، ويقصرها غالة السلفية على املرتدين تطرف،

 .هؤالء، نعم يدخل يف هؤالء املرتدون وسائر من رجحت سيئاته على حسناته من الصحابة

 :افقاً من الصحابةاثنا عشر من: ، حديث من النصوص احلديثية.. النص الثاين والعشرون

يف (من حديث قيس بن عباد عن عمار بن ياسر عن حذيفة بن اليمان قوله ) ٣/٢١٤٣(أخرج مسلم 
 .احلديث..)  اثنا عشر منافقاً فيهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياطأصحايب

وهؤالء املنافقون ى املنافقني،  العام ال الشرعي علواحلديث فيه دليل على جواز إطالق الصحبة باملعىن
صلى اهللا "ألن بعضهم ال يعلمه حىت النيب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ليسوا كل املنافقني يف عهد النيب 

نفسه كما صرح بذلك القرآن الكرمي، وإمنا هؤالء االثنا عشر هم الذين حاولوا اغتيال " عليه وآله وسلم
د عودته من غزوة تبوك يف عقبة بني تبوك واملدينة، وهذا هو السر بع" صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب 

(الذي ال يعلمه غري حذيفة بن اليمان أما بقية املنافقني املشهورين فيعلمهم معظم الصحابة
85F

٨٣(. 

 :مسعود ابن حديث ،احلديثية النصوص من  ..والعشرون الثالث النص

إنه مل : (قال" صلى اهللا عليه وآله وسلم"ل اهللا روى اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن ابن مسعود أن رسو
يتبعون أثره ويقتدون ديه مث يأيت من بعد ذلك  أصحابه حواري وأصحابيكن نيب قط إال وله من 

                                                           
 وحنن بصدد استكمال حبث حول هؤالء االثين عشر رجالً، وقد توصلنا أن منهم أبا سفيان ومعاوية وآخرين، وأنه ال يصح زعم من زعم أم من )٨٣(

وقد حاولوا ) ص(األنصار الواحد واالثنان، ولكن األغلبية من قريش وحلفائهم، فهم الذين هلم ثارات ومصاحل من اغتيال النيب األنصار، نعم قد يكون من 
 ) .ومهوا مبا مل ينالوا( يف بعد فتح مكة أكثر من مرة، وهذه منها وهم الذين قال اهللا فيهم 



 
 
 

 

٩٥ 

 وفيها ظنية داللته األثر هذاو: قلت/  )86F٨٤()خوالف أمراء يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون

 املهاجرون عليه كان ما وهذا والسنة، باهلدي واالقتداء األثر تباعا يف الشرعية الصحبة ضابط تبيان

 فمنهم احلواري وأما احلديث، يف إليهم املشار األمراء فخوال من أمراؤهم فكان الطلقاء أما واألنصار،

 فال هؤالء بعد من يف الشرعية الصحبة ضابط توفر وإذا ،أخرى أحاديث يف جاء كما العوام، بن الزبري

 أصحاب من فهو اليوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" بالنيب املقتدي مثل ااز، باب من إال اًأصحاب يسمون

 بعد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" به اقتدى من وكذلك حقيقة، ال جمازاً "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب

 .احلديبية

 

 :)دمسعو ابن حديث ( احلديثية النصوص من ..والعشرون الرابع النص

 يبلغين ال( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال مسعود بن اهللا عبد عن صحيح بسند داود أبو روى

 .)87F٨٥()الصدر سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب فإين شيئاً أحد عن أصحايب من أحد

 هأصحاب إال باألمور "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب يكلم يكن مل أنه على داللة احلديث يف هل :قلت
 يكلموا أن أصالً يتجرؤون ال هؤالء غري وكأن ؟،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب اهم مث الشرعيون،

 بعلي الوشاية أراد ملا الوليد بن خالد جند ولذلك وفالن، فالن أمر يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول

 ،)حباً له فازدد حتبه كنت وإن تبغضه ال( :ديثح قصة يف لتصديقه الرضوانيني أحد بعث لليمن بعثهما عند
 أصحايب من أحد( :قال وإمنا شيئاً أحد عن أحد يبلغين ال ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب يقل مل وملاذا

 ظنية فالداللة احتماالً ولو سبق ما على دليل فيه هذا أن فالظاهر ،)…شيئاً -الناس من يعين– أحد عن

 .احتمالية

 

 :)األنصاري السائب حديث ( احلديثية النصوص من ..والعشرون امساخل النص

                                                           
 .٤١٧٠ -مسند أمحد )٨٤(
 . ٤٢١٨ -األدب -أبو داود )٨٥(



 
 
 

 

٩٦ 

 :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أبيه عن األنصاري السائب بن خالد عن سننه يف داود أبو روى
 قال أو باإلهالل أصوام يرفعوا أن معي ومن أصحايب آمر أن فأمرين وسلم عليه اهللا صلى جربيل أتاين(

 .)88F٨٦()أحدمها يريد بالتلبية

 هؤالء بني يفرق "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أن على دليالً فيه أن نفهم أن فيجوز اللفظ، صح إن

 غري وهي الناس، بقية معه والذين واألنصار، املهاجرين من الشرعية الصحبة هنا )أصحايب( وكأن وهؤالء،

 مكرراً الكالم لكان اخلاصة املعية كانت ولو العامة، املعية اوإمن واملناصرة، للمؤازرة املقتضية الشرعية املعية

 صلى" اهللا رسول عنه ينـزه لغواً الكالم يكون هذا وعلى متطابقان الشرعية واملعية الشرعية الصحبة ألن

 .أيضاً الداللة الظنية األدلة من وهذا وأبلغهم؛ الناس أفصح "وسلم وآله عليه اهللا

 الغفاري رهم أيب حديث احلديثية النصوص من والعشرون السادس النص

 حدثنا السري أيب ابن حدثنا قتيبة بن احلسن بن حممد أخربنا )٢٤٦ ص / ١٦ ج( - حبان ابن صحيح ففي

 ـ : يقول الغفاري رهم أبا مسعت : قال رهم أيب أخي ابن أخربين الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد
 صلى اهللا رسول مع زوتغ : ـ الشجرة حتت بايعوا الذين سلم و عليه اهللا صلى النيب أصحاب من وكان

 أن أحدهم ختلف حني أولئك مينع فما ( : )ص( النيب قول آخره ويف احلديث فذكر .. تبوكا وسلم عليه اهللا

 وأسلم واألنصار املهاجرون عين يتخلف أن علي أهلي أعز إن اهللا سبيل يف نشيطا امرءا إبله بعض على حيمل

  اهـ ) وغفار

 اهللا رسول إىل الناس أحب أن على الدال اخلرب ذكر(  : بعنوان باباً احلديث هلذا حبان ابن عقد وقد :التعليق

 كثرياً يبايل ال )ص( فالنيب إذن ،)وغفار أسلم مث واألنصار املهاجرون كان الصحبة يف سلم و عليه اهللا صلى

 أو املهاجرون ختلف إذا يأسف وإمنا خباالً، إال منياملسل يزيدوا لن ألم األعراب أو الطلقاء ختلف إذا

 وهم اإلسالم، ا ينتفع اليت الشرعية الصحبة أصحاب هم أم على يدل وهذا وغفار، أسلم مث األنصار

 مل أو أختلفوا يبايل وال عنهم، يسأل فال غريهم أما وصدقهم، لسابقتهم الفتنة عليهم )ص( النيب خيشى الذين
 .يتخلفوا

 )واألنصار املهاجرون يليه أن حيب ( : احلديثية النصوص من والعشرون السابع النص

                                                           
حدثنا القعنيب عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث : واه أبو داود قالر )٨٦(

 ..بن هشام



 
 
 

 

٩٧ 

 بن بكر بشر أبو حدثنا عون أيب بن أمحد بن حممد أخربنا )٢٤٨ ص / ١٦ ج( - حبان ابن صحيح يف

 أن حيب سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول كان : قال مالك بن أنس عن محيد عن عدي أيب ابن حدثنا خلف

 اهـ عنه ليحفظوا واألنصار هاجرونامل يليه

 وتأويله احلديث ووضع الدين بتحريف غريهم يقوم أن خيشى كأنه )ص( فالنيب طبيعي وهذا :التعليق

 أتى من يف يثق كان ولو الدين، وهذا العلم هذا واألنصار املهاجرين يستودع أن يريد فكان العلم وإفساد

 .والدين واحلديث العلم من امف ما يتعلموا حىت هم يلوه أن لتمىن بعدهم

 :احلديثية النصوص يف اخلالصة

 اخلاصة فالصحابة عامة، وصحابة خاصة صحابة هناك أن بوضوح لنا تبني سقناها اليت النصوص هذه أن

 فيدخل العامة صحابة أما والضعف، احلاجة أيام واالنفاق واءواألي اجلهاد أهل واألنصار املهاجرون هم،

 فالقاعدة يشذ، من عنها يشذ قد القاعدة وهذه ،اخلوارج وأوائل واملنافقون الطلقاءو األعراب فيهم

 فاهللا )سعى ما إال لإلنسان ليس وأن ( وقوله )رهينة كسبت مبا نفس كل ( تعاىل قوله يف هي الصحيحة

 كسائر مله،ع ينفعه وإمنا الزمن، ذاك وال اللقب هذا منهم الرجل ينفع وال كغريهم، أفراداً الصحابة يبعث

 على احلجة ألن غريه، عن ينقص منهم فاملسيء غريه، على يفضل قد منهم احملسن أن وكما الناس،

 يف عذر له وليس جيهله عما يسأل وأن شبهاته يرفع أن يستطيع ألنه غريه، على احلجة من أبلغ الصحايب
 غريه، عقوبة من أبلغ لصحابةا من املسيء عقوبة تكون فلذلك حقه، يف باملقصر جهل أو لتأويل التقصري

 مبينة بِفَاحشة منكُن يأْت من النبِي نِساَء يا( تعاىل قوله يف كما عليه يقاس أن ميكن قرآين أصل له وهذا

فاعضا يلَه ذَابنِ الْعفَيعكَانَ ضو كلَى ذَلع ا اللَّهِسرياجلملة حيث من ولكن ،)األحزاب[  )٣٠( ي 

 وهم الكرمي، كتابه يف عليهم اهللا أثىن الذين هم بإحسان هلم والتابعني واألنصار املهاجرين من فالصحابة

 .النبوية  األحاديث يف )ص( النيب عليهم أثىن الذين



 
 
 

 

٩٨ 

 

 :والتابعني الصحابة آثار يف الصحبة مفهوم -ج

 

لصحبة يف نصوص السنة النبوية وذكرنا أن حتدثنا عن حتديد مفهوم الصحبة يف القرآن الكرمي مث مفهوم ا
واهم من تلك النصوص ال تطلق الصحبة إال على املهاجرين واألنصار ومن يف حكمهم وال تدخل من س

  .األعراب والطلقاء وحنوهم

سنعرض اآلن مفهوم الصحبة عند بعض الصحابة والتابعني ممن وجدنا هلم أقواالً يف هذا املوضوع، 
ند الصحابة أنفسهم وكثري من التابعني ال يكاد خيرج عن التحديد الشرعي للصحبة وسنرى أن الصحبة ع

من نصوص القرآن والسنة، ولكن مع تقادم الزمان، وتكريس التقليد، وظهور موجات الزهد املصاحب 
للغفلة والتعميم؛ ذبلت املفاهيم الشرعية وأقوال من قال ا، حىت اختار الناس تعريفات متأخرة؛ متدح 

وحنو ذلك ! املسيئني بفعل احملسنني وتبالغ يف الرؤية بال دليل شرعي حىت أصبحت الرؤية أفضل األعمال
 .من االعتقادات اليت ما أنـزل اهللا ا من سلطان وهي أقرب للبدعة منها إىل السنة

كون نضعها مع ...) فيه نوع من دليل -هذا احتمال–فيما يبدو (مثل هذه اآلثار اليت نقول عندها 
داللتها ليست قاطعة لكنها حمتملة ويشهد هلا ما صح من األحاديث واآلثار اليت فيها داللة واضحة على 

 . ما كررناه يف هذا الكتاب، فاألدلة يف هذا منها ما هو قطعي الداللة ومنها ما هو ظين الداللة
 .مث التابعنيالصحبة العامة  أصحابالصحبة الشرعية مث  أصحابويف أقوال الصحابة سنقدم 

 :ولعل من أبرز تلك اآلثار الصحابية يف حتديد مفهوم الصحبة عند الصحابة ما يلي

 

 :عمر بن اهللا عبد -١

 مث اآلية املهاجرين للفقراء عليه فقرأ املهاجرين بعض يتناول وهو رجالً مسع أنه :عمر بن اهللا عبد حديث
 هؤالء :قال مث اآلية واإلميان الدار تبوؤا والذين :يهعل قرأ مث ال، :قال أنت؟ فمنهم املهاجرون هؤالء :قال



 
 
 

 

٩٩ 

 أنت؟ هؤالء أفمن :قال مث اآلية بعدهم من جاؤوا والذين :عليه قرأ مث ال، :قال منهم؟ أفأنت األنصار

(هؤالء يسب من هؤالء من ليس ال :قال أرجو، :قال
89F

٨٧(.  

 يف سواهم من جعل فإنه واألنصار ملهاجرينا على الصحبة قصر يف صرحيه داللته فله -صح إن– األثر هذا
 يف يصح مثلما األثر هذا أن وهي أخرى فائدة فيه مث ال؟، أم صحبة له كان إذا ما يسأله ومل واحدة مرتبة
 من علياً، يلعنون كانوا الذين يف أيضاً يصح فهو عنهم اهللا رضي وعثمان وعمر بكر أبا سب من على الرد

(وأتباعهم الشام أهل
90F

 من ليسوا أم دام ما "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى ممن كانوا وإن حىت ،)٨٨

 .أيضاً بإحسان التابعني من فليسوا هذا وعلى األنصار وال املهاجرين

 عن النهي يف وغريهم زيد بن وسعيد عمر وابن وعائشة وقاص أيب بن سعد عن املنقولة الصحابة آثار وكل

 ابن فإن واألنصار، املهاجرين سب من على تنـزل إمنا "وسلم وآله ليهع اهللا صلى" النيب أصحاب سب

 واألنصار املهاجرين سب عن النهي يف نصوصهم أخذنا وحنن متاماً، الشرعية الصحبة يعرف هنا عمر

 من سواًء يستحقه، ال من حق يف مذموم واللعن السب أن صحيح ،!الطلقاء سب عن النهي يف وجعلناها

 من أعظم الصحابة وسب الصحابة سب من أعظم األنبياء سب لكن القيامة، يوم إىل الثاين أو األول القرن

 ..وهكذا الصالح، يف املتوسطني سب من أعظم الصاحلني وسب واألعراب، الطلقاء من صلح من سب

 غريه وال عمر ابن يقصدهم مل أقوام على ننـزهلا ال وأن الصحيح، موضعها يف األدلة تلك نضع أن فيجب

 .اآلثار تلك عنهم روينا ممن والتابعني، الصحابة من

 ألن والبغي؛ واملنكر الفحشاء من الرباءة املسلم على جيب ولكن سبه؛ تعين ال فالن ظلم من الرباءة أن كما 

 عن نفصلها ومل الذنوب، كبائر من نتربأ مل إذا أما التأسي، ومواطن احلق معرفة على تعني الرباءة هذه

  ديننا؟ نعرف أن نستطيع ففكي احلسنات،

 :وقاص أيب بن سعد -٢

                                                           
 .د بن أيب وقاص وغريهلإلمام السيوطي ومل يذكر إسناده، لكن قد روي معناه من وجوه أخرى عن سع) ٨/١٣٣(الدر املنثور يف التفسري باملأثور  )٨٧(
فهذا قول باطل من رواسب النواصب املستقرة ! أن أهل الشام مأجورون على لعن علي أجراً واحداً فقط -كما يقول غالة السلفية–وال جيوز أن نقول  )٨٨(

األربعة كلهم هم اخللفاء الراشدون املهديون  يف أذهان بعض غالة السلفية، بينما ال يقولون هذا القول الفاسد يف الذين سبوا أبا بكر وعمر وعثمان مع أن
هؤالء مل يقله  وهلم احلقوق نفسها وأول من فرق بني حقوقهم هم النواصب الذين فصلوا علياً عن الثالثة فتبعهم منا طائفة؛ مث القول باألجر ملن سب أحد

مع أنه مل يصدر هذا السب من خالد إال مرة واحد خلصومة آنية بعكس خلالد بن الوليد ملا سب عبد الرمحن بن عوف " صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب 
هل " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فلو سئل النيب ! الذي سنه معاوية فقد استمر طيلة حكم بين أمية وعلى كل منرب من منابر اإلسالم ويف كل خطبة مجعة

 ! ؟)فقد سبين من سب علياً(أم سيقول ! سيقول إن هؤالء مأجورون أجراً واحداً؟



 
 
 

 

١٠٠ 

(أخرج احلاكم من بسند صحيح
91F

عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال الناس على ثالث منازل  )٨٩
فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا ذه املنـزلة اليت بقيت مث 

 من ديارهم وأمواهلمقرأ للفقراء املهاجرين  الذين أخرجوا  اآلية مث قال هؤالء املهاجرون وهذه
اآلية مث قال هؤالء األنصار وهذه  والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهممنـزلة وقد مضت مث قرأ 

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا منـزلة وقد مضت مث قرأ 
فقد مضت هاتان املنـزلتان وبقيت هذه املنـزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن  اآلية قال باإلميان

 . أهـ. تكونوا ذه املنـزلة اليت بقيت

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم

 رأوا سواًء بينهم يفرق ال واحدة مبنـزلة واألنصار املهاجرين سوى من أن سعد قول من وواضح :قلت

 جاؤوا الذين التابعني من فهو أنصارياً وال مهاجرياً ليس فمن يروه، مل أو "وسلم وآله عليه اهللا لىص" النيب

 .سبقت فقد ونصرا جرا الشرعية الصحبة أما ؛بعدهم من

 :املقداد بن عمرو -٣

رسول  لقد أفلحت هاتان العينان رأتا: مر باملقداد بن األسود رجل فقال: عن عبد الرمحن بن ميسرة قال
يا أيها الناس ال تتمنوا أمراً قد غيبه اهللا، فكم : فاجتمع املقداد غضباً وقال "وسلم وآله عليه اهللا صلى"اهللا 

 .أهـ) ممن قد رآه ومل ينتفع برؤيته

 فيهم أشاع رمبا الذين الشام أهل على املقداد إنكار فكان بالشام كانت القصة أن هنا اللطائف من :قلت

 الفاسدة العقائد ومعظم السلفية، غالة إىل الشاميني نواصب من فوصلت !!عمل يعدهلا ال يةالرؤ أن الطلقاء

 .شامية بداياا الصاحلني وغفلة العمياء والطاعة والنصب واجلرب كاإلرجاء

 

 :مالك بن أنس  -٤

 بقي هل سئل عندما ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب خادم ):هـ٩٢ حنو ت( مالك بن أنس قول سبق

 فأما رأوه قد األعراب من ناس بقي( :قال  غريك؟ أحد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول أصحاب من

                                                           
حة بن مصرف حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار حدثنا أمحد بن يونس الضيب حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا عبد اهللا بن زبيد عن طل )٨٩(

 ).٢/٥٢٦املستدرك : انظر.. (عن مصعب بن سعد عن أبيه



 
 
 

 

١٠١ 

 الكرمي القرآن يف عليها املثىن الشرعية الصحبة مع يتفق هذا مالك بن أنس وقول :أقول ،)92F٩٠( )فال صحبه من

 .سبق وقد صرحية وداللته النبوية، والسنة

 

 :اهللا عبد بن جابر -٥

(اإلمام أمحد يف املسندأخرج 
93F

مسعت رجالً يقول جلابر بن : عن عمر بن عبد الرمحن بن جرهد قال )٩١
معي أنس بن بقي : ؟ قال" صلى اهللا عليه وآله وسلم"رسول اهللا  أصحابمن بقي معك من : عبد اهللا

 ال تقل ذلك فإين: أما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال جابر: فقال رجلمالك وسلمة بن األكوع، 
(ابدوا يا أسلم: (يقول ألسلم" صلى اهللا عليه وآله وسلم"مسعت رسول اهللا 

94F

يا رسول اهللا وإنا : ، قالوا)٩٢
 .)95F٩٣()إنكم مهاجرون حيث كنتم: خناف أن نرتد بعد هجرتنا فقال

صحيح لشواهده، وفيه داللة صرحية على إخراج من ليس من املهاجرين واألنصار من سنده احلديث و
على –هـ فلم يبق يف تلك السنة من الصحابة إال ثالثة ٧٤ألن سلمة األكوع مات عام عداد الصحابة؛ 

وهم سلمة بن األكوع وأنس بن مالك شهد بيعة الرضوان أما أنس وجابر فمن السابقني من  -قول جابر
وعلى هذا فكل من ترجم له يف الصحابة ، )الصحبة الشرعية أصحاب(الصحابة  األنصار فالثالثة من

وقول جابر هذا يشهد له الصحبة الشرعية اخلاصة،  أصحابابة هـ فليس من الصح٧٤ بعد عام وتويف
صلى اهللا "هل بقي أحد غريك ممن صحب النيب : قول أنس بن مالك وهو آخر الثالثة موتاً عندما سئل

 .دليلأما من صحب فال ولكن بقي ناس من األعراب قد رأوه، وقد تقدم هذا ال: فقال" عليه وآله وسلم

هـ وجدنا أغلبهم ليسوا من ٧٤وعندما حبثنا يف تراجم املذكورين يف كتب الصحابة ممن توفوا بعد عام 
املهاجرين وال األنصار وال يف حكمهم بل مل نستدرك عليه رضي اهللا عنه إال اثنني تقريباً ومها أبو أمامة 

مانني، وقد يوجد غري هذين الواحد الباهلي وعبد اهللا بن أيب أوىف فهما من الصحابة وماتا بعد الث
واالثنان ممن يغيب عن ذاكرة الصحايب جابر بن عبد اهللا لكن لو كان جابر بن عبد اهللا يرى أن الصحابة 

بقي ناس : (ملا قال أنه مل يبق إال فالن وفالن، ولقال" صلى اهللا عليه وآله وسلم"هم كل من رأى النيب 

                                                           
، ذكر اإلسناد املزي يف ترمجة أنس وكذلك ابن ٤٨٩مقدمة ابن الصالح ص: زرعة  انظرإسناده جيد، حدث به مسلم حبضرة أيب : قال ابن الصالح)٩٠(

 ).١٥/٣٧٩(عساكر 
 .، طبعة األرناؤؤط)٢٣/١٦٩( )٩١(
 .فعل أمر من البدو، وهو السكن يف البادية: ابدوا )٩٢(
 ).١٣/٤١(حسن احلافظ إسناده يف الفتح  )٩٣(



 
 
 

 

١٠٢ 

كانوا يومئذ باملئات إن مل يبلغوا اآلالف، لكن "  عليه وآله وسلمصلى اهللا"ألن كل من لقي النيب ) كثري
ألن جابراً رضي اهللا عنه يعلم معىن الصحبة الشرعية مل يثبت إال صحابة اثنني ممن يعلمهم أحياء يومئذ   . 

هـ ممن ذكر يف تراجم الصحابة مثل أيب ثعلبة ٧٤وعلى هذا خيرج من الصحابة من مات بعد عام 
، وعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وعتبة بن الندر األسلمي، وواثلة بن األسقع، وعبد اهللا بن اخلشين

احلارث الزبيدي، واملقدام بن معد يكرب الزبيدي، وعبد اهللا بن بسر املازين، وسفيان بن وهب 
بد اهللا بن اخلوالين، وطارق بن شهاب، وعبد اهللا بن ربيعة بن فرقد األسلمي، وعبد اهللا بن سرجس، وع

ثعلبة، وعبيد اهللا بن العباس، وعتبة بن عبد السلمي، وعمرو بن حريث املخزمي، وقدامة بن عبد 
الكاليب، وكثري بن العباس، واهلرماس بن زياد، وسهل بن سعد، وأبو عنبة اخلوالين، والسائب بن خالد، 

بد اهللا بن سالم، وحنوهم ممن وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، ويوسف بن ع
وقد ، ليسوا من املهاجرين وال األنصار وعلى هذا فليسوا من الصحابة عند الصحايب جابر بن عبد اهللا

سبق القول أن جابر بن عبد اهللا قد يجهل الواحد واالثنني هل شهد الرضوان أم ال؟ لكنه بالتأكيد لن 
ون عدا أفراد نصار وهؤالء ال ريب أم فضالء صاحلجيهل كل هؤالء، ال سيما وأن بعضهم كان من األ

 وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من لكل الصحبة يرون يكونوا مل فالصحابة إذنال جمال لذكرهم هنا، 

 من خروجهم يعين ال الشرعية الصحبة من هؤالء خروج أن كما ،يسرية صحبة صحبه أو لقيه أو "وسلم

 بفعل وإمنا بالصحبة مقيداً ليس الفضل هذا ألن عمله حبسب كل الصالحو الفضل من وال العامة الصحبة

 ).التابعون( فهو هلؤالء الشرعي االسم أما احملرمات، وترك الطاعات

 

 :عائشة املؤمنني أم -٦

 قلت :األسود قال النخعي، يزيد بن واألسود عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم بني عليه املتفق األثر -١

 وآله عليه اهللا صلى" حممد أصحاب ينازع -معاوية يقصد -الطلقاء من لرجل بنيتعج أال :لعائشة

 ملك وقد والفاجر، الرب يؤتيه اهللا سلطان هو ذلك؟ من تعجب وما :قالت اخلالفة؟ يف "وسلم

(سنة أربعمائة مصر أهل فرعون
96F

 .أهـ )٩٤

                                                           
أيب داود الطيالسى حدثنا أيوب بن جابر عن أىب إسحاق عن األسود بن يزيد، وهذا اإلسناد رجاله ثقات إال األثر رواه ابن عساكر يف تارخيه من طريق  )٩٤(

ملديىن وأبو أيوب بن جابر خمتلف فيه وقد قوى أمره أمحد بن حنبل وعمرو بن على الفالس وابن عدي والذهىب والبخاري وضعفه ابن معني والنسائي وابن ا
 .فاإلسناد حسن. مشهور صاحل احلديث ضعفه بعضهم: بن سفيان وتوسط فيه الذهيبحامت وأبو زرعة ويعقوب 



 
 
 

 

١٠٣ 

 عليه اهللا صلى" النيب أصحاب من ملعاوية عائشة املؤمنني أم إخراج وفيه صرحية وداللته حسن، سنده األثر

 اهللا صلى"  النيب أصحاب من الطلقاء يرون يكونوا مل األقل على التابعني بعض أن أيضاً وفيه ،"وسلم وآله

 متهم وهو ( النخعي يزيد بن األسود  التابعي رأي مع عائشة رأي اتفاق من نرى كما ،"وسلم وآله عليه

 .)الشيعة عند بالنصب

 صلى" حممد ألصحاب باالستغفار أمروا( :عنها اهللا رضي املؤمنني أم قول :أيضاً ئشةعا املؤمنني أم  -٢

 أهل يفعله ملا تلمح املؤمنني أم وكانت ،.صحيحه يف مسلم رواه )97F٩٥()فسبوهم "وسلم وآله عليه اهللا

 منه يفهم هذا عائشة وقول عنهما، اهللا رضي عثمان لعن يف العراق أهل وبعض علي، لعن من الشام

 قول ومثله ،-عائشة عند - "وسلم وآله عليه اهللا صلى" حممد أصحاب من ليسوا السبابني هؤالء أن

فهذا  ،)98F٩٦()عمره أحكم عمل من خري ساعة أحدهم فلمقام حممد أصحاب تسبوا ال( :عمر ابن
القول، وقول عائشة، وأقوال لسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد، وغريهم، إمنا انتشرت يف 

يف لعن الصحابة املتقدمني أو ) الذين هم من التابعني(صل من جرأة الصحابة املتأخرين حترمي ما ح
، فالداللة "صلى اهللا عليه وآله وسلم"السابقني وخاصة علياً وعثمان، ومها من أصحاب حممد 

شبه صرحية، وقد كان يسبهما بعض أصحاب الصحبة العامة ومن قلدهم، فلما طال علينا األمد، 
علي، وعثمان، وطلحة، والزبري، وأمثاهلم، وبقي سب معاوية وعمرو وأمثاهلما  وانقطع سب

أخذنا هذه النصوص واآلثار لنواجه ا الشامتني اجلدد، ومع اإلقرار بأن الشتم والسب حمرم إذا 
كان ضد غري املستحق سواًء كان ضد الصحايب أو التابعي أو املسلم مطلقاً، لكن املشتومني من 

سوا مثل املشتومني من السابقني، بل إن الطلقاء ليسوا من الصحابة أصالً وسبهم مثل الطلقاء لي
سب سائر املسلمني من غري الصحابة وسب الصاحل غري سب الظامل، لكنهم أُدخلوا يف الصحبة 

 .الشرعية وأحكامها بسبب الدفاعات اليت تستلهم معها مثل هذه اآلثار

صاحل، فلعنه حمرم، ولو كان يف عصرنا هذا أو بعده، لكن يف الوقت وهذا ال يعين إباحة لعن املسلم ال
نفسه ال جيوز إنـزال النصوص واآلثار املانعة السابقة يف غري أصحاا من املهاجرين واألنصار، أما 

وقد خاطب ابن عمر وابن عباس .. غريهم فيمكن االستشهاد بنصوص عامة يف حترمي شتم املسلم أو قتاله
آلثار السابقة الذين يلعنون  عثمان وعلياً، وخاطب به سعيد بن زيد املغريةَ بن شعبة، وغريهم با

                                                           
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا (، ويف أثر أم املؤمنني عائشة هذا إشارة واضحة لآلية الكرمية )٤/٢٣١مسلم ( )٩٥(

 ..).باإلميان
 .٢/٩٧، ١/٥٧فضائل الصحابة ألمحد  )٩٦(



 
 
 

 

١٠٤ 

وخاطبت عائشةُ من يسب السابقني، وخاطب سعد بن أيب وقاص من يسب علياً، وهكذا بل قد روي 
(عن ابن عباس أنه لعن معاوية بسبب قطعه التلبية يوم عرفة

99F

، فابن عباس قد روى بعض النصوص يف )٩٧
 -إن صح األثر –رمي سب الصحابة ومع ذلك يرى جواز لعن معاوية بسبب قطعه للتلبية يوم عرفة حت

ولو كان معاوية صحابياً صحبة شرعية عند ابن عباس الحتمل له هذه الزلة لكون الصحابة غالباً ال 
علها بغضاً لعلي فقط؛ يفعلون أمرا إال باجتهاد، أما قطع معاوية للتلبية فقد صرح ابن عباس أن معاوية ف

ألن مذهب علي التلبية يوم عرفة وهو ما دلت عليه األحاديث الصحيحة، وقد كان ابن عباس خيالف 
عثمان وعلياً يف بعض اآلراء وال يستجيز سبهم؛ أما لعنه ملعاوية فقد فعله لسببني ألنه يعرف أن معاوية 

صلى اهللا عليه وآله "يرياً متعمداً لسنة النيب ليس من الصحابة وال من التابعني بإحسان، وألنه رأى تغ
صلى اهللا عليه وآله "ومل يغريها إال أهل الشام بغضاً لعلي؛ ألنه كان يليب يوم عرفه اقتداء بالنيب " وسلم
 . )100F٩٨()قد تركوا السنة من بغض علي: (، ولذلك قال ابن عباس"وسلم

(وكذلك سبت أم املؤمنني عائشة عمرو بن العاص ولعنته
101F

 .مع يهما عن سب الصحابة )٩٩

 :اخلطاب بن عمر -٧

 غلبكم تفعلوا ال إن فإنكم تناصحوا اهللا رسول أصحاب يا( :عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر قول -١

 املنت صح فإن مرسل، األثرو ،)سفيان أيب بن ومعاوية العاص بن عمرو مثل -اخلالفة يعين– عليها

 من -احلديبية بعد أسلم من إخراج بل– الطلقاء إخراج يف واضحة فداللته عمر، عن

(الصحابة
102F

 يف سياسته تعليل يف سيأيت كما !كرهاً أسلم ممن بأم الطلقاء يتهم عمر وكان ،)١٠٠
 .العطاء

روى ابن أيب شيبة من طريق ابن سريين عن كثري بن أفلح أن عمر كان : عمر بن اخلطاب أيضاً  -٢
إمنا هاجر به أبوه، ولكن أُعطيها : ر، فقالأعطها ابن عم: يقسم حلالً فوقعت حلة حسنة، فقيل

                                                           
 ).شاكر أمحد حتقيق ٣/٢٦٤ املسند( )٩٧(
 ).٢/٦٣١( النسائي سنن صحيح )٩٨(
بسند صحيح على شرط الشيخني، وحنن ال نرى لعن عمرو بن العاص وال ) مناقب عائشة ٤/١٤(سب عائشة لعمرو بن العاص يف مستدرك احلاكم  )٩٩(

أوردنا سب الصحابة هلم مع ي هؤالء الصحابة عن سب الصحابة فهذا فيه نوع من دليل  املغرية بن شعبة وال غريمها ممن أساء الصحبة أو االتباع، لكننا
 .على أم عندهم ليسوا صحابة

ورجاله ثقات لكنه مرسل فقد رواه عن حممد بن منيب عن السري بن حيىي عن عبد الكرمي بن رشيد، ) ١/١٢٨(األثر رواه نعيم بن محاد يف الفنت  )١٠٠(
 ).هـ٩٠مات بعد (ياً لكن مل تذكر له رواية عن عمر وإمنا يروي عن أنس بن مالك وأنس من آخر الصحابة وفاة وهذا وإن كان تابع



 
 
 

 

١٠٥ 

(للمهاجر بن املهاجر سعيد بن عتاب أو سليط بن سليط
103F

كانت عند : ، وقال الزبري بن بكار)١٠١
دلوين على فىت : فقال" صلى اهللا عليه وآله وسلم"عمر حلة زائدة عما كسا أصحاب رسول اهللا 

جر به ولكن سليط بن سليط فكساه ابن عمر هو: ابن عمر، فقال: هاجر هو وأبوه، فقالوا
(إياها

104F

 .أهـ) ١٠٢

وهذه القصة رواها عمر بن شبة وغريه من طريق ابن سريين عن كثري بن أفلح أن عمر كان : قال احلافظ
إمنا هاجر به أبوه، سأعطيها : أعطها ابن عمر، فقال: يقسم حلالً، فوقعت له حلة حسنة فقيل له

(سعيد بن عتاب للمهاجر بن املهاجر سليط بن سليط أو
105F

١٠٣(. 

يستفاد من هذا أن عمر يفرق يف اهلجرة الشرعية بني من هاجر بنفسه ومن هوجر به، فابن عمر له حكم 
املهاجرين هجرة شرعية لكونه كان مميزاً قبل بيعة الرضوان فهو من أبناء املهاجرين وله حكم املهاجرين 

كة اخلندق، وهذه الرواية تفيدنا عند التفاضل للسبب السابق وهو بلوغ سن التمييز مع االشتراك يف معر
بني الصحابة فإن وجدنا اثنني متساويني يف اخلصائص لكن أحدمها هاجر بنفسه واآلخر هاجر به ذووه 

 .تكون األفضلية ملن هاجر بنفسه من هذه احليثية

 

قسم هاجر لبيان أمهية اهلجرة الشرعية حديث عمر الذي قسم املهاجرين إىل قسمني : عمر أيضاً  -٣
وترك أمواله ودياره وقسم أسلم كرهاً يف قصة مساواة أيب بكر بني الناس يف العطاء حني قال له 

ال جتعل من ترك دياره وأمواله مهاجراً إىل اهللا ورسوله كمن دخل يف اإلسالم : (عمر
 .)106F١٠٤()كرهاً

وال يدخل ) لكافة أو العامةالصحبة ا(فهو داخل يف .. من دخل يف اإلسالم كرهاً كأكثر الطلقاء والعتقاء
يف الصحبة الشرعية، والتفريق بني الطائفتني عند البحث العلمي أوىل حىت ال خيتلط من أسلم كرهاً مع 

عطاء من أسباب الفتنة، وهي من أخطاء عمر االقتصادية اليت من أسلم وهاجر طائعاً، بل التفريق يف ال
 .ن الناحية العلمية يؤدي للفتنة من جانب آخرأوجدت طبقية يف اتمع، بينما عدم التفريق م

                                                           
 .ترمجة عتاب والد سعيد، واإلسناد حسن) ٤/٣٥٧(اإلصابة البن حجر  )١٠١(
 ).٣/١٣٥(اإلصابة البن حجر  )١٠٢(
 .املصدر السابق )١٠٣(
 .راجع اخلراج أليب يوسف، واملستصفى للغزايل )١٠٤(



 
 
 

 

١٠٦ 

(أخرج عبد الرزاق: عن عمر بن اخلطاب -٤
107F

(ومن طريقه الطحاوي )١٠٥
108F

عن عمر بن اخلطاب  )١٠٦
مجع أناساً من املسلمني فقال إين أريد أن أضع هذا الفيء  موضعه فليغد كل رجل منكم : قال

 أو قال آيات مل يترك اهللا أحداً من علي برأيه فلما أصبح قال إين وجدت آية من كتاب اهللا تعاىل
واعلموا إن ما غنمتم من شيء فأن هللا مخسه املسلمني له يف هذا املال شيء إال قد مساه قال اهللا 

للفقراء اآلية مث قرأ  ما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهواحىت بلغ  وللرسول
والذين فهذه للمهاجرين مث قرأ  م الصادقوناملهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إىل أولئك ه

مث قال  ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحونحىت بلغ  تبوؤا الدار واإلميان من قبلهم
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا هذه لألنصار مث قرأ 

األرض مسلم إال له يف هذا املال حق أعطيه مث قال فليس يف  رؤوف رحيمحىت بلغ  باإلميان
 .أو أحرمه

 مل من أو منهم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب صحب من سواًء التابعني بني التسوية يف واضح عمر وقول
 .واألنصار املهاجرين غري من األرض وجه على املسلمني كل تناول الثالث فالقسم يصحبه،

 :ياسر بن عمار -٨

ممن رآه أو من عامة " صلى اهللا عليه وآله وسلم"واهللا ألنتم أشد حباً لرسول اهللا : (رقول عمار بن ياس
(رواه الطرباين والبزار) من رآه

109F

(قال اهليثمي، و)١٠٧
110F

رواه البزار والطرباين وفيه عبد اهللا بن داود احلراين  )١٠٨
 .ومل أعرفه وبقية إسناد البزار حديثهم حسن

أجد له ترمجة لكن ذكر اخلطيب البغدادي أن عبد اهللا هذا ولد حبران  عبد اهللا بن داود احلراين مل: قلت
وكان له ا ثروة مع أخيه عبد العزيز، وال أعلم فيه جرحاً وال تعديالً والرجل جمهول العدالة واإلسناد 

عليه  صلى اهللا"ضعيف لكن إن صح فإنه يصلح دليالً على أن عمار يريد أن التابعني الذين مل يروا النيب 
من الطلقاء واألعراب ورجاالت " صلى اهللا عليه وآله وسلم"أفضل من أكثر من رأى النيب " وآله وسلم

) عامة من رآه(الوفود وهؤالء أغلبية وأما املهاجرون واألنصار فهم قلة فلذلك أرجح اللفظة األخرية 

                                                           
 ).٤/١٥٢(يف املصنف  )١٠٥(
 )٣/٢٤٨(يف شرح معاين اآلثار  )١٠٦(
حدثنا إبراهيم بن سعيد قال نا عبد اهللا بن داود احلراين أخو عبد الغفار نا عبد اهللا بن هليعة عن أيب عشانة قال مسعت أبا اليقظان ) ٤/٢٦٠(قال البزار  )١٠٧(

 ..عمار بن ياسر يقول فذكره
 ).١٠/٦٩( امع يف )١٠٨(



 
 
 

 

١٠٧ 

اهللا بن داود احلراين عند ابن  مث وجدت متابعاً لعبد / كثر، فالداللة صرحيةهنا مبعىن أ) عامة(وكلمة 
(سعد

111F

وهو احلسن بن موسى فقد روى عن ابن هليعة عن أيب عشانة عن أيب اليقظان احلديث نفسه،  )١٠٩
لكن يبقى مدار احلديث على ابن هليعة وقد حسن له اهليثمي، لكن يل وقفة مع أحاديث ابن هليعة 

ثه ومروياته وأمره حيتاج إىل حبث، مع الختالف أهل احلديث فيه بني مصحح وحمسن ومضعف ألحادي
112Fاالتفاق على جواز األخذ مبروياته يف الشواهد واملتابعات، وهذه منها

١١٠. 

 :مسعود بن اهللا عبد -٩

(أمحد اإلمام روى
113F

 حممد قلب فوجد العباد قلوب يف نظر اهللا إن :قال مسعود بن اهللا عبد عن قوي بسند )١١١

 بعد العباد قلوب يف نظر مث برسالته فابتعثه لنفسه فاصطفاه ادالعب قلوب خري "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 املسلمون رأى فما دينه على يقاتلون نبيه وزراء فجعلهم العباد قلوب خري هأصحاب قلوب فوجد حممد قلب

  .أهـ .سيئ اهللا عند فهو سيئاً رأوا وما حسن اهللا عند فهو حسناً

 ملا العامة الصحبة يف األثر هذا يورد الناس بعض أن ولوال صرحية شبه والداللة مسعود ابن رأي هذا :قلت

 يقاتلون نبيه وزراء فجعلهم( :قوله بدليل فقط، الشرعية الصحبة يف أنه واضح مسعود ابن فقول هنا، أوردته

 استقام حىت الدين على قاتلوا الذين فهم واألنصار، املهاجرين صحبة مع إال تتفق ال الصفة فهذه ،)دينه على

 الناس، لبقية نسبة قلة يكونوا أن بد ال والوزراء "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وزراء وهم اإلسالم، رأم

 مبا يفهم أن جيوز ال األثر وهذا !غالط فقد وزراء "وسلم وآله ليهع اهللا صلى" النيب رأى كل جيعل من أما

 .بالتقدمي أوىل  فهي وإال ها،مع يتفق مبا وإمنا الصحيحة، واألحاديث القرآنية اآليات خيالف

 :الصامت بن عبادة -١٠

 رسول بايعنا إذ معنا تكن مل إنك هريرة أبا يا" :قال أنه الصامت بن عبادة عن قوي بإسناد أمحد اإلمام روى

 اليسر يف النفقة وعلى والكسل، النشاط يف والطاعة السمع على بايعناه إنا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا

 الئم لومة خناف وال وتعاىل تبارك اهللا يف نقول أن وعلى املنكر، عن والنهي باملعروف مراأل وعلى والعسر،

 وأبناءنا وأزواجنا أنفسنا منه مننع مما فنمنعه يثرب علينا قدم إذا وسلم عليه اهللا صلى النيب ننصر أن وعلى فيه،

                                                           
 ).٧/٥٠٣( الكربى الطبقات )١٠٩(

ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن احلارث ): ٧٣/  ٢( -مث وجدت متابعة عند ابن عبد الرب يف عن شيخ ابن هليعة اإلستيعاب يف معرفة األصحاب  ١١٠
د حباً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل تروه أبشروا فواهللا ألنتم أش: وابن هليعة عن أيب عشانة أنه مسع أبا اليقظان صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

 من عامة من رآه اهـ 
 .، حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود٣٤١٨املسند رقم احلديث  )١١١(



 
 
 

 

١٠٨ 

 نفسه، على ينكث فإمنا نكث فمن ها،علي بايعنا اليت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بيعة فهذه اجلنة، ولنا

 إىل معاوية فكتب "وسلم عليه اهللا صلى نبيه عليه بايع مبا وتعاىل تبارك اهللا وىفّ اهللا رسول بايع مبا أوىف ومن

 بينه أخلي وإما عبادة إليك تكن فإما !وأهله الشام علي أفسد قد الصامت بن عبادة أن :عفان بن عثمان

 فدخل املدينة قدم حىت بعبادة فبعث املدينة، من داره إىل ترجعه حىت عبادة رحل أن هإلي فكتب الشام، وبني

 عثمان يفجأ فلم القوم أدرك قد التابعني من أو السابقني من رجل غري الدار يف وليس الدار يف عثمان على

 ظهري بني عبادة فقام ولك، لنا ما الصامت بن عبادة يا :فقال إليه فالتفت الدار جنب يف قاعد وهو إال

 إنه( :يقول "وسلم وآله عليه اهللا صلى" حممد القاسم أبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت :فقال الناس

 اهللا عصى ملن طاعة فال تعرفون ما عليكم وينكرون تنكرون، ما يعرفونكم رجال بعدي أموركم سيلي

  .أهـ .الشاشي لفظ وهذا )بربكم تضلوا فال( لفظ ويف ،)114F١١٢()بربكم تعتلوا فال وتعاىل تبارك

 قد التابعني من أو السابقني من رجل غري الدار يف وليس( :قوله يف بصرحية ليست ظنية داللته األثر وهذا

 وهذا ،)التابعني( يسمون واألنصار املهاجرين من السابقني بعد من أن على داللة فيه تكون قد )القوم أدرك

 األمراء أما ،بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون قونوالساب :تعاىل قوله يفسر أيضاً

(هؤالء من معاوية أن صرح فقد عبادة حديث يف املذمومون
115F

 بعض أن مع عفان، بن عثمان يرِد ومل ،)١١٣

 باب غلق أراد عثمان أن تقديري ويف الوالة، من وغريه معاوية مع تساحمه يف عثمان سياسة نقدوا الصحابة

 وأقربائه، والته بعض من جاء والفتنة البالء لكن الراشدين، من فهو احلديث عليه ينطبق وال االختالف،

 على جرت الذي احلكم بن مروان مثل مستشاريه، أو وأمثاهلم، السرح، أيب وابن والوليد، معاوية، مثل

 .شاميتهما رغم كثري وابن الذهيب به أقر ما وهذا عثمان فتنة رأسه

 املهاجرون هم فالسابقون تابعون، أو سابقون، إما الناس أن على دليل فيه احلديث أن هنا الصةواخل

 ميثلون وهؤالء بإحسان، التابعون :قسمني إىل التابعون وينقسم ،)التابعني( يسمون بعدهم ومن واألنصار،

 واملغريون الفاسقون أو ونالظامل هم وهؤالء إحسان، بغري والتابعون الصاحل، السلف واألنصار ملهاجرينا مع

 إحسان، بغري والتابع بإحسان، التابع ومعرفة والتقوى، العدالة يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لسنة

                                                           
 .٢١٧٠٦ -مسند أمحد )١١٢(
والذي نفس عبادة (وفيها قول عبادة ) ٢٦/١٥٦(وابن عساكر يف تاريخ دمشق ) ٣/١٧٢(وجدت ذلك صرحياً فقد أخرج هذا الشاشي يف مسنده  )١١٣(

 .فما راجعه عثمان حبرف -ويقصد معاوية–!) بيده أن فالناً ملن أولئك
بل إن هذا صريح يف مسند الشاشي ملن تأمل، وعبادة بن الصامت بدري وقوله له حكم الرفع ألن ! وعثمان بريء من احلديث براشديته فلم يبق إال معاوية

 .هو تفسري من صحايب بدري أقسم عليه وحسن الظن بالبدريني أنه لن يقسم أحدهم إال على حق فيه إخبار بالغيب أو



 
 
 

 

١٠٩ 

 السالمة على أمره يبقى هذا أو هذا على يدل شيء منه يبدر مل ومن حدة، على منهم فرد كل لبحث حتتاج

(اهللا شاء إن
116F

١١٤(. 

 :سعيد بن زيد -١١

بالكوفة بعد استشهاد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكرم  -قهراً–ع ملعاوية عندما بوي
وجهه أقام ذه املناسبة املغرية بن شعبة خطباء يلعنون علي بن أيب طالب ويذمونه إرضاًء ملعاوية كل هذا 

أحد العشرة –زيد   فأنكر عليهم سعيد بن -ستأيت اإلشارة إليها–يف أحاديث كثرية قوية األسانيد 
رسول اهللا يسبون عندك فال تنكر وال  أصحابيا مغرية بن شعبة أال أمسع (قائالً  -املبشرين باجلنة

 . ، فهذا داللته واضحة يف إخراج املغرية ومعاوية من الصحبة..)تغري؟

: قال وتبشريهم مث" صلى اهللا عليه وآله وسلم"مث ذكر حديث ارجتاج جبل حراء بالعشرة مع النيب 
صلى اهللا "أغرب فيه وجهه مع رسول اهللا " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ملشهد رجل شهده مع رسول اهللا (

ملقام أقامه أحدهم يف سبيل اهللا (ويف لفظ ) أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح" عليه وآله وسلم
 .)117F١١٥()يغرب فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم عمره

ويف احلديث داللة على  عند أكثر أهل احلديث أسانيدها بني احلسن والصحيحاحلادثة واحلديث : أقول
أن سعيد بن زيد وهو من العشرة ال يرى املغرية بن شعبة ومعاوية من الصحابة، بداللة قوله للمغرية 

ن عمل أحدكم ولو عمر أفضل م" صلى اهللا عليه وآله وسلم"ملشهد شهده الرجل منهم مع رسول اهللا (
فلو أنفق أحدكم مثل : (..وقوله خلالد" صلى اهللا عليه وآله وسلم"فهذا شبيه حبديث النيب ، )وحعمر ن

الذي (فهذه الصحبة الشرعية مل يدركها املغرية وال معاوية ) ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه جبل أحد ذهباً
معاوية ليس من املهاجرين وال من ألنه من الطلقاء الذين مل يسلموا إال قهراً، ف) ولّى املغرية على الكوفة

األنصار باإلمجاع وعلى هذا فليس صحابياً صحبة شرعية، لكن املغرية بن شعبة قد يشكل على البعض 

                                                           
 السياسة كانت فإذا !كبري حد إىل حمير األمر !الطلقاء؟ من غريهم يف فجعلت واألنصار املهاجرين من الصحابة فضائل على االستيالء هذا متَّ كيف ولكن  )١١٤(

 هناك فليس  الظاهر؟، االستيالء هذا مثل كشف يف العلماء دور فأين هذا؛ يف الصاحلني بعض واستغالل االستيالء هذا يف األكرب رالدو هلا كان اليت هي األموية

 ال ائل؟الفض بني اخللط هذا ملاذا )للصحبة الشائع باملعىن( الصحابة كل يف يوردها العلماء بعض جند وحنن واألنصار، املهاجرين على تنص اليت اآليات من أظهر
 مل إن العقيدة يف االام من الفرد خشية مع واخلوارج واملعتزلة الشيعة وخصومة الصاحلني، غفلة يردفها أن بد ال وحدها، األموية السياسة بسبب حصل أنه أظن

 .هذا يومنا إىل أمامنا ماثلة زالت ال اليت األسباب من ذلك وحنو اخللط، هذا على يوافق
والسنن الكربى ) ٥/٦٥٢(وعند الترمذي ) مسند سعيد بن زيد(ومسند أمحد ) ٣/٨٨٠(ث يف صحيح سنن أيب داود لأللباين انظر هذه األحادي )١١٥(

أرقام األحاديث (وفضائل الصحابة ألمحد ) ١٤٢٧،١٤٢٨،١٤٣٣،١٤٣٥،١٣٥٠،١٣٥٣أرقام األحاديث ( للنسائي والسنة البن أيب عاصم 
 .عه يف معجم الطرباين واملسانيد املشهورةوغريها كثري مل أتتب) ٨٧،٩٠،٩١،٢٥٧،٢٥٦



 
 
 

 

١١٠ 

له  أصحاببعد غدره ب" صلى اهللا عليه وآله وسلم"لكونه عندهم أسلم قبل بيعة الرضوان وفر إىل النيب 
قاهم مخراً حىت سكروا مث قتلهم وأخذ أمواهلم وفر من بين مالك وفدوا على املقوقس حاكم مصر، فأس

 !!.؛ ألنه ال يستطيع أن يرجع إىل الطائف وعليه دم عشرة من الناس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(إىل النيب 

، لكن هجرته فيها ولكنه إسالم مصلحة بالدرجة األوىل يف قصة معروفة أما إسالمه فال يشكك فيه أحد
وإمنا فر إىل " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ية هلا شروط، وهو مل يهاجر إىل النيب كالم ألن اهلجرة الشرع

(وهناك فرق بني اهلجرة والفرار" صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب 
118F

ورجل فعل هذا لن تكون  ، )١١٦
هجرته خالصة هللا ورسوله ألن األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وفعله يدل على بعض نيته من 

 ؤالء الناس واإلسالم حيرم الغدر ولو بالكفار، فلذلك كانت سريته غري مرضية عند بعض غدره
الصحابة وعليه هنات وهنات، وله حماسن وفضائل وقد استعمله عمر لقوة دهائه وحسن سياسته 

ته، لألمور، مث عزله وبقي معزوالً زمن عثمان، مث جلأ ملعاوية يف أواخر الفتنة رغم علمه بفضل علي وأحقي
ومل يكتف بذلك حىت أقام االحتفاالت يف لعن اإلمام علي رضي اهللا عنه إرضاًء ملعاوية، وسخطاً 
للخالق، فمثل هذا تكون صفته أقرب ملن أساء الصحبة ممن أحسنها ومن املعلوم أن الصحابة قبل 

عبيد اهللا بن الرضوان منهم من أحسن الصحبة وهم األغلبية، وفيهم قليلون أساءوا الصحبة فارتدوا ك
إن صح أنه كان  –جحش ومقيس بن صبابة وعبد اهللا بن خطل أو أساءوا السرية كسمرة بن جندب 

 .واملغرية بن شعبة وقليل من أمثاهلم -كبرياً

 
 :عباس ابن -١٢

 يقول فكان "وسلم وآله عليه اهللا صلى" حممد أصحاب مع يسألين عمر كان( :عباس ابن قال -١

(...)يل
119F

 يقربك -عمر يقصد -املؤمنني أمري أرى بين يا :اهللا عبد البنه اسالعب قول وكذلك  ،)١١٧

 فهذا اللفظ صح إن ،...).ثالثاً عين فاحفظ اهللا رسول أصحاب من ناس مع ويستشريك بك وخيلو

 وعلمه فضله مع – عباس بن اهللا عبد ابنه أخرج قد العباس أن على ظنية والداللة -يبدو فيما– دليل

                                                           
حممد بن سعيد الثقفي وعبد : وقد رواها الواقدي مطولة عن مخسة من شيوخه وهم) ٤/١١٩(والقصة أقرها الذهيب يف ترمجة املغرية يف تاريخ اإلسالم  )١١٦(

طبقات ابن (بن كعب وحممد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغريهم الرمحن بن عبد العزيز وعبد امللك بن عيسى الثقفي وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى 
) ٢/١٤٦(عن معمر عن الزهري خمتصرة، وذكر القصة ابن حجر يف اإلصابة ) ٥/٢٩٩(، وروى القصة عبد الرزاق الصنعاين يف املصنف )٤/٢٨٥سعد 

قدي عند بعضهم ألنه حجة يف املغازي إذا مل خيالفه الثقات، إضافة إىل ترمجة الشريد بن سويد الثقفي مقراً هلا، وال يرد على هذا ما ذكروه من ضعف الوا
 . شواهد القصة كرواية الزهري وهلا شاهد يف صحيح البخاري يف قصة احلديبية عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم

 .، وإسناده صحيح وقد صححه احملقق٩٧٥/ ٢فضائل الصحابة ألمحد  )١١٧(



 
 
 

 

١١١ 

 وآله عليه اهللا صلى" النيب أيام سنه لصغر "وسلم وآله عليه اهللا صلى" مدحم أصحاب من -وجاللته

 اهللا صلى" النيب وفاة يوم غالماً وكان الشرعية اهلجرة انقطعت أن بعد إال يهاجر مل ولكونه "وسلم

 من وأمثاهلم كالطلقاء بعده أسلم من خروج على دليل فهو الداللة صحت وإن ،"وسلم وآله عليه

 .األوىل باب
 

(قلت لرجل من األنصار" صلى اهللا عليه وآله وسلم"ملا قبض النيب : (قول ابن عباس -٢
120F

هلم : )١١٨
صلى اهللا عليه وآله "عن حديث رسول اهللا " صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب  أصحابفلنسأل 

أترى الناس حيتاجون إليك ويف األرض من ترى من : العجب منك يا ابن عباس: قال" وسلم
("...)صلى اهللا عليه وآله وسلم"ل اهللا رسو أصحاب

121F

وهذا رغم أن داللته ظنية لكنه يشهد  )١١٩
لقول ابن عباس السابق أن الصحابة هم املهاجرون واألنصار فقط، لكن هذا من األدلة احملتملة 

 .فقط

 

روى اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس يف حديث طويل وفيه : أثر ثالث  -٣
ه من املهاجرين واألنصار بسقاءين فيهما النبيذ فلما أصحابصلى اهللا عليه وسلم ومعه فأتى النيب (

) شرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عجل قبل أن يروى فرفع رأسه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا
فرضا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك أحب إيل من أن تسيل شعاا لبناً : قال ابن عباس

(وعسالً
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١٢٠(. 

 املهاجرون هم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب أن على ظنية داللة دليل من نوع األثر يف

 هؤالء مع يكون أن بد وال واألنصار، املهاجرين على اقتصر فقد هلا، مثيل سبق وقد فقط، واألنصار

                                                           
فصار علما عليهم حىت التابعني وتابعي التابعني إىل اليوم ) أنصاري(ري األنصار أو من أبناء األنصار الصغار ويطلق عليهم قد يكون هذا من متأخ )١١٨(

 .املهاجري ألبناء املهاجرين فمن بعدهم: بعكس املهاجرين ال يقال) األنصاري(والناس يطلقون عليهم 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جرير بن : وقد رواه الدارمي واحلارث يف مسنديهما. ه احملققوسنده صحيح وقد صحح) ٢/٩٧٦(فضائل الصحابة ألمحد  )١١٩(

هلم فلنسأل أصحاب رسول : قلت لرجل من األنصار" صلى اهللا عليه وآله وسلم"ملا قبض رسول اهللا : حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس
 ).اإلصابة البن حجر ترمجة ابن عباس(األثر  …كثريفإم اليوم " صلى اهللا عليه وآله وسلم"اهللا 

 .٢٧٩٢ -مسند أمحد )١٢٠(



 
 
 

 

١١٢ 

 أسوة موطن ليسواف هذا وعلى شرعية، صحبة الصحابة من ليسوا ألم عباس؛ ابن يذكرهم مل لكن غريهم،

 !!.واألنصار املهاجرين من هأصحابو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وجود مع وقدوة

(سالم بن القاسم عبيد أبو روى  :أيضاً عباس ابن -٤
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 ابن قال :قال جريج ابن عن حجاج حدثنا )١٢١

(اآليات )…وجاهدوا وهاجروا آمنوا الذين إن( :تعاىل قوله يف عباس
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ترك : قال ابن عباس ،)١٢٢
 :الناس يوم تويف على أربع منازل" صلى اهللا عليه وآله وسلم"رسول اهللا 

 .مؤمن مهاجر -

 .واألنصار  -

نصره وإن تركه فهو أذن له وإن " صلى اهللا عليه وآله وسلم"وأعرايب مل يهاجر إذا استنصره النيب  -
 ..كان حقاً عليه أن ينصرهم" صلى اهللا عليه وآله وسلم"استنصروا النيب 

 . رابعة التابعون بإحسانوال -

وى املهاجرين واألنصار إما أعراب إن صح األثر عن ابن عباس فداللته واضحة وصرحية على أن من سو
 .إحسان

 وآله عليه اهللا صلى"يقول أحدهم أيب صحب رسول اهللا : (روى البزار عن ابن عباس:ابن عباس -٥

 قال ،)أبيه من خري خلق ولَنعل "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول مع وكان "وسلم

(اهليثمي
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 .الصحيح رجال ورجاله البزار رواه :)١٢٣

 ولكن بالواقع، وخيربهم التابعني جهلة وجوه يف املعلومة هذه يفجر األمة هذه حرب عباس ابن وهذا :قلت

 أن األثر هذا من نستفيد أن يكفيو بزواهلا، يزول وال بإقباهلا يقبل بالدول، اجلهل فتصويب غالب، اجلهل

 الصحبة إىل الشرعية الصحبة من خيرج والسيء السيء، ومنهم الصاحل فمنهم متفاوتة مراتب كانوا الصحابة

 موضوع يف املغالية السلفية النظرة خيالف وهذا متباينة، منازل وهذا هذا بني يكون أن بد وال العامة

 ).الصحابة(
                                                           

ثقة من رجال اجلماعة وابن جريج ثقة إمام ) حجاج بن حممد األعور(، واإلسناد ضعيف، فشيخه ٢٩١أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األموال ص )١٢١(
مل أن ابن جريج ينقل تفسرياً من ابن عباس هلذه اآلية، فابن جريج تلميذ لتالميذ ابن لكنه يرسل ويدلس ومل يسمع من ابن عباس فاإلسناد ضعيف لكن حيت

) ١٠/١١٧(نثور عباس وكالمها مكيان إضافة إىل أن لألثر شواهد كثرية ومعناه صحيح، واألثر رواه ابن املنذر وأبو الشيخ كما ذكره السيوطي يف الدر امل
 .وقال أخرج ابن أيب حامت عن الضحاك مثله

 .٧٢: سورة األنفال اآلية )١٢٢(
 ).١/١١٨( امع يف )١٢٣(



 
 
 

 

١١٣ 

 

 :هريرة أبو -١٣

 واهللا وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هريرة أبو أكثر تقولون إنكم رةهري أيب عن أمحد اإلمام روى 

 األحاديث؟ ذه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حيدثون ال املهاجرين بال ما تقولون إنكم املوعد

 يف صفقام تشغلهم كانت املهاجرين من أصحايب وإن األحاديث؟ ذه حيدثون ال األنصار بال وما
 معتكفاً امرأ كنت وإين عليها والقيام أرضوهم تشغلهم كانت األنصار من أصحايب وإن األسواق

 صلى النيب وإن نسوا إذا وأحفظ غابوا إذا أحضر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جمالسة أكثر وكنت

 ينسى ليس فإنه إليه يقبضه مث حديثي من أفرغ حىت ثوبه يبسط من فقال يوماً حدثنا وسلم عليه اهللا

 لوال اهللا وأمي منه مسعته شيئاً نسيت ما فواهللا إيل قبضته مث منريت قال أو ثويب فبسطت أبداً مين مسعه يئاًش

 اآلية )واهلدى البينات من أنـزلنا ما يكتمون الذين إن( تال مث أبداً بشيء حدثتكم ما اهللا كتاب يف آية

(كلها
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  .أهـ )١٢٤

صلى اهللا عليه وآله "بأن أوىل الناس بالتحديث عن النيب شعور الناس من التابعني  إىل هذا يشري :قلت
وأعدل من نقل حديث " صلى اهللا عليه وآله وسلم"هم املهاجرون واألنصار، فهم أوىل بالنيب " وسلم
وفيه إخراجهم أليب هريرة من املهاجرين واألنصار، مع ، وأوثق الناس" صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب 

هاجر يوم خيرب، لكنها ليست اهلجرة الشرعية، وقد يطلقها بعضهم على من هاجر أن املشهور عنه أنه 
وفيه أيضاً إقرار من أيب هريرة بأنه ليس من املهاجرين اهلجرة ، بعد الرضوان من باب التجوز والتوسع

أنه ، مما يدل على خصوصية هلذه اللفظة، و)فأنا من املهاجرين(الشرعية وال من األنصار، ولذلك مل يقل 
ال يكفي فيها جمرد اهلجرة بعد احلديبية، ألا تستلزم البقاء يف املدينة قبل احلديبية، وإذا صح ما ذكره ابن 

وأسلم يف مكة ورجع مع الطفيل " صلى اهللا عليه وآله وسلم"الكليب من أن أبا هريرة قد قدم على النيب 
اعتبارمها مهاجرين فهي هجرة دون هجرة؛ إذ  وإذا صح" صلى اهللا عليه وآله وسلم"بن عمرو بإذن النيب 

من العام األول اهلجري وكان معه يف بدر " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ال ريب أن من هاجر إىل النيب 
وأحد واخلندق واحلديبية أفضل ممن أتى بعد انتصار اإلسالم واالعتراف به من كفار قريش حني أصبح 

 .الداخل يف اإلسالم آمناً

                                                           
 .واإلسناد قوي ٧٣٨٠ -مسند أمحد )١٢٤(



 
 
 

 

١١٤ 

 أدلة بني األدلة تتجاذم )مكة يف يكن ومل املستضعفني من يكن ومل املكية الفترة يف أسلم من( وهؤالء

 فتح إىل احلديبية صلح من( الفترة وهذه منها، هلم خمرجة وأدلة الشرعية والصحبة اهلجرة يف هلم مدخلة

 الرضوان بعد إال يهاجروا مل ممن املكية الفترة يف املسلمني أن وأرى -سابقاً أسلفت كما– برزخ فترة )مكة

 عليه اهللا صلى" النيب له أذن فيمن يكونوا أن :األول :بشرطني املهاجرين حكم وهلم شرعية صحبة صحابة

 حنو أو متأخراً إال "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب بظهور يعلم مل أو كالطفيل بالده إىل بالعودة "وسلم وآله

 غريهم؛ من أكثر متأكد املكيني املسلمني على اهلجرة وجوب ألن مكياً يكون أال :الثاين والشرط ذلك،

 األوس من مسلم فكل األنصار أما بيانه، قسب ملا وحبث لدراسة حتتاج املرحلة فهذه للفتنة، لتعرضهم

 .احلديبية عام إىل املكي العهد آخر من حكمهم يف من أو حلفائهم أو واخلزرج

 

هذا الصحايب اجلليل له فهم سلفي حق؛ كسائر الصحابة و:  الرباء بن عازب األنصاري  -١٤
من املهاجرين واألنصار، وهذا الفهم خيتلف عن الفهم القسري الذي يفرضه هؤالء الغالة على 

 ٤ج ( -روى البخاري يف  صحيح البخاري   !أتباعهم املساكني، فماذا يقول الرباء بن عازب؟
مد بن فضيل عن العالء بن املسيب عن أبيه حدثين أمحد بن إشكاب حدثنا حم) : ١٥٢٩ص / 

لقيت الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما فقلت طوىب لك صحبت النيب صلى اهللا عليه و : قال  
اهـ ففهم ! يا ابن أخي إنك ال تدري ما أحدثنا بعده : فقال !سلم وبايعته حتت الشجرة

ف متاماً عن ذلك الفهم السلفي الصحابة لشهود بدر أو الرضوان وما ورد فيهما من الفضل خيتل
املبتدع الذي جيعل الصحبة حالة ال يضر معها ذنب، وال يستحق الظامل  معها عقوبة، فهذا 
الصحايب وهو من فضالء الصحابة مل يفهم من النصوص يف فضل بيعة الرضوان ما يفهمه هؤالء، 

ال يدخل فيهم أهل بدر مع أم يوجبون اتباع فهم السلف الصاحل، لكن السلف الصاحل عندهم 
والرضوان، وإمنا يدخل فيهم اجلوزجاين واجلورقاين والسختياين والرباري وابن أيب يعلى الفراء 
وعبد املغيث احلريب وابن تيمية وحمب الدين اخلطيب وحنوهم من النواصب املتمسلفة، أما علي 

ابن عباس وأيب سعيد و وعمار وأبو ذر والرباء بن عازب واملقداد و عائشة وعمر وابن عمر
 .وأمثاهلم فليسوا من سلفهم وال يعولون على عقائدهم وال فهمهم، فعاملهم خادع وجاهلهم تابع

 :ناملهاجرو -١٥



 
 
 

 

١١٥ 

عمرو بن العاص يف غزوة ذات " صلى اهللا عليه وآله وسلم"أمر النيب : يف كتاب املغازي ملوسى بن عقبة
بل أنت أمري : أنا أمريكم، فقال املهاجرون: ه قالفلما قدموا علي: (فذكر القصة وفيها.. السالسل

(األثر …)ك وأبو عبيدة أمري املهاجرينأصحاب
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١٢٥(. 

وهذا فيه داللة ظنية على أن عمرو بن العاص ليس من املهاجرين اهلجرة الشرعية حىت وإن هاجر قبل 
اهلجرة الشرعية وأنه وأنا ألست من املهاجرين؟ لكنه يعرف : فتح مكة، ولو كان من املهاجرين لقال هلم

واهلجرة العامة كالصحبة العامة مل ترد يف مدحها النصوص الشرعية ينلها وإمنا أدرك اهلجرة العامة،  مل
 .وإمنا كانت هذه النصوص الشرعية خاصة بالصحبة الشرعية واهلجرة الشرعية والنصرة الشرعية

 

 

 

 :املسيب بن سعيد  -١٦

 :التابعني امإم )٩٠ بعد ت( املسيب بن سعيد قول سبق

 أو غزوة معه وغزا سنتني أو سنة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول مع أقام من إال نعدهم ال الصحابة(

 اهللا صلى" لصحبته أن ووجهه" :املسيب ابن تعريف تعليل يف السيوطي قال صرحية، فالداللة ،)128F١٢٦()غزوتني

 كالغزو الشخص، عليه املطبوع اخللق فيها يظهر طويل باجتماع إال تنال فال عظيماً شرفاً "وسلم وآله عليه

 ا خيتلف اليت األربعة الفصول على املشتملة والسنة العذاب، من قطعة هو الذي السفر على املشتمل

  .)129F١٢٧("املزاج

                                                           
 .ذكرها احلافظ مقراً هلا ومل ينقل اإلسناد كما مل ينقده. ترمجة أيب عبيدة عامر بن اجلراح) ٣/٤٧٧(انظر اإلصابة البن حجر  )١٢٥(
مع الصحبة  -إىل حد كبري -واإلسناد إىل سعيد ضعيف، أما املنت فهو يتفق . ٤٨٧الصالح صومقدمة ابن  ٩٩الكفاية يف علم الرواية للخطيب ص )١٢٦(

 .الشرعية
 )٢١١/ ٢(انظر تدريب الراوي  )١٢٧(



 
 
 

 

١١٦ 

 

  :املزين قرة بن معاوية  -١٧

 :شعبة قال .له غفرواست رأسه فمسح صغري غالم وهو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب إىل أيب جاء( :قال
 .)130F١٢٨()وصر حلب قد عهده على كان ولكنه .ال :قال أصحبه؟ :له فقلنا

 قرة هو ووالده شرفها رغم عنه ينفيها ابنه أن مع الصحابة يف والده الصحابة مترمجو عد وقد صرحية الداللة

 جاء )وسلم وآله هعلي هللا صلى( النيب لقي من كل على الصحبة تعميم أن على يدل وهذا املزين، إياس بن

 والده أن مع له ولقياه "وسلم وآله عليه اهللا صلى" للنيب والده برؤية قرة بن معاوية يعتد فلم إذن متأخراً،

تقريباً املراهقة سن يف كان أنه أي ويصر حيلب كان  يومئذ. 

 )هـ١٠١ ( العزيز عبد بن عمر -١٨

 صنف، املهاجرون ( أصناف ثالثة  الامل يف حقوقها يف كلها األمة جيعل العزيز عبد بن عمر كان

 ليس ممن الناس كل بني املساواة يعين وهذا ،)ثالث صنف بعدهم جاء ومن  صنف، واألنصار

 الرمحن عبد بن محيد حدثنا )٦٣٩ ص / ٧ ج( - شيبة أيب ابن مصنف  ففي أنصارياً، وال مهاجرياً

 األصناف الثالثة هذه بني قسم لاملا وجدت( : قال العزيز عبد بن عمر عن السدي عن احلسن عن

 .اهـ )بعدهم من جاءوا والذين واألنصار املهاجرين

 ):هـ١٠٤(  الشعيب  -١٩

 ص / ٨ ج( - شيبة أيب ابن مصنف ففي واألنصار، املهاجرين إال الصحابة يعد ال أنه كالمه ظاهر
 أصحاب من اجلمل يشهد مل : قال الشعيب عن الرمحن عبد عن منصور عن علية ابن حدثنا  ):٧١٠

 كذاب فأنا خبامس جاءوا فإن والزبري وطلحة وعمار علي إال واالنصار املهاجرين من )ص( النيب

 .اهـ

 شهود حيث من املنت وأما العبارة، ظاهر على واألنصار املهاجرون بأم الصحابة يعرف هنا فهو

 علي مع شهد قدف ظاهراً، خطأ أخطأ الشعيب أن شك فال طالب أيب بن علي مع اجلمل الصحابة

 علي مع شهدها فقد صفني أما بدر، أهل وبعض الرضوان، بيعة أصحاب من أربعمائة حنو اجلمل

 هؤالء أمساء تلسرد الطول من خشييت ولوال  الرضوان، بيعة أصحاب من ومثامنائة بدرياً سبعون

                                                           
 .١٠٩الكفاية ص )١٢٨(



 
 
 

 

١١٧ 

 يكن ومل علي، عم بصفني كثرم كانت وإمنا هؤالء مجيع اجلمل يشهد مل لكن ( السبعني، البدريني

 شهد طلحة إال رضواين وال بدري فال البقية وأما تائباً ورجع الزبري إال بدر أهل من اجلمل أهل مع

 عامل وأصبح امللك بعبد اتصل أن بعد أموياً كان عمره آخر يف الشعيب ولكن ،)بعدها وما أحداً

 ليس لكنه نصب فيه شعيبفال الفترة، تلك يف واحلجاز الشام يف الزهري كحال بالعراق السلطة

    .أخف بل هؤالء،  كنصب

 :عمرو بن وسعيد الزهري عن  -٢٠

(روى ابن سعد
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" صلى اهللا عليه وآله وسلم"بعث رسول اهللا : عن الزهري وسعيد  بن عمرو قاال )١٢٩
احلديث، وفيه خالف )  …بشر بن سفيان ويقال النحام العدوي على صدقات بين كعب من خزاعة

يف " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فبعثه النيب : (م وبعث عيينة بن بدر الفزاري قاالعلى صدقات بين متي
 .األثر) …مخسني فارساً من العرب ليس فيهم مهاجري وال أنصاري

اإلسناد فيه الواقدي خمتلف فيه لكنه إمام يف املغازي، واألثر مرسل والداللة واضحة يف هذا األثر على  
فالزهري وسعيد .. صار ال يقال هلم صحابة وإمنا يقال هلم العرب أو الناسأن من سوى املهاجرين واألن

يف مخسني من الصحابة ليس فيهم مهاجري " صلى اهللا عليه وآله وسلم"بعثه النيب (بن عمرو مل يقوال 
مع عيينة هم صحابة حسب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"مع أن كل الذين بعثهم النيب ). وال أنصاري

 .ائع للصحبةفهمنا الش

 :أيضاً عن الزهري

ثارت الفتنة ودهاة الناس مخسة، فمن قريش معاوية : (روى عبد الرزاق الصنعاين عن معمر عن الزهري
ومن األنصار قيس بن سعد ومن ) بن شعبة(ومن ثقيف املغرية ) ابن العاص(وعمرو ) ابن أيب سفيان(

 .أهـ) املهاجرين عبد اهللا بن بديل بن ورقاء

كالم الزهري إخراج لعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة من املهاجرين إىل عموم قريش  يف: قلت
) قبل الرضوان( وثقيف، ألن عمرو بن العاص وإن كان قد هاجر قبل فتح مكة مل يدرك اهلجرة الشرعية

ه وآله صلى اهللا علي"وألن املغرية وإن أسلم قبل الرضوان مل تكن هجرته إىل النيب فهو من سائر قريش، 
هروباً بعد أن غدر " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ألجل اهلجرة الشرعية وإمنا هرب إىل النيب " وسلم

                                                           
 ).١/٢٩٣( الطبقات )١٢٩(



 
 
 

 

١١٨ 

(ه املالكيني من أهل الطائف الذين ذهبوا معه إىل املقوقس حاكم مصر يف قصة معروفةأصحابب
132F

فمن ( )١٣٠
خذ أمواهلم خشي من العودة ، فلما قتلهم وأ)133F١٣١()كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله

يف املدينة واإلسالم مث البقاء هناك وقد " صلى اهللا عليه وآله وسلم"إىل الطائف وفضل اإلتيان إىل النيب 
 ذن فاألصل أن يه املغرية عن لعن علي وقد سبقت، إأخرجه من الصحبة الشرعية سعيد بن زيد يف قصة

وبقي يف املدينة يكون صحابياً صحبة " اهللا عليه وآله وسلمصلى "من أسلم قبل الرضوان وهاجر إىل النيب 
خوف من عدو كما فعل  شرعية وخيرج من كانت هجرته لغري ذلك من طمع يف غنيمة كالعرنيني أو

ووصف الزهري لعبد اهللا بن بديل بأنه من املهاجرين يدل على قدم إسالمه وهجرته ويرد املغرية هنا، 
 .فتحعلى من زعم أنه أسلم عام ال

 :القرظي كعب بن حممد -٢١

 الصحابة عن زياد بن محيد سأله عندما– القرظي كعب بن حممد عن عساكر وابن الشيخ أبو أخرج

 كتابه يف اجلنة هلم وأوجب "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب جلميع اهللا غفر :فقال -والفنت

 :تعاىل اهللا قول تقرأ أال :فقال كتابه؟ يف اجلنة هلم اهللا أوجب موضع أي يف :فقلت ومسيئهم، حمسنهم
وأعد عنه ورضوا عنهم اهللا رضي بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون والسابقون 

 جلميع أوجب ،]١٠٠ :التوبة سورة[ العظيم الفوز ذلك أبداً فيها خالدين األار حتتها جتري جنات هلم

 على يشرطه مل شرطاً التابعني على وشرط والرضوان، اجلنة "وسلم هوآل عليه اهللا صلى" النيب أصحاب

 احلسنة أعماهلم يف م يقتدون بإحسان يتبعوهم أن عليهم اشترط :قال  عليهم؟ اشترط وما :قلت .غريهم

 .ذلك غري يف م يقتدون وال

(كعب بن دحمم علي قرأها حىت تفسريها عرفت وما ذلك قبل أقرأ مل فكأين :زياد بن محيد قال
134F

 .أهـ )١٣٢

 فعندما واألنصار املهاجرين على مقتصراً كانت التابعني عند الصحبة فهم أن يؤكد -صح إن– وهذا :قلت

 مث )اجلنة هلم وأوجب "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب جلميع اهللا غفر( :كعب بن حممد يقول
 واضح وهذا فقط، واألنصار املهاجرين الصحابةب يقصد أنه على دليل واألنصار املهاجرين يف اآلية يذكر

 عاماً هذا حممد قول يعد من العلماء يف وجدنا اخلصومات وكثرت الزمان تقادم ملا لكن التأمل، من بقليل

                                                           
 ). ٤/١١٩(انظر تاريخ اإلسالم للذهيب  )١٣٠(
 .١حديث رقم  -كتاب الوحي -البخاري )١٣١(
 .، وذكر أن أبا الشيخ وابن عساكر أخرجا احلديث ومل أهتد ملوضع األثر)٤/٢٧٢(الدر املنثور  )١٣٢(



 
 
 

 

١١٩ 

 املهاجرين على املقتصرة الكرمية باآلية استدالله عن ويغفل )وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب رأى من كل( يف

 مدح يف التابعني عن آثار وردت وهكذا تبعيضية )من( جعل من قول على منهم لسابقنيا على بل واألنصار

 .وغريهم وعطاء وقتادة البصري احلسن عن فورد الصحابة

 الثناء بذلك يريدون ال الكرام التابعني هؤالء أن على واضحة داللة تدل أا يتبني اآلثار تلك تأمل وعند

 عن صحيحاً أثراً أجد مل اآلن وإىل واألنصار، املهاجرين على الثناء ونيريد وإمنا واألعراب الطلقاء على

 من دون واألنصار املهاجرين على الثناء ذلك وينصرف إال الصحابة على ثناء فيه تابعي عن وال صحايب

 .سواهم

 ..وهناك املزيد من أقوال التابعني يف سرد أقوال املذهبني يف امللحق

 

 

 :عند الصحابة والتابعني اخلالصة يف مفهوم الصحبة

صحبة (، والصحبة العامة )اخلاصة(يفرق بني مصطلح الصحبة الشرعية ) أعين مفهومهم للصحبة(أنه 
اليت ليس هلا ميزة الصحابة وليس هلا اسم الصحبة الشرعي؛ فالصحبة اليت نـزلت النصوص يف ) الكافة

وهي الصحبة اخلاصة، والصحبة ) واألنصارصحبة املهاجرين (مدحها والثناء عليها هي الصحبة الشرعية 
اخلاصة طبقات أيضاً، لكن أوسع مدى زمين للصحبة الشرعية أو اخلاصة ينتهي عام احلديبية، أما فترة ما 

، سواء منهم التابعون )التابعني(بعد احلديبية فهي داخلة يف الصحبة العامة اليت يسمى أهلها شرعاً 
 .بإحسان أو بغري إحسان

 

 :لتارخييالواقع ا

ألجل اإلسالم أيام " صلى اهللا عليه وآله وسلم"سبق القول إن هناك فرقاً كبرياً بني من صحب النيب 
الضعف والذلة، أيام كان اإلسالم حباجة إليه ومن أسلم بعد انتصار اإلسالم وعلوه وترجيح ظهوره 

 .وانتصاره

مع قريش فإن " اهللا عليه وآله وسلمصلى "وقد ورد ما يدل على أن العرب كانت تنتظر معركة النيب 
فمثل هؤالء الذين يربطون بني النصر وصحة ! انتصر فهو عندهم نيب وإن مل ينتصر فهو عندهم ليس بنيب



 
 
 

 

١٢٠ 

تصديقاً " صلى اهللا عليه وآله وسلم"الصحبة اخلاصة الذين اتبعوا النيب  أصحابالنبوة ال يعدون من 
سالمهم لكن اتبعوها، وهذا ال مينع من أن بعض هؤالء قد حسن إوإمياناً برسالته سواًء خالفها الناس أو 

 أصحابوالواقع التارخيي يدل على أن فتح احلديبية كان الفيصل احلاسم بني يبقى هؤالء غري هؤالء، 
صلى اهللا "صحيح أن فتح خيرب زاد يقني هؤالء بانتصار النيب الصحبة العامة،  أصحابالصحبة الشرعية و

" صلى اهللا عليه وآله وسلم"فتح مكة قضى على بقية االحتماالت يف هزمية النيب  ولكن" عليه وسلم
 .هأصحابو

كان نتيجة النتصار النيب " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ومن األدلة على أن اتباع كثري من الناس للنيب 
تدل على على قريش بالدرجة األوىل، وليس بسبب اكتشاف أدلة جديدة " صلى اهللا عليه وآله وسلم"

ما أخرجه البخاري يف املغازي عن املسورة بن خمرمة " صلى اهللا عليه وآله وسلم"صدق نبوة النيب 
فلما أمن الناس وتفاوضوا مل يكلَّم أحد باإلسالم إال : (.. ومروان بن احلكم يف قصة احلديبية قوهلما

سالم أكثر مما كان فيه قبل ذلك يف اإل) يعين السادسة والسابعة(دخل فيه، فلقد دخل يف تينك السنني 
 .أهـ) وكان صلح احلديبية فتحاً عظيماً

الصحبة اخلاصة الذين يضحون بأوطام  أصحابمن مل يسلم خشية تعرضه للضرر فليس من  أما
الصحبة الشرعية وهم خيشون أن يتخطفهم  أصحابوقبائلهم وأمواهلم وأهليهم يف سبيل اهللا، فقد أسلم 

هم ومع ذلك أسلموا وصربوا وصابروا حىت نصرهم اهللا ومت االعتراف باإلسالم بعد الناس لضعفهم وقلت
" صلى اهللا عليه وآله وسلم"ولذلك نقل عن النيب الصحبة الشرعية اخلاصة،  أصحاباحلديبية فهؤالء هم 

آن وهو الفتح املبني الذي ذكره اهللا عز وجل يف القر) 135F١٣٣()أعظم الفتوح(أنه أطلق على فتح احلديبية 
الظهور والقطع  :باإلبانة، واإلبانة من معانيها) فتح خيرب وفتح مكة(الكرمي ومل يذكر الفتحني اآلخرين 

و ) الصحبة الشرعية(وعلى هذا فهو الفيصل بني ) ما بعد(و ) ما قبل(واحلسم، فهو الفتح القاطع بني 
 ).الصحبة العامة(

(وقد جاء يف صحيح البخاري
136F

وكانت العرب تلوم بإسالمهم الفتح ( عن عمرو بن سلمة قوله )١٣٤
فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 

هذا يدل على أن الناس من غري املهاجرين واألنصار  احلديث، ..) بدر أيب قومي بإسالمهمبإسالمهم و

                                                           
 .لكنه من مرسل عروة) ٣٧٩املغازي ص(تاريخ اإلسالم للذهيب  )١٣٣(
 ).الفتح مع ٨/٢٢( )١٣٤(



 
 
 

 

١٢١ 

الصحبة الشرعية، فبعضهم أسلم بعد فتح  أصحابا كومل يسارعو! كانوا ينتظرون ملن تكون الغلبة
احلديبية وبعضهم تربص إىل فتح مكة ويبدو أن عمرو بن سلمة يريد فتح مكة فحسب علمه أن الناس مل 
يبادورا باإلسالم إال بعد فتح مكة، والصواب أم بادروا بعد احلديبية بعد أن أصبح حيق للقبيلة الدخول 

وانقطعت اهلجرة الشرعية خاصة عن أهل مكة كما سبق أن " عليه وآله وسلمصلى اهللا "يف حلف النيب 
 .شرحنا

 .نظرة يف قصة إسالم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: استطراد 

يرى أن ) وقد أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة( من يقرأ قصة إسالم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وكانوا قد ) ص(ن سبب إسالمهم أم رأوا الغلبة وعلو أمر النيب إسالمهم كان خليطاً من دنيا ودين، وأ

فهل هذا يشبه إسالم من أسلم مقراً ) .. ص(مهوا أن يلحقوا بالنجاشي أو الروم مث رأوا اللحاق بالنيب 
بشرائع اإلسالم وراغباً فيه ومستسلماً هللا؟ ال أريد أن أفتش عن القلوب، فاهللا هو البصري بالعباد، اخلبري 
ببواطن األمور، لكن لنقرأ قصة إسالم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، رغم أن الرواية على ألسنتهم 

 .وعن أشياعهم وأصحام

 :قصة إسالم خالد بن الوليد

حدثين حيىي بن املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن  )٣٠٤ص /  ١ج ( -قال الواقدي يف املغازي 
ملا أراد اهللا يب من اخلري ما أراد قذف يف قليب : قال خالد بن الوليد: لهشام قال، مسعت أيب حيدث يقو

قد شهدت هذه املواطن كلها على حممد، فليس موطن أشهده : حب اإلسالم، وحضرين رشدي، وقلت
فلما خرج رسول اهللا صلى . إال أنصرف وأنا أرى يف نفسي أين موضع يف غري شيٍء وأن حممداً سيظهر

إىل احلديبية خرجت يف خيلٍِ من املشركني فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  اهللا عليه وسلم
أصحابه بعسفان؛ فقمت بإزاءه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر آمناً منا، فهممنا أن نغري عليه، مث مل 

صر صالة فاطلع على ما يف أنفسنا من اهلموم فصلى بأصحابه صالة الع -وكانت فيه خريةٌ  -يعزم لنا 
وافترقنا وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمني؛ ! الرجل ممنوع: اخلوف، فوقع ذلك مين موقعاً وقلت

أي شيٍء بقي؟ أين املذهب؟ إىل : قلت يف نفسيفلما صاحل قريشاً باحلديبية ودافعته قريش بالرواح 
137Fالنجاشي؟ فقد اتبع حممداً، وأصحابه آمنون عنده، فأخرج إىل هرقل؟

ج من ديين إىل نصرانية أو فأخر ١٣٥

                                                           
طية تؤكد على وجود تنسيق بني هذا من األدلة على أن تواصل قريش مع هرقل والروم كان قائماً،  وقد ذكر الدكتور سهيل زكار أن املصادر البيزن ١٣٥

( ، و رمبا ألجل هذا التحالف كانت لقاءات أيب سفيان مع هرقل أيام هدنة احلديبية )قطبة( الروم وقريش، وأن الرسول بني الفريقني كان رجالً عربياً يسمى 



 
 
 

 

١٢٢ 

فلما أمجعت اخلروج  : وذكر احلديث وفيه..  يهودية، فأقيم مع عجمٍ تابعاً، أو أقيم يف داري فيمن بقي؟
يا : من أصاحب إىل رسول اهللا؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت

رأسٍ ، وقد ظهر حممد على العرب والعجم، فلو قدمنا على أبا وهب، أما ترى ما حنن فيه؟ إمنا حنن أكلة 
لنا شرف فاتبعناه فإن شرف حممد لو مل يبق غريي من قريش ما اتبعته أبداً: فأىب أشد اإلباء وقال. حممد .

فلقيت عكرمة بن أيب جهل  .هذا رجلٌ موتور يطلب وتراً، قد قتل أبوه وأخوه ببدر: فافترقنا وقلت
ال : قال. فاطو ما ذكرت لك: لذي قلت لصفوان، فقال يل مثل ما قال صفوان، قلتفقلت له مثل ا

: أذكره وخرجت إىل منزيل فأمرت براحليت خترج إيل، فخرجت ا إىل أن ألقى عثمان بن طلحة فقلت
وما : مث ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذكره، مث قلت! إن هذا يل لصديق ولو ذكرت له ما أريد

إمنا حنن مبنزلة ثعلب يف جحرٍ، لو صب : فذكرت له ما صار األمر إليه فقلت. راحلٌ من ساعيتعلي وأنا 
: قال! وبك: فقلنا! مرحباً بالقوم: فنجد عمرو بن العاص ا فقال: مث قال.. . عليه ذنوب من ماٍء خلرج

واتباع حممد صلى الدخول يف اإلسالم : فما الذي أخرجكم؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: فأين مسريكم؟ قلنا
 .اخل... فاصطحبنا مجيعاً: قال. وذلك الذي أقدمين: قال. اهللا عليه وسلم

 :وهذا إسالم عمرو بن العاص

حدثنا سلمة، عن أبن إسحاق، عن : حدثنا أبن محيد، قال): ٤١ص /  ٢ج ( -تاريخ الرسل وامللوك 
حدثين عمرو بن العاص : وس، قاليزيد بن أيب حبيب، عن راشد مويل أبن أيب أوس، عن حبيب بن أيب أ

مجعت رجاالً من قريش كانوا يرون رأيي، ملا أنصرفنا مع األحزاب عن اخلندق ، : من فيه إىل أذين، قال
وإين قد رأيت رأياً . تعلمون واهللا أين ألرى أمر حممد يعلو األمور علواً منكراً: ويسمعون مين، فقلت هلم

رأيت أن نلحق بالنجاشي، فنكون عنده، فإن ظهر حممد على : لتوماذا رأيت؟ ق: فما ترون فيه؟ قالوا
قومنا كنا عند النجاشي، فألن نكون حتت يديه أحب إلينا من أن نكون حتت يدي حممد؛ وإن يظهر 

 .اهـ مث ذكر القصة .. . قومنا فنحن من قد عرفوا؛ فال يأتينا منهم إال خري

لوليد وعمرو بن العاص ومثلهما قصة إسالم املغرية بن ومن خالل هاتني الروايتني يف إسالم خالد بن ا
شعبة، تلحظ بسهولة أن الدافع األول لإلسالم  ال يكون اليقني بالدين اجلديد بقدر ما هو خوف من 

                                                                                                                                                                                                 
يدنا يف تدبر سورة براءة، وألجل هذا كان معاوية يدفع ورمبا ألحل هذا أيضاً كانت غزوة تبوك  وهذا يف)!  وأظهرها أهل احلديث يف مناقب أيب سفيان

 حيرر كل لقيصر اجلزية وحيارب علياً، وألجل هذا كانت فتوحات معاوية الشامية والبحرية قليلة، ففتوحات املشرق وصلت إىل الصني، بينما معاوية مل
 ! الساحل الشامي



 
 
 

 

١٢٣ 

وهذا ال ميتع أن حيسن إسالم الرجل فيما بعد، ولكننا ال نعرف حسن .. املستقبل وحبث عن األمن
 . اإلسالم إال حبسن السرية



 
 
 

 

١٢٤ 

 راضات واجلواب عليهااعت

 

 صحب من على الصاحب أو الصحايب تطلق أن فيها وجيوز واسعة، اللغة أن مادام :البعض يقول قد -١

 األمر؟ يف التضييق فلماذا يسرية، صحبة ولو

الصاحب  ة احلقيقة اللغوية نفسها، فأصبحوا يطلقونمسأل هؤالء الغالة لألسف جتاوزوا: أوالً. .اجلواب
، فهذا أوالً جتاوز واستقام ، وليس على من صحبلو كان مسيئاً ظاملاً كاذباً فاجراًو على من رأى

 .واضح للحقيقة اللغوية إىل ااز اللغوي، وااز يتسع ألكثر من الرائي واملوافق

لكن هذا اإلطالق سبق أن كررنا أننا ال منانع من إطالق الصحبة، إذا أريد ا مطلق الصحبة، : ثانياً
مبعىن أن املنافقني يدخلون يف الصحبة من حيث اللغة، كما أن الكفار ، يف الكفار واملنافقني أيضاًجائز 

(ألمرينيدخلون باللغة كذلك، فاللغة تتسع ل
138F

، لكن املنافقني والكفار ليسوا صحابة من الناحية )١٣٦
قتضي للمتابعة الشرعية، وعلى هذا ليسوا صحابة باملعىن الشرعي للصحبة، ذلك املعىن املمدوح امل

نيع واالستنكار على ما حتته خط بعض كرر التش ويف هذه املسألة بالذات(  والنصرة على ما سبق تفصيله
الشيخ عبد احملسن العباد وغريه دون أن يفهموا أنين أريد إبطال دليل اللغة وليس ك  الغالة واحلمقى

هي كصحبة ) ص(أو أن صحبتهم للنيب مساواة كل من أسلم بعد بيعة احلديبية بالكفار واملنافقني، 
الكفار واملنافقني، فهذا جهل من الشيخ مبقاصد الكالم ولوازمه، فعندما نقول إن االحتجاج  باللغة ال 

إنه كان حريصاً على ( حىت يف اخلصم احملارب كما يف احلديث ) الصحبة ( يفيد ألن اللغة جتيز استعمال 
ال تستلزمها اللغة، فيأيت و باللغة باللغة على من يرى تثبيت فضيلةفأنا هنا أبطل االحتجاج ) قتل صاحبه

إن املالكي يقول إن الصحابة بعد احلديبية هم كصحبة الكفار واخلصوم ( مثل هذا الشيخ ليقول 
، وال فهذا فهم الشيخ وهذا عقله ولن يستطيع تعديل العقل إال من خلقه) واملنافقني واملقاتلني للنيب؟

إال من ألزمها أشباحها، والشيخ وأمثاله من تيار الغالة هم من جنوا على أنفسهم ألم  تفعيل احلواس
م من مثالً املنطقك على أنفسهم العلم والفهم بتحرمي وسائله اليت تعني على الفهم مواحرومنعوا طال ،

 .:ب عندنا قال، وصدق أبو بكر بن شهااالستفادة منه، فإذا مل يفهموا اخلطاب فهذا ذنبهم ال ذنبنا

                                                           
الكفار كالذي دله يوم اهلجرة على الطريق يدخل من حيث اللغة يف الصحبة لكن الشرع  من" صلى اهللا عليه وآله وسلم"مبعىن أن من صحب النيب  )١٣٦(

وكذا الطلقاء والعتقاء أخرجتهم النصوص من . وكذلك عبد اهللا بن أىب رأس املنافقني يعترب من حيث اللغة صاحبا لكن الشرع خيرجه منها. خيرجه منها
صحبة من أسلم بعد احلديبية من الصحبة الشرعية، وهؤالء قبل الطلقاء يف اإلسالم وامتازوا عنهم  -حعلى الراج -كما أخرجت النصوص. الصحبة الشرعية

 .باهلجرة



 
 
 

 

١٢٥ 

 !ال يكادون يفقهون حديثا..... وتسموا أهل احلديث وهاهم

 ؟)الشرعية الصحبة( املسمى هذا إىل أحد سبقك هل : اعتراض -٢

 يف املمدوحة الصحبة حقيقة يهمنا وإمنا االسم، فيها يهم ليس الشرعية الصحبة أو خلاصةا الصحبة :اجلواب
 مشاحة فال اخلاصة الصحبة يسميها أن شاء ملن وحيق ،)الشرعية الصحبة( عليها أطلقت وقد والسنة الكتاب

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" ورسوله اهللا عليها أثىن اليت الصحبة تلك هي الشرعية والصحبة االصطالح، يف
 صلى" النيب وحاجة اإلسالم حاجة أيام والذلة، الضعف أيام وكانت وصفها، يف اآليات ونـزلت جزماً،

 بعدم األمر أو ،صحاباأل على الثناء ورد إن اليت الصحبة تلك واالتباع، النصرة إىل "وسلم آلهو عليه اهللا

 أي يف الصاحلني على الثناء عدم يعين ال وهذا هلا، إال املعاين هذه تنصرف فال م، باالقتداء األمر أو سبهم،

 .واألنصار املهاجرون وهم ورسوله، اهللا فضلهم الذين السابقني، خصوصية احترام يعين وإمنا زمن،

 :أما هل سبقين أحد إىل هذه التسمية، فهذا السؤال له مقدمة وجواب

 أعطاها الشرع لكون شرعية إا نقول اليت املصطلحات من كثرياً هناك أن متفقون حنن بل نعرف حنن :أوالً

 من فمعانيها واحلج، والصالة، الزكاة، مصطلحات املثال سبيل وعلى األوىل، داللتها غري خاصة داللة

 املعاين هذه أعطى قد والسنة الكتاب بنصوص اإلسالم لكن ،..والقصد والدعاء، الطهارة، تعىن اللغة حيث

 ،لغوية أخرى استعماالت يف السابقة الدالالت نفي عدم مع شرعية معاين هلا أضاف أو  أخرى دالالت
 وهي املال، حق إخراج تعىن أصبحت والزكاة ة،معين شعائر ألداء احلرام اهللا بيت إىل لكن قصد، فاحلج

 .هذا وحنو دعاء والصالة اإلمث من املزكي وتطهر املزكي مال تطهر أيضاً، طهارة

 كان أن بعد مقيد، شرعي مدلول هلا ليصبح العامة، املصطلحات على تقييدات يضيف الشرع أن مبعىن

 قال إذا الصحبة فكذلك .اللغوية اازات فيه تكثر أو اللفظي، املشترك حلد يصل قد واسعاً، اللغوي املدلول

 ال احلديث هذا يف )أصحايب( كلمة أن عرفنا ،...)أصحايب تسبوا ال( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب
 املخاطب أن بداللة احتمال، أضيق على منهم السابقني أو احتمال أوسع على واألنصار املهاجرين إال تعين

 ( احلديبية بعد ما إىل إسالمه تأخر ألنه ))139F١٣٧( العامة الصحبة أصحاب من صحايب( يدالول بن خالد وهو
 األوىل، بطريق )النبوي األمر( يف يدخل احلديث يف الوليد بن وخالد ،)أيضاً كالم إسالمه دوافع ويف

 فال ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" الرسول مع الذين أي )معه الذين( على تثين آية وجدنا إذا وكذلك

                                                           
 .أي  حسب املفهوم الشائع للصحبة وهو مفهوم خاطئ من حيث اإلطالق الشرعي )١٣٧(



 
 
 

 

١٢٦ 

 ،)واألنصار املهاجرين( على الصحبة تقتصر اليت األخرى، اآليات بداللة الشرعية، الصحبة إىل إال تنصرف
 .بعضاً بعضه يفسر والقرآن ،)واألنصار املهاجرين(بـ مفسرة جمملة كلمة )معه الذين( كلمة أن يعىن وهذا

 عنها تعبريام لكن والالحقني، سابقنيال العلماء من كثري سبقين قد نعم، :فاجلواب أحد سبقين هل وأما

 يسميها من ومنهم اخلاصة صحبة يسميها من ومنهم املخصوصة الصحبة يسميها من فمنهم األلفاظ خمتلفة

 مجهور لعل بل ذلك، وحنو )الصحابة علية( اأصحا على يطلق من ومنهم واألنصار املهاجرين صحبة

 والعقلية النقلية أدلتهم لقوة لكفى؛ القليل إال هؤالء من نامع يكن مل ولو التعريف، هذا على األصوليني

 سبقين قد بأنه للتاريخ أسجل أنين كما فقط، اللغوي الوضع على املعتمدين خمالفيهم أدلة وضعف والعرفية،

(الشرعية الصحبة مصطلح إلطالق املعاصرين الباحثني بعض
140F

 يلتزم أن أحد من أطلب فال ذلك ومع ،)١٣٨

 أنـزله من على إال الثناء هذا ينـزل أال الصحابة على أثىن إن عليه لكن ،)الشرعية الصحبة( اإلطالق ذا

 أصحاب فضل يف اخلاصة واألحاديث اآليات ينـزل أن أما فقط، واألنصار املهاجرين من عليه ورسوله اهللا

 وخصومات منازعات لنا سبب الذي العلمي اخللل بداية فهذا بعدهم؛ من أو الطلقاء على مثالً الرضوان

 .اخللط هذا إىل ترجع

 : مث أقول للمحتجني باألسبقية

 !من سبقكم إىل اعتبار اآليات الكرمية اليت وردت يف حق املهاجرين واألنصار نازلة فيمن بعدهم؟: أوالً
 بل نازلة يف كل ظامل ممن أدخلتموه يف الصحبة؟

ضوع أدلته وبراهينه، فينطلق النقد على تلك ال يشترط أن يسبق يف املوضوع أحد ما دام للمو: ثانياً
ليست دليالً، فقد أطلق املتأخرون !) من سبقك؟(الرباهني واألدلة، وال ينطلق على غري ذلك، وكلمة 

هل سبقكم أحد إىل هذه (ألفاظاً أو مصطلحات مل تكن موجودة فيهم وال قبلهم، ومل يقل هلم أحد 
صطلح نفسه، وأصول الفقه، واخلاص والعام، واملطلق واملقيد، ، مثل التفسري، والتجويد، وامل)التسمية؟

وال " صلى اهللا عليه وآله وسلم"والعقيدة، وحنو ذلك من األلفاظ اليت مل تكن موجودة يف عهد النيب 

                                                           
هي رسالة دكتوراه، وقد تعجبت من توصل املؤلفة للنتيجة و) أصحاب حممد(عند االنتهاء من هذه املادة وصلين كتاب للدكتورة حياة عمامو بعنوان  )١٣٨(

ا أجزم أن أي باحث نفسها تقريباً اليت توصلت إليها، ألن الطريقة املتبعة كانت واحدة من حيث تقدمي القرآن ومفهوم الصحبة فيه مث السنة مث العلماء، وأن
منطلقاً من تعريف ابن الصالح أو ابن حجر مث يفسر نصوص القرآن والسنة على ضوئه  يبحث الصحبة يف القرآن الكرمي سيضطر للنتيجة نفسها، أما من يبدأ

بل إن تقدمي تعريف ابن حجر على املفهوم القرآين للصحابة فيه استهانة بالقرآن الكرمي ألنه يشعر بأن القرآن ليس إال مصدراً ثانوياً ! فلن يفيده البحث شيئاً
عاريف وهذا خيالف احترام القرآن والسنة بل وفعل السلف الصاحل الذين كانوا يستدلون بالقرآن الكرمي يف معرفة الصحابة هامشياً ال جنده إال يف هوامش الت

 ). راجع أثر سعد بن أيب وقاص وحنوه(الذين أثىن اهللا عليهم ورسوله 



 
 
 

 

١٢٧ 

القرن األول، فالشافعي سبق إىل اصطالحات كثرية استنبطها من النصوص الشرعية وكذلك 
 .من العلماء كأيب حنيفة ومالك وغريهماملصطلحات اليت استحدثها غريه 

من سبقك؟؛ ألن السؤال الثاين غري علمي : إذن فاألوىل أن نسأل ما دليلك؟ ما برهانك؟ بدالً من سؤال
وإمنا يسأله املثبطون والعاجزون أما السؤال األول فسؤال شرعي، ومثلما هناك صحبة شرعية وصحبة 

ويظهر أننا نبتعد عن االلتزام . ال تستند على دليل علمي!! عامة فهناك أسئلة هلا شرعية وأسئلة عامة
 .بالشرع حىت يف األسئلة

 استقر الذي اإلمجاع، خالف )واألنصار املهاجرين( بـ للصحبة تقييدك إن :يقال قد : اعتراض  -٣

 سالماإل على ومات به مؤمناً( "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لقي من كل اعتبار من احملدثون، عليه

 ).صحايب فهو

املسألة ليس فيها إمجاع وال استقرار رأي، ومن عرف معىن اإلمجاع وشروط حصوله، لن جيرؤ : أقول
 .علمياً أن يقول هذا، هذا أمر

 يف اختلفوا وقد شرعية، حجة إمجاعهم يعد ال -جيمعوا مل أم رغم -وحدهم فاحملدثون :الثاين األمر أما
 بن وعلي الفارسي سلمان خمالفة مع احملدثني إمجاع يصح فكيف الصحايب، فوتعري الصحبة، معىن حتديد

 مالك بن وأنس اخلدري سعيد وأيب اهللا عبد بن وجابر واملقداد ذر وأيب الصامت بن وعبادة طالب أيب

 بن ومعاوية احلجاج بن وشعبة املسيب بن سعيد و البصري واحلسن عباس وابن عمر وابن وعمر وعائشة

 بعض عن فضالً وغريهم داود وأيب زرعة وأيب الرب عبد وابن معني بن وحيىي حامت وأيب األحول وعاصم قرة

 وال الصحبة الثبات كافياً اللقيا جمرد وال الرؤية جمرد يعتربون ال هؤالء فكل أقواهلم؟ نقلنا الذين الصحابة

 كما هذا على املتقدمون ءالعلما كان بل احلديث أهل وكبار الصحابة كبار من كلهم وهؤالء ،الفضيلة

 أكثر تركه أن إىل الزمان تقادم مع تضاءل واألنصار املهاجرين على الصحبة قصر ولكن الرب، عبد ابن ذكر

 للسبب التوسع؛ هذا يف معذورون فهم اإلسناد، اتصال على تركيزهم وهو ظاهر، لسبب احلديث أهل

 الرأي هذا يرى من بعض أن رأينا وقد ،"وسلم وآله هعلي اهللا صلى" النيب أحاديث نقل يف بوظيفتهم املتعلق

 لنا ينقلون احلديث أهل فتجد احلنابلة غلو وال املعاصرين، غلو يغلون ال فهم الصحابة بعض يف يطعن قد

 واحلكم، عقبة، بن والوليد عمار، وقاتل زهري، بن كحرقوص بالصحبة وصف من بعض ذم يف األحاديث

 هؤالء أمثال جتريح عدم )الصحابة عدالة( من يفهمون وال هؤالء، سرية مونيذ وجتدهم وحنوهم، ومعاوية،



 
 
 

 

١٢٨ 

 وصف من كل يعدلون وال ذمهم، يف الواردة األحاديث يردوا مل كما املعاصرين، بعض يفعل كما

 بعضهم وجند ،)!استقامة له تكن ومل صحبة له كانت( :أرطأة أيب بن بسر عن يقول بعضهم فتجد بالصحبة

 والقائد الراكب اهللا لعن( حديث وأخيه ومعاوية سفيان أيب ذم يف وأوردوا )الفاسق( وليدال على يطلق

 وحنوها، )أمية بين من رجل سنيت يغري من أول( وحديث )الباغية الفئة( حديث خاصة معاوية ويف )والسائق

 غالة أما السرية، حيسن مل مث بالصحبة وصف من بعض ذم من ذكرناه ما مع تتفق كثرية أقوال وهلم

 فرقة إم التابعني، وال الصحابة مذهب وال األصوليني، مذهب وال احملدثني، مذهب على  فليسوا املعاصرين

 وابن الرباري أمثال احلنابلة غالة بعض إال يعتقدون فيما سلف هلم وليس والسنة، بالسلفية متسمية أموية

 هم هؤالء وسلف والشيعة، املعتزلة مع باخلصومة يناملتأثرو بالنصب املتلبسني من وغريهم حامد وابن بطة

 فهم  بدر، أهل ألجل ال الطلقاء ألجل وفضلها الصحبة تعريف يف بالغوا الذين والبصرة الشام نواصب

 يف سيئ أثر هلم كان الذين ،فقط واألعراب واملؤلفة الطلقاء جمرمي واملتكلف املفتعل احلماس ذا حيمون
 اخلالف وليس إلينا، املنقولة األحاديث يف كثرياً يؤثر ال واألنصار املهاجرين على بةالصح قصر إن مث األمة،

(األمر هذا تأمل ملن تابعيهم أو التابعني بعض يف اخلالف من احلديث على بالضرر أوىل هؤالء بعض يف
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١٣٩(، 
 معاوية يف شككامل من احلديث على أثراً أعظم سيكون مثالً اجلعفي جابر معاصره أو الزهري يف واملشكك

 وجابر األعور احلارث مثل بتضعيف احلديث من يفوتنا ما ألن وأمثاهلم، شعبة بن واملغرية العاص بن وعمرو

 وأوثق حديثاً أكثر األعور مثل التابعني ألن العاص، بن وعمرو معاوية بتضعيف يفوتنا مما بكثري أكثر اجلعفي

 .هؤالء سائر من رواية

ال بأس به من علماء احلديث الذين يذهبون خالف ما ذكر املعترض، وميكن  مث قد سبق أن ذكرت عدداً
 :فيه نظر من أكثر من وجه) مما استقر عليه احملدثون(والذي أمساه املعترض ، مراجعة ذلك فيما سبق

هذا على التسليم بأن  هل يعد هذا اإلمجاع إمجاعاً أم ال؟هل اإلمجاع املسبوق خبالف : الوجه األول
، مع أم مل جيمعوا وهذا معاصره ابن الوزير على تعريف احلافظ ابن حجر) أمجعوا(أخرين استقروا املت

يذم ظلمة بين أمية، وليس اعتذار ابن حجر عن الظاملني بأوىل من ذم ابن الوزير هلم إال بدليل والدليل 
( ان اململوكي الشرعي مع ابن الوزير ال مع ابن حجر، إضافة إىل أن ابن حجر كان حتت السلط

                                                           
من الضرر الذي يلحق األحاديث عند االختالف يف عدالة رجل  مبعىن أن الضرر الذي يلحق األحاديث عند اخلالف يف عدالة احلارث األعور مثال أكثر )١٣٩(

احلارث مثل بسر بن أىب أرطأة، فاحلارث روى أحاديث كثرية وبسر مل يرو إال حديثني فقط، فإذا كان احلارث ثقة فات مضعفه حديثٌ كثري وإن كان 
أما االختالف يف بسر فأقل من هذا، فإن فات خري برد أحاديثه فلن يكون ". سلمصلى اهللا عليه وآله و"ضعيفا فقد قبل موثقه شرا كثرياً وكذبا على الرسول 

 ..وعدم الرباءة منهاكثرياً وإن حصل شر بقبوهلا فليس شرا كثرياً، ألما حديثان فقط، لكن الشر يأيت من اختاذه قدوة وأسوة أو املبالغة يف تربير أعماله 



 
 
 

 

١٢٩ 

بينما ابن الوزير كان ) العباسيني واألمويني ووالة عثمانو  والعثمانينيواملماليك نواصب كاأليوبيني
شنع على بعض رموزه ومشاخيه ودافع عن أهل احلديث لدرجة أن تطبع  خماصماً للمذهب الزيدي وقد

 . راف السلفية والزيدية فيكون قوله أوىلفهو خارج من التقليد باعت! كتبه الرئاسة العامة لإلفتاء باململكة

أم  ؟وحتريره وسربه  واستقصائه هل قام أحد باستعراض مذاهب املتأخرين يف هذا املوضوع: الوجه الثاين
وملاذا نرى بعض الكتابات من بعض  أن هؤالء يتابعون مشاخيهم على اخلبط باإلمجاعات خبط عشواء؟

 .إليه املعترضاحملدثني املعاصرين ليست على ما ذهب 

 ذلك يف همخالف لو حىت إمجاعاً يعد - صحته افتراض على – احملدثون عليه استقر ما هل :الثالث الوجه

 فهذا !اإلجابة؟ أمة كل إمجاع من بد ال أم معترباً إمجاعاً يعد السنة أهل عليه أمجع ما هل بل !األصوليون؟

(منفصل لبحث حيتاج سؤال
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١٤٠(. 

 مل البحث هذا كاتب لكون عليها اإلجابة البحث هذا حيتمل وال فيها، بت ىلإ حباجة األسئلة هذه كل
 إخواين أدعو وأنا منه، حذر الذي احملظور يف فيقع يعلم ال مبا يتكلم أن يريد وال عنه، يرضى حبثاً يبحثها

 .العلم يف بالقصور االعتراف يف التواضع مع األقل، على ذلك حماولة أو فقط، املنصف للبحث

 صحبة( العامة والصحبة ،)اخلاصة( الشرعية الصحبة مصطلح بني يفرق أن الصحايب، مصطلح يف الصةواخل

 املهاجرين صحبة( الشرعية الصحبة هي عليها والثناء مدحها يف النصوص نـزلت اليت فالصحبة ؛)الكافة

 أيضاً، طبقات صةاخلا والصحبة ،-عليها التأكيد سبق استثناءات على – اخلاصة الصحبة وهي )واألنصار

 يف فتدخل احلديبية بعد ما فترة أما احلديبية، عام ينتهي اخلاصة أو الشرعية للصحبة زمين مدى أوسع لكن
 عيب وال إحسان، بغري أو بإحسان التابعون منهم سواء ،)التابعني( شرعاً أهلها يسمى اليت العامة الصحبة

 ؛"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل على بةالصح أو الصحايب إطالقهم يف احملدثني مجهرة على

                                                           
فيه ) األمة(واحلديث وإن كان فيه كالم من حيث الثبوت لكن ) ال جتتمع أميت على ضاللة: (احلديث املشهور ألن أقوى دليل للذين يرون اإلمجاع هو )١٤٠(

) أميت(أراد من " صلى اهللا عليه وآله وسلم"باختالف مذاهبهم الفقهية والعقدية ومن زعم بأن النيب ) كل املسلمني(ال تعىن بعض األمة وإمنا كل أمة اإلجابة 
لكن  دثني أو أصحاب املذاهب األربعة فقد جازف، بل حىت منظمة املؤمتر اإلسالمي يف عصرنا هذا رغم متثيلها لكل املذاهب الفقهية والعقدية،أا تعىن احمل

هدين، واتهدون إضافة إىل أن اإلمجاع يستلزم اتفاق كل ات. إمجاعها ال يعد إمجاعاً أيضاً؛ ألن كل دولة تبعث من ميثلها حىت لو وجد من هو أعلم منه
جد إمجاع على ذلك؛ أكثر ممن تضمهم هذه املنظمة، فال بد من آلية تنقل لنا اإلمجاع الذي عرفه العلماء، وهذا كله ال يعىن عدم احلكم خبطأ الفرد ما مل يو

أو ألا –لى فالن أو الفرقة الفالنية؛ ألنه خالف ألن أصول االستدالل ال تقتصر يف اإلمجاع فقبله هناك الكتاب والسنة، فالباحث يستطيع أن حيكم باخلطأ ع
ري الكافر نصاً صرحياً يراه الباحث صحيحاً، مبعىن أن األدلة الشرعية من الكتاب والسنة كافية يف احلكم بتخطئة املخطئ أو تبديع املبتدع أو تكف  -خالفت

يكن مستحيال يف كثري من املوضوعات املختلف فيها، وهذا أيضاً ال يعىن االنسياق ألن اإلمجاع صعب التحقيق إن مل ) إمجاع يف املسألة(وليست حباجة إىل 
فتجد أحدهم يدعى اإلمجاع !) وما أكثرهم يف عصرنا هذا؟(وراء املدعني لإلمجاع الذين يستعجلون يف إطالقه ويتجاوزون بإطالقه حدود األدب العلمي 

 !.ف ذلكعلى مسألة كذا ولو سألته عن تعريف اإلمجاع ملا عر



 
 
 

 

١٣٠ 

 االتصال جوانب ومعرفة اإلسناد دراسة على تعتمد اليت احلديثية وظيفتهم مع يتناسب اإلطالق هذا ألن

 الفضل له )الشرعي التعريف حيث من التابعون( عامة صحبة الصحايب أن منهم زعم ومن فيه، واالنقطاع

 مرت اليت باألدلة قوله عليه ويرد143F١٤١ أخطأ فقد والسنة القرآن يف املبثوث الفضل ذلك الصحابة يف الوارد

 .اجتهاد حمل فاملوضوع وإال اقتنع فإن ا، تعلق اليت الشبه على وجياب املبحث هذا يف معنا

 أدلة من يرى أن اهلجرة مل تنقطع إال يوم فتح مكة واجلواب عليها 
، وهي من مث جنيب عليها الختصار  يوم فتح مكة سنوردهاهناك أدلة على أن اهلجرة مل تنقطع إال

 :مجلة االعتراضات اليت ميكن لآلخرين أن يبدوها ومن حقهم ذلك
 :الدليل األول

...) هِنيا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه أَعلَم بِإِميانِ(قوله تعاىل  
 .اآلية

وهذه اآلية من سورة املمتحنة نـزلت بعد احلديبية يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط اليت هاجرت 
قبل فتح مكة وبعد احلديبية وقد أطلق اهللا على املهاجرات بعد احلديبية اسم اهلجرة، وهذا دليل على أن 

 .اهلجرة مل تنقطع إال بفتح مكة
 :الدليل الثاين

يب موسى األشعري يف قصة ختاصم عمر بن اخلطاب وأمساء بنت عميس وقول عمر هلا حديث أ 
سبقناكم باهلجرة فنحن أحق برسول اهللا منكم، فغضبت : نعم، قال: آحلبشة هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت(

كال واهللا، كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  وآله وسلم  يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا : وقالت
(دار البعداء البغضاء باحلبشةيف 
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مث ذكر ، وذلك يف اهللا ويف رسول اهللا  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  )١٤٢

                                                           
بة وهذا ال يعين أنه ال ميكن للتابعي أن يكون أفضل من الصحايب، بلى قد يكون بعض التابعني بل بعض من دوم يف الزمن أفضل من بعض الصحا ١٤١

لك األحاديث يف فضل ، فليس كل األولني من السابقني وال كل األولني من أصحاب اليمني، وكذ)ثلة من األولني وقليل من اآلخرين( وعلى ذلك أدلة منها 
 -حمقق . جممع الزوائد ومنبع الفوائد (بعض املتأخرين على أكثر الصحابة مشهور يف األحاديث مثل حديث عتبة بن غزوان وأنس بن مالك وغريهم ففي 

الصرب للمتمسك فيهن يومئذ مبثل ما من ورائكم أيام : "أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -وكان من الصحابة  -عن عتيبة بن غزوان ) ٢٢٣ص /  ٧ج (
رواه   -ثالث مرات أو أربع  -" بل منكم: "يا نيب اهللا أومنهم؟ قال: قالوا". بل منكم: "يا نيب اهللا أومنهم؟ قال: قالوا". أنتم عليه له كأجر مخسني منكم

اهـ  ويشهد له حديث أنس بن مالك الذي ) ق وفيهما خالفالطرباين يف الكبري واألوسط عن شيخه بكر بن سهل عن عبد اهللا بن يوسف وكالمها قد وث
يأيت على الناس « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس بن مالك ، قال ):  ٣٤ص /  ١ج ( -رواه ابن بطة احلنبلي يف اإلبانة الكربى البن بطة  

اهـ والعجب ممن يظن أن معاوية وأمثاله كبسر وأيب األعور وأيب الغادية »  زمان الصابر منهم على دينه له أجر مخسني منكم حىت أعادها ثالث مرات
بل العجب ممن يفضلهم على اجلهم بن صفوان واجلعد بن درهم وواصل بن عطاء، فهؤالء الذين ! أفضل من احلسن البصري وسعيد بن املسيب وأمثاهلم

 .املعاصي معياراً لقياس الفضليوصمون بالبدعة أفضل من هؤالء بال شك عند من جيعل الطاعات و
 ).مع الفتح ٧/٤٥٣( قصة هجرة أم كلثوم بعد احلديبية ونـزول اآلية تستثين النساء من بنود صلح احلديبية يف صحيح البخاري )١٤٢(



 
 
 

 

١٣١ 

أبو موسى أا ذكرت للنيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ما قال عمر فقال النيب  صلى اهللا عليه  وآله 
 .)145F١٤٣()فينة هجرتانليس بأحق يب منكم، وله وألصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل الس: (وسلم  
هجرتني هجرم  ة احلبشةجعل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ملهاجر وعلى هذا احلديث فقد: أقول

إىل احلبشة مث هجرم إىل املدينة، ومعلوم أم مل يهاجروا إىل املدينة إال أيام خيرب ووصل جعفر وأصحابه 
 .إىل خيرب عند االنتهاء من الفتح

 :الدليل الثالث
يا عمرو (وفيها قول النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم   -يف قصة إسالمه–حديث عمرو بن العاص  

، وكان قد قدم على رسول النيب )146F١٤٤()بايع فإن اإلسالم جيب ما كان قبله وإن اهلجرة جتب ما كان قبلها
 .صلى اهللا عليه  وآله وسلم  بعد عمرة القضاء وقبل فتح مكة بأشهر

(ة أدلة يف أن اهلجرة مل تنقطع بفتح احلديبية وإمنا انقطعت بفتح مكةفهذه أقوى ثالث
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١٤٥(. 
 :اجلواب على هذه األدلة

 :ميكن اجلواب على األدلة السابقة باآليت
 :اجلواب على الدليل األول

أنه خاص بالنساء واملؤمنات املهاجرات فاهللا قد استثناهن لضعفهن فإذا كان القرآن الكرمي قد   
شروط صلح احلديبية فمن باب أوىل أن يستثنني يف وقوع اسم اهلجرة الشرعية على املرأة  استثناهن من

 .املؤمنة اليت تترك وطنها واجر إىل املدينة
 : أما اجلواب على الدليل الثاين

كان بإذن إما أنه  فمهاجرة احلبشة هلم هجرة املدينة رغم تأخرهم إىل خيرب ألن بقاءهم يف احلبشة 
احلرب القائمة بني النيب صلى اهللا عليه  وآله  وهذا هو األرجح، وإما أناهللا عليه  وآله وسلم  النيب صلى
فكانت املنافذ كمنفذ جدة وغريه من املنافذ وكفار قريش منعتهم من العودة يف أول اهلجرة، وسلم  

ود والزبري ولكن هذا ضعيف ألن بعض الصحابة عاد كابن مسع( الساحلية حتت سيطرة قريش وحلفائها

                                                           
اهللا عن أيب  كالمها من طريق أيب أسامة عن بريد بن عبد) ٢/١٦٩(ومسلم يف صحيحه ) مع الفتح ٧/٤٨٤(احلديث يف البخاري يف صحيحه  )١٤٣(

وأبو بردة بن أيب موسى غري ثقة وإن كان من رجال مسلم، فقد كان سيء السرية ومن شهود الزور على ( بردة بن أيب موسى عن أبيه موسى األشعري 
 ) .حجر بن عدي، ويل يف أيب بردة حبث خاص وهو غري موثوق، ومعظم أوالد أيب موسى األشعري ضعفاء عند التحقبق

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن أيب إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن راشد موىل حبيب بن ) ٦/٢٣٢(مام أمحد يف املسند رواه اإل )١٤٤(
 ..حدثين عمرو بن العاص: أيب أوس الثقفي عن أيب حبيب بن أوس قال

 .ت أدلة سبق اإلجابة عليها يف العمل نفسه قبل تعقيبامالذين يقتصرون على أقوال أو مظنونا! ولألسف مل يأت ا أحد من املختلفني معي )١٤٥(



 
 
 

 

١٣٢ 

 .)وغريهم
معذورون كسائر املعذورين أو املتخلفني لسبب من األسباب، مثلما جعل النيب  إذن فالصواب أم

إلذن النيب صلى اهللا عليه  وآله عن بدر من أهل بدر يف السهم  وآله وسلم بعض املتغيبني صلى اهللا عليه 
 إسناد احلديث أبا بردة بن أيب موسى ، إضافة إىل أن يف)148F١٤٦( وسلم  هلم بالبقاء أو ألعذار أخرى

األشعري وكان أبو بردة هذا غري مرضي السرية وإن وثقه بعض احملدثني فقد كان من الشهود لزياد بن 
فقد كان من أعوان الظلمة وقد حذر اهللا عز وجل من !! أبيه على حجر بن عدي بأنه كفر كفرة صلعاء

، فالركون إىل الظلمة من أبلغ اجلرح؛ )ى الَّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم الناروالَ تركَنواْ إِلَ(الركون إىل الظلمة 
وألن والده أبا موسى وقومه األشعريني قد شكك يف هجرم إىل احلبشة أكثر املؤرخني؛ ألم مل 

قد يكون يهاجروا ابتداء وإمنا دفعت الريح سفينتهم لناحية احلبشة وافقوا أصحاب جعفر فقدموا معهم، ف
، أباه وقومه مبنـزلة جعفر وأصحابه للرفع من مكانة قومه األشعريني أبوبردة هذا قد لبس األمر وجعل

مث األرجح يف مسألة أمساء بنت عميس خاصة، أا هاجرت إىل احلبشة مث عادت مع من عاد إىل مكة 
مهاجرة، مث عادت  وهاجرت إىل املدينة وحضرت زفاف فاطمة وعائشة مث حلقت بزوجها يف احلبشة

 )٦٤ص /  ١ج ( -معه، وهلذا التفصيل شبه دليل ذكره العسكري يف األوائل للعسكري 
لقي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : قالوا: أخربنا أبو أمحد عن عبد اهللا عن الفضل عن الواقدي قال

بل حنن : فقالت سبقناكم باهلجرة،: أمساء بنت عميس، وكانت من املهاجرين إىل احلبشة، وقال هلا
لعمري لقد كنا الطرداء، وكنتم أنتم مع رسول اهللا : مث قالت سبقناكم ا مرتني، وشركناكم يف الثالثة،

فهي تتحدث  .يف عشائركم، يطعم جائعكم، ويعلم جاهلكم، ويؤمن خائفكم، فسكت عنها عمر اهـ
 .أا تقول لعمر ما سبقهنا عن هجرات ثالث، ولعلها تعين نفسها فقط فقد خصها عمر بالذم، فك

 :أما اجلواب على الدليل الثالث
فلعلها من باب ) وإن اهلجرة جتب ما كان قبلها(بال زيادة ) اإلسالم جيب ما قبله(فقد روي بلفظ  

إضافة إىل أن احلديث حيتمل سناد ليسوا باملشهورين بالرواية، الرواية باملعىن إضافة إىل أن بعض رجال اإل
، وقد وكانت هجرته هللا ورسوله مبعىن القدوم لإلسالم، فمن هاجر هجرة عامة أو خاصة اهلجرة العامة،

 ، تاب جبت هذه اهلجرة ما قبلها حىت لو كانت هجرة عامة بعد فتح مكة فضالً عن كوا قبل فتح مكة
إىل فتح  وأنه ميكن أن متتد اهلجرة) برزخ(ومع هذه اإلجابات إال أنين ذكرت أن ما بني الفتحني منطقة 

                                                           
 منهم من بعثه  النيب صلىاهللا عليه   وآله وسلم  عيناً للمسلمني كسعيد بن زيد، ومنهم من منعه الكفار من شهود بدر كحذيفة بن اليمان، )١٤٦(

 .ومنهم من كان يقوم على امرأته املريضة كعثمان وهكذا



 
 
 

 

١٣٣ 

لكن الذي يطمئن ، مكة لكن لو صح هذا فليست اهلجرة بعد احلديبية بالشرعية املوجودة قبل احلديبية
إليه قليب وأرجحه من خالل كثرة األدلة وصحتها وداللتها أن اهلجرة بعد احلديبية أصبحت ملغية 

كيف نطلب من القرشي بشروط صلح احلديبية وهذا أبلغ دليل يف انقطاع اهلجرة وخاصة من مكة، إذ 
 !وال نقبل وجوده يف املدينة؟! أن يهاجر مث نرده؟

إذن فاهلجرة الشرعية انقطعت بفتح احلديبية على ما أرجح ومل يستثن من ذلك إال النساء ألن النص 
استثناهن، ومثلما هناك صحبة خاصة وصحبة عامة فهناك هجرة خاصة وهجرة عامة، فاهلجرة اخلاصة 

صة انتهتا بصلح احلديبية، إذ كثر املسلمون بعد صلح احلديبية وبعد أن أمن الناس بعضهم مع الصحبة اخلا
 .اخل.. بعضاً وقلت اخلطورة وأمنت األضرار

 

 

 :املبحث الثالث

 
 طبقات الصحابة والتابعني



 
 
 

 

١٣٤ 

 
 الصحابة طبقات :أوالً

 

ية عدة طبقات يف الفضل إىل صلح احلديب" صلى اهللا عليه وآله وسلم"الصحابة من بداية بعثة النيب 
بلغوا عندي مخس عشرة طبقة مع صعوبة يف التفريق بني بعض وقد واملنـزلة والسبق إىل اإلسالم 

وقد أدمج بعض الطبقات  ،الطبقات وخاصة طبقات املرحلة املكية لغموض كثري من أحداثها وتوارخيها
وليس بالضرورة أن  من هذه احليثية، على أفضلية السابق وهذه الطبقات تدل يف بعض عند تعذر التفريق،

بل قد يفضل املتأخر إسالماً على  ممن أسلم يف السنة الثانية،مطلقاً أفضل  يكون املسلم يف السنة األوىل
عند تساوي الفضائل واخلصائص األخرى يكون مث  املتقدم، لكن كالمنا هذه يراعي األغلبية فقط،

فاملسبوق بسنة غري املسبوق خبمس سنوات  ،ف باختالف املدةالسابق إىل اإلسالم أفضل، مث السبق خيتل
 .وهكذا.. غري املسبوق بعشر 

 

 !الطبقات؟ ملاذا

 واألحداث الثقافة على وآثاره وصريورته ومسريته نفسه التاريخ معرفة أمهها من كثرية، فوائد للطبقات

 وطبقات مراتب إىل لسرية؛ا أحداث حبسب الصحابة تقسيمب  والسري احلديث علماء قام الالحقة،وقد

(الكربى الطبقات يف سعد كابن طبقات مخس إىل الصحابة قسم من فمنهم زمنية،
149F

 جعل من ومنهم ، )١٤٧

 ومنهم ،،)150F١٤٨( احلديث علوم معرفة كتابه يف املستدرك صاحب كاحلاكم طبقة عشرة اثنيت الصحابة طبقات

                                                           
وهذا التقسيم فيه نظر وقصور : أهل بدر مث أصحاب أحد مث أصحاب اخلندق مث مسلمة الفتح مث الصبيان واألطفال، قلت:  ثالًوهي عند ابن سعد م )١٤٧(

اخل؟ وهذا من آثار السياسة األموية اليت دف إىل إلغاء الفترة املكية، ولو استطاعت أللغت ما قبل .. شديد فأين طبقات العهد املكي وأين أصحاب احلديبية
من هذا الباب، أو  فتح مكة، ألن السرية املكية تشكل ضغطاً كبرياً على األسالف الذين حاربوا اإلسالم بكل ما أوتوا من قوة، بل أرى بأن التاريخ باهلجرة

هلجرة فما هي إال فرع عن البعثة، على األقل ليست بريئة من أثر ما لقريش، ألن البعثة أوىل بأن نؤرخ ا، فبدء البعثة تؤرخ التصال السماء باألرض، وأما ا
اليت قد ال تبدو ذات  -، ومثل هذه املسائل )ص(فهي حدث من أحداث السرية النبوية، وليست يف أمهية البعثة وبدء الوحي، وال حىت يف أمهية ميالد النيب 

 . لذبول اإلسالم شيئاً فشيئاً حىت أصبح إسالماً مذهبياً بشرياً ال إهلياًإال أنه بالتدقيق والتدبر نكتشف خلفها كثرياً من األسرار املفسرة   -أمهية من أول نظرة 
أوائل املسلمني مبكة مث مسلمي دار الندوة الذين أسلموا عند إسالم عمر مث مهاجرة احلبشة مث أصحاب بيعة العقبة األوىل مث : طبقات احلاكم هي ) ١٤٨(

أهل بدر مث املهاجرين بني بدر واحلديبية مث أهل الرضوان أصحاب احلديبية مث املهاجرة بني احلديبية وفتح مكة  أصحاب العقبة الثانية مث املهاجرين إىل املدينة مث
يوم الفتح ويف حجة الوداع وهذا التقسيم أيضاً فيه نظر فمهاجرة احلبشة كانوا قبل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مث الطلقاء مث صبيان وأطفال رأوا النيب 

 لندوة مث أين طبقة أصحاب أحد واخلندق؟ فشهداء أحد أفضل ممن شهد الرضوان وما بعدها، ومل يشهد ما قبلها من األحداث، إضافة إىل إمهالمسلمي دار ا
 .كثري من الطبقات املهمة، ولكن ال مشاحة يف االصطالح؛ إمنا املشاحة يف تقدمي طبقة على سابقتها أو إمهال طبقات مشهورة
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 ،)151F١٤٩( الدين أصول كتابه يف بغداديال القاهر كعبد طبقة عشرة سبع إىل الصحابة طبقات أوصل من
 ا إذ تارخيية، فوائد فيها وإمنا أخرى، على بطبقة التفاخر أو العلمي الفضول باب من ليس والتقسيمات

 الناحية من سواًء الفوائد من ذلك وغري اإلخفاق، وعوامل االنتصار أسباب والالحق، السابق نعرف

 مواطن نعرف الطبقات مبعرفة و ل،التفاض معايري من الطبقات ونلك إضافة احلديثية، الرواية أو التارخيية

 دخل ومن )اجلملة يف ( الصادقني صحاباأل بني الفرق نعرف وا - الترجيح عند وخاصة  – االقتداء

 ومعرفة بإحسان، يتبعهم مل أو بإحسان اتبعهم من سواء التابعني ومعرفة وفضلهم، لسمعتهم وأساء فيهم

 واليت الباب ذا اخلاصة العلوم من ذلك إىل وما عدمه، من احمليطة بالبيئة تأثره ومدى فسهن الصحايب طبيعة

 على املسلم العقل أربكت اليت اخلاطئة املفاهيم من كثري إىل ذا اجلهل وأدى املفاهيم، من بكثري عالقة هلا

 أساءت اليت التناقضات لكت اإلسالمي التراث داخل تناقضات وسببت األخالقي اجلانب وهزت التاريخ مر

 األمور من كثري طبيعة لتحدد النظر نعيد أن املهم من كان فلذلك نفسه، اإلسالم وإىل الشرعية النصوص إىل

 مفهوم منها وكان التارخيي، والواقع الشرعية النصوص ضوء يف لنحاكمها الشائعة واملفاهيم واملصطلحات

 .الصحابة ا مر اليت واألحوال الطبقات بدقة عرفنا إذا إال املفهوم هذا نفهم لن )والصحابة الصحبة(

 أمهلوا قد السلفية أكثر بل الناس من كثرياً أن إىل إضافة السابقة األسباب لوال التقسيم ذا لنقوم نكن ومل

 اخلاص الشرعي املعىن ينـزل بدءوا مث السابقني، من مثانية أو بسبعة خلطهم مع بالطلقاء واهتموا السابقني

 الشرعية املفاهيم وإبراز األول، نصابه إىل األمر إعادة من بد ال أنه رأينا فعندئذ العام اللغوي املعىن قالب يف

 وخنلط الناس  على نلبس ال حىت الشرعية، النصوص يف عليها املثىن الصحبة ملعىن التارخيي بالواقع املدعمة

 علماً اإلسالمي الفكر على السيئ األثر هلم كان الذين واألعراب بالطلقاء واألنصار املهاجرين من السابقني

 القرآن نصوص من وتقييمه فيه والتفصيل األول اجليل لتاريخ جدية قراءة يف ولنسهم ..وعدالة وسياسةً

 تناول عند الناس من لكثري حصل الذي واخللط التعميم عن البعد مع والواقع؛ النبوية السنة ونصوص الكرمي

 .ولاأل القرن سرية

وهم أقلية داخل اتمع يف عهد النبوة،  الصحبة الشرعية هم املهاجرون واألنصار  أصحابفالصحابة  
من يف حكمهم كنساء املهاجرين واألنصار الاليت شاركنهم يف قدم اإلسالم مع اهلجرة أو يدخل فيهم و

                                                           
 مث الثانية العقبة أصحاب مث األوىل العقبة أصحاب مث احلبشة إىل اهلجرة أصحاب مث عمر إسالم عند املسلمون مث اإلسالم إىل السابقون :هي يالبغداد طبقات )١٤٩(

 مث مكة فتح وبني احلديبية بني املهاجرون مث احلديبية أصحاب مث واحلديبية اخلندق بني املهاجرون مث )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب مع املدينة إىل املهاجرون
 :قلت / .وحنوه الوداع حجة عام إليه محلوا صبيان مث )وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول أدركوا صبيان مث أفواجاً اهللا دين يف الداخلون مث مكة فتح مسلمي

 النيب وفاة إىل احلديبية فتح بعد من استمروا ألم ضبطهم ميكن ال واجاًأف اهللا دين يف الداخلون مث وطبقته عمر قبل أسلموا احلبشة فمهاجرة نظر فيه التقسيم وهذا

 .الرؤية أصحاب عند حىت صحابة يعدون ال )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب إىل محلوا الذين األطفال مث )وسلم وآله عليه اهللا صلى(



 
 
 

 

١٣٦ 

كيني أو الشهداء مبكة مثل النصرة وموايل املهاجرين واألنصار وحلفائهم املؤمنني واملستضعفني من امل
وكذلك  واحلارث بن أيب أهالة،  )ومها والدا عمار بن ياسر( بنت خياط ياسر العنسي وزوجته مسية

من ثبت دخوله يف هؤالء بنص أو استثناء، كذلك ، وفلهم فضل السبق واهلجرة األوىل مهاجرة احلبشة
(وحنو ذلك

152F

 مع الصحايب العام، هؤالء األقليةمن ات% ٥وكل هؤالء أقلية ال تتجاوز الــ  )١٥٠
يدرك ذلك من تأمل النصوص وسياقاا وزمنها  مبعناها الشرعي) الصحبة(املستحقون للفظ هم وحدهم 
 .وظروفها

أيضاً ليسوا على طبقة واحدة وال مرتبة واحدة، لكن  ومن يف حكمهم) املهاجرون واألنصار(وهؤالء  
أهل بدر، أهل أحد، أهل ( لعام يشملهم كمجموعات احلد األدىن من الرضا العام والثناء ا

طبقات كثرية متفاوتة؛ فاملهاجرون هم ) الصحابة الشرعيون(إذن فهؤالء  وليس كأفراد،) اخل..الرضوان
ومنهم مهاجرة  ،وهناك مسلمو دار األرقم ،مثالً طبقات من حيث قدم اإلسالم فهنالك أوائل املسلمني

ويدخل فيهم هنا أوائل األنصار (  مث مسلمو فترة العرض على القبائل ،عةمث مسلمو فترة املقاط ،احلبشة
بقية اخل، مث يشتركون مع األنصار يف .. ،)يف بيعة العقبتني، فهم من مسلمي فترة العرض على القبائل

هم هؤالء و …ورضواين بية فيقال فالن بدري وأحديكبدر وأحد واخلندق واحلدي الطبقات واملشاهد
وقد شارك بعض األنصار إخوام املهاجرين يف شرعية املمدوحة يف الكتاب والسنة، صحبة الالصحابة ال

 هم الذين األنصار وطبقات املهاجرين طبقات فإن ولذلك، أواخر طبقات العهد املكي كما سيأيت

 ٢٠ حنو ( رةاهلج من السادسة السنة يف احلديبية صلح إىل مبكة النبوية الدعوة يف يوم أول من تبدأ الصحابة؛

 الثالث  يف بينما التقديرات، أكرب يف آالف اخلمسة يتجاوزون ال الطويلة الفترة هذه يف وهؤالء ،)عاماً

 عن وإمنا إميان، عن معظمها يكن مل النسبة فهذه )!ألف ١٢٠( إىل العدد ارتفع النبوة من األخرية السنوات

 مسعوا وقد ظهرانيهم بني )ص( النيب كان الذين مكة أهل سيما ال قلوم، يف اإلميان يدخل وملا استسالم،

 حىت ليؤمنوا يكونوا مل فهؤالء وعصبيام، أهواؤهم واستحكمت عاماً، عشر ثالثة ملدة والرباهني احلجج

 مث عمد، وأعرضوا قصد عن استكربوا ألم جهنم، طريق إال طريقاً اهللا يهديهم ولن األليم، العذاب يروا
 جنحوا وقد الدين، حلرب وسيلة الدين تتخذ خمتلفة بأساليب اإلسالم حماربة يف الكرة ليعيدوا استسلموا

 وأهله والتعصب وأهلها واألثرة وأهله الظلم عن يدافع قياسهم على إسالماً وفصلوا باهراً، جناحاً

                                                           
وسيكون بصحبة هذه النظرية قريباً إن شاء اهللا ليكون التطبيق جماوراً للنظرية ) معجم الصحابة(قمت بترمجة أفراد هذه الطبقة كلهم يف كتاب بعنوان  )١٥٠(

هكذا قلت يف الطبعة األوىل ومل يكتمل ( وال ريب أن هذه ستبقى حماولة حتتاج للنقد واإلضافة وهذا ما سأقوم به يف املستقبل، بني وقت وآخر، إن شاء اهللا 
 ).سر اهللا يل إمتامهي.. إىل اآلن صرفتين عنه أحباث أخرى،  



 
 
 

 

١٣٧ 

 ضاللةوال بالبدعة الصاحلني وصف يف املصنفات وصنفوا وأهلها، واالستقامة وأهله العدل يف ويشكك...

 وحظوظ الشيطان مبساعدة فاستطاعوا واملال، السيف ذلك وصاحب والصحبة، باجلهاد الظاملني ووصف

 خيافه من اهللا ليعلم احلق، أهل مع متعادلني أو ظاهرين يستمروا أن والتمحيص؛ االبتالء وحكمة النفوس

 من والعالنية السر يف يطيعهم من وليعلم  عام، رأي وال سلطة وال مذهباً معه يعبد ال وحده، ويعبده بالغيب

 اخلصائص من وغريها !والعدوان باإلمث واملتواصون الصاحلني وقتلة احلقوق وأعداء الرساالت معاندي

 على النية عقد قد كرمي، شيطان قلب يف كرمي نيب بوجه املقبل التيار هذا يف اليوم نراها اليت الكبرية واملزايا

153Fاألرض يف األلوهية مهمة تويل

١٥١. 

 :املكي العهد يف الصحابة طبقات

 من للسابقني كانت ولذلك عاماً عشر اثين بنحو األنصار أوائلَ اإلسالم إىل املهاجرين أوائلُ سبق وقد

 كما املكي، العهد أيام والتمحيص واحملن للبالء لتعرضهم األنصار على وفُضلوا كبرية منـزلة املهاجرين

 املهاجرون وبقى االبتالء أو للتعذيب نتيجة باحلبشة أو مبكة املسلمني بعض ارتد عندما إميانية هلزات تعرضوا

 أهلهم مما وعذاب وذلة ضعف أيام يف اختبار بفترات مروا قد اإلسالم على الثابتون املهاجرون فكان ثابتني،

 الفتنة، ياحل على يؤمن ال ألنه أيضاً اجلملة حيث من والتابعني، الصحابة من غريهم من أفضل ليكونوا

 منهم كثري افتنت مث اآليات ورأوا البحر وخاضوا وسلطته فرعون أمام ثبتوا السالم عليه موسى فأصحاب

 الفتنة، من متنع سابقة هناك فليس  العجل، عبدواو عزمهم ضعف  مث اآليات تلو اآليات يطلبون وأخذوا

 افتنت مث املالئكة ملرتبة وصل حىت اهللا بدع فقد إبليس، سابقة لكانت الفتنة من متنع سابقة هناك كانت ولو

 مث العظيمة اآليات ورأوا وهاجروا قاوموا السالم،  عليه موسى أصحاب وكذلك وعصبية، كرب حلظة يف
 جيوز فال ، هارون يقتلون كادوا حىت وهارون موسى بني وفرقوا وآذوهم أنبيائهم على االعتراض يف تفننوا

 خيتار ال فاهللا جربية، حجة فهذه السالم، عليه موسى أصحاب اختيار سنحي مل اهللا أن :يقول أن ألحد

 املسئولية اهللا حيملون والذين ،)فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء فمن (  املختارون هم الناس إمنا ،أحد صحابة

 ينسبوا أن بلق اهللا وليعرفوا اهللا فليتقوا ،واعتقاداً قوالً حيسنون أم ظنوا وإن لطانالس صناعة من جربية هم

 حبل واهلداية العدل، هو واهللا بينة، واجلادة مشاعة، اهلدايةو عامة، فالدعوة األفعال، من يرضى ال ما إليه

                                                           
الروايات،  وهذه األلوهية اليت ميارسوا هي عكس ألوهية السماء، فهي حتب الظاملني وتشيد م، وتذم الصاحلني وتنتقصهم، وجر القرآن وتقبل على ١٥١

دد عليه، وأبشع اجلرائم أا تنسب هذه املخازي وتكره احلقائق وتشيع األوهام، وحتارب العدالة واحلرية والعقل والتدبر وكل ما أوصى به اهللا يف كتابه وش
 . إىل رضا اهللا وشرعه وإرادته



 
 
 

 

١٣٨ 

154Fالعبد رماه فإن ،العبد بيد وأسفله اهللا بيد أعاله

 أَنفُسهم كَانوا ولَكن ليظْلمهم اللَّه كَانَ وما( اإلله، سحبه ١٥٢

 .])٤٠/عنكبوتال[ يظْلمونَ

 :املكي العهد صحابة تقسيم ضوابط

 ومل والدعوة، والعلم اإلسالم ونصرة واإليثار اإلسالم إىل السبق يف طبقات كانوا املكيون واملهاجرون

 يف اإلسراع هو مراتبهم بيان يف  -األوحد وليس – األوضح الضابط ولعل واحدة، منـزلة يف يكونوا
 وفق هذا أعين اجلملة، حيث من بقليل سبق ولو املتأخر من أفضل اإلسالم إىل السابق فإن اإلسالم، اعتناق

 بن كحمزة إسالمه يتأخر قد بعضهم ألن فرد، كل على إنـزاله يصح وال ،فقط اإلسالم يف األقدمية معيار

 .املتقدمني لبعض يكون ال ما والفضل األثر من له يكون مث اخلطاب بن عمر أو املطلب عبد

 : املكية ةالفتر غموض

 سنجد فلذلك وأزمنته، املكي العهد بأحداث  حييط الذي للغموض املكيني الصحابة طبقات حتديد يصعب

 بعض وجودها يف يشك اجلهرية واملرحلة السرية فاملرحلة السبب، هلذا املكية الطبقات تعيني يف صعوبة

 أيضا خالف فيه املكية السور نـزول أوقات وحتديد فيها خمتلف الوحي فيها انقطع اليت واملدة  املؤرخني

 األحداث واضحة تبدو اليت املدنية املرحلة بعكس  املرويات يف وتناقض تضارب حمل كان ذلك وغري

 حيتاج  املكية الفترة يف الغموض بعض وحل العهدين بني املقارنة وهذه بري،ك حد إىل واألزمنة واملعامل

 .أخرى مناسبة يف اهللا شاء إن به نقوم قد  كامل ملبحث

 نبذة ضرورية عن العهد املكي من السرية
أبرز أحداث الفترة املكية اليت ا نعرف الطبقات كثرية لكنها متداخلة وغري واضحة املعامل ومن أبرز 

 :تلك األحداث واملراحل
له وسلم  واملقصود ا نبوة النيب صلى اهللا عليه  وآ) بدء الوحي(مرحلة بدء النبوة أو  :املرحلة األوىل

قبل أمره بالتبليغ ؛فقد كان بدء الوحي بالرؤيا الصاحلة حنو ستة أشهر مث فترة النبوة بل أمر باإلنذار 
وبدأت بنـزول جربيل عليه يف غار حراء بأوائل سورة العلق فلبث نبياً قبل أن يؤمر بالرسالة مث فتر 

ى ذلك رواية عائشة يف أول صحيح يدل عل(الوحي فترة من الوقت حنو السنة ال ينزل عليه قرآناً 
                                                           

مث اجلوارح اليت عليها مهمة األعمال، ) موطن الضمري( والقلب ) مناط التكليف( رمي العبد حلبل اهلداية يكون بتعطيل احلواس، ويتبعها تعطيل العقل  ١٥٢
أي تفعيل ألي نعمة من نعم احلواس أو العقل أو القلب، ومن أوتاد الكرب وأطنابه تلك العصبيات ومدار الضالالت كلها على الكرب، فهي غطاء عن 

عقله عن النظر  للمذاهب واألقوام والبلدان واألشخاص،  ومن شاء أن يهتدي فال يعطل مسعه عن مساع الرباهني ال، وال بصره عن رؤية اآليات املبصرة، وال
 .   اق واألنفس، وال قلبه عن اإلحساس، فإذا فعل ذلك هطلت شآبيب الرمحة ومدت إليه حبل النجاة فكان من الفائزينوالتدبر يف آيات القرآن واآلق



 
 
 

 

١٣٩ 

فترة (وهذه الفترة مسيت ) مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحي: البخاري يف قصة ورقة بن نوفل
ومل حيددها لنا التاريخ حتديداً دقيقاً فبعضهم جعل الفترة أياماً وبعضهم جعلها شهوراً وآخرون ) الوحي

ا نظر ظاهر؛ ولعل السنة هي األقرب، وهي الفترة بني ويف هذ! كابن إسحاق أوصلها إىل ثالث سنوات 
وبعث ) إقرأ(، ولذلك يذكر بعض العلماء أن النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  نيبء بـ)املدثر(و) إقرأ(

فهم يقصدون هذا املعىن وقد كان بينهما فترة الوحي، ويقول بعضهم عن ورقة بن نوفل ) املدثر(بـ
ومل يدرك ) النبوة(أو أدرك ) الرسالة(ومل يدرك ) النبوة(أو أدرك ) بعثةأدرك النبوة ومل يدرك ال(
؛ فيكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قد لبث حنو العام نبياً مل يؤمر بالتبليغ، وهذه مل ينبه هلا )الدعوة(

(املؤرخون املعاصرون مع وجود هذا التنبيه بقوة يف كتب املتقدمني
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١٥٣(. 
مرحلة األمر بالتبليغ وذلك بعد أن نزلت عليه أوائل سورة املدثر وكذا أوائل  :مث كانت املرحلة الثانية

القلم والضحى، ترفع عنه الشك واحلزن من انقطاع الوحي وتأمره بالتحدث بنعمة الوحي واإلنذار؛ 
علياً مع أن ! فلذلك نبدأ نفهم قول الواقدي أن علياً أسلم بعد نبوة النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  بسنة

بعث (من أوائل املسلمني عند الواقدي وغريه ؛ وذا جنمع بني هذا القول والقول اآلخر بالسند القوي 
أي بعد فترة النبوة وفترة الوحي وبعد قصة خدجية مع ورقة بن ) النيب يوم اإلثنني وأسلم علي يوم الثالثاء

(نوفل املشهورة اليت فتر بعدها الوحي وانقطع
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اإلجابة على ما رواه جابر من أن ، وكذلك ميكن )١٥٤
 .سورة املدثر أول السور نزوالً أي بعد فترة الوحي

فترة الدعوة السرية وقد استمرت على املشهور ثالث سنوات دعا فيها رسول اهللا  : املرحلة الثالثة
سعيد وأيب بكر وخالد بن وزيد بن حارثة  ها كان إسالم خدجية وعليصلى اهللا عليه  وآله وسلم  ، وفي

وأكثر السابقني كالعشرة ومهاجرة احلبشة ومسلمي دار األرقم؛ ويف هذا املعىن أتى حديث عفيف 
الكندي مع العباس يف سبق خدجية وعلي ، وقصة تعبد أصحاب النيب يف شعاب مكة وضرب سعد بن 

 .وغري ذلك…أيب وقاص ألحد الكفار املنكرين عليهم 
ار اخلاص والعام ؛ إنذار األقربني خاصة وإنذار قريش عامة ، فأما مرحلة اجلهر واإلنذ: املرحلة الرابعة

إنذار األقربني فقد جاء يف حديث علي وغريه عندما مجع النيب صلى اهللا عليه وآله سلم وعرض عليهم 
(اإلسالم والنصرة فلم يوافق على ذلك إال علي
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النيب  املشهور يف الصحيح أن أما اإلنذار العام ، ف .)١٥٥

                                                           
 .ميكن على سبيل املثال مراجعة شرح احلافظ ابن حجر لكتاب بدء الوحي أول كتب صحيح البخاري وكذا احلليب يف كتابه السرية احللبية )١٥٣(
 .لوحي هنا هو انقطاع نزول القرآن الكرمي ال انقطاع نزول جربيل كما ذكر ذلك ابن حجر وغريهاملراد بانقطاع ا )١٥٤(
 ).مل يطبع –يف كتب التفسري باملأثور ؛ وهذا احلدث قد مجعت طرقه يف كتاب املوآخاة ) وأنذر عشريتك األقربني(ميكن مراجعة تفسري  )١٥٥(



 
 
 

 

١٤٠ 

تبت يدا أيب (عليه  وآله وسلم  فوق جبل الصفا وإنذاره قريشاً وقول أيب هلب تباً لك ونزول  صلى اهللا
أن الدعوة  العلنية ) املؤاخاة الكربى( ، وهذا املشهور فيه خلل كبري، وقد حققت يف كتايب )هلب وتب

د فوق أيب قيب وال العامة كانت يف األبطح ببطن وادي مكة جبوار البيت ويف أنديتهم وجمالسهم ومل يصع
 .كما جاء يف بعض الروايات املرسلة) أو يصيح( الصفا ومل يهوت 
فترة البالء والتمحيص املكية وجاء فيها هجرة الصحابة إىل احلبشة ومقاطعة قريش  :املرحلة اخلامسة

بة لبين هاشم وموت خدجية وأيب طالب وسوء رد قبيلة ثقيف على دعوة النيب هلم وارتداد بعض الصحا
 .مبكة إما للتعذيب أو للفتنة نتيجة الصدمة من حادثة اإلسراء أو قلة الناصرين وتوايل املصائب

مرحلة االنفراج وجاءت مع بيعيت األنصار يف العقبة األوىل والثانية واستعدادهم  :املرحلة السادسة
 .دولة اإلسالمية باملدينةلنصرة النيب  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ؛ مث كانت اهلجرة بعد ذلك وبناء ال

هذه السمات أو املراحل العامة للفترة املكية، وقد تتداخل بعض هذه املراحل أو تكون غري مطردة يف 
وحيسن بعد هذا العرض العام لألحداث املكية أو الفترات اليت السمة لكن كالمنا هنا حسب الغالب، 

لعهد املكي وسيكون التفصيل يف هذه الطبقات مرت ا الرسالة مبكة أن نستعرض طبقات الصحابة يف ا
أوسع وأدق من العرض العام السابق، ألن هذه الطبقات مقصودة ال األحداث واملراحل، فاألحداث 

 .لتفصيلها مكان آخر ملتصق بالتاريخ ال التراجم والطبقات الصحابية
 استقصاء صحابة العهد املكي

هد املكي لنسهم يف حل كثري من الغموض الذي سنحاول يف هذا املبحث أن نستقصي صحابة الع
يشكو منه بعض الباحثني يف السرية النبوية؛ وهذا االستقصاء هو األول فيما أعلم إذمل يسبق ألحد أن 
أفرد صحابة العهد املكي بكتاب أو مبحث؛ وقد كلفين هذا قراءة الفترة املكية يف كل الكتب املطبوعة 

والتواريخ العامة وهذا استمر فترة ليست بالقصرية، على أية حال؛ من  تقريباً من كتب املغازي والسري
املفيد أن نذكر أنه من قراءة سري وتراجم صحابة العهد املكي ميكن معرفة جوانب من السرية النبوية يف 
ذلك العهد، وهذه احملاولة ممتعة رغم صعوبتها لتناقض كثري من الروايات وتدافعها من حيث الزمن 

ث إضافة لضعف أكثر األسانيد اليت نراجح بينها أو حناول أن نعرف منها مسرية الفترة املكية أو واألحدا
بعض أزمنتها على األقل، ومل أذكر أمساء صحابة العهد املدين لشهرم يف أشهركتب املغازي والسري 

(وألترك التوسع يف ذلك يف معجم الصحابة
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١٥٦(.  
 دينطبقات الصحابة يف العهدين املكي وامل

                                                           
 .الذي سيطبع قريبا إن شاء اهللا )١٥٦(



 
 
 

 

١٤١ 

مرتبة  -فيما بعد –وسنحاول هنا أن حندد طبقات الصحابة مبكة أوالً  مث طبقات الصحابة باملدينة  
ترتيباً زمنياً جديداً؛ حياول جتنب أخطاء التقسيمات السابقة؛ ويكون هذا التقسيم مبنياً على املراحل 

إىل مخس  -حسب الزمن- وأبرز األحداث وسنبدأ بتقسيم الطبقات كلها ومنها طبقات العهد املكي
 :عشرة طبقة على النحو التايل

 ).طبقة أم املؤمنني خدجية وعلي بن أيب طالب(طبقة أوائل املسلمني  -١
 ).طبقة العشرة= وهم املسلمون قبل دخول دار األرقم (طبقة السابقني إىل اإلسالم  -٢
 ).طبقة مهاجرة احلبشة= املرحلة السرية (طبقة مسلمي دار األرقم  -٣
 ).طبقة محزة بن عبد املطلب= املرحلة اجلهرية (لمي دار األرقم طبقة مس -٤
 ).طبقة عمر بن اخلطاب(طبقة مسلمي دار الندوة  -٥
 .طبقة مسلمي فترة املقاطعة -٦
 .طبقة مسلمي فترة العرض على القبائل -٧
 .طبقة أصحاب العقبة األوىل -٨
 .طبقة أصحاب العقبة الثانية -٩

 .طبقة املهاجرين األولني إىل املدينة  -١٠
 .بقة أصحاب القبلتنيط -١١
 .طبقة أهل بدر  -١٢
 .طبقة أصحاب أحد  -١٣
 .طبقة أصحاب اخلندق  -١٤
 .هذه هي طبقات الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية. طبقة أصحاب احلديبية  -١٥

مث تبدأ طبقات التابعني حسب النصوص الشرعية وال نعين التابعني اصطالحاً وإمنا نعين املسلمني من 
صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ، فهؤالء تابعون على ما قدمنا من الدالئل وإن   بعد احلديبية إىل وفاة النيب

جاز تسميتهم صحابة باملعىن العام ؛ وهؤالء التابعون كأصحاب خيرب ومسلمي عمرة القضاء مث مسلمي 
 .اخل.…فتح مكة ومنهم الطلقاء مث مسلمي حنني والطائف مث أصحاب تبوك مث الوفود

 )معجم الصحابة( يف كتاب قادم نسميه  )أصحاب الصحبة الشرعية(بة طبقات الصحا وسنستعرض
معجم التابعني من ( سنتبعه إن شاء اهللا مبعجم آخر بعنوان  من أول البعثة النبوية إىل فتح احلديبية مث نذكر

وهذه فكرة  ،)ص(من عام خيرب إىل وفاة النيب  ونقصد بالصحابة هنا أصحاب الصحبة العامة) الصحابة
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فة وهو يثبت أننا من حيث االستعمال العام نطلق اسم الصحبة باملفهوم املوسع، لكننا ال ننزل فيهم لطي
ة يف حتديد الذين تلك اآليات وأألحاديث اليت نزلت يف غريهم، فال مشاحة يف االصطالح، وإمنا املشاح
ردت أمساء صحابة نزلت فيهم تلك النصوص، على أن لكل قاعدة شواذ، وكنت يف الطبعة األوىل قد س

ايت يف هذه الطبعة أن هذا ال يفيدن إن مل نتبع االسم بترمجة ولو خمتصرة تبني سبب {الفترة املكية، و
صحبته أو سبب إخراجه من الصحبة الشرعية إن أخرجناه، فلهذا آمل أن يعذرين القاريء الكرمي يف 

عن إجنازه حب التدقيق واإلفادة فيه، تأخر إخراج هذا املعجم الذي وعدت به قبل أعوام ولكن صرفتين 
 .أخرى إضافة إىل أعمال علمية

صحابة العهد  –معجم الصحابة ( وطبقات العهد املكي هي إحدى عشرة طبقة ستأيت مفصلة يف 
 .وسيكون اجلزء األول من هذا املعجم  إن شاء اهللا، وقد أجنزت معظمه حبمد اهللا) املكي

 طبقات العهد املدينوأما 
لذلك لن أقوم بسرد أمساء الصحابة  طبقات مشهورة وأمساء املشاركني فيها معلومة غالباً،وهذه ال

البدريني واألحديني وأصحاب بئر معونة وحنوهم، ألن معرفة ذلك ميسور بالرجوع ألبرز كتب السرية 
 .واملغازي؛ فمادم جمموعة، وإمنا حيتاجون لتحقيق؛ لكثرة األوهام يف األمساء

 طبقة أصحاب القبلتني.. نية عشرة من الصحابةالطبقة الثا
وأصحاب القبلتني هم املهاجرون واألنصار قبل معركة بدر والذين أدركوا القبلة األوىل إىل بيت 

فمن وجدنا هذه صفته ومل يكن ) صلى القبلتني(املقدس قبل معركة بدر، وكثرياً ما جند يف التراجم فالن 
ده بدراً فهو من طبقة أصحاب القبلتني، ويدخل فيهم أصحاب من الطبقات السابقة ومل نعرف شهو

الذين آخى بينهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  أول ما دخل املدينة، واملشاركون يف بناء ) املؤاخاة(
 .مسجد قباء واملسجد النبوي

 طبقة أهل بدر: الطبقة الثالثة عشرة من الصحابة
وأمساؤهم معروفة ذكرها أصحاب السري واملغازي : طبقة أهل بدر ،)الثانية يف املرحلة املدنية(وهي 

بينما ذُكر يف البدريني أكثر من هؤالء ) صحابياً ٣١٥(وحيتاج بعضهم لتحقيق ألن عدد البدريني حنو 
بكثري فيحتاج األمر لتحرير وبيان، لكن املعارك األخرى مل حيص فيها الذين شهدوها فعناية أهل السري 

 .تميزة إضافة لقلة الناس يومئذ وشهرم أيضاً يف األحداث اليت سبقتهاببدر كانت م
ولعل أبرز اجلماعات الفرعية اليت هلا حكم أهل بدر الداخلة يف هذه الطبقة من حيث السبق والصحبة 

 :ما يلي



 
 
 

 

١٤٣ 

 املهاجرون واألنصار يومئذ ممن مل يذكر يف الطبقات السابقة
واط وبدر الصغرى وكانت هذه الغزوات قبل بدر ومل حيدث األبواء والعشرية وب: أصحاب غزوات

 .فيها قتال
سرية محزة إىل سيف البحر وسرية سعد بن أيب وقاص إىل اخلرار وسرية عبيدة بن : أصحاب السرايا

 .احلارث بعد غزوة األبواء وسرية عبد اهللا بن جحش إىل خنلة
ه مشاركاً يف أحد هذه األحداث فهو من فكل هؤالء داخلون يف طبقة البدريني، فمن عثرنا على امس

 ).وإن متيز املشاركون يف بدر بفضل خاص(طبقة البدريني 
 طبقة أصحاب أحد: الطبقة الرابعة عشرة من الصحابة

وقد ذكر كثرياً من أمسائهم أهل املغازي والسري : أصحاب أحد): الثالثة يف املرحلة املدنية(وهي 
 يصح شهوده هلا غالباً يدخل يف األحديني، وهناك طبقات فرعية والتراجم ومن ذكر يف أهل بدر ومل

 :تدخل يف هذه الطبقة وهي
 .من أسلم قبل أحد ومل يذكر أنه شهدها

 .من اختلف يف شهوده بدراً اختالفاً قوياً ومل يصح شهوده
وغزوة  غزوة بين سليم بالكدر وغزوة بين قينقاع وغزوة السويق: كل من شارك يف الغزوات التالية 

 .قرقرة الكدر وغزوة ذي أَمر وغزوة حبران
سرية سامل بن عمري لقتل ابن أيب عفك وسرية مقتل كعب بن : كل من شارك يف أحد السرايا 

 .األشرف وسرية القردة
حكمه حكم أصحاب  -سوى البدريني ومن يف حكمهم–فكل من ذكر يف هذه الغزوات والسرايا 

قبل أحد، فمثالً إن وجدت رجالً شهد مقتل كعب األشراف ومل  أحد يف اجلملة ألن هذه األحداث
وإن متيز املشارك يف أحد مبزيد من (يكن بدرياً فيدخل يف حكم األحديني من حيث السبق والفضل 

 ).اختصاص
 طبقة أصحاب اخلندق: الطبقة اخلامسة عشرة من الصحابة

السنة اخلامسة من اهلجرة، وقد مسى أهل وقد كانت اخلندق يف ): الرابعة يف املرحلة املدنية(وهي 
السري واملغازي كثرياً من أمساء الذين شهدوا اخلندق، ويدخل يف هؤالء كل من شارك يف األحداث اليت 

 :قبلها بني أحد واخلندق فيدخل يف هذه الطبقة
بدر غزوة محراء األسد، غزوة بين النضري، غزوة : كل من شارك يف غزوة من الغزوات التالية -
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 ).بين املصطلق(املوعد، غزوة ذات الرقاع، غزوة دومة اجلندل، غزوة املريسيع 
سرية أيب سلمة إىل األعراب حول املدينة، سرية عبد اهللا : كل من شارك يف سرية من السرايا التالية -

 .بن أنيس إىل خالد اهلذيل، سرية عاصم بن ثابت إىل الرجيع، سرية بئر معونة
 -ومل يذكر قبل ذلك يف أهل بدر وأحد وحنوه-ذه الغزوات والسرايا واألحداث فكل من ذكر يف ه

 .فهو من أهل هذه الطبقة، وقد سرد بعض أهل السري شهداء الرجيع وبئر معونة وهم كثري
 طبقة أصحاب احلديبية: الطبقة السادسة عشرة من الصحابة

ادسة من اهلجرة، وغزوة احلديبية هلا شأن وقد حدثت يف السنة الس): اخلامسة يف املرحلة املدنية(وهي 
كبري عند أهل السري واملغازي وقد ذكر أهل املغازي والسري أمساء كثري ممن شهدها وبايع البيعة املعروفة 

شهد بيعة الرضوان، بايع حتت الشجرة، (ببيعة الرضوان، وكثرياً ما يذكر أصحاب التراجم ذلك بقوهلم 
 .وحنو ذلك..) ديبيةكان من أصحاب الشجرة، شهد احل

 :ويدخل يف أصحاب احلديبية من حيث السبق إىل اإلسالم والصحبة الشرعية عدة طبقات فرعية وهي
 .غزوة بين قريظة، وغزوة بين حليان: كل من شارك يف أحد الغزوات اليت بينها وبني غزوة اخلندق -
 :كل من شارك يف أحد السرايا بني اخلندق واحلديبية وهي -

 ).سالم بن أيب احلقيق(بد اهللا بن عتيك لقتل أيب رافع سرية ع
 .سرية حممد بن مسلمة إىل فدك

 .سرية عكاشة بن حمصن إىل الغمر
 .سرية حممد بن سلمة إىل ذي القصة

 .سرية زيد بن حارثة إىل بين سليم
 .سرية زيد بن حارثة أيضاً إىل العيص

 .سرية زيد بن حارثة إىل الطرف
 .إىل جذام من أرض الشامسرية زيد بن حارثة 

 .سرية زيد بن حارثة إىل وادي القرى
 .سرية عبد الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل

 .سرية علي بن أيب طالب إىل بين سعد بن بكر بفدك
 .سرية زيد بن حارثة إىل بين فزارة
 .سرية عبد اهللا بن رواحة إىل خيرب
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 .سرية كرز بن جابر الفهري للعرنيني
 .أمية الضمري لقتل أيب سفيانسرية عمرو بن 

 ).سيف البحر(سرية أيب عبيدة للخبط 
إذن فاموع غزوتان وست عشرة سرية ال بد أن يذكر فيها بعض الصحابة ممن مل يذكروا قبل 

فله حكم أهل احلديبية يف اجلملة، وميتاز  -ممن مل يذكر يف اخلندق وما قبلها–ذلك، فكل من ذكر فيها 
د من االختصاص والفضل، لكن هؤالء أفضل ممن أتى بعدهم مثلما من ذكر قبلهم أهل احلديبية مبزي

 .أفضل منهم من حيث اجلملة ال يشمل هذا كل فرد
وكل من ذكر يف هذه الطبقات االثنيت عشرة من أول اإلسالم إىل صلح احلديبية فهو من أصحاب 

اء على سريهم وجهادهم وإنفاقهم الصحبة الشرعية وهم وحدهم الذين جاءت النصوص الشرعية يف الثن
أما املذكورون بعد ذلك فيدخلون من حيث اجلملة يف الصحبة العامة ال اخلاصة اليت تسمى .. وصربهم

 ).طبقة التابعني(من الناحية الشرعية 
وتبدأ طبقات التابعني سواًء من تبع بإحسان أو من ) الصحبة الشرعية(وهنا تنتهي طبقات الصحابة 

 .سان أو من مل يظهر منه هذا وال هذا وسيأيت التفصيلتبع بغري إح
 أناس مل حيسنوا الصحبة

وهناك أناس صحبوا النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  قبل احلديبية لكنهم أساءوا الصحبة أو تغريوا 
، وبعضهم قد يكون مظلوماً وسنشري إىل ما وبعضهم نافق وبعضهم تذبذب ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء

ألن بعضهم ام بالنفاق رمبا ألنه كان من أنصار علي بن أيب  رف من ذلك أو نشك إن شاء اهللا،نع
طالب فيما بعد، وهذه امللحوظة مل أجد من نبه إليها قبلي، وههذ تشبه تربئة من قاتل علياً من الطلقاء 

عايري أخرى من أدىن نفاق، فالتاريخ ابن السلطات القائمة، اليت أعرضت عن النصوص، ووضعت م
للنفاق، ولذلك سنستغرب كثرياً عندما جند بدريني قد حشرهم هؤالء يف املنافقني، بينما يستبعدون كل 
البعد نفاق من أبغض علياً أو حاربه من الطلقاء واألعراب، ومع ذلك سنورد أمساء املنافقني كما وردت 

ل ممن عرفنا براءته أو شككنا يف اامه، يف كتب احلديث والتراجم والتواريخ السنية، مث نشري إىل القلي
علماً بأن هؤالء املؤرخني واملترمجني قد جتنبوا إيراد القرشيني يف املنافقني إال النادر جداً، وحصروا النفاق 

ومن أبرز  وللواقع التارخيي ) سورة املدثر والعنكبوت( يف األنصار، وهذا أمر خمالف للقرآن الكرمي 
 :أولئك
 ).ام بالنفاق(األنصاري حلارث نبتل بن ا -١
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 ).ام بالنفاق(األنصاري جباد بن عثمان بن عامر  -٣
 ).ام بالنفاق وقد ختلف عن تبوك أيضاً وقيل أنه تاب( األنصاري اجلالس بن سويد بن الصامت -٤
، وقد يكون مظلوماً )ام بالنفاق وكان ممن بىن مسجد الضرار( األنصاري أبو حبيبة بن األزعر  -٥

بدري، ويل فيه ويف آل األزعر حبث خاص، تبني يل براءة كثري منهم، وأن اامهم بالنفاق فهو 
 .ألن هذه العائلة كانت من املخلصني ألهل البيت فيما بعد، واهللا أعلم

جارية بن عمرو بن : ام بالنفاق وامسه عند ابن حبيب( األنصاري جارية بن عامر بن العطاف -٦
 ... استكمل البحث عنه، وأظنه مظلوماً، ومل)جممع

 .وهو مظلوم فيما أرجحه )ام بالنفاق(األنصاري  زيد بن جارية  -٧
ام وقيل إنه بريء وكان إمام مسجد الضرار جعلوه إماماً دون علمه (جممع بن جارية : أخوه  -٨

 .أيضاً فقد يكون مظلوماً )بنيتهم السيئة أو نفاقهم
 .عه زيد بن جارية نفسه، تصحفول )ام بالنفاق(األنصاري يزيد بن جارية  -٩

ام بالنفاق وهو من بىن مسجد الضرار وقد تصحف يف (األنصاري عباد بن حنيف  -١٠
بن حنيف من الصاحلني وشهد أحداً وهذا خطأ فقد كان عثمان ) عثمان بن حنيف(الطربي إىل 

 ).بدري مشهورفهو أخوهم الثالث سهل بن حنيف  واملشاهد، وأما
 ).ابن زياد: ام بالنفاق وعند ابن حبيب( األنصاريبشر بن زيد  -١١
 ).ابن زياد: ام بالنفاق وعند ابن حبيب( األنصاري رافع بن زيد بن التابوت -١٢
 .وهو أخو أوس بن قيظي )ام بالنفاق(األنصاري مربع بن قيظي  -١٣
قد شهد أحداً وبعض املشاهد أراه مظلوماً، فام بالنفاق و( النصاري أوس بن قيظي -١٤

متهم مذهبياً وسياسياً فحسب، وإذا قلنا األخرى،  قي حىت شهد صفني مع علي فلعلهاألخرى وب
أوس بن أوس بن قيس، و: ممن خلط بني العمل الصاحل والفاسد وقد ذكره ابن حبيب باسم فلعله

 ).لعله آخرقيس ال أعرفه، 
 ).ام بالنفاق( األنصاري حاطب بن أمية بن رافع -١٥
 ).ام بالنفاق(ابن عمرو : زيد بن عمر وقيل  -١٦
 ).ام بالنفاق(األنصاري عمرو بن قيس  -١٧
، وهذا غريب، فاملنافقون اعتزلوا يوم ام بالنفاق وقتل يوم أحد(األنصاري قيس ين زيد  -١٨

 ).أحد إال القلة كقزمان، فليحقق
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 ).ذكره ابن حبيب يف املنافقني( األنصاري قيس بن رفاعة -١٩
 .وأظنه متهم سياسياً )فاقام بالن( األنصاري قيس بن عمرو بن سهل -٢٠
(ام بالنفاق وقيل أنه صاحب اجلمل األمحر(اجلد بن قيس األنصاري  -٢١

159F

وقيل أنه تاب  )١٥٧
 ...وقد يكون مظلوماً فليبحث )فاهللا أعلم

وقد قرأت لبعض الباحثني تربئة له من النفاق،  )كبري املنافقني(عبد اهللا بن أيب بن سلول  -٢٢
، وهذا عندي حىت اآلن يف املنافقني، إألا أنين ال أستبعد أم وأن آخر أموره كانت على السالمة

ضخموا نفاقه ليكتموا به منافقهم أيب عامر الفاسق حليف أيب سفيان وصاحب مسجد الضرار، 
وكان يكثر سواد املسلمني وأما اآلخر فقاتل مع ) ص(فعبد اهللا بن أيب من اخلزرج أخوال النيب 

ها، ومع ذلك خلت الذاكرة السلفية منه، ألنه حليف أليب أيب سفيان من يوم أحد فما بعد
 .! سفيان فقط

 ).ام بالنفاق وكان من أحبار اليهود(سعد :أسعد بن حنيف، وقيل -٢٣
 ).ام بالنفاق وكان من مسلمي اليهود وقيل أنه تاب(زيد بن اللصيت  -٢٤
 ).ام بالنفاق(رفاعة بن زيد بن التابوت  -٢٥
، وهو الذي قال )الرضوان لكنه كان رأس اخلوارج شهد(احلرقوص بن زهري السعدي  -٢٦

فإن صح عنه هذا فهو منافق، واملنافق قد  "أعدل يا حممد: "للنيب  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  
) ص(يكون متديناً من جهة، منافقاً من جهة، وأكثر املتحمسني للدين إذا وقفوا يف وجه النيب 

وإن ظهر  على آدم، ومن هنا كان النواصب منافقني فهذا نفاق وتكرب كنفاق إبليس يف التكرب
فيهم التدين ألم متكربون عن النصوص الشرعية اليت يصححوا يف حق علي وبغي معاوية، 
فهم ال يلتزمون مبضموا بل يكرهوا، وهذا غاية النفاق، نعم لو كانوا غري معتقدين لصجحتها 

ا فهذا نفاق أملح بقرنني، حىت وأن كان فهذا شيء آخر، لكن أن يعتقدوا صحتها ويبغضو
 .صاحبه يدعي نصرة الدين كحرقوص هذا

عده ابن حزم من املتهمني بالنفاق ويظهر يل ( األنصاري احلارث بن سويد بن الصامت -٢٧
يوم أحد لثأر جاهلي فأمر النيب صلى اهللا ) بالذال(براءته فقد شهد بدراً لكنه قتل اذر بن ذياد 

بقتل احلارث باذر ، فإن كانت عقوبة القصاص تكفي فهذه معصية كبرية م  عليه  وآله وسل
 )...ولكن هل للنفاق جانب عملي، أم خاص بالقلب؟ حمل حبث 

                                                           
 .واحلديث يف مسلم" كلكم مغفور له إال صاحب اجلمل األمحر: "ه املقصود بقول النيب  صلى اهللا عليه   وآله وسلم   وقيل أن )١٥٧(



 
 
 

 

١٤٨ 

ام بالنفاق وقد اتفقوا على ذكره يف املنافقني وهو مذكور (األنصاري معتب بن قشري  -٢٨
ر أن اهللا قد غفر هلم ما تقدجم يف أهل بدر أيضا وهذا من تناقضام، إذ يقولون عن أهل بد

معجم املنافقني، : ومت تأخر مث يقولون عن بعضهم منافق، ويل حبث خاص باملنافقني أمسيته 
حاولت فيه أن أحرر من صح منه النفاق، ومن ام ظلماً لغرض سياسي أو مذهيب أو قبلي، ومن 

ادة التارخيية عن كثري ولكن الكتاب مل يكتمل، إضافة إىل فقر امل.. استمر ومن صلح حاله
 ).منهم

الذين قتلهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  جزاء فعلهم بقتل بعض الرعاة : العرنيون -٢٩
وقصتهم فيها زيادات شنيعة اخترعها (  وسرقة اإلبل وكانوا قد أسلموا وصحبوا قبل احلديبية

بريء من تلك الزيادات، هذا ) ص(علماء السوء ليربروا للظلمة التمثيل بالظاملني، ورسول اهللا 
 .)إن صحت القصة أصالً

اللهم ال تغفر : "وقد قال فيه النيب  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ( الليثي حملم بن جثامة -٣٠
 .ومل يكن منافقاً لكنه قتل صحابياً متعمداً" حمللم بن جثامة

دمه فقتل يف   قتل نفساً مؤمنة فأهدر النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم(مقيس بن صبابة  -٣١
 ).فتح مكة

 )كان صحابياً صحبة شرعية مث ارتد وحلق مبكة وقتل يوم فتح مكة(عبد اهللا بن خطل  -٣٢
وهؤالء الغالة يعقلون أن يرتدج الصحايب صحبة شرعية من بدريني وغريهم وال يعقلون أن ينافق 

 .!الطليق
هو القائل يوم ل أنه قيام بالنفاق و(األنصاري، وقيل ثابت بن وديعة، وديعة بن ثابت  -٣٣

وأرى أن الرجل متهم ظلماً بدالً من أيب موسى األشعري،  ..)إمنا كنا خنوض ونلعب: تبوك
س عندما استشهد علي النا( فالرجل بدري وقاتل مع علي يوم صفني، وكان من شهود الغدير 

الة يتتبعون ، فهذه كلها تعطينا دالئل على إميانه، ولعلها من أسباب اامه، فالغ)يف الرحبة
 .أصحاب علي وحياولون اامهم بالنفاق، واخشى أن يكون هذا من ذاك

 ).ام بالنفاق( األنصاري رافع بن وديعة -٣٤
 ).ام بالنفاق(رافع بن حرملة  -٣٥
 ).ام بالنفاق، وذكره ابن حبيب، وذكر سبب اامه بالنفاق(رافع بن زيد  -٣٦
 ).ام بالنفاق(مالك بن أيب قوقل  -٣٦
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 ).من منافقي اليهود(سلة بن برهام سل  -٣٧
 ).من منافقي اليهود(كنانة بن صوريا  -٣٧
والظاهر أنه بدري، وان اامه بالنفاق كان سياسياً  )ام بالنفاق وقيل أنه تاب(خمشي بن محري  -٣٩

ما ال  أعين أموياً، فالدولة األموية ووعاظها وعلماؤها فعلوا يف التاريخ والتراحم: وعندما أقول سياسياً( 
يغسله ماء البحار، وحنن هنا إمنا نسدد ونقارب وحنتمل وحنرض على البحث ، فلو اجتمع علماء 
املسلمني قاطبة على إزالة آثار الدولة األموية يف الدين والتاريخ واملعلومات ما أزالوا من ذلك إالل 

 .)القليل، فالفتنة قد وقعت، والتصحيح حيتاج جهود جبارة ومكثفة
، وهذا أيضاً أظنه )بن زرارة الصحايب املشهور  ام بالنفاق وهو غري أسعد(بن زرارة سعد  -٤٠

 .مظلوماً فقد كانت هذه العائلة مقربة من أهل بيت النبوة
 ).ام بالنفاق(جد بن عبد اهللا بن نبتل  -٤١
صلى   وذكر سبب نفاقه أنه كان ينقل حديث رسول اهللا) ذكره ابن حبيب(عبد اهللا بن نبتل  -٤٢

 ).يفشي سره= اهللا عليه  وآله وسلم  
 ).ام بالنفاق(احلارث بن يزيد الطائي  -٤٣
 ).ام بالنفاق، وهو غري سويد بن عدي بن ربيعة اآليت(سويد  -٤٤
 ).داعس، ام بالنفاق: وعند ابن حزم وابن حبيب(راعش  -٤٥
 ).انفرد بذكره فيهم ابن حزم(الضحاك بن ثابت  -٤٦
 ).ذكره ابن حبيب(بن خليفة  الضحاك -٤٧
 ).ام بالنفاق(ساللة بن احلمام  -٤٨
، ولشيخنا عداب يف قول بعضهم وفيه جدل كبريام بالنفاق  ( األنصاري ثعلبة بن حاطب -٤٩

 ).احلمش كتاب يف تربئته، فليبحث فقد يكون مظلوماً كما قال الشيخ عداب
وساءت   -كما يف مغازي الواقدي – غزوة الطائف ام بالنفاق يف(الثقفي املغرية بن شعبة  -٥٠

، وكان داهية إال أن نفاقه كان عملياً، وال أظنه يشك يف النبوة ")صلى اهللا عليه وسلم"سريته بعد النيب 
أو ينكرها سراً كما هو احلال يف معاوية وأيب سفيان، نعم كان املغرية من أعوان الظلمة ال يبايل ما 

كله فيه نفاق عملي بال شك، إال أن له فضيلة نشكره عليها وهو كشفه نفاق  يصنع، رجل دنيا، وهذا
وأفضىة بذلك البنائه، فكان الصالح يغلب عليهم، ) رواية املدائين(معاوية يف تلك الرواية الشهرية 
 .والبنه املطرف ثورة على بين أمية 
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وهو  األخري ليس له صحبةوهو غري حصني بن منري السكوين فهذا (حصني بن منري األنصاري  -٥١
 ).قائد جيش الشام بعد مسرف بن عقبة أما صاحب الترمجة فيحتاج لبحث

صلى اهللا عليه  وآله ( صاحب الزبري الذي تشاجر معه ومل يرض حبكم النيب (محيد األنصاري  -٥٢
 ).، وقيل أنه حاطب بن ايب بلتعة، حيتاج لبحثوقد ام بالنفاق) وسلم  
 ).ذكره ابن حبيب فيهم( عدي بن ربيعة -٥٣
 ).ذكره ابن حبيب فيهم(سويد بن عدي بن ربيعة  -٥٤
 ).أحدصاحب  (قزمان  -٥٥
 .ولعلهما واحد فوهم بعض الرواة يف الغزوة )خيربصاحب  (قزمان  -٥٦
وعندي يف احلديث (  مدعم موىل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  الذي غلَّ من غنائم خيرب -٥٧
 .)حديث سلطاين يف الترهيب من أخذ غنائم السلطان، فاهللا أعلم لعله.. شك ما

والشك نفسه (  كركرة موىل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  غلّ من غنائم خيرب أيضاً -٥٨ 
 .)موجود
 ).ام بالنفاق وشارك يف مسجد الضرار(خذام بن خالد  -٥٩
 ).لضرارقيل أنه من أصحاب مسجد ا(وديعة بن خذام بن خالد  -٦٠
 ).متهم بالنفاق(طعيمة بن أبريق  -٦١
 ).متهم بالنفاق(بشر بن أبريق  -٦٢
 ).وهو غري مرارة(مرة بن الربيع  -٦٣
 ).متهم بالنفاق(عبد اهللا بن عيينة  -٦٤
 ).دري: وعند ابن حبيب يف احملرب(زوي بن احلارث  -٦٥
 ).متهم بالنفاق(أبو حاضر األعرايب  -٦٦
مل يؤثر عنه نفاق لكنه أساء السرية بعد النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ( مسرة بن جندب -٦٧

ففعله فل املنافقني، وهو حري أن  ..)فكان يبيع اخلمر ويقتل البشر ويرضي معاوية يف سخط اخلالق
 .يكتب معهم

 عبيد اهللا بن جحش األسدي كان من السابقني إىل اإلسالم ومن مهاجرة احلبشة لكنه تنصر  -٦٨
 .باحلبشة
 .احلارث بن ربيعة بن األسود القرشي افتنت وارتد مبكة -٦٩
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 .أبو قيس بن الوليد بن املغرية افتنت مبكة -٧٠
 .علي بن أمية بن خلف افتنت مبكة -٧١
 .العاص بن املنبه بن احلجاج افتنت مبكة وقتل ببدر مع املشركني -٧٢

وليسوا  ، ألن هؤالء من التابعني وبغري إحسان،ومل ندخل معاوية وأيب سفيان وأمثاهلم هنا وغريهم،
ن فلهم صحبة لكنهم أساءوا الصحبة من طبقة الصحابة يف زمن الصحبة الشرعية، ، أما هؤالء السبعو

وأغلب هؤالء  عند أكثر املصنفني من أهل احلديث والتاريخ، وحتقيق كل شخصية حتتاج ملصنف مفرد،
حلديبية بل بعضهم مذكور يف أهل بدر؛ وبعضهم قيل أنه تاب ، متهمون بالنفاق مع أن هلم صحبة قبل ا

أما أسباب اامهم بالنفاق فمختلفة فبعضهم قتل نفساً بغري حق، وبعضهم اعترض على النيب صلى اهللا 
، ونكرر بأن بعض هؤالء قد عليه  وآله وسلم  أو مل يرض حبكمه وبعضهم ساءت سريته، وحنو هذا

بدر منهم كمعتب بن قشري، ولكن مل يدافع عنه أحد من داخل املدرسة يكون مظلوماً، وخاص أهل 
 .، السنية فيما أعلم

على ذم أكثر  -خصوصاً أصحاب السري واملغازي واملفسرون وأهل التواريخ-وقد اتفق املسلمون 
خفي هؤالء واامهم بالنفاق أو سوء السرية رغم أنه مل يثبت اام أكثرهم من حيث اإلسناد وهنا ال أ

تعجيب من الذين يقبلون ذم بعض من شهد بدراً من هؤالء بال حبث عن األسانيد بينما يرفضون ذم بعض 
فهذا يف تقديري من أثر السياسة األموية  !الطلقاء كالوليد بن عقبة ومعاوية مع ثبوت األسانيد يف ذمهم

 .ألمورعلى العقل السيء الذي ال زالت آثاره تظهر يف تناقضاتنا يف مثل هذه ا
 !لتابعني ممن ترجم هلم يف الصحابةطبقات ا: ثانياً

وأقصد بالصحابة هنا صحابة العموم أصحاب الصحبة العامة ال الشرعية فأنا هنا أجتوز يف إطالقها يف 
صحبة كل من رأى النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  بشرط أن نعلم أن هذه الصحبة العامة ليست تلك ال

وال ريب أن معاصرة النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  مع اإلسالم وحسن ب والسنة، املمدوحة يف الكتا
صحبته فيها أجر عظيم للمحسن السرية أما من أساءها فال يتناوله الثناء، فالصحبة جتعل املرء بني أمرين؛ 

السرية،  فاملخلص جيد األجر العظيم أما املرجفون واملرتابون واملتهاونون وأصحاب الغنائم ومسيئو
ألن املقصر يف نصرة النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  اإلمث العظيم أكثر ممن جاء بعدهم، فيجدون من 

ليس كاملقصر يف نصرة غريه مثلما املخلص مع النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  أعظم فضالً من املخلص 
مع غريه  صلى اهللا عليه  وآله  مع غريه فيكون إخالصه من جهاد وإنفاق أفضل من اجلهاد واإلنفاق

ويدخل اً ممن أساء السرية ممن مل يلقه، وكذلك من أساء السرية ممن رآه وصحبه يكون أعظم إمث، وسلم 
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يف طبقة التابعني صغار أبناء املهاجرين واألنصار الذين مل يشاركوا يف الغزوات لصغر سنهم، ويدخل يف 
مون الذين أسلموا يف بالدهم ومل يهاجروا بل أقاموا بغري إذن النيب املسل) طبقة التابعني(هذه الطبقة أيضاً 

فهؤالء هلم حكم التابعني حىت لو أسلموا قدمياً إال أن يه  وآله وسلم  مع وجوب اهلجرة، صلى اهللا عل
يكون النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  أذن هلم أو أمرهم بالعودة إىل بالدهم فهؤالء يكون هلم حكم 

 . ينالوا منـزلتهم وعلمهم وصربهمجرين وإن ملاملها
 ومتوقف إحسان بغري وتابعون بإحسان تابعون أقسام ثالثة -اإلتباع حسن حيث من- التابعون وهؤالء

 :إتباعهم حسن يف
 التابعون بإحسان

 احلسن مثل وصدقهم وصالحهم طريقتهم واستقامة إسالمهم حسن ظهر الذين هم بإحسان فالتابعون

 أيب بن وعكرمة اهلامشي احلارث بن سفيان وأيب عباس، بن اهللا عبد وابنه املطلب، عبد بن والعباس واحلسني

 األصغر والفتح احلديبية فتح األكرب الفتح( الفتحني بني املهاجرة وأغلب األموي، أسيد بن وعتاب جهل

 ألن )أغلب( هنا وأقول الطبقة، هذه من واألنصار املهاجرين أبناء وأغلب كبرية، طائفة وهم ،)مكة فتح

 أوائل من ووالده فهذا عبادة بن سعد بن قيس مثل شرعية صحبة صحابة هم واألنصار املهاجرين أبناء بعض

 صحبة صحايب فهو بعدها وما اخلندق شهد عمر بن اهللا عبد وكذلك املشاهد، وشهدوا األنصار مسلمي

 بن سعد بن عمر مثل السرية سيئ كان هاجرينامل أبناء بعض أن أيضاً )األغلب( ذكر يف والسبب شرعية،

 .وحنوهم الزبري بن وعمرو اخلطاب، بن عمر بن اهللا وعبيد وقاص، أيب
 كاحلسن شرعية صحبة الصحابة بعض من أفضل هو من )التابعني طبقة( الطبقة هذه يف يوجد كما

 يف العلم أهل بعض بني خالفاً هناك إن بل تابعيان أما رغم اجلنة أهل شباب سيدا فهما واحلسني،
 صحتها يف( نصوص وردت قد وعمر بكر أبا ألن اجلميع؛ عن اهللا رضي وعمر بكر أيب على تفضيلهما

160Fحسن( نص فيهما ورد واحلسني واحلسن اجلنة أهل كهول سيدا أما تفيد )نظر

 سيدا أما يفيد )١٥٨

 كان وإن خالف؛ هناك اجلنة؟ أهل كهول سيدا أم أفضل اجلنة أهل شباب سيدا فهل اجلنة أهل شباب

 كثري من أفضل التابعني صاحلي بعض أن على دليل اخلالف هذا لكن وعمر، بكر أيب تفضيل على األكثر

 وكما واحلسني، احلسن تفضيل استفدنا كما خاصة بأدلة التفضيل يأيت أن بشرط واألنصار املهاجرين من

 كاحلسن التابعني أفراد بعض لكن التابعني، من أفضل لةاجلم حيث من فالصحابة إذن القرين، أويس يف جاء

 جزماً واحلسني احلسن من أفضل طالب أيب بن وعلي الصحابة، من كثري من أفضل القرين وأويس واحلسني

                                                           
 .زعم السيوطي أن احليث متواتر وهذا غري صحيح فهو حسن فقط ١٥٨
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 .أخرى أحاديث ويف نفسه احلديث يف جاء كما
 التابعون بغري إحسان

 سريهم على غالباً السرية سوء وكان فسقهم أو ظلمهم ظهر الذين فهم إحسان بغري التابعون وأما

 أيب بن واحلكم عمار، قاتل الغادية وأيب أرطأة، أيب بن وبسر عقبة، بن والوليد سفيان، أيب بن كمعاوية

161Fعبيد أيب بن واملختار السلمي، األعور وأيب خديج، بن ومعاوية عقبة، بن ومسرف العاص،

 بن وزياد ،١٥٩

 بن وربيعة راشد، بن واخلريت ،)عاد مث ارتد( الشاعر واحلطيئة سعدانة، بن ومحل حصن، بن وعيينة أبيه،

 الغامدي، عوف بن وسفيان عمرو، بن وزمل ،)صفوان أخو( خلف بن أمية بن وربيعة السلمي، يزيد

 بن اهللا وعبد قيس، بن والضحاك التميمي، ربعي بن وشبت السلمي، وسليم الثمايل، جميب بن وسفيان

 حرب، بن سفيان وأيب الوليد، بن خالد بن الرمحن وعبد الفزاري، مسعدة بن اهللا وعبد األشعري، عاصم

 ملجم بن الرمحن وعبد العذري، عرفطة بن وخالد خملد، بن ومسلمة ،)معاوية أخو( سفيان أيب بن وعتبة

 بن ومنجاب العكي، ومسروق احلكم، بن ومروان ،)ملجم ابن مادح( حطان بن وعمران ،)علي قاتل(

 حرب بن ووحشي ،)فقط إدراك له( الشاعر والنجاشي الناجي، راشد بن احلارث وأخيه ي،الناج راشد

 بن اهللا وعبد األنصاري، نبتل بن اهللا وعبد الرهاوي، شجرة بن ويزيد البجلي، أسد بن ويزيد ،)محزة قاتل(

 بعض، من تباعاال سوء يف وضوحاً أكثر هؤالء وبعض وأمثاهلم، ،)اخلوارج رؤوس من( الراسيب وهب

 ...معذوراً أو مظلوماً يكون وقد  له يرجى وبعضهم
 املتوقف فيهم من التابعني

وأما املتوقف فيهم من التابعني فهم تابعون متوقف يف حسن اتباعهم ميكن أن خيتلف فيهم بني هؤالء 
يب وهؤالء الضطرب سريم وحيتاج الواحد منهم لبحث للوقوف على أحواله مثل عبد اهللا بن سعد بن أ

السرح، وسعيد بن العاص، وشرحبيل بن السمط، وعمرو بن العاص، وحممد بن أيب حذيفة، واألشعث 
، وحوشب )حجر الشر(بن قيس، واجلون بن جماسر، واألقرع بن حابس، وحجر بن يزيد امللقب بـ 

ارتد (ي ، وزمان الفزار)ارتد مث عاد لإلسالم(ذو ظليم، وخارجة بن حذافة، واحلارث بن سويد التميمي 
، وخالد بن أسيد األموي، ومخيصة )ارتد مث عاد لإلسالم(، وخارجة بن حصن الفزاري )مث عاد لإلسالم

، وقيس بن املكشوح املرادي، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، )ارتد مث عاد(بن احلكم السلمي 
د بن يزيد ورويشد صهر بين عدي، وزنيم، وأصحاب احلجرات مجلة، واملؤلفة قلوم مجلة، وسعي

إال (األزدي، وسفيان بن عبد مشس الزهري، وسويد بن هشام التميمي، وصحار العبدي، ومجلة الطلقاء 

                                                           
 .على تفصيل يف املختار هذا، وقد وقفت على رسالة صغرية تربؤه من االامات املشهورة وحيتاج لبحث ١٥٩



 
 
 

 

١٥٤ 

، وضرار بن )ارتدوا مث عادوا لإلسالم(، وكثري ممن وفد كندة )من تبني منه حسن االتباع أو سوء االتباع
وعصمة بن أبري التميمي، وعطارد األزور األسدي، وطليحة بن خويلد األسدي، وعبد الرمحن بن مسرة، 

صاحب معاوية مل تصح صحبته الشرعية اختلط بعقبة بن (بن حاجب التميمي، وعقبة بن عامر اجلهين 
أول من خلع عثمان (، وعقبة بن كدمي األنصاري، وعمرو بن زرارة النخعي )عامر اجلهين صاحب علي

ن كريز، وعبد الرمحن بن عبد اهللا املالكي، ، وعمرو بن سبيع الرهاوي، وعبد اهللا بن عامر ب)بالكوفة
موايل نفاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرجهم (وكنانة بن عبد ياليل الثقفي، وماتع، وهيث، وأجنشة 

، وجماعة بن مرارة احلنفي، ومرة بن كعب البهزي، ومعن بن يزيد بن األخنس، ومنظور بن )من املدينة
، وأيب أروى )ولعله تاب(، ويزيد بن نبيشة، ويعلى بن أمية )بغري منسو(زبان الفزاري، ونبهان 

الدوسي، وأيب األزور، وأيب حية النمريي، وأيب شجرة السلمي، وأيب حمجن الثقفي، وأيب مسلم املرادي، 
قيل كانت حترش بني زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي والدة (ومحيدة موالة أمساء بنت أيب بكر 

 .، وفاطمة الكالبية، وأمثاهلم)وصاحبة كبد محزة(وهند بنت عتبة أم معاوية ، )أشعب الطماع
وهؤالء حيتاج الفرد منهم لبحث فقد يضاف للتابعني بإحسان وقد يضاف للتابعني بغري إحسان وقد 

 .يستمر التوقف فيهم
دخول  فهذا هو التفصيل الذي يبقي للصحبة الشرعية وهجها ومسوها؛ ألن هذا التفصيل حيفظها من

بعض النماذج من الظلمة واملنافقني الذين أساءوا ملسمى الصحبة، حىت أصبح املصطلح سخرية عند بعض 
أصحاب حممد منهم الذي ذبح األطفال ومنهم الذي سىب النساء : الناس فتجد بعض الباحثني يقول

، فال بد أن …الرأي املسلمات ومنهم الذي لعن الصاحلني على املنابر، ومنهم الذي يقتل املعارضني يف
ينـزه جانب النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  من صحبة هؤالء، وهذا ال يعين احلكم عليهم بكفر وال 

 .بنار، وإمنا يعين أن سريم غري مرضية يف اجلملة وكفى
من حيث التقدم يف اإلسالم فهي ) الذين أدخلهم أصحاب التراجم يف الصحابة(  :أما طبقات التابعني

 :ى النحو التايلعل
 الطبقة األوىل من التابعني

هم أبناء املهاجرين واألنصار ومن يف حكمهم الذين أدركوا النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  وهم يف 
سن التميز أو قد بلغوا سن البلوغ وعرف عنهم الصالح وحسن السرية كاحلسن واحلسني ابين علي 

ن أيب طالب وحممد بن طلحة بن عبيد اهللا املعروف وسهل بن سعد األنصاري وحممد بن جعفر ب
وحممد بن عبد اهللا بن جحش وعبد اهللا بن حنظلة الغسيل -واهللا يغفر له –بالسجاد وعبد اهللا بن الزبري 



 
 
 

 

١٥٥ 

 .ومعظم شهداء احلرة كانوا من أبناء املهاجرين واألنصار
الضيق الذي حيصل للمسلمني وأبناء املهاجرين واألنصار قد حلقهم التعب الذي حلق آباءهم وكان 

صلى اله عليه  وآله (يصل إىل نسائهم وأبنائهم ومواليهم فلذلك كان لألبناء نصيب من وصية النيب 
 ).وسلم 

 اخليربيون: الطبقة الثانية من التابعني
وهم الذين شاركوا مع النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  يف فتح خيرب ومل يشهدوا : طبقة اخليربيني 
ديبية وال ما قبلها فهذه الطبقة يدخل فيهم من مل يشهد بيعة الرضوان وأسلم بعدها أو هاجر بعدها احل

وقد أسلم بعد احلديبية جم غفري بلغ اآلالف فمن شهد منهم خيرب فهو خيربي، ولعل أبرز اموعات 
 :اليت تدخل يف هذه الطبقة ممن مل يذكر قبل ذلك

 .من شارك يف غزوة ذي قرد -
 .كان يف أصحاب سرية إبان بن سعيد بن العاص إىل جند من -
 .من كان يف أصحاب غزوة خيرب نفسها -
 ).أبو هريرة وأصحابه وقيل قد أسلم قبل ذلك فيبحث(من كان يف وفد الدوسيني  -

 من له ذكر كان يف رسل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  إىل امللوك والزعماء واألمراء يف عامل يومئذ
مل يؤثر عنه إسالم قبل ذلك وكذا الرسل إىل البلدان ااورة تلك املراسالت اليت متت قبل عمرة و

 .القضاء
 :ويعد يف هؤالء أصحاب السرايا بعد خيرب مباشرة وهي

 .سرية عمر بن اخلطاب إىل تربة -
 .وسرية أيب بكر الصديق إىل جند -
 .وسرية بشري بن سعد إىل فدك -
 .بد اهللا إىل امليفعةوسرية غالب بن ع -
 .وسرية بشري بن سعد إىل اجلناب، ممن مل يؤثر عنهم إسالم قبل احلديبية -

 مسلمة عمرة القضاء: الطبقة الثالثة من التابعني
طبقة أصحاب عمرة القضاء، وكانت يف السنة السابعة وقد صحب النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  

خيرب وال يف الرضوان وحلق به بعض املسلمني من القبائل ااورة  إىل هذه العمرة بعض من مل يصحبه يف
 :فكان عدد املعتمرين ألفني ومن الطوائف اليت تدخل يف هذه الطبقة



 
 
 

 

١٥٦ 

فمعىن هذا أن إسالمهم كان يف ) قتل منهم خالد أيام فتح مكة أناساً كانوا مسلمني(بنو جذمية  -
 .ن عمرة القضاء، وحيتمل أم من الطبقة الثالثة اآلتيةهذه الفترة ألن فتح مكة كان بعد سنة واحدة م

 ).سرية ابن أيب العوجاء إىل بين سليم(السرايا بعد عمرة القضاء مباشرة وهي  -
على ماذكره ابن حجر (ومن اشهر األفراد الذين دخلوا يف هذه الطبقة عبد اهللا بن عمرو بن العاص  -

 ).٢٧يف فتح الباري، كتاب الوضوء ،الباب 
 مسلمة ما قبل فتح مكة: الطبقة الرابعة من التابعني

طبقة املسلمني بني عمرة القضاء وفتح مكة وهي طبقة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص والعباس بن 
عبد املطلب وأبناؤهم كالفضل وعبد اهللا وقثم وغريهم  ممن أسلم يف السنة الثامنة، ويدخل يف هذه 

 :ممن يؤثر عنه إسالم قبل ذلك الطبقة أصحاب السرايا اآلتية
 .سرية غالب بن عبد اهللا إىل الكديد

 .سرية غالب بن عبد اهللا إىل فدك
 .سرية كعب بن عمري إىل قضاعة

 .سرية شجاع بن وهب إىل بين عامر
 .سرية قطبة بن عامر إىل تبالة

 .سرية زيد بن حارثة إىل مدين
 ).عفر بن أيب طالب وعبد اهللا بن رواحةوهي مشهورة قتل فيها زيد بن حارثة وج(سرية مؤتة 

 .سرية ذات السالسل بقيادة عمرو بن العاص وكانت إىل قضاعة
 .سرية ابن أيب حدرد إىل الغابة
 .سرية أيب قتادة إىل بطن إضم

 .سرية أيب عبيدة إىل اخلبط 
 .سرية أيب قتادة إىل جند

شرعية إال من اشترك معهم وكان هذه الغزوات والسرايا مل يكن كل أصحاا من الصحابة صحبة 
مسلماً مهاجراً أو أنصارياً قبل بيعة الرضوان؛ إذ بدأ الناس من أصحاب الصحبة العامة يدخلون يف 
اإلسالم سراعاً فبعضهم أسلم رغبة يف اإلسالم نفسه وبعضهم قد يكون إسالمه نتيجة خوف أو طمع 

 .وخاصة بعد فتح خيرب
 قبل فتح خيرب واملشاركون فيها غالباً هم صحابة صحبة شرعية، وإمنا فاملذكورون ما بني احلديبية إىل
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كثر إسالم األعراب وحنوهم بعد خيرب بعد أن عز اإلسالم وانتصر املسلمون وأصبحوا قوة ال يستهان ا 
وأصبح ال يخاف على أحد من االنضمام إىل املسلمني، ولذلك كثر املسلمون يف السنوات الثالث 

بعد أن كانوا يف العشرين سنة السابقة حنو ! ن عهد النبوة فارتفع عددهم إىل أكثر من مائة ألفاألخرية م
 !ثالثة آالف فقط

وهذه الكثرة يف السنوات األربع األخرية تبني لنا الفرق بني أصحاب الصحبة الشرعية اليت قام عليها 
يف املال أو خوفاً من السيف، كما  اإلسالم وأصحاب الصحبة العامة اليت أسلم كثري من أفرادها طمعاً

 .سنرى يف كثري من الطلقاء وأصحاب حنني والطائف
 الطلقاء: الطبقة اخلامسة من التابعني

لكن لفظ الطلقاء أوىل لوروده يف ) مسلمة الفتح(ويطلق عليهم بعض أهل السري : طبقة الطلقاء
لذين أظهروا اإلسالم عند فتح مكة أحاديث صحيحة فهو اللفظ الشرعي، وعددهم ألفان، وهؤالء هم ا

خوفاً من السيف، أو حباً يف االنضمام لسائر املسلمني، فلم تعد املصلحة تستدعي بقاءهم على الكفر، 
وإن كان بعضهم قد حسن إسالمه فيما بعد، وقد شهد منهم حنني والطائف أناس مبطنون للكفر 

ن كانوا يشهدون مع النيب صلى اهللا عليه  وآله ومظهرون لإلسالم مثلهم مثل منافقي أهل املدينة الذي
وسلم  بعض الغزوات قبل الفتح، ومل يكن مبكة قبل فتحها نفاق بل كان كفر فقط أو إسالم 
مستضعفني حىت فتحت مكة فاختفى الكفر وجاء مكانه اإلسالم والنفاق كما كان احلال يف املدينة عند 

! علماء الشام الذين ذكروا أن النفاق إمنا هو باملدينة فقط ظهور اإلسالم ا، وهذا يرد على مزاعم بعض
وال أدري هل حماولة اغتيال بعض الطلقاء للنيب صلى اهللا عليه  وآله ! وأن قريشاً مل يكن فيهم منافق

فانظر كيف حياول بعض علماء الشام يف املاضي أن ! وسلم  واستهزاء بعضهم به يعد من النفاق أم ال؟
وهذا ال يعين اام مجيع الطلقاء بالنفاق أو التردد أو الشك ولكن إسالم !! رباءة الطلقاءيقعد القواعد ل

بعضهم كان حمل شك عند بعض الصحابة فضالً عن حسن السرية كما أن بعضهم عرف عنه حسن 
 .اإلسالم يومئذ وحسن السرية فيما بعد كعتاب بن أسيد مثالً

 يلتفتون ملن أحسن السرية من الطلقاء وإمنا يذهبون للغلو يف من والغريب هنا أيضاً أن غالة السلفية ال
وهذا من آثار السياسة األموية على الفكر السلفي املغايل، والطلقاء مع نـزوهلم يف ! أساء السرية منهم

 :الفضل وختلفهم عمن سبقهم هم ثالث طبقات من حيث الفضل واملنـزلة
 الفئة األوىل من الطلقاء

صلى اهللا عليه  وآله وسلم  بصحة إميام وقوة نيام فلم يعطهم شيئاً من املال كعكرمة  من وثق النيب
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 .بن أيب جهل، وعتاب بن أسيد، وجبري بن مطعم
 الفئة الثانية من الطلقاء

 .دون هؤالء يف الفضل كاحلارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام
 الفئة الثالثة من الطلقاء

ضالً ومنـزلة كمعاوية بن أيب سفيان، ووالده أيب سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، أقل الطلقاء ف 
ومطيع بن األسود، وحنوهم ممن تألفهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  باألموال ومل يطمئن 

(لقلوم
162F

١٦٠(. 
مع أنه ! اويةوهنا يظهر مقدار الظلم الذي يقع فيه بعضنا من غالة أهل السنة الذين يقارنون علياً مبع

ال جمال للمقارنة أصالً إال لبيان كبري الفرق فمعاوية يف املرتبة الدنيا من الطلقاء فضالً عمن قبلهم من 
 .طبقات املهاجرين واألنصار دعك من املقارنة مع أول من أسلم

أن جيعل وكثري من الطلقاء مل حيسنوا اإلسالم فهم الذين طلبوا من النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  
حىت دعا ) سرقه أبو سفيان وابنه معاوية وأخوه عتبة(هلم ذات أنواط، وسرقة ثالثة منهم مجالً يوم حنني 

عليهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  وحاول بعض الطلقاء اغتيال النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  
لعنه ونفاه إىل الطائف، وهو احلكم بن أيب وبقي بعضهم مستهزئاً بالنيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  حىت 

، وأثر عن هذا الشخص أنه !قد عدنا يا محزة: العاص، وركل بعضهم قرب محزة بن عبد املطلب وقال
 .163F١٦١!تلقفوها يا بين أمية تلقف الكرة فليس هناك من جنة وال نار: قال

صورة الطلقاء وأنه حسن  وأخذ النواصب والشاميون ومغفلو الصاحلني من أهل السنة حياولون حتسني
متناسني احلديث اآلخر الذي أخرجه ) اإلسالم جيب ما قبله(إسالم مجيعهم مرددين احلديث الشريف 

(مسلم
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يا رسول اهللا : قال أناس لرسول اهللا  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  : قال(عن ابن مسعود  )١٦٢
اإلسالم فال يؤاخذ ا، ومن أساء أُخذ أما من أحسن منكم يف : "أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية؟ قال

 !.، وقد غفل عن هذا احلديث ومثله كثري من الناس أو أغفله بسوء نية")بعمله يف اجلاهلية واإلسالم
 طبقة مسلمي حنني والطائف: الطبقة السادسة من التابعني

عبداً ) ٢٣(وأفضل هؤالء عتقاء ثقيف وهم جمموعة من العبيد بلغوا : طبقة مسلمي حنني والطائف

                                                           
 ).٢٤٨ص(وقد ذكر حنواً من هذا ابن حزم يف جوامع السري  )١٦٠(

 )معاوية بن أيب سفيان قراءة يف املناقب واملثالب(سأتوسع يف أسانيد هذه اآلثار يف كتايب  ١٦١
 ).١/١١١(صحيح مسلم  )١٦٢(



 
 
 

 

١٥٩ 

منهم أبو بكرة الثقفي وهم املشهورون روم من أسيادهم إىل املسلمني عند حصار النيب صلى اهللا عليه  
وآله وسلم  للطائف، فأعتقهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  فسموا العتقاء، ويدخل يف حكمهم من 

النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  يف أسلم قبل ذلك من هوازن وغطفان وبين جشم وغريهم ممن قاتلوا 
موقعة حنني مث أسلموا بعد أن أمنهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ويدخل يف هؤالء أيضاً أصحاب 

وكان عدد قد حصر الطائف بأربعمائة من قومه، و) صنم(سرية الطفيل بن عمرو إىل هدم ذي الكفني 
 العتقاء حنو ثالثني رجالً ذكر معظمهم ابن هشام يف السرية املؤلفة قلوم من الطلقاء واألعراب وطبقة

واملؤلفة قلوم هم أضعف هؤالء إمياناً رغم أن بعضهم أسلم قبل وقيل كانوا أكثر من مخسني رجالً، 
فتح مكة، وبعضهم من الطلقاء، وقسم ثالث بعد حنني، ومن أشهرهم عيينة بن حصن، واألقرع بن 

وقد د ومعاوية، ومالك بن عوف، وغريهم، أبو سفيان بن حرب، وابناه يزيحابس، وعلقمة بن عالثة، و
(صدق الدكتور مهدي رزق اهللا عندما ذكر
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يعين يوم حنني ) معظم األعراب إمنا خرج للمغنم: (أن )١٦٣
والطائف، وكذلك الطلقاء من باب أوىل ألن إسالم األعراب كان قبل فتح مكة ولكن الناس يذمون 

حىت ال تتعرض دراسام للتضييق واملصادرة من الذين ) الطلقاء(ويتجنبون ذكر  األعراب براحة نفس
 !يزعجهم ذم ظلمة الطلقاء

 طبقة التبوكيني: الطبقة السابعة من التابعني
وهم الذين شاركوا يف غزوة تبوك ومل يشتركوا قبل ذلك يف املغازي النبوية وقد : أو طبقة أهل تبوك

فيهم من أسلم أو وفد بعد حصار الطائف ويدخل يف هؤالء املصدقون الذين بلغوا ثالثني ألفاً ويدخل 
 .بعثهم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  جلباية الصدقات ممن مل يسلم قبل ذلك

يف شهر حمرم من السنة (ويدخل يف هذه الطبقة أصحاب سرية عيينة بن حصن الفزاري إىل بين العنرب 
رات من بين متيم الذين ذمهم اهللا يف القرآن الكرمي وأصحاب سرية قطبة ، وأصحاب احلج)التسعة للهجرة

، وأصحاب سرية الضحاك بن سفيان إىل بين كالب )يف شهر صفر من السنة التاسعة(بن عامر إىل خثعم 
، وسرية عبد اهللا بن حذافة السهمي، وسرية عكاشة بن حمصن )يف شهر ربيع األول من السنة التاسعة(

كسرية ) وهم جزء من التبوكيني(مث يدخل يف هذه الطبقة أصحاب السرايا املبعوثة من تبوك  إىل اجلناب،
 .خالد إىل أكيدر دومة

 الوفود: الطبقة الثامنة من التابعني
ألن فيهم حنو ) أغلبهم(ويدخل يف هؤالء حنو تسعني وفداً أغلبهم من التابعني، وقلت : طبقة الوفود 

                                                           
 )٥٩٩السرية النبوية من مصادرها األصلية، ص(يف كتابه  )١٦٣(



 
 
 

 

١٦٠ 

لصحبة الشرعية لقدم إسالمهم وحتالفهم مع النيب صلى اهللا عليه  وآله مخس قبائل هلم حكم أصحاب ا
وسلم  ومل يكونوا من األعراب، وإمنا كانوا من مهاجرة البادية القريبة من املدينة، وهم قبائل مزينة 
وأشجع وأسلم وغفار وجهينة، فهؤالء كانوا ينصرون النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  إذا استنصرهم 

 .ون إذا استنفرواوينفر
وقد قدم وفد مزينة يف السنة اخلامسة فهو أقدم الوفود وجعل هلم النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  
اهلجرة حيثما كانوا، أما جهينة فأسلمت يف األشهر األوىل من السنة األوىل من اهلجرة، وأما أسلم 

هلم اهلجرة يف ديارهم، وكانت يوم الرضوان  فأسلمت قدمياً أيضاً وجعل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم 
مثن املهاجرين، وأما غفار فأسلم أكثرها بدعوة أيب ذر، وكانت متحالفة مع النيب صلى اهللا عليه  وآله 
وسلم  مسلمها وكافرها، وكذلك أشجع كانت متحالفة مع النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  وأسلم 

أسلم : (ثناء على هذه القبائل كقوله  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  كثري منهم، فلذلك جاء احلديث يف ال
 .)166F١٦٤()ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا

إن أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بين : (وقوله  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  
 .)167F١٦٥()كعب موايلّ دون الناس واهللا ورسوله موالهم

الناس حيز وأنا (الطلقاء وبقية األعراب والعتقاء ألنه يساهم يف تفسري هنا يعين دون ) دون الناس(و 
وقد سبق احلديثان ) املهاجرون واألنصار أولياء بعضهم لبعض إىل يوم القيامة(وحديث ) وأصحايب حيز

ه  يف النصوص الشرعية اليت سقناها سابقاً، وهذا احلديث فيه إثبات والية هذه القبائل للنيب صلى اهللا علي
وآله وسلم  دون سائر الناس من الطلقاء واألعراب والقبائل البعيدة اليت مل تدخل اإلسالم إال بعد فتح 

 .مكة
(كما جاء الثناء على عبد القيس وكانت هلم وفادتان إحدامها قبل فتح مكة بل قبل احلديبية
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١٦٦(. 
فكانت وفادم يف السنة  كانت وفادم قدمية قبل فتح مكة، أما سائر الوفود) خوالن(وكذلك عبس 

(التاسعة أو العاشرة، وحيتاج تفصيل أخبار الوفود وزمن وفادم لطول ال يسمح به اال هنا
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١٦٧(. 
 أصحاب حجة الوداع: الطبقة التاسعة من التابعني

وقد شهدها حنو مئة ألف بل أوصلهم البعض إىل مئة وأربعة عشر ألفاً : طبقة أصحاب حجة الوداع

                                                           
 ).٢/٨٨١(فضائل الصحابة ألمحد  أسانيد هذا احلديث صحيحة راجع( )١٦٤(
 ).٢/٨٨٦(سنده صحيح انظر فضائل الصحابة ألمحد ( )١٦٥(
 .٦٤١مهدي رزق اهللا، السرية النبوية ص )١٦٦(
 .٦٣٩أحيل القارئ الكرمي على طبقات ابن سعد الد األول فقد توسع يف ذكر الوفود وكذلك مهدي رزق اهللا ص )١٦٧(



 
 
 

 

١٦١ 

 .هم إىل مئة وأربعة وعشرين ألفاًوبعضهم أوصل
وعلى أية حال فهم فوق املئة ألف، وهؤالء الذين شهدوا حجة الوداع مع النيب صلى اهللا عليه  وآله 
وسلم  كانوا أكثر أهل احلجاز يف مكة والطائف، وكثري من أهل املدينة واألعراب وأغلب هؤالء من 

ه وسلم  من أصحابه إال القليل قد ال تتجاوز نسبتهم عشرة التابعني، إذ ليس مع النيب صلى اهللا عليه  وآل
باملئة فلذلك كان النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  يوصي بأصحابه، ولو كان كل من مع النيب صلى اهللا 

 !عليه  وآله وسلم  صحابة ملا أوصى النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  الصحابة بالصحابة
 صلى اهللا عليه  وآله وسلم  ومل يكن هناك من سرايا أو بعوث يف هذه وبعد حجة الوداع تويف النيب

 .الفترة إال جيش أسامة ومل خيرج من املدينة حىت تويف النيب  صلى اهللا عليه  وآله وسلم  
 املعاصرون الثابتون على اإلسالم: الطبقة العاشرة من التابعني

اً ومل يتمكن من رؤيته وال صحبته لسبب من كل من عاصر النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  مسلم
هؤالء من أصحاب حممد صلى : األسباب فهؤالء داخلون يف الصحبة العامة فيقال للمسلمني يف بلد ما

اهللا عليه  وآله وسلم  واملقصود من أتباعه، بل بعض العلماء كابن عبد الرب وابن الوزير يعدون هؤالء يف 
وأفضل هؤالء من ثبت على اإلسالم أيام الردة، بل ،  اللقيا وال السماعوال يعتربون الرؤية وال! الصحبة

 .هؤالء قد يكونوا أفضل من بعض املسلمني يف احلجاز كاألعراب والطلقاء
 أطفال طبقات الصحابة والتابعني: الطبقة احلادية عشرة من التابعني

صلى ممن مل يعقل شيئاً عن النيب  وأكثر هذه الطبقة من أطفال وصبيان هذه الطبقات املتأخرة خصوصاً
مث تتواىل طبقات التابعني االصطالحية املعروفة يف كتب الطبقات والتراجم اهللا عليه  وآله وسلم  لصغره، 

اليت يعنون ا من لقي الصحابة وأخذ عنهم كسعيد بن املسيب، واحلسن البصري، وعلقمة بن قيس، 
لطبقة اليت تليهم كعروة بن الزبري، وعلي بن احلسني، ومسروق بن األجدع، والشعيب، وحنوهم، مث ا

ووهب بن منبه، مث الطبقة اليت تليهم، كطبقة الباقر وزيد بن علي والزهري، وقتادة، مث طبقة الصادق 
 .وأيب حنيفة، وابن جريج، واألعمش، وحنوهم

احلديث، وال يعين فهذه الطبقات األخرية طبقات التابعني االصطالحية اليت اصطلح عليها أكثر أهل 
كما –هذا أن يكون املصطلح حجة على النصوص الشرعية، فطبقات التابعني من الناحية الشرعية 

 .تبدأ من بعد صلح احلديبية إىل ما شاء اهللا أما من حيث اصطالح احملدثني فهو ما ذكرته سابقاً -سلف
والصحبة العامة ) الصحابة(وعلى هذا يصبح جمموع الطبقات من أصحاب الصحبة الشرعية 

وهم (سبع وعشرين طبقة، منها ست عشرة طبقة هي طبقات أصحاب الصحبة الشرعية ) التابعني(



 
 
 

 

١٦٢ 

، وهذه الطبقات )وهم التابعون(، وإحدى عشرة طبقة ألصحاب الصحبة العامة )الصحابة الشرعيون
 .رتبت بعد قراءة شاملة ألهم كتب السرية املشهورة



 
 
 

 

١٦٣ 

 تعريفات البحث: اخلامتة
 صحبة الشرعيةال

ال تكون إال يف املهاجرين واألنصار، الذين كانوا مع النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  يف املدينة من 
بداية اهلجرة إىل زمن احلديبية، ويدخل يف حكم هؤالء، السابقون إىل اإلسالم، الذين توفوا يف مكة قبل 

(اهلجرة
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١٦٨( ،)احلبشة، الذين هاجروا بإذن النيب  صلى اهللا عليه  ، أو يف )ألن اهلجرة مل تكن واجبة يومئذ
، أو قدموا بعد احلديبية من مهاجرة احلبشة فقط، كما -كما أذن لبعضهم يف العهد املكي -وآله وسلم  

يدخل يف حكمهم نساؤهم ومواليهم وحلفاؤهم وكبار أبنائهم الذين شاركوهم يف الصحبة قبل بيعة 
 .الرضوان

 الصحبة العامة
رجعها اللغة، فهذه يدخل فيها كل من صحب النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  من املسلمني أو اليت م

املنافقني وأفضلهم املسلمون بعد احلديبية، مث املسلمون بعد خيرب، مث بعد فتح مكة من طلقاء وأعراب 
إن بعض ووفود، هذا من حيث اجلملة، وبعض هؤالء من املتأخرين أفضل من كثري ممن سبقهم، بل 

 .الصحابة أساء، وقد قدمنا أمساء من اموا بنفاق أو إساءة صحبة أو سوء اتباع
والعرف برزخ بني اللغة والشرع، فهو هنا أخص من اللغة، وأعم من الشرع، والشرع أخص الثالثة، 

يعد والشرع حيكم على العرف واللغة وال حيكمان عليه، والعرف يف هذه املسألة أقرب للشرع؛ ألنه ال 
 .، إال من أطال املصاحبة واملالزمة مع املتابعة)عرفاً(الصحايب 

 اهلجرة الشرعية
هي يف كل من هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  يف املدينة، ومتتد اهلجرة الشرعية إىل فتح 

اجر منهن إال أم احلديبية، وأما النساء فهجرن الشرعية متتد إىل فتح مكة فقد استثناهن الشرع، ومل يه
 .كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط فيما أعلم

ويدخل يف حكم املهاجرين، املستضعفون مبكة، ومنهم ياسر ومسية والدا عمار بن ياسر، ومها أول 
شهيدين يف اإلسالم، والشهادة من أعلى الدرجات، وهذان ليسا من املهاجرين وال األنصار، ولكن 

 .من أفضل الصحابة حكمهما حكم املهاجرين، بل مها
 اهلجرة العامة

 من أو احلديبية بعد من  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب إىل هاجر من كل فيها يدخل اللغة، مرجعها اليت

                                                           
 .رضى اهللا عنهم كياسر ومسية والدي عمار بن ياسر )١٦٨(



 
 
 

 

١٦٤ 

 صلى النيب نفاها اليت أما بعده، أو مكة فتح قبل ،سواء بالده إىل وعاد الوفود أصحاب من احلديبية قبل أسلم

 بالشرع، ال باللغة فمتعلق اهلجرة مطلق أما الشرعية، اهلجرة هي إمنا مكة فتح يوم  وسلم وآله  عليه اهللا

 له يبقى ولكن مهاجر، عنه يقال ال مكة فتح بعد  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب إىل يهاجر فالذي ولذلك

 بعد  وسلم لهوآ  عليه اهللا صلى النيب مع ويقيم يهاجر من أن كما لإلسالم، يقدمه ما بقدر هذا يف الفضل

(وهكذا لإلسالم، يقدمه ما فضل له ويبقى العموم يف أفضل يكون احلديبية
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١٦٩(. 
 النصرة الشرعية

 هم واألنصار ونسائهم، ومواليهم كحلفائهم حكمهم يف ومن ،)واخلزرج األوس( باألنصار خاصة

 ونساءهم أبناءهم حيمون كما وحيموه ينصروه أن على  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب بايعوا الذين

 يف هلم مشاركني وجعلوهم وواسوهم وأصحابه  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب واستقبلوا وأنفسهم،
 وآله  عليه اهللا صلى  النيب رأوا وإن حىت األنصار، أطفال الشرعية النصرة يف يدخل وال وأمواهلم، وطنهم

 قد  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب لكن طفاالً،أ لكوم النصرة ذه يقوموا مل ألم وجالسوه؛  وسلم

 بيعة من الشرعية النصرة ومتتد .فضلهم يف كاف وهذا املهاجرين، بأبناء أوصى كما األنصار بأبناء أوصى

 على وخف األموال، وكثرت خيرب، املسلمني على اهللا فتح احلديبية بعد ألنه احلديبية؛ فتح إىل األوىل العقبة

 وأصحابه  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب نصرة يف النفقات من كثري حتمل من جيدونه كانوا ما األنصار

 يقم أو يقاتل أو األنصار من ينفق مل فمن ذلك، وحنو املدينة إىل يأتون الذين الوفود وضيافة املهاجرين،

 النصرة يف يدخل وإمنا عية،الشر النصرة يف يدخل فال احلديبية بعد هذا فعل وإمنا احلديبية، قبل بالنصرة

 تقريباً كلهم األنصار لكن أيضاً، سبقت اليت واحلديثية القرآنية ولألدلة سابقاً، ذكرناها اليت لألسباب العامة

 الكفار مهامجة من اخلوف إال شرعية نصرة من يكن مل ولو -املنافقني إال– الشرعية النصرة بواجب قاموا

 الصلح بعد الناس أمن مث احلديبية صلح إىل ختوف يف األنصار أكثر عاش دوق النصرة، يف هذا لكفى للمدينة

 .األنصار وأمنت
 أبنائهم من بعدهم من على لغوياً وأطلق شرعية نصرة األنصار على فأطلق األنصار مسمى أما

 رةبالنص قام قد )أنصاري( عليه أُطلق من كل فليس هذا، يومنا إىل لغوياً اللقب هذا وبقي وأحفادهم،

 .متقدميهم من ذكره سبق مبن اختصت اليت النصرة تلك والسنة، الكتاب يف املقصودة الشرعية
 النصرة العامة

                                                           
أدرك شرعية  -من أهل مكة وبعد أن أسقطت قريش شرطها بسبب محالت أيب بصري-أن نقول إن من هاجر بني الفتحني   -تنـزالً–وميكن  )١٦٩(

 .اهلجرة ال اهلجرة الشرعية وهناك فرق بينهما



 
 
 

 

١٦٥ 

  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب نصرة يف شاركت اليت القبائل من اإلسالم دين اتبع من كل فيها يدخل

 .األنصار ا مسي اليت املعنية الشرعية النصرة ليست لكنها
 

 

 

 ملبحث الرابعا

 
 عدالة الصحابة
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 متهيد

 

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من جبميع ثقتنا بني عظيماً فرقاً هناك أن هنا عليه التنبيه بنا جيدر مما
 وثّق اهللا إن ندعي وأن التابعني كبار يف ثقتنا بني كبري فرق هناك مثلما كتابه، يف عدهلم قد اهللا إن نقول وأن

 وأن املذاهب وأئمة الستة الكتب أصحاب يف ثقتنا بني فرق هناك مثلما وكذلك الكرمي، القرآن يف التابعني

 باز وابن األلباين يف ثقتنا بني فرق هناك ني،األم رسوله وعدهلم الكرمي كتابه يف اهللا عدهلم هؤالء إن نقول

إن هذا  الكرمي، كتابه يف وعدهلم اهللا عليهم أثىن هؤالء أن دعوى واخلليلي واملؤيدي والقرضاوي والغزايل
 . غري هذا

صلى اهللا عليه "الذين ال يعدلون كل من رأى النيب -فلذلك ال جيوز اام أهل السري واملغازي أو الباحثني 
بأم خيالفون كتاب اهللا وسنة رسوله وأم ال يقبلون تعديل اهللا هلؤالء الصحابة وأم " وآله وسلم
 ! وأن خالفنا معهم يف األصول! كمون بعقوهلم على نصوص القرآن الكرمييقيسون وحي

هكذا يتم التشويه على منابر اخلطباء وعلى حنابل املساجد ومقاعد الدراسة، والطرف اآلخر غائب 
وأنه ال يؤمن بنصوص !! احلجة، وحيكم عليه من اخلصم بأنه ضد تعديل اهللا للصحابة يف القرآن الكرمي

عليها طلبة العلم إىل آخر املظامل اليت تواطأ  ٠٠٠يعادي السنة النبوية ويريد إبطال النصوص وو!! القرآن
فإذا مه اهللا ورسوله، فنحن جيب أن نتفق على مدح من مدحه اهللا ورسوله وذم من ذيف هذه األزمان، 

والتواريخ  اتفقنا على هذا املبدأ العظيم فمن السهولة بعد ذلك أن نبحث يف كتب احلديث والسرية
 .ومن أساءها" صلى اهللا عليه وآله وسلم"لنعرف من أحسن صحبة النيب

 

 :مفهوم عدالة الصحابة

هذه املسألة الغامضة الذي حيتاج لتجلية ) عدالة الصحابة(من املباحث الرئيسة املتعلقة بالصحابة مبحث  
باخلصومات املذهبية بني السنة  وتفصيل يف ضوء النصوص الشرعية بعيداً عن األقوال واألحكام املتأثرة

والشيعة اليت ال تستند لدليل شرعي، فنحن نقرأ ونسمع كثرياً قاعدة يرددها كثري من الناس من أن 
فإذا أراد الباحث أن يدرس التاريخ اإلسالمي كلهم عدول،  "صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب  أصحاب

ول جيد من الناس من يسوؤه ذكر من ارتد ممن وصف أو بداية من السرية النبوية إىل اية القرن األ
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بالصحبة ،كما يسوؤه ذكر من انضم إىل اخلوارج منهم، أو إىل أهل البغي أو من شارك يف قتل عثمان، 
 الصحابة كل( راية رافعني يأتون -بالعلم اهتمام هلم ممن- الناس من كثري أمام نفسه وجيد، وحنو ذلك

 ،اللفظتني هاتني ملعىن مدركني جتدهم ال )العدالة( وكلمة )الصحابة( كلمة معىن عن سأهلم وإذا ،)عدول
 أدلةً لديهم أن زاعمني الصحابة واقع على تطبيقها يستطيعون ال عرفوها إن )العدالة( الثانية اللفظة وهذه

 وجل عز اهللا على تقول -سابقاً ذكرنا كما– وهذا !الصحابة من فرد كل عدالة يف صرحية صحيحة

  .علم بغري "وسلم وآله عليه اهللا صلى" ولهورس

 عز اهللا على يكذب هو بينما "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول على الكذب من حيذر ممن والعجب

 النيب رأى من كل بالصحابة ويقصد !الكرمي كتابه يف وعدهلم الصحابة كل على أثىن قد اهللا أن بزعمه وجل

 السري أهل نقله الذي الواقع خالف املزعوم التعديل وهذا املسلمني، من" صلى اهللا عليه وآله وسلم"

 وهو األقوال أفسد من )فرد كل بعدالة القول أعين( هذا بل وغريهم، والفقهاء احلديث وأهل ازيواملغ

 جهل أو اخلطاب مدلوالت فهم لعدم نتيجة أو املطهرة والسنة الكرمي القرآن آيات استقراء لعدم نتيجة

  .الصحابة صرع بواقع

 وهذا تفصيالً هناك أن يعين وإمنا اجلملة حيث من الصحابة بعدالة القول عدم يعين ال مين الكالم وهذا

 حياة واقع( الواقع معرفة ذلك بعد مث اخلطاب ومدلول العدالة وحد الصحبة حد حتديد على مبين التفصيل

  .الصحيحة باألسانيد )والعامة الشرعية الصحبة الصحابة

 غري حمفوظة قواعد ردد لو حىت جيهلها من مع خطايب وليس جمتمعة، األمور هذه يعقل من مع هذا طايبفخ

 بالقواعد فاملعارض ألفاظها؛ مدلوالت يعرف وال إلطالقها يتحمس من جتد وغالباَ إطالقها عند صحيحة

 التنازع ويسبب املذموم، ديالتقل يكرس وفعله هنا املختصر الكالم هذا معه جيدي ال العلمية غري العاطفية

 تركهم مع املتأخرين، بعض تعريف على حييلون أم العدالة لفظة حتديد يف املخالفني عند ما وغاية اجلاهل،

 على اجلواب مع فيها واالختالف الصحبة حد يف التفصيل سبق وقد ني،املتقدم وأقوال الشرعية للنصوص

 .البحث هذا من األول الفصل يف اخلالف هذا إشكاالت

 :اآلتية احملاور يف البحث وسيتم واإلجياز االختصار من بشيء هنا حبثها على فسنأيت )العدالة( لفظة أما

 .اللغة يف العدالة مفهوم :أوالً

 .االصطالح يف العدالة مفهوم :ثانياً

 .الصحابة عدالة خصوصية :ثالثاً
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 .التعريفات تطبيقات :رابعاً

 .اخلصوصية دعوى إبطال :خامساً

 .عليها واجلواب باخلصوصية القائلني أدلة :سادساً

 

 :مفهوم العدالة لغةً.. أوالً

 

 .ضد اجلور: العدل .١

 .ما قام يف النفوس أنه مستقيم: العدل .٢

  :قسمان :العدل .٣

I. احملسن إىل كاإلحسان يتغري ال مطلق. 

II. بالشرع ينسخ أن وميكن متغري.  

 فاعتدوا عليكم اعتدى فمن مثلها سيئة سيئة ءفجزا وسيئةً اعتداًء العدل يســـمى أن ميكن كما

 .ذلك وحنو اآلخرين من بالقصاص خاص وهــذا ،عليكم اعتدى ما مبثل عليه

 .املساواة :العدل  .٤

 .وحكمه قوله املرضي :الناس من العدل .٥

 .الشهادة اجلائز :الناس من العدل .٦

 ).صياماً ذلك عدل أو( والنظري املثيل :فالن عدلُ .٧

 .ستقامةاال :العدل .٨

 .السوية :العدل .٩

 .احلكم يف فيجور اهلوى به مييل ال الذي ):اهللا اسم( العدل .١٠

 !عدالً نفسه املسمى جعل ألنه العادل وصف من أبلغ :العدل .١١

 ).املسيب بن سعيد قاله( عقل ذو أي :عدل ذو .١٢



 
 
 

١٦٩ 

 

 .)172F١٧٠()النخعي قاله( ريبة منه تظهر مل الذي :العدل .١٣

 .باحلق احلكم :العدل .١٤

 .العدالة :العدل .١٥

 .األضداد من فهي احلق وعن األصوب عن عدل مبعىن )عادل قاسط( أيضاً للجائر يقال :العادل .١٦

 .) )173F١٧١يعدلون برم كفروا الذين مث الكفر :والشرك العدل .١٧

 

 

 :للعدالة اللغوي التعريف تطبيق

 .صاحلاً مستقيماً وكان شهادته وأجيزت قوله رضي من هو الناس من والعدل اجلور، ضد اللغة يف العدل إن

  .آلخر شخص من تتفاوت أا ريب ال الصفة وهذه

 معاوية يف النص وثبت ظاملاً، كان فقد أرطأة أيب بن كبسر ظلمة الصحابة يف املذكورين يف وجد وقد

 كالوليد فاسقاً كان من هؤالء بعض يف وكان العدل، ضد والظلم الظلم، معناه والبغي )بغاة( بأم وطائفته

 .العام مبفهومها الصحبة يف دخلوا وإن الشرعي باملعىن الصحابة من ليسوا كلهم وهؤالء هه،وأشبا عقبة بن

 الصحبة أصحاب على اقتصرنا إذا صحيحة قاعدة )عدول الصحابة( كلمة أن نعلم أن عندئذ فيجب

 العدالة يف ناأدخل إن أما واملغازي، السري أهل عليهم نص أفراد استثناء مع واألنصار، املهاجرين من الشرعية

 تصبح القاعدة فإن وأمثاهلم الغادية وأيب أرطأة أيب بن وبسر والوليد نبيتل بن اهللا وعبد أيب بن اهللا عبد أمثال

 عند بالفسق -عقبة بن الوليد– أحدهم وصف من أوضح هناك وليس الشرعية، النصوص ملخالفتها باطلة

     فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين اأيه يا :قوله يف كما وتعاىل سبحانه القائلني أصدق

…)
174F

 قاعدة أن هذا من ويفهم عقبة، بن الوليد الفاسق بذلك املراد أن على التفاسري أهل أمجع وقد ،)١٧٢

 من الشواذ على ينـزلوا الذين  الصاحلني مغفلي بعض إال يشوهها ال )الصحابة عدالة /عدول الصحابة(

 .والظلمة الفسقة

                                                           
 . شهورة مثل لسان العرب البن منظور، وتاج العروس للزبيدييف املعاجم اللغوية امل) عدل(انظر هذه املعاين والتعريفات للعدالة يف مادة  )١٧٠(
 .انظر هذه التعريفات يف لسان العرب )١٧١(
 .٦: سورة احلجرات اآلية )١٧٢(
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 ببعضهم الظن الباحثون وأحسن املتنازعة، األفهام وتقاربت اإلشكال، زال القاعدة من هؤالء إخراج متَّ فإذا

 .له مربر ال وخالف تنازع يف العلمية أمورنا فستستمر والسابقني الوليد أمثال بني اخللط هذا استمر إن أما

 

 

 االصطالح يف العدالة مفهوم :ثانياً

 :التعريفات هذه وأبرز ومتشدد، فيها متوسع بني العدالة معىن يدحتد يف العلماء عبارات تباينت

  ):هـ٦٤٦( احلاجب ابن تعريف -١

 دينية حمافظة( بأا العدالة  احلاجب ابن عرف فقد احلاجب ابن األول األصويل تعريف التعريفات أشهر من

 الصغائر على اإلصرار تركو الكبائر باجتناب وحتقق بدعة معها ليس واملروءة التقوى مالزمة على حتمل

 .خمتصراً بعده ما نذكر مث التعريف هذا تطبيق يف وسنتوسع )املباح وبعض الصغائر وبعض

 

 :احلاجب ابن تعريف تطبيق

 واألنصار املهاجرين من أغلبية يف تصح العدالة هذه أن جند الصحابة على للعدالة التعريف هذا تطبيق عند

 تتحقق الذين الناس ويقل املدين، أو املكي العهد يف ضطربواا أو بدلوا أو واارتد أقلية أو أفراد منهم وخيرج

 أسلم مكة فتح وبعد احلديبية، صلح بعد املسلمون كثر إذ فشيئاً؛ شيئاً الرضوان بيعة بعد العدالة هذه فيهم

 العدالة، هذه خيدش ما اآلخر البعض عند وبقي بعضهم، إسالم وحسن مضض، على أهلها من ألفان

 تتحقق ال ممن وحنوهم واألعراب والوفود العربية اجلزيرة وبقية الطائف مسلمي من كثري يف احلال وكذلك

 فيهم كثر ولذلك واألنصار املهاجرون تعرض كما واحملن للبالء يتعرضوا مل لكوم بعضهم يف العدالة

 .؟"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وفاة بعد املرتدون

 عهد يف حصلت اليت الفنت وأحداث الردة أحداث تفسري يف يفيدنا حبيث جيداً األمر هذا يالحظ أن فينبغي

 اجلملة يف العدالة مستويات تنـزل حبيث العدالة مستويات معرفة إىل إضافة عنهما اهللا رضي وعلي عثمان

 نعرف ومل العدالة، نعرف مل التفصيلية النظرة هذه فقدنا فإذا اإلسالم، يف وبالئها وقدمها لصحبةا قدر على

 .منه واالستفادة دراسته نستطيع ال هذا وعلى اإلسالمي، التاريخ نعرف ومل الصحابة،
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 أنه جند مثالً؛ أرطأة أيب بن كبسر العامة بالصحبة وصف من بعض على احلاجب ابن تعريف طبقنا فلو إذن

 البدعة من يسلم مل هذا بسرف السابق تعريفه يف احلاجب ابن ذكرها اليت العدالة شروط فيه تتحقق مل

 قطعاً، العدالة تبطل األمور وهذه املسلمات، النساء وسيب األطفال قتل من الكبائر جيتنب ومل )النصب(

 الكرمي القرآن نـزول مع ألنه عقبة، بن كالوليد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب على يكذب من وكذلك

 بن احلكم استهزاء وكذلك جيتمعان، ال ضدان ألما الفسق ذاه مع العدالة تبقى أن ميكن ال بفسقه باحلكم

 إىل له "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب نفي مع العدالة، يناقض "وسلم وآله عليه اهللا صلى" بالنيب العاص أيب

 والصالح السرية واستقامة بالعدل املشهورين الصحابة ألحد هؤالء بعض وبغض سب وكذلك الطائف،

 أهل وبعض معاوية، وخاصة الشام أهل هذا فعل وقد العدالة، يناقض وحنوهم والبدريني األربعة كاخللفاء

وهكذا كثري من األمور اليت وجدت يف بعض بل  العامة، بالصحبة وصف من وهؤالء ءهؤال ويف العراق،
يف هم  يف كثري ممن وصف بالصحبة العامة وهي بوضوح تناقض مسألة العدالة إال إذا حصرنا الصحابة

، وهنا )الصحابة عدول(املهاجرين واألنصار فقط، فعندئذ ميكن أن نقول براحة ضمري وقوة علم أن 
أيضاً يبقى أفراد قليلون من املتهمني بالنفاق واملرجفني واملضطربني حتدث عنهم القرآن الكرمي، وقد 

لقاعدة، ولكل قاعدة شذوذ، ن هذه اترجم هلم البعض يف الصحابة، وهؤالء ميكن أن حنكم بأم شذوا م
حجة الوداع وكل من  أصحابلكن إن أدخلنا يف عدالة الصحابة كل الطلقاء واألعراب والوفود وكل 

ألن كثرياً من ) إن الصحابة عدول(فعندئذ لن نستطيع أن نقول " صلى اهللا عليه وآله وسلم"رأى النيب 
رتدون واملبدلون والظلمة على النصف ألن الردة هؤالء ارتدوا أو بدلوا أو ظلموا، وقد يزيد هؤالء امل

انتشرت يف اجلزيرة العربية ومل يبق على اإلسالم إال القلة خبالف املهاجرين واألنصار إذ مل يرتد منهم 
(يف حكم اهول عينا" صلى اهللا عليه وآله وسلم"أحد، بل إن أغلب من رأى النيب 
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وعلى هذا ال  )١٧٣
يكن مجيع أفرادها أو أغلبهم متحقق فيهم تلك القاعدة فنحن ال نستطيع أن نقول فائدة يف القاعدة إذا مل 

إن اجليش الفالين جيش قوي مدرب إال إذا كانت السمة الغالبة على أفراده القوة والتدريب، أما إذا 
 .كان نصف اجليش كذلك والنصف اآلخر ليس مدرباً فال تصح القاعدة هنا ويصبح إطالقها غري دقيق

 

  :احلاجب ابن تعريف على مهم لسؤا

                                                           
السبعة حجة الوداع أكثر من مائة ألف بينما مل يعرف من هؤالء بأمسائهم فضالً عن حاهلم إال حنو " صلى اهللا عليه وآله وسلم"مبعىن أنه شهد مع النيب  )١٧٣(

 .آالف



 
 
 

١٧٢ 

 

 سواهم؟ من وعدالة واألنصار املهاجرين عدالة بني تفرق كيف :قائل يقول قد

 أيام اإلسالم نصروا وألم وغزيراً، واضحاً كان الكرمي القرآن يف واألنصار املهاجرين على الثناء ألن :أقول

 اهللا صلى" النيب بعد أحد منهم يرتد أيضاًمل رواألنصا املهاجرين وألن العدالة، عنوان وهذا والذلة الضعف

 وهامٍ مرتد بني العامة الصحبة أصحاب من كثري وفيهم العرب سائر بينما نعلم، فيما "وسلم وآله عليه

 واألنصار املهاجرين يف األصل هو اإلسالم فثبات الصادقني، من قليل مع أمره يف مضطرب ومتوقف بالردة

 ".وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عدب قط مرتد منهم يعرف مل بل

 وظلم السرية أساء عمن فضالً والتردد التوقف أو الشك أو الردة بعضهم من حصل غريهم اآلالف بينما

 نواكا أو أكثر كانوا وحنوهم واملترددين املرتدين لكن كثريون، هؤالء من ثبت قد كان وإن الناس وعسف

 فيهم العدالة أن أقصد فإنين عدول واألنصار املهاجرين إن أقول وعندما تقدير، أقل على كثرية أعداداً

 .خاصة بأدلة والعشرة واالثنان الواحد خيرج وقد اجلملة حيث من ظاهرة

 

 :العدالة معىن يف الصحيح

 عدم أو احلديث يف اخلطأ عدم ا أعين وال وأخصرها، املعاين أبسط يف )الصالح( ا املقصود العدالة مث

 عليه وجيوز إصرار، بال املعصية عليه جتوز الصحابة من واحد فكل املنال عزيز أمر فهذا عصيةامل ارتكاب

 السابقني يف حاصلة األمور فهذه والوهم والنسيان الغفلة عليه وجتوز واحلديثني، احلديث يف اخلطأ

 وصوبالنص البشرية بالنفس جاهل فهو خيطئ وال يهم وال ينسى ال الصحايب أن زعم ومن والالحقني

 .وأحواهلم هؤالء وبسري الشرعية

 كثري يتجنبه لألسف التطبيق وهذا باطل، التطبيق يقبل ال تعريف وكل ضروري أمر التعريفات فتطبيق إذن

 نظرية فكل معلقة، تبقى أن جيوز ال النظريات أن أرى لكنين الصحابة، بانتقاص يتهموا ال حىت العلماء من

 .ونور وهدى علم على نكون حىت ومثال قتطبي هلا يكون أن جيب صحيحة

 

 ):هـ٩٢ت( العدالة يف املسيب بن سعيد قول -٢



 
 
 

١٧٣ 

 

 من عيوبه، تذكر ال من الناس من ولكن بد، ال عيب وفيه إال سلطان ذي وال عامل وال شريف من ليس(

 هعلي غلب من أن يفيد القول ومفهوم جيد، قول هذاو ،)176F١٧٤()لفضله نقصه وهب نقصه من أكثر فضله كان
 بعض منه ظهر من وكذا التعريف منطوق هو بل صحيح والعكس ظلمه لكثري عدله قليل يوهب الظلم

 معظم ارتكب من أما السرية، من باألغلب عليه احلكم بحيص والكبائر املخالفات كثرة مع الظاهرة احملاسن

 .عدالته تثبت وال وشك ريبة موضع فإنه خيرة الظاهر يف أعمال وله الكبائر

 

 ):هـ٩٥ت( النخعي إبراهيم اإلمام ريفتع -٣

  .)177F١٧٥()ريبة فيه يظهر مل من( لفظ ويف ،)ريبة به يظن مل من املسلمني يف العدل(

 .ذا عدالتهم فتنتفي بالصحبة وصفوا أفراد يف -الريب عن فضالً– كبائر ظهرت وقد :قلت

 

 ):هـ١٨٠ت( املبارك ابن تعريف -٤

 وال خربة دينه يف تكون وال الشراب هذا يشرب وال عةاجلما يشهد خصال مخس فيه كان من العدل(

 .)178F١٧٦()شيء عقله يف يكون وال يكذب

 مسلم، صحيح يف ثابتة وقصته عقبة بن كالوليد العامة بالصحبة وصف من بعض اخلمر شرب وقد :أقول

 .وغريهم حرب بن وحشي وكذلك

 

 ):هـ٢٠٤ت( الشافعي تعريف -٥

 فلم اهللا عصى وال السالم، عليه زكريا بن حيىي إال اهللا مبعصية خيلطها مل حىت اهللا طاعة أعطى أحداً أعلم ال(

 .)179F١٧٧()ارح فهو املعصية األغلب كان وإن املعدل فهو الطاعة األغلب كان فإذا بطاعة، خيلط

                                                           
 .١٣٨الكفاية ص )١٧٤(
 ).العدل يف الشهادة الذي مل تظهر منه ريبة(، ويف لفظ ثالث عن إبراهيم ١٣٧الكفاية ص )١٧٥(
 .١٣٧الكفاية ص )١٧٦(
 .١٣٨الكفاية ص )١٧٧(



 
 
 

١٧٤ 

 

 والفاسق املعاصي، بعض ذلك خالط وإن السرية وصالح العدل عليه غلب من العدل يصبح هذا وعلى

 !.غريب بالذكر زكريا بن ليحىي الشافعي صيصخت لكن ذلك، عكس

 

 ):هـ٤٠٣( الباقالين بكر أيب تعريف -٦

 الشاهد صفة يف املطلوبة والعدالة( :يقول تناقض من فيها ما رغم العدالة ملسألة جيدة مناقشة للباقالين

 اتفق مما جمراه ريجي وما الفسق من وسالمته مذهبه وسالمة دينه استقامة إىل الراجعة العدالة هي واملخرب

 .عنها املنهي والقلوب اجلوارح أفعال من للعدالة مبطل أنه على

 مما عنه، ى ما ارتكاب عن واالنتهاء تعاىل، اهللا أوامر اتباع أا العدالة صفات مجيع يف يقال أن والواجب

 .العدالة يسقط

 خيرج حىت به، أمر ما بعض ركت ومن ذنب كل من البشر من املكلف يسلم يكاد ال أنه ذلك مع علم وقد

 فرائضه بأداء عرف من العدل إن" :يقال أن لذلك فيجب يتعذر، ذلك وأن عليه، له وجب ما كل من اهللا

 ومعاملته أفعاله يف والواجب احلق وحترى املسقطة، الفواحش وجتنب عنه، ي ما وتوقي به، أمر ما ولزوم

 ومعروف دينه يف "عدل" بأنه املوصوف فهو حاله هذه كانت منف "واملروءة الدين يثلم مما لفظه يف والتوقي

 مع يكون حىت فاسقاً، فاعلها يسمى اليت الذنوب كبائر اجتناب ذلك يف يكفيه وليس حديثه يف بالصدق

 ال الذي الكذب حنو صغرياً، يكون أن جيوز بل كبري أنه يعلم ال إنه :الناس من كثري يقول كما متوقياً ذلك
 يستحق كبائر أا على يقطع ال مبا املسلمني وغش باذجنانة، وسرقة حببة التطفيف وحنو كبري، هأن على يقطع

 له، ومسقطة لصاحبها متهمة ألا إما ،!والشهادة اخلرب مقبول غري فاعلها أن على اتفق فقد العقاب، ا

 وتطفيف بصلة سرقة أمانته تاحتمل من أن على موضوعة  العادة فإن ذلك، لغري أو وأمانته، ثقته من ومانعة

 أن فيجب به، واالكتساب احلديث يف الكذب ووضع الشهادة على الرشا وأخذ الكذب، احتملت حبة

 ما ومجيع العقاب، به يستحق فسق، أنه على اتفق ما مبثابة والشهادة للخرب إسقاطها يف الذنوب هذه تكون

 يف سبيله فهذه وشهادته، فاعله خرب رد وجوب على اتفق وقد كبري أنه على قوم يقطع مما ذكره عن اضربنا
 .الباقالين كالم انتهى )180F١٧٨()منه سليماً واملخرب الشاهد كون جيب أنه

 .الكالم هذا يف شاركه قد البغدادي اخلطيب ولعل :قلت

                                                           
 .١٤٠الكفاية ص )١٧٨(



 
 
 

١٧٥ 

 

 

 ):هـ٤٦٣ت( البغدادي اخلطيب تعريف -٧

 كثري من الذنوب بوقوع أخرب قد تعاىل اهللا( بأن حمتجاً العدالة مسألة يف التخفيف البغدادي اخلطيب ويرى

 .)181F١٧٩()ورسله أنبيائه من

 جتوز فيها هذه اخلطيب كلمة لكن ذلك، غري وعن وجل عز اهللا عن إخبارهم قبول جيب ذلك ومع يعين

 !.العصمة؟ على الكالم مكان هنا ليس األنبياء عصمة مببحث عالقة ولكالمه ظاهر

 

 ):هـ٨٦١( اهلمام ابن تعريف -٨

 أدناها "والشهادة الرواية لقبول أي" والشرط واملروءة التقوى مالزمة على حتمل ملكة( :بأا لعدالةا عرف

 .)182F١٨٠()باملروءة خيل وما صغرية على واإلصرار الكبائر ترك

 عنه ينفي وهذا الصغائر عن فضالً الكبائر على مصراً بالصحبة وصف من بعض وجدنا إننا قلنا أن سبق وقد

 .العدالة

 

 ):هـ٦٨٢( القرايف عريفت -٩

 .)183F١٨١()املروءة يف القادحة واملباحات عليها واإلصرار الصغائر وبعض الكبائر اجتناب(

 .العدول بعض خيرج قد وتعنت تشدد فيه التعريف هذا أن مع اجلواب سبق

 

 ):هـ٥٠٥ت( الغزايل حامد أيب اإلمام تعريف -٩

(..والدين السرية استقامة عن عبارة العدالة(
184F

 .العبارة هذه شرح يف فصل مث ،))١٨٢

                                                           
 .١٤٠الكفاية ص )١٧٩(
 .٢٦٣صحابة رسول اهللا للكبيسي ص )١٨٠(
 .٢٦٥صحابة رسول اهللا ص )١٨١(
 .٢٦٨رسول اهللا ص صحابة )١٨٢(



 
 
 

١٧٦ 

 

 املترمجون ترجم وقد والدين السرية مستقيمي كانوا ما وأمثاهلما أرطأة أيب بن وبسر عقبة بن الوليد :أقول

 ).العموم صحابة( الصحابة يف هلؤالء

 

 ):هـ٧٧١ت( السبكي تعريف -١٠

 يف كالبول املباحة والرذائل لقمة كسرقة اخلسة وصغائر الكبائر اقتراف عن متنع ملكة العدالة(
 .)185F١٨٣()الطريق

 .املباحة والرذائل الصغائر عن فضالً للكبائر، جمتنبني كانوا ما بالصحبة وصفوا ممن أفراداً أن سبق

 

 ):هـ٩١١ت( السيوطي تعريف -١١

 خيل مباح أو اخلسة على دالة صغرية أو كبرية اقتراف من متنع -النفس يف راسخة هيئة أي– ملكة العدالة(

  .)186F١٨٤()ءةباملرو

 الطلقاء يف خاصة العدالة من بعضهم خيرج قد بالصحبة وصف من على العدالة هذه تطبيق عند أنه سبق

 .األمثلة سبقت كما واألعراب

 

 :واخلالصة

 حول يدور العامة العدالة حمور كان وإن وميسر متشدد بني متفاوتة االصطالح يف للعدالة التعريفات هذه

 .واالستقامة الصالح

 يكثر األمة كسائر فهم بعدهم من وأما هللا واحلمد واألنصار املهاجرين أغليبة يف حاصلة االستقامة وهذه

 إحسان بغري متبعون ومنهم اتباعهم حسن يف متوقف ومنهم بإحسان متبعون فمنهم ويقلون، العدول فيهم

 لبحث وحيتاج تبسمل واألنصار املهاجرين بعد فاألمر ذلك، وحنو ومرتابون وأعراب وأجالف ومرجفون

                                                           
 .٢٦٨صحابة رسول اهللا ص )١٨٣(
 .٢٦٩صحابة رسول اهللا ص )١٨٤(



 
 
 

١٧٧ 

 

 من "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لقي من كل على واألنصار املهاجرين لفضائل تعميم دون متأمل

 .لإلسالم املظهرين من أو املسلمني

 أم الصالح عليه يغلب هل ،)الشرعيني الصحابة( واألنصار املهاجرين بعد شخص كل يف النظر فيجب

(الظلم أم العدل الفساد،
187F

  ؟)١٨٥

 .واملتردد واملنافق الصادق فيها تبني وزلزلة ومتحيص امتحان بفترات مروا واألنصار املهاجرونف

 أعلم اهللا( -احلاكم قال كما– منهم وكثري وغنائم واستقرار رخاء وقت يف جاؤوا فقد بعدهم جاء من أما

 ).واعتقدوا أضمروا مبا

 

 

                                                           
دهم بعض بل حىت املهاجرين واألنصار ومن يف حكمهم كان منهم أفراد قليلون ارتدوا يف العهد املكي، أو اموا بالنفاق يف العهد املدين رغم شهو )١٨٥(

كن هؤالء األفراد قلة بل هم من الندرة واخلصوصية حبيث ال يؤثرون يف إطالق عدالة املهاجرين املشاهد كأحد واخلندق وبعضهم أساء السرية فيما بعد ل
 .واألنصار



 
 
 

١٧٨ 

 

 هل للصحايب خصوصية يف مسألة العدالة؟: ثالثاً

 

 على وتطبيقها العام العدالة مفهوم عن بعيداً الصحابة عدالة مسألة يناقشون وحديثاً قدمياً العلماء بعض

 رأى من( كل يشملون وهم الصحابة على الشروط هذه تطبيق إىل يلتفتون ال بينما بعدهم، فمن التابعني

 .)188F١٨٦()اإلسالم على ومات "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب

 .البشر غري آخر جنس وكأم الصحابة مع نتعامل عندما يكون لاخلل أول أن وأرى

 الفضل ميزة إال وغريهم الصحابة بني التفريق هذا أبداً فيها يوجد ال املطهرة والسنة الكرمي والقرآن 

 األمور بقية أما أهله، وذلة اإلسالم ضعف أيام واإلنفاق اجلهاد ميزة هلم كانت الذين واألنصار للمهاجرين

 ومن السابقني بعض من وحصلت وجدت فهذه الكبائر بعض وارتكاب واخلطأ والوهم النسيان ءكطرو

 .الالحقني من كثري

 صحابة ذلك من أستثين ال وآخر، جيل بني العدالة شروط بني يفرق صرحياً صحيحاً مقنعاً دليالً أجد ومل

 .تابعني وال

 أجد ومل وغريهم، الصحابة يف ذلك يكون أن جبفي واحملرمات املظامل الرتكاب تزول العدالة كانت فإذا

 الصحبة أصحاب من غريهم عن فضالً الشرعية الصحبة أصحاب الصحابة استثناء يف صرحياً صحيحاً نصاً

 ملاعز حصل كما السرقة أو الزنا أو اخلمر شرب من شيء األنصار أو املهاجرين لبعض حصل فقد العامة

 له من هذا جيهل يكاد وال )الشرعية احلدود أبواب( الفقهاء كتب يف مدونة وقصصهم عمرو بن والنعيمان

 معىن ليس لكن الشرعي، باحلد التطهري وطلب توبة تصاحبها غالباً نادرة قلة هؤالء لكن بالعلم، اهتمام أدىن

 على حمرم والربا والزنا فاخلمر الشرع فوق جتعلهم خصوصية هلم وأن للصحابة مباحة احملرمات أن هذا

 من كثري ضلّ كيف أدري وال وغريهم، الصحابة على حمرم والظلم والبدعة الشرك مثلما وغريهم، ابةالصح

 األحاديث عن فضالً وجل عز اهللا كتاب يف املنثورة املسائل أوضح من أراها اليت املسألة هذه يف العلماء

 .ذلك يف املتواترة واآلثار

                                                           
 .حسب التعريف الشائع )١٨٦(



 
 
 

١٧٩ 

 

 املتواتر يتركون قد -التقليد عصور يف خاصة– الشرعي لمالع وطلبة العلماء من كثرياً أن على دليل وهذا

 الصاحلني مغفلي أقوال من األباطيل مع األدلة من للمظنونات ويلجؤون والسنة الكتاب يف املنثور الصريح

 .قرناً عشر أربعة املمتدة املذهبية اخلصومات من بتنشيط واألوهام، اخلياالت ومتبعي

 أقتاب فوق الباطل تسير قد وأا قوياً، كليهما أو اخلصومة أو العاطفة ورحض أن إىل إشارة أيضاً هذا ويف

 .نعيها وال منها حنذر اليت )الصاحلني غفلة( الغفلة حقيقة هي وهذه احلقيقة،

 )العدالة شروط( عن )الصحابة عدالة( فَصل املتأخرة األزمنة يف خصوصاً منهم كثري بل العلماء فبعض إذن
 أبلغ وثناؤه الكرمي، كتابه يف عليهم أثىن قد اهللا أن حبجة للنقاش قابلة غري األوىل العدالة فجعل البشر، بقية يف

 اهللا فإن -بينا أن سبق كما–  وجل عز اهللا على القائل من كذب القول وهذا تعديل، أعظم وتعديله دليل،

 جهم على سار ومن واألنصار جريناملها من اهللا سبيل يف والنفس للمال الباذلني الصادقني على إال يثنِ مل

 اجلملة يف واألنصار املهاجرين على الثناء جاء وإمنا واملعاصي، الذنوب وسائر والظلم الردة من التحذير مع

  .بذلك اللتزامهم

 الثناء فأخذنا -سيأيت كما- الصحابة يف يذكرون ممن األفراد أو اجلماعات بعض كتابه يف اهللا ذم قد كما

 !.ببعض؟ وكفر الكتاب ببعض إميان هذا فهل الذم وتركنا

 سبيل وعلى والباطل للحق املعيار هم األشخاص جيعل وال املعيار هي وجيعلها واخلصال القيم على يثين فاهللا

 قيده الثناء هذا لكن للناس أخرجت أمة خري كنتم :تعاىل قوله يف اإلسالمية األمة على أثىن قد فاهللا املثال

 املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون :نفسها اآلية يف فقال املنكر عن والنهي باملعروف باألمر مباشرة

 بالثناء مقصودة حينها تكن مل الفترات من فترة يف الشروط هذه اإلسالمية األمة فقدت وإذا باهللا وتؤمنون

 .منهم الفرد عدالة عن البحث عدم يقتضي ال الثناء هذا أن إىل إضافة

 فاسق، وال كاذب وال ظامل فيهم يوجد ال أنه هذا معىن فليس اإلسالمية األمة على أثىن قد اهللا كان وإذا

 على القول من فيه ملا إضافة وغريهم الصحابة بني العدالة يف الفصل هذا إن مث العقالء، يرضاه ال خلط فهذا

 .اإلسالم يرتضيها ال وطبقيه للمتأخرين، ظلم فيه علم؛ بغري اهللا

 بقية على شروطها يف فنتشدد مبكيالني العدالة نكيل أن اإلسالم جييز وال واملساواة العدل يند فاإلسالم

 له اهللا أراد ملن واضحة الشريفة واألحاديث الكرمية واآليات الصحابة، على تطبيقها يف ونتراخى الناس



 
 
 

١٨٠ 

 

 القول هذا وسيدرك دةواح مرة الكرمي القرآن يقرأ أن املوضوع هذا يف الباحث أدعو فأنا لذا اهلداية،

(البشر أقوال إىل القرآن حياكم وال القرآن إىل األقوال حياكم أن بشرط بسهولة
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١٨٧(. 

 القرآن إىل نعود أن فعلينا وعقائد وتفسري وفقه حديث من املسلمني علوم يف الشرعي التجديد أردنا فإذا

 أوضاعنا وبني وتعاليمه الكرمي قرآنال أوامر بني الواسعة الفروق ورؤية التجديد جوانب الستلهام والسنة

 التطبيق حيث من مهجوراً واختاذه وجل عز اهللا كتاب عن واالبتعاد التقليد عليها سيطر اليت اليوم العلمية

 !!.حناجرهم جياوز ال القرآن يقرأون ممن ذا نكون أن وأخشى

 

 :واخلالصة

 له ترجم ممن فرد كل عدالة يف صرحية غري أدلة اكله الصحابة كل بعدالة القائلون ا استدل اليت األدلة أن

 حيث من حكمهم يف ومن واألنصار املهاجرين يف إال العامة العدالة  إطالق يصح وال بل الصحابة، يف

 الفسق أظهر ومن العدل، فهو واالستقامة العدالة ظاهره كان فمن  فيهم فيكثر غريهم أما أيضاً، اإلمجال

 يره، مل أو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى سواًء الفاجر، أو الظامل أو قالفاس فهو والفجور والظلم

 العدالة جند واألنصار املهاجرين سري يف البحثية التجربة خالل ومن فيه، نتوقف وهذا هذا بني خلط ومن

 والوفود ألعرابا وسري مكة فتح بعد املسلمني سري يف حبثنا وإذا عدالً، إال جند نكاد ال حىت عليهم، غالبة

 إطالقها يصح )عدول الصحابة( عبارة إن قلنا فلذلك منهم، كثري يف خيتفي أو خيف العدالة ضابط وجدنا

 عبارة أما ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل وليس واألنصار، املهاجرون بذلك أريد إذا

 الصحبة حيسنوا مل قليلون أفراد وجد نهأل ؛!هؤالء يف وال هؤالء يف ال تصح فال )عدول كلهم الصحابة(

 .الرضوان بيعة قبل إسالمهم رغم الظلمة فيهم وظهر

 

 

                                                           
مع أن اهللا  األمة وأن يقرأ القرآن بعيداً عن حتريفات بعض العلماء ملعانيه وبعيداً عن ختويفات بعضهم الذين جعلوا القرآن طالسم ال يفهمه إال أفراد من )١٨٧(

 ).أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا: (وقال) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر: عز وجل قد قال
تطبيقك، وهذا ال فإذا طالبك أحد هؤالء أن تقرأ القرآن بال فهم وأن تترك تفسريه ألفراد من األمة فاصدمه ذه اآليات، حىت تتجاوز تالوتك حنجرتك إىل 

مي وتدبره ين عدم التحرز من اإلقدام على التفسري اخلاطيء، لكن مهما بلغ خطؤك يف التفسري لن يبلغ ما بلغ هؤالء من فصلهم الناس عن القرآن الكريع
 .طأً عظيماًواالستفادة منه بزعمهم أن هذا قد يوقع يف التفسري بالرأي وذا يكونون قد عطلوا االستفادة من قراءة القرآن الكرمي وكفى ذا خ



 
 
 

١٨١ 

 

 خطأ على والعقلية النقلية األدلة :رابعاً

 )عدول كلهم الصحابة( لقاعدة الشائع املفهوم

 

  :األول الدليل

 أن معني شعب على الثناء من هميف عاقالً أن أظن فال :فرد كل على الثناء منه يقتضى ال اموع على الثناء

 .مثاالً ذلك على وأضرب هذا، شرح سبق وقد الشعب، ذلك أفراد من فرد كل على ينـزل الثناء هذا

 الشعب ذلك وصف أصبح إذ والعامة اخلاصة بني هذا فانتشر الشعوب من شعب بأمانة مسعنا لو فنحن

 براءته يف ليحتج حماميه قام مث بسرقة هؤالء أفراد أحد قام لو لكن الناس من إمجاع حمل يكون ويكاد باألمانة

 على الثناء ألن العقالء؛ سائر من سخرية حمل احملامي هذا لكان !!األمانة عنه معروف الشعب ذلك بأن

 .باألمانة الشعب ذلك أفراد كل اتصاف هذا يعين ال باألمانة ووصفه الشعب

 بأم وأمثاهلم السلمي األعور وأيب أرطأة أيب بن وبسر عقبة بن الوليد أمثال عن ليدافع يأيت فالذي إذن

 الثناء بأن له التسليم وعلى الصحابة على أثىن اهللا بأن حمتجاً -للصحبة الواسع املفهوم حسب– صحابة

 أو العقل وضعف الفهم سوء يف احملامي ذلك مبنـزلة املدافع فهذا )والعامة اخلاصة( الكافة صحابة يشمل

 .العرب لغة بأساليب السخرية

 من هذا البشر من غريهم شأن العدالة يف شأم األفراد حيث من الصحابة أن على العقلية أدلتنا من فهذا

 واالستقامة العدالة إال واألنصار املهاجرين أفراد يف أرى ال التطبيقية الناحية من كنت وإن النظرية الناحية

 ).الصحابة طبقات يف سردناهم قد( أنفسهم الصحابة عند فيهم متنازع أفراد باستثناء

 ارتد قد -بالصحبة وصف من بعض– بعضهم أن األفراد ال اموع على يصح إمنا الثناء أن على يدل ومما

 ارتد ملا استقامته الستمرار ومستلزماً فرد كل على نازالً الثناء كان فلو وغير بدل وبعضهم نافق وبعضهم

 .يتبدل وال يتغري ال اهللا إخبار ألن الصحابة من أحد

 فهو كان، وجه أي على بالصحبة وصف من كل يف التامة العدالة جعلوا املقلدين من املغالني هؤالء ولكن

 وبالقاعدتني ا وبشرهم عليهم فأثىن اجلنة إىل مصريهم أن أخرب قد اهللا أن وحجتهم اجلنة يف عندهم



 
 
 

١٨٢ 

 

 بشروا قد يكونون )األفراد على اموع ثناء وإنـزال الصحابة، لكل باجلنة التبشري( الباطلتني السابقتني

(باجلنة املرتدين حىت
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١٨٨(!! 

 .واملرتدين املنافقني كل الصحابة عدالة من خنرج حنن :قالوا وإذا 

 الصحابة؟ من أخرجتموهم دليل بأي :هلم قلنا

 .أخرى بنصوص :يقولون

 .وثابتة صحيحة أخرى نصوصب الصحابة من وأمثاهلم الطلقاء أخرجنا حنن وكذلك :هلم قلنا

 هذا؟ إىل أحد يسبقكم مل :قلتم فإن

 وأنصار مهاجرين من أنفسهم الصحابة العلماء أولئك أبرز ومن اإلسالم علماء من كثري سبقنا بلى :هلم قلنا

 .الغادية وأيب وبسر والوليد احلكم أمثال واملبدلني الظلمة تربئة إىل مسبوقني غري ولكنكم

 .الظن إساءة من خري الظن إحسان :قالوا فإن

 الظن تسيؤون ملاذا مث أفضل، التفصيل هذا يف العلمية فالفوائد اجلهل، تعميم من أفضل احلق معرفة :هلم قلنا

 الظن حتسنون ال ملاذا بعضهم؟بل لردة املثبتة الروايات يف تشككون ال ملاذا  !الصحابة؟ من باملرتدين

 وبعض اخلزاعي، احلمق بن وعمرو البلوي، عديس بن الرمحن كعبد عثمان على خرجوا الذين بالصحابة

 اخلويصرة كذي صحبة له وكانت اخلوارج من كان مبن الظن حتسنون ال وملاذا  !واألنصار؟ املهاجرين

 وغريهم؟ الثدية وذي

 على دليل اخلوارج؛ مع كان ومن علي على واخلارجني عثمان على اخلارجني بني موقفكم يف التناقض فهذا

 هو من أو أمثاهلم دون بأناس الظن إحسان تريدون وإمنا باجلميع الظن حسن تطبيق يف جادين لستم نكمأ

 املسلمة العقول من كثري تشكيل يف البالغ األثر هلا كان األموية الدولة أن على أيضاً دليل وهو منهم، أفضل

 لعلماء اخلليط الفكر هذا فوصل باطلوال احلق بني جيمع فكراً أنتجوا علماء هلا فتكون والرهبة، بالرغبة

 مث تيمية ابن وخاصة الشام علماء منهم أخذه مث احلديث، أهل وبعض احلنابلة ألوائل وصل مث والبصرة الشام
 خمتلطاً النصب فتسلسل وساحمهم، اهللا رمحهم القيم وابن كثري كابن وتالميذه تيمية ابن من حنن أخذناه

 فيهم أن مع عثمان على اخلارجني ذم وى النفوس أصبحت حىت هذه، مناأيا إىل األول القرن من بالسنة

 الشام أهل من البغي على املصرين علي على اخلارجني عن محاس بكل تدافع بينما بإحسان؛ وتابعني صحابة

                                                           
 .هكذا يقولون على اهللا ما ال يعلمون )١٨٨(



 
 
 

١٨٣ 

 

 اهل يتنبه ال اليت املختلطة الفكرية املسرية هذه على دليل أبلغ هذا ويف !!وغريهم العاص بن وعمرو كمعاوية
 .الباحثني منصفو إال

 

 :الدليل الثاين

 تنـزل البيت أهل من فرد كل ليس ذلك ومع والسنة، الكتاب يف موجود البيت أهل على ورسوله اهللا ثناء

 الظلم فيهم ظهر البيت أهل بعض لكن الصاحلني؛ اهللا أولياء من معظمهم كان وإن الفضائل، تلك عليه

 الثناء يشملهم ال هؤالء كان فإذا النواصب؛ منهج تبع وبعضهم يعةالش غالة مذهب اتبع وبعضهم والفسق،

 احلكم هلما فاألمران أيضاً؟ امل الثناء من الصحابة بعض خروج نعقل وال هذا نعقل فلماذا عندنا امل

 .منهما لكل الشرعية األحكام لتوافق نفسه،

 :الدليل الثالث

 اذكروا إسرائيل بين يا إسرائيل بين عن وجل عز لقوله اقراءتن عند ضعفها يتبني املعممني هؤالء حجة

 ليثبتوا اآلية ذه ليحتجوا إسرائيل بنو جاء فلو ،العاملني على فضلتكم وأين عليكم أنعمت اليت نعميت

 عليهم نرد ولكننا املعممني، هؤالء حجة من أضعف حجتهم تكون فلن املسلمني؛ على وفضلهم عدالتهم

 من بشروط الثناء ذلك أن إىل إضافة زمام، بعامل ومرتبط معينة زمنية مرحلة يف انك التفضيل هذا بأن

 وجه يف كان التفضيل أن أو التفضيل، هذا يستحقون فال يستجيبوا مل فإن االتباع؛ وحسن والعبادة الطاعة

 وحنو وم،وق جربوم مع وقومه فرعون هالك وظهور أنبيائهم، معجزات كثرة يف التفضيل يكون كأن ما؛

 .ذلك

 يف إننا أخرى، نصوصاً لصادمنا ذلك قلنا لوو منا، أفضل الدين يف إسرائيل بين أن اليوم نقول ال لكننا
 العدالة ربطنا وعدم وال العلمي غري التعميم على إصرارنا بسبب أخرى آيات نصادم الصحابة موضوع

 .إسرائيل بين يف ربطناها كما االتباع حبسن

 

 :الدليل الرابع



 
 
 

١٨٤ 

 

 اليت بالصفات الصحابة قيد الكرمي القرآن أن وذلك الصحبة على الدالة األلفاظ مع الكرمي القرآن تعامل من

 املشترك ذلك يف متجنباً وحنوها؛ واملعية والنصرة اهلجرة وهي سواهم عمن ا ومتيزوا املدح ا استحقوا

 .مذهب كل الناس أوهام تذهب لئال )الصحبة( اللفظي

 صحبة للصاحب اللغوي لشموله بذاته فضيلة على يدل ال القيود من جمرد للصحبة املشترك للفظا أن وذلك

 .سيئة صحبة وللصاحب حسنة

 صحة بشرط جمردة، الفضيلة على تدل فإا واإلنفاق؛ اجلهاد مث الشرعية واملعية والنصرة اهلجرة ألفاظ أما

 ونصرة املهاجرين هجرة أن ريب وال )بالنيات مالاألع إمنا( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" لقوله النية

 واألوطان األهل فراق يف ما مع هذا واملتاعب، واحملن البالء م يلحق أن لتوقعهم وحده هللا كانت األنصار

 ).اآليت املبحث يف اآلخرين أدلة مع النقاش أثناء يف أدلتنا بقية وستأيت( .عظيم بالء من الشهداء وفقد

 



 
 
 

١٨٥ 

 

 عليها واجلواب الصحابة أفراد كل بعدالة القائلني أدلة

 كل عدالة على ا يستدلون اليت أدلتهم وجدت العقائد؛ ويف الصحابة يف املؤلفة الكتب معظم مطالعيت عند

 آيات إنـزال جاز ولو فرد، كل على إنـزاهلا جيوز ال عامة، أدلة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من

 .تناقضال يف نقع وذا أيضاً، فرد كل على والعتاب الذم آيات إنـزال جلاز فرد كل على الثناء

 .بعضهم على إال الذم آيات ننـزل ال بينما منهم، فرد كل على الثناء آيات ننـزل :قائل قال وإذا

 من دليل وأي !بعضهم؟ نذم فكيف أفرادهم كل على أثنينا فإذا والتناقض، التحكم يف أيضاً يوقعنا هذا :قلنا

 )قرين الناس خري( حديث ننـزل حق بأي!فرد؟ كل على امل الثناء آيات إنـزال لنا جييز عقل أو رعش
 الكفار عن فضالً -املسلمني فسقة من األول القرن يف كان وقد األول، القرن يف األفراد كل على

 وغالة والنواصب، واخلوارج، واملختار، وابنه، وزياد، ويزيد، كاحلجاج، سريته، تعرف من -واملنافقني

(الشيعة
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إذا مل نفصل يف املوضوع؛ فإن  ،ببعض بعضه للقرآن ضرب بال للمسألة فهم من بد ال إذن ،)١٨٩
القائلني جبرح الصحابة مطلقاً لن تكون أدلتهم بذلك الضعف الذي يتصوره البعض، ولو مل يكن معهم 

إذا اعتربنا بعض املتأخرين غريوا إال أحاديث احلوض لكفى يف الشبهة، ولن خيرجنا من مدلوله، إال 
 .وبدلوا، وإال ذهبت داللة احلديث

 

 

 

 :مكابرة؟ أسئلة أم أدلة

 بالتعميم املشحونة )املكابرة أسئلة( إىل يلجئون وإمنا األدلة إىل يلجؤون ال غالباً العدالة بتعميم القائلون

 ):املكابرة أسئلة( األسئلة هذه أمثلة ومن النصوص وبني بينها واجلمع فهمها إمهال مع والعاطفة

                                                           
علماً بإما كانا (ينبغي التنبيه على أن املراد بغالة الشيعة يف موضوع الصحبة الذين يتعدون بسب أحد من السابقني كاخللفاء الثالثة أو طلحة والزبري  )١٨٩(

وكذلك يعد من غالة الشيعة من سب بعض صاحلي املهاجرين أو األنصار، أما ) أهل الشاممع أم املؤمنني عائشة وقد تابا ومل يصرا على املعصية كما فعل 
ذلك السب الذي يسكت عنه متعصبة النواصب ويزجمرون حول سب ! سبهم حملاريب علي وبغضهم هلم فليس بأفحش من سب النواصب لعلي على منابرهم

 !الشيعة ملعاوية



 
 
 

١٨٦ 

 

 هل نعرف حىت حنن من مث !إمجاع؟ مسألة وهي )الصحابة عدالة( مسألة تناقش كيف :بعضهم قول 

  كتابه؟ يف هلم اهللا بتعديل تفعل وماذا ال؟ أم عدول الصحابة

 :اجلواب

 احلقيقة حيترمون الذين العقالء عند ممقوتة وهي اليوم، املنتشرة هي األسئلة من النمط هذا أن لألسف :أوالً 

 التنـزل باب من مثلها مكابرة بأسئلة املكابرة األسئلة هذه على اإلجابة وميكن العلمي، البحث ويلتزمون

 :فيقال واجلدل،

 سنة من وال اهللا كتاب من ال دليل عليه يرد مل التخصيص هذا أن مع بالعدالة، الصحابة ختصون كيف

 حكم هو الكرمي القرآن يف الصحابة فحكم !إمجاع؟ مسألة وهذه ، "وسلم وآله عليه اهللا صلى" رسوله

192F  ( منكم عدل ذوا به وليشهد :تعاىل لقوله والرؤية الشهادة يف غريهم

 للصحابة كان فلو ،)١٩٠

 الزنا يف واحد بشاهد منهم الكتفي خصوصية للصحابة كان ولو عدل، واحد شاهد منهم لكفى خصوصية

 صحايب بني الشهادة يف تفرق ال واحلديثية القرآنية النصوص إلن اإلمجاع خالف وهذا وغريه، والقذف

 الصحايب عدالة عن تبحثون فال الصحايب، وغري الصحايب بني الرواية يف أنتم تفرقون فلماذا وتابعي،

 التابعي؟ عدالة عن وتبحثون

 كتابه، يف الصحابة على ثىنأ اهللا بأن حتتجون كنتم وإذا !التفريق؟ هذا أحبتم عقل أو شرع من دليل بأي

 وخبهم الذين الكتاب أهل حذو حذومت وأنتم أيضاً، الكرمي القرآن يف جممل بذم معارض امل الثناء فهذا

 على– وجل عز اهللا ذم وقد ،) )193F١٩١     ببعض وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمنون :بقوله وجل عز اهللا

 أمواالً وأكثر قوة منكم أشد كانوا قبلكم من كالذين :تعاىل قوله يف كما الصحابة، -التعميم يف منهجكم

 كالذي وخضتم خبالقهم قبلكم من الذين استمتع كما خبالقكم فاستمتعتم خبالقهم فاستمتعوا وأوالداً

 مل آمنوا الذين أيها يا :تعاىل وقوله ،) )194F١٩٢اخلاسرون هم وأولئك الدنيا يف أعماهلم حبطت أولئك خاضوا
يا أيها الذين آمنوا : وقوله تعاىل ،))195F١٩٣تفعلون ماال تقولوا أن اهللا عند مقتاً كرب علونتف ال ما تقولون

مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع 
وما غريكم وال تضروه شيئاً واهللا احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل ق

                                                           
 .٢سورة الطالق اآلية،  )١٩٠(
 ...)!.لتتبعن سنن من كان قبلكم: (عندما قال" صلى اهللا عليه وآله وسلم"النيب وصدق  )١٩١(
 .٦٩: التوبة )١٩٢(
 .٣-٢: الصف )١٩٣(



 
 
 

١٨٧ 

 

 عنكم تغن فلم كثرتكم أعجبتكم إذ حنني ويوم ... :عنهم وقال، )  )196F١٩٤على كل شيء قدير

 حتبون ما أراكم ما بعد من وعصيتم وتنازعتم فشلتم إذا حىت ... :أحد يوم عنهم وقال ،) )197F١٩٥...شيئاً

 .) )198F١٩٦ ...اآلخرة يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم

 .. :املمتحنة سورة يف عنهم وقال ،)  )199F١٩٧..الظنونا باهللا وتظنون ... :األحزاب يوم عنهم وقال

 -بدريون وفيهم- الصحابة من اإلفك أصحاب عن وقال الكفار، إىل يعين ) )200F١٩٨....باملودة إليهم تسرون
الكاذبون هم اهللا عند فأولئك )201Fصحايب وهو امرأته من املظاهر عن وقال ،)١٩٩:  …مليقولون وإ 

 ترفعوا ال آمنوا الذين أيها يا :مها من ومها وعمر بكر أيب حق يف وقال ،) )202F٢٠٠وزورا القول من منكراً

 ال وأنتم أعمالكم حتبط أن لبعض بعضكم كجهر بالقول له جتهروا وال النيب صوت فوق أصواتكم
 عن وقال ،)204F٢٠٢( يعقلون ال رهمأكث ... :متيم بين من عنده أسلموا الذين عن وقال ،) )203F٢٠١تشعرون

 رسول فيكم أن واعلموا :وقال ،) )205F٢٠٣فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا :عقبة بن الوليد

(النيب أصحاب بعض حق يف وقال ،) )206F٢٠٤...لعنتم األمر من كثري يف يطيعكم لو اهللا
207F

 عليه اهللا صلى" )٢٠٥

 من آتاهم فلما الصاحلني، من ولنكونن لنصدقن فضله من اناآت لئن اهللا عاهد من ومنهم ":وسلم وآله

 ومبا وعدوه ما اهللا أخلفوا مبا يلقونه يوم إىل قلوم يف نفاقا فأعقبهم معرضون، وهم وتولوا به خبلوا فضله

 ال النفاق على مردوا املدينة أهل ومن منافقون األعراب من حولكم وممن :وقال ،) )208F٢٠٦يكذبون كانوا
 .) )209F٢٠٧...نعلمهم نحن تعلمهم

                                                           
 .٣٩-٣٨التوبة  )١٩٤(
 .٢٥: التوبة )١٩٥(
 .١٥٢:آل عمران )١٩٦(
 .١٠:األحزاب )١٩٧(
 .١: املمتحنة )١٩٨(
 .١٣:النور )١٩٩(
 .٢: اادلة )٢٠٠(
 .٢: احلجرات )٢٠١(
 .١٠٣: املائدة )٢٠٢(
 .٦: احلجرات )٢٠٣(
 .٧: احلجرات )٢٠٤(
م صحبة عامة غري شرعية ألن إخالفهم للوعد املورث للنفاق خيالف شروط الصحبة الشرعية حىت وإن كان الصحايب الذي نـزلت فيه اآلية قد أسل )٢٠٥(

 .قبل احلديبية
 .٧٧: التوبة )٢٠٦(
 .١٠١: التوبة )٢٠٧(



 
 
 

١٨٨ 

 

 عتاب أو ذم فيها اليت اآليات هذه على يركزون الشيعة وغالة الثناء آيات على يركزون السنة فغالة :أقول

 وقالت شيء على النصارى ليست اليهود وقالت الكتاب أهل فأشبهوا أخرى، ويترك بآية ميسك كل

 .الكتاب يتلون وهم شيء على اليهود ليست النصارى

 أنا بينا( :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صحيحه يف البخاري رواه ما :امل الذم يف اديثاألح ومن

 واهللا، النار إىل :قال أين، :فقلت هلم، :فقال وبينهم بيين من رجل خرج عرفتهم إذا حىت زمرة إذا قائم

 رجل خرج عرفتهم إذا حىت زمرة إذا مث القهقرى، أدبارهم على بعدك ارتدوا إم :قال شأم، وما :قلت

 على بعدك ارتدوا إم :قال شأم؟ ما :قلت واهللا، النار إىل :قال أين، :قلت هلم، :فقال وبينهم، بيين من

 .)210F٢٠٨()النعم مهل مثل إال منهم خيلص أراه فال القهقرى أدبارهم

 :منها صحيحة أخرى أحاديث بداللة صحابة النار إىل أخذوا الذين وهؤالء

 !!أصحايب أصحايب رب يا :فأقول

  )211F٢٠٩(!بعدك أحدثوا ما تدري ال :فيقال

 اهللا صلى" النيب أخرب وقد ميزة للصحابة جتعلون كيف :ويقول امل الذم ذا امل للثناء املعارض فيأيت

 خبالقهم استمتعوا أم وكيف النار إىل يؤخذون الكثرة وأن القليل؟ إال منهم ينجو ال أنه "وسلم وآله عليه

 يقولون وأم املاضية، األمم أعمال حبطت كما أعماهلم حتبط وقد خبالقهم، قبلهم من الذين استمتع كما

 اهللا صلى" النيب مع اجلهاد إىل دعوا كلما يتثاقلون وأم اهللا، عند كبري مقت يعقبه هذا وأن يفعلون، ال ما

 وأم اهللا، بيد واهلزمية النصر أمر أن وينسون ا ويعجبون كثرم على يتكلون وأم ،"وسلم وآله عليه

 الكفار إىل باملودة ويسرون الظنون، باهللا يظنون وأم الدنيا، يريد وبعضهم الرسول ويعصون يتنازعون

 وحكم بالكذب، بعضهم على وحكم املشركني، من والرباءة للمؤمنني الوالء من به أمروا ما خالف وهذا

 اهللا رسول مع يتأدبون ال عندما األعمال بإبطال بعضهم وهدد الزور،و املنكر يقولون بأم آخرين على

 بكر أيب حق يف نـزل التهديد هذا كان وإذا صوته، فوق أصوام ويرفعون "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 النيب اهللا وحذر بالفسق، آخرين وعلى يعقلون، ال بأم بعضهم على وحكم ،!بالباقني؟ فكيف وعمر

 مضرة طاعته تكون من عدالً يكون فكيف األمور، من كثري يف طاعتهم من )وسلم وآله يهعل اهللا صلى(

 .وإمثاً؟

                                                           
 .٦٥٩٩-حديث رقم -كتاب الرقاق -البخاري )٢٠٨(
 .ا ثابت يف صحيح البخاري، وغريه من أمهات السننهذ )٢٠٩(



 
 
 

١٨٩ 

 

 ال منافقني منهم بأن وأخرب منافق، إىل ويتحول يفي ال مث اهللا فيعاهد للوعد، بعضهم إخالف عن اهللا وأخرب
 من ينجو ال أنه "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أخرب كما ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب يعلمهم

 .البخاري صحيح يف ثبت كما )النعم مهل مثل( القليل إال القيامة يوم هأصحاب

مجلة مبثل هذه اآليات واألحاديث الصحيحة؟ إن حجته ) عدالة الصحابة(أال يستطيع احملتج على إبطال 
! من املسلمني" له وسلمصلى اهللا عليه وآ"لن تكون أضعف من حجة القائل بتعديل كل من رأى النيب 

فكال احلجتني باطلتان، فليس هناك عدالة لكل فرد وال مة لكل فرد، بنصوص الكتاب والسنة ولوال 
اخلصومة بني السنة والشيعة من قدمي لكان هذا األمر من أوضح األمور؛ ألن اجلميع يرجع آليات كرمية 

 .رواا بالتشيع أو النصبوليس ألحاديث أو آثار أو مغازي ميكن أن تضعف أو يتهم 

 نضرب أن باهللا ونعوذ ال، اللهم ويذمهم؟ جيرحهم مث أناس على فيثين متناقض القرآن هل !إذن؟ احلل فما

 .ببعض ونكفر الكتاب ببعض نؤمن أن باهللا نعوذ كما ببعض، بعضه الكرمي القرآن

 أمور، أربعة بني الذم وآيات ر،واألنصا املهاجرين من يستحقها من على تنـزل الثناء آيات :نقول ولكن

 وإما مثالً، بلتعة أيب بن كحاطب هلم تشفع سوابق هلم من لبعض ذم وإما اهللا، شاء إن فيه ذنب ال عتاب إما

 آيات يف صفتها مبعرفة أو نـزول بسبب إما الطائفة، هذه وتعرف منهم، لطائفة اخلصوص به أريد عام ذم

 وتذكروا، فرجعوا ولغريهم، هلم درساً ذنوم وكانت سوابق، هلم وكانت صرحياً، ذكرهم فيها جاء أخرى

 يطمئن ما النبوة عهد يف منهم يصدر مل الذين اإلسالم، يف املتأخرين من كثري على نازلة النصوص تكون أو

 .إنفاق وقوة جهاد قوة من إسالمهم صحة إىل

املهاجرين واألنصار، فقد صدق على أن هذا إذاً فالقائل إن اهللا عدهلم يف كتابه، إذا أراد أن اهللا عدل 
التعديل للمجموع وال يعين أن الفرد من املهاجرين أو األنصار، قد ال خيرج من العموم أو لن يرتكب 

 .كبرية ولن يفعل ذنباً

 وأمثاهلم؛ عمار وقاتل عقبة، بن والوليد زهري، بن وحرقوص احلكم، أمثال عدل قد اهللا أن القائل أراد وإن

 حىت الناس، هلؤالء الشيطان وساوس من وهذه حيتمل، مل ما اهللا كالم ومحل يقل، مل ما اهللا على قال فقد

 وأن والفحشاء بالسوء يأمركم إمنا :الشيطان من التحذير يف تعاىل قال كما يعلمون، ال ما اهللا على يقولوا

 وشيعة سنة من املسلمني بني اهللا على املتقولني أكثر وما ،) )212F٢١٠تعلمون ال ما اهللا على تقولوا

 ما غري يف آيات يوردوا حىت قلوم، وميل عاطفتهم، فيه الذي الباب من الشيطان يأتيهم اخل،..وصوفية

                                                           
 . ١٦٩: سورة البقرة اآلية )٢١٠(



 
 
 

١٩٠ 

 

 اهللا مراد حتريف يتم وبالتايل الناس أذهان عن القرآن معاين إزاحة فيتم عليه، أنزلت من غري ويف فيه أنـزلت

 أي فيها ليس واضحة صرحية آيات ملعاين هؤالء بعض حتريف الكتاب صدر يف نقلت قد بل وجل، عز

(لبس
213F

 العقل على سليب أثر هلا خاطئة آراء يف هؤالء أوقع )واهلوى اجلهل( ورحمه بسيفه الشيطان لكن ،)٢١١

 ذلك وقبل والتنازع، الفرقة حتدث حىت يرون، مبا الناس إلزام إىل الرأي هذا جرهم مث واإلميان، واملعلومة

 ما اهللا على يقول فأصبح منهم، كثري مع الشيطان جنح وقد ومعانيها، الكرمية اآليات مدلول صرف حيدث

 مكابرة فيها ليس أخرى بأدلة يستدل من هناك ولكن صرحياً، أنـزل ما خبالف اهللا على يقول بل يعلم، ال

 :اآليت املبحث يف ستأيت هلا املعارضة األدلة وبني بينها ومجع وجواب لنظر حتتاج شبهة فيها وإمنا

 
 الصحابة أفراد كل بعدالة القائلني أدلة من تبقى ما :خامساً

 فيما نستعرضها مل الواسع، التعريف على الصحابة أفراد من فرد كل بعدالة القائلني أدلة من بقية بقيت

 :عليها اجلواب وبيان باختصار هنا استعراضها أحببت ولذا مضى

 

 :األول الدليل

214Fشهيداً عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا وسطاً أمة جعلناكم لكوكذ :تعاىل قوله

٢١٢. 

 .الصحبة ملصطلح فهم سوء مع الصحابة كل عدالة على البعض ا يستدل اآلية هذه

 يف البخاري وروى املفسرين، بعض رأى كما األمة، مجيع ا املراد يكون أن إما :معنيني بني واآلية 
(ذلك على يدل ما صحيحه

215F

٢١٣(. 

 .الصحابة ا املراد يكون أن وإما

                                                           
 .سبق استعراض معظمها يف األدلة) ٢١١(
 .١٤٣: البقرة )٢١٢(
من : -وحلن -إىل أن يقال له... هل بلغت: جياء بنوح يوم القيامة فيقال له": (صلى اهللا عليه وآله وسلم"كما يف حديث أىب سعيد اخلدري عن النيب  )٢١٣(

) ٤/٢٦٨(رواه البخاري ...) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً": (صلى اهللا عليه وآله وسلم"شهودك فيقول حممد وأمته فيجاء بكم فتشهدون مث قرأ رسول اهللا 
 ).١/٥٧(نقال عن الدكتور ناصر الشيخ 



 
 
 

١٩١ 

 

 األمـة، أفراد مجيع على تنـزل ال اآلية أن نعلم ألننا علينا؛ ال لنا حجة فاآلية األول؛ األمر ا أريد فإن

 عدالة تفيد ال فاآلية هذا وعلى واحلاضر، املاضي يف عدالً ليس من األمة يف أن على متفقون الناس وكل

 .منهم للصاحلني بل للعموم، واخلريية العدالة وإمنا ،األمة أفراد مجيع

 يف نازلة تكون أن أو الشرعية الصحبة أصحاب يف نازلة تكون أن فإما الصحابة؛ ا املراد إن قال من وأما
 املهاجرين يف نازلة أا القائل قائل فإن ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" له واملعاصرين العامة الصحبة أصحاب

 عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل يف نازلة أا القائل قائل وإن علينا، ال لنا حجة وهي إشكال فال ارواألنص

 كل على إنـزاله نستطيع ال األمة على الثناء أن فمثلما أخرى، نصوص ترده الفهم فهذا "وسلم وآله

 منهم فرد كل على إنـزاله عنستطي ال "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب جيل على الثناء فكذلك أفرادها،

 داللة من املظنون تعارض صرحية داللة هلا صحيحة أدلة لورود ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى ممن

 تعارض إذاً فكيف احلديث، بصراحة يؤخذ آية مظنون مع صريح صحيح حديث تعارض وإذا اآلية،

 أهل عند إمجاع حمل هذا أن أعرفه والذي ناملظنو على الصريح نقدم !أخرى؟ آية صريح مع آية مظمون

 .الدليل فعليه هذا خالف ادعى ومن السنة،

 اآلخرين على وشاهدة وسطاً األمة كانت فإذا األمة، من الصالح ذروة يف الصحابة إن :قائل يقول وقد

 .الصحابة أوىل باب فمن

 وآله عليه اهللا صلى" النيب حبص ممن جهم على سار ومن واألنصار، املهاجرون هنا بالصحابة أريد إن

 الصحابة يف ذكروا ممن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من كل ا أريد وإن فنعم، غريهم أو "وسلم

 عمار كقاتل بالنار "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عليهم شهد قد هؤالء بعض ألن صحيح؛ غري فهذا

(مثالً..وكركرة
216F

٢١٤(. 

 مع ذا، أقول وأنا صحيح، الشرعية الصحبة به أريد إن الصالح من الذروة يف صحابةال بأن القول فإن إذن

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب دين وخالف سريته ساءت من الصحابة يف يدخل أال وهو نظري شرط
 .فنادر وجد إن وهذا غالب ظلم أو ظاهر فسق أو بردة

                                                           
ء اخلامس، أما حديث كركرة ففي البخاري، يف كتاب املغازي، اجلز -يف السلسة الصحيحة لأللباين) قاتل عمار وسالبه يف النار(راجع طرق حديث  )٢١٤(

 .. غزوة خيرب



 
 
 

١٩٢ 

 

 الكذب، اهللا على افترى فقد وبسر، عمار، وقاتل ومعاوية، وحرقوص، الوليد، ملثل تعديل اآلية أن ظن ومن

 كبائر من حتذر اليت الشرعية، للنصوص ملتفتاً وال النبوة، ملقام حمترم غري بليغاً، جهالً جاهالً يكون أن أو

 .والردة الذنوب

 

  :الثاين الدليل

  .))217F٢١٥..باهللا وتؤمنون نكرامل عن وتنهون باملعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خري كنتم :تعاىل قوله

 متاماً، السابقة اآلية يف كالكالم اآلية هذه يف والكالم بالشروط الثناء وتعلق اآلية هذه معىن يف الكالم سبق

 الصاحلون فيها األمة أن نعرف ألننا بين؛ خطأ فهو العموم بذلك املراد بأن البعض فسره فإن جممل، فاللفظ

(حابةالص أريد وإن ذلك، غري وفيها
218F

 على سار ومن واألنصار املهاجرين من الصاحلون فيهم فكذلك ،)٢١٦

 .ببعض بعضه القرآن فسنضرب وإال فرد، كل على تنـزل فال هؤالء، غري وفيهم جهم،

(الطربي جرير ابن أشار وقد
219F

 وآله عليه اهللا صلى" النيب مع هاجروا الذين( هم هنا اآلية يف املرادين أن إىل )٢١٧

 .للناس أخرجت أمة خري وكانوا للناس، اهللا فأخرجهم )ينةاملد إىل "وسلم

 املهاجرون هم الشرعية الصحبة الصحابة إن قولنا مع يتفق فهو -اإلسناد حيث من صح إن -وهذا

 حتمالً وأكثر إسالماً، أقدم لكوم فقط؛ منهم املهاجرين مدح يف خاصة اآلية هذه فكانت واألنصار،

 .اهللا دين ألجل األوطان؛ هجران مع للمشاق،

 ).آلخرنا تكون وال ألولنا -اآلية هذه أي -تكون( :قال أنه عمر عن املفسرون روى ولذلك

 مل الصحابة كل يف ذلك املفسرين بعض عمم وقد اآلية هذه من الصحابة بعض خترج كيف :قائل قال وإذا
 .أحداً؟ يستثنوا

 الكرمي القرآن آيات من بالتقدمي أوىل ليست ضاًأي هي مث الباب هذا يف متفقة ليست املفسرين أقوال :أقول

 يتناقلوا، أوهام وللمحدثني للفقهاء مثلما بعضهم، عن يتناقلوا أوهام وللمفسرين الصحيحة، واألحاديث

 .بعد فيما بعضهم حيررها مث

                                                           
 .١١٠: آل عمران )٢١٥(
 ".صلى اهللا عليه وآله وسلم"على التسليم والتنـزل مع املخالفني بأن الصحايب كل من رأى النيب  )٢١٦(
 .انظر تفسري اآلية يف تفسري الطربي )٢١٧(



 
 
 

١٩٣ 

 

 مث واحد، مكان يف املعارضة منها يتوهم اليت األدلة مع األدلة جيمعون ال أم املفسرين من كثري أخطاء ومن 
 الذم بآيات جاءوا ولو األخرى، اآليات يف النظر دون اآلية مع ينطلقون وإمنا يرجحون، أو بينها جيمعون

 وهذه هؤالء، حق يف تكون اآليات هذه وإمنا التناقض، يعين ال هذا أن بينوا مث امل الثناء عند امل

 .وتدافع تعارض من تتومهه ما األذهان عن يزيل ونهلك أفضل، تفسرياً هذا لكان هؤالء؛ حق يف اآليات

(الصحابة بعض يذمون عندما باملفسرين حتتجون ال إنكم مث
220F

 :آية أن على اتفقوا فإم عقبة، بن كالوليد )٢١٨
.. بنبأ فاسق جاءكم إن وذم ذمهم، يف آيات نـزلت آخرين صحابة وذكروا الوليد، يف نـزلت 

 !.شئتم؟ إذا وتتركوم شئتم إذا سرينباملف حتتجون فلماذا طريقتهم،

 .الصحابة؟ كل تربئة يف أقواهلم وتترك الوليد، يف بأقواهلم تأخذ ألست :قائل يقول وقد

 يف قوهلم ينقض الصحابة بعدالة قوهلم إن تقولون فأنتم بالتناقض، للمفسرين منكم اام القول هذا :أقول
 !.وأمثاله الوليد

 ذلك يعتقدون اكانو ولو فرد، كل على العدالة هذه إنـزال به يعنون ال الصحابة بعدالة قوهلم إن أقول وأنا

 عشرة حنو البالغة القصة أسانيد حبثت وإمنا الوليد، يف املفسرين بأقوال آخذ مل وأنا التناقض، يف لوقعوا

 ا تجاجواالح القصة، ذكر على تقريباً املفسرين بإمجاع استأنست مث القصة، صحة يل واتضح أسانيد،

(الصحابة من فرد كل بعدالة يقول صرحياً صحيحاً واحداً إسناداً جتدون ال بينما وتصحيحها،
221F

٢١٩(. 

 شاء لو( :بقوله للناس أخرجت أمة خري كنتم السابقة اآلية تفسري يف عمر قول املفسرين بعض نقل وقد

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول أصحاب من خاصة يف )كنتم( قال ولكن كلنا، فكنا )أنتم( لقال
 ).املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون للناس أخرجت أمة خري كانوا صنيعهم مثل صنع ومن

 خاصة يف( قال فلو )وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من خاصة يف( :عمر قول إىل انظروا :أقول

 للداللة التبعيضية )من( -عنه اهللا رضي -زاد وإمنا لكفى "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول أصحاب

 :ومها عمر قول من بداللتني كلهم وليس الصحابة بعض على

 ).خاصة( كلمة *

                                                           
 .حسب التعريف الشائع )٢١٨(
" صلى اهللا عليه وآله وسلم"يرى ثناء بعض السلف على كل الصحابة فيظن أن هذا الرجل الصاحل من السلف يعتقد أن كل من رأى النيب  بعض الناس  )٢١٩(

  يظهر ظلمهفهو صحايب من حيث ال يريد ذلك العامل، ولكن بعض العلماء يطلق الثناء على الصحابة ويريد بذلك املهاجرين واألنصار أو يريد بذلك من مل
 !!أو فسقه على األقل، فنأيت حنن ونعمم قوله على كل من ترجم له يف الصحابة



 
 
 

١٩٤ 

 

 .التبعيضية )من( *

 املهاجرين إال يقصد ال عمر بأن جلزمنا )وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب( إال عمر يقل مل ولو

 على إال تثنِ مل اليت لآليات إضافة فقط، أولئك الصحابة ىير أنه على تدل لعمر أقوال لورود واألنصار؛

 .األمة من جهم على سار ومن واألنصار، املهاجرين

 

 :الثالث الدليل

 على أذلة وحيبونه حيبهم بقوم اهللا يأيت فسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا :تعاىل قوله

 واهللا يشاء من يؤتيه اهللا فضل ذلك الئم، لومة خيافون وال اهللا يلسب يف جياهدون الكافرين على أعزة املؤمنني

(الصحابة كل عدالة على اآلية ذه بعضهم استدل ،) )222F٢٢٠عليم واسع
223F

٢٢١(. 

 إن م وحيبونه اهللا حيبهم قوم باستبدال وديد الدين عن الردة من وغريهم للصحابة حتذير فيها اآلية هذهو

 الردة، من ولغريهم هلم حتذير فيها بل الصحابة، أفراد من فرد كل تعديل لىع دليل اآلية يف وليس ارتدوا،

 حاربوا الذين طليعة يف كانوا الذين والصحابة عنه اهللا رضي بكر أيب على الثناء يف بعضهم جعلها وقد

 مجيعاَ، اليمن أهل هم وقيل اليمن، أهل وبعض األشعري، موسى أيب رهط حق يف جعلها وبعضهم املرتدين،

 أو أكثرها ضعف رغم األقوال وهذه ذلك، غري يلوق قريش، من األمراء يف إا وقيل األنصار، هم وقيل

 ".وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى ممن فرد كل عدالة على ا نستدل أن جيوز ال كلها،

                                                           
 .٥٤: املائدة )٢٢٠(
 .هـ١٤١٣ناصر الشيخ، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل / د) ٦٢/١(انظر عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام  )٢٢١(



 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                          

 
 
 

 
 

 :الرابع الدليل

اصطفى الذين عباده على وسالم هللا احلمد قل :تعاىل قوله 224F

 بن اهللا عبد إىل بإسناده جرير بنا ذكر ،٢٢٢

 سفيان عن ونقل لنبيه، اهللا اصطفاهم حممد أصحاب :قال )اصطفى الذين عباده على وسالم( :قوله عباس

 سفيان وال عباس بابن يظن وال ،)225F٢٢٣()وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب هم( :قال أنه الثوري

  .أوالً هذا املصطفني هؤالء يف كمواحل الوليد أمثال يدخل أن يريد أنه الثوري

 يرى أال أوىل باب فمن الصحابة، من نفسه يرى ال أنه تفيد نصوص عنه نقلت عباس ابن أن :الثاين واألمر

 من فلذلك صحابة، نسميهم من بعض ذم يف كالم وله كوفياً كان الثوري سفيان وكذلك الطلقاء، يف ذلك

 .وأمثاهلم الطلقاء يريد ال أنه املرجح

كيف ننـزل هذه اآلية على الطلقاء واألعراب وهى من سورة النحل والسورة كلها  :الثالث مرواأل
 !.فهذه اآلية ال تنـزل يف املسلمني بعد اهلجرة فكيف ننـزهلا على الطلقاء؟!! مكية

                                                           
 .٥٩: النحل )٢٢٢(
 ...فحدثين عن سفيان الثوري... قلت لعبد اهللا بن املبارك: على بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قالحدثنا : نقل الطربي اإلسناد يف هذا بقوله )٢٢٣(



 
 
 

١٩٦ 

 

  :اخلامس الدليل

ذلك جزاء  والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون، هلم ما يشاؤون عند رم: قوله تعاىل
 الذي جاء بالصدق وصدق بهوبعضهم فسر ، ،  والسورة مكية وهذه اآليات مكية) )226F٢٢٤احملسنني

يتشدد يف اعتبار مسألة السور املكية  -على فضله -وابن تيمية !بأم الصحابة ومن هؤالء ابن تيمية
يف زعمه بأن سورة واملدنية عند التصحيح والتضعيف إذا كانت يف فضل علي وأهل البيت، كما فعل 

، حىت ينفي عن علي وفاطمة رضي اهللا عنهما ما ذكره بعضهم من أنه نـزل !اإلنسان مكية باإلمجاع
(يف حقهم

227F

٢٢٥( ًويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسريا بينما جنده هنا ال يشري إىل مكية  ،
، مع أن السورة لو )228F٢٢٦(!الصحابةسورة الزمر، اليت فيها هذه اآليات التــي عمم فضلها على كل 

 .كانت مدنية ملا نـزل الثناء إال على املهاجرين واألنصار بداللة اآليات األخرى
 

 :السادس الدليل

                                                           
 .٣٥ -٣٣: الزمر )٢٢٤(
 .مع ضعف اإلسناد يف ذلك، لكن السورة مدنية وهذه اآليات بالذات مدنية )٢٢٥(
وبقي هذا يف كثري ! راف يف اجلملة عن على بن أىب طالب وميل ملعاويةابن تيمية مع فضله وعلمه إال أنه جيب أن نعرف أنه شامي وأهل الشام فيهم احن )٢٢٦(

بعد ذلك يستطيع منهم إىل األزمان املتأخرة اليوم، وهذا امليل ال يعرفه إال من عرف احلق أوالً من األحاديث الصحيحة ومدلوهلا والروايات الصحيحة مث 
إننا ال جنهل . يداً أعمى فلن ينتفع ذا الكالم، وكالمي هذا ملن يعلم هذه املسائل وليس ملن جيهلهاالتفريق بني اخلطأ والصواب، أما من يقلد ابن تيمية تقل

به النواصب مع قدر الرجل وعلمه ودفاعه عن اإلسالم بلسانه وبنانه لكن يف الوقت نفسه نعرف متاماً أنه منحرف عن علي وأهل بيته، متوسعاً يف جلب ش
اه يستروح مع شبه الشاميني وحياول االستدالل هلا بكل ما ميكن من مظنونات الصحيح وصرحيات املوضوع مع بتر حجج اإلمام ضعفه يف الرد عليها، فتر

فيستخدم ! ةعلي وأصحابه والتحامل الشديد على فضائل علي مع التوسع يف قبول الضعيف من األحاديث واآلثار يف فضل اخللفاء الثالثة بل يف فضل معاوي
مع منهج يف احلكم على احلديث وهذه االزدواجية دليل اهلوى واالحنراف، وهو ساحمه اهللا مثله مثل غريه من العلماء يؤخذ من قوهلم ويترك، و أكثر من

الفقه واألصول ل إحاطته يف اجلملة بأغلب العلوم إال أنه مل يضبط علماً واحداً ضبطاً قوياً فألهل احلديث ملحوظات كبرية على تنظرياته وتطبيقاته، وأه
شكك ما أمكنه يأخذون عليه كثرياً من األوهام يف نسبة األقوال إىل العلماء على املسائل اليت ينصرها وخاصة يف مبالغاته يف دعاوى اإلمجاع، بينما ي

 ! غاء من أتباعه يف دعوى اازالتشكيك يف املسائل اليت ختالف ما يذهب إليه ولو كانت شروط اإلمجاع فيها أبلغ وأقوى، وأهل اللغة أشغلهم الغو
ال يدركها إال من حبث أما من تابعه  -ساحمه اهللا–والرؤى، وأخطاء ابن تيمية ) الناصبية(أما التاريخ فحدث وال حرج من صبغته للتاريخ بالروايات الشامية 

هذه كلمة نريد ا وجه اهللا عز وجل وحنن نعرف أا ستجر علينا  ووثق يف نقوله واستنتاجاته فال بد أن يقع يف احملظور من االحنراف عن علي بن أيب طالب،
بن تيمية حقه املزيد من املشكالت والكبت والتشكيك وحنن عودنا أنفسنا على قول احلق ولو كان مراً ولو لقينا يف سبيل ذلك املتاعب، لكننا ال ضم ا

ع علي ومعاوية فقد أصاب يف أمور أخرى كثرية، وإن كان عليه مسؤولية أكثر وفضله يف أمور أخرى كثرية فإن كانت علميته قد اختلت يف موضو
ن حقيقة االحنراف املعاصر عن علي بن أيب طالب فله أجر أمور أخرى من الدعوة إىل اإلسالم وأحكامه وغري ذلك، لكن ال جيوز لطالب علم أن يسكت ع

الطمع مها أكرب معوقات قول احلقيقة بوجهيها يف ابن تيمية، فكم من طالب علم قد صارحين علمية خوفاً من أحد أو طمعاً يف دنيا، ولألسف أن اخلوف و
 .   تصريح ذه احلقيقةبشيء من هذا الشعور، وأنه جيد يف ابن تيمية احنرافاً واضحاً عن علي بن أيب طالب وتشويهاً لتارخيه؛ لكنه الطمع واخلوف مينعهم من ال



 
 
 

١٩٧ 

 

 لنا أمتم ربنا يقولون وبأميام أيديهم بني يسعى نورهم معه آمنوا والذين النيب اهللا خيزي ال يوم :تعاىل قوله

 حممد :اآلية تفسري على الكالم عند املعية بيان مت قد.) )229F٢٢٧قدير ءشي كل على إنك لنا واغفر نورنا

 هؤالء ا يستدل اليت القرآنية األدلة بقية.واألنصار املهاجرون أم بيان وسبق ..معه والذين اهللا رسول

 :وهي هنا، نكررها ولن سبق فيما تفسريها على الكالم سبق الصحابة أفراد كل عدالة على

١.  وجاهدوا وهاجروا منواآ الذين إن.. )230F٢٢٨(.  

٢. واألنصار املهاجرين من األولون والسابقون... )231F٢٢٩(.  

٣. واألنصار واملهاجرين النيب على اهللا تاب لقد... )232F٢٣٠(.  

٤. معه والذين اهللا رسول حممد...  )233F٢٣١(.  

 واألمر الصحابة، لك عدالة على القرآنية اآليات من األخوة هؤالء ا يستدل اليت األدلة كل هي هذه تقريباً

 وإمنا أخرى قرآنية ألدلة معارضته جيوز ال وأنه وخصوص، وعموم وتفصيل إمجال بني األدلة أن بينا كما

 .السرية سوء أو النفاق أهل على الذم آيات وتنـزل الثناء، أهل على الثناء آيات تنـزل

 :الدليل السابع

 فإذا ذهبت أتى صحايبما توعد وأنا أمنة أل النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء(
 .صحيح مسلم)  أتى أميت ما يوعدونأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب ما يوعدون وأصحايب

صلى اهللا "احلديث يدل على فضل الصحابة الصحبة الشرعية من املهاجرين واألنصار، فيضم إىل قوله 
املهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض : (، وقوله)ز حيز والناس حيأصحايبأنا و": (عليه وآله وسلم

، وقد سبق الكالم على هذه األحاديث )وطلقاء قريش وعتقاء ثقيف أولياء بعضهم لبعض إىل يوم القيامة

                                                           
 .رة نـزلت يف املدينة مبكراً، والسو٨: سورة التحرمي )٢٢٧(
 .من سورة األنفال ٧٤ -٧٢اآليات  )٢٢٨(
 .١٥٠سورة التوبة  )٢٢٩(
 .١١٧: سورة التوبة )٢٣٠(
 .٢٩سورة الفتح  )٢٣١(



 
 
 

١٩٨ 

 

وغريها من آيات وأحاديث وآثار، فال يفسر حديث الباب هنا مبا جيعله متناقضاً مع اآليات واألحاديث 
(معهااألخرى، وإمنا مبا يتفق 
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٢٣٢(. 

 :الثامن الدليل

 من فيكم هل هلم فيقال الناس من فئام يغزو زمان الناس على يأيت( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" قوله

 وهذا صحيح، سنده واحلديث )،..هلم فيفتح نعم فيقولون "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول صحب

 فيه يدخل اإلطالق هذا ألن الصحبة؛ مطلق اداعتق جيوز وال شرعية، صحبة الصحايب حق يف يرد أيضاً

 ،)…منافقاً عشر اثين أصحايب يف إن( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب قول يف كما صراحة، املنافقون
 سردناها اليت باألدلة فقط، الشرعية الصحبة يف وارد )زمان الناس على ويأيت( احلديث هذا أن ونعرف

 ).السعد اهللا عبد شيخنا على جوابنا عند احلديث هذا يف التفصيل وسيأيت( البحث بداية

 :التاسع الدليل

 .عليه متفق ...)يلوم الذين مث يلوم الذين مث قرين الناس خري( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" قوله

 فاخلريية شر، أصحابو ظاملون ومسلمون ومنافقون كفار فيهم األول القرن أن يعرف وباحث عاقل كل

 واألنصار، واملهاجرين "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لوجود األول القرن يف الناس جممل على لقتط هنا

 .األول القرن أفراد من فرد كل على احلديث إنـزال جيوز وال

 فيه يدخل وال تحقه،يس من على ينـزل امل الثناء أن على وأوضحها األدلة أكرب من احلديث هذا إن بل

 مل )يلوم الذين مث أصحايب الناس خري( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب قال لو حىت بل يستحقه، ال من
 النيب ألن ذلك؛ يف األدلة سرد سبق كما واألنصار املهاجرون وهم الصحابة، أخيار على الثناء إال هذا يفد

 !.اخلويصرة وذي ليدوالو احلكم أمثال صحبة له تنسب أن من وأكرم أشرف "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 احلديبية، بعد من بعكس بعدهم، أحد يعدهلم ال واحلديبية بدر أهل أن يرى الرب عبد ابن مثل العلماء وبعض

(منهم أفضل يكونوا أن غريهم أو التابعني لبعض فيمكن
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 سبق اليت األدلة مع املتفق احلق هو وهذا .)٢٣٣

 .البحث بداية يف ذكرها

                                                           
 ).اجلزء األول -مع املعاصرين(احلديث سنوسع يف الكالم عليه إسناداً ومتناً عند جوابنا على شيخنا عبد اهللا السعد، يف سلسلة  )٢٣٢(



 
 
 

١٩٩ 

 

 :العاشر الدليل

 من تفضيل يرى من يرددها شبهة هنا لكن احلديث، هذا تفسري سبق قد ...)أصحايب تسبوا ال( حديث 

 فإذا( :فيقولون أساء، ومن السرية أحسن من بني تفريق دون بعدهم، جاء من كل على احلديبية بعد أسلم

 نم بعدمها مبن فكيف نصيفه وال عوف بن الرمحن عبد مد يساوي ال الوليد بن خالد اهللا سيف كان
 ؟)التابعني

 على الدليل ما لكن عليها النص جاء قد )خالد طبقة على الرمحن عبد طبقة تفضيل( األوىل املسألة :أقول

 من أفضل يكون لن املسيب بن سعيد مثل أن على الدليل ما أعين األوىل؟ من املستنتجة الثانية املسألة صحة

 التابعني من أفضل وطبقته خالد يكون أن فيجوز اجاالستنت هذا على دليالً أجد ال أنا !الوليد؟ بن خالد

 .املسألة يف حامساً دليالً أجد ال العكس، يكون أن وجيوز قيس بن وعلقمة املسيب بن سعيد أمثال

 أيام -فضلها على -خالد أعمال وبني إليهم احلاجة أيام وأمثاله عوف بن الرمحن عبد عمل بني فرق هناك مث

 من خوفاً أسلم من وأعمال وأمثاله، عوف بن الرمحن عبد أعمال بني بالفرق فكيف الناس، عن االستغناء

 هنا احلديث ذا استداللنا مع أنه الغريب ولكن جداً، واسع الفرق أن ريب فال الطلقاء، من ككثري السيف

 ،!ومعاوية علي بني التفريق عند ننساه أننا إال الوليد، بن وخالد عوف بن الرمحن عبد بني الواسع الفرق يف
 ومع أيضاً، السنة أهل بإمجاع معاوية من أفضل وخالد السنة، أهل بإمجاع الرمحن عبد من أفضل علياً أن مع

 لنطمس )عدول الصحابة كل( بقاعدة نأيت وإمنا ،!احلديث هذا نتذكر ال ومعاوية علي يتقاتل فعندما ذلك

 شهد الذين والطلقاء، أسلم من أول بني فكيف والالحقني، السابقني بني يفرق مما وحنوه، احلديث هذا ا

للدنيا قتاهلم كان إمنا خصومهم قبل مأصحا)
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٢٣٤(. 

                                                                                                                                                                                                 
ألن األفضلية بالنسبة إىل اموع ال األفراد، لكنين أرى أن بعض املؤمنني يف العصور املتأخرة قد يكونون أفضل من بعض املهاجرين ) ٧/٧(لباري فتح ا )٢٣٣(

اناً فقد يكون له أجر واألنصار، وأن منع التفاضل إمنا هو يف تفضيل من بعد احلديبية على من قبلهم أما من مل يدرك ذلك الزمان، ومل جيد له على احلق أعو
 األولني مخسني من أصحاب الصحبة الشرعية كما ثبت يف أحاديث صحيحة كثرية ترفع األمل يف األمة على مر العصور ويدل عليه قوله تعاىل عن السابقني

أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا (... عاىل وأما قوله ت) ثلة من األولني وثلة من اآلخرين(وقوله عن أصحاب اليمني ) ثلة من األولني وقليل من اآلخرين(
فيجوز أن يكون خاصاً بالناس يف العصر النبوي ال يشمل من بعدهم وهذا عليه أكثر املفسرين، وملت هلذا الرأي بعد مجع للنصوص اليت ..) من بعد وقاتلوا

 .تبدو متعارضة، وهذا الرأي يكون أفضل يف اجلمع بني هذه النصوص
لكن أُخذت عليه مآخذ كبرية أو صغرية كالوليد بن عقبة وبسر " صلى اهللا عليه وآله وسلم"لبحث حبوث موسعة عن بعض من رأى النيب سيتبع هذا ا )٢٣٤(

 .وهمواحلكم وأىب األعور وحرقوص وأمثاهلم، وسيكون هناك أيضاً مباحث عن املختلف فيهم كعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة واألشعث بن قيس وحن



 
 
 

٢٠٠ 

 

 وعمرو الوليد بن كخالد احلديبية بعد املهاجرين من أفضل صاحلوهم أو التابعني بعض يكون أن فيمكن إذن

 أو اللعن أو بالذم صالن فيه ورد مبن وكيف واألعراب؟ والعتقاء كالطلقاء بعدهم مبن فكيف العاص، بن

 أو "موسل وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول لعنه من مع اهللا يبعثك أن تريد هل لبعضنا قيل ولو بالنار؟ الوعيد

 !؟ ال :لقال بالنار عليه حكم

 وماذا الطائف، إىل ونفاه "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لعنه الذي العاص أيب بن احلكم يف تقول فما إذن 

 األحاديث يف البحث بعد سريته تعرف ممن وغريهم وقزمان، الشملة، وصاحب اجلهين، الغادية أيب يف تقول

 يفضل ال فلماذا هذا وعلى أولئك، بعض عند مما أفضل اهللا من ترجو فأنت إذن !الصحيحة؟ والروايات

 .)237F٢٣٥()لغوية أو عامة صحبة( صحابة عليهم يطلق ممن هؤالء بعض على الصاحلني بعض

 وأمثاله الوليد بن خالد على وأمثاله عوف بن الرمحن عبد به فضل الذي للسبب احلديث شراح أشار وقد

 وهذه ،..)االحتياج وشدة والنية اإلخالص ومزيد احلال وضيق الضرورة أيام( واالتفاق النصرة حصول من

 وآله عليه اهللا صلى" نيبال صحبوا الذين فهم واألنصار، املهاجرون إال ينلها مل اليت الشرعية الصحبة هي

 صحبة له كانت وإن فهذا والرزق والسعة االستغناء بعد جاء من أما والضرورة، والذلة احلاجة أيام "وسلم

 .السابقة بالصفات الشرعية الصحبة تعدل ال لكنها اللغة، حيث من

 :عشر احلادي الدليل

 فدنا قال أتياه، حىت راكبان طلع إذ لوسج "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول عند حنن بينما( حديث

 :قال :له؟ ماذا وصدقك واتبعك بك وآمن رآك من أرأيت اهللا رسول يا :قال بيده أخذ فلما ليبايعه أحدمها
 آمن من أرأيت اهللا رسول يا :فقال ليبايعه يده أخذ حىت اآلخر أتاه مث .وانصرف يده فمسح :قال له، طوىب

 .)238F٢٣٦()له طوىب مث له طوىب :قال له، ماذا وصدقك واتبعك بك

 اجلنة الصحابة كل دخول على تدل طوىب كانت فإذا الصحابة بعض على األمة بعض تفضيل على يدل هذا

 الصحبة فضل يف واألحاديث اآليات يفسر الدليل هذا بل به يقولون ال وهذا- وفاسقهم مؤمنهم

                                                           
أو دعا عليهم أو وصفهم بالفسق، مبعىن أن الصاحلني " صلى اهللا عليه وآله وسلم"م هناك فرق بني الصاحلني يف كل زمان وبني هؤالء ممن لعنهم النيب نع )٢٣٥(

 .حىت اليوم أفضل من هؤالء ال يشك يف هذا من رزقه اهللا شيئاً من العلم أو العقل
 ). ١٢٧/٤(افظ يف اإلصابة وقال إسناده حسن واحل) ١٨/١٥(جممع الزوائد  )٢٣٦(



 
 
 

٢٠١ 

 

 نصوص عن فضالً الكرمي، القرآن نصوص يف ةباجلن املؤمنني لعموم الوعد من بأبلغ ليس فهذا -والصحابة

 يف اهللا شاء إن- كان وصدقه به وآمن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أتبع من أنه صحيح النبوية، السنة
 معىن لتحديد حباجة فنحن هؤالء، أو هؤالء من االتباع حيسن مل فيمن النـزاع لكن يره، مل ولو -اجلنة

 والغريب ذلك، خالف كان ممن تصديقوال اإلميان وأحسن اتبع الناس من من لكذ بعد لينظر ،مث )االتباع(

 يف قادحاً لصحابةا يف القادح ويعد العامة، النصوص هذه مثل يورد -اهللا ساحمه تيمية كابن- بعضهم أن
 بينما وأمثاهلم، وعمرو كمعاوية منهم املتأخرين -غالباً-)239F٢٣٧()الصحابة( بـ ويقصد والسنة، الكتاب

 يذم أنه ذلك على والدليل له، ولعنهم عنه، اهللا رضي طالب أيب بن علي يف النواصب طعن عن يسكت

 يف وجعلها السابقني فضائل على سطو وهذا ،!األحاديث هذه إيراد عند النواصب يذم وال الرافضة
 الكتاب يف لطعنا عالمة منهم أحد يف أو الالحقني يف الطعن عد حىت الظلم ذا يكتف مل مث ،!الالحقني

 عنهم اهللا رضي وعائشة وعمار كعلي السابقني يف وأمثاهلم وبسر ومروان معاوية طعن بينما والسنة،

 اهللا صلى" النيب لقول العظائم عندها ون كبرية علي لعن أن مع !يكن مل وكأنه يذكر وال عنه مسكوت

 علي سب استمر وقد ،*240F)سبين فقد ياًعل سب من( :وقوله )آذاين فقد عليا آذى من( ":وسلم وآله عليه

(أمية بىن منابر سائر على سنة تسعني عنه اهللا رضي
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٢٣٨(. 

                                                           
 .حسب التعريف الشائع )٢٣٧(

ن هذا يأخذ علي بعض األخوة اإلكثار من الدفاع عن علي بن أيب طالب، وطالبين بالتخفيف من هذا حىت ال أثري حفيظة بعض الناس، الذين سيتخذو* 
 !ذريعة يف االام بالتشيع

الب، وال أخفي حمبيت له، كما ال أخفي حمبيت لكل اخللفاء الراشدين، وكل املهاجرين واألنصار ومن صحيح أنين أكثر من الدفاع عن علي بن أيب ط: وأقول
أما علي بن .                                                        تبعهم بإحسان، وما هذا البحث إال حمبة فيهم حىت ال خيلط م من مل يبلغ شأم وفضلهم

اخلصوص فهو مظلوم عندنا أكثر من غريه وقد كان بعض السلف كعلي بن املديين وقبله سفيان الثوري إذا ذهب إىل البصرة أظهر فضل  أيب طالب على وجه
فعلون هذا من علي الحنرافهم عن علي وإذا ذهب إىل الكوفة أظهر فضل عثمان الحنراف أهل الكوفة عن عثمان، ففعلي هنا اقتداء ؤالء من السلف الذين ي

احنرافاً واضحاً عن علي بن أيب طالب بسبب غلو الشيعة فيه، فلذلك ) أهل السنة(باب األمر باملعروف الغريب والنهي عن املنكر املتفشي ومبا أن يف كثري منا 
وإن كان  -وعثمان فعندنا ظلم ال بد من اإلكثار من الدفاع عنه النتشار النصب بني كثري من طلبة العلم عندنا، فمثلما قام الروافض بظلم أيب بكر وعمر

وليس بعد وضوح هذا ! لعلي بن أيب طالب ومن أكرب دالالت ظلمنا له أننا نعد املدافع عنه متشيعاً مذموماً بينما نعترب املدافع عن معاوية سنياً سلفياً -أقل
فكيف غزانا ! ية والوليد عالمة عندنا على السالمة من البدعةالظلم من وضوح، وهو أن يصبح الدفاع عن علي عالمة للتشيع والبدعة بينما الدفاع عن معاو

وأصبحنا نستريب من حمب اإلمام علي واملدافع عنه بينما منيل للمدافع عن الطلقاء، بل أصبحنا منيل ! فكر النواصب الشاميني حىت أصبحنا نردده بال شعور
وحنن ال خنشى أن يتهمنا أحد بالنصب ! طالب، كل هذا خوفاً من أن يتهمنا أحد بالتشيع للمدافع عن يزيد واحلجاج أكثر من ميلنا للمدافع عن علي بن أيب

 !. وعلى هذا فمن ظلم علياً أو احنرف عنه فليس له مة يف قواميسنا! ألنه ال يوجد من يتهم هذا االام؛ ألننا نـزعم أن النواصب قد انقرضوا يف املاضي
صلى اهللا "ة ثابت يف الصحيحني فكيف بغريمها، ولذلك جيب إنكار هذا إنكارا عظيما مثلما أنكر أقل منه رسول اهللا سب بىن أمية لعلي من عهد معاوي )٢٣٨(

 .عندما فعله مرة واحدة خالد بن الوليد رضى اهللا عنه" عليه وآله وسلم



 
 
 

٢٠٢ 

 

 ومل فيها خالف وال الصحابة، أفراد كل عدالة يرى من ا يستدل اليت األدلة كل -تقريباً– األحاديث هذه

 عن تصرف ال حىت فهم، إىل حتتاج النصوص تلك لكن واخلوارج، والنواصب الشيعة غالة إال فيها ينازع

(فقط هذا حول يدور سبق فيما كالمنا وكل مستحقيها، غري على وتنـزل معانيها،
242F

٢٣٩(. 

                                                           
وهذا ). ٩٥-٥٥، يف الصفحات،)اجلماعة يف الصحابة الكرامعقيدة أهل السنة و(وقد سرد هذه األدلة الدكتور ناصر الشيخ يف الد األول من كتابه  )٢٣٩(

 الكتاب نقلت منه أكثر هذه األدلة؛ ألنه من أكثر الكتب حشداً للنصوص واآلثار الدالة على فضيلة الصحابة من حيث اجلملة،



 
 
 

٢٠٣ 

 

 

 :ومن اآلثار

 آثار وردت وقد واألنصار، املهاجرين على إال تنـزل فال وفضلهم، الصحابة عدالة يف اآلثار من أدلتهم أما

 :اراآلث تلك ومن مستحقيها، غري يف الناس بعض ينـزهلا كثرية

 على آثروه بصحابة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" حممداً نبيه خص اهللا إن( :القائل عباس ابن أثر .١

 الدين، مبعامل قاموا -"…بينهم رمحاء" اآلية تال مث– )…حال كل يف دونه وبذلوا واألموال األنفس

 أعالمه، ووضحت دينه، واستقر اهللا، آالء وظهرت أسبابه، ذبت حىت للمسلمني، االجتهاد وناصحوا

(األثر فهذا األثر، اخل )…الشرك م وأذل
243F

 واألنصار، املهاجرين على إال إنـزاله يصح ال -صح إن-  )٢٤٠

 والعتقاء الطلقاء على الصفات تلك تنطبق وال صفام، ذكر عباس ابن ألن ذلك؛ على دليل هذا بل

 .واملنافقني واألعراب

 

 أحداً أرى فما "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا سولر أصحاب من أثراً رأيت لقد( :علي أثر .٢

 وإمنا معاوية، مثل على ينـزله ال علياً أن نعلم -صح إن– األثر قراءة خالل ومن )244F٢٤١()…يشبههم

  .واألنصار املهاجرين على ذلك ينـزل

(عمر بن اهللا عبد أثر .٣
245F

 عليه اهللا صلى" حممد أصحاب أولئك مات، قد مبن فليسنت مستناً كان من( :)٢٤٢

 نبيه لصحبة اهللا اختارهم قوم تكلفاً، وأمثلها علماً وأعمقها قلوباً أبرها األمة هذه خري كانوا "وسلم وآله

 عليه اهللا صلى" حممد أصحاب فهم وطرائقهم بأخالقهم فتشبهوا دينه، ونقل "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 وال عمر بابن يظن وال أيضاً مسعود ابن عن قولمن واألثر ،)246F٢٤٣()املستقيم اهلدى على وكانوا "وسلم وآله

 أرطأة، أيب بن بسر أو مبعاوية أو عقبة بن الوليد مبثل بالتسنن ينصحان أما -األثر صح إن -مسعود ابن

                                                           
 ،)١/٩٦(أورده الدكتور الشيخ يف كتابه  )٢٤٠(
  ).١/٩٧( كتابه يف الشيخ الدكتور ردهوأو ،)١/٧٦( احللية يف األصبهاين نعيم أبو أورده )٢٤١(

 ).١/٩٨(أورده الدكتور ناصر الشيخ يف كتابه  )٢٤٢(
 ).١/٣٥٥(حلية األولياء  )٢٤٣(



 
 
 

٢٠٤ 

 

 النيب أصحابب التشبه املراد وإمنا مظاملهم، وينكران هؤالء بعض يذمان عمر وابن مسعود ابن كان فقد

 .واألنصار املهاجرين من "لموس وآله عليه اهللا صلى"

(مسعود ابن أثر  .٤
247F

 فاصطفاه العباد، قلوب خري حممد قلب فوجد العباد قلوب يف نظر اهللا إن( )٢٤٤

 خري هأصحاب قلوب فوجد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" حممد قلب بعد العباد قلوب يف نظر مث ...لنفسه

 املصطفني هؤالء أن على يدل فإنه األثر هذا صح إن ،..)دينه على يقاتلون نبيه وزراء فجعلهم العباد قلوب

 هم دينه على قاتلوا الذين "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وزراء أن تلحظ فإنك األوائل املسلمون هم

 حلظة، آخر إىل السابقني وحارب "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب حارب من وليسوا واألنصار، املهاجرون

 .اآلثار يف تقدم وقد علينا، ال لنا حجة فاحلديث هذا وعلى

(األنصاري عمرو بن عائذ قول .٥
248F

 وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول أصحاب أي -هلم كانت وهل( :)٢٤٥

 خنالة من أنت إمنا( :له قال قد زياد بن اهللا عبيد وكان ،)غريهم ويف بعدهم النخالة كانت اإمن خنالة -"وسلم

 النيب أصحاب بأن عمرو بن عائذ من وتعريض تلميح كأنه هذا ،)249F٢٤٦()موسل عليه اهللا صلى حممد أصحاب

 وغريهم؛ الطلقاء من بعدهم فيمن أتت النخالة وأن واألنصار املهاجرون هم "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 قيل الذي )اهللا عبيد والد( زياد بعكس الرضوان، بيعة أصحاب ومن الصحابة، كبار من عمرو بن عائذ ألن

 بزياد ويعرض يلمح كأنه عمرو بن عائذ والصحايب اهللا، حدود وتبديل الظلم من فيه ما وفيه ؤية،ر له إن

 .معاوية والة من كان زياد والده وكذا يزيد، ابنه ووالة والته من زياد ابن لكون أيضاً، مبعاوية ويلمح هذا

 

 بن وسعيد ألوزاعيوا السختياين وأيوب وقتادة البصري واحلسن القرظي كعب بن حممد آثار .٦

(املسيب
250F

 وهذا واألنصار، املهاجرين اأصحا ا يريد أن أمرين، أحد من ختلو ال سابقتها مثل وهذه ،)٢٤٧

(عندنا املشهور التعريف غري للصحابة تعريف املسيب بن سعيد عن نقل وقد بعلمهم، الظن حسن هو
251F

٢٤٨(، 
 أن أو ،عقبة بن الوليد فاسق جاءكم إن.. :تعاىل قوله يف )الفاسق( بـ املراد إن يقول ممن قتادة وكان

                                                           
 ).١/٣٧٩(رواه اإلمام أمحد يف املسند  )٢٤٤(
 .عائذ بن عمرو األنصاري صحايب من األنصار من سابقيهم ولو مل يكن من كبار األنصار ملا عرض بآخرين )٢٤٥(
 ).٣/١٤٦١(سلم صحيح م )٢٤٦(
 ).١٠٢ -١٠٠/ ١(وهذه اآلثار أوردها الدكتور ناصر الشيخ  )٢٤٧(
 .غزوة أو غزوتني أو يصحبه سنة أو سنتني" صلى اهللا عليه وآله وسلم"روي عنه أنه يشترط يف الصحايب أن يغزو مع النيب  )٢٤٨(



 
 
 

٢٠٥ 

 

 استغل وقد ،البحث بداية يف سقناها اليت باألدلة مردود فقوهلم واألنصار املهاجرين غري اأصحا ا يريد

 يف فأنـزلوها واألنصار املهاجرين صحبة على املثنية املتقدمة النصوص الصاحلني من واملغفلون النواصب
 .وأمثاهلم الطلقاء

 )الصحابة( بـ السابقني مراد فلعل يستحقها ال من على أنـزلوها قد هؤالء أن أدراك الذي ما :يقال قدو
 النواصب؟ مراد هو

 فضل يف( الصرحية اآليات أنـزلوا أن م اغتر ومن الصاحلني من واملغفلني للنواصب سبق قد :أقول

 أقوال ينـزلوا أن يستغرب فال ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من سائر يف )واألنصار املهاجرين

(منها اأصحا أراد ما غري على الصحبة مدح يف والتابعني الصحابة
252F

٢٤٩(.  

 

                                                           
 ).عنهاراجع مبحث األدلة القرآنية واألدلة األوىل للمعترضني فقد سبق الكالم ( )٢٤٩(



 
 
 

٢٠٦ 

 

 ما اجلدوى من البحث؟: سادساً

 أمام موقفنا تضعف وأا واختالفاً، تفريقاً األمة تزيد وأا البحوث هذه من جدوى ال أنه البعض يظن

 .معدومة تكن مل إن قليلة عليها املترتبة العلمية الفائدة وأن األخرى، الفرق

 :أقول اآلراء هذه على وللجواب

 .فائدة هلا ليس حقيقة هناك ليس :أوالً

 عليه اهللا صلى" اهللا رسول صحبة بدعوى والفسقة الظلمة عن واملدافعة واجلهل للظلم التعصب إن :ثانياً

 .لشديدا االختالف هذا يف األمة أوقع الذي هو "وسلم وآله

 نصوص اتباع ندعي عندما أكثر خنتلف والتأسي القدوة أهل معرفة يف تناقضنا يوم كثرياً اختلفنا لقد نعم

 .فالن وفهم فالن لقول دعوناهم والسنة للكتاب اآلخرون دعانا إن بينما والسنة، الكتاب

 أصالً جيتهد مل من بني فساوينا !وعمر بكر وأيب وعمار كعلي جمتهداً معاوية عندنا أصبح يوم واختلفنا

  )!فاسق( عنه يقول واهللا )مرضي عدل( عقبة بن الوليد إن قلنا عندما اختلفنا السابقني، ؤالء

 واحداً أجراً مأجوراً عددناه علي ساب بينما توبة، له ليس كافراً وعمر بكر أيب ساب نعد عندما اختلفنا

 !فقط

(السالم عليهم بيته وأهل علياً تركنا عندما اختلفنا
253F

 الطلقاء بظلمة وتشبثنا عنهم، ليدافعوا الشيعة لغالة )٢٥٠

 طلب ندعي عندما اختلفنا السابقني، من واملرتبة والعدالة الفضل يف قريبني نراهم وأصبحنا واألعراب،

 فالتظامل أيضاً، به نقول الذي احلق عن يصدون وهم عنه، صددنا احلق هذا اآلخرون لنا عرض فإذا احلق،

 .ربك رحم من عند إال شتركم

 العلم لطلب استعداد عندنا كان فإذا املسلمني، بني اختالف كل أساسيات هي واهلوى واجلهل الظلم

 .اإلسالمية األمة على الغالب سيكون االتفاق أن متاماً فلنثق اإلنصاف وطلب العدل وطلب احلق وطلب

                                                           
اللهم صل على ): "صلى اهللا عليه وآله وسلم(وحنو ذلك ال شيء فيه وهو مأخوذ من قول النيب ... ) علي عليه السالم، فاطمة عليها السالم،(صيغة  )٢٥٠(

، وهذا )موضعاً ٣٥أحصيناها فبلغت حنو (، وقد استخدم هذه الصيغة بعض أهل احلديث كالبخاري يف مواضع كثرية من صحيحه "حممد وعلى آل حممد
!! خاصة بالشيعة) عليه السالم(، فبعض غالة السنة خيطئ عندما يظن صيغة )رضي اهللا عنهم ورضوا عنه: (من قوله تعاىل) رضي اهللا عنه(مثل أخذنا لفظة 

 .فهذا من نصب السنة لألسف



 
 
 

٢٠٧ 

 

 فضالً حنيفة أيب تكفري يرون الذين ناأصحاب عن دافعن بينما تيمية، ابن بتبديع لقوهلم اآلخرين نعادي حنن

 .القبلة أهل من وغريهم واألشاعرة والصوفية واملعتزلة الشيعة من الطوائف سائر تكفري عن

 .السبب معرفة الفرد يستطيع الذكاء وبنصف !النواصب فرقة هي نذمها وال نكفرها مل اليت الوحيدة الفرقة

 أيب وجرمية معاوية، وبغي الوليد، فسق من نتربأ فعندما احلق، من قرباً ناتزيد البحوث هذه أيضاً :وأقول

 التارخيي اإلنصاف من علينا جيب ما أغلب أدينا قد نكون هذا؛ وحنو مروان، وضرر احلكم، ونفاق الغادية،

 .واألنصار كاملهاجرين الدفاع يستحق عمن الدفاع يف املسموعة كلمتنا لنا وستكون

 عن الدفاع بني خلطنا قد نكون ألننا موقفنا؛ يضعف فهو ذكرهم، سبق ممن هؤالء أمثال عن الدفاع أما

 أن بد ال اخللط وهذا وبسر، معاوية، عن كدفاعنا الباطل عن ودفاعنا -الثالثة اخللفاء عن كدفاعنا– احلق

(الضعف لنا يسبب
254F

 هذا يسقط نأ املخالف استطاع العدالة من واحدة مرتبة يف اجلميع جعلنا إن ألنه )٢٥١

 .عقبة بن كالوليد واحد مثال العلمي غري الدفاع

 .والصدق والعدل باحلق أقوياء نبقى أن فنستطيع املوضوع يف فصلنا إذا أما

 شيء كل ووضع اإلسالمي التاريخ حقائق معرفة ألن صحيح؛ غري فهذا فيها فائدة ال األحباث هذه كون أما

 ضعف أسباب ونتلمس التاريخ من نستفيد أن ذا ونستطيع عقالً،و شرعاً مطلوب أمر به الالئق موضعه يف

 )وحتليلي علمي ضعف( من اليوم فيه حنن ما إىل أوصلتنا حىت تراكمت اليت االحنراف وبدايات املسلمني
 .املدرك العاقل عن فضالً البليد على خيفى ال وهذا العلمية املستويات كافة على

 

 

 

 البحث خامتة

 

                                                           
، كما أن التحوالت الشيعية للسنة نتيجة الغلو يف املذهب الشيعي ولذلك جند حتوالت من السنة إىل الشيعة مل يكن هلا مربر لوال وجود مثل هذا اخللل )٢٥١(

 .أيضاً



 
 
 

٢٠٨ 

 

 نتوقع أننا إال التارخيي والواقع الشرعية النصوص على مبنية نظر وجهة قدم وإن فهو أيديكم بني البحث هذا

 أو احملدثني أدلة أو األصوليني أدلة استيفاء يف أو الشرعية األدلة استعراض يف سواًء سيصاحبه القصور أن

 من منه التحرز ميكن ال ما ىلإ إضافة ذلك وغري والطبقات العدالة مباحث أو وغريهم، املذهبني علماء أقوال

 .وحنوها الطباعية األخطاء

 بأية يبخلوا أالَّ ونرجو والباحثني، القراء ملحوظات من ونستفيد مستقبالً البحث يف نتوسع أن وسنحاول

 شاء إن– وأجرمها سيان، تلك أو الفكرة هذه لصاحب فشكري معارضاً أو مؤيداً كان سواًء رأي أو فكرة

 .-واحد اهللا

 سبيالً، ذلك إليه أمكنه ما ذلك حياول أو حكماً والسنة الكتاب يرتضي أحد من ختشوا ال :لألخوة أقول مث

 .غريهم عن فضالً احلفاظ كبار منه يسلم مل طبيعي أمر التطبيق يف والتقصري

 :يلي مبا البحث هذا سأتبع إنين :ثانياً أقول مث

 :يلي ما إىل الصحابة كتب يف هلم ترجم من تصنيف إعادة

 .للنظرية تطبيقاً ليكون "الصحابة معجم" وأمسيته حكمهم يف ومن واألنصار املهاجرين من الصحابة .١

 حسن يف املختلف أو فيها املتوقف أو صحبتهم يف املختلف سواًء( صحبتهم ثبوت يف املتوقف .٢

 ).صحبتهم

 ).اتباعهم حسن يف املتوقف أو إحسان بغري أو بإحسان( التابعون .٣

 بن كسعيد الشائع بالتعريف التابعون فيها يدخل وال الصحابة، كتب يف هلم مترجم صنافاأل هذه كل

 .احلديث وأهل األصوليني باتفاق صحابة ليسوا فهؤالء وغريه، املسيب

 بني الناس خيلط ال حىت غريهم من م أحلق ومن )شرعية صحبة الصحايب هو من( به سيتبني العمل وهذا

 .عقبة بن والوليد أرطأة أيب بن بسر وأمثال )لصحابةا( واألنصار املهاجرين

 بابه يف جديد فهو هللا واحلمد  أعلم فيما قبل من أحد إليه يسبقين مل به القيام أنوي الذي التصنيف وهذا

 بذمهم الشيعة غالة ظلمهم الذين واألنصار املهاجرين حبق والقيام البحث متعة من فيه ما مع وموضوعه،

 مغفلي عند– بذلك فوجب السرية أساء ومن إحسان، بغري التابعني معهم خلطوا ملا نةالس غالة وظلمهم



 
 
 

٢٠٩ 

 

 املتناقض احلب هذا جتمع القلوب فصارت والفسق، الصالح والظلم، العدل حمبة -السنة من الصاحلني

  !سليمة عقيدا تبقى حىت للنفس إكراهاً

 والرباء، الوالء يف والسنة الكتاب نصوص عن نيمعرض !املسألة يفهمونا أن املتأخرون العلماء حاول هكذا

 يتخذ ال حىت الشر وأهل الشر معرفة األقل على أو والفساد، الظلم أهل وبغض والصالح العدل أهل حمبة يف

(قدوة
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٢٥٢(. 

 ويبصرنا اتباعه على ويعيننا باحلق يبصرنا وأن ينفعنا ما يعلمنا وأن علمنا مبا ينفعنا أن وجل عز اهللا أسأل

 .اجتنابه على ويعيننا طلبالبا

 وعلى واألنصار املهاجرين من وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا واحلمد

 .بإحسان اتبعهم من

 

 :اخلامتات خامتة

 عندي أن أعين الناس، من ككثري لست البحث يف فأنا مللتها، حىت عندي من خرجت ما الثانية الطبعة هذه

 أخرى موضوعات إىل جترين اليت القضايا بعض يف والتدقيق حبث إىل حبث من التنقل يف تكمن ثية،حب عيوباً

 من توافر ما ومضيفاً ومصححاً له قارئاً فأعود معامله، بعض نسيت وقد إليه فأعود األصلي، البحث ناسياً

 فليصلحه ممكن وهذا التناقض، من شيء الكتاب هذا يف القاريء جيد قد ولذلك .. وهكذا .. معلومات

 والنظر التفكر على عقولنا األحباث ذه حنرض وإمنا أحد، على أحد من فيه إمالء ال زمن يف وحنن بنفسه،

 لفكرة يتعصب أن غريه أو الكتاب هذا يقرأ ممن أريد فال.. وهكذا .. القدمية املعلومات واختبار اجلديد،

 إذا اليوم قلته ما بعض أترك قد شخصياً أنا ألين سائره، وليترك احلق، مع متفقاً رآه ما منه فليأخذ ..كال ما،

 مذهب إنشاء عن نبحث فال قبلنا، من العلماء جتارب نكرر أن نريد ال وحنن ينقضه، ما غداً اكتشفت

 العلم من للنهل قيود، بال ينطلقوا أن العلم على املقبلني الشباب من نريد وإمنا !-البعض يشيع كما – جديد

 ..الصحيحة املعلومة بضوابط إال التقيد دون فةواملعر

                                                           
بن أيب طالب  وال جيوز أن مل ما فعله غالة الشيعة أيضاً من تعميم الذم على املهاجرين واألنصار إال أفراداً، وهذا ظلم فوق ظلم غالة السنة لعلي )٢٥٢(

ل تشجيع النقد الذايت، دون إطالق الصواريخ العابرة للمذاهب، فهذا ال جيدي نفعاً وال يزيد املسلمني إال وأهل البيت، ولكن مبا أين سين املدرسة فأنا أحاو
 .النفس واألقربني تفرقاً، ويف الشيعة جمددون كما أن يف السنة جمددين، فلنشجع التجديد الداخلي ونقلل من التناحر اخلارجي، من باب الشهادة هللا ولو على



 
 
 

٢١٠ 

 

 فلذلك تدور، حيث معها يدورون معلومات وإمنا مذاهب، -الغالب يف – عندهم ليس .. الغرب انظروا

 امليالد قبل آرسطو منطق هذا ..والتطبيق للفعل مقدمة فهي النظرية باملعلومات أحد يستهينن وال أنتجوا،

 وصلوا ما إىل والعامل أوروبا به وصلت جترييب منهج يف تفجر مث تقريباً عشر السابع القرن إىل نظرياً بقي

 ..إليه

 ..  وعقلياً روحياً رحب واد إىل منها انتقل األفكار، وسائد املذاهب على العلمي التمرد اعتاد إن العقل ألن

 ..اجلميع اهللا وفق

 معلومة استكمال أو مشتبه توضيح يف تفيد قد اليت األمور بعض يف مبعثرة مالحق عدة الكتاب هذا وسيتبع

      .. فكرة تثبيت أو

 

 ):١( امللحق

 :وأحواهلم الصحابة جمتمع وصف يف اآليات من جمموعة

 )٢٠٨( مبِني عدو لَكُم إِنه الشيطَان خطُوات تتبِعوا ولَا كَافَّةً السلْمِ في ادخلُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا( -١
 تأثراً فيها املفسرون اضطرب وقد الراجح، على املدين العهد أول يف كانت اآلية وهذه ،])البقرة[

 مع !الكتاب أهل يف جعلها فبعضهم بعد، فيما والتوسع اجلهاد على القائمة السياسية بالنظرية منهم

 السلم جعل وبعضهم منوا،آ الذين من الكتاب أهل بأن يعترفون ال وهؤالء آمنوا، للذين اخلطاب أن

 هذا أن إال اإلسالم، من أخص عندهم واإلميان آمنوا، للذين اخلطاب أن مع )!اإلسالم ( مبعىن

 وهم ) آمنوا الذين( أن يعين فهذا كافة اإلسالم شرائع يف املؤمنون يدخل أن وهو أرجح، التفسري

 كان االنتقاء هذا وأن صاحلهموم نفسيام يقارب ما اإلسالم شرائع من ينتقون كانوا الصحابة

 يؤثر مل ما إال اإلسالم شرائع من يطبقوا أال ليعتادوا إليها أوصلهم اليت الشيطان خطوات من خطوة

 وفق الدين لتشكيل فسيدفعهم الشيطان من اخلطوة هذه قبلوا إن وأم ونفسيام، مصاحلهم على

 جوانبه، مجيع من به حييط من إال به يقوم ال والدين متبوعاً، ال تابعاً الدين ويصبح مصاحلهم،

 القاطع السلم وهو اإلسالم، هو وهذا الدين، هو فهذا ويكره، حيب فيما ونواهيه، ألوامره وخيضع

 .أعلم واهللا والفشل، التنازع وجتلب السلم تضاد اليت واجلاهلية العصبية بقايا لكل



 
 
 

٢١١ 

 

 شفَاعةٌ ولَا خلَّةٌ ولَا فيه بيع لَا يوم يأْتي أَنْ قَبلِ من رزقْناكُم امم أَنفقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -٢

 البخيل وفيهم الصحابة، من يبخل قد ملن ديد هذا ،]البقرة[ )٢٥٤( الظَّالمونَ هم والْكَافرونَ

 .اتمعات من جمتمع كأي والكرمي،

 بِاللَّه يؤمن ولَا الناسِ رِئَاَء مالَه ينفق كَالَّذي والْأَذَى بِالْمن صدقَاتكُم تبطلُوا لَا نواَآم الَّذين أَيها يا (  -٣

 مما شيٍء علَى يقْدرونَ لَا صلْدا فَتركَه وابِلٌ فَأَصابه تراب علَيه صفْوان كَمثَلِ فَمثَلُه الَْآخرِ والْيومِ

 مين من الصحابة يف أن إىل تشري اآلية هذه ]البقرة[  )٢٦٤( الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا واللَّه كَسبوا

 .الثواب مبطالت من هذا وأن وصدقاته بإنفاقه

 الْخبِيثَ تيمموا ولَا الْأَرضِ من لَكُم رجناأَخ ومما كَسبتم ما طَيبات من أَنفقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -٤

هنقُونَ مفنت متلَسو يهذوا أَنْ إِلَّا بَِآخضمغت يهوا فلَماعأَنَّ و اللَّه غَنِي يدمطَانُا )٢٦٧( حيلش كُمدعي 

الْفَقْر كُمرأْمياِء وشبِالْفَح اللَّهو عيكُمةً درفغم هنلًا مفَضو اللَّهو عاسو يملي )٢٦٨( عتؤةَ يكْمالْح نم 

 وهذه ]البقرة[ )٢٦٩( الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا يذَّكَّر وما كَثريا خيرا أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤت ومن يشاُء

 بوسوسة كان هذا وأن الفقر، من خشية األشياء هذه يفعلون واكان الصحابة بعض أن إىل تشري اآلية

 .يتفقه مل إن فاجر والتاجر الشيطان، من

 فَأْذَنوا تفْعلُوا لَم فَإِنْ )٢٧٨( مؤمنِني كُنتم إِنْ الربا من بقي ما وذَروا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -٥

 ]البقرة[ )٢٧٩( تظْلَمونَ ولَا تظْلمونَ لَا أَموالكُم رُءوس فَلَكُم تبتم وإِنْ ورسوله اللَّه نم بِحربٍ
 اهللا أن حىت اإلهلية األوامر رغم بقوة بالربا متمسكني كانوا الصحابة بعض أن إىل تشري اآلية وهذه

 .باحلرب هددهم

 )١٠٠( كَافرِين إِميانِكُم بعد يردوكُم الْكتاب أُوتوا الَّذين من فَرِيقًا تطيعوا إِنْ نواَآم الَّذين أَيها يا (  -٦
 الذين )احلجاز يهود ومنهم ( الكتاب أهل بعض طاعة من الصحابة حتذر اآلية وهذه ]عمران آل[

 وكان الضرار مسجد وأنشئوا كةم فتح بعد حىت وحزبه سفيان أيب مع متميزة عالقات يف استمروا

 الكتاب أهل أحلقها اليت التحريفات من وكثري النبوة، يف الصحابة بعض تشكيك يف دور هلم

 تكون ال قد هنا والردة والروم، قريش مع تضامناً وبعدها النبوة عهد يف كانت واإلجنيل بالتوراة

  .علنية



 
 
 

٢١٢ 

 

 اللَّه بِحبلِ واعتصموا )١٠٢( مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق هاللَّ اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -٧

 بِنِعمته فَأَصبحتم قُلُوبِكُم بين فَأَلَّف أَعداًء كُنتم إِذْ علَيكُم اللَّه نِعمةَ واذْكُروا تفَرقُوا ولَا جميعا

اإِخانو متكُنلَى وفَا عش ةفْرح نارِ مالن قَذَكُما فَأَنهنم ككَذَل نيبي اللَّه لَكُم هاتَآي لَّكُمونَ لَعدتهت 

 أيضاً، فضلهم يف وهي الصحايب، اتمع ذلك على اهللا فضل يف اآلية هذه ]عمران آل[ )١٠٣(

 ال لكن عامة آية وهي العصبية، يتركوا وأن النعمة، ذه مسكالت بواجب تذكريهم يف ىية وهي
 وإن ، النار من اتمع ذلك كل أنقذ اهللا أن على ا االستدالل وال فرد، كل على تعميمها جيوز

 يقال أن ميكن ولكن وغريهم، منافقني من املسيئني يف أخرى آيات خيصصها ألنه عامة، اآلية كانت

 بوادر وأن نزوهلا، وقت إىل اآلية نزول قبل حتقق قد كان األكثرية عن لرضاا أن على تدل اآلية أن

 الصحابة أن على تدل واآلية النعمة، ذه تذكريهم كان فلذلك أحد، أيام من ظهرت قد العصبية

 الصحابة بعض من ظهرت مث بعد، تظهر مل العصبية وأن التآخي عليهم يغلب كان ما وقت يف

 السور من وغريها وبراءة حممد سورة نزول أيام وخاصة – النبوة عهد من متأخر وقت يف العصبية

 النيب وفاة بعد السقيفة يوم حصل ما العصبية هذه نتائج من كان مث -الالحقة السنوات يف نزلت اليت

 عن األنصار وعزل قريش تغلب إىل أدى واألنصار، املهاجرين بني مشهور قبلي افتراق من )ص(

 بأن الصحابة اهللا أمر اليت النعمة هذه يف فرط الصحابة بعض أن على يدل وهذا ،السياسية احلياة

 وداخل قريش داخل انشقاق حصل وإمنا فقط، واألنصار قريش بني االفتراق حيدث ومل يتذكروها،

 ناحية يف هاشم بنو وكان األوس، أكثر عسكرياً ومعهم ناحية يف قريش معظم فكان أيضاً، األنصار

 لتأويل قريش أغلب دفعت القبلية العصبية أن هذا من واألكثر اخلزرج، أغلب )اطفياًع ( ومعهم

 من قريش من األغلبية لضغط قريش صاحلي من األقلية واستجابت خم، غدير يوم الوالية حديث

 والثقافة، والشعوب والعقول القلوب مفسدات أكرب من والعصبية اجلاهليني، وحلفائهم الطلقاء

 وغمط احلق وبطر احلسد من فروع وللعصبية األوىل، املعصية تلك الكرب روعف من فرع وهي

  .اخل ..الناس

 الْبغضاُء بدت قَد عنِتم ما ودوا خبالًا يأْلُونكُم لَا دونِكُم من بِطَانةً تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -٨

نم هِماها أَفْومي وفخت مهوردص رأَكْب ا قَدنيب لَكُم اتإِنْ الَْآي متلُونَ كُنقعا )١١٨( ته متأُولَاِء أَن 

مهونبحلَا تو كُمونبحونَ ينمؤتابِ وتبِالْك إِذَا كُلِّهو ا قَالُوا لَقُوكُمنإِذَا َآما ولَووا خضع كُملَيلَ عامالْأَن 

نم ظيوا قُلْ الْغوتم كُمظيإِنَّ بِغ اللَّه يملع ورِ بِذَاتدعلى تدل اآلية هذه ،]عمران آل[ )١١٩( الص 



 
 
 

٢١٣ 

 

 الصحابة من املؤمنني وأن معاً، مها أو اليهود أو املنافقني من وآخرين املؤمنني بعض بني ألفة بدايات

 يوظفوا مل املنافقني أحبوا الذين الصحابة هؤالء وأن واليهود، نافقنيامل حيبون أي حيبوم، كانوا

 أم املنافقني هلؤالء الصحابة بعض من احلب هذا يستمر فهل اآليات، يف واضح هو كما العقل نعمة

 من مث آخرين؟ ويهود آخرين منافقني إىل ينتقل فهل واليهود املنافقني بعض يف انتهى وإذا ينتهي؟

 األخذ أو م التأثر أو املنافقني أو لليهود بصداقتهم الروايات وردت الذين حابةالص هؤالء هم

 صحايب أي بني عالقة أي يف مبالغة دون ويبحث الباحث يسأهلا أن جيب األسئلة هذه اخل،..عنهم؟

 عالقة تكون قد وكذلك به، تأثر وال عنه أخذ فيها ليس إنسانية العالقة تكون فقد يهودي، وأي

 يهودي مع ما عالقة له من كل مة يف األمور خلط جيوز فال غريها، أو قرابة ألجل مبنافق الصحايب

 .منه وحذر عليه اهللا نبه أن بعد األمر هذا عن اإلغماض جيوز ال كما منافق، أو

 النار واتقُوا )١٣٠( تفْلحونَ لَعلَّكُم هاللَّ واتقُوا مضاعفَةً أَضعافًا الربا تأْكُلُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -٩

 وهذه ]عمران آل[  )١٣٢( ترحمونَ لَعلَّكُم والرسولَ اللَّه وأَطيعوا )١٣١( للْكَافرِين أُعدت الَّتي

 يدل امم النبوة آخر يف التحذير اهللا كرر وقد بالربا يتعامل كان الصحابة بعض أن على تدل اآلية

  اهللا من حبرب والتهديد الثاين التحذير بعد هؤالء سينتهي فهل بالربا، متسك الصحابة بعض أن على

 حرب أم مادية حرب هي – األخرى اآليات يف املذكورة - هذه احلرب وهل ال؟ أم ورسوله

 .أعلم اهللا اهلداية؟ عن والصرف القلوب على األكنة بوضع معنوية

 خاسرِين فَتنقَلبوا أَعقَابِكُم علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ َآمنوا ينالَّذ أَيها يا ( -١٠

 بِما الرعب كَفَروا الَّذين قُلُوبِ في سنلْقي )١٥٠( الناصرِين خير وهو مولَاكُم اللَّه بلِ )١٤٩(

 اللَّه صدقَكُم ولَقَد )١٥١( الظَّالمني مثْوى وبِئْس النار ومأْواهم سلْطَانا بِه ينزلْ ملَ ما بِاللَّه أَشركُوا

هدعإِذْ و مهونسحت ى بِإِذْنِهتإِذَا ح ملْتفَش متعازنتي ورِ فالْأَم متيصعو نم دعا بم اكُما أَرم ونَتبح 

كُمنم نم رِيدا يينالد كُمنمو نم رِيدةَ يرالَْآخ ثُم فَكُمرص مهنع كُميلتبيل لَقَدفَا وع كُمنع اللَّهذُو و 

 أُخراكُم في عوكُميد والرسولُ أَحد علَى تلْوونَ ولَا تصعدونَ إِذْ )١٥٢( الْمؤمنِني علَى فَضلٍ

كُما فَأَثَابغَم ملَا بِغكَيوا لنزحلَى تا عم كُملَا فَاتا وم كُمابأَص اللَّهو بِريا خلُونَ بِممع١٥٣( ت( ثُم 

 غَير بِاللَّه يظُنونَ أَنفُسهم أَهمتهم قَد فَةٌوطَائ منكُم طَائفَةً يغشى نعاسا أَمنةً الْغم بعد من علَيكُم أَنزلَ

قالْح ظَن ةيلاهقُولُونَ الْجلْ يا هلَن نرِ مالْأَم نٍء ميإِنَّ قُلْ ش رالْأَم كُلَّه لَّهفُونَ لخي يف فُِسهِما أَنلَا م 



 
 
 

٢١٤ 

 

 كُتب الَّذين لَبرز بيوتكُم في كُنتم لَو قُلْ هاهنا قُتلْنا ما شيٌء الْأَمرِ من نالَ كَانَ لَو يقُولُونَ لَك يبدونَ

هِملَيلُ عإِلَى الْقَت هِماجِعضم يلتبيلو ا اللَّهي مف ورِكُمدص صحميلا وي مف قُلُوبِكُم اللَّهو يملع بِذَات 

 كَسبوا ما بِبعضِ الشيطَانُ استزلَّهم إِنما الْجمعان الْتقَى يوم منكُم تولَّوا الَّذين إِنَّ )١٥٤( لصدورِا

لَقَدفَا وع اللَّه مهنإِنَّ ع اللَّه غَفُور يملا )١٥٥( حا يهأَي ينوا الَّذنوا لَا َآمكُونكَ تينوا الَّذقَالُوا كَفَرو 

انِهِموإِخوا إِذَا لبري ضضِ فالْأَر وا أَوى كَانغُز وا لَوا كَانندنا عوا ماتا مملُوا ولَ قُتعجيل اللَّه كذَل 

 اآليات هذه ]عمران آل[  )١٥٦( بصري تعملُونَ بِما واللَّه ويميت يحيِي واللَّه قُلُوبِهِم في حسرةً

 من ومنكم الدنيا يريد من منكم ( تعاىل قوله بعد سيما ال تعليق، كثري إىل حتتاج وال بعضها، سبق

 ويبنوا الناس ليفهمه حوله ندندن ما وهو هذا، لكتابنا الصريح غري العنوان هو فهذا )اآلخرة يريد

 ليس ما فيها وإدخال املعايري يف اخللط لنا جلب قد قيقةاحل هذه إمهال وأن والتاريخ، الدين فهم عليه

 اآليات هذه نزول زمن بأن علماً عليها، واستوىل أفسدها منها ليس ما املعايري يف دخل وإذا منها،

 الطلقاء قبل مبكر وقت وهو )أحد يوم ( الشرعية الصحبة أصحاب من واجلميع مبكراً كان

 بيد كله األمر جعل أن اهللا على يعتب من وفيهم الدنيا، يريد من فيهم كان فقد ذلك ومع وأمثاهلم،

 اخلفي، النفاق من شيء وهذا )ص( للنيب يبدون ال ما أنفسهم يف خيفون من ومنهم )!ص( النيب

 إمياين ضعف عن ينيبء خميف مشهد وهذا !به مستنجداً )ص( النيب يسمع وهو هرب من وفيهم

 كمحبة )ص( النيب حيبون يكونوا مل -يومئذ الكثرة وهم – اهلاربني أن على ويدل هؤالء، يف كبري

 يف كان وهو لنصره به يستنجد ابنه مسع لو اليوم منا فالرجل الغالة، يشيع كما وآبائهم أبنائهم
 فاسدة عقائد هلم كانت )الكثرة ( اهلاربني هؤالء أن عرفنا إذا دهشة املشهد ويزيدنا هالكه، نصره

 أن ولو املصادر، أصدق وهو الكرمي القرآن كشفه واقع عن يعرب املخيف املشهد هذا اهلروب، غري

 ومن الظروف تلك ويف الوقت ذلك يف وقوعه أحد صدق ملا املشهد هذا يعرض مل الكرمي القرآن

 اهللا عبد أصحاب ( املنافقون فهؤالء املنافقني، من كانوا اهلاربني أن أحد يقولن وال الصحابة، هؤالء

 إمجاع الغزوة لتلك التفصيلية الروايات يف مث أصالً، أحد إىل خيرجوا ومل اعتزلوا قد واكان )أيب بن

 اهلاربني هؤالء نفسيات نتصور أن حناول أن اليوم والفائدة اهلاربني، يف كانوا الكبار بعض أن على

 م؟ورماحه املشركني سيوف بني )ص( اهللا رسول خلّفوا أم يعرفوا أمل كانت؟ كيف والصاعدين

  -القاريء أيها - أنت أنك تصور اخل،..وهل هل تام؟ يقني على كانوا هل النبوة؟ يف شكّوا هل

 هل اهول؟ يالقي )ص( النيب وتترك رب وأنت تفكريك كان كيف اهلاربني؛ هؤالء من كنت



 
 
 

٢١٥ 

 

 يدل املشهد !خارجه ال داخله وكأنك املشهد ختيل فقط، النبوة حتتمل أنك أم حقاً؟ نبياً به تؤمن

 االنتصار مع يقوى االحتمال هذا وأن األقل على بعضهم من حصل النبوة يف الشك أن على

 اهللا كشف وقد النيات، على املطلع هو واهللا يعود، مث أوقات يف ينعدم وقد اهلزمية، مع ويضعف

 أيب إىل يبعث أن أراد بعضهم أن من روي وما )!شيء األمر من لنا كان لو ( قوهلم يف ذلك بعض

 نظر حمل اعتذارات جاءت وقد اآلباء، دين إىل العودة أراد وبعضهم والصلح، األمان يطلب سفيان

 أن ظنوا أم الوحيد السبب أن أو الرماة، يف نزلت إمنا اآليات هذه كون مثل سياسي، أثر وفيها

 موه يناديهم وهو )ص( النيب يسمعون كانوا بأم تصرح اآليات أن مع -قتل قد )ص( النيب
 .اآليات سياق مع تتفق ال اليت االعتذارات من ذلك وغري  -هاربني

 الْخبِيثَ يميز حتى علَيه أَنتم ما علَى الْمؤمنِني ليذَر اللَّه كَانَ ما ( :نفسه السياق يف قال مث -١١

نبِ ما الطَّيمكَانَ و اللَّه كُمعطْليلَى لبِ عيالْغ لَكون بِي اللَّهتجي نم هلسر ناُء مشوا ينفََآم بِاللَّه 

هلسرإِنْ ووا ونمؤقُوا تتتو فَلَكُم رأَج يمظأن تثبت فهي مهمة، اآلية هذه / ]عمران آل[ )١٧٩( ع 

 مىكمس الواحد فاملسمى والطيب، اخلبيث فيهم يدخل )املؤمنني ( مسمى حتت الداخلني

 على االسم هذا أو الوصف هذا ينزل أن بالضرورة وليس الدولة، أو للمجتمع مسمى هو )املؤمنني(

 .الدولة هذه كنف حتت املنضوين أو اتمع هلذا املنتسبني كل

 منكُم تراضٍ عن جارةًت تكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -١٢

 نارا نصليه فَسوف وظُلْما عدوانا ذَلك يفْعلْ ومن )٢٩( رحيما بِكُم كَانَ اللَّه إِنَّ أَنفُسكُم تقْتلُوا ولَا

 وندخلْكُم سيئَاتكُم عنكُم نكَفِّر عنه تنهونَ ما كَبائر تجتنِبوا إِنْ )٣٠( يِسريا اللَّه علَى ذَلك وكَانَ

 كان الصحابة من من ملعرفة لبحث، حيتاج بالباطل األكل وهذا ]٢٩/النساء[ )٣١( كَرِميا مدخلًا

 فإنه وظلماً عدواناً مؤمناً منهم قتل من على حكم أيضاً اآلية ويف وملاذا؟ بالباطل، األموال يأكل

 أن وأظن الوعيد، هذا حتت منهم فالباغي بأنفسهم، الصحابة فعلها األخرية وهذه ،النار سيصلى

 ثالثني من يقرب ما بدر أهل من قتل وقد وعدواناً، بغياً للصحابة قتالً الصحابة أكثر معاوية

 يومئذ السلفية غالة سيأيت هل ترى يا القيامة؟ يوم عنه اهللا جيادل فمن كبري رقم وهو صحابياً،

 فــ ..كال معاوية؟ فضائل يف اخلطيب الدين حمب وكتب يعلى أيب ابن وكتاب السنة جمبنها

)ظُران فوا كَيلَى كَذَبع فُِسهِملَّ أَنضو مهنا عوا مونَ كَانرفْتي .[   



 
 
 

٢١٦ 

 

 لَمن منكُم إِنَّو )٧١( يعاجم انفروا أَوِ ثُبات فَانفروا حذْركُم خذُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا( -١٣

طِّئَنبفَإِنْ لَي كُمتابةٌ أَصيبصقَالَ م قَد معأَن اللَّه لَيإِذْ ع لَم أَكُن مهعا مهِيد٧٢( ش( نلَئو كُمابلٌ أَصفَض 

نم اللَّه قُولَنكَأَنْ لَي لَم كُنت كُمنيب هنيبو دوا ةٌمنِي يتلَي تكُن مهعم ا فَأَفُوززا فَويمظ٧٣( ع( 
 وهؤالء الصحابة، من للمخلصني املخذلني من كان الصحابة بعض أن يف واضحة اآلية ،]النساء[

 تبدأ واآلية النفاق، بعض حلقهم الذين املؤمنني من وإما اخلُلّص املنافقني من يكونوا أن إما املبطئون،

 فيهم يدخل الواسع باملعىن فالصحابة الصحابة، من أي )منكم ( يقول مث ،)آمنوا لذينا ( بــ

 بقوله الطربي إليه أشار ما وهذا مجيعاً، يشملهم فاخلطاب بينهما، وما واملنافقني الصادقني يشمل

 صلى لنبيه نعتهم للمنافقني، ذكره تعاىل اهللا من نعت وهذا( ):٥٣٨ ص / ٨ ج( - الطربي تفسري(

 عدادكم من :يعين املؤمنون، أيها ،"منكم وإن:"الفق بصفتهم ووصفهم وأصحابه وسلم عليه اهللا

 ولست اهـ )اخل ..منافق وهو وملَّتكم، دعوتكم أهل من أنه ويظهر ،بكم يتشبه ومن وقومكم،

 يف أحوال هناك بل الطيف، طبقات كل هناك واملنافق، املؤمن بني الواضح السلفي الفصل هذا مع
 ثُم َآمنوا الَّذين إِنَّ( تعاىل قوله يف كما يعود مث ينعدم وقد وينقص، يزيد فاإلميان الواحد، الصحايب

 مث كفر مث آمن هؤالء من فالرجل ])١٣٧/النساء...[ كُفْرا ازدادوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنوا ثُم كَفَروا
 عموا ثُم علَيهِم اللَّه تاب ثُم وصموا فَعموا فتنةٌ تكُونَ أَلَّا وحِسبوا( تعاىل قوله وكذلك اخل..آمن

 صحابة كانوا اإلميان ساعة يف فهؤالء ])٧١/املائدة[ يعملُونَ بِما بصري واللَّه منهم كَثري وصموا

 احتمال فال آمن إذا الصحايب بأن أتباعهم أومهوا ةالسلفي غالة أن إال طبيعي وهذا كفروا، مث مؤمنني

 فيه الذي تقريباً الصحابة من الوحيد ألنه فقط، معاوية محاية اجلهل ذا ويريدون كفره وال لنفاقه

 املتسترون النواصب وهم ( آخر وقسم نفاقه أو كفره يرون السنة أهل من فقسم سين، سين خالف

 والنصوص، للواقع معاندا رغم اجلامدة النظريات هذه ثلمب محايته حياولون )السنة اسم حتت

 بعد يكفر قد الطلقاء عن فضالً السابقني من الصحايب بأن تشهد القرآنية والنصوص يشهد فالواقع

 السابقني من وهو جحش بن اهللا عبيد كردة إمجاع حمل التارخيية والوقائع وإخالص، وإميان إسالم

 أصالً، يؤمن مل من نفاق أو بردة نعقل ال فكيف ارتد، ذلك ومع بشةاحل مهاجرة ومن اإلسالم إىل

 احلمقى أدمغة عرب صوته وأوصل اإلسالمية الدولة حكم املنافق ذلك أن لوال ليحدث هذا يكن مل

 لوصلتنا معاوية حكمها كما اإلسالمية الدولة حكموا وأسرته إبليس أن ولو املصاحل، وأصحاب

 اليت اآليات وأن اهللا، لغري يسجد أن رفض الذي املوحدين، أول بأنه إبليس؛ عن أخرى صورة



 
 
 

٢١٧ 

 

 يكن مل واحدة معصية بسبب يعذبه لن غفور، رب وربه الشهادتني يشهد فهو تتناوله ال فيه وردت

 له ووجدوا منرب، كل على إعالنه مت إن الصوت فهذا .. وهكذا !هللا العبادة إخالص إال فيها قصده

 إبليس حق يف اآليات وتبقى بسهولة، وعقوهلم املؤمنني قلوب يعربفس مرجيء بن كمظفر رواة

 برزة، أيب حديث يف )!آخر معاوية(  عمر بن سيف هلم اخترع كما !آخر إبليس ا يراد أو معطلة

 أن له ذكروا الذي عبيد أيب بن املختار يف )آخر خمتار ( الوهاب عبد بن حممد الشيخ اخترع وكما

 )آخر مروان ( العسكر العزيز عبد شيخنا اخترع ومثلما جوائزه، ويقبل هخلف يصلي كان عمر ابن
 شيء على مبذهبها السياسة عزمت فإذا ..وهكذا مسلم، صحيح يف الذي سعد بن سهل حديث يف

 حكم إن هذا !املقصود يكون )آخر إبليس ( وجود من عندهم املانع فما هذا وعلى !بسهولة مشى

    .التدوين وقبل رمبك وقت يف سنة تسعني إبليس

 لَست السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لمن تقُولُوا ولَا فَتبينوا اللَّه سبِيلِ في ضربتم إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -١٤

 فَتبينوا علَيكُم اللَّه فَمن قَبلُ من كُنتم لككَذَ كَثريةٌ مغانِم اللَّه فَعند الدنيا الْحياة عرض تبتغونَ مؤمنا

 خيالفون كانوا الصحابة بعض أن بيان اآلية هذه يف ]النساء[  )٩٤( خبِريا تعملُونَ بِما كَانَ اللَّه إِنَّ

 أدانتها البشرية الطبيعة وهذه أمواهلم، ويأخذون ليقتلوم بالكفر اآلخرين على وحيكمون الشرع

  .وقربه فضله على الباب هذا يف مشهورة زيد بن أسامة وقصة احلاالت، من كثري يف النصوص

 الْوالدينِ أَوِ أَنفُِسكُم علَى ولَو للَّه شهداَء بِالْقسط قَوامني كُونوا َآمنوا الَّذين أَيها يا( -١٥

بِنيالْأَقْرإِنْ و كُني اغَنِي ا أَوريفَق لَى فَاللَّها أَووا فَلَا بِهِمبِعتى تولُوا أَنْ الْهدعإِنْ توا ولْوت وا أَورِضعفَإِنَّ ت 

ا كَانَ اللَّهلُونَ بِممعا تبِريا )١٣٥( خا يهأَي ينوا الَّذنوا َآمنَآم بِاللَّه هولسرابِ وتالْكي ولَ الَّذزلَى نع 

هولسابِ رتالْكي ولَ الَّذزأَن نلُ مقَب نمو كْفُري بِاللَّه هكَتلَائمو بِهكُتو هلسرمِ ووالْيرِ والَْآخ لَّ فَقَدض 

 ليغفر اللَّه يكُنِ لَم كُفْرا ازدادوا ثُم واكَفَر ثُم َآمنوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنوا الَّذين إِنَّ )١٣٦( بعيدا ضلَالًا

ملَا لَهو مهيدهيبِيلًا ل١٣٧( س( ِرشب نيقافنبِأَنَّ الْم ما لَهذَابا عيمأَل )١٣٨( ينذُونَ الَّذختي رِينالْكَاف 

 من اآليات هذه ]النساء[ )١٣٩( جميعا للَّه الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ ندهمع أَيبتغونَ الْمؤمنِني دون من أَولياَء

 مل السلفية غالة ألن الطلقاء عدالة قلت وإمنا ،)الطلقاء عدالة ( نظرية بطالن على األدلة أعظم
 وليس بعت الصحابة وبقية الطلقاء، ألجل إال )الصحابة عدالة ( أمسوها اليت النظرية هذه ينشئوا

 اهللا كعبد الرضوان أهل وبعض قشري، بن كمعتب بالنفاق بدر أهل بعض يتهمون فهم وإال العكس،



 
 
 

٢١٨ 

 

 ومسعود السلمي عمرو بن كمدالج احلديث يف بدر أهل من جمموعة وضعفوا سلول، بن أيب بن

 من السياسة ملواقفه البلوي عديس بن الرمحن كعبد الرضوان أهل بعض وضعفوا القاريء، ربيعة بن

 بعض فعدوا بدرياً، وال رضوانياً يكن مل وإن علي من سياسية مواقف له من يضعفوا ومل عثمان،

 أهل بعض عن الدفاع وبقي وأمثاله، عديس ابن عن األخذ عن وهوا )جمهولون أعراب ( بدر أهل

 يف يةالنظر ألن !بدر أهل ووثقوا سلفيهم خطأ فاستدركوا اهلجري، التاسع القرن إىل معدوماً بدر
 وبقي بدر، أهل بعض منها فاستفاد سياسية، لظروف االستقراء سبقت )الطلقاء ( الصحابة عدالة

 تناقض السابقة اآليات أن واخلالصة  قشري، بن كمعتب اليوم إىل نظرهم يف منافقاً اآلخر البعض

 إسالماً وأسبق منهم أفضل هو من حق يف نزلت ألا األوىل، باب من )الطلقاء عدالة ( نظرية

 .وإنفاق جهاد من نصيب املتأخرين لبعض كان إن وجهاداً

 للَّه تجعلُوا أَنْ أَترِيدونَ الْمؤمنِني دون من أَولياَء الْكَافرِين تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -١٦

كُملَيا علْطَانا سبِين١٤٤( م( َّإِن نيقافني الْمف كرفَلِ الدالْأَس نارِ مالن لَنو جِدت ما لَهريصن )١٤٥( 
 اللَّه يؤت وسوف الْمؤمنِني مع فَأُولَئك للَّه دينهم وأَخلَصوا بِاللَّه واعتصموا وأَصلَحوا تابوا الَّذين إِلَّا

نِنيمؤا الْمرأَج يمظالصحابة بعض أن توضح بعدها وما قبلها وما اآليات وهذه ]النساء[ )١٤٦( اع 

 هذا ووصف وحذرهم اهللا فأنذرهم وحيبوم، الكافرين يتولون كانوا منه شيء أو النفاق حلقهم ممن

 .الطلقاء أكثر يف نراها ال صعبة شروطاً عليهم التوبة يف واشترط بالنفاق الناس من الصنف

 أَلَّا علَى قَومٍ شنَآنُ يجرِمنكُم ولَا بِالْقسط شهداَء للَّه قَوامني كُونوا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -١٧

 يطبقها مل هذه ]املائدة[ )٨( تعملُونَ بِما خبِري اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا للتقْوى أَقْرب هو اعدلُوا تعدلُوا

 ..فرط من فيها وفرط الصحابة، يعمج

 تفْلحونَ لَعلَّكُم سبِيله في وجاهدوا الْوسيلَةَ إِلَيه وابتغوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا (  -١٨

 .هؤالء أمهله معىن هلا  ]املائدة[ )٣٥(

 يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياُء بعضهم أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -١٩

كُمنم هفَإِن مهنإِنَّ م ي لَا اللَّهدهي مالْقَو نيمى )٥١( الظَّالرفَت يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرونَ مارِعسي يهِمف 

 أَسروا ما علَى فَيصبِحوا عنده من أَمرٍ أَو بِالْفَتحِ يأْتي أَنْ اللَّه فَعسى دائرةٌ تصيبنا أَنْ نخشى يقُولُونَ

 لَمعكُم مإِنه أَيمانِهِم جهد بِاللَّه أَقْسموا الَّذين أَهؤلَاِء َآمنوا الَّذين ويقُولُ )٥٢( نادمني أَنفُِسهِم في
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بِطَتح مالُهموا أَعحبفَأَص رِيناسا )٥٣( خا يهأَي ينوا الَّذنَآم نم دتري كُمنم نع ينِهد فوي فَسأْتي 

مٍ اللَّهبِقَو مهبحي هونبحيو لَّةلَى أَذع نِنيمؤالْم ةزلَى أَعع رِينونَ الْكَافداهجي يبِيلِ فس لَا اللَّهو 

 ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما )٥٤( عليم واسع واللَّه يشاُء من يؤتيه اللَّه فَضلُ ذَلك لَائمٍ لَومةَ يخافُونَ

ينالَّذوا ونَآم ينونَ الَّذيمقلَاةَ يونَ الصتؤيو كَاةَالز مهونَ وعاك٥٥( ر( نملَّ ووتي اللَّه ولَهسرو 

ينالَّذوا ونفَإِنَّ َآم بزح اللَّه مونَ هبالا )٥٦( الْغا يهأَي ينوا الَّذنذُوا لَا َآمختت ينذُوا الَّذخات كُميند 

  )٥٧( مؤمنِني كُنتم إِنْ اللَّه واتقُوا أَولياَء والْكُفَّار قَبلكُم من كتابالْ أُوتوا الَّذين من ولَعبا هزوا

 حصر التاريخ أن والغريب اهللا، كتاب يف نظائر وله التاريخ، أمهله واقعاً حتكي اآليات هذه ]املائدة[

 هذه مبثل أو بالنفاق قرشي أي اام فإن مسيس، توجيه وهذا قريش، دون األنصار يف الوقائع هذه

 أن أحد يستطيع ال حىت نفاق أي من قريش كل تربئة احلل فكان منه، أوىل معاوية يكون الوقائع

 متهماً قرشياً جند مل فلماذا وإال !والرضوان بدر أهل بعض فيه وقع مبا معاوية اام إىل يترقى

 وهي املدثر سورة يف تعاىل قوله يف كما كي،امل العهد أيام من موجوداً كان النفاق أن مع بالنفاق؟

 ليستيقن كَفَروا للَّذين فتنةً إِلَّا عدتهم جعلْنا وما ملَائكَةً إِلَّا النارِ أَصحاب جعلْنا وما( نزل ما أول من

ينوا الَّذأُوت ابتالْك اددزيو ينوا الَّذنَآم انلَا اإِميو ابتري ينوا الَّذأُوت ابتونَ الْكنمؤالْمقُولَ ويلو 

يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرونَ مرالْكَافاذَا وم ادأَر ذَا اللَّهثَلًا بِهم كلُّ كَذَلضي اللَّه ناُء مشي يدهيو نم 

 العهد أول فهذا ])٣١/املدثر[ )٣١( للْبشرِ ذكْرى إِلَّا هي وما هو إِلَّا ربك جنود يعلَم وما يشاُء

 يف النفاق وسبب أسلم؟ من بآخر فكيف !أسلم من أول أم رغم مرض قلبه يف من وفيهم املكي
 يدخلون الناس بعض فجعلت الدعوة هذه اختراق أرادت قريشاً أن – يل يظهر فيما - املكي العهد

 يف ردة حاالت حصلت فلذلك !االجتاهني على يلعب فكان اقتنع بعضهم ولعل ظاهراً، إلسالما يف
 أيام قدرته مع )ص( النيب نصرة ترك أو ارتد وبعضهم التعذيب، حتت فنت فبعضهم املكي، العهد

 وهو املشركني مع بدراً حضر وبعضهم واملعراج، اإلسراء قصة بعد ارتد وبعضهم الشعب، حصار

 إذن اهللا، من مردوداً اعتذاراً فكان مستضعف بأنه احتج وبعضهم املكي، العهد مسلمي من مسلم

 ال السلفية غالة أن إال متاماً، املدين كالعهد ..ومترددون ومتخاذلون منافقون فيه كان املكي فالعهد
 أيضاً اًقريش وكأن البشر، غري آخر جنس من خملوقون األنصار وكأن األنصار، يف إال بالنفاق يقرون

 يوالون وال ميكرون وال حيتالون وال خيضعون وال خيادعون فال اإلسالم، أو الكفر إال تعرف ال

 والعقائدية الروائية العقلية على وأثرها بسلطتها قريش أدخلتها أوهام إا اخل،.. األعراب وال اليهود
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 ال اجلاهل وأن سيما ال التارخيية، السلطة هلذه ضحية األكثرية فكانت للمسلمني، والتارخيية
 يف ولكن الفكر، على السلطة أثر يعرف ال األمحق جتد هذا، عصرنا يف حىت السلطة أثر يكتشف

 لعلهم لعقوهلم املعطلني هلؤالء وتقدمها باجلرم متلبسة السلطة متسك أن ميكن املواضع هذه مثل

      .يتفكرون

 الْمعتدين يحب لَا اللَّه إِنَّ تعتدوا ولَا لَكُم اللَّه أَحلَّ ما طَيبات واتحرم لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٠

 هذه يف ]املائدة[ )٨٨( مؤمنونَ بِه أَنتم الَّذي اللَّه واتقُوا طَيبا حلَالًا اللَّه رزقَكُم مما وكُلُوا )٨٧(

 باب من األمور هذه يف الصحابة بعض وقع وقد اهللا، أحل ما حترمي من للصحابة حتذير اآليات

 التشددات أكثر أن جند ولذلك للبشر، حتدث نفسية حالة وهذه ومعاصي، خمالفات على التعويض

 عبد بن سليمان فكان وعلمائهم، الشام سالطني من صدرت الصغائر تضخيم أو الباحات حترمي يف

 شعر وصل ( الشعر قصة يف بالغ ومعاوية خيصيهم، بأن هم أنه درجةل الغناء حترمي يف يبالغ امللك

 يف معروف هالكهم وسبب ( إسرائيل بين هالك سبب هذا بأن حديثاً وضع أنه لدرجة )النساء
 يف والترغيب العامة حق يف الترهيب أحاديث خرجت الظاملة السلطات حتت ومن ،)الكرمي القرآن

   .اليوم إىل مستعملة زالت وما احلكام، حق

 الشيطَان عملِ من رِجس والْأَزلَام والْأَنصاب والْميِسر الْخمر إِنما َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢١

وهنِبتفَاج لَّكُمونَ لَعحفْلا )٩٠( تمإِن رِيدطَانُ ييأَنْ الش عوقي كُمنيةَ باودالْ الْعاَءوضغي برِ فمالْخ 

 الرسولَ وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا )٩١( منتهونَ أَنتم فَهلْ الصلَاة وعنِ اللَّه ذكْرِ عن ويصدكُم والْميِسرِ

 أن على دليل اآليات يف ]املائدة[ )٩٢( الْمبِني الْبلَاغُ رسولنا علَى أَنما فَاعلَموا تولَّيتم فَإِنْ واحذَروا

 .ذكرها جمال هنا ليس قصص ولآليات اخلمر، حترمي زمن إىل عنها االمتناع تأخر واألزالم األنصاب

 من اللَّه مليعلَ ورِماحكُم أَيديكُم تنالُه الصيد من بِشيٍء اللَّه لَيبلُونكُم َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٢

افُهخبِ يينِ بِالْغى فَمدتاع دعب كذَل فَلَه ذَابع يما )٩٤( أَلا يهأَي ينوا الَّذنلُوا لَا َآمقْتت ديالص متأَنو 

مرح نمو لَهقَت كُمنا مدمعتاٌء مزثْلُ فَجا ملَ مقَت نمِ معالن حيكُم ا بِهلٍ ذَودع كُمنا ميدغَ هالب ةبالْكَع 

ةٌ أَوكَفَّار امطَع نياكسم لُ أَودع كا ذَلاميص ذُوقيالَ لبو رِهفَا أَمع ا اللَّهمع لَفس نمو ادع مقتنفَي 

اللَّه هنم اللَّهو زِيزقَامٍ ذُو عتبالصيد احلج يف حىت تغب مل االبتالء غاية كانت وإذا  ]املائدة[ )٩٥( ان 

 التفسري أهل بعض ذكر وقد أليم، بعذاب حمرم وهو يصيد من وتوعد الصحابة به اهللا ابتلى الذي
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 يف اآلية هذه أنزلت :حيان بن مقَاتل وقال ( : )١٩٠ ص / ٣ ج( - كثري ابن تفسري( كثري كابن
 خال فيما قط مثله يروا مل رحاهلم، يف تغشاهم والصيد والطري الوحش فكانت ية،احلُديبِ عمرة

 بالصيد يبتليهم تعاىل أنه :يعين } بِالْغيبِ يخافُه من اللَّه ليعلَم {حمرمون وهم قتله عن اهللا فنهاهم

 منهم يطيع من اعةط ليظهر وجهرا سرا والرماح باأليدي أخذه من يتمكنون رحاهلم، يف يغشاهم

 اهـ )} كَبِري وأَجر مغفرةٌ لَهم بِالْغيبِ ربهم يخشونَ الَّذين إِنَّ { :تعاىل قال كما وجهره، سره يف

 الصحبة أصحاب عليه اهللا توعد قد احلرم يف وقتله الصيد أن هنا أن الغريب و ونقله، كثري ابن كالم

 صيد وهم حممد؟ وأصحاب حممد وآل حممد بأبناء الطلقاء بابتالء فكيف أليم، بعذاب الشرعية

   !واحلبارى األرانب من اهللا عند وأكرم وأمثن أغلى

 ينزلُ حني عنها تسأَلُوا وإِنْ تسؤكُم لَكُم تبد إِنْ أَشياَء عن تسأَلُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٣

 بِها أَصبحوا ثُم قَبلكُم من قَوم سأَلَها قَد )١٠١( حليم غَفُور واللَّه عنها اللَّه عفَا لَكُم بدت الْقُرَآنُ

رِينأصحاب بعض أن ومفادها ذكرها، أحب ال مؤملة قصص هلا اآليات هذه ]املائدة[ )١٠٢( كَاف 

 / ٣ ج( - املنثور الدر ففي بالنبوة، استهزاء يسأله بأن )ص( النيب من يسخر كان الشرعية الصحبة
 قال عباس ابن عن مردويه وابن والطرباين حامت أيب وابن جرير وابن البخاري واخرج ( : )٢٠٥ ص

 ويقول ؟ أيب من : الرجل فيقول استهزاء سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول يسألون ناس كان :

 حىت أشياء عن تسألوا ال آمنوا الذين أيها يا اآلية هذه فيهم اهللا فأنزل ؟ ناقيت أين : ناقته تضل الرجل

 بلغ :قال مالك بن أنس عن )١٨٣٢ ص / ٤ ج( - مسلم صحيح ويف اهـ كلها اآلية من فرغ

 أر فلم والنار اجلنة علي عرضت فقال فخطب شيء أصحابه عن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 أصحاب على أتى فما قال كثريا ولبكيتم قليال لضحكتم أعلم ما تعلمون ولو والشر اخلري يف كاليوم

 فقال عمر فقام قال خنني وهلم رؤوسهم غطوا قال منه أشد يوم سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 فالن أبوك قال ؟ أيب من فقال الرجل ذاك فقام قال نبيا ومبحمد دينا وباإلسالم ربا باهللا رضينا

  السيئ الشيء وهذا اهـ} تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ال منواآ الذين أيها يا { فنزلت

 أال احلديث مصادر بعض يف وصل ذلك ومع وبتر لتعمية تعرض الصحابة عن )ص( النيب بلغ الذي

 مزبلة، يف يعين !)كباء يف نبتت كنخلة إال قومة يف حممد ما ( وقوهلم )ص( بيته أهل تنقص وهو

 يشهدوا مل خطبة فيهم وخطب شديداً غضباً )ص( النيب فغضب )اليوم إىل النواصب شعور وهو(

 بثه من بثه عرفه القيامة يوم إىل كائن هو مبا أخربهم مث بيته، أهل وفضل بفضله وأخربهم مثلها
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 لكن لذكرته الطول خشية ولوال صغري حبث يف احلدث هذا مجعت وقد كتمه، من وكتمه كحذيفة

 فاملصيبة نبوته من وسخروا به استهزءوا أو الشيء هذا أصحابه بعض فعل وسواء .خالصته هذه

 الطلقاء وتأثري مشاركة فاحتمال النبوة، آخر يف )ص( النيب هلا يتعرض كان األمور وهذه واحدة،

    .وراد

 مرجِعكُم اللَّه إِلَى ماهتديت إِذَا ضلَّ من يضركُم لَا أَنفُسكُم علَيكُم َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٤

 الْموت أَحدكُم حضر إِذَا بينِكُم شهادةُ َآمنوا الَّذين أَيها يا )١٠٥( تعملُونَ كُنتم بِما فَينبئُكُم جميعا

نيح ةيصالْو انا اثْنلٍ ذَودع كُمنم أَو انرَآخ نم رِكُمإِنْ غَي متأَن متبري ضضِ فالْأَر كُمتابةُ فَأَصيبصم 

توا الْممهونبِسحت نم دعب لَاةالص انقِْسمفَي بِاللَّه إِن متبترِي لَا ارتشن ا بِهنثَم لَوى ذَا كَانَ وبلَا قُرو 

مكْتةَ نادهش ا اللَّهلَ إِذًا إِننم نيمفَإِنْ )١٠٦( الَْآث رثلَى عا عمهقَّا أَنحتا اسإِثْم انرفََآخ انقُومي 

 اعتدينا وما شهادتهِما من أَحق لَشهادتنا بِاللَّه فَيقِْسمان الْأَولَيان علَيهِم استحق الَّذين من مقَامهما

 بعد أَيمانٌ ترد أَنْ يخافُوا أَو وجهِها علَى بِالشهادة يأْتوا أَنْ أَدنى ذَلك )١٠٧( الظَّالمني لَمن إِذًا إِنا

انِهِممقُوا أَياتو وا اللَّهعماسو اللَّهي لَا ودهي مالْقَو نيقيف التشدد هذا ]املائدة[  )١٠٨( الْفَاس 
 .الشهادة مسألة يف الناس من كغريهم وأم .عدوالً الصحابة كل ليس أنه على يدل الشهادة

 يومئذ يولِّهِم ومن )١٥( الْأَدبار تولُّوهم فَلَا زحفًا كَفَروا الَّذين لَقيتم إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٥

هربإِلَّا د رحتالٍ فًامتقل ا أَوزيحتإِلَى م ئَةف اَء فَقَدبٍ بضبِغ نم اللَّه اهأْومو منهج بِئْسو ريص١٦( الْم(  

 الصحبة أصحاب يف كان ذلك ومع بدر، يف كان الزحف من الفرار من الترهيب وهذا ]األنفال[

 حضروا الذين الطلقاء بأكثر فكيف حنني، ويوم خيرب ويوم أحد يوم فرار غريهم عن فضالً الشرعية

 !هوازن؟ مع وقلوم حنني

 تكُونوا ولَا )٢٠( تسمعونَ وأَنتم عنه تولَّوا ولَا ورسولَه اللَّه أَطيعوا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٦

ينا قَالُوا كَالَّذنعمس مهونَ لَا وعمسإِنَّ )٢١( ي رش ابوالد دنع اللَّه مالص كْمالْب ينلُونَ لَا الَّذقعي 

)٢٢( لَوو ملع اللَّه يهِما فريخ مهعملَأَس لَوو مهعما أَسلَّوولَت مهونَ ورِضعم )ا )٢٣ا يهأَي ينالَّذ 

 إِلَيه وأَنه وقَلْبِه الْمرِء بين يحولُ اللَّه أَنَّ واعلَموا يحيِيكُم لما دعاكُم إِذَا لرسولِول للَّه استجِيبوا َآمنوا

 بِالْعقَا شديد اللَّه أَنَّ واعلَموا خاصةً منكُم ظَلَموا الَّذين تصيبن لَا فتنةً واتقُوا )٢٤( تحشرونَ
 وأَيدكُم فََآواكُم الناس يتخطَّفَكُم أَنْ تخافُونَ الْأَرضِ في مستضعفُونَ قَليلٌ أَنتم إِذْ واذْكُروا )٢٥(



 
 
 

٢٢٣ 

 

رِهصبِن قَكُمزرو نم اتبالطَّي لَّكُمونَ لَعكُرشا )٢٦( تا يهأَي ينوا الَّذنوا لَا َآمونخت ولَ اللَّهسالرو 

 أَجر عنده اللَّه وأَنَّ فتنةٌ وأَولَادكُم أَموالُكُم أَنما واعلَموا )٢٧( تعلَمونَ وأَنتم أَماناتكُم وتخونوا

يمظا )٢٨( عا يهأَي ينوا الَّذنقُوا إِنْ َآمتت لْ اللَّهعجي لَكُم افُرقَان كَفِّريو كُمنع كُمئَاتيس رفغيو لَكُم 

اللَّهلِ ذُو ويمِ الْفَضظشاء، من فلرياجعها وأحداث نزول أسباب اآليات هذه يف ]األنفال[ )٢٩( الْع 

 حصلت وإذا الشرعية الصحبة أصحاب يف بأا علماً الصاحل، للصحايب وشروط قيود اآليات ويف

 واإلنسان ينفع؟ ال بلقب ليحتمي حشراً الصحابة يف حشروه مبن فكيف األعمال ذهه بعضهم من

 .والتحلي وبالتسمي بأشياعه وال بلقبه ال بعمله حياسب

 ومن انالْإِمي علَى الْكُفْر استحبوا إِن أَولياَء وإِخوانكُم َآباَءكُم تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٧

ملَّهوتي كُمنم كفَأُولَئ مونَ همكَانَ إِنْ قُلْ )٢٣( الظَّال كُماؤَآب كُماؤنأَبو كُمانوإِخو كُماجوأَزو 

كُمتريشعالٌ ووأَما ووهمفْترةٌ اقْتارجتنَ ووشخا تهادكَس ناكسما وهنوضرت أَحب كُمإِلَي نم اللَّه 

هولسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصبرى فَتتح يأْتي اللَّه رِهبِأَم اللَّهي لَا ودهي مالْقَو نيق٢٤( الْفَاس( لَقَد 

كُمرصن ي اللَّهف ناطوم ةريكَث موينٍ وينإِذْ ح كُمتبجكَثْ أَعكُمتر نِ فَلَمغت كُمنئًا عيش اقَتضو كُملَيع 

ضا الْأَربِم تبحر ثُم متلَّيو بِرِيندالصحابة بعض بأن واضحة، إشارات اآليات يف ]التوبة[ )٢٥( م 

 يدةاجلد التحالفات نشوء على أثره له يكون قد وهذا وجتارته، وقبيلته لعشريته التعصب يدفعه كان

 يف الواقع عن تتحدث وهي نزوالً السور آخر هي التوبة فسورة ،)ص( النيب وفاة بعد نشأت اليت
  .اجلديدة األحالف تشكل بدايات عن وتنيبء الفترة، تلك

 وإِنْ هذَا امهِمع بعد الْحرام الْمسجِد يقْربوا فَلَا نجس الْمشرِكُونَ إِنما َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٨

مفْتلَةً خيع فوفَس نِيكُمغي اللَّه نم هلاَء إِنْ فَضإِنَّ ش اللَّه يملع يمكاآلية يف ]٢٨/التوبة[ )٢٨( ح 

 .التجارية املصاحل يراعي كان الصحابة بعض أن إىل إشارة

 ويصدونَ بِالْباطلِ الناسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرهبان الْأَحبارِ من كَثريا إِنَّ َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٢٩

نبِيلِ عس اللَّه ينالَّذونَ وكْنِزي بةَ الذَّهضالْفلَا وا وهقُونفني يبِيلِ فس اللَّه مهرشذَابٍ فَبيمٍ بِع٣٤( أَل( 
موى يمحي هلَيي اعارِ فن منهى جكْوا فَتبِه مهاهجِب مهوبنجو مهورظُهذَا وا هم متزكَن فُِسكُمأَنل 

 من منهجني بني خصومة حمل كانت اآلية هذه أن تذكروا ]التوبة[ )٣٥( تكْنِزونَ كُنتم ما فَذُوقُوا

 قد معاوية حجة وأن !تبعه ومن معاوية ومنهج عه،تب ومن ذر أيب منهج األموال، يف الصحابة مناهج



 
 
 

٢٢٤ 

 

 لكن )!آمنوا الذين أيها يا ( يقول اآلية صدر أن مع !الكتاب أهل يف نزلت اآلية بأن السلفية نصرها

 خصمها وجه مستقبلة رب وإمنا مدبرة، رب ال السياسة أن إال شيء، يرده ال كاهلارب السياسة

 عن نتج وإذا املذهب، هو فهذا واحد مضمار يف واتسقا معها دتهر فإذا !معها ترده وقد فتتجاوزه

 على الشيطان يستويل وهناك( كرمي، نيب بوجه لئيماً شيطاناً كان املذهب هذا مثل السياسة تلك

 .256F٢٥٣)غين به متع مبا إال فقري جاع ما(و هم، ما وقليل )احلسىن هلم اهللا كتب الذين وينجو أوليائه

 أَرضيتم الْأَرضِ إِلَى اثَّاقَلْتم اللَّه سبِيلِ في انفروا لَكُم قيلَ إِذَا لَكُم ما َآمنوا ذينالَّ أَيها يا ( -٣٠

اةيا بِالْحينالد نم ةرا الَْآخفَم اعتم اةيا الْحيني الدف ةريلٌ إِلَّا الَْآخوا إِلَّا )٣٨( قَلرفنذِّ تعيكُما بذَابع 

 نصره فَقَد تنصروه إِلَّا )٣٩( قَدير شيٍء كُلِّ علَى واللَّه شيئًا تضروه ولَا غَيركُم قَوما ويستبدلْ أَليما

إِذْ اللَّه هجرأَخ ينوا الَّذكَفَر نِ ثَانِييا إِذْ اثْنمي هارِ فقُو إِذْ الْغلُي بِهاحصنْ لَا لزحإِنَّ ت ا اللَّهنعلَ مزفَأَن 

اللَّه هتينكس هلَيع هدأَيو ودنبِج ا لَمهورلَ تعجةَ ومكَل ينوا الَّذفْلَى كَفَرةُ السمكَلو اللَّه يا هلْيالْع 

اللَّهو زِيزع يمكوا )٤٠( حرففَا انقَالًا فًاخثوا وداهجو كُمالوبِأَم فُِسكُمأَني وبِيلِ فس اللَّه كُمذَل ريخ 

إِنْ لَكُم متونَ كُنلَمع٤١( ت( ا كَانَ لَوضرا عا قَرِيبفَرسا ودقَاص وكعبلَات نلَكو تدعب هِملَيقَّةُ عالش 

 عفَا )٤٢( لَكَاذبونَ إِنهم يعلَم واللَّه أَنفُسهم يهلكُونَ معكُم لَخرجنا استطَعنا لَوِ هبِاللَّ وسيحلفُونَ

اللَّه كنع مل تنأَذ مى لَهتح نيبتي لَك ينقُوا الَّذدص لَمعتو بِنيلَا )٤٣( الْكَاذ كنأْذتسي ينالَّذ 

 يستأْذنك إِنما )٤٤( بِالْمتقني عليم واللَّه وأَنفُِسهِم بِأَموالهِم يجاهدوا أَنْ الَْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمنونَ

ينونَ لَا الَّذنمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ والَْآخ تابتارو مهقُلُوب مي فَهبِ فيرونَ هِمددرت٤٥( ي( لَووا وادأَر 

وجروا الْخدلَأَع ةً لَهدع نلَكو كَرِه اللَّه ماثَهبِعان مطَهيلَ فَثَبقوا وداقْع عم يند٤٦( الْقَاع( وا لَوجرخ 

يكُما فم وكُمادالًا إِلَّا زبوا خعضلَأَوو لَالَكُمخ يكُمونغةَ بنتالْف يكُمفونَ واعمس ملَه اللَّهو يملع 

نيم٤٧( بِالظَّال( ا لَقَدوغتةَ ابنتالْف نلُ موا قَبقَلَّبو لَك ورى الْأُمتاَء حج قالْح رظَهو رأَم اللَّه مهو 

 لَمحيطَةٌ جهنم وإِنَّ سقَطُوا الْفتنة في أَلَا تفْتني ولَا لي ئْذَنْا يقُولُ من ومنهم )٤٨( كَارِهونَ

رِينإِنْ )٤٩( بِالْكَاف كبصةٌ تنسح مهؤسإِنْ تو كبصةٌ تيبصقُولُوا مي ا قَدذْنا أَخنرأَم نلُ ما قَبلَّووتيو 

مهونَ و٥٠( فَرِح( ُلْق ا لَننيبصا إِلَّا يم بكَت ا اللَّهلَن وا هلَانولَى معو كَّلِ اللَّهوتونَ فَلْينمؤالْم )٥١( 
 أَو عنده من بِعذَابٍ اللَّه يصيبكُم أَنْ بِكُم نتربص ونحن الْحسنيينِ إِحدى إِلَّا بِنا تربصونَ هلْ قُلْ

                                                           
 . اس كان مما علق بالذهن من كالم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، فلله درهما بني األقو ٢٥٣
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 قَوما كُنتم إِنكُم منكُم يتقَبلَ لَن كَرها أَو طَوعا أَنفقُوا قُلْ )٥٢( متربصونَ معكُم إِنا فَتربصوا بِأَيدينا

نيقا )٥٣( فَاسمو مهعنلَ أَنْ مقْبت مهنم مهفَقَاتإِلَّا ن مهوا أَنبِ كَفَراللَّه هولسبِرلَا وونَ وأْتلَاةَ يإِلَّا الص 

مهالَى ولَا كُسقُونَ وفنإِلَّا ي مهونَ والصحابة يف أن بوضوح خترب اآليات هذه ]التوبة[  )٥٤( كَارِه 

 بل ... فتنة وأصحاب وجبناء ومنافقني ومتربصني وكاذبني دنيا وأتباع متثاقلني -الواسع باملعىن –

 املنافقني وقدامى واألعراب الطلقاء من الصنف هذا وأظن اآلخر، باليوم وال باهللا يؤمن ال وبعضهم

 وال مكثفاً فيها التشنيع جتد فلذلك الناس اختلط وقد اهلجري التاسع العام يف نزلت التوبة فسورة

 يف وصافاأل من احلشد وهذا الكثافة هذه حيصرون السلفية وغالة أخرى، سورة يف جتده تكاد
    !جمهول ضد مقيدة والبقية بريئاً يكون قد بعضهم األنصار من مخسة أو أربعة

 ومن الْمدينة لأَهلِ كَانَ ما )١١٩( الصادقني مع وكُونوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣١

ملَهوح نابِ مرلَّفُوا أَنْ الْأَعختي عولِ نسر لَا اللَّهوا وغَبري فُِسهِمبِأَن نع فِْسهن كذَل مهلَا بِأَن مهيبصي 

 إِلَّا نيلًا عدو من ينالُونَ ولَا الْكُفَّار يغيظُ موطئًا يطَئُونَ ولَا اللَّه سبِيلِ في مخمصةٌ ولَا نصب ولَا ظَمأٌ

بكُت ملَه لٌ بِهمع حالإِنَّ ص لَا اللَّه يعضي رأَج ِسنِنيحهؤالء ]١٢٠ ،١١٩/التوبة[ )١٢٠( الْم 

 قامت م واإلسالم، اجلاهلية يف القوم حلفاء وهم املوسعني، منهج على صحابة هم األعراب

 .والتابعني الصحابة صاحلي من كثرياً قتلوا وم دولتهم

 اللَّه أَنَّ واعلَموا غلْظَةً فيكُم ولْيجِدوا الْكُفَّارِ من يلُونكُم الَّذين قَاتلُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٢

عم نيقتإِذَا )١٢٣( الْما وم زِلَتةٌ أُنورس مهنفَم نقُولُ مي كُمأَي هتادز هذا هانا إِميفَأَم الَّذوا يننَآم 

مهتادا فَزانإِمي مهونَ ورشبتسا )١٢٤( يأَمو يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرم مهتادا فَزسإِلَى رِج ِسهِمرِج 

 هم ولَا يتوبونَ لَا ثُم ينِمرت أَو مرةً عامٍ كُلِّ في يفْتنونَ أَنهم يرونَ أَولَا )١٢٥( كَافرونَ وهم وماتوا

 انصرفُوا ثُم أَحد من يراكُم هلْ بعضٍ إِلَى بعضهم نظَر سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا )١٢٦( يذَّكَّرونَ

فرص اللَّه مهقُلُوب مهبِأَن مونَ لَا قَوفْقَه١٢٧( ي( لَقَد اَءكُمولٌ جسر نم فُِسكُمأَن زِيزع هلَيا عم منِتع 

رِيصح كُملَيع نِنيمؤبِالْم ُءوفر يمحا فَإِنْ )١٢٨( رلَّووفَقُلْ ت بِيسح لَا اللَّه إِلَّا إِلَه وه هلَيع كَّلْتوت 

وهو بشِ رريمِ الْعظموعات وصف هذا ]١٢٣/التوبة[  )١٢٩( الْع اآليات فصدر الصحابة، من 

  .للتدبر املفسدة والعقائد الشبهات من كثري على وستجيب جيداً فتأملوها آمنوا، الذين ختاطب



 
 
 

٢٢٦ 

 

 يأْمر فَإِنه الشيطَان خطُوات يتبِع ومن الشيطَان خطُوات تتبِعوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٣

 من يزكِّي اللَّه ولَكن أَبدا أَحد من منكُم زكَا ما ورحمته علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا والْمنكَرِ فَحشاِءبِالْ

 ]٢١/النور[ )٢١( عليم سميع واللَّه يشاُء

 وجنودا رِحيا علَيهِم فَأَرسلْنا جنود جاَءتكُم إِذْ علَيكُم اللَّه نِعمةَ اذْكُروا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٤

ا لَمهوركَانَ تو ا اللَّهلُونَ بِممعا تريصإِذْ )٩( ب اُءوكُمج نم كُمقفَو نمفَلَ وأَس كُمنإِذْ مو اغَتز 

ارصالْأَب تلَغبو ا الْقُلُوبنالْحونَ جِرظُنتو ا بِاللَّهون١٠( الظُّن( كالنه يلتونَ ابنمؤلْزِلُوا الْمزالًا وزِلْز 

 )١٢( غُرورا إِلَّا ورسولُه اللَّه وعدنا ما مرض قُلُوبِهِم في والَّذين الْمنافقُونَ يقُولُ وإِذْ )١١( شديدا
 إِنَّ يقُولُونَ النبِي منهم فَرِيق ويستأْذنُ فَارجِعوا لَكُم مقَام لَا يثْرِب أَهلَ يا منهم ائفَةٌطَ قَالَت وإِذْ

 الْفتنةَ سئلُوا ثُم أَقْطَارِها من علَيهِم دخلَت ولَو )١٣( فرارا إِلَّا يرِيدونَ إِنْ بِعورة هي وما عورةٌ بيوتنا

 عهد وكَانَ الْأَدبار يولُّونَ لَا قَبلُ من اللَّه عاهدوا كَانوا ولَقَد )١٤( يِسريا إِلَّا بِها تلَبثُوا وما لََآتوها

ئُولًا اللَّهس١٥( م( ْقُل لَن كُمفَعني اررإِنْ الْف مترفَر نم والْملِ أَوِ تإِذًا الْقَتونَ لَا وعتميلًا إِلَّا تقَل )١٦( 
 دون من لَهم يجِدونَ ولَا رحمةً بِكُم أَراد أَو سوًءا بِكُم أَراد إِنْ اللَّه من يعصمكُم الَّذي ذَا من قُلْ

ا اللَّهيللَا وا وريص١٧( ن( قَد لَمعاللَّ يه نيقوعالْم كُمنم نيلالْقَائو انِهِموإِخل لُما هنلَا إِلَيونَ وأْتي أْسالْب 

 يغشى كَالَّذي أَعينهم تدور إِلَيك ينظُرونَ رأَيتهم الْخوف جاَء فَإِذَا علَيكُم أَشحةً )١٨( قَليلًا إِلَّا

هلَيع من توفَإِذَا الْم بذَه فوالْخ لَقُوكُمس ةبِأَلِْسن اددةً ححلَى أَشرِ عيالْخ كأُولَئ وا لَمنمؤي 

 يأْت وإِنْ يذْهبوا لَم الْأَحزاب يحسبونَ )١٩( يِسريا اللَّه علَى ذَلك وكَانَ أَعمالَهم اللَّه فَأَحبطَ

 قَليلًا إِلَّا قَاتلُوا ما فيكُم كَانوا ولَو أَنبائكُم عن يسأَلُونَ الْأَعرابِ في بادونَ أَنهم لَو يودوا أَحزابالْ

)٢٠( كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنسح نمو كَانَ لجري اللَّه موالْيو الَْآخر ذَكَرو ا اللَّهريكَث 

 وما ورسولُه اللَّه وصدق ورسولُه اللَّه وعدنا ما هذَا قَالُوا الْأَحزاب الْمؤمنونَ رأَى ولَما )٢١(

مهادا إِلَّا زانا إِمييملستحبةالص أصحاب من كثري حق يف نزلت اآليات هذه ]األحزاب[  )٢٢( و 

 بغريهم؟ فكيف الشرعية

 ولَكن إِناه ناظرِين غَير طَعامٍ إِلَى لَكُم يؤذَنَ أَنْ إِلَّا النبِي بيوت تدخلُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٥

 فَيستحيِي النبِي يؤذي كَانَ ذَلكُم إِنَّ ديثلح مستأْنِِسني ولَا فَانتشروا طَعمتم فَإِذَا فَادخلُوا دعيتم إِذَا

كُمنم اللَّهيِي لَا وحتسي نم قإِذَا الْحو نوهمأَلْتا ساعتم نأَلُوهفَاس ناِء مرابٍ وجح كُمذَل رأَطْه 



 
 
 

٢٢٧ 

 

قُلُوبِكُمل قُلُوبِهِنا ومكَانَ و أَنْ لَكُم ؤولَ ذُواتسر لَا اللَّهوا أَنْ وحكنت هاجوأَز نم هدعا بدإِنَّ أَب كُمذَل 

 .....  )٥٤( عليما شيٍء بِكُلِّ كَانَ اللَّه فَإِنَّ تخفُوه أَو شيئًا تبدوا إِنْ )٥٣( عظيما اللَّه عند كَانَ

 تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا َآمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ لَائكَتهوم اللَّه إِنَّ( قوله إىل اآليات

 )٥٧( مهِينا عذَابا لَهم وأَعد والَْآخرة الدنيا في اللَّه لَعنهم ورسولَه اللَّه يؤذُونَ الَّذين إِنَّ )٥٦(
 أَيها يا )٥٨( مبِينا وإِثْما بهتانا احتملُوا فَقَد اكْتسبوا ما بِغيرِ والْمؤمنات الْمؤمنِني يؤذُونَ ذينوالَّ

بِيقُلْ الن اجِكوأَزل كاتنباِء ونِسو نِنيمؤالْم نِنيدي هِنلَيع نم لَابِيبِهِنج ذَلى كنأَنْ أَد فْنرعفَلَا ي 

نذَيؤكَانَ يو ا اللَّها غَفُوريمح٥٩( ر( نلَئ لَم هتنقُونَ يافنالْم ينالَّذي وف قُلُوبِهِم ضرجِفُونَ مرالْمو 

 وقُتلُوا أُخذُوا ثُقفُوا أَينما ملْعونِني )٦٠( لًاقَلي إِلَّا فيها يجاوِرونك لَا ثُم بِهِم لَنغرِينك الْمدينة في

  ]األحزاب[  )٦٢( تبديلًا اللَّه لسنة تجِد ولَن قَبلُ من خلَوا الَّذين في اللَّه سنةَ )٦١( تقْتيلًا

 وجِيها اللَّه عند وكَانَ قَالُوا مما اللَّه فَبرأَه موسى َآذَوا كَالَّذين تكُونوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٦

 لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح )٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا )٦٩(

كُموبذُن نمعِ وطي اللَّه ولَهسرفَ وقَد ا فَاززا فَويمظ٧١-٦٩/األحزاب[ )٧١( ع[ 

 ]٣٣/حممد[ )٣٣( أَعمالَكُم تبطلُوا ولَا الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٧
 ةباالستقام مقيد فهذا !أبداً عليهم يسخط ولن الصحابة عن رضي قد اهللا أن زعم من على رد وهذا
 إال األعمال إبطال من ضامن هناك وليس الرضا، ساعة الصحايب عليه كان الذي الصالح على

 .واالستقامة السرية حسن

 يا )١( عليم سميع اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا ورسوله اللَّه يديِ بين تقَدموا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٨

 لبعضٍ بعضكُم كَجهرِ بِالْقَولِ لَه تجهروا ولَا النبِي صوت فَوق أَصواتكُم ترفَعوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها

 مها؟ من ومها وعمر بكر أيب يف نزلت هذه ]احلجرات[ )٢( تشعرونَ لَا وأَنتم أَعمالُكُم تحبطَ أَنْ

 رواها ملا معاوية يف نزلت لو اآليات وهذه ذلك، تكرر إذا رمبا األعمال بإبطال ديد اآليات ويف

 عنهما، اهللا رضي وعمر بكر أيب مثالب رواية يف يتسامح وقد األموي، التيار من فهو البخاري،

 البخاري صحيح ففي وعمر بكر أيب يف نزوهلا وأما ملعاوية، واحدة مثلبة رواية يف يتسامح لن ولكنه

 أيب ابن عن عمر بن نافع حدثنا اللخمي مجيا بن صفوان بن يسرة حدثنا )١٨٣٣ ص / ٤ ج( -

 اهللا صلى النيب عند أصواما رفعا عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبو يهلكا أن اخلريان كاد : قال مليكة



 
 
 

٢٢٨ 

 

 شاروأ جماشع بين أخي حابس بن باألقرع أحدمها فأشار متيم بين ركب عليه قدم حني سلم و عليه

 أردت ما قال خاليف إال أردت ما لعمر بكر أبو فقال امسه أحفظ ال نافع قال آخر برجل اآلخر

 ../اآلية  } أصواتكم الترفعوا آمنوا الذين أيها يا { اهللا فأنزل ذلك يف أصواما فارتفعت خالفك

 وكيع أخربنا مقاتل بن حممد حدثنا : )٢٦٦٢ ص / ٦ ج( - البخاري صحيح يف آخر موضع ويف

 النيب على قدم ملا وعمر بكر أبو يهلكا أن اخلريان كاد : قال مليكة أيب ابن عن عمر بن نافع عن

 وأشار جماشع بين أخي احلنظلي حابس بن باألقرع أحدمها أشار متيم بين وفد سلم و عليه اهللا صلى

 أصواما تفعتفار خالفك أردت ما عمر فقال خاليف أردت إمنا لعمر بكر أبو فقال بغريه اآلخر

 - النيب صوت فوق أصواتكم ترفعوا ال آمنوا الذين أيها يا { فنزلت سلم و عليه اهللا صلى النيب عند
 أبيه عن ذلك يذكر ومل - بعد عمر فكان الزبري ابن قال مليكة أيب ابن قال  / } عظيم - قوله إىل

 حىت يسمعه مل السرار كأخي حدثه حبديث سلم و عليه اهللا صلى النيب حدث إذا - بكر أبا يعين

 أبا أن رغم  بكر أبا يربيء مل الزبري ابن أن جلهة ، جداً خطري احلديث وهذا :قلت اهـ يستفهمه

 فقد عمر وأما لذكره، وإال مواقفه يف تغيرياً عنه يعلم ومل بكر، أيب بنت أمساء أمه جلهة جده بكر

 )ص( النيب موت قبل ( الرزية يوم ابالكت كتابة من )ص( النيب منع مع الصوت رفعه منه حصلت
 إمنا السلفية غالة لكن قح، سلفي البخاري أن صحيح صحيحه، يف أيضاً البخاري رواها وقد )بأيام

 مثالب يف ويروون يذهلون قد ولذلك األوىل، بالدرجة معاوية يف مثلبة أي ضد مفتوحة أعينهم

 مثالً فالبخاري العالقة، بعيدة أبواب يف هوأوردو عموه معاوية مثالب يف رووا إن وحىت الشيخني،

 باب صحيحه، من بابني يف  - ملعاوية واضحة مثلبة وهو  - الباغية الفئة تقتله عمار حديث روى

 إا احلديث؟ ذا البابني هذين عالقة فما !الناس عن الغبار مسح وباب املسجد، بناء يف التعاون

 الدعاة صفات أو البغي أهل قتال أو معاوية مثالب أو عمار فضائل يف أورده فلو جداً، بعيدة عالقة

 فضل أو الشام أهل ذم أو علي مع القتال فضل أو علي فضل أو اجلنة إىل الدعاة صفات أو النار إىل

 السلفية لكنها الغبار، مسح باب أو التعاون باب يف إيراده من أبلغ لكان ذلك حنو أو العراق أهل

 بن عمر بن حممد قول هنا وأذكر بالباطل، جيادلوننا من فأورثونا غريه، حلقت كما البخاري حلقت

 ).باغية فئة زمن كل يف معاوية لنا ترك لقد ( عقيل

 :سرد آيات أخرى متروكة لالستباط الذايت من القاريء الكرمي



 
 
 

٢٢٩ 

 

 ما علَى فَتصبِحوا بِجهالَة قَوما صيبوات أَنْ فَتبينوا بِنبإٍ فَاسق جاَءكُم إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا ( -٣٩

ملْتفَع نيمادوا )٦( نلَماعأَنَّ و يكُمولَ فسر اللَّه لَو كُميعطي يريٍ فكَث نرِ مالْأَم منِتلَع نلَكو اللَّه ببح 

كُمانَ إِلَيالْإِمي هنيزي وف كَ قُلُوبِكُموهر كُمإِلَي الْكُفْر وقالْفُسانَ ويصالْعو كأُولَئ مونَ هداش٧( الر( 
 ]احلجرات[ )٨( حكيم عليم واللَّه ونِعمةً اللَّه من فَضلًا

 نِساٍء من نِساٌء ولَا نهمم خيرا يكُونوا أَنْ عسى قَومٍ من قَوم يسخر لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٠

 الْإِميان بعد الْفُسوق الاسم بِئْس بِالْأَلْقَابِ تنابزوا ولَا أَنفُسكُم تلْمزوا ولَا منهن خيرا يكُن أَنْ عسى

نمو لَم بتي كفَأُولَئ مونَ هم١١/احلجرات[  )١١( الظَّال[ 

 بعضكُم يغتب ولَا تجسسوا ولَا إِثْم الظَّن بعض إِنَّ الظَّن من كَثريا اجتنِبوا َآمنوا الَّذين هاأَي يا -٤١

 )١٢( رحيم تواب اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا فَكَرِهتموه ميتا أَخيه لَحم يأْكُلَ أَنْ أَحدكُم أَيحب بعضا
 ]١٢/احلجرات[

٤٢- قَالَت ابرا الْأَعنقُلْ َآم وا لَمنمؤت نلَكا قُولُوا ونلَما أَسلَملِ وخدانُ يي الْإِميف إِنْ قُلُوبِكُمو 

 َآمنوا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما )١٤( حيمر غَفُور اللَّه إِنَّ شيئًا أَعمالكُم من يلتكُم لَا ورسولَه اللَّه تطيعوا

بِاللَّه هولسرو ثُم وا لَمابتروا يداهجو هِمالوبِأَم فُِسهِمأَني وبِيلِ فس اللَّه كأُولَئ مقُونَ هاد١٥( الص( 
 )١٦( عليم شيٍء بِكُلِّ واللَّه الْأَرضِ في وما السماوات في ام يعلَم واللَّه بِدينِكُم اللَّه أَتعلِّمونَ قُلْ

 كُنتم إِنْ للْإِميان هداكُم أَنْ علَيكُم يمن اللَّه بلِ إِسلَامكُم علَي تمنوا لَا قُلْ أَسلَموا أَنْ علَيك يمنونَ

نيقاد١٧-١٤/احلجرات[ )١٧( ص[ 

٤٣- ) أَلَم رأَنَّ ت اللَّه لَمعا يي مف اتاوما السمي وضِ فا الْأَركُونُ مي نى موجن إِلَّا ثَلَاثَة وه 

مهابِعلَا رو ةسمإِلَّا خ وه مهسادلَا سى ونأَد نم كلَا ذَلو إِلَّا أَكْثَر وه مهعم نا أَيوا مكَان ثُم مئُهبني 

 لما يعودونَ ثُم النجوى عنِ نهوا الَّذين إِلَى تر أَلَم )٧( عليم شيٍء بِكُلِّ اللَّه إِنَّ الْقيامة يوم عملُوا بِما

 اللَّه بِه يحيك لَم بِما حيوك جاُءوك وإِذَا لِالرسو ومعصية والْعدوان بِالْإِثْمِ ويتناجونَ عنه نهوا

 أَيها يا )٨( الْمصري فَبِئْس يصلَونها جهنم حسبهم نقُولُ بِما اللَّه يعذِّبنا لَولَا أَنفُِسهِم في ويقُولُونَ

ينوا الَّذنإِذَا َآم متياجنفَلَا ت اتواجنبِالْإِثْمِ ت انودالْعو ةيصعمولِ وسا الرواجنتو ى بِالْبِرقْوالتقُوا واتو 

ي اللَّهالَّذ هونَ إِلَيرشحا )٩( تمى إِنوجالن نم طَانينَ الشزحيل ينوا الَّذنَآم سلَيو مهارئًا بِضيإِلَّا ش 

بِإِذْن لَى اللَّهعو كَّلِ اللَّهوتونَ فَلْينمؤا )١٠( الْما يهأَي ينوا الَّذنيلَ إِذَا َآمق وا لَكُمحفَسي تسِ فالجالْم 



 
 
 

٢٣٠ 

 

 الْعلْم أُوتوا والَّذين منكُم َآمنوا الَّذين اللَّه يرفَعِ فَانشزوا انشزوا قيلَ وإِذَا لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا

اتجرد اللَّها ولُونَ بِممعت بِريادلة[  )١١( خ٧/ا[ 

 لَكُم خير ذَلك صدقَةً نجواكُم يدي بين فَقَدموا الرسولَ ناجيتم إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٤

رأَطْهفَإِنْ و وا لَمجِدفَإِنَّ ت اللَّه غَفُور يمح١٢( ر( مفَقْتوا أَنْ أَأَشمقَدت نيب يدي اكُموجن قَاتدفَإِذْ ص 

لُوا لَمفْعت ابتو اللَّه كُملَيوا عيملَاةَ فَأَقوا الصَآتكَاةَ ووا الزيعأَطو اللَّه ولَهسرو اللَّهو بِريا خلُونَ بِممعت 

)١٣( أَلَم رإِلَى ت ينا الَّذلَّووا تمقَو بغَض اللَّه هِملَيا عم مه كُمنلَا مو مهنفُونَ ملحيلَى وبِ عالْكَذ 

مهونَ ولَمع١٤( ي( دأَع اللَّه ما لَهذَابا عيددش مهاَء إِنا سوا مكَان لُونَيمع )ذُوا )١٥خات مهانمأَي 

 شيئًا اللَّه من أَولَادهم ولَا أَموالُهم عنهم تغنِي لَن )١٦( مهِني عذَاب فَلَهم اللَّه سبِيلِ عن فَصدوا جنةً

كأُولَئ ابحارِ أَصالن ما هيهونَ فدال١٧( خ( موي عبيمثُه ا اللَّهيعمفُونَ جلحفَي ا لَهفُونَ كَملحي لَكُم 

 اللَّه ذكْر فَأَنساهم الشيطَانُ علَيهِم استحوذَ )١٨( الْكَاذبونَ هم إِنهم أَلَا شيٍء علَى أَنهم ويحسبونَ

كأُولَئ بزح طَانيإِنَّ أَلَا الش زحب طَانيالش مونَ هراسإِنَّ )١٩( الْخ ينونَ الَّذادحي اللَّه ولَهسرو 

كي أُولَئف ٢٠( الْأَذَلِّني( بكَت اللَّه نبا لَأَغْلي أَنلسرإِنَّ و اللَّه قَوِي زِيزع )ادلة[  )٢١١٢/ا[ 

 تعملُونَ بِما خبِري اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا لغد قَدمت ما نفْس ولْتنظُر اللَّه ااتقُو َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٥

 ،١٨/احلشر[ )١٩( الْفَاسقُونَ هم أُولَئك أَنفُسهم فَأَنساهم اللَّه نسوا كَالَّذين تكُونوا ولَا )١٨(
١٩[ 

 بِما كَفَروا وقَد بِالْمودة إِلَيهِم تلْقُونَ أَولياَء وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٦

اَءكُمج نم قونَ الْحرِجخولَ يسالر اكُمإِيوا أَنْ ونمؤت بِاللَّه كُمبإِنْ ر متكُن متجرا خادي جِهبِ فيسيل 

 ضلَّ فَقَد منكُم يفْعلْه ومن أَعلَنتم وما أَخفَيتم بِما أَعلَم وأَنا بِالْمودة إِلَيهِم تِسرونَ مرضاتي وابتغاَء

 وودوا بِالسوِء وأَلِْسنتهم يديهمأَ إِلَيكُم ويبسطُوا أَعداًء لَكُم يكُونوا يثْقَفُوكُم إِنْ )١( السبِيلِ سواَء

ونَ لَوكْفُر٢( ت( لَن كُمفَعنت كُمامحلَا أَرو كُملَادأَو موي ةاميلُ الْقفْصي كُمنيب اللَّها ولُونَ بِممعت ريصب 

)٣( قَد تكَان ةٌ لَكُموةٌ أُسنسي حف يماهرإِب ينالَّذو هعقَالُوا إِذْ م هِممقَوا لَآُء إِنرب كُمنا مممونَ ودبعت 

نم وند ا اللَّهنكَفَر ا بِكُمدبا وننيب كُمنيبةُ واوداُء الْعضغالْبا ودى أَبتوا حنمؤت بِاللَّه هدحلَ إِلَّا وقَو 

اهرإِبيم أَبِيهنَّ لرفغتلَأَس ا لَكمو كلأَم لَك نم اللَّه نٍء ميا شنبر كلَيا عكَّلْنوت كإِلَيا ونبأَن كإِلَيو 



 
 
 

٢٣١ 

 

ريص٤( الْم( انبا لَا رلْنعجةً تنتف ينلَّذوا لكَفَر راغْفا وا لَننبر كإِن تالْ أَنزِيزع يمكالْح )٥(  

 ]املمتحنة[

 الْكُفَّار يئس كَما الَْآخرة من يئسوا قَد علَيهِم اللَّه غَضب قَوما تتولَّوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٧

نابِ محورِ أَصاملمتحنة – )١٣( الْقُب 

 تفْعلُونَ لَا ما تقُولُوا أَنْ اللَّه عند مقْتا كَبر )٢( تفْعلُونَ لَا ما قُولُونَت لم َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٨

 ]٤-٢/الصف[ )٤( مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفا سبِيله في يقَاتلُونَ الَّذين يحب اللَّه إِنَّ )٣(

 ذَلكُم الْبيع وذَروا اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصلَاة دينو إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٤٩

ريخ إِنْ لَكُم متونَ كُنلَمعفَإِذَا )٩( ت تيلَاةُ قُضوا الصرشتي فَانضِ فوا الْأَرغتابو نلِ مفَض اللَّه 

 ما قُلْ قَائما وتركُوك إِلَيها انفَضوا لَهوا أَو تجارةً رأَوا وإِذَا )١٠( تفْلحونَ لَعلَّكُم رياكَث اللَّه واذْكُروا

دنع اللَّه ريخ نوِ ماللَّه نمو ةارجالت اللَّهو ريخ نيازِقاجلمعة )١١( الر 

 هم فَأُولَئك ذَلك يفْعلْ ومن اللَّه ذكْرِ عن أَولَادكُم ولَا أَموالُكُم تلْهِكُم لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٥٠

 ]٩/املنافقون[ )٩( الْخاسرونَ

 وتصفَحوا فُواتع وإِنْ فَاحذَروهم لَكُم عدوا وأَولَادكُم أَزواجِكُم من إِنَّ َآمنوا الَّذين أَيها يا -٥١

 فَاتقُوا )١٥( عظيم أَجر عنده واللَّه فتنةٌ وأَولَادكُم أَموالُكُم إِنما )١٤( رحيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ وتغفروا

ا اللَّهم متطَعتوا اسعماسوا ويعأَطقُوا وفأَنا وريخ فُِسكُمأَنل مون وقي حش فِْسهن كفَأُولَئ مه 

 ]١٦-١٤/التغابن[ )١٦( الْمفْلحونَ

 وأَعرض بعضه عرف علَيه اللَّه وأَظْهره بِه نبأَت فَلَما حديثًا أَزواجِه بعضِ إِلَى النبِي أَسر وإِذْ -٥٢

نضٍ ععا با فَلَمأَهبن بِه قَالَت نم أَكبذَا أَنقَالَ ه أَنِيبن يملالْع بِريا إِنْ )٣( الْخوبتإِلَى ت اللَّه فَقَد تغص 

 ظَهِري ذَلك بعد والْملَائكَةُ الْمؤمنِني وصالح وجِبرِيلُ مولَاه هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تظَاهرا وإِنْ قُلُوبكُما

 عابِدات تائبات قَانِتات مؤمنات مسلمات منكُن خيرا أَزواجا يبدلَه أَنْ طَلَّقَكُن إِنْ ربه عسى )٤(

اتحائس اتبا ثَيكَارأَبا )٥( وا يهأَي ينوا الَّذنقُوا َآم كُمفُسأَن يكُملأَها وارا نهقُودو اسةُ النارجالْحو 

 ]التحرمي[  )٦( يؤمرونَ ما ويفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ لَا شداد غلَاظٌ ملَائكَةٌ علَيها



 
 
 

٢٣٢ 

 

 سيئَاتكُم عنكُم يكَفِّر أَنْ ربكُم عسى نصوحا توبةً اللَّه إِلَى توبوا َآمنوا الَّذين أَيها يا -٥٣

لَكُمخديو اتنرِي ججت نا مهتحت ارهالْأَن موزِي لَا يخي اللَّه بِيالن ينالَّذوا ونَآم هعم مهورى نعسي 

نيب يهِمدأَي انِهِممبِأَيقُولُونَ وا ينبر مما أَتا لَننوراغْ نورا فلَن كلَى إِنٍء كُلِّ عيش يرا )٨( قَدا يهأَي 

بِيالن داهج الْكُفَّار نيقافنالْماغْلُظْ وو هِملَيع ماهأْومو منهج بِئْسو ريص٩( الْم( برض ثَلًا اللَّهم 

ينلَّذوا لأَةَ كَفَررموحٍ اأَةَ نراملُو وا طتكَان تحنِ تيدبع نا منادبنِ عيحالا صماهتانفَخ ا فَلَمنِيغي 

 فرعونَ امرأَةَ َآمنوا للَّذين مثَلًا اللَّه وضرب )١٠( الداخلني مع النار ادخلَا وقيلَ شيئًا اللَّه من عنهما

 ]التحرمي[  ونجنِي الْجنة في بيتا عندك لي ابنِ رب قَالَت إِذْ

 وال إفراط بال الصحابة، جمتمع عن وجامعاً دقيقاً تصوراً تعطينا اليت الكرمية اآليات من جداً الكثري وهناك

 ؤمنم ( أسود أو أبيض األمر وليس جمتمع، كل يف املوجودة التناقضات فيهم الناس، كسائر هم ..تفريط

  ..غالباً الواحدة للنفس حاالت وهناك ..الطيف ألوان كل هناك بل )فقط ومنافق
 : الكرمي القرآن يف الطلقاء ):٢( ملحق

 فهذه الطلقاء، بسبب والباحثني األمة وأزعجوا الطلقاء، حيبون الذين السلفية بغالة خاص امللحق هذا

  هداهم، عليك فليس أعرضوا فإن احلق، إىل يرجعهم اهللا لعل املغايل، السلفي للتيار خاصة هدية امللحق

 الدفاع منها اهلدف إمنا الصحابة عن الدفاع يف الكتب كل بأن أشك بدأت عجيب، شيء نظري لفت وقد

 أن إال أرى أكن مل أمري أول يف فإنين مؤلفايت،و مقااليت أول مع معهم يل حدثت جتربة وهذه الطلقاء، عن

 مطلب يل يكن مل طالب، أيب بن علي املؤمنني أمري على التمرد يف أخطأوا الهوأمث كمعاوية الطلقاء بعض

 من معاوية أن اقلول يف إال خالصاً سلفياً وكنت علي، على وعثمان وعمر بكر أيب فضل أرى وكنت آخر،

 اجتهدوا أم تقولون ال فكيف صحابة فيهم عثمان على الثوار وأن منه أفضل ذر أبا وأن الباغية الفئة

 أيب عن بالدفاع الردود فجاءت !فقط إليه أطمح كنت ما هذا ..معاوية يف تقولون كما أجر وهلم فأخطأوا

 األنبياء عن يدافعوا أن إال بقي وما -  !واألنصار واملهاجرين !املؤمنني وأمهات وعثمان وعمر بكر

 مل الصحابة عدالة ظريةون الصحابة عن الدفاع بأن اشك بدأت مث !الربط هذا من فتعجبت -!واملالئكة
 عبد مع الذهلي فعل كما ( الرضوان أهل بعض يضعفون أم اكتشفت مث !فقط الطلقاء ألجل إال تكن

 بن ومسعود مدالج مع حامت أبو فعل كما ( بدر أهل بعض يضعفون أم  اكتشفت مث )عديس بن الرمحن

 !)قشري بن معتب مع وغريه تيمية ابن فعل كما ( بالنفاق بدر أهل بعض يتهمون أم اكتشفت مث ) الربيع



 
 
 

٢٣٣ 

 

 من النواصب وخاصة منهم، الظاملني وخاصة الطلقاء حول يدور األمر أن األمر آخر وعرفت تعجيب، فزاد

 ندري ال وحنن ماكرة أموية لسياسة بائسة نتيجة فنحن إذن والظلم، النصب فضيلتان فلهم !الظاملني هؤالء

 !..عجيب؟ القرون؟ هذه طوال

 العقل حنارب فنحن ..العقل نور مث أوالً، الوحي نور النورين، عن معرضني كنا إن  عجب ال .. كال

 نرد مث صحته، املزعوم احلديث من يعارضه مبا الصريح القرآين النص نبطل مث داللته، املتوهم بالنص الصريح

 بالعقيدة وجد إن نصفامل األثر نرد مث السلف، لفهم التحاكم بدعوى املوقوف باألثر الصحيح احلديث

 !الضاللة اكتملت وذا !الفاسدة

 احنلت إن ألنه الفصل هذا وإمناجعلت  وظلمتهم، زعماءهم وخاصة الطلقاء تتناول آيات فهذه إذن   

 .. والتاريخ القرآن نرى أن أمكننا الطلقاء عقدة

 بأن يؤمن ال مسلم فكل الغيب، علمي اهللا أن مسلم كل عند به املسلم من  بأنه التذكري من بد ال البداية ويف

 يؤمن، لن هؤالء أكثر بأن اهللا ربخي عندما هذا وعلى  ..يفيده لن ألنه امللحق هذا يقرأ فال الغيب يعلم اهللا

 يتوقع ال اهللا بأن مؤمناً املسلم يكون أن بد فال اهللا، يعبدوا لن وأنه جهنم، طريق إىل إال اهللا يهديهم ولن

 .الكرمي القرآن يقرأ من على حجته ولتتم حذر على نكونل بالغيب خيرب وإمنا

 اآليات هذه عن منهم القليل شذ وإن وأتباعهم، قريش رؤوس يف نزلت اليت التالية اآليات إىل انظروا  

 ،قريش من األكثرية تتناول أن بد ال  اآليات فهذه ،له حكم ال فالنادر سريته وصلحت إسالمه وصح
 حرج من أحياناً التفسريات هذه صاحب وما العلماء، عن أثرت اليت التفسريات يف النظر مع وسأستعرضها

 يعرفها ال مهجورة أا إال أيضاً جريئة أقوال التفسريات تلك ويف ،املوروثة العقيدة بسبب وورطات شديد

 : وتفسريها اآليات يف سنرى كما السلفي التيار من ظاهر وإخفاء تستر على القلة إال

 :وأحواهلم ومصريهم الطلقاء عن اشفةالك اآليات

 : تعاىل قوله 

م حسرةً ثُم يغلَبونَ إِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ اللَّه فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِ( 
 ])٣٦/األنفال) [٣٦( والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ

  ):نزلت يف أيب سفيان( سعيد بن جبري قال 



 
 
 

٢٣٤ 

 

حدثنا ابن محيد قال، حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر، ) : ٥٣٠ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي ففي 
والذين كفروا إىل جهنم "اآلية، " إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم: "عن سعيد بن جبري يف قوله

استأجر يوم أحد ألفني من األحابيش من بين كنانة، . يان بن حربنزلت يف أيب سف: ، قال"حيشرون
 اخل،..فقاتل م النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ):نزلت يف أيب سفيان( عبد الرمحن بن أبزى وقال 
حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحاق بن إمساعيل، عن ) : ٥٣٠ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي ففي  

: ، قال"إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا: "ن ابن أبزىيعقوب القمي، عن جعفر، ع
نزلت يف أيب سفيان، استأجر يوم أحد ألفني ليقاتل م رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سوى من 

 .استجاش من العرب
  ):نزلت يف أيب سفيان( احلكم بن عتيبة  وقال
قال، أخربنا أيب عن خطاب بن عثمان العصفري، عن ) ...٥٣١ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي ففي 

. نزلت يف أيب سفيان: ، قال"إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا: "احلكم بن عتيبة
 .أنفق على املشركني يوم أحد أربعني أوقية من ذهب، وكانت األوقية يومئذ اثنني وأربعني مثقاال

 ):ننزلت يف أيب سفيا( قتادة وقال 
حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، ) :  ٥٣١ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي  

بالعري إىل  ملا قدم أبو سفيان: ، اآلية ، قال"إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا: "قوله
وكانت بدر يف رمضان يوم . املقبل مكة أشب الناس ودعاهم إىل القتال،  حىت غزا نيب اهللا من العام

وكانت أحد يف شوال يوم السبت إلحدى عشرة خلت . اجلمعة صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان
 .منه يف العام الرابع

 ):يف مجاعة منهم أبو سفيان( السدي  وقال
 حدثين حممد بن احلسني قال، حدثنا أمحد بن املفضل قال،) : ٥٣١ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي  

ومنهم أبو سفيان، يستأجرون الرجال قال اهللا فيما كان املشركون، : حدثنا أسباط، عن السدي قال
، وهو حممد صلى اهللا عليه "إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا: "م يقاتلون حممدا

 "مث يغلبون= "ندامة يوم القيامة وويلٌ  : ، يقول" فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة= "وسلم
  ):نزلت يف أيب سفيان( جماهد  وقال 



 
 
 

٢٣٥ 

 

حدثين حممد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ) : ٥٣١ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي 
، اآلية حىت " ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا: "عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهللا

 .يف نفقة أيب سفيان على الكفار يوم أحد: ، قال" أولئك هم اخلاسرون: "قوله
  ):نزلت يف أيب سفيان( أيضاً جماهد  وقال

حدثين املثىن قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن ) : ٥٣٢ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي 
 .أيب جنيح، عن جماهد، مثله

حيىي بن حبان وعاصم بن عمر  ابن عباس وجمموعة من التابعني منهم، الزهري وحممد بن  وكذلك قال
أبو ( جعلوا أبا سفيان من هؤالء بقوهلم بن قتادة واحلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ 

 ):سفيان منهم
حدثنا ابن محيد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قال، ) : ٥٣٢ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي  ففي

ب الزهري، وحممد بن حيىي بن حبان، وعاصم بن عمر بن حدثنا حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شها
، كلهم قد حدث وغريهم من علمائنا[قتادة، واحلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، 

أو : وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من احلديث عن يوم أحد، قالوا. بعض احلديث عن يوم أحد
ورجع فَلُّهم إىل مكة، ) ٢(ار قريش من أصحاب القليب ، يوم بدر من كف] ملا أصيب: من قاله منهم

بعريه، مشى عبد اهللا بن أيب ربيعة، وعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية، يف رجال  ورجع أبو سفيان
من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوام ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له يف تلك 

يا معشر قريش، إن حممدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا ذا املال : االعري من قريش جتارة، فقالو
ففيهم، كما ذكر عن ابن عباس، أنزل : قال. ففعلوا! على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأرا مبن أصيب منا

 "والذين كفروا إىل جهنم حيشرون: "إىل قوله" إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم: "اهللا
 ):منهم أبو سفيان( سحاق مرسالً ابن إ وقال

إن : "حدثنا ابن محيد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق) : ٥٣٣ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي  
، يعين النفر الذين مشوا إىل أيب " حيشرون: "، إىل قوله"الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا

، فسألوهم أن يقَووهم على حرب رسول اهللا التجارةسفيان، وإىل من كان له مال من قريش يف تلك 
كان أبو سفيان من كبار من طالب أصحاب األموال، وقد : قلت( صلى اهللا عليه وسلم، ففعلوا اهـ 



 
 
 

٢٣٦ 

 

سبق رواية ابن إسحاق اإلمجاع عن علمائه أنه رأسهم، فال يغتر قاريء هنا باللفظ املذكور، فما هؤالء 
 ).ياناجلماعة إال جنوداً أليب سف

  ):نزلت يف أيب سفيان( عطاء بن دينار وقال 
حدثين يونس قال، أخربنا ابن وهب قال، أخربين سعيد بن أيب ) : ٥٣٣ص /  ١٣ج ( -تفسري الطربي 

، اآلية، نزلت يف أيب سفيان بن "إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم: "أيوب، عن عطاء بن دينار يف قول اهللا
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 اهـ٢٥٤
 ):و سفيان منهمأب( جماهد وقال 

عن ) غندر(حدثنا ابن وكيع وابن بشار حدثنا حممد بن جعفر ) ١٥٥ص /  ١٤ج ( -تفسري الطربي  
 .أبو سفيان منهم: قال، )فقاتلوا أئمة الكفر إم ال أميان هلم:(شعبة، عن أيب بشر، عن جماهد

  ):قريش( السدي  وقال
، حدثنا احلسني قال، حدثين حجاج قال، حدثنا القاسم قال) ١٥٥ص /  ١٤ج ( -سري الطربي  يف

إن نكثوا عهدهم : يقول. هؤالء قريش، )ينتهون:(، إىل)وإن نكثوا أميام:(حدثنا أسباط، عن السدي
 اهـ الذي عاهدوا على اإلسالم، وطعنوا فيه، فقاتلهم

  ):رؤوس املشركني أهل مكة(الضحاك   وقال 
ذ قال، حدثنا عبيد قال، مسعت الضحاك يقول يف حدثت عن احلسني بن الفرج قال، مسعت أبا معا

 .يعين رؤوس املشركني، أهلَ مكة، )فقاتلوا أئمة الكفر:(قوله
  ):أبو سفيان منهم( قتادة  وقال

فقاتلوا أئمة :(حدثنا احلسن بن حيىي قال، أخربنا عبد الرزاق قال، أخربنا معمر، عن قتادة يف قوله
بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وسهيل بن عمرو، ، وأمية أبو سفيان بن حرب، )الكفر

                                                           
نزلت هذه اآلية يف أيب سفيان بن : وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس قال : فقال ) ١٨١ص /  ٣ج ( -وقد سرد الشوكاين األقوال يف فتح القدير  ٢٥٤

وأخرج ابن جرير ، وابن . وأخرج هؤالء وغريهم عن سعيد بن جبري حنوه . ن جماهد حنوه وأخرج عبد بن محيد ، وابن جرير ، وأبو الشيخ ، ع. حرب 
نزلت يف أيب سفيان أنفق على مشركي قريش يوم أحد أربعني أوقية من ذهب ، : املنذر ، وابن أيب حامت ، وأبو الشيخ ، عن احلكم بن عتيبة ، يف اآلية قال 

 -وسرد امساءهم وهم اثنا عشر –اهـ وهناك قول ضعيف عن الكليب أا نزلت يف املطعمني يوم بدر .االً من ذهب وكانت الوقية يومئذ اثنني وأربعني مثق
واألقوى أسانيد وواقعاً ما .. ومنهم من جعلها يف بين قريظة والنضري، وآخرون جعلوها يف أيب جهل) يف زاد املسري البن اجلوزي( وليس منهم أبو سفيان 

 ...أيب سفيان وحزبهتقدم من أا يف 



 
 
 

٢٣٧ 

 

، وليس واهللا كما تأوله أهل الشبهات والبدع والفرى وهم الذين نكثوا عهد اهللا، ومهُّوا بإخراج الرسول
 على اهللا وعلى كتابه

 ):عهدهم( عن جماهد ) ٢٠ص /  ٥ج ( -ويف الدر املنثور للسيوطي 
 ،عهدهم: قال } وإن نكثوا أميام { بن املنذر عن جماهد رضي اهللا عنه يف قوله أخرج عبد بن محيد وا 

 ): أئمة الكفر( وفيه عن ابن عباس 
وإن نكثوا أميام من بعد { وأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله  

العهد الذي بينك وبينهم فقاتلوهم ام أئمة  وإن نكثوا: يقول اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم } عهدهم 
 . الكفر

 ):فيهم أبو سفيان( وفيه عن قتادة 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن قتادة رضي اهللا عنه يف قوله    
و جهل بن هشام ، ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وأب أبو سفيان بن حرب: قال } أئمة الكفر { 

 .وهم الذين نكثوا عهد اهللا تعاىل ومهّوا باخراج الرسول من مكةوسهيل بن عمرو ، 
   ) :أبو سفيان فقط( وجماهد ) فيهم أبو سفيان( وفيه عن أنس 

وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس رضي اهللا عنه مثله، وأخرج ابن عساكر عن جماهد رضي اهللا عنه 
 .أبو سفيان: قال } أئمة الكفر فقاتلوا { يف قوله 

   ):رؤوس قريش( وفيه عن ابن عباس 
 .رؤوس قريش: قال } فقاتلوا أئمة الكفر { وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  

  ):أبو سفيان منهم( وفيه عن ابن عمر 
فقاتلوا أئمة { قوله وأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما يف   

258Fأبو سفيان بن حرب منهم: قال } الكفر 

٢٥٥. 
  )!!!:الديلم( وفيه عن احلسن البصري 

                                                           
حدثَنا يونس بن حبِيبٍ، ثنا أَبو داود، ثنا شعبةُ، عن أَبِي بِشرٍ، سمع مجاهدا، يحدثُ عنِ ابنِ ) ١٩٣ص /  ٧ج ( -ويف تفسري ابن أيب حامت  ٢٥٥

لِ اللَّهي قَوف ،رمع "  :مهةَ الْكُفْرِ إِنملُوا أَئفَقَات  مانَ لَهمقَالَ"  ال أَي":مهنبٍ مرح نانَ بفْيو سأَب" 
 



 
 
 

٢٣٨ 

 

ينظر الراوي عن ! ( الديلم: قال } فقاتلوا أئمة الكفر { وأخرج أبو الشيخ عن احلسن البصري  
 )..!، فلذلك صرف اآليات إىل أهل الديلماحلسن، فقد يكون أموي اهلوى

  )!:ما قوتلوا بعد( فة وفيه عن حذي
وأخرج ابن أيب شيبة وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة رضي اهللا عنه أم ذكروا عنده  

 .ما قوتل أهل هذه اآلية بعد: هذه اآلية فقال 
   ):ما بقي منهم إال ثالثة، والتلميح أليب سفيان( وفيه عن حذيفة 

فقاتلوا أئمة { ن مردويه عن زيد بن وهب رضي اهللا عنه يف قوله وأخرج ابن أيب شيبة والبخاري واب
هذه اآلية إال ثالثة وال من ما بقي من أصحاب : كنا عند حذيفة رضي اهللا عنه فقال : قال } الكفر 

إنكم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ختربوننا بأمور ال ندري ما : ، فقال أعرايب املنافقني إال أربعة
أجل مل يبق منهم أولئك الفساق ، : قال ! ال هؤالء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعالقنا؟هي ، فما ب

 .إال أربعة ، أحدهم شيخ كبري لو شرب املاء البارد ملا وجد برده
  )!:وحتريفها للخوارج( وفيه عن أيب بكر 

يب بكر رضي اهللا عنه يف وأخرج ابن أيب حامت عن عبد الرمحن بن جبري رضي اهللا عنه، أنه كان يف عهد أ 
إنكم ستجدون قوماً حملوقة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان : الناس حني وجههم إىل الشام ، فقال 

منهم بالسيوف ، فواهللا لئن أقتل رجالً منهم أحب إيل من أن أقتل سبعني من غريهم ، وذلك بأن اهللا 
 .}قاتلوا أئمة الكفر { تعاىل يقول 

  ):عهود هلم ال( وفيه عن حذيفة 
 .ال عهود هلم: قال } ال أميان هلم { وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة رضي اهللا عنه   

  ):ال عهود هلم( وفيه عن عمار 
ال أميان { وأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن عمار رضي اهللا عنه   

 ال عهود هلم،} هلم 
  ):ما قوتلوا بعد( وفيه عن علي 

واهللا ما قوتل أهل هذه اآلية : وأخرج ابن مردويه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال  
 اآلية،} . . .  وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم{ منذ أنزلت 

 ):خارجي يتهم سعد بأنه منهم( وفيه عن سعد 



 
 
 

٢٣٩ 

 

وارج مر سعد رضي اهللا عنه برجل من اخل: وأخرج ابن مردويه عن مصعب بن سعد قال   
كذبت ، أنا قاتلت : فقال سعد رضي اهللا عنه . هذا من أئمة الكفر : فقال اخلارجي لسعد 

 .وكأنه نقله من السيوطي) ٢٢٨ص /  ٣ج ( -وحنوه يف فتح القدير للشوكاين اخل، ..أئمته 
  :مجعهم ثالثة أمور

حد منها اعلم أنه تعاىل ذكر ثالثة أسباب كل وا) ٤٦٩ص /  ٧ج ( -تفسري الرازي ويف 
 :يوجب مقاتلتهم لو انفرد ، فكيف ا حال االجتماع 

قال ابن عباس والسدي /  ، وكل املفسرين محله على نقض العهد نكثهم العهد:  أحدها 
، وأعانوا بين بكر على خزاعة  نزلت يف كفار مكة نكثوا أميام بعد عهد احلديبية: والكليب 

أوىل من قتال غريهم من الكفار ليكون ذلك زجراً وهذه اآلية تدل على أن قتال الناكثني 
 .لغريهم

. فإن هذا من أوكد ما جيب القتال ألجله } وهمواْ بِإِخراجِ الرسول { : قوله :  وثانيها 
بل املراد : ،  وقال بعضهم املراد إخراجه من مكة حني هاجر: واختلفوا فيه فقال بعضهم 

بل : وقال آخرون . شورة واالجتماع على قصده بالقتل من املدينة ملا أقدموا عليه من امل
مهوا بإخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه إىل اخلروج وهو نقض العهد ، وإعانة أعدائه 

وهمواْ { : وقوله . ، فأضيف اإلخراج إليهم توسعاً ملا وقع منهم من األمور الداعية إليه 
 ، وإن مل يوجد ذلك الفعل بتمامه  بالعزم عليهإما بالفعل وإما } بِإِخراجِ الرسول 

يعين بالقتال يوم بدر ، ألم حني سلم العري } وهم بدُءوكُم أَولَ مرة { : قوله :  وثالثها 
أراد أم قاتلوا حلفاء : والقول الثاين .ال ننصرف حىت نستأصل حممداً ومن معه : قالوا 

تنبيهاً على أن } بدؤكم { : ، وإمنا قال  قول األكثرين خزاعة فبدؤا بنقض العهد ، وهذا
 .اخل..،  البادىء أظلم

أَالَ { : قوله تعاىل : نقل عن ابن عباس أنه قال ) ٤٧٠ص /  ٧ج ( -ويف تفسري الرازي 
أي عهدهم ، يعين } قَوماً نكَثُواْ أميام { : وقوله  ترغيب يف فتح مكة} تقاتلون قَوماً 

 اخل..أعانوا بين الديل بن بكر على خزاعة خلفاء الرسول عليه الصالة والسالمقريشاً حني 
  :املراد إخراج النيب من املدينة وليس من مكة



 
 
 

٢٤٠ 

 

أما مهّهم بإخراج الرسول فظاهره ( ) ٢٣٥ص /  ٦ج ( -ويف التحرير والتنوير البن عاشور 
ألن  دينة ، أي نفيه عنهاأنه هم حصل مع نكث أميام وأن املراد إخراج الرسول من امل

، وألنّ إجلاءه إىل القتال ال يعرف إطالق اإلخراج  إخراجه من مكّة أمر قد مضى منذ سنني
فالظاهر أنّ مهّهم هذا أضمروه يف أنفسهم وعلمه اهللا تعاىل ونبه املسلمني إليه، وهو عليه 

نصورين وأنهم إن انتصروا أنهم ملّا نكثوا العهد طمعوا يف إعادة القتال وتوهموا أنفسهم م
 ) أخرجوا الرسول عليه الصالة والسالم من املدينة

  -بعد أن استعرض األقوال واستشكلها ) ابن عاشور( يف قوله : ونرى احلرية واالضطراب 
أنّ املعين بالذين هموا بإخراج : فالوجه عندي   -)٢٣٦ص /  ٦ج ( -التحرير والتنوير 

اهدين للمسلمني ، فنكثوا العهد سنة مثان ، يوم فتح مكة ، ومهّوا الرسول قبائل كانوا مع
بنجدة أهل مكة يوم الفتح ، والغدر بالنيب عليه الصالة والسالم واملسلمني ، وأن يأتوهم 
وهم غارون ، فيكونوا هم وقريش ألباً واحداً على املسلمني ، فيخرجون الرسول صلى اهللا 

، ولكن اهللا صرفهم عن ذلك بعد أن مهّوا ، وفضح دخيلتهم عليه وسلم واملسلمني من مكة 
للنيبء صلى اهللا عليه وسلم وأمره بقتاهلم ونبذ عهدهم يف سنة تسع ، وال ندري أقاتلهم النيب 

وهم يعلمون أم ( صلى اهللا عليه وسلم بعد نزول هذه اآلية أم كان إعالن األمر بقتاهلم 
لعلهم { : المهم وتوبة اهللا عليهم ، حتقيقاً للرجاء الذي يف قوله سبباً يف إس) املراد ذا األمر 

ولعل بعض هؤالء كانوا قد أعلنوا احلرب على املسلمني يوم ]  ١٢: التوبة [ } ينتهون 
الفتح ناكثني العهد ، وأمدوا قريشاً بالعدد ، فلما مل تنشب حرب بني املسلمني واملشركني 

ا إىل ديارهم ، وأغضى النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهم ، فلم يومئذ أيسوا من نصرم فرجعو
يؤاخذهم بغدرهم ، وبقي على مراعاة ذلك العهد ، فاستمر إىل وقت نزول هذه اآلية ، 

أي كانوا البادئني بالنكث ، وذلك أنّ قريشاً } وهم بدوءكم أول مرة { : وذلك قوله 
 )أحالف املسلمني انتصروا ألحالفهم من كنانة ، فقاتلوا خزاعة 

 الصالة عليه الرسول إخراج من فاملقصود كلّ وعلى ( )٢٣٧ ص / ٦ ج( - والتنوير التحرير : قال مث

 إليها رجع أن بعد املدينة من إخراجه وإما ، ظافراً دخلها أن بعد منهزماً مكة من إخراجه إما : والسالم

 . )اإلسالم جامعة وتشتيت منها واملسلمني الرسول راجوإخ املدينة بغزو مهّوا قد يكونوا بأن ، الفتح عقب
 :البقرة سورة يف سفيان أبو



 
 
 

٢٤١ 

 

ختم اللَّه علَى ) ٦(إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ : (قوله تعاىل 

 ])٧، ٦/البقرة[ )٧(بصارِهم غشاوةٌ ولَهم عذَاب عظيم قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَ

 البطاح وصبيان الظواهر رعاة يستثين فقد أحداً اهللا استثىن وإذا باألولوية، سفيان أبا تناول هذه

 اخلرب رد نستطيع وكيف يتناول؟ فمن اخلطاب يتناوهلم مل فإن احملاربني الزعماء أما .. واملستضعفني

 على يدل ما اآلثار يف جاء قد أنه فنبشره ما يقتنع مل أو اآليتني يف يتأمل مل ومن نكفر؟ أن إال ينالقرآ

 )٢٥٢ ص / ١ ج( - الطربي تفسري ففي  موجب، سبب بال سفيان أيب إخراج حماولتهم رغم هذا،
 :قال أنس، بن يعالرب عن أبيه، عن جعفر، أيب بن اهللا عبد حدثنا :قال احلسن، بن عمار عن به حدثت

 علَى اللَّه ختم يؤمنونَ ال تنذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيهِم سواٌء كَفَروا الَّذين إِنَّ :(األحزاب قادة يف آيتان

لَى قُلُوبِهِمعو هِمعملَى سعو مارِهصةٌ أَباوشغ ملَهو ذَابع يمظيف اهللا ذكرهم الذين وهم :قال ،) ع 
 الْقَرار وبِئْس يصلَونها جهنم الْبوارِ دار قَومهم وأَحلُّوا كُفْرا اللَّه نِعمةَ بدلُوا الَّذين إِلَى تر أَلَم :(اآلية هذه

 هؤالء حدد من هي السياسة :قلت اهـ بدر يوم قُتلوا الذين فهم :قال ،]٢٩ ،٢٨ :إبراهيم سورة[ )

 يف وال عداوته، يف وال )ص( النيب من سفيان أيب قرب يف ليسوا بدر يوم املقتولني أكثر أن مع !باملقتولني
 الزعماء يف تكن مل إن واآلية اخل،.. اهللا سبيل عن وصده وكربه وعناده هلا فهمه يف وال باحلجة بلوغه

 الزعماء يتناول فالقرآن يأباه، القرآن ومنهج هذا، يأىب اهللا عدل التابعني، الرعاء يف تكون فلن املتبوعني

 هو بل شك، بال الزعماء هؤالء من سفيان أبو وكان األتباع، على تأثريهم هلم ألن األوىل بالدرجة

 وإمنا أحزاب، بدر يوم يكن فلم األحزاب، حزب الذي الوحيد وهو )ص( النيب ضد احلروب زعيم

 مييت مبا القرآن ختصيص يف )خاصة األموي ( السياسي املسلك لنا يتبني هنا ومن فقط، قريش كانت

 مستقرة القرآن ثقافة كانت لو إذ املسلمني، عند الفكري املستوى على فيه فائدة ال ما يف وحيصرها آياته

 سفيان أيب أثر عن التساؤالت بعض االعتقاد هذا يثري أن فالبد منهم، سفيان أبا بأن املسلمني عقول يف

 بأن ليطمئنوا !ميت عدو إىل القرآن دالالت صرف يف معاوية ابنه وأثر للمسلمني، العامة السياسة على

 الكفر رؤوس قلوب على خيتم مل فاهللا !صحيح غري أنه أو !إطالقه على ليس اهللا كالم وأن !مات العدو

 هذا وعلى مطابقاً، الو صحيحاً يكون أن بالضرورة ليس اهللا به خيرب ما أن أثبت التاريخ وأن قريش، من

 تتدين )معاوية حليفة ( والسلفية يثبتوه، أن وأمثاله معاوية يريد ما هذا ( !فقط حممد توقعات فالقرآن

 أبا أن االحتمال جمرد حىت ! تصوروا ..احتماالً ولو اآليات هذه مثل صحة وتستبعد معاوية، برأي
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 يرد مل معاوية ألن ولكن ويكرر، يقل مل اهللا ألن ليس السلفي، الفكر يف مستبعد هؤالء من سفيان

 فإذا احلمقى، كجند جند وال السلطان، كمكر مكر فال احلمقى، على السياسي الدور وخفاء ذلك،

 :قال إبراهيم، بن املثىن حدثين )٢٦٧ ص / ١ ج( - الطربي تفسري ويف )!/ شيء، يردمها مل اجتمعا
 هاتان :قال أنس، بن الربيع عن أبيه، عن جعفر، أيب بن اهللا عبد حدثنا :قال احلجاج، بن إسحاق حدثنا

 سورة[ ) الْبوارِ دار قَومهم وأَحلُّوا كُفْرا اللَّه نِعمةَ بدلُوا الَّذين (هم ) عظيم عذَاب ولَهم (إىل اآليتان

 سفيان أبو :رجالن إال اإلسالم يف أحد القادة من يدخل فلم بدر، يوم قُتلوا الذين وهم ،]٢٨ :إبراهيم

 وابن جرير ابن أخرج )٢٩ ص / ١ ج( - املنثور الدر ويف / اهـ العاص أيب بن واحلَكَم حرب، بن

 وحدثت )٢٦٧ ص / ١ ج( - الطربي تفسري ويف / اهـ فذكره .. العالية أيب عن حامت أيب وابن املنذر

 أما :قال احلسن، عن أنس، بن الربيع عن يه،أب عن جعفر، أيب ابن حدثنا :قال احلسن، بن عمار عن

  / اهـ مهتد وال ناجٍ وال مجيب فيهم فليس القادةُ
 من هل وانظروا اآليتني قراءة فأعيدوا الكرمية، باآلية املعنيني ومن القادة من سفيان أبو كان إذا :قلت

     فقط؟ الظاهر يف سيكون إسالمه أن أم يهتدي؟ أن إىل سبيل
 من وغريها يس وسورة الكافرون سورة مع تتفق وهي جداً، صرحية اآليات فهذه :حال لك وعلى

 فيكون الزعماء من خيشى ال واهللا اخلصوص، وجه على زعمائها وعن قريش، عن تتحدث اليت اآليات

 أي – وجعلته الوعيد من الزعماء حيدت بعد فيما السلفية وإمنا باألولوية، يتناوهلم الوعيد خطاب

 ؟ جهل كأيب امليتني يف سيوردوا اآليتني؟ هاتني حقيقة أين وإال له، حقيقة ال اهلواء يف مبهماً -يدالوع
 اهللا على أم )لَنا؟ فَتخرِجوه علْمٍ من عندكُم هلْ( أأنتم؟ اآليات؟ نزول ساعة أباسفيان أستثىن فمن :نقول

 ؟ تفترون ودينه وكتابه
 موت تقدم وأن له، خرياً كان سفيان أيب موت  تأخر أن )األموي املكر يف ونالواقع ( السلفيون يظن مث

 مثل يف وخاصة هذا يقول ال وجل عز اهللا بينما -كافراً مات أنه يروون ألم – !له شراً كان طالب أيب

 يرِيد شيئًا اللَّه يضروا لَن نهمإِ الْكُفْرِ في يسارِعونَ الَّذين يحزنك ولَا( : تعاىل قوله إىل انظروا سفيان أيب

لَ أَلَّا اللَّهعجي ما لَهظي حف ةرالَْآخ ملَهو ذَابع يمظإِنَّ )١٧٦( ع ينا الَّذورتاش الْكُفْر انبِالْإِمي وا لَنرضي 

ئًا اللَّهيش ملَهو ذَابع يملَا )١٧٧( أَلو سحينب ينوا الَّذا كَفَرمي أَنلمن ملَه ريخ فُِسهِمأَنا لمي إِنلمن ملَه 

  ) ]١٧٨-١٧٦/عمران آل[ )١٧٨( مهِني عذَاب ولَهم إِثْما ليزدادوا
 !هلم خري هلؤالء اهللا إمالء أن حيسبون فهم ..متاماً السلفية ظن خبالف تقول اآليات فهذه
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 آل[ )١٢( الْمهاد وبِئْس جهنم إِلَى وتحشرونَ ستغلَبونَ كَفَروا للَّذين قُلْ( :تعاىل قوله كذلكو

 فمن !خاطئاً توقعاً إال الثاين يرون ال والسلفية الدنيا، يف أحدمها حتقق اهللا من وعيدان هنا ])١٢/عمران

 يف أعرقوا ممن األقل على احلرب زعماء يتناول هذا أليس قريشاً؟ أليس اآلية؟ نزول ساعة املخاطبون
 هباء راحت السلفية عند وأمثاهلا اآلية هذه ؟)ص( النيب معاداة يف واملبالغة والتصدر والتحزيب احملاربة

 مناسبة، من أكثر يف الكفر على بقائه ثبوت مع !السيف من خوفاً اإلسالم سفيان أيب بإظهار منثوراً

 له ليس عاجزاً شيخاً سنوات سبع إال بعدها يلبث ومل هـ٢٥ سنة عثمان خالفة ولأ يف آخرها كان

 !برده جيد ال املاء شرب لو ذكر،
 وبِئْس جهنم مأْواهم ثُم قَليلٌ متاع )١٩٦( الْبِلَاد في كَفَروا الَّذين تقَلُّب يغرنك لَا( :تعاىل قوله وانظر

ادهدماء من طرية قريش وسيوف عمران آل آيات من فهذه ])١٩٧ ،١٩٦/عمران آل[ )١٩٧( الْم 

 أن يرون والسلفية خيلفه، ال شيئاً قال وإذا أبداً، يكذب ال القائلني أصدق واهللا وأمثاهلما، ومصعب محزة

 من شر وه من يف وعيده خملفاً يرونه لكنهم )ص( النيب عم هلب أيب حق يف كان إذا وعيده خيلف ال اهللا

 حياصر ومل أحزاباً حيزب ومل قط، مسلماً يقتل مل هلب أبو بل حماربة، وأطول عداوة وأكثر هلب أيب

 فكيف مجيل، أم وأخته سفيان أيب إلطاعته له اهللا ذم كان وإمنا الشعب، يف وال اخلندق يف املسلمني

 !األصل؟ يف يصدق وال الفرع يف اهللا وعيد يصدق
 الَّذين إِنَّ )١٦٧( بعيدا ضلَالًا ضلُّوا قَد اللَّه سبِيلِ عن وصدوا كَفَروا الَّذين إِنَّ ( :تعاىل قوله إىل وانظر

 أَبدا فيها خالدين جهنم طَرِيق إِلَّا )١٦٨( طَرِيقًا ليهديهم ولَا لَهم ليغفر اللَّه يكُنِ لَم وظَلَموا كَفَروا

 يهديهم لن -األقل على – الكفر زعماء أن صريح وهذا ])النساء[ )١٦٩( يِسريا اللَّه علَى ذَلك وكَانَ

 جميعا جهنم في والْكَافرِين الْمنافقني جامع اللَّه إِنَّ( النفاق أو الكفر إما وهي جهنم، طريق إال اهللا

 ])النساء[  )١٤٠(
 إِنْ أَولياَءه كَانوا وما الْحرامِ الْمسجِد عنِ يصدونَ وهم اللَّه يعذِّبهم أَلَّا لَهم وما( : قوله إىل وانظر

هاؤيلقُونَ إِلَّا أَوتالْم نلَكو مهونَ لَا أَكْثَرلَمعا )٣٤( يمكَانَ و مهلَاتص دنع تيكَ إِلَّا الْبةً اًءميدصتو 

 اللَّه سبِيلِ عن ليصدوا أَموالَهم ينفقُونَ كَفَروا الَّذين إِنَّ )٣٥( تكْفُرونَ كُنتم بِما الْعذَاب فَذُوقُوا

 اللَّه ليميز )٣٦( يحشرونَ نمجه إِلَى كَفَروا والَّذين يغلَبونَ ثُم حسرةً علَيهِم تكُونُ ثُم فَسينفقُونها

 هم أُولَئك جهنم في فَيجعلَه جميعا فَيركُمه بعضٍ علَى بعضه الْخبِيثَ ويجعلَ الطَّيبِ من الْخبِيثَ

 ])٣٧-٣٤/األنفال[ )٣٧( الْخاسرونَ
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 ..سفيان أيب يف بأا صرح بعضهم بل صرحية، اآليات فهذه
 قَد ما لَهم يغفَر ينتهوا إِنْ كَفَروا للَّذين قُلْ( : تعاىل بقوله بدر بعد أخرية فرصة هلم أتاح قد اهللا وكان

لَفإِنْ سوا وودعي فَقَد تضةُ منس نيلهذه أبلغ قد )ص( النيب يكون أن بد وال ) ]٣٨/األنفال[ الْأَو 

 باب فتح بال ولكن أحد يوم اجلملة هلم اهللا أعاد يستجيبوا مل ملا ولذلك وأحد، بدر بني ام هلم الرسالة

 ،١٢/عمران آل[  )١٢( الْمهاد وبِئْس جهنم إِلَى وتحشرونَ ستغلَبونَ كَفَروا للَّذين قُلْ( :فقال التوبة
 هذين يف إال ..)كفروا للذين قل ( الكرمي رآنالق يف يرد ومل بالتوبة، الوعد مهلة انتهت فقد ])١٣

 للنيب املعادين الكفار وكان )..أحد بعد(  عمران آل يف والثانية )بدر بعد ( األنفال يف أوالمها املوضعني

 يف اهلالكني على خافية ولكنها القرآن، تدبر ملن ظاهرة وهذه فقطن قريش كفار هم املدة تلك يف )ص(
 .األموي املكر
 عذَاب لَهم وأُولَئك رحمتي من يئسوا أُولَئك ولقَائه اللَّه بَِآيات كَفَروا والَّذين( : تعاىل قوله إىل انظر

يم٢٣/العنكبوت[  )٢٣( أَل([ 
 بائهاأَن من علَيك نقُص الْقُرى تلْك( اهلداية عن الصرف عقوبته تكون التكذيب طول أن اهللا سنة ومن

لَقَدو مهاَءتج ملُهسر اتنيا بِالْبوا فَموا كَاننمؤيا لوا بِمكَذَّب نلُ مقَب ككَذَل عطْبي لَى اللَّهقُلُوبِ ع 

رِينفيما به يؤمنون كيف صدقه تيقنهم رغم قبل من به كذبوا ما أي ) ]١٠١/األعراف[ )١٠١( الْكَاف 

 .بعد؟
 أَعبد ما عابِدونَ أَنتم ولَا )٢( تعبدونَ ما أَعبد لَا )١( الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ( : التأبيدي احلكم ننسى وال

 )  )٦( دينِ ولي دينكُم لَكُم )٥( أَعبد ما عابِدونَ أَنتم ولَا )٤( عبدتم ما عابِد أَنا ولَا )٣(
 تفْعلْ لَم وإِنْ ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا( -نزوالً اآليات آخر يف – اخلامتة ننسى الو 

 الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ )٦٧( الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ الناسِ من يعصمك واللَّه رِسالَته بلَّغت فَما

متلَى لَسٍء عيى شتوا حيمقاةَ تروجِيلَ التالْإِنا ومزِلَ وأُن كُمإِلَي نم كُمبنَّ رزِيدلَيا وريكَث مهنا مزِلَ مأُن 

كإِلَي نم كبا رانيا طُغكُفْرفَلَا و أْسلَى تمِ عالْقَو رِينالكفر فكان ]٦٨ ،٦٧/املائدة[ )٦٨( الْكَاف 

 وحزبه أبوسفيان منهم يكن مل وإن اجلزيرة، داخل اإلسالم يدعون أناس يف النبوة آخر إىل موجود

 ..فمن؟
 بِالْكُفْرِ شرح من نولَك بِالْإِميان مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلَّا إِميانِه بعد من بِاللَّه كَفَر من( : تعاىل قوله ويف

 الَْآخرة علَى الدنيا الْحياةَ استحبوا بِأَنهم ذَلك )١٠٦( عظيم عذَاب ولَهم اللَّه من غَضب فَعلَيهِم صدرا



 
 
 

٢٤٥ 

 

 وأَبصارِهم وسمعهِم قُلُوبِهِم علَى اللَّه طَبع الَّذين أُولَئك )١٠٧( الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا اللَّه وأَنَّ

كأُولَئو ملُونَ هاف١٠٨( الْغ( لَا مرج مهي أَنف ةرالَْآخ مونَ هراسالْخ )١٠٩-١٠٦/النحل[ )١٠٩([ 
 سعريا لَهم وأَعد رِينالْكَاف لَعن اللَّه إِنَّ( :وأشياعهم وحلفائهم قريش عن األحزاب سورة يف عنهم وقوله

)٦٤( يندالا خيها فدونَ لَا أَبجِدا ييللَا وا وريصن )٦٥( موي قَلَّبت مهوهجي وارِ فقُولُونَ النا يا ينتلَي 

 َآتهِم ربنا )٦٧( السبِيلَا فَأَضلُّونا وكُبراَءنا سادتنا أَطَعنا إِنا ربنا وقَالُوا )٦٦( الرسولَا وأَطَعنا اللَّه أَطَعنا

 ) ]٦٨-٦٤/األحزاب[ )٦٨( كَبِريا لَعنا والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ
  ..اجلدد واملنافقني واليهود العرب كفار من وحزبه سفيان أيب يف التوبة سورة ومعظم

 :هنا واخلالصة
 النيب حارب كمن يكون لن طالب، كأيب سنوات عشر )ص( النيب ناصر من بأن يقضي اهللا فعدل

 هذا جعلوا السلفية لكن وأمثاله، سفيان أيب يف منصب الوعيد يف القرآن خطاب وكل !سنة عشرين

 -صحابياً وليس بالصحبة املفتخر – معاوية ابنه أما !له وجود ال وما اهلواء ديد يف منصب الوعيد
 فَلَا يفْعلُوا لَم بِما يحمدوا أَنْ ويحبونَ أَتوا بِما يفْرحونَ الَّذين تحسبن لَا( : تعاىل قوله إليه قربفاأل

مهنبسحت ةفَازبِم نذَابِ مالْع ملَهو ذَابع يميف بالغ من أول ومعاوية ])١٨٨/عمران آل[ )١٨٨( أَل 
 التأسي ذات الكبرية الصحبة أصحاب ولعن قتل بينما اقتداء، وال تأسي غري على سريةالي الصحبة

 !مقلوبة كلها الدنيا هكذا !واالقتداء
 
 

  ):٣( ملحق 

 :الصحابة مفهوم يف املذهبني أقوال تفصيل

 :وأبرز القائلني به) مذهب املالزمة( يف املذهب األول 

واللقيا فهم مجهور علماء املسلمني املتقدمني من حمدثني وفقهاء  أما املذهب األول الذي ال يكتفي بالرؤية
على حد سواء، ويتميز هذا املذهب بوجود صحابة أُثرت عنهم أقوال تفيد إخراج بعض من رأى النيب 

 .من الصحبة كما سيأيت" صلى اهللا عليه وآله وسلم"



 
 
 

٢٤٦ 

 

اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأم ومن أبرز الذاهبني إىل هذا املذهب من الصحابة والعلماء عمر بن 
املؤمنني عائشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا واألسود بن يزيد النخعي وسعيد بن املسيب ومعاوية 

) يف قول(والبخاري ) يف قول(بن قرة وشعبة بن احلجاج وعاصم األحول والواقدي وأمحد بن حنبل 
والعجلي وأبو داود واخلطيب البغدادي وابن عبد  ومسلم وابن مندة وحيىي بن معني وأبو حامت وأبو زرعة

الرب والبغوي وابن اجلوزي والباقالين واملاوردي وأبو املظفر السمعاين واملازري والعالئي وابن امللقن وابن 
 .عماد احلنبلي وغريهم

يعتمدون على  الشرع والعرف يف إثبات ) وهو مذهب األصوليني يف اجلملة(وأصحاب هذا املذهب 
وليس مجيع –بة اليت تقتضي عندهم طول املالزمة مع حسن االتباع وصالح السرية يف اجلملة الصح

مع اضطراب عند بعض املتأخرين من هؤالء، لكن هذا من  -هؤالء العلماء يشترطون هذه الشروط
 .حيث اجلملة

ا ؛ وألن بعض اليت تدل على عدم اكتفائهم بالرؤية واللقي) علماء هذا املذهب(وهذه أقوال العلماء  
(الناس قد يتوهم عنهم خالف ما قلناه من النقل العام فإننا نذكر هنا مناذج من أقواهلم
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مما له داللة  )٢٥٦
 :على ما سبق ذكره

  ):هـ٩٢ حنو ت( مالك بن أنس  الصحايب .١

 صلى" اهللا رسول أصحاب من بقي هل :سؤال على جواباً – قال  ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب خادم

 سنده ،)260F٢٥٧( )فال صحبه من فأما رأوه قد األعراب من ناس بقي( :-غريك؟ أحد "وسلم وآله عليه اهللا

  .حسن

 أوقات يذكر أن يستطيع ال أنه حىت  األموية السلطة أمام ضعيفاً أمره أول يف وكان صحايب مالك بن وأنس

 واملتحمسني للمقلدين وليست لمالع طلبة من للخاصة وهذه الضيب، نعامة بن يزيد قصة يف كما ( !الصالة

 شهادات له كانت األمر آخر يف لكنه )الصالة مواقيت يف البخاري لصحيح رجب ابن شرح وانظر جبهل،

 إال إله ال إال اهللا رسول عهد على كان شيئاً أعرف ال ( حقهم يف قال أنه حىت وظلمهم أمية بين سوء يف هللا

                                                           
 .أقوال بعضهم كعمر وعلي وعائشة رضي اهللا عنهم ستأيت يف أثناء استعراض النصوص من اآلثار الصحابية )٢٥٦(
لكمال وكذلك ابن عساكر يف تاريخ دمشق ، ذكر هذا القول باإلسناد اإلمام املزي يف ترمجة أنس يف ذيب ا)٤٨٩مقدمة ابن الصالح ص( )٢٥٧(
)١٥/٣٧٩.( 



 
 
 

٢٤٧ 

 

 أصحاب من وهو كثرياً، غريوها قد أمية بنو كان الصالة حىت بأنه وشهد )البخاري صحيح يف كمل – اهللا

 الغزوات، يف مشاركة عنه يؤثر ومل )ص( النيب هجرة أيام صغرياً كان أنه مع املالزمة لطول الشرعية الصحبة

 وكثرة عمره لطول للدراسة جيد منوذج وأنس مالزمته، وأكثر عنه وأخذ )ص( للنيب خادماً كان لكنه

 قصة يف يتهمه وبعضهم إجياباً، أو سلباً عليه أثرت اليت األحداث من كثرياً ومعاصرته أخباره ووفرة أحاديثه

 كان فقد أمره أول يف فيكون هذا ثبت وإن احلال، حبقيقة أعلم فاهللا أمية، لبين وضعه بأنه العرنيني حديث

 مل ولو دينه، يف الضرر أحلقه الإ صاحبه يدع ال ظلموا الذين إىل فالركون له، اهللا وغفر وخيالطهم هلم يعمل
 إال الغالة افتنت وهل وفتنة، ضرراً بذلك لكفى .. فالن هلم عمل قد : يقال أن إال فتنة من الركون يف يكن

 .االحتجاجات؟ هذه مبثل

 ):هـ٨٧ت( اهللا عبد بن جابر الصحايب .٢

 يقول رجالً مسعت :قال جرهد بن الرمحن عبد بن عمر عن )٢٣/١٦٩( املسند يف أمحد اإلمام أخرجه فيما

 بن أنس معي بقي :قال وسلم؟ عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من معك بقي من :اهللا عبد بن جلابر

 مسعت فإين ذلك تقل ال :جابر فقال هجرته عن ارتد فقد سلمة أما :رجل فقال .األكوع بن وسلمة مالك

 :قالوا ).أسلم يا أبدو( :- سلمة منها اليت سلمأ قبيلة يقصد – ألسلم يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 على التعليق وسيأيت ،)كنتم حيث مهاجرون إنكم( :فقال هجرتنا بعد نرتد أن خناف وإنا اهللا رسول يا

 .الشرعية الصحبة بيان يف الصحابية اآلثار على الكالم عند القولني هذين

 كثرياً أذى أمية بين من لقي وقد وحمدثيهم موعلمائه الصحابة صاحلي من األنصاري اهللا عبد بن وجابر

 سعد بن سهل مع احلجاج فعل وكذا )احلجاج عتيق ( عبارة بالرصاص عنقه يف ختم احلجاج أن حىت

 )الذهيب ذكر كما ( منهم الناس يسمع ولئال إذالهلم بذلك يريد مالك بن وأنس اخلدري سعيد وأيب
 فهم وأبنائهم، الطلقاء عن املدافعون هؤالء يعرفها وال يتذكرها ال البشعة الطريقة فهذه ولذلك

 !.والرضوان بدر أهل عن للدفاع فارغني وليسوا  وابنه وزياد وابنه معاوية عن بالدفاع منشغلون

 ):هـ٩٢ت( املسيب بن سعيد اإلمام .٣



 
 
 

٢٤٨ 

 

 زاوغ سنتني أو سنة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول مع أقام من إال نعدهم ال الصحابة( :قال

 .)261F٢٥٨()غزوتني أو غزوة

شرفاً " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ووجهه أن لصحبته : (قال السيوطي يف تعليل تعريف ابن املسيب
عظيماً فال تنال إال باجتماع طويل يظهر فيها اخللق املطبوع عليه الشخص، كالغزو املشتمل على السفر 

 .)262F٢٥٩()األربعة اليت خيتلف ا املزاجالذي هو قطعة من العذاب، والسنة املشتملة على الفصول 

وسعيد بن املسيب من كبار التابعني، ولبعض الشيعة طعن فيه ال يلتئم، وهو من كبار رواة فضائل علي 
( بن أيب طالب، وكان صهر أيب هريرة، وكان يذم معاوية ويصفه بالسوء، وأما السيوطي فمتأخر 

فنون، وهو جامع أكثر منه حمققاً ويتساهل يف من أغزر الفقهاء يف التأليف يف معظم ال) هـ٩١١
 . التصحيح، وقد حفظ لنا كثرياً من التراث احلديثي واللغوي والفقهي

  ):هـ١١٣ت( املزين قرة بن معاوية .٤

 .له واستغفر رأسه فمسح صغري غالم وهو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب إىل أيب جاء :قال

  صحبة؟ له :فقلنا :شعبة قال

(وصر حلب قد عهده على كان ولكنه ،ال :قال
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٢٦٠(.  

 .اجلملة يف معتدل بصري مزين قرة بن ومعاوية

 ):هـ١٤٠ حنو ت( )اجلماعة رجال من ثقة( األحول عاصم .٥

                                                           
 الصالح ابن ومقدمة املسيب بن سعيد جده عن أبيه عن املسيب بن سعيد بن حممد بن طلحة عن الواقدي طريق من ٩٩ص للخطيب الرواية علم يف الكفاية )٢٥٨(

 أهل وبعض واألصوليون السعد، اهللا عبد الشيخ ذكر كما ضعيف ملسيبا بن سعيد إىل اإلسناد لكن الشرعية، الصحبة مع -كبري حد إىل– يتفق وهذا ،٤٨٧ص

 خالف وفيه الواقدي فيه وإمنا متهم، اإلسناد يف فليس منها، وهذه شديداً، ضعفها يكن ومل قرائن ملتوا كان إذا باألسانيد االحتجاج يف يتساحمون احلديث

 مكثر، والواقدي املعروفني، غري الواقدي شيوخ من وهو الواقدي عنه أكثر حممد بن طلحة وشيخه )خاص حبث فيه عندي (  اجلملة يف ثقة أنه والصواب

 فيما ضاعت وعلله ورجاله احلديث علم يف مؤلفاته لكن والتعديل اجلرح علماء من والواقدي منه، توثيق دليل عنه الواقدي وإكثار الرجال، يف يغربون واملكثرون

 . فثقات اإلسناد رجال بقية وأما مؤلفاته، من ضاع
 ).  ٢/٢١١(انظر تدريب الراوي  )٢٥٩(
أخربنا احلسن بن علي التميمي أنا أمحد بن جعفر بن محدان ثنا عبداهللا بن أمحد ثنا أيب ثنا حجاج بن : قال). ١٠٩(الكفاية للخطيب البغدادي ص  )٢٦٠(

 ...حممد عن شعبة عن أيب إياس بن معاوية بن قرة قال



 
 
 

٢٤٩ 

 

 )264F٢٦١()صحبة له تكن مل أنه غري "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول سرجس بن اهللا عبد رأى قد( :قال

 أو خاصة صحبة له تكن ومل ".وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من صحبة نفي يف واضحة العبارة هنا

 التيمي وسليمان السختياين وأيوب عبيد بن ويونس هو وكان القدمية السلفية من األحول وعاصم شرعية،

  النصب على القائمة البصرية املدرسة أنشئوا من وهم البصرة، متعصبة كبار من زريع بن ويزيد عون وابن

 هلم هلم،وكان خضعوا حىت )الواسطي ( وشعبة )الكويف( الثوري سفيان هددوا من وهم الكوفة، رضةملعا

 بني مجع من هي البصرية املدرسة هذه وكانت  البغدادية، املدرسة أساتذة هم بل بغداد، مدرسة على أثرهم

 يف ( فيها وللتوسع العلم، طلبة خلواص الطريق على فائدة وهذه عامر، بن اهللا عبد أيام من والنصب السلفية
 بعد، فيما السلفية املدرسة أساس هي املدرسة هذه أن فيها وجدت )يكتمل مل – البلدانية املدارس : كتايب

 .والعقائد والتعديل واجلرح احلديث مستوى على

 ):هـ١٦٠ ت(  احلجاج بن شعبة اإلمام .٦

 فشعبة )265F٢٦٢()صحبة له قلت شئت وإن "وسلم هوآل عليه اهللا صلى" النيب أتى سفيان بن جندب كان( :قال 

 اجلرح أهل إمام هو وشعبة ذلك، يف اخليار لك وجيعل وسلم عليه اهللا صلى النيب أتى من بصحبة جيزم ال

 بن قيس بن قيس بن القاسم بن الغفار عبد ومعاصره شيخه وإمنا املنهج، هذا خمترع ليس لكنه( والتعديل

 ).والتعديل اجلرح مسرية يف يدقق مل يعرفه ال ومن اإلمام، هلذا مفردة ترمجة ويل األنصاري، قهد

  ):هـ٢٠٧ت(عمر بن حممد : الواقدي .٧

 ،)عاقالً بالغاً مسلماً "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من( الصحايب أن العلم أهل عن الواقدي حكى
 صدقه، والراجح فيه خمتلف وهو غازي،امل يف إمام والواقدي واللقاء، الرؤية جمرد على زائد شرط والبلوغ

 .احلديث أهل من عشرة حنو وثقه وقد احلديث، أهل على اإلغراب يكثر وكان جهلوا ما أعداء الناس وإمنا

 ):هـ٢٣٢ت( معني بن حيىي .٨

 الطبقة كبار من معني بن وحيىي ،)266F٢٦٣()صحبة له تذكر وال رؤية له( باحلبشة املولود حاطب بن حممد يف قال

 وأمحد، املديين ابن زميليه من الفن هذا يف أبرز وكان كأمحد، بغدادي وهو والتعديل، اجلرح أهل من ةالثالث

                                                           
 ..اخلطيب أيضاً من طريق أمحد بن حنبل ثنا بكر بن عيسى ثنا ثابت عن عاصم األحولذكره  ٩٨الكفاية ص )٢٦١(
 .٩٨الكفاية ص )٢٦٢(
 .٢٧٩التقييد واإليضاح للعراقي ص )٢٦٣(



 
 
 

٢٥٠ 

 

 يف وبالغ فتغري ونصره املتوكل أتى حىت والعلل والعلم الورع يف عجباً وكان فوقهما جاللة له أمحد لكن
 على الثناء على آخرون وبقي ه،آرائ آخر على احلنابلة فكان األمور من كثري يف مواقفه فتبدلت اخلصومة

 من شيء فيه أن إال أكمل، والعائالت بالعلل فعلمه املديين ابن وأما فيه، الناس افترق هنا ومن األوىل، سريته

  .البخاري تلميذه على كبري أثر له وكان خفي وتعصبه بصري هو مث عيينة، بن سفيان شيخه

 ):هـ٢٤١ت( حنبل بن أمحد اإلمام  .٩

 خملد بن مسلمة عن قوله الشرعية الصحبة يف الصحبة حصره تؤيد اليت الروايات ومن عنه روايةال اختلفت

 وآله عليه اهللا صلى" النيب قدم حني ولدت( :قوله نفسه مسلمة عن روى أنه مع )صحبة ملسلمة ليست(

 نفي على تعليقاً رحج ابن قال ،)سنني عشر ابن وأنا "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وقبض املدينة "وسلم

 ).اخلاصة الصحبة أراد فلعله( :خملد بن مسلمة لصحبة أمحد

 أرادها اليت اخلصوصية هذه حد يف االختالف مع الشرعية، للصحبة مرادف مصطلح اخلاصة الصحبة :أقول

 بيعة ألهل ليست صحبة خصوصية هلم بدر فأهل فمحدد، الشرعي أما نسيب اخلاص أن يف ويفترقان أمحد،

 املرتبة اختلفت وإن الشرعية حيث من واحدة مبنـزلة وهؤالء هلؤالء الشرعية الصحبة لكن ضوانالر

  .والفضل

 ):هـ٢٥٦ت( الصحيح صاحب البخاري اإلمام .١٠

 وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول هجرة تاريخ من املختصر كتاب( :٦٨ص األوسط التاريخ مقدمة يف قال

 ).اخل…بعدهم ومن بإحسان هلم التابعني قاتوطب واألنصار واملهاجرين "وسلم

 الشرعية، الناحية من وهذا )بإحسان تابعني( واألنصار املهاجرين سوى من على يطلق فالبخاري :أقول

 يسري احنراف وفيه احلديث أهل كبري والبخاري سيأيت، احملدثني مصطلح مع يتفق تعريف نفسه وللبخاري

 علمه رغم واضح فيهما وهواه الصغري وتارخيه لصحيحه قراءة ويل( أمية لبين واضح وميل البيت أهل عن

 والكرابيسي كالب ابن وتابع احلنبلية اللفظ مسألة من وحترر والنصب، للتجسيم مييل أنه إال ومكانته،

 والذهلي زرعة وأيب خامت أيب عند احلديث متروك وهو وبدعوه، احلديث أهل فهجره وغريهم واحلزامي

 بعضهم يبدع بل واحد، مذهب على ليسوا احلديث فأهل حامت، أيب البن والتعديل اجلرح يف ترمجته يف كما

 ومل الرابع القرن إىل حديثه وترك البخاري تبديع على احلديث أهل أكثر وكان بعضاً، بعضهم ويضلل بعضاَ



 
 
 

٢٥١ 

 

 وكتاب  لترمذي،ا أمثال احلديث أهل من قالئل إال اللفظ مسألة بعد الثالث القرن من وينصره عنه يكثر

 تارخيه أن كما اليوم، إىل ذلك يعرفون ال لكنهم احلنابلة، غالة على رد هو العباد أفعال خلق :البخاري

 التجسيم فيه -الصحيح ضمن – له التوحيد وكتاب بالنصب، تأثره على دليل )األوسط أو ( الصغري

 أحاديث من ذلك وغري داره يف عليه يدخل الشفاعة يف )ص( النيب وأن اآلخرة يف دار له اهللا وأن والتشبيه

 . )والتجسيم التشبيه

 ):هـ٢٦١ت( مسلم اإلمام .١١

 من )وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول عن رووا من تسمية ذكر( ):١/١٤١( الطبقات كتابه يف قال

 ..).دار نأي أو سن لصغر يصحبه ومل رآه ممن عنه رووا ومن صحبوه الذين الرجال

 مسمى من ولقيه )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب رأى من بعض إخراج يف واضح مسلم هجمن :أقول

 كما احلديث ألفاظ يغري ال فمسلم البخاري، وشيخه زميله من النقل يف أمانة أكثر مسلم واإلمام الصحبة،

 وال منقوال يف تثق الذين الستة الكتب أصحاب ثالث وهو ينقله، فيمت ثقة وهو البخاري، يفعل

267Fداود وأيب البخاري بعكس والنسائي، الترمذي ومثله املتون وال األسانيد يف يتصرفون

 متام على فليسا ٢٦٤

                                                           
ة اخللفاء قبله الأما البخاري فتعصبه واضح ويكفي أنه يف تارخيه الصغري أنه ال يعترف خبالفة علي تقريباً ومل يذكر والته على الكوفة مع تعمد يف سرد و ٢٦٤

 أو إمهاهلم، وبعده،  كما أنه يتعمد الرواية عمن ال يثبت خالفة علي كزياد بن عالقة ونافع موىل ابن عمر، مع تضعيف بعض الصحابة الذين ناصروا علياً
ان فيه جمموعة أهواء أخفاها بذكائه وعلمه، لكنها تفيد أنه ك  -على مكانته الكبرية –واملبالغة يف توثيق الطلقاء الذين قاتلوه والثناء عليهم، وقصة البخاري 

تقتله الفئة ( باالستقراء تظهر جلية، وأما أبو داود فكذلك من حيث إخفاء فضائل علي، فكان الوحيد من أهل الكتب الستة الذي مل يذكر حديث عمار 
بن بشري يف فضل علي وفاطمة وأما أحب إىل رسول اهللا من أيب بكر  إضافة إىل بتره بعض األحاديث اليت ال تتفق مع مذهبه مثل حديث النعمان) الباغية

ق عنِ حدثَنا يحيى بن معنيٍ حدثَنا حجاج بن محمد حدثَنا يونس بن أَبِى إِسحاق عن أَبِى إِسحا):  ٣٣٨ص /  ١٤ج ( -سنن أىب داود (وعائشة ففي 
 فَسمع صوت عائشةَ عاليا فَلَما دخلَ تناولَها -صلى اهللا عليه وسلم-حريث عنِ النعمان بنِ بشريٍ قَالَ استأْذَنَ أَبو بكْرٍ رحمةُ اللَّه علَيه علَى النبِى  الْعيزارِ بنِ

 كتوص نيفَعرت اكقَالَ الَ أَرا وهملْطيل ولِ اللَّهسلَى رصلى اهللا عليه وسلم-ع-  بِىلَ النعاحلديث بينما احلديث فيه زيادة يف ) .. صلى اهللا عليه وسلم-فَج
 )٢٧٥ص /  ٤ج ( -فضل علي وفاطمة باإلسناد نفسه عند شيخه أمحد بن حنبل وغريه، ففي مسند أمحد بن حنبل 

استأذن أبو بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ا يونس ثنا العيزار بن حريث قال قال النعمان بن بشري قال حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثن
فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت  فسمع صوت عائشة عاليا وهى تقول واهللا لقد عرفت ان عليا أحب إليك من أيب ومىن مرتني أو ثالثا

 -ففي السنن الكربى للنسائي ( احلديث، وهو عند النسائي باإلسناد نفسه غري مبتور .. ترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمفالنة اال أمسعك 
 أخربين عبدة بن عبد الرحيم قال أخربنا عمرو بن حممد قال أخربنا يونس بن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشري) : ١٣٩ص /  ٥ج (

فأهوى إليها أبو بكر  وهي تقول واهللا لقد علمت أن عليا أحب إليك من أيبقال استأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا 
ريهم، وكان أبو داود هو وقد رواه الطحاوي والبزار والطرباين وغ..) ليلطمها وقال يا ابنة فالنة أراك ترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه أبو داود غري ذكر حمبة ) : ٢٤ص /  ٩ج ( -جممع الزوائد ومنبع الفوائد (الوحيد الذي مل حيتمل ذكر فضيلة علي هنا، ولذلك قال اهليثمي يف امع 



 
 
 

٢٥٢ 

 

 وال املاضي يف ال احلديث أهل أكثر يعرفه ال التفصيل وهذا -ماجه ابن أدرس ومل – املتون نقل يف الثقة

 كتم على ومتواطئون وخائفون نمقلدو أكثرهم ألن !وترقب خوف على بعضهم بذلك يهمس وإمنا اليوم،

 ينطقها، أن قبل قربه يف معه ودخلت كتمها فائدة أحدهم وجد وإن املذهب، مسعة على واحملافظة العلم

 ).للعلم كتمان وهذا

 

 ):هـ٢٧٥ ت( الرازي حامت أبو .١٢

 .)268F٢٦٥()صحبة له ليست عليهما اهللا رضوان طالب أيب بن علي بن حسني( :قال

 أن مع الصحابة من علي بن احلسني خيرج  والسلفي احلديثي البيت داخل من وهو حامت أبو هو ها :أقول

 يريد أنه حامت بأيب الظن جسن لكن ،)ص( بالنيب التصاقاً الناس أكثر ومن اجلنة أهل شباب سيد احلسني

 كثري من أفضل بعدهم من بعض يكون أن من مينع ال وهذا -واجلهاد للنصرة املقتضية الشرعية الصحبة

 به خيرج خاصاً اصطالحاً يكون هذا وعلى !فقط رواية عنه أثرت من هنا بالصحايب يريد أنه أو  -منهم

 )!جمهول أعرايب : عنهم يقول كان إذ بدر، أهل بعض مع فعله ما وهذا ( الصحبة من بدر أصحاب بعض

 يهملون قد فقط ديثاحل رووا الذين الصحابة أمساء يسردون الذين احلديث أهل بعض عمل عليه يدل وهذا

 عليه الذي االصطالح ذلك غري اصطالح وهذا اخلاص، اصطالحهم وهلم اإلسالم، إىل وسابقني بدريني

 ال هذا وعلى عنهم، الرواية ثبوت عن النظر بغض الفضل الصحبة على يرتبون الذين بعد، فيما السلفية غالة
 الصحبة يف ندخل أن جيوز ال كما صحابة، ليسوا احلديث أهل أمهلهم الذين الصحابة أن نزعم أن جيوز

 الصحبة أصحاب من يكن مل إن )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب عن الرواة يف أدخلوه من كل الشرعية

 .ذلك وحنو واإلنفاق واجلهاد والنصرة اهلجرة من الفضل ذات

 هذا ومع تابعي بأنه  نهم وقرب )ص( بالنيب والتصاق ولقاء رؤية له من بعض على حكم قد حامت فأبو إذن

 له حصلت ملن الصحبة يثبتون احلديث أهل أن يرى من على رد فيه وهذا  املتحمسون، هؤالء عليه يشنع مل
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٢٦٦(. 

                                                                                                                                                                                                 
الباحثون ويكتموا وال يعودون ألسباب هذا وكذا قال ابن األثري يف جامع األصول، فهذا مثال واحد من عشرات األمثلة يراها )! رضي اهللا عنهعلي 

 .اإلخفاء حىت لو تكرر كثرياً بينما إن ظفروا بلفظة ناقصة ممن يبغضونه مألوا ا الدنيا
 ).٣٩٨ص(جامع التحصيل للعالئي  )٢٦٥(



 
 
 

٢٥٣ 

 

 باللفظ، لقوله وضعفه البخاري هجر ممن وهو السلفية، غالة من كان وفضله علمه رغم الرازي حامت وأبو

 يف السلفية غالة من فهو )االعتقاد أصول شرح ( يف الاللكائي عنه نقلها اليت  العقيدة تلك عنه صحت وإذا
 . الثالثة طبقتها

 :الثقات صاحب )هـ٢٦١ت( العجلي .١٣

 أصحاب من الصحابة بعض التابعني يف أورد ولذلك ، املالزمة طول مع الصحبة يف البلوغ يشترط كان

 وأبو لبيد بن وحممود املخزومي هبرية بن عدةوج السعدي قدامة بن كجارية الشرعية ال العامة الصحبة

 ( سلمة أم بنت وزينب سالم بن اهللا عبد بن ويوسف ربيعة أيب بن عياش بن اهللا وعبد واثلة بن عامر الطفيل
 يقول كان لكنه واللقيا، والسماع والرواية الرؤية حيث من باتفاق صحابة وهم وغريهم )اهللا رسول ربيبة

 عنه قال قيس، بن مالك صرمة أبو وهو البدريني أحد يف هذا قال بل ذلك، وحنو )ةثق تابعي ( منهم كل يف

 .بالليل إال يفتحوا ال فأعينهم !بالرفض العجلي الموا الطلقاء من صرمة أبو كان ولو )!ثقة تابعي (

 .الثقات كتاب إال له يعرف وال مقل وهو ليبيا سكن بصري والعجلي

 ).هـ٢٦٢ت( الرازي زرعة أبو .١٤

  ):هـ٢٧٥ ت( السجستاين داود وأبو .١٥

 النيب وأدرك كبرياً كان شهاب بن طارق أن مع )270F٢٦٧()صحبة له وليست رؤية له( شهاب بن طارق يف قاال

271Fبكر أيب عهد يف وغزا رجالً )وسلم وآله عليه اهللا صلى(

٢٦٨. 

                                                                                                                                                                                                 
جامع  -يوسف بن عبد اهللا بن سالموكذا قال يف  -٣٣٨جامع التحصيل ص -)له رؤية وليست له صحبة(قال أبو حامت أيضاً عن حممود بن الربيع  )٢٦٦(

، وهذا يؤكد أن أبا حامت ال يكتفي ٢٧٩التقييد واإليضاح ص -)كان صغرياً له رؤية وليس له صحبة(وقال عن عبد الرمحن بن عثمان  -٣٧٦التحصيل 
 .مبجرد الرؤية أو الصحبة اليسرية وإن مل نعرف له حداً حيد به الصحبة

 .٢٧٩يد واإليضاح للعرايف ص، والتقي٢٤٣جامع التحصيل ص )٢٦٧(
وذهب بعض االصوليني إىل أنه ال يكفى يف كونه صحابيا جمرد الرؤية بل ال يكون صحابيا إال ) : ٩٨ص /  ١ج ( -قال حمقق معرفة الثقات للعجلي   ٢٦٨

من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو كان بالغا إن طالت صحبته اللنىب صلى اهللا عليه وسلم، وكثرت جمالسته على طريق التبع إو االخذ منه، وهذا يعىن أن 
وصنيع أىب زرعة الرازي، وأىب داد يشعر باملشى على هذا املذهب، فاما قاال يف طارق بن : ومل يسمع منه ال يعترب صحابيا عند هؤالء، قال السخاوى

لعجلى أنه أيضا على هذا املذهب، فانه قال يف ترمجة طارق بن شهاب ويبدو من صنيع االمام ا): حمقق الكتاب( قلت ".له رؤية وليست له صحبة : " شهاب
قلت / وطارق هذا رآه صلى اهللا عليه سومل وهو رجل، ولكنه مل يسمع منه اهـ  "  من أصحاب عبد اهللا، وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم : " االمحسي

عامر بن واثلة أبو الطفيل مكي ثقة نزل الكوفة مع علي ) : ١٥ص /  ٢ج ( -فة الثقات معر: (ومسع منه فقال ) ص(ولكنه قال هذا يف من شهد مع النيب 
 .اهـ وهو آخر الصحابة موتاً) وكان من كبار التابعني وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع من عبد اهللا يعىن بن مسعود



 
 
 

٢٥٤ 

 

 متشدد رأي على الذهليو هو وكان -ومسلم البخاري طبقة من وهو  – السلفية غالة من أيضاً زرعة وأبو

 لقوله وهجره البخاري ضعف ممن وهو اخل.. القرآن وخلق والرؤية والصحابة كالصفات السلفية مسائل يف

 .فيه القول سبق فقد داود أبو وأما باللفظ،

 ):هـ٤٠٣ت( الباقالين الطيب بن حممد بكر أبو .١١

 منها، خمصوص قدر من مبشتق ليس وأنه ةالصحب من مشتق )صحايب( القول أن يف اللغة أهل بني خالف ال(

 مشتق وضارب وخماطب، مكلم القول أن كما كثرياً، أو كان قليالً غريه، صحب من كل على جار هو بل

 األمساء مجيع وكذلك كثرياً، أو كان قليالً ذلك، منه وقع من كل على والضرب واملخاطبة املكاملة من

 اسم فيوقع وساعةً، ويوماً وشهراً وسنةً ودهراً حوالً ناًفال صحبت يقال وكذلك األفعال، من املشتقة

 صلى" النيب صحب من على هذا إجراء اللغة حكم يف يوجب وذلك وكثريه، منها يقع ما بقليل املصاحبة

 عرف لألمة تقرر فقد ذلك ومع االسم، اشتقاق يف األصل هو هذا ار، من ساعة ولو "وسلم وآله عليه اهللا

 املرء لقي من على ذلك جيرون وال لقاؤه، واتصل صحبته كثرت فيمن إال التسمية هذه عملونيست ال أم يف

 إال االستعمال عرف يف االسم هذا جيري ال أن لذلك فوجب حديثاً، منه ومسع خطى معه ومشى ساعة

 منه مسع وال صحبته تطل مل وإن به، ومعمول مقبول عنه األمني الثقة خرب فإن هذا ومع حاله، هذه من على

 .)272F٢٦٩()واحداً حديثاً إال

 ولذلك واحلنابلة األشاعرة بني العالقة يف ذهبية فترة هي فترته وكانت األشاعرة، عقيدة ثبت ممن والباقالين

 حنبلية أشعرية خلطة فكانت دخل، ما التنـزيه من احلنابلة يف دخل كما دخل، ما النصب من فيه دخل

 أن بعد والشيعة املعتزلة ضد التكتل بسبب اخللطة هذه وكانت نابلة،احل من والتميميني الباقالين رأسها

  .واملعتزلة واألدباء للطالبيني وتقريبهم والتمذهب الرأي حلرية البويهيني فتح بسبب املذهبان هذان انتعش

 

 ):هـ٤٥٠ت(املاوردي . ١٢

                                                           
 .١٠٠الكفاية ص )٢٦٩(



 
 
 

٢٥٥ 

 

 .)273F٢٧٠()به الرسول صويتخص "وسلم وآله عليه اهللا صلى" بالرسول يتخصص أن فيها يشترط الصحايب( 

 

  ):هـ٤٦٣( الرب عبد ابن اإلمام .١٣

(الصحبة إثبات يف البلوغ املشترطني من كان
274F

 يف له ترجم ممن سريته ساءت من يذم كان أنه إىل إضافة ، )٢٧١
 غالم وهو رؤية له بل غلط وهو صحبة له أن بعضهم ذكر( معمر بن عبيد ترمجة يف وقال الصحابة،

 .)275F٢٧٢()صغري

 الظاملني عن منحرفني كانوا الذين القالئل السنة أهل من وكان عصره، يف السنة أهل إمام هو الرب عبد وابن

 النوع هذا طبيعة ومن ،)وابنيهما وفاطمة علي ( كاألربعة الصحابة من البيت ألهل احملبني ومن أمية، بين من

 والطربي النسائي السنة هلأ من املنهج هذا على وسبقه السنة أهل داخل قالئل يكونوا أن السنة أهل من

 أهل من الكوفة علماء وأغلب حي بن صاحل بن واحلسن العبسي موسى بن اهللا عبيد وقبلهم واحلاكم

 أن إال الصنعاين، الرزاق كعبد اليمن أهل وبعض الضبعي سليمان بن كجعفر البصرة أهل وبعض احلديث

 البيت أهل عن االحنراف وفيهم وأكثر هرأش كان -العلويني من املتوجسة  - السلطة من املدعوم اخلط

 منه أكثر راوٍ فهو مثالً كمسلم املوضوع يف رأي هلم يعرف السنةال أهل من مجع وهناك خمتلفة، بنسب

 . املذهب يف متكلم

 ):هـ٥٣٦ ت( املازري .١٣

 "وسلم لهوآ عليه اهللا صلى" النيب رآه من كل )عدول الصحابة( بقولنا نعين لسنا( :الربهان شرح يف قال
 النور واتبعوا ونصروه وعزروه الزموه الذين به نعين وإمنا وانصرف لغرض به اجتمع أو عاماً زاره أو يوماً

 .)276F٢٧٣()املفلحون هم وأولئك معه أنـزل الذي

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" الزموه الذين بعدالة إال نقطع وال عدول، وغري عدول الصحابة يف( :وقال
 ).…معه أنـزل الذي لنورا واتبعوا ونصروه

                                                           
 .صحبة الشرعية املمدوحة يف الكتاب والسنةوهذا يتفق مع معاين ال). ٢١٣/٢(تدريب الراوي  )٢٧٠(
 .٢٧٩راجع التقييد واإليضاح للعراقي ص )٢٧١(
 .املرجع السابق )٢٧٢(
 . وهذا يتفق مع الصحبة الشرعية اليت سبق ذكرها يف هذا املبحث). ٢/٤٣٦(وتوضيح األفكار للصنعاين ) ٢/٢١٥(تدريب الراوي للسيوطي )٢٧٣(



 
 
 

٢٥٦ 

 

اليت هي موضوع هذا الكتاب، واملازري من علماء األندلس ) الصحبة الشرعية(وهذا أيضاً يتفق متاماً مع 
 .الكبار، وله كتب يف الفقه واملصطلح واحلديث، وأرى أنه متأثر بابن عبد الرب، ولعله أدركه

 ): هـ ٥١٦ت (البغوي  .١٤

 املهاجرين بعد جييئون الذين وهم التابعني يعين : بعدهم من جاؤوا والذين :تعاىل قوله تفسري يف قال

 .مطبوع وتفسريه ، )السنة حميي ( بـ ويلقب مشهور سين مفسر والبغوي ،)277F٢٧٤()القيامة يوم إىل واألنصار

 ):هـ٥٩٧ت( اجلوزي ابن .١٥

 :قسمني إىل تنقسم املتعارف يف فهي أطلقت إذا الصحبة أن الباب هذا يف اخلطاب فصل( :قال

 ملن خادمه :يقال كما فالن، صاحب هذا :فيقال الصحبة كثري خمالصاً معاشراً الصاحب يكون أن :أحدمها

 !!ساعة أو يوماً خدمه ملن ال خدمته تكررت

 يشتهر مل وإن حقه يف موجودة الصحبة فحقيقة ساعة، ولو مماشاه أو جمالسة يف صاحباً يكون أن :الثاين

 .)()278F٢٧٥ا

 .اللغوي املعىن هو الثاين والقسم العريف املعىن هو األول مفالقس :أقول

  معاوية، بن يزيد ذم يف كتاب وله التاريخ يف معتدل أيضاً وهو والتشبيه التجسيم من ختلص اجلوزي وابن

 ذم يف كتابه وكان للمذهب، نقد له حنبلي أول ألنه املتشدد السلفي التيار عند مرضي غري اجلوزي وابن

 غالة عند اجلوزي البن تغتفر ال اليت الذنوب من معاوية بن يزيد لعن جواز يف اآلخر كتابه كذاو التشبيه

 أن املعاصرين بعض حاول مث منه سرقاته رغم تيمية ابن قناته من وغمز احلنابلة بعض ضلله فلذلك احلنابلة،

 شيء فيه بقي قد أنه إال بللمذه نقده رغم اجلوزي وابن !تطبع مل أا إال جامعية رسالة يف كفره يثبت

 خبلقه، اهللا وتشبيه معاوية بن ليزيد ذمه له يشكر أنه إال أحد، منه ينجو يكاد ال الذي للمذهب التعصب

 وابن مفلح وابن رجب ابن مث عقيل وابن اجلوزي ابن ويعد  !بعده وال قبله ال  حنبلي يف جتتمعا مل فهاتان

 عرب احلنابلة صفوة املعاصرين من باز ابن العزيز عبد مث الوهاب دعب بن حممد الشيخ بن اهللا عبد مث قدامة

 كان تعصباً وأكثرهم احلنابلة أسوأ بينما نسبية، هنا واملسائل املتوكل، جميء قبل أمحد وكذا العصور،

                                                           
 .تفسري البغوي، سورة احلشر )٢٧٤(
 .حتقيق علي حسن عبد احلميد ٤٩٥نقالً عن أمحد شاكر، الباعث احلثيث ص )٢٧٥(



 
 
 

٢٥٧ 

 

 ايلالتح يف هؤالء على زاد تيمية ابن أن إال  أيضاً، العصور عرب الفقي وحامد تيمية وابن والرباري املروذي

 رعايتها، حق يرعوا الذين العلم طلبة خلاصة الشذرات وهذه لذلك، احلاجة عند النقول يف والكذب

 فليفعل يبحث أن أراد ومن أحد، ألي وليست

 ):هـ٧٢٣ت( امللقن ابن  .١٦

 مسلم كل" أن احلديث أهل طريقة من فاملعروف( :قال مث )٢/٤٩٠( املقنع كتابه يف الصالح ابن قول نقل 

 على جمالسته طالت من" أنه األصوليني وطريقة "!يصحبه مل وإن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى

 ").عنه واألخذ له التبع طريق

 .والرؤية الصحبة بني فرق هكذا :أقول

(الذهب شذرات يف  هذا حنو ذهب : )هـ١٠٨٩ت( احلنبلي العماد ابن.١٧
279F

 من احلنبلي العماد وابن ،)٢٧٦

 وتنكر، منه تعرف )ذهب من أخبار يف الذهب شذرات ( وكتابه  مؤرخيهم، كبار ومن احلنابلة منصفي

  !الصحابة حب ميزان معاوية جيعل لكنه الفضل أهل يف جيد كالم له والفاجر، الرب على يثين فهو

 ):هـ١٣٠٤ت( اللكنوي .١٨

 األصوليني مجهور إليه ذهب فالذي ال؟ أم االسة طول صحابياً كونه يف يشترط الصحايب أن يف اختلفوا(

 يصحب من إال العرف أهل منه يفهم ال الصحايب فإن بالعرف، وأيدوه اشتراطه، إىل احملدثني من ومجع

 من ومنهم !!مكاملة وال مماشاة وال جمالسة معها تقع مل وإن مثال، حلظة رؤية له من ال ا، معتداً صحبة

 احملدثني من مجع ومذهب .غزوتني أو غزوة "وسلم وآله يهعل اهللا صلى" النيب مع يغزو أن ذلك مع اشترط

 مؤيد وهو الرؤية جمرد صحابياً كونه يف يكتفون أم وغريهم البخاري وتلميذه املديين بن وعلي كأمحد

 الذي هو املذهب وهذا كثرياً أو كان قليالً غريه صحب من على جار لغة فالصحايب اللغة، أهل باستعمال

 ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عن روايته صحابياً كونه يف اشترط من ومنهم .تأخرينامل أكثر عليه عول
 .)280F٢٧٧()٠٠٠ وغريه احلاجب ابن حكاه

                                                           
 .٢٩٧صحابة رسول اهللا للكبيسي، ص )٢٧٦(
 .٤٩٦ظفر األماين للكنوي ص )٢٧٧(



 
 
 

٢٥٨ 

 

 أبو الفتاح عبد للمرحوم وكان والفقه، املصطلح يف مشاركة وله املذهب، حنفي وهو  هندي عامل واللكنوي

 .األماين وظفر والتكميل كالرفع تراثه، إخراج يف الفضل غدة

 ):معاصر( األشقر سليمان بن حممد الدكتور .١٩

 كل عدهم من احلديث، مصطلح وأهل احملدثون يقرره ما أستشكل والدراسة الطلب أيام منذ أزل مل( : قال

  .عدول الصحابة كل بأن القول مع هذا صحابياً، "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى من

 وقد منافق، احلقيقة يف وهو ظاهراً مؤمن هو من "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأوا الذين بني كان فقد

 حنن تعلمهم ال النفاق على مردوا املدينة أهل ومن منافقون األعراب من حولكم وممن :تعاىل اهللا قال

 عن أقوام ليذادن( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب قول الصحيحة األحاديث يف ثبت وقد نعلمهم

 ملن سحقاً سحقاً :فأقول .بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك فيقال أصحايب، أصحايب رب يا فأقول وضيح

 عن الردة من متنعهم مل "وسلم وآله عليه اهللا صلى" له وحنوهم األعراب بعض رؤية كانت وإذا )بعدي غري

 رؤيته بركة أن شك وال !؟"وسلم وآله عليه اهللا صلى" عليه الكذب من متنع أا يقال فكيف اإلسالم،

 القلوب بعض ولكن بالقلوب، يأخذ باهر نوره وأن عظيمة، معه واالجتماع "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 .صحبة وطول تكرار بعد إال فيها يؤثر ال أو شيء، فيها يؤثر ال الصخر من أشد

 املسألة، يف العلم أهل بمذاه من فيها ذكر وما الرسالة، هذه على اإلطالع بعد هللا واحلمد األمر تبني مث

 من كل هو الصحايب إن قوهلم وهو وغريه حجر كابن احملدثني من املتأخرون عليه درج ما خبالف فنأخذ

 ).ذلك على ومات للحظة، له رؤيته كانت ولو مؤمناً، "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى

 :فقال ذلك يف املذاهب استعرض مث

 له، صحبته طالت ملن إال الناس، عرف يف "فالن صاحب فالن" :يقال ال ألنه عرفاً، الصحبة طول :األول(

  .به واختص

 "االستيعاب" يف الرب عبد ابن قال وبه السمعاين، ابن عنهم نقله .األصوليني طريقة هو االشتراط وهذا
 به وقال )٤/٣١( يالعراق للحافظ املغيث فتح يف كما "العدة" يف الصباغ ابن جزم وبه والغزايل، والباقالين،

 )١/١٣٤( األصول جامع يف كما األثري، وابن واملازري، والقشريي، الطربي، وإليكا احلنفي، الصمريي



 
 
 

٢٥٩ 

 

 بن سعيد عن ونقل )٤/٣٠٣( احمليط البحر يف وكما املسألة، هذه يف يذكر كما واملعتزلة، فورك وابن

 .غزوتني أو غزوة معه غزا أو تنيسن أو سنة معه أقام من إال صحابياً يكون ال :قال أنه املسيب

 ".وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عليها كان اليت الطريقة على يكون وأن نفاق، عنه يعرف ال أن :الثاين

 ).٤/٢٩٩( احمليط حبره يف الزركشي نقله ما على القطان بن احلسني أبو الشرط ذا صرح وقد

 بعد روايته تكون أن ينفي ال الشرط وهذا اإلسالم، راجع ولو اإلسالم عن ارتد ممن يكون ال أن :الثالث

 .بطريقها عدالته وعرفت اإلسالم حسن كان إن ومقبوالً مرفوعاً، حديثه ويكون متصلة، لإلسالم مراجعته

 نبه كما احملدثني طريقة فهي األخرى أما -لألشقر الكالم الزال– األصوليني طريقة هو املختار القول وهذا

 .اهللا رمحه الصالح ابن ذلك إىل

 أما للعدالة، عندهم الصحبة الستلزام الصحبة طول اشتراط إىل األصوليون ذهب وإمنا :أيضا ويقول  

 النيب وبني الراوي بني ثبت إن اللقي أن على اصطلحوا ولذا السند، اتصال معرفة إىل فينظرون احملدثون

 هذا على الصحابة أمساء ومجعوا صحابياً، اويالر ذلك ومسوا متصل، فالسند "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 .األساس

 قصدوا فإم .عنهم اهللا رضي الصحابة أمساء مجع ممن كثري صنعه ما اخترناه الذي القول هذا على يرد ال فإذن

 عليه اهللا صلى" بالنيب التقوا أم والتاريخ والسري احلديث كتب يف أمساؤهم وردت للذين واالستيفاء االستيعاب

 عن النظر بقطع "وسلم وآله عليه اهللا صلى" بالنيب تعلق هلا اليت األخبار من شيء يف ذكر هلم أو ، "وسلم آلهو

 من هذا بل .عدلٌ صحايب فهو الكتب تلك يف يذكر من كل أن مقصودهم وليس ثبوته، عدم أو ذلك ثبوت

 يتحقق أن فعليه الكتب تلك يف ذكر ممن ألحد الصحبة يثبت أن أحد أراد إذا مث املستوعب الكامل اجلمع باب

 .بطريقته ذلك من

 إذا أي "ففتش رويت إذا مث فقمش مجعت إذا" :احملدثني قول نظريه عدل، فهو الصحبة شروط فيه حتققت من مث

 ).والتحقيق التفتيش بعد إال تالميذك من ألحد ترو ال لكن تسمع، ما كل فخذ الشيوخ عن األحاديث أخذت

 اصطالح يف الصحايب إىل األصوليني اصطالح يف الصحايب حكم فنقلوا املصنفني، بعض جاء مث( :أيضاً وقال

 والعمل واالعتقاد األخالق يف التأثري اقتضت طالت إن الصحبة فإن ذلك، يفعلوا أن هلم كان وما احملدثني،

 بأقواله قتدىوا وصرب معه وجاهد والرخاء الشدة يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب صحب من وخاصة



 
 
 

٢٦٠ 

 

 يؤثر، ال وقد يؤثر فقد الكلمة، واستماع القليل، واللقاء العابرة، الرؤية أما "وسلم وآله عليه اهللا صلى" وأفعاله

 يف اإلميان يدخل وملا فيهم تعاىل اهللا قال ممن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" وفاته بعد األعراب من كثري ارتد ولذا
 اللقاء ذلك يكون فال اإلسالم، على آخرون وثبت الردة، من االستماع، وذلك ةالرؤي تلك متنعهم مل قلوبكم

 .)281F٢٧٨()وأعلم أعلى وتعاىل تبارك واهللا .يقتضيها ال وقد يقتضيها قد بل يقيناً للعدالة مقتضياً العابر

 السلفي التيار أبتاء من نريد ما هو الطرح يف احلرية وهذه نفيس، وهو األشقر الدكتور كالم انتهى : قلت

 اهللا، دون من أرباباً والرهبان األحبار اختاذ عن اهللا ى وقد عبادته، من نوع املذهب على اجلمود ألن خاصة،

  .اهللا مراقبة وإمهال الناس مراقبة من وإياكم اهللا أعاذنا

  :٢٤٢ص النتائج يف قال ،)الصحايب خمالفة( كتابه يف )معاصر( النملة الكرمي عبد الدكتور  .٢٠

 يثبت مدة إياه متبعاً املصحوب اختصاص به واختص )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب لقي من :هو لصحايبا(

 وقد ال، أو منه تعلم ال، أو عنه روى سواًء الصحبة تلك ملقدار حتديد بال عرفاً عليه "فالن صاحب" إطالق معها

 ).ذلك يف خرىاأل للمذاهب مناقشيت بعد بالصحايب املراد يف املذهب هذا اخترت

 تعريف إىل ذهب مث مذاهب سبعة إىل الصحايب تعريف يف العلماء مذاهب قسم قد النملة الدكتور وكان

 الصحايب عرفوا ملا األصوليني مجهور ألن :بقوله املذهب هلذا اختياره سبب وعلل ذكره سبق الذي  األصوليني

 أكثر على واطلع وحضره، التنـزيل شاهد ذيال الصحايب إىل نظروا فقد ودقيقة؛ مهمة أمور إىل نظروا(

 ومقاصد التأويل عرف وبذلك اهللا، رسول يف من الشرع ومسع األحاديث أكثر وقول اآليات، نزول أسباب

  الشرع،

  بعدهم، جاء ومن التابعني كالم من أوىل كالمه يكون الذي الصحايب إىل نظروا وقد

 يف الشرع أدلة من دليالً ذلك وجعلوا وقوله وفعله بكالمه ماءالعل مجهور احتج الذي الصحايب إىل نظروا وقد
  الفرعية، األحكام وبعض األصولية، القواعد بعض إثبات

 .دقيقة نظرة األصوليني مجهور نظرة أن فتجد ال، أم صحايب هذا أن إثبات من والفائدة الغرض إىل نظروا وقد

                                                           
 .٢٠-١٧حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شرف الصحبة، للعالئي، حتقيق الدكتور حممد بن سليمان األشقر، ص: مقدمة التحقيق لكتاب )٢٧٨(



 
 
 

٢٦١ 

 

 اللغوي للوضع نظروا فهم األصوليني، وبعض احملدثني مجهور وهم األول املذهب أصحاب نظرة خبالف

 يكون لذا قصرية، أو طويلة صحبة غريه صحب من كل على ينطلق وعام شامل أنه معروف وهذا للصحايب،

 .282F٢٧٩)الراجح هو األصوليني مجهور مذهب

 :هي أدلة ثالثة لألصوليني النملة الدكتور ذكر وقد

 حيث "الكهف أصحاب" :يقال ومنه املالزم املكاثر لىع يطلق إمنا العرف يف الصاحب أن :األول الدليل(

 :قيل وهلذا غريه، دون به يتعلق وما احلديث دراسة الزموا حيث "احلديث أصحاب" :ويقال الكهف الزموا
 أعين– رآمها ملن يقال أن يصح وال "حنيفة أيب صاحبا احلسن بن وحممد يوسف أبو" و "الشافعي صاحب املزين"

 كان ولو له، صحبته طالت ملن إال "فالن صاحب فالناً إن" :يقال ال أنه فثبت صاحبا،– ةحنيف وأبا الشافعي

 إذ بعض أصحاب بعضهم الناس أكثر أن ذلك من للزم صحبة ذلك على يطلق االجتماع مع الرؤية جمرد

 !.ذلك بينهم حيصل أكثرهم

 فالنا يصحب مل فالن" :مثالً فيقال مدة طول دون غريه القى الذي عن الصحبة نفي يصح أنه :الثاين الدليل

 .احلقيقة على حمموالً يكون أن النفي يف واألصل "عامله أو رآه أو عليه وفد لكنه

 اهللا صلى( بالنيب اختص من على إال االسم هذا يطلقون ال الناس أن الواقع أن حيث الواقع من :الثالث الدليل

 الوفود من عليه ورد من :مثل منه ومسع رآه قد كان وإن به تصخي مل من على إطالقه من واملنع )وسلم وآله عليه

 صلى( بالنيب اختص من على جارياً االسم هذا يكون أن وجب :كذلك كان فإن جمراهم جيري ومن والرسل

 .ذكرناه الذي االختصاص )وسلم وآله عليه اهللا

 هم كانوا ويالزمونه حبونهيص أصحاب له كان إذا العامل أن ذلك صحة يبني -قوله يعلى أيب عن ونقل-

 )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب كذلك أصحابه، من يكون فال ويستفتيه يلقاه من البلد يف كان وإن أصحابه
 .)283F٢٨٠()مرة لقيه من دون صحبه من فأصحابه

                                                           
 .٦٩الفة الصحايب صخم )٢٧٩(
 .٥٨،٥٩خمالفة الصحايب ص )٢٨٠(



 
 
 

٢٦٢ 

 

 الصاحب فإن( قوله إىل توصل وإمنا ا، يأخذ ومل السابقة، األدلة على اجلوابات بعض النملة الدكتور ذكر وقد

 وآله عليه اهللا صلى( النيب كذلك أصحابه، يسمون عاملاً يالزمون فالذين ذلك من املكثر املالزم على يطلق

 .)284F٢٨١()مرة عليه وفد أو مرة لقيه من دون كثرية أحيان يف الزموه الذين هم أصحابه )وسلم

 وقبول سابه وفسق وفضله لصحايبا كعدالة أمور من عليه يترتب وما التعريف هذا مثرة النملة الدكتور ذكر مث

(أيضاً بعضهم عند للحديث خمالفته واعتبار العلماء بعض عند وأفعاله أقواله وحجة مراسيله
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٢٨٢(.  

 :املذهب ذا القائلني  يف استطراد

 اللقاء مبجرد يكتفي ال الذي املذهب هذا يف تصب والعلماء والتابعني الصحابة لبعض أخرى أقواالً وجدت مث

 :هم وأصحاا يةالرؤ أو

 ):هـ٣٦( سلمان الفارسي  -١

 عن غين وهو ،)ص( بالنيب اختصاص وله الكبار، الصحابة علماء من احملمدي، أو الفارسي، سلمان

 مث سنعرضه الصحبة، تعريف يف دقيق مذهب له وكان املشهور، على هـ٣٦ سنة بداية تويف التعريف،
 قيس بن األشعث جاء : قال البختري، أيب عن بإسناده تارخيه يف عساكر ابن أخرج فقد  اإلسناد، ندرس

 مث وحيياه عليه فسلما فأتياه املدائن ناحية يف خص يف عليه فدخال سلمان، على البجلي اهللا عبد بن وجرير
 ! نريد الذي ليس لعله : وقاال فارتابا  !أدري ال : قال ؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب أنت : قاال

 من صاحبه وإمنا وجالسته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت قد تريدان، الذي صاحبكما أنا : هلما فقال

 ).احلديث،  الدرداء أيب عند من وجميئهما قصتهما ذكر مث(!..اجلنة معه دخل
 :قلت

 ٤٤١ صفحة  - ٢١ جزء [    دمشق تاريخ األصل يف وإسناده البختري، أيب إرسال لوال صحيح وإسناده

 )مصنف ثقة األصبهاين هو ( نعيم أبو أنا )عساكر ابن شيوخ من ثقة( احلداد علي أبو أنبأنا  :هو ]
 هو( احلضرمي اهللا عبد بن حممد نا هـ٣٦٠ )معروف ثقة الطرباين هو( أمحد بن سليمان نا  هـ٤٣٠

 بن  لرمحنا عبد ابن هو ( معن بن عبيدة أيب بن حممد بن إبراهيم بن حيىي نا هـ٢٩٧ )مشهور ثقة مطني

                                                           
 .٦٨خمالفة الصحايب ص )٢٨١(
 .٧٦خمالفة الصحايب ص: انظر )٢٨٢(



 
 
 

٢٦٣ 

 

 بالرواية مذكور لكنه يترمجوه مل :حممد بن إبراهيم( أيب حدثين)التقريب رجال من ثقة مسعود، بن اهللا عبد

 )هـ١٤٨ مشهور ثقة( األعمش عن )هـ٢٠٥ تويف تقريب، = ثقة عبيدة أيب بن حممد( أبيه عن ) أبيه عن
 كثري )األشعث ابن ثورة يف هـ٨٣ نةس مات التابعني كبار من ثقة فريوز، بن سعيد ( البختري أيب عن

 . األشعث أو جرير عن رواه إذا إال مرسل األثر هذا فعلى ...علياً يدرك مل ...االرسال
  :التعليق

 وهو ،  أيضاً أوسعها أنه كما التعريفات، أضيق وهو الشرعية، للصحبة تعريف وأبلغ أدق من التعريف هذا

 واألشعث جرير اعتراف منها :فائدة من أكثر وفيه ، حابةالص صاحلي من املأثور التعاريف أقدم من

 :لقاال وإال الصحبة، من ألنفسهما منهما إخراج وهذا )اهللا رسول صاحب( عن وسؤاهلما اخلاصة بالصحبة
 فلم النبوة، آخر يف إال يسلما مل ألما الشرعية، الصحبة تلك من أنفسهما خيرجان فهما سلمان؟ أنت هل

 ( مذاهبهم اختالف  على )قيس بن واألشعث اهللا عبد بن وجرير سلمان ثالثة فهنا بة،الصح بتلك يعتدا
 .اللقاء وال الرؤية جمرد منها لليس خاصة صفات هلا الصحبة أن على يتفقون )أمويان ومها علوي، فسلمان

 ) :هـ٨٨تابعي من رجال اجلماعة مات سنة ( عبد اهللا بن معقل  -٢

 اهللا عبد عن الشعيب عن إمساعيل حدثنا قال وكيع حدثنا  ):٣٨٤ ص / ٧ ج( - شيبة أيب ابن مصنف ففي

 قضى قضاء من أحسن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب قضاء بعد قضاء رأيت ما : قال معقل بن

 اهـ فينا النكاح هلم حيل وال فيهم النكاح لنا حيل كما يرثوننا وال نرثهم : قال ، الكتاب أهل يف معاوية به
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٢٨٣ 
 مشهور، وتابعي اجلماعة رجال من وهو )هـ٨٨( الكويف املزين مقرن بن معقل بن اهللا عبد فهذا :التعليق

 .البدعة بقضائه إعجابه ورغم يومئذ معاوية شهرة رغم الصحابة من معاوية خيرج
 :وهو راوية أيب هريرة) هـ١١٧( األعرج  عبد الرمحن بن هرمز  -٣

  

يف ترمجة عبد ]   ٢٢٧صفحة   - ١جزء [ التحصيل    جامع نقل عنه العالئي  يف كتابه 

                                                           
ملا قضى معاوية مبا : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال ): ٦٧ص /  ١ج ( -وهو يف سنن سعيد بن منصور  ٢٨٣

 ما أحدث يف اإلسالم قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو أعجب إيل من قضاء معاوية: هللا بن معقل قضى به من ذلك فقال عبد ا
 .من طريق جمالد عن الشعيب) ١٥٣/ ٢( إنا نرثهم وال يرثونا كما أن النكاح حيل لنا فيهم وال حيل هلم فينا اهـ و عند البالذري يف أنساب األشراف 



 
 
 

٢٦٤ 

 

287Fوهو صحايب على التعريف الواسع  –الرمحن بن يزيد بن جارية 

: (  قوله يف عبد الرمحن هذا -٢٨٤
وهذا يقتضي أنه تابعي وكذلك قال ابن : قال  العالئي )  ما رأيت رجال بعد الصحابة أفضل منه

 .ج ال يرى صحبة كل من جالس ولقي ورأى وروىبل األعر: سعد وغريه واهللا أعلم اهـ قلت

288Fالشيخ سعد الدين التفتازاين -٤

 :يف  كتابه شرح املقاصد) هـ٧٩٢ -٧١٢( ٢٨٥

 واملذكور التواريخ كتب يف املسطور الوجه على واملشاجرات احملاربات من الصحابة بني وقع ما أن ( : قال

 وكان والفسق الظلم حد وبلغ احلق قطري عن حاد قد بعضهم أن على بظاهره يدل الثقات السنة على

 ليس إذ والشهوات اللذات إىل وامليل الرياسات و امللك وطلب واللداد واحلسد والعناد احلقد عليه الباعث

 اهللا رسول بأصحاب ظنهم حلسن العلماء أن إال موسوما باخلري النيب لقي من كل وال معصوما صحايب كل

 التضليل يوجب عما حمفوظون أم إىل وذهبوا يليق ا وتأويالت حمامل هلا ذكروا وآله عليه اهللا صلى

 واألنصار منهم املهاجرين سيما الصحابة كبار حق يف والضاللة الزيغ من املسلمني لعقائد صونا والتفسيق

 :يقول مث اخل.. القرار دار يف بالثواب املبشرين
 جمال ال حبيث الظهور فمن ) وسلم وآله عليه اهللا صلى ( النيب بيت أهل على الظلم من بعدهم جرى ما وأما

 يف من له يبكى و ، العجماء اجلماد به يشهد ويكاد ، اآلراء على اشتباه ال حبيث الشناعة ومن لالخفاء

                                                           
باجليم بن عامر األنصاري يكىن أبا حممد وأمه بنت ثابت بن أيب : عبد الرمحن بن يزيد بن جارية) ٣٤٨ص /  ٢ج ( -يف معرفة الصحابة اإلصابة  ٢٨٤

، صلى اهللا عليه وآله وسلم وجاء عنه حديث يف قصة خنساء بنت خدام ولد يف عهد النيباألفلح، قال إبراهيم بن املنذر وابن حبان والعسكري وغري واحد 
 .والصحيح أنه رواه عنها وهو يف الصحيح

وكان إمام قومه، وأخرج له الطرباين يف املعجم الكبري حديثني، أحدمها  ليست له صحبة غري أنه أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وصلى خلفهموقال ابن السكن 
أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى الفجر فغلس ا مث صالها من طريق الزهري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن ثعلبة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جارية 

 .اهـ ومادام أنه صلى خلف أيب بكر فهو على تعريفهم صحايب، ولعله يف سن النعمان بن بشري وابن الزبري"  ما بينهما وقت " بعدما أسفر مث قال 
مه مجيلة بنت ثابت بن أيب األفلح تزوجها أبوه بعد أن اختلعت من ثابت بن قيس بن والثاين سبق ذكره يف ترمجة عبد الرمحن بن جارية يف القسم األول وأ

 .مشاس كما سيأيت يف ترمجة مجيلة
مسعود بن عمر التفتازاين العالمة الكبري صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائد يف أصول ) : ١٣٩ص /  ٢ج ( -الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة  ٢٨٥

مسية يف املنطق وشرح التصريف العزي ويقال أنه أول تصانيفه واإلرشاد يف النحو اختصر فيه احلاجبية واملقاصد يف أصول الدين وشرحها الدين وشرح الش
ها من والتلويح يف أصول فقه احلنفية عمله حاشية على توضيح صدر الشريعة وحاشية شرح املختصر للقاضي عضد الدين وحاشية الكشاف والذي حترر من

التصانيف يف أنواع العلوم الذي تنافس األئمة يف حتصيلها واالعتناء ا وكان قد انتهت ل القرآن إىل أثناء سورة يونس ومن سورة الفتح وله غري ذلك من أو
خيلف بعده مثل وكان مولده  ومل ٧٩٢مات يف صفر سنة  إليه معرفة علوم البالغة واملعقول باملشرق بل بسائر األمصار مل يكن له نظري يف معرفة هذه العلوم

على ما وجد خبط ابن اجلزري وذكر يل شهاب الدين ابن عربشاه الدمشقي احلنفي أن الشيخ عالء الدين كان يذكر أن الشيخ سعد الدين تويف  ٧١٢سنة 
 اهـ.عن حنو مثانني سنة ٧٩١سنة 



 
 
 

٢٦٥ 

 

 ، والدهور الشهور كر على عمله سوء ويبقى ، الصخور منه وتنشق ، اجلبال منه وتنهد والسماء األرض
 |انتهى وأبقى أشد اآلخرة ولعذاب ، سعى أو ضىر أو باشر من على اهللا فلعنة

 



 
 
 

٢٦٦ 

 

 : وأبرز القائلني به) أصحاب الرؤية واللقاء( املذهب الثاين 

أو رآه مؤمناً به ومات " صلى اهللا عليه وآله وسلم"ويطلق أصحابه الصحبة على كل من لقي النيب 
  …مسلماً

 :وأبرز القائلني هذا املذهب

 وابن واحلاكم، ،)عنه األشهر وهو( قول يف وأمحد ،)عنه األشهر هوو( قول يف والبخاري الصالح، ابن

 هذا ويعتمد الصنعاين، واألمري الوزير، وابن العسقالين، حجر وابن احلاجب، وابن كثري، وابن تيمية،

 يريد املذهب هذا ولكن اليسرية الصحبة أو اللقيا أو كالرؤية الصحبة من األدىن احلد أو القليل على املذهب

 ذم من مينعون ال أم إىل إضافة االصطالح يف مشاحة وال احلديث بأهل خاصاً اصطالحاً أصحابه به

 وصفه عن ينهون ال أم أعين - بينهم تفاوت على – ذلك يوجب ما ارتكب إذا تعريفهم على الصحايب

 بن وبسر عقبة بن يدالول مع فعلوا كما بذلك األسانيد صحة من حتققوا إذا السرية سوء أو الظلم أو بالفسق

 ).مفصالً سيأيت كما( وغريهم زهري بن وحرقوص الغادية وأيب أرطأة أيب

 :اللقيا أو الرؤية مبجرد االكتفاء يف أقواهلم من مناذج وهذه 

  ):قول يف( الصحيح صاحب )هـ٢٥٦( البخاري .١

ملسلمني فهو من أو رآه من ا" صلى اهللا عليه وآله وسلم"من صحب النيب : (يقول يف تعريف الصحايب
، والغريب أنه مل )الضعفاء( ومع ذلك أورد البخاري جمموعة من الصحابة يف كتابه  ،)289F٢٨٦()أصحابه

ويل دراسة ( يضعف أحداً من أهل الظلم والسوء، وإمنا ضعف فضالء من الصحابة وبعض التابعني أيضاً 
بخاري يف الصحابة، وقد وهو كاشف ملذهب ال -وطبع باسم التاريخ األوسط –للتاريخ الصغري له 

اعتذر الذهيب يف أول كتابه امليزان، بأنه سيحذف الصحابة الذين أوردهم البخاري وابن أيب حامت يف 
مما يدل على أن البخاري وطبقته ممن يشنعون على من ذم أحداً من الصحابة مل )! كتبهم عن الضعفاء

مازال هذا التناقض فاعالً إىل اليوم، فهم عندما يكن على إطالقه أو كان املراد به الشيعة ال النواصب، و
يتحدثون عن الطعن يف الصحابة يهملون النواصب ممن كانوا يصرحون بلعن اإلمام علي على املنابر 

وهذا معروف يف االجتاهات املذهبية واحلزبية ! ويتنبهون لصغار الشيعة الذين هلم قول هنا أو هناك

                                                           
 .٩٩الكفاية يف واخلطيب ٤٨٦ص الصالح ابن ومقدمة- املعرفة ارد طبعة- ٧/٢ الباري فتح شرحه مع البخاري صحيح يف املناقب كتاب انظر )٢٨٦(



 
 
 

٢٦٧ 

 

اعدة يستهدف ا اآلخرين ال نفسه وال أعضاء حزبه، فضاعت املعاصرة، يضع احلزب أو املذهب ق
اخل، وهذه من أكرب ..الشهادة هللا وانتعشت الشهادة لغري اهللا من شيخ أو مذهب أو حزب أو وطن

 .أسباب الضعف األخالقي عند املسلمني

اد، هذا مصطلح خاص  بأهل احلديث أو أكثرهم وهدفهم يف هذا معرفة اتصال اإلسن: وعلى كل حال
لكن ما لبث هذا املذهب أن انتشر حىت ظنه البعض إمجاعا؛ وعمموه يف احلديث والفقه والفضل 

: وعبارة البخاري هنا تدل على أنه أراد اصطالحاً خاصاً باحملدثني فلذلك قال …واملنـزلة واخلصائص
عند احملدثني ففيه تفريق ظاهر بني الصحبة والرؤية ؛ لكن هذا التفريق ال يضر ) من صحب أو رأى(

 .لدورانه يف الرواية على الرؤية واللقيا والسماع

  :-له آخر قول يف- ،)هـ٢٤١ت( حنبل بن أمحد اإلمام .٢

 القرن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول أصحاب هؤالء بعد الناس وأفضل( :الصحايب تعريف يف قال

 على الصحبة من له أصحابه من فهو رآه أو عةًسا أو يوماً أو شهراً أو سنةً صحبه من كل فيهم، بعث الذين

  .)290F٢٨٧()إليه ونظر منه ومسع معه سابقته وكانت صحبه ما قدر

 النيب عن روى قد "ال أم صحبة له هل" أدري ال( :القرشي مسعود بن عامر عن يقول أمحد اإلمام لكن

 عليه اهللا صلى" النيب عن روى قد رجل يف أمحد توقف فهنا .٩٨ص الكفاية "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 مع يتفق فهو صحبته يف وتوقف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب من بسماعه جيزم كان فإن "وسلم وآله

 .الصحايب تعريف يف ألمحد ثانيا مذهبا هذا ويصبح واللقاء بالرؤية يكتفي ال الذي اآلخر املذهب

 ):هـ٤٠٥ ت( احلاكم اهللا عبد أبو .٣

 صحة يف شك ولكنه الفتح مسلمة هؤالء من وعد )احلديث علوم معرفة( كتابه يف الصحابة طبقات عدد

 أضمروا مبا أعلم واهللا تغري مث السيف اتقى من ومنهم طائعاً أسلم من منهم( :بقوله بعضهم إسالم

()!واعتقدوا
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 وأهل الطلقاء أطفال إال بعدهم ليس عشرة احلادية الطبقة يف الفتح مسلمة جعل وقد )٢٨٨

 .الوداع حجة يف أو مكة فتح يوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأوا الذين من وهموحن الطائف

                                                           
 .وهذا خيالف مذهبه املتقدم. ٩٩الكفاية ص )٢٨٧(
 ).٢٤معرفة علوم احلديث ص: انظر( )٢٨٨(



 
 
 

٢٦٨ 

 

 ليفتري للضرب وتعرض عصره، سلفية من يعاين كان أنه إال بنيسابور واحلديث السنة علماء من واحلاكم

  !اليوم لكذ من بالتشيع فام )قليب يطاوعين ال أو قليب، من يأيت ال ( فقال معاوية فضل يف أحاديث

  ):هـ٦٤٣ت( الصالح ابن  .٤

 من فهو "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى مسلم كل أن احلديث أهل طريقة من املعروف( :قال

 يف )طريقتهم( ألن احلديث بأهل خاصاً مصطلحاً كونه يف واضح الصالح ابن وكالم )292F٢٨٩()الصحابة
 بأن الصالح ابن اعترف ولذلك "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب من مساع له من كل ذكر تقتضي الرواية

 .٤٨٦ص !)من؟ الصحايب أن يف اختلفوا العلم أهل(

 البغدادي للخطيب الكفاية كتاب أن مع احلديث، مصطلح يف املتأخرين عند املعول عليه  الصالح وابن

 تكن مل ولذلك أكرب، باملذهب ومتسكاه أغلب عليه التقليد كان متأخراً املصطلح مؤلف كان وكلما أفضل،

 تأخر مع لكن احلديث، أهل عند أو املصطلح يف الشائع باملعىن الصحابة عند موجودة )الصحابة عدالة (

 .اجلدار هذا اختراق جداً الصعب من يصبح )ورجاله احلديث علم ( الفن هذا على الثناء وتراكم النقد

 ):هـ٦٤٦ت( احلاجب ابن  .٦

 اهللا صلى" النيب عن روى من( :أخر قول وله )293F٢٩٠("وسلم وآله عليه اهللا لىص" اهللا رسول رآه من الصحايب

 أكثر مذهب وهو األول املذهب مع يتفق األخري التعريف  وهذا )صحبته وطالت "وسلم وآله عليه

(األصوليني
294F

٢٩١(. 

 حتديد أن على دليل ثالثة أو رأيني منهم لكل أن حىت للصحايب تعريفهم يف االضطراب هذا :فائدة 

 .الضوابط واضح حمدد تعريف إىل مطمئنني غري وأم لديهم حامساً هاجساً يكن مل ملصطلحا

 ):هـ٧٧٤ت( كثري ابن .٥

                                                           
 .٤٧٦حتقيق بنت الشاطئ ص -مقدمة ابن الصالح )٢٨٩(
 .مرجع سابق ٤٩١الباعث احلثيث ص )٢٩٠(
ختالف يف تعريف الصحبة عند ابن احلاجب وغريه يفيدنا أن هناك اضطراباً يف تعريف مفهوم الصحايب مرجع سابق، وهذا اال ٤٩١الباعث احلثيث ص )٢٩١(

اً وأم غري مطمئنني لدى املتقدمني واملتأخرين، احملدثني والفقهاء، فلكثري منهم رأيان أو أكثر وهذا يدل على أن حتديد املصطلح مل يكن عندهم هاجساً حامس
 .م واضح املعامل دقيق الضوابط واملعايريلتعريف حمدد أو مفهو



 
 
 

٢٦٩ 

 

 وإن له صحبته تطل مل وإن الرائي إسالم حال يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول رأى من :الصحايب

(وسلفاً خلفاً العلماء مجهور قول هذا :وزاد .شيئاً عنه يرو مل
295F

٢٩٢(. 

 اهلوى أموي أنه  فيها يتبني  )والنهاية البداية ( لكتابه قراءة ويل به، واملتأثرين تيمية ابن تالميذ من كثري وابن

 وال األفكار بعض تيمية ابن عن ينقل وقد النقل، يف وأورع أتقى أنه إال املذهب أخذ ومنه تيمية ابن كشيخه

 .لقيما ابن وبينهما منه أقوى والذهيب ذلك، على يشري

 ) هـ٨٤٢(اإلمام ابن الوزير . ٧

 النيب صحبة إىل يسيء الفاسق أو الظامل هذا أن يرى ألنه ظلم أو فسق منه ظهر من الصحابة من يستثين

   .)296F٢٩٣()عقبة بن كالوليد الصريح بالفسق ذكر من الصحابة من استثىن( :فقال "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 فاسق أنه على الدليل قام من إال الظاهر، يف كلهم الصحابة بعدالة لالقو الباب هذا مهمات ومن( :ويقول

 الصحابة بعدالة القول أطلقوا وإن احلديث وأهل املذاهب، مجيع على االستثناء هذا من بد وال تصريحٍ،

 الصحابة، معرفة كتب يف ذلك بينوا قد فإم لندوره، يذكروه مل وإمنا صفته، هذه من يستثنون فإم كلهم،

 مراسيل يقبلون أم مع استثناء، غري من اإلطالق على تقبل ال املراسيل إن قوهلم يف هذا مثل فعلوا وقد

 مل وإن إسناده، بصحة احلفاظ بعض حكم وما اجلزم، بصيغة البخاري علقه ما يقبل وبعضهم الصحابة،
 على اإلمجاع من ذكرته ام صحة لتعرف ذلك على نصوصهم أنقل وأنا املسائل، من ذلك وحنو إسناده يبني

 شرب أنه وغريه مسلم صحيح يف ثبت فإنه عقبة، بن الوليد بالفسق ذكروه فمن االستثناء، هذا صحة

 عبد وابن الذهيب، اخلمر بشرب وذكره شرا، على وحده جبلده عثمان وأمر البينة، عليه وقامت اخلمر،

 وقبح حاله سوء على تقطع وشناعة نكارة فيها بارأخ له( :االستيعاب يف الرب عبد ابن قال وغريمها، الرب،

  ).فعاله

 إنه يقولون كانوا أم وغريهم الكليب وابن واألصمعي املثىن بن معمر عبيدة أيب عن الرب عبد ابن وحكى

 مشهورة أهلها ومنادمته اخلمر شرب يف وأخباره :الرب عبد ابن عمر أبو قال اخلمر، يشرب فاسقاً كان

 مل "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول أن فيه الذي احلديث يف حنبل بن أمحد وقال ،ذكرها بنا يسمج
 كالم هذا فيه، علمه لسابق "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول بركة منع الوليد إن :له يدع ومل ميسه

                                                           
 .٤٩١الباعث احلثيث ص: ابن كثري )٢٩٢(
 .وابن الوزير كأنه يريد الصحبة الشرعية فهي تستلزم حسن السرية يف الصاحب حىت ال يسيء لسمعة املصحوب) ٤٣٧/٢(توضيح األفكار  )٢٩٣(



 
 
 

٢٧٠ 

 

 )…وفسقه الوليد جرح يف السنة أهل عند األمر ظهور على دليل أوضح فهذا ...والسنة احلديث أهل إمام
 .الوزير ابن كالم أهـ

 وإمنا الزيدية، بني بغلو عنهم ودافع احلديث أهل على انفتح من أول وهو احلديث علماء من الوزير وابن

 أين ارى مث أيضاً، غلو على به معجباً قدمياً وكنت تعصبام، عن ويسكت حماسنهم ينقل ألنه بغلو قلت

 من وفسقه ظلمه ظهر من على يثين وال البيت أهل يبغض ال معتدل وسين وشاعر بليغ وهو اآلن، فيه معتدل

 ( ليمثل لإلفتاء، العامة الرئاسة طبعته )الباسم الروض ( كتابه أن والغريب السلفية، تفعل كما أمية بين
 الدين حمب وكتابات السنة مبنهاج بعده وأتوا اململكة وجنوب اليمن يف الزيدية أوساط يف )ألغام كاسحة

 بينما منه، يستفيدون وال فقط لآلخرين موجه وكأنه الكتاب يطبعون فهم تليق، ال السياسة وهذه !اخلطيب

 يف السين السين اخلالف النتهى الصنعاين واألمري الوزير ابن اعتدال يف كانت جند يف سنتنا كانت لو
 الثناء مع احلسني على حزن أو علياً فضل أو معاوية لعن من على التشنيع متابعة على جيربوننا أن إما اململكة،

 ماء يغسلها ال الكبائر من كبرية فهذه للنصوص واملعاندة البدع وأظهر السنن وغري وقاتله علياً لعن من على

  .البحار

 ):هـ٨٥٢ت( حجر ابن احلافظ .٨

 ذلك ختلل وإن اإلسالم على ومات به مؤمناً "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب لقي من :الصحايب( أن يرى

( )ردة
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 كتاب  املثال سبيل على يراجع اإلصابة؛ يف تطبيقاته بعض يف التعريف ذا يلتزم مل لكنه .)٢٩٤

 ،)٦/٢٠٣،٢٥٨،٢٨٣( ،)٤٦٥ ،٤/٣٦٨( ،)١/٤٧٨،٥٩٠( -العلمية الكتب دار طبعة   – اإلصابة
 .عزيز والكمال اإلصابة يف عمله يف حجر ابن احلافظ نقد سبق وقد )٧/٢٨٢(

 

 ):هـ٨٤٢ت( الوزير ابن ملصطلح شرحه يف  )هـ١١٨٧ت( صنعاينال ـ٩

                                                           
 مشروحاً وانظر شرحه لقول البخاري يف فتح الباري ) ١/٤٥٥(خنبة الفكر البن حجر، وانظر تعريف احلافظ يف اإلصابة  )٢٩٤(
 .مشروحاً مطوالً) ٧-٣/٥(



 
 
 

٢٧١ 

 

 يف الوزير  إبراهيم ابن حممد السيد كالم شرح الصنعاين األمري إمساعيل بن حممد لكون معاً ذكرما هنا
 أوصيكم( :حديث فعند كالمهما؛ فاختلط -الوزير البن واملنت للصنعاين الشرح – األفكار توضيح كتابه

 أهل بأصحابه أراد أنه على دليل فيه :قلت( :الوزير ابن قال )…يلوم الذين مث يلوم ذينال مث بأصحايب

 .كالمه اهـ !!)فتأمله يلوم الذين مث يلوم الذين مث( :لقوله املسلمني من زمانه

 من فرد للك عام )يلوم الذين مث يلوم الذين مث( :قوله ألن وذلك( :- شارحاً – الصنعاين األمري ابن قال

 وآله عليه اهللا صلى" عاصره من كل مسى وأنه األول القرن يف كذلك فيكون األول القرن بعد اليت األزمنة

 .)298F٢٩٥()مسلما كان وإن صحابيا "وسلم

 بالذين الوصية مث م الوصية جاءت فقد واألنصار املهاجرين هنا )أصحايب( بـ املراد يكون وقد :أقول

  .واألعراب والوفود مكة أهل من إسالمه حسن ممن يلوم

  الذهيب عند السابقون ):٤( ملحق
  :قال )١٤٤ ص / ١ ج( - النبالء أعالم سري

 :هم االولون السابقون
 خدجية بنت خويلد، -١

 وعلي بن أيب طالب،  -٢

 وأبو بكر الصديق،  -٣

 وزيد ابن حارثة النبوي،  -٤

 عثمان، مث  -٥

                                                           
ابن األمري وابن  -وهذا أوسع تعريف للصحايب، واللغة حتتمله جمازا واالثنان). ٤٦٦/٢(تنقيح األنظار مع شرحه ). ٤٣٩ -٤٣٥ص(توضيح األفكار  )٢٩٥(

الصحبة الشرعية املستحقة للمدح ال من مطلق الصحبة، واألمري الصنعاين هو صاحب سبل خيرجان من الصحبة من ظهر فسقه أي خيرجون من  -الوزير
نها عندما علم مراد السالم وكان يناصر التوحيد دون تكفري املتوسلني أو املتربكني بالقبور، وله قصيدة يف مدح الشيخ حممد بن عبد الوهاب إال أنه تراجع ع

ه التكفري يف حق املسلمني، فرجع األمري عن قصيدته األوىل بعد رحلة مربد بن أمحد التميمي إليه، وقصيدته يف ديوانه، وإنزال) الشرك واملشركني( الشيخ من 
وهذه القصيدة يف ديوانه ) كذلك جنله الطاغي يزيد.. إنه واهللا عندي لفسيق وشيطان مريد، وملعون مبا كسبت يداه ( وكذلك كان يلعن معاوية ويقول عنه 

تب وهابية اليمن كسائر السلفيات يتمحلون األعذار ويتكلفون نفي ثبوت ذلك عنه ألن ابنه هو من أخرج ديوانه، ولو سرنا على منهجهم لكانت كأيضاً، و
م يثبتون تلك أأمحد وابن تيمية وابن باز والوهابية وغريهم ال تصح ألنه نشرها أبناؤهم وأهل مذهبهم، لكنهم يعطون ألنفسهم ما ال يعطونه لغريهم، مع 

 .الكتب األخرى كسبل السالم وتوضيح األفكار مع أنه أخرجها أهلوهم وتالميذهم أيضاً، إنه الشلل السلفي
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 والزبري،  -٦

 وسعد بن أيب وقاص،  -٧

 ،وطلحة بن عبيد اهللا  -٨

 و عبد الرمحن بن عوف،  -٩

 أبو عبيدة بن اجلراح، مث  -١٠

 وأبو سلمة بن عبد االسد،  -١١

 واالرقم بن أيب االرقم بن أسد بن عبد اهللا بن عمر، املخزوميان،  -١٢

 وعثمان بن مظعون اجلمحي،  -١٣

 وعبيدة بن احلارث بن املطلب املطليب،  -١٤

 وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي،  -١٥

 وأمساء بنت الصديق،  -١٦

 ،  حليف بين زهرة،!)كذا( وخباب بن األرت اخلزاعي   -١٧

 وعمري بن أيب وقاص، أخو سعد،  -١٨

 وعبد اهللا بن مسعود اهلذيل، من حلفاء بين زهرة،  -١٩

 ومسعود بن ربيعة القارئ من البدريني،  -٢٠

 وسليط بن عمرو بن عبد مشس العامري،  -٢١

 وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي،  -٢٢

 سالمة التميمية،  وامرأته أمساء بنت  -٢٣

 وخنيس بن حذافة السهمي، -٢٤

 وعامر بن ربيعة العنزي، حليف آل اخلطاب،  -٢٥

 و عبد اهللا بن جحش ابن رئاب االسدي، حليف بين أمية،  -٢٦

 وجعفر بن أيب طالب اهلامشي،  -٢٧
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 وامرأته أمساء بنت عميس،  -٢٨

 وحاطب بن احلارث اجلمحي،  -٢٩

 وامرأته فاطمة بنت الل العامرية،  -٣٠

 ب،وأخوه خطا  -٣١

 وامرأته فكيهة بنت يسار،  -٣٢

 وأخومها معمر ابن احلارث،  -٣٣

 والسائب ولد عثمان بن مظعون،  -٣٤

 واملطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري،   -٣٥

 وامرأته رملة بنت أيب عوف السهمية،  -٣٦

 والنحام نعيم بن عبد اهللا العدوي، -٣٧

 وعامر بن فهرية، موىل الصديق،  -٣٨

 وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية،  -٣٩

 أته أميمة  بنت خلف اخلزاعية،وامر  -٤٠

 وحاطب بن عمرو العامري،   -٤١

 وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي، -٤٢

 وواقد بن عبد اهللا بن عبد مناف التميمي الريبوعي، حليف بين عدي،  -٤٣

 وخالد،  -٤٤

 وعامر،  -٤٥

 وعاقل،  -٤٦

 وإياس، بنو البكري بن عبد يا ليل الليثي، حلفاء بين عدي،   -٤٧

 العنسي بنون ، حليف بين خمزوم، وعمار بن ياسر بن عامر -٤٨

 وصهيب بن سنان بن مالك النمري، الرومي املنشأ، ووالؤه لعبد اهللا بن جدعان،  -٤٩
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 وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري،  -٥٠

 وأبو جنيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي، لكنهما رجعا إىل بالدمها،  -٥١

هللا محزة ابن عبد املطلب، والفاروق أسد ا: ، وبعدهم أسلمفهؤالء اخلمسون  من السابقني االولني 

 عمر بن اخلطاب، عز الدين، رضي اهللا عنهم أمجعني اهـ كالم الذهيب

 :التعليق
 نقصاً السرد هذا يف أن إال السابقني، هؤالء أمساء بعض حفظ األقل على أنه إذ السرد، هذا يف الذهيب أحسن

 أحد من جرأة فهذه السابقني، من اخلطاب بن مرع أخرج أنه أنصافه ومن بياا، جمال هنا ليس وأوهاماً،

 .هلذا أجلأته املعلومة لكن السلفية، غالة
 رجل بني ٢٠٠ من أكثر كانوا عمر قبل أسلموا الذي املكيني من السابقني أن باب فمن قصوره وأما 

 ساعة فقط رقماأل دار أصحاب كانوا فهؤالء رجالً، أربعني متام أسلم أنه قوهلم يغرنك وال وموىل، وامرأة

 )٢٨٠ (الـــ حدود يف كانوا املكيني الصحابة فمجموع   يسلم، أن قبل أضعافهم احلبشة ويف إسالمه،
 وكان السابقني، من فهم عمر، قبل سلمواأ هؤالء وأكثر )املكيني الصحابة ممعج ( يف عندي بلغوا هكذا

 كعمار عالقة له من يذكر عندما وخاصة ،أكثرهم جيهل ال فهو األشهر، ذكر أنه إال سردهم بالذهيب األوىل

 عمار فذكره السابقني، من ثالثتهم وهم معه كانوا )ياسر آل ( ووالدته والده أن يعرف فهو  مثالً ياسر بن

 جهل، عن نقول فرمبا عمار أخا ياسر بن اهللا عبد أمهل لو نعم انتقاء، إال أراه ما أبويه ذكر وتركه ياسر بن

 أول عمار، أم خياط بنت مسية يعرف ال من ومؤرخيهم علمائهم عن فضالً سلمنيامل عوام من من لكن

 والده؟ العنسي ياسر وكذلك اإلسالم، يف شهيدة
 ..عنه اهللا رضي عمر إسالم تأخر على حريص كأنك :يقول قد البعض

 فالعهد ..فالن نلفال جماملة أمهلناها اليت املعلومات فكم ..الناس على التدليس يعجبين ال لكن ..كال :قلت

 ماذا  تعرفون ال أنتم ..وأسرته معاوية خاطر ألجل !اهول خانة يف يكون أن يكاد كله املكي النبوي

 .السياسة فينا عملت
 نتفرغ حىت منهم، بنماذج االكتفاء أو السابقني إمهال جيوز فال وسريهم الصحابة على حريصني كنا فإذا

 ! للطلقاء
 ..سبقهم من لك نعرف حىت بالطلقاء االهتمام وزجي ال ..كال 
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  .معاوية ألجل الصحابة حيبون وال ،)ص( حممد ألجل الصحابة حيبون الغالة هؤالء بأن سنصدق عندئذ 
 )املكي العهد يف الصحابة معجم من (  املكي العهد صحابة سرد ):٥( ملحق

 ودف ،)املكي العهد يف ابةالصح معجم ( يف ومفصلة كاملة ترامجهم وستأيت كنماذج لبعضهم تراجم مع

 كانوا فلو الصحابة، حب بدعوى خيدعوم الغالة هؤالء بأن  الغر الغض الشباب إبالغ إىل امللحق هذا يف

 على حيرصوا بأن الشباب وأوصي ..وفساقهم وأعرام القوم بطلقاء عنهم انشغلوا ما حبهم يف صادقني

 وبسر والوليد معاوية مثل حب إال يهمهم ما الذين الغالة، ءهؤال لزجمرة يستجيبون ال حىت التارخيي الوعي

 ..ومسرة

 فضلهم ومعرفة معرفتهم املسلمني على السابقني الصحابة حق من بأن الشيعة شباب إبالغ اهلدف أن كما

 السابقني هؤالء ذنب فما أيضاً، البيت أهل أنصار وهم وآله، عليه اهللا صلوات حممد أنصار فهم وجهادهم

   أكثرهم؟ ترك يف عذراً يكون بعضهم يف غلوا إذا السلفية ألن هل ؟ إمهاهلم تمي حىت

 ..الثالمثائة حنو وهم أحد يعرفهم يكاد ال مكة يف اسلموا الذين الصحابة هؤالء

 ..الفريقني كتب يف  أراه ما هذا .. والشيعة السنة من مهملون مظلومون وهم

 األثر شرك يف الوقوع جتنب حماولة مع عنهم املعلومات من يلق فيما والتحقيق ترامجهم من منوذج وهذا 

 طبقات إىل املكية الفترة مسلمي وسأقسم ..آخرين شأن من والتقليل صحابة يف الغلو حيب الذي السياسي،

  ..باهللا مستعيناً فأقول..

 طبقة أوائل املسلمني مبكة: الطبقة األوىل من الصحابة 
وهم أول من أسلم وميكن أن أطلق على ): أو الدعوة اخلاصة= ية األوىل يف املرحلة السر(وهي  

وهؤالء أفراد حنو العشرة وأبرز هؤالء آل بيت النيب صلى اهللا عليه  وآله ) طبقة أوائل املسلمني(هؤالء 
وسلم  كزوجته خدجية وبناته األربع وربيبه علي ومواليه كزيد بن حارثة وأم أمين وغريهم من املبادرين 

كر وخالد بن سعيد وسعد بن أيب وقاص وهذه أمساء رجال ونساء هذه الطبقة مرتبتني حسب كأيب ب
 . مع اإلشارة للخالف عند احلاجة ودون توسع –سبق اإلسالم 
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299Fاملشهور على بالنبوة آمن من أول ):للبعثة ١٠ ( خويلد بنت خدجية )١(

 عليه اهللا صلى" النيب زوج وهي ،٢٩٦

 أفضل وهي )وسلم وآله عليه اهللا صلى( للنيب واملادي املعنوي الدعم يف عظيم أثر هلا وكان  "وسلم وآله

 رضي غريمها وال سلمة أم وال عائشة ال منهن واحدة فضلها يبلغ ال )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب زوجات

 يف وماتت الشأن، هذا يف جتارا أنفقت وقد اإلسالم، نصرة يف األموال بذل من أكرب وهي أمجعني، عنهن اهللا
 شحيحة األبناء عن واملعلومات وبنات، أبناء منها رزق وقد مباشرة، احلصار رفع بعد أو الشعب حصار اية

300Fمتناقض وبعضها جداً

 القاسم وأشهرهم والبنات، البنني من عشر أحد جيعلهم واملكثر اثنان هم يقول فاملقل ،٢٩٧

                                                           
يؤمنان باهللا قبل الوحي، وأنه صلى مع رسول ) ص(وهناك رأي آخر يل بأن أول من آمن بالنبوة مطلقاً هو علي بن أيب طالب، وأنه كان على تربية النيب  ٢٩٦

، وهذه السبع إما أن تكون قبل الوحي، أو بعد الوحي،  أو تكون مقسمة قبل )جاء ذلك يف أحاديث كثرية جداً عن اإلمام علي( الناس بسبع سنني  اهللا قبل
أحناف من  الوحي وبعده، وأقرب هذه األمور أن تكون قبل الوحي، فقد كانا يتعبدان على ملة إبراهيم عليه السالم، وباعتراف اجلميع أنه كان يف مكة

كان أكمل الناس عقالً وقلباً وأن هذا يعين أنه أوىل الناس ا ويدل على ذلك تعبده يف غار حراء ) ص(اتباع احلنيفية وهي ملة إبراهيم، وال ريب أن النيب 
وعلي بن أيب طالب وخدجية ) ص(النيب : ثة اتباعاً كامالً  يف كل شئونه، مث بعد نزول الوحي بقي الثال) ص(قبل بدء الوحي، وكان اإلمام علي يتبع الرسول 

 .يعبدون اهللا مدة قبل أن يسلم أحد كما يف حديث عفيف الكندي وغريه
فعقد باباً ) ١٦ص /  ١١ج ( -هو الصاحلي الدمشقي صاحب سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) ص(ولعل أفضل من توسع يف أوالد النيب  ٢٩٧

: مجلة ما اتفق عليه ستة:  (ومواليدهم، وما اتفق عليه منهم وما اختلف، قال فيه ما نصه -صلى اهللا عليه وسلم  -دد أوالده الباب الثالث يف ع: بعنوان 
وكلهن أدركن االسالم وهاجرن معه صلى اهللا عليه  -رضي اهللا تعاىل عنهم  - القاسم وابراهيم، وأربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة: اثنان ذكور

علماً بأن إبراهيم ليس من خدجية وإمنا من مارية : قلت( مل يولد له صلى اهللا عليه وسلم سواهم واملشهور خالفه : واختلف فيما سواهن، فقيل وسلم
واه عن الطرباين وفيما ر: وقال الزبري بن بكار/ وكان له الطيب والطاهر أيضا، فيكون على هذا مجلتهم أربعة ذكور وأربع إناث: قال ابن إسحاق) / القبطية

وهو األثبت وصححه : وقال الدارقطين/ النسب] أهل [ وهو قول أكثر  إبراهيم القاسم وعبد اهللاعنه برجال ثقات كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري 
: فيكون على هذا مجلتهم مخسة ذكور وقيل ،الطاهر والطيب غري عبد اهللا: ، ألنه ولد بعد النبوة وقيلبالطيب والطاهرويسمى : احلافظ عبد الغين املقدسي

ولد أوالده : قال ابن إسحاق/ والطاهر واملطهر ولدا يف بطن، فيكون على هذا مجلتهم أحد عشر، الطيب واملطيب ولدا يف بطنكان له صلى اهللا عليه وسلم 
، وتقدم يف قول غريه أن عبد اهللا ولد بعد النبوة، فلذلك مسي عونكلهم غري إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم قبل االسالم، ومات البنون قبل االسالم وهم يرض

بعة ذكور اثنان متفق عليهما القاسم وإبراهيم ومخسة خمتلف فيهم عبد اهللا والطيب واملطيب والطاهر بالطيب والطاهر، فتحصل لنا من جمموع األقوال س
األربع البنات متفق عليهن وكلهن من خدجية بنت خويلد إال إبراهيم فمن ) و(   وإبراهيمالقاسم وعبد اهللا، واألصح قول اجلمهور أم ثالثة ذكور واملطهر

وكانت سلمى موالة صفية بنت عبد املطلب تقبل خدجية يف والدها وكانت تعق عن كل غالم بشاتني ): هو الواقدي( قال حممد بن عمر / مارية القبطية
 -عليها السالم  -وأكرب بناته صلى اهللا عليه وسلم زينب / ، وكانت تسترضع هلم وتعد ذلك قبل والدهاةوكان بني كل ولدين هلا سنوعن اجلارية بشاة، 

ولد  -رمحهما اهللا تعاىل  -وقال الزبري أيضا فيما نقله أبو عمرو عنه / واألول أصح -عليها السالم  -كما ذكره اجلمهور، وقال الزبري بن بكار وغريه رقية 
الطاهر ولد بعد النبوة، مث أم كلثوم مث فاطمة مث رقية : الطيب، ويقال له: لقاسم وهو أكرب ولده مث زينب مث عبد اهللا، وكان يقال لهسلم اله صلى اهللا عليه و

: إسحاق وقال ابن/ ، فاألول مث مات القاسم مبكة وهو أول ميت مات من ولد، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث مات عبد اهللا مبكة أيضاهكذا االول
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وبه كان يكىن والطاهر والطيب، وأما  -رضي اهللا تعاىل عنها  -ولدت للنيب صلى اهللا عليه وسلم من خدجية 

 .القاسم والطيب والطاهر، فماتوا يف اجلاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن االسالم وأسلمن وهاجرن معه
زينب مث : وقال ابن الكليب/   ]مث زينب [ لقاسم، وهو أكرب ولده أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا: بن عبد العزيز اجلرجاينقال علي : قال أبو عمرو

يل يف ، هذا ذكرهم على سبيل االمجال وسيأيت ذكرهم على سبيل التفصالطيب والطاهر: القاسم، مث أم كلثوم، مث فاطمة، مث رقية مث عبد اهللا، وكان يقال له
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القاسم مث زينب مث رقية مث فاطمة مث أم كلثوم مث عبد : على الترتيب وهم) ص(فذكر هلذا البعض شعراً يف تسمية أبناء النيب ( أبواب ذكرهم، وقال بعضهم 
 : مث قال) اهللا مث األخري إبراهيم من مارية

: مجيع أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خدجية سبعة ويقال مثانية: قالعن أيب بكر بن الربقي " التحقيق " نقل ابن اجلوزي يف : تنبيهات األول 
إن ذلك من النساخ، : لوال أنه قال إم سبعة أو مثانية لقلت": العيون " قال يف /  القاسم، والطاهر، والطيب، وإبراهيم، وزينب ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة

: أن هذا ال يعرف، ويدفع هذا قوله: فاجلواب/ إبراهيم: لعله أراد آخر من خدجية يقال له: ا من غريه فإن قيلوهذا شئ عجيب وهو وهم إما من الربقي، وإم
: روى اهليثم بن عدي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: الثاين/ مجيع أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خدجية وال مرية أن إبراهيم من مارية القبطية

: فأين الطيب والطاهر ؟ قال: ، قال اهليثم، قلت هلشامعبد العزى وعبد مناف والقاسمللنيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا تعاىل عنها  -ولدت خدجية 
راء اهليثم على هذا من افت" اللسان " واحلافظ يف " امليزان " قال الذهيب يف / عبد العزى وعبد مناف: هذا ما وصفتم أنتم يأهل العراق، فأما أشياخنا فقالوا

، مل يسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد مناف وال عبد العزى قط: اهليثم كذا ال يلتفت إىل قوله، وقال لنا شيخنا ابن ناصر: وقال أبو الفرج/ هشام
على سبيل االعتبار، وذكره ابن السكن وابن  واهليثم كذبه البخاري وأبو داود والعجلي والساجي، وقال ابن حبان ال جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه إال

إن هذه التسمية وقعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم : ال جيوز الحد أن يقول": املورد " شاهني وابن اجلارود والدارقطين وغريهم يف الضعفاء، وقال يف 
أن يكون ولد هذا الولد والنيب صلى اهللا عليه وسلم مشتغل بعبادة ربه إن هذه التسمية وقعت فتكون من غري النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحيتمل : ولئن قيل

مل تطل له حياة  أو لغري ذلك فلما جاء مساه بعض أهل خدجية ذا االسم من غري أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم اطلع على تسميته، وأن الولد املذكور
ومل يره، ويكون أحد من شياطني االنس واجلن اختلق ذلك ملا ولد أحد أوالد النيب صلى اهللا عليه فتويف ذلك الولد ومل يسمه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 –تعاىل  - وسلم املذكورين ليدخل يف ذلك لبس يف قلب ضعيف االميان، ويكون النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه ذلك غريه أو غري ذلك مما علمه اهللا
والبيهقي يف السنن وأبو سعيد النقاش واجلوزقاين فيما صنع من املوضوعات وغريهم ما نقله اهليثم عن هشام بن " حلديث مشكل ا" ورد الطحاوي يف / انتهى

ملا كان صلى اهللا عليه : -رمحه اهللا تعاىل  -قال االمام العالمة شيخ االطباء ابن النفيس : الثالث/ عروة، ومل ينقل أحد من الثقات ما نقله اهليثم عن هشام
ا يكون حلرارة سلم مزاجه شديد االعتدال مل يكن أوالده صلى اهللا عليه وسلم إناثا فقط، الن ذلك إمنا يكون لربد املزاج، وال ذكورا فقط، الن ذلك إمنو

مارهم إذا طالت بلغوا املزاج، فلما كان مزاج النيب صلى اهللا عليه وسلم معتدال فيجب أن يكون له بنون وبنات وبنوه جيب أن ال يطول أعمارهم، الن أع
ني، وال جيوز أن يكونوا غري إىل سن النبوة وحينئذ فال خيلو إما أن يكونوا أنبياء أوال ال يكونوا كذلك، وال جيوز أن يكونوا أنبياء، وإال ملا كان هو خامت النبي

اء، فإن كثريا من األنبياء أوالدهم أيضا أنبياء، وأما بنات هذا النيب أنبياء وإال لكان ذلك نقصا يف حقه صلى اهللا عليه وسلم واحنطاطا عن درجة كثري من األنبي
 -رضي اهللا تعاىل عنها  -معجمه عن عائشة روى ابن االعرايب يف : الرابع/ صلى اهللا عليه وسلم فيجوز أن تطول أعمارهن، إذ النساء لسن بأهل للنبوة

، ويرده ما رواه كانت تكىن به ومدار سنده على داود بن احملرب وهو متروك وامه مجاعة بالوضع أسقطت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جنينا يسمى عبد اهللا
تكين بابن أختك عبد اهللا بن الزبري ويروى بابنك عبد : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا -رضي اهللا تعاىل عنها  -أبو داود ويف سننه عن عائشة 

بضم امليم وفتح الطاء املهملة واهلاء املشددة،  -املطهر : أما ذكره ابن إسحاق/ ، فكان يف حجرها يدعوها انت استوهبته من أبويهألا كاهللا بن الزبري، 
 .واملطيب مثله 

عليه وسلم وبه كان يكىن  وكان القاسم أكرب أوالد النيب صلى اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -ابن سيدنا وموالنا رسول اهللا  الباب الرابع يف ذكر سيدنا القاسم
بعد أن بلغ سن التميز، قال الزبري بن بكار وحدثين حممد بن نضلة عن : فهو أول أوالده، وأول من مات منهم، ولد مبكة قبل النبوة ومات صغريا، وقيل

: عن حممد بن جبري بن مطعم، قال) بن سعدا(عاش القاسم سبع ليال وخطأه املال يف ذلك، وروى : عاش القاسم حىت مشى، وقال جماهد: بعض املشايخ قال
هذا خطأ والصواب أنه عاش سبعة عشر : أنه عاش سبعة أيام، قال املفضل بن غسان: مات القاسم، وله سنتان، وروي أيضا عن قتادة حنوه، وعن جماهد

 / بلغ املشي غري أن رضاعته مل تكمل: شهرا، وقال السهيلي
رضي اهللا تعاىل  -يونس بن بكري يف زيادات املغازي عن أيب عبد اهللا اجلعفي وهو جابر عن حممد بن علي بن احلسني  واختلفوا هل أدرك زمن النبوة، فروى

عن " إنا أعطيناك الكوثر " لقد أصبح حممد أبتر فنزلت : كان القاسم بلغ أن يركب الدابة، ويسري على النجيدة، فلما قبض، قال العاص بن وائل: قال -عنه 
ملا هلك القاسم : وروي الطيالسي، وابن ماجه عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها قال/ حممد بالقاسم فهذا يدل على أن القاسم مات بعد البعثة مصيبتك يا

لو أعلم ذلك يا  ):فقالت(إن إمتام رضاعته يف اجلنة، زاد ابن ماجه : يا رسول اهللا، درت لبينة القاسم، فلو كان اهللا أبقاه حىت يتم رضاعه قال: قالت خدجية
وهذا ظاهر جدا يف أنه مات يف : بل أصدق اهللا تعاىل ورسوله، قال احلافظ: إن شئت دعوت اهللا تعاىل، فأمسعك صوته فقالت: رسول اهللا ليهون علي، فقال



 
 
 

٢٧٨ 

 

 عبد وال مناف عبد يصح وال واملطهر، والطاهر يبواملط الطيب مثل ألقاب أو أمساء هناك مث اهللا، عبد مث

 .فمشهورات البنات أما  الكعبة،

 اإلسالم يف عظيم أثر له وكان )301F٢٩٨("وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب ربيب  ):هـ٤٠( طالب أيب بن علي )٢(

 )موسىو هارون كمنـزلة( املخلص األخ أو اإلبن مبنـزلة )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب من كان فقد
 والقرابة والشجاعة املالزمة وطول والفقه العلم من اهللا آتاه ما مع  منازع بال النبوية احلروب بطل وكان

 ).وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب بعد هاشم بين رأس وكان الشريف والبيت والفصاحة

  وقد أيضا العظيم األثر له وكان "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب موىل  ):هـ٨( الكليب حارثة بن زيد )٣(

 قصته ويف مؤتة، غزوة يف واستشهد  منازع بال )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب عهد يف  السرايا فائد كان

 على دليل )ص( النيب اختياره ويف ،)ص( النيب خريه أن بعد بيته، وأهل أبيه على )ص( النيب اختياره من عجائب

 يف أشعار وله )ص( بالنيب التحق يوم كبرياً كان حارثة بن زيد ألن عليه، وسالمه اهللا صلوات النيب هذا عظمة
 أن على خادماً البقاء يفضل حارثة بن زيد جعلت وخلقه )ص( النيب جاذبية أن إال وأهله، لوطنه شوقه ذكر

 مث جحش نتب زينب من وزوجه )التبين حترمي قبل ( فتبناه األمر، هذا )ص( النيب له قدر وقد طليقاً، حراً يعود
  .أمين أم مبوالته

 ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أبناء بقية الطبقة هذه يف بعضهم عد وكذلك

                                                                                                                                                                                                 
أن القاسم  -رضي اهللا تعاىل عنه  -من طريق سليمان بن بالل عن هشام بن عروة " االوسط " وروى البخاري يف تارخيه / االسالم، ولكن يف السند ضعف

وال القاسم وال إبراهيم، وكان : ما أعفى أحد من ضغطة القرب إال فاطمة بنت أسد، قيل وال القاسم قال: وروي ابن أيب عاصم وأبو نعيم/ مات قبل االسالم
لكن هذه األحاديث يف ضغطة القرب منكرة وال : قلت( ة هذا وأثر فاطمة بنت احلسني يدل على خالف رواية هشام بن عرو: إبراهيم أصغرمها، قال احلافظ

العاص بن وائل السهمي كما سبق، : إن حممدا أبتر فقيل: اختلف يف القائل ملا مات القاسم: تنبيه) / سيما يف حق األطفال، ألن اهللا ال يظلم الناس مثقال ذرة
إنه العاص بن وائل فالعاص له عقب وهو عمرو، وهشام، فكيف يثبت له البتر، : كعب بن األشرف، فإن قلنا: أبو جهل، وقيل: وجزم به خالئق، وقيل

أن العاص وإن كان ذا ولد، فقد انقطعت بينه وبينهم، فليسوا بأتباع له، الن اإلسالم قد حجزهم عنه فال يرثهم وال يرثونه اهـ : وانقطاع الولد ؟ واجلواب
وأما قول أيب نعيم ال ( وفيه بعض الزيادات منها ) ..٤٨٢ص /  ٢ج ( -القاسم يف  اإلصابة يف معرفة الصحابة مث مل يترجم لبقية أبنائه إال إبراهيم، وترمجة 

  القاسم مات قبل اإلسالمأعلم أحداً من متقدمينا ذكره يف الصحابة فقد ذكر البخاري يف التاريخ األوسط من طريق سليمان بن بالل عن هشام بن عروة أن 
 .اهـ 

يف اتباع امللة احلنيفية قبل النبوة وأنه كان يتعبد معه على دين إبراهيم ويستدلون بقول " صلى اهللا عليه وآله وسلم"رى أن علياً كان يتبع النيب بعضهم ي )٢٩٨(
" صلى اهللا عليه وآله وسلم"وإن صح هذا فيحتمل باإلسالم هنا ملة إبراهيم عليه السالم اليت كان عليها النيب ) أسلمت قبل الناس بسبع سنني: (اإلمام علي
 .-وهذا حيتاج لبحث-قبل البعثة، 



 
 
 

٢٧٩ 

 

 هذه وأمامة )أمامة ( امسها ابنة منه وهلا العبشمي، الربيع بن العاص أبو زوجها وكان ):هـ٩( زينب )٤(

 أا قيل وقد هجرا، قبل قريش من اًعنت زينب وجدت وقد السالم، عليها فاطمة موت بعد علي اإلمام تزوجها

 .ربائبه يف ومرة )ص( النيب بنات يف مرة مرتني، )اإلمتاع ( كتابه يف املقريزي ذكرها ولذلك )ص( النيب ربيبة

 بدر، بعد وماتت عفان بن عثمان تزوجها منه طالقها بعد مث هلب أيب ابين أحد عند وكانت ):هـ٢( ورقية )٥(

 .بناته ال ربائبه من أا قيل وقد

 البنات وهؤالء  أختها، وفاة بعد عثمان وتزوجها أيضاً هلب أيب ابين أحد عند وكانت )::هـ٦( كلثوم وأم )٦(

 السيد املوضوع هلذا حتمس وقد  بناته، ولسن )ص( النيب ربائب هن إمنا خاصة الشيعة بعض عند الثالث

302Fحبث إىل حيتاج وهذا كتب، عدة املوضوع يف فصنف العاملي، مرتضى

٢٩٩. 

 النيب بنت وهي النبوة، بعد إال تولد مل أا الشيعة وعند -صغرية وكانت – ):هـ١١( الزهراء وفاطمة )٧(

 األخريات البنات يف  -أسلفنا كما – الشيعة بعض خالف بينما والنواصب، والسنة الشيعة باتفاق )ص(

 عنها روى ما قليل ويف األمة، هذه نساء أفضل هي ففاطمة :حال كل على و بناته، من ال ربائبه من وعدوهن

 أهل مع كعادم املغايل السلفي التيار داخل مظلومة وهي احتجاج، وقوة الكرمي بالقرآن علم دالئل السنة أهل

 )ص( نبينا ابنة لكنها الغلو، ذلك بعض تسمع أن حتب ال أنك لدرجة فضائلها يف الشيعة بعض وبالغ البيت،
 .يكفي وهذا املؤمنني أمري وزوج الطاهرة الذرية وأم اجلنة أهل نساء وسيدة األمة هذه نساء وأفضل

 )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب موايل من وهو حارثة بن لزيد  زوجة وكانت -)هـ٣٠ حنو ( أمين أم )٨(
 ومكة، املدينة بني باألبواء أمه ماتت أن بعد مكة إىل )ص( النيب أرجعت اليت وهي عظيم، فضل وهلا -أيضاً

 أعادت اليت هي أا إال فضلها من يكن مل ولو ،خاصة مكانة )ص( النيب عند هلا وكان زيد، بن أسامة أم وهي

 . ..فضالً بذلك لكفى هناك وهب بنت أمنة أمه ماتت أن بعد سنوات ست وعمره األبواء من )ص( النيب

 عنه، اهللا رضي  بالصديق، املشهور :)هـ١٣( القرشي التيمي قحافة أيب ابن )عتيق أو ( اهللا عبد : بكر أبو )٩(

 أسلم بل التحقيق عند صحيح غري وهذا أسلم، من أول أنه فزعمت البكرية وبالغت ( أسلموا من أوائل من وهو

                                                           
أربعني سنة، فإذا كان عمرها أربعون سنة فكيف كانت رقية وزينب وأم ) ص(وال يصح هذا إال إذا سلمنا بأن خدجية كان عمرها يوم تزوجها النيب  ٢٩٩

سنة،  وال ميكن إال أن يكون قد زوجهن ) ١٥(خدجية مل ميضِ عليه سوى  بعث على رأس األربعني، وزواجه من) ص(كلثوم متزوجات قبل النبوة؟ فالنيب 
فهذين عند أهل السنة مولودان قبل النبوة أيضاً، إذ مل يولد يف اإلسالم إال عبد اهللا (فكيف مع إضافة القاسم وفاطمة ! وهن صغريات، أو أن توأم ثالثي

 . سرية املكية ومن باب أوىل السرية قبل بدء الوحي، وهناك غموض وتشويش وخلط كبري يف ال)الطيب الطاهر



 
 
 

٢٨٠ 

 

 األثر له وكان ، السري أهل بإمجاع السابقني من كان ولكن ،) )ص( النيب بيت أهل أشهرهم جمموعة بعد

 الصحابة من جمموعة يديه على وأسلم وأعتقهم املعذبني العبيد من جمموعة اشترى إذ املكي العهد يف العظيم

  وسلم وآله  عليه اهللا صلى النيب زوج وقد اهللا، سبيل يف لألموال املنفقني من وكان بعضهم، ذكره ما على الكبار

 يف مها إذ اثنني وثاين اهلجرة يف صاحبه وكان )303F٣٠٠(.مطعم بن جبري من خطوبتها فسخ أن بعد عائشة ابنته من
 سعيد بن وخالد احلصيب بن وبريدة ذر أبو قبله أسلم وأنه إسالمه، تأخر أنه على روايات وهناك ( الغار

304Fوغريهم

 أيب يف الغلو نكتشف ألننا حمتمل وهذا رجالً، مخسني بعد إال يسلم مل أنه تقول روايات هناك بل ،٣٠١

 هذه من كثري وضع إمكانية عرف وأهدافها هاوأثر األموية السلطة عرف ومن يوم، بعد يوماً عنه اهللا رضي بكر

 ينكره ال وإنفاقه وجهاده سبقه وتواتر صحيح، بعضها لكن والكيد، واملزامحة للتشويش والفضائل األحاديث

 الشيعة، على الرد باب من وعمر بكر أيب فضائل يف املوضوعة والروايات لألحاديث التنبه جيب أنه إال منصف،

 أو فيه الزيادة أو احلديث وضع على املذهبية لآلثار يتنبهون ال أعين قدمي، من السنة أهل هلا يتنبه ال وهذه

 يف املوضوع بينما طالب، أيب بن علي فضل يف الضعيفة لألحاديث إال أنتبه أكن ومل  دهراً عشت وأنا النقص،
 يف البيت أهل يف ضوعةاملو الفضائل عن ووجوداً خطورة يقل ال السنة أهل عند وعثمان وعمر بكر أيب فضائل
 ).الشيعي التراث

 من أول املشهور على كانوا )بكر وأبو حارثة بن وزيد وعلي خدجية ( األربعة فهؤالء حال كل على ولكن

 :الطبقة هذه يف بعضهم ذكر وقد الروايات، من واألقوى املشهور على سابقاً املذكور الترتيب على أسلم

 إىل سابق فهو  -روايات من فيه قيل ما صح إن – وهذا ،)البعثة أول ( القرشي األسدي نوفل بن ورقة )١٠(

 مل  لكن حق نيب )وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول بأن طمأا الذي ألنه خدجية حىت اجلميع على اإلسالم
 )ص( يبالن يالزم فلم السن يف كبرياً كان أنه إما ذكره ترك من عذر أن ويبدو أسلم من أول يف  أكثرهم يذكره

 )ص( النيب بدء قبل ذكره ومخل األيام تلك يف مبكراً مات مث  نبوته صدق عرف وإمنا يديه على يسلم ومل
 من مجيعاً ألم ( زبريي سياسي لسبب مضخم دوره أن من  الشيعة بعض يذكره ما يصدق قد وإما بالدعوة،

                                                           
 .على ما ذكره ابن سعد يف الطبقات يف ترمجة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وعن أبيها )٣٠٠(

 مث طالب أيب بن علي إسالماً الرجال أول :قال بريدة بن اهللا عبد عن صهيب بن يوسف عن يونس : )٤٤ ص / ١ ج( - إسحاق البن النبوية السرية٣٠١
  .اهـ ذر أليب عم وابن وبريدة، ذر، أبو :الثالثة الرهط
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 وأنه وغريهم، عروة ويتيم الزبري بن روةكع أسد بين من جاء نوفل بن ورقة دور تضخيم أن فريون ،)قريش أسد

 قبل )ص( النيب بنبوة  آمن وأنه !نيب بأنه )ص( النيب أخرب الذي هو أنه من الباب هذا يف روي ما أكثر يصح ال

 اقتصر األمر فلعل نوفل، بن ورقة يف ظاهرة مبالغة هذه وأن وجيه، الرأي هذا أن ريب وال )!ا )ص( النيب إميان

 ورقة ا آمن حىت نبوته يف شاكاً لبث )ص( النيب كون وأما ،)ص( النيب بنبوة هلا وإقراره له ةخدجي سؤال على

  .واالعتقاد القول من منكر فهذا قبله نوفل بن

كان من أوائل املسلمني، وقيل أنه أسلم قبل أيب  ):هـ١٥حنو (خالد بن سعيد بن العاص األموي  )١١(
كابن عساكر، وهذا يدل على قدم إسالمه على األقل ؛ وهو بكر الصديق، ذكر ذلك بعضهم يف ترمجته 

من كبار الصحابة وقد هاجر اهلجرتني، وقد هضمه أهل التواريخ رغم أنه أسبق إسالماً من أيب بكر 
وعمر وعثمان على الراجح، وهذا الظلم يف حموه من الذاكرة املسلمة سببه تشيعه لإلمام علي بن أيب 

 .، وآل أيب أحيحه األربعة على ج سابقهم خالد بن سعيد هذا )ص(النيب  طالب واختياره واليته بعد
وهو من أعظم الصحابة املكيني .. وكافله ومؤويه وحاميه) ص(عم النيب  :أبو طالب بن عبد املطلب )١٢(

عند ترك التعصب والنزوع إىل اإلنصاف، وهذا الصحايب الكبري مل يشأ بنو أمية أن ميوت على اإلسالم، 
ما دجبوه من الروايات  واألحاديث اليت تقول إنه مات على الشرك وأنه سيغلي دماغه وأن هذا فدجبوا 

وقد أفردته .. وبقية الصحابة هلم الدور املدين.. مع أن له الدور املكي كله تقريباً! أخف ما يعذب به
ة واحلماية، وكان النصربكتاب منفرد وتبني يل أن الرجل مسلم،  نعم كان يكتم إميانه، وهذا أدعى يف 

جييب اجلميع بأنه على ملة عبد املطلب، وعبد املطلب مل يكن مشركاً، بل كان حنيفياً على ملة إبراهيم، 
بالنار وعلى عمه وعلى ) ص(بالنار، فحكمت على أبوي النيب ) ص(وقد بالغت السلفية يف إحاطة النيب 

وه أبو سفيان وأمه هندبنت عتبة و ابنه يزيد يف بينما أحاطت معاوية باجلنة، فبشرته بأنه هو وأب.. جده 
 ..  وباجلنة ملعاوية ليس يف هذا املكان ) ص(اجلنة وتفصيل هذه اإلحاطة بالنار للنيب 

ورد ما يدل على أنه أسلم قبل أيب بكر أيضاً، فإن صح فهذا : )هـ٥٧(سعد بن أيب وقاص الزهري  )١٣(
ورد بسند قوي أنه أسلم ثالث ثالثة، فهذا كله يدل دليل على أنه من أوائل املسلمني خاصة وأنه قد 

على أنه من هذه الطبقة، وقد كان سعد من الصحابة الكبار ومن أهل بدر وسائر املشاهد، ومع تأخر 
هـ وهو تاريخ وفاة أيب هريرة إال أنه مل يرو عنه إال النزر اليسري قياساً مبا روي عن أيب ٥٧وفاته إىل عام 

السابقني األولني وأبو هريرة من املتأخرين فلم يسلم إال عام خيرب، وسعد بن أيب  هريرة، رغم أنه من
( وقاص وإن كان قد خذل احلق يف عهد أمري املؤمنني إال أنه مل ينصر الباطل، وقد ندم على اعتزاله 
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وكان يبث فضائل علي ويرد على معاوية سبه لإلمام علي، وسعد بن أيب ) وحققت ذلك يف حبث صغري
قاص هو من أشهر رواة حديث املنزلة، وكان يفهم منه مال يفهمه غالة السلفية الذين يدعون أم على و
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، وقد دفع سعد بن أيب وقاص مثن هذه احلقائق اليت بثها يف زمن معاوية، فقام ٣٠٢
306Fمعاوية بدس السم له ومات شهيداً رضي اهللا عنه

٣٠٣. 
(ذر كأيب ذلك غري الصواب لكن الطبقة هذه يف أم على تدل أمساء وردت وقد
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 احلصيب، بن وبريدة )٣٠٤

(السلمي عبسة بن وعمرو
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 . وحنوهم )٣٠٥

 نتيجة املكيني املسلمني بعض إسالم تواريخ يف والتناقض االضطراب يرد ما كثرياً أنه إىل التنبيه وينبغي

 لفترة إضافة سنوات ثالث استمرت إا قيل اليت السرية املرحلة ولطبيعة سابقاً املذكور املكية الفترة لغموض

                                                           
نقول هلم هذا فهم سعد بن أيب وقاص وسعيد بن املسيب على تعظيم هذا احلديث، ومها من كبار ) فهم السلف الصاحل( وللمتمسكني مبا يسمونه   ٣٠٢

... اً وأنه ال خصوصية فيه لعلي، وأن املسأألة تقتصر على توليته على املدينة، السلف الصاحل، وليس كما يظهره النواصب كابن تيمية بأنه حديث عادي جد
يستفهم منه إخل تلك الشنشنات، بينما جند أن سعيد بن املسيب يستعظم هذا احلديث عندما مسعه من عامر بن سعد عن أبيه، فذهب إىل سعد بن أيب وقاص ل

ص /  ١ج ( -م السلف الصاحل واحلديث يف الصحيحني، ففي  جامع األصول من أحاديث الرسول ويسمع منه نص احلديث، فاحلديث عظيم ، هذا هو فه
يا : خلَّف علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ رسولَ اهللا « : -رضي اهللا عنه  -سعد بن أيب وقاص ) خ م ت):  (٦٥٧٤

أخرجه البخاري ومسلم،  ... »أما ترضى أن تكونَ مين مبنزلة هارون من موسى ، غري أنه ال نيب بعدي؟ : والصبيان؟ فقال رسولَ اهللا، تخلِّفُين يف النساء
ذا عامر أَخربين : قال ابن املسيب .»أَنت مين مبنزلة هارون من موسى، إِال أَنه ال نيب بعدي« : قال لعلي  -صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ رسولَ اهللا : وملسلم 

نعم، : ؟ فوضع إِصبعيه على أُذُنيه، فقال -صلى اهللا عليه وسلم-أنت مسعته من رسولِ اهللا : فأَحببت أَنْ أُشافه به سعدا ، فلقيته ، فقلت بن سعد عن أبيه ، 
سياقه ما يؤكد على هذا حىت أن سعيد بن املسيب هاب أن يسأل   اهـ فانظر تعظيم السلف هلذا احلديث وداللته، وقد رواه أمحد مطوالً وفيه. وإِال فاستكّتا

: ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة أنبأنا على بن زيد عن سعيد بن املسيب قال ) : ١٧٣ص /  ١ج ( -سعداً عن هذا احلديث، ففي مسند أمحد بن حنبل 
نه فقال ال تفعل يا بن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلين عنه وال بين قال قلت لسعد بن مالك اىن أريد ان أسألك عن حديث وأنا أهابك ان أسألك ع

خلف النيب صلى اهللا عليه و : فقال سعد رضي اهللا عنه ! فقلت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي رضي اهللا عنه حني خلفه باملدينة يف غزوة تبوك
قال يا رسول اهللا أختلفين يف اخلالفة يف النساء والصبيان فقال أما ترضى ان تكون مىن مبنزلة هارون من موسى سلم عليا رضي اهللا عنه باملدينة يف غزوة تبوك ف

صحيح، : قال بلى يا رسول اهللا قال فأدبر علي مسرعا كأين أنظر إىل غبار قدميه يسطع وقد قال محاد فرجع على مسرعا اهـ  تعليق شعيب األرنؤوط 
على أن احلديث بفهم السلف الصاحل كسعد بن أيب وقاص وسعيد بن املسيب غري ذلك الفهم املستهتر الذي تبناه ابن تيمية  ونقله والسياقات الدالة : قلت

مقارب  إىل متعصيب شيعته الذين ال حيترمون ما يؤمنون بصحته إذا كان خيالف ما هم عليه من عقائد وأهواء، وألمحد بن حنبل يف فهم احلديث مذهب
 .سلفملذهب ال

 .ولن نذكر املصادر يف هذا ألن هؤالء ال يؤمنون بأي شيء إذا خالف ما هم عليه، فلماذا التعب؟ فليبحثوا إن أرادوا ٣٠٣
ويبدو واهللا أعلم أنه من الطبقة الثالثة حىت وإن روي أنه خامس مخسة وقد ذكر هذا االحتمال ابن حجر يف قصة إسالم أيب ذر يف شرحه  )٣٠٤(

 .للبخاري
ن دو أن إسالمه تأخر لفترة العرض على القبائل حىت وإن روي أنه ثالث ثالثة بعد أيب بكر وبالل ألن بالالً نفسه مل يسلم إال بعد أكثر مويب )٣٠٥(

 .مخسني
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 عبارة هناك تكون أو ...اخلامس أو الثالث أو األول أنه يظن وهو يسلم الشخص فكان الوحي، انقطاع

(مومهة
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 .اإلسالم إىل السبق حسب ترتيبهم يف االختالف يأيت فلذلك وهكذا )٣٠٦

 .األرقم دار دخول قبل سالماإل إىل السابقني طبقة :املكي العهد صحابة من الثانية الطبقة

 النيب دخول قبل املسلمون وهم املسلمني، أوائل طبقة وهي ):اخلاصة الدعوة أو السرية املرحلة يف الثانية( وهي 

 وآل ياسر آل الطبقة هذه يف الداخلة العوائل أبرز ومن األرقم أيب بن األرقم دار "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 وهذه وغريهم، املعذبني املوايل من وعدد البكري وآل جحش وآل مسعود وآل قاصو وآل العشرة وبقية مظعون

 :اهلجائية احلروف حسب مرتبني الطبقة هذه ونساء رجال أمساء

 سبعة سابع أسلم ،)جندب أيب بن مناف عبد وامسه( ):هـ٥٥ حنو ( املخزومي األرقم أيب بن األرقم )١٤(

 جمهوالً بقي وقد فهرية، بن وعامر العوام بن الزبري بعد لمأس أنه ويبدو داره دخول قبل عشرة عاشر وقيل

 صفني، معه وشهد علي اإلمام عهد يف ذكره عاد مث الثالثة خالفة يف ذكره فاختفى )ص( النيب وفاة بعد

 مع شهد مبن االهتمام مل األوىل والسلفية السالم، عليه علي شيعة من كان ألنه هذا يف السبب أن ويظهر

 كانوا الذين الصحابة كبار من األوىل والشيعة األوىل، اإلسالمية املدرسة هو بيته كان ولو حىت حروبه علي

 قرابة تفضيلهم يف يكمن ذنبهم أن مع الثالثة، عهد يف ذكرهم اختفى السقيفة بعد من علي اإلمام صف يف

 الشهادتني ذي ثابت بن وخزمية األنصاري أيوب وأيب األرقم أيب بن كاألرقم قرابتهم، على )ص( النيب

 يف إال حضور هلم يكن مل ممن وأمثاهلم األنصاري فضالة وأيب األنصاري عمرة وأيب عبادة بن سعد بن وقيس
 الثالثة مع يكن ومل واألنصار، املهاجرين من السابقني أكثر هم وهؤالء علي، اإلمام وعهد )ص( النيب عهد

 وإمنا )ص( النيب قرىب ضم أن السنة فليست سنة، كأهل به نعترف أن جيب مما وهذا السابقني من القليل إال

 أي يف حيدث مل ما وهذا صفني، علي مع شهدوا بدرياً سبعني من أكثر أحصيت وقد ننصفهم، أن السنة

 املؤمنني أمري حلق العتيق السلفي الفهم على يدل وهذا القادسية، وال الريموك ال الفتوح معارك من معركة

                                                           
ر إىل البيت ألن وهذا خطأ إمنا املراد باألربعني هنا الذين كانوا يف دار األرقم الذين خرجوا مع عم! كرواية بعضهم أن عمر أسلم متام األربعني )٣٠٦(

حر وعبد : ومن الروايات املومهة ظن عمرو بن عبسة أن قول النيب! عمر مل يسلم إال بعد مهاجرة احلبشة وكانوا وحدهم أكثر من مئة من الرجال والنساء
ائف إال أبو بكر ألن اإلمجاع منعقد على أن وهذا خطأ فقد يكون املراد أنه ليس معه يف ذلك الوقت ساعة إسالم ابن عبسة يف الط! أنه مل يسلم يومئذ إال مها

وينسى نصريه األول خدجية وربيبه علي ومواله زيد وأمثاهلم من ) حر وعبد: (خدجية وعلي وزيد بن حارثة أسلموا قبل بالل ومل يكن النيب ليقتصر على قوله
لشام يف الصحابة الذين نزلوا الشام كعمرو بن عبسة كما فعلوا أيضاً مع السابقني على أيب بكر فضالً عن بالل؛ ولعل هذه الرواية وهي شامية من غلو أهل ا

فهم بني تابعي وجمهول وصحبة ! وهذا غري صحيح على اإلطالق! أيب عنبة اخلوالين والضحاك بن قيس ومعن بن يزيد ومثامة بن عدي فزعموا أم بدريون
 !ري أن هناك تابعون هم عند أهل الشام بدريون أو صحابة كبار لنـزوهلم عندهمعامة ، وهذا موضوع آخر يل فيه حبث خمتصر، سببه أنه لفت نظ
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 املهاجرين من الصحابة أكثر أن الشيعة ظن ومواقفهم للسابقني اإلمهال هذا وبسبب ب،طال أيب بن علي

 العصبية إىل مالوا السابقني هؤالء كون من باطل ظن على مبين ظلم وهذا البيت أهل ضد كانوا واألنصار

 العصبية نتوكا قلة، كانوا السابقني هؤالء أن إال صحيح، غري وهذا البيت، أهل على واملظاهرة والدنيا

 وأن سيما ال العامة؟ الصحبة أصحاب من اآلالف عشرات إىل صحايب ألف نسبة فما الكثرة، هي العشائرية

 أن وسنجد واألنصار، املهاجرين مواقف تقييم إعادة جيب هنا من ؟ السابقني من أفراد معهم اآلالف هؤالء

 إلمهال تفسرياً جند ال ولذلك يائس، أو ساخط أو علي لإلمام مؤيد بني كانوا السابقني هؤالء من األغلبية

 اإلمام عهد يف شهرته علمنا إذا فكيف علي، لإلمام املؤيد موقفه إال الثالثة عهد يف األنصاري أيوب أيب مثل

 وسهل قتادة وأبو عمرة وأيب سعد بن وقيس ثابت بن خزمية وكذلك !موته؟ بعد من للحياة عاد وكأنه علي

 عمرو بن ومدالج عمرو بن كعب اليسر وأبو األنصاري ثعلبة بن وأسيد رتاأل بن وخباب حنيف بن

 هلم وليس الثالثة، عهد يف ذكرهم اختفى الذين واألنصار املهاجرين سابقي من جداً كثري وغريهم السلمي

 للتاريخ وآن عظام، أمور على عينيه يغمض فالتاريخ طالب، أيب بن علي وعهد )ص( النيب عهد يف إال ذكر

 وعتواً، كرباً قريش قبائل أشد من وهي خمزومي – األرقم أيب بن األرقم أعين – الرجل فهذا  يصحو، أن

 بني اجلمع )حممد أمة ( له حتتمل فلم  عمره، آخر يف )حممد آل( و عمره، أول يف  )حممداً( تبع ذلك ومع

 جيمع أن فما !إمياا من لأكم إميانه يكون أن للمؤمن تسمح ال فهي قريش، عادة وهذه !الوالءين هذين

 والبدعة بالغلو يتهم أو الصحابة، من كان إن ويعزل يهمل حىت آله وحمبة )ص( النيب حمبة بني  املؤمن

 اليوم، إىل نلوكها زلنا وما اهللا، دين من قريش قضمتها قضمة أول وهذه بعدهم، ممن كان إن والضاللة

 وقَالُوا( !شيء ال على العصبية وطلقائها قريش عن فورثنا العصبيات، وبذرة األمة، اختالف أساس وهي

 بينهم قَسمنا نحن ربك رحمةَ يقِْسمونَ أَهم )٣١( عظيمٍ الْقَريتينِ من رجلٍ علَى الْقُرَآنُ هذَا نزلَ لَولَا

مهتيشعي مف اةيا الْحينا الدنفَعرو عبمهض قضٍ فَوعب اتجرذَ دختيل مهضعا بضعا برِيخةُ سمحرو كبر 

ريا خمونَ معمجاإلمهال،  جزاؤه كان الفضيلتني بني مجع ألنه األرقم أيب بن فاألرقم   )الزخرف[  )٣٢( ي 

 لكن خمزوم، بين من وثالثتهم جهل، أيب بن وعكرمة الوليد بن خالد مثل والذاكرة التاريخ يف مكانه وحل

 وليسا العامة، الصحبة أصحاب  بأسوأ ليسا أما مع وفضالً، وإمياناً سابقة وبينهما بينه كبرياً فرقاً هناك

 قوة على دليل هلو نفسها؛ القبيلة من السابقني وإغمار املتأخرين إشهار من االختالل هذا لكن خبيارهم،

 فإنه علياً ويناصر حيب من لكل واإلمهال التقليل يف السلطة نتبع أن جيوز فال بامللة، التأثر وقلة بالسلطة التأثر

 حب أن كما )أحبين فقد أحبك من ( )ص( النيب حلب املفتاح هو علي حب ألن مؤمن، إال علياً حيب ال
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 النيب حيب أنه مزع فمن هذا وعلى )اهللا أحب فقد أحبين ومن( وجل عز اهللا حلب املفتاح هو )ص( النيب

 كان ولو مترابطة، الثالث فالدوائر )ص( النيب حمبة بال اهللا حمبة يزعم كمن فهو علي، اإلمام حمبة بال )ص(

 ابتلى كما مثلنا، ببشر ويبتلينا قلوبنا ميحص اهللا لكن يكفي، وحده اهللا حب لكان يكفي، ورسوله اهللا حب

 إذا )ص( النيب حب دعوى تنفعنا لن كذلك أمره، رفض بعد اهللا حب دعوى إبليس تنفع فلم بآدم، إبليس

310Fمعه عليه والصالة حببه أَمرنا من أبغضنا

 عليه سهل )ص( النيب ضد بنفاقه التصريح عليه صعب ومن ،٣٠٧

 الصحابة فضالء بعض عن صح هذا وألجل ملحوظ، أمر وهذا إليه، الناس وأحب أقرب يف بذلك التصريح

 وجابر اخلدري سعيد أيب عن متعددة طرق من ذلك روي )علياً ببغضهم إال امنافقين نعرف كنا ما ( :قوهلم

311Fوغريهم  ذر وأيب اهللا عبد بن

 مسلم، صحيح يف علي عن حبيش بن زر حديث األحاديث هذه وحاضن ،٣٠٨

 .شيعي وال سين ذلك يف يشك ال املعىن، متواترة الباب هذا يف  واألحاديث متواتر، وهو خيرب راية وحديث

                                                           
أخربين أمحد بن عثمان بن حيىي املقري ببغداد ثنا أبو بكر بن أيب العوام الرياحي ثنا أبو زيد ) : ١٤١ص /  ٣ج ( -املستدرك على الصحيحني للحاكم  ٣٠٧

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلي؟ قال : دي قال سعيد بن أوس األنصاري ثنا عوف بن أيب عثمان النه
: تعليق احلافظ الذهيب يف التلخيص / هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه    )من أحب عليا فقد أحبين و من أبغض عليا فقد أبغضين(: 

أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وعن أم سلمة قالت):  ٣٢ص /  ٩ج ( -حمقق . ائد ومنبع الفوائد ويف جممع الزو/  على شرط البخاري ومسلم 
رواه الطرباين وإسناده ".من أحب علياً فقد أحبين، ومن أحبين فقد أحب اهللا، ومن أبغض علياً فقد أبغضين، ومن أبغضين فقد أبغض اهللا: "عليه وسلم يقول

 يف السلسلة الصحيحة، وجزم به ابن عبد الرب يف االستيعاب، وصححه السيوطي يف تاريخ اخللفاء،  واحلديث حق، فالذي وصححه األلباين: حسن، قلت
عمل إبليس متاماً يتيقن صدور هذه الفضائل مث يأباها فهو يتهم اهللا ورسوله يف عدهلما وكأما هازالن يدلالن علياً دون أن يستحق هذا الفضل، وهذا مثل 

يف دعواه حتج على أمر اهللا له بالسجود آلدم فلم ينكسر كربه بل محي، وأىب االنصياع ، بل جاء النص مبثل هذا، من أن الذي يبغض علياً فهو كاذب الذي ا
ا هشام بن حدثن: حدثنا أبو بكر بن أيب داود قال ) : ١٩٧ص /  ٤ج ( -، وهذا النص أتى من طريق سلفي حنبلي ففي الشريعة لآلجري )ص(حمبة النيب 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب : حدثنا احلسني بن سليمان ، عن عبد امللك بن عمري ، عن أنس بن مالك قال : يونس اللؤلؤي قال 
رواه أمحد وغريه، ففي مسند وهلذا احلديث شواهد كثرية منها حديث بريدة الذي /  » يا علي ، من زعم أنه حيبين ويبغضك فقد كذب« : رضي اهللا عنه 
حدثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد اجلليل قال انتهيت إىل حلقة فيها أبو جملز وبن بريدة فقال عبد اهللا بن بريدة حدثين أيب ) ٣٥٠ص /  ٥ج ( -أمحد بن حنبل 

):  بريدة(قال ..  !فال تبغضه وان كنت حتبه فازدد له حباً قال! قلت نعم: أتبغض علياً؟ قال ):  النيب ص( وقال :   -فذكر حديثاً طويالً فيه -: بريدة قال 
حديث صحيح وهذا : تعليق شعيب األرنؤوط / اهـ باختصار ..  فما كان من الناس أحد بعد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إىل من على

والعصبية القبلية أو ) ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق( لم وله شواهد عن بريدة، ومن شواهده حديث مس: إسناد حسن من أجل عبد اجلليل، قلت
تواتر يف فضل املذهبية إذا عارضت النصوص ففيها نوع من النفاق بال شك، فالدين التسليم، وهذا هو االبتالء،  مث الشاهد األهم هو حديث الصحيحني امل

ه شهادة مل ينلها أحد من الصحابة غري علي، وهي حمل اطمئنان بأن حمبته جتري يف حمبة اهللا وهذ ،)حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله:  ( ... علي أنه
من أحب عمر فقد ( وثالثة ) من أحب قريشاً فقد أحبين( ومرة ) من أحب العرب فقد أحبين( ورسوله، وقد جرى التشويش على هذا احلديث مرة حبديث 

ويش فقط، ومع أن حب الصاحلني من العرب أو قريش أو الصحابة واجب، إال أن حب علي له خصوصيته، وكلها أحاديث مكذوبة مت وضعها للتش) أحبين
 .وهو حمل االبتالء وبداية دخول البيت املريح من باب السور اخلارجي، وليس لرجل أن يدخل البيت من أعاله إال سارقاً أو هازالً

: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ) : ٣٥٤ص /  ٩ج ( -املعجم األوسط للطرباين هو حنبلي  من ثالث طرق، األول يف  فروي عن جابر بن عبد اهللا ٣٠٨
واهللا ما « : بن عبد اهللا قال  عن أيب جعفر حممد بن علي ، عن جابرنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن سليمان ، : نا حممد بن حسان اخلزاز ، بالري قال 
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) : ١٦٩ص /  ٥ج ( -و الثاين يف املعجم األوسط للطرباين احلنبلي » « صلى اهللا عليه وسلم إال ببغضهم عليا  كنا نعرف منافقينا على عهد رسول اهللا

ما كنا «  :عن أيب الزبري ، عن جابر قال نا زهري بن معاوية ، : نا حممد بن القاسم األسدي قال : نا إمساعيل بن أيب احلارث قال : حدثنا أمحد بن زهري قال 
أنا حممد بن :  بلفظ) ٢٢٣ص /  ٦ج ( -وهو يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي » افقني إال ببغضهم عليا رضي اهللا عنه نعرف املن

، قال  عن جابرعن أيب الزبري ، نا زهري ، : نا حممد بن القاسم ، قال : نا إمساعيل بن أيب احلارث ، قال : نا أمحد بن اجلراح ، قال : عثمان بن حممد ، قال 
حدثنا اهليثم بن خلف قثنا عبد امللك بن ) : ١٢٤ص /  ٣ج ( -وله لفظ آخر يف فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ) كنا نعرف نفاق الرجل ببغضه لعلي: (

ما كنا نعرف من خري البشر ، ذلك : كيف كان علي فيكم ؟ قال : قلت جلابر : عبد ربه أبو إسحاق الطائي ، نا معاوية بن عمار ، عن أيب الزبري قال 
ثنا أمحد بن حممد بن اجلعد ، ثنا عبد امللك بن عبد ربه ، ثنا عمار بن ) : ٣٤ص /  ١ج ( -وهو يف فوائد أيب علي الصواف /   املنافقني إال ببغضهم إياه

وجزم به »  لبشر ، ما كنا نعرف املنافقني إال ببغضهم علياذاك من خري ا« : كيف كان علي فيكم ؟ قال : قلت جلابر : معاوية الدهين ، ثين أبو الزبري قال 
عن . وروى عمار الدهين: فقال) ٣٤٢ص /  ١ج ( -ابن عبد الرب يف االستذكار عن جابر، ورواه مع اختصار اإلسناد يف اإلستيعاب يف معرفة األصحاب 

ورواه الذهيب يف تذكرة احلفاظ بإسناده من طريق آخر عن . ب رضي اهللا عنهما كنا نعرف املنافقني إال ببغض علي بن أيب طال: قال أيب الزبري عن جابر
والثالث يف / ابر بهمعاوية بن عمار به  وذكر ابن عساكر طرقاً أخرى منها زهري بن خيثمة عن أيب الزبري عن جابر به، وعن ابن أيب ليلى عن أيب الزبري عن ج

حدثنا عبيد : حدثنا حممد بن مصفى قال : حدثنا أبو حممد جعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي قال :  )١٩٢ص /  ٤ج ( -الشريعة لآلجري السلفي احلنبلي
ما كنا نعرف منافقينا معشر األنصار إال ببغضهم علي بن أيب طالب « : قال  عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابراهللا بن موسى ، عن حممد بن علي ، 

 وأما حديث أيب ذر/ هللا بن أمحد يف زوائده على فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل، وعند الاللكائي السلفي من الطريق نفسه وهو عند عبد ا» رضي اهللا عنه 
حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ ، مدان ، ثنا احلسن بن علي ): ٤٤٨ص /  ١٠ج ( -يف املستدرك على الصحيحني للحاكم وهو سلفي حمدث 

ما كنا نعرف « : بن بشر الكاهلي ، ثنا شريك ، عن قيس بن مسلم ، عن أيب عبد اهللا اجلديل ، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال  الفسوي ، ثنا إسحاق
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل » «  والبغض لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهاملنافقني إال بتكذيبهم اهللا ورسوله ، والتخلف عن الصلوات ، 

عن أيب نا علي ، نا أبو غسان النهدي ، نا إسرائيل ، عن األعمش ، ) : ١٦٧ص /  ٥ج ( -ففي  معجم ابن األعرايب  ا حديث أيب سعيدوأم» خيرجاه 
جزء أيب بكر ) ١٧٣ص /  ١ج ( -ويف  جمموع أجزاء حديثية / ما كنا نعرف منافقي األنصار إال ببغضهم علي بن أيب طالب: قال  صاحل ، عن أيب سعيد

حدثنا األعمش، عن : أخربنا يعقوب بن عبد اهللا القمي: حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب: حدثنا هشام بن علي العطار: قال -وهو حمدث سلفي  – الصويل
بن حممد وله طريق آخر عن أيب سعيد يف جزء علي . / ما كنا نعرف املنافقني إال ببغضهم علي بن أيب طالب عليه السالم: السلمي، عن أيب سعيد اخلدري

عن بسر بن حدثنا علي ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن يزيد بن خصيفة ، ):  ٣٩ص /  ١ج ( -احلمريي  السلفي
/  ٤٢ج ( -ريخ دمشق ويف تا»   ما كنا نعرف املنافقني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ببغض علي« : اخلدري ، قال  سعيد ، عن أيب سعيد

أبو العباس بن عقدة نا أمحد بن احلسني بن عبد امللك نا إسحاق بن يزيد نا فضيل بن يسار وإمساعيل بن زياد ويونس بن : .. من طريق ابن عقدة) ٢٨٥ص 
صلى اهللا عليه وسلم ( لى عهد رسول اهللا ما كنا نعرف املنافقني ع:  أرقم وجعفر بن زياد وعلي بن داود وربعي األشجعي عن أيب هارون عن أيب سعيد قال

فرواه اخلطيب بلفظ مطول، ومن طريقه :  وأما حديث ابن مسعود وابن عباس/  إال ببغضهم علياً اهـ وذكر طرقاً أخرى عن أيب هارون عن أيب سعيد به) 
د بن علي الكتاين أنا علي بن بشرى  بن عبد اهللا أبو بكر اخلطيب  حدثين عبد العزيز بن أمح):  ..٢٨٤ص /  ٤٢ج ( -ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

موسى  العطار أنا أبو علي حممد بن هارون بن شعيب األنصاري حدثين أبو حممد عبد الرمحن بن إسحاق بن إبراهيم الصامدي  من كتابه نا مروان بن
كنا نعرف املنافقني على عهد رسول ( وفيه .. ود وابن عباس البغداي نا حفص بن سليمان عن أيب إسحاق السبيعي عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسع

وهناك آثار يف هذا الباب عن عبادة بن الصامت واألنصار وأنس، ومعظم ههذ اآلثار أخرجها ابن ببغضهم علي بن أيب طالب، ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا 
اه أهل السنة حىت النواصب منهم دون نكري إال من أشدهم نصباً  أعين ابن تيمية وقد رو/  عساكر واخلطيب البغداي كالمها يف ترمجة علي بن أيب طالب 

وقال األعمش، عن عدي بن ) : ٤٨٥ص /  ١ج ( -تاريخ اإلسالم للذهيب (وله يف رد أحاديث علي منهج معروف، ولكن هذا تلميذه الذهيب يقول يف 
أخرجه مسلم، والترمذي وصححه، " . سلم إيل أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق إنه لعهد النيب صلى اهللا عليه و: ثابت، عن زر، عن علي قال

ما كنا نعرف منافقي هذه األمة إال : إن كنا لنعرف املنافقني ببغضهم علياً، وقال أبو الزبري، عن جابر قال: وقال أبو صاحل السمان، وغريه، عن أيب سعيد قال
ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ( وقال األلوسي يف تفسري قوله تعاىل / هذه اآلثار يف سياق اإلثبات دون نكري اهـ وهكذا يورد ) ببغضهم علياً

وذكروا من عالمات النفاق بغض علي ) : ( ..١٦٢ص /  ١٩ج ( -تفسري األلوسي : قال يف تفسريه املسمى ) ولتعرفنهم يف حلن القول واهللا يعلم أعمالكم
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 .،وسيأيت)ربيعة أيب بن عياش زوجها مع أسلمت(  :التميمية )خمربة بنت :ويقال( سالمة نتب أمساء )١٥(

 فضليات من املرأة وهذه ،)طالب أيب بن جعفر زوجة( : )هـ٤٠ بعد ( اخلثعمية عميس بنت أمساء )١٦(

 البط أيب بن جلعفر امرأة وكانت أسلم من أوائل من وهي الناس، أكثر يعرفه ال عظيم نبأ وهلا النساء

 مث وبعده بدر قبل وعائشة فاطمة زفاف وحضرت مدة للمدينة هاجرت أن بعد احلبشة إىل معه وهاجرت
312Fعندي الراجح على – بزوجها التحقت

 أبناء، منه وهلا ،)هـ٨ ( مؤتة يوم جعفر عنها قتل مث  -٣٠٩

 له وولدت بكر أيب بعد علي وتزوجها الوداع، حجة يف بكر أيب بن حممد له وولدت بعده بكر أبو فتزوجها

 فاطمة غسل يف علياً شاركت اليت فهي البيت، ألهل وحمبة كبرية مكانة عميس بنت وألمساء وحيىي، عوناً

  زوج وكان (  بكر أبا هجرت فاطمة أن رغم موا، قبل فاطمة متريض على قامت كانت بل وتشييعها

 البيت، أهل من قرا سبب اًأيض وليبحث ) ماذا؟ أو بكر أيب بإذن حضرت هل فيبحث هذه، أمساء

 رواة من هي بينما شيئاً، )ص( النيب عن  بكر أيب فضل يف ترو مل أا مع وفاطمة علي فضائل يف وروايتها

 املؤاخاة، وحديث )ما أصل له يكون قد أنه إال عندي ضعفه رغم ( الشمس رد حديث املنزلة حديث

 ولذلك يظهر، فيما تضعيفها األوىل السلفية بعض حاول حممد آلل وتشيعها البيت أهل من قرا وبسبب

 انتقد وألنه الضعفاء، يف خمصص الكتاب ألن !جداً غريب وهذا حجر؛ البن امليزان لسان يف مترمجة هي

313Fامليزان يف الصحابة بعض أمساء ذكره بسبب الذهيب

 يف يذكر مل أنه مع عميس؟ بنت أمساء ذكر فلماذا ،٣١٠

                                                                                                                                                                                                 
ما كنا نعرف املنافقني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ببغضهم علي بن : ىل وجهه،  فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كرم اهللا تعا

فيا بذلك أيب طالب،  وأخرج هو وابن عساكر عن أيب سعيد اخلدري ما يؤيده ، وعندي أن بغضه رضي اهللا تعاىل عنه من أقوى عالمات النفاق فإن آمنت 
وال أظنك يف مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي اهللا ! ليت شعري ماذا تقول يف يزيد الطريد أكان حيب علياً كرم اهللا تعاىل وجهه أم كان يبغضه؟

ار املتواترة معىن ، وحينئذ تعاىل عنه أشد البغض، وكذا يبغض ولديه احلسن واحلسني على جدمها وأبويهما وعليهما الصالة والسالم كما تدل على ذلك اآلث
وكذلك أبوه معاوية، فلم يرث يزيد هذا النفاق إال من أبيه ولبئس املعلم والتلميذ، وأما ما ذكره / اهـ قلت) ال جمال لك من القول بأن اللعني كان منافقاً

وأخرج ابن مردويه وابن : (بقوله) ٥٠٤ص /  ٧ج ( - من حديث أيب سعيد الذي يؤيد حديث ابن مسعود فهو ما ذكره السيوطي يف تفسريه الدر املنثور
واثبت هذا احلديث من هذا الطريق ) / ببغضهم علي بن أيب طالب: عساكر عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف قوله ولتعرفنهم يف حلن القول قال 

 . اآلجري السلفي احلنبلي يف كتابه الشريعة
، فقد شهد بدراً )حليف بين هاشم، وكان على األمخاس يوم بدر( الوفد فيما أرجح حممية بن جزء الزبيدي  وفد، ورئيس ذلك ويظهر أا كانت ضمن ٣٠٩

 ا ملا شهدت زواج فاطمة، وهذا يدل على أاجر مع مث ذهب للحبشة وعاد مع جعفر، فكانت أمساء بنت عميس يف هذا الوفد، وقد صحت الروايات أ
 .زوجها جعفر وإمنا التحقت به

ألم ورثوها فقط، مع أن ! ومها من رؤوس من يقول بعدالة الصحابة! والذهيب انتقد البخاري وابن أيب حامت على تضعيف بعض الصحابة يف كتبهم ٣١٠
اسي األول الواقع السلفي القدمي كان على تضعيف من حارب مع علي ولو كان بدرياً وتوثيق من حارب مع معاوية ولو كان أعرابياً، هذا هو األصل السي

صحابة من شيعة الذي ثبته معاوية، مث بدأ يتخلخل شيئاً فشيئاً،  ولكن مثل البخاري وابن أيب حامت ورثا بعض ذلك التراث األموي فبقي يف كتبهم تضعيف 
القدمية واملتعددة جند ) لسان امليزان( علي، وليس يف كتبهما تضعيف طليق وال أعرايب من أصحاب معاوية،  وما زال التطهري جارياً إىل اليوم، حىت يف نسخ 



 
 
 

٢٨٨ 

 

 مصادر على حجر ابن وقف هل الضعفاء؟ يف خمصص كتاب يف امسها ورد اذامل لكن فضل، كل إال ترمجتها

 ال ماذا؟ أم املصادر تلك يوافق ومل خمتصرة حسنة ترمجة هلا ترجم مث عميس؟ بنت أمساء تضعف كانت قدمية
 وغريهم بدر أهل من الكبار الصحابة لبعض تضعيفها من األوىل الرجالية املصادر طهروا فقد هذا نستغرب

 أجهله كنت مما ذلك لبعض الكتاب هذا ثنايا يف أحملت وقد اهللا، بإذن املوضوع هذا يف حبث يل وسيكون (

 ).آخر كتاب وكأنه يظهر ال حىت الفوائد هذه من بكثري الثانية الطبعة أثقل أن أشأ ومل األوىل، الطبعة أيام

 العاص بن سعيد بن وخالد ،)العاص بن سعيد بن خالد زوجها مع أسلمت( :اخلزاعية خلف بنت أمينة )١٧(

 أنه رغم مغموراً جعله علي لإلمام تشيعه لكن حمتمل، وهذا بكر أيب قبل أسلم أنه قيل بل أسلم من أوائل من

 آل حزب إىل أمية بين حزب من خرج فمن إطالقها، على ليست أمية لبين الغالة فمحبة النسب، أموي

 من أكثر وحيبونه معاوية يعرفون اليوم فالسلفية ولذلك بكر، أيب من إسالماً أسبق كان ولو أمهلوه حممد

 السلفية غالة أظن فال هذا خلالد حمبتهم أما !أصالً يعرفونه كانوا إن العاص بن سعيد بن خالد معرفتهم

 وأبو بكر، أيب على وواليته علياً يفضل كان أنه اكتشفوا إذا إال يبغضونه ال قد نعم ادعاًء، إال اللهم حيبونه

 .قدمي من فضله يف املوضوعات ويقبلون كثرياً فيه يغلون السلفية أن إال ثناء، لكل أهل بكر

314Fالليثيون البكري آل

٣١١: 

 وفاة تأخر رغم واحداً حديثاً  - إخوته عن وال - عنه يرووا ومل :  )هـ٣٤ ( الليثي البكري بن إياس )١٨(

  العزى، عبد بن نفيل اخلطاب نب عمر جد ياليل عبد جدهم حالف كنانة، بن بكر بين من وليث !بعضهم

                                                                                                                                                                                                 
) ومل ينبه على ذلك يف اهلامش( إال أنه يف الطبعة األخرية اليت حققها الشيخ عبد الفتاحة أبو غدة مت حذف اسم أمساء بنت عميس ) امساء بنت عميس( اسم 

يخ أبو غدة رمحه اهللا ألن السلفية ظلمته كثرياً، وقد لقيته وأخذت وال أدري أو سقط أم مماشاة ملنهج إخفاء الفضائح، وحنن نتعاطف مع الش..! وإمنا هكذا
سياسية أموية، وكان  عنه القليل املبارك يف بداية الطلب، لكن هذه امللحوظة البد من قوهلا لألمانة،  وعلى كل حال فالقول بعدالة الصحابة إمنا كانت نشأته

ك مل تأبه السلفية األوىل بتضعيف صحابة من غري بين أمية وحزم، فقد وصل التضعيف لبعض أهل بدر يراد ذه القاعدة محاية صحابة بين أمية فقط، ولذل
عشرات، حذفهم ابن حجر وبقي عنده شيء منهم أيضاً، والتطهري مستمر، والسلفية املتأخرة مع الزمن ) امليزان( كما سبق أن ذكرنا، بل يف كتاب الذهيب 

لتستقيم نظريتهم وتبدو أكثر مصداقية إال أن االعتراف بأصل املشكلة ! اخللل وإن أخذت تسده مع كل مؤلف جديدستكتشف صدق كالمي هذا،  وهذا 
 .أسهل وأكثر علماً

أيضاً، فنسبتهم إىل البكري أو أيب البكري كالمها شائعان يف ترامجهم، وهم من البيوت اليت دخلت يف اإلسالم وهاجرت ) آل أيب البكري( ويقال هلم  ٣١١
و احملاربة، وجاهدت وال يكاد يعرفهم أحد كسائر البيوت اليت قاومت مشركي قريش، فقد ثأرت منهم دولة طلقاء قريش بعد وصوهلا للحكم، إما باإلمهال أ

: مطعم عن أبيه قالحدثين عبد اهللا بن عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن : أخربنا حممد بن عمر قال) :  ٩٠ص /  ٣ج ( -ويف الطبقات الكربى البن سعد 
وهم بنو أسد ( دار بين غنم بن دودان كان ممن خرج يف اهلجرة إىل املدينة فأوعبوا، رجاهلم ونساؤهم، وغلقوا دورهم فلم يبق منهم أحد إال خرج مهاجرا، 

 .اهـ ودار أيب البكري ودار بين مظعون) بن خزمية



 
 
 

٢٨٩ 

 

 بدريون، وهم ،)سيأتون وخالد، وعاقل عامر ( هم والباقون املغمورين البدريني األربعة األخوة أحد وهو

 األرقم بدار اسلم من أول كانوا ( بسنوات اخلطاب بن عمر قبل أسلموا أم مع هؤالء، يعرفهم يكاد وال

 ورمبا قريش، من ليسوا ألم رمبا هلم الغمر وهذا ،)أكثر أو اتسنو ثالث بعد فيه اسلم من آخر عمر وكان

 هذا فتسبب حروبه، علي مع وشهد عليه، الثوار ومن عثمان ضد كان )عامر ( األقل على منهم واحداً ألن

 إياس ):٥٥ ص / ١ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة يف احلافظ قال ، البكري آل على األموي السخط يف

 بن مناة عبد بن بكر بن ليث بن سعد بن غرية بن ناشب بن ياليل عبد بن البكري أيب ابن :ويقال :البكري بن

 عبد بن حممد عن الزهري حدثين :الليث قال :صحيحه يف البخاري قال ،عدي بين حليف الليثي الكنانة

 أيب وقال خيه،تار يف ووصله بدراً شهد أبوه وكان حدثه البكري بن إياس بن حممد أن ثوبان بن الرمحن

 وخالد عاقل وإخوته إياس غري بدراً شهدوا إخوة أربعة نعلم ال ):إسحاق ابن : ولعله !كذا ( إسحاق

 وتويف مصر فتح إياس شهد :يونس ابن وقال املنذر، عبد رفاعة على فنزلوا مجيعاً هاجروا أم وذكر وعامر

 :قلت اهـ )باليمامة عامر وأخوه الرجيع يوم خالد وأخوه بدر يوم عاقل أخوه واستشهد وثالثني أربع سنة
 أيضاً صحبة له إياس بن متيم وابنه الراجح، على فيها وشارك عثمان على الثورة أيام إىل األربعة أحد بقي

315Fهـ٢٠ سنة مصر يف مات

 بين فتنة يف اخلطاب بن عمر بن زيد رثى ( تابعي إياس بن حممد اآلخر وابنه ،٣١٢

 بن احلارث هو باملؤاخاة إياس وأخو ورواية، حديث هلا صحابية مرمي وابنته )معوذ بنت الربيع وأمه عدي،

316Fبدري األنصاري خزمة

٣١٣. 

 الذين القراء يف )ص( النيب بعثه ممن أنه إذ للقرآن قارئاً كان  ):الرجيع شهيد ( الليثي البكري بن خالد )١٩(

317Fبالرجيع استشهدوا

 خالد : )١٢٦ ص / ١ ج( - باألصحا معرفة يف اإلستيعاب يف الرب عبد ابن قال ، ٣١٤

                                                           
س بن البكري وابنه متيم بن إياس الدار اليت عند دار ابن أبرهة الدار اليت فيها أصحاب واختط إيا):  ١٢٧ص /  ١ج ( -ويف فتوح مصر وأخبارها   ٣١٢

عدي بن كعب  األوتاد النافذة إىل السوق وهو إياس بن البكري بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بين
 اهـ
 . بعد قليلستأيت معلومات شاملة عن آل البكري ٣١٣
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة ، أن ناسا من :  من طريق حممد بن إسحاق يف مغازيه قال) ٣٢٤ص /  ١١ج ( -املستدرك على الصحيحني للحاكم  ٣١٤

ن أصحابك يقرئوننا القرآن إن بأرضنا إسالما ، فابعث معنا نفرا م: عضل والقارة ، ومها حيان من جديلة أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أحد ، فقالوا 
مرثد بن أيب مرثد حليف محزة بن عبد املطلب وهو أمريهم ، وخالد : فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم ستة نفر منهم « ويفقهوننا يف اإلسالم ، 

، فخرجوا وأمريهم » عاصم بن ثابت بن أيب األفلح بن البكري الليثي حليف بين عدي ، وعبد اهللا بن طارق الظفري ، وزيد بن الدثنة ، وخبيب بن عدي ، و
إال الرجال يف أيديهم السيوف قد غشوهم ا ، فأخذ القوم أسيافهم ) ١(مرثد بن أيب مرثد حىت إذا كانوا بالرجيع أتتهم هذيل ، فلم يرع القوم يف رحاهلم 



 
 
 

٢٩٠ 

 

 بن وعاقل البكري بن إياس أخو الليثي ليث بن سعد بن غرية بن ناشب عبد بن ليل يا عبد بن البكري بن

 اخلطاب بن عمر جد العزي عبد بن نفيل اجلاهلية يف حالف قد ليل يا عبد وكان البكري بن وعامر البكري

 يف الرجيع يوم البكري بن خالد وقتل رواية له أعلم وال بدراً وإخوته هو شهد عدي بين حلفاء وولده فهو
 بن عاصم مع الرجيع يوم سرية وكانت سنة وثالثني أربع ابن قتل يوم وكان  اهلجرة، من أربع سنة صفر

 معهم ومن قتلوا حىت والقارة عضل من ورهطاً هذيالً قاتلوا الغنوي مرثد أيب بن ومرثد األقلح أيب بن ثابت

  :ثابت بن حسان يقول وله صلب مث عدي بن خبيب وأخذ

 ومرثدا األماين تغين وما وزيداً ... طارق ابن شهدت فيها ليتين أال

 . خالدا تداركت شفاء وكان ... وعاصم خبيب حيي عن فدافعت

 الواقدي، هو هـ٣٤ سنة بوفاته قال والذي  :)هـ٣٤ أو هـ٢ ( البكري بن عاقل :الثالث وأخوهم )٢٠(

 ناشب بن ياليل عبد بن البكري بن عاقل : )٣٨٣ ص / ١ ج( - األصحاب معرفة يف اباإلستيع يف وترمجته

 هو بدراً شهد .لؤي بن كعب بن عدي بين حليف كنانة، بن مناة عبد بن بكر بن ليث بن سعد بن غرية بن

 زهري بن مالك قتله شهيداً، ببدر عاقل قتل عدي، بين حلفاء البكري بنو :وخالد وإياس عامر :وإخوته

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مساه أسلم فلما غافالً امسه وكان سنة، وثالثني أربع ابن وهو اخلطمي،

 طريق ومن  اهـ األرقم دار يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وبايع أسلم من أول من وكان .عاقالً

 بن حممد حدثنا عمر، بن دحمم أنبأنا : )١٨٥ ص / ١ ج( - النبالء أعالم سري يف الذهيب ذكر الواقدي

 من أول وهم مجيعا، البكري أيب بنو وخالد، وإياس، وعامر، غافل، أسلم :قال رومان بن يزيد عن صاحل،

 خرج :قال بكر أيب بن اهللا عبد عن عمارة، بن اجلبار عبد حدثنا عمر، بن حممد وأنبأنا ، االرقم دار يف بايع

 املنذر عبد بن رفاعة على فنزلوا أبوام، غلقت حىت ونساؤهم، رجاهلم فأوعبوا، مهاجرين البكري أيب بنو

 فقتال املنذر، عبد بن مبشر وبني عاقل بني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وآخى :وقالوا :قال مث باملدينة،

 اهـ ببدر معا

 املشهور، على باليمامة هـ١٢ تويف  ):هـ٣٥ بعد أو هـ١٢ ( البكري بن عامر :الرابع وأخوهم )٢١(

 من اعتدنا وقد ،)هـ٤٠ -٣٥ بني ما مات رمبا هذا وعلى ( عثمان على الثورة أيام إىل تأخر أنه واألرجح

                                                                                                                                                                                                 
: ة ، فلكم عهد اهللا وميثاقه ، فأما عاصم ومرثد وخالد فقاتلوا حىت قتلوا ، وقالوا اللهم ما نريد قتلكم ، ولكنا نريد أن نصيب من أهل مك: ليقاتلوا فقالوا 

 واهللا ما نقبل من مشرك عهدا وال عقدا أبدا اهـ



 
 
 

٢٩١ 

 

 موم فيعجلون حروبه، طالب أيب بن علي مع شهد من مبوت تعجيلهم أمية ببين املتأثرة الرمسية الروايات

 علي مع شهدوا الذين الصحابة ددع يقللوا حىت عثمان، زمن أو عمر زمن ماتوا أم يزعمون بأن ذلك، قبل

 والطفيل ثابت بن كخزمية علي مع شهدوا الذين بدر أهل من كثري مع ذلك فعلوا مشاهده، طالب أيب بن

 بن كعمار بداً ذكره من جيدون ال ما إال وغريهم، التيهان بن اهليثم وأيب احلارث بن وحصني احلارث بن

 )البكري بآل التعريف سبق (  ياسر

  : البكري آلل اجلامعة علوماتامل ومن 

 بيوم أبواب وتركوا بأمجعهم هاجروا أم رغم اإلسالمية الذاكرة يف مظلومون هؤالء البكري آل وألن

 يتحدث وهو )٤٨٣ ص / ٣ ج( - األشراف أنساب يف  عنهم، املعلومات بعض من بد فال مبكة، ختفق

 من النجار بين من ثعلبة بن عبيد بنت عفراء نتوكا ( :قال عفراء آل والدة عبيد بنت عفراء والدم

 .معاذاً :له فولدت اخلزرج، من النجار بن مالك بن غنم بين أحد احلارث بن رفاعة بن احلارث عند اخلزرج
 :له فولدت ،)كنانة من ليثي وهو ( ياليل عبد بن البكري فتزوجها حاجة مكة فقدمت طلقها مث ،ومعوذاً
 :له فولدت رفاعة، بن احلارث فراجعها فارغة وهي املدينة إىل رجعت مث .وخالداً .وعامراً .وإياساً .عاقالً
 يوم البكري بن عامر وقتل شهيداً، الرجيع يوم البكري بن خالد وقتل شهيدين، ببدر ومعوذ معاذ فقتل عوفاً

 ،اليمامة يوم لبكريا بن إياس واستشهد عثمان، دار الدار، يوم وشهد يقتل، مل إنه ويقال شهيداً، معونة بئر
 بنو هاجر وملا ،)وثالثني أربع : صوابه وأن تصحيف وأظنه قال كذا ( ومثانني أربع سنة يف عاقل وتويف

 .اهـ شيئاً مبكة خيلفوا مل ألم أبوام أغلقوا املدينة إىل البكري

 حممد أخربنا قال عمر بن حممد أخربنا قال : ] ٣٨٨ صفحة - ٣ جزء [ الكربى الطبقات يف سعد ابن وقال

 دار يف مجيعا ياليل عبد بن البكري أيب بنو وخالد وإياس وعامر عاقل أسلم قال رومان بن يزيد عن صاحل بن

 اهـ فيها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بايع من أول وهم األرقم

  ] ٣٩ صفحة - ١ جزء [ االستيعاب :الرب عبد ابن وقال 

 البكري بنو وعاقل وعامر وخالد إياس أخوة أربعة وكانوا األرقم دار يف عامر أخيه وإسالم إسالمه وكان(

 االستيعاب - عامر ترمجة يف وقال اهـ تعاىل اهللا شاء إن بابه يف منهم واحد كل وسنذكر بدرا شهد كلهم

 كلهم البكري بن وخالد البكري بن وعاقل البكري بن إياس وإخوته هو بدرا شهد ] ٢٣٨ صفحة - ١ جزء [



 
 
 

٢٩٢ 

 

 هلم أعلم وال كعب بن عدي بين حلفاء وهم األرقم دار يف وأسلموا املشاهد من بعدها وما بدرا واشهد

 ):٩ ص / ١ ج( - يطبع مل – املسلمني من بدر قتلى قائمة : كتايب ويف اهـ ..)أهـ رواية

 .. ..كنانة بن بكر بين من ال مزينة ومن باحللف أنصاري وهو )العكري بن عاصم( بـ هؤالء وخيتلط 

 قال (!!) األنصاري البكري بن عامر : ] ٥٩١ صفحة - ٣ جزء [ الصحابة متييز يف اإلصابة احلافظ ومنهم

 أن احتمال ولوال تقدم كما (!) البكري بن عاصم واملعروف قلت موسى أبو أخرجه بدرا شهد املستغفري

 :قلت اهـ..أعلم واهللا العكري بن عاصم هو بدرا شهد الذي لكن الرابع القسم يف لذكرته أخاه يكون
 ).وإياس وخالد وعامر عاقل ( هم وإمنا عاصم فيهم وليس

 العكري بن عاصم فهو الكاف وفتح العني بضم : عكري أما ]: ٢٤٨ صفحة - ٦ جزء [ اإلكمال ويف 

 ..اهـ الطربى ذكره وأحدا بدرا شهد مزينة من األنصار حليف

  !خالد مكان )البكري بن عمالة( يذكر وبعضهم 

 عاقل( وذكرهم األربعة املشهور بأن احلافظ عليه ورد بدر أهل يف وجعله )البكري بن قيس( الكليب ابن وزاد

318Fأيضاً )عاصم( فيهم جعل أنه ونسي )وعامر وخالد وإياس

٣١٥!  

  اهـ عمر مقتل يوم قتل فيمن لؤلؤة أبو قتله الذي )البكري بن كليب( وذكروا 

 بن ناشب بن ياليل عبد بن البكري بن عاقل ):٣٥ ص / ١٦ ج( - صبهايناأل نعيم أليب الصحابة معرفة ويف

 ـ)ياسر ( زاد فهنا اه كعب بن عدي بين حلفاء ، !وعاصم وخالد ياسر أخو ، ليث بن سعد بن عنزة

 أي – وفيها )٤٣٨ ص / ١ ج( - للذهيب اإلسالم تاريخ ففي آخر قول البكري بن عاقل وفاة تاريخ ويف  

 شهد .املهاجرين من كان عدي، بين حليف الكناين ليل يا عبد بن البكري أيب بن إياس تويف -هـ٣٤ سنة

 مصر، فتح إياس شهد وقد سواهم، أربعة إخوة بدراً يشهد ومل وعامر، وعاقل، خالد، وإخوته هو بدراً

                                                           
بار فرع من اإلمهال، وإمهال السابقني فرع من التأثر بالسياسة األموية اليت أشغلت الناس بإسرائيليات كعب األح) آل البكري( وهذا االضطراب يف  ٣١٥

لسرية ووهب بن منبه ونقاض جرير واألخطل واحلان الغريض ومعبد، وأنساب ابن شرية ودغفل ، وعصبيات قيس ومين، كل هذا ملزامحة وحماربة أخبار ا
القضاء على اإلسالم كله، النبوية وأعالمها، حىت نسي الناس وجوب البسملة وصفة الصالة والتلبية يف احلج، بل مل ينته الربع الثالث من القرن األول حىت مت 

قيل الصالة ؟ قال أليس ضعيتم .  ما أعرف شيئا مما كان على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم: عن أنس قال  ) ١٩٧ص /  ١ج ( -ففي صحيح البخاري 
ة ومؤذنني ودعاة وفقهاء وأهل حديث فهم نعم رمبا بقي اإلسالم  عند قلة من املخلصني، أما الدولة ومن جرى يف فلكها من جيوش وأئم!) ما ضعيتم فيها؟

 .من عناهم أنس بن مالك، وكان قد قال هذا القول أيام عبد امللك بن مروان



 
 
 

٢٩٣ 

 

 اسم كان :سعد ابن قال .بامسه يسمى كان كأنه البكري، أيب ابن :ويقال البكري بن عاقل أخوه تويف وفيها

 وكان البكري، أيب ابن :يقوالن والواقدي معشر أبو وكان وسلم، عليه اهللا صلى النيب فغريه غافالً عاقل

 األربعة اإلخوة أن رومان بن يزيد وعن البكري، ابن :يقولون الكليب وابن إسحاق، وابن عقبة، بن موسى

 اهـ األرقم دار يف أسلموا

 كلها، املشاهد وشهد السابقني من وهو املشهور، املؤذن : )هـ٢٠ سنة حنو ( احلبشي رباح بن بالل )٢٢(

 عمر وخالف جماهداً، الشام إىل وذهب له، يعمل ومل له ن١يؤ فلم )ص( النيب وفاة بعد بكر أيب مع واختلف

 قال !وذويه بالال اكفين اللهم ( :  :قائالً وأصحابه آله وعلى عمر عليه دعا حىت املفتوحة األراضي قسمة يف

 / ١ ج( - الصحابة فضائل ففي  حنبل بن أمحد احلديث روى وممن ،)تطرف عني ومنهم احلول حال افم
 فتحا الناس أصاب : يقول عمر بن اهللا عبد موىل نافعا مسعت قال حازم بن جرير عن بسنده )٢٨٩ ص

 مخسه لك أصبنا الذي الفيء هذا إن اخلطاب بن عمر إىل فكتبوا جبل بن معاذ ذكر وأظنه بالل فيهم بالشام

 على ليس أنه عمر فكتب خبيرب سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول صنع كما شيء فيه ألحد ليس بقي ما ولنا

 فقال عليهم فدعا عمر قام أبوا فلما ويأىب يأبون وراجعهم الكتاب فراجعوه للمسلمني أقفها ولكين قلتم ما

  واحلديث اهـ عنهم اهللا رضي مجيعا ماتوا حىت عليهم احلول حال فما بالل وأصحاب بالال اكفين اللهم

 مع ذكروا وقد األموال، وكتب ،)١٩٧ ص / ٢ ج( - دمشق وتاريخ )٥٧٥ /٢ ( قدامة البد املغين :انظر

 ص / ٦ ج( - للبيهقي الكربى السنن ففي الفارسي وسلمان جبل بن ومعاذ العوام بن كالزبري آخرين بالل
 من الشيعة عند وبالل )اهـ الشك على ومعاذ وأصحابه وبالل عوامال بن الزبري خالف وقد.. : )٣١٨

  .لبحث حيتاج وهذا السقيفة، يوم أنكر وممن طالب أيب بن علي املؤمنني أمري أصحاب

 أنه ذكر اليعقويب ولكن أسلم، من أوائل من كان جداً، مشهور :)هـ٨( اهلامشي طالب أيب بن جعفر )٢٣(

 إىل هاجر مث )اإلنذار زمن حتديد يف خالف على نسبياً متأخرة وهذه( األقربني العشرية دعوة أيام أسلم

 غزوة مث القضاء عمرة وشهد خيرب يوم وعاد النجاشي، عند باحلبشة ولسام املسلمني رئيس وهو احلبشة

 علي مع شهدا اهللا وعبد حممد أشهرهم أبناء وله عميس، بنت أمساء زوج وهو هـ،٨ سنة قتل وا مؤتة

 .الثمانني بعد إىل اهللا عبد وعمر ا حممد تشهدواس صفني،



 
 
 

٢٩٤ 

 

319Fحامت أبو يعرفه مل للبعثة، ١٠ حنو ( اجلمحي حبيب بن معمر بن احلارث بن حطاب )٢٤(

 ( ويقال : )٣١٦
 من وهو األرقم، دار دخول قبل أسلم أيضاً، مهاجرة يسار بنت فكيهة وامرأته حاطب؛ أخو وهو )خطاب

 وبعضهم السفينتني، يف فكيهة وقدمت راجعاً، وقيل ذاهباً الطريق يف  مات الثانية، اهلجرة احلبشة مهاجرة

 معرفة يف اإلصابة( يف احلافظ يقول  وغريهم، حجر وابن نعيم وأبو سعد ابن منهم ،)خطاب ( يقول

 وإمنا فصحفه املعجمة اخلاء يف منده بن ذكره اجلمحي احلارث بن خطاب ):٣٢٧ ص / ١ ج( - الصحابة

 .حاطب أبو : يقول وبعضهم مندة، بابن خيتص ال جداً شائع والتصحيف  اهـ )ملةامله باحلاء هو

 باحلبشة، مات احلبشة، مهاجرة من (  : )للبعثة ١٠ حنو ( اجلمحي معمر بن احلارث بن حاطب )٢٥(

 معرفة يف اإلستيعاب( يف  الرب عبد ابن عند وترمجته نسبه وهذا أيضاً، مهاجرة الل بنت فاطمة وزوجته

 مجح بن حذافة بن وهب بن حبيب بن معمر بن احلارث بن حاطب : )٩٢ ص / ١ ج( - حاباألص

 قيس أيب بن اهللا عبد بن الل بنت فاطمة امرأته مع إليها خرج وكان احلبشة بأرض مات اجلمحي القرشي

 )منيغال هناك من ما وأتى حاطب بن واحلارث حاطب بن حممد ابنيه هناك له وولدت العامرية القرشية
 ابنه وأما ..،320F٣١٧)عمر صاحب ( معمر بن ومجيل )احلبشة مهاجرة من ( معمر بن سفيان وعمه  :قلت اهـ

322Fمشاهده معه وشهد طالب أيب بن علي مع شهد مث ،321F٣١٨ عثمان أو عمر أيام الكوفة إىل انتقل فقد حممد

٣١٩ 

323Fبالبصرة قومه إىل كتابه صاحب وكان

 أيب بن وعلي )ص( نيبال عن إال يرو ومل الكوفيني يف وعداده ،٣٢٠

                                                           
اهـ ولو كان من الطلقاء ! ال أعرفه: حطاب بن احلارث اخو حاطب ممن هلك بأرض احلبشة مسعت أىب يقول) ٣١٤ص /  ٣ج ( -اجلرح والتعديل  ٣١٦

فالعيون السلفية املنافحة عن الصحابة ال تعرف كثرياً من صاحليهم وال تقصدهم بالدفاع أصالً، إمنا تعرف العشرة ! هله أبو حامتأو من أنصار معاوية فلن جي
اله حايب وال أمثوالطلقاء وبقايا من املتأخرين يف إسالمهم كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وإىل اليوم لن جند اسم شارع وال اسم مدرسة باسم هذا الص

 .من اهولني عند غالة السلفية
حممد بن حاطب، وأرضعته : أما حاطب بن احلارث فهاجر إىل احلبشة يف املرة الثانية وا مات، وولد له ا) ٣٧٧ص /  ٣ج ( -أنساب األشراف  ٣١٧

ن من الرضاع، فكانا يتواصالن على ذلك، وكان أمساء بنت عميس، وهي أم عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وأرضعت أمه عبد اهللا بن جعفر، فهما أخوا
، ومات بالكوفة يف والية بشر بن مروان أيام عبد امللك، وحفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه وشهد مع علي مشاهدهحممد بن حاطب يكىن أبا إبراهيم، 

 .نتني مع جعفر بن أيب طالب ومعه أخوه حممد اهـرقاه حني احترقت يده وكان مع حاطب بأرض احلبشة ابنه احلارث فقدم يف إحدى السفي
مسعت جدي حممد : حدثنا حممد بن بشر قال حدثنا عبد اهللا بن الوليد عن عمر بن حممد بن حاطب قال ) : ٣٥ص /  ٨ج ( -مصنف ابن أيب شيبة  ٣١٨

 ضرب علينا بعث إىل اصطخر ، فجعل الفارس للقاعد ثالثا اهـ : بن حاطب قال 
وحدثين عمرو الناقد عن عمرو بن عاصم عن جعفر بن أيب وحشية أيب بشر عن يوسف سعيد موىل حاطب ): ٢٥٦ص /  ٢ج ( -اف أنساب األشر  ٣١٩

شهد مع على، رضى اهللا عنه، اجلمل، ) : (٩٩ص /  ١ج ( -ويف ذيب األمساء للنووي / احلديث... وكان قدم البصرة مع عليعن حممد بن حاطب، 
 .املرادوصفني، والنهروان، اهـ 

إىل ) علي(مث التفت : قال )..  ٧٠٥ص /  ٨ج ( -يف حديث عاصم بن كليب اجلرمي الذي رواه ابن أيب شيبة وغريه، ففي مصنف ابن أيب شيبة   ٣٢٠
بل اجلمل، ويف احلديث فهذا ظاهره أنه ق.. أما انطلقت إىل قومك بالبصرة فأبلغهم كتيب وقويل؟: فقال : حممد بن حاطب وكان يف ناحية القوم ، قال 



 
 
 

٢٩٥ 

 

 وأرضعته ،)هـ٧٤ ( واحد عام يف عمر وابن هو ومات ،)ص( النيب من مساع له يصح ال ولكن طالب،

 عميس بنت أمساء ولدته أحداً أجد ومل( مات، حىت تواصال جعفر بن اهللا عبد أخا فكان عميس بنت أمساء

 ورقاه بالربكة )ص( النيب له ودعا اإلسالم، يف حممد مسي من أول وهو  )صاحلاً متشيعاً كان إال أرضعته أو

324Fاملدينة إىل عودم يف وهم عليه قدر انكفاء نتيجة بيده كان حرق من

 حاطب بن احلارث امسه أخ وله ،٣٢١

 قتل على التأمري طلبه يف بكر أيب أيام من اإلمارة على حرصه يف الزبري ابن ذم أتى ومنه مكة على أمرياً كان

 ).مرات أربع سرق من

 / األرقم دار النيب دخول قبل أسلم وحطاب، حاطب أخو   :اجلمحي احلارث بن معمر :الثالث أخومها )٢٦(
 قدمي فإنه وحطاب، حاطب، أخو احلارث، بن معمر وأما )٣٧٨ ص / ٣ ج( - األشراف أنساب ويف

 املشاهد، ومجيع بدراً وشهد املخزومي، األرقم دار وسلم عليه اهللا صلى النيب دخول قبل أسلم اإلسالم،

 ).مظعون بن عثمان قرب يف ونزل عمر، أيام يف وتويف

 إال خرباً هلا أجد فلم فكيهة وأما به، التعريف سبق احلارث بن حطاب امرأة : األزدية يسار بنت فكيهة )٢٧(

 يف سعد ابن األزد يف نسبتها وذكر 325F٣٢٢)-خيرب أيام طالب أيب بن جعفر مع يعين – السفينة يف وقدومها هذا
326Fأخوان ويسار وجتراة )فكيهة أبو ( فيقال ا يكىن يسار ووالدها ،)جترأة أخت ( هي وقال الطبقات،

٣٢٣. 

                                                                                                                                                                                                 
ج ( -املستدرك على الصحيحني للحاكم : انظر( حديث عند احلاكم من طريق آخر أن هذا بعد وقعة اجلمل وأنه أرسله إىل املدينة، فقال يف عثمان ما قال 

 ،)استأثر فأساء األثرة وجزعتم فأسأمت اجلزع( وفيه شاهد لقول علي ) : ٣٥٦ص /  ١٠
كما ذكر الزركلي، ومن عادة بين أمية اام املتشيعني لإلمام علي باجلنون واحلمق حىت ) احلمقى املنجبني( ومن ) اإلسالممن أجواد ( وعده ابن حبيب   ٣٢١

 )! ويل يف هذا حبث لطيف(يهجرهم الناس 
بن وهب بن حذافة بن مجح  خطاب بن احلارث بن معمر بن خبيب) : ٢٤٢ص /  ٧ج ( -قال أبو نعيم يف كتابه معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين  ٣٢٢

. فكيهة بنت يسار ، قدمت يف السفينة : امرأته ، وا تويف مسلما ، وله عقب ، » احلبشة « أخو حاطب بن احلارث ، والد حممد بن حاطب من مهاجرة 
تسمية من هاجر إىل « قبة ، عن ابن شهاب ، يف حدثنا فاروق اخلطايب ، ثنا زياد بن اخلليل ، ثنا إبراهيم بن املنذر ، ثنا حممد بن فليح ، عن موسى بن ع

حدثنا حبيب بن احلسن ، ثنا حممد بن . » ، وهلك اخلطاب بالطريق مسلما فكيهة بنت يسار أيب جتزأة : اخلطاب بن احلارث ، وامرأته : « احلبشة » أرض 
خطاب بن احلارث أخو حاطب ، : « احلبشة » من هاجر إىل أرض  تسمية« حيىي ، ثنا أمحد بن حممد ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن حممد بن إسحاق ، يف 

ال ) خطاب( اهـ وقد ذكرنا أن بعضهم يقول »  فكيهة بنت يسار ، هلك هنالك مسلما ، له عقب ، قدمت امرأته فكيهة يف إحدى السفينتني: معه امرأته 
 .حطاب، لكن حطاب أشهر

) ٩] ( -أيب [ ومن أولئك يف بين نوفل بن عبد مناف بنو أيب جتزأة  وآل ) ٢٥٠ص /  ١ج ( -غدادي كتاب املنمق يف أخبار قريش حملمد بن حبيب الب ٣٢٣
تزوج  -) الطويل: (ليدفكيهة ومها أخوان ابنا يسار غالم  عمارة بن الوليد بن املغرية، وهم ينسبون إىل األشعريني من اليمن، وأليب جتزأة يقول عمارة بن الو

وأخومها ألمهما صياح  غالم عمارة بن الوليد الذي  قتله عمارة يف أمر اليهودي وكانت له قصة  -مبكة يرحل  وهو للظل آلف *  أبا جتزاة  من يك أهله
له  كان عمارة رجال مترفا جبارا فنزل يف بعض أسفاره مبنزل شديد احلر، فقام صياح وذبح شاة وخبز وطبخ مث ثرد له فلما قدم إليه طعامه قال: وهي هذه



 
 
 

٢٩٦ 

 

 اهللا عبد بن قيس زوجها مع وهاجرت مبكراً أسلمت سفيان، أليب موالة وهي  :يسار بنت بركة أختها )٢٨(

 هيو يسار بنت بركة : )٢٤٦ ص / ٨ ج( - سعد البن الكربى الطبقات ويف خزمية، اسد من األسدي

327Fالدار عبد بين موىل جتراة أيب أخت

 .الدار عبد لبين حلفاء األزد من اليمن أهل من حنن يقولون وهم ،٣٢٤
 اهللا عبد بن قيس زوجها مع الثانية اهلجرة احلبشة أرض إىل وهاجرت وبايعت قدميا مبكة بركة أسلمت

 : )٤٧٨ ص / ٢٢ ج( - هايناألصب نعيم أليب الصحابة معرفة( ويف فكيهة، أبا يكىن يسار وكان .األسدي
 عقبة بن موسى ثنا ، فليح بن حممد ثنا ، املنذر بن إبراهيم ثنا ، اخلليل بن زياد ثنا ، اخلطايب فاروق حدثنا (

 وهي ، سفيان أيب موالة ، يسار بنت بركة « : احلبشة أرض إىل هاجر من تسمية يف ، شهاب ابن عن ،

 ).» األسدي اهللا عبد بن قيس امرأة

 أيب بنت برة : )٢٤٦ ص / ٨ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن قال : يسار بنت برة :العائلة ومن )٢٩(

 روت وقد .والدات فيهم وهلم الدار عبد بين حلفاء األزد من إم ويقولون .يسار وامسه فكيهة أيب بن جتراة

 العمري اهللا عبيد بن مدحم بن علي أخربنا عمر، بن حممد أخربنا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول عن برة

 حني وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول إن :قالت جتراة أيب بنت برة عن أمه عن الرمحن عبد بن منصور عن

                                                                                                                                                                                                 
* كمنزل صياح ومهلك سامل   -) الطويل: (مرق حار وخبز حار يف يوم حار ما أردت إال قتلي، مث قتله، ولذلك يقول كعب بن سعد الغنوي: ارةعم

 ولست مليت هالك بوصيل  اهـ 
عاوية يف أمر، كما ذكر ذلك احلافظ أبو جتراة ال أعرف اسم أبيه، وكان يعمل األصنام ألهل مكة، وهو موىل شيبة بن عثمان احلجيب، ووفد معه إىل م ٣٢٤

ي تاريخ يف اإلصابة، وأصلهم من اليمن قيل  من كندة وقيل من األزد، فاهللا أعلم، ولكن سريم فيما بعد تدل على حلف راسخ يف احلزب القرشي، فف
قاتل اهللا ابن هشام ما : زيد أنه قال يوما  من طريق الزبري بن بكار حدثين علي بن صاحل حدثين عامر بن صاحل عن حسن بن) ٢٦٣ص /  ٧ج ( -دمشق 

يف هذه الدار يعين دار مروان وقد أمره هشام أن يفرض للناس فدخل عليه ابن لعبد اهللا بن )  زيد بن حسن املثىن( دخلت عليه مع أيب ! كان أجرأه على اهللا
إىل السماء كان ينبغي له أن يرفع مث دخل عليه ابن أيب جتراة وهم أهل  ولو كان أحد يرفع فانتسب له وسأله الفريضة فلم جيبه بشئجحش ادع يف اهللا 

مبكة يرحل * فروح أبا جتراة من يك أهله : بيت من كندة وقعوا مبكة فقال ابن أيب جتراة صاحب عمك عمارة بن الوليد بن املغرية يف سفره الذي يقول فيه 
دفعتك اليوم ففرض له وألهل بيته اهـ وكان أبو جتراة يصنع األصنام ويبيعها مبكة كما ذكر الواقدي  فقال له لتعلمن أن مودة أيب فايد قد* وهو للظل الف 

اَللّه ثُم نادى منادي رسولِ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم بِمكّةَ من كَانَ يؤمن بِ:  ( يف سياق كالمه عن فتح مكة قال) ٨٦٩ص /  ١ج ( -يف مغازي الواقدي 
 هرا إلّا كَسمنص هتيي بن فعدفَلَا ي هولسبِرو .عمسلَا ي لَمأَس نيلٍ حهأَبِي ج نةُ بكْرِمكَانَ عو امنالْأَص لْكونَ تكِْسرونَ يملسلَ الْمعقَالَ فَج نم تيي بمٍ فنبِص 

ولَم يكُن . أَخبرنِي أَنه كَانَ يراه يعملُها ويبِيعها : قَالَ سعد بن عمرٍو . وكَانَ أَبو تجراةَ يعملُها في الْجاهلية ويبِيعها يه حتى يكِْسره بيوت قُريشٍ إلّا مشى إلَ
 منص هتيي بفكّةَ إلّا وشٍ بِميقُر نلٌ مج٢٥١ص /  ٢ج ( -ـ كما ورد ما يفيد أنه كان نصرانياً فلعله أصله ففي أنساب األشراف اه) ر( 

م عبد امللك بن مروان، وأما املغرية بن أيب العاص فولد معاوية بن املغرية، وأمه ابنة صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، فولد معاوية بن املغرية عائشة أ
ف محزة بن عبد املطلب، فقتل بأحد بعد انصراف قريش بثالث، وال عقب له سوى عائشة، وأم عائشة ابنة عقبة بن أيب وكان معاوية بن املغرية جدع أن

 .معيط
ه عمرة تزوجها أبو جترا وكانت ملعاوية بن املغرية بن أيب العاص ابنة يقال هلا أم مجيل، تزوجها سفيان بن عبد األسد املخزومي، وكانت له ابنة ثالثة يقال هلا

 النصراين فهم يعابون بذلك اهـ



 
 
 

٢٩٧ 

 

 وبطون الشعاب إىل ويفضي بيتا يرى ال حىت أبعد حلاجة خرج إذا كان بالنبوة وابتدأه كرامته به اهللا أراد

 وخلفه ومشاله ميينه عن يلتفت فكان اهللا، رسول يا عليك السالم :قالت إال شجرة وال حبجر مير فال األودية

 .اهـ شيئا يرى فال

 حبيبة وأختها )٢٤٧ ص / ٨ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن قال :   جتراة أيب بنت حبيبة :أختها  )٣٠(

 وهو ،السعي يف وهو وذكره اخل.. حديثا، وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول عن روت وقد جتراة أيب بنت

 .والفقه واحلديث التفسري كتب يف مشهور

 ).به التعريف سبق احلارث بن حاطب امرأة(  (): العامرية الل بنت فاطمة )٣١(

 زوج ( عمرو بن السكران أخو ):328F٣٢٥!حامت أبو جهله ؟( العامري مشس عبد بن عمرو بن حاطب )٣٢(

 أما ،)عقبة بن موسى عند أيضاً بدري ( عمرو بن وسليط ،)احلديبية صاحب( عمرو بن وسهيل )حفصة

 البالذري ولكن حبان، ابن ذلك ذكر – نوفل بن احلارث بنت أمساء فأمه هاشم، بنو فأخواله حاطب

 أنه قيل بل مجيعاً، اهلجرتني احلبشة مهاجرة من وكان األرقم، دار دخول قبل أسلم وقد -أشجع من جيعلها

 هو أنه وذكروا ،)األوائل يف والعسكري الزهري، نع اإلصابة يف احلافظ ذكره ( احلبشة؛ إىل هاجر من أول

329Fاملدينة هجرة قبل مكة إىل رجوعه على يدل وهذا )ص( النيب من زمعة بنت سودة زوج الذي

 ألن ،٣٢٦

 لوجود ومهاً يكون وقد بدر أهل من أنه واتفقوا خدجية، موت بعد كان سودة من )ص( النيب زواج

 الذين العشرة أحد أنه ذكر مغازيه يف الواقدي أن إال  -!وفاة لىع له أعثر ومل - االسم ذا بدري أنصاري

 صلّى اللّه رسولُ فَكَانَ (.. : )٦٠٣ ص / ١ ج( - الواقدي مغازي  ففي احلديبية، يوم مبكة أهليهم زاروا

اللّه هلَيع لّمسو ايِعبي اسلَى النع ةعيب انننِ سأَبِي ب اننكَانَ سونَ وملسالْم ينلُوا الّذخلَى دع يهِملةً أَهرشع 

نم اجِرِينهالْم زكُر نابِرٍ بج رِيهالْف ، دبعو اللّه نلِ بيهنِ سرٍو، بمع اشيعو نةَ أَبِي ببِيعر ، امشهو نب 

  حذَافَةَ، بنِ اللّه وعبد ،الشمسِ عبد بنِ عمرِو بنِ حاطبِ وأَبو ، تعةَبلْ أَبِي بن وحاطب ، وائلٍ بنِ الْعاصِ

                                                           
لو كان من آباء : اهـ قلت!! هو جمهول: حاطب بن عمرو بن عبد مشس من املهاجرين األولني مسعت أىب يقول) ٣٠٣ص /  ٣ج ( -اجلرح والتعديل  ٣٢٥

 .الطلقاء أو أبنائهم لعرفه أبو حامت
قدم السكران بن عمرو مكة من : أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال: قالأخربنا حممد بن عمر ) : ٥٣ص /  ٨ج ( -الطبقات الكربى البن سعد  ٣٢٦

أمري إليك يا رسول : أرض احلبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة فتويف عنها مبكة، فلما حلت أرسل إليها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فخطبها فقالت
فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود فزوجها فكانت أول امرأة . قومك يزوجكمري رجال من : اهللا فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

 .تزوجها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بعد خدجية



 
 
 

٢٩٨ 

 

 بنِي في سهيلٍ حليف وهبٍ بنِ أُميةَ أَبِي بن اللّه وعبد ، الْجمحي وهبٍ بن وعمير عميرٍ، بن الرومِ وأَبو

دنِ أَسب دبىا عزم اخلرب بداية يف ذكر وقد :قلت اهـ  لْعابن أن إال أعلم، فاهللا )ص( النيب بإذن ذهبوا أ 

  لبحث، حيتاج فاألمر احلديبية، بعد وخيرب خيرب، يوم جعفر مع العائدين يف ذكره )الدرر كتابه يف (  الرب عبد

 ، )قليلة ورواية عامة صحبة هل الرمحن عبد امسه ابن وله البائس، خولة بن سعد موىل هو هذا وحاطب
 أن مع واحداً – أعلم واهللا – وأرامها )عمرو بن حاطب أبو ( امسه احلبشة مهاجرة من أخاً له جيعل وبعضهم

330Fبينهما فرق قد بعضهم

 دالئل ومن فقط، االسم يف اخلالف أن إىل أملح الغابة أسد يف  األثري ابن أن إال ٣٢٧

 وذكره ،)احلبشة إىل هاجر من أول ( أنه من حاطب عن كرونهيذ ما حاطب أيب عن يذكرون أم ذلك

 ).مشس عبد بن عمرو بن حاطب استكتابه باب ( بقوله )ص( النيب كتبة يف الصاحلي

 .331F٣٢٨)األرقم دار قبل أسلم عمرو، بن سهيل أخو( )هـ١٢( : العامري عمرو بن سليط :أخوه )٣٣(

                                                           
حاطب بن عمرو أخو سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ) : ٤٠٥ص /  ٣ج ( -ويف الطبقات الكربى البن سعد  ٣٢٧

/ لؤي وأمه أمساء بنت احلارث بن نوفل من أشجع، وكان حلاطب من الولد عمرو بن حاطب وأمه ريطة بنت علقمة بن عبد اهللا بن أيب قيس بن عامر بن 
أسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، دار : أخربنا حممد بن صاحل عن يزيد بن رومان قال: أخربنا حممد بن عمر قال: قال
وهاجر حاطب بن عمرو إىل أرض احلبشة يف اهلجرتني مجيعا يف رواية حممد بن إسحاق وحممد بن عمر ومل يذكر ذلك موسى بن عقبة وأبو : قالوا/ رقماأل

ب بن أول من قدم أرض احلبشة حاط: أخربنا سليط بن مسلم العامري عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه قال: أخربنا حممد بن عمر قال: قال/ معشر
أخربنا عبد اجلبار بن عمارة عن أيب بكر بن : أخربنا حممد بن عمر قال: قال/ وهذا الثبت عندنا: قال حممد بن عمر. عمرو بن عبد مشس يف اهلجرة األوىل

وشهد حاطب : قالوا/ ملنذر ملا هاجر حاطب بن عمرو من مكة إىل املدينة نزل على رفاعة بن عبد املنذر أخي لبابة بن عبد ا: حممد بن عمرو بن حزم قال
حاطب بن عمرو بدرا يف روايتهم مجيعا وذكر موسى بن عقبة يف كتابه أن أخاه سليط بن عمرو شهد معه بدرا، ومل يذكر ذلك غريه وليس بثبت وشهد 

حلارث من أشجع، أسلم قبل وحاطب بن عمرو أخوهم أيضاً رمحه اهللا، وأمه أمساء بنت ا):  ٤٥٨ص /  ٣ج ( -ويف أنساب األشراف / أحدا اهـ  
موسى بن عقبة وأبو دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، وهاجر إىل أرض احلبشة يف املرتني مجيعاً، يف رواية الواقدي وحممد بن اسحاق، ومل يذكره 

بدراً، وأحداً، وهو زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم  والثبت أن حاطب بن عمرو كان أول من قدم من احلبشة يف املرة األوىل، وشهد: معشر، وقال الواقدي
وذكر موسى بن عقبة أن سليطاً أخاه شهد معه بدراً، ومل يذكره غريه، وروى بعض الرواة أن حاطباً خرج مع جعفر : سودة بنت زمعة، وقال حممد بن سعد

حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن ) : ٩٢ص /  ١ج ( -فة األصحاب ويف اإلستيعاب يف معر./ عليه السالم من أرض احلبشة، والقول األول أثبت وأصح
وذكره ابن عقبة فيمن شهد بدراً من بين  أخو سهيل بن عمرو وسليط بن عمرو والسكران ابن عمروعبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي 

دار األرقم وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرتني مجيعاً يف رواية ابن إسحاق عامر بن لؤي، وأسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وروى الواقدي عن سليط بن مسلم العامري عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه قال أول من قدم أرض احلبشة حاطب بن عمرو بن عبد مشس . والواقدي

 اق والواقدي فيمن شهد بدراً اهـوهو الثابت عندنا وذكره ابن إسح: يف اهلجرة األوىل، قال الواقدي
ذكر  –، وذكر موسى بن عقبة وحده أنه شهد بدراً )املهاجر بن املهاجر( إىل هوذة بن علي احلنفي، وهو أبو سليط بن سليط ) ص(وهو رسول النيب  ٣٢٨

سليط بن عمرو ابن عبد ): ٢٠٣ص /  ٤ج ( -وترمجته يف عدة مصادر منهم وأوفاهم ابن سعد إذ يقول يف الطبقات الكربى البن سعد  -ذلك البالذري
وعبس اليمن يف : قلت(  وأمه خولة بنت عمرو بن احلارث بن عمرو من عبس من اليمنمشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، 

يب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن وكان لسليط بن عمرو من الولد سليط بن سليط وأمه قهطم بنت علقمة بن عبد اهللا بن أ) امة إىل اليوم
حممد وكان سليط من املهاجرين األولني قدمي اإلسالم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة يف رواية . عامر بن لؤي



 
 
 

٢٩٩ 

 

 )٢٧٢ ص / ٨ ج( - سعد البن الكربى قاتالطب ويف  :العامرية علقمة بنت فاطمة قهطم أم وزوجته  )٣٤(
 عامر بن حسل بن مالك بن نصر بن ود عبد بن قيس أيب بن اهللا عبد بن علقمة بنت قهطم أم وهي فاطمة

 .خزاعة من مليح بن سعد بن جعثمة بن سبيع بن بياضة بن عامر بن أسعد بنت عاتكة وأمها لؤي، بن
 عبد بن عمرو بن سليط زوجها مع الثانية اهلجرة بشةاحل أرض إىل وهاجرت وبايعت مبكة قدميا أسلمت

 اهـ سليط بن سليط له وولدت لؤي بن عامر بن حسل بن مالك بن نصر بن ود عبد بن مشس

 الكربى الطبقات يف سعد ابن قال   : )البعثة من ٩  حنو ( العامري عمرو بن السكران :الثالث أخوهم )٣٥(

 بن زمعة بنت سودة وأمه اهللا عبد الولد من عمرو بن للسكران وكان ):٢٠٤ ص / ٤ ج( - سعد البن

 عمرو بن السكران وكان .لؤي بن عامر بن حسل بن مالك ابن نصر بن ود عبد بن مشس عبد بن قيس

 يف كلهم وأمجعوا .زمعة بنت سودة امرأته ومعه الثانية اهلجرة يف احلبشة أرض إىل وهاجر مبكة اإلسالم قدمي
 قال زمعة، بنت سودة امرأته ومعه احلبشة أرض إىل هاجر فيمن عمرو بن كرانالس أن ذلك على روايتهم

 رجع :عمر بن وحممد إسحاق بن حممد وقال احلبشة، بأرض السكران مات :معشر وأبو عقبة بن موسى

 امرأته على وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول وخلف .املدينة إىل اهلجرة قبل ا فمات مكة إىل السكران

 اهـ خويلد بنت خدجية موت بعد تزوجها امرأة أول فكانت زمعة بنت سودة

 زوجات أول وهي املؤمنني أمهات من بعد فيما وكانت ):هـ٥٥ ( العامرية زمعة بنت سودة امرأته )٣٦(

 مبا )السابق زوجها أخا ( عمرو بن سهيل فعاتبت العصبية فيها جاشت ولذلك خدجية، بعد )ص( النيب

 والغريب ، 332F٣٢٩)سودة؟ يا حترضني ورسوله اهللا أعلى ( : )ص( النيب هلا فقال بدر، أسرى قصة يف به عاتبته

                                                                                                                                                                                                 
وشهد سليط أحدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا، صلى اهللا . أرض احلبشةبن إسحاق وحممد بن عمر، ومل يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر يف اهلجرة إىل 

وقتل سليط بن عمرو يوم . وكان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وجهه بكتابه إىل هوذة بن علي احلنفي وذلك يف حمرم سنة سبع من اهلجرة. عليه وسلم
أخو سهيل بن عمرو وكان من ) : .. ١٩٥ص /  ١ج ( - اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ويف/ اليمامة شهيدا سنة اثنيت عشرة يف خالفة أيب بكر الصديق

وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً ومل يذكره غريه يف البدريني وهو الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . املهاجرين األولني ممن هاجر اهلجرتني
وزاد ابن . ل احلنفي ومهارئيسا اليمامة وذلك يف سنة ست أو سبع، ذكر الواقدي وابن إسحاق إرساله إىل هوذةإىل هوذة بن علي احلنفي وإىل مثامة بن أثا

سليط بن عمرو، أخو سهيل أيضاً، هاجر إىل أرض احلبشة يف املرة الثانية، ): ٩٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف / هشام ومثامة وقتل سنة أربع عشرة اهـ 
قدم مع جعفر عليه السالم، واستشهد سليط باليمامة سنة اثنيت عشرة، وقال اهليثم بن : علقمة، وقدم املدينة قبل قدوم جعفر، ويقالومعه امرأته فاطمة بنت 

 اهـ وكان إسالم سليط قبل دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم دار األرقمكان يكىن أبا الوضاح، : عدي
يد قال حدثنا سلمة عن حممد بن اسحاق عن عبد اهللا بن أىب بكر عن حيىي بن عبد اهللا بن عبد حدثنا ابن مح) : ١٥٨ص /  ٢ج ( -تاريخ الطربي  ٣٢٩

عوف ومعوذ الرمحن ابن سعد بن زرارة قال قدم باالسارى حني قدم م وسودة بنت زمعة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عند آل عفراء يف مناحتهم على 
قالت فرحت إىل بييت ! واهللا إىن لعندهم إذا أتينا فقيل هؤالء االسارى قد أتى م: قال تقول سودة  -يهن احلجابوذلك قبل أن يضرب عل -ابين عفراء قال 

فواهللا ما ملكت نفسي حني رأيت أبا :  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو يف ناحية احلجرة جمموعة يداه إىل عنقه حببل قالت



 
 
 

٣٠٠ 

 

 خدجية بعد )ص( بالنيب وزاجاً إسالماً املؤمنني أمهات أسبق أا ورغم وفاا تأخر مع زمعة بنت سودة أن

 سائر وعن عنها اهللا رضي املؤمنني أم عائشة بينما !فقط أربعة أو أحاديث ثالثة إال عنها يرووا مل أم إال

 !باآلالف عنها  واحلديث تقريباً نفسه الزمن يف وماتت سودة، بعد )ص( النيب تزوجت إمنا املؤمنني أمهات
 من عنهن يرو مل التسع املؤمنني أمهات فسائر تلك، رواية وقلة هذه رواية كثرة يف سياسي سبب فهناك

 مع كحياته هي إحداهن مع )ص( النيب فحياة الوإ سياسة، إال هذه أرى وال عائشة، عن روي ما احلديث

 جند اليوم إىل ولعلنا غريها، أحاديث يف املنكرات من بكثري أكثر عائشة أحاديث يف املنكرات مث عائشة،

 على ملحوظات ويل مثالً، )الكبري رضاعة ( كحديث أحاديث من عائشة إىل نسب فيما الشديد احلرج

 عند لكن احلديث، أهل تيار من اجلملة يف توثيقهم رغم( مدعياً أو متهماً إال أكثرهم أرى فال عائشة تالمذة

 ).العلمي للنقد تثبت ال نقدية قراءة األحاديث تلك قراءة

 ذلك ذكر األرقم دار اختاذ قبل أسلم جداً، مشهور وهو ):هـ٣٨( التميمي السعدي األرت بن خباب )٣٧(

 أمهلتهم الذين من وكان وفضيلة، ميزة زيادة فيه وهذا املعذبني املستضعفني من وكان بإسناده، سعد ابن

 هـ٣٨ عام علي عهد يف مات خاصته من وقيل املؤمنني أمري أصحاب من كان مث الثالثة عهد يف السلطة

 وكان اخلوارج قتله الذي علي وايل وهو عامة صحبة له اهللا عبد وابنه )خرياً عليه وأثىن بالكوفة عليه وصلى

 .النهروان معركة مقتله بسبب

 ..األرقم دار )ص( النيب دخول قبل أسلم   ):هـ٣ ( السهمي عدي بن قيس بن حذافة بن خنيس  )٣٨(

 مث احلبشة إىل وهاجر السابقني من كان ( : )٣١٧ ص / ١ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة( احلافظ وقال
 عمر بنت حفصة زوج نوكا منها فمات أحد يوم جراحة وأصابته بدراً وشهد املدينة إىل فهاجر رجع

333Fبدر من مرجعه عنها تويف بل وقيل .)بعده وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب فتزوجها

 من بدراً يشهد ومل ،٣٣٠

 العامة  الدعوة خرب أوصل الذي حذافة بن اهللا عبد أخو وهو ،)الطربي قاله ( حذافة بن خنيس غري سهم بين

                                                                                                                                                                                                 
يا سودة أعلى اهللا وعلى : فواهللا ما أنبهين إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من البيت ! ؟قلت يا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم أال متم كراما ك أنيزيد كذل

ويف البالذري أا رسوله؟ قالت قلت يا رسول والذى بعثك باحلق ما ملكت نفسي حني رأيت أبا يزيد جمموعة يداه إىل عنقه حببل أن قلت ما قلت اهـ 
 .استغفر يل يا رسول اهللا، فاستغفر هلا: قالت

وكانت قبله حتت خنيس بن حذافة السهمي حفصة بنت عمر بن اخلطاب ) ص(مث تزوج  النيب ) : ( ٢١٧ص /  ٨ج ( -الطبقات الكربى البن سعد  ٣٣٠
اهـ بل هذا القول هو ) رأس ثالثني شهرا من اهلجرة قبل أحد بشهرين فتويف عنها مرجعه من بدر ومل تلد له شيئا، فتزوجها رسول اهللا يف شعبان على

 ..األشهر، فليبحث



 
 
 

٣٠١ 

 

 ببدر املقتول سفيان أيب بن حنظلة طريق من وهي ( رواية صحت فإن باليمن، والعباس سفيان أيب إىل

334Fالعامة الدعوة إىل تأخر حذافة بن اهللا عبد إسالم فلعل )مشركاً

٣٣١.  

 هذه من فليست ):هـ٤٥ حنو ( بعد فيما املؤمنني أم  اخلطاب بن عمر بنت حفصة : امرأته وأما -

 اخلطاب، بن عمر أبيها إسالم بعد تزوجها خنيس فلعل سنني، خبمس النبوة قبل إال تولد مل فهي الطبقة،

 هجرة يف إال يذكروها مل ولذلك الطبقة، هذه من وليس البعثة من السادس العام إىل إسالمه تأخر الذي

 .املدينة

 رابعاً بكر أيب بعد إسالمه كان( - وورقة كخدجية قريش أسد من –)هـ٣٦( األسدي العوام بن الزبري )٣٩(

 إىل حيتاج وال العشرة من وهو )املسلمني أوائل طبقة من فيكون هذا صح فإن سعد ابن ذكره خامساً أو

 .لشهرته تعريف

 بن اهللا عبد وولدت مبكة الزبري تزوجت أبيها بإسالم أسلمت : )هـ٧٣( بكر أيب بنت أمساء وامرأته )٤٠(

 مع وهلا اهللا عبد ابنها احلجاج قتل حىت عمرت وقد مشهورة وهي  اهلجرة من األول العام يف باملدينة الزبري

 أن الفارس هلذا آن أما ( املشهور القول صاحبة وهي جأشها ورباطة إمياا قوة على تدل أخبار احلجاج

 )!يترجل

 خال ربيعة بن عتبة بن  حذيفة أبو سيده وكذا الطبقة هذه من (  ):هـ١٢ ( حذيفة أيب موىل سامل )٤١(

 ).ياليمامة وقتل سيء، رأي فيه وللشيعة املهاجرين، يؤم كان هذا وسامل وسيأيت،  معاوية

 وبسببه عمر، أخت اخلطاب بنت فاطمة زوج وهو جداً، مشهور ( : )هـ٥١ ( العدوي زيد بن سعيد )٤٢(

 أسلم احلديث، يثبت من عند العشرة أحد وهو كالم، وفيها املشهورة الرواية يف عمر أسلم أخته وبسبب

 إىل عاد مث علي، اإلمام لعن وغريه املغرية على ينكر من يف وكان للكوفة وانتقل األرقم، دار دخول قبل

                                                           
خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن ): ٣٩٢ص /  ٣ج ( -وهذه ترمجة من تراجم خنيس بن حذافة، ففي يف الطبقات الكربى البن سعد  ٣٣١

أخربنا حممد بن صاحل عن يزيد بن رومان : أخربنا حممد بن عمر قال: خنيس أبا حذافة، قالسهم وأمه ضعيفة بنت حذمي بن سعيد بن رئاب بن سهم ويكىن 
وهاجر خنيس إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية يف رواية حممد بن : قالوا أسلم خنيس بن حذافة قبل دخول رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، دار األرقم،: قال

ذكر ذلك موسى بن عقبة وأبو معشر، وكان خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب قبل رسول اهللا، إسحاق وحممد بن عمر الواقدي، ومل ي
ملا هاجر خنيس بن : أخربنا عبد اجلبار بن عمارة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال: صلى اهللا عليه وسلم، أخربنا حممد بن عمر قال

وآخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بني خنيس بن حذافة وأيب عبس بن جرب، وشهد : نزل على رفاعة بن عبد املنذر، قالوا حذافة من مكة إىل املدينة
جانب قرب  خنيس بدرا ومات على رأس مخسة وعشرين شهرا من مهاجر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل املدينة وصلى عليه رسول اهللا ودفنه بالبقيع إىل

 اهـ  ..) مظعون عثمان بن



 
 
 

٣٠٢ 

 

 اخلمسني حنو إىل وبقي  معاوية، عهد يف املدينة إىل فعاد معاوية، والة أيدي على العراق فساد بعد املدينة

 ).حبث هذا يف ويل الراجح على معاوية عهد يف اغتياله ومت سنة، وتسعون ثالث وله للهجرة

 ومع معها عمر وقصة عمر، وأخت ذكره السابق زيد بن سعيد امرأة( العدوية اخلطاب بنت فاطمة )٤٣(

 ). مشهورة بعدها إسالمه مث زوجها

 أب من لكنه حسنة، بن شرحبيل والدة حسنة زوج وهو :) هـ٢٠ حنو (  حبيب بن معمر بن سفيان )٤٤(

 أنساب ويف اجلمحي، حبيب بن معمر تبناه وإمنا قيل ما على األنصار من سفيان وأصل كندي، آخر

 أيام أول يف ويقال عمر، أيام يف ومات الثانية، املرة يف احلبشة إىل هاجر : )٣٧٨ ص / ٣ ج( - شرافاأل

 املدينة قدومه وكان حسنة، بن شرحبيل أم حسنة وأمهما وجابر، جنادة، :ابناه باحلبشة معه وكان عثمان،

 ص / ٣ ج( - الصحابة ييزمت يف اإلصابة يف احلافظ وقال طالب، أيب بن جعفر قدوم وقبل اهلجرة، بعد
 إسحاق بن ذكره اجلمحي القرشي مجح بن حذافة بن وهب بن حبيب بن معمر بن سفيان : )١٢٩

 وقال شرحبيل والدة وهي حسنة امرأته معه وكانت احلبشة مهاجرة يف شهاب بن عن عقبة بن وموسى

 بيت من األنصار من أصله وكان سفيان تبىن معمر أن إسحاق بن وذكر معمر بن مجيل أخ هو بكار بن الزبري

 وقال ،)عمر خالفة يف وجنادة جابر وولداه هذا سفيان وهلك قالوا إليه فنسب فتبناه معمر فحالف زريق

 .مطلقاً إسالمه وقدم نسبياً وفاته تأخر مع :قلت !عنه يروى ال :حامت أبو

335Fخالف بعض ذلك ويف املشهور على حسنة بن شرحبيل أم وهي  :حسنة امرأته )٤٥(

 من ابنان وهلا ،٣٣٢

 :مها احلبشة مهاجرة

                                                           
ابن عبد اهللا شرحبيل بن حسنة، وهى أمه وهى عدوية، وهو ):  ١٢٧ص /  ٤ج ( -والتفصيل وجدته عند ابن سعد، فهو يقول يف الطبقات الكربى    ٣٣٢

كانت حسنة أم : بن إسحاق يقولوكان حممد . ويكىن أبا عبد اهللا، وهو من مهاجرة احلبشة يف اهلجرة الثانية بن املطاع بن عمرو بن كندة حليف لبين زهرة
بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، وكان له منها من الولد خالد وجنادة ابنا سفيان فهاجر سفيان بن معمر إىل أرض  شرحبيل امرأة سفيان بن معمر

وكان .  اهلجرة الثانية إىل أرض احلبشةيف أخاهم ألمهم شرحبيل بن حسنةاحلبشة فخرج بامرأته حسنة معه وخرج بولده خالد وجنادة معه، وأخرج معهم 
، وهاجر إىل أرض احلبشة بل كان سفيان بن معمر بن حبيب اجلمحي أخا شرحبيل بن حسنة ألمه، وكانت أم سفيان مل تكن امرأته: حممد بن عمر يقول

وأمه فيمن هاجر من بين مجح إىل أرض احلبشة، وال  وكان أبو معشر يذكر شرحبيل بن حسنة. ومعه أخوه شرحبيل ومعه أمه حسنة ومعه ابناه جنادة وخالد
ومل يذكر موسى بن عقبة أحدا منهم وال ذكر شرحبيل يف روايته فيمن هاجر إىل أرض احلبشة، قال حممد بن . يذكر سفيان بن معمر وال أحدا من ولده

ي، وكان شرحبيل من علية أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه حلف شرحبيل وأبيه لبين زهرة وإمنا ذكر يف بين مجح لسبب سفيان بن معمر اجلمح: عمر
ومات شرحبيل بن حسنة يف طاعون عمواس بالشأم سنة مثاين عشرة يف . وسلم، وغزا معه غزوات، وهو أحد األمراء الذين عقد هلم أبو بكر الصديق بالشأم

 .خالفة عمر بن اخلطاب وهو ابن سبع وستني سنة اهـ



 
 
 

٣٠٣ 

 

 ..كوالده عمر عهد يف مات :اجلمحي حبيب بن معمر بن سفيان بن  جابر )٤٦(

 ..أيضاً  عمر عهد يف مات :اجلمحي حبيب بن معمر بن سفيان بن جنادة )٤٧(

336Fمشهور وهو  :)بعمواس هـ١٨ ( حسنة بن شرحبيل )٤٨(

 النجاشي إىل )ص( النيب أرسله الذي وهو ،٣٣٣

 وكان الشام، لفتح بكر أبو بعثهم الذين األربعة اجليوش قواد أحد لكونه اشتهر أنه كما ة،حبيب أم زواج يف

 عندما عمر عزله وقد العاص، بن وعمرو سفيان أيب بن ويزيد  اجلراح بن عبيدة أبو األخرى األرباع على

337Fوغريهم مالك بن وأنس الوليد بن خالد بكر أيب والة مع فعل كما اخلالفة إىل وصل

 بن شرحبيلو ،٣٣٤

 سنة مات ( حسنة بن شرحبيل بن ربيعة بن جعفر الفقيه ساللته من وكان مصر أبنائه بعض دخل حسنة

 .مصر العباسيني دخول بعد )هـ١٣٣

 عائشة روت اليت وهي اآليت، حذيفة أيب زوجة( جندل أيب أخت :العامرية عمرو بن سهيل بنت سهلة )٤٩(

 الكرمي، للقرآن بل منه أوثق هو ملا خمالف منكر هذا ئشةعا وحديث حذيفة، أيب موىل سامل أرضعت أا

 ).الكبري برضاعة للقائلني الوحيدة احلجة هو احلديث وهذا
                                                           

وأبوه عبد اهللا بن . بل تبنته: وقال أبو عمر. وهي أمه على ما جزم به غري واحد: شرحبيل بن حسنة):  ١٠ص /  ٢ج ( -لصحابة اإلصابة يف معرفة ا ٣٣٣
إنه من ولد الغوث بن مر أخي متيم بن مر فقيل له التميمي : ويقال التميمي ويقال. املطاع بن عبد اهللا الغطريف بن عبد العزى بن جثامة بن مالك الكندي

إن معمراً زوج حسنة لرجل من : لك، كانت أمه موالة ملعمر بن حبيب اجلمحي فكان جنادة وجابر ابنا سفيان بن معمر بن حبيب أخويه ألمه ويقاللذ
مياً وهاجروا قداألنصار من بين زريق يقال له سفيان وكان معمر قد تبناه فنسب إليه فولدت له جابراً وجنادة فأسلم جابر وأخوه وأخومها ألمهما شرحبيل 
بكر يف فتوح  إىل احلبشة مث إىل املدينة ونزلوا يف بين زريق مث هلك سفيان وابناه يف خالفة عمر فحالف شرحبيل بين زهرة، وكان شرحبيل ممن سريه أبو

روى . لم عن ابن ماجه وعن عبادة بن الصامتالشام ويكىن شرحبيل أبا عبد اهللا ويقال أبا عبد الرمحن ويقال أبا وائلة، وله رواية عن النيب صلى اهللا عليه وس
إنه طعن هو وأبو عبيدة يف يوم : واله عمر على ربع من أرباع الشام ويقال: ربيعة وعبد الرمحن بن غنم وأبو عبد اهللا األشعري، قال ابن الربقي: عنه ابناه

 .مرو بن العاص يف ذلك مشهورة أخرجه أمحد وغريهوحديثه يف الطاعون ومنازعته لع. واحد ومات يف طاعون عمواس وهو ابن سبع وستني
أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مصر فمات شرحبيل ا اهـ و وكان شرحبيل بن حسنة ينتسب : وقال ابن يونس. إنه الذي افتتح طربية: وقال ابن زبر

حلزامي عن عبد اهللا بن إبراهيم بن قدامة ): ( ٩٤ص /  ١ج ( -يش إىل سفيان بن معمر هذا إىل أن جرت قصة ذكرها ابن حبيب يف املنمق يف أخبار قر
أن شرحبيل بن حسنة كان ينسب إىل سفيان بن معمر بن حبيب إىل أن حدث لولده مرياث مبصر فقال هلم احلارث بن :  اجلمحي قال حدثين أيب عن أبيه

ن فاألمر بيننا وبني هذا املال وإال برئتم من نسبنا فان شئتم شركناكم فيه، إنه قد حدث ما ترون، فان كان نسبكم إلينا على ما تدعو: حاطب بن معمر
فلقي مجاعة منهم قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب فذكروا له : فاختاروا املال وانقطعوا وتركوا ذلك النسب، فأقاموا حىت كان وسط الزمان، قال

يريد أخاه عثمان بن إبراهيم  -كم ما أعرفين مبا ذكرمت ويل يف هذا األمر شريك ال أقطع أمراً دونه مرحباً ب: النسب الذي كانوا عليه وسألوه الرجوع فقال
ما كفاكم ما : أنا كاتب إليه وذاكر أمركم له، فكتب وانصرف القوم وفشا اخلرب يف بين أخوام فقالوا: وهو يومئذ بالكوفة وكان يسكنها، فقال قدامة

قد قرأت كتابك وفهمت ما فيه : نبوة وتنقل، فكفوا عن طلب ذلك، ورجع الكتاب من عثمان بن إبراهيم إىل أخيه قدامةصنعتم، كل يوم حنن منكم يف 
 .وليس إىل الرجوع يف شيء خرج منه عمك احلارث بن حاطب سبيل قال عنه، فهذا كان آخر ما كان من أمرهم اهـ

عن أبيه قال ملا قدم عمر إىل اجلابية نزع خالد بن الوليد وأمر أبا عبيدة بن اجلراح وعزل  عن الزهري عن سامل) : ..٧٧ص /  ١ج ( -التاريخ الصغري  ٣٣٤
 شرحبيل بن حسنة اهـ



 
 
 

٣٠٤ 

 

 ربيعة بن وهب بن سهيل وهو أمه، إىل نسب ( :ذلك بعد وقيل )هـ٩( الفهري بيضاء بن سهيل )٥٠(

 رغم بشهرته ليس سهل مسها أخ وله هـ،٩ سنة )ص( النيب عهد يف وتويف مسعود، ابن قبل أسلم الفهري،

 وآل ،)قول يف هـ٣٨ سنة مات ( احلبشة إىل يهاجر ومل بدري بيضاء بن صفوان وكذا إسالمه، تقدم

 .)338F٣٣٥( )أحد يعرفهم يكاد ال جحش وآل البكري كآل هم البيضاء

 وهو إسالمه، قصة سياق من ظاهر أيضاً، الدار دخول قبل أسلم( )هـ٣٦( التيمي اهللا عبيد بن طلحة )٥١(

 قتله عثمان، على الثورة رأس وكان -بكر أيب  قبيلة  - تيم قبيلة من وهو بدراً، يشهد ومل العشرة، دأح

 عثمانياً وكان فتنة صاحب مروان وكان جيشه، يف وكان هـ٣٦ سنة اجلمل يوم احلكم بن مروان

 ). بالعصبية

 أنساب ويف / األرقم دار دخول قبل أسلم( )هـ٣٦ ( اخلطاب حليف العنـزي ربيعة بن عامر )٥٢(

 مالك بن سالمان بن حجر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن عامر ):٩٤ ص / ١ ج( - األشراف

 أيب بنت ليلى امرأته ومعه مجيعا، املرتني يف احلبشة إىل هاجر قاسط بن وائل بن عنز بن رفيدة بن ربيعة بن

 مقتل بعد ومات املدينة، إىل هاجر مث يج،عو بن عبيد بن اهللا عبد بن عامر بن غامن بن حذافة بن حثمة

 وكان .اهللا عبد أبا يكىن وكان .أخرجت قد وجنازته إال الناس يشعر فلم ملنزله، الزماً وكان .بأيام عثمان

 " :نزل حىت ،اخلطاب بن عامر له يقال فكان تبناه العنزي، ربيعة بن عامر حالفه ملا نفيل بن اخلطاب
 ما :قال أنه عنه وروي األرقم، دار وسلم عليه اهللا صلى النيب دخول قبل قدميا وأسلم . " آلبائهم ادعوهم

 ..حثمة أيب بنت ليلى قبل ظعينة قدمتها وال قبلي، األسد عبد بن سلمة أيب بعد أحد اهلجرة يف املدينة دخل

 ).اخل

 ).ربيعة بن عامر امرأة( العدوية خثمة أيب بنت ليلى )٥٣(

                                                           
ذكر ذلك ابن سعد يف ترمجة أخيه سهل، ورد على من روى قصة خروجه يوم بدر مع املشركني مكرهاً؛ وذكر أن سهيالً أشهر من سهل وأنه  )٣٣٥(

ابن سعد يف الطبقات : هد بدراً ؛ وأما اخلارج مكرهاً يوم بدر فهو سهل الذي يعد يف عموم املكيني ال سهيل ، انظر هاجر وأسلم قبل ابن مسعود وش
سهيل بن بيضاء وهو سهيل بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن هالل بن وهيب بن ضبة بن احلرث ) : ١٣٤ص /  ٢ج ( -ويف اآلحاد واملثاين ).. / ٤/٢١٣(

تويف فيها ويكىن أبا  صفوان بن بيضاءويقال إن أخاه  طاعون عمواسيد وأمه البيضاء بنت خبدم بن مطرف بن احلارث بن فهر تويف يف بن  فهر ويكىن أبا يز
أما سهل بن بيضاء فشهد مع املشركني بدراً يف قصة سنذكرها ) : ٢١٨ص /  ١ج ( -ويف اإلستيعاب يف معرفة األصحاب / عمرو وقد شهد بدرا اهـ 

قال ابن عد،  وأما سهيل وصفوان فشهدا مجيعاً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدراً وقتل صفوان يومئذ ببدر شهيداً قتله طعيمة بن عدي فيما مث أسلم ب
ان بن بيضاء إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني صفو: ويقال. إنه مل يقتل ببدر وإنه مات يف شهر رمضان سنة مثان وثالثني: إسحاق، وقد قيل

 .إذا مل يصح حديث عائشة فيبحث مىت مات؟ :  ورافع ابن عجالن وقتال مجيعاً ببدر اهـ قلت



 
 
 

٣٠٥ 

 

 أسلم فإن املعذبني، املستضعفني من وكان الدار، دخول قبل أسلم(  )ونةمع بئر ( األزدي فهرية بن عامر )٥٤(

 رابع وكان )ص( النيب هجرة يف مشاركة له وكانت املسلمني، أوائل طبقة من أنه فالراجح سيده بإسالم

 نيبال عنه فدفع يوماً طلحة له وأغلظ بدراً، وشهد )أريقط بن اهللا وعبد بكر وأيب النيب ( الثالثة بعد القوم

 عبد موىل وقيل بكر، أيب موىل وهو  ،)احلاكم عند هذا ( خرياً مبواليهم طلحة وأوصى بدراً شهد بأنه )ص(

 ).كرامات له وظهرت معونة، ببئر استشهد وقد عائشة، أخي سخربة بن الطفيل بن اهللا

())هـ١٧ حنو ( الزهري وقاص أيب بن عامر )٥٥(
339F

 عشر احلادي وكان عشرة بعد أسلم قيل سعد أخو( )٣٣٦

 للحبشة هاجر املسلمني، أوائل طبقة من فيكون صح فإن احلبشة، إىل هاجر حىت شديداً أذى أمه من فلقي

 ابن قاله ( خالد بعزل عمر بعثه الذي وهو بكر، أيب أخت قحافة أيب بنت عامر أم  وتزوج الثانية، اهلجرة

 أن شبة ابن ذكر ولكن ،)بإجنادين يلوق بعمواس وقيل بالريموك قيل ( عمر عهد يف بالشام ومات )عساكر

 قاله أحداً وشهد القوم، أصغر وكان ببدر استشهد وقاص أيب بن عمري وهو ثالث أخ وهلما باملدينة، داره

 صاحب – وقاص أيب بن سعد ابن عمر وتزوج ، -عساكر ابن بعد له ترجم من أوسع وهو - سعد ابن

 ). مرمي ابنته -احلسني

 وآله  عليه اهللا صلى النيب دخول قبل أسلم جداً، مشهور : )هـ٣٢( هريالز عوف بن الرمحن عبد )٥٦(

 بين يوم خالد على رده منها بأمور واشتهر اهلجرتني، وهاجر بإسناده سعد ابن ذكره األرقم دار  وسلم

 ). هـ٣٢ سنة مات عثمان، بيعة وتوليه جذمية،

340Fجحش آل

٣٣٧:  

                                                           
وهذا وهم والصواب أخوه عامر، ألن عمرياً كان عند بدء اإلسالم صغرياً له سنتان أو ثالث ) عمري بن أيب وقاص(ذكر منهم ابن سيد الناس  )٣٣٦(

 .فقط، فقد استشهد ببدر صغرياً
وعبيد اهللا، ويكىن ، وعبد، ويكىن أبا أمحد؛ عبد اهللا، ويكىن أبا حممدومن حلفاء بين عبد مشس بن عبد مناف ) ٨٥ص /  ١ج ( -أنساب األشراف    ٣٣٧

وهم إخوة زينب بنت جحش، وأمهم أميمة بنت عبد ، بنو جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن كبري بن مرة بن غنم بن دودان بن أسد، أبا جحش
فهاجر يف املرة الثانية، وقدم فشهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد يوم أحد، ودفن مع محزة رضي اهللا عنهما  فأما عبد اهللا،، طلب بن هاشمامل

، فهاجر إىل وأما عبيد اهللاومن قال انه هاجر، فقد أبطل، . ، فكف بصره ومات باملدينة، ومل يهاجر إىل احلبشة قطوأما أبو أمحد، وهو عبديف قرب واحد، 
رملة بنت أيب سفيان احلبشة يف املرة الثانية، فتنصر ومات على النصرانية، فيقال انه غرق يف البحر وهو سكران، ويقال غرق من اخلمر، وكانت معه امرأته، 

وذلك أنه وجه عمرو بن أمية . هللا صلى اهللا عليه وسلمفقيل أم حبيبة، فأقامت على اإلسالم، فخلف عليها رسول ا. ، فولدت له جارية مستها حبيبةبن حرب
وكان بتزوجيها،  خالد بن سعيد بن العاصالضمري إىل أصحمة النجاشي بكتاب منه، يدعوه فيه إىل اإلسالم؛ وأمره أن خيطب عليه أم حبيبة، فوكلت 

وأصله ان اجلرو إذا فتح . وهذا مثل. ، أي أبصرنا ومل يبصر املسلمونفقحنا وصأصأمت: وكان عبيد اهللا يقول. وأخوه أقرب من باحلبشة إليها، فزوجها إياه



 
 
 

٣٠٦ 

 

 أم هي وكذلك املطلب، عبد بنت أميمة أمه – : )بأحد هـ٣( األسدي رئاب بن جحش بن اهللا عبد )٥٧(

 دار )ص( النيب دخول قبل جحش بن اهللا عبد أسلم  املؤمنني، أم وزينب اهللا وعبيد أمحد أيب أخوته سائر

 اهللا، يف ادع وهو وأفضلهم، رئاب بن جحش آل رأس وهو خزمية، أسد من وهو األرقم، أيب بن األرقم

 وهاجر عاد مث للحبشة هاجر جحش، بنت زينب املؤمنني أم أخو وهو القرآنية، الشهادة عن الباحث

 محزة مع ودفن بدعوات، دعا أن بعد بأحد واستشهد بدراً وشهد بدر، قبل خنلة سرية صاحب هو للمدينة،

 بأمجعهم هاجروا جحش آل وأسرة تقدم، كما املطلب عبد بنت أميمة فأمه خاله، محزة وكان واحد قرب يف

 .341F٣٣٨)البكري أيب كآل

 يعين وهذا املدينة، إىل املهاجرين أسد بين مجلة يف إسحاق ابن ذكره :جحش بن اهللا عبد بن حممد ابنه  -

 أبيه عن منفرداً أسد بين من جمموعة مع ذكره وأنه سيما ال نسبياً، كبري كان وأنه األولني، املهاجرين من أنه

 يكون فقد الطبقة، هذه من ليس ولكنه يهم،أهل عن منفردين األطفال ذكر عدم على لعادم ذكره ملا وإال

                                                                                                                                                                                                 
، الذي جعل يوم فتح مكة مير بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وأبو أمحد بن جحشصأصأ، : فقح، وإذا فتح مث غمض من الضعف لصغره، قيل: عينه، قيل

 :وسلم بني الصفا واملروة، وهو يقول
 اهـ..أرض ا أهلي وعوادي  ...يا حبذا مكة من وادي 

حدثين عبد اهللا بن عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم عن أبيه : أخربنا حممد بن عمر قال) :  ٩٠ص /  ٣ج ( -ويف الطبقات الكربى البن سعد / 
وهم بنو ( دار بين غنم بن دودان إال خرج مهاجرا، كان ممن خرج يف اهلجرة إىل املدينة فأوعبوا، رجاهلم ونساؤهم، وغلقوا دورهم فلم يبق منهم أحد : قال

 .اهـ ودار أيب البكري ودار بين مظعون) أسد بن خزمية ومنهم آل جحش
عبد اهللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن ) : ٨٩ص /  ٣ج ( -وأخباره كثرية، وتدل أخباره على أنه من أقوى املؤمنني إمياناً، ففي الطبقات الكربى  ٣٣٨

بن هاشم بن عبد مناف بن قصي قال أخربنا حممد  وأمه أميمة بنت عبد املطلببن أسد بن خزمية ويكىن أبا حممد  كبري بن غنم بن دودانبن صربة بن مرة 
م دار أسلم عبد اهللا وعبيد اهللا وأبو أمحد بنو جحش قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلبن عمر قال أخربنا حممد بن صاحل عن يزيد بن رومان قال 

ر عبيد اهللا بأرض قالوا وهاجر عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا جحش إىل أرض احلبشة يف املرة الثانية وكانت مع عبيد اهللا زوجته أم حبيبة بنت أيب سفيان فتنص األرقم
دين قال يف هذه السرية تسمى عبد اهللا بن قال أخربنا حممد بن عمر قال أخربنا جنيح أبو معشر امل -مث قال – ...احلبشة ومات ا ورجع عبد اهللا إىل مكة

ن رجال مسع جحش أمري املؤمنني قال أخربنا عفان بن مسلم وموسى بن إمساعيل قاال أخربنا محاد بن سلمة قال أخربنا علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أ
تلوين ويبقروا بطين وجيدعوين فإذا قلت يل مل فعل بك هذا فأقول عبد اهللا بن جحش يقول قبل يوم أحد بيوم اللهم إذا القوا هؤالء غدا أقسم عليك ملا يق

أن يعطى ما سأل يف اللهم فيك فلما التقوا فعلوا ذلك به وقال الرجل الذي مسعه أما هذا فقد استجيب له وأعطاه اهللا ما سأل يف جسده يف الدنيا وأنا أرجو 
بصري قال حدثين كثري بن زيد حدثين املطلب بن عبد اهللا بن حنطب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و اآلخرة ، قال أخربنا عبيد اهللا بن عبد ايد احلنفي ال

منه مث  سلم يوم خرج إىل أحد نزل عند الشيخني فأصبح هناك فجاءته أم سلمة بكتف مشوية فأكلها مث جاءته بنبيذ فشرب مث أخذه رجل من القوم فشرب
ألقى اهللا وأنا ريان أحب إيل من أن ألقاه وأنا ظمآن اللهم إين له رجل بعض شرابك أتدري أين تغدو؟ قال نعم أخذه عبد اهللا بن جحش فعب فيه فقال 

قال عمر فقتل عبد اهللا بن جحش يوم أحد شهيدا قتله أبو احلكم بن  أسألك أن أستشهد وأن ميثل يب فتقول فيم صنع بك هذا فأقول فيك ويف رسولك
ن عبد اهللا بن جحش ومحزة بن عبد املطلب وهو خاله يف قرب واحد وكان عبد اهللا يوم قتل بن بضع وأربعني سنة وكان رجال األخنس بن شريف الثقفي ودف

 ليس بالطويل وال بالقصري كثري الشعر وويل تركته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاشترى البنه ماال خبيرب اهـ



 
 
 

٣٠٧ 

 

 بن اهللا عبد بن حممد : )٤٢٨ ص / ١ ج( - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب( عشرة الرابعة يف يومئذ

 بن مدركة بن خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن كثري بن مرة بن صربة بن يعمر بن رياب بن جحش

 هاجر قد كان اهللا، عبد أبا يكىن أمية بن حرب حلفاء :يلوق .مشس عبد بين حلفاء من وهو مضر، بن إلياس

 وعمه أباه ذكرنا وقد ورواية، صحبة له .أبيه مع املدينة إىل مكة من هاجر مث احلبشة أرض إىل وعميه أبيه مع

 هذا حممد بابنه أوصى قد جحش بن اهللا عبد وكان هللا، واحلمد الكتاب هذا من مواضعهم يف كلهم وعماته

 مولده وكان .باملدينة الرقيق بسوق داراً وأقطعه خبيرب ماالً له فاشترى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل

 مما أسن أنه على يدل احلبشة إىل أبيه مع هجرته فذكر اهـ ..) عمر بن حممد ذكره سنني خبمس اهلجرة قبل

 وأيضاً العالء، أبو وهو الصحابة من كان مواليه أحد أن نسبياً كبرياً كان أنه على يدل ومما الواقدي، ذكر

 يف التفاضل يف اخلطاب بن عمر عتاب على وجرأته القرائن، من فهذه عمر عن الرواة من كان إبراهيم ابنه
 ص / ٣ ج( - سعد البن الكربى الطبقات ففي ( نسبياً كبرياً كان عمر عهد أول سنه أن على دليل العطاء
 :عمر فقال وشهدوا؟ آباؤنا هاجر فقد علينا عمر تفضل مل :جحش بن اهللا عبد بن حممد قال : )٢٩٧
 .342F٣٣٩)اخل ...أعتبه سلمة أم مثل بأم يستعتب الذي فليأت وسلم، عليه اهللا صلى النيب، من ملكانه أفضله

 بو )٥١ ص / ٢ ج( - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب :جحش بن اهللا عبد بن حممد موىل العالء أبو -

 صلى النيب صحب وممن :خياط بن خليفة قال األسدي رئاب بن جحش بن اهللا عبد بن حممد موىل العالء

 .اهـ العالء أبو ومواله جحش بن اهللا عبد بن حممد خزمية بن أسد بين من وسلم عليه اهللا

-   

 بن حممد وأم جحش بن اهللا عبد امرأة : )قريش أسد من( أسد بن الطلب بن حبيش أيب بنت فاطمة  )٥٨(

 الطبقات ويف  واهلجرة، اإلسالم قدم يف جحش بن اهللا عبد زوجها حكم حكمها فهذه جحش، بن اهللا عبد

                                                           
حممد بن عبد اهللا بن جحش بن رياب األسدي أمه فاطمة ) : ٢٢٣ص /  ٩ج ( -ذيب التهذيب (ذيب ومن عجائب ابن حجر رمحه اهللا قوله يف الته ٣٣٩

فكيف يقول هذا مع توسعه يف الصحبة، فهل جيرؤ أن يقول هذا عن عبد اهللا بن الزبري والنعمان بن بشري وغريهم ) اخل.. خمتلف يف صحبتهبنت أيب حبيش 
إذن فهذا كما قلنا من ىثار السياسة األموية، ألم أمخلوا آل جحش ألم كانوا بيت صالح ! بن جحش اهلجرتني معاًممن ولد بعد هجرة حممد بن عبد اهللا 

ولكن هذه أيضاً ال يقوهلا يف من ولد بعد هجرته ) صحايب صغري( وسابقة، وكان الوىل باحلافظ أن يثبت له الصحبة على منهجه، نعم قال يف التقريب 
ل نا أهل السنة فيهم ذهول عن اآلثار السياسية لبين أمية، ولو انتبهوا لتلك اآلثار لكانوا أوسط األمم واملذاهب حبق، ألنه سيفتح هلم كوأصحاب! اهلجرتني

 . شيء



 
 
 

٣٠٨ 

 

 بن العزى عبد بن أسد بن املطلب بن حبيش أيب بنت فاطمة )٢٤٥ ص / ٨ ج( - سعد البن الكربى

 .اهـ ..جحش بن اهللا عبد بن حممد له فولدت رئاب بن جحش بن اهللا عبد تزوجها .قصي

 قبل أسلم( ومحنة وزينب اهللا وعبيد عبداهللا أخو وهو بكنيته، مشهور  :األسدي جحش بن أمحد أبو  )٥٩(

 ). مكة فتح شهد وقد احلبشة، إىل يهاجر ومل املدينة إىل معهم وهاجر أعمى، وكان األرقم، دار

 أم زوج وكان باحلبشة تنصر لكنه األرقم دار دخول قبل أسلم( )باحلبشة ( األسدي جحش بن اهللا عبيد -

 ).باحلبشة مات وقد الشرعية، الصحبة من خرج وبردته  احلبشة، إىل هاجر حبيبة،

 مث حارثة بن زيد تزوجت ،)مشهورة ( بعد فيما املؤمنني أم ):هـ٢٠( جحش بنت زينب : أختهم )٦٠(
 ونزل عمر زمن توفيت املؤمنني، أمهات أفاضل من وهي الكرمي، القرآن يف )ص( لنبيه اهللا فزوجها  طلقها،

 .اهللا عبيد بن طلحة بن حممد محنة، أختها وابن جحش بن اهللا عبد بن حممد أخيها ابن ممنه جمموعة قربها يف

 عمر، بن حممد أخربنا  :)٢٤٣ ص / ٨ ج( - سعد البن الكربى الطبقات يف  :جحش بنت محنة )٦١(

 أمية بن حرب حلفاء وهم أسد بن دودان بن غنم بنو كان :قال أبيه عن اجلحشي عثمان بن عمر أخربنا

 يف النساء من فخرج أبوام، غلقت حىت ونساءهم رجاهلم اهلجرة يف وأوعبوا مبكة أسلموا الم،إس أهل
 وأم رقيش بنت وآمنة حمصن بنت قيس وأم جندل بنت وجذامة جحش بنات ومحنة وحبيبة زينب اهلجرة

 .اهـ نباتة بنت حبيب

 .ددوان بن غنم بن أسد بين نساء أمساء بقية وسيأيت ..السابق النص  :جحش بنت حبيبة )٦٢(

 مات أو زوجها تنصر فلما جحش، بن اهللا عبيد امرأة كانت :األموي سفيان أيب بنت رملة حبيبة أم )٦٣(

 فوكلت له، خطبتها النجاشي من وطلب الضمري أمية بن عمرو وقيل حسنة بن شرحبيل )ص( النيب أرسل

  يف البالذري ذلك يف لوفص أياه، فزوجها -هناك هلا الناس أقرب وكان – العاص بن سعيد بن خالد

 وذلك .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليها فخلف (  :قال إذ ):٨٥ ص / ١ ج( - األشراف أنساب(

 خيطب أن وأمره اإلسالم؛ إىل فيه يدعوه منه، بكتاب النجاشي أصحمة إىل الضمري أمية بن عمرو وجه أنه

 فزوجها إليها، باحلبشة من أقرب وأخوه وكان ،بتزوجيها العاص بن سعيد بن خالد فوكلت حبيبة، أم عليه



 
 
 

٣٠٩ 

 

 رسول أصهار من وذويه وأخرجه اهللا، رسول على منة سفيان أليب جيعل مل الذي هللا فاحلمد اهـ 343F٣٤٠)إياه

 من خرج صفية والد أخطب بن حيي أن كما عقد، وال رضى وال منهم إذن بال مت هذا ألن )ص( اهللا

 عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا (  عقد، وال أذن وال منه رضى بال ابنته تزوج )ص( النيب ألن اهللا رسول أصهار

 وال سفيان أبو فليس هذا وعلى البيت، أهل رأس )ص( اهللا ورسول )تطهرياً ويطركم البيت أهل الرجس

 لو بل أصهاره، وال بيته أهل وال أصحابه يف يدخلون فال اهللا، رسول أصهار من البيت ذلك وال معاوية

 النيب على ا قدموا سفيان أيب بنت رملة املؤمنني فأم حال كل على و  !لقلت قريش وال : قولأ أن شئت

344Fاملؤمنني أمهات من فكانت خيرب، قبيل )ص(

 زوجها، ردة رغم اإلسالم على ثبوا فضلها دالئل ومن ٣٤١

 إىل شواء أرسلت إذ بكر أيب بن حممد مقتل من وتشفي وأخطاء خمالفات هلا كان معاوية أخيها أيام أا إال

 يف اخلرب روايات ( قط شواًء تأكل أال وحلفت عائشة فحزنت !أخوك احترق هكذا :هلا وقالت عائشة
345Fاحلكم عبد البن والا مصر فتوح

٣٤٢.( 

                                                           
بني إىل كتا -ويقال يف سنة ست  -فكتب رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سنة سبع، هو الثبت : قالوا) : .. ١٩٣ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٤٠

ابه، إىل املدينة مع أصحمة النجاشي، يدعوه يف أحدمها إىل اإلسالم؛ ويأمره يف الثاين أن خيطب عليه أم حبيبة، وأن يبعث من قبله من املسلمني، جعفراً وأصح
وصفه وأوان مبعثه؛ ووجه إىل أم  فأسلم النجاشي ملا عرف من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وهو كان رسوله بالكتابني. عمرو بن أمية الضمري

مث . فوهبت هلا أم حبيبة حلياً كان عليها، وكستها. ، لتعلمها ذلك وتبشرها به" أبرهة " حبيبة، وقد وصف له عمرو موضعها وأمرها، جارية له يقال هلا 
ومهرها عنه . إليه، فزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخطبها عمرو. وكلت أم حبيبة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وهو ابن عم أبيها، بتزوجيها

وذلك ألن النجاشي أمرها . فلما بعث إليها بالدنانري، وهبت منها ألبرهة مخسني مثقاالً، فلم تقبلها، وردت ما كان أعطتها أوالً. النجاشي أربع مائة دينار
فلما تقدم عمرو بن . وأهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسوة جامعة. فراً وغريهوهيأ النجاشي طعاماً، أطعمه من حضره من املسلمني، جع. برده

 .وذلك الثبت اهـ. أمية بأم حبيبة املدينة، ابتىن ا مجيعاً يف سفينتني أعدمها هلم النجاشي، فوافوا يف أيام خبري
اها وأصدق عنه أربعمائة دينار، وكان الذي ويل تزوجيها خالد بن سعيد فزوجه النجاشي إي):  (... ٢٠٨ص /  ١ج ( -الطبقات الكربى البن سعد  ٣٤١

بن أمية  بن العاص، وكتب إليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه وحيملهم، ففعل ومحلهم يف سفينتني مع عمرو
ظهر حىت قدموا املدينة فيجدون رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خبيرب، فشخصوا إليه الضمري، فأرسلوا م إىل ساحل بوال وهو اجلار، مث تكاروا ال

 فوجدوه قد فتح خيرب اهـ
حدثين زيد بن أيب زيد، عن أمحد بن حيىي بن وزير، عن إسحاق بن الفرات، عن : حدثين أبو سلمة أسامة التجييب قال):  ٨ص /  ١ج ( -والة مصر  ٣٤٢

. بعث معاوية بن حديج بسليم مواله إىل املدينة، بشرياً بقتل حممد بن أيب بكر، ومعه قميص ابن أيب بكر: " ن أيب حبيب قالحيىي بن أيوب، عن يزيد ب
وأمرت أم حبيبة ابنة أيب سفيان بكبش فشوي، وبعثت به إىل عائشة . فدخل به دار عثمان، واجتمع آل عثمان من رجال ونساء وأظهروا السرور بقتله

اهـ وللخرب شواهد، ومجاعتنا أهل السنة يروون قصة عائشة مع الشواء، كما " فلن تأكل عائشة شواء حىت حلقت باهللا : قال. شوي أخوك هكذا: فقالت
فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقنتت يف دبر الصالة تدعو على معاوية وعمرو وأخذت ):  (٩٠ص /  ٢ج ( -الكامل يف التاريخ (يف 

لكنهم ال يذكرون سبب ذلك ، باستثناء .) /  ومل تأكل من ذلك الوقت شواء حىت توفيتحممد إليها، فكان القاسم بن حممد بن أيب بكر يف عياهلم، عيال 
 وأمرت أم حبيبة بنت أيب سفيان بكبش يشوى، وبعثت بذلك إىل عائشة) : (... ١٢٤ص /  ٢ج ( -قليل منهم كابن اجلوزي فهو يقول يف املنتظم 

وهذا اإلخفاء والبتر عند مجاعتنا أهل السنة سببها نظرية عدالة الصحابة اليت )! هكذا شوي أخوك، فلم تأكل عائشة شواء حىت حلقت باهللا عز وجل: وقالت
املؤمنني عائشة وأم املؤمنني  وطئت بكلكلها على أكرب أسرار التاريخ حفظاً للحزب األموي، أو إمعاناً يف التجهيل مبا حدث يف التاريخ، وبقي أن نقول إن أم



 
 
 

٣١٠ 

 

  األسدي، نباتة بن منقذ أخت أا واألقرب خزمية، أسد من  :األسدية نباتة بنت )حبيبة( حبيب أم  )٦٤(

 أسد بين قومها مع قدمياً املهاجرات يف إسحاق ابن ذكرها  حبيبة، وأم حبيب أم بني امسها، يف خمتلف وهو

 وبايعت أسلمت .األسدية نباتة بنت حبيبة أم )٢٤٤ ص / ٨ ج( - سعد البن الكربى الطبقات خزمية، بن

 ):٤٠٨ ص / ١ ج( - حبيب البن احملرب ويف / اهـ قومها من هاجر من مع املدينة إىل وهاجرت اهللا رسول

 بنت )جدامة( و جحش، بنت )محنة( و جحش، بنت )حبيبة ام( و جحش، بنت )زينب( حلفائهم ومن

 ام( و االسدي، حمصن بن سنان واىب حمصن بن عكاشة اخت حمصن، بنت )قيس ام( و االسدية، جندل

 .اهـ اسدية رقيش، بن يزيد اخت رقيش بنت )امية( و اسدية، نباتة، بنت )حبيبة

346Fاألسدي رئاب بن اهللا عبد بن قيس : حليفهم )٦٥(

  احلبشة، إىل وهاجر جحش آل بإسالم قدمياً أسلم  :٣٤٣

 وهاجر معه فأسلم حبيبة، وأم جحش بن اهللا لعبيد347F٣٤٤ ظئراً وكان عمهم، ابن وهو آمنة، ابنته ترمجة يف نسبه

 وهو خزمية بن أسد بين من اهللا عبد بن قيس  )١٠٤ ص / ٤ ج( - الكربى الطبقات ففي احلبشة، إىل معه

 أخت وهي األزدي يسار بنت بركة امرأته ومعه الثانية اهلجرة يف احلبشة أرض اىل وهاجر مبكة اإلسالم قدمي

 بن اهللا عبيد فتنصر احلبشة أرض إىل معه فهاجر جحش بن اهللا لعبيد ظئرا اهللا عبد بن قيس وكان جتراه أيب

 بركة امرأته ترمجة وسيأيت اهـ الماإلس على اهللا عبد بن قيس وثبت احلبشة بأرض هناك ومات جحش

 نعيم أليب الصحابة معرفة ففي ( -وستأيت – حرب بن سفيان أليب موالة وهي فكيهة آل يف يسار بنت

                                                                                                                                                                                                 
ملؤمنني بال حق، رغم أم حبيبة كلتامها من أمهات املؤمنني الاليت هلن كل التقدير واحلفظ والدعاء، لكنهن غري معصومات من اخلطأ واإلمث، وقد خالفتا أمري ا

حلزبني ضد احلزب العلوي، فاحلزب العلوي حتمل خصومة لكن كال ا -وبني احلزبني شر عظيم –أما من حزبني اثنني؛ احلزب التيمي واحلزب األموي 
الن، ألن هذا احلزب األحزاب كلها البكرية والعمرية والعثمانية واألموية والزبريية والعباسية واخلارجية، وأحزاب األموال واملصاحل، وأحزاب التعصب واخلذ

ة األوىل، اليت ال امتيازات فيها وال مصاحل وال مراعاة ألحد على حساب العدالة، ومن واألمثل تطبيقاً للشريع) ص(كان األقدم معارضة واأللصق برسول اهللا 
على الطلب  يقرأ التاريخ جيد هذه األحزاب كلها قد جتتمع ضد احلزب العلوي إن ظهرت قوته وأتيحت له الفرصة، وإال كيف جيتمع قتلة عثمان يوم اجلمل

 . على أسنة الرماح مطالبني بتحكيمه؟ هذه وتلك من عجائب الزمانبدم عثمان؟ وكيف يرفع دعاة النار كتاب اهللا
وزينب أم ) : ٤ص /  ٤ج ( -اإلكمال (  ورئاب هذا هو والد جحش بن رئاب والد آل جحش، مما يدل على أن آل جحش هم أعمام  قيس هذا،   ٣٤٣

بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن  بن يعمر بنو جحش بن رئاباملؤمنني وأخواها عبد اهللا وعبيد اهللا وأختهم محنة 
 اهـ) إلياس بن مضر

قاموس احمليط الظئر هو االبن من الرضاعة، ويطلق على املرضع أيضاً، فيقال حليمة السعدية ظئر رسول اهللا، ويقال لألخ من الرضاعة ظئر أيضاً، ويف ال  ٣٤٤
، للذَّكَرِ واُألنثى ج أظْؤر وأظْآر وظُؤور وظُؤورةٌ وظُؤار املُرضعةُ له يف الناسِ وغريِهمبالكسر العاطفةُ على ولَد غريِها، الظِّئْر، ) : ٤٥٥ص /  ١ج ( -

وظَأَرت اتخذَت . ظَاَءرةٌ، أي كلٌّ منهما ظئْر صاحبِهوبينهما م. وظُؤرةٌ، وظَأَرها، كمنع، ظَأْراً وظئَاراً، وأظْأَرها وظَاَءرها فَظَأَرت واظَّأَرت، وهي الظُّؤورةُ
أي مرضعة، وكذلك قيل عن سيف القني ) إن له ظئراً يف اجلنة):  ( ص(اهـ  ويف احلديث عن إبراهيم ابن النيب / واظَّأر لولَده ظئْراً اتخذَها . ولَداً ترضعه

ولعله من هذا الباب كانت ظؤارة قيس بن عبد اهللا ) اختذت املرأة ظئراً البنها، أي أرضعت آخر ليكون أخاً البنها (ظئر إبراهيم أي زوج مرضعته، ويقال 
 . ألم حبيبة وعبيد اهللا بن جحش



 
 
 

٣١١ 

 

 إىل هاجر ، قيس بنت آمنة أبو ، خزمية بن أسد بين من اهللا عبد بن قيس ):٣٠٧ ص / ١٦ ج( - األصبهاين

 جحش بن اهللا لعبيد ظئر أنه الرب عبد ابن وذكر )حرب بن نسفيا أيب موالة بركة امرأته مع احلبشة أرض

 اهللا عبد بن قيس ):٤٧٤ ص / ٢ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة يف بقوله فصل حجر ابن لكن حبيبة وأم

 اهللا صلى النيب زوج حبيبة أم ظئر آمنة ابنته وكانت احلبشة إىل هاجر فيمن عقبة بن موسى ذكره :األسدي

 سعد ابن وقال احلبشة، يف تنصر الذي حبيبة أم زوج جحش بن اهللا عبيد ظئر هو وكان لموس وآله عليه

 وكذا رواية له أعلم وال يسار بنت بركة امرأته ومعه احلبشة إىل الثانية يف وهاجر مبكة اإلسالم قدمي كان

 قال الشني عجمةوب أوله راء بزيادة رقيشاً مساه بعضهم أن البالذري وذكر إسحاق، بن عن هشام بن قال

 )رقيش( عن قيس حترف بل أصالً، له أن على يدل مما كثرياً، هذا )رقيش( ورد وقد :قلت اهـ، غلط وهو
348Fاألمساء يف اجلادة هو )قيس( ألن قيس، عن )رقيش( حترف  من أوىل

 البالذري قال فقد ذلك ومع ،٣٤٥

 أسد بين من وهو جحش، بن اهللا عبيد ظئر اهللا، عبد بن قيس : )٨٦ ص / ١ ج( - األشراف أنساب(

 رقيش :يقول وبعضهم .جتراة أيب أخت األزدي، يسار بنت بركة امرأته ومعه الثانية، املرة يف هاجر .أيضاً

 احلبشة، مهاجرة من رقيش بن يزيد وليس رقيش، بن يزيد إليه وهل الذي واألزدي ،غلط وذلك األزدي،

 .مضطربة والعبارة اهـ ) بدري ولكنه

 الطبقات  يف فقال .البيت هذا من هو )باليمامة استشهد بدري ( )هـ١٢(  األسدي يشرق بن يزيد  )٦٦(

 بن غنم بن كبري بن مرة بن صربة بن يعمر بن رئاب ابن رقيش بن يزيد : )٩١ ص / ٣ ج( -  الكربى

                                                           
 النسب وهناك أسديون من أسد خزمية،  حيتمل أم قرابة هذا الصحايب، وهم من آل رقيش، فشهرة رقيش أشهر من قيس،  السيما مع االتفاق يف ٣٤٥

 رقيش بن رئاب بن يعمرعبد الرمحن بن ) ٢٥١ص /  ١ج ( -واجلد واهلجرة والدار املكية وشهود الغزوات األوىل، ففي اإلستيعاب يف معرفة األصحاب 
ن عبد اهللا ويكون من أبناء قيس ب) وهو بدري(بن رقيش اهـ وعلى هذا فقد يكون عبد الرمحن هذا وأخوه يزيد ) زيد(هو أخو يزيد شهد أحداً. األسدي

) ٤٩٩ص /  ١ج ( -فهو بدري  ففي اإلستيعاب يف معرفة األصحاب  وأما أخوه يزيد/  قد سقط اسم عبد اهللا ونسب إىل جده، وهذا شائع يف التراجم 
أربد ابن رقيش فليس : ل فيهبن رياب بن يعمر األسدي من بين أسد بن خزمية شهد بدراً ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغريمها ومن قا يزيد بن رقيش

وأختهم آمنة ففي / وسعيد بن رقيش يف األصل. / وهذا قصور يف الترمجة، فعند ابن سعد زيادات مهمة يف كنيته ووفاته كما يف ترمجته: قلت. بشيء
نم بن دودان بن أسد، وهي أخت يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غ آمنة بنت رقيش بن رئاب بن):  ٢٤٣ص /  ٨ج ( -الطبقات الكربى البن سعد 

/  ٣ج ( -أسلمت قدميا مبكة وهاجرت إىل املدينة مع أهل بيتها اهـ وقال الواقدي فيما نقله ابن سعد يف الطبقات الكربى  . من أهل بدر يزيد بن رقيش
أوعبوا يف اهلجرة إىل املدينة أهل إسالم قد  كان بنو غنم بن دودان: حدثين عمر بن عثمان اجلحشي عن أبيه قال: أخربنا حممد بن عمر قال):  ٨٩ص 

فخرج عبد اهللا بن جحش وأخوه أبو أمحد بن جحش، وامسه عبد، وعكاشة بن حمصن وأبو سنان بن  رجاهلم ونساؤهم فخرجوا مجيعا وتركوا دورهم مغلقة،
وحمرز بن نضلة وقيس  وسعيد بن رقيش ويزيد بن رقيشة حمصن وسنان بن أيب سنان وشجاع بن وهب وأخوه عقبة بن وهب وأربد بن محرية ومعبد بن نبات

بن عبد  بن جابر وعمرو بن حمصن  بن مالك ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقاف بن عمرو وربيعة بن أكثم وزبري بن عبيد، فنزلوا مجيعا على مبشر
 .املنذر أهـ



 
 
 

٣١٢ 

 

 ليهع اهللا صلى اهللا، رسول مع كلها واملشاهد وأحدا بدرا شهد .خالد أبا ويكىن خزمية، بن أسد بن دودان

 تقدم الحتمال ذكرته لكين إسالمه زمن يذكروا مل اهـ عشرة اثنيت سنة شهيدا اليمامة يوم وقتل وسلم،

 ..عائلته مع إسالمه

 تقدم الحتمال ذكرته )أحداً وشهد عائلته مع هاجر مهاجر، ( : األسدي )رقيش( رقيس بن سعيد )٦٧(

 من رقيش بن سعيد )١٨٥ ص / ١ ج( - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب ويف  :عائلته مع إسالمه

 رقيش بن سعيد : )٤٤٨ ص / ١ ج( - الغابة أسد ويف اهـ خرباً وال رواية له أعلم ال األولني، املهاجرين

 يف جحش وبنو هو جيتمع خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن كبري بن مرة بن صربة بن يعمر بن ثابت بن
 عن بكري بن يونس قال اهلجرة يف األولني من فهو املدينة إىل أهله مع هاجر رقيش بن يزيد أخو وهو يعمر

 املدينة إىل أوعبوا قد إسالم أهل دودان بن غنم بنو فكان أرساال يقدمون املهاجرون تتابع مث : إسحاق ابن

 عمر وأبو نعيم أبو أخرجه  رقيش، بن سعيد : منهم ونساؤهم رجاهلم سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع

 بين من األنصاري وقش بن سعيد : فقال منده ابن يعىن املتأخرين بعض ذكره : نعيم أبو وقال موسى وأبو

 اهـ األنصار من ال خزمية بن أسد بين من غنم بين ألن ووهم . دودان بن غنم

 مع إسالمه تقدم الحتمال ذكرته )بعدها وما أحداً شهد العائلة، من (  :األسدي رقيش بن الرمحن عبد )٦٨(

 .عائلته

 ص / ٢ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة( قال أن على حجر ابن يزد مل :األسدي جابر بن يسق )٦٩(
  اهـ األولني املهاجرين يف إسحاق ابن ذكره خزمية، بن أسد بين من األسدي جابر بن قيس : )٤٦٦

 كىنوي محرية بن أربد : )٩٧ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن قال  :األسدي محرية بن أربد )٧٠(

 بن حممد قاله فيه يشك ومل إسحاق بن حممد قال وكذلك أنفسهم من خزمية بن أسد بين من وهو خمشي أبا

 قاال احلصني بن داود عن حبيبة أيب بن عن عمر بن حممد وأخربنا قال  /الزهري جعفر بن اهللا عبد عن عمر

 قال معشر أيب عن حممد بن احلسني وأخربنا قال / مشس عبد لبين حليف طيء من وهو خمشي بن سويد هو

 بن أربد اثنان مها قال األنصاري عمارة بن حممد بن اهللا عبد أخربنا قال عدي بن سويد وامسه خمشي أبو هو

 اهـ بدرا يشهد ومل أحدا شهد خمشي بن وسويد فيه شك ال بدرا شهد محرية

 أثناء -العلم هذا يف مقدم ووه - الواقدي عند زيادة وهناك ، محرية بن أربد يف سبق : خمشي بن سويد )٧١(

 عبد بين حلفاء أي ( حلَفَائهِم ومن : )١٥٤ ص / ١ ج( - الواقدي مغازي  ( : يقول  بدر، ألهل سرده



 
 
 

٣١٣ 

 

 ويدس طَيئ من لَهم وحليف ; عمرٍو بن وثَقّاف ; عمرٍو بن ومدلَاج ; عمرٍو بن مالك سلَيمٍ بنِي من )مشس

نب يشخثَنِي. مدح و بِهرٍ أَبشعم . نابةَ أَبِي وبِيبح نع داونِ دنِ بيصقَالَ . الْح معزي ول دبع اللّه نفَرٍ بعج 

رِيهأَ الزهن دبأَر نةَ بريمح هأَنى وكَنا يأَب يشخم هأَنو ننِي مب أَسنِ دةَ بميزخ نم فُِسهِمأَن (. 

 ١٧ ج( - األصبهاين نعيم أليب الصحابة معرفة يف نعيم أبو قال   :األسدي نباتة بن )معبد وقيل ( منقذ  )٧٢(

 عن ، هذا له وأخرج ، نباتة بن منقذ هو وإمنا ، املتأخرين بعض ذكره األسدي نباتة بن معبد ):٤١٨ ص /

 ابن عن ، سعد بن إبراهيم ثنا ، حممد بن أمحد ثنا ، حيىي بن حممد ثنا ، احلسن بن حبيب حدثنا :إسحاق ابن

 : منهم ، إسالم أهل ، ذودان بن غنم بنو فكانوا أرساال، املدينة يقدمون املهاجرون تتابع « : قال ، إسحاق
 ):١٢٥ ص / ٣ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة ففي حجر، ابن عند نباتة بن منقذ وهو /» نباتة بن منقذ

 فيمن منده بن وذكره خزمية بن أسد بين من املدينة إىل هاجر فيمن إسحاق بن ذكره ،األسدي نباتة بن منقذ

 كثري ابن عند نباتة بن منقذ هو وكذلك اهـ لبابة فقال أباه عمر أبو وصحف منقذ واملعروف .معبد امسه

 .األسدية نباتة بنت حبيبة أم أخو أنه واألقرب تارخيه، يف

 سنة الغابة يوم وقتل واخلندق وأحداً بدراً وشهد املهاجرين من هو  :)هـ٦( األسدي نضلة بن حمرز )٧٣(

 حمرز : )٩٥ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات يف ونسبه  بكر، أيب على عرضها رؤا رأى قد وكان هـ،٦

 أبيض وكان نضلة أبا ويكىن خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن كبري بن مرة بن اهللا عبد بن نضلة بن

349Fاخل... فهرية يلقب وكان الوجه حسن

٣٤٦( 

 عمرو )٣٠٥ ص / ٢ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة ففي ( عكاشة أخو :األسدي حمصن بن عمرو )٧٤(

 ترمجة يف نسبه تقدم عكاشة، أخو األسدي مثلثة بعدها الراء وسكون املهملة بضم حرثان بن حمصن بن

 قد اإلسالم أهل دودان بن غنم بنو فكان أرساال املهاجرون وتتابع اهلجرة ذكر يف إسحاق ابن قال أخيه

                                                           
األشهل يدعون أنه حليفهم قال حممد بن عمر مسعت إبراهيم بن إمساعيل بن أيب وبنو عبد ) : (  ٩٦ص /  ٣ج ( -تكملة الكالم يف الطبقات الكربى  ٣٤٦

على فرس حملمد بن مسلمة يقال له ذو اللمة قال أخربنا حممد بن  ما خرج يوم السرح إال حمرز بن نضلة من دار بين عبد األشهلحبيبة يقول ذلك ويقول 
وشهد قال حممد بن عمر آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني حمرز بن نضلة وعمارة بن حزم  عمر قال حدثين موسى بن حممد بن إبراهيم عن أبيه قال

قال أخربنا حممد بن عمر قال حدثين أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة عن صاحل بن كسيان قال قال حمرز بن نضلة رأيت مساء الدنيا  بدرا وأحدا واخلندق
 فعرضتها على أيب بكر الصديق وكان أعرب الناسإىل السماء السابعة مث انتهيت إىل سدرة املنتهى فقيل يل هذا منزلك  أفرجت يل حىت دخلتها حىت انتهيت

وهي غزوة ذي قرد سنة ست فقتله مسعدة  إىل غزوة الغابة يوم السرحفقال أبشر بالشهادة فقتل بعد ذلك بيوم خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خربنا حممد بن عمر قال أخربنا عمر بن عثمان اجلحشي عن آبائه أن حمرز بن نضلة شهد بدرا وهو بن إحدى أو اثنتني وثالثني سنة وكان بن حكمة قال أ

 يوم قتل بن سبع وثالثني سنة أو مثان وثالثني سنة أو حنو ذلك قليال اهـ



 
 
 

٣١٤ 

 

 وأبو شاهني ابن وقال حمصن بن عمرو منهم هجرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع املدينة إىل أوعبوا

 حمصن بن عمرو أن بعضهم وذكر : )١٢ ص / ٤ ج( - األشراف أنساب ويف / .اهـ أحدا شهد :عمر

 اهـ حمصن بن عكاشة وأخ وهو مهاجراً كان

 بن عمرو أوالد وصفوان  وثقف  مدالج أخو  : )هـ١٢ ( باحللف األسدي السلمي عمرو بن مالك )٧٥(

 بين حلفاء يف )٩٧ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن  ذكره  بدريون،  مهاجرون كلهم ، مسيط

 اهللا رسول مع كلها واملشاهد وأحدا بدرا شهد عمرو بن مالك :فقال منصور بن سليم بين من مشس عبد

 من أم والصواب اهـ عليه وامجعوا مجيعا ذكروه عشرة اثنيت سنة باليمامة وقتل سلم و عليه اهللا صلى

 .األقوى حلفاء يف ذكروهم فقد مشس عبد بين حلفاء هم اسد بين ألن لكن أسد، بين حلفاء

 بن وثقف عمرو بن مدالج أخو ولعله اسد، بين حليف :باحللف األسدي السلمي عمرو بن صفوان )٧٦(

 بن سليم بين من وهو عمرو بن صفوان : )١٠٤ ص / ٤ ج( - الكربى الطبقات( ويف  وغريهم، عمرو

 أحدا شهد مشس عبد بين حلفاء خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن كبري بين حلفاء عيالن قيس من منصور

 )بدرا شهدوا الذين عمرو بين وثقف ومدالج مالك أخو وهو

 إسالم كأن بدري، مهاجري وهو : )خبيرب هـ٧ ( باحللف األسدي السلمي عمرو بن )ثقف( ثقاف )٧٧(

 الطبقات األسديني، جحش آل من حلفائهم بإسالم كان )ومدالج وثقف مالك ( الثالثة األخوة هؤالء

 إسحاق بن حممد قال ومدالج مالك أخو وهو مسيط بن عمرو بن ثقف ):٩٨ ص / ٣ ج( - الكربى

 وهم وذلك عقبة بن موسى يذكره ومل عمرو بن ثقاف معشر أبو وقال عمرو بن ثقف وهو عمر بن دوحمم

 من سبع سنة شهيدا خبيرب وقتل وخيرب واحلديبية واخلندق وأحدا بدرا ثقف وشهد عنه روي ممن أو منه

 اهـ رجال عشر ستة اليهودي أسري قتله اهلجرة

 مدالج : )٩٨ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات : )ـه٥١( باحللف األسدي السلمي عمرو بن مدالج )٧٨(

 يذكره ومل عمر بن وحممد معشر وأبو إسحاق بن حممد ذكره كلها واملشاهد وأحدا بدرا شهد عمرو بن

 ( يف له ترمجت وقد اهـ سفيان أيب بن معاوية خالفة يف وذلك مخسني سنة ومات عقبة بن موسى
 احلديث أهل من له اجلهالة هذه أن وبينت )!جمهول أعرايب ( حامت أيب قول بسبب )بدر أهل من املظلومني

 معه وشهد طالب أيب بن علي أنصار من كان هذا عمرو بن مدالج ألن األموية، للثقافة اخلضوع هو

 .حروبه



 
 
 

٣١٥ 

 

 ج( - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب يف ذكره جاء  :باحللف األسدي السلمي عمرو بن كثري :أخوهم )٧٩(
 جحش بن اهللا عبد رجالً عشر اثنا خزمية بن أسد بين من بدراً شهد سحاقإ ابن قال )١٤٥ ص / ١

 قيس بن ويزيد وهب بن عقبة وأخوه وهب بن وشجاع حمصن بن سنان أبو وأخوه حمصن بن وعكاشة

 عمرو بن مالك وأخواه عمرو بن كثري حلفائهم ومن أكثم بن وربيعة نضلة بن وحمرز سنان أيب بن وسنان

 مصاً، ويشرب عرضاً، يستاك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان :قال حديثه نوم.عمرو بن ومدجل

  . اهـ  " وأمرأ أهنأ هو " :ويقول

 إىل أسد بين مهاجرة سرده يف )٤٧١ ص / ١ ج( - هشام ابن سرية يف  :األسدي عبيد بن الزبري )٨٠(

 بنِ اللّه عبد بن ومحمد عبيدةَ بن وسخبرةُ عبيدةَ بن وتمام ، عبيد بن والزبير أَكْثَم بن وربِيعةُ .. (  :املدينة

 ٣ ج( -الطبقات ففي  )زبري ( ذكر  أسد بين ملهاجرة  الكربى الطبقات يف سعد ابن سرد يف ويف / )جحشٍ
 خمتصر ويف اهـ، )املنذر عبد نب مبشر على مجيعا فنزلوا ،عبيد بن وزبري أكثم بن وربيعة (... : )٩٠ ص /

 بذكر نفسه النص )٢١٨ ص / ٢ ج( - كثري البن النبوية السرية( كثري ابن تاريخ ويف )زبري ( دمشق تاريخ

 بن وسخربة عبيدة، بن ومتام ،عبيدة بن والزبري أكثم، بن وربيعة.. (  :زيادات وفيه  )عبيدة بن زبري(

 وربيعة  (.. )٨٧ ص / ١ ج( - السرية جوامع يف وكذلك /  اهـ )جحش بن عبداهللا بن وحممد عبيدة،

 وهؤالء جحش؛ بن اهللا عبد بن وحممد عبيدة، بن وسخربة عبيدة، بن ومتام عبيدة، بن والزبري أكثم، بن

 بن وربِيعةُ (  ):٢٩١ ص / ٢ ج( - األنف الروض يف كذلك والنص / اهـ )خزمية بن أسد بين من كلهم

أَكْثَم بالزوري نب ديبع ، اممتو نةَ بديبةُ عربخسو نةَ بديبع دمحمو نب دبع نِ اللّهشٍ بحويف /  اهـ ) ج 

 اىب مسعت العلم عنه يرو مل االولني املهاجرين من  عبيد بن الزبري )٥٧٨ ص / ٣ ج( - والتعديل اجلرح

 األسدي، عبيدة بن الزبري  ):١٥١ ص / ١ ج( - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب ويف / اهـ ذلك يقول

 بين من املدينة إىل هاجر فيمن إسحاق بن حممد ذكر :عمر أبو قال العلم عنه يرو مل األولني، املهاجرين من

 اإلصابة ويف /اهـ ..عبيدة بن وسخربة عبيدة بن ومتام عبيدة بن الزبري - خزمية بن أسد بن دودان بن غنم

 إسحاق بن ذكره  خزمية، بن أسد بين من األسدي عبيدة بن الزبري )٣٧٨ ص / ١ ج( - الصحابة معرفة يف

 بن متام وأخوه هو أسد بين من املدينة إىل هاجر فيمن

 : اهللا رسول مع املدينة إىل هاجر ممن : عمر أبو قال ( : )٣٧٧ ص / ١ ج( - الغابة أسد  ويف / اهـ عبيدة
  اهـ ) عبيدة ابنا وسخربة متام واهوأخ عبيدة بن الزبري



 
 
 

٣١٦ 

 

 .هذا غري له أجد ومل ..الزبري أخيه ترمجة يف تقدم األولني، املهاجرين من  :األسدي عبيدة بن متام  )٨١(

 .هذا غري له أجد ومل ..الزبري أخيه ترمجة يف تقدم األولني، املهاجرين من  :األسدي عبيدة بن سخربة )٨٢(

 ربيعة ):٩٥ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن قال : )خبيرب هـ٧ ( األسدي أكثم بن ربيعة )٨٣(

 بن حممد نسبه هكذا خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن عامر بن لكيز بن عمرو بن سخربة بن أكثم بن

 أبا يكىن كان أكثم بن ربيعة أن آبائه عن اجلحشي عثمان بن عمر أخربنا عمر بن حممد أخربنا قال إسحاق

 شهيدا خبيرب وقتل واحلديبية واخلندق أحدا وشهد سنة ثالثني بن وهو بدرا شهد دحداحا قصريا وكان يزيد

 اهـ بالنطاة اليهودي احلارث قتله سنة وثالثني سبع بن وهو سبع سنة

 ببزاخة استشهد ،)عكاشة ا سبقك ( احلديث وفيه مشهور، ):هـ١٢ ( األسدي حمصن بن عكاشة )٨٤(

 .األسدي خويلد بن طليحة قتله

 حمصن بن عمرو )١٠٤ ص / ٤ ج( - الكربى الطبقات ففي عكاشة، أخو :األسدي حمصن بن عمرو )٨٥(

 بن عكاشة أخو وهو أحدا شهد خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن كبري بن مرة بن قيس بن حرثان بن

  اهـ بدرا شهد الذي حمصن

 بن سنان أبو  : )٩٣ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات :)هـ ٥ ( األسدي حمصن بن سنان أبو :أخوه )٨٦(

 واخلندق وأحدا بدرا شهد خزمية بن أسد بن دودان بن غنم بن كبري بن مرة بن قيس بن حرثان بن حمصن

350F قريظة بين حماصر سلم و عليه اهللا صلى والنيب وتويف

٣٤٧. 

 بدراً شهد وقد الرضوان، بيعة بايه من أول وهو :)هـ٣٢( األسدي سنان أيب بن سنان :وابنه )٨٧(

 حرثان بن حمصن بن سنان أيب بن سنان : )٩٤ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن قال واملشاهد،

 أول وهو واحلديبية واخلندق وأحدا بدرا وشهد سنة عشرون السن يف أبيه وبني بينه كان مرة بن قيس بن

 .وثالثني اثنتني سنة وتويف الرضوان بيعة سلم و عليه اهللا صلى النيب بايع من

                                                           
قال أخربنا وكيع بن اجلراح قال : ( وفاة ايب سنان، فقال بعد الكالم السابق مث أورد ابن سعد رد الواقدي على إمساعيل بن أيب خالد يف زعمه تأخر  ٣٤٧

احلديث وهل أبو  أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر قال أول من بايع النيب صلى اهللا عليه و سلم بيعة الرضوان أبو سنان األسدي قال حممد بن عمر هذا
بين قريظة سنة مخس من اهلجرة ودفن يف مقربة بين قريظة اليوم وتويف وهو بن أربعني سنة وكان أسن من سنان تويف والنيب صلى اهللا عليه و سلم حماصر 

د شهد بدرا عكاشة بسنتني ولكن الذي بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيعة الرضوان يوم احلديبية سنة ست سنان بن أيب سنان بن حمصن وكان ق
 واملشاهد اهـمع أبيه وشهد أحدا واخلندق 



 
 
 

٣١٧ 

 

 وشهد للمدينة مث للحبشة وهاجر قدمياً أسلم خزمية، أسد من : )هـ١٢( األسدي وهب بن شجاع )٨٨(

351F  هـ١٢ سنة باليمامة وقتل واملشاهد بدراً

٣٤٨. 

 عقبة وأخوه : )٩٥ ص / ٣ ج( - الكربى الطبقات يف سعد ابن قال :األسدي وهب بن عقبة : أخوه )٨٩(

 شهد أنه البالذري ذكر وقد ( شاهدوامل واخلندق وأحدا بدرا شهد صهيب بن أسد بن ربيعة بن وهب بن

  ).اليمامة يف ذكره من على رداً اليمامة، ال بدراً أخيه مع

 بنت آمنة : )٤٣١ ص / ٣ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة :األسدي اهللا عبد بن قيس بنت آمنة    )٩٠(

 دودان، بن غنم بين من األسدية جحش بنت زينب املؤمنني أم عم بنت يعمر بن رئاب بن اهللا عبد بن قيس

 بركة امرأته أبيها مع وكان سفيان أيب بنت حبيبة أم مع باحلبشة وأبوها هي كانت أا إسحاق ابن ذكر

 من املستغفري وأخرجها النبوية السرية يف إسحاق بن وذكرها جحش بن اهللا عبد ظئرى وكانا يسار بنت

 اهـ املدينة إىل بيتها أهل مع وهاجرت مبكة قدمياً أسلمت :سعد ابن وقال موسى أبو استدركها .طريقه

 اهللا عبد بن قيس بنت أميمة )٤٤٤ ص / ٣ ج( - الصحابة معرفة يف اإلصابة( ففي أميمة، امسها وقيل

 حبيبة ألم بن ظئر أبواها وكان احلبشة بأرض حبيبة أم مع كانت اليت وهي " التجريد " يف ذكرها ،األسدية

 .لبعضهم حصل لوهم الرابع القسم يف ذكرها كرر وقد ،)اجلاهلية يف أمية بين حلفاء كانوا أسد وبنو

 بن غنم بين من فهي اإلسالم إىل السابقني من أا حيتمل :األسدية جندل بنت جذامة : العائلة ومن  )٩١(

  :)٢٤٣ ص / ٨ ج( - سعد البن الكربى الطبقات ويف ففي املدينة إىل بأمجعهم هاجروا الذين دودان

 وهم أسد بن دودان بن غنم بنو كان :قال أبيه عن اجلحشي عثمان بن عمر أخربنا ر،عم بن حممد أخربنا

 أبوام، غلقت حىت ونساءهم رجاهلم اهلجرة يف وأوعبوا مبكة أسلموا إسالم، أهل أمية بن حرب حلفاء

 ندلج بنت وجذامة جحش بنات ومحنة ) حبيبة أم :احملرب ويف ( وحبيبة زينب اهلجرة يف النساء من فخرج

  .اهـ نباتة بنت حبيب وأم رقيش بنت وآمنة حمصن بنت قيس وأم

 )جندل بنت جذامة وأنظر ( احملرب يف حبيب ابن قاله عكاشة، أخت وهي  : األسدية حمصن بن قيس أم )٩٢(

                                                           
شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية ):  ٩٤ص /  ٣ج ( -ترمجته يف الطبقات الكربى  ٣٤٨

من مهاجرة ان قال أخربنا حممد بن عمر قال حدثين عمر بن عثمان اجلحشي قال كان شجاع بن وهب يكىن أبا وهب وكان رجال حنيفا طواال أجنأ وك
وشهد شجاع بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا ..  احلبشة يف اهلجرة الثانية وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينه وبني أوس بن خويل

 .صلى اهللا عليه و سلم وقتل يوم اليمامة شهيدا سنة اثنيت عشرة وهو بن بضع وأربعني سنة اهـ باختصار



 
 
 

٣١٨ 

 

 أسلم أنه بإسناده سعد ابن وذكر لتعريف، حيتاج ال جداً مشهور ( )هـ٣٢( اهلذيل مسعود بن اهللا عبد )٩٣(

 عثمان بوايل وابتلي الكوفة، فقهاء من كوكبة يديه على وخترج بالكوفة وكان ألرقم،ا دار دخول قبل

 إىل وأوصى هـ٣٢ سنة ومات املدينة فقدم عليه، واستوىل املال بيت عن فعزله الفاسق عقبة بن الوليد

 حاشيةو مروان من لضرب تعرض وقد الكوفية، املعارضة رأس كان ألنه عطاءه منع قد عثمان وكان الزبري،

 ).وفاته بعد ألبنائه عطاءه واستعاد متريضه على الزبري وقام عثمان،

 صلى النيب دخول قبل أسلم أنه سعد ابن نص( )ببدر هـ٢( اهلامشي املطلب عبد بن احلارث بن عبيدة )٩٤(

 جرحه، من فمات العبشمي هند أبو ربيعة بن عتبة جرحه ببدر استشهد األرقم، دار  وسلم وآله  عليه اهللا

 بين من وهو الطبقة، هذه عن نسبياً متأخر فهو هذا صح وإن اإلنذار يوم كان إسالمه أن اليعقويب كروذ

 ومها علي مع صفني شهدا واحلصني الطفيل بدريان أخوان وله الشعب، يف هاشم بين حلفاء املطلب

 وال رواية ال و ديثح ال !فقط علي مع وكانا بدريان أما إال عنهما يذكروا فلم لتشيعهما رمبا مغموران

 ).حممد آلل كبري مكسب التضعيف من جناما بل خرب،

 قال  باتفاق، بدري وهو عندهم، رواية له وليست  ):هـ٣٧ بعد (املطليب احلارث بن الطفيل :وأخوه  )٩٥(

 مناف عبد بن املطلب بن احلارث بن الطفيل ):٥٢ ص / ٣ ج( - سعد البن الكربى الطبقات  يف سعد ابن

 بن عامر الولد من للطفيل وكان احلارث، بن عبيدة أم وهي الثقفية خزاعي بنت سخيلة وأمه قصي، بن

 بن عقبة بن حممد بن واملنذر احلارث بن الطفيل بني وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول وآخى .الطفيل

 بن الطفيل بني آخى فإنه إسحاق بن حممد رواية يف وأما عمر، بن حممد رواية يف هذا اجلالح، بن أحيحة

 :عمر بن حممد قال .األنصاري احلارث بن زيد بن كعب بن احلارث بن عمرو بن نسر بن وسفيان احلارث
 وثالثني اثنتني سنة يف وتويف وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول مع كلها واملشاهد وأحدا بدرا الطفيل وشهد

 .علي مع صفني شهد أن إىل بقي بل :قلت اهـ سنة سبعني بن وهو

 - سعد البن الكربى الطبقات يف سعد ابن قال  ):هـ٣٧ بعد ( احلارث بن حصني :الثالث وأخوهم )٩٦(
 الثقفية، خزاعي بنت سخيلة وأمه قصي، بن مناف عبد بن املطلب بن احلارث بن احلصني )٥٢ ص / ٣ ج(

 عدي بنت اهللا عبد أم وأمه الشاعر اهللا عبد الولد من للحصني وكان احلارث، ابين والطفيل عبيدة أم وهي

 بن احلصني بني وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول وآخى قصي، بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن

 بني آخى فإنه إسحاق بن حممد رواية يف وأما عمر، بن حممد رواية يف هذا عنجدة، بن ورافع احلارث



 
 
 

٣١٩ 

 

 واملشاهد وأحدا بدرا احلصني هدوش :عمر بن حممد قال .جبري بن خوات أخي جبري بن اهللا وعبد احلصني

 اهـ وثالثني اثنتني سنة يف بأشهر احلارث بن الطفيل بعد وتويف وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول مع كلها

 .هـ٣٧ سنة صفني علي مع شهد أن إىل بقي بل :قلت

 - عدس البن الكربى الطبقات يف سعد ابن قال  : )هـ٣٧ بعد ( املطليب اثاثة بن مسطح :عمهم ابن )٩٧(
 أم وأمه عباد، أبا ويكىن قصي، بن مناف عبد بن املطلب بن عباد بن أثاثة بن مسطح : )٥٣ ص / ٣ ج(

 اهللا صلى اهللا، رسول وآخى املبايعات من وكانت قصي، بن مناف عبد بن املطلب بن رهم أيب بنت مسطح

 وشهد :عمر بن حممد قال .اقإسح بن حممد رواية يف هذا املزيد، بن وزيد أثاثة بن مسطح بني وسلم، عليه

 عليه اهللا صلى اهللا، رسول وأطعمه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول مع كلها واملشاهد وأحدا بدرا مسطح

 اهـ سنة ومخسني ست بن يومئذ وهو وثالثني أربع سنة وتويف وسقا، مخسني خبيرب إلياس وابن وسلم،

 .صفني علي مع شهد أن إىل بقي أنه والصواب

352Fعونمظ آل

٣٤٩: 

 تلك يف معه وأسلم رجالً ١٣ بعد أسلم وقيل األرقم، دار دخول قبل أسلم( اجلمحي مظعون بن عثمان )٩٨(

 الطبقة من أنه فيحتمل صح فإن عوف بن الرمحن وعبد احلارث بن وعبيدة وأبوسلمة أبوعبيدة الساعة

 مسى وبامسه رجالً، ١٣ بعد أسلم بأنه القول خيالف بعده من مع ذكره لكن املسلمني أوائل طبقة السابقة،

 ال الشعبية الذاكرة يف يوجد فال املظلومني، السابقني صاحلي من مظعون بن عثمان وكان عثمان، ابنه علي
 ) فضالً أقل مظعون بن قدامة وأخوه الشيعية، وال السنية

 ينالبحر على لعمر ويل األرقم، دار دخول قبل أسلم( اجلمحي مظعون بن قدامة :اآلخر وأخوهم )٩٩(

 ).عمر بن اهللا عبد خال وهو وعزله عمر فجلده متأوالً اخلمر وشرب

 للحبشة وهاجر الدار، دخول قبل أسلم( )هـ٣٠ ( اجلمحي مظعون بن اهللا عبد :الثالث وأخوهم )١٠٠(

 ابن هو السائب أن والصواب ،)الرب عبد ابن ذلك ذكر ( والسائب وقدامة عثمان : وأخوته هو بدراً وشهد

                                                           
حدثين عبد اهللا بن عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم عن أبيه : أخربنا حممد بن عمر قال) :  ٩٠ص /  ٣ج ( -ات الكربى البن سعد الطبق  ٣٤٩
وهم بنو ( دار بين غنم بن دودان كان ممن خرج يف اهلجرة إىل املدينة فأوعبوا، رجاهلم ونساؤهم، وغلقوا دورهم فلم يبق منهم أحد إال خرج مهاجرا، : قال

 .اهـ ودار أيب البكري ودار بين مظعون) أسد بن خزمية
 



 
 
 

٣٢٠ 

 

 يعرف ال إنه الرب عبد ابن وقال )!سنة ستني ابن وهو هـ٣٠ سنة مات : الواقدي قال ( مظعون، بن عثمان

 ).الغالة عند جمهولون فضالء مظعون وآل  اخلطاب، بن عمر صهر قدامة إال رواية هلم

 أباه خيالف لن لكنه فيهم مذكوراً أجده مل(  ):هـ١٢ ( اجلمحي مظعون بن عثمان بن السائب )١٠١(

 من السائب كان وقد سيأيت، كما الطبقة هذه من ثالثتهم وكان يظهر فيما اهللا دوعب قدامة وأعمامه

 .353F٣٥٠)احلبشة إىل واملهاجرين السابقني

 بعد إسالمه جيعل من ومنهم األرقم، دار دخول قبل أسلم جداً، مشهور ( : األموي عفان بن عثمان )١٠٢(

 الثورة أيام يف ضده كانوا بهمأغل الشرعية الصحبة أصحاب من والصحابة تعريف، إىل حيتاج ال ذلك،

 الطلقاء، على والثناء بدر أهل إمهال جاء هنا ومن قتل، وبسببهم الطلقاء، من أنصاره معظم وكان عليه،

 وفيها )رواية األلف من تقترب وهي( عثمان فتنة لروايات واستقصاء عثمان، فتنة يف موسع حبث ويل

 أو عليه ثائراً إال يومئذ صحابياً أجد مل أين ويكفي سلفية،ال غالة يعتقده ملا املعاكسة الصورة من العجب

 أهل كانوا عليه الساخطني رموز أن ويكفي واألموال، واإلدارة السياسة يف بأخطائه مقراً أو بالثورة راضياً

  -زيد بن سعيد موقف يل يتبني ومل – طالب أيب بن وعلي عوف بن الرمحن وعبد والزبري طلحة الشورى،

 اليمان بن وحذيفة ذر كأيب السابقني كبار وكذا سلمة، وأم عائشة وخاصة املؤمنني أمهات ثرأك وكذا

 وابن ثابت بن كزيد الصحابة صغار بعض ناصره نعم  اخل،.. الصامت، بن وعبادة مسعود بن اهللا وعبد

 وأخيه احلكم بن كمروان الطلقاء وأبناء الطلقاء من عنه الدفاع يف املتصدرون وكان الزبري، وابن عمر

 الصحابة، عن فصلوه من وهم اخل..شريق بن األخنس بن واملغرية عقبة بن وخالد عقبة بن والوليد احلارث

 )واجلازع املستأثر يف حكم وهللا اجلزع، فأساءوا وجزعوا األثرة، فأساء استأثر( :علي اإلمام قال كما وهو
 . )وساحمه ورمحه عنه اهللا رضي

                                                           
السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح وأمه خولة بنت حكيم بن أمية بن ) : ٤٠١ص /  ٣ج ( -الطبقات الكربى  ٣٥٠

بن قصي وهاجر السائب بن عثمان إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية  حارثة بن األوقص السلمية وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف
ان السائب بن يف روايتهم مجيعا وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني السائب بن عثمان وبني حارثة بن سراقة األنصاري وقتل حارثة ببدر شهيدا وك

و سلم وشهد السائب بن عثمان بدرا يف رواية حممد بن إسحاق وأيب معشر وحممد بن  عثمان من الرماة املذكورين من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه
مان بن عمر ومل يذكره موسى بن عقبة فيمن شهد عنده بدرا وكان هشام بن حممد بن السائب الكليب يقول الذي شهد بدرا هو السائب بن مظعون أخو عث

هل ألن أصحاب السرية ومن يعلم املغازي يثبتون السائب بن عثمان بن مظعون فيمن شهدا بدرا مظعون ألبيه وأمه قال حممد بن سعد وذلك عندنا منه و
بكر الصديق  وشهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشهد يوم اليمامة وأصابه يومئذ سهم وكانت اليمامة يف خالفة أيب

 من ذلك السهم وهو بن بضع وثالثني سنة اهـ سنة اثنيت عشرة فمات السائب بعد ذلك 



 
 
 

٣٢١ 

 

354Fالبالذري ذكره فيما – فارتد فنت مث األرقم، دار دخول قبل أسلم( ومياملخز ربيعة أيب بن عياش )١٠٣(

٣٥١- 
 بين ضد قريش مع مائالً أعين كعمر، قريش رأي من هذا عياش وكان  املدينة، إىل وهاجر لإلسالم، عاد مث

 قبيل ببعثه وجه قد )ص( النيب كان الذي اجليش عن زيد بن أسامة لعزل املتحمسني أكثر من وهو هاشم،

 ).اتهوف

 وهو الربيع بن مسعود : سعد ابن عند األرقم،وامسه دار دخول قبل أسلم(  :القاري ربيعة بن مسعود )١٠٤(

 ).حامت أبو جهله ما الطلقاء من كان ولو !جمهول أعرايب : حامت أبو وقال خطأ،

 وهو األدلة، يف ذكره سبق وقد يهاجر مل لكنه عشرة بعد أسلم قيل( العدوي النحام اهللا عبد بن نعيم -

 من ليس لكنه املسلمني، أوائل طبقة من يكون عشرة بعد أسلم أنه صح فإن املشهور على عمر إسالم سبب

 اهلجرة قبل توفوا الذين من يكن ومل اهلجرة، على قدرته مع يهاجر مل ألنه الشرعية الصحبة أصحاب

 ).صاحليهم ومن العامة الصحبة أصحاب من فكان كخدجية،

 التميمي الوهاب عبد بن حممد يعرفه ال وهذا األرقم، دار دخول قبل أسلم( التميمي اهللا عبد بن واقد )١٠٥(

 ). الطلقاء؟ بصحبة الشرعية الصحبة يطمس أن معاوية استطاع كيف ترون أال !معاوية يعرف كما

 بنت سهلة زوج وهو األرقم، دار دخول قبل إسالمه على سعد ابن نص( العبشمي عتبة بنت حذيفة أبو )١٠٦(

 املبارزون هم وأخوه وعمه ووالده عتبة، بنت هند أخو وهو حذيفة، أيب موىل سامل وسيد عمرو، بن سهيل

 ).بدر يوم املشركني من

 من الشعب يف طالب أبو محاه وقد األرقم، دار دخول قبل أسلم( املخزومي األسد عبد بن سلمة أبو )١٠٧(

 !أخي ابن منه أمحي مما أخيت ابن أمحي : كلمته طالب أبو وقال قريش، قبائل أقوى من وهي خمزوم، قبيلته
 وتنقل الذلة، إىل الدنيوية العزة ومن الشدة، إىل الرخاء من فانتقل سلمة، أيب مثل إسالم يف يعرف واالبتالء

 مالئكته اهللا يباهي مبثله الرجل وهذا املدينة، إىل مهاجر أول وكان خاله، محاية وطلب احلبشة إىل هجرة بني

.( 

                                                           
منهم سلمة بن هشام بن املغرية، والوليد بن . وكان قوم من األشراف قد أسلموا، قم فتنوا:  .... قال الكليب) ٨٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٥١

 .الوليد بن املغرية، وعياش بن أيب ربيعة، وهشام بن العاص السهمي



 
 
 

٣٢٢ 

 

 واستشهد ، األرقم، دار دخول قبل سلمة أيب زوجها بإسالم أسلمت( :املخزومية أمية أيب بنت سلمة أم )١٠٨(

 البيت، بأهل اختصاص وهلا املؤمنني، أمهات من فكانت بعده، )ص( النيب وتزوجها أحد بعد سلمة أبو

 على وأنكرت احلسني ورثت اخلروج، عن عائشة وت علي نصرة يف سلمة أيب بن عمر ابنها وأرسلت

 للمنهج منهم تبعاً الغالة هؤالء أكثر قدرها يعرف وال راجح، وعقل مجة فضائل وهلا علي، لعن اويةمع

 خاص ووالء خاصة مواقف هلا عميس بنت كأمساء سلمة وأم البيت، بأهل املختصني من التقليل يف األموي

 ).حممد آلل

 )رحلة السريةامل(طبقة مسلمي دار األرقم : الطبقة الثالثة من صحابة العهد املكي
وهي طبقة مسلمي دار األرقم بعد أن أسلم األرقم ) الدعوة اخلاصة(وهي الثالثة يف املرحلة السرية  

اختذ النيب صلى اهللا  -لكن أرجح أا يف السنة الثانية أو الثالثة من البعثة -بن أيب األرقم مبدة غري معروفة 
 وقراءة ما نزل من القرآن وتدارس أمر الدعوة لدين اهللا عليه  وآله وسلم  منـزله داراً الجتماع املسلمني

، فأسلم يف هذه الدار كثري من الناس الذين أصبحوا فيما بعد من مهاجرة احلبشة وكانت الدعوة السرية 
قد امتدت ثالث سنوات على املشهور من بداية الدعوة إىل السنة الثالثة، ومن أبرز العوائل ) اخلاصة(

ون يف هذه الطبقة آل البكري وآل ياسر وآل أيب ذر واملقداد ومصعب بن عمري وصهيب واألفراد الداخل
 :-مرتبني على احلروف –إذن فمن املرجح أنه أسلم يف هذه الفترة اآلتية أمساؤهم . وغريهم

مشهور جداً وله اختصاص بأهل البيت، روي أنه أسلم خامس مخسة فلو صح (  أبو ذر الغفاري )١٠٩(
 )هـ منفياً من السلطة بالربذة٣٢أوائل املسلمني، مات سنة لكان من  طبقة 

 .أسلم بعده بقليل) أخو أيب ذر( أنيس الغفاري )١١٠(
 .355F٣٥٢)أسلمت بعد إسالمه بقليل( أم أيب ذر  )١١١(
 ).مشهور، حليف آل جدعان، أسلم مع عمار(  صهيب بن سنان النمري  )١١٢(
 )عند البالذري وغريه(، أخو عمار عبد اهللا بن ياسر )١١٣(
 ) أخو عبداهللا( ود اهلذيلعتبة بن مسع  )١١٤(
356Fاحلارث بن أيب هالة  )١١٥(

 ).أول شهيد( ٣٥٣

                                                           
قيل أم اسلموا قبل إسالم أيب بكر، فإن صح هذا فيكون غسالم أيب بكر قد تأخر إىل أيام الدعوة اجلهرية، وإن القول بسبق وآل أيب ذر هؤالء قد  ٣٥٢

 .إسالمه كان بأثر سياسي



 
 
 

٣٢٣ 

 

 )والدة عمار بن ياسر، أول شهيدة يف اإلسالم مبكة( مسية بنت خياط  )١١٦(
ذكرها صاحب السرية احللبية، كأا من الطبقة السابقة إن كانت اسلمت بإسالم ( محامة أم بالل  )١١٧(

 357F٣٥٤)بالل
358F) ذبةاملستضعفة املع(  لبينة جارية بين املؤمل  )١١٨(

٣٥٥ 
  359F٣٥٦)اشتراها أبو بكر وأعتقها وكان عمر يعذا قبل إسالمه( زنرية إحدى املوايل  )١١٩(
 )مشهور استشهد بأحد(  العبدريمصعب بن عمري  )١٢٠(
 بن عبد عوف الزهري املطلب بن أزهر )١٢١(
 دري مشهور وله اختصاص بأهل البيتالبهراين نسباً مث الكندي باحللف، ب املقداد بن عمرو )١٢٢(
 )استشهد مبكة من التعذيب(عمار  والد ياسر العنسي  )١٢٣(
 )زوج أم عبيس، وكالمها من املوايل، ومل أجده إال يف احملرب البن حبيب( أبو عبيس )١٢٤(

                                                                                                                                                                                                 
 -ابة يف معرفة الصحابة يف دار األرقم بن أيب األرقم،  قال احلافظ يف اإلص) ص(أول شهيد من املسلمني يف العهد املكي، جاء ما يفيد أنه قتل والنيب   ٣٥٣

أنه أول احلارث بن أيب هالة أخو هند بن أيب هالة ربيب النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت نسبه يف ترمجة أخيه، ذكر ابن الكليب وابن حزم ): ١٩٨ص /  ١ج (
هللا عليه وسلم أن يصدع مبا أمره قام يف املسجد احلرام فقال ملا أمر اهللا نبيه صلى ا" : األوائل " وقال العسكري يف من قتل يف سبيل اهللا حتت الركن اليماين، 

فقاموا إليه فأتى الصريخ أهله فأدركه احلارث بن أيب هالة فضرب فيهم فعطفوا عليه فقتل فكان أول من استشهد، ويف " . قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا " 
وصية أوصانا ا النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قتل احلارث بن أيب هالة وحنن أربعون الفتوح لسيف عن سهل بن يوسف عن أبيه قال عثمان بن مظعون أول 

 .العمدة يف ذلك هو قول الكليب وليس رواية سيف بن عمر: اهـ  قلت. رجالً مبكة أحد على مثل ما حنن عليه فذكر احلديث
ر فيمن كان يعذب يف اهللا فاشتراها أبو بكر فأعتقها ومل يفرد هلا ترمجة يف محامة ذكرها أبو عم) : ٥٨٥ص /  ٧ج ( -ويف اإلصابة يف متييز الصحابة  ٣٥٤

املغازي والسري االستيعاب واستدركها بن الدباغ قلت واستدركها أيضا أبو علي الغساين وقال إا أم بالل املؤذن وإن أبا عمر ذكرها يف كتاب الدرر يف 
 اهـ
 املؤمل بن حبيب بن متيم بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب،  وكان يقال هلا فيما جارية بين) : ٨٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٥٥

أما إين أعتذر إليك : ، فيدعها، مث يقول)أو يفتر( رضي اهللا عنه، فكان عمر يعذا حىت تفتر  أسلمت قبل إسالم عمر بن اخلطاب، لبينةذكر أبو البختري 
قدمت مكة معتمراً، والنيب صلى اهللا : إن حسان بن ثابت قال: كذلك يعذبك اهللا إن مل تسلم، وقال الواقدي يف إسناده: فتقول. بأين مل أدعك إال عدامة

قد : فأقول. عليه وسلم يدعو الناس، وأصحابه يؤذون ويعذبون، فوقفت على عمر، وهو مؤتزر خينق جارية بين عمرو بن املؤمل حىت تسترخي يف يديه
، فيفعل ا مثل ذلك اهـ، وآل املؤمل هؤالء فرع مغمور من فروع بين عدي، كان منهم قضاة يف دمشق واألردن ا، مث يثب على زنريةماتت، مث خيلي عنه

 .أيام الرشيد
حقاً ما أال تعجبون هلؤالء واتباعهم حممداً ؟ فلو كان أمر حممد خرياً و: وكان أبو جهل يقول: قالوا:  زنرية) ٨٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٥٦

إن الالت والعزى فعلتا بك ما ترين، : فقال هلا أبو جهل. وكانت زنرية قد عذبت حىت عميتسبقونا إليه؟ أفسبقتنا زنرية إىل رشد، وهي من ترون ؟ 
د بصري، فأصبحت من وما تدري الالت والعزى، من يعبدمها ممن ال يعبدمها؟ ولكن هذا أمر من السماء، وريب قادر على أن ير: فقالت، وهي ال تبصره 

إن : هذا من سحر حممد، فاشترى أبو بكر رضي اهللا عنه جارية بين املؤمل وزنرية، وأعتقهما، ويقال: تلك الليلة وقد رد اهللا عليها بصرها، فقالت قريش
ملؤمل أن عمر هو الذي كان يعذا أيضاً، وهو وكان أبو جهل يعذا اهـ وقد ورد يف ترمجة جارية بين ا. هي لبين خمزوم: وقال الكليب. زنرية لغري بين عدي

 .أوىل ألا موالة لبين عدي ال بين خمزوم 



 
 
 

٣٢٤ 

 

، وهو 360F٣٥٧)كان موىل لصفوان بن أمية، أسلم يوم أسلم بالل ذكره البالذري(وامسه أفلح  أبو فكيهة )١٢٥(
 .غري يسار أيب فكيهة، فهؤالء من اليمن قيل من األزد وقيل من كندة

 361F٣٥٨)أمة لبين زهرة، كان األسود صاحب املقداد يعذا( أم عبيس  )١٢٦(
 362F٣٥٩)من املعذبني( النهدية )١٢٧(
 )موالة من املعذبني) (السابقة( ابنة النهدية  )١٢٨(
 ).موالة من املعذبني( أخت لعامر بن فهرية )١٢٩(

 ويقصدون ا توجيه الدعوة لكل الناس من-مث كانت الدعوة العامة اليت يسموا الدعوة اجلهرية  
إذن فقد استمرت دار األرقم يف أداء رسالتها بعد الدعوة العامة  -فوق جبل الصفا مبكة يف قصة معروفة

 .ثالث سنوات أخرى حىت أسلم ا محزة يف السنة الثالثة تقريباً مث عمر يف آخر سنة ست من البعثة
 )هرية األوىلاملرحلة اجل(طبقة مسلمي دار األرقم : الطبقة الرابعة من صحابة العهد املكي

وبداية هذه املرحلة غري واضحة الزمن متاماً والفرق بني الدعوة السرية والدعوة اجلهرية أن السرية  
كانت تقتصر على دعوة الفرد والفردين أما الدعوة اجلهرية فتم فيها توجيه الدعوة عامة يف حادثتني 

املرة األوىل فقد مجع النيب بين هاشم  مشهورتني، األوىل إىل بين هاشم والثانية إىل كل قريش،  أما
                                                           

فأسلم حني أسلم . كان أبو فكيهة عبدا لصفوان ابن أمية اجلمحي: قالوا. يسار: ويقال. أبو فكيهة، وامسه أفلح) : ٨٣ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٥٧
أليس هذا : ومر به جعل، فقال. ه، وقد أخذه أمية بن خلف فربط يف رجله حبال وأمر به فجر، مث ألقاه يف الرمضاءبالل، فمر به أبو بكر رضي اهللا تعاىل عن

زده عذاباً حىت يأيت حممد فيخلصه : فغلظ عليه وجعل خينقه، ومعه أخوه أيب بن خلف، يقول. اهللا ريب خلقين وخلقك وخلق هذا اجلعل: ربك ؟ فقال
إن بين عبد الدار كانوا يعذبونه، فإنه إمنا كان : ويقال. فمر به أبو بكر، فاشتراه واعتقه. احلال حىت ظنوا أنه قد مات، مث أفاق ومل يزل على تلك. بسحره

ن وذكر اهليثم ب: مث أفاق، قال ابن سعد. قد مات: هلم، فأخرجوه يوما مقيداً نصف النهار إىل الرمضاء، ووضعوا على صدره صخرة حىت دلع لسانه، وقيل
 .أنه مات قبل يوم بدر اهـ: عدي

أم عبيس، وبعضهم يقول أم عنيس، أمة لبين زهرة، فكان األسود بن عبد يغوث يعذا، فابتاعها أبو بكر رضي ) : ٨٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٥٨
واهللا أعلم، حدثنا حممد بن سعد، عن . بد مشسإا أم عبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن ع: اهللا تعاىل عنه وأعتقها، وأخربت عن املسييب أنه قال

هل كان املشركون يبلغون من املسلمني يف العذاب ما يعذرون : أنه قال هلا: الواقدي، عن ابن أيب حبيبة، عن داود بن احلصني، عن أيب غطفان عن ابن عباس
ويقولون . ونه، حىت ما يقدر على أن يقعد، فيعطيهم ما سألوا من الفتنةنعم، إن كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه ويعطشونه ويضرب: به يف ترك دينهم؟ قالت

نعم، افتداء مما يبلغون من : أهذا اجلعل إهلك من دون اهللا ؟ فيقول: نعم، وحىت إن اجلعل ليمر، فيقولون له: الالت والعزى آهلتك من دون اهللا ؟ فيقول: له
عذب قوم ال عشائر هلم وال مانع، فبعضهم ارتد، وبعضهم أقام على اإلسالم، وبعضهم أعطى ما أريد  :جهده، فإذا أفاق، رجع إىل التوحيد، وقال الكليب

منهم سلمة بن هشام بن املغرية، والوليد بن الوليد بن املغرية، وعياش بن أيب . وكان قوم من األشراف قد أسلموا، قم فتنوا. منه من غري اعتقاد منه للكفر
 .لسهميربيعة، وهشام بن العاص ا

واهللا ال : فكانت تعذا وتقول. فأسلمت. فصارت المرأة من بين عبد الدار. مولدة لبين د بن زيد:  النهدية) ٨٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف  ٣٥٩
. ر رضي اهللا تعاىل عنهنوى ملوالا يوم أعتقها أبو بك: فابتاعها أبو بكر أيضاً، فأعتقها وكان معها طحني ويقال. أقلعت عنك أو يعتقك بعض من صبأبك

 .فردت ذلك عليها
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وعند اليعقويب  أسلم يومئذ محزة وجعفر (ودعاهم إىل اإلسالم فلم جيبه إال من كان مؤمناً به من قبل 
وهذه إجابة ( ،  ومل جيبه على النصرة والقيام ذا األمر إال علي بن أيب طالب ..)وعبيدة بن احلارث 

املؤآخاة الكربى، : ، وقد توسعت يف حديث املؤاخاة هذا يف كتايبخاصة على أمرين ال جمرد اإلسالم
يف أنديتهم وجمالسهم ويف ( ، وأما املرة الثانية من الدعوة العامة فقد دعا قريشاً كلها )وهو عندي متواتر

 .فلم جييبوه أيضاً...) البطحاء وجبوار البيت وعند الصفا 
يف دعوة الناس إىل اإلسالم واالجتماع مع من أسلم   وقد استمر النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم 

على قراءة القرآن الكرمي زتدبره وزاد  -غالباً –منهم يف دار األرقم بن أيب األرقم وكان االقتصار 
الداخلون يف اإلسالم رغم مقاومة مشركي قريش هلذا الدين اجلديدواضطهاد املستضعفني من املسلمني، 

أسلم عدد ال يستهان به من قريش وغريها من القبائل ااورة كهذيل ومل متضِ مخس سنوات حىت 
وغفار وكنانة، فلذلك كان مهاجرو احلبشة يف اهلجرتني األوىل والثانية من خرجيي دار األرقم بن أيب 
األرقم سواًء من أسلم منهم يف املرحلة السرية أو املرحلة اجلهرية وكان عدد املسلمني املهاجرين إىل 

رجالً وإحدى عشرة امرأة وقد استعرض ابن إسحاق والبالذري وغريمها ) ٨٠(ة أكثر من احلبش
 .أمساءهم

ومهاجرة احلبشة نرجح أن أكثرهم من مسلمي دار األرقم وقد وجدنا فيهم ممن مل يسبق ذكره ممن 
حنذف دوق) 363F٣٦٠(-ممن نذكر له رقماً -نرجح أنه أسلم يف هذا الوقت مجاعة كبرية وهم اآلتية أمساؤهم 

ألن اهلدف معرفة قدر ما ميكننا من عدد املسلمني  أو نشري إىل التكرار على األقل،  األمساء املكررة
األوائل أصحاب الصحبة الشرعية الذين انشغل الناس عنهم مبعرفة أعداد يسرية نصفهم من الطلقاء، 

 :فهؤالء الصحابة مما مل يذكروا سابقاً من هذه الطبقة هم
من مهاجرة احلبشة ووالده نوفل هو أخو خدجية وكان من (ل بن خويلد األسدي األسود بن نوف )١٣٠(

 ) شياطني قريش قتله علي ببدر، ومن نسل هذا الصحايب يتيم عروة
 )زوجة قيس بن عبد اهللا األسدي، كالمها من مهاجرة احلبشة(بركة بنت يسار األسدي  )١٣١(
 )خوته الستة وأبوه؛ وسيأتونمن مهاجرة احلبشة وكذا أ(بشر بن احلارث بن قيس السهمي  )١٣٢(
 )من مهاجرة احلبشة أخو السابق(متيم بن احلارث بن قيس السهمي  )١٣٣(

                                                           
 .لن يتم ترقيم من سبق ذكره للحصول على الرقم النهائي تقريباً ملسلمي الفترة املكية )٣٦٠(
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 )حليف بين مجح، من مهاجرة احلبشة(جابر بن سفيان بن معمر األنصاري  )١٣٤(
 )أخو جابر بن سفيان، كالمها هلما حكم مهاجرة احلبشة وكانا غالمني(جنادة بن سفيان  )١٣٥(
 )أخو احلارث اآليت، من مهاجرة احلبشة(عبدري جهم بن قيس بن عبد شرحبيل ال )١٣٦(
سيأيت والده، وقد سبق أخواه بشر ومتيم وكلهم من مهاجرة (احلارث بن احلارث بن قيس السهمي  )١٣٧(

 )احلبشة
 )من مهاجرة احلبشة، هاجر بزوجته ريطة وستأيت(احلارث بن خالد بن صخر التيمي   )١٣٨(
 )شكوك يف هجرته، لكنه من أهل هذه الطبقةم(احلارث بن احلارث بن عبد قيس بن لقيط احلارثي  )١٣٩(
 هو وأبناؤه الستة؛(احلارث بن قيس السهمي   )١٤٠(
 احلارث  )١٤١(
 ومتيم   )١٤٢(
 وبشر )١٤٣(
 والسائب )١٤٤(
 وسعيد  )١٤٥(
 )من مهاجرة احلبشة ، كلهموعبد اهللا  )١٤٦(
 )زوجة مشاس بن عثمان بن الشريد، ذكرها البالذري(أم حبيب بنت سعيد بن يربوع  )١٤٧(
 )خمتلف يف هجرته، وقد سبق أبوه وثالثة من أخوته(احلجاج بن احلارث بن قيس السهمي  )١٤٨(
 ) زوجة اجلهم بن قيس(أم حرملة بنت عبد األسود اخلزاعية   )١٤٩(
امرأة سفيان بن معمر، وأم شرحبيل بن حسنة أحد القواد األربعة يوم الريموك وهو من هذه (حسنة  )١٥٠(

 )جابر وجنادة: الطبقة وسيأيت، هاجرت مع زوجها وابناها
أخو حكيم وعمته خدجية، وهو من مهاجرة احلبشة عند (ن خويلد األسدي خالد بن حزام ب  )١٥١(

 )البالذري
 )من مهاجرة احلبشة وقد سبق أبوه(خزمية بن جهم بن قيس    )١٥٢(
 )مشكوك يف هجرته، لكنه من أصحاب هذه الطبقة(خويل بن أيب خويل  )١٥٣(
 )من مهاجرة احلبشة(رملة بنت أيب عوف السهمي  )١٥٤(
أخو مصعب مشكوك يف هجرته للحبشة لكنه من أصحاب (العبدري أبو الروم بن عمري بن هاشم  )١٥٥(
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 هذه الطبقة على األقل
 )امرأة احلارث بن خالد بن صخر(ريطة بنت احلارث   )١٥٦(
 )من مهاجرة احلبشة(السائب بن احلارث بن قيس السهمي   )١٥٧(
 )من أوائل املهاجرين إىل احلبشة(أبو سربة ابن أيب رهم العامري  )١٥٨(
احلبشة،حليف بين عامر وقيل موالهم وقيل أنه من اليمن وهو الذي  من مهاجرة(سعد بن خولة  )١٥٩(

 )كان النيب يرثي له ملا حبسه املشركون بعد هجرة املدينة
 )سعيد: من مهاجرة احلبشة؛ وعند البالذري(سعد بن عبد قيس بن لقيط احلارثي  )١٦٠(
 )من مهاجرة احلبشة،عند البالذري(سعيد بن احلارث بن قيس السهمي  )١٦١(
 )من مهاجرة احلبشة عند ابن هشام(مرو التميمي سعيد بن ع )١٦٢(
 )زوج حسنة والدة شرحبيل املشهور، سبقت(سفيان بن معمر بن حبيب اجلمحي  )١٦٣(
من مهاجرة احلبشة كان زوجاً لسودة بنت زمعة أم (السكران بن عمرو بن عبد مشس العامري  )١٦٤(

 )بعد وفاته مبكة) صلى اهللا عليه وآله(املؤمنني تزوجها النيب 
 ).أخو أيب جهل، من مهاجرة احلبشة(بن هشام بن املغرية املخزومي سلمة  )١٦٥(
 )امرأة السكران بن عمرو، مات عنها فتزوجها النيب(سودة بنت زمعة   )١٦٦(
 )من مهاجرة احلبشة(سويبط بن سعد بن حرملة العبدري  )١٦٧(
 )عند البالذري(شجاع بن وهب بن ربيعة بن غنم األسدي  )١٦٨(
عثمان بن عثمان، : من مهاجرة احلبشة؛ ومشاس لقبه وامسه(مشاس بن عثمان بن الشريد املخزومي  )١٦٩(

 )وللقبه قصة
 )من مهاجرة احلبشة(طليب بن أزهر بن عبد عوف الزهري  )١٧٠(
 )مات باحلبشة، هاجر مع أبيه وستة من أخوته سبقوا(عبد اهللا بن احلارث بن قيس السهمي   )١٧١(
 )من مهاجرة احلبشة وقد سبق أخوه خنيس(عبداهللا بن حذافة السهمي  )١٧٢(
 )من مهاجرة احلبشة(عبداهللا بن سفيان بن عبد األسد املخزومي  )١٧٣(
 )من مهاجرة احلبشة(عبداهللا بن سهيل بن عمرو العامري  )١٧٤(
 )من مهاجرة احلبشة؛ مات بعد عودته مبكة قبل اهلجرة(عبد اهللا بن شهاب بن احلارث الزهري  )١٧٥(
 )من مهاجرة احلبشة(عبداهللا بن خمرمة بن عبد العزى العامري  )١٧٦(
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 )من مهاجرة احلبشة(ابن غزوان بن جابر املازين  عتبة )١٧٧(
 )من مهاجرة احلبشة؛ عند ابن هشام(عثمان بن ربيعة بن أهبان اجلمحي  )١٧٨(
 ) من مهاجرة احلبشة، عند ابن هشام(عثمان بن عبد غنم بن زهري احلارثي  )١٧٩(
 )من مهاجرة احلبشة(عدي بن نضلة العدوي   )١٨٠(
 )شة، عند ابن هشاممن مهاجرة احلب(عروة بن عبد العزى العدوي  )١٨١(
 )من مهاجرة احلبشة،وعند البالذري عمرو(عمر بن أيب سرح بن ربيعة العامري  )١٨٢(
 )وقيل عمرية، زوجة مالك بن زمعة(عمرة بنت السعدي العامري  )١٨٣(
 )مات باحلبشة(عمرو بن أمية بن احلارث العبشمي  )١٨٤(
 )وقد سبق أبوه( عمرو بن جهم بن قيس )١٨٥(
  )ن مهاجرة احلبشةم(عمرو بن احلارث بن زهري احلارثي  )١٨٦(
 )/أخو خالد، من مهاجرة احلبشة(عمرو بن سعيد بن العاص األموي  )١٨٧(
 )من مهاجرة احلبشة(عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي  )١٨٨(
 ) من مهاجرة احلبشة(عمري بن رئاب السهمي  )١٨٩(
 )من مهاجرة احلبشة(عياض بن زهري بن أيب شداد احلارثي  )١٩٠(
 )سبقت(فاطمة بنت الل  )١٩١(
 )زوجة عمرو بن سعيد بن العاص(ت صفوان بن أمية اجلمحية فاطمة بن )١٩٢(
 )من مهاجرة احلبشة(فراس بن النضر بن احلارث بن كلدة العبدري  )١٩٣(
 )عند البالذري وهو مشكوك يف قدومه مع جعفر(أبو قيس بن احلارث السهمي  )١٩٤(
 )عبد اهللاخمتلف يف هجرته لكنه من أهل هذه الطبقة وأظنه أخاً خلنيس و(قيس بن حذافة السهمي  )١٩٥(
 )من مهاجرة احلبشة(قيس بن عبد اهللا األسدي  )١٩٦(
 )زوجة أبو سربة ابن أيب رهم(أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو العامرية   )١٩٧(
 )أخو سودة ، من مهاجرة احلبشة(مالك بن زمعة بن قيس بن عبد مشس  )١٩٨(
 )من مهاجرة احلبشة لعله السابع من آل احلارث بن قيس السهميني(معبد بن احلارث بن قيس  )١٩٩(
 )له حكم مهاجرة احلبشة وكان صغرياً(حممد بن حاطب بن احلارث اجلمحي  )٢٠٠(
وقيل امسه محية قيل شهد بدراً مث عاد للحبشة مث عاد مع (حممية بن جزء بن عبد غوث الزبيدي  )٢٠١(
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 !)جعفر 
 )مات باحلبشة(املطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري  )٢٠٢(
 )احلبشةحليف بين خمزوم، من مهاجرة (معتب بن عوف اخلزاعي  )٢٠٣(
 )من مهاجرة احلبشة(معمر بن عبد اهللا بن نضلة العدوي  )٢٠٤(
حليف آل العاصي، مشكوك يف هجرته، لكنه من أصحاب هذه (معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي  )٢٠٥(

 )الطبقة
 )من مهاجرة احلبشة(النعمان بن عدي بن نضلة العدوي  )٢٠٦(
 )ع جعفرعند البالذري، مات أثناء عودته م(نبيه بن عثمان بن ربيعة اجلمحي  )٢٠٧(
أخو النضر بن احلارث املشرك املقتول ببجر، ذكره البالذري (النضري بن احلارث بن علقمة بن كلدة  )٢٠٨(

وقد ارتد فيما قيل مث كان  يف مهاجرة احلبشة، وهو مشكوك يف هجرته، لكنه من أصحاب هذه الطبقة
 )من الطلقاء، وهو الذي كشف مؤامرة قريش مه هوازن يوم حنني

 )من مهاجرة احلبشة(بن عبد األسد املخزومي  هبار بن سفيان  )٢٠٩(
 )ذكره البالذري يف مهاجرة احلبشة(هبار بن وهب بن حذيفة  )٢١٠(
 )من مهاجرة احلبشة وقيل امسه هاشم(هشام بن أيب حذيفة بن املغرية املخزومي  )٢١١(
 )أخو عمرو، من مهاجرة احلبشة(هشام بن العاص بن وائل السهمي  )٢١٢(
ذكره البالذري يف مهاجرة احلبشة، وهو مشكوك يف (الل وهب بن أيب السرح بن ربيعة بن ه )٢١٣(

 )هجرته، وهو من أهل هذه الطبقة
 .)364F٣٦١( )أخو سودة أم املؤمنني من مهاجرة احلبشة(يزيد بن زمعة بن األسود األسدي   )٢١٤(

 : الطبقة اخلامسة من الصحابة
 طبقة مسلمي دار األرقم، الفترة اجلهرية الثانية، طبقة محزة بن عبد املطلب

هي الثانية يف اجلهرية من مسلمي دار األرقم بعد طبقة عمار وأصحابه وبعد أغلب مهاجرة احلبشة و

                                                           
فهو أفضل حبث وجدته يف هذا ) اهلجرة إىل احلبشة(ال يسعين يف مبحث املهاجرين إىل احلبشة إال أن أشيد ببحث الدكتور حممد فارس اجلميل  )٣٦١(

الد ضوع ، ويبقى عليه ملحوظات يسرية من أبرزها أنه عد يف املهاجرين أبا وقاص والد سعد بن أيب وقاص وهذا وهم جاء من تعريف ابن إسحاق لواملو
ل البعثة يريد التعريف باسم صاحب الكنية، وال يقصد أنه من املهاجرين ، فهو مات قب! وأبو وقاص مالك بن أهيب: عامر بن أيب وقاص ،فقال ابن إسحاق

بسرقة كتاب ! فيما يبدو، فوهم الدكتور وجعله من مهاجرة احلبشة، لكن الكتاب بشكل عام ممتع وغزير الفوائد، وقد قام بعض الوعاظ من أهل القصيم
 )!.احملكمني(ألن هذا الواعظ كان يف !! وأوصى مبنع الكتاب األصلي! الدكتور اجلميل ونشره بعنوان آخر
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اليت كانت قبل هذه الطبقة، لكن بعض مهاجرة احلبشة املتأخرين رمبا كانوا من هذه الطبقة كطليب بن 
ن يف السنة ، فهم من طبقة محزة وإن كان إسالم محزة فيما يبدو كا)طليب بن عمرو: ويقال(عمري 

 :الثالثة، وأبرز هذه الطبقة
كان من أعز شباب قريش وأشدهم شكيمة وقد أسلم محزة يف السنة الثالثة من  محزة بن عبد املطلب )٢١٥(

البعثة على الراجح، وقيل قبل عمر بقليل، لكن الظاهر أنه قبله بفترة كبرية ألدلة قوية يف أوائل املرحلة 
األدلة أن طليب بن عمري أحد مهاجرة احلبشة أسلم بعد إسالم محزة  اجلهرية أو أواخر السرية، ومن تلك

 :وكذلك أروى بنت عبد املطلب أخت محزة، وكذلك يعد يف هذه الطبقة
) عبد بن قصي( وهو املعروف الوحيد تقريباً من بيت ( بن عبد بن قصي  طليب بن عمري بن وهب )٢١٦(

األرقم وهاجر إىل احلبشة فكان من آخر  أقل بيوت قصي عدداً وأمخلهم ذكراً، وقد اسلم يف دار
 -وقد تكون منسوبة إىل سعد بن ايب وقاص لشهرته -املهاجرين إليها، وله قصة يف شج أيب جهل

وسنذكرهها يف ترمجة أمه أروى بنت غبد املطلب، ويف حديثه أن املسلمني مبكة كانوا يصلون صالتني، 
 ).لك كاوا خيرجون إىل شعاب مكة فيصلون خفيةالضحى فال تنكرها قريش، أما العصر فتنكرها فلذ

، فهي من املسلمات 365F٣٦٢)وأخت محزة وأيب طالب) ص(عمة النيب (أروى بنت عبد املطلب : أمه )٢١٧(

                                                           
إن طليبا أسلم يف دار االرقم، مث خرج فدخل على ): يعين الواقدي( قال حممد بن عمر ) : ٨٧ص /  ١١ج ( -والرشاد للصاحلي يف كتاب سبل اهلدى ٣٦٢

إن أحق ما وازرت وعضدت ابن خالك واهللا، لو كنا على قدر ما : فقالت -عز وجل  -تبعت حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأسلمت هللا : أمه أروي، فقال
أنظر ما يصنع أخوايت مث أكون من : ما منعك أن تسلمي وتتبعيه، وقد أسلم أخوك محزة ؟ فقالت: جال ملنعناه، وذبينا عنه، قال هلا طليبتقدر عليه الر
رسول اهللا، مث فإين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا : فإين أسألك باهللا إال أتيته، فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن ال إله إال اهللا، فقالت: إحداهن، قلت

اخل، اهـ فهذه الرواية تبني إسالمهما يف دار األرقم يف زمن واحد ..كانت بعد تعضد النيب صلى اهللا عليه وسلم بلساا وحتض على نصرته والقيام بأمره 
 –) ١٤٤ص /  ١٦ج ( -للحاكم  تقريباً، إال أن هناك رواية تدل على أن أروى أسلمت قبل ذلك وكانت ختفي إسالمها، ففي املستدرك على الصحيحني

، حدثين سلمة بن خبت ، عن عمرية بنت عبيد اهللا بن كعب ، عن أم درة ، ) وهو الواقدي(، ثنا حممد بن عمر : ..  -وهو يف الطبقات وأنساب األشراف
وكان رسول اهللا صلى « ضحى إمنا تنكر الوقت كانت قريش ال تنكر صالة ال: قالت  -عزيزة بنت أيب جتراة : وعند البالذري  -عن برة بنت أيب جتراة ، 

بعضهم فمشى طليب بن عمري وحاطب بن عبد مشس يصلون بشعب أجياد ، » اهللا عليه وسلم إذا جاء وقت العصر تفرقوا إىل الشعاب  فصلوا فرادى ومثىن 
قال ) ٥٤ص /  ١ج ( -أنساب األشراف :  اد البالذريز( ، وكانا فاحشني  )الغيطلة(ينظر إىل البعض ، إذ هجم عليهم ابن األصيدي وابن القبطية 

وكانت الصالة ركعتني ركعتني، مث نزل إمتامها باملدينة للمقيم، وبقيت . كانوا يصلون الضحى والعصر، مث نزلت الصلوات اخلمس قبل اهلجرة: الواقدي
تدان ، وأتيا أبا جهل وأبا هلب وعقبة بن أيب معيط ، فذكروا هلم اخلرب فرموهم باحلجارة ساعة حىت خرجا وانصرفا ومها يش.) صالة املسافر ركعتني ركعتني

فبينما هم يف شعب إذ هجم عليهم أبو جهل وعقبة وأبو هلب وعدة من  فانطلقوا هلم يف الصبح وكانوا خيرجون يف غلس الصبح ، فيتوضئون ويصلون ،، 
وتعمد طليب بن لى اهللا عليه وسلم اإلسالم وتكلموا به ونادوهم وذبوا عن أنفسهم ، سفهائهم، فبطشوا م ، فنالوا منهم وأظهر أصحاب رسول اهللا ص

أال ترين إىل ابنك : ، وكان ابن أخيه فقيل ألروى بنت عبد املطلب  عمري إىل أيب جهل ، فضربه فشجه ، فأخذوه وأوثقوه ، فقام دونه أبو هلب حىت حله
خري أيام طليب يوم يذب عن ابن خاله وقد جاء باحلق من عند اهللا تعاىل فقالوا : فقالت  وى قد أسلمت ،طليب قد اتبع حممدا وصار عرضا له ، وكانت أر

عجبا لك والتباعك حممدا وتركت دين عبد : نعم ، فخرج بعضهم إىل أيب هلب فأخربه ، فأقبل حىت دخل عليها ، فقال : وقد اتبعت حممدا ؟ قالت : 
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املستدرك (قدمياً، ولكن الزبرييني أرادوا حصر اإلسالم يف أم الزبري صفية بنت عبد املطلب فقط، ففي 
حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األصبهاين ، ثنا ):  ١٥٧ص /  ١٦ج ( -على الصحيحني للحاكم 

كانت أروى : احلسن بن اجلهم بن مصقلة األصبهاين ، ثنا احلسني بن الفرج ، ثنا حممد بن عمر ، قال 
فحدثين سلمة بن خبت ، عن عمرية بنت عبيد اهللا بن كعب ، عن أم درة .  بنت عبد املطلب قد أسلمت
قلت » « كانت قريش ال تنكر أن تصلي الضحى إمنا تنكر الوقت « : لت ، عن برة بنت أيب جتراة ، قا

هذا حديث رواه املدنيون ذا اإلسناد ، : احلديث كما مر ذكره فال نعيدها هنا فتأمل ، قال احلاكم : 
والواقدي مقدم يف هذا العلم قد حكم به وقد أنكر هشام بن عروة أن يكون قد أسلم من بنات عبد 

 ).»صفية أم الزبري واهللا أعلم املطلب غري 
مشهورة جداً وهي أم الزبري بن العوام، وهلا قصة يوم أحد يف حادثة مقتل : صفية بنت عبد املطلب  )٢١٨(

أخيها محزة، وحيتمل أن إسالمها كان مبكراً ايام دار األرقم على األقل وهي من اصحاب الصحبة 
الصحبة الشرعية بال شك، وقد كانت ميول  الشرعية ألا هاجرت مع ابنها الزبري، وهو من اصحاب

 .الزبري بن العوام مع بين هاشم حىت نشوء ابنه عبد اهللا فأخرجه إىل حلف قريش
عاتكة بنت عبد املطلب بن ) : ٤٣ص /  ٨ج ( -يف الطبقات الكربى :  عاتكة بنت عبد املطلب )٢١٩(

ن خمزوم تزوجها يف اجلاهلية هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران ب
أبو أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم فولدت له عبد اهللا وزهريا وقريبة مث أسلمت عاتكة بنت 
عبد املطلب مبكة وهاجرت إىل املدينة وكانت قد رأت رؤيا أفزعتها وعظمت يف صدرها فأخربت ا 

ا أحدثك فإين أختوف أن يدخل على قومك منها شر أخاها العباس بن عبد املطلب وقالت أكتم علي م
ومصيبة وكانت رأت يف املنام قبل خروج قريش إىل بدر راكبا أقبل على بعري حىت وقف باألبطح مث 

 .الرواية مشهورة، ولكنها مل اجر إأل بعد احلديبية فخرجت من الصحبة الشرعية.. صرخ بأعلى صوته 
 .ه أسلم قبل عمر، فيحتمل أن يكون أسلم يف هذه الفترةأخو عمر فإن زيد بن اخلطاب العدوي )٢٢٠(

                                                                                                                                                                                                 
، وإن مل تكن فإن ظهر أمره فأنت باخليار إن شئت أن تدخل معه أو تكون على دينك م دون ابن أخيك فاعضده وامنعه قد كان ذلك فق: املطلب؟ ، قالت 

وقد رواه ابن / قلت/ مث انصرف أبو هلب اهـ : إنه جاء بدين حمدث ، قال : ولنا طاقة بالعرب قاطبة ، مث يقولون : كنت قد أعذرت ابن أخيك ، قال 
من غري طريق ابن سعد، فهي متابعة عن الواقدي،  ويف احلديث  فائدة وهي أننا جند أن املتحمسني لذم البدع ليس بالضرورة أن يكونوا سعد، ورواه احلاكم 

بل على العكس من ذلك فالذي منع قريشاً من إسالمهم هو سلفيتهم وبغضهم للبدع واإلحداث وترك ما كان عليه السلف الذي يرونه ! أقرب إىل احلق
وليتواضعوا  فال يغتر الغالة حبرقتهم يف إنكار البدع واخلرافات، فرمبا أنكروا سنة ظنوها بدعة تقليداً، ورمبا أنكروا حقيقة ظنوها خرافة عصبيةً،! اًصاحل

 .وليتعلموا
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 ).عبس(يف قصة مشهورة بسببها نزلت أوائل سورة  ابن أم مكتوم )٢٢١(
 .وكذا بقية املهاجرين إىل احلبشة الذين مل جند تاريخ إسالمهم حيتمل ام من أهل هذه الطبقة

 طبقة عمر بن اخلطاب :الطبقة السادسة من صحابة العهد املكي
 بن اخلطابعمر  )٢٢٢(

وكان عمر قد أسلم يف آخر السنة السادسة من البعثة وقيل أنه أسلم متام األربعني رجالً يف دار األرقم 
لكن املراد أن عمر أسلم ) من الرجال والنساء ١١٠الذين كانوا حنو (وهؤالء غري املهاجرين إىل احلبشة 

وهذا ال يدخل فيهم من كان غائباً وال النساء  يوم أسلم يف دار األرقم واملسلمون يف الدار أربعون رجالً؛
صحابياً وصحابية هم كل مسلمي فترة الدعوة السرية يف دار ) ٢٠٠(عمر قد أسلم بعد حنو فيكون 

األرقم وأمساؤهم معروفة عند أهل املغازي والسري، وقد ذكرنا األمساء اليت وجدناها فيما سبق، وقد أسلم 
يل أو بعده بقليل، فيدخلون يف هذه الطبقة ألنه بعد إسالم عمر روي أن ناس عند إسالم عمر أو قبله بقل

املسلمني خرجوا خلفه وخلف محزة للطواف بالبيت مظهرين قوم أمام كفار قريش فأسلم بإسالمهم 
وأظهر إسالمه من كان خييفه باألمس وكان إسالم  )366F٣٦٣()مسلمي دار الندوة(بعض الناس مساهم احلاكم 

 .من أسباب مقاطعة قريش لبين هاشم يف الشعبعمر بن اخلطاب 
 طبقة مسلمي فترة املقاطعة: الطبقة السابعة من صحابة العهد املكي

دخل بنو هاشم شعب أيب طالب يف احملرم سنة سبع إذ مل يلبث كفار قريش بعد إسالم عمر ورجوع 
هاشم أو يسلموا إليهم النيب  عمرو بن العاص من احلبشة خائباً إال قليالً حىت تظاهروا على مقاطعة بين

صلى اهللا عليه  وآله وسلم  فقاطعوهم يف شعب أيب طالب وكتبوا الصحيفة املشهورة اليت تتضمن تعاقد 
قريش وتعاهدهم على أال يبيعوا بين هاشم شيئاً وال يشتروا منهم وال يتزوجوا منهم وال يزوجوهم، 

لنيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  قد انتقل هو واستمرت مقاطعة قريش لبين هاشم ثالث سنوات كان ا
وبنو هاشم مسلمهم وكافرهم يف شعب أيب طالب وقد أسلم يف هذه الفترة قلة من الناس، ومنهم وفد 

الذين قدموا  )367F٣٦٤( )وعددهم عشرون رجالً وقيل أربعون وقيل ستون وقيل كانوا سبعني(نصارى احلبشة 
 :، وقد مسي من وفد احلبشة)أربعون رجالً(كان عددهم مكة وأسلموا، وهناك وفد آخر من جنران 

                                                           
ظهر اإلسالم يومها فظنوهم مل أجد أمساء الذين أسلموا بإسالم عمر وأنا أخشى أن األمر ليس كما ذكر احلاكم وأنه اختلط على الناس من أ )٣٦٣(

 .أسلموا ابتداًء، واهللا أعلم
 ).من سورة القصص ٥٢،٥٣،٥٤تفسري اآليات  -٣/١٣٠(راجع الدر املنثور يف التفسري باملأثور  )٣٦٤(



 
 
 

٣٣٣ 

 

 /أبرهة )٢٢٣(
 /إدريس   )٢٢٤(
 /أشرف   )٢٢٥(
 /أمين   )٢٢٦(
 /حبريا   )٢٢٧(
 /متام   )٢٢٨(
 /متيم   )٢٢٩(
 /عامر   )٢٣٠(
 .نافع  )٢٣١(

 طبقة مسلمي فترة العرض على القبائل: الطبقة الثامنة من الصحابة
يش ولفقدان كان العرض على القبائل يف أسواق العرب ويف مكة قد نشط يف هذه الفترة لتمنع قر

وارتداد بعض الصحابة ) أبو طالب وخدجية(النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  أكرب املناصرين له مبكة 
فكان البد للدين من نصري وهذا جزء من إبالغ الرسالة أيضاً، وليس معىن هذا أنه مل يكن هناك قبل 

ان أقوى من أي وقت مضى، ذلك عرض على القبائل لكن العرض على القبائل كان يف هذه الفترة ك
ويف هذه الفترة وكان العرض على قبائل الطائف يف القصة املشهورة ومل جيد منهم إال السخرية واإليذاء 
وقد عرض نفسه على قبائل أخرى كبين عامر وكلب وبين حنيفة وغريهم ومل جيد استجابة، وقد أسلم 

 :يف هذه الطبقة
 ).يوم بعاث قتل(إياس بن معاذ بن الصامت األنصاري  )٢٣٢(
 ).شهد صفني مع علي يف خالفته(جندب بن كعب األزدي  )٢٣٣(
 ).والد عمران بن حصني وحيتمل أن ابنه أسلم بإسالمه(حصني اخلزاعي  )٢٣٤(
وقصة وفادته مشهورة يف الصحيح، لكن قد يكون ذلك متأخراً ألن يف احلديث ذكر (ضماد األزدي  )٢٣٥(

 ).ثعلبة لبعض األحكام اليت فرضت متأخرة، وقيل امسه ضمام بن
 ).يف قصة مشهورة أيضاً(الطفيل بن عمرو الدوسي  )٢٣٦(
 ).يف قصة العرض على قبائل الطائف(عداس النصراين  )٢٣٧(
 ).وقد سبق ذكر أبيه(عمران بن حصني اخلزاعي  )٢٣٨(



 
 
 

٣٣٤ 

 

عندما عرض ) صلى اهللا عليه وآله(الراجح أنه من هذه الطبقة، وأن النيب (عمرو بن عبسة السلمي  )٢٣٩(
) حر وعبد: من معك؟ فقال: ال أبو بكر وبالل، فلما سأله عمرو بن عنبسةعليه اإلسالم مل يكن معه إ

 ).فالتبس هذا على الرواة أو على عمرو نفسه
حيتمل أنه من هذه الطبقة ولكن ألنه كانه رأس األزد بالكوفة ومن شيعة ( خمنف بن سليم األزدي  )٢٤٠(

 ).368F٣٦٥)علي فقد خبا ذكره وكان أوالده من سادة العرب بالكوفة
 :ومنهم) قيل أم املشار إليهم يف سورة اجلن(عة من جن نصيبني، التس -

(األحقم/  أينني/ أبن األرد/ ناصر/ شاصر/ مسا/ حسا 
369F

، وهؤالء مل أجعل هلم أرقاماً يف الصحابة )٣٦٦
 .مع إمياين بأن ما ذكره اهللا حق، لكن هذه األمساء كأا مفتعلة

 :ومن هذه الطبقة 
انوا السبب يف بيعيت العقبة ألم بثوا يف األنصار خرب النيب صلى اهللا عليه  ستة من األنصار أسلموا وك

 :وآله وسلم  ودعوته، وهم
 اخلزرجي أسعد بن زرارة النجاري )٢٤١(
 اخلزرجي جابر بن عبد اهللا بن رئاب  )٢٤٢(
 رافع بن مالك بن العجالن الزرقي  )٢٤٣(
  عقبة بن عامر بن نايب السلمي  )٢٤٤(
  )اء عفراءأحد أبن( عوف بن احلارث النجاري   )٢٤٥(
 .قطبة بن عامر بن حديدة الزرقي  )٢٤٦(

 طبقة أصحاب بيعة العقبة األوىل: الطبقة التاسعة
قدم مكة يف العام احلادي عشر من البعثة جمموعة من األوس واخلزرج وبايعوا البيعة األوىل املعروفة  

 :ببيعة العقبة وعددهم اثنا عشر رجالً وامرأتان وهم
370Fأسعد بن زرارة  -

 ).سبق يف الستة قبل قليل(األنصاري  *

                                                           
هـ ١٥٧والفقه مات سنة  ومن عترته أبو خمنف لوط بن حيىي املؤرخ العالمة، كان من العلماء الكبار، ليس يف التاريخ فقط وإمنا يف احلديث والتاريخ ٣٦٥

 .وقد ذكره بعض املؤرخني يف علماء الوقت أيام املهدي العباسي
 .، وعندي شك يف أمسائهم)٢/٣٤٧(ذكرهم الطربي عن ابن إسحاق  )٣٦٦(
 .من سبق ذكر امسه ال نكرر ترقيمه: ملحوظة *



 
 
 

٣٣٥ 

 

 .ذكوان بن عبد قيس الزرقي )٢٤٧(
 ).سبق(رافع بن مالك بن العجالن الزرقي؛  -

 .عبادة بن الصامت اخلزرجي )٢٤٨(
 .العباس بن عبادة بن نضلة )٢٤٩(

 ).سبق(عقبة بن عامر بن نايب السلمي  -
 )سبق(عوف بن عفراء النجاري  -

 عومي بن ساعدة األوسي )٢٥٠(
 ).قسب(قطبة بن عامر بن حديدة اخلزرجي،  -

 ).معاذ بن احلارث النجاري(معاذ بن عفراء  )٢٥١(
 .أبو اهليثم مالك بن التيهان األوسي )٢٥٢(
 .يزيد بن ثعلبة البلوي حليف األنصار )٢٥٣(

وقد أرسل النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  مصعب بن عمري إىل يثرب ليدعو قبائل األوس واخلزرج 
حاب بيعة العقبة الثانية اآلتية أمساؤهم يف إىل اإلسالم وقد أسلم بدعوته كثري منهم، وأشهر هؤالء أص

 :الطبقة التايل وهي
 طبقة أصحاب العقبة الثانية: الطبقة العاشرة 

قدم مكة يف العام التايل أكثر من مثانني رجالً وامرأتان كانوا قد أسلموا بدعوة مصعب بن عمري ومن 
مع حذف الستة (  ني على احلروفأسلم معه من األنصار، أما أصحاب بيعة العقبة الثانية فهم مرتب

 :)السابقني
 أسيد بن احلضري األوسي )٢٥٤(
 .أوس بن ثابت األنصاري )٢٥٥(
 .الرباء بن معرور األنصاري )٢٥٦(
 .بشر بن الرباء بن معرور األنصاري )٢٥٧(
 .بشري بن سعد األنصاري )٢٥٨(
 .ثابت بن اجلذع األنصاري )٢٥٩(
 .ثعلبة بن غنمة األنصاري )٢٦٠(



 
 
 

٣٣٦ 

 

 .جابر بن عبداهللا بن رئاب األنصاري )٢٦١(
 .بد اهللا بن حرام األنصاريجابر بن ع )٢٦٢(
 .جبار بن صخر بن أمية األنصاري )٢٦٣(
 .احلارث بن قيس بن خالد األنصاري )٢٦٤(
 .خارجة بن زيد األنصاري )٢٦٥(
 .خالد بن عمرو بن عدي األنصاري )٢٦٦(
 .خالد بن قيس بن مالك األنصاري )٢٦٧(
 .خديج بن سالمة األنصاري )٢٦٨(
 .خالد بن سويد األنصاري )٢٦٩(
 .رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري )٢٧٠(
 .بن عبد املنذر األوسيرفاعة  )٢٧١(
 .رفاعة بن عمرو األنصاري )٢٧٢(
 .زياد بن لبيد األنصاري )٢٧٣(
 ).عند الواقدي وحده(سعد بن زيد بن عامر األوسي  )٢٧٤(
 .سعد بن خيثمة األوسي )٢٧٥(
 .سعد بن الربيع األنصاري )٢٧٦(
 .سعد بن عبادة اخلزرجي )٢٧٧(
 .سلمة بن سالمة بن وقش األوسي )٢٧٨(
 .سليم بن عمرو )٢٧٩(
 .سنان بن صيفي )٢٨٠(
 .سهل بن عتيك )٢٨١(
 .بن سواد صيفي )٢٨٢(
 .الضحاك بن حارثة )٢٨٣(
 الطفيل بن عمرو الدوسي )٢٨٤(
 .الطفيل بن مالك )٢٨٥(



 
 
 

٣٣٧ 

 

 .الطفيل بن النعمان )٢٨٦(
 .ظهري بن رافع األوسي )٢٨٧(

 ).سبق(عبادة بن الصامت  -
 .عبادة بن قيس )٢٨٨(

 )سبق(العباس بن عبادة بن نضلة  -
 .عبد اهللا بن أنيس )٢٨٩(
 .عبد اهللا بن جبري األوسي )٢٩٠(
 .عبد اهللا بن رواحة )٢٩١(
 .عبد اهللا بن زيد )٢٩٢(
 .بد اهللا بن عمرو بن حرامع )٢٩٣(
 .عبسة بن عامر )٢٩٤(

 ).سبق(عقبة بن عامر بن نايب  -
 .عقبة بن عمرو )٢٩٥(
 .عقبة بن وهب )٢٩٦(
 .عمارة بن حزم )٢٩٧(
 .عمرو بن غزية )٢٩٨(
 .عمرو بن احلارث )٢٩٩(
 .عمرو بن غنمة )٣٠٠(
 .عمري بن احلارث )٣٠١(
 ).سبق(كان أحد الستة وشهد العقبة ) ابن عفراء(عوف بن احلارث  - )٣٠٢(

 ).سبق(عومي بن ساعدة  -
 .وة بن عمرو البياضيفر )٣٠٣(

 ).سبق(قطبة بن عامر الزرقي  -
 .قيس بن أيب صعصعة )٣٠٤(
 .كعب بن مالك )٣٠٥(



 
 
 

٣٣٨ 

 

 .مسعود بن يزيد )٣٠٦(
 .معاذ بن جبل )٣٠٧(

 ).ابن عفراء، سبق(معاذ بن احلارث،  -
 .معاذ بن عمرو بن اجلموح )٣٠٨(
 .معقل بن املنذر )٣٠٩(
 .معن بن عدي )٣١٠(
 .معوذ بن احلارث )٣١١(
 املنذر بن عمرو )٣١٢(
 ).مسه يزوقيل ا(ري بن اهليثم األوسي  )٣١٣(
 .يزيد بن حرام )٣١٤(
 .يزيد بن املنذر )٣١٥(
 ).شهد العقبتني(يزيد بن ثعلبة  )٣١٦(
 .أبو أيوب األنصاري )٣١٧(
 .أبو بردة بن نيار القضاعي نسباً واألوسي حلفاً )٣١٨(
 .أبو طلحة األنصاري )٣١٩(

 ).سبق(أبو اهليثم بن التيهان األوسي   -
 .أبو اليسر كعب بن عمرو  )٣٢٠(
 .أم عمارة نسيبة بنت كعب )٣٢١(
 ).أم معاذ(ت عمرو أم منيع أمساء بن )٣٢٢(

ذكوان بن / رافع بن مالك بن العجالن األنصاري / معاذ بن احلارث األنصاري : وممن سبق ذكره  -
/ وأبو عبدالرمحن وهو يزيد بن ثعلبة األنصاري /  عبادة بن الصامت األنصاري/ عبد قيس األنصاري 

قطبة بن عامر بن حديدة / ري عقبة بن عامر بن نايب األنصا/ العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري 
 ..، كل هؤالء سبقواعومي بن ساعدة األنصاري/ أبو اهليثم بن التيهان األنصاري / األنصاري 

 طبقات املهاجرين األولني إىل املدينة: الطبقة احلادية عشرة
تشمل كل من ذكر أنه أسلم مبكة وهاجر جرة النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم  وأصحابه 



 
 
 

٣٣٩ 

 

ممن سبق  ك يف هذه الطبقة من مل يذكر يف الطبقات السابقة وقد ذكروا يف املهاجرين كثريويستدر
وسنذكر أيضاً من يف حكم املهاجرين ولو كان من صغار علينا بعض األمساء  وقد تتكررذكرهم،  
 : ، فهاهم وبعضهم مكرراملهاجرين

أم حبيبة بنت نباتة / جحش األسدية أم حبيب بنت/ أمامة بنت رقيش األسدية/ أربد بن محرية األسدي 
)/ قدم مع محزة(سة موىل رسول اهللا أن/ أميمة بنت عبد املطلب/ أم قيس بنت حمصن األسدية/ األسدية

جدامة / سبق  .ثقف بن عمرو األسدي/ متام بن عبيدة األسدي/ بريدة بن احلصيب األسلمي وقد سبق
حاطب / ث العذريجندب بن حار/ سراقة الضمريجعال بن )أسلمت قدمياً مبكة(دل األسدية، بنت جن

محنة بنت / حكيم بن أمية السلمي/ حفصة بنت عمر بن اخلطاب/ ن أيب بلتعة اللخمي حليف بين أسدب
شمالني عمري بن عبد ذو ال/ ذباب بن احلارث املذحجي/ خباب موىل عتبة بن غزوان/ جحش األسدية
السائب / زينب بنت جحش األسدية/ ن عبيدة األسديزبري ب/ سديربيعة بن أكثم األ/ عمرو اخلزاعي

ند ابن سيد الناس يف عيون ع(سخربة بنت متيم األسدية / سخربة بن عبيدة األسدي/ بن العوام أخو الزبري
أبو سنان / سنان بن أيب سنان األسدي/ سعيد بن رقيش األسدي/ سعد موىل حاطب بن أيب بلتعة)/ األثر

شهد (قران موىل رسول اهللا ش)/ حبسه املشركون فله حكم اهلجرة(ضاء سهل بن بي/ يبن حمصن األسد
ضمرة بن احلصني / صفوان بن عمرو األسدي/ صفوان بن بيضاء/ صبيح موىل أيب أحيحة)/ بدراً

عبد اهللا بن / عبد اهللا بن احلارث املطليب/ عبد اهللا بن أيب بكر الصديق/  عائشة بنت أيب بكر/ البلوي
عبد اهللا بن عبد م )/ األصغر(بد اهللا بن شهاب الزهري ع/ د اهللا بن سفيان املخزوميعب/ سراقة العدوي

/  عبد اهللا بن خمرمة العامري)/ له حكم املهاجرين، كان صغرياً( عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب/ املزين
عقبة بن  )/أسلم يف اهلجرة(بن عامر اجلهين عقبة / عقبة بن حليس األشجعي/ عرباض بن سارية السلمي

عمرو بن الربيع / عمرو بن احلارث بن زهري الفهري/ عكاشة بن حمصن األسدي/ وهب األسدي
 .القاري

أسلم قبل اهلجرة، وقيل هو عمرو بن املرحوم (عمرو بن عبد قيس العبدي / عمرو بن سراقة العدوي
عمرو بن حمصن )/ سعند ابن سيد النا(عمرو الفهري عمرو بن أيب / عمرو بن عثمان التيمي)/ العبدي

عياض )/ موىل سهيل بن عمرو(عمري بن عوف / عمري بن أيب وقاص الزهري)/ أخو عكاشة(األسدي 
قدم مع (أبو كبشة موىل رسوا اهللا / قيس بن جابر األسدي)/ أم علي(فاطمة بنت أسد / بن زهري الفهري

/ حمرز بن نضلة األسدي/ يمالك بن عمرو السلم/ مالك بن عمرو األسدي/ مالك بن أيب خويل)/ محزة



 
 
 

٣٤٠ 

 

 مرثد بن أيب)/ حليف محزة(أبو مرثد الغنوي / مدالج بن عمرو السلمي/ حممد بن عبد اهللا بن جحش
 .معمر بن أيب السرح/ ن نباتة األسديمعبد ب/ مسطح بن أثاثة املطليب)/ حليف محزة أيضاً(مرثد الغنوي 

أيب  أسلم بدعوة(نعيم الغفاري / موىل عمر مهجع بن صاحل/ منقذ بن نباتة األسدي/ معيقيب الدوسي
ند ابن سيد الناس يف عيون ع(الوليد بن الوليد بن املغرية املخزومي / هاشم بن أيب حذيفة املخزومي)/ ذر

/ يزيد بن قيس)/ زيد: وعند ابن سيد الناس (سدي يزيد بن رقيش األ/ وهب بن عمرو األسدي )/ األثر
 .و خمشي سويد بن خمشي الطائيأب/ يسار غالم بريدة بن احلصيب

وهذا ما وجدناه من أمساء املسلمني إىل اهلجرة، وحيتمل أن هناك حنو املائة من زوجات املهاجرين 
فال يؤخذ .. ، وال بد أن يكون يف ماذكرناه أوهام ستتجلى بعد البحث والتدقيقوأبنائهم مل نذكرهم هنا

 .ا أسرده مما اشتهر من كتب التاريخفال يلزمين أحد مب.. الشيء غري احملقق كاحملقق
 
 

 

 ..املالحق انتهت
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