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الرحيم    الرحمن الله بسم

أنفسنا          ِر شرو من بالله ونعوذ ونستغفُره، ُنه ونستعي ُده نحم لله ُد الحم

له،              هادي فل ُيضلل وَمن له، ُمضّل فل الله ِده يه َمن ِلنا، أعما ّيئاِت س ومن

ُده              عب ًا محمد أّن ُد وأشه له، شريَك ل وحده الله إلّ إله ل أن ُد وأشه

سلك           وَمن وأصحابه، آله وعلى عليه وبارك ّلم وس الله ّلى ص ُله، ورسو

ُد        بع أّما ّدين، ال يوم إلى بهديه واهتدى َله :سبي

محمد         ُي هد ْدي َه ال وخيَر الله، كتاُب الحديث خيَر r فإّن  ، المور  وشّر

النار        في ضللة وكّل ضللة، بدعة وكّل .محدثاتها،

صحابَة             إلّي ّبَب ح أن علّي ِته ّن م ِم وعظي تعالى الله فضِل من فإّن وبعد،

الله  ّو          r رسول ُغل أو تفريٍط، أو إفراٍط غير من الطهار، َته وقراب الخيار،

ًة          مختصر رسالًة ّلفُت أ وقد الصالح، الّسلف طريقُة هي كما ٍء، أوجفا

الله: ((          رضي الكرام الصحابة في والجماعة ّنة الس أهل ُة عقيد بعنوان

من ))           الثاني ِدها َد ع في السلمية، الجامعة ّلة مج في ُنشرْت وقد ، عنهم

سنَة        ّوال ش شهر في الصادر الرابعة، ّلة   1391السنة مستق ُطبعْت ثّم هـ، .

 : بعنوان   رسالًة ّلفُت أهل       ((وأ عند مكانتهم ُعلّو و البيت أهل فضُل

والجماعة   ّنة عام    ))الس في ًة    1422ُطبعْت محاضر ألقيُت أن وسبق هـ،

عام        في السلمية الجامعة في الموضوع :1405في بعنوان   ًا تقريب هـ

بإحسان        (( وتابعيهم الصحابة عند البيت أهل ))مكانُة .

في          السلمية الجامعة في المحاضرات قاعة في ًة محاضر ألقيُت وقد

وكان          1405عام  عنه، الله رضي سفيان أبي بن معاويَة عن ًا تقريب هـ

 عنوانها
المنصفين   ((          بين عنه الله رضي سفيان أبي بن معاوية المر أّول في

دون ))          النصاف أهل كلم على اقتصرُت إلقائها عند ّني لك ، والمتعّسفين

  )) : أقوال         من بعنوان ُطبعت ثّم العتساف، أهل كلم من ٍء شي ذكر

عنه        )) الله رضي معاويَة ِة الخليف الصحابّي في .المنصفين

وهو          ُدد، الُج المتعّسفين لحد رسالتين على وقفُت الخيرة الونة وفي

      ) جنوب     أقصى في مالك ِني َب إلى نسبة المالكي فرحان بن حسن
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 : بعنوان)   إحداهما ، والّصحبة     ((المملكة ّلغوية ال الّصحبة بين الصحابُة

  ((     )) : على ))   َتا اشتمل ، العقائد كتب في ٌة قراء بعنوان والثانية ، الّشرعية

رضي           الكرام الصحابة في َيما س ول العتقاد، مسائل في َتخليٍط و ّبٍط َتخ
أهل            علماء من كبيٍر ٍد عد من ّنيل ال وعلى وأرضاهم، عنهم تعالى الله

البدع      بأهل وإشادة والمتأّخرين، ّدمين المتق ّنة .الس

الصحابة          ّق ح في أباطيله دحِض على الرسالة هذه في وسأقتصُر

وأرضاهم     عنهم الله رضي .الكرام

       : ٍة،   ّي لغو ٍة وصحب ّية شرع ٍة صحب إلى الصحبَة تقسيُمه الباطيل هذه ومن

إلى          الهجرة أّول من والنصار المهاجرين صحبة ّية الشرع بالّصحبة ُد ويري

الله          رسول لصحاب فضائل من ورد ما وأّن الُحديبية، هي  r ُصلح ّنما إ

المنافقين          كصحبة ّية لغو ُته فصحب الُحديبية بعد كان وَمن وحدهم، لهؤلء

الله.         رسول أصحاب من َة الكثير اللوَف بذلك فأخرج ّفار الذين r والك

الله     رسول إلى وهاجروا أسلموا     r أسلموا الذين وكذلك الُحديبية، بعد

الله        رسول على َوَفدوا الذين َد والوفو الفتح، الذين   r عاَم وِمن وغيَرهم،

الله        لرسول الّصحبة بشرف يظفروا َلم ّنهم أ ّياه   r زعم إ َتهم َب ُصح وأّن

        : الله   عبد ُنه واب ّطلب الم عبد بن العباس عّمه والمنافقين ّفار الك كُصحبة

الله            رضي ومعاوية شعبة بن والمغيرة العاص بن وعمرو الوليد بن وخالد

عليه        ّد والر ِتهم صحب عدم على تنصيُصه وسيأتي .عنهم،

وفي           غيره على بكر أبي ّية أفضل في ُكه تشكي الباطيل هذه ومن

الله     رسول بعد بالخلفة ّيته ِو َل ْو َأ  r  ، عليه       ّد الّر في سأذكُره ِمّما ذلك .وغير

في            جاء كما حالي لكن الباطيل، هذه ليراد ٌه كار ّنني أ يعلم  والله
: ص: ((     ))      ( للميداني المثال مجمع في كما ، بطل ل أخوك ٌه ُمكَر َثل الَم

عليها)        274 ّد والّر ّتعّسفات ال هذه إيراد إلى مضطّرا ُدني فأج ،  ،
الحتجاج       ((     في الجنة مفتاح كتابه في السيوطي قال كما فيها  وأقول

: ص )) ( : (    5بالسنة ّنما)      إ ّنة، بالّس َتّج ُيح ل ّنه إ قال من قول إبطال في  
         )) :  (! كهيئة   العلم من أّن ـ الله يرحمكم ـ اعلموا قال وحده بالقرآن ُيحتّج

أن           ))   إلى الضرورة داعية عند إلّ ُتذكر ل الخلء، كهيئة الراء ومن الدواء،

: ص  ( في إليه): ((          6قال دعت ما لول َتها حكاي أستحّل كنُت ما آراء وهذه
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راحة            في الناس كان الذي الفاسد، المذهب هذا أصل بيان من الضرورة

أعصار   )) من .منه

في          الشتغال عن ُيغني ِرها ّو تص َد مجّر فإّن الباطيل، هذه ولشناعة

جهل              ذو بها َتّر يغ لئلّ الرسالة؛ هذه في عليها ّد الر رأيُت ّني لك عليها، ّد الر

إلى            الظلمات من ُيخرجه و عليه، َد المردو الله ِدَي يه أن ورجاء تغفيل، أو

إلى            ُع والرجو ّذات، ّل ال ِدُم ها َأه يفج أن قبل الباطيل تلك من فيتوَب النور،

رضي             الخطاب بن عمر ذلك قال كما الباطل، في التمادي من خيٌر ّق الح

القرطبي  (   تفسير عنه )5/262الله .

الرسالة    هذه َسّميُت :وقد

المالكي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار ِة للصحاب النتصار

في             الذي كتابه في فهو عليه ّد للر باطل ٍم كل ِمن إليه ُوه أعز وما

 : وهو       الخر الكتاب في كان وما العقائد     ((الصحابة، كتب في ٌة ))قراء

   : في    قال فأقول عليه، أنّص ّني عليه     ))قراءته  ((فإ رددُت وقد وكذا، كذا

: ) ص         ّد الر هذا من موضعين في هذا كتابه :65من ) ص)  ،115(...  ،

   )) : ّنة        الّس لهل النتصار بعنوان بكتاب فيه عليه ّد الر الله بحول ُد ِر ُأف وس

المالكي      )) حسن أباطيل ّد ر في .والحديث

والثباَت            دينه في والفقَه رضاه فيه ِلما َق التوفي وجّل عّز الله وأسأل

مجيب     ٌع سمي ّنه إ ّق، الح .على

* * *

َقْصر        و الُحديبية، قبل المهاجرين على الهجرة َقْصر زعمه

عليه        والرد الُحديبية، قبل والنصار المهاجرين على :الّصحبة

: ص  ( في : 25قال الصحابة)      هم َمن بيان ِبّي  ((في ّن ال أصحاُب  r: 
َمن            فيهم يدخل وقد والنصار، المهاجرين إلّ ليسوا ـ الشرعية الصحبة ـ

ِبّي        ّن ال إلى وهاجر أسلم ِمّمن حكمهم في فتح     r كان قبل بلده إلى وعاد

.الُحديبية

ِبّي     ّن ال لصحاب تعريٍف أسلُم r فهذا  ، التي     هي الشرعيُة الّصحبُة وهذه
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الّصحبُة          وهي ّلة، ّذ وال الّضعِف ّيام أ في والتمكيُن ُة ّنصر ال فيها كان

القرآن           آيات كّل أّن بمعنى ّية، النبو ّنة والس الكريم القرآن في الممدوحُة

على    أثنت التي ) الكريم ِبّي   ّن ال مع (r الذين على      ّبا ُمنَص ُء الثنا كان ّنما إ

ِبّي           ّن ال مع كان ِلَمن عاّم مدٌح هناك وليس فقط، والنصار إلّ r المهاجرين

لغيرهم     ل لهؤلء منصرٌف .(( !! وهو
 : قوله    عند ّلق ع الحاشية    ))   ((وقد في بقوله الُحديبية فتح قبل وقد )) :

        ( مع   ( مكة، فتح إلى الُحديبية َبعد أسلم َمن الصحاب مسّمى في يدخل

ِبّي       ّن ال أصحاب وبين بينهم الكبير بالفرق الّرضوان؛   r الجزم بيعة قبل

ُء             طلقا فيهم يدخل ل لكن عوف، بن الرحمن وعبد الوليد بن خالد لحديث

بعد             والوفود العراب من ُحكمهم في كان َمن ول ثقيٍف ُء ُعتقا ول قريٍش

مكة  .(( !!! فتح
: ) ص     الكتاب نهاية في :  ((): 85ـ  84وقال تكون   ل الشرعية الّصحبُة

ِبّي        ّن ال مع كانوا الذين والنصار المهاجرين في إلّ  r    بداية من المدينة في

الذين          بالسلم، السابقون هؤلء في ويدخل الُحديبية، زمن إلى الهجرة

من             الُحديبية بعد قدموا أو الحبشة، في أو الهجرة، قبل مكة في توفوا

فقط   الحبشة .مهاجرة

          : َمن  كّل فيها يدخل فهذه ّلغة، ال أو ُعرُف ال ُعها مرج التي العامة الّصحبة

ِبّي  ّن ال َمن         r صحب ُيدِخل والذي ّفار، الك أو المنافقين أو المسلمين من

ِبّي  ّن ال صحبة         r صحب إخراَج يستطيع ل ذلك ّلغة ال لحتمال ًة يسير صحبًة

ًا           أيض ذلك تحتملن والعرَف اللغَة لّن ًا؛ ُعرف ول لغًة ل .المنافق

    : ِة      الّصحب من أخرجناهما ّنما إ الكافر أو للمنافق الُمخرج قال فإن

       : والنصار   بالمهاجرين الشرعية الّصحبة ّددنا ح ّنما إ ونحُن له قلنا بالشرع،

ًا  أيض .بالشرع

ِبّي        ّن ال على أدخلَت فقد اللغة بمطلق َتمّسكَت المنافقين،  r فإن صحبَة

   :        : الصحبة  في كذلك قلنا الشرع، على حّجًة ليست اللغة أّن قلَت وإن

اللغة           من دللًة أقوى كان وإن اللغة، حكُم حكُمه والعرُف .(( الشرعية،
أمور:       على يشتمل الكلم هذا إّن :أقول
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الُحديبية،:          قبل هاجر َمن على شرعيًة ًة هجر المهاجرين قصُره الول

بعدها    هاجر َمن .دون

الله:           رسول أصحاُب هم النصار مع الُحديبية قبل المهاجرين أّن الثاني

r    ِرهم غي دون الشرعية .الّصحبَة

الرسوَل:       صحب َمن كّل بأّن الجزم كان      r الثالث سواء ـ مكة فتح بعد

المضافة           ُته وصحب ّا، صحابي ّد َع ُي ل ـ الوفود وأصحاب والُعتقاء َلقاء ّط ال من

ّفار     والك المنافقين كصحبة لغوية، .إليه

المهاجرين:         حكم لهم ليس والنصار المهاجرين َد أول أّن الرابع

.والنصار

ِبّي:     ّن ال َصِحَب َمن اعتبر من      r الخامس مكة فتح وقبل الُحديبية بعد

كما          والكفار، المنافقين بصحبة شبيهٌة هي التي ّلغوية ال الّصحبة أصحابه

رأيه        خلصُة هو الذي الخير كلمه في .جاء

ُيقال      أن ّول ال المر عن ُب :والجوا

الرسول    إلى َة الهجر فتِح        r إّن إلى الهجرة ِء ْد ب ِمن ّد َتمت المدينة في

أّن            كما تأّخرْت، وَمن ُته هجر ّدمْت تق َمن بين الكبير التفاوت مع مكة،

ُصلح             َبيل ُق هاجر َمن وبين الهجرة بداية في هاجر َمن بين حاصٌل ُوَت التفا

.الُحديبية

َبيل           ُق هاجر ِمّمن أفضُل وغيَرها َق والخند ًا ُأُحد و ًا بدر ِهد َش َمن فإّن

الُحديبية   ِهد وَش .الُحديبية

: ص   ( في ذكره )86ـ  85وما شرعية)     (  هجرة إلى الهجرة تقسيم من

      (  ) فضَل    وقْصره مكة، فتح إلى ّد َت َتم ٍة هجر ِة شرعي و الُحديبية بصلح تنتهي

ما            دون الُحديبية قبل الهجرة على ُء والثنا المدُح لهلها ورد التي الهجرة

عليه        دليل ل ّكٌم تح مكة فتح إلى .بعدها

الهجرة           بدء من ُء والثنا المدُح لهلها ورد التي الهجرة لستمرار ويدّل

يأتي     ما مكة فتح :إلى

1 ) للبخاري         واللفُظ الصحيحين، في عباس ابن حديث أّن) 2825ـ ،

ِبّي ّن :  r ال الفتح   يوَم وإذا        ((قال ّيٌة، ون ٌد جها ولكن الفتح، بعد َة هجر ل
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فانِفروا   ُتم ِفْر ُتن ))اس .

 : شرحه    في الحافظ :   ((قال ًا    فرض ُة الهجر كانت وغيُره ّطابّي الخ قال

إلى           ِتهم وحاج بالمدينة المسلمين ّلة لق أسلم َمن على السلم ّول أ في

فسقط            ًا، أفواج الله دين في ّناُس ال دخل مكَة الله فتح فلّما الجتماع،

أو             به قام من على والنية الجهاد فرُض وبقي المدينة، إلى الهجرة فرُض

ّو   )) عد به .نزل

الصحيحين،           2 في مسعود بن مجاشع عن النهدي عثمان أبي حديث ـ

) للبخاري   قال) 3079واللفُظ ، : (( مسعود       بن مجالد بأخيه مجاشٌع جاء

ِبّي  ّن ال r إلى  ،    : بعد:       َة هجر ل فقال الهجرة، على يبايُعك مجالد هذا فقال

السلم      على ُعه أباي ولكن مكة، .(( فتح
) للبخاري    لفٍظ مجاشع)  2963وفي قال : ِبّي  ))  ّن ال وأخي،  r أتيُت أنا

 :     : علَم:     فقلُت لهلها، ُة الهجر َمضِت فقال الهجرة، على ْعنا باي فقلُت

   : والجهاد  السلم على قال .(( تبايعنا؟
مكة           فتح إلى والثناء المدح ذات الهجرة استمرار على يدّل .وهو

قالت       3 عنها الله رضي عائشة عن الله     )) :ـ فتح ُذ من ُة الهجر انقطعت

ّيه  ِب ن البخاري  ( (( مكة r على )3080رواه .

مكة          فتح إلى الفضل ذات الهجرة استمرار في واضٌح .وهو

4    ))  : والنصاُر       المهاجرون ًا مرفوع عنه الله رضي جرير حديث ـ

من           ُء والعتقا قريٍش من ُء َلقا ّط وال والخرة، الدنيا في بعض ُء أوليا بعُضهم

انظر       ))    صحيٌح، وهوحديٌث ، والخرة الدنيا في بعٍض ُء أوليا بعُضهم ثقيٍف

لللباني     ( الصحيحة السلسلة في )4/363والمسند)  (1036تخريجه .

على         ّلٌة دا والعتقاء َلقاء ّط ال وبين والنصار المهاجرين بين والمقابلة

مكة     فتح إلى الهجرة .استمرار

: ) ص     في المالكي أورد الدللة)    47ـ  46وقد وفيه مجاشٍع، حديَث

 : ) ص            في زعَمه ما يخالُف وهو مكة، بفتح تنتهي الهجرة أّن ـ 45على
46   )) : عشر)        الخامس الدليُل فقال الُحديبية بُصلح تنتهي َة الهجر أّن من

  : ِبّي          ّن ال أتيُت قال مسعود بن مجاشع عن صحيحه في البخاري رواه r ما
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المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

     !    : الهجرة،    على َعه لتباي بأخي ُتك ِجئ الله رسول يا فقلُت الفتح، بعد بأخي

فيها:      بما الهجرة أهُل ذهب .قال

          ( ول:  ( الهجرة، قطع مكة فتَح أّن على واضحٌة دللٌة فيه كذا هذه أقول

إلى            وفدوا لو حتى فضلها ول الهجرة اسم على الفتح مسلمو يحصل

ِبّي ّن r ال  ،   ( في       ( كما الناس ُيسّمْون ّنما وإ مهاجرين، ْون ُيسّم فل هذا وعلى

     (     ) نحو  أو َلقاء، ّط ال ُيسّمون أو ، ّيٌز ح والناُس ّيٌز ح وأصحابي أنا حديث

.(( !ذلك

: بقوله     هذا على ّلق ع ) ((ثّم     ) : أي  فيها ِبما الهجرة أهُل ذهب وقوله  
المهاجرين            خصائص من هو ِمّما ذلك ِر وغي ٍة وتسمي فضٍل من فيها ِبما

.(( وفضائلهم
فتح:           إلى والمدح الثناء ذات الهجرة استمرار في واضٌح هذا وأقول

بصلح             تنتهي ُلها أه المحمود َة الهجر أّن من َله حو دندن ما خلُف وهو مكة،

على           ّلة الدا ّلة الد جملة من ًا قريب ُته أورد قد الحديُث وهذا الُحديبية،

الُحديبية           صلح إلى وليس مكة، فتح إلى ُلها أه المحمود الهجرة استمرار

مكة،             فتح إلى تستمّر َة الهجر أّن بتقرير للصواب هنا ُوّفق وقد زعم، كما

منه      ٍد قص بغير ذلك كان .وإن

جاء          التي الشرعية الّصحبَة قصُره وهي الباقيُة، الربعُة الموُر وأّما

إلى          والنصار الُحديبية قبل المهاجرين على ّنة والس الكتاب في مدُحها

وعن           الُحديبية، بعد المهاجرين عن الصحبة هذه ونفي الُحديبية، صلح زمن

فيجاب         والنصار، المهاجرين وأبناء الوفود وأصحاب ثقيف وعتقاء َلقاء ّط ال

وَمن            شرعيٌة ُصحبٌة ُتهم ُصحب َمن إلى للصحابة التقسيم هذا بأّن ذلك عن

صحيٍح،         غيُر تقسيٌم والكافرين المنافقين بصحبة شبيهٌة ُلغويٌة ُتهم ُصحب

ِبّي            ّن ال لقي َمن كّل أّن والصحيُح عشر، الخامس القرن محدثات من r وهو
أصحابه        من فهو السلم على ومات به ًا .مؤمن

) الصابة       في حجر ابن الحافظ )1/10قال : عليه   ))  ماوقفُت وأصّح

ِبّي       ّن ال لقي َمن الصحابّي أّن ذلك السلم،     r من على ومات به ًا مؤمن

َلم             أو عنه روى ومن أوقُصرت، له مجالسته طالت َمن لقيه فيمن فيدخل
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يَره                َلم وَمن يجالْسه، َلم ولو ُرؤيًة رآه ومن يغُز، َلم أو معه غزا ومن يرِو،

كالعمى  ( (( لعارٍض قال        أن إلى هذا َفه تعري شرح وهذا ((): 1/12ثّم

َد          أحم وشيِخه كالبخاري ّققين المح عند المختاِر الصّح على ِنّي َمب التعريُف

  ((  ... إلى          وأشار ٌة ّذ شا أخرى أقواٌل ذلك ووراء تبعهما، ومن حنبل بن

ِبّي            ّن ال رأوا الذين حتى يشمُل وهو السلُم، هو التعريُف وهذا منها، r جملٍة
ّلٌة       أد لذلك ويدّل ِلسوه، ُيجا َلم و رؤية َد :مجّر

{الول  : وجّل:     عّز الله َعُه    قال َم َن ِذي ّل َوا الله َرُسوُل ٌد ّم َح ُم

ُغوَن         َت ْب َي ًا ُسّجد ًا ّكع ُر ُهْم ا َر َت ُهْم َن ْي َب ُء ا َم َح ُر ِر ّفا ُك ْل ا َلى َع ُء ّدا ِش َأ

ِد          الّسُجو ِر َث َأ ْن ِم ِهم ِه ُوُجو ِفي ُهْم ا َم ِسي ًا ن َوا ِرْض َو ه الل َن ِم َفْضلً

ُه          َأ ْط َش َج َر ْخ َأ ٍع ْر َكَز ِل ِجي ِلن ا ِفي ُهْم ُل َث َوَم ِة ا ْوَر ّت ل ا ِفي ُهْم ُل َث َم َك ِل َذ

ِهُم         ِب َظ ِغي َي ِل َع ا ّر ّز ل ا ُب ْعِج ُي ِه ِق ُسو َلى َع َوى َت ْس َفا َظ َل ْغ َت ْس َفا ُه َر َز َفآ

ًة         ِفَر ْغ َم ُهم ْن ِم ِت ِلَحا الّصا ُلوا َعِم َو ا ُنو َم آ َن ِذي ّل ا الله َد َع َو َر ّفا ُك ْل ا

ًا  ِظيم َع ًا َأْجر }َو .

الرسول         أصحاب جميع في عاّمٌة الكريمَة اليَة هذه َمن  r فإّن ًء سوا

وصحبه     الفتح عام أسلم r كان  ، وفاة       إلى وبعده ذلك قبل كان وَمن

.r الرسول
والنصار          المهاجرين على عموِمها ِر بقص اليَة هذه المالكّي تأّول وقد

عليه        ّد الّر وسيأتي وتعّسٌف، ّكٌم تح وهو الُحديبية .قبل

: {الثاني وجّل:     عّز الله الله      قال ِل ِبي َس ِفي ُقوا ِف ن ُت َألّ ُكْم َل ا َوَم
ِمن          َق َف ن َأ ْن َم ُكم ن ِم ِوي َت ْس َي لَ َلْرِض َوا ِت َوا الّسَم ُث َرا ي ِم ِه ّل ِل َو

ُد           ْع َب ِمن ُقوا َف ن َأ َن ِذي ّل ا َن ِم ًة َج َدَر َظُم ْع َأ َك ِئ َل ُأو َل َت َقا َو ِح ْت َف ل ا ِل ْب َق

ٌر         ِبي َخ ُلوَن ْعَم َت ا َم ِب ه َوالل َنى ْلُحْس ا ه الل َد َع َو ُكلّ َو ُلوا َت َقا }َو .

الجمهور،            قول على مكَة فتُح فيها والفتُح الصحابة، في عاّمٌة اليَة فإّن

للية          المالكي ذكر وسيأتي العلماء، بعض قول على الُحديبية وصلُح

عليه       ّد والّر الباطل رأيه على بها مستدلّ .

{الثالث  : وجّل:     عّز الله َهاَجُروا    قال َو ُد ْع َب ِمن ُنوا َم آ َن ِذي ّل َوا
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َلى        ْو َأ ْم ُه ْعُض َب ِم ا َح َلْر ا ُلوا ُأو َو ُكْم ن ِم ِئَك َل ُأو َف ُكْم َع َم ا ُدو َه ا َوَج
ٌم         ِلي َع ٍء َشْي ُكّل ِب ه الل ّن ِإ ه الل ِب َتا ِك ِفي ْعٍض َب }ِب .

والنصار            المهاجرين مع وجاهد وهاجر آمن َمن أّن على دليٌل الية ففي

مع           والثواب، الجر في منهم ّنهم أ إسلُمهم تأّخر الذين الصحابة من

 : القدير          فتح في الشوكاني قال وهؤلء، هؤلء بين الكبير ثّم ((التفاوت

ّولين           ال المهاجرين مع وجاهد هجرتهم بعد هاجر من بأّن سبحانه أخبر

      : في     والنصار الّولين المهاجرين جملة من أي ِتهم جمل ِمن فهو والنصار

والمغفرة         اليمان وكمال والمناصرة الموالة من ّقوه استح ما استحقاق

الكريم   ))والرزق .

ع {الراب  : وجّل:     عّز الله َعُه    قال َم ا ُنو َم آ َن ِذي ّل َوا ُل الّرُسو ِكِن َل

ُهُم        َك ِئ َل ُأو َو ُت ا َر ْي َخ ل ا ُهُم َل َك ِئ َل ُأو َو ْم ِه ُفِس ن َأ َو ِهْم ِل َوا ْم َأ ِب ا ُدو َه ا َج

َن          ِدي ِل ا َخ ُر َها ْن َل ا َها ِت ْح َت ِمن ِري َتْج ٍت ّنا َج ُهْم َل ه الل ّد َع َأ ِلُحوَن ْف ُم ل ا

ُم    ِظي َع ل ا ْوُز َف ل ا ِلَك َذ َها }ِفي .

قبل             وجاهد معه كان َمن كّل فيها فيدخُل ًا، جميع الصحابة في اليَة فإّن

: تفسيره            في كثير ابن قال تبوك، وغزوة والطائف ُحنين في وبعده، الفتح

في((            لهم وما المؤمنين على َءه ثنا ّين ب المنافقين ذّم تعالى ذكر َلّما

} : فقال  ُدوا     آخرتهم، َه ا َج َعُه َم ا ُنو َم آ َن ِذي ّل َوا ُل ّرُسو ال ِكِن آخر}  َل إلى

 : وقوله      ومآلهم، ِلهم حا بيان من ُت{  اليتين َرا ْي َخ ل ا ُهُم َل َك ِئ َل ُأو :َو أي}  ،

َلى        )) ُع ال والدرجات الفردوس ّنات ج في الخرة الدار .في

}  : تعالى     قوله ًا أيض لذلك ِن     ويدّل َوَم ه الل َك ُب َحْس ّي ِب ّن ل ا َها ّي َأ ا َي

َن   ِني ْؤِم ُم ل ا َن ِم َعَك َب ّت :       ا من}  َبعك ّت ا من وكافي كافيك الله أّن أي ،

.المؤمنين

{الخامس  : وجّل:     عّز الله َلى     قال ِإ ا ُبو ُتو ا ُنو َم آ َن ِذي ّل ا َها ّي َأ ا َي

ُكْم         ِت ا َئ ّي ِس ُكْم َعن ّفَر َك ُي َأن ُكْم ّب َر َعَسى ا َنُصوًح ًة َب ْو َت ه لل ا

الله          ِزي ْخ ُي لَ ْوَم َي ُر َها ْن َل ا َها ِت ْح َت ِمن ِري َتْج ٍت ّنا َج ُكْم َل ْدِخ ُي َو

ِهْم         ِن ا َم ْي أ
َ ِب َو ْم ِه ِدي ْي َأ َن ْي َب َعى َيْس ُهْم ُنوُر َعُه َم ا ُنو َم آ ّلذين َوا ّي ِب ّن ل ا
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ٍء           َشْي ُكّل َلى َع َك ّن ِإ ا َن َل ْر ِف ْغ َوا ا َن ُنوَر ا َن َل ْم ِم ْت َأ ا َن ّب َر ُلوَن ُقو َي

ٌر ِدي }َق .

ِبّي      ّن ال حال بياُن الكريمة اليِة القيامة،     r ففي يوم معه آمنوا والذين

خياُر           ّنهم ل ّيا؛ ّول أ دخولً عنهم الله رضي الصحابة ذلك في ويدخل

والمرَسلين      النبياء بعد الولياء وسادات .المؤمنين

ِبّي:         السادس ّن ال عن عنه، الله رضي الخدري سعيد أبي عن  r قال: 

((    : َمن          فيكم لهم ُيقال ف الناس، من فئاٌم يغزو زمان، الناس على يأتي

الله   رسوَل r رأى        !  : الناس،  من فئاٌم يغزو ثّم لهم، َتح ُيف ف نعم فيقولون ؟

       : الله  رسوَل َصحب َمن رأى َمن فيكم لهم ُيقال r ف  !  : َتح  ُيف ف نعم فيقولون ؟

      : َصِحب        َمن رأى َمن فيكم هل لهم ُيقال ف الناس، من فئاٌم يغزو ثّم لهم،

الله    رسوَل َصحب r من   !  : لهم  َتح ُيف ف نعم فيقولون (( ؟  ) مسلم   رواه

2532( .

للرسول        الّصحبَة أّن على داّل الصحيُح الحديث برؤيته  r فهذا ،r تحُصل
ّياه     إ ُته صحب ُطْل ت َلم .وإن

عنه             رواه الذي اعتقاده في ـ الله رحمه ـ المديني بن علي قال

     )) السنة     أهل اعتقاد أصول شرح كتابه في بإسناده الللكائي

)  (( وفيه)  1/188والجماعة  فساقه، : (( أو       ًا شهر أو َسنًة َبه َصِح َمن

ما               قدر على الّصحبة من له أصحابه، من فهو إليه وفد أو رآه، أو ساعًة،

عّز             الله لقوا ولو يروه، َلم الذين من أفضُل هو صحبًة فأدناهم َبه، صح

ِبّي       ّن ال صحب الذي كان العمال، بجميع ولو     r وجّل به وآمن بعينيه ورآه

الخير           أعمال كّل عملوا ولو ّلهم، ك التابعين من بُصحبته أفضَل .(( ساعة
) ًا       أيض كتابه في الللكائّي ساق أحمد)   1/180وقد المام اعتقاد

وبيان           الصحابي تعريف وفيه عنه، ّطار الع مالك بن َعبدوس إلى بإسناده

ّدم        المتق المديني بن علي كلم بنحو الّصحبة .فضيلة

ّنة      ( الس منهاج في تيمية ابن أّن    ((): 388ـ  8/382قال هذا ّين يب وِمّما

     : ًا     وشهر وجمعًة ًا ويوم ساعًة ِبه َصح ُيقال ف وخصوٌص، عموٌم فيها الّصحبَة

ّله    ك عمَره َبه وَصِح .وسنًة،
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} : تعالى   قال ِبالَجنِب وقد ِب ِح :    َوالّصا الّسفر،}  في الرفيق هو قيل ،

صاحبًة:           الزوجَة الله َسّمى وقد وتكثر، ُته ُصحب تقّل وكلهما الزوجة، وقيل

} : قوله  ٌة       في َب ِح َصا َلُه ُكن َت ْم َل َو ٌد َل َو ُه َل ُكوُن ُي ّنى }َأ .

مالك            بن ْبدوس َع رواها التي الرسالة في حنبل بن أحمد قال ولهذا

) :عنه ِبّي   ّن ال صحب به،           r َمن ًا مؤمن رآه أو ساعًة، أو ًا يوم أو ًا شهر أو سنًة

َبه          صح ما قدر على الّصحبة من له أصحابه، من .(فهو

 : ّدون         ُع َي ِرهم وغي الكلم وأهل الفقهاء من العلماء جماهير قول وهذا

ضعيف           خلٌف ذلك وفي كثرت، وَمن ُته صحب ّلت ق َمن أصحابه .في

سعيد           أبي عن الصحيحين في أخرجاه ما الجمهور قول على والدليُل

ِبّي   ّن ال عن ) :قال r الخدري، الناس،        من فئاٌم يغزو زمان، الناس على يأتي

الله:       رسول رأى َمن فيكم هل ُيقال r ف    !  : ثّم  لهم، َتح ُيف ف نعم فيقولون ؟

       : ِبّي     ّن ال صحب َمن رأى َمن فيكم هل ُيقال ف الناس، من فئاٌم ؟r يغزو
   :         ! َمن:  فيكم هل ُيقال ف الناس، من فئاٌم يغزو ثّم لهم، َتح ُيف ف نعم فيقولون

الله       رسوَل صحب من صحب َمن r رأى   !  : لهم  َتح ُيف ف نعم فيقولون ،(؟

أخرى       رواية في وله مسلم، لفظ ) :وهذا َعُث     ُيب زمان الناس على يأتي

        : رسول   أصحاب ِمن ًا أحد فيكم تجدون هل انظروا فيقولون البعث، منهم

r الله  : هل           فيقولون الثاني، البعُث ُيبعث ثّم به، لهم َتح ُيف ف الّرجل، فيوجد ؟

الله      رسول أصحاَب رأى َمن r فيكم     !  : ثّم  به، لهم َتح ُيف ف نعم فيقولون ؟

        : رأى    َمن رأى َمن فيكم ترون هل انظروا ُيقال ف الثالث، البعُث ُيبعُث

الله   رسوِل r أصحاَب  :       : هل  ُيقال ف الرابع، البعُث يكون ثّم نعم، فيقولون ؟

الله           رسول أصحاب رأى ًا أحد رأى من رأى ًا أحد فيكم r ترون فيوجد  ؟

به    لهم ُيفتُح ف (الّرجل  ، لكن       الولى، كالرواية مّرات ثلث البخاري ولفظ

   (        ) في:  قال وكذلك ، الناس من ِفئاٌم يغزو زمان الناس على يأتي لفظه

    ( )  : ِذكر     على الروايات ّتفقت وا ، َصِحب ّلها ك فيها وقال والثالثة، الثانية

فهو          الرابع القرن وأّما الثلثة، القرون وهم وتابعيهم، والتابعين الصحابِة

كما             وجه، غير من عليه المتفق في ثابت الثالث القرن ِذكُر و بعضها، في
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   : الله      رسول قال قال مسعود ابن عن الصحيحين ) :r في القرن   ِتي أّم خيُر

تسبق            قوٌم يجيء ثّم َنهم، ُلو ي الذين ثّم َنهم، ُلو ي الذين ثّم ِني، َن َيلو الذين

َته     شهاد ُنه َيمي و َنه َيمي ِدهم أح ُة .(شهاد

  : ِبّي    ّن ال أّن ِعمران عن الصحيحين (    r وفي ثّم:  ِني قر خيَركم إّن قال

     :   ( الله     رسول أقال أدري فل ِعمران قال ، َنهم ُلو ي الذين ثّم َنهم، ُلو ي r الذين
ُيستشهدون،     (       ول يشهدون قوٌم بعدهم يكون ثّم ثلثة، أو قرنين قرنه بعد

 )  :   ( ول      ويحلفون رواية وفي ، يوفون ول ِذرون وين ُيؤتَمنون، ول ويخونون

الرابع)       القرن في عمران شّك فقد ، ُيستحلفون  ... )).
 : قال   أن الول   ((إلى الحديث ففي : ( الله      رسول رأى َمن فيكم r هل

قال  (؟ ) :ثّم الله        رسول صحب َمن رأى َمن فيكم (؟r هل  ، أّن   على فدّل

السؤال          في الطبقات سائر في يقول وهكذا الّصاحب، هو هل) :الّرائي

الله         رسوَل َصِحَب َمن َصحَب َمن رأى من (؟r فيكم المراد    يكون ثّم

الرائي  .بالّصاحب

الثانية   الرواية ) :وفي الله        رسول أصحاب من ًا أحد فيكم تجدون r هل
الثالثة    (؟ في يقال ) :ثّم الله         رسول أصحاب رأى من رأى من فيكم r هل
.(؟

الذي          ففي بالرؤية، ًا ّلق مع الصاحب لصاحب الحكُم كان إن ومعلوٌم

الله   رسوَل والْحَرى   r صحب َلى ْو ال .بطريق

     ( )  : ّلها     ك كانت إن اللفاظ وهذه ، َصِحب ّلها ك فيها قال البخاري ولفظ

الله    رسول ألفاظ بعَضها،         r من قال قد كان وإن المسألة، في نّص فهي

أحد             معنى أّن على دّل فقد بالمعنى، ّلفظ ال يروي سعيد أبي مثل والراوي

كلم            من سمعوه ما ِبمعاني أعلُم وهم الخر، معنى هو عندهم ّلفظين ال

الله  .r رسول
ِبّي     ّن ال لفظ كان فإْن ًا (رأى) r وأيض كان      وإن المقصود، حصل فقد

            ( ) قد  يكن َلم الرؤية به ُيِرد َلم فإن طبقات، أو طبقة في صحب لفظه

في             ول الشرع في ّد ح لها ليس جنٍس اسُم الّصحبَة فإّن َده، مرا ّين ب

13



المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

مختلف    فيها ُعرف وال .اللغة،

ِبّي ّن الحكَم          r وال ّلق ع بل بقدر، ّدرها ق ول ٍد، بقي الّصحبَة ّيد ُيق َلم

الرؤية      إلّ لها َق ُمطل ول .بمطلقها،

        : القليل   على فتقع ًا، وشهر سنًة َبه وَصِح ساعًة َبه َصِح ُيقال ّنه فإ ًا وأيض

ُتحمُل             بل دليل، بغير ُدها تقيي َيُجز َلم قيد غير من ُأطلقت فإذا والكثير،

الستعمال       موارد سائر بين المشترك المعنى .على

  : َبه،           َصِح قد ُيقال أن توجب ل لغيره النسان رؤية َد مجّر أّن ريب ول

به،             والختصاص غيره دون به والقتداء له ّتباع ال وجه على رآه إذا ولكن

ِبّي       ّن ال رأى َمن برؤية ّد ُيعت َلم َلم     r ولهذا ّنهم فإ والمنافقين؛ ّفار الك من

ّدقين            المص وأعوانه أتباعه من ويكون به، يؤمن أن ُده َقْص َمن رؤيَة يروه

عاداه،            ِلَمن الُمعادين له، الموالين أمر، فيما له المطيعين أخبر، فيما له

شيء         وكّل ِلهم وأموا أنفِسهم من إليهم أحّب هو .(( الذي

ع :   الساب الله:       رسول أّن عنه الله رضي هريرة أبي عن  r أتى

          )) : بكم  الله شاء إن ّنا وإ مؤمنين، ٍم قو داَر عليكم الّسلُم فقال المقبرة،

!      : الله؟       رسول يا َنك إخوا َلْسنا َو أ قالوا إخواننا، رأينا قد ّنا أ وددُت لحقون،

مسلم:        ))    ( رواه الحديث، بعد يأتوا َلم الذين وإخواننا أصحابي، أنتم قال

وغيُره) 249 .

الذين           هم َبه أصحا وأّن ِنه، وإخوا أصحابه بين التمييز على الحديُث فدّل

ّوة           ُلخ با ُد والمرا يروه، َلم و بعد ِمن يأتون الذين َنه وإخوا ورأوه، أدركوه

َدهم         بع والذين ُلخّوة، وا ِة الّصحب بين جمعوا والصحابُة اليمانية، الخّوة

وحدها   ّوة ُلخ ا ُبهم .نصي

السنة        ( منهاج في تيمية ابن السلم شيخ أّن  ((): 8/389قال ومعلوٌم

         ( ) فلكم  أنتم وأّما بأصحابي، ليسوا الذين إخواني به أراد إخواني قوله

الّصحبة  ّية ... مز
أصحابه،            وبين يراهم أن ّد و الذين إخوانه بين فاصلً ّدا ح هذا فجعل

الخوان              هؤلء ِمن ل أصحابه، من فهو ورآه به آمن َمن أّن على فدّل

قليَل             ُعّم َت جنٍس اسُم الّصحبَة أّن ُعرف فإذا ْوه، َيَر َلم و َيَرهم َلم الذين
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في           َق الّصدي أّن فمعلوٌم قليلً، ًا زمن َبه يصح أن وأدناها وكثيَرها، الّصحبة

أن             إلى الله بعثه حين من َبه َصِح ّنه فإ مراتبها؛ وأعلى الّصحبة َنام َس ِة ذرو

.(( مات
مسنده:      (الثامن في أحمد المام ُعبيد)    4/152روى بن محمد عن

            : حبيب،  أبي بن يزيد ّدثني ح ـ إسحاق ابَن يعني ـ محمد ثنا قال الطنافسي

قال            ِنّي الُجه الرحمن عبد أبي عن ِني، َيَز ال الله عبد بن َمرثد بينا )) :عن

الله    رسول عند :   r نحن ْذحِجيان،     وُم ِكنديان قال رآهما فلّما ْكبان، َر طلع

 :      : فلّما       قال ِيعه، ُيبا ل ُدهما أح إليه فدنا قال ُمذحج، من رجاٌل فإذا أتياه، حتى

:        !    : ّتبعك   وا ّدقك وص بك فآمن رآك َمن أرأيَت الله رسول يا قال بيده أخذ

       :    : الخُر   أقبل ثّم فانصرف، يده، على فمسح قال له، طوبى قال له؟ ماذا

     !    : ّدقك     وص بك آمن َمن أرأيَت الله رسول يا قال ِيعه، ُيبا ل بيده أخذ حتى

         : فمسح    له، طوبى ثّم له، طوبى ثّم له، طوبى قال يَرك؟ َلم و ّتبعك وا

فانصرف   يده .(( على
بن            َثد ومر حبيب أبي بن ويزيد ُعبيد بن محمد فيه السناد  وهذا

إسحاق           بن ومحمد الجماعة، رجال من ثقات وهم اليزني، الله عبد

بالتحديث     صّرح وقد ّلس، يد .صدوق

رؤيته       على الحديث في الفضُل ّتب ُر وتصديقه   r وقد به واليمان

ّتباعه .وا

(التاسع للبخاري:         ّلفظ وال صحيحيهما، في ومسلم البخاري روى

3650   : الله)         رسول قال قال عنهما الله رضي ُحصين بن ِعمران عن  r:
((  : فل           ِعمران قال َنهم، يلو الذين ثّم َنهم، يلو الذين ثّم ِني، قر ِتي ُأّم خيُر

ثلثة       أو قرنين قرنه بعد َذكر َأ .الحديث (( أدري

للبخاري    ( واللفظ ًا، أيض َويا رضي)      3651ور مسعود بن الله عبد عن

  : ِبّي  ّن ال أّن عنه ((        r الله ثّم:  َنهم، يلو الذين ثّم قرني، الناس خيُر قال

الحديث  ))  َنهم يلو .الذين

قال            عنهم، الله رضي الصحابة قرُن هو القرون هذه ِمن ّول ال والقرُن

مسلم     ( صحيح شرح في )16/84النووي خيَر     )) : أّن على ُء العلما ّتفق ا
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ُنه  قر r القرون  ، ُبه  أصحا ُد .(( والمرا
 : قال         حوَشب بن شهر أّن عياض القاضي عن :  ((ونقل َبقيْت  ما ُنه قر

         : كذلك   ثّم رآه، َمن رأت عيٌن بقيت ما والثاني ْته، رأ ))عيٌن .

السنة      ( منهاج في تيمية ابن على   ((): 8/384وقال الروايات ّتفقت وا

الثلثة        القرون وهم وتابعيهم، والتابعين الصحابة ))ِذكر .

َنه         زم ُيدركوا َلم الذين َوْصُف الصحيحة السنة في َيروه r وجاء  و
)     ( ) مسلم  صحيح ففي ، التابعين رضي)     2542بـ الخطاب بن عمر عن

    : الله   رسول سمعُت ّني إ قال عنه رجٌل: ((     r الله التابعين خيَر إّن يقول

وهو           ))  ، لكم فليستغفر فُمروه بياض، به وكان ٌة والد له ُأَويس، له ُيقال

والتابعين      الصحابة بين التمييز على .يدّل

(العاشر مسلم:    موسى)       2531روى أبي أبيه عن ُبردة، أبي عن

قال     عنه الله رضي الله     )) :الشعري رسول مع المغرَب ّلينا r ص  ، : قلنا  ثّم

 :     : ما       فقال علينا، فخرج فجلسنا، قال َء، العشا معه نصلي حتى جلسنا لو

  :      !    : حتى   نجلس قلنا ثّم المغرَب، معك ّلينا ص الله رسول يا قلنا ههنا؟ ُتم زل

   :     : إلى    رأَسه فرفع قال ُتم، َأصب أو أحسنتم قال َء، العشا معك ّلَي نص

  : َنٌة         َأَم ّنجوُم ال فقال السماء، إلى رأسه يرفع ِمّما ًا كثير وكان السماء،

فإذا            لصحابي، َأَمنٌة وأنا َعد، ُتو ما َء السما أتى النجوُم ذهبت فإذا ِء، للسما

أصحابي           ذهب فإذا ِتي، لّم َأَمنٌة وأصحابي َعدون، ُيو ما أصحابي أتى ذهبُت

َعدون    يو ما أّمتي .(( أتى

البخاري   ( صحيح إلى)        3876وفي ِدم ق عنه الله رضي موسى أبا أّن

ِبّي ّن الله           r ال رضي موسى وأبو الُحديبية، بعد ذلك وكان خيبر، فتح حين

الّصحبَة            أّن ِمن المالكي يقول كما ل هذا، حديثه يشمله ِمّمن عنه

ست            سنة في الُحديبية لّن الُحديبية؛ قبل ُته هجر كانت ِلَمن هي ّية الشرع

سبع       سنة في خيبر وفتح الهجرة، .من

عشر  (الحادي عباس:          ابن حديث من صحيحه في البخاري روى

1739) بكرة)    ِبّي)   1741وأبي ّن ال خطبة في  r    ،الوداع حّجة في ِبِمنى
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     ((    )) : مسلم  رواه بكرة أبي وحديث ، الغائَب ُد الشاه ّلغ ُيب فل آخرها وفي

ًا ( )29أيض .

بإبلغها         ُأمروا و وَسمعوها، َته خطب وشهدوا معه حّجوا الذين وهؤلء

ّية            الشرع الّصحبَة أّن من المالكي يقول كما ل أصحابه، من هم غيَرهم

الُحديبية     قبل كان ِبَمن .خاّصٌة

عشر  سننه:      (الثاني في داود أبو ابن)    3659روى عن صحيح بإسناد

   : الله  رسول قال قال ِمّمن     )) :r عباس ُيسَمع و منكم، ُيسمع و َتسمعون

منكم  .(( َسِمع
منه       َسمعوا الذين أّن على داّل الذين     r وهو وأّن أصحابه، من هم

من           َسمع ِمّمن َسمعوا الذين وأّن التابعون، هم الصحابة من َسمعوا

     : الله      رسوَل َسمع َمن إّن ُيقال ول التابعين، أتباع هم ّدث r الصحابة وح

بصحابي   ليس .عنه

عشر  (الثالث سننه:      في أبوداود ثابت)    3660روى بن زيد عن

   : الله    رسول سمعُت قال عنه الله َسِمع: ((     r رضي ًا امرء الله نّضر يقول

الحديث     ... ))  َغه ّل يب حتى فحفظه ًا حديث ّنا .م

َقه         طر جمعُت وقد ّيا، صحاب وعشرون أربعة رواه متواتر؛ وهوحديٌث

  )   )) : ًا      امرء الله نّضر حديث دراسة بعنوان بحث في فقهه على ّلمُت وتك

       ((   (... َمن   كون على داّل وهو مطبوع، وهو ، ودراية رواية ِتي مقال سمع

َثه  حدي أصحابه    r َسمع من ّنه أ .منه

عشر  المفرد:      (الرابع الدب في البخاري :  87روى ِبشر)  ّدثنا ح قال

:      :     : قال   عمرو بن صفوان أخبرنا قال الله، عبد أخبرنا قال محمد، ابن

قال          أبيه عن ُنفير، بن جبير بن الرحمن عبد ّدثني :ح  (( إلى   جلسنا

    : ّلتين        ال العينين َتين ِلها َبى طو فقال رجٌل، به فمّر ًا، يوم السود بن المقداد

الله   رسوَل َأتا r ر  ، شهدَت،!         ما وشهدنا رأيَت، ما رأينا ّنا أ ِددنا َو ل والله

 :     !     : ما   فقال عليه َبَل ْق أ ثّم ًا خير إلّ قال ما ْعَجب َأ فجعلت ُتغِضب، فاس

َده             َشه لو يدري ل عنه؟ الله ّيبه غ ًا َمحضر ّنى يتم أن على الّرجَل َيحمل
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    ! الله    رسوَل حضر لقد والله فيه؟ يكون على    r كيف الله ّبهم ك أقواٌم

وجّل             عّز الله َتحمدون ل َو أ ّدقوه، ُيص َلم و ُيجيبوه َلم ّنم؛ جه في ِرهم مناخ

ّيكم           نب به جاء ِبما ّدقون ُتص ف ّبكم ر إلّ تعرفون ل أخرجكم r إذ  ، ُتم  ُكفي قد

بغيركم  .الحديث (( ... البلء

له            أخرج ثقة، وهو المبارك، ابن هو السناد في الذي الله وعبد

المفرد           الدب في البخاري لهم أخرج ثقات، فوقه الذين والثلثة الجماعة،

في           الحافظ عنه قال المبارك، ابن عن والراوي السنن، وأصحاب ومسلم

 :التقريب

(( صدوق ))  ،     : في       بشر بن َيعمر منهم ٌع، جم المبارك ابن عن رواه وقد

) أحمد    المام لبن)       6/3مسند والمثاني الحاد في حسن بن وحسين ،

) عاصم   آخر)         292أبي في تفسيره في كثير ابُن الحديَث أورد وقد ،

    ))  : َلم       و صحيح ٌد إسنا هذا وقال أحمد، المام مسند من الفرقان سورة

.يخرجوه ))

ِته           برؤي َيحُصل ِة الّصحب َشَرَف أّن َيرون التابعين أّن على يدّل مع r وهو

ٍر             أم ّني ِلتم غضب ّنما وإ عنه، الله رضي المقداد ذلك ُينكر َلم و به؛ اليمان

منه            غضب الذي وهذا ِله، حصو عند ُله حا يكون ماذا ّني الُمتم يدري ل

  : ِبّي           ّن ال أّن هريرة أبي عن عليه المتفق الحديث في جاء ما نظيُر r المقداد
          )) ِبروا،:  فاص ُتموه لقي وإذا العافيَة، الله ُلوا وس ّو، العد َء لقا ّنوا َتتم ل قال

يدري      ))       ل ّو العد لقاء ّنَي متم لّن ؛ السيوف ظلِل تحت ّنَة الج أّن واعلموا

     : ّيئة؟    س أو حسنة تكون هل لقائه حين حاله عن

سننه            ( في داود أبو رواه ما الصحابة برؤية التابعين لفرح ًا أيض ويدّل

قال)        948 َيَساف بن هلل عن ضعف، فيه ٍد بإسنا فقال   )) : ّقَة، الّر قدمُت

       : ِبّي   ّن ال أصحاب من رجٍل في لك هل أصحابي بعُض :r لي  : قلت  قال ؟

      : عليه!      فإذا ّله، د إلى فننظر نبدأ ِبي لصاح قلت ِبصة، وا إلى فدفعنا غنيمة

أغبر       َخّز ُبرنس و ُأذنين ذات لطئٌة .الحديث (( ... قلنسوة

ِبّي           ّن ال على وفد وقد عنه، الله رضي معبد ابن هو ِبصُة تسع  r ووا سنة

: وقال           فرح، لقاؤه يساف بن هلل على ُعرض َلّما و الهجرة، من

(( ! غنيمة((  .
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الله:            شّرفه َمن برؤية التابعّي َفُر َظ غنيمة؛ ّي وأ غنيمة والله ّنها وإ أقول

ِبّي  ّن ال له     r بصحبة ّتباع وال به اليمان !مع

عشر  الصابة:       (الخامس في حجر ابن الحافظ )21ـ  1/20قال : 

وآله             )) عليه الله ّلى ص به ُعهم اجتما كان ولو ـ الصحابة تعظيُم كان وقد

قرأت            ما ذلك فِمن وغيرهم، الراشدين الخلفاء عند ًا مقّرر ـ قليلً وسلم

َمن            بعِض بخّط المروزي، قدامة بن محمد تأليف الخوارج أخبار كتاب في

    : الجعد،        بن علي ّدثنا ح قال ومئتين، وأربعين سبٍع سنة في منه سمعه

: قال:             ِزي َن َع ال ْيح َب ُن عن قيس، بن السود عن الجعفي، هو زهير ّدثنا ح قال

الخدري     سعيد أبي عند (( كنت  ، : قال       ُنبيح إلى بإسناده الحافظ ذكره ثّم

معاويَة،((           رجٌل فتناول ومعاوية، ّيا عل فذكرنا ّتكئ، م وهو عنده ّنا ك

      : الله       رسول مع ًا رفاق ننزُل ّنا ك قال ثّم ًا، جالس الخدري سعيد أبو فاستوى

أهل             على فنزلنا بكر، أبو فيها رفقًة ّنا فك وسلم، وآله عليه الله ّلى ص

للمرأة           فقال البادية، أهل من رجٌل ومعنا ُحبلى، امرأة وفيهم أبيات

    :  !  : َلدِت:      و ًة شا ِني ِت أعطي إن قال نعم قالت ًا، غلم ِلدي ت أن َيُسّرك َأ الحامل

وطبخها،           فذبحها الشاِة إلى عمد ثّم ًا، أسجاع لها فَسَجع ْته، َط فأع ًا، غلم

ٍء             شي كّل ّيأ فتق قام بالقّصة علم فلّما بكر، أبو ومعنا منها نأكل وجلسنا

           : هجا  وقد الخطاب بن عمر به ِتي ُأ ّي َدو َب ال ذلك رأيُت ثّم قال أكل،

          : عليه    الله ّلى ص الله رسول من صحبًة له أّن لول عمر لهم فقال النصاَر،

رسول             ِمن صحبة له ولكن ُتكموه، ْي َف َك َل فيها نال ما أدري ما وسلم وآله

وسلم      )) وآله عليه الله ّلى ص .الله

 : الحافظ   قال ثقات،        ((ثّم الحديث هذا ورجال الجعد، بن علي لفظ

علم             لكونه ِته معاقب عن فضلً ِته معاتب عن عنه الله رضي عمر توّقف وقد

ّنهم              أ على شاهد أبيُن ذلك وفي وسلم، وآله عليه الله ّلى ص ِبّي ّن ال لقي ّنه أ

شيء        )) يعدله ل الصحبة شأَن أّن يعتقدون .كانوا

الله        رسول أصحاب فضل في أحاديث ذكر r ثّم  ، ثقات   السناد ورجال

داود،             وأبو البخاري له خّرج الجعد بن فعلّي حجر، ابن الحافظ قال كما

ُنبيح            و الستة، الكتب أصحاب لهم خّرج قيس بن والسود معاوية بن وزهير
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: الكمال           تهذيب في المزّي عنه قال السنن، أصحاب له خّرج َنزي َع ال

أبو((           قال الدالني، خالد وأبو قيس بن السود عنه روى  
كتاب:              في حبان ابن وذكره قيس، بن السود غير عنه يرو َلم ثقة زرعة

:   :  ))  :      (( العجلي  وقال قلت التهذيب تهذيب في الحافظ وقال ، الثقات

الذين           المجهولين جملة في المديني بن علي وذكره ثقة، تابعي كوفي

خزيمة           ابن وكذلك حديثه الترمذي وصحح قيس، بن السود عنهم يروي

والحاكم   )) حبان .وابن

 : الحافظ  ثقات     ((وقول الحديث هذا المعتَمد،    ))رجال هو ُنبيح وفيهم ،

 : عنه     التقريب في قوله :    ))مقبول  ((وأّما مقبول  فغير َبع، ُيتا حيث أي ، .

ُنصرتهم            إلى يرجع ل للنصار الصحابي العرابي هذا هجَو أّن شّك ول

r للرسول ابن            نقل وسيأتي ذلك، غير لشيء يرجع ّنما وإ ٌق، نفا ذلك لّن ؛

ذلك        يوضح ما المفهم صاحب القرطبي عن .حجر

للنصار،           المالكي أضافه الذي ّذّم ال من أخّف ُو الهج هذا يكون وقد

أبي             من بالخلفة أولى عنه الله رضي علي كون أكثرهم إلى بنسبته وذلك

ذلك              فإّن ؛ بالخلفة، بكر أبي ّقية أح في تشكيكه ِذكر عند سيأتي كما بكر،

ِبّي            ّن ال قال وقد بكر، أبي غير إلّ َبون يأ ّنهم وأ بهم، ظّن ُء  :r سو
بكر      )) أبا إلّ والمؤمنون الله َبى .(( يأ

وصحبه            ًا حديث منه َسمع أو رآه من لكّل الّصحبة لشمول ًا أيض ويدّل

يلي      ما طويلة أو وجيزة ّدة :م

الله:      الول رسول ّنة س ّونوا د الذين أّن  r    الّصحبة ثبوت على ّتفقون م

منه    َسِمع َمن r لكّل  ، ّنهم        فإ ًا؛ واحد ًا حديث منه سمعه الذي كان ولو

َترّضون          وي منه سمعوا الذين الصحابة إلى تنتهي حتى السانيد يسوقون

عند          الصحابة عن الترّضي والجماعة ّنة الّس أهل طريقة ومن عنهم،

بعدهم      كان َمن على ّترّحم وال ِذكرهم .

مجّرد:           الثاني له حصل َمن فيهم أثبتوا الصحابة في ّلفوا أ الذين أّن

للّرسول  ّلقّي r ال  ، ًا       واحد ًا حديث إلّ عنه ِو َير َلم .وَمن

ذكر:         الثالث يأتي عندما وغيرهم، الصحابة في ّلفوا أ الذين أّن
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  : ل          صحابي، عنه يقولون ـ طالت أو ُته ُصحب ّلت ق سواء ـ الصحابي

زيادة             فيه الوصُف كان إذا إلّ الوصف هذا على شيء إضافة إلى يحتاجون

ِمن             أو بدر أهل ِمن أو السلم إلى السابقين من ككونه ومنقبة، فضل

الّصحبة         وصف إلى ذلك ُيضيفون ّنهم فإ الرضوان، بيعة .أهل

ع ب ّد:         الرا ع على ْطبقون ُم ّدهور وال العصور مختلف على َء العلما أّن

ِبّي         ّن ال بصحبة وظفر الُحديبية ُصلح بعد أسلم َمن أصحابه،   r كّل من ّنه أ

الذي            المالكّي أّن ذلك يوّضح وِمّما طالت، أو ِته صحب ّدة م قصرت سواء

قبل          والنصار المهاجرين على الصحبة َقْصر وهو الباطل، بالرأي ابتلي

من              ًا واحد ًا شخص إلّ الباطل الرأي هذا في ًا َلف َس له َيجد َلم الُحديبية صلح

ملحق           في ذكر وقد الحكمي، محمد الرحمن عبد وهو َسّماه، المعاصرين

سعود            بن محمد المام جامعة في العليا دراسته ُيواصل طالٌب ّنه أ قراءته

من           إفلسه المالكي إعلن ِذكر عند ذلك إلى الشارة وستأتي السلمية،

الشخص        ذلك سوى رأيه في له سلٍف .وجود

الذين          الكثيرين للّصحابة يقاُل ماذا الباطل، الرأي هذا على ًء وبنا

ِبّي   ّن ال وصِحبوا : r أسلموا لهم       أيقاُل َثه؟ حدي وَسمعوا الّرضوان بيعة بعد

لهم؟     يقال ماذا أم !تابعون،

     : مرفوعة؟   غيُر أم مرفوعٌة أهي لحاديثهم يقال !وماذا

 : سمعُت          الصحابّي فيه قال ما ًا تصريح َع المرفو أّن السنة أهل وعند

الله  يقال         r رسول الصحابّي إلى المنتهي َد السنا أّن وعندهم كذا، يقول

   : قال:         وما ٌع، مقطو له يقال دونه وَمن ّتابعي ال إلى والمنتهي موقوٌف، له

التابعي  ) فيه الله   رسول الباطل       (r قال الرأِي هذا وعلى مرسل، له يقال

المصطلح،          علم مصطلحات في ّنظر ال إعادة إلى المُر يحتاج للمالكي

هذا            إّن ًا أيض يقال ثّم الحكمي، قدوته وشذوذ شذوذه في واضٌح وذلك

سلُف            إليه لسبق ًا خير كان لو عشر الخامس القرن في َدث المح َي الرأ

عن            المختلفة العصور في حّق ُيحجب أن المعقول من وليس الّمة، هذه

وقدوته    للمالكي ّدَخر ُي و !الناس

ٍر       أمو إلى ُأشير أن ذلك بعد :بقي
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ّوُل  ال ليست:          المُر الُحديبية بعد رآه َمن صحبَة أّن ِمن ذكره ما

رؤيٌة          الصحابة رؤيَة بأّن ٌد مردو والكفار، المنافقين كصحبة ّنها وأ شرعية،

وقد            والكفار، المنافقين رؤية بخلف به، جاء بما والتصديق به اليمان مع

ّنبّي        لل قال لما ّنه أ الثامن الدليل في !   r مّر من:    أرأيت الله رسول يا رجٌل

   : فأجابه     له؟ ماذا ّتبعك وا ّدقك وص بك فآمن له: ((   )) r رآك طوبى .بقوله

ّنبّي         لل ّدق المص الّصحابّي رؤية بين الفرق في واضٌح ّتبع r وهو  الم
الدليُل            وهو ـ المقداد أثر في ًا أيض ومّر والكفار، المنافقين ورؤية له،

عنه       الله رضي ُله قو ـ عشر )) :الرابع الله!      رسوَل حضر لقد r والله
لَ             َو أ ّدقوه، يص َلم و ُيجيبوه َلم ّنم؛ جه في مناخرهم على الله ّبهم ك أقواٌم

جاء             بما ّدقون فتص ّبكم، ر إلّ تعرفون ل أخرجكم إذ وجّل عّز الله تحمدون

ّيكم  نب r به  ، بغيركم    البلء ُكفيتم .(( قد

السادس             الدليل في ـ الله رحمه ـ تيمية ابن السلم شيخ قوُل  :ومّر

ِبّي       )) ّن ال رأى َمن برؤية ّد ُيعت َلم َلم     r ولهذا ّنهم فإ والمنافقين؛ الكفار من

وأعوانه           أتباعه من ويكون به يؤمن أن ُده قص َمن ُرؤيَة .(( يروه

ِبّي           ّن ال صحب َمن صحبة بين المالكي تسوية بطلن ّتضُح ي ّدم تق r وِمّما
} والكفار،      المنافقين وصحبِة الُحديبية َن بعد ِمي ِل ْس ُم ل ا َعُل ْج َن َف َأ

ُكُموَن     ْح َت َف ْي َك ُكْم َل ا َم َن ِرِمي ْج ُم ؟}َكال !

:الثاني ص:     ( الحاشية في ذكره : ((   25ما في)   يدخل وقد قوله من

((        ( مكة ( فتح إلى الُحديبية بعد أسلم َمن الصحاب .مسّمى

ذكر:           ِمن ِلَم س لو جميٌل كلٌم ذكره الذي هذا ّوله؛  ))قد  ((أقول أ في

هؤلء،            بصحبة الجزم عدم في واضٌح الحرف بهذا ًا ّدر مَص ّياه إ ذكره لّن

        : ُد    أفس الحقيقة في وهو ـ تعريٍف أسلُم ّنه إ قال الذي التعريف لكن

الذي             الخير كلمه وكذا الُحديبية، بعد َمن صحبة بعدم الجزُم فيه ـ تعريٍف

: ) ص    الكتاب به المهاجرين)      85ـ  84ختم على الصحبة قصر في واضٌح

الُحديبية    زمن إلى .والنصار

المثنى          ، أهلها المحمود الشرعية الصحبة تعريف َد فسا يوّضح وِمّما

يخُرُج            ّنه أ الُحديبية، قبل كان َمن على ِرها َقص ب والسنة الكتاب في عليهم
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الذي            عنه الله رضي هريرة كأبي مشهورون الصحابة من كبيٌر ٌع جم بذلك

الله       رسول عن ًا حديث الصحابة أكثُر r هو  ، وخالد    الشعري موسى وكأبي

ِبّي          ّن ال إلى هاجر ِمّمن وغيرهم عنهما، الله رضي الوليد مكة   r بن فتح قبل

ِبّي      ّن ال عم وكالعباس بل الُحديبية، عباس      r وبعد بن الله عبد عّمه وابن

ِبّي        ّن ال إلى هاجر من وكّل عنهما، الله من     r رضي فهو مكة فتح قبل

ِته      ّل بأد ذلك إيضاُح ّدم تق كما .المهاجرين

الّصحبة:        الثالث من أخرجهم فقد والنصار المهاجرين ُء أبنا وأّما

: ص          ( في فقال الُحديبية، قبل والنصار المهاجرين بها خّص التي الشرعية

28  ( ل): ((          ( كما ، الطفال النصار ُء أبنا ـ النصار يعني ـ فيهم يدخل ول

: )     ((  ! ص     في ًا أيض وقال ، المهاجرين ُء أبنا المهاجرين في ):28يدخل
ُء((           أبنا ـ بإحسان والنصار المهاجرين ّتبعوا ا الذين يعني ـ ومنهم

: )    (( ! ص   في ذلك ّكد وأ ، النصار ُء وأبنا )87و 85المهاجرين .

بإحسان:          ّتبعوهم ا الذين من والنصار المهاجرين أبناء كوُن أّما أقول

ِبّي       ّن ال رأى منهم كان فَمن تفصيل، يره      r ففيه َلم ومن أصحابه، من فهو

بإحسان       للصحابة التابعين من يكون ّنه فإ .منهم

    : الله       وعبد والحسين الحسن الول القسم من أّن ًا قطع المعلوم ومن

بيته         أهل ِمن وهم عنهم، الله رضي جعفر r بن  ، َبشير    بن النعمان ومنهم

ِبّي         ّن ال وفاة عند عمُره كان الذي عنهما الله والسائب   r رضي سنين، ثمان

قال       الذي عنهما الله رضي يزيد ِبّي    )) :ابن ّن ال مع بي سبع   r ُحّج ابن وأنا

(( سنين  ، ِبّي     ّن ال عن الحاديث َرَووا ّلهم .r وك
ِبّي    ّن ال رأى َمن بها        r ولكّل ّوه ن التي الّصحبة شرُف القسم هذا r من

له   ((بقوله:  : ))طوبى له     قال ِلَمن ًا جواب ،))  ! َمن    أرأيَت الله رسول يا

     ((    : الحديث     هذا ِذكر مّر وقد ، له؟ ماذا ّتبعك وا ّدقك وص بك فآمن رآك

ًا .قريب

ع ِلهم:           الراب دخو ِم بعد جزم فقد بعده وما الفتح عام أسلم من وأّما

: ) ص      في فقال الصحاب، مسّمى ((   25في  :( يدخل   ل لكن الحاشية ـ

من            حكمهم في كان َمن ول ثقيف، ُعتقاء ول قريش، ُطلقاء فيهم
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(( !! مكة     فتح بعد والوفود .العراب

رآه:        َمن كّل أّن المعلوم من إّن من      r أقول فهو له ًا ّتبع م به ًا مؤمن

وصحب            أسلم َمن هؤلء ومن ًا، قريب ذلك على الدليل مّر وقد أصحابه،

ِبّي ّن الوداع           r ال حّجة معه شهدوا الذين وكذا بعده، وما مكة فتح .عام

ومعاوية           يزيد وابناه سفيان أبو الفتح عام أسلموا الذين أشهر ومن

ِبّي         ّن ال جعله الذي أسيد بن ّتاب وع عمرو بن بعد    r وُسهيل مكة على ًا أمير

وغيرهم         جهل أبي بن وعكرمة هشام بن والحارث .فتحها،

ُعبيدة             أبو لقيه الشام، إلى عنه الله رضي الخطاب بن عمر ذهب َلّما و

أصحاَب          عمر فاستشار بالشام، وقع الطاعون أّن وأخبروه الجناد، وأمراء

الله  :r رسول من         قريش مشيخة ثّم النصار، ثّم ّولين، ال المهاجرين

) البخاري      روى فقد الفتح، (5729مهاجرة واللفظ)  2219ومسلم)   ـ

عباس     ابن عن ـ )) :للبخاري خرج         عنه الله رضي الخطاب بن عمر أّن

   : وأصحابه،         ُعبيدة أبو الجناد ُء ُأمرا لقيه ِبَسْرغ كان إذا حتى الشام، إلى

 :   : ُع          ْد ا عمر فقال عباس ابن قال الشام، بأرض وقع قد َء الوبا أّن فأخبروه

وقع          قد َء الوبا أّن وأخبرهم فاستشارهم، فدعاهم، الّولين، المهاجرين لي

       : ترجع     أن نرى ول لمٍر، خرجنا قد بعُضهم فقال فاختلفوا، الشام، في

      : الله   رسول وأصحاُب الناس ّية بق معك بعُضهم وقال r عنه،  ، أن   نرى ول

   :     : النصار،     لي ْدع ا قال ثّم ّني، ع ارتِفعوا فقال الوباء، هذا على ِدَمهم ُتق

ِفهم،       كاختل واختلفوا المهاجرين، سبيَل فسلكوا فاستشارهم، ُتهم فدعو

         : من:     قريش مشيخة من ههنا كان َمن لي ُع ْد ا قال ثّم ّني، ع ارتِفعوا فقال

  : أن         نرى فقالوا رجلن، عليه منهم َيختلف َلم ف ُتهم فدعو الفتح، ُمهاِجرة

 : ّني           إ الناس في عمر فنادى الوباء، هذا على ِدمهم ُتق ول بالناس ترجع

عليه     ِبحوا فأْص ظهر، على : ((  (( ... ُمصبٌح فجاء   آخره وفي  الحديث،
  : عندي            إّن فقال ـ حاجته بعض في ًا ّيب متغ وكان ـ عوف بن الرحمن عبد

الله      رسول َسمعُت ًا، علم هذا فل:      r في بأرٍض به ُتم َسمع إذا يقول

الله             فحمد منه، ًا فرار تخرجوا فل بها وأنتم بأرٍض وقع وإذا عليه، تقدموا

انصرف   ثّم .(( عمُر
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كبار            ومنهم عنهم، الله رضي الصحابَة استشار عمَر أّن في واضٌح وهو

على           الدخول وعدم الرجوع على ُيه رأ واستقّر الفتح، عام أسلموا الذين

من              عنده ِبما أخبر عنه الله رضي عوف بن الرحمن عبد إّن ثّم الطاعون،

انصرف          ثّم الله وَحِمد عمر بذلك فُسّر ذلك، في .الحديث

* * *

َقْصر          هذا على بها يستدّل ًا وآثار وأحاديث آياٍت المالكي أورد وقد

الرسول  فيما        r ُصحبة وليس الُحديبية، ُصلح قبل والنصار المهاجرين على

والنصار            المهاجرين ِذكر فيها نصوٌص إّما ّنها ل دعواه؛ على يدّل ما أورده

دون            عليهم الّصحبة قصر على تدّل ل لكن ّق، ح وذلك عليهم، والثناء

ًا           تعّسف َلها َحَم ًا عموم الصحابة على الثناء فيها وأحاديث آياٌت وإّما غيرهم،

الصحابي          ذكُر فيها وآثاٌر أحاديُث وإّما فقط، والنصار المهاجرين على

الله   رسول r أصحاَب  ، من        َطب والمخا ّلم المتك إخراج على تدّل ل وهي

وجه            على ِته ّل أد من ٍر كثي ذكر عند ذلك إيضاح سيأتي كما الصحابة،

ّلته            أد بعض عن الجابَة لّن أورده؛ دليٍل كّل في ْبه ّق أتع َلم و التفصيل،

وفق             على عليه ّد الر ّتب أر َلم و يشابهها، ِمّما غيرها عن الجابة عن تغني

هو              كان ما على الجابة قبل متأّخٍر دليل عن أجيب قد بل ّلته، أد ترتيب

ّدمه .ق

* * *

     } َن   ِري ِج َها ُم ل َوا ّي ِب ّن ل ا َلى َع ه الل َتاَب ْد َق َل ة آي ب ُله استدل

عليه}   والرد ِر َصا َلن َوا :

: ص  ( في :      ((): 27ـ  25قال السنة   في تبوك َة غزو أّن مع ّوُل ال الدليُل

فيها           المسلمين جيش ُد عد وكان الطائف، حصار من العودة بعد التاسعة

ُء            الثنا يأت َلم ذلك ومع ّلة، ق فيهم والنصار المهاجرون يعتبر ًا، ألف ثلثين

: تعالى      قوله في كما عليهم، {    إلّ ِبّي  ّن ل ا َلى َع ه الل َتاَب ْد َق َل

ِد         ْع َب ِمن ِة ُعْسَر ل ا ِة َع َسا ِفي ُه ُعو َب ّت ا َن ِذي ّل ا ِر َلنَصا َوا َن ِري ِج َها ُم ل َوا
ُؤوٌف            َر ِهْم ِب ُه ّن ِإ ْم ِه ْي َل َع َب ا َت ّم ُث ْم ُه ْن ِم ٍق ِري َف ُلوُب ُق ُغ ِزي َي َد َكا ا َم

ِحيٌم} .َر
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جيش:             كّل على تاب قد ّنه أ وجّل عّز الله يخبرنا َلم لماذا  والسؤال
ِبّي ّن : (     r ال       ! النبي  على الله تاب لقد وجّل عّز الله يقل َلم لماذا تبوك؟ يوم

... العسرة       ساعة في ّتبعوه ا الذين آمنوا ! والذين (...  ؟) ِبّي  ّن ال على أو

؟ ...) !والمؤمنين

بالتوبة          والنصار المهاجرين وجّل عّز الله تخصيَص بأّن واضٌح الجواُب

بالتوبة            الجزُم يجوز ول منزلتهم، في ليسوا سواهم َمن أّن على دليٌل

.عليهم

أراد              ـ أعلم والله ـ الله وكأّن عنهم، الله سكت كما عنهم نسكُت ّنما وإ

بأّن          سواهم َمن ُيشعر أن والنصار المهاجرين على َء الثنا َقْصره ب

ٍة           جليل بأعمال إلّ الله من عليهم التوبة يستحقوا َلم والنصار المهاجرين

بهم            ّتأّسي ال من ُيكثروا أن سواهم َمن على وأّن الماضي، في ّدموها ق

أّن           والغريُب والنصار، المهاجرين على تاب كما عليهم الله يتوب حتى

تاب           الله أّن على السابقة بالية ّلون يستد الموَر َيخلطون الذين بعَض

ذلك             يقول أن يستطيع كان وجّل عّز الله أّن مع الصحابة، جميع على

المهاجرين           على يقتصر َلم ّنه ولك يومئذ، المؤمنين كّل على التوبَة ُيعّمم و

لحكمة   إلّ .(( !!والنصار

 : قوله     على الحاشية في ّلق يخلطون     ((وع الذين بعَض أّن والغريُب

الصحابة           )) جميع على تاب الله أّن على السابقة بالية ّلون يستد الموَر

 :بقوله

(( ِبّي       ّن ال رأى َمن كّل بالصحابة ثّم     r ويقصدون المسلمين، من َيه ِق َل أو

َلقاء     ّط ال على وقلوبهم هذا .(( !! يقولون
وجوه     من ذلك عن ُب :والجوا

ّول :        ال المهاجرين:   على الله توبة على مشتملٌة اليَة إّن يقال أن

ما             على دليٌل ذلك في ليس لكن تبوك، غزوة في معه الذين والنصار

الذي           وهو الُحديبية قبل والنصار المهاجرين على الّصحبة قصر من زعمه

الصحبة            شمول على ّلة الدا ّلَة الد أوردُت أن وسبق الية، أورد أجله من

وفاته          حين إلى الُحديبية بعد رآه أو صحبه َمن .r لكّل
وهاجر:            الثاني أسلم َمن على وجّل عّز الله توبة على ّلٌة دا اليَة أّن
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وأبو            الشعري موسى أبو ومنهم مكة، فتح وقبل الُحديبية بعد المدينة إلى

المالكي،           أخرجهم وقد وغيرهم، العاص بن وعمرو الوليد بن وخالد هريرة

إلى           أهلها المحمود الهجرة استمرار على ّلة الدا ّلَة الد ذكرت أن وسبق

مكة  .فتح

المهاجرين:          الثالث غير على التوبة على تنّص َلم وإن اليَة أّن

وخرجوا           الفتح بعد أسلموا الذين حرمان على دليٌل فيها فليس والنصار،

ِبّي  ّن ال ّنة           r مع الّس في ثبت قد بل ورحمته، الله فضل من تبوك إلى

ًا           تبع العذر، بسبب تبوك إلى يخرج َلم ِلَمن الجر حصول الصحيحة

صحيحه       ( في البخاري روى فقد إليها، رضي)   4423للخارجين أنس عن

عنه  الله   )) :الله رسول : r أّن فقال        المدينة من َنا َد َف تبوك غزوة من رجع

: قالوا             معكم، كانوا إلّ ًا وادي قطعتم ول ًا مسير ُتم ِسْر ما ًا أقوام بالمدينة إّن

    :    ! ُعذر   ال َبَسهم َح بالمدينة، وهم قال بالمدينة؟ وهم الله رسول .(( يا
) صحيحه     في مسلم عنه)      1911وروى الله رضي جابر عن بإسناده

)) :قال ِبّي    ّن ال مع ّنا :      r ك ُتم   ِسر ما لرجالً بالمدينة إّن فقال غزاة، في

المرض         حبسهم معكم، كانوا إلّ ًا وادي ُتم قطع ول ًا .(( مسير
 : زيادة     وفيه إليه، آخر ٍد الجر     ((وبإسنا في َشَركوكم فلماذا ))إلّ ،

          ! عليهم  به الله تفّضل بما الفضِل أهل على البخل ولماذا الواسع؟ تحجر

الهجرة،            فاتتهم وقد وغيرهم، َلقاء ّط ال من تبوك غزوة في معه كانوا ِمّمن

  ! قال        فقد الستنفار؟ عند ّنفيُر وال ّية والن ُد الجها ُفتهم َي َلم )) :r لكن ل 

فانفروا         ُتنفرتم اس وإذا ّية، ون ٌد جها ولكن الفتح، بعد (( هجرة أخرجه 

للبخاري      ( واللفظ صحيحيهما، في ومسلم )2825البخاري .

اسَم             حّصلوا ّنما إ العزيز كتابه في عليهم الله أثنى الذين النصاَر إّن ثّم

الرسول     نصروا ِنهم لكو َفها ووْص ّنصرة r ال  ، وْصَف    المهاجرون حّصل وقد

ِبّي            ّن ال نصر وقد والنصار المهاجرين من يكن َلم وَمن الهجرة، مع ّنصرِة ال

r             وله الجملة، في الوصف هذا من نصيٌب له الله سبيل في معه وجاهد

الله             ّوه ن وقد ّنصرة، ال من منه حصل ما على الله من الجزيل الثواب

الله        رسول مع وجاهد آمن َمن وثواب ـ      r بفضل تبوك ومنها ـ غزواته في
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} ِهْم      بقوله:  ِل َوا ْم َأ ِب ا ُدو َه َجا َعُه َم ا ُنو َم آ َن ِذي ّل َوا ُل الّرُسو ِكِن َل

الله         ّد َع َأ َن ِلُحو ْف ُم ل ا ُهُم َك ِئ َل ُأو َو ُت َرا ْي َخ ل ا ُهُم َل َك ِئ َل ُأو َو ْم ِه ُفِس ن َأ َو
ْوُز          َف ل ا ِلَك َذ َها ِفي َن ِدي ِل ا َخ ُر َها ْن َل ا َها ِت ْح َت ِمن ِري َتْج ٍت ّنا َج ُهْم َل

ُم ِظي َع ل : {ا قوله}           في المؤمنين من ّتبعه ا َمن وكافي كافيه ّنه أ وأخبر َيا،

َن        ِني ْؤِم ُم ل ا َن ِم َعَك َب ّت ا ِن َوَم ه الل ُبَك َحْس ّي ِب ّن ل ا َها ّي }َأ .

* * *

   }  : َن  ِري ِج َها ُم ل ا َن ِم ُلوَن ّو َل ا ُقوَن ِب ّسا ل َوا آية ب ُله استدل

عليه}   والرد ، ِر َلنَصا َوا :

: ) ص   في :((): 29ـ  27قال     : وجّل   عّز الله قول الثاني الدليل

ُهْم{       ُعو َب ّت ا َن ِذي ّل َوا ِر َلنَصا َوا َن ِري ِج َها ُم ل ا َن ِم ُلوَن ّو َل ا ُقوَن ِب ّسا َوال
ِري          ْج َت ٍت ّنا َج ُهْم َل ّد َع َأ َو ُه ْن َع َوَرُضوا ُهْم ْن َع الله َرِضَي ٍن ِإْحَسا ِب

{ ِظيُم        َع ل ا ْوُز َف ل ا َك ِل َذ ًدا َب َأ َها ِفي َن ِدي ِل ا َخ ُر َها ْن َل ا َها َت ْح َت .

ِبّي            ّن ال عهد في ّلها ك كانت طوائف بثلث وجّل عّز الله أخبر :r فهنا
       : المتأّخرين  ُيخرج ٌد ْي ق وهذا المهاجرين، من السابقون الولى الطائفة

أبناء            فيهم يدخل ول عنه، الله رضي الوليد بن كخالد المهاجرين من

أسلموا            ولو حتى المدينة، في يبقوا َلم إن الوفود رجال ول المهاجرين

الُحديبية  .قبل

( )        : الطفال  النصار أبناء فيهم يدخل ول النصار، هم الثانية والطائفُة

المهاجرين       ُء أبنا المهاجرين في يدخل ل .كما

      : الُحديبية  بعد كالمهاجرين بإحسان، ّتبعوهم ا الذين الثالثة الطائفة

ومنهم           ّدة، الّر ّيام أ السلم على ثبت ِمّمن العرب وفود من والمهاجرين

إسلمه           حسن َمن هؤلء في يدخل وقد النصار، وأبناء المهاجرين ُء أبنا

هؤلء       وغير ثقيف ُعتقاء و قريش ُطلقاء .من

 ( ) لّن        ؛ الحسان فيهم الله يشترط َلم والنصار فالمهاجرون إذن

من           هما الّضعف ّيام أ في َد والجها َق النفا تقتضيان ّلتين ال َة ّنصر وال َة الهجر

 ...)  : من         يقل َلم ف الحسان، لقيد هذا يحتاج ول العمال، أفضل

      ( التي    بالهجرة قام إن الّرجَل لّن ؛ بإحسان والنصار بإحسان المهاجرين
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التي           ّنصرة ال أّن كما الحسان، غاية هي والولد الوطان ترك تقتضي

في           السلم حماية مهّمة ِلهم تحّم مع العرب، قبائل النصار على أجلبت

منه          ّذروة ال في ّنها ل الحسان؛ لقيد تحتاج ل الولى .أيامه

ِبّي         ّن ال إلى ُة الهجر فأصبحت والمسلمين السلم قّوة بعد تعود r أما

ِبّي            ّن ال على تعود ذلك قبل كانت أن بعد بالمصلحة المهاجر نفس r على
اللتحاق          فأصبح مكة فتح بعد أّما ًا، أيض المهاجر وعلى بالمصلحة

القتل        وأمن المال لكثرة والسلمة الغنيمة يعني .بالمسلمين

المهاجرين           على َء الثنا وجّل عّز الله َقَصَر لماذا نعرف ّله ك ولهذا

المهاجرون         وهم منهم، بالسابقين المهاجرين قيد ثّم فقط، والنصار

الشرعية  .(( !!الهجرة

يلي     بما ذلك على ُيجاب :و

وهو:            الول أجله، من الية َدت ِر ُأو ما على دليٌل ِة الي في ليس ّنه أ

في           جاء ّنه إ ثّم الُحديبية، قبل والنصار المهاجرين على الّصحبة قصر

قبل      ((  ))  { من حرف زيادة المالكي عند الية ُر  سياق َها ْن َل ا َها َت ْح ،}َت
حرف             (( فيه يأت َلم الذي القرآن في الوحيد الموضع هو وهذا خطأ، وهو

قبل ))  { }من ُر  َها ْن َل ا َها َت ْح َت .

أّن:          الثاني على يدّل وهو بالسابقين، المهاجرين وْصف الية في جاء

تفسيره           في كثير ابُن ذكر وقد متأّخرون، وفيهم سابقون فيهم المهاجرين

المهاجرين           من الّولين بالّسابقين المراد في قولين الية هذه تفسير عند

:         : والثاني  الُحديبية، عام الّرضوان بيعة أدركوا الذين ّنهم أ أحدهما والنصار،

الله        رسول مع القبلتين إلى ّلوا ص الذين ّنهم r أ  ، إلى    ِة القبل تحويل وقدكان

ًا      شهر عشر بستة الهجرة بعد .الكعبة

الُحديبية          بعد هاجر َمن المتأّخرون المهاجرون يكون الول القول وعلى

وقد             وغيره، عنه الله رضي الوليد بن خالد هؤلء وِمن مكة، فتح وقبل

ذات          الهجرة وكذلك والثناء، المدح ذات الصحبة من المالكي أخرجهم

والثناء  .المدح

والنصار:        الثالث المهاجرين من الولين السابقين ّتبعوا ا الذين أّن
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    :   : صحبوا    الذين وهم صحابة، الول القسم قسمين إلى ينقسمون بإحسان

.ورأوه r الرسول

ِبّي:     ّن ال َيصحبوا َلم الذين أو       r والثاني زمنهم في كان ِمّمن يَروه، َلم و

.بعدهم

الية        في به الموعود العظيُم الجُر للجميع .ويحصُل

ع من:           الراب مكة فتح وقبل الُحديبية بعد المهاجرين عن ذكره ما أّن

ذلك           )) أّن قبل كانت أن بعد بالمصلحة، المهاجر نفس على تعود الهجرة

ِبّي   ّن ال على ًا    r تعود أيض المهاجر وعلى (( بالمصلحة فإّن    صحيح؛ غير

ِبّي        ّن ال على منهم جاهد َمن بجهاد تعود أوضح   r المصلحة ومن والمسلمين،

الحسن             البلء من عنه الله رضي الوليد بن لخالد حصل ما لذلك المثلة

بعد            فيها نفَسه أّمر التي ْؤتة ُم غزوة ومنها شهدها، التي الغزوات في

الرسول      َنهم ّي َع الذين الثلثة المراء r استشهاد  ، الفتح    من حصل وما

) صحيحه         في البخاري روى فقد إمارته، في بإسناده) 4262للمسلمين

عنه     الله رضي أنس )) :عن ِبّي   ّن ال رواحة     r أّن وابَن ًا وجعفر ًا زيد َنعى

       : جعفٌر      أخذ ثّم ُأصيب، ف ٌد زي الرايَة أخذ فقال خبُرهم، َيهم يأت أن قبل للناس

الرايَة             أخذ حتى ـ تذرفان وعيناه ـ ُأصيب ف رواحة ابُن أخذ ثّم ُأصيب، ف

عليهم        الله فتح حتى الله سيوف من .(( سيٌف
الله           لرسول الّصحبة بشرف يظفر َلم الله سيوف من السيف r وهذا

المهاجرين          على الّصحبة فيه َقَصر الذي الباطل المالكي رأي على

الُحديبية   قبل .والنصار

سفيان           وأبي المطلب عبد بن العباس ثبوت ًا أيض المثلة أوَضح ومن

الله             رسول مع ـ ّطلقاء ال من وهو ـ المطلب عبد بن الحارث حينما r بن

مسلم       ( صحيح ففي ُحنين، يوَم الناُس العباس)   1775انهزم حديث من

قال    عنه الله )) :رضي الله     رسول مع أنا    r شهدُت فلزمُت حنين، يوم

الله         رسوَل المطلب عبد بن الحارث بن سفيان ِرقه،  r وأبو نفا َلم ف

الله  الجذامي،          r ورسول ُنفاثة بن فروة له أهداها بيضاء، له بغلٍة على

رسوُل         َطِفق ف ُمدبرين، المسلمون ّلى و ّفار والك المسلمون التقى فلّما
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:      r الله رسول      ِة بغل بلجام ٌذ آخ وأنا عباس قال ّفار، الك َبل ِق َته َل ْغ ب ُيركُض

الله           r الله رسول بِركاب ٌذ آخ سفيان وأبو ُتسِرع، ل أن َة إراد ّفها أك

r ... )) الحديث.

الله           رسول مع َتا َب َث اللذان عّمه وابُن عّمه الجليلن الصحابيان r وهذان
على            الغزوة هذه في إسلمهما مصلحُة عادت وقد ُحنين يوم ِفّرا ي َلم و

r الرسول  ، الُحديبية،         بعد إسلمهما لّن الصحابة؛ من المالكي يعتبرهما ل

الُحديبية        قبل والنصار المهاجرين على الّصحبة يقُصر .وهو

: ((       الخامس بالمسلمين:   اللتحاق فأصبح مكة فتح بعد أّما َله قو أّن

   (( لّن        صحيح؛ غيُر القتل وأمن المال لكثرة والسلمة؛ الغنيمة يعني

ُيقتل            قد ّنه فإ ّققًة؛ ُمح القتل من ُته سلم ليست الله سبيل في َد المجاه

َلم  يس .وقد

في:          السادس يدخلون ل المهاجرين َء أبنا أّن من ذكره ما أّما

الّصحبة           قَصر وقد النصار، في يدخلون ل النصار َء أبنا وأّن المهاجرين،

ليسوا         والنصار المهاجرين أبناء أّن فُمقتضاه والنصار، المهاجرين على

ِبّي         ّن ال رأى َمن أّن ذكرُت أن وسبق الصحابة، المهاجرين   r من أبناء من

منهم         يَره َلم َمن بخلف الصحابة، من فهو .والنصار

* * *

عليه      والرد الحشر سورة بآيات ُله :استدل

: ص  ( في :    ((): 31ـ  30وقال الّسابق،   للدليل مفّسٌر وهو الثالث الدليل

}  : وجّل     عّز الله قول ِمن    وهو ِرُجوا ْخ ُأ َن ِذي ّل ا َن ِري ِج َها ُم ل ا ِء ا َقَر ُف ْل ِل

َينُصُروَن        َو ا ًن َوا ِرْض َو ه الل َن ِم َفْضلً ُغوَن َت ْب َي ْم ِه ِل َوا ْم َأ َو ِهْم ِر ا َي ِد

َر        ّدا ل ا ُؤوا ّو َب َت َن ِذي ّل َوا ُقوَن ِد الّصا ُهُم َك ِئ َل ُأو ُه َل َوَرُسو ه الل

ِفي          ُدوَن ِج َي َولَ ِهْم ْي َل ِإ َر َج َها ْن َم ّبوَن ِح ُي ِهْم ِل ْب َق ِمن َن َما ـ ِلي َوا
ِهْم          ِب َن َكا ْو َل َو ْم ِه ُفِس ن َأ َلى َع ُروَن ِث ْؤ ُي َو ا ُتو ُأو ا ّم ِم ًة َحاَج ِهْم ِر ُدو ُص

َن         ِذي ّل َوا ِلُحوَن ْف ُم ل ا ُهُم َك ِئ َل ُأو َف ِه ْفِس َن ُشّح َق ُيو َوَمن ٌة َخَصاَص

ا          َن ُقو َب َس َن ِذي ّل ا ا َن ِن َوا ِلْخ َو ا َن َل ْر ِف ْغ ا ا َن ّب َر ُلوَن ُقو َي ِهْم ِد ْع َب ِمن ُؤوا ا َج

ُؤوٌف           َر َك ّن ِإ ا َن ّب َر ا ُنو َم آ َن ِذي ّل ِل ِغلّ ا َن ِب ُلو ُق ِفي َعْل ْج َت َولَ ِن ا َم ـ ِلي ا ِب
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ٌم ِحي }َر .

المهاجرين:            على َء الثنا وجّل عّز الله َقَصر الية هذه في ًا أيض أقول

فيَمن         َتَرط المش الحسان في فّصل ثّم بعلماتهم، وأخبرنا والنصار،

للسابقين            الدعاء الكبرى علماته من ـ العمال لصالح إضافة ـ ّنه بأ بعدهم

سّب         أو ُبغض ب لهم التعّرض وعدم والنصار، المهاجرين .من

{ ِن   َما ـ ِلي ا ِب ا َن ُقو َب َس َن ِذي ّل {وا المهاجرين      إلّ منهم المقصود ليس

البغوي           ويقول واضحة، دللة السابقة اليات عليه تدّل كما فقط، والنصار

}  : تعالى    قوله تفسير }في ِهْم    ِد ْع َب ِمن ُؤوا ا َج َن ِذي ّل التابعين،  َوا يعني

 . اهـ         القيامة يوم إلى والنصار المهاجرين بعد يجيئون الذين .وهم

ُيسمون:           والنصار المهاجرين بعد َمن بأّن البغوي من إقراٌر فهذا أقول

           ( ًا( مرور العاص، بن وعمرو الوليد بن خالد ِمن الناَس أّن ِني يع ، التابعين

المهاجرين          بحّب مأمورون العصر هذا في بنا ًء وانتها والوليد، بمعاوية

لهم          بالدعاء ومأمورون استوى، حتى السلم عليهم قام الذين والنصار،

بل            ّدين، ال هذا قيام في ِله ورسو الله بعد السبُب ّنهم ل لهم؛ والستغفار

من            بعدهم وَمن ًء، ابتدا مأمورون مكة فتح إلى الُحديبية بعد أسلم َمن

الولى  .(( باب
 : قوله     عند الحاشية في ّلق المهاجرين    ((وع من للسابقين الدعاء

سّب        أو ُبغض ب لهم التعّرض وعدم : ))والنصار، َلم   ((بقوله  الحسان وهذا

والذين            أرطاة أبي بن ُبسر و ُعقبة بن والوليد كمعاوية َلقاء ّط ال بعُض يفعله

مع         كانوا الذين ّيين والّرضوان ّيين والبدر وعّمار كعلّي السابقين حاربوا

ّيئة،           الس السنة هذه وَسّن المنابر، على ّيا عل ّبهم س إلى بالضافة علي،

خالف            من ّوُل أ وهم َلقاء، ّط ال أولئك هم الصحابة في طعنوا فالذين إذن

(( !! باليمان      سبقونا للذين بالستغفار َلهي ال .المر

 : قوله      على ًا أيض الحاشية في ّلق ِن{  (( وع َما ـ ِلي ا ِب ا َن ُقو َب َس َن ِذي ّل }وا
اليات           عليه تدّل كما فقط، والنصار المهاجرين إلّ منهم المقصود ليس

      ))  :  (( ّلون    يستد للذين ُحّجة فل هذا وعلى بقوله واضحة دللة السابقة

الظالمين          ِذكر و التاريخ دراسة عن السكوت وجوب على اليات بهذه
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من          والتأّسي ُقدوة ال موطَن الناُس يعرَف حتى ِلهم؛ بعد والعادلين بظلِمهم

.السلف!! ))

يلي     بما استدلله عن ُيجاب :و

على:          الول مشتملٌة وهي الفيء، مصارف بيان في الثلث اليات أّن

من            المالكي أراده ما على فيها دليل ول والنصار، المهاجرين على الثناء

الُحديبية        ُصلح قبل والنصار المهاجرين على الّصحبة َقْصر .

والنصارمن:         الثاني المهاجرين بعد يجيئون الذين في الثالثة اليَة أّن

وجّل            عّز الله وسائلين باليمان، لسبقهم لهم داعين بعده، وما مكة فتح

بعد            أسلم من خروُج فيها وليس آمنوا، للذين الغّل من قلوبهم سلمَة

من             ونحوهما العاص بن وعمرو الوليد بن كخالد ، مكة فتح وقبل الُحديبية

المالكي      زعم كما والهجرة، الّصحبة .وْصف

كعلّي:          الثالث السابقين المهاجرين بعض بين خلف من جرى ما أّن

ل              بعده أو قبله أو الفتح عام أسلموا َمن بعض وبين عنه الله رضي

والثناء            الجميع ّبة َمح الواجب بل منهم، ٍد أح ِمن بعدهم َمن َنيل يقتضي

وما          بالُحسنى، ًا جميع ُوعدوا وقد منازلهم، وإنزالهم لهم والدعاء عليهم

كتابه               في بذلك أخبر كما ُعه ينز الله فإّن بقي إن غّل من قلوبهم في كان

} : والِحجر      العراف سورتي في بقوله ِهْم   العزيز ِر ُدو ُص ِفي ا َم ا َن ْع َز َن َو
ّل  ِغ ْن : ((    ِم في}       كانت التي والفتُن الطحاوية شارح قاله ما أحسن وما ،

أيدينا،               عنها الله صان قد ـ عنه الله رضي ّيا عل المؤمنين أميَر ِني يع ـ ّيامه أ

وكرِمه       )) ّنه ِبَم َنتنا ألِس َيصون أن الله .فنسأُل

} : تعالى      قوله تفسير عند الشوكاني ِهْم   قال ِد ْع َب ِمن ُؤوا َجا َن ِذي ّل َوا
َولَ         ِن ا َم ـ ِلي ا ِب ا َن ُقو َب َس َن ِذي ّل ا ا َن ِن َوا ِلْخ َو ا َن َل ْر ِف ْغ ا ا َن ّب َر ُلوَن ُقو َي

ٌم          َرِحي ُؤوٌف َر َك ّن ِإ ا َن ّب َر ا ُنو َم آ َن ِذي ّل ِل ِغلّ ا َن ِب ُلو ُق ِفي َعْل ْج قال} َت

ّنهم            بأ والنصار المهاجرين بعد أي بعدهم من جاؤوا الذين فّسر أن بعد

    ))  : بعد       سبحانه الله أمرهم قال الدين، يوم إلى بإحساٍن لهم التابعون

من           ينزع أن سبحانه الله من يطلبوا أن والنصار للمهاجرين الستغفار

دخولً           الصحابُة ذلك في فيدخل الطلق، على آمنوا للذين ِغّل ال قلوبهم
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يستغفر          َلم فَمن فيهم، السياق ولكون المؤمنين، أشرَف لكونهم ّيا؛ ّول أ

به             الله أمره ما خالف فقد لهم الله رضوان ويطلب العموم على للصحابة

الشيطان              من ٌغ َنْز أصابه فقد لهم ِغلّ ِبه قل في َد َوَج فإن ِة، الي هذه في

صلى             ّيه نب أّمة وِخيرة أوليائه بعداوة الله عصيان من وافٌر نصيٌب به وحّل

إن               ّنم جه نار على به ُد ِف َي الخذلن من باٌب له وانفتح وسلم، وآله عليه الله

عن            ينزع بأن به والستغاثة سبحانه، الله إلى ّلجوء بال نفَسه يتداَرك َلم

ما             جاوز فإن الّمة، هذه وأشرِف القرون ِر ِلَخي ِغّل ال ِمن َقه َطَر ما قلبه

في             ووقع بزمام، للشيطان انقاد فقد منهم أحد َشتم إلى ِغّل ال من َيجده

ّلم            ِبُمع ُتلي اب َمن به ُيصاب ّنما إ ُعضال ال ُء ّدا ال وهذا ِطه، وَسخ الله غضب

الشيطاُن            بهم تلعب الذين الّمة خير أعداء من صاحٍب أو الرافضة من

الموضوعة،        والخرافات المفتراة والقاصيص المختلفة الكاذيب لهم ّين وز

خلفه،              ِمن ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي الله كتاب عن وصَرَفهم

بروايات            إلينا المنقولة وسلم وآله عليه الله ّلى ص الله رسول ّنة ُس وعن

ُهدى،          بال الّضللَة فاشتروا العصور، من عصٍر كّل في الكابر الئمة

الرجيم         الشيطان زال وما الوافر، بالّربح العظيم الخسران واستبدلوا

كتاب             َء أعدا صاروا حتى رتبة إلى ُرتبة ومن منزلة، إلى منزلة من ُلهم ينق

وأهملوا          المؤمنين، وسائر عباده ِلحي وصا أّمته وخير رسوله ّنة وُس الله

السلم         كيد في وَسعوا ّدين، ال شعائر وهجروا الله،  فرائض
ورائهم            من والله َدر، وَم ٍر َحَج بكّل َله وأه ّديَن ال وَرموا الّسعي، كّل وأهله

اهـ )).  .ُمحيط

ع دراسَة:           الراب بأّن عنه ُيجاب ف التاريخ، دراسة حول إليه أشار ما أّما

حالتان   لها :التاريخ

أصحاب:          جميع حّق في واللسنة القلوب سلمة مع دراسة الولى

الله  r رسول  ، يصّح،           َلم ِمّما عنهم أخبار من صّح ما َتمييز على تعتمد

بهم            ُيحّسن و المحامل، أحسن على ُيحَمُل ف صّح وما يصّح، َلم ما ّطرح ُي ف

محمودة        الدراسة فهذه لهم، ُيستغفُر و لهم ُيدعى و .الظّن،

جميع:          ّق ح في واللسنة القلوب سلمة من خالية دراسٌة والثانية
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ُد            إفسا عنها ُتج وين بعٍض، في ِء والجفا بعٍض في ّو الغل على ِني تنب الصحابة،

على         ُد وتعتم ُبهات، الش بأمراض القلوب ُء وَمل الصدور وإيغاُر النفوس

ِزمام،                أو خطام له يكن َلم ِمّما التاريخ في جاء ما كّل من خبث ما إظهار

هذا           من المالكي ودراسة وحرام، مذموم للتاريخ الدراسة من النوع فهذا

من           نقلته ما على ّطلع بال ذلك حقيقة معرفُة ويمكن المذموم، ّنوع ال

فقد            بالخلفة، بكر أبي ّية َأحق في تشكيكه َيما س ول عليه، ورددُت كلمه

له                 َتّم َل ـ السقيفة في أي ـ ًا موجود كان لو عنه الله رضي ّيا عل أّن فيه جاء

      ((  )) فيه     جاء ًا وأيض الشيطان، عمل تفتح لو و بالغيب، رجٌم وذلك المُر،

ُتضعف             ّنها بأ عنه الله رضي بكر أبي بيعة بها َتّمت التي الطريقة وْصف

الخلفاء          وخلفُة والغلبة، بالقهر تكون ما َبه أش ُلها َتجع و البيعة، ّية شرع

على           عنهم الله رضي وعلي وعثمان وعمر بكر أبي الربعة الراشدين

الترتيب           هذا على خلفتهم فوقوع ًا، وشرع ًا َدر َق الله أراده ِمّما ترتيبهم

يقع،              َلم ف غيَره ْأ يش َلم و فوقع، َءه شا قد الله وأّن ذلك، تقديره على داّل

في                جاء ما ًا شرع ًا مراد لكونه ويدّل يكن، َلم يشأ َلم وما كان الله شاء ما

قوله         من عنه الله رضي سارية بن العرباض ... )) :r حديث َمن   ّنه فإ

الراشدين          الخلفاء ّنة وُس ِتي ّن بُس فعليكم ًا، كثير ًا اختلف فسيرى منكم ِعش َي

بعدي  : (( من الترمذي         وقال ماجه، وابن والترمذي داود أبو رواه الحديث،

الله((    ))         رسول مولى سفينة حديُث ًا أيض له ويدّل ، صحيح حسن حديث

r  ، الله:    رسول قال )) :r قال الله        ُيؤتي ثّم سنة، ثلثون النبوة خلفُة

يشاء     َمن َكه ْل ُم أو ْلَك داود   ( (( الُم أبو تصحيَحه)   4646رواه ونقل وغيُره،

الصحيحة     ( السلسلة في اللباني العلماء)    460الشيخ من تسعة عن .

عنه             الله رضي بكر أبي بيعة بها َتّمت التي الطريقَة بأّن الزعم أّما

كلٌم           فهو والغلبة، بالقهر تكون ما أشبَه وتجعلها البيعة، ّية شرع ُتضعُف

ّد             الّر وسيأتي آخر، ٍد وا في َلها وأه والّسنَة ٍد، وا في ّنه بأ قائله على ُينادي

بالخلفة         بكر أبي ّقية أح في تشكيكه ِذكر عند .عليه

كتب          في المالكي من المزعومة القراءة فهذه لقطة، ساقطٍة ولكّل

وقد           عربية، دولة في التاريخية للدراسات مركٌز ونشرها ّقفها تل قد العقائد

35



المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

فإّن            والعدوان، الثم على التعاون من وهو منه، صورة على ًا أخير ّطلعُت ا

لقوله             لنفعه؛ ّد ح ل ّق الح نشَر أّن كما لضَرِره، ّد ح ل الباطل َمن )) :r نشَر

من               ذلك ينقص ل ِبعه، ت َمن أجور مثل الجر من له كان ُهدى إلى دعا

َعه              ِب ت َمن آثام مثل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا وَمن ًا، شيئ أجورهم

ًا      شيئ آثامهم من ذلك ينقص حديث      (( ل من صحيحه في مسلم أخرجه

عنه     ( الله رضي هريرة )2674أبي .

* * *

عليه      والرد الحديد سورة بآية :استدلله

: ص  ( في : {((): 32ـ  31وقال   : تعالى   قوله الرابع لّ  الدليل َأ ُكْم َل ا َوَم
لَ         ِض َلْر َوا ِت َوا الّسَم ُث َرا ي ِم ِه ل َول ه الل ِل ِبي َس ِفي ُقوا ِف ن ُت

َظُم          ْع َأ َك ِئ َل ُأو َل َت َقا َو ِح ْت َف ل ا ِل ْب َق ِمن َق َف ن َأ ْن َم ُكم ن ِم ِوي َت ْس َي

َنى           الُحْس الله َد َع َو ُكلّ َو ُلوا َت َقا َو ُد ْع َب ِمن ُقوا َف ن َأ َن ِذي ّل ا َن ِم ًة َج َدَر

ٌر    ِبي َخ ُلوَن ْعَم َت ا َم ِب ه }َوالل .

الصحابة:            كّل أّن على الية بهذه يستدّل الناس بعَض أّن الغريب أقول

ُده           ووع بالجنة، والمتأخرين منهم ّدمين المتق وعد قد الله لّن ّنة؛ الج في

ُيخلفه   لن ّق !ح

والنصار:         { المهاجرين تشمل الية هذه تكون أن إّما َق أقول َف ن َأ ْن َم

َل    َت َقا َو ِح ْت َف ل ا ِل ْب َق مكة}        ِمن فتح إلى بعدهم جاء من على وتفضلهم ،

ينفق             َلم و ِتل ُيقا َلم ِمّمن غيَرهم ول ُعتقاء ال ول َء َلقا ّط ال تشمل ول فقط،

فل             هذا وعلى مكة، فتح قبل نزلت الحديد َة سور لّن الفترة؛ هذه في

والقتال       بالنفاق ٌة ّيد مق هي ثّم الثناء، .يشملهم

على          الثناء فكذلك يشملنا، ل والنصار المهاجرين على الثناء مثلما

أو              الفتح في أسلم َمن يشمل ل مكة فتح إلى الُحديبية بعد من المسلمين

هناك              لكن الولى، باب من ولنا لهؤلء شاملًة اليُة تكون أن وإّما ذلك، بعد

ّنة            بالج وعد الله أّن بمعنى السابقة، الية في سبق الذي الحسان شرط

الحسان         بغير ّتبعون الم أّما بإحسان، ّتبعوهم ا والذين والنصار المهاجرين

هذا    فيهم ُيقال .فل
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الرؤية           في الكبير الخلل لنا ّبب س الذي هو المور بين والخلط

المور            وضع من ّد ب فل السابقين، مع َلقاء ّط ال بها خلطنا التي التعميمية

الصحيحة   مواِضعها .(( في
يلي     بما ذلك عن ُيجاب :و

ابن:           الول ذكرهما قولين، الية هذه في بالفتح المراد في للعلماء أّن

والشوكاني  :كثير

الجمهور:       قول وهو مكة، فتح ّنه أ .أحدهما

الُحديبية:    صلح ّنه أ .والثاني

ِمّمن          والنفاق القتال تفضيل على تدّل فاليُة الجمهور قول وعلى

وهو            فتحها، بعد كانوا ِمّمن والنفاق القتال على مكة، فتح قبل كانوا

إلى            أهلها المحمود الهجرة استمرار من الحاديث به جاءت ما مع ّتفق م

المحمود           والهجرة الّصحبة قْصر في المالكي قوَل ّد ير وهو مكة، فتح

الُحديبية       ُصلح قبل كانوا َمن على .أهلها

ُع           َيمن دليل هناك فليس الُحديبية صلح بالفتح َد المرا بأّن القول وعلى

الله      رسول أصحاب ّية بق دخول بعد     r من ُتهم وُصحب إسلُمهم كان ِمّمن

وفاته    حين إلى مع        r الُحديبية الية، عليه ّلت د الذي الكريم الوعد في

والمتأخرين      منهم ّدمين المتق بين بالتفاوت .القطع

بالُحسنى:          الصحابة لجميع الوعد المالكي لستغراب وجه ل ّنه أ الثاني

} فّسر     وِمّمن ّنة، الج َنىوهي القرطبّي}    الُحْس ّنة بالج الية في

في          وقدجاء تفاسيرهم، في سعدي بن الرحمن عبد والشيخ والشوكاني

} تفسير   ّنة َنىالّس لُحْس {ا  : تعالى}    قوله َنى  في الُحْس ُنوا َس ْح َأ َن ِذي ّل ِل

ٌة َد ا َي ِز المام}           َو عند عنه الله رضي ُصهيب حديث من وذلك ّنة، الج ّنها بأ

)298ـ  297مسلم ( .

شيء؟          كّل وسعت ُته ورحم ٌع واس الله وفضُل الستغراب، هذا !فلماذا

رسوله      أصحاُب ِته ورحم ِته ّن بج الناِس ُد َع هذه    r وأْس خير هم الذين

ِلُصحبته،           الله اختارهم الذين للناس، ُأخرجت أّمة خير هي التي الّمة،

َعهم           أسما ّتع وم طلعته، إلى بالنظر الدنيا الحياة هذه في أبصاَرهم ّتع وم
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منه    ّنة والّس القرآن الواسطة      r بسماع وهم بعدهم، الناس إلى ونقلهما

الرسول  غيرهم  r بين .وبين

* * *

عليه      والرد النفال سورة بآية :استدلله

: ص  ( في : {((): 34ـ  33وقال   : تعالى   قوله الخامس َن الدليل ِذي ّل ا ّن ِإ
الله        ِل ِبي َس ِفي ِهْم ُفِس ن َأ َو ْم ِه ِل َوا ْم َأ ِب ا ُدو َه ا َوَج َهاَجُروا َو ُنوا َم آ

ُنوا         َم آ َن ِذي ّل َوا ْعٍض َب ُء ا َي ِل ْو َأ ْم ُه ْعُض َب َك ِئ َل ُأو َنَصُروا َو ا ْو َو آ َن ِذي ّل َوا
ِن           ِإ َو ِجُروا َها ُي ّتى َح ٍء َشْي ِمن ِهم ِت َي َولَ ِمن ُكم َل ا َم ِجُروا َها ُي ْم َل َو

ُكْم         َن ْي َب ٍم ْو َق َلى َع ِإلّ ُر ْص ّن ل ا ُكُم ْي َل َع َف ِن ّدي ل ا ِفي ُكْم و َتنَصُر ْس ا

ٌر      َبِصي ُلوَن ْعَم َت ا َم ِب ه َوالل ٌق ا َث ي ِم ُهم َن ْي َب }َو .

النفال:      ( سورة من الية هذه عظيمة)   72أقول فوائد فيها :

ُيفّسُره:          ما وهذا فقط، النصار مع المهاجرين ولية إثبات الولى

الله     رسول عن الشريف ) :r الحديث بعضهم    أولياء والنصار المهاجرون

إلى           بعض أولياء بعُضهم ثقيف من ُعتقاء وال قريش من َلقاء ّط وال لبعض،

القيامة  (يوم  ، الذين        والنصار المهاجرين من ّطلقاء لل إخراج فيه والحديث

ِبّي   ّن ال أصحاب (   r هم  : ّيز،     ح وأصحابي أنا الخر حديٍث في كما فقط،

  ( ِبّي  ّن ال قالها ، ّيز ح )    r والناس الحديث   ( هذا في أصحابي وكلمة الفتح، يوم

بها          َد المرا بأّن ّيدها وق ّدم المتق الحديُث فّسرها مطلقٌة كلمة الخير

        ( في(  َده تج لن ّنك فإ والترابط؛ التوافق لهذا فتأّمل ، والنصار المهاجرون

المكان   هذا !غير

        : من  ّقون يستح ل ُيهاجروا َلم و أسلموا الذين أّن الثانية الفائدة

ِبّي    ّن ال عهد في كان       r المسلمين فإذا والولء، َة ّنصر ال ِني تع التي الوليَة

ُيهاجروا،           حتى الولء ول َة ّنصر ال ّقون يستح ل مكة فتح قبل المسلمون

ِبّي        ّن ال قال حتى َلقاء ّط ال من انتظر ِبَمن ) :r فكيف الفتح،    بعد هجرة ل

ّية   ون جهاد .(ولكن

عن           فضلً والولية، ّنصرة ال ّق يستح ل من فضَل ُيدركوا َلم فهؤلء
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والنصار      المهاجرين من السابقين لفضل .إدراكهم

ّفار:            الك على ُينَصروا أن يجوز ل ُيهاِجروا َلم الذين المسلمين أّن الثالثة

ّين          يب الحكم وهذا والنصار، المهاجرين مع ميثاق معهم الذين المعاهدين

َلم             ِبَمن فكيف دياره، في ًا مؤمن بقي وَمن هاجر َمن بين الواسع َق الفر

الدنيا            في رغبة وأسلم مكة، من الشرعية الهجرِة إلغاء عند إلّ يؤمن

بعد؟         فيما إسلمه حُسن وإن حتى السيف، من .(( !!!ورهبًة

يلي     بما ذلك عن ُيجاب :و

على:          الول يدّل ل بعض أولياء بعُضهم والنصار المهاجرين كوَن أّن

خيار           فالكّل مكة، فتح بعد أسلموا ِمّمن غيرهم عن ِتهم ولي نفي

: وجّل            عّز الله قال وقد اليمان، في بينهم الكبير التفاوت مع المؤمنين،

ْعٍض    { َب ُء ا َي ِل ْو َأ ْم ُه ْعُض َب ُت َنا ْؤِم ُم ل َوا ُنوَن ْؤِم ُم ل لذلك}  َوا وسيأتي ،

بعض     ((      )) أولياء بعضهم والنصار المهاجرون حديث ِذكر عند بيان ُة .زياد

))الثاني       )) بعض:    أولياء بعضهم والنصار المهاجرون حديث أّن

الحديثين  ((  ))        ِذكر عند ذلك بيان وسيأتي ضعيف، الحيز وحديث .صحيح،

ِبّي:          الثالث ّن ال أصحاب هم والنصار المهاجرين كون من ذكره ما أّن  r
والنصار           المهاجرين على الّصحبة قْصر منه تكّرر وقد باطٌل، قوٌل فقط

تكراره          بسبب قوله بطلن على التنبيه ّني م وتكّرر الُحديبية، .قبل

ع الجهاد:          الراب ُفتهم ي َلم لكن الهجرة، فاتتهم قد وغيَرهم َء ّطلقا ال أّن

ِبّي         ّن ال مع ِد الجها في منهم كثيٌر أبلى فقد ّية، : ( r والن إّن   وقوله ًا، حسن ًء بل

     ( ّظلُم       وال ّين، الب الظلم ِمن هو السيف من ورهبة الدنيا في رغبة إسلمهم

الله           رسول لصحاب منه كان ما سيما ل القيامة، يوم .r ظلمات
خير؛             إلى ّير تتغ الحالة فإّن الدنيا أجل من منهم أحد إسلم حصل ولو

         )) : فما     الدنيا، إلّ يريد ما ِلم ُيس َل الّرجُل كان إن عنه الله رضي أنس لقول

  (( مسلم           رواه عليها وما الدنيا من إليه أحّب السلُم يكون حتى ُيسلم

صحيحه  ( )2312في .

* * *
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عليه      والرد الفتح سورة بآية :استدلله

: ص ( : ((): 37ـ  36وقال   : تعالى   قوله الثامن َرُسوُل {الدليل ٌد ّم َح ُم

ًا          ّكع ُر ُهْم ا َر َت ُهْم َن ْي َب ُء ا َم َح ُر ِر ّفا ُك ْل ا َلى َع ُء ّدا ِش َأ َعُه َم َن ِذي ّل َوا ه الل

ِهم         ِه ُوُجو ِفي ُهْم ا َم ِسي ًا ن َوا ِرْض َو ه الل َن ِم َفْضلً ُغوَن َت ْب َي ًا ُسّجد

ِل          ِجي ِلن ا ِفي ُهْم ُل َث َوَم ِة ا ْوَر ّت ل ا ِفي ُهْم ُل َث َم َك ِل َذ ِد الّسُجو ِر َث َأ ْن ِم

ِه        ِق ُسو َلى َع َوى َت ْس َفا َظ َل ْغ َت ْس َفا ُه َر َز َفآ ُه َأ ْط َش َج َر ْخ َأ ٍع ْر َكَز

ُلوا          َعِم َو ا ُنو َم آ َن ِذي ّل ا ه الل َد َع َو َر ّفا ُك ْل ا ِهُم ِب َظ ِغي َي ِل َع ا ّر ّز ل ا ُب ْعِج ُي

ًا     ِظيم َع ًا ْجر َأ َو ًة ِفَر ْغ َم ُهم ْن ِم ِت ِلَحا }الّصا .

مسلمة:            فضل على للدللة الية هذه يورد الناس بعَض أّن لول أقول

قبل            نزلت التي الفتح سورة من فالية هنا، ُتها أورد َلما وأمثالهم الفتح

على        فيها الذي فالثناء هذا وعلى مكة، ) فتح ِبّي   ّن ال مع على  (r الذين ينزل

بعدهم،          َمن على ينزل ول والنصار، المهاجرين من يومئذ المؤمنين

ّذّل          وال الحاجة ّيام أ والتمكيَن َة ّنصر ال تقتضي ّية المع أّن إلى إضافًة

.(( والّضعف
هذا    قوله عن ُيجاب :و

لكن           والنصار، المهاجرين ِذكر فيها وليس الصحابة، في عاّمٌة اليَة أّن

تحصيل          من الفتح مسلمة ِحرمان على ًا حرص عليهم، قَصرها المالكي

} : وجّل        عّز الله قال وقد فيها، الوارد ِمن    الفضِل ّناِس ِلل ه الل ِح َت ْف َي ا َم

َها    َل ْمِسَك ُم َفلَ ٍة َم ْح نزلت}         َر ـ الية هذه ومنها ـ الفتح سورة وكون ،

بل                الية، نزول قبل كان َمن على فيها ما قْصر على يدّل ل مكة فتح قبل

حياته         نهاية إلى معه كان َمن لكّل شامٌل .r الحكم
ِبّي       ّن ال مع للذين الصفات هذه إّن والنجيل،     r ثّم التوارة في ُذكرت قد

الله           رسول أصحاب من ٍد أح لخراج وجه فل الصحابة، لجميع منها، r وهي
}  :     ( ) وجّل  عّز قوله في من ُلوا    وحرف َعِم َو ا ُنو َم آ َن ِذي ّل ا الله َد َع َو

ًا     ِظيم َع ًا َأْجر َو ًة ِفَر ْغ َم ُهم ْن ِم ِت ِلَحا ّصا وليس}   ال الجنس لبيان

        : قول  نظيُر وهذا العظيم، والجر بالمغفرة موعودون ّلهم ك أي للتبعيض،

} : وجّل   عّز ْن         الله ِم ا َوَم ٍة َث َثلَ ُث ِل ا َث ه الل ّن ِإ ا ُلو َقا َن ِذي ّل ا َفَر َك ْد َق َل
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َن           ِذي ّل ا َمّسَن َي َل َن ُلو ُقو َي ا َعّم ا ُهو َت ن َي ْم َل ِإن َو ٌد ِح َوا ٌه َل ِإ ِإلّ ٍه َل ِإ
ٌم    ِلي َأ ٌب َذا َع ْم ُه ْن ِم ا ُرو )    َكَف ) فإّن}   للتبعيض؛ وليست للجنس من فإّن ،

ًا    جميع لهم حاصٌل .العذاَب

* * *

 : بحديث  ُله أولياء    ((استدل بعضهم والنصار المهاجرون

عليه  ))بعض  والرد :

: ) ص   في :  ((): 43ـ  42قال ِبّي    ّن ال قول عشر الثاني الدليل  r:  (

ُعتقاء         وال قريش من َلقاء ّط وال لبعض، بعضهم أولياء والنصار المهاجرون

القيامة        يوم إلى بعض أولياء بعُضهم ثقيف .(من

ليسوا:           ثقيف ُعتقاء و قريش َلقاء ُط أّن في واضٌح الحديث وهذا أقول

التي           الفضائَل ّقون يستح فل هذا وعلى النصار، من ول المهاجرين من

نخلط            أن لنا يجوز ل هذا وعلى والنصار، المهاجرين فضل في نزلت

الله          رفعه َمن نضع أو الله َوضعه َمن ونرفع .(( !!... الموَر
:والجواب

على           ّدالة ال ّلة الد في ّدم تق فيما ُته أورد وقد صحيٌح، الحديَث أّن

الُحديبية           ُصلح إلى وليس مكة، فتح إلى ُلها أه المحمود الهجرِة استمرار

من            ليسوا َلقاء ّط وال ُعتقاء ال أّن على يدّل ل وهو المالكي، زعم كما

الله   رسول r أصحاب  ، المهاجرين       بين والتشابه ّتماثل ال على يدّل ّنما وإ

زعم،           كما الله َوضعه َمن فيهم وليس ُعتقاء، وال َلقاء ّط ال وبين والنصار،

الرسول       ِتهم ِلُصحب الله رفعهم قد ّلهم ك r بل  ، الّرفعة    في ِتهم تفاو .مع

كون          مع يتنافى ل بعض أولياء بعضهم والنصار المهاجرين وكون

المؤمنين،          خيار ًا جميع الصحابَة فإّن بعض؛ أولياء بعضهم َلقاء ّط وال ُعتقاء ال

}  : وجّل     عّز الله قال ُء   وقد ا َي ِل ْو َأ ْم ُه ْعُض َب ُت َنا ْؤِم ُم ل َوا ُنوَن ْؤِم ُم ل َوا
ْعٍض آخر}            َب من اليات تفسير في تفسيره في كثير ابن قال وقد الية،

النفال  )) :سورة مهاجرين        إلى وقسمهم المؤمنين، أصناَف تعالى ذكر

دينه،          وإقامة ورسوله الله لنصر وجاؤوا وأموالهم ديارهم من خرجوا

    : أهل       من المسلمون وهم أنصار وإلى ذلك، في وأنفسهم َلهم أموا وبذلوا
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في          وواَسوهم ِلهم مناز في المهاجرين َنهم إخوا آووا ذاك، إذ المدينة

بعض،          أولياء بعضهم فهؤلء معهم، بالقتال َله ورسو الله َنَصروا و ِلهم، أموا

الله:            رسول آخى ولهذا أحد، كّل من بالخر ّق أح منهم كّل بين r أي

ًا          ّدم مق ًا إرث بذلك يتوارثون فكانوا أخوان، اثنين كّل والنصار، المهاجرين

بالمواريث        ذلك تعالى الله نسخ حتى القرابة، .(( على
* * *

 : بحديث  ُله ّيز      ((استدل ح وأصحابي ا وأن ّيز ح والرد ))الناُس

:عليه

 : ) ص   في )42ـ  40قال :  ((    : سعيد   أبي حديث عشر الحادي الدليل

) :الخدري ِبّي      ّن ال قرأ الفتح يوم كان َلّما  r: { ُح     ْت َف ل َوا ه الل َنْصُر َء ا َج َذا ِإ
ّناَس  ل ا َت ْي َأ َوَر }  ، مروان:        فغضب ّيز، ح وأصحابي وأنا ّيز، َح الناس قال

ابُن              وزيد خديج بُن رافع ذلك رأى فلّما الخدري، سعيد أبا يضرَب أن وأراد

 : صدق  قال ًا  (ثابت مختصر ُته .(( ذكر
 : قائلً    عليه ّلق ع (((وقد أحمد     المام الفكر،)   4/45مسند دار ـ

بن             َعمرو عن شعبة، ثنا جعفر، بن محمد عن أحمد، المام رواه الحديث

صحيح            ٌد إسنا وهذا الخدري، سعيد أبي عن الطائي، َبختري ال أبي عن ُمّرة،

أئّمة           كبار من وشعبة غندر وشيخه أحمد فالمام الشيخين، شرط على

رجال            من عابد ثقة شعبة شيخ مّرة بن وعمرو الثبات، الثقات الحديث

رجال            من ثبت ثقة وهو فيروز بن سعيد اسمه البختري وأبو الجماعة،

فالسناد          صحيحيهما، في عنعنته الشيخان أخرج وقد يرسل، وهو الجماعة

!!! إمام             ثقة وهو حنبل بن أحمد إلّ الجماعة رجال ّلهم ك السانيد، أصّح من

((.
في         ((وقال:  دخلوا الذين َلقاء ّط لل واضٌح إخراج فيه الحديث فهذا

ِبّي    ّن ال أصحاب من دللة   r السلم من :بأكثر

 : تلوته  الولى )  r الدللة ) الذين      الناس ذكر فيها التي النصر لسورة

أخبرنا            ثّم َلقاء، ّط ال بهم المراد الناس هؤلء ًا، أفواج الله دين في يدخلون

ِبّي ّن !!    r ال     ( هذا؟ (  ِني يع فماذا آخر ّيز ح وأصحابه وهو ، ّيز َح الناس بأّن
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  ( ) في         ليدخلون الناس هؤلء أّن إلّ ِني يع ل وضوح بكّل هذا

   (  )     ( الثناء( ّق تستح التي الشرعية الصحبة بتلك فازوا الذين الصحاب

على            ِني ُيث حديث ّي بأ سمعنا فإذا الصحابة، على الثناءات كّل فيها وتتنّزل

( ِبّي  ّن ال (r أصحاب  ) أصحاب         على ِني ُيث خاّصة الصحابة من أثٍر ّي أ أو

 ( ) الذين)          الصحاب هؤلء على إلّ والثار الحاديث تلك تنزل فل ، ِبّي ّن ال

ِبّي  ّن ال )       r فصلهم ) في   دخولً الناس وأول غيرهم، من الناس سائر عن

          ( ) أن  يجوز ول مكة، فتح يوم أسلموا الذين َلقاء ّط ال هم الناس هؤلء

    ( ِبّي  ( ّن ال بينهما فّرق قد ّيزين ح بين َع r نجم  ، أن       أراد ثّم هذا له ّكد تأ وَمن

     ( ِبّي ( ّن ال ّتهم ا فقد ًا واحد ًا ّيز ح ّيزين الح ّتهمه    r يجعل ا مثلما النصاف، بعدم

       !! الله    رسول حديَث ّد نر أن بالله ونعوذ ُحنين يوم الُخويِصرة َله  r ذو ّو ُنؤ أو

مراده   غير r على  ، الحديث        لفظ من بوضوح يظهر الذي المراد ذلك

.الصريح

          : سعيد  أبا يضرب أن أراد الذي الحكم بن مروان غضُب الثانية الدللة

مروان           إخراج ِني يع الحديث هذا لّن الحديث؛ هذا رواية على الخدري

 ( الذين           ( الناس إلى الصحابة من ـ مروان له يعمل الذي ـ ومعاوية ووالده

الناس      سائر عن ميزة لهم !!ليس

          : الخدري،  سعيد وأبي ثابت بن وزيد خديج بن رافع فهُم الثالثة الدللة

بعد           ّق الح بكلمة َدعوا ص ّنهم ولك مروان، ُيغضب س هذا أّن َعرفوا فالثلثة

مروان          من نفسيهما على ًا خوف ورافع، زيد ُيخفيها كاد !!أن

    ( ) قد:      وغيرهم َلقاء ّط ال من الناس ّنهم أ البعض يقول وقد شبهة

بعد؟    فيما الصحبة !اكتسبوا

       ( ) القيامة،:   يوم إلى لبعض بعضهم أولياء والعتقاء َلقاء ّط ال هم نقول

سبق            لما النصار؛ في ول المهاجرين في ل تدخلن ل الطائفتين وكل

.(( شرحه
يلي     ِبما ذلك عن ُيجاب :و

يكون:          الول أن عن فضلً صحيح غيُر َد والسنا ضعيٌف، الحديَث أّن

أبي            وبين َبختري ال أبي بين للنقطاع المالكي؛ زعم كما السانيد أصّح من
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بن           سعيد َبختري ال أبي ترجمة في للمزي الكمال تهذيب ففي سعيد،

    ((      : هذا: ((   داود أبي وقول ، سعيد أبي من يسمع َلم أبوداود وقال فيروز

: ) رقم       الحديث عِقب قال سننه في : 1559هو    )) أبو):  داود أبو قال

سعيد      )) أبي من يسمع َلم َتري َبخ .ال

 : َبختري         ال أبي ترجمة في حجر لبن التهذيب تهذيب ابن  ((وفي وقال

يسمع: ...           َلم و الصحابة عن ويروي َثه، حدي يرسل الحديث كثيَر وكان سعد

فهو              غيره كان وما حسن، فهو ًا َسماع حديثه من كان فما أحد، كثير من

   : أبا         ُيدرك َلم أبيه عن المراسيل في حاتم أبي ابن وقال  ضعيف،
عائشة               عن وهو خديج، بن رافع ول ثابت بن زيد ول سعيد أبا ول ذر

.(( مرسل
في:          الثاني َبختري ال أبي عنعنة الشيخين إخراج من ذكره ما أّن

الذي             وكّل ًا، شيئ سعيد أبي عن له ُيخرَجا َلم ّنهما ل ّلم؛ ُمس غيُر صحيحيهما

بعُض             خّرجها أحاديث، ثلثة سعيد أبي عن روايته من الستة الكتب في له

) للمزي        الشراف تحفة في كما السنن، ولو) 357ـ  3/356أصحاب ،

قبول             فإّن بالعنعنة سعيد أبي عن روايته من له خّرَجا الشيخين أّن صّح

ُتقبل           ول فيهما، الّصحَة لشتراطهما الصحيحين في بما َتّصا ُمخ يكون ذلك

في           النووي قال بالسماع، التصريح ثبوت مع إلّ غيرهما في العنعنة

) مسلم      صحيح على شرحه ((     1/33مقدمة في):  كان ما أّن واعلم

     ( ) السماع     ثبوت على فمحمول ونحوها عن بـ المدلسين عن الصحيحين

فيذكر            ًا، جميع بالطريقين الصحيح في منه كثيٌر جاء وقد أخرى، جهة من

((        ( المعنى   ( هذا به ويقصد بالسماع يذكرها ثّم عن بـ المدلس .رواية

: ((      الثالث بن:     أحمد إلّ الجماعة رجال ّلهم ك السناد رجال عن وقوله

       :  (( من     ّنه فإ أحمد؛ المام لستثناء وجه ل أقول ، إمام ثقة وهو حنبل

الجماعة  .رجال

ع أّن:            الراب على يدّل ّنه ل المالكي؛ على حّجٌة ّنه فإ الحديث صّح لو ّنه أ

ِبّي        ّن ال أصحاب من الفتح وقبل الُحديبية بعد r المهاجرين  ، ما   خلف وهو

بالمهاجرين           مختّصٌة أهلها المحمود الّصحبَة أّن من َتكر المب رأيه في زعمه
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الُحديبية   صلح .قبل

* * *

ِره          غي على عنه الله رضي بكر أبي ة أفضلي في تشكيكه

عليه  :والرد

: ) ص   في :   ((): 52قال النخعي   إبراهيم قول العشرون الدليل َمن) :

الله            رسول أصحاب على َأْزَرى فقد وعمر بكر أبي على ّيا عل r فّضل
والنصار  (... المهاجرين لحمد   (  الصحابة ّيد،)  1/249فضائل ج وسنده ،

فيه         َلف مخت بكير بن الوليد إلّ ثقات ّلهم ك .رجاله

 ( المهاجرون        ( كذا ّنه بأ للصحابة النخعي إبراهيم من تفسير الثر وفي

فتأّمل   فقط، !!والنصار

َمن           على تشنيعه على ّفظ التح مع التابعين، كبار من هذا وإبراهيم

المهاجرين           من السابقين بعُض فعله قد هذا فإّن عليهما؛ ّيا عل فّضل

في            علّي المام ترجمة في البر عبد ابُن ذلك ذكر كما والنصار،

الروايات     بعُض عليه ّلت ود .(( الستيعاب،
يلي    بما عنه :والجواب

: ((      الول الوليد:      إلّ ثقات رجاله ّيد، ج وسنده الثر إسناد عن قوله أّما

         (( عنه     قال بكير بَن الوليد لّن ّيد؛ ج غير فهو ، فيه مختلف ُبكير بن

((   ))  :     ((    ))  :، شيخ حاتم أبو عنه وقال ، الحديث متروك الدارقطني

لبن            وتهذيبه للمزي الكمال تهذيب في كما الثقات، في حبان ابن وذكره

:     ((  )) : الميزان     في الذهبي وقال ، ّين ل التقريب في الحافظ وقال حجر،

في((        ))      بالتساهل معروف حبان وابن ، حبان ابن غير ّثقه و من رأيت ما

أبي           بن السلم عبد ترجمة في التقريب في الحافظ قال التوثيق،

في: ((             ذكره ّنه فإ الثقات؛ في له حبان ابن ِذكر ب ُيغتّر ل ضعيف، الَجنوب

ًا  )) أيض .الضعفاء

صحيح     فهو الثر معنى .وأّما

المهاجرين:        الثاني على الّصحبة َقْصر على بالثر استدلله وأّما
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الثر           في والنصار المهاجرين ِذكر و صحيح؛ غير فهو غيرهم، دون والنصار

على            ّدمون مق ّنهم ل ُذكروا ّنما وإ الّصحبة؛ من غيِرهم إخراج على يدّل ل

ِبّي    ّن ال أصحاب من r غيِرهم  ، ِبّي    ّن ال رأى َمن مع    r وكّل أصحابه، من فهو

والفضل      الّصحبة في الصحابة بتفاوت .الجزم

على:           الثالث الشيخين تفضيل من الثر في جاء ما على ّفظه تح وأّما

ّلت             ود الّمة، هذه سلُف عليه ِلما ِلف مخا فهو الجميع، عن الله رضي علّي

علي          ومنهم ِرهم، وغي الصحابة بعض عن والثار الصحيحُة الحاديُث عليه

وقفُت             ِمّما ذلك على ّلة ّدا ال ّلة الد بعَض يلي فيما وأذكر عنه، الله رضي

عن          الجماع وحكاية الصحابة، عن والثار المرفوعة الحاديث من عليه

العلماء   من :عدد

المرفوعة:   الحاديث ّولً أ :

صحيحه      (ـ 1 في مسلم رواه َبجلي)      532ما ال الله عبد بن جندب عن

  : ِبّي     ّن ال سمعُت قال ّنه أ عنه الله يقول      r رضي وهو بخمس َيموت أن :قبل

ّتخذني              )) ا قد تعالى الله فإّن خليل؛ منكم لي يكون أن الله إلى أبرأ ّني إ

أبا             ّتخذُت ل خليلً ِتي أّم ِمن ًا ّتخذ م كنُت ولو خليلً، إبراهيم ّتخذ ا كما خليلً

خليلً  .الحديث (( بكر

ِبّي   ّن ال أخبر داّل           r فقد وهو يكون، كيف كان لو أن يكون ل أمٍر عن

ًا          جميع الصحابة على عنه الله رضي بكر أبي تفضيل .على

(ـ  2 البخاري    رواه (3662ما عن)   2384ومسلم)   صحيحيهما في

عنه      الله رضي العاص بن َعمرو : (( ِبّي   ّن ال ذات    r أّن جيش على بعثه

 :   :      : من   فقلت عائشة، قال إليك؟ أحّب الناس أي فقلت ُته، فأتي السلسل،

     :    :   : رجالً  ّد فع ّطاب، الخ بن عمر قال َمن؟ ثّم قلُت أبوها، قال .(( الّرجال؟
3 (ـ   جامعه     في الترمذي :    3890روى ْبدة)  َع بن أحمد ّدثنا ح قال

 : قال          أنس عن حميد، عن سليمان، بن المعتمر ّدثنا ح ّبي، : ((الض يا  قيل

:    :   :      ! قال  الّرجال؟ ِمن قيل عائشة، قال إليك؟ الناس أحّب َمن الله رسول

          (( عبدة  بن أحمد إلّ الشيخين رجال رجاله صحيح، حديث وهو ، أبوها
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مسلم     رجال من فهو ّبي .الض

الله:         رضي علي ومنهم الصحابة، على الموقوفة الثار ًا ي ن ا ث

:عنه

صحيحه    (ـ  1 في البخاري الحنفية)     3671روى بن محمد عن بإسناده

قال          ـ طالب أبي بن علي بن محمد وهو :    )) :ـ خير  الناس ّي أ لبي قلُت

الله   رسول r بعد    :    :    : وخشيُت  عمر، ثّم قال َمن؟ ثّم قلُت بكر، أبو قال ؟

      :    :   : المسلمين  من رجٌل إلّ أنا ما قال أنت؟ ثّم قلت عثمان، يقول .(( أن
2 (ـ   مسنده      في أحمد المام الرنؤوط    835روى شعيب تحقيق ـ

       :  ( بن  منصور أخبرنا إبراهيم، بن إسماعيل ّدثنا ح قال مرشد  وعادل
الذي           ُجحيفة أبو ّدثني ح الشعبي، عن الشل، الُغداني ِني يع الرحمن عبد

 !    ))  :    :    : أل   ُجحيفة أبا يا علّي لي قال قال الخير، وْهب ُيسّميه علّي كان

   :   :  : أرى       أكن ولم قال بلى، قلت قال ّيها؟ نب بعد المة هذه بأفضل ُأخبرك

         : أبي     وبعد بكر، أبو ّيها نب بعد الّمة هذه أفضُل قال منه، أفضل ًا أحد أّن

رجال       ))     رجاله صحيح، وإسناده ، ُيسّمه ولم ثالث، آخر وبعدهما عمر، بكر

هذا             علي وأثر مسلم، رجال من فهو الرحمن عبد بن منصور إلّ الشيخين

من             الله عبد لبنه وزوائده أحمد المام مسند في جاء ُجحيفة أبي عن

من      ( وأرقامها حسنة، أو صحيحة (837إلى)  (833طرق )871و)  .

3 (ـ   الصحابة       فضائل في أحمد المام بن):   484روى الهيثم َنا َث َق

  :      : الحجاج     ّدثني ح قال خراش، بن شهاب نا قال موسى بن والحكم خارجة

قال         النخعي، إبراهيم عن َمعشر، أبي عن دينار، بُن   )) :ابن علقمة ضرب

         : ما    وذكره الله فحِمد المنبر، هذا على علّي خطبنا فقال المنبر، هذا قيس

        : أبي      على ِني يفّضلو ًا أناس أّن ِني بلغ ّنه إ أل قال ثّم يذكَره، أن الله شاء

قبل            العقوبَة أكَره ّني ولك لعاقبُت، ذلك في ّدمت تق كنُت ولو وعمر، بكر

خيَر              إّن المفتري، على ما عليه َتٍر، ْف م فهو ذلك من ًا شيئ قال فَمن ّدم، التق

الله    رسول بعد عمر    r الناس ثّم بكر .(( ... أبو
ثقة           وهو ُكليب، بن زياد هو َمعشر وأبو حسن، ٌد إسنا .وهذا

) السنة       في عاصم أبي ابن : 993وأخرجه اللباني)   وقال إسناده ((،
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))حسن  .

) الصحابة     فضائل زوائد فيه)       49في ٍد بإسنا أحمد بن الله عبد عن

   ))  :    : ٌد      أح يفضلني ل يقول ّيا عل سمعُت قال َجْحل بن َكم الَح إلى ضعف

المفتري        )) ّد ح جلدته إلّ وعمر بكر أبي .على

عاصم        ( أبي لبن السنة في كذلك ًا أيض في)   1219وهو قريٌب وهو ،

علقمة      عن قبله الذي من .المعنى

على            يفّضله ِلَمن علّي من العقوبة هذه إلى ّنخعي ال إبراهيم أشار وقد

 : له     قال لرجٍل بقوله فقال        ((الشيخين وعمر، ٍر بك أبي من إلّي أحّب علّي

           : بهذا  تجالسوننا إذا ْهَرك، َظ ْوَجع َل كلَمك َسمع لو ّا علي إّن أما إبراهيم له

الطبقات  ))       ( في سعد ابن عنه رواه تجالسونا إليه)  6/275فل بإسناده

عنه،             مغيرة عن ْلَهل َه ُم بن وُمفّضل الحوص أبي عن يونس بن أحمد عن

بن           المفضل إلّ الصحيحين، رجال من وهم بهم، محتّج ثقاٌت ُله ورجا

وهو           إبراهيم، عن المغيرة عنعنة وفيه مسلم، رجال من فهو مهلهل

ّلس .مد

سننه     (ـ  4 في ماجه ابن :     106روى ثنا)  محمد، بن علي ّدثنا ح قال

 : سمعُت             قال ِلمة س بن الله عبد عن مّرة، بن عمرو عن شعبة، ثنا وكيع،

يقول  ّا الله     )) :علي رسول بعد الناس أبي      r خيُر بعد الناس وخير بكر، أبو

عمر  .(( بكر
وصححه          ومسلم، البخاري رجال من منهم ثلثة بهم، محتّج ورجاله

.اللباني

صحيحه    (ـ  5 في البخاري عمر)      3655روى بن الله عبد إلى بإسناده

قال  ّنه ِبّي       )) :أ ّن ال زمن في الناس بين ّير ُنخ ّنا r ك  ، عمر،     ثّم بكر، أبا ّير فنخ

عنهم       الله رضي ّفان، ع بن عثمان .(( ثّم
الجماع:   ُة حكاي ًا لث :ثا

على              وعمر بكر أبي تفضيل في عليه يدّل ما أو الجماع حكايُة جاء قد

منهم        العلماء، من جماعٍة عن الصحابة من :غيِرهما
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1  ) النصاري      سعيد بن يحيى شرح)    144ـ في اللّلكائي ذكره هـ

العتقاد  ( )2609و 2608أصول .

الثوري     ( 2 سعيد بن سفيان كتابه)      161ـ في زمنين أبي ابن ذكره ، هـ

السنة  ( )194أصول .

3  ) الكوفي        النخعي الله عبد بن شريك أبي)   177ـ ابن ذكره ، هـ

السابق    ( كتابه في )194زمنين .

4  ) المبارك      بن الله عبد كتابه)      181ـ في زمنين أبي ابن ذكره ، هـ

)197السابق ( .

الشافعي     ( 5 إدريس بن محمد العتقاد)    204ـ في البيهقي ذكره ، هـ

: )192ص( .

عدي    ( 6 بن يوسف السابق)       232ـ كتابه في زمنين أبي ابن ذكره ، هـ

)196( .

أبوزرعة   (8و 7 حاتم)   (264ـ وأبو عنهما)   277هـ ذكره الرازيان، هـ

والجماعة         ( السنة أهل اعتقاد أصول شرح كتابه في )321اللّلكائي .

النووي  ( 9 مسلم)      (676ـ على شرحه في ذكره ، )15/148هـ .

10 ) تيمية    ابن :728ـ ) ص)      الكبرى الوصية في ذكره ، ،)60و 59هـ
السنة   ( منهاج )8/413وفي .

الذهبي  ( 11 :748ـ ص)     ( الكبائر كتاب في ذكره ، )236هـ .

من             ٍد عد تفضيل من البر عبد لبن الستيعاب كتاب إلى عزاه ما وأّما

أسانيد             على أقف َلم ف عنهم، الله رضي وعمر بكر أبي على ّيا عل الصحابة

لبي              حصل ما مثل على محموٌل فهو هذا من ٌء شي ثبت ولو بذلك، عنهم

وعمر             بكر أبي تفضيل علّي من َيسمع أن قبل عنه الله رضي ُجحيفة

   ((        )) : ًا   قريب مّر وقد ، منه أفضل ًا أحد أّن أرى أكن ولم قال حيث .عليه،

الحاديث            في ثبت ما ُيقاوم ل ّنه فإ عنهم النقُل ثبت لو ًا وأيض

ِبّي   ّن ال إلى رضي       r المرفوعة علّي ومنهم الصحابة، على الموقوفة والثار

على            الشيخين تفضيل في الجماع من ُنقل ِلما ِلف مخا وهو عنه، الله
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الجميع     عن الله رضي .علّي

الله            رضي علّي تفضيل على الروايات بعض دللة من زعمه ما وأّما

سعد             حديث ِني يع ّله ولع الروايات، هذه من ًا شيئ ّين ُيب َلم ف غيره على عنه

ِبّي        ّن ال أّن عنه الله رضي وقاص أبي : ((  r بن أَما     عنه الله رضي لعلّي قال

((             ، بعدي نبّي ل ّنه أ إلّ موسى، من هارون بمنزلة ّني م تكون أن ترضى

بالخلفة،            بكر أبي ّقية بأح فيه ّكك ش الذي كلمه في إليه أشار وقد

الله            رضي علّي فضل على يدّل وهو عنه، والجواب ًا قريب ذكُره وسيأتي

عن             الله رضي قبله، الذين الثلثة الخلفاء على ّيته أفضل على يدّل ول عنه،

.الجميع

هو           ّق الح أّن ّتضح ا الجماع وحكايات والثار الحاديث من ّدم تق وِمّما

أن             العجب ومن الصحابة، من غيره على عنه الله رضي بكر أبي تفضيل

سائر             على َله تفضي أّن مع غيره، على بكر أبي ّية أفضل في المالكي ّكك ُيش

من          ٍد عد من الجماع وحكاية الصحيحة الحاديث عليه ّلت د الصحابة

التابعين              من أربعة رواية من عنه الله رضي علّي عن ثبت قد بل العلماء،

صحيح             في منها وواحد عليه، بكر أبا ُيفّضُل عنه الله رضي ّيا عل أّن

شيخ              قال لقد بل عليه، عمَر ـ علي أي ـ تفضيله بعضها وفي البخاري،

: ص      ( الكبرى ّية الوص في تيمية ابن أهُل): ((   60ـ  59السلم ّتفق ا وقد

طالب            أبي بن علي المؤمنين أمير عن تواتر ما على والجماعة ّنة الس

          : رضي     عمر، ثّم بكر، أبو ّيها نب بعد المة هذه خير قال ّنه أ عنه الله رضي

عنهما  )) .الله

أبو            قال للمزي الكمال تهذيب في همام بن الرزاق عبد ترجمة وفي

 :     : يقول     الرزاق عبد سمعُت النيسابوري الزهر بن أحمد أفّضل ((الزهر

ُتهما،           فّضل ما ُيفّضلهما َلم ولو نفسه، على ّياهما إ علّي بتفضيل الشيخين

َله          قو أخالف ثّم ّيا عل أحّب أن ًء إزرا بي ))كفى .

الصحابة    ( فضائل زوائد :  126وفي سلمة)      قثنا أحمد بن الله عبد عن

    : يقول       الرزاق عبد سمعُت قال النيسابوري، الرحمن عبد أبو َشبيب  :ابن
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(( وعمر،!             بكر أبي على ّيا عل ُأفّضل أن قّط صدري انشرح ما والله

الله            ورحمة عثمان، على الله ورحمة وعمر، بكر أبي على الله ورحمة

ّياهم             إ ّبنا ح ِلنا أعما َق أوث وإّن بمؤمن، هو فما ّبهم يح َلم وَمن علّي، على

ِبعة،            َت أعناقنا في منهم لحد جعل ول أجمعين، عنهم الله رضي أجمعين،

العالمين       رب آمين ومعهم، ُزْمَرتهم في (( !وَحَشرنا  ، شبيب   بن وسلمة

مسلم    رجال من .ثقة

* * *

الله          رسول وفاة بعد بالخلفة بكر أبي ّقية َأح في r تشكيكه
عليه  :والرد

: ) ص    قراءته في : 28جاء بلفظ)   السقيفة   ((عنوان يوم الختلف

الفكرية      وآثارها منها المسلمين في     ))وموقف ينتهي ًا كلم تحته أورد ،

: وأنا)          34ص( بالخلفة، ّيته وأولو بكر أبي أحقية في تشكيك على اشتمل

التشكيك          هذا من ُجمل على المشتملة المقاطع بعَض هنا :أورد

:ـ  1 ) ص  قال) 29ففي ِبّي     )) : ّن ال بوفاة النصار علم اجتمعوا r فعند

على             عنه الله رضي عبادة بن سعد تولية يريدون ساعدة ِني َب سقيفة في

ًا           قريش وأّن السلم، عاصمة المدينة أهُل هم النصاَر أّن بحّجة المسلمين؛

ِبّي  ّن ال ِبّي        r أخرجت ّن ال َحموا الذين هم النصاَر وأّن مكة، َته، r من ودعو

في           عليهم ًا ضيوف إلّ ليسوا المهاجرين وأّن الشدائد، ذلك في ولقوا

الضيف           من داره في بالتصّرف َلى أو الدار فصاحب هذا وعلى .(( المدينة،

:ـ  2 ص  ( في ): 30وقال حاشية   بايع       ((ـ من كّل ليس ّنه أ يرى بعُضهم

      ! الكفاء       من يراه ّنه ل َيعه با ّنما وإ غيره ِمن َلى ْو َأ يراه الصديق بكر أبا

. !! الواقع       بالمر ورضاه الفتنة من ولخشيته .. ))للخلفة، .

3 :ـ   ) ص   في كبار      ((): 32ـ  30وقال من آخر قسٌم هناك وكان

الله             رضي طالب أبي بن علي رأسهم وعلى بكر، أبا ُيبايعوا َلم المهاجرين

ِبّي    ّن ال عّم ابن هاشم        r عنه بنو معه وكان الزهراء، فاطمة ابنته وزوج

الله           عبد وأبنائه المطلب عبد بن العباس وعّمه والحسين كالحسن قاطبة،

ّولين          ال المهاجرين كبار من وكوكبة العباس، بن والفضل العباس بن
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    ( ) بن       والمقداد الغفاري ذر كذا وأبو الفارسي وَسلمان ياسر بن كعمار

بن            والبراء كعب بن َبّي أ
ُ ك النصار بعُض معهم كان كما وغيرهم، عمرو

يرون            كانوا الذين الصحابة عموم من وغيرهم الله، عبد بن وجابر عازب

ِبّي            ّن ال بعد المر ّلي لتو الناس َأ أكف كان طالب أبي ابَن علّي لكونه !r أّن

ِبّي        ّن ال من كبيرة بمنزلة ولكونه أسلم، َمن ّوَل ) r أ من   هارون كمنزلة

النبوة   باستثناء (موسى  ، وزهادهم،      وشجعانهم الصحابة علماء من وكان

ِبّي          ّن ال من وقربه الشريف نسبه مع بالجنة، المبّشرين العشرة r ومن
بعض           ومعهم المهاجرين من القسم هذا فكان ًا، وسكن ونشأة ًا وِصهر ًا نسب

الخلفة            ّلي لتو الصحابة أنسُب هو طالب أبي بن علّي أّن يرون النصار

ِبّي  ّن ال من           !!r بعد أكثَر علّي مع َيميلون كانوا النصار معظَم أّن ّين تب بل

        (!!  ) لن   ّنه لك ّيا قرش كان وإن ّيا عل بأّن لعلِمهم ؛ بكر أبي مع ِلهم مي

َلم             ّيا عل أّن ّيا عل وتركهم بكر أبا بيعتهم في السبب لكن ًا، قريش ْؤثرعليهم ي

لو           ّبما ور النصار، مع والمناظرة المجادلة أثناء السقيفة في ًا موجود يكن

        !! سينصرُف     المر أّن رأوا َلّما النصار بعَض لّن المر له َتّم َل ًا موجود كان

   !! أغلبيًة         كانوا والنصار السقيفة في علّي باسم هتفوا عبادة بن سعد عن

ِبّي        ّن ال ِبَجهاز مشغولً كان ّيا عل لكن المدينة، r في  ، وتكفينه   غسله من

في             المفاجئ الجتماع بهذا يعلم َلم ّنه أ إّما فهو ذلك، إتمام على والقامة

الشريف            َد الجس يترك أن المناسب من ليس ّنه أ يرى ّنه أ أو السقيفة،

ِبّي          ّن ال بخلفة أحقيته في الناس مع يتنازع السقيفة إلى فآثر !!r ويذهب

دفنه           ثّم عليه، الصلة مع ًا وتكفين غسلً الشريف الجسد مع َء r البقا  ، وهذا

موته    من يومين .r استغرق
ِبّي          ّن ال دفن قبل َتّمت قد بكر لبي العامة البيعة r وكانت  ، له   كان وهذا

كفاطمة             البيت، أهل ِمن َمعه ومن طالب أبي بن علي على نفسي أثٌر

أّن           َيرون هؤلء كان فقد والنصار، المهاجرين من معه ومن الزهراء،

ِتهم،         مشور دون المور وقطعوا مكانتهم، ُيراعوا َلم السقيفة أصحاَب

ِبّي         ّن ال دفُن ِتّم ي حتى الناس ّنى يتأ أن يفّضلون الناُس   r وكانوا يتشاور ثّم

النزاع            وسط في المر ِتّم ي أن أّما للخلفة، أهلً يرونه َمن ّلون َو وي

النصار،          من والخزرج الوس بين ثّم والنصار، المهاجرين بين المحتدم
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    !! تكون     ما أشبه ويجعلها البيعة ّية شرع عندهم ُيضعف فهذا

شرعا        المأموربها الشورى مع تتنافى التي والغلبة بالقهر

{ ُهْم{   َن ْي َب ُشوَرى ُهْم ُر ْم َأ َو  !! )).

:ـ  4 ص       ( السقيفة في جرى الذي الختلف عن ): 29وقال حاشية   ((ـ

   ( وليس       ( وأشخاص، لفئات كذا وتعصب ّية قبل ًا أسباب هناك أّن البعُض ويرى

        !! إلّ   القول لهذا وإنكارنا بل تسليمنا عدم ورغم السلم لمصلحة اختلفهم

  !! يعتريهم          فالصحابة هذا من يمنع عقلي ول شرعي دليٌل هناك ليس ّنه أ

 ! البشر    سائَر يعتري ))ما .

:ـ  5 ص  ( في ): 31وقال حاشية   أكثرمن     ((ـ لعلّي النصار ميل سبُب

قتل              إذ قريش؛ مشركي في ًا فتك أكثر كان ّيا عل أّن وعمر بكر لبي ميلهم

بعض           وأوصلهم رجلً، عشر خمسة نحو وحدها بدر في قريش من

أّن            يرون النصاُر فكان رجلً، وعشرين ثلثة إلى ـ كالواقدي ـ المؤّرخين

وخاصة          ( قريش ِجماَح سيكبُح ّنه وأ قريش، موضوع في ًا صارم كان ّيا عل

   ( يصيب       لن ّنه وأ ، قريش أغلب ّثلون ُيم َلقاء ّط ال وكان منهم، َلقاء ّط ال

ًا             قريش لّن الخليفة؛ هو علي كان إذا أثرة أو أذى قريش من النصاَر

إذ            وعثمان؛ وعمر بكر أبي بعكس بيوتاتهم، في نكايته لكثرة ّيا عل ُتبغض

بُن             عمُر قتله واحد رجل باستثناء ًا أحد قريش من قتلوا ّنهم أ يثبت َلم

والخندق            ُأُحد و بدر في العشرات منهم فقتل علي أما بدر، يوم الخطاب

قريش       مع المشهورة المعارك وهي الفتح، ... ويوم
كبيرة            علقة على علّي وكان عظيمة، ّبة َمح والنصار علي بين كان وقد

خلفته        ّيام أ فضلئهم من ًا َجمع ّلى وو : ))بهم، قال      ثّم منهم ًا سبع فذكر ،))

كانت             إذ وعثمان؛ وعمر بكر أبي عهد في َتهم فرص النصاُر يجد َلم بينما

لمعرفة      (     للدراسة يدعو أمٌر وهذا الغالب في ّيين القرش أيدي في الوليات

ًا!!)           حديث النصار في ورد ّنه أ هنا ّذكر بال الجديرة التفاقات ومن ، السباب

  (         ) :( الحديث( وورد ، منافق إلّ ُيبغضهم ول مؤمن، إلّ النصاَر يحب ل كذا

 (         ) : الحديثان   ، منافق إلّ ُيبغضه ول مؤمن، إلّ ّيا عل يحب ل علي في نفسه

    ) من        والنصار علي حب باب بعنوان ًا باب لهذا مسلٌم ّوب وب مسلم، في
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(( !! الله)   فسبحان ، .اليمان

:ـ  6 ص  ( في )33وقال حاشية   ـ قريش      )) : من ألفان مكة يوم أسلم

ذهبت          إذا َيخشون النصار كان السبب لهذا فلعله َلقاء، ّط ال وُسّموا

ثلثين            بعد هذا حصل وقد َلقاء، ّط ال هؤلء إلى تصل أن لقريش الخلفة

وجد             وقد َلقاء، ّط ال من وهو سفيان أبي بن معاوية المر ّلى تو إذ سنة،

ِبّي         ّن ال بها أخبرهم التي الشديدة الثرة عهده في .(( !!!r النصار

ُجمل         على المشتملة كلمه من المقاطع هذه د إيرا وبعد

الله          رسول بعد بالخلفة بكر أبي ة أحقي في التشكيك من  r،
جهتين     من ذلك عن :أجيب

أورده:     الولى ما بعض على التنبيه .

لثانية:  بعد         ا بالخلفة بكر أبي ّية ّق أح على ّدالة ال الدلة بيان في  
الله  .r رسول

الولى   الجهة الكلم:        فأقول، أما هذا مثَل يسمع أو يرى َمن إّن

يتبادر             بل أهلها، رائحَة ول ّنة الس رائحة منه َيُشّم ل المالكي ّطره س الذي

والضلل           البدع أهل كتب من ًا كتاب يديه بين أّن ذهنه .إلى

عن           ِني ُيغ ّوره وتص سماعه أو الكلم هذا مثل قراءة َد مجّر وإّن

ثلثة        أمور على ّبه أن ّني لك عليه، بالتعليق :الشتغال

ّولً: رقم       (أ المقطع في إليه أشار الله)     3ما رضي علي ّية ِو َل ْو أ من

ِبّي       ّن ال من كبيرة بمنزلة لكونه بالخلفة؛ موسى    r عنه من هارون كمنزلة

ْولوية          بأ ّبثون يتش والبدع الهواء أهل بعَض بأّن ُيجاب ف النبوة، باستثناء

ثابٌت            حديث وهو ذلك، في الوارد بالحديث بالخلفة طالب أبي بن علي

عند            ولفظه عنه، الله رضي وّقاص أبي بن سعد عن الصحيحين في

) )4416البخاري  : (( الله    رسول ّيا،     r أّن عل واستخلف تبوك، إلى خرج

     : ّني:      م تكون أن ترضى أل قال والنساء؟ الصبيان في ِني ّلف ُتخ َأ فقال

بعدي؟         نبّي ليس ّنه أ إلّ موسى، من هارون .(( !بمنزلة

ِبّي      ّن ال لّن لهم؛ يدّل ل رضي       r وهو علّي لنفس ًا تطييب ذلك قال ّنما إ

54



المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

       : ّنما     إ الستخلف وهذا والنساء؟ الصبيان في ِني ّلف ُتخ َأ له قال َلّما عنه الله

ّدة            م كان لهارون موسى استخلف أّن كما تبوك، إلى سفره ّدة م هو

ِبّي          ّن ال استخلفه ّبه فالمش بالتشبيه، المراد هو فهذا الله، لمناجاة r ذهابه
أّن            إلّ غيبته، ّدة م لهارون موسى استخلف به ّبه والمش غيبته، ّدة م لعلّي

محمد             ّينا نب وأّما واحد، زمن في النبياء لوجود ّيا نب استخلف ِبّي ن به ّبه المش

r         زمانه بعد ول زمانه في ل بعده، ِبّي لن ّنه .فإ

الله          رسول بعد بالخلفة علي ّية ّق أح على دللة فيه .r وليس
ًا ي ن ا رقم:       (ث المقطع في إليه أشار الله)     5ما رضي علّي ْولوية أ من

القتل             َة كثر إّن أقول قريش، كفار في القتل أكثر قد لكونه بالخلفة عنه

إسلُمهم            تأّخر من بعض أّن المعلوم ومن الولوية، على دليلً تعتبر ل

ّنما            وإ إسلُمهم، ّدم تق ِمّمن منهم أفضل هو ِمّمن ّد أش ّو بالعد ُتهم نكاي كانت

ّلة           الد ذكُر وسبق ّلة، الد على فيه ُيعّول الخلفة في والتقديم التفضيل

قليل             بعد وسيأتي غيره، على عنه الله رضي بكر أبي تفضيل على ّلة الدا

غيره         على الخلفة في تقديمه على ّلة الدا ّلة الد .ذكر

ًا لث رقم:       (ثا المقطع في إليه أشار صحيح)     5ما في حديثين ورود من

إلّ             ّبهم يح ل ّنه أ على يدلّن علّي، في والثاني النصار، في أحدهما مسلم،

      : في      جاء النصار في الحديَث إّن أقول ٌق، مناف إلّ يبغضهم ول مؤمٌن

 )) : النصار          ولفظه عنه، الله رضي عازب بن البراء حديث من الصحيحين

ومن             الله، ّبه أح ّبهم أح فَمن ٌق، مناف إلّ يبغضهم ول مؤمٌن إلّ ّبهم يح ل

البخاري   ))   ( رواه الله أبغضه من)  129ومسلم)  (3783أبغضهم ًا وأيض ،

     )): وآيُة      النصار، حّب اليمان آيُة ولفظه عنه، الله رضي أنس حديث

البخاري   ))   ( رواه النصار بغُض ّنفاق )128ومسلم)  (3784ال .

مسلم   ( صحيح :  131وفي علّي)    قال قال زّر عن ّبة   )) : الَح َق َل َف والذي

ّنبّي     ال ُد لعه ّنه إ ّنَسَمة ال َأ َبَر َو  r        :ّإل يبغضني ول مؤمن، إلّ ّبني ُيح ألّ إلّي

ٌق .(( مناف
ّنبّي       ال ُنصرتهم ل هو ّنما إ للنصار المنافقين وهذا   r وبغُض دينه، لظهار

َجمعوا            وقد أنصاٌر، ًا أيض هم المهاجرين فإّن النصار؛ به يختّص ل المعنى

الله           وصفهم وقد النصار، من أفضَل كانوا ولهذا ّنصرة، وال الهجرة بين
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} : قوله    في الوصفين ِمن    بهذين ِرُجوا ْخ ُأ َن ِذي ّل ا َن ِري ِج َها ُم ل ا ِء ا َقَر ُف ْل ِل

َينُصُروَن        َو ا ًن َوا ِرْض َو ه الل َن ِم َفْضلً ُغوَن َت ْب َي ْم ِه ِل َوا ْم َأ َو ِهْم ِر ا َي ِد

ُقوَن     ِد الّصا ُهُم َك ِئ َل ُأو ُه َل َوَرُسو ه (الل الفتح}      في الحافظ قال ،

النصار)     1/63 حّب حديث شرح في :  ((  ... من     التحذيُر جاء فلهذا

ًا           تنويه والنفاق؛ اليمان آيَة ذلك جعل ّتى ح حبهم في والترغيب بغضهم

معنى            في شاركهم َمن كان وإن فعلهم، كريم على ًا وتنبيه فضلهم، بعظيم

صحيح            في ثبت وقد بقسطه، كّل المذكور الفضل في لهم ًا مشارك ذلك

ّنبّي     ال أّن علّي عن (       r مسلم  : إلّ  يبغضَك ول مؤمن، إلّ ّبَك ُيح ل له قال

الكرام؛)          مشترك لتحقق الصحابة؛ أعيان في ٍد ّطرا با ٍر جا وهذا ، ٌق مناف

  : الحروب          وأّما المفهم صاحب قال ّدين، ال في الغناء حسن ِمن لهم ِلَما

الجهة             هذه غير من فذاك لبعٍض بغٌض بعضهم من وقع فإن بينهم الواقعة

         ( يحكم(  َلم ولذلك المخالفة، اقتضى الذي الطارئ للمر بل ، النصرة يعني

في            المجتهدين حاَل ذاك في ُلهم حا كان ّنما وإ بالنفاق، بعٍض على بعضهم

أعلم        والله واحد، أجٌر وللمخطئ أجران، للمصيب .(( الحكام،
بن           أحمد العباس أبو ُبه وصاح مسلم، لصحيح شرٌح هو المفهم وكتاب

بكر             أبي بن أحمد بن محمد الله عبد لبي شيخ وهو القرطبي، عمر

المفسر  .القرطبي

بعنوان            ًا باب لهذا بّوب ًا مسلم أّن ِمن المالكي ذكره ما حّب  ((وأّما باب

اليمان     من والنصار في         ))علّي يضع َلم ـ الله رحمه ـ ًا مسلم فإّن ،

عمل            من هي ّنما إ البواب وتراجم المبّوب، حكم في وهو ًا، أبواب صحيحه

) مسلم         لصحيح شرحه مقدمة في النووي قال (( 1/21غيره، وقد): 

في            لقصور إّما ّيد، بج ليس وبعُضها ٌد ّي ج بعُضها بتراجم َبه أبوا جماعٌة ترجم

الله            شاء إن وأنا ذلك، لغير وإّما لفظها، ِة لركاك وإّما الترجمة، عبارة

أعلم           )) والله مواطنها، في بها تليُق بعبارات عنها التعبير على .أحرُص

لثانية    ا الجهة بكر        وأما أبي ّية ّق أح على ّلة الدا ّلة الد بيان في فهي

الله    رسول بعد r بالخلفة  ، الحاديث        من عليه وقفُت ما بعَض هنا وأذكر

الجماع   وحكاية .والثار
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والثار:   الحاديث ّولً أ :

البخاري  (ـ  1 ومسلم)  (5666روى واللفظ)   2387، صحيحيهما، في

قالت       عنها الله رضي عائشة عن الله    )) :لمسلم، رسول لي في r قال

ّنى:             يتم أن أخاف ّني فإ ًا، كتاب أكتب حتى وأخاِك بكر أبا لي ْدِعي ا مرِضه

        : بكر   أبا إلّ والمؤمنون الله ويأبى أولى، أنا قائل ويقول .(( متمّن
البخاري  (ـ  2 ومسلم)  (7220روى واللفظ)   2386، صحيحيهما، في

قال      ْطعم ُم بن ُجبير عن ّنبّي  )) :للبخاري ال ٍء،    r أتت شي في ْته ّلم فك ٌة امرأ

     !    : ْدك،     أج َلم و جئُت إن أرأيَت الله رسول يا قالت إليه، ترجع أن فأمرها

      : بكر    أبا ِتي فأ تجديني َلم إن قال الموت؟ تريد ّنها .(( كأ
صحيحه    (ـ  3 في البخاري رضي)     678روى الشعري موسى أبي عن

قال   عنه ّنبّي  )) :الله ال :     r مرض فليصّل   ٍر بك أبا ُمروا فقال مرُضه، ّد فاشت

صحيحه      ( (( بالناس في مسلم أخرجه وقد )420الحديث، .

أمره  عنها          r وجاء الله رضي عائشة حديث من بالناس ليصلي بكر أبا

البخاري  ( )418ومسلم)  (679عند .

عنه             الله رضي بكر أبي تقديم من عنهم الله رضي الصحابُة فهم وقد

الطبقات            في سعد ابن فروى بالخلفة، الحّق ّنه أ الصلة في المامة في

:        179ـ  3/178( عن)  زائدة، عن الجعفي، علي بن ُحسين أخبرنا قال

    ( قال      (   عنه الله رضي مسعود ابن يعني الله عبد عن ِزّر عن )) :عاصم،

الله    رسول ُقبض َلّما  r  :      : فأتاهم  قال أميٌر، ومنكم أميٌر ّنا ِم النصار قالت

     !    : الله  رسول أّن تعلمون ألستم النصار معشر يا فقال أبا   r عمر، أمر قد

      :  !  : أبا     ّدم يتق أن نفُسه تطيُب ّيكم فأ قال بلى قالوا بالناس؟ ّلي يص أن بكر

      : بكر  أبا ّدم نتق أن بالله نعوذ قالوا .(( !بكر؟

النجود،           أبي ابن هو وعاصم الجماعة، رجاُل ُله رجا صحيٌح، ٌد إسنا وهذا

) المستدرك         في الحاكم ورواه مقروٌن، الصحيحين في ُثه ،)3/67وحدي
الذهبي: ((       ))   ووافقه يخرجاه ولم السناد صحيُح حديٌث هذا .وقال

) البخاري    صحيح بكر)        3668وفي لبي قال عنه الله رضي عمر أّن

السقيفة  )) :يوم رسول          إلى ّبنا وأح وخيُرنا ّيدنا س فأنت أنت؛ ُعك نباي بل
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r الله  ، الناس      وبايعه فبايعه بيده، عمر .(( فأخذ
(ـ  4 صحيحه     في مسلم البجلي)      532روى الله عبد بن جندب عن

قال  ّنه )) :أ ّنبّي   ال :   r سمعُت ُأ      أبر ّني إ يقول وهو بخمٍس يموت أن قبل

كما              خليلً، ّتخذني ا قد تعالى الله فإّن خليٌل؛ منكم لي يكون أن الله إلى

خليلً            ٍر بك أبا ّتخذُت ل خليلً ُأّمتي من ًا ّتخذ م ولوكنُت خليلً، إبراهيَم ّتخذ (( ا
.الحديث

موته         مرض في ّديق للّص العظيمة الفضيلة بهذه التنويُه وقبل r وهذا

غيره            من بالخلفة الحّق ّنه أ إلى ّيٌة قو ٌة إشار فيه لياٍل، بخمس .وفاته

البخاري  (ـ  5 أبي)    2392ومسلم)  (3664روى عن صحيحيهما في

  : النبّي     سمعُت قال عنه الله رضي ُتني: ((     r هريرة رأي نائٌم أنا بينا يقول

ُقحافة              أبي ابُن أخذها ثّم الله، شاء ما منها فنزعُت ٌو، دل عليها قليٍب على

ثّم             َفه، ضع له يغفر والله َضعٌف، نزعه وفي َذنوبين، أو ًا ُنوب َذ بها فنزع

َع            نز ينزع الناس من ّا ْبقري َع َأَر َلم ف الخطاب، ابُن فأخذها ًا غرب استحالت

َطن     )) َع ب الناُس ضرب حتى .عمر،

بكر           أبي خلفة إلى ٌة إشار فيها الرؤيا وهذه وحٌي، النبياء ورؤيا

نفعها         وكثرة وطولها بعده، ِمن عمر خلفة وإلى ِقَصرها، .و

6 (ـ   ّنفه       مص في شيبة أبي ابن :7/434روى :7053رقم  فقال) 

  : ّا            علي سمعُت قال خير عبد عن سلع، بن الملك عبد عن ُنمير، ابن حدثنا

الله   )) :يقول رسول :  r ُقبض ثّم        قال النبياء، من ِبّي َن عليه ما خير على

الله       رسول بعمل فعمل بكر أبو على      r استخلف بكر أبو ُقبض ثّم وبسنته،

عمر              ُتخلف اس ثّم ّيها، نب بعد المة هذه خيَر وكان أحد، عليه ُقبض ما خير

خيَر             وكان أحد، عليه ُقبض ما خير على ُقبض ثّم وسنتهما، بعملهما فعمل

بكر       أبي وبعد ّيها نب بعد المة .(( هذه
ثقتان،            نمير بن الله وعبد خير فعبد بهم، محتّج السناد هذا ورجاُل

صدوق     سلع بن الملك .وعبد

رضي:         بكر أبي خلفة على ّتفاق وال الجماع ُة حكاي ًا ني ا ث

عنه  :الله
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الله      رسول عن نّص يأت َلم  r       ،غيره أو بكر أبي خلفة على صريٌح

غيره             من َلى أو ّنه أ على ّية قو دللة تدّل صحيحة أحاديث جاء قد ّنه لك

عنهم            الله رضي الصحابة ّتفاق ا حصل وقد منها، جملٌة مّر وقد بالخلفة،

الرسول       به أخبر ما ّقق وتح بيعته، ّدم     r على المتق الحديث في قوله في

ّتفاقهم: ((       ))     ا حصول على ويدّل ، بكر أبا إلّ والمؤمنون الله يأبى ًا قريب

يلي    ما بيعته :على

المستدرك    (ـ  1 في الحاكم :   79ـ  3/78روى بن)  أحمد أخبرنا قال

بن             وأحمد أبي ّدثني ح حنبل، بن أحمد بن الله عبد ثنا القطيعي، جعفر

)             : ِني  يع الله عبد عن ِزر، عن عاصم، ثنا عياش، بن بكر أبو ثنا قال منيع،

         )) :  ( وما  حسن، الله عند فهو ًا حسن المسلمون رأى ما قال مسعود ابَن

أن            ًا جميع الصحابُة رأى وقد سّيء، الله عند فهو ًا ّيئ س المسلمون رآه

عنه      )) الله رضي بكر أبا .يستخلفوا

النبلء           ( أعلم سير في الذهبي له ترجم والقطيعي بهم، ُمحتّج ورجاله

16/210 : عنه)   وقال الوقت      ((، مسند ّدث المح العالم ))الشيخ .

صحيحه    (ـ  2 في البخاري قال)     7219روى ّنه أ الزهري إلى بإسناده :

حين             )) الخرة عمر خطبة سمع ّنه أ عنه الله رضي مالك بن أنس أخبرني

ِبّي         ّن ال توفي يوم من الغد وذلك المنبر، على r جلس  ، بكر   وأبو ّهد فتش

      : الله    رسول يعيش أن أرجو كنت قال ّلم، يتك ل يريد   r صامت َبَرنا، ْد َي حتى

ٌد       محم يُك فإن آخَرهم، يكون أن جعل       r بذلك قد تعالى الله فإّن مات، قد

ًا          محمد به الله هدى بما به تهتدون ًا نور ِركم أظه r بين  ، بكر   أبا وإّن

الله   رسول فقوموا       r صاحب بأموِركم، الناِس َلى أو ّنه فإ اثنين، ثاني

ساعدة،            ِني َب سقيفة في ذلك قبل بايعوه قد منهم طائفٌة وكانت ِيعوه، فبا

 (   ) عن        ّدم المتق بالسناد أي الزهري قال المنبر، على العامة بيعة وكانت

    :       : يزل   فلم المنبر، اصعد يومئذ بكر لبي يقول عمر سمعُت مالك بن أنس

المنبر،     صعد حتى عاّمة  به الناُس فبايعه  )).
سننه     (ـ  3 في داود أبو :    4630روى مسكين،)  بن محمد ّدثنا ح قال

 (  )   : يقول       الثوري يعني سفيان سمعُت قال ـ الفريابي يعني ـ محمد ّدثنا :ح
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بكر              )) أبا ّطأ خ فقد منهما بالولية أحّق كان السلم عليه ّيا عل أّن زعم َمن

السماء            إلى عمل هذا مع له يرتفع أراه وما والنصار، والمهاجرين وعمر

)).

الجماعة،          له أخرج ثقة الفريابي يوسف بن ومحمد صحيح، إسناده

والنسائي          وأبوداود ومسلم البخاري له أخرج ثقة، مسكين بن .ومحمد

الشافعي      (ـ  4 مناقب كتابه في البيهقي إلى)  1/434روى بإسناده

: قال  ((الشافعي بكر           أبو َلف واستخ بكر، أبي خلفة على الناُس أجمع

ْوها            َل َو ف ًا، واحد ّلوها َو ُي أن على ستة، إلى الشورى عمُر جعل ثّم عمر،

أجمعين     )) عنهم الله رضي .عثمان

5 كتابه         ـ   في إسماعيل بن علي الشعري الحسن أبو المام قال

: ص ( والنصار       ((): 186ـ  185البانة المهاجرين على وجّل عّز الله وأثنى

بمدح          الكتاب ونطق الرضوان، بيعة أهل وعلى السلم، إلى والسابقين

الرضوان،          بيعة أهل على وأثنى كثيرة، مواضع في والنصار المهاجرين

} : وجّل   عّز َتْحَت       فقال َك َن ُعو ِي ا َب ُي ْذ ِإ َن ي ِن ْؤِم ُم ل ا َعِن الله َرِضَي ْد َق َل

ِة َر الية} الّشَج .

أبي          إمامة على َدحهم وم عليهم أثنى الذين هؤلء أجمع قد

الله         رسول خليفة وَسّموه عنه، الله رضي الصديق ،r بكر

له   نقادوا وا في       وبايعوه الجماعة أفضَل وكان بالفضل، له َقّروا وأ ،

الرأي           ّوة وق والزهد العلم من المامَة بها يستحّق التي الخصال جميع

ذلك    وغير الّمة .(( وسياسة
المعروف          ـ  6 الحافظ عثمان بن محمد بن الله عبد محمد أبو قال

الّسقاء  )) :بابن قالوا         بكر، أبي خلفة على والنصار المهاجرون وأجمع

   :       ! ِبّي:     ّن ال ُقبض ّنه إ وقيل خليفة، بعده ٌد أح ُيَسّم َلم و الله رسول خليفة يا له

r  !     : وَرضوا        الله رسول خليفة يا بكر لبي قال كّل مسلم، ألف ثلثين عن

  : المؤمنين           أمير لهم قيل انتهينا حيث وإلى عنهم، الله رضي بعده، ِمن به

للخطيب    ( .(( بغداد تاريخ )10/131من .

   !     : ُيقال       ف غيره وأّما الله رسول خليفة يا له ُيقال كان بكر أبا أّن والمراد
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المؤمنين:    أمير يا .له

7 كتابه         ـ   في الرحمن عبد بن إسماعيل الصابوني عثمان أبو قال

: ) ص     الحديث أصحاب الّسلف الحديث   ((): 87عقيدة أصحاُب ُيثبت و

الله          رسول وفاة بعد عنه الله رضي بكر أبي الصحابة  r خلفَة باختيار

   : الله    رسوُل َيه َرِض قاطبة وقولهم عليه ّتفاقهم ُدنيانا،   r وا ل فرضيناه ِديننا ل

مرضه          ّيام أ بالناس المفروضات الصلوات إقامة في استخلفه ّنه أ يعني

للرسول     خليفًة فرضيناه ّدين، ال ُدنيانا    r وهي أمور في .علينا

الله:    رسول ّدمك ق ّنه      r وقولهم أ وأرادوا َؤّخرك؟ ُي الذي ذا r فَمن

الذي            ذا فَمن بأمره، وراءك فصلينا مرضه، ّيام أ بنا الصلة في ّدَمك ق

ّياك؟    إ تقديمه بعد ُيؤّخرك !

الله   رسول ّين          r وكان ُيب ِبما حياته حال في بكر أبي شأن في ّلم يتك

واجتمعوا،          عليه ّتفقوا ا فلذلك بعده، بالخلفة الناس أحّق ّنه أ للصحابة

بسببه          ْوا َل َع و َعّزوا و به وارتفعوا ـ والله ـ بمكانه .(( فانتفعوا
:ـ  8 ص      ( العتقاد كتابه في البيهقي المام وقد ((): 180ـ  179قال

يجوز             فل طالب، أبي بن علي مع مبايعته على ُعهم اجتما ذكرنا بما صّح

         : أكبَر   علّي فكان ِره، ظاه بخلف ِره غي أو علّي باطُن كان يقول أن لقائل

ِهَر              ُيظ أو ّق ح بغير العظيم المر هذا على يقدم أن من ًا قدر وأجّل محلّ

أبي             خلفة على اجتماعهم في هذا جاز ولو ضميره، في ما خلَف للناس

ُله            تعطي يجوز ول الشريعة، ُحَجج ُد َأَح ُع والجما قّط، ٌع إجما يصّح َلم بكر

ّهم  ))بالتو .

:ـ  9 ص      ( العتقاد ُلمعة في قدامة ابن )35قال بكر (   )) : أبو أي وهو

ِبّي)       ّن ال بعد بالخلفة الله خلق أحّق r الصديق وتقديم    وسابقته لفضله ؛

ِبّي ّن وإجماع          r ال عنهم الله رضي الصحابة جميع على الصلة في له

ضللة          على ليجمعهم الله يكن ولم ومبايعته، تقديمه على .(( الصحابة
القرآن       (ـ  10 لحكام الجامع تفسيره في القرطبي )1/264قال : 

المهاجرين          )) بين وقع اختلٍف بعد ّديق الص تقديم على الصحابُة وأجمعت

  : أميٌر          ّنا م النصار قالت حتى التعيين، في ساعدة ِني َب سقيفة في والنصار
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 : إّن           لهم وقالوا ذلك، عن والمهاجرون وعمر بكر أبو فدفعهم أمير، ومنكم

ذلك،             في الخبَر لهم وَرَووا قريش، من الحّي ِلهذا إلّ تدين ل العرَب

لقريش   وأطاعوا .(( فرجعوا
مسلم        (ـ  11 صحيح على شرحه في النووي المام ـ 15/154قال

ُسئلت)         155 َلّما عنها الله رضي عائشة لثر شرحه عند : (( كان   َمن

الله  :    r رسول     : بعد    َمن ثّم لها فقيل بكر، أبو قالت استخلفه؟ لو ًا مستخلف

   :     :     : بن   عبيد أبو قالت عمر؟ بعد َمن لها قيل ثّم عمر، قالت بكر؟ أبي

هذا     إلى انتهت ثّم (( الجراح،  ، تقديم      )) :قال في ّنة الّس لهل دليٌل هذا

مع        للخلفة في عمر ثّم بكر الصحابة أبي لهل   إجماع دللة وفيه ،

ِبّي         ّن ال من بنّص ليست بكر أبي خلفَة أّن ّنة ًا،    r الّس صريح خلفته بلعلى

لفضيلته        وتقديمه له الخلفة عقد على ُة الصحاب ولو أجمعت ،

وغيرهم             النصار من المنازعُة تقع َلم غيره على أو عليه نّص هناك كان

يكن             ولم ّولً، أ تنازعوا لكن إليه، ولرجعوا معه، ما النّص حافظ َذكر َل و أولً،

نّص،   المر      هناك واستقّر بكر أبي على ّتفقوا ا ّم ث  )).
السنة        (ـ  12 منهاج في تيمية ابن السلم شيخ ...((): 6/455قال  

العقبة،          ليلة بايعوه والذين الشجرة، تحت الّرسوَل بايعوا الذين فبايعه

ُيسلمون           كانوا َلّما بايعوه والذين إليه، ُيهاجرون كانوا َلّما بايعوه والذين

    : ِمن         بهذا ّق أح ّني إ قّط ٌد أح يقل ولم وغيِرهم، كالطلقاء هجرة غير من

        : بكر        أبي من المر بهذا أحّق ًا فلن إّن بعينه ٍد أح في ٌد أح قاله ول بكر، أبي

((.
كتابه     ـ  13 في القيم ابن بكر،     ))الفوائد  ((عقد أبي فضائل في فصلً

: ) ص      في قوله فيه جاء والخباُر،    ((): 95وِمّما الياُت بفضله نطقْت

والنصار      المهاجرون بيعته على ))واجتمع .

والنهاية       (ـ  14 البداية كتابه في كثير ابن )418ـ  9/415قال : 

الوقت،            )) ذلك في الّصديق بيعة على عنهم الله رضي الصحابُة ّتفق ا وقد

وأرضاهما،            عنهما الله رضي العوام بن والزبير طالب أبي بن علّي حتى

     : بن        علي الحسين أبو أنبأنا قال حيث البيهقي رواه ما ذلك على والدليل

علي           بن الُحسين علي أبو ثنا السفراييني، الحافظ علي بن محمد
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   : بن           ُبندار نا قال طالب، أبي بن وإبراهيم خزيمة بن بكر أبو ثنا الحافظ،

أبو              ثنا هند، أبي بن داود ثنا ُوهيب، ثنا المخزومي، هشام أبو ثنا بشار،

قال      الخدري سعيد أبي عن َنضرة، الله   )) : رسول r ُقبض  ، الناُس  واجتمع

   : النصار          خطيُب فقام قال وعمر، بكر أبو وفيهم ُعبادة، بن سعد دار في

الله:     رسول أّن َتعلمون أ من     r فقال َته وخليف المهاجرين، من كان

الله      رسوِل أنصاَر ّنا ك ونحن r المهاجرين،  ، ّنا     ك كما ِته خليف أنصاُر فنحن

     :      : غيَر  ُتم ُقل ولو ُلكم، قائ صدق فقال الخطاب، بُن عمُر فقام قال أنصاَره،

    : فبايعه        ِيعوه، فبا ُبكم صاح هذا وقال بكر، أبي بيد فأخذ ِبعكم، ُنتا َلم هذا

      : في     فنظر المنبَر، بكر أبو فصعد قال والنصاُر، المهاجرون وبايعه عمر،

  :  : ِة         عّم ابُن قلَت قال فجاء، بالزبير فدعا الزبيَر، يَر َلم ف القوم، وجوه

الله  :    r رسول  ! يا      تثريَب ل قال المسلمين؟ عصا تُشّق أن أردَت ّيه، وحوار

          ! ّيا،   عل يَر َلم ف القوم وجوه في نظر ثّم فبايعه، فقام الله رسول خليفة

    :  : الله       رسول عّم ابُن قلَت فقال فجاء طالب، أبي بن بعلّي ُنه r فدعا َت وخ

    :  ! خليفة       يا تثريَب ل قال المسلمين؟ عصا تُشّق أن أردَت ِته، ابن على

 ! فبايعه  الله (رسول  ، معناه   أو .(( هذا
الئمة           إمام هو خزيمة وابن مسلم، رجال رجاله صحيح، ٌد إسنا وهذا

الصحيح  .صاحب

سير            في الذهبي ترجمه نوح، بن محمد هو طالب أبي بن وإبراهيم

) النبلء   : 13/457أعلم شيخ     ((وقال)  الزاهد، المجّود الحافظ المام

زمانه      في ّدثين المح وإمام :))نيسابور، فيه       قال ّنه أ الحاكم عن ونقل ،

الشيوخ         (( جمع والّرجال، الحديث معرفة في بنيسابور عصره إمام

))والعلل  .

أعلم           سير في الذهبي ترجمه الحافظ، علي بن الحسين علي وأبو

: 16/51النبلء ( الحسين       ((وقال)  علي أبو الثبت العلّمة المام الحافظ

ّقاد         )) ّن ال أحد النيسابوري، داود بن يزيد ابن علي .بن

) النبلء         أعلم سير في الذهبي ترجمه البيهقي، )17/305وشيخ
علي           ((وقال:  بن محمد بن علي الحسن أبو القاضي ّناقد ال الحافظ المام

الحديث،           أئّمة أولد من السفراييني، الّسقا بن شاذان ابن حسين بن
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ّنف      وص وأملى الكبار الكتب ))سمع .

) البداية          في هذا البيهقي حديث كثير ابن أورد بإسناده) 8/92وقد

 : قال         ثّم الحسن، أبو شيخه كنية أّن وفيه صحيح   ((ومتنه، إسناد وهذا

سعيد             أبي عن َطعة، ُق بن مالك بن المنذر نضرة أبي حديث من محفوظ

الخدري       ِسنان بن مالك بن الكبرى      ))سعد السنن في البيهقي ساق وقد ،

وقال)          8/143( قبله، إسناد متن على متنه في وأحال السناد هذا : 

(( بنحوه ))  ،   : الحسن    أبو شيخه كنية أّن .وفيه

ًا    ( أيض كثير ابن مغازيه      ((): 9/417وقال في عقبة بن موسى وقال

أبي      ّدثني ح إبراهيم، بن سعد ) :عن مع        كان عوف بن الرحمن عبد أباه أّن

واعتذر             بكر، أبو خطب ثّم الزبير، سيَف كَسر مسلمة بن محمد وأّن عمر،

         !  : ول   ليلة، ول ًا يوم المارة على ًا حريص كنُت ما والله وقال الناس، إلى

علّي           وقال َته، مقال المهاجرون ِبل فق علنية، ول سّر في الله ُتها سأل

ّق:             أح بكر أبا نرى ّنا وإ المشورة، عن ُأّخرنا ّننا ل إلّ ْبنا، غِض ما والزبير

الله     رسول بعد بها r الناس ْيَره،        وَخ َفه شَر ِرف لنع ّنا وإ الغار، لصاحُب ّنه إ ؛

الله    رسوُل أمره حي    r ولقد وهو بالناس .(بالصلة

ِده            شهو من الثار عليه تدّل والذي عنه، الله رضي بعلّي اللّئق وهذا

الله           رسول موت بعد َقّصة ال ذي إلى معه وخروجه الصلوات، r معه  ، كما

مبايعته            من يأتي ما وأّما يديه، بين َة والمشور النصيحَة له ِله وبذ سنورده،

ّتة            بس والسلم الصلة عليه أبيها بعد ماتت وقد فاطمة، موت بعد ّياه إ

ٍة              َوحش من وقع قد كان ما أزالت ثانية بيعٌة ّنها أ على محموٌل فذلك أشهر،

الله           رسول عن بالنّص ذلك ّياهم إ ومنعه الميراث، في الكلم في r بسبب

( صدقة: (      فهو تركنا ما نوَرث ل .(( قوله

رجال           من وأبوه إبراهيم بن سعد صحيح؛ عقبة بن موسى وإسناد

رؤية      له وأبوه ثقة، ٌد وسع .الصحيحين،

المستطابة         ـ  15 الرياض كتابه في العامري بكر أبي بن يحيى قال

: ُته    ((): 143ص( بيع كانت ًا وقد أعرُف    إجماع هم الذين الصحابة من

من          قطعية ُحّجة ُع والجما المقال، في الدليل بصّحة وأدرى بالحال،

 ! بهم؟    ّنك ظ فما ))غيرهم، .
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أبي           خلفَة أّن ّين يتب الجماع وحكاية والثار الحاديث من ّدم تق وِمّما

بخلف             القوَل وأّن غيره، من بالخلفة َلى ْو أ ّنه وأ ّق، ح عنه الله رضي بكر

التي            المؤمنين سبيل لغير ٌع ّتبا وا ّدة الجا عن وخروٌج ّق الح عن ضلٌل ذلك

الرسول  ّينها ))  r ب        ))  : فالله  ، بكر أبا إلّ والمؤمنون الله يأبى قوله في

غيَر              ّتبعوا ا الذين بعُض ويأبى بكر، أبا إلّ يأبون والمؤمنون بكر، أبا إلّ يأبى

من             بالله نعوذ بكر، أبي غير إلّ والبدِع الهواء أهل ِمن المؤمنين سبيل

.الخذلن

            : ًا،  شيئ ّيا عل ُيفيد ل عنه الله رضي علّي في المالكي ُغلّو إّن أقول ثّم

مضّرة            ّنما وإ ًا، شيئ يُضّرهم ل الصحابة من الكثيرين حّق في َءه جفا وإّن

والعافية          السلمَة الله نسأل الجافي، الغالي على تعود والجفاء .الغلّو

بكر:           تنبيه أبي ِة ّي ِو َل ْو َأ في فيه ّكك ش الذي كلمه المالكي إيراد بعد

وعثمان             عمر أْولوية في فيه ّكك ُيش ًا كلم أورد الخلفة في عنه الله رضي

هنا            بإيراده نفسي ِغل ُأش َلم و بعده، من الخلفة في عنهما الله رضي

ومن             عنه، الله رضي بكر أبي خلفة في ّدم تق بما ًا اكتفاء عليه؛ ّد والر

في             َكه تشكي فإّن بكر أبي خلفة في التشكيُك عليه ُهل س َمن أّن المعلوم

كّل           من والعافية السلمة الله نسأل وأسهل، أسهُل وعثمان عمر خلفة

وسوء  .شّر

* * *

رضي          الله عبد وابنه المطلب عبد بن ّباس الع ّن أ زعمه

عليه       والرد ة الصحاب من ليَسا عنهما :الله

والنصار،           المهاجرين إلّ ليسوا الصحابَة أّن على بها مستدلّ ًا آثار َكَر َذ

: ) ص           في فقال الصحابة، من ليَسا الله عبد َنه واب العباس ):52وأّن
 !  )  :      : أرى((    َنّي ُب يا الله عبد لبنه العباس وقال والعشرون الواحد الدليل

المؤمنين   أمير
رسول             أصحاب من ناٍس مع ويستشيُرك بك َيخلو و ُيقّربك ـ عمر يقصد ـ

r الله  ،    )  (... لحمد    الصحابة فضائل ًا ثلث ّني ع والسناد) 2/957فاحفظ

سعيد      بن مجالد إلّ ثقات .رجاله
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ِبّي:            ّن ال أصحاب من َنه اب ول نفسه يرى ل فالعباس صّح إن ،r أقول
بالكذب،            ّتهم ا وقد ّدا، ج ضعيٌف ِلد مجا لكن الخبر، سياق من هذا ُيفَهم

يأتي     ما للمتن يشهد :لكن

    : نفسه   عباس ابن قول والعشرون الثاني ) الدليل مع    ِني ُل يسأ عمر كان

محمد  r أصحاب  ، لي   يقول ) (... فكان لحمد    الصحابة ،2/970فضائل

المحقق     صححه وقد صحيح، .(وإسناده

محمد:            أصحاب من نفَسه أخرج عباس ابَن أّن على دليل هذا ،r أقول
السناد           وهذا ِلهم، وأمثا كالطلقاء بعده أسلم َمن خروج على دليل وهو

عباس    ابن إلى !صحيح

   : عباس   ابن قول والعشرون الثالث ) :الدليل ِبّي   ّن ال ُقبض َلّما  r قلت

    : ِبّي   ّن ال أصحاَب َأْل فلنس ُلّم َه النصار من الله    r لرجل رسول حديث ،r عن
      ! الرض:      وفي إليك يحتاجون الناَس أترى عباس ابن يا منك العجب قال

رسول     أصحاب من ترى ) (!؟... r َمن لحمد    الصحابة ،2/976فضائل

المحقق     صححه وقد صحيح، .(وسنده

المهاجرون:           هم الصحابَة أّن السابق عباس ابن لقول يشهد وهذا أقول

فقط  !!!والنصار

  :   : لطاووس   قيل الليث قول والعشرون الرابع ) :الدليل أصحاب  أدركَت

    :  ! أصحاب     من سبعين أدركُت فقال عباس؟ ابن إلى وانقطعَت محمد،

ِبّي ّن عباس         r ال ابن قول إلى انتهوا شيء في اختلفوا (إذا فضائل) 

لحمد   وقد         2/967الصحابة سليم، أبي بن ليث إلّ ثقات، رجاله والسناد ،

الثر    وصّحح المحقق، .(حسنه

يبدو:           الثر ظاهر ومن التابعين، كبار من كيسان بن طاووس  أقول
ِبّي            ّن ال أصحاب من عباس ابَن يرى ل ّنه أ ـ أعلم والله ابن   r ـ جللة مع

وعلمه   وفضله .(( عباس
:أقول

قبل          والنصار المهاجرين على أهلها المحمود الّصحبَة المالكي َقْصَر إّن
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ينالوا            أن من الصحابة من كبير ٍد عد إخراِج في أوقعه الُحديبية ُصلح

ِبّي         ّن ال عّم المطلب عبد بن العباُس وفيهم الّصحبة، الله  r شرَف رضي

بلغت            الذي القرآن، وترجمان الّمة ْبر َح عباس بن الله عبد ُنه واب عنه

الخلصة           في كما حديث، وألف وستمئة ستين الستة الكتب في ُثه أحادي

وانفرد          ًا، حديث وسبعين خمسة على منها ومسلم البخاري ّتفق ا للخزرجي،

وأربعين       بتسعة ومسلم وعشرين، ثمانية بإخراج .البخاري

َلم            الله عبد َنه واب ّباَس الع أّن المالكّي ّدعَي َي أن َبر ُك ال لحدى ّنها وإ

رأيُت            ول سمعُت وما إليه، َبق ُيس َلم شيء وهو الّصحبة، بفضيلة يظفَرا

وإّن           الخاطئة، الباطلة ّدعوى ال هذه مثل هذا كلمه على وقوفي قبل

هذا            ومع عليه، ّد بالر الشتغال عن ِني ُيغ الباطل القول هذا تصّور َد ُمجّر

يأتي     بما عليه أجيب ّني :فإ

العباس:            الول ُيخرج ما بعدهم وَمن الصحابة من ٍد أح عن يأت َلم ّنه أ

الله          لرسول الّصحبة شرف ينالَ أن ِمن الله عبد َنه r واب  ، ْثُل   فِم هذا وعلى

عشر         الخامس القرن َدثات ُمح ِمن المالكي من الدعوى !هذه

ِبّي:      الثاني ّن ال أصحاَب الصحابة أحد ِذكَر أّن  r    فما منهم، ُيخرجه ل

الله             رسول أصحاَب ِنه اب أو العباس ِذكُر فيها جاء آثار من المالكّي r ذكره
فيه             ٍد إسنا في جاء للعباس ذكَره أّن مع إخراجهما، على دليل فيها ليس

ذلك             َوّضح ُي وِمّما بالكذب، ّتهم ا وقد ّدا، ج ضعيٌف ّنه إ فيه قال الذي ُمجالد

) سننه       في داود أبو رواه :     3651ما أخبرنا)  عون، بن عمرو ّدثنا ح قال

قال              ِبشر، بن بيان عن ـ المعنى ـ خالد ّدثنا ح ّدد، مس ّدثنا وح ح خالد،

بن:              الله عبد بن عامر عن الرحمن، عبد بن ْبرة َو عن ِبشر، أبو ّدد ُمس

       :   : الله    رسول عن ّدث ُتح أن ُعك َيمن ما للزبير قلت قال أبيه عن r الزبير،
      !   : ومنزلة،     وجه منه لي كان لقد والله أما فقال ُبه؟ أصحا عنه ّدث ُيح كما

       ))  : من   َده مقع ّوأ فليتب ًا متعّمد علّي كذب َمن يقول ُته َسمع ّني ولك

في ))          ومسلم البخاري لهم خّرج ِده إسنا رجال صحيح، وهوحديث ، النار

البخاري            رجال من فهو ّدد، مس وهو داود أبي شيخي أحد إلّ صحيحيهما

.وحده

لبيه    الزبير ابن :وقول الله       ))  رسول عن ّدث ُتح أن ُعك َيمن كما r ما
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ُبه؟   أصحا عنه ّدث ُيح ِبّي         ((  ّن ال أصحاِب من ِنه واب الزبير خروج على يدّل ل

r وهو            المهاجرين، من الولين السابقين من عنه الله رضي الزبير فإّن ؛

بعد            بالمدينة ُولد مولود ّول أ الله عبد وابنه ّنة، بالج المبّشرين العشرة أحد

.الهجرة

) صحيحه         في البخاري رواه ما ًا أيض لذلك عائشة)  2984ويدّل عن

    !    ))  : حّج     بأجر ُبك أصحا يرجع الله رسول يا قالت ّنها أ عنها الله رضي

الحديث     ))  الحج؟ على ْد ِز أ ولم ٍة، .وعمر

) مسلم       صحيح في عائشة حديث قالت) 2/875وفي : مع  ))  خرجنا

الله  :     r رسول معه  ...     يكن َلم َمن فقال أصحابه، إلى فخرج بالحج؟ ّلين ِه ُم

فل،            ٌي هد معه كان وَمن فليفعل، ًة عمر يجعلها أن فأحّب ٌي ْد َه منكم

الله             رسول فأّما ٌي، هد معه يكن َلم ِمّمن لها ّتارُك وال بها الخذ r فمنهم
رسوُل            علّي فدخل قّوة، لهم أصحابه من رجال ومع الهدي، معه فكان

:     r الله    : أصحابك   مع كلمك سمعُت قلُت يبكيك؟ ما فقال أبكي، وأنا

  :    : ّلي     أص ل قلت لك؟ وما قال العمرة، ِنعُت فُم بالعمرة (( فسمعت

.الحديث

الله          رسول أصحاَب عنها الله رضي عائشَة المؤمنين أّم ِذكُر في r ف

كّل              أّن على يدّل ّنه إ بل منهم، إخراجها على يدّل ل الثلثة المواضع هذه

      . وابنه       العباس عن جاء الذي وهذا أصحابه من هم حّجته في صحبوه الذين

أصحاب            كلم في ٌة كثير نظائُر له عنهم الله رضي وعائشة الزبير وابن

الله  به          r رسول ّلم المتك خروج عدم في واضٌح وهو عنهم، الله ورضي

ِبّي        ّن ال أصحاب ِمن يكون أن ِمن يخاطبه .r وَمن
رضي:           الثالث الله عبد وابنه العباس كون ِمن المالكي زعمه ما أّن

الله        رسول صحبة شرَف ينال َلم عنهما r الله  ، بعض     في الجفاء من هو

أصحابه    من البيت r أهل  ، مجموع        في تيمية ابن السلم شيُخ قال فقد

)4/419الفتاوى ( رسول         )) : ّيَة وص يعني ـ ّية الوص هذه عن الناس ُد وأبع

يعادون           r الله بل َته، ّي وذّر العباَس ُيعادون ّنهم فإ الرافضُة؛ ـ بيته أهل في

عليهم      الكفاَر ُيعينون و البيت أهل .(( جمهوَر
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الله              رسول إلى ًا نسب أقرُب هو َمن في ٌء جفا المالكي من هذا إّن بل

r  ، ُيوَرث        لوكان الذي عنه الله رضي العباس زوجاته    r عمه مع عّمه َورثه ل

r     لقوله عنهّن؛ الله رضي )) :r وبنته أبقت      فما بأهلها، الفرائض ْلِحقوا أ

َذكر    رجٍل َلى ْو َل ف عّمه       (( الفرائض لبن ٌء جفا هو ًا وأيض عليه،  متفق
َضّمه      الذي عباس، بن الله ))  r عبد     )) رواه:  الكتاب ّلمه ع اللهّم وقال

عنده)    (75البخاري ( لفظ وفي ّدين): ((     ))143، ال في ّقهه ف اللهّم .

ِبّي:          ّن ال ُصحبة بشرف َفَرا يظ َلم العظيمان الّرجلن هذان أفيكون أقول

r  ،     ! الخذلن    من بالله نعوذ المالكي؟ هذا زعم .كما

* * *

الصحابة           من ليَس عنه الله رضي الوليد بن خالد ّن أ زعمه

عليه  :والرد

: ص  ( في :    ((): 45ـ  43قال الوليد    بن خالد حديُث عشر الثالث الدليُل

ِبّي      ّن ال قوُل وهو عوف، بن ) :r وعبدالرحمن أصحابي؛     من ًا أحد ّبوا تُس ل

نصيفه             ول أحدهم ّد ُم أدرك ما ًا ذهب ٍد ُأُح مثَل أنفق لو َدكم أح (فإّن  ، ثّم

 : بقوله      الحاشية في هنا عليه ّلق الصحابة      ((ع فضائل كتاب ـ ))مسلم .

 : قال  ) ((ثّم   )     : وهو  ، أصحابي ّبوا تُس ل بلفظ مشهوٌر الحديث أقول

ّية             قض في عوف بِن الرحمن عبد مع تخاصم عندما الوليد بَن َد خال يخاطب

مكة     فتح بعد ِذيمة َج .بني

ِبّي      ّن ال إخراج على واضٌح دليٌل من     r وهذا وطبقته الوليد بن لخالد

دللة     من لكثر الشرعية :الصحبة

       : الشرعية،   للصحبة بيان فيه الحديث تكملَة أّن القوى الولى الدللة

لقوله    ُتدَرك؛ ل ّنها ) :r وأ ّد          ُم بلغ ما ًا ذهب ٍد ُأُح جبل مثَل ُدكم أح أنفق فلو

نصيفه   ول .(أحدهم

بُن           خالد ْكها ِر ْد ُي َلم التي وهي ًا، تمام ّيُة الشرع الصحبة هي فهذه

بن           كعمرو طبقٌة ْكها ِر ْد ُي َلم كما وشجاعته، وبلئه فضله على الوليد،

ول             ثقيف، ُعتقاُء ول مكة، ُء طلقا َكها يدر ألّ أولى باب فمن ونحوه، العاص
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ونحوهم     المتأّخرون ُد الوفو ول .العراُب،

 !    )  :     ( )    : أو  الله رسول يا يقل ولم بهذا أقّر كذا خالد أّن الثانية الدللة

     ( )   ! الشرعية   الصحبة بين الفرَق يعرف كذا خالد لّن ؛ أصحابك؟ من لسُت

أن            يمكن التي اللّحقة أو العامة الصحبة وبين السلم، عليها قام التي

 ( ًا   ( أيض التابعين أصحابها على ُيطلق .

          : صحب  أن وبعد مكة، فتح بعد وقعت الحديث قّصَة أّن الثالثة الدللة

ِبّي    ّن ال الوليد بن الحصول         r خالد في له تشفع َلم لكن الزمن، من ًة ّد م

بعده؟       ِبَمن فكيف الشرعية، الصحبة فضيلة .(( !على

ُب :والجوا

ِبّي   ّن ال قوَل أصحابي   )) :r أّن ّبوا تس بُن      (( ل الرحمن عبد به ُد والمرا ـ

عبد             في الصحبة حصر على يدّل ل ـ إسلُمهم ّدم تق ِمّمن وغيُره عوف

قد            غيُرهم كان وإن هؤلء، فضِل مزيد على يدّل ّنما وإ وأمثاله، الرحمن

قال           الفضل، في الصحابة بين الكبير التفاوت مع الفضل، في شاركهم

السنة       ( منهاج في تيمية ابن السلم ّين): ((  433ـ  8/431شيُخ يب وِمّما

من           ذلك وغير واليمان والمحبة كالولية وعموٌم، خصوٌص فيها الصحبة أّن

أخرجاه           ما ِتها، َف وِص َنوِعها و ِرها ْد َق في الناُس فيها يتفاضُل التي الصفات

      : وبين       الوليد بن خالد بين كان قال الخدري سعيد أبي عن الصحيحين في

الله         رسول فقال خالد، ّبه فس شيء، عوف بن ) :r عبدالرحمن ّبوا  تُس ل

أحدهم              ّد ُم أدرك ما ًا ذهب ٍد ُأُح مثَل أنفق لو َدكم أح فإّن أصحابي؛ من ًا أحد

نصيفه  (ول  ، ِبّي        ّن فال البخاري، دون وعبدالرحمن خالد بذكر مسلٌم r انفرد
    (   )  : عوف   بن عبدالرحمن يعني ، أصحابي ّبوا تُس ل ونحوه لخالد يقول

الذين          وهم الّولون، السابقون هم ونحَوه الرحمن عبد لّن وأمثاله؛

وأخّص           أفضُل فهؤلء الرضوان، بيعة أهُل وهم وقاتلوا، الفتح قبل أسلموا

الحديبية،           بعد أسلموا الذين وهم الرضوان، بيعة بعد َلم أس ِمّمن بصحبته

ّنبّي   ال مصالحة وعثمان        r وبعد العاص بن وعمرو خالد ومنهم مكة، أهَل

أن            إلى إسلُمهم تأّخر الذين من أسبق وهؤلء وأمثالهم، طلحة أبي ابن

وأبي            هشام بن والحارث عمرو بن ُسهيل مثل َلقاء ّط ال وُسّموا مكة ُفتحت
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بن            وعكرمة الحارث بن سفيان وأبي ومعاوية يزيد وابنيه حرب بن سفيان

برز              َمن هؤلء في يكون قد ّنه أ مع وغيرهم، أمية بن وصفوان جهل أبي

بن            سفيان وأبي هشام بن كالحارث ًا، كثير ّدمه َق َت َمن بعض على بعلِمه

قبل            أسلم ِمّمن قبلهم أسلم َمن بعض وعلى عمرو، بن وُسهيل الحارث

قبله            أسلموا الذين أكثر على الخطاب بُن عمر برز وكما وقاتل، .الفتح

ّولً؛            أ صحبه َمن يسّب أن ًا آخر َبه صِح ِلَمن ْهٌي َن ّنه أ هنا والمقصود

 : لو            قال حتى فيه، يشركهم أن يمكن ل ِبما الصحبة في عنهم لمتيازهم

نصيفه           ول أحدهم ّد ُم بلغ ما ًا ذهب ٍد ُأُح مثَل ُدكم أح .أنفق

من            وهم وقاتلوا، الفتح بعد من أسلموا الذين حاُل هذا كان فإذا

وهم           وقاتل، الفتح قبل من أسلم من مع للسابقين، التابعين أصحابه

مع           بحال أصحابه من ليس َمن حاُل يكون فكيف السابقون، ُبه أصحا

.(( !أصحابه؟

* * *

والرد          ة الصحاب من ليَس عنه الله رضي َة معاوي ّن أ زعمه

:عليه

: ص       ( في عنه الله رضي معاوية في الخامس): ((  55ـ  54قال الدليُل

    :   : من:      لرجٍل تعجبين أل لعائشة قلت قال يزيد بن السود أثر والعشرون

محمد        أصحاَب ِزع ينا ـ معاوية يقصد ـ َلقاء ّط الخلفة؟  r ال في

وقد:            والفاجر، البّر يؤتيه الله سلطان هو ذلك؟ من تعجب وما قالت

سنة      أربعمائة مصر أهَل فرعوُن .ملك

ِبّي:         ّن ال أصحاب من لمعاوية عائشة إخراُج فيه الثر r أقول  ، ًا  أيض وفيه

ِبّي         ّن ال أصحاب من َء ّطلقا ال يرون يكونوا َلم التابعين r أّن  ، والصحابة  بل

بن             السود الجليل التابعي رأي مع عائشة رأي ّتفاق ا من نرى كما ًا؛ أيض

النخعي  .(( !يزيد

: الحاشية        في بقوله الثر هذا على ّلق ع عساكر     ((وقد ابن رواه الثر

عن             إسحاق أبي عن جابر بن أيوب حدثنا الطيالسي، داود أبي طريق من

فيه،             مختلف جابر بن أيوب إلّ ثقات رجاله السناد وهذا يزيد، بن السود
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عدي            وابن الفلّس علّي بن وعمرو حنبل بن ُد أحم أمَره ّوى ق وقد

حاتم          وأبو المديني وابن والنسائي معين ابن وضّعفه والبخاري، والذهبي

  : صالح        مشهور الذهبي فيه وتوّسط سفيان، بن ويعقوب زرعة وأبو

بعُضهم   ّعفه ض .الحديث،

الله:        شاء إن الجملة في ّيد ج فالسناد .(( أقول
: ص        ( في وغيره عنه الله رضي معاوية في الدليل): (( 51ـ  50وقال

  : عائشة  قوُل عشر ) :التاسع محمد    لصحاب بالستغفار ُأمروا  r ّبوهم (فس

( 4/231مسلم  ).

في             العراق أهل وبعض علي لعن من الشام أهُل يفعله ِلَما تلّمح كانت

عثمان  .لعن

محمد:          أصحاب من ليسوا هؤلء أّن منه ُيفهم وهذا r أقول  ، قول  ومثله

         ) : عمل  من خيٌر ساعة أحدهم َقاُم َلم ف محمد؛ أصحاب ّبوا تس ل عمر ابن

لحمد  ) (    الصحابة فضائل عمره )2/97، 1/57أحدكم .

زيد            بن وسعيد وقاص أبي بن لسعد وأقوال عائشة وقول القول فهذا

من            فهما وعثمان، علّي سّب الناس بين انتشر لّما انتشرت ّنما إ وغيرهم،

محمد  r أصحاب  ، ِبّي       ّن ال رأى من بعُض ّبهما يس كان صحبة   r وقد له أو

وعثمان           علي سّب وانقطع المُر علينا طال فلّما للصحبة، ْهمنا َف حسب

هذه          أخذنا وأمثالهما وعمرو معاوية سّب وبقي وأمثالهم، والزبير وطلحة

َلقاء          ّط ال من المشتومين لكن الُجدد، ِتمين الشا بها لنواجه والثار النصوص

الصحابة           من ليسوا َلقاء ّط ال إّن بل السابقين، من المشتومين مثل ليسوا

هذه           مثل معها تستلهم التي الدفاعات بسبب الصحبة دخلوا لكنهم أصلً،

( بسهولة (       تجده ولن ُمهّم ّنه فإ هذا؛ ّبع تت .(( !!الثار

بقوله        الكلم هذا على الحاشية في ّلق ع السابقة   )) :ثّم بالثار خاطب

         ( َة   ( المغير زيد بن ُد سعي به وخاطب عثمان، يلعن َمن كذا الذين عمر ابُن

أبي           بُن ُد سع وخاطب السابقين، يسّب َمن عائشة وخاطبت شعبة، ابَن

بسبب             معاوية يلعن عباس ابن كان قد بل وهكذا، ّيا، عل يسّب َمن ّقاص و

 ) المسند     عرفة يوم التلبية ) 3/264قطعه فابن    ، شاكر أحمد تحقيق
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يرى            ذلك ومع الصحابة، سّب تحريم في النصوص بعَض روى قد عباس

      : ّيا،     صحاب ليس معاوية أّن يعرف ّنه ل لسببين ويفعله معاوية، لعن جواز

     ( ) ( لعلّي     ( ًا ُبغض الشام أهُل ّيرها وغ ، كذا ص ِبّي ّن ال ّنة لُس ًا تغيير رأى ّنه ول

ِبّي       ّن بال ًء اقتدا عرفة يوم ّبي ُيل كان ّنه r ل  ، من      كثيٌر معاويَة َعن يل كان وقد

عبادة          بن سعد بن وقيس وعّمار كعلّي والنصار، السابقين المهاجرين

عقيل            بن محمد المتأّخرين العلماء من لعنه جواز إلى ذهب وقد وغيرهم،

    ( الكافية(   النصائح كتابه في ّني ُس عالم وهو !! )).

: ص  ( في :   ((): 55وقال لكعب    معاوية قول والعشرون السادس الدليل

      : والزبير      علي هنا وها هذا تقول عثمان بعد سيكون ّنه بأ بّشره َلّما

     : الخلفة   صاحب ِني يع صاحبها، أنت قال محمد؟ .وأصحاب

الله:            رسول أصحاب من ّنه أ ّدعي َي معاوية عن نّصا أجد َلم r أول  ، وهذا

ّنه               أ عنه ثبت قد كان وإن منهم، نفَسه يرى يكن َلم ّنه أ على دليل الثر

) :يقول الله    رسول صحبنا فإن      (r قد الشرعية، ل العامة الّصحبَة ُد فيقص

ّنة      والّس بالكتاب ٌد مردو فقوله ّية الشرع .قصد

الذي          المبحث لهذا النهائية النسخة في سأستوفيها أخرى ّلة أد وهناك

الله       شاء إن ًا كتاب يخرج أن .(( أطمع
 : بقوله    الثر على ّلق :((وع ) ص    للخلل وإسناد) 457، 281السنة ،

         ( بالسناد( عساكر ابن ورواه المحقق، إسناده صّحح وقد صحيح، كذا

تاريخه   ( في ))) 59/123نفسه .

وجوه     من هذا عن ُيجاب :و

الذين:            الول لّن ثابت؛ غيُر عنها الله رضي عائشة عن الثر هذا أّن

فيه          كلمهم ّعفوه ُيض َلم والذين كثيرون، جابر بن أيوب  ضّعفوا
وقد             يعضده، َمن إلى يحتاج ّنه أ مقتضاه بل أمره، تقوية في ًا واضح  ليس
    ((   ))  : في     الحافظ عنه وقال ، ضعيف الكاشف في الذهبي عنه قال

 :التقريب

.(( ضعيف ))
) دمشق        تاريخ في عساكر ابن عند : 59/145وإسناده أخبرنا)  هكذا
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العلء،             أبي بن القاسم أبو أنا محمد، بن الحسن بن الُحسين القاسم أبو

َقب،              َع ال أبي بن يعقوب بن علي أنا ياسر، بن محمد بن الرحمن عبد أنا

نا             داود، أبو نا الصفار، عبدة نا الحسن، بن موسى بن القاسم ّدثني ح

...   : لعائشة           قلت قال يزيد بن السود عن إسحاق، أبي عن جابر، بن أيوب

.إلخ

المشهور           الحسن بن موسى بن القاسم هذا عساكر ابن إسناد وفي

بغداد      ( تاريخ في الخطيب ذكره ِذكر)    12/435بالشيب، على ِزد ي ولم ،

فهو             تعديلً، ول ًا جرح فيه يذكر ولم شيوخه، من واثنين تلميذه، من اثنين

الذهبي            ذكره ياسر، بن محمد بن الرحمن عبد ًا أيض وفيه الحال، مجهول

) النبلء     أعلم سير وفي)       17/415في تعديلً، ول ًا جرح فيه يذكر ولم ،

عنه          الله رضي معاوية في الرأي حسن ّنه أ عنده .ترجمته

:  الثاني تعجبين:          أل لعائشة يزيد بن السود قول من ِهَمه ف ما أّن

محمد      أصحاَب ينازع َلقاء ّط ال من ذلك،     r لرجل على وإجابتها الخلفة؟ في

ِبّي           ّن ال أصحاب من ليسوا ـ معاوية ومنهم ـ َلقاء ّط ال أّن ْهٌم  r من َف هو

عبد             بن العباس أّن زعمه من ّدم تق فيما ذلك ْوضحُت َأ أن وسبق خاطئ،

الجواب            وبهذا الصحابة، من ليَسا عنهما الله رضي الله عبد وابنه المطلب

عنها          الله رضي عائشة قول من فهمه عّما ًا أيض ُيجاُب :  (( أن   ُأمروا

محمد   لصحاب ّبوهم r يستغفروا .(( فس
معاوية،:            الثالث لعن جواز يرى ّنه أ من عباس ابن عن َكره َذ ما أّما

ُيقال           أن فجوابه صحابي، غير يعتبره ّنه أ ذلك أسباب من :وأّن

1 ليس              ّنه إ المالكي فيه قال ًا أيض عنه الله رضي عباس ابَن إّن ـ

ذلك          بيان مّر وقد العباس، أبيه في قال كما .بصحابي

2 عنه              الله رضي معاوية على أثنى عنه الله رضي عباس ابَن إّن ـ

الله       رسوَل َصِحَب ّنه وأ فقيه، ّنه بأ r ووصفه  ، ) البخاري    صحيح ففي

قال)      3764 ُمليكة أبي ابن إلى بإسناده :  (( العشاء     بعد معاويُة أوتر

   : قد         ّنه فإ ْعه؛ َد فقال عباس، ابَن فأتى عباس، لبن ًلى مو وعنده بركعة

الله   رسول .(( r صحب
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) ًا     أيض البخاري صحيح ّنه)      3765وفي أ مليكة أبي ابن إلى بإسناده

:         ((قال:  أوتر    ما ّنه فإ معاوية؛ المؤمنين أمير في لك هل عباس لبن قيل

   : فقيه   ّنه إ قال بواحدة؟ ))إلّ .

ِنه،              3 لع جواَز يَر َلم و عنه، الله رضي معاوية يلعن َلم عباس ابَن إّن ـ

في             عليه استند الذي الثر وأّما ومدحه، عليه الثناء منه حصل الذي بل

قال            هكذا، المسند في فهو شاكر، أحمد بتحقيق المسند إلى وعزاه ذلك

    :      : من  ُته َأسمع أدري ل قال أيوب، ّدثنا ح إسماعيل، ّدثنا ح أحمد المام

قال       عنه، ُته ّبئ ُن أم ُجبير بن )) :سعيد وهو       بعرفة عباس ابِن على أتيُت

   : الله   رسول أفطر فقال ًا، ُرّمان َبٍن      r يأكل َل ب الفضل أّم إليه وبعثْت بعرفة،

          : َته،  َن زي ْوا َفَمَح الحّج ّيام أ أعظم إلى عَمدوا ًا؛ فلن الله لعن وقال َبه، ِر فش

التلبية    الحّج زينة ّنما .(( وإ

  )) : ضعيف؛          إسناده فقال ـ الله رحمه ـ شاكر أحمد الشيخ ضّعفه وقد

    (( هذا         على ّطلع ا وقد ، ُجبير بن سعيد من سماعه في أيوب لشّك

المالكي  .التضعيف

أن             احتمل الثر صّح فلو سنين، ثمان معاوية بعد عباس ابن عاش وقد

فيه             ّلعَن ال لّن عنه؛ الله رضي معاوية غيَر عباس ابُن عناه الذي يكون

بالتعيين   وليس .بالبهام

ِبّي       ّن ال كون من الثر في جاء الذي     r وما ّلبن ال وشربه بعرفة ًا ُمفطر

ثابت      فهو الفضل أّم به .بعثت

4   : المالكي    قول أّما المهاجرين       ((ـ من كثيٌر معاويَة يلعن كان وقد

وغيرهم           عبادة بن سعد بن وقيس وعمار كعلي والنصار، ،))السابقين

جنس             من ّنه أ فالغالب ٌد مستن له كان وإن ذلك، في َده مستن يذكر َلم ف

َده         فسا ّينُت ب وقد عباس، ابن إلى أضافه فيما ِده .مستن

5          : محمد   المتأّخرين العلماء من لعنه جواز إلى ذهب وقد قوله وأّما ـ

 !!      ! الكافية      النصائح كتابه في ـ ّني ُس عالم وهو ـ عقيل : ))بن إّن  فأقول ،

سنة        ( المتوفى الحضرمي هو ذكره الذي عقيل ليس)  1350ابَن وهو ، هـ

المؤلفين            ( معجم صاحب ذكر وقد ِدعة، المبت من هو بل ّنة، الّس أهل من
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والضرر)        10/297 للعاملي، الشيعة أعيان كتاب ترجمته مصادر في

من            وأمثاله الّرجل هذا ُكتب بقراءة له حصل ّنما إ للمالكي حصل الذي

اسمه         إليه أشار الذي وكتابه والضلل، البدع ِلَمن   ((أهل الكافية النصائح

ِلَمن  ))         ّنصح ال زعم ومضمونه الكتاب هذا عنوان ومقتضى معاوية ّلى يتو

نصح              جنس من هو ّنصُح ال وهذا ُيبغَضه، أن عليه بل ّبه، يح ألّ معاوية يحّب

: بقوله            عنه الله ذكره الذي ـ السلم عليهما ـ وحواء لدم إبليس

َن    { ّناِصِحي ل ا َن َلِم ا ُكَم َل ّني ِإ ا ُهَم َقاَسَم إخوة}    َو نصح جنس ومن ،

ليوسف  { r يوسف  : بقوله     عنهم الله ذكره َناِصُحوَن  الذي َل ُه َل ا ّن ِإ ،}َو
بعِض              ذّم من كتبه من وغيره الكافية نصائحه في أودعه ما إلى أشار وقد

: )  ((    )) ص       الجميل العتب كتابه مطلع في منهم ّنيِل وال ،)31الصحابة
مقام: ((            عالي على بعضهم تحامل لذكر هذا كتابي في أتعّرض َلم فقال

ول           الله، سلم عليهم َبتول ال وأمهما والحسنين علي المؤمنين أمير مولنا

آكلة            وأمه المنافقين كهف وأباه معاوية عدّوهم ًا زور به مدحوا ما ّد لَر

العور            وأبا جندب بن وسمرة شعبة بن والمغيرة العاص بن وعمرا الكباد

من            بذّرة البحار مياه ُمزجت لو ِمّمن وأضرابهم، عقبة بن والوليد السلمي

قد          ّني ول المنصف، للعاقل فساده لظهور وذلك لنتنت، فظائعهم كبائر

)     (  ) تقوية       كتاب في ثّم ، الكافية النصائح كتاب في ذلك من ًا شيئ ذكرُت

.اليمان) ... ))

بقبول           المالكي ُتلي اب الذي بزعمه، الناصح هذا كلم من نموذج فهذا

بيعة            أهل من وهو شعبة، بن المغيرة سّماهم الذين الصحابة وفي ُنصحه،

}  : فيهم     الله قال الذين ْذ     الرضوان ِإ َن ِني ْؤِم ُم ل ا َعِن الله َرِضَي ْد َق َل

ِة   َر الّشَج َت َتْح َك َن ُعو ِي ا َب ِبّي}  ُي ّن ال وأخبر ،  r     كما النار، يدخلون ل ّنهم أ

منه           ّنيل وال شعبة بن المغيرة المالكي ذكر عند ذلك بيان .سيأتي

ُشطب           6 قد المالكي كتاب من عليها ّطلعُت ا التي النسخة في  ـ
 : جملة   على السابقين        ((بالقلم المهاجرين من كثيٌر معاويَة يلعن كان وقد

الكافية        ((إلى  ))والنصار  النصائح كتابه في ّني ُس عالم أدري  ))وهو ول ،

من             أو المالكي من هو وهل مقصود؟ غير أو مقصود الشطب هذا هل

غيره؟
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ينبغي           وكان حسن، فهو المالكي من وهو ًا مقصود الّشطب كان فإن

باطٌل،              فيه ما كّل لّن آخره؛ إلى أّوله من الكتاب على يشطب أن له

بالحراق        حقيق وهو الحّق، من ٌء شي فيه .وليس

الجميل           العتب كتابه في المالكي قدوة الحضرمي عقيل ابن نقل وقد

: قوله)      60ص( آخرها شيوخه، أحد عن ًا أبيات :

إبهامه    ظفر من مئة     ُقلمة البخاري مثل من تعدل

واضٌح           وهو الله، رحمه الصادق جعفر المام إلى يرجع فيه والضمير

أبو             أحسن ولقد الله، رحمه البخاري المام في الجفاء وفي فيه، الغلّو في

قوله    في الخطابي :سليمان

واقتِصد       المر من شيء في ْغُل ت ذميُم     ول المور قصد طرفي كل

شيخه            عن َثه ور قد والجفاء الغلّو من عقيل لبن حصل الذي وهذا

الذي           َء البل أّن َوّضح ُي وهو أمثالهما، وعن عنهما المالكي وورثه وأمثاله،

بمتابعة           ابتلي عقيل فابن شيوخهم، من هو ّنما إ ًا غالب للتلميذ يحصل

عقيل           ابن كتب على تتلمذ والمالكي والغلّو، الجفاء في وأمثاله شيخه

أجل            فِمن الضلل، أهل من علماء على مباشرة تتلمذ يكون وقد وأمثالها،

والجماعة           ّنة الّس أهل عقيدة عن ًا منحرف ورأيه كلمه في كان ذلك

نعوذ         والضلل، البدع أهل عقائد إلى ّية ّنق ال الخذلن  ?الصافية من الله .

ع ب من:            الرا ّنه أ ّدعي َي معاوية عن نّصا يجد َلم ّنه أ من ذكره ما

الله   رسول يقول         r أصحاب ّنه أ ثبت قد ّنه بأ بقوله بعده نقضه قد )) :قد

الله   رسول (( r صِحبنا  ، ) البخاري        صحيح في جاء ذلك معاوية وقول

قال)   3766 إليه بإسناده ِبّي      )) : ّن ال َصِحبنا لقد ًة صل ّلون ُتص ل ّنكم r إ  ، فما

العصر         بعد الركعتين يعني عنهما، نهى ولقد ّليها، ُيص .(( رأيناه
المالكي  يقول       )) :وقول ّنه أ عنه ثبت قد كان ) :وإن رسول   صحبنا قد

(r الله فقوله          ّيَة الشرع قصد فإن ّية، الشرع ل العامة الّصحبة ُد فيقص

ّنة   والس بالكتاب (( مردود  ، ِة        الّصحب نفَي لّن ُعقلء؛ ال منه َيعجُب ِمّما وهذا

والعباس             بل عنه، الله رضي معاوية ومنهم الُحديبية بعد كان َمن كّل عن
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وغيرهم            الشعري موسى وأبو الوليد بن وخالد هريرة وأبو الله عبد  وابنه
ذكره             وما أحد، إليه يسبقه َلم المؤمنين سبيل عن ٌذ شذو عنهم الله رضي

      ) بالكتاب    مردود فقوله ّيَة الشرع الّصحبة قصد إن معاويَة أّن من

         : عن)  الّصحبة نفي على دليل ّنة والس الكتاب في ليس أقول ، ّنة والس

ُمحدثات            من وهو خاطئ، فهٌم فيها ففهُمه ّلة أد من أورده وما معاوية،

سبق        فيما ذلك ّينُت ب وقد عشر، الخامس .القرن

ّلس،          وهومد صالح، أبي عن العمش عنعنة إسناده ففي الثر، وأّما

الله            رسول أصحاب ذكر من فيه جاء وما منكر، فيه كعب لو  r وكلم ـ

   )) : دليل           الثر وهذا بقوله زعم كما منهم معاوية خروج على يدّل ل ـ ثبت

منهم       )) نفَسه يرى يكن َلم ّنه أ .على

بغداد:      (تنبيه تاريخ في الخطيب بن)    1/209روى رباح إلى بإسناده

قال   الموصلي : )) :الجراح فقال       عمران، بن المعافى يسأل رجلً سمعُت

فغضب             سفيان؟ أبي بن معاوية من العزيز عبد بن عمر مسعودأين أبا يا

     : الله     رسول بأصحاب ُيقاس ل وقال ًا، شديد ًا غضب ذلك معاوية  r من ٌد، أح

وجّل         عّز الله وحي على وأمينه وكاتبه وِصهُره .(( صاحبه
قال)        1/209وروى ( نافع بن الربيع توبة أبي إلى بإسناده معاوية )) :

الله       رسول أصحاب ستر سفيان أبي r ابن  ، ْتَر    الّس الّرجُل َكشف فإذا

وراءه    ما على .(( اجترأ
دمشق      ( تاريخ في عساكر ابن الله)    59/209وروى عبد إلى بإسناده

        )) : ًا    شَزر إليه ينظر رأيناه فَمن ِمحنة، عندنا معاوية قال ّنه أ المبارك ابن

الصحابة     )) يعني القوم، على ّتهمناه .ا

عنه،            الله رضي معاوية في النصاف أهل كلم من نماذج ثلثة هذه

الله            رضي معاوية عن كتبته فيما المنصفين كلم من جملًة ذكرُت وقد

       )) : معاوية   الخليفة الصحابّي في المنصفين أقوال من بعنوان ُطبع و عنه،

عنه   )) الله .رضي

على            َتجّرأ َلّما المالكّي فإّن الله؛ رحمهما المبارك وابن توبة أبو وصدق

الّصحبة            بنفي وقال غيِره على تجّرأ الّصحبة، عنه ونفى منه ونال معاوية
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الله      رسول صِحبوا الذين كّل إلى       r عن ذلك ّدى تع بل الُحديبية، ُصلح بعد

َغ             الّزي أّن شّك ول فيها، والتشكيك وعثمان وعمر بكر أبي خلفة من ّنيل ال

}  : وجّل        عّز الله لقول القلوب إزاغة عنه الله   ينتج َغ ا َز َأ ا ُغو ا َز ا َلّم َف

ْم ُه َب ُلو بعدها،}          ُق ّيئة بس المسيُئ َلى ُيبت أن ّيئة الس على العقوبة من وإّن ،

بعدها           ٍة لحسن الُمحسُن ّفق ُيو أن الحسنة على الثواب من أّن .كما

قال         وغيرهما، الصحيحين في عنه الله رضي معاوية وأحاديث

          )) : ًا،   حديث وثلثون مئة ـ الستة الكتب في أي ـ له الخلصة في الخزرجي

بلغت        ))   وقد ، بخمسة ومسلم بأربعة، البخاري وانفرد أربعة، على ّتفقا ا

) رقم             من حديث ومئة ًا حديث عشر أحد أحمد المام مسند في أحاديثه

)16938إلى)  (16828 .

* * *

الله          رضي شعبة بن والمغيرة العاص بن عمرو ّن أ زعمه

عليه      والرد ة الصحاب من ليَسا :عنهما

: ) ص    حاشية في )78قال :  ((  ( ) موّسعة     كذا ًا بحوث البحث هذا سيتبع

ِبّي     ّن ال رأى َمن بعض r عن  ، صغيرة       أو كبيرة مآخذ عليه َذت ُأِخ .(( لكن
 : قال      ثّم هؤلء، من أمثلة عن     ((فذكر مباحث ًا أيض هناك وسيكون

ونحوهم         والمغيرة العاص بن وعمرو كمعاوية فيهم جاء  ))المختلف وقد ،

ّدم            المتق المالكي كلم في الصحابة من ليس ّنه وأ العاص بن عمرو  ذكر
ّدم             المتق كلمه في شعبة بن المغيرة وذّم ذّمه وجاء الوليد، بن خالد في

معاوية  .في

يلي     بما ذلك عن ُيجاب :و

عنهم:            أولً الله رضي الثلثة هؤلء ُصحبة بعدم قال ًا أحد أّن أعلُم ل

الله  r لرسول  ، أّن           اعتبر الذي المالكي هذا إلّ صحابة ّنهم أ في خالف ول

الذي          الحكمي وكذا فقط، الُحديبية قبل والمهاجرون النصار هم الصحابَة

قبل          والنصار المهاجرين على الصحبة يقصر ّنه أ المالكي عنه حكى

من          ُيخرجه الحكمي هل أدري فل الُحديبية، قبل والمغيرة الُحديبية،
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ل؟      أم المالكي أخرجه كما الّصحبة

إّن            بل عشر، الخامس القرن ُمحدثات من هذا أّن ذكرُت أن وسبق

أو          وتفسيقهم ّبهم وس الصحابة ببغض ُتليت اب التي الضلل ِفَرق بعَض

ِبّي      ّن لل ِتهم ُصحب بعدم يقولوا َلم r تكفيرهم  ، بعد    بارتدادهم قالوا ّنما وإ

الله  .r رسول
ًا ي ن ا المؤمنين:          ث أمير في القبيح ّيئ الس كلمه من جملة نقُل ّدم تق

عنه      والجواب عنه الله رضي .معاوية

ًا ث ال الله:           ث رسول صاحب فهو عنه، الله رضي العاص بن عمرو أّما  r
يلي        ما لفضله ويدّل الجيوش، أحد على :وأميره

صحيحه     ( 1 في البخاري روى العاص)     3662ـ بن عمرو إلى بإسناده :

ِبّي  )) ّن ال :   r أّن ّناِس       ال ّي أ فقلت ُته فأتي الّسلسل، ذات جيش على بعثه

  :   :    :   : َمن؟   ثّم قلُت أبوها، قال الّرجال؟ ِمن فقلُت عائشة، قال إليك؟ أحّب

رجالً:       ّد فع الخطاب، بن عمر ثّم .(( قال
وأورده          ( عنه، الله رضي بكر أبي مناقب في البخاري في) 358أورده

) صحيحه         في مسلم ورواه السلسل، ذات غزوة كان)  2384باب وقد

في             حجر ابن الحافظ قال عنهما، الله رضي وعمر بكر أبو الجيش في

    ))  : تأمير      جواُز الحديث وفي السلسل ذات غزوة باب في شرحه

الولية،          بتلك ّلق تتع ٍة بصف المفضول امتاز إذا الفاضل على المفضول

إلى            ُة الشار ّدمت تق وقد النساء، على ِته وبن الرجال على بكر أبي ّيُة ومز

أبو            فيهم جيٍش على لتأميره العاص بن لَعمرو ومنقبٌة المناقب، في ذلك

فضلً             له أّن يقتضي لكن عليهم، ّيته أفضل يقتضي ل كان وإن وعمر، بكر

الجملة  )) .في

ِبّي:   ّن ال ُكوُن َي َف َأ وعمر         r أقول بكر أبو فيه الذي الجيش هذا على أّمر

أصحابه    من ليس رجلً  r  ، المالكي؟     كلم مقتضى هو !كما

2  ) صحيحه      في مسلم روى بن)     192ـ الرحمن عبد إلى بإسناده

        )) : الموت،   سياقة في وهو العاص بَن عمرو َحَضْرنا قال المهري شماسة

 !   : أَما         أبتاه يا يقول ُنه اب فجعل الجدار، إلى وجهه وحّول طويلً فبكى
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الله   رسوُل الله     r بّشرك رسوُل بّشرك أما :  r بكذا؟ فأقبل  قال بكذا؟

             : رسول  ًا محمد وأّن الله إلّ إله ل أن شهادة ّد ِع ُن ما أفضَل إّن فقال بوجهه

لرسول             ًا ُبغض ّد أش ٌد أح وما ِني ُت رأي لقد ثلث، أطباٍق على كنُت ّني إ الله،

ِمّت            r الله فلو ُته، فقتل منه استمكنُت قد أكون أن َلّي إ أحب ول ّني، م

قلبي،             في السلَم الله جعل فلّما النار، أهل من لكنُت الحال تلك على

ِبّي  ّن ال :  r أتيُت فقبضُت:       قال َنه، َيمي فبسط ِيعَك، ُلبا ف َنك َيمي ابُسط فقلت

 :     :  :      : تشترط  فقال أشترَط، أن أردُت قلت قال َعمرو؟ يا لك ما قال يدي،

        :     : قبله،  كان ما ِدم َيه السلَم أّن علمَت أما قال لي، ُيغفَر أن قلت بماذا؟

قبله؟            كان ما ِدُم َيه الحّج وأّن قبلها، كان ما ِدم َته َة الهجر وأّن

الله        رسول من إلّي أحّب ٌد أح كان وما      r وما منه، ِني عي في أجّل ول

أطقُت؛              ما َفه َأِص أن ُسئلُت ولو له، إجللً منه عيني أمل أن ُأطيُق كنت

أكون              أن لرجوُت الحال تلك على ِمّت ولو منه، عيني ُل أم أكن َلم ّني ل

فل               ِمّت أنا فإذا فيها، حالي ما أدري ما أشياء ِلينا َو ثّم ّنة، الج أهل من

نار    ول نائحٌة ِني ْب .(( ... تصح
رضي           العاص بن َعمرو فضل على ّلة دا ُجمل على مشتِمٌل والحديُث

ّنهم              أ الله أولياء فشأُن فيه؛ ًا عيب ليس ُبكائه من فيه جاء وما عنه، الله

والّرجاء            الخوَف أّن العلم أهل بعض عن جاء وقد ويرجونه، الله يخافون

ًا           خائف يكون ول فقط ًا راجي يكون ل للطائر، الجناَحين بمنزلة للمؤمن

ما             العزيز الكتاب في الله أولياء صفات ومن ًا، خائف ًا راجي يكون بل فقط،

} : بقوله    عنهم الله ُهْم      ذكره ّن َأ ٌة َل َوِج ْم ُه ُب ُلو ُق َو ْوا َت آ ا َم ْوَن َت ْؤ ُي َن ِذي ّل َوا
ُعوَن   ِج ا َر ِهْم ّب َر َلى }ِإ .

وقد           وغيرهما، الصحيحين في عنه الله رضي العاص بن عمرو وأحاديث

النبلء        ( أعلم سير في ترجمته في الذهبي )3/55قال قريش  )) : داهيُة

هاجر           والحزم، ّدهاء وال َنة ْط ِف ال في َثل الَم به ُيضرب وَمن َلم، العا ورجل

الله   رسول الوليد         r إلى بن لخالد ًا مرافق ثمان، سنة أوائل في ًا مسلم

ِبّي       ّن ال ففرح طلحة، بن عثمان الكعبة وأّمر   r وحاجب وإسلِمهم، بقدوِمهم

تبلغ           كثيرة، ليست أحاديث له للغزو، وجّهزه الجيش، بعض على ًا َعمر

وانفرد          منها، ثلثة على ومسلم البخاري اتفق الربعين، نحو بالمكّرر
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َثين    بحدي ومسلم بحديث، .(( البخاري
ًا بع الله:           را رسول صاحب فهو عنه، الله رضي شعبة بن المغيرة أّما

r  ، يلي        ما لفضله ويدّل الشجرة، تحت َيع با :وِمّمن

1 } : فيهم       الله قال الذين من ّنه أ َن    ـ ِني ْؤِم ُم ل ا َعِن الله َرِضَي ْد َق َل

ِة    َر الّشَج َت َتْح َك َن ُعو ِي ا َب ُي ْذ }ِإ .

الله    رسول فيهم )) :r وقال أصحاب         من الله شاء إن الناَر يدخل ل

تحتها     بايعوا الذين أحد، (( الشجرة  ) صحيحه     في مسلم )2496أخرجه
الّرضوان             بيعة أهل من كونه ّين ويب عنها، الله رضي ُمبّشر أّم حديث من

البخاري          ( صحيح في الحكم بن ومروان مخرمة بن الِمسَور ،2731حديث

الُحديبية)   2732 صلح في : ((  ( ّلم (     ُيك الثقفي مسعود بن عروة أي وجعل

ِبّي ّن r ال  ، رأس           على قائٌم شعبة بن والمغيرة ِته، ِلحي ب أخذ كلمًة ّلم تك ّلما فك

ِبّي ّن ِلحية          r ال إلى بيده ُعروة أهوى ّلما فك الِمغفر، وعليه الّسيف ومعه

ِبّي ّن :       r ال الله      رسول ِلحية عن َدك ي أّخر له وقال السيف، بنعل َده ي r ضرب
)).

البخاري    ( 2 صحيح وفي قال)     3159ـ ّية ح بن ُجبير عن عمُر  )) : بعث

 )    ... لقتال       أي عمر َبنا َد َن ف المشركين يقاتلون المصار أفناء في الناَس

ّو)           العد بأرض ّنا ك إذا حتى مقّرن، بن ّنعمان ال علينا واستعمل ، الفرس

 : ِني          ّلم ُيك ِل فقال ترجمان فقام ًا، ألف أربعين في كسرى عامُل علينا وخرج

 :    :     : نحن    قال أنتم؟ ما قال شئَت، عّما َسْل ُة المغير فقال منكم، رجٌل

ّنوى            وال َد الِجل َنُمّص شديد، وبلء شديد شقاء في ّنا ك العرب، من أناٌس

كذلك           نحن فبينا والَحَجَر، الّشجر ُد ونعب والّشعر، َبر َو ال ونلبُس الجوع، من

ّيا            نب إلينا ُته عظم ّلت وج ِذكُره تعالى الرضين ورّب السموات رّب بعث إذ

ّبنا         ر رسوُل ّينا نب فأمرنا وأّمه، أباه نعرُف أنفسنا، حتى   r من َلكم ِت ُنقا أن

ّنا              م ُقتل َمن ّنه أ ّبنا ر رسالة عن وأخبرنا َيَة، الِجز ُتوا تؤ أو وحده الله تعبدوا

َبكم              ِرقا َلَك َم ّنا ِم بقي وَمن قّط، َلها مث ير َلم نعيم في ّنة الج إلى .(( صار
 !         ! وهو:   َله أجز وما أعظَمه، وما الكلم، هذا أحسن ما اكبر الله أقول

وَمن            عنهم الله رضي الصحابُة انتصر القّوة وبهذه إيمان، قّوة عن صادٌر
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الكلم         وهذا والمسلمين، للسلم ُة ِعّز ال وحصلت نهِجهم، على سار

من           ًا كثير الزمان هذا في نجد السف ومع والشجاعة، القّوة بمنطق

   : ّنما      إ َد الجها إّن فيقولون ّلة، ّذ وال الّضعف بمنطق ّلمون يتك ّيين السلم

الرسول          قال وقد المستعان، والله فقط، ّدفاع لل السلم في )) :r ُشرع
وُجعل             له، شريك ل وحده الله ُيعبد حتى بالّسيف الساعة يدي بين ُبعثُت

ومن            أمري، خالف َمن على والّصغاُر ّذّل ال وُجعل ُرْمِحي، ِظّل تحت ِرزقي
منهم    فهو ٍم بقو ّبه (( تش  ) مسنده      في أحمد المام )92، 2/50أخرجه
رجاله             ثابت، حديث وهو عنهما، الله رضي عمر بن الله عبد حديث من

: بعنوان            مطبوع لطيف جزء في رجب ابن الحافظ شرحه وقد بهم، ُمحتّج

الساعة((           )) يدي بين ُبعثت حديث شرح في بالشاعة الجديرة َكم الِح .

وتوفي            3 الكوفة، على ًا أمير عنه الله رضي شعبة بن المغيرة وكان ـ

صحيحه)      (50سنة ( في البخاري روى وقد ، بن)    58هـ زياد إلى بإسناده

قال  َقة )) :ِعلَ بن           المغيرة مات يوم يقول الله عبد بن جرير سمعُت

     : ل       وحده الله ّتقاء با عليكم وقال عليه، وأثنى الله فحِمد قام شعبة،

: قال            ثّم الن، يأتيكم ّنما فإ أمير، يأتيكم حتى والّسكينة، َوقار وال له، شريك

     : ِبّي        ّن ال أتيُت ّني فإ بعد، أّما قال ثّم َو، العف ُيحّب كان ّنه فإ ِركم؛ لمي استعفوا

r     : ُته:      فبايع مسلم، لكّل ّنصح وال علّي فشرط السلم، على ُعك ِي أبا
ُ قلُت

      ! ونزل     َفَر استغ ثّم لكم، لناصٌح ّني إ المسجد هذا ورّب هذا، .(( على
المغيرة            َوْصُف فيه الكوفة لهل عنه الله رضي جرير من الكلم وهذا

ّنصح             ال من هي هذه َته مقال أّن وبيان عليه، وثناؤه بالمير عنه الله رضي

الله      رسول عليه بايع الذي .r للمسلمين،
تحت           َيع با ِمّمن كونه وأهّمها شعبة، بن المغيرة فضائل بعُض هذه

ظفر            عنه الله رضي المغيرة بأّن المالكّي ّلم ُيس ل هذا ومع الشجرة،

الله    رسول ُصحبة r بشرف  ، الخامس       القرن في َتكر المب َيه رأ أّن مع

صلح           قبل والنصار المهاجرين على أهلها المحمود الّصحبة َقْصر هو عشر

كونه          المالكي عند المغيرة مصيبة لكن هؤلء، من والمغيرة الُحديبية،

الفضائل،            هذه عنده له تشفع َلم فلذلك عنه، الله رضي لمعاوية ًا أمير

المنحرفة            ِوجهته من أي أمثاله، وعن عنه َوّسعة م بحوث بكتابة وعد وقد
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ُفه       إخل يجُب بباطل ٌد ْع و وهو الصحابة، .عن

ِرهما،          وغي الصحيحين في عنه الله رضي شعبة بن المغيرة وأحاديث

       )) : ـ    له الخندق، زمن وأسلم الُحديبية، شهد الخلصة في الخزرجي قال

وانفرد             تسعة، على ّتفقا ا ًا، حديث وثلثون وستة مئة ـ الستة الكتب في أي

بحديثين    ومسلم بحديث، .البخاري

* * *

ّي       ِب ّن ل ا أصحاب من الكثيرين َة ُصحب ّن أ ل  r زعمه لغوية

عليه   والرد :شرعية

: ص  ( في العتراضات،        ((): 56قال بعَض سبق ما على البعُض يورد قد

ّين                نب أن ّقنا ح من ّنه أ كما به، سمع أو البحَث قرأ َمن كّل ّق ح من وهذا

تلك           ومن بغيره، أم بحّق كانت سواء العتراضات، هذه في رأينا

:العتراضات

:         ـ  1 تطلق   أن فيها ويجوز واسعٌة اللغة أّن دام ما البعض يقول قد

التضييق           فلماذا يسيرة، صحبة ولو صحب من على الصاحب أو الصحابي

المر؟  في

نطلق:         فأصبحنا نفسها، اللغة مسألة تجاوزنا للسف نحن الجواب

ّولً          أ فهذا صحب، من على وليس رأى من على .الصاحب

مطلق:              بها أريد إذا الصحبة إطلق من ُنمانع ل أننا كّررنا أن سبق ًا ثاني

أّن           بمعنى ًا، أيض والمنافقين ّفار الك في جائز الطلق هذا لكن الصحبة،

يدخلون           ّفار الك أّن كما اللغة حيث من الصحبة في يدخلون المنافقين

فقط           ّية الشرع الّصحبَة أّن ذكرنا نحن ولذلك ذلك، تحتمل فاللغة كذلك،

           : حتى   مكة فتح بعد المسلمين على تطلق أن يجوز ل ّنه إ تقول التي هي

ِبّي   ّن ال رأوا بعُضهم         r ولو يكون وقد لغة، صحابة كانوا وإن ّنهم ل وَصحبوه؛

الشرعية          الناحية من صحابًة ليسوا ّنهم لك ُعرف، ال حيث من .(( صحابًة

يلي     بما ذلك عن ُيجاب :و

ّولً ِبّي:     أ ّن لل اليسيرة الّصحبة اعتباَر أّن  r  ، ِبّي    ّن لل الرؤية ومجّرد r بل
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اعتبار             على ّدالة ال ّلة الد ِذكُر وسبق ّيا، صحاب ذلك له حصل َمن ّد َع ل كاٍف

لقيه  والرابع          r َمن والثامن السادس الدليل منها ّد، الر هذا ّول أ في ّيا صحاب

رآه        َمن اعتبار على النص فيها التي ّيا r عشر .صحاب

ًا ني ا على:           ث َلق ُتط أن يجوز ل ّية الشرع الّصحبَة أّن ِمن ذكره ما

 :   ... َلم          أقول إلخ، وصحبوه ِبّي ّن ال رأوا ولو حتى مكة فتح بعد المسلمين

فتح            بعد أسلم َمن على أهلها المحمود الشرعية الّصحبة نفي على يقتِصر

بعد            أسلموا الذين عن الشرعية الّصحبة نفي إلى ذلك ّدى تع بل مكة،

وصِحبوه    إليه وهاجروا r الحديبية  ، الذي       الصحابّي تعريف في ذلك ذكر كما

وسبقت           وأثنائها، آخرها، في ًا أيض ذلك وذكر رسالته، أّول في ذكره

ًا      مرار مضى فيما ذلك عن .الجابُة

ًا ث ال ُته:          ث صحب وليست الُصحبة إليه ُأضيفت َمن أّن من ذكره ما

   : ّينُت        ب أن سبق أقول المنافقين، الكفار بُصحبة شبيهٌة َته صحب أّن شرعية،

ِبّي        ّن لل هؤلء ُصحبَة أّن ّد الّر هذا أّول وتصديقه     r في به اليمان مع كانت

ّتباعه r وا  ، : أقول         هذا على ًء وبنا والكفار، المنافقين صحبة خلف وهذا

وصِحب            أسلم ِمّمن ُة الكثير اللوف تلك تكون أن ودين عقل في َيجوز َأ

ِبّي ّن وفاته     r ال حين إلى الحديبية الكفار     r بعد ِة كصحب ُتهم ُصحب تكون أن

ِبّي     ّن ال عم العباس وفيهم الوليد      r والمنافقين، بن وخالد الله عبد وابنه

بيعة             أهل من وهو ـ شعبة بن والمغيرة بل ومعاوية، العاص بن وعمرو

     ! َتهم      ُصحب نفى أن للمالكّي وسبق ًا؟ جميع عنهم الله رضي ـ الرضوان

r للرسول  ، مضى        فيما عليه ورددُت ذلك في كلَمه .ونقلُت

ًا بع : ((         را هذه:     في رأينا ّين نب أن ّقنا ح من ّنه أ كما كلمه أول في قوله

   : العتراضات      ))  كانت إذا أقول ، بغيره أم بحّق كانت سواء العتراضات،

بالباطل          المجادلة من والتسليم الرجوع بغير عليها الجابَة فإّن ّق، .بح

* * *

عليه      والرد ّية الشرع للّصحبة الخاطئ :فهمه

: ص  ( في وهل    ـ  2(( ): 59ـ  57وقال الشرعية؟ بالّصحبة ِني تع وماذا

الُمسّمى؟     هذا إلى ٌد أح سبقك
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الله:          عليها أثنى التي الّصحبة تلك هي الشرعية الّصحبة الجواب

ُله ّلة،         r ورسو ّذ وال الّضعف ّيام أ وكانت وصِفها، في اليات ونزلت ًا، جزم

الثناء            ورد إن التي الّصحبة تلك ّنصرة، ال إلى ِبّي ّن وال السلم حاجة ّيام أ

هذه             تنصرف فل بهم باقتداء المر أو ّبهم س بعدم المر أو الصحاب على

في            الصالحين على الثناء عدم ِني يع ل وهذا الشرعية، للّصحبة إلّ المعاني

الله          فّضلهم الذين السابقين خصوصية احترام يعني ّنما وإ زمن، ّي أ

والنصار    المهاجرون وهم ُله .ورسو

 : عام           جوابان له سؤال فهذا التسمية، هذه إلى ٌد أح ِني سبق هل أّما

:وخاص

         : غير  خاّصة دللًة ُع الشر أعطاها المصطلحات من كثيٌر فهناك العام أّما

والحج،         والصلة الزكاة مصطلحات المثال سبيل وعلى الولى، دللتها

 ... لكن          والقصد والدعاء التطّهر أو الطهارة اللغة حيث من فمعانيها

أخرى          دللت المعاني هذه أعطى قد والسنة الكتاب بنصوص  السلم
الحرام            الله بيت إلى لكن ٌد قص فالحّج السابقة، الدللت نفي عدم  مع

الثم،           من ّكي المَز ّهر َط وت المزكى ماَل ّهر ُتط والزكاة ّينة، مع شعائر لداء

هذا  .ونحو

ُيصبح         ل العامة المصطلحات على تقييدات يضيف َع الشر أّن  بمعنى
        ( يكثر    ( أو ّيا لفظ ًا مشترك المدلول كان أن بعد كذا ًا ّيد مق ّيا شرع مدلولً لها

ِبّي        ّن ال قال إذا الّصحبة، فكذلك اللغوية، المجازات :r فيه  ( ّبوا  تس ل

(... أصحابي        ( ) إلّ    ِني تع ل الحديث هذا في أصحابي كلمة أّن عرفنا

تأخر          صحابي المخاطب أّن بدللة النصار؛ أو المهاجرين من السابقين

وكذلك           الولى، بطريق الخطاب في يدخل وهو الحديبية، بعد إلى إسلمه

    ( الرسول     (  مع الذين أي معه الذين على ُتثني آيًة وجدنا r إذا  ، تنصرف  فل

على          تقتصر التي الخرى اليات بدللة الشرعية؛ الّصحبة إلى إلّ

  (  )      ( ُمجملة(  كلمة معه الذين كلمة أّن ِني يع وهذا ، والنصار المهاجرين

    ( ًا  (  بعض بعضه مفّسٌر والقرآن ، والنصار المهاجرين بـ .مفسرة

       !  : ومع   هذا، لطلق الباحثين بعُض ِني سبق قد نعم الخاص الجواب وأّما
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 ( لكن         (  ، الشرعية الّصحبة الطلق بهذا يلتزم أن ٍد أح من أطلب فل ذلك

الله              أنزله َمن على إلّ الثناء هذا ينزل ألّ الصحابة على أثنى إن عليه

اليات           وينزل يأتي أن أّما فقط، والنصار المهاجرين من عليه ورسوله

فهذا           بعدهم َمن أو الطلقاء على الرضوان بيعة فضل في والحاديث

العلمي   المنهج .خلف

النخعي          إبراهيم منهم العلماء، بعُض مقاربة بألفاظ لكن ِني سبق وقد

يرى           فهو الحكمي، الرحمن عبد الشيخ المعاصرين ومن البر، عبد وابن

وعنده            الصحابة، مسمى في يدخل ل الرضوان بيعة بعد أسلم َمن أّن

منه      نسخة عندي الموضوع في .بحث

          : ّق  ح في وردت التي الكريمة اليات اعتبار إلى سبقكم َمن أقول ثّم

بعدهم؟         فيَمن نازلة اعتبارها إلى سبقكم من والنصار، !المهاجرين

ّلته            أد للموضوع دام ما ٌد أح الموضوع في يسبق أن ُيشترط ل ثّم

غير           على ينطلق ول والدلة، البراهين تلك على ّنقد ال فينطلق وبراهينه،

       (  ) أو   ًا ألفاظ المتأخرون أطلق فقد دليلً؛ ليس سبقك َمن وكلمة ذلك،

والتجويد         التفسير مثل قبلهم، فيهم موجودة تكن َلم مصطلحات

ونحو         والمقيد والمطلق والعام والخاص الفقه وأصول نفسه والمصطلح

ِبّي          ّن ال عهد في موجودة تكن َلم التي اللفاظ من الول   r ذلك القرن ول

)).

على         أورده الذي العتراض هذا عن إجابته عن ُيجاب و

يلي   بما :نفسه

المهاجرين:          أولً على ِء الثنا على ّلِة ّدا ال ّلة ِد ال من إليه أشار ما

يكون             أن ينفي ل ذلك لكن الفضل، ذلك أهل وهم حّق فذلك والنصار،

الفضل    أهل من .غيُرهم

ًا ي ن ا ِبّي:             ث ّن ال مع كانوا الذين على الثناء فيها عاّمة ّلة أد من إليه أشار ما

r  ، هي          بل صحيح؛ غير فقط والنصار المهاجرين على محمولٌة ّنها وأ

والمهاجرون        بعدهم، جاء ِمّمن وغيرهم والنصار المهاجرين تشمل
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ٍد            أح على َد ِق َيح أن للمالكّي يجوز ول ّيا، ّول أ دخولً فيها داخلون والنصار

أن            ّطلقاء كال الصحابة من كثير على ُد الِحق َله َيحم أن ول ِة، الصحاب من

والنصار         بالمهاجرين خاّصا الصحابة لجميع عاّما ورد ما َيجعَل .

ًا ث ل بيعة:           ثا فضل في والحاديث اليات ينّزل ِلَمن ّلوم ال من ذكره ما

      : عّز       الله قول تنزيل ُيتصّور ل أقول بعدهم، من أو الطلقاء على الّرضوان

} َتْحَت       وجّل:  َك َن ُعو ِي ا َب ُي ْذ ِإ َن ي ِن ْؤِم ُم ل ا َعِن الله َرِضَي ْد َق َل

ِة َر ّشَج الفضائَل}          ال أّن كما وغيرهم، الطلقاء من سواهم ٍد أح على مثلً

المالكي             هذا من التهويل ّنه لك سواهم، َمن على ُتنّزل ل بدر بأهل الخاّصة

الله  .هداه

ًا بع ُع:          را الشر أعطاها المصطلحات من ًا كثير أّن من إليه أشار ما

      !  : أن      يجوز ل لكن كذلك، المر نعم أقول الولى، دللتها غير خاّصًة دللًة

والنصار          المهاجرين على أهلها المحمود الّصحبة َقْصر ب خاطئ فهٌم ُيفهم

الّصحبَة           فإّن المالكي؛ فعل كما الشرع، إلى ذلك وإضافة الحديبية قبل

والمنافقين         المؤمنين وتشمل والكثيَر، القليَل تشمُل عاّمٌة اللغة في

الرسول    ُصحبة ولكن به        r والكفار، آمن َمن على بقْصرها الشرع جاء قد

ما              ّد الّر هذا ّول أ في الدلة في مّر أن وسبق وصحبه، لقيه ِمّمن ّتبعه وا

ذلك  .يوضح

ًا المهاجرين:          خامس على ُتقَصر وردت حيث الّصحبَة أّن من ذكره ما

اليمان           لفظ مثل الّصحبة لفَظ بأّن عنه ُيجاب الحديبية، قبل والنصار

وكذلك           فيه، بينهم الكبير التفاوت مع ومسلم مؤمن كّل فيه يشترك

التفاوت           مع قُصرت أو ُته ُصحب طالت صحابّي كّل فيها يشترك الّصحبة

البصر،          المحسوسات في ذلك ونظير الفضل، في الصحابة بين الكبير

من             ويرى الهلل، يرى البصر ّد حا هو َمن منهم فيه، متفاوتون َله أه فإّن

َمن           ومنهم ذلك، دون َمن ومنهم ّدقيق، ال َء الشي ويرى بعيدة، مسافات

َمن            ومنهم الكبير، والشيء القريب َء الشي إلّ يرى ل ّنظر ال ضعيف هو

ًا            جميع مشتركون وهم بزجاجة، إلّ ُيبصر ل من ومنهم الدقيق، الخّط ُيبصُر

على            الكلُم مّر أن وسبق العمى، أهل من ليسوا ُمبصرون ّنهم أ في
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       ((     )) ّنه:  وأ الوليد بن خالد المالكي ذكر عند أصحابي ّبوا تس ل حديث

بزعمه    الصحابة من .ليس

ًا على:        سادس الّصحبة َقْصر وهو للمالكي الفاسد الرأي هذا

من             مضى ما خلل فيه ًا سلف له َيجد َلم الحديبية قبل والنصار المهاجرين

وجود            من إفلَسه أعلن وقد سلف، وجود على الشديد ِحرِصه مع قرون

عبد            وهو المعاصرين، من شخٌص ذلك إلى سبقه ّنه بأ هنا بقوله سلف

يذكر            َلم ف البر عبد وابن النخعي عن ذكره ما أّما الحكمي، الرحمن

المعنى،           حيث ومن الثبوت حيث من فيه ّنظر ال ُيمكن حتى كلَمهما

         )) إبراهيم:  منهم العلماء، بعُض مقاربة بألفاظ لكن ِني سبق وقد وقوله

 ((   )) :   : يدّل    ))  مقاربة بألفاظ بقوله تعبيره أقول ، البر عبد وابن النخعي

إليهما        عزاه ما معنى إلى اطمئنانه عدم .على

ًا ((          سابع  : دام:  ما ٌد أح الموضوع في يسبق أن ُيشترط ل ثّم قوله

ول          والدلة، البراهين تلك على ّنقد ال فينطلق وبراهينه، ّلته أد للموضوع

       : إلى    ))  ّلجوء ال من بدلً بالمالكّي َلى ْو ال كان أقول ، ذلك غير على ينطلق

الّرضوان            بيعة أهل ببعض ويقتدي َيه رأ ّتهم ي أن إفلِسه عند الكلم هذا

ِبّي         ّن ال وراجعوا الّصلح شروط بعض إلى يرتاحوا َلم ذلك،  r الذين في

     !    : ّلة    والد ّدين، ال في الرأي ّتهموا ا الناس أيها يا يقولون بعد فيما وكانوا

على           يقصروها فلم ًا، صحيح ًا فهم الّسلُف فهمها قد إليها أشار التي

الكتاب         نصوص على العتماد والواجب الحديبية، قبل والنصار المهاجرين

ِذكر           ِمن يستحيي أن بالمالكي الليُق وكان السلف، لفهم ًا وفق ّنة والس

الحكمي           الرحمن عبد إلّ إليه يسبقه َلم الذي الفاسد الرأي .هذا

ًا على:          ثامن ّنفع بال تعود جديدة مصطلحات حصول من ذكره ما أّما

فهذا           ذلك، وغير المصطلح وعلم التجويد وعلم الصول كعلم وأهله العلم

به            ابتلي ما أّما إليه، الوصول وتسهيل العلم تيسير وفيه محمود، ٌء شي

المهاجرين         على الّصحبة وقصره للنصوص خاطئ فهم من المالكي

من            هو ّنما وإ المصطلحات، تلك في له علقة فل الحديبية قبل والنصار

المؤمنين       سبيل عن ّكب والتن ّدين ال في .الحداث

* * *
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ِقها           ِفَر ب ة الجاب ّمة أ ّتفاق ا من فيه ّد ب ل َع الجما ّن أ زعمه

عليه   والرد :المختلفة

: ص  ( في )59قال :     (ـ  3 )) : المهاجرين  بـ للصحبة َدك تقيي إّن ُيقال قد

من)        المحدثون عليه استقّر الذي الجماع خلف ) والنصار من   كل اعتبار

ِبّي  ّن ال صحابي       r لقي فهو السلم على ومات به ًا .(( (مؤمن

تساؤلت          وأورد الجماع، وجود بنفي العتراض هذا عن أجاب وقد

: ) ص       في قوله آخرها العتراض، هذا استقّر   ((): 61ـ  60على ما هل

  ! هل          بل ّيون؟ الصول ذلك في خالف لو حتى ًا إجماع ّد ُيع ّدثون المح عليه

أّمة               كل إجماع من ّد ب ل أم ًا معتبر ًا إجماع ّد ُيع ّنة الس أهُل عليه أجمع ما

منفصل!      لبحث يحتاج سؤال فهذا .الجابة؟

الجابة            البحث هذا يحتمل ول فيها، بّت إلى بحاجة السئلة هذه كل

أن             يريد ول عنه، يرضى ًا بحث يبحثها َلم البحث هذا كاتب لكون عليها؛

إخواني             أدعو وأنا منه، ّذر ح الذي المحظور في فيقع يعلم ل بما ّلم يتك

في           التواضع مع القل، على ذلك محاولة أو فقط، المنصف للبحث

بالقصور  العلم  العتراف في  )).
 : قوله   على ّلق منفصل      ((وع لبحث يحتاج سؤال بقوله ))فهذا لّن )) :

  )  : أّمتي        تجتمع ل المشهور الحديث هو الجماع يرون للذين دليل أقوى

( )          ( المة  لكن الثبوت، حيث من كلم فيه كان وإن والحديث ، ضللة على

باختلف            المسلمين كل الجابة، أمة كل ّنما وإ المة، بعض تعني ل فيه

ِبّي        ّن ال بأّن زعم وَمن والسياسية، والعقدية الفقهية من  r مذاهبهم أراد

         ( جازف( فقد الربعة المذاهب أصحاب أو المحدثين تعني ّنها أ أمتي

...!! )).

يلي     بما ذلك عن ُيجاب :و

ّولً ِبّي:       أ ّن ال رأى َمن ّنه بأ الصحابي تعريف أّن  r    ّلة بأد ثبت صحبه أو

هذا             لعتبار كاٍف وذلك الّرد، هذا أول في منها جملة أوردُت أن سبق

يحصل        َلم أم الجماع فيه أحصل سواء .التعريف،

ًا ي ن ا وهو:         ث للمالكي، الفاسد الرأي بطلن على ٌد منعق َع الجما أّن
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المالكي          أّن بدليل الحديبية؛ قبل والنصار المهاجرين على الّصحبة قْصره

   : الحكمي          الرحمن عبد َسّماه َمن إلّ الرأي هذا في ًا سلف له يجد َلم .

   : عبد       بن العباس المالكي عند الصحابي تعريُف أخرجهم الذين وِمن

الشعري            موسى وأبو هريرة وأبو الوليد بن وخالد الله عبد وابنه المطلب

على          العلماء بإجماع صحابة وهم وغيرهم، ومعاوية العاص بن وعمرو

الحكمي          وقدوته المالكي إلّ ذلك في يخالف َلم العصور، !مختلف

ًا لث ّنة:           ثا الس أهل ّتفاق با إلّ ِتّم َي ل الجماع أّن في واضٌح كلَمه إّن

أصلً؛          الجماع وجود نفي ذلك ومقتضى الضلل، فرق وسائر والجماعة

أمر           على والهواء البدع وأصحاب ّنة الس أهل ّتفاق ا المستحيل من ّنه ل

دون            والجماعة ّنة الس أهل هم إجماعهم ُيعتبر الذين أّن شّك ول عقدي،

الله         رسول ذلك ّين ب وقد الهواء، أهل من افتراق   r غيرهم ذكر عندما

إلّ          ((     النار في ّلها ك فرقة وسبعين ثلث على ـ الجابة أّمة وهم ـ الّمة

الله ))         رسول كان ما على كان من وهم ، ّين   r واحدة فب ُبه، وأصحا عليه

العجب           ومن إجماعهم، هو َبر المعت الجماع فيكون ّناجون، ال هم هؤلء أّن

والسبعين             الثلث الفرق ّتفاق ا من الجماع في ّد ب ل ّنه أ زاعٌم يزعم أن

والسياسية     والعقدية الفقهية مذاهبها !باختلف

    : ومن         ٌق، مخلو القرآن إّن يقول من ّتفاق ا من ّد ب ل ّنه أ ذلك ومقتضى

ُينكره،:            ومن القبر عذاب ِبت ُيث من واتفاق مخلوق، غير القرآن إّن يقول

الله      رسول معراج ُيثبت َمن ّتفاق َمن      r وا ّتفاق وا ُينكره، ومن السماء إلى

والجّن              بالملئكة يستغيث أو يدعو ومن به إلّ يستغيث ول الله إلّ يدعو ل

ومن            الخرة الدار في ُيرى الله أن يعتقد َمن ّتفاق وا القبور، وأصحاب

ًا     أبد ُيرى ل ّنه أ !يعتقد

بإحسان           تبعهم وَمن الصحابة عليها ّتفق ا الخرة الدار في الله ورؤية

المتواترة،          والحاديث العزيز الكتاب آيات عليها ّلت ود القرون، تتابع على

قول        فعلى والباطنية، والرافضة والخوارج والمعتزلة الجهمية وأنكرها

مسألة             تبقى ّنها فإ وإلّ الفرق، هذه موافقة من الجماع في ّد ب ل المالكي

فيها    إجماع ل !خلفية
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الدار            في الله رؤية مسألة في القول تفصيل على الوقوف أراد ومن

أهل            كتب إلى بالرجوع ذلك ُيمكنه والسنة الكتاب من الدلة ِذكر و الخرة

  ((       )) القيم     لبن الفراح بلد إلى الرواح حادي كتاب ذلك ومن السنة،

: )219ـ  179ص( .

ًا بع إلى:           را تحتاج ذكرها التي التساؤلت هذه أّن من المالكي ذكره ما

    : كما         بالجابة بادر لقد أقول عليها، الجابة البحث هذا يحتمل ول فيها بّت

كّل               ّتفاق ا من فيه ّد ب ل الجماع أّن فيه يرى الذي كلمه من واضح هو

والسياسية       والعقدية الفقهية مذاهبهم اختلف على !المسلمين

ًا : ((        خامس محاولة:  أو فقط، المنصف للبحث إخواني أدعو وأنا قوله

بالقصور        العتراف في التواضع مع القل، على : ذلك  (( ! أقول  ، العلم في

من           َلم َيْس ل نفسه؛ قدر ومعرفة والتواضع النصاف إلى المالكي أحوج ما

المؤمنين     سبيل غير واتباع .الشذوذ

ًا الجابة:            سادس أّمة ّتفاق ا من فيه ّد ب ل الجماع أّن من ذكره ما

البدع         بأهل احتفاؤه فيه والسياسية، والعقدية الفقهية مذاهبهم باختلف

كلمه           ومن ّنة، الس أهل من نيله مع ّددها وتع اختلفها على والهواء

: ) ص        قراءته في قوله والهواء البدع بأهل ((  70بالشادة كان):  ولذلك

والمعتزلة          والقدرية كالجهمية بالبدعة َنِصمها التي التيارات كل بل أكثر

كتاب           تحكيم إلى الدعاة من كانوا هؤلء كل وغيرهم، والزيدية والشيعة

عن         الناهين بالمعروف المرين من وكانوا العدالة، وتحقيق الله

.المنكر!! ))

: ) ص   ًا أيض أصابوا       ((): 75وقال الفرق ِمن غيرهم مثل المعتزلة لكن

عن             ول عنهم يستغنى ل الجملة في لكنهم أشياء، في وأخطؤوا أشياء في

!!! ًا         وظاهر ًا باطن السلم بدين ّينون متد مسلمون وهم وعلومهم، تراثهم

((.

: ) ص   ًا أيض بها     ((): 67وقال يستشهدون شرعية نصوص وللقدرية

الكافي          الدليل فيها يرون شرعية نصوص والمعتزلة والشيعة للسنة مثلما

(( !!! إليه    يذهبون ما .على
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: ) ص     في قوله ذلك بن)      70ـ  69ومن الجعد قتَل بأّن قراءته من

البدعة           أجل من يكن َلم و ًا سياسي كان صفوان بن والجهم !!درهم

: ) ص   تأسفه ًا ُبغض)       71وأيض في أضاعها سنوات على قراءته من

بحثه            بعد إلّ لهما وظلمه لبراءتهما ّبه يتن َلم ّنه وأ والقدرية، الجهمية ولعن

متأخرة     فترة في الموضوع !في

: ) ص   في : 83وقال قراءته)   ومن      ((من ـ العقائد كتُب احتوت وقد

تزال             ل التي الكبيرة العيوب من كثير على ـ الحنابلة عقائد كتب أبرزها

 !!! بالّمة  ))تفتك .

: ص       ( قراءته في ًا أيض وصفه ومع هذا في)   81ـ  80مع المؤلفة للكتب

عليها           ّول ع التي للكتب كثيرة أمثلة ِذكره و المسلمين، تمّزق ّنها بأ العقائد

والشريعة           خزيمة لبن التوحيد كتاب منها كثيرة، وهي العقيدة في الحنابلة

ذلك           مع القيم، وابن تيمية ابن وكتب لللكائي السنة وأصول للجري

: ص  ( في : ((       154يقول الشاعرة)   كتب لمنع معنى أرى ل أنا قراءته من

ضوء          في المملكة دخول من المسلمين من وغيرهم والباضية والشيعة

(( !!! المعرفي   التفّجر .هذا

والشادة            السنة أهل كتب شأن من التهوين بين ذلك في جمع فقد

خير         هو بالذي أدنى هو الذي فاستبدل غيرهم، !بكتب

الله            رضي الصحابة من ًا بدء السنة، أهل من ّنيل ال على ّيٌة مبن وكتاباته

وغيرها،            المملكة في طريقتهم على العصر هذا في كان َمن حتى عنهم

في              فيقول فيها، ّلم وتع البلد هذه في نشأ ّنه وأ حنبلّي، ّنه أ يزعم ذلك ومع

: ((        149ص(  : النشأة)   بحكم ّيا؛ حنبل إلّ نفسي أعتبر ل بل قراءته من

الستدلل      )) في والطريقة والتلقي والبيت .والتعليم

في:           طريقتهم على ّنه وأ ّيا حنبل نفسه اعتبار ِمن زعمه ما أقول

هي              ـ منهم وليس ـ منهم ّنه أ زعم َمن طريقَة لّن صحيح؛ غير الستدلل

البدع          أهل طريقة فطريقته هو وأّما والجماعة، السنة أهل .طريقة

ِلَمن            وعقوقه ّلمه، تع عّما انحرافه ثّم والتعلم، ّنشأة ال من ذكره ما وأما

93



المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

الشاعر      قول عليه يصدق ّنه فإ ّلمه، :ع

طفلً     ّبيُت ر ِمّمن ًا عجب البنـــان   فوا بأطراف ّقُمه َلـ ُأ

يـــوم    كـّل الّرمايَة ّلُمـه ِني    أعـ رما ُده ساِع ّد اشت فلّما

القــوافي    نظـَم ُتـه ّلم ع ِنـي    وكم َهَجـا قافيًة قال فلّما

: ) ص   في : 122وقال قراءته)   ألفاظ     ((من العقائد في عندنا ّدد وتتر

الناس           يختلف القل على أو معناها، نعرف ل فضفاضة ومصطلحات كثيرة

  ) : ـ         الصالح السلف مثل تحديد، بل ُنطلقها ف لخر، شخص من تحديدها في

ـ              البدعة ـ المنصورة الطائفة ـ الحديث أهل ـ الثر أهل ـ السنة أهل

ـ               الخوارج ـ الجهمية ـ الرافضة ـ الّمة علماء ـ المة ـ الضللة ـ الجماع

) :    ( عليك       ...  بعضهم قول وكذلك ، إلخ السنة ـ الكتاب ـ الشيعة ـ النواصب

        ( قد    الصحابَة أّن يعرف كان فإن مطاطة؛ نصيحة ، الصحابة عليه كان بما

(( !! نتبع؟         ّيهم فأ وسياسية، وفقهية عقدية كثيرة أمور في .اختلفوا

الله:             رسول هو الصحابة عليه كان ما ّتباع ا إلى أرشد الذي إّن ،r أقول
: ((    r بقوله كان        من هم فرقة وسبعين ثلث من الناجية الفرقة بيان في

  ((   )) : في     ))   وبقوله ، الجماعة هي لفظ وفي ، وأصحابي عليه أنا ما على

       )) : ًا،    كثير ًا اختلف فسيرى منكم ِعش َي َمن ّنه فإ سارية بن العرباض حديث

 (( الحديث،         بعدي من ّيين المهد الراشدين الخلفاء ّنة وُس ِتي ّن بُس فعليكم

العقيدة        في يختلفوا َلم عنهم الله رضي .والصحابُة

ِبّي           ّن ال رؤية في عنهما الله رضي عباس وابن عائشة اختلف ْثل r وِم
والحاديث            الكثيرة اليات لدللة العقيدة؛ في ًا خلف ّد ُيع ل المعراج ليلة ّبه ر

الدار           في الله رؤية ثبوت على والجماعة السنة أهل وإجماع المتواترة

ًا       قريب ذلك إلى الشارة مّرت وقد .الخرة،

: ص          ( في فيقول نواصب، ّنهم بأ ّنة الس علماء من ًا كثير المالكّي َيصف و

134    )) : الشام)         ُء علما تتابع ثّم منهم جملة إلى أشار أن بعد قراءته من

وأهل            علي فضائل من التوجس على القيم وابن كثير وابن تيمية كابن

مدح          في المبالغة مع فضلهم في الصحيحة الحاديث وتضعيف بيته

!!غيرهم

94



المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

الشامية             البيئة تأثير من ينجون ل بشٌر ـ فضلهم مع ـ الشام وعلماء

هؤلء          استئناس مع خاّصة النصاف، محاولت من أقوى كانت التي

الله            وعبد والبربهاري بطة وابن حامد ابن لهم ّلفه خ الذي الحنبلي بالتراث

داود        أبي بن بكر وأبو والخلل أحمد .(( !!بن

: ص    ( في قوله ذلك ثّم        ((): 48ومثل بحّران تيمية آل هؤلء بعد جاء ثّم

تيمية             ابن أما ما، ّد ح إلى والذهبي كبير، ّد ح إلى كثير وابن دمشق،

على           عصره علماء َكمه حا ولذلك بذلك، تشهد ُبه ُت ُك و ّنصب، ال عنه فاشتهر

علي     بغُض منها أمور، !!جملة

بطة             ابن عن َورثوه ًا نصب فيهم أّن مع الحنابلة من غيَره ُيحاكموا َلم و

والبربهاري   حامد .وابن

في           عندنا العلمية الحياة على بالغ أثر له العثماني الشامي والتيار

الحسين،            أو علي المام على الثناء من حساسيتنا أسرار من وهذا الخليج،

ّبه     فتن أمية، ِني َب ل الشديد !!وميلنا

ينشد          كان َمن فمنهم الشيعة، كغلة عجيبة أقوال لهم والنواصب

ِبّي      ّن ال هجاء في قيلت التي r الشعار  ، الكثر،      وهم ّيا عل يلعن من ومنهم

ِبّي       ّن ال اغتيال بمحاولة ّيا عل ّتهم ي من r ومنهم  ، الحاديث    ُيحّرف من ومنهم

أمرنا             في والغريب ذكره، أستحّل ل ِمّما ذلك وغير ذّم، إلى فضله في

ِبّي          ّن ال يذم من منها كان التي الطائفة هذه عن .(( !!!نفَسه r سكوتنا

ومن           منهم بالباطل ّنيل وال ّنة الس أهل في بالجفاء المالكي ِلغ ُيبا وهكذا

َلم            يْس َلم َمن على بغريب وليس والهواء، البدع بأهل إشادته مع كتبهم،

الله    رسول أصحاُب طريقتهم،        r منه على بعدهم جاء َمن منه َلم َيْس أن

وإخراُجه              الطلقاء، سيما ل منهم، كثير من ُله ني ّد الّر هذا أثناء في مّر فقد

ِبّي     ّن ال وصحب أسلم َمن أصحابه      r كّل من يكونوا أن الحديبية r بعد  ، وقد

} : وجّل    عّز الله ا     قال َم ِر ْي َغ ِب ِت َنا ْؤِم ُم ل َوا َن ِني ْؤِم ُم ل ا ُذوَن ْؤ ُي َن ِذي ّل َوا

ا      ًن ي ِب ُم ا ًم ْث ِإ َو ا ًن ا َت ْه ُب ا ُلو َم َت ْح ا ِد َق َف ا ُبو َس َت ْك }ا .

 : كتابي    في نقلُت أهل       ((وقد عند مكانتهم وعلو البيت أهل فضل
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والجماعة   نواصب         ))السنة ّنهم بأ وصفهم َمن بعض عن النقول من جملًة

ِبّي      ّن ال بيت أهل توقير على ابن     r تشتمل عن والنقل وموالتهم، ّبتهم ومح

: ص ( :37كثير ص)    ( القيم ابن تذكرة)      35وعن في قال فقد الذهبي وأّما ،

) )1/9الحفاظ  : قاضي        ))  الهاشمي، الحسن أبو طالب أبي بن علي

المصطفى     َتن وَخ السلم وفارس r الئّمة  ، السلم     إلى سبق ِمّمن كان

والعمل،           العلم بأعباء ونهض جهاده، حّق الله في وجاهد َثم، ْع َل َت َي َلم و

ِبّي   ّن ال له : r وشهد   (     ) : له  وقال ، موله فعلي موله كنت من وقال ّنة، بالج

) :  ( ّبك(           ليح وقال ، بعدي ِبّي ن ل ّنه أ إلّ موسى، من هارون ِبمنزلة ّني م أنت

      ( في      ُتها أفرد َجّمة المام هذا ومناقب ، منافق إلّ ُيبغضك ول مؤمن إلّ

        ) رضي    طالب أبي بن علي مناقب في المطالب فتح بـ ُته وَسّمي مجلد،

          ( َمن  يستحلف ّنه إ بحيث الخذ؛ في ًا متحّري ًا ِلم عا ًا إمام وكان ، عنه الله

بالحديث  ّدثه ُيح  )).
المالكي؟        زعم كما ناصبّي، يقوله الكلم هذا َفِمثل َأ !

المالكي            حقد من كبير نصيٌب له الذي تيمية ابن السلم شيخ وأّما

فضل            ((  كتاب فله عنه، الله رضي ّيا عل ُيبغض ّنه أ ًا زور زعم والذي وذّمه،

نقول   ))         َة ّد ع المام هذا عن ونقلُت مطبوع، وهو ، وحقوقهم البيت أهل

: ص     ( في إليه المشار كتابي :35ـ  33في ) ص)  و ـ)    44، قوله ذلك ومن ،

الواسطية      العقيدة في ـ الله :رحمه  ((    ) ّنة  الّس أهل يعني ّبون ُيح و

الله)     رسول بيت أهَل ّية    r والجماعة وص فيهم ويحفظون َنهم، ْو ّل َو ويت

الله  ) r رسول     ) : ِتي     بي أهل في الله ّكُركم ُأذ ُخّم غدير يوم قال (( ... حيث

       ))  : الصحابَة   ُيبغضون الذين الروافض طريقة من ويتبّرؤون قال أن إلى

عمل          )) أو بقول البيت أهَل ُيؤذون الذين ّنواصب ال ِة وطريق َنهم، ّبو َيس .و

الفتاوى    ( مجموع في )28/491وقال الله     )) : رسول بيت أهل وكذلك

r     ّقهم ح ورعايُة ُتهم وموال ُتهم ّب َمح .(( تجُب
) السنة     منهاج في فأهل      ((): 6/18وقال عنه، الله رضي علّي وأّما

والئمة         الراشدين الخلفاء من ّنه بأ ويشهدون ّلونه، ويتو َنه ّبو ُيح ّنة الّس

ّيين )) .المهد
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النواصب       عن الخير كلمه في المالكي أمرنا   )) :وقول في والغريب

ِبّي          ّن ال يذم من منها كان التي الطائفة هذه عن ،(( !!!نفَسه r سكوتنا

ّنصب،:          ال من وبراءتهم ّنة الس أهل مذهب إلى الشارة ّدمت تق أقول

وذّم            العصور، مختلف على ّنة الس أهل علماء ذّم عّمن نسكت َلم ونحن

الرسول     أصحاب من الكثيرين r قبلهم  ، الرسول     يهجو عّمن نسكت فكيف

r  يذّمه؟ !أو

 )) : الصارم           اسمه مفيد كتاب ـ الله رحمه ـ تيمية ابن السلم ولشيخ

الرسول    )) شاتم على .المسلول

* * *

عليه      والرد ة الصحاب بعدالة القول :إنكاره

: ) ص   في :   ـ  4(( ):63ـ  61وقال مسألة   تناقش كيف قائل يقول قد

       ! الصحابة     هل نعرف حتى نحن َمن ثّم إجماع؟ مسألة وهي الصحابة عدالة

        ! كتابه؟   في لهم الله بتعديل تفعل ماذا ثّم ل؟ أم عدول

ذلك؟     على اعتراض لك هل

        : الحقيقة،:  عن باحث أسئلة وليست ُمكابر أسئلة هذه أولً أقول

ممقوتة           وهي اليوم، المنتشرة هي السئلة من النمط هذا أّن وللسف

هذه           مثل على الجابة ويمكن العلمي، البحث يحترمون الذين العقلء عند

     : مع     بالعدالة الصحابة تخّصون كيف فيقال مثلها، بأسئلة المكابرة السئلة

 ! وهذه             سنة؟ من ول كتاب من ل دليل عليه َيرد َلم التخصيص هذا أّن

: تعالى           لقوله الشهادة، في غيرهم حكم هو الصحابة فحكم إجماع؛ مسألة

     ( )  { لكفى{     خصوصية للصحابة كان فلو ، كذا منكم عدل ذوا به وليشهد

واحد           بشاهد منهم لكتفى خصوصية للصحابة كان ولو عدل، واحد شاهد

القرآنية          النصوص فإّن الجماع؛ خلف وهذا وغيرها، والقذف الزنا في

أنتم           تفرقون فلماذا وتابعي، صحابي بين الشهادة في تفرق ل والحديثية

الصحابي           عدالة عن تبحثون فل الصحابي، وغير الصحابي بين الرواية في

التابعي؟    عدالة عن !وتبحثون

   ! تحتّجون          كنتم إذا التفريق؟ هذا لكم ُيبيح عقل أو شرع من دليل بأّي
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عاّم             بذّم معاَرض العام الثناء فهذا كتابه، في الصحابة على أثنى الله بأّن

ًا   أيض القرآن .(( في
ًا            واحد ًا حديث بعدها وذكر بزعمه، العام الذم فيها عديدة آيات ذكر ثّم

   )) : في         الحاديث ومن فقال ذكرها، التي اليات من كثير وإلى إليه وأشار

ِبّي    ّن ال قول العام أصحابه        r الذّم من أفواج ذهاب في الحوض أحاديث في

ِبّي    ّن ال فيقول النار، ) :r إلى     :  ! أحدثوا!  ما تدري ل ُيقال ف أصحابي أصحابي

(بعدك   )  : أرى        فل البخاري في ألفاظه بعض وفي عليه، متفق الحديث

( النعم      همل مثل إلّ منكم .ينجو

  : تجعلون        كيف ويقول العام، ّذّم ال بهذا العام للثناء المعاِرض فيأتي

ِبّي     ّن ال أخبر وقد ميزة ّية        r للصحابة البق وأّن القليل، إلّ منهم ينجو ل ّنه أ

النار؟   إلى !يؤخذون

بخلقهم،          قبلهم من الذين استمتع كما بخلقهم استمتعوا ّنهم أ وكيف

ما           يقولون ّنهم وأ الماضية، المم أعمال حبطت كما أعمالهم تحبط وقد

ُدعوا            ّلما ك يتثاقلون ّنهم وأ الله، عند كبير مقٌت يعقبه هذا وأّن ليفعلون،

ِبّي    ّن ال مع الجهاد r إلى  ، أّن       وينسون وتعجبهم، كثرتهم على ّتكلون ي ّنهم وأ

وبعضهم          الرسول، ويعصون يتنازعون ّنهم وأ الله، بيد والهزيمة ّنصر ال أمر

الكفار،          إلى ّدة بالمو ُيِسّرون و الظنون، بالله يظنون ّنهم وأ الدنيا، يريد

المشركين،           من والبراءة للمؤمنين الولء من به ُأمروا ما خلف وهذا

المنكر          يقولون ّنهم بأ آخرين على َكم وَح بالكذب، بعضهم على وَحكم

الله           رسول مع ّدبون يتأ ل عندما العمال بإبطال بعَضهم ّدد وه r والزور،
بكر             أبي حّق في نزل التهديد هذا كان وإذا صوته، فوق أصواتهم ويرفعون

بالباقين؟   فكيف !وعمر

الله          وحذر بالفسق، آخرين وعلى ليعقلون، ّنهم بأ بعِضهم على َكم وَح

ِبّي ّن تكون          r ال َمن عدلً يكون فكيف المور، كثيرمن في طاعتهم من

ًا؟   وإثم مضرة !طاعته

ّول            ويتح يفي ل ثّم الله ُيعاهد ف للوعد، بعضهم إخلف عن الله وأخبر

   ( ) ِبّي        ّن ال يعلمهم ل كذا منافقون منهم من بأّن وأخبر منافق، r إلى  ، كما

ِبّي  ّن ال (  r أخبر همل          مثل القليل إلّ القيامة يوم أصحابه من ينجو ل ّنه أ
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الرقاق)         كتاب ـ البخاري صحيح في ثبت كما ، .النعم

هذه:          بمثل جملة الصحابة عدالة إبطال على المحتّج يستطيع أقول

القائل          حّجة من أضعف تكون لن وحجته الصحيحة، والحاديث اليات

ِبّي     ّن ال رأى من كّل المسلمين  r بتعديل !!من

        ! يجرحهم   ثّم أناٍس على ِني ُيث ف متناقض؛ القرآن هل ًا؟ إذ الحّل فما

نعوذ  !   ل اللهّم لكن       ?ويذّمهم؟ ببعض، بعضه الكريم القرآن نضرب أن الله

وآيات:           والنصار، المهاجرين من يستحقها من على تنزل الثناء آيات نقول

            : رفع   بعدم المر مثل الله، شاء إن فيه ذنب ل عتاب إّما أمرين بين ّذّم ال

ِبّي    ّن ال صوت فوق r الصوت  ، أريد        يعني الخصوص، به وأريد عام ذّم وإّما

صفتها            بمعرفة أو نزول بسبب إّما الطائفة هذه ُتعرف و منهم، طائفة به

الذين            السلم في المتأخرين على أو ًا، صريح ذكرهم جاء أخرى آيات في

قوة             من إسلمهم صّحة إلى يطمئن ما النبوة عهد في منهم يصدر َلم

إنفاق   وقوة .(( !!!جهاد

عندما:          أقول البدعة، من والسلمة ّنة الّس ّتباع ل الله ّقه وف َمن إّن

عنهم             الله رضي الصحابة حّق في ِلم الُمظ الكلم هذا مثل يسمع أو يرى

قائله،            به ابتلي ِمّما العافية على الله ويحمد ُده، ِجل ويقشعّر ُبه قل ّلم يتأ

َلى     َت الُمب لهذا الهدايَة الله .ويسأل

يلي     بما كلمه عن ُيجاب :و

بتعديل:           الول يقول ل من على ُتوَرد التي السئلة عن ذكره ما

وللسف  ((         الحقيقة، عن باحث أسئلة وليست ُمكابر أسئلة ّنها أ الصحابة

العقلء            عند ممقوتة وهي اليوم، المنتشرة هي السئلة من النمط هذا أّن

    :  (( العلمي     البحث على التعويل أقول ، العلمي البحث يحترمون الذين

بدين،          يلتزمون ل الذين المستشرقين طريقة هي وضوابط قيود بدون

السلم،           في العلمي البحث وأّما بهم، ُأعجب َمن ًا أيض طريقة وهي

لها          السلف فهم وفق وعلى الشرعية النصوص حدود في .فيكون

البر:          الثاني عبد ابن قال السلف، عليها ّتفق ا الصحابة عدالة مسألة
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) التمهيد   ((        22/47في الذي):  الصاحَب ُع التاب ُيسّمي أن بين فرق ول

عدوٌل            ّلهم ك الصحابَة لّن بحديثه؛ العمل وجوب في ُيسميه ل أو ّدثه ح

بالحديث           )) العلم أهل عند عليه مجتمٌع أمر وهذا أثباٌت، ثقاٌت ّيون .مرض

) تفسيره     في القرطبي عدوٌل،   ((): 16/299وقال ّلهم ك فالصحابة

هذا           ورسله، أنبيائه بعد خلقه من ُته وِخير وأصفياؤه، تعالى الله أولياء

ذهبت            وقد الّمة، هذه أئّمة من الجماعة عليه والذي ّنة الس أهل مذهب

البحث            فيلزم غيرهم، كحال الصحابة حاَل أّن إلى بهم مبالة ل ِشرذمٌة

(( !! عدالتهم  .عن

) الصابة       في حجر ابن الحافظ ّنة   ((): 1/17وقال الس أهُل ّتفق وا

المبتدعة             من شذوذ إلّ ذلك في يخالف َلم و عدوٌل، َع الجمي أّن ))على .

: ص      ( الراوي تدريب في السيوطي أشار الشذوذ)   400وقد هؤلء إلى

 : فقال   المبتدعة، :      ((من ّيا   عل قاتل من إلّ عدول المعتزلة وبهذا ))وقالت ،

المالكي   سلُف ّين !يتب

: ص        ( الحديث علوم في الصلح بن عمرو أبو للصحابة ((): 264وقال

أمر             ذلك بل منهم، ٍد أح عدالة عن ُيسأل ل ّنه أ وهي خصيصة، بأسرهم

ّنة         والس الكتاب بنصوص ّدلين مع الطلق على لكونهم منه؛ مفروغ

: ) : ص        ... ))    قال أن إلى الّمة من الجماع في به ّد ُيعت َمن )265وإجماع : 

منهم            )) الفتَن لبس وَمن الصحابة، جميع تعديِل على مجمعٌة الّمَة إّن ثّم

بهم،           ّظّن لل ًا إحسان الجماع؛ في بهم ّد ُيعت الذين العلماء بإجماع فكذلك

أتاح            وتعالى سبحانه الله وكأّن المآثر، من لهم تمّهد ما إلى ًا ونظر

أعلم        والله الشريعة، نقلة لكونهم ذلك على َع .(( الجما
مسلم      ( على شرحه في النووي أهُل   ((): 15/149وقال ّتفق ا ولهذا

وكمال           ورواياتهم شهاداتهم قبول على الجماع في به ّد ُيعت ومن ّق الح

أجمعين     )) عنهم الله رضي .عدالتهم،

الرضوان:          الثالث بيعة وأهل بدر أهل في نصوص من جاء ما

من           جاء وما وتعديلهم، هؤلء فضل على ّلٌة دا فهي والنصار والمهاجرين

100



المالكـي        حسن أباطيل ّد ر في الخيار للصحابة النتصار

وتعديلهم،           الصحابة جميع فضل على تدّل فهي الصحابة في عاّمة نصوص

الله          رسول فأصحاُب الّمة هذه فضل في نصوص من داخلون r وماجاء

من           غيرهم بخلف والجماعة، ّنة الس أهل طريقُة هذه ّا، ّولي أ دخولً فيها

ّق           ح في واللسنة القلوب سلمة بعدم ُتلوا اب الذين والبدع، الهواء أهل

عنهم      الله رضي الصحابة من .كثيٍر

ع ب للصحابة:          الرا تعديلهم من السنة أهل على العتراض من ذكره ما

    : كذلك       كانوا لو ّنهم إ وقوله غيرهم، عدالة في والبحث العموم على

وغيره       الزنا في منهم ٍد واح ٍد بشاه .لكتفى

السنة:            وأهُل بذلك، نفسه هو وصفه كما ٌة مكابر ذكره الذي هذا أقول

إلى:           يحتاجون ل الصحابُة لكن وغيرهم، للصحابة عاّم َع التشري إّن يقولون

ِله         رسو وثناء وجّل عّز الله ثناء بعد ّدلين، َع الم بخلف  r تعديل عليهم،

 ) : به          وليشهد ُله قو وهو ذكره، الذي باللفظ آيٌة القرآن في وليس غيرهم،

( منكم   عدل .ذوا

في:         الخامس وغيرهم الصحابة بين التفريق إنكار من ذكره ما

        )) : وغير   الصحابّي بين الرواية في أنتم ُتفّرقون لماذا قوله في الرواية،

! التابعي؟          عدالة عن تبحثون الصحابّي، عدالة عن تبحثون فل الصحابّي

  ((  ! عنه          يجاب ، التفريق؟ هذا لكم يبيح عقٍل أو شرٍع من دليٍل ّي بأ

:بوجهين

وغيرهم:           الصحابة بين التفريق هذا في كلمهم على َعّول الم أّن الول

أهل          وليس ّنة، والس الكتاب لنصوص ّتبعون الم والجماعة السنة أهل هم

 : ) ص        الكفاية في البغدادي الخطيب وقال والهواء، )46البدع : كّل )) 

ِبّي        ّن ال وبين رواه من بين ُده إسنا ّتصل ا بعد      r حديٍث إلّ به العمل يلزم َلم

رفعه           الذي الصحابي سوى أحوالهم في النظُر ويجب رجاله، عدالة ثبوت

الله   رسول r إلى لهم،         الله بتعديل معلومٌة ثابتٌة الصحابة َلَة عدا لّن ؛

القرآن        نص في لهم واختياره طهارتهم، عن (( وإخباره اليات    ذكر ثّم

ذلك   في .والحاديث

 : ص   ( في الخطيب :  415ونقل لبي)      قلُت قال الثرم بكر أبي عن  
حنبل      بن أحمد يعني الله :   )) :عبد رجٌل     ّدثني ح التابعين من رجٌل قال إذا
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ِبّي   ّن ال أصحاب r من  ،  : نعم   قال صحيٌح؟ .(( !فالحديُث

قال       إدريس بن الحسين عن ًا أيض عبد     )) :ونقل بن محمد يعني ُته وسأل

        : ِبّي   ّن ال أصحاب من رجٍل عن الحديُث كان إذا عمار بن ذلك  r الله أيكون

       !  : ِبّي  ّن ال أصحاب َع جمي فإّن يسّمه؛ َلم وإن نعم قال حّجة  r حّجة؟ ّلهم .(( ك
ومسانيدها:        وسننها وجوامعها صحاحها ّنة الس دواويَن أّن الثاني

وما           البهام، على الصحابة عن الرواية على مشتملٌة ذلك وغير ومعاجمها

لّن            ُتهم؛ جهال ّثر تؤ ول ّنة، الس أهل عند حّجٌة فهو إليهم بالسناد ثبت

المعلوم     حكم في منهم .المجهول

في            المزي أورده ذلك من الستة الكتب أصحاب كتب في كان وما

الشراف  ( : 240ـ  11/123تحفة ّوله)    أ في وقال ،))  : مسند  ومن فصل

ترتيب           على أحاديثهم ّتبنا ر ْوا، ُيسّم فلم عنهم روي الصحابة من جماعٍة

عنهم    الرواة وصحيح       ))أسماء البخاري صحيح في ُته رواي َمن وفيهم ،

على          أحاديثهّن ًا ّتب مر الصحابيات من المبهمات المّزي ذكر وكذا مسلم،

في     ( عنهّن الرواة أسماء )129ـ  13/111ترتيب .

آياٌت:           السادس منها بزعمه، للصحابة عاّم ذّم فيها آياٍت من أورده ما

} كآية    المنافقين، ّوة      في ُق ُكْم ن ِم ّد َش َأ ا ُنو َكا ُكْم ِل ْب َق ِمن َن ِذي ّل َكا

وكآية...}      { الشوكاني، تفسير في كما الله    الية، َد َه َعا ْن َم ُهم ْن ...}َوِم
كثير      ابن تفسير في كما .الية،

ع :الساب ص:  ( :  63قوله ِبّي): ((      ّن ال قول العاّم الذّم في الحاديث ومن

r           فيقول ّنار، ال إلى أصحابه من أفواٍج ذهاب في الحوض أحاديث في

ِبّي ّن ) :r ال      :  ! بعدك!  أحدثوا ما تدري ل فيقال أصحابي (أصحابي  ، الحديث

     ) : مثل       إلّ منكم ينجو أرى فل البخاري في ألفاظه بعض وفي عليه، متفق

( النعم  .همل

  : تجعلون        كيف ويقول العاّم، الذّم بهذا العام للثناء المعاِرض فيأتي

ِبّي     ّن ال أخبر وقد ًة ميز ّيَة        r للصحابة البق وأّن القليُل، إلّ منهم ينجو ل ّنه أ

؟    ّنار ال إلى .(( !يؤخذون
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: ص     ( ًا أيض الحديث هذا عن )64وقال ِبّي   )) : ّن ال أخبر ينجو   r كما ل ّنه أ

    ( صحيح      (   في ثبت كما ، النعم همل مثل القليُل إلّ القيامة يوم أصحابه من

الرقاق    كتاب ـ .(( البخاري

الرقاق           ( كتاب في البخاري صحيح في الحديث لفَظ بأّن عنه ُيجاُب و

ِبّي)        6587 ّن ال عن عنه الله رضي هريرة أبي عن  r    )) نائٌم:  أنا بينا قال

 : هلّم،           فقال وبينهم، بيني من رجٌل خرج ُتهم عرف إذا حتى ٌة، زمر فإذا

  :   :  !    : ّدوا:   ارت ّنهم إ قال ُنهم؟ وماشأ قلت والله النار إلى قال أين؟ فقلُت

رجٌل            خرج ُتهم عرف إذا حتى ٌة، زمر إذا ثّم القهقرى، أدبارهم على بعدك

:  !    :   :   : قلت    والله النار إلى قال أين؟ قلُت هلّم، فقال وبينهم، بيني من

         : ُلُص  يْخ ُأراه فل القهقرى، أدبارهم على بعدك ّدوا ارت ّنهم إ قال ُنهم؟ ماشأ

النعم     )) همل مثل إلّ .منهم

 : شرحه    في الحافظ )   ((قال   )  : للكثر،  بالنون كذا نائٌم أنا بينا قوله

        ( ) الحوض  على قياُمه به والمراد أوجه، وهو بالقاف، قائم وللكشميهني

في              له سيقع ما الدنيا في المنام في رأى ّنه بأ الولى وتوجه القيامة، يوم

      )  :  ))  :   (( همل  مثل إلّ منهم ُلُص يْخ ُأراه فل قوله ًا أيض وقال ، الخرة

ّدوا)           فُص ِردونه َي وكادوا الحوض من َنْوا َد الذين هؤلء من يعني النعم

ًا ))   أيض وقال ،  :عنه

بالنسبة             )) قليٌل البل في الهمل لّن القليل؛ إلّ منهم ُده ِر ي ل ّنه أ والمعنى

.(( لغيره
 : الحديث     في ورد الذي همل       ((واللفُظ مثل إلّ منهم ُلُص يْخ ُأراه فل

أّن           ))النعم  على يدّل ل وهو الحديث، في المذكورتين الزمرتين من أي

الحديث          لفظ أورد والمالكي فقط، الزمرتان هاتان عليه ُعرضوا الذين

الصحابة            على حكم عليه ًء وبنا الحديث، في يرد َلم خاطئ لفظ على

 : فيه     فقال ًا، خاطئ ّا عام ًا : ( ((حكم أرى      فل البخاري في ألفاظه بعض وفي

   ( بلفظ      فجاء ، النعم همل مثل إلّ منكم بدل   ))منكم  ((ينجو الخطاب على

قال   ))منهم  (( عليه ًء وبنا ، : (( ِبّي       ّن ال أخبر وقد ميزة للصحابة تجعلون كيف
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r           النار إلى ُيؤخذون البقية وأّما القليل، إلّ منهم ينجو ل ّنه (( أ  ، )) :وقال

ِبّي   ّن ال أخبر همل         (  r كما مثل القليل إلّ القيامة يوم أصحابه من ينجو ل ّنه أ

الرقاق)         كتاب ـ البخاري صحيح في ثبت كما ، (( !!النعم  ، على   كذب وهذا

r الرسول هذا             ولعل القليل، إلّ منهم ْنُج َي َلم َبه أصحا أّن ُيخبر َلم ّنه فإ ؛

ًا        عمد ل ًأ خط حصل المالكي من وقع .الذي

من             ُأناٌس حوضه عن ُيذاد ّنه أ ِمن الحاديث بعض في جاء ما وأّما

يقول    ّنه وأ ! ((أصحابه، اللفاظ    ))أصحابي  بعض ! ((وفي ْيحابي  ،))ُأص

ُيقال:  بعدك       ((ف أحدثوا ما تدري ل ّنك التي     ))إ ّلة الق على محموٌل فهو ،

ِبّي     ّن ال وفاة بعد منهم ّدت r ارت  ، الجيوش      أيدي على ِتهم ّد ر في ِتلوا ُق و

عنه         الله رضي الصديق بكر أبو بعثها التي .المظفرة

الصحابة          ارتداد على الحاديث هذه َيحملون والبدع الهواء أهل وبعُض

ِبّي   ّن ال وفاة :   r بعد ل         ّنه إ فيه قال الذي المالكي وكلم منهم، ًا يسير ًا نفر إلّ

بكلمهم،           شبيٌه النار إلى ُيؤخذون ّيَة البق وأّن القليل إلّ منهم ينجو

هي           الرافضة وهم الصحابة على الحاقدة ّلة الضا الفرقة هذه أّن والحقيقة

جاءت           التي فيها التحجيِل ِسيَما وجود لعدم الحوض؛ عن ّذْود بال الجديرة

) البخاري        عند وهو الصحيحين، في الحديث أبي)   136في حديث من

       )) : ُمَحّجلين  ُغّرا القيامة يوم َعون ُيد ِتي أّم إّن ًا مرفوع  هريرة
ولقوله   ))  ، الوضوء آثار : ((    r من من    للعقاب ويٌل هريرة أبي حديث في

البخاري ))   ( أخرجه الصحيحين)    242ومسلم)  (165النار في أجد ولم ،

الله       رسول أصحاب من أفواج بذهاب زعم    r التعبير كما النار، إلى

ِبّي           ّن ال وصحب أسلم َمن كّل أخرج ّنه أ للمالكي ّدم تق وقد بعد r المالكي،

وفاته    حين إلى r الُحديبية  ، الصحابَة       وأّن صحابة، يكونوا أن من أخرجهم

فقط،          الحديبية قبل والنصار المهاجرون هم الحكمي قدوته وعند عنده

وأّن              النعم، همل مثل القليل إلّ الصحابة من ْنُج َي َلم ّنه أ هنا قوله فعلى

مثل             القليل إلّ والنصار المهاجرين من ينجو ل النار، إلى بهم يؤمر البقية

النعم  !همل

ِني:         الثامن يع ل الصحابة بعدالة والجماعة ّنة الس أهل قوَل أّن

شيخ           قال والنبياء، للّرُسل إلّ تكون ل عندهم العصمَة لّن عصمتهم؛
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: ) ص       الواسطية العقيدة في تيمية ابن ((   28السلم ذلك):  مع وهم

       ( الصحابة(    من ٍد واح كّل أّن يعتقدون ل والجماعة السنة أهل ِني يع

الجملة،           في الذنوب عليهم يجوز بل وصغائره، الثم كبائر عن معصوٌم

صدر،            إن منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما والفضائل ِبق الّسوا من ولهم

بقول              ثبت وقد بعدهم، ِلَمن ُيغفر ل ما ّيئات الس من لهم ُيغفر ّنهم إ حتى

الله  كان           r رسول به ّدق تص إذا ِدهم أح من ّد الُم وأّن القرون، خير ّنهم أ

منهم               ٍد أح عن صدر قد كان إذا ثّم بعدهم، ِمّمن ًا ذهب ُأُحد جبل من أفضَل

بفضل             له ُغفر أو تمحوه، بحسنات أتى أو منه، تاب قد فيكون ذنٌب

محمد    بشفاعة أو ببلء        r سابقته، ابتلي أو بشفاعته، الناس أحّق هم الذي

المور             فكيف ّققة الُمح الذنوب في هذا كان فإذا عنه، به ّفر ك الدنيا في

أجر            فلهم أخطأوا وإن أجران، فلهم أصابوا إن ُمجتهدين، فيها كانوا التي

مغفور   والخطأ .واحد،

فضائل             جنب في مغمور نزر قليل بعِضهم ِفعل من َكر ُين الذي القدر ثّم

اليمان     من ِنهم ومحاس والهجرة     ?القوم سبيله في والجهاد ورسوله الله

ٍم           بعل القوم سيرة في نظر ومن الصالح، والعمل النافع والعلم ّنصرة وال

بعد             الخلق خيُر ّنهم أ ًا يقين ِلَم ع الفضائل من عليهم الله مّن وما ٍة وبصير

التي             الّمة هذه قرون من ُة الّصفو ّنهم وأ مثلهم، يكون ول كان ل النبياء،

الله      على وأكرمها المم خير .(( هي
إلى:          التاسع ٌد مستن ّنه أ كما الصحابة، بتعديل ّنة الس أهل قوَل إّن

ومن           بهم، الظّن ُحسن على ِنّي َمب فهو ّنة، والّس الكتاب من نصوص

إساءة           على ِنّي َمب ذلك بخلف والقول مأجور، فهو بهم الظّن أحسن

الُمزني،              الله عبد بن َبكر قال آثٌم، فهو بهم الظّن أساء وَمن بهم، الظّن

     )) : إن        ما الكلم من ّياك إ حجر لبن التهذيب تهذيب في ترجمته في كما

بأخيك            )) الظّن سوء وهو أثمَت، فيه أخطأت وإن ُتؤَجر، َلم فيه .أصبَت

الله            رسول أصحاب حّق في ّنه فإ الناس، آحاد في هذا كان ّد r وإذا أش

.وأعظم

ختام   :     وفي عليه     المردود كلمه ُجّل إّن أقول المالكي، على ّد الر هذا
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ُبه       كتا وأّما الصحابة، في كتابه العقائد     ((من كتب في ٌة المشتمل ))قراء

ّد            للر الرسالة هذه في عنه أنقل فلم العقيدة، في وتخليط ّبط تخ على

وفي            بالخلفة، بكر أبي ّية ّق أح في تشكيكه في موضعين في إلّ عليه

مختلف           على وكتبهم السنة أهل علماء من ونيله البدع بأهل إشادته

.العصور

* * *

منهم          ٍد أح من ّنيل ل ا ِر خط وبيان ة الصحاب ر توقي في ٌر ثا :آ

الخيار          الصحابة في للمالكي كلماٍت ّا مضطر ًا كاره أوردُت أن وبعد

مشرقًة           العلم أهل لبعض فيهم كلماٍت أورد ّني فإ موحشًة، ُمحزنًة مظلمًة

كتابي        في مثبٌت ّلها وج مؤنسًة، ًة ساّر في    ((مضيئًة، المنصفين أقوال من

عنه      )) الله رضي معاوية الخليفة .الصحابي

أنس    ( بن مالك الله)  179المام رحمه هـ :

السنة     ( شرح في البغوي )1/229قال : ((    : ًا  أحد يبغض َمن مالك قال

الله    رسول أصحاب ِء          r من َفي في ّق ح له فليس ِغّل عليه قلبه في وكان

}: وتعالى      سبحانه َله قو قرأ ثم ِه    المسلمين، ِل َرُسو َلى َع ه الل َء َفا َأ ا َم

ُقَرى   ل ا ْهِل َأ ْن {ِم  : قوله}   ُلوَن    إلى ُقو َي ِهْم ِد ْع َب ِمن ُؤوا ا َج َن ِذي ّل َوا
ِن       َما ـ ِلي ا ِب ا َن ُقو َب َس َن ِذي ّل ا ا َن ِن َوا ِلْخ َو ا َن َل ْر ِف ْغ ا ا َن ّب بين}   َر ُذكر و الية،

الله      رسول أصحاَب ينتقص رجٌل { r يديه الية     هذه مالٌك ٌدفقرأ ّم َح ُم

 { ِر       ّفا ُك ْل ا َلى َع ُء ّدا ِش َأ َعُه َم َن ِذي ّل َوا ه الل : {َرُسوُل قوله  ِغيَظإلى َي ِل
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َر  ّفا ُك ْل ا ِهُم :          ِب من}   ٍد أح على ِغّل قلبه في الناس من أصبح َمن قال ثم ،

ِبّي  ّن ال الية    r أصحاب هذه أصابته .(( فقد
حنبل    ( بن أحمد الله)  241المام رحمه هـ :

       )) : الله    رسول أصحاب محاسن ذكُر ّنة الس ومن السنة كتابه في  قال
r           رسول أصحاَب سّب فَمن بينهم، جرى الذي عن والكّف أجمعين، ّلهم ك

قربٌة           r الله لهم ُء والدعا ّنٌة س ّبهم ح رافضّي، ٌع مبتد فهو منهم ًا وأحد أو

فضيلٌة      بآثارهم ُذ والخ وسيلٌة بهم ُء .(( والقتدا
ٍد            ((وقال:  أح على يطعن ول مساوئهم من ًا شيئ يذكر أن ٍد لح يجوز ل

أن             له ليس ُته وعقوب ُبه تأدي السلطان على وجب فقد ذلك فعل فَمن منهم

عليه               أعاد يتب َلم وإن منه ِبَل ق تاب فإن ُبه يستتي ثّم ُبه يعاق بل عنه َو يعف

ويراجع        يتوب حتى الحبس في ّلده وخ ))العقوبة .

الرازي   ( أبوزرعة الله)  264المام رحمه هـ :

: ص      ( الكفاية كتابه في البغدادي الخطيُب قال)   49روى إليه بإسناده :

الله         )) رسول أصحاب من ًا أحد ينتقُص الرجَل رأيت ّنه  r إذا أ فاعلم

الله     رسول أّن وذلك ٌق؛ هذا        r زندي إلينا ّدى أ ّنما وإ ّق، ح والقرآن حّق عندنا

الله     رسول أصحاُب والسنَن َدنا     r القرآَن شهو يجرحوا أن يريدون ّنما وإ

زنادقٌة        وهم أولى بهم والجرُح والسنة، الكتاب ُيبطلوا .(( ل
الطحاوي   ( أبوجعفر الله)  322المام رحمه هـ :

والجماعة      السنة أهل عقيدة في الله    )) :قال رسول أصحاَب r ونحّب
يبغضهم              من ونبغض منهم، ٍد أح من نتبّرأ ول منهم، ٍد أح حّب في نفرط ول

وإحساٌن،           وإيماٌن ديٌن ّبهم وح ٍر، بخي إلّ نذكرهم ول يذكرهم، الخير وبغير

وطغياٌن    ٌق ونفا كفٌر .(( وبغُضهم
) الرازي          حاتم أبي بن الرحمن عبد المام ابن المام

الله)  327 رحمه هـ :

والتعديل     ( الجرح كتابه في )1/87قال الله    )) : رسول أصحاُب r فأّما
الذين          وهم والتأويَل، التفسيَر وعرفوا والتنزيَل، الوحَي شهدوا الذين فهم
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ّيه      نب لصحبة وجّل عّز الله ّقه،     r اختارهم ح ِر وإظها دينه وإقامِة ِته ونصر

عنه         فحفظوا ًة، وقدو ًا أعلم لنا وجعلهم صحابًة، له ّلغهم  r فرضيهم ب ما

وحظر             ونهى وأمر وندب وقضى وحكم وشرع سّن وما وجّل، عّز الله عن

ومراده           ونهيه الله أمَر وعلموا الدين، في ففقهوا وأتقنوه، َعْوه وو ّدب، وأ

الله   رسول ّقفهم      r بمعاينة وتل وتأويله، الكتاب تفسيَر منه ومشاهدتهم

به            وأكرمهم عليهم َمّن بما وجّل عّز الله فشّرفهم عنه، واستنباطهم منه

القدوة     موضع ّياهم إ وضعه (( من  ،    ))  : الّمة   عدوَل فكانوا قال أن إلى

والسنة       الكتاب ونقلَة ّدين ال وحجَج الهدى .وأئّمَة

منهاجهم          على والجري بهديهم التمّسك إلى وجّل عّز الله وندب

}  : فقال     بهم، والقتداء لسبيلهم ِمن   والسلوك الّرُسوَل ِقِق ُيَشا َوَمن
ا           َم ِه ّل َو ُن َن ِني ْؤِم ُم ل ا ِل ِبي َس َر ْي َغ ْع ِب ّت َي َو َدى ُه ل ا ُه َل َن ّي َب َت ا َم ِد ْع َب

ّلى َو الية} َت .

ِبّي  ّن ال ووجدناه         r ووجدنا كثيرة، أخبار في عنه التبليغ على حّض قد

   )  : سمع        ًا امرء الله نّضر فقال لهم دعا أن منها فيها، َبه أصحا يخاطُب

 ( وقال      ، غيَره ّلغها يب ّتى ح ووعاها فحفظها ( r مقالتي  : ّلغ  فليب خطبته في

      )  :  ( بني   عن ّدثوا وح آيًة، ولو ّني ع ّلغوا ب وقال ، الغائَب منكم ُد الّشاه

( حرج   ول .إسرائيل

والثغور،          والمصار ّنواحي ال في عنهم الله رضي الصحابُة تفّرقت ثّم

ٍد          واح كّل فبّث والحكام، والقضاء والمارة والمغازي البلدان فتوح وفي

الله             رسول عن وحفظه وعاه ما به هو الذي وبالبلد ناحيته في ،r منهم
الله            رسول سّن ما على المور وأمضوا وجّل عّز الله بحكم ،r وحكموا
الله          رسول جواب من حضرهم ِمّما عنه ُسئلوا فيما نظائرها  r وأفتوا عن

الله           إلى والقربة ّية الن حسن تقدمة مع أنفسهم وجّردوا المسائل، من

والحرام،         والحلل والسنن والحكام الفرائض الناس لتعليم اسُمه، ّدس تق

أجمعين           عليهم ورحمته ومغفرته الله رضواُن وجّل عّز الله قبضهم ّتى ح

)).

القيرواني      ( زيد أبي ابن ابن الله)  386المام رحمه هـ :

رسالته    ّدمة مق في رسوَل       )):قال رأوا الذين القرُن القرون خيَر وأّن
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الصحابة          r الله وأفضل يلونهم، الذين ثّم يلونهم، الذين ثّم به، وآمنوا

        : رضي   علي عثمان،ثم ثم عمر، ثم بكر، أبو ّيون المهد الراشدون ُء الخلفا

الرسول          صحابة من ٌد أح ُيذكر ل وأن أجمعين، عنهم بأحسن  r الله إلّ

أحسن            لهم ُيلتمس أن الناس ّق أح ّنهم وأ بينهم، شجر عّما والمساك ذكٍر،

المذاهب     أحسَن بهم ُيظّن و .(( المخارج،
الصابوني   ( أبوعثمان الله)  449المام رحمه هـ :

الحديث       وأصحاب السلف عقيدة كتابه في عّما   )) :قال الكّف َيرون و

الله     رسول أصحاب بين ًا       r شجر عيب يتضّمن ما ذكر عن اللسنة وتطهير

ّفتهم          لكا والموالة جميعهم على ّترّحم ال ويرون فيهم ًا نقص أو .(( لهم

السمعاني    ( ّفر المظ و ب أ الله)  489المام رحمه هـ :

الفتح    ( في الحافظ : 4/365نقل قال)    ّنه أ جانب   ((عنه إلى التعّرُض

وضللٌة          بدعٌة هو بل فاعله، خذلن على علمٌة ))الصحابة .

تيمية    ( ابن السلم الله)  728شيخ رحمه هـ :

الواسطية     العقيدة كتابه في والجماعة     )) :قال السنة أهل أصول ومن

الله      رسول لصحاب وألسنتهم قلوبهم في    r سلمة الله وصفهم كما

ا        قوله: { َن ِن َوا ِلْخ َو ا َن َل ْر ِف ْغ ا ا َن ّب َر ُلوَن ُقو َي ِهْم ِد ْع َب ِمن ُؤوا ا َج َن ِذي ّل َوا
ُنوا          َم آ َن ِذي ّل ِل ِغلّ ا َن ِب ُلو ُق ِفي َعْل ْج َت َولَ ِن ا َم ـ ِلي ا ِب ا َن ُقو َب َس َن ِذي ّل ا

ٌم    َرِحي ُؤوٌف َر َك ّن ِإ ا َن ّب للنبّي}  َر وطاعة ،  r   ) : أصحابي،  تسبوا ل قوله في

ول               أحدهم ّد ُم بلغ ما ًا ذهب ٍد ُأُح مثَل أنفق َدكم أح أّن لو بيده نفسي فوالذي

      : يبغضون)    الذين الروافض طريقة من ويتبّرءون قال أن إلى نصيفه

بقول         البيت أهَل يؤذون الذين النواصب وطريقة ّبونهم، ويس الصحابة

الثار          هذه إّن ويقولون الصحابة، بين جرى عّما ُيمسكون و أوعمٍل،

ُنقص             و فيه ِزيد قد ما ومنها كذٌب هو ما منها مساوئهم في ّية ّير المرو ُغ و

وإّما           مصيبون مجتهدون إّما معذورون فيه هم منه والصحيُح وجهه، عن

مخطئون  .(( مجتهدون
ًا         قريب الصحابة عدالة في كلمه ّية بق ِذكُر مّر .وقد
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كثير   ( ابن الله)  774الحافظ رحمه هـ :

: وجّل       عّز الله قول تفسير في {  قال َن  ِم ُلوَن ّو َل ا ُقوَن ِب ّسا ل َوا
ُهْم        ْن َع ه الل َرِضَي ٍن ِإْحَسا ِب ْم ُه ُعو َب ّت ا َن ِذي ّل َوا ِر َلنَصا َوا َن ِري ِج َها ُم ل ا

{ ُه  ْن َع قال  َوَرُضوا الية : (( عن         رضي قد ّنه أ العظيم الله أخبر فقد

فيا         بإحسان، ّتبعوهم ا والذين والنصار المهاجرين من الّولين السابقين

ُد             ّي س َيما ِس ول بعَضهم سّب أو أبغَض أو ّبهم س أو أبغَضهم َمن ويَل

الّرسول   بعد والخليفَة      r الصحابة الكبَر َق الّصدي أعني ُلهم وأفض وخيُرهم

من             المخذولة الطائفة فإّن عنه، الله رضي قحافة أبي بن بكر أبا العظم

من         بالله ًا عياذ ّبونهم ويس ويبغضونهم الصحابة، أفضَل يعادون الرافضة

هؤلء           فأين منكوسٌة، َبهم وقلو معكوسٌة َلهم عقو أّن على يدّل وهذا ذلك،

السنة            أهُل وأّما عنهم، الله رضي َمن يسبون إذ بالقرآن اليمان من

ُله           ورسو الله ّبه س من ويسبون عنه الله رضي عّمن ْون يتَرّض ّنهم فإ

مبتدعون            ل ّتبعون م وهم الله، يعادي من ويعادون الله يوالي من ويوالون

المؤمنون          ُده وعبا المفلحون الله حزُب هم ولهذا يبتدون، ول .(( ويقتدون

الحنفي     ( العّز أبي ابن الله)  792الشيخ رحمه هـ :

: ص    ( الطحاوية شرح في قلبه      ((): 469قال في يكون ِمّمن أضّل فمن

قد            بل ّيين، النب بعد تعالى الله أولياء وسادات المؤمنين خيار على غّل

: قالوا           ّلتكم؟ م أهل خيُر َمن لليهود قيل بخصلة، والنصارى ُد اليهو فَضلهم

 :      : أصحاُب    فقالوا ّلتكم؟ م أهل خير من للنصارى وقيل موسى، أصحاُب

   :     : ولم   محمد، أصحاُب فقالوا ّلتكم؟ م أهل شّر من للرافضة وقيل عيسى،

استثنوهم           ِمّمن خير هو من ّبوهم س وفيمن القليل، إلّ منهم يستثنوا

ٍة  )) مضاعف .بأضعاٍف

عشر           الثاني القرن بين علمائهم أحد شعر في جاء المعنى وهذا

فقال       الزري، كاظم وهو الهجري، عشر :والثالث

للنا     أخرجت أمة خير أهم أشقاها      بل ذاك هيهات س !!!

المطبوع          الزرية لقصيدته الملح محمود الستاذ نقد في عليه وقفُت
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الزرية     ((بعنوان:  القصيدة في ّية :))الرز )51ص ( .

في             ّو الغل في ومثله والخبث، الجفاء في غايٌة البيت هذا في جاء وما

: ص          ( قوله الصحابة في والجفاء عنه الله رضي علي المؤمنين )45أمير :

  !! اللـ   تعالى َوِصّي؟ بل ِبّي َن أ
سفهاها    َ يقوله عّما ـه !!!

: ص          ( في كما قوله عنه الله رضي علي في غلّوه )34ومن :

اليُة  الكو   وهو في تراها      المحيطة شيء كل عين ففي ن !!!

: ص   ( في كما )36وقوله :

الـ     اعترضته لو ًا قسور أفناها     ورأت وغى في والجّن إنُس !!!

   : في      النمل ُيضحك المشهور الوصف عليهما يصدق الخيران والبيتان

خلياها    في والنحل !قراها،

العسقلني    ( حجر ابن الله)  852الحافظ رحمه هـ :

الباري     ( فتح كتابه في السنة   ((): 13/34قال أهُل ّتفق وجوب  وا على

ولو             حروٍب من لهم وقع ما بسبب الصحابة من أحد على الطعن منع

وقد             ٍد اجتها عن إلّ الحروب تلك في يقاتلوا َلم ّنهم ل منهم؛ ّق المح ُعرف

ًا             واحد ًا أجر يؤجر ّنه أ ثبت بل الجتهاد في المخطئ عن تعالى الله عفا

أجرين    )) يؤجر المصيَب .وأّن

العامري      ( بكر أبي بن يحيى الله)  893الشيخ رحمه هـ :

من            الصحيحين في روايٌة له من في المستطابة الرياض كتابه في قال

: ) ص  )311الصحابة فيما       )) : الصحابة مسامحة ّيٍن متد ّيٍن ص لكّل وينبغي

الحسنة          المخارج وطلب مخطئهم عن والعتذار التشاجر من بينهم صدر

أعلم            فهم علموه، ما على عليه أجمعوا ما إجماع صحة ِليم وتس لهم

عن           العتذاُر العارفين وطريقُة الغائُب، يرى ل ما يرى والحاضُر بالحال،

طريقة          من اللّزُم كان وإذا المثالب، ّبُع تت المنافقين وطريقُة المعائب،

اعتبار           مع ّيين النب خاتم بصحابة الظّن فكيف المسلمين عورات ستُر الدين

) :r قوله أصحابي     من ًا أحد ّبوا تس (ل  ،    ) المرء:  إسلم ُحْسن من وقوله

        ( وتلف    ٍو مها سواها وما السلف صلحاء طريقُة هذه يعنيه ل ما ُكه .(( تر
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* * *

خير          في إلّ الكلم من اللسان حفظ في وأحاديث ٌت :آيا

من             وأحاديَث الله كتاب من آياٍت هنا أورد أن المناسب من رأيُت وقد

الله   رسول ّنة وذلك          r ُس الخير؛ في إلّ الكلم من اللسان حفظ ّية أهم في

الرسالة،           هذه على ّطلع ي أن الله شاء ِلَمن و وللمالكي لنفسي نصيحة

والخرة          الدنيا في ُته عاقب ُتحمد ِلَما َق التوفي للجميع الله .وأسأل

}: وجّل    عّز الله َن      قال ِم ا ًر ِثي َك ا ُبو ِن َت ْج ا ُنوا َم َءا َن ِذي ّل ا َها ّي َأ ا َي

ْعًضا           َب ُكم ْعُض َب َتب ْغ َي َولَ ا َتَجّسُسو َولَ ٌم ْث ِإ ّظّن ل ا ْعَض َب ّن ِإ ّظّن ل ا

الله          ُقوا ّت َوا ُه و ُم ُت ْه ِر َك َف ا ًت ْي َم ِه ي ِخ َأ َم َلْح ُكَل ْأ َي َأن ْم ُك ُد َح َأ ّب ِح ُي َأ

ٌم    ِحي َر ٌب ّوا َت ه الل ّن : {ِإ تعالى}   ا    وقال َم ُم َل ْع َن َو َن َسا ِلن ا ا َن ْق َل َخ ْد َق َل َو
ّقى           َل َت َي ْذ ِإ ِد ِري َو ل ا ِل ْب َح ْن ِم ِه ْي َل ِإ ُب ْقَر َأ ُن ْح َن َو ُه ْفُس َن ِه ِب ِوُس َوْس ُت

لّ           ِإ ْوٍل َق ِمن ِفُظ ْل َي ا َم ٌد ِعي َق ِل ا الّشَم َعِن َو ِن ِمي َي ل ا َعِن ِن َيا ّق َل َت ُم ل ا

ٌد   ِتي َع ٌب ِقي َر ِه ْي َد {َل  : تعالى}   وقال َن  ، ِني ْؤِم ُم ل ا ُذوَن ْؤ ُي َن ِذي ّل َوا
ا         ًن ي ِب ُم ا ًم ْث ِإ َو ا ًن ا َت ْه ُب ا ُلو َم َت ْح ا ِد َق َف ا ُبو َس َت ْك ا ا َم ِر ْي َغ ِب ِت َنا ْؤِم ُم ل ،}َوا

) مسلم    صحيح الله)      2589وفي رسول أّن هريرة أبي عن  r :قال

   :     : بما((     أخاك ذكُرك قال أعلم، ُله ورسو الله قالوا الغيبُة؟ ما أتدرون

     :         : تقول  ما فيه كان إن قال أقول؟ ما أخي في كان إن أفرأيت قيل يكره،

ّته        )) به فقد فيه يكن َلم وإن اغتبته، .فقد

} : وجّل    عّز الله َع        وقال ّسْم ال ّن ِإ ٌم ْل ِع ِه ِب َك َل ْيَس َل ا َم ْقُف َت َولَ
ُئولً       ْس َم ُه ْن َع َن َكا َك ِئ َل ُأو ُكّل َد َؤا ُف ل َوا َر َص َب ل }َوا .

) صحيحه     في البخاري ِبّي)       10روى ّن ال عن عمرو بن الله عبد عن  r
  ((         )) مسلم:  ورواه ، ويده لسانه من المسلمون سلم َمن المسلُم قال

صحيحه  ( الله)     64في رسوَل سأل رجلً أّن  r:    قال خيٌر؟ المسلمين  :أّي

ويده      )) لسانه من المسلمون سلم .(( َمن
) جابر       حديث من ًا أيض مسلٌم بن)     65وروى الله عبد حديث بلفظ

البخاري   عند .عمرو

الكتابة:           ومن اللسان من بالسلمة المسلمين أولى أّن شّك ول أقول
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الله    رسول أصحاُب r باليد  ،  )) : والحديث     الحديث شرح في الحافظ قال

الماضين            في القول يمكنه اللساَن لّن اليد؛ دون اللسان إلى بالنسبة عاّم

    ! اللسان      تشارك أن يمكن نعم اليد، بخلف بعد، والحادثين والموجودين

لعظيم        )) ذلك في أثرها وإّن بالكتابة، ذلك .في

الشاعر     يقول المعنى هذا :وفي

ِتي     كتابـ يوم أيقنُت وقد ُبها     كتبُت كتا ويبقى َنى تف يـدي بأّن

بمثله     ُتجزى س ًا خير َلت عم ُبها     فإن حسا علّي شّرا عملت وإن

صحيحه    ( في البخاري عنه)       6474وروى الله رضي سعد بن سهل عن

الله   رسول ((          r عن رجليه:  بين وما ْيه َي لْح بين ما لي يضمن َمن قال

والفْرُج   ))        اللساُن َلين والّرْج ْين َي ّلْح ال بين ِبما المراد ، ّنة الج له .أضمن

) صحيحه     في البخاري (6475وروى صحيحه)     في عن) 74ومسلم

   : الله      رسول قال قال عنه الله رضي هريرة بالله    )) :r أبي يؤمن كان من

ليصمت      أو ًا خير فليقل الخر .الحديث (( واليوم

ونزهة            العقلء روضُة كتابه في البستي حبان بن حاتم أبو المام قال

: ) ص  يلزمه        ((): 45الفضلء أن إلى الصمَت يلزم أن علىالعاقل الواجُب

وأطول             سكت، إذا يندم من وأقّل نطق، إذا ندم َمن أكثَر فما ّلُم، التك

مطبٍق           ٍد وفؤا مطلٍق، بلساٍن ُتلي اب من ًء بل وأعظمهم ًء شقا ))الناس .

: ص  ( ًا أيض فيه،        ((): 47وقال من أذنيه ُينصف أن العاقل على الواجُب

إذا              ّنه ل يقول؛ ِمّما أكثر ليسمع ٌد واح وفم أذنان له ُجعلت ّنما إ ّنه أ ويعلم

منه                أقدر يقل َلم ما ّد ر على وهو يندم، َلم يقل َلم وإن ندم، ّبما ر قال

ملكها              )) بها ّلم يتك َلم وإن ْته، َك مل بها ّلم تك إذا والكلمُة قال، ما ّد ر .على

: ) ص    في ًا أيض أراد       ((): 49وقال فإذا قلبه، وراء يكون العاقل لساُن

في             ُبه قل والجاهُل فل، وإلّ قال، له كان فإن القلب، إلى رجع القوَل

يحفظ              َلم من َنه دي عقل وما به، ّلم تك لسانه على أتى ما لسانه، طرف

))لسانه  .

) صحيحه     في البخاري (6477وروى صحيحه)     في ،)2988ومسلم
الله        رسول أّن هريرة أبي عن لمسلم ّلم: ((    r واللفُظ ليتك َد العب إّن قال
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المشرق             بين ما َد أبع النار في بها يهوي فيها، ما ّين يتب ما بالكلمة

.والمغرب ))

ِبّي     ّن ال ّية وص حديث آخر الترمذي   ( r وفي أخرجه :2616لمعاذ وقال) 

صحيٌح    (( حسٌن قال ))حديٌث ،  r: على      ))  النار في الناَس ُكّب َي وهل

ألسنتهم       ُد حصائ إلّ مناِخرهم على أو (( وجوههم  ، معاذ    لقول ًا جواب قاله

((      !    )) : به؟   ّلم نتك ِبَما لمؤاخذون ّنا وإ الله نبّي يا عنه الله .رضي

) والحكم            العلوم جامع كتابه من شرحه في رجب ابن الحافظ قال

1/147 :())     : فإّن    وعقوباته؛ المحّرم الكلم ُء جزا اللسنة بحصائد ُد والمرا

ما           القيامة يوم يحصد ثم ّيئات، والس الحسنات وعمله بقوله يزرع النساَن

من              ّا شر رزع ومن الكرامة، َحَصد عمٍل أو قوٍل ِمن ًا خير زرع فَمن زرع،

الندامة       ًا غد حصد عمٍل أو ))قوٍل .

) صحيحه     في مسلم الله)      2581وروى رسول أّن هريرة أبي عن  r
       :     )) ول:  له ِدرهم ل َمن فينا ِلُس الُمف قالوا ِلس؟ الُمف َمن أتدرون قال

    : أمتي  من المفلَس إّن فقال ٍة،      متاع، وزكا ٍم وصيا ٍة بصل القيامة يوم يأتي

وضرب             هذا، دم وسفك هذا، ماَل وأكل هذا، وقذف هذا، شتم قد ويأتي

ْبل            َق ُته حسنا َيْت فن فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا ُيعطى ف هذا،

في            ُطرح ثّم عليه، ُطرحت ف خطاياهم من ُأخذ عليه ما ُيقضى أن

.النار ))

) صحيحه     في مسلم عنه)      2564وروى الله رضي هريرة أبي عن

       ))  : أخاه     يحقر أن الشّر من امرٍئ بحسب آخره في جاء طويلً ًا حديث

وعرُضه         )) ُله وما دُمه حراٌم، المسلم على المسلم كّل .المسلم،

) صحيحه     في البخاري واللفُظ)    1739وروى صحيحه في ومسلم

عنهما       الله رضي عباس ابن عن )) للبخاري الله    رسول خطب r أّن

  :     !    : حراٌم،    يوٌم قالوا هذا؟ ٍم يو ّي أ الناس ّيها أ يا فقال النحر، يوم الناَس

  :     :    : حراٌم،:     شهٌر قالوا هذا؟ شهٍر ّي فأ قال حراٌم، ٌد بل قالوا هذا؟ ٍد بل ّي أ قال

هذا:          يوِمكم كحرمة حراٌم، عليكم وأعراَضكم َلكم وأموا َءكم دما فإّن قال

 : اللهّم            فقال رأَسه رفع ثم ًا، مرار فأعادها هذا، شهركم في هذا بلدكم في

 : ّلذي           فوا عنهما الله رضي عباس ابُن قال ّلغُت؟ ب هل اللهّم ّلغُت؟ ب هل
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          ! بعدي  ترجعوا ل الغائَب، ُد الشاه ّلغ فليب أّمته، إلى ُته ّي لوص ّنها إ بيده نفسي

بعض     رقاَب بعُضكم يضرب ًا .(( كفار
صحيحه    ( في مسلم أّن)       2674وروى عنه الله رضي هريرة أبي عن

الله  َمن: ((            r رسول أجور مثل الجر ِمن له كان ُهدى إلى دعا َمن قال

من              عليه كان ٍة ضلل إلى دعا وَمن ًا، شيئ أجورهم من ذلك ينقص ل تبعه،

ًا           )) شيئ آثامهم من ذلك ينقص ل تبعه، من آثام مثل .الثم

) والترهيب       الترغيب في المنذري الحافظ على)  1/65قال ًا تعليق

ثلث           ... ((حديث  إحدى من إلّ ُله عم انقطع آدم ابُن مات الحديث، ))إذا

به             ((قال:  عمل أو َنَسَخه أو قرأه من وأجر أجره له النافع العلم وناسخ

النافع             غير وناسخ وأمثاله، الحديث لهذا به؛ والعمُل ّطه خ بقي ما بعده من

بعده               من به عمل أو َنَسَخه أو َأه َقَر َمن ووزر وزره عليه الثَم، يوجب ِمّما

أو         (     حسنة ّنًة ُس سّن َمن الحاديث من تقدم ِلَما به؛ والعمُل ّطه خ بقي ما

أعلم)   )) والله ، ّيئة .س

صحيحه    ( في البخاري :  6502وروى رسول)     قال قال هريرة أبي عن

:       )) :r الله بالحرب   ُته فقدآذن ّا ِلي َو ِلي َدى عا َمن قال الله .الحديث (( إّن

من            بالكثيرين فكيف الولياء، آحاد من ٍد واح ِلّي َو في هذا كان وإذا

الله   رسول عنهم       r أصحاب الله رضي الولياء ساداُت هم الذين

.وأرضاهم

* * *

ا   هن نفسي،         وإلى إلى ِبي ُت ُك أحّب من هي التي الرسالة هذه انتهت

ّذّب            وال الخيار الصحابة عن ّدفاع ال من ْته تَضّمن ِلَما ّبي؛ ر عند لي وأرجاها

الخير            وبغير ُيبغضهم، َمن وبغض ّبهم، ِبُح علّي َمّن الذي لله والحمد عنهم،

الله          رسول خادم مالك بن أنس عن الله ورضي َيذكُرهم،  r  أظهر الذي

روايته    ((     ))    بعد فقال أحّب من مع المرء لحديث الشديد الصحابة فرَح

) البخاري      صحيح في كما )3688للحديث : (( فرحنا     بشيء فرحنا فما

ِبّي  ّن ال :    :r بقول ِبّي      ّن ال ُأحّب فأنا أنس قال أحببَت، من مع بكر  r أنت وأبا

ِلهم            أعما بمثل أعمل َلم وإن ّياهم، إ ّبي ِبُح معهم أكون أن وأرجو ُعمر، و
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))  ، سورة          تفسيره في كثير ابن الحافظ ذلك ذكر متواتٌر، والحديث

} : تعالى    قوله عند ِريٌب    الشورى، َق َعَة الّسا َعّل َل َك ِري ْد ُي ا }َوَم .

الله:     رسوَل ُأحّب وأنا والَحَسن      r أقول ّيا وعل وعثمان وعمر بكر وأبا

هذا          قائل مالك بَن وأنس المؤمنين وأّمهات فاطمة وأّمهما والُحسين

ّبي           ِبُح معهم أكون أن وأرجو عنهم، الله رضي الصحابة وسائَر الكلم

ِلهم      أعما بمثل أعمل َلم وإن ّياهم، .إ

والقرابة           الخيار للصحابِة الحّب من ِبي قل في ما تعلُم ّنك إ اللهّم

ُته             كتب ما أّن وتعلم بهم، يليق ل ِمّما وقلبي لساني سلمَة وتعلم الطهار،

ّيك   نب ِة لصحاب بهذا        r انتصاٌر أسألك ّني إ اللهّم وأرضاهم، عنهم الله ورضي

وفي           الدنيا الحياة في الثابت بالقول ِني َت ّب ُتث أن والنتصار والسلمة الحّب

الدنيا           ِخزي من ِني ُتجيَر و ّلها، ك المور في ِتي َب عاق ُتحِسَن وأن الخرة،

أن           ِني ِزع أو رّب النار، من ِني َذ ُتعي و ّنة، الج ِني َل تدخ وأن الخرة، وعذاب

ترضاه،           ًا ِلح صا أعمل وأن ّي ِلد وا وعلى علّي أنعمَت التي َتك نعم أشكر

َتك          نعم أشكر أن ِني ِزع أو رّب الّصالحين، عبادك في ِتك برحم ِني وأدخل

في            لي ِلح َأص و ترضاه، ًا ِلح صا أعمل وأن ّي َد وال وعلى علّي أنعمَت التي

ِتي            وأّمها ولبائي لي اغفر اللهّم المسلمين، من ّني وإ إليك ُتبُت ّني إ ِتي ّي ُذر

ِلي        وأخوا وعّماتي وأعمامي ِتي وأخوا ِني وإخوا ِتي وبنا وأبنائي ِلي وأه

وتلميذي        وزملئي وأصدقائي وشيوخي أقربائي وسائر وأصهاري وخالتي

مجيُب         ٌع سمي ّنك إ والموات، منهم الحياء والمسلمات المسلمين وسائر

ِزغ              ُت ل ّبنا ر ًا، رشد أمرنا من لنا وهّيء رحمًة لدنك من آتنا ّبنا ر ّدعوات، ال

اغفر              ّبنا ر ّهاب، الو أنت ّنك إ رحمة لدنك من لنا وَهب َتنا هدي إذ بعد َبنا قلو

آمنوا            للذين ِغلّ قلوبنا في تجعل ول باليمان سبقونا الذين ولخواننا لنا

على            وسلم يصفون عّما العّزة رّب ّبك ر سبحان رحيم، رؤوف ّنك إ ّبنا ر

العالمين     رّب لله والحمد .المرسلين

الجمعة          يوم صباح الرسالة هذه تأليف من الفراغ 27وكان
هـ1422شوال  .
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