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الناس أعداء ما جهلوا  ،هذه طبٌعة بشرٌة خلقها هللا فً بنً البشر  ،من الحقائق المؤلمة التً ٌجهلها أغلب المسلمٌن هً أننا
نعٌش عصرا أموٌا خالصا منذ أن استولى األموٌون على الحكم فً عام  41هـ وحتى الٌوم  ،فالمبادئ األموٌة التً فرضوها
على المسلمٌن فً العقد الخامس الهجري قد استمرت فً الحٌاة وورثها الحكام حتى عصرنا الحالً:
 -1الجبرٌة  ،سواء كانت دٌنٌة أو سٌاسٌة ..
 -2الفساد األخاللً والمادي ..
 -3استخدام ألصى لوة من العنؾ لترهٌب المسلمٌن لو طالبوا بحمولهم  ،حتى لو كانت بسٌطة ..
 -4تورٌث الحكم لنفس األشخاص إذا تعذر األلارب  ،للحفاظ على استمرار التمكٌن وما فٌه من مزاٌا مادٌة وعٌنٌة ..
تناولنا فً دراسة لنا من اثنتً عشرة حلمة بعنوان " فروع من الشجرة الملعونة فً المرآن " الجرائم التً ارتكبها األموٌون فً
حك المسلمٌن  ،وهم من أسس لنظرٌة عدالة الصحابة  ،وذكرنا النصوص الواضحة فً الكتب المعتبرة عند الموم  ،هذا باإلضافة
إلى صحٌح الحدٌث النبوي  ،وبٌّنا من خالل ذلن أن األموٌٌن هم أصحاب الشجرة الملعونة فً المرآن ..
كما تناولنا فً دراسة أخرى لنا من ست حلمات بعنوان " السلفٌة الوهابٌة  ،أنهار الشرق الدموٌة " بعضا من جرائم السلفٌة
الوهابٌة فً العصر الحدٌث  ،وذلن من والع كتبهم  ،وهم من أنصار األموٌٌن  ،وال نبالػ لو للنا أنهم من مماتلً األموٌٌن ..
إن االستمرارٌة فً الحكم عند األموٌٌن ( الحظ التطابق مع حكام الٌوم ) كانت تستلزم فعل شٌئٌن هامٌْن :
 -1أن ٌظهر الحاكم األموي أمام الناس فً أبهى صورة  ،وتؽلفه هالة من التعظٌم والترهٌب  ،وٌتم ذلن بتحرٌم الخوض فً
جرائمه ومثالبه ..
 -2أن ٌظهر المنافس له فً أدنى وأسوأ صورة أمام الناس  ،وٌتم ذلن بتحرٌم الحدٌث فً إمكاناته ومنالبه وكل ما من شأنه رفع
مكانته ..
متى نشأت نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة ؟
قال ابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  59ص  ، ) 150والذهبً – توفى فً عام  748هـ -
فً سٌر أعالم النبالء ( ج  3ص  ، ) 147و ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة ( ج  8ص  ) 140عن
األعمش عن عمرو بن مرة عن سعٌد بن سوٌد أنه لال ما ٌلً :
" صلى بنا معاوٌة بالنخٌلة – ٌعنً خارج الكوفة – الجمعة فً الضحى ثم خطبنا فمال  :ما لاتلتكم لتصوموا وال لتصلوا وال
لتحجوا وال لتزكوا  ،لد عرفت أنكم تفعلون ذلن  ،ولكن إنما لاتلتكم ألتأ ّمر علٌكم  ،فمد أعطانً هللا ذلن وأنتم كارهون " ..
جاء األموٌون منذ عامهم األول فً عام  41هـ بنظرٌة " عدالة الصحابة " وقد حققت لهم الشرطٌْن السابقٌْن مجتمعٌْن على
أفضل وجه :
* فمد أدرجوا أنفسهم ضمن الصحابة واعتبروهم عدوال ومحصنٌن ضد النمد وصنعوا وزٌفوا األحادٌث التً تدعوا إلى ذلن ،
وبموجب هذا المانون ٌحرم الخوض فً مثالب الصحابة ( أي جرائم األموٌٌن ! ) التً تنتمص منهم  ( ..الجبرٌة الدٌنٌة ) ..
* ال تطبك تلن النظرٌة على المنافس  ،فٌجب سبّه على المنابر ولتله إذا أمكن كمرحله أولى  ،وتزوٌر الحدٌث النبوي كً ٌلعنه

كمرحلة الثانٌة  ( ..الجبرٌة السٌاسٌة ) ..
ب
ذكر ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالؼة ( ج  11ص  ) 46أن إبراهٌم بن دمحم ابن عرفة المعروؾ ـ
نفطوٌه لال ما ٌلً :
" إن أكثر األحادٌث فً فضائل الصحابة افتعلت فً أٌام بنً أمٌة  ،تمربا ً إلٌهم بما ٌظنون أنهم ٌرؼمون أنوؾ بنً هاشم " ..
للد وضعوا هذه األحادٌث بأسلوب ٌجعل من كل صحابً لدوة صالحة ألهل األرض وتصب اللعنات على كل من سبّ أحدا منهم
أو اتهمه بسوء ..
ودٌن وفتوةٍة ومروءةٍة  ،وحسن خلك  ،ولد فً عام  244هـ ،
( مالحظة ٌ :عتبر نفطوٌه من كبار المحدثٌن والنحوٌٌن والشعراء  ،سكن بؽداد  ،كان ذا سن ٍةة
ٍة
توفى فً عام  323هـ ) ..

لكن هللا ؼالب علً أمره  ،مهما بلػ كٌد األموٌٌن ومن واالهم  ،لٌهلن من هلن عن بٌنة وٌحٌا من حً عن بٌنة ( األنفال ، ) 42
فمهما صؽرت درجات ثمافة المسلم أو حتى انعدمت  ،إال أنه ٌدرن فً صلواته المتتالٌات علً مدار الٌوم المكانة الخاصة ألهل
البٌت من خالل الصالة علٌهم فً كل صالة  ،وإال بطلت صالته  ،وهذه لم ٌتمكن األموٌون رؼم حمدهم الدفٌن من انتزاعها من
الصالة  ،ألن هللا خٌر الماكرٌن..
ذكر البخاري – توفً فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  4ص  ، )1802ومسلم فً صحٌحه ( ج  1ص  ، ) 305والنسائً –
توفً فً عام  303هـ  -فً السنن الكبرى ( ج  1ص  ، ) 382وابن حبان – توفً فً عام  354هـ  -فً صحٌحه ( ج  3ص
 ) 193عن كعب بن عجرة أنه لال ما ٌلً :
" لٌل ٌ :ا رسول هللا أما السالم علٌن فمد عرفناه  ،فكٌؾ الصالة ؟ لال  :لولوا  :اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم كما صلٌت على
آل إبراهٌم إنن حمٌد مجٌد  ،اللهم بارن على دمحم وآل دمحم كما باركت على آل إبراهٌم إنن حمٌد مجٌد " ..
( مالحظة ٌ :بٌن الحدٌث المذكور علً ضرورة أن نتجنب الصالة المبتورة  ،أي نصلً علً النبً دون ذكر أهل بٌته  ،ولد نهً النبً ( ص ) عن ذلن
ً الصالة البتراء  ،لالوا :وما الصالة البتراء ٌا رسول هللا ؟ لال  :تمولون :اللهم صل على دمحم  ،وتمسكون  ،بل لولوا :اللهم صل
لموله  " :ال تصلوا عل ّ
على دمحم وعلى آل دمحم "  ..فالصحٌح إذن هو أن نمول  :صلً هللا علٌه وآله وسلم  ،راجع الصواعك المحرلة البن حجر الهٌتمً ج  2ص .. ) 430

ما هو موقف اإلسالم من نظرٌة عدالة الصحابة ؟
اإلسالم أوضح بصورة ال ؼبار علٌها – ومن خالل عشرات األحادٌث وأهمها وألواها هو المتواتر  -أن أؼلب الصحابة سٌرتدون
بعد وفاة النبى عن دٌنهم ..
سو ٌدل لَو ْدد َوخلَو ْد
ت ِإمن لَو ْدب ِإل ِإه الرسل أَوفإ ِإ ْدن َّمماتَو أ َو ْدو لُمتِإ َول
ٌقول هللا تعالى فً سورة آل عمران – آٌة رقم  144ما ٌلً َ " :وو َوما ُمم َوح َّممدٌد ِإإالَّم َور ُم
سٌَوجْد ِإزي هللا الشاكرٌن " ..
ض َّمر هللا َو
انملبتم على أ َو ْدعمَوابِإ ُمك ْدم َوو َومن ٌَونمَولِإبْد على َوع ِإمبَو ْدٌ ِإه فَولَون ٌَو ُم
ش ْدٌئًا َوو َو
ربما ٌقول قائل  :اآلٌة هنا عامة  ،نرٌد شٌئا واضحا فً معانٌه وصرٌحا فً ألفاظه ٌدل بما ال ٌدعو مجاال للشن أن أؼلب
الصحابة – كما ندعى – سٌرتد بعد وفاة النبى !
نجٌبك أٌها القارئ المحقق المثقف  :نعم ! أنت على حك تماما  ،نرٌد شٌئا مثل ذلن فً هذا األمر الخطٌر  ،الجلل  ،الكارثى ،
ٌكون صرٌحا وواضحا  ،ونمدم ذلن فً األحادٌث التالٌة :
الحدٌث األول :
أخرج البخاري – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  8ص  121ط بوالق مصر ) عن أبى هرٌرة أن النبً ( ص ) لال
ما ٌلً :
" بٌنما أنا لائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بٌنً وبٌنهم فمال  :هلم  ،فملت  :أٌن ؟ لال إلى النار وهللا  ،للت  :ما شأنهم ؟

لال  :أنهم ارتدوا بعدن على أدبارهم المهمرى  ،وإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بٌنً وبٌنهم  ،فمال  :هلم  ،للت  :أٌن ؟ لال
إلى النار وهللا  ،للت  :ما شأنهم ؟ لال  :إنهم ارتدوا بعدن على أدبارهم المهمري  ،فال أراه ٌخلص منهم إالّ مثل همل النعم "..
حدٌث الحوض المتواتر ٌضرب النظرٌة فً الصمٌم !
ذكر ابن حجر العسقالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً فتح الباري شرح صحٌح البخارى ( ج  11ص  ) 477 / 475أن عدد
رواة حدٌث الحوض ٌصل إلى ستٌن صحابٌا  ،وهو ما ٌجعله من أكثر األحادٌث تواترا  ،ونذكر أهم هؤالء الصحابة فٌما ٌلً :
أبً بن كعب  -أنس بن مالن  -حمزة بن عبد المطلب  -البراء بن عازب ٌ -زٌد بن حبٌب  -ثوبان مولى رسول هللا  -جابر بن
سمرة  -جابر بن عبد هللا  -جرٌر بن عبد هللا البجلً  -حارثة ابن وهب  -حذٌفة بن أسٌد  -حذٌفة بن الٌمان  -زٌد بن أرلم  -عبد
هللا ابن عباس  -عبد هللا بن عمر  -عبد هللا بن عمرو بن العاص  -عبد هللا بن مسعود  -عتبة بن عبد هللا السلمً  -عثمان بن
مظعون – سهل بن سعد  -عمبة بن عامر الجهنً  -النواس بن سمعان  -أبو أمامة الباهلً  -أبو برزة األسلمً  -أبو بكرة  -أبو ذر
الؽفاري  -أبو سعٌد الخدري  -خولة بنت لٌس  -أبو هرٌرة الدوسً  -أسماء بنت أبً بكر  -أم المؤمنٌن عائشة – أم المؤمنٌن أم
سلمة  - -الحسن بن علً  -امرأة حمزة عم الرسول ...
( سبع مالحظات  :المالحظة األولى  :ذكر البخارى حدٌث الحوض فً  24رواٌة  ،بٌنما ذكره مسلم فً  36رواٌة  ،ولد ذكرنا رواٌة واحدة لهذا الحدٌث
تتوافر فٌها الشروط من حٌث الوضوح ..
المالحظة الثانٌة  :لال النووي فً شرح مسلم ( ج  5ص  ) 53عن أحادٌث الحوض ما ٌلً  " :لال الماضً عٌاض  :أحادٌث الحوض صحٌحة ،
واإلٌمان به فرض  ،والتصدٌك به من اإلٌمان  ،وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة ال ٌتأول وال ٌختلؾ فٌه " ..
المالحظة الثالثة ُ :محذؾ عمدا المتحدث من الطرؾ اآلخر فً حدٌث الحوض الذي ذكرناه من كل الرواٌات  ،و جعلوه مجهوال  ،مكتفٌن بكلمة " لال " ،
واألحادٌث النبوٌة عند أهل البٌت تذكر أنه علً ابن أبى طالب ..
 ،وجاءت آٌة آل عمران لتحسمه  ،الحظ أن
المالحظة الرابعة  :حدٌث الحوض ٌنسؾ من األساس لاعدة " عدالة الصحابة " التً أسسها األموٌون
الكلمات الثالث  " :مات – أو لتل – انملبتم " توضح أن الردة ستكون عمب رحٌل النبى ( ص ) مباشرة وفى جٌل الصحابة  ،ولٌس فً عصور متأخرة
من الصحابة المنتمٌن إلى أبناء الطلماء كمعاوٌة مثال أو مروان  ،كما أن الولائع التً جرت على األرض تطابك تماما آٌة آل عمران وحدٌث الحوض ..
المالحظة الخامسة ٌ :تشابه حدٌث الحوض إلى حد بعٌد من حٌث التواتر مع أحادٌث متواترة أخرى هامة تشٌر إلى أهل البٌت بالخالفة  ،كحدٌث الؽدٌر ،
وحدٌث الثملٌن  ،وحدٌث الطٌر  ،وحدٌث الكساء  ،وحدٌث المنزلة ..
المالحظة السادسة  :معنى " همل النعم " المذكورة فً الرواٌة التً ذكرناها  :هً ضوال األنعام  ،فكم تكون للٌلة تلن الضوال فً المطٌع كثٌر العدد ،
وهو تصوٌر بالػ الدلة من أفضل من نطك بلؽة الضاد ( ص ) ٌعبر عن للة من ٌنجو من هؤالء الصحابة ..
المالحظة السابعة  :روى أحمد فً مسنده ( ج  9ص  ) 514حدٌثا نبوٌا عن ابن عمر ٌؤكد أن أهل الكبائر ومن تبع األمراء الظالمٌن سٌكون مصٌرهم
صدَّملَو ُمهم بِإكِإذبِإ ِإهم َووأَوعانهم على ُم
ً
ظلمِإ ِإهم فَولَوٌس مِإ نِّإً ولَوستُم مِإ نهُم َ ،وولَون ٌرد َو
سٌَو ُمكونُم َو
أٌضا الطرد من الحوض َ " :و
علَوٌ ُمكم أ ُم َوم َورا ُمء ٌَوأ ُمم ُمرونَو ُمكم بِإ َوما َوال ٌؾعلون فَو َومن َو
علَو َّم
ال َوحوض " .. )..

الحدٌث الثانً :
ذكر مالن – توفى فً عام  179هـ  -فً الموطأ ( ج  2ص  ، ) 462وابن عبد البر – توفى فً عاما  463هـ  -فً االستذكار
( ج  5ص  ) 104عن أبً النضر مولى عمر بن عبٌد هللا أن رسول هللا ( ص ) لال فً حك شهداء أحد ألبى بكر ما ٌلً:
اّلل " :
اّلل إخوانهم  ،أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا ؟ فمال رسول ّ
" هؤالء أشهد علٌهم  ،فمال أبو بكر  :ألسنا ٌا رسول ّ
بلى  ،ولكن ال أدري ما تحدثون بعدي " ..
الحدٌث الثالث :
قال البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، ) 3197ومسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه (
حدٌث رلم  ، ) 4822وابن ماجة – توفى فً عام  273هـ  -فً سننه ( حدٌث رلم  ، ) 3984وأحمد – توفى فً عام  241هـ
 فً مسنده ( حدٌث رلم  ) 7957عن أبى سعٌد الخدرى عن النبى ( ص ) أنه لال ما ٌلً :" لتتبعن سنن الذٌن من لبلكم  ،شبرا ً بشبر وذراعا ً بذراع  ،حتى لو دخلوا فً جحر ضب التبعتموهم  ،للنا ٌ :ا رسول هللا آلٌهود
والنصارى ؟!  ،لال  :فمن! " ..
الحدٌث الرابع :
قال مسلم فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ) 2832عن أبى هرٌرة عن النبى ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
ناس ٌكونون بعدي ٌ ،ود أحدهم لو رآنً بأهله وماله " ..
" من أشدّ أمتً لً ُمحبا ً ٌ ،د

الحدٌث الخامس :
قال أحمد فً مسنده ( ج  5ص  ) 170عن أبى ذر عن النبى أنه لال ما ٌلً :
" إن أشد أمتً لً حبا لوم ٌكونون  ،أو ٌجٌئون بعدي ٌ ،ود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآنً " ..
الحدٌث السادس :
قال أبو ٌعلى الموصلً – توفى فً عام  307هـ  -فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 147وابن عبد البر فً التمهٌد ( ج  20ص 248
)  ،والسٌوطً – توفى فً عام  911هـ  -فً الدر المنثور ( ج  1ص  ) 26أن النبى ( ص ) حدد من هم أفضل من الصحابة
أجرا بالمواصفات التالٌة :
" ألوام فً أصالب الرجال ٌ ،أتون من بعدي ٌ ،ؤمنون بً ولم ٌرونً  ،وٌصدلونً ولم ٌرونً ٌ ،جدون الورق المعلك  ،فٌعملون
بما فٌه  ،فهؤالء أفضل أهل اإلٌمان إٌمانا ً " ..
الحدٌث السابع :
روى أحمد فً مسنده ( ج  3ص  ) 155عن أنس بن مالن عن النبى ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
" وددت أنى لمٌت إخوانً  ،لال أصحاب النبً  :أولٌس نحن أخوانن ؟! لال  :أنتم أصحابً  ،ولكن إخوانً الذٌن آمنوا بى ولم
ٌرونى "  ..فكٌؾ ٌكون الصاحب أعلى من األخ ؟!
ْد
الحدٌث الثامن :
روى الحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( ج  4ص  ) 85عن عمر بن الخطاب أنه لال ما ٌلً :
" كنت جالسا ثم ( عند ) النبً  ،فمال  :أتدرون أي الخلك أفضل إٌمانا ؟! للنا  :المالئكة  ،لال  :وحك لهم بل ؼٌرهم  ،للنا :
األنبٌاء  ،لال  :حك لهم بل ؼٌرهم  ،للنا  :الشهداء  ،لال  :هم كذلن وحك لهم بل ؼٌرهم  ،ثم لال رسول هللا  :أفضل الخلك إٌمانا
ٌرونى ٌ ،جدون ورلا فٌعملون بما فٌه  ،هم أفضل الخلك إٌمانا " ..
ألوام فً أصالب الرجال ٌ ،ؤمنون بى ولم ْد
( مالحظة  :طبما لهذا الحدٌث ٌعتبر العامل بحدٌث الثملٌن فً زمن ما بعد النبً وأصحابه هو األفضل بعد األنبٌاء والشهداء ولٌس أصحاب النبً كما
ٌزعم األموٌون وأنصارهم ) ..

الحدٌث التاسع :
روى الحاكم فً المستدرن ( ج  4ص  ، ) 95والدارمى – توفى فً عام  255هـ  -فً سننه ( ج  2ص  ) 308عن ابن
محٌْدرٌز أنه لال ما ٌلً :
سباع )  :حدثنا حدٌثا سمعته من رسول هللا  ،لال  :نعم  ،أحدثن حدٌثا جٌدا  ،تؽدٌنا مع رسول هللا
بن
حبٌب
" للت ألبى جمعة (
ُم
ومعنا أبو عبٌد بن الجراح  ،فمال ٌ :ا رسول هللا  ،أحد خٌر منا ؟!  ،أسلمنا وجاهدنا معن!  ،لال  :نعم  ،لوم ٌكونون من بعدكم
ٌؤمنون بى ولم ٌرونً " ..
الحدٌث العاشر :
ذكر أبو داود – توفى فً عام  275هـ  -فً سننه ( ج  2ص  ، ) 324والترمذي – توفى فً عام  279هـ  -فً سننه ( ج 4
ص  ، ) 323وابن ماجة – توفى فً عام  273هـ  -فً سننه ( ج  2ص  ، ) 1331وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة أن
النبً لال ما ٌلً :
" إن من ورائكم أٌاما  ،الصبر فٌهن مثل المبض على الجمر  ،للعمل فٌهن مثل أجر خمسٌن رجال ٌعملون مثل عملكم  ،لال عبد
هللا بن المبارن  :وزادنً ؼٌر عتبة  ،لٌل ٌا رسول هللا  :أجر خمسٌن منا أو منهم  ،لال  :بل أجر خمسٌن منكم " ..
( مالحظة  :هً إذن بشرى كبٌرة لكل من آمن واتمى على الطرٌك النبوي من أجٌالنا  ،فمرتبته لد تفوق مرتبة خمسٌن من الصحابة الذٌن توافرت فً
جٌلهم كل عوامل المساعدة والنهوض بتواجد النبى ( ص ) ومعجزاته بٌنهم ) ..

الحدٌث الحادي عشر :
قال البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  3ص  ) 30عن العالء ابن المسٌب عن أبٌه أنه لال ما ٌلً :
" لمٌت البراء بن عازب  ،فملت  :طوبى لن  ،صحبت النبً وباٌعته تحت الشجرة  ،فمال ٌ :ابن أخً  ،إنن ال تدري ما أحدثنا
بعده! " ..
إذن الصحبة حجة على الصحابة ولٌست لهم !
فالنبً ( ص ) كان ٌعٌش بٌن الصحابة  ،وكان ٌجٌب على أسئلتهم بما أماله هللا تعالى علٌه  ،وكان ٌأتٌهم بإعجازات ال ٌستوعبها
العمل تثبت النبوة والمرآن  ،ولد انمطعت تلن اإلثباتات الموٌة برحٌله  ،وبمٌت الرسالة فً أوراق وكلمات تتسلمهما األجٌال ..
أن العدالة السماوٌة متمنة بشكل ٌعجز اإلنسان على إدران دلتها  ،ولألسؾ ٌلجأ اإلنسان فً أحٌان كثٌرة على لٌاسها بالعدالة
األرضٌة ..
فالخطأ عند الصحابً الذي عاش والنبً ( ص ) ٌمده من معٌنه اإلٌمانً ال ٌمكن أن ٌتساوى مع نفس الخطأ الذي ارتكبه إنسان لم
تتح له تلن الفرصة  ،فالحالة األولى ٌكون فٌها الخطأ أولع على صاحبه ..
وكذلك الخطأ عند أم المؤمنٌن التً عاشت مع النبى ( ص ) تحت سمؾ واحد ال ٌمكن أن ٌتساوى مع نفس الخطأ الذى ارتكبته
صحابٌة من خارج بٌت الزوجٌة النبوي  ،فالحالة األولى توافرت لها عوامل أكثر لإلٌمان عنها فً الحالة الثانٌة  ،لهذا نرى دلة
هللا تعالى فً هذا الشأن حاسمة بموله تعالى فً آٌة  30من سورة األحزاب ٌ " :ا نساء النبى من ٌأت منكن بفاحشة مبٌنة ٌضاعؾ
لها العذاب ضعفٌن وكان ذلن على هللا ٌسٌرا " ..
على هذا األساس السابق ذكره فً آٌة آل عمران واألحادٌث اإلحدى عشر ٌمكن تمسٌم الصحابة إلى ثالثة ألسام تالٌة :
 -1هنان من ثبت منهم حتى النهاٌة  ،وهى أللٌة ضئٌلة  ،أي تطابك اللفظ النبوي فً حدٌث الحوض المتواتر  " :همل النعم " ..
 -2هنان من كان ٌنافك لضمان مصالحه ..
 -3هنان من ارتد فعال ال لوال  ،ولد شرح حدٌث الحوض حجمهم هؤالء  ،أي تطابك المعنى العسكى فً لفظ " همل النعم " ..
سوف نجتهد فً هذا الدراسة لدر إمكاناتنا لنمدم للمارئ زٌؾ نظرٌة " عدالة الصحابة " التً صنعها األموٌون للتؽطٌة على
جرائمهم وكسر أنوؾ أهل البٌت ( لفظ نفوطٌه الذي ذكرناه فً ممدمة الحلمة )  ،أصحاب الخالفة الشرعٌة التً نصت علٌها
األحادٌث النبوٌة ..
قبل أن ندخل فً تفاصٌل الدراسة نود أن نطرح عدة أسئلة – بؽرض تثمٌن البحث  -على المارئ المحمك المثمؾ كما ٌلً :
 -1هل ٌعمل أن ٌتساوى الصحابة فً العدالة – كما ٌزعم األموٌون وعلماؤهم – وفٌهم العالم والجاهل  ،المؤمن والفاسك  ،الطاهر
والزانً  ،المسالم والماتل  ،البر والفاجر  ،المنفك والممتر ؟!
 -2إذا كنت تعتمد – كما ٌظن األموٌون وعلماؤهم – أن الصحابة كلهم عدول  ،فلماذا كانت دلة هللا تعالى فً التفرلة بٌن أخٌارهم
الذٌن أنفموا ولاتلوا لبل الفتح أو بعده ؟ الحدٌد آٌة رلم .. 10
 -3أال تتماطع نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة مع آٌة الحدٌد واألحادٌث اإلحدى عشر التً ذكرناها بالفمرة السابمة وؼٌرها
الكثٌر ؟!
البد أن ننبه – ونحن فً بداٌة الدراسة – إلى الخطأ اللغوي فً كلمة " صحابة "  ،وهى الكلمة الثانٌة التً تتكون منها تلك
النظرٌة األموٌة المغلوطة ..
ب ) ما ٌلً :
ص ِإح َو
ٌقول ابن منظور – توفى فً عام  711هـ  -فً لسان العرب ( مادة َو
" لم ٌجمع اسم فاعل ( ٌمصد كلمة صاحب ) على فعالة ( ٌمصد كلمة صحابة ) إال هذه الكلمة فً لؽة العرب " ..
إذن ما ٌرٌد ابن منظور لوله هو أن كلمة " الصحابة " هً الكلمة الوحٌدة التً جمعوا فٌها اسم الفاعل ( ٌمصد صاحب وجمعها

صحابة ) فً اللؽة العربٌة ..
ٌدفعنا ما لاله ابن منظور إلى المول بأن كلمة " الصحابة " ال وجود لها فً المرآن  ،كما لم ٌذكرها أفضل من تكلم بلؽة الضاد (
ص )  ،فهو ذكر كلمة " أصحاب " وهى الكلمة المذكورة فً المرآن عدة مرات ..
لماذا اختار األموٌون – وهم ضالعون فً اللغة  -كلمة " الصحابة " رغم خطئها ؟!
على األرجح أن األموٌٌن لد ؼلفوا تلن الكلمة  " -الصحابة "  -بهالة من التفخٌم والتمدٌس لٌكون لها ولعها الخاص على الملوب
والعمول وٌوهموا الناس أنها تضم صفوة المسلمٌن بعد النبً ( ص ) بأفعالهم وألوالهم ..
لمد وصفوا لنا أن كل من ٌنطبك علٌه لفظ " صحابة " هو عادل بال منالشة  ،من هنا جاءت نظرٌتهم الملؽمة " عدالة الصحابة "
إلؼالق العمل وعدم المنالشة فً أفعال بعض هؤالء الذٌن صحبوا النبً ( ص ) وعاٌشوه ثم خانوه وخانوا رسالته بعد وفاته..
إذا كان األمر كذلن عند الصحابة  ،فهو فً أوج لمته عند الخلفاء  ،فهم عند كثٌر من المسلمٌن ٌمثلون صفوة " الصحابة " ،
وانتمادهم ولو بطرٌك ؼٌر مباشر ٌعد خطا أحمر ٌدخل صاحبه فً الحمراء بال تردد..
هل للصحبة قٌمة فً الدٌن ؟ بمعنى آخر  :هل تنجى الصحبة صاحبها من النار ؟
ال لٌمة للصحبة على اإلطالق وال حصانة لحاملها من الناحٌة الدٌنٌة  ،بل هً كلمة ال تتعدى أكثر من المعنى التملٌدي الذي تحمله
 ،والذي ٌشٌر أن شخصا ما أو حجرا ما أو حٌوانا ما كان بصحبة هذا الطرؾ أو ذان فً ولت معٌن ..
 فهنان أصحاب الفٌل فً آٌة رلم  1من سورة الفٌل .. وصاحب الحوت فً آٌة رلم  48من سورة الملم .. وصاحب السجن فً آٌة رلم  39وؼٌرها من سورة ٌوسؾ .. وأصحاب النار فً آٌة رلم  275من سورة البمرة .. وأصحاب الجنة فً آٌة رلم  24من سورة الفرلان .. وأصحاب المٌمنة فً آٌة رلم  8من سورة الوالعة .. وأصحاب المشأمة فً آٌة رلم  9من سورة الوالعة .. وأصحاب الٌمٌن فً آٌة رلم  27من سورة الوالعة .. وأصحاب الشمال فً آٌة رلم  41من سورة الوالعة .. وأصحاب مدٌن فً آٌة رلم  70من سورة التوبة .. وأصحاب المرٌة فً آٌة رلم  13من سورة ٌس .. وأصحاب المبور فً آٌة رلم  13من سورة الممتحنة .. وأصحاب األعراؾ من آٌة رلم  48من سورة األعراؾ .. وأصحاب األخدود فً آٌة رلم  4من سورة البروج .. وأصحاب من المشركٌن وأنت من المسلمٌن فً آٌة رلم  3من سورة لممان .. وأصحاب السبت فً آٌة رلم  47من سورة النساء .. وأصحاب السفٌنة فً آٌة رلم  15من سورة العنكبوت .. وصاحب المرأة بمعنى الزوج فً آٌة رلم 12من سورة المعارج .. وصاحب بمعنى المتحدث فً آٌة رلم  37من سورة الكهؾ .. وأصحاب الصراط فً آٌة رلم  135من سورة طه .. وأصحاب موسى فً آٌة رلم  61من سورة الشعراء ..سنبٌن فً هذه الدراسة أن كلمة " الصحابة " التً خدعنا بها األموٌون ومن ٌوالٌهم لتخدم أغراضهم تضم الصالح والطالح ،
والبر والفاجر ممن صحب رسول هللا ( ص ) وعاٌشه ..
بصفة عامة ٌعتبر أغلب علماء المدرسة السنٌة ( مدرسة الرأي ) الصحابة هً المرجعٌة الثانٌة بعد الرسول  ،فهم – فً نظر

هؤالء  -نملوا ما لاله الرسول ( ص )  ،وهم عدول وبال استثناء  ،فكل أمر فعله الصحابً ٌعتبر عندهم حجة ال ٌجب مخالفتها ..
بٌنما ٌعتبر علماء مدرسة أهل البٌت ( مدرسة النص ) الصحابة لٌسوا عدوال فً مجملهم  ،فهنان من آمن واتمى  ،وهنان من فُمتن
وأخفى  ،وهنان من ظلم ولتل وسرق وشرب وزنى  ،وهذه المدرسة تطابك اآلٌة واألحادٌث التً ذكرناها  ،كما أنها تطابك الولائع
التً جرت على األرض ..
ٌقف أنصار نظرٌة " عدالة الصحابة " فً حالة عجز تام فً تفسٌر حجم الجرائم الكارثٌة التً ارتكبت فً عهد الخلفاء الثالثة ،
!
والمؤلم أن تلن الكوارث لد حدثت بعد أٌام من وفاة الرسول ( ص )  ،كأن الموم كانوا فً عجلة من أمرهم لترهٌب المسلمٌن
ناهٌن عما جرى فً عهد األموٌٌن  ،كوالعة الحرة حٌن اؼتصبت نساء المدٌنة ولتل اآلالؾ من المسلمٌن بأمر من ٌزٌد بن معاوٌة
لمائد جٌشه " الصحابً " مسلم بن عمبة بعد أن أجبر سكانها على مباٌعة ٌزٌد كعبٌد ..
ضع جانبا سرقة الوالٌة من الوصً وضرب النصوص النبوٌة الصحٌحة الواضحة فً ذلن بعرض الجدار  ،وضع جانبا الهجوم
على بٌت الزهراء  ،وضع جانبا نزع ملكٌة فدن  ،هذه أمور ٌحجبونها عن الناس  ،وٌجادلون فٌها لو انكشفت رؼم تواجدها فً
أصح كتبهم  ،دعونا ننالش ما ٌعترفون هم به وٌمرون كامال بصحته فً كتبهم :
كٌف نفسر لٌام الخلٌفة األول بالعفو عن صدٌمه خالد بن الولٌد الذي لتل صحابٌا مؤمنا  -مالن بن نوٌرة – بعد ولت لصٌر من
وفاة النبً ! وفصل رأسه وطبخها أمام لومه على النار  ،ثم زنى بزوجته فً نفس اللٌلة ؟!  ،لمد اختلموا لمالن حجة االرتداد
لٌبرروا لتله  ،فولفت أمامهم مشكالت أخرى عمٌمة صاحبت الحدث تبحث عن تفسٌر  ،كالتمثٌل بجثة مالن وزنى خالد بن الولٌد
بزوجة مالن الجمٌلة التً هام خالد بحبها من لبل  ،ولما عجزوا عن التفسٌر دفنوا الحدث ومنعوا تداوله  ،كما ٌفعل أسالفهم من
السلفٌة الوهابٌة !
وكٌف نفسر موجة االؼتٌاالت السٌاسٌة إلى حدثت فً عهد الخلفاء الثالثة لكل من ٌعارض حكمهم  ،خاصة فً عهد الخلٌفة الثانً
 ،وذهب ضحٌتها صحابة من األنصار كانوا ركنا أساسٌا فً حماٌة الدٌن وصاحب الرسالة ( ص )  ،كسعد بن عبادة ؟!
وكٌف نفسر حرمان بنً هاشم من أي منصب فً دولة الخلفاء الثالثة عمال بمول عمر المشهور " ال تجتمع النبوة والخالفة فً
بنً هاشم "  ،وبموجب ذلن تم تسلٌم مفاصل الدولة فً عهده إلى أبناء الشجرة الملعونة فً المرآن  ،وهم من دعً النبً ( ص )
إلى تجنبهم لمكائدهم ؟!
وكٌف نفسر لٌام الخلٌفة الثانً عمر بالعفو عن صدٌمه المؽٌرة بن شعبة الذي زنى بأم جمٌل بائعة الهوى بالبصرة بعد أن مارس
ضؽوطا على الشهود وأدخل المؽٌرة بسالحه إلرهابهم حتى تنازل أحدهم فجلدهم بحد المذؾ  ،ولما حلؾ أحدهم بعد حدّه وأصر
ى ( ع ) ولال له  :علٌن إذن بمتل صاحبن  ،فتراجع عمر !
على شهادته أراد عمر حده مرة أخرى  ،فاحتج باب العلم اإلمام عل ّ
وكٌف نفسر لٌام الخلٌفة الثالثة عثمان بالعفو عن عبٌد هللا بن عمر الذي لتل طفلة أبى لؤلؤة والهرمزان الذي كان مسلما وٌعٌش
بٌن المسلمٌن وفى حماٌتهم ؟! ولد حدث ذلن بعد أٌام من تولى خالفته ..
وكٌف نفسر نهب ثروات البالد فً عهد الخلٌفة الثالث عثمان  ،وتوزٌعها بكل فحش على ألاربه وأصدلائه  ،بٌنما بمٌة المسلمٌن
ٌماسون الجوع والحرمان ؟!
وكٌف نفسر التعذٌب الذي جرى فً عهد الخلفاء الثالثة لكبار أصحاب رسول هللا الممربٌن إلى للبه ( ص ) ؟! ولد تدرج هذا
التعذٌب من االعتمال المنزلً والضرب بالدرة فً عهد عمر إلى النفً فً الصحراء الماحلة وكسر العظام فً عهد عثمان إلى
اإلبادة الجماعٌة فً عهد معاوٌة واألموٌٌن ..
وجدنا فً الفقرة الماضٌة ممدمة مناسبة كً نبدأ بها عرض التفاصٌل التً تحتوٌها هذه الدراسة  ،داعٌن هللا تعالى أن ٌشرح

صدور لومنا إلى بصائره  ،فمن أبصر فلنفسه  ،ومن عمى فعلٌها ..
من هو الصحابً عند القوم ؟
ذكر البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  5ص  ) 2فً تعرٌفه الصحابً ما ٌلً :
" ومن صحب النبً ( ص ) أو رآه من المسلمٌن فهو من أصحابه " ..
ذكر ابن األثٌر – توفى فً عام  630هـ  -فً أسد الؽابة فً معرفة الصحابة ( ج 1ص  ) 18تعرٌفات عدٌدة للصحابة على لسان
عدد من األئمة المعتبرٌن  ،كما ٌلً :
" عن سعٌد بن المسٌب أنه لال  :الصحابة ال نعدهم إال من ألام مع رسول هللا سنة أو سنتٌن  ،وؼزا معه ؼزوة أو ؼزوتٌن  ..ولال
الوالدى  :ورأٌنا أهل العلم ٌمولون  :كل من رأى رسول هللا ولد أدرن الحلم فأسلم وعمل أمر الدٌن ورضٌه  ،فهو عندنا ممن
صحب رسول هللا  ،ولو ساعة من نهار  ..ولال أحمد بن حنبل  :أصحاب رسول هللا ( ص ) هم كل من صحبه شهرا أو ٌوما أو
ساعة أو رآه  ..ولال دمحم بن إسماعٌل البخارى  :هم من صحب رسول هللا أو رآه من المسلمٌن فهو من أصحابه  ..ولال الماضً
أبو بكر دمحم بن الطٌب  :ال خالؾ بٌن أهل اللؽة فً أن الصحابً مشتك من الصحبة  ،وأنه لٌس مشتما على لدر مخصوص من
الصحبة  ،بل هو جارى على كل من صحب للٌال كان أو كثٌرا  ،وكذلن جمٌع األسماء المشتمة من األفعال  ،ولذلن ٌمال  :صحبت
فالنا حوال وشهرا وٌوما وساعة  ،فٌولع اسم الصحبة لملٌل ما ٌمع علٌه منها وكثٌره  ،ولال أبو حامد الؽزالً  :ال ٌطلك اسم
الصحبة إال على من صحبه  ،ثم ٌكفى فً االسم من حٌث وضع الصحبة ولو ساعة  ،ولكن العرؾ ٌخصصه بمن كثرت صحبته
 ..وأطلك جماعة  :حتى من رأى النبً وهو مٌت " ..
عرف النووي – توفى فً عام  676هـ  -فً شرح صحٌح مسلم ( ج  1ص  ) 35الصحابً بما ٌلً :
ّ
" فأما الصحابً  ،فكل مسلم رأى رسول هللا ولو للحظة  ،هذا هو الصحٌح فً حده  ،وهو مذهب ابن حنبل  ،وأبى عبد هللا
البخارى  ،والمحدثٌن كافة "..
عرف ابن حجر العسقالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً اإلصابة فً معرفة الصحابة ( ج  1ص  )158الصحابً بما ٌلً :
ّ
" وأصح ما ولفت علٌه من ذلن أن الصحابً من لمً النبً ( ص ) مؤمنا به ومات على اإلسالم  ،فٌدخل فٌه من طالت مجالسته
له أو لصرت  ،ومن روى عنه أو لم ٌرو  ،ومن ؼزا معه أو لم ٌؽز  ،ومن رآه رؤٌة وإن لم ٌجالسه  ،ومن لم ٌره لعارض
كالعُمماء  ..ولال ابن حزم فً المحلى ( كتاب األلضٌة  -المجلد رلم  ، ) 4من أدعى اإلجماع فمد كذب على األمة  ،فإن هللا تعالى
لد أعلمنا أن نفرا من الجن لد آمنوا وسمعوا المرآن من النبً  ،فهم صحابة فضالء " ..
سم الحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( ذكره السٌوطً فً تارٌخ الخلفاء ص  ) 227أنواع الصحابة إلى اثنتً
ق ّ
عشرة طبمة  ،وذلن كما ٌلً :
 -1الذٌن أسلموا بمكة لبل الهجرة ( الخلفاء الراشدٌن ) ..
 -2من أسلم من أهل مكة فً دار الندوة ..
 -3مهاجروا الحبشة ..
 -4أصحاب العمبة األولى ..
-5أصحاب العمبة الثانٌة ..
-6أول المهاجرٌن الذٌن وصلوا المدٌنة بعد النبً بمباء لبل دخوله المدٌنة ..
 -7أهل بدر ..
-8الذٌن هاجروا بٌن بدر والحدٌبٌة ..
 -9أصحاب بٌعة الرضوان بالحدٌبٌة ..
-10الذٌن هاجروا بٌن الحدٌبٌة وفتح مكة ( خالد بن الولٌد – عمرو بن العاص ) ..
-11الطلماء وهم الذٌن اسلموا ٌوم فتح مكة ( أبو سفٌان .. ) ...
 -12صبٌان الطلماء الذٌن رأوا النبً ٌوم الفتح " ..

ٌتفق السٌوطً فً تدرٌب الراوي فً شرح تمرٌب النواوى مع الحاكم فً إشراكه حتى األطفال الذٌن رأوا النبً ( ص ) لٌكونوا
ضمن الصحابة  ،فٌمول التالً :
" ال ٌشترط البلوغ على الصحٌح  ،وإال لخرج من أجمع على عزله من الصحابة "..
( مالحظة  :من خالل ما ذكرنا على لسان كوكبة من العلماء نستنتج أنه ال ٌوجد تعرٌؾ محدد وواضح عند علماء أهل السنة فً تحدٌد من هو الصحابً ،
فبعضهم لال  :من آمن به ومات مسلما سواء ؼزا أو لم ٌؽز  ،وبعضهم لال  :من رآه ( ص ) ولو ساعة  ،وبعضهم لال  :من بمى معه سنة أو سنتٌن
وؼزا معه ؼزوة أو ؼزوتٌن  ،ووصل األمر عند البعض أن بعض الجن هم من الصحابة  ،وحتى من رآه مٌتا ! ) ..

فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة  ،فإلً لماء ..
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