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عن نشوء نظرٌة عدالة الصحابة األموٌة ، وذكرنا اآلٌات واألحادٌث واألدلة العملٌة التً ترد علٌها ، كما تحدثنا فً الحلمة األولى 

.. ذكرنا تعرٌؾ الصحابة عند بعض العلماء المإٌدٌن لتلن النظرٌة األموٌة حٌث ٌعتبرونهم عدوال 
 

 صفات الصحابً عند المإٌدٌن لنظرٌة عدالة الصحابة وما أصدروه من فرمان أموي بحك كل من ال ٌإمن بها فً الحلمة الثانٌة ذكرنا
!! ، فهو زندٌك وكافر ومنكر للمرآن والسنة 

 
التً ٌحتجون بها بالمرآن والسنة النبوٌة ، ونختم الحلمة بعرض " عدالة الصحابة " أدلة علماء نظرٌة فً الحلمة الثالثة الٌوم سنعرض 

 ..األموٌة " عدالة الصحابة " آراء من علماء السنة ترد على نظرٌة 
 

استدالل علماء الموم بالمرآن إلثبات عدالة الصحابة 
 

: بمولهم أن هللا تعالى لد أٌد عدالة الصحابة بآٌات لرآنٌة ، فلنمرأ تلن اآلٌات " عدالة الصحابة " ٌستدل علماء الموم المإٌدٌن لنظرٌة 
 
 توفى فً عام –البؽدادي  الخطٌب ما لاله ( 22 ص 1ج  )فً اإلصابة -  هـ 852 توفى فً عام – ٌدرج ابن حجر العسمالنً – 1

: فً الكفاٌة فٌذكر اآلٌات التالٌة -  هـ 463
...." ..  كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تؤمرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكر  : " ( 110آل عمران  )منها لوله تعالى - 
" ..  وكذلن جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا  : " ( 143البمرة  )ولوله تعالى - 
" ..  لمد رضً هللا عن المإمنٌن إذ ٌباٌعونن تحت الشجرة فعلم ما فً للوبهم فؤنزل السكٌنة علٌهم : " ( 18الفتح  )ولوله تعالى - 
".. السابمون األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه:"(100التوبة )ولوله تعالى - 
" .. ٌا أٌها النبً حسبن هللا ومن اتبعن من المإمنٌن  : " (  64األنفال  )ولوله تعالى - 
للفمراء المهاجرٌن الذٌن أخرجوا من دٌارهم وأموالهم ٌبتؽون فضبل من هللا ورضوانا  : " ( 10 / 8الحشر  )ولوله تعالى - 

وٌنصرون هللا ورسوله أولئن هم الصادلون ، والذٌن تبووا الدار واإلٌمان من لبلهم ٌحبون من هاجر إلٌهم وال ٌجدون فً صدروهم 
حاجة مما أتوا وٌإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ٌولى شح نفسه فؤولئن هم المفلحون ، والذٌن جاإوا من بعدهم 

" ..  ٌمولون ربنا اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبمونا باإلٌمان وال تجعل فً للوبنا ؼبل للذٌن آمونا ربنا إن رءوؾ رحٌم
 

: فً نفس المصدر السابك ، فٌمول ما ٌلً -  هـ 463 توفى فً عام – ثم ٌضٌف الخطٌب البغدادي
آٌات كثٌرة ٌطول ذكرها وأحادٌث شهٌرة ٌكثر تعدادها ، وجمٌع ذلن ٌمتضى المطع بعدلهم ، وال ٌحتاج أحد منهم مع تعدٌل هللا له " 

إلى تعدٌل أحد من الخلك ، على أنه لو لم ٌرد من هللا ورسوله شًء مما ذكرناه ، ألوجبت الحال التً كانوا علٌها من الهجرة والجهاد 
ونصرة اإلسبلم وبذل المهج واألموال ولتل اآلباء واألبناء والمناصحة فً الدٌن ولوة اإلٌمان والٌمٌن المطع على تعدٌلهم واالعتماد على 

" .. نزاهتهم ، وأنهم أفضل من جمٌع المخالفٌن بعدهم والمعدّلٌن الذٌن ٌجٌئون من بعدهم ، هذا مذهب كافة العلماء ومن ٌعتمد لوله 
 
على عدالة الصحابة بالصورة التً  ( 117 ص 1ج  )فً المصدر المذكور -  هـ 463 توفى فً عام –  وٌستدل ابن عبد البر-2

:  من سورة الفتح التالٌة5ذكرها باآلٌة رلم 
دمحم والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء بٌنهم تراهم ركعا سجدا ٌبتؽون فضبل من هللا ورضوانا سٌماهم فً وجوههم من أثر  " 



" .. السجود 
 

ٌذكر الخطٌب البغدادي وابن عبد البر آٌات ال عاللة لها بما ٌزعمان أنها نزلت فً أصحاب رسول هللا ، ونضع اآلٌات التً ذكرها مع 
: التالٌة  (ستة للخطٌب وواحد البن عبد البر  )النمد علٌها فً االستدالالت السبعة 

 

... " ..  كنتم خٌر أمة أخرجت للناس  " :فً االستدالل األول للخطٌب البغدادي - 1
اآلٌة تتعلك بؤمة المسلمٌن عامة التً تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن المنكر ، لكن الخطٌب ٌخصصها لؽرض فً نفسه ، ولو كان األمر 

!  كذلن لرفع هللا األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر بزوال أصحابه 
:  ما ٌلً  ( 110آل عمران  )فً تفسٌره -  هـ 774 توفى فً عام – لال ابن كثٌر* 
" .. الصحٌح أن هذه اآلٌة عامة فً جمٌع األمة " 
  
:  عن درة بنت أبى لهب ما ٌلً  ( 432 ص 6ج  )فً مسنده -  هـ 241 توفى فً عام – لال أحمد* 
خٌر الناس ألرأهم وأتماهم وآمرهم : ٌا رسول هللا ، أي الناس خٌر ؟ فمال النبً : وهو على المنبر ، فمال  (ص  )لام رجل إلى النبً " 

".. بالمعروؾ وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم 
 
" ..  وكذلن جعلناكم أمة وسطا  " :فً االستدالل الثانً للخطٌب البغدادي - 2

ٌتعلك األمر أٌضا بؤمة اإلسبلم على العموم ، وال توجد عبلمة للتخصٌص باآلٌة لنعتبرها نزلت فً الصحابة فمط ، بل هً عامة لكل 
! المسلمٌن لمن ٌسٌر على هذا الطرٌك إلى ٌوم المٌامة 

 
ٌجًء نوح وأمته ، ) عن أبى سعٌد الخدرى أن النبً لال  ( 105 ص 4ج  )فً صحٌحه -  هـ 256 توفى فً عام – لال البخارى

من : ال ، ما جاءنا من نبً ، فٌمول لنوح : هل بلؽكم ؟ فٌمولون : نعم أي ربى ، فٌمول ألمته : فٌمول هللا تعالى هل بلؽت ؟ ، فٌمول 
وكذلن جعلناكم أمة  : " (الكبلم للبخاري  )وهو لوله تعالى ".. أنه لد بلػ   (أي أمة اإلسبلم  )دمحم وأمته ، فتشهد : ٌشهد لن ؟ ، فٌمول 

" .. وسطا 
 
لمد رضً هللا عن المإمنٌن إذ ٌباٌعونن تحت الشجرة فعلم ما فً للوبهم فؤنزل السكٌنة  " :فً االستدالل الثالث للخطٌب البغدادي - 3

" ..  علٌهم وأثابهم فتحا لرٌبا 
: نضع تعلٌمنا فً عدة نماط 

التً تخص " إذ " أنظروا إلى كلمة ..  اآلٌة تتحدث عن المتواجدٌن فمط تحت الشجرة ولٌس كما ٌزعمون عن كل الصحابة :أوال 
.. أصحاب الحدث فمط 

  
إن الذٌن ٌباٌعونن إنما ٌباٌعون هللا ، فمن نكث فإنما ٌنكث على نفسه :  اآلٌة مرتبطة باآلٌة التً لبلها وما كان فٌها من شروط :ثانٌا 

" .. ومن أوفى بما عاهد علٌه هللا فسٌإتٌه أجرا عظٌما 
واضحة المعالم للجمٌع ، وهى المحافظة على العهود فمن ٌخترلها فإنما ٌنكث على نفسه ،  ( هـ 6 )إذن كان شروط بٌعة الرضوان 

 8ومن أوفى بتلن البنود ٌفوز بالرضا ، أحد تلن البنود هً أال ٌفر الناس ٌوم الزحؾ ، فهل انطبك ذلن على الجمٌع ٌوم حنٌن فً عام 
ماذا تضمنت البٌعة من البنود والشروط على المإمنٌن ؟ ! هـ  ؟

 
:  عن جابر بن عبد هللا األنصاري أنه لال  ( 25 ص 6ج  )فً صحٌحه -  هـ 261 توفى فً عام – ٌمول مسلم

وباٌعناه على أال نفر ، ولم نباٌعه  (نوع الشجرة  ) رجبل فباٌعناه ، وعمر آخذ بٌده تحت الشجرة وهى سمرة 1400كنا ٌوم الحدٌبٌة " 
" .. على الموت 

 
! هل تم اختراق هذا الشرط بعد ذلن ؟

:  عن الحكم بن عتٌبة أنه لال  ( 417 ص 6ج  )فً مصنفة -  هـ 235 توفى فً عام – ٌمول ابن أبى شٌبة
أنا النبً ال كذب أنا بن عبد المطلب ، فلم ٌبك معه إال أربعة ، ثبلثة : ٌوم حنٌن ، جعل النبً ٌمول  (ص  )لما فر الناس عن النبً " 



من بن هاشم وواحد من ؼٌرهم ، على بن أبى طالب والعباس وهما بٌن ٌدٌه ، وأبو سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بالعنان ، 
" .. وابن مسعود من جانبه األٌسر 

 
 إذا كان الشرط الزمانى للبٌعة كً تنال الرضا هو عدم الفرار ، فبل شن أن هنان دائما شرطا أبدٌا منطمٌا وهو االستمامة ، فهل :ثالثا 

! انطبك هذا الشرط األبدي الخفً بٌن الموم ؟
عبد الرحمن طبعا لم ٌنطبك ، ألن هنان بٌن الحاضرٌن فً تلن البٌعة من هو معلوم النفاق كعبد هللا ابن أبً رأس المنافمٌن ، وهنان 

) ، وهنان أبو الؽادٌة الجهنى الذي لتل عمار بن ٌاسر  ( 480 ص 2راجع ابن عبد البر فً االستٌعاب ج  )البلوى الذي لتل عثمان 
راجع ابن عبد " ) لاتل عمار " ، بل كان أبو الؽادٌة ٌفتخر بذلن وٌلمب نفسه  ( 544 ص 2راجع الذهبً فً سٌر أعبلم النببلء  ج 

، " لاتل عمار وسالبه فً النار : " ، وهو ٌعلم أن النبً لال فً عمار  ( 160البر فً االستٌعاب ، والطبرانً فً التارٌخ األوسط ص 
، وهنان المؽٌرة بن شعبة أحد المتآمرٌن الرئٌسٌٌن علً أهل البٌت بصفة عامة ..437 ص 3راجع الحاكم فً المستدرن ج 

.. والمشتركٌن فً الهجوم علً بٌت الزهراء بصفة خاصة 
فنزعت النصوص ورمت بها عرض الجدار  (ص  )هنان أٌضا لٌادات فً الحاضرٌن بالبٌعة سمطت فً فخ الفتنة بمجرد وفاة النبً 

 ولتلت أهل البٌت أو سرلت مال المسلمٌن وعذبت صحابة رسول هللا ، وحتى من ؼٌر المٌادات كان من بٌن واستولت على الحكم
الحاضرٌن أصحاب عادٌون خرلوا هذا الشرط األبدي ،  

 
 أي المنصوص علٌه فً البٌعة بعدم الفرار والخفً بحسن السٌر والسلون –كان أحد أصحاب رسول هللا الذي تنبه لهذٌن الشرطٌن 

: هو البراء بن عازب ، ولد ذكرنا حدٌث فً الحلمة األولى - األبدي 
:  عن العبلء بن المسٌب عن أبٌه أنه لال ما ٌلً  (  1529 / 4ج  ) فً صحٌح لال البخارى

طوبى لن صحبت النبً وباٌعته تحت الشجرة ، فمال ، ٌا ابن أخً إنن ال تدرى : لمٌت البراء بن عازب رضً هللا عنهما ، فملت له " 
" .. ماذا أحدثنا من بعده 

 
فً -  هـ 774 توفى فً عام –ابن كثٌر ، و ( 543 ص 3ج  )تفسٌره فً -  هـ 538 توفى فً عام – ٌمول الزمخشرى على أٌة حال

 ..إن رضوان هللا وسكٌنته مشروطة بالوفاء وعدم نكث العهد ، وؼٌرهما بخصوص هذه اآلٌة  ( 199 ص 4ج  )تفسٌره 
 

 الترضى لٌس ممصورا فمط علً أصحاب بٌعة الرضوان ممن انطبمت علٌهم الشروط السابمة ، بل ٌشمل كل من ختم أعماله :رابعا 
.. الدنٌوٌة بالصبلح 

 
ولو كانوا آباءهم أو  ال تجد لوما ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر ٌوادون من حاد هللا ورسوله: " 20لال تعالً فً سورة المجادلة آٌة رلم 

أبناءهم أو إخوانهم أو عشٌرتهم أولئن كتب فً للوبهم اإلٌمان وأٌدهم بروح منه وٌدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها 
  " .. هللا هم المفلحون رضً هللا عنهم ورضوا عنه أولئن حزب هللا أال إن حزب

 
إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات أولئن هم خٌر البرٌة ، جزاإهم عند ربهم جنات تجري :   8 / 7لال تعالً فً سورة البٌنة آٌة رلم 

  من تحتها األنهار خالدٌن فٌها أبداً رضً هللا
 
: بالرواٌات الدالة علً ذلن ، ونذكر منها ما ٌلً المعتبرة  كتب السنة أؼلبنزلت آٌة خٌر البرٌة فً علً وشٌعته ، وتكثر : مبلحظة  )

" .. أنت ٌا علً وشٌعتن : " ، فمال النبً  أولئن هم خٌر البرٌة : عن أبً الجارود ، عن دمحم بن علً ( 542 ص 24ج  ) فً تفسٌره لال الطبري* 
و أنت وشٌعتن تؤتً أنت ه"  : لعلًالنبً إن هذه اآلٌة لما نزلت لال : " أنه لال عن ابن عباس  ( 96ص  ) فً الصواعك المحرلة لال ابن حجر الهٌتمً* 

" .. وشٌعتن ٌوم المٌامة ، راضٌن مرضٌٌن ، وٌؤتً عدون ؼضاباً مممحٌن  
أنت وشٌعتن : ٌا علً : هذه اآلٌة لما نزلت لال رسول هللا لعلً  إن : " عن ابن عباس أنه لال  ( 452 ص 2ج  ) فً ٌنابٌع المودة لال المندوزي الحنفً* 

ً  خٌر " .. من تبرأ منن ولعنن : من عدوي ؟ لال : ، فمال  مممحٌن البرٌة ، تؤتً ٌوم المٌامة أنت وشٌعتن راضٌن مرضٌٌن ، وٌؤتً عدون ؼضابا
، عن جابر بن عبد   عساكرابنأخرج  : " ما ٌلً  ( 1644 ص 1ج  ) ، والشوكانً فً تفسٌر فتح المدٌر  (379 ص 6ج  )فً الدر المنثور لال السٌوطً * 

آمنوا وعملوا الصالحات أولئن  إن الذٌن :  ، ونزلت نفسً بٌده إن هذا وشٌعته لهم الفائزون ٌوم المٌامة والذي :فؤلبل علً ، فمال النبً  كنا عند النبً : هللا ، لال
 " .. جاء خٌر البرٌة  :ألبل علً لالوا  إذا : النبًفكان أصحاب   ،   هم خٌر البرٌة

لد أتاكم أخً ، : علً بن أبً طالب ، فمال رسول هللا كنا عند النبً وألبل: " عن جابر بن عبد هللا أنه لال  ( 111ص  ) فً المنالب لال موفك الخوارزمً* 
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 إنه أولكم إٌماناً معً وأوفاكم بعهد هللا تعالى: ٌوم المٌامة ، ثم لال  والذي نفسً بٌده أن هذا وشٌعته هم الفائزون: الكعبة فضربها بٌده ثم لال   إلىالتفتثم 
، لال  إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات أولئن هم خٌر البرٌة : ونزلت فٌه : مزٌة لال  عند هللاوأعظمكم بالسوٌة وألسمكم هللا وأعدلكم فً الرعٌة بؤمروألومكم 

  ( .." ..لد جاء خٌر البرٌة : إذا ألبل علً لالوا : فكان أصحاب النبً: 

 
.... " ..  والسابمون األولون من المهاجرٌن واألنصار  " :فً االستدالل الرابع للخطٌب البغدادي - 4

 ، وهى رؼم ذلن ال تضمن لهإالء السابمٌن األولٌن منهماآلٌة لٌس بها تعمٌم على كل المهاجرٌن واألنصار بل فمط على السابمٌن 
..   الجنة مهما عملوا بعد ذلن األولٌن دخول

 
 إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزال خالدٌن فٌها ال ٌبؽون عنها :108 / 107خذ مثال آٌتً الكهف رلم 

" .. حوال 
ًْ البٌنة  إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات أولئن هم خٌر البرٌة جزاإهم عند ربهم جنات تجرى من تحتها األنهار  "  :8 / 7أو آٌت

" .. خالدٌن فٌها أبدا رضً هللا عنهم ورضوا عنه 
 

ال تضمن ، إذن علٌنا أن نإخذ اآلٌة بشرطها ! فلو أن هنان رجبل فعل ذلن ثم لتل آخر بؽٌر حك ، فهل تضمن له اآلٌة دخول الجنة ؟
.. العام الطبٌعً والمنطمى ، وهو حسن الخاتمة

 
 ص 2ج  )واتموا فتنة ال تصٌبن الذٌن ظلموا منكم خاصة :  من األنفال 25فً تفسٌره آلٌة -  هـ 774 توفً فً عام – لال ابن كثٌر

: عن عون بن لتادة أنه لال ما ٌلً  ( 300
َواتَّمُوا فِتْنَةً ال تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُكْم " :   ثم لرأ ،لمد حذرنا رسول هللا فتنة لم نر أنا نخلك لها:   لال ،حدثنً الزبٌر بن العوام" 

ةً  ً ،  " َخاصَّ ..  " ، ولكن ال نصبر ، نحن نعلم وٌحن:  ؟ لال فحٌث كان هذا فِلَم خرجتم:   لال ،، فإذا نحن المعنٌون بها فمرأناها زمانا
 

 ما ٌدل علً أن اآلٌة لٌست بمثابة ضامن لكل السابمٌن األولٌن هو ما حدث لعبٌد هللا بن جحش ، هذا الرجل كان من :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 
لبل الهجرة إلً  (ص  )السابمٌن األولٌن فً اإلسبلم ، فمد كان متزوجا من أم حبٌبة بنت أبً سفٌان وهاجر معها إلً الحبشة مع من هاجر بؤوامر من النبً 

 .. 21 ص 2المدٌنة ، إال أنه تنصر هنان ومات علً نصرانٌته ، وهذه لصة معروفة فً كل كتب السٌرة وذكرتها كل المذاهب ، راجع المستدرن ج 
 الصحابة أنفسهم تعاملوا مع اآلٌة المذكورة علً أنها ال تشمل كل السابمٌن األولٌن ، وأدركوا أن السبك فً اإلسبلم ال ٌعنً الرخصة األبدٌة :المالحظة الثانٌة 

، إنكم  ٌا معشر األنصار: " لدخول الجنة ، فمد ورد أن أبا عبٌدة بن الجراح لال لؤلنصار ٌوم السمٌفة عندما حاولوا مباٌعة زعٌمهم سعد بن عبادة فً سمٌفته 
 .. 123 ص 2 ، والٌعموبً فً تارٌخه ج 243 ص 2، راجع الطبري فً تارٌخ األمم والملون ج  " ، فبل تكونوا أول من ؼٌر وبدل كنتم أول من نصر
 – حكمة هللا فً التبلٌػ وإلامة الحجة علً الناس تتنافً مع ما ٌزعمه البعض باألخذ بظاهر اآلٌة ، وهو التعمٌم لكل السابمٌن األولٌن ، إنها :المالحظة الثالثة 

..   تعتبر دعوة مجانٌة مؽرٌة الرتكاب المعاصً طالما ضمنوا الجنة –مع افتراض وجهة نظرهم  
ولمد أوحً إلٌن  : " 65نفسه بؤنه ال ضمانة له ولؽٌره من األنبٌاء فً سورة الزمر آٌة  (ص  )وكٌؾ ٌستمٌم ما ٌزعمون مع التحذٌر اإللهً لصاحب الرسالة 

ولوال أن ثبتنان لمد كدت تركن إلٌهم  : " 75 / 74وكذلن فً سورة اإلسراء آٌة " .. وإلً الذٌن من لبل لئن أشركت لٌحبطن عملن ولتكونن من الخاسرٌن 
 .. (" .. شٌئا للٌبل ، إذا ألذلنان ضعؾ الحٌاة وضعؾ الممات  ثم ال تجد علٌنا نصٌرا 

 
...." .. ٌا أٌها النبً حسبن هللا ومن اتبعن من المإمنٌن  " :فً االستدالل الخامس للخطٌب البغدادي - 5

من المإمنٌن الذٌن عرفوه ، فمن  (ص  )الكلمات تنطك عن نفسها وتتحدث عن النصرة ولٌس العدالة ، وهم الخاصة الذٌن اتبعوا النبً 
هم هإالء ؟ هم أولئن الذٌن حافظوا علً سٌرته ورسالته ، ولٌس الذٌن خالفوه وأداروا ظهورهم للنصوص الواضحة حتى نهاٌة حٌاتهم 

.. ، وأفعال الفئتٌن التً تفصل بٌن الصالح والطالح سنذكر بعضا منها فً الحلمات المادمة 
 
" ..  إن رءوؾ رحٌم .... للفمراء المهاجرٌن الذٌن أخرجوا  " :فً االستدالل السادس للخطٌب البغدادي - 6

، والذٌن  (الذٌن تبإوا الدار  )، واألنصار  (الذٌن أخرجوا من دٌارهم  )عن المهاجرٌن : اآلٌة تتحدث عن ثبلثة أنواع من أتباع النبً 
ٌْن  )جاإوا من بعدهم  ٌْن األول  .. (أي أسلموا بعد النوع

 
ولٌس عامتهم ، ولد حدد هللا تعالى صفات معٌنة تنطبك على المهاجرٌن  (ص  )تتحدث اآلٌة عن خاصة الموم ممن صحب رسول هللا 

 ٌنصرون هللا – ٌكون ذلن ابتؽاء هللا –من دٌاره وأمواله  (أكره  )فمٌرا أخرج : فالصفات الخاصة بالمهاجرٌن هً .. واألنصار 
..  ٌإثرون على أنفسهم – ٌمدمون ما فً أٌدٌهم لآلخرٌن –ٌحبون من هاجر إلٌهم : والصفات الخاصة باألنصار هً .. ورسوله 



 
....."  دمحم والذٌن معه أشداء على الكفار  " :فً االستدالل السابع البن عبد البر - 7

 (ص  )كما ٌزعم ابن عبد ربه ، بل تتضمن صفات واضحة لهإالء الذٌن صحبوا النبً " عدالة الصحابة " ال ٌُحتج باآلٌة فً باب 
: ، وهذه الصفات هً بالنماط التالٌة  (مؽفرة وأجرا عظٌما  )ومن تنطبك علٌه تلن الصفات ، سٌدخل بالبشرى التً تتضمنها اآلٌة 

فلٌذكروا لنا واحدا لتلوه من الكفار !  أن ٌكونوا أشداء على الكفار ، فهل شهد علماإنا أن الخلفاء الثبلثة كانوا كذلن ؟:الصفة األولى * 
! الكبٌرة التً كانوا فٌها ضمن الفارٌن 

 (ص  ) أن ٌكونوا رحماء بٌنهم ، فهل كان الهجوم على بٌت الزهراء ، وضرب عثمان ألصحاب رسول هللا :الصفة الثانٌة * 
! الممربٌن ونفٌهم ، ولتال علً فً الجمل وصفٌن والنهروان ، ولتل معاوٌة ألصحاب رسول هللا من الرحمة ؟

ابن عم  )، وشارب الخمر الولٌد بن عمبة  (صدٌك عمر  ) أن ٌكون ركعا سجدا ، هل كان الزانً المؽٌرة بن شعبة :الصفة الثالثة * 
! وسمرة ابن جندب بائع الخمر الذي لتل ثمانٌة آالؾ مسلم كذلن ؟ (عثمان 

 ) أن ٌبتؽوا وجه هللا تعالى ، ولٌس كمزمان الذي ذكرنا لصته فً الحلمة الرابعة مع مثٌله فً خٌبر ولال فٌهما النبً :الصفة الرابعة * 
.. أنهما فً النار  (ص 

..  سٌماهم فً وجوههم من أثر السجود :الصفة الخامسة * 
تبٌن أنها تصفٌة وؼربلة ممن انطبمت علٌه الصفات الخمسة " منهم "  الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات منهم ، وكلمة :الصفة السادسة * 

..  السابمة ، أي التخصٌص ولٌس التعمٌم ، أي تعنى االستدامة فً العمل الصالح حتى نهاٌة العمر 
 

 :  استدالالت أخرى ٌحاولون بها إثبات نظرٌتهم
 
إنه كان بهم رإوؾ .. لمد تاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوه فً ساعة العسرة  "  :117سورة التوبة آٌة رلم - 1

"  رحٌم 
 

: ونضع النماط الخمس التالٌة للرد على حجتهم فً آٌة التوبة 
 

  :النمطة األولى * 
اآلٌة تتحدث عن توبة ، وٌعنى ذلن أنها جاءت بعد خطؤ ما ولع ، وواضح اآلٌة أن بعض المسلمٌن خافوا منازلة الروم لموتهم فؤنزل 

.. هللا هذه اآلٌة إلخبارهم بالتوبة علٌهم ، وجاءت ؼزوة تبون بعد ذلن مباشرة مع الروم 
 

  :النمطة الثانٌة * 
أنه لد ولع منه خطؤ -  على حد زعمهم –األموٌة ٌمولون أن النبً مشمول أٌضا بالتوبة ، وهذا ٌعنى " عدالة الصحابة " علماء نظرٌة 

" .. عفا هللا عنن لما أذنت لهم حتى ٌتبٌن لن : "  من نفس السورة 43أٌضا ، ألنه عفا عن المتخلفٌن ، وٌشٌرون بذلن إلى اآلٌة رلم 
: من الخطؤ المذكور ألن العصمة محصنة ضد األخطاء ، وٌحمل تفسٌرٌن  (ص  )أما تفسٌر علماء أهل البٌت فهو ٌرفع النبً 

.. لمد تاب هللا بالنبً على المهاجرٌن واألنصار :  أن النبً كان سببا لتوبتهم ، كؤن اآلٌة تمول  -1
أي ٌكون الكبلم لن بٌنما " إٌان أعنى واسمعً ٌا جارة " لم تكن نتٌجة خطؤ منه بل جاء من باب " عفا هللا عنن لم أذنت لهم - " 2

: " إلى تبون  (ص  )الهدؾ هو إخبار المتماعسٌن ، والدلٌل على ذلن أن هللا هو الذي أجلسهم لنزع التشرٌؾ عنهم بمصاحبة النبً 
" .. ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا إنباعثهم فثبطهم ولٌل ألعدوا مع الماعدٌن 

 
:  تعنى التالً  (... لمد تاب هللا على النبً  )إذن اآلٌة 

حدث الخطؤ المتمثل بالتماعس ، وحرمهم هللا بتؤكٌد تماعسهم لحرمانهم من شرؾ المصاحبة للنبً ، ثم جاءت توبتهم بشفاعة من " 
" .. بٌنهم  (ص  )تواجد شخصٌة النبً 

 
ٌا : "  فً نفس السورة تإكد ذلن 38أي أن ظاهر اآلٌة ٌإكد ولوع أخطاء من جانب المهاجرٌن واألنصار وال ٌإكد عدالتهم ، واآلٌة 

أٌها الذٌن آمنوا مالكم إذا لٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا إثاللتم إلى األرض أرضٌتم بالحٌاة الدنٌا من اآلخرة فما متاع الحٌاة الدنٌا فً 
" .. اآلخرة إال للٌل إال تنفروا ٌعذبكم عذابا ألٌما وٌستبدل لوما ؼٌركم وال تضروه شٌئا وهللا على كل شًء لدٌر 



 
  :النمطة الثالثة * 

 التوبة األبدٌة – كما ٌحاول دائما علماء النظرٌة –التوبة هنا توبة خاصة ، تخص ما حدث من تماعس من أشخاص معٌنة ، وال تعنى 
.. لكل ما ٌصدر من أخطاء ، سواء كان من فعل ذلن أم ؼٌره من أصحاب رسول هللا 

 
!  إذا ارتكب ابنن خطؤ ما ثم اعتذر ، فهل تعطٌه توبة لما صدر منه فمط لتعلٌمه أم تعطٌه توبة أبدٌة لتشجٌعه على المزٌد من األخطاء ؟
إذا أخطؤت وأعطٌته توبة أبدٌة ، فهل تعطى أبناءن اآلخرٌن معه توبة أبدٌة لكل ما ٌفعلوه مستمببل ، وهم فً األصل لم ٌكونوا طرفا 

!  إذا فعلت فكؤنن تشجعه وتشجعهم على المعاصً! فً المشكلة التً صنعها أخوهم ؟
ٌعطون التوبة - سواء فً أدؼال األمازون أو فً للب المدن - كل اآلباء على اختبلؾ لونهم ولؽتهم ودٌنهم وثمافتهم وبٌئتهم وأماكنهم 

ألبنائهم طبما لما صدر من الشخص الذي ارتكبها ، والتوبة لٌست أبدٌة له كً ٌفعل ما ٌشاء ، وال تخص اآلخرٌن من األبناء ، ومن 
! ٌمول ؼٌر ذلن ٌشن فً عمله

 
أبو :  فإن رواٌات أهل البٌت تمول أن اآلٌات المذكورات التً تخص المتماعسٌن كانت فً ثبلثة من أصحاب النبى هم وعلى أٌة حال ،

..  عمر بن وهب ، ولم ٌكن تخلفهم تخلفا بالمعنى الظاهر ، بل تماعسا وكسبل ، لكنهم تحركوا متؤخرٌن – أبو خٌثمة –ذر 
 

، " وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا حتى إذا ضالت علٌهم األرض بما رحبت : "118 ُخلفوا فً سورة التوبة وهؤالء غٌر الثالثة الذٌن
.. كعب بن مالن ، ومرارة بن الربٌع ، وهبلل بن أمٌة : فهإالء لم ٌلحموا بالنبً والعا ، بل لزموا بٌوتهم بؤعذار ؼٌر حمٌمٌة وهم 

 
  :النمطة الرابعة * 

مع " الصحابة " ، فما هو متوافر فً مصادر أهل السنة ٌمول أنهم كانوا كثٌرٌن من  ( 118التوبة  )لو نظرنا إلى أٌة الذٌن خلفوا 
!  الثبلثة الذٌن خلفوا ، ومنهم مإمنون ، فهل ٌعنى ذلن أٌضا أنهم ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب ، كما ٌدعى الخطٌب البؽدادي وؼٌره؟

 
:  لآلٌة ما ٌلً  ( 43 ص 5ج  )فً تفسٌره  - هـ 745 توفى فً عام –األندلسً  لال أبو حٌان

لما أمر هللا رسوله بؽزوة تبون وكان زمان جذب وحر شدٌد ولد طابت الثمار ، عظم ذلن على الناس وأحبوا الممام ، نزلت عتابا " 
على من تخلؾ عن هذه الؽزوة ، كانت سنة تسعة من الهجرة بعد الفتح بعام ، ؼزا فٌها الروم فً عشرٌن ألفا من راكب وراجل ، 

" .. وتخلؾ عنه لبائل من الناس ، ورجال من المإمنٌن كثٌر ومنافمون  ، وخص الثبلثة بالعتاب الشدٌد بحسب مكانهم من الصحبة 
 

:  عن اآلٌة ما ٌلً  ( 113 ص 8ج  )فً فتح الباري -  هـ 852 توفى فً عام – لال ابن حجر العسمالنً
.. طبعا هو لم ٌمصد المنافمٌن ، بل ذكر فمط المإمنٌن " ..  بضعة وثمانٌن رجبل اإن الذٌن تخلفوا كانو" 
 

:  فً تفسٌره لآلٌة ما ٌلً -  هـ 767 توفى فً عام – لال النووي
" .. إن من تخلؾ عشر لبائل " 
 

 :النمطة الخامسة * 
أي تلن التً فضحت المتماعسٌن " الفاضحة " كافة بآٌات من سورة تسمى  (ص  )كٌؾ لكم أن تستدلوا بعدالة أصحاب رسول هللا 

! والمتخلفٌن والمنافمٌن ؟
 

:  عن سعٌد بن جبٌر أنه لال ما ٌلً  ( 85 ص 6ج  )فً صحٌحه -  هـ 256 توفى فً عام – لال البخارى
حتى ظنوا أنه لم تُبك أحدا منهم إال ذُكر ..... ومنهم .... ومنهم : هً الفاضحة ما زالت تنزل : سورة التوبة ، لال : للت البن عباس " 

" ..  فٌها 
 
:  لال ما ٌلً  (ص  )ٌزعمون أن النبً - 2



" .. أصحابً كالنجوم ، بؤٌهم التدٌتم اهتدٌتم " 
: هذا الحدٌث ضعفه علماء أهل السنة ، ومن هإالء ما ٌلً 

 (  199 ص 10ج  )أحمد بن حنبل صاحب المسند فً كتاب المنتخب البن لدامة - 
 ( ..  61 ص 5ج  ) ابن حزم فً األحكام –
 ( .. 29 ص 1ج  )الشوكانى فً المول المفٌد - 
 ( .. 191 ص 4ج  )البزار فً تلخٌص الحبٌر - 
  ( .. 364 ص 8ج  ) ابن تٌمٌة فً منهاج السنة –
( .. 551 ص 1ج  ) الذهبً فً المنتمى من منهاج االعتدال –
  .. 144 ص 1ج : األلبانً فً سلسلة األحادٌث - 
 
:  لال ما ٌلً ( ص ) أن النبً  (151 ص 3ج  )لال البخارى فً صحٌحه - 3
" .. خٌر الناس لرنً ، ثم الذٌن ٌلوونهم ، ثم الذٌن ٌلوونهم ، ثم ٌجًء ألوام تسبك شهادة أحدهم ٌمٌنه ، وٌمٌنه شهادته " 
 

هم -  كما ٌزعمون –لال أن خٌر الناس كانوا فً لرنه ، وبالتالً فإنهم سٌكونون أعدلهم أٌضا ، وهإالء  (ص  )هم ٌزعمون أن النبً 
.. أصحابه بالتؤكٌد 

 
، فاألمر فً محله ، فؤٌن هو الجٌل الذي ٌؤتً بؤبً ذر وعمار والممداد وعمار  (ص  )إذا كان األمر ٌتعلك بخاصة أصحاب النبى 

! ؟....وسعد ابن عبادة وعثمان ابن مظعون 
 

فاألمر بحاجة لتذكرتهم بؤن أكبر  (وهذا هو ما ٌهدؾ إلٌه أصحاب النظرٌة  )أما إذا كان األمر ٌتعلك بالتعمٌم على كافة الصحابة 
.. الجرائم فً التارٌخ اإلسبلمً لد ولعت فً هذا الجٌل ، وفى ممدمتها لتل أهل البٌت النبوي ، وهم أفضل الخبلئك بعد األنبٌاء 

 
على أٌة حال فإننا نجد أن األحادٌث النبوٌة اإلحدى عشر التً ذكرناها بالحلمة األولى تإكد على أن المتمٌن من ؼٌر جٌل الصحابة 

" مرتبة أعلى من مرتبة -  كما سبك وللنا –، وهذه " إخوانً " هإالء  (ص  )سٌتفولون على الصحابة أنفسهم ، ولد سمى النبى 
" .. أصحابً 

 
: عن عبٌد هللا ابن أبً رافع أنه لال ما ٌلً  ( 1941 ص 4ج  )فً صحٌحه -  هـ 261توفً فً عام  – ذكر مسلم- 4
ائتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعٌنة معها كتاب ، فخذوه منها ، : بعثنا رسول هللا أنا والزبٌر والممداد ، فمال : سمعت علٌاً وهو ٌمول " 

  فإذا فٌه من حاطب بن أبً بلتعة إلى ناس من المشركٌن من أهل مكة ٌخبرهم ببعض أمر رسول هللا ،فؤتٌنا به رسول هللا... فانطلمنا
ًّ ٌا رسول هللا ، إنً كنت إمرءا ملصماً فً لرٌش:  ٌا حاطب ما هذا ؟ لال  : فمال رسول هللا، وكان ممن كان معن ... ال تعجل عل

من المهاجرٌن لهم لرابات ٌحمون بها أهلٌهم ، فؤحببت ـ إذ فاتنً ذلن من النسب فٌهم ـ أن أتخذ فٌهم ٌداً ٌحمون بها لرابتً ، ولم 
دعنً ٌا رسول هللا أضرب :  ، فمال عمر" صدق  "  :أفعله كفراً ، وال ارتداداً عن دٌنً ، وال رضا بالكفر بعد اإلسبلم ، فمال النبً

اعملوا ما شئتم ، فمد ؼفرت لكم ، فؤنزل : إنه لد شهد بدراً ، وما ٌدرٌن؟ لعل هللا اطلع على أهل بدر ، فمال : عنك هذا المنافك ، فمال
 " ..ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولٌاء تلمون إلٌهم بالمودة ولد كفروا بما جاءكم من الحك   " هللا عز وجل

 
: وٌوجد بعض المبلحظات علً الحدٌث المذكور 

ما لاله عمر فً رمً حاطب بالنفاق ورؼبته فً لتله رؼم التصرٌح  (ص  )النبً صرح بصدق حاطب فً سبلمة دٌنه وأنكر - 1
.. النبوي بصدله

، والدلٌل علً ذلن أنه لد ألام الحد علً مسطح ابن أثاثه فً لضٌة اإلفن ، " لعل هللا " كان ٌعبر عن رجاء فً لوله  (ص  )النبً - 2
،  (114 ص 2ج  )راجع الطبري فً تارٌخ األمم الملون  .. (جلد مع حسان بن ثابت وحمنة بن جحش فً تلن المضٌة  )وهو بدري 

 ص 13ج ) ، فتح الباري البن حجر العسمبلنً  ( 250 ص 8ج ) ، السنن الكبرى للبٌهمً  ( 201 ص 12ج  )تفسٌر المرطبً 
342 ) 

ألام الحد علً لدامة  (أى عمر  )لم ٌخرج عن كونه رجاء ، والدلٌل علً ذلن أنه " لعل هللا " عمر نفسه كان ٌعرؾ أن لول النبً - 3



ج ) ، تفسٌر المرطبً  ( 426 ص 3ج  )راجع الحاكم فً المستدرن .. بن مظعون لما شرب الخمر فً البحرٌن ، وهو بدري أٌضا 
 ( .. 297 ص 6
فً كل صؽٌرة وكبٌرة وهو " دعنً أضرب عنمه " كانت هنان رؼبة نبوٌة سرٌعة بهذا الرجاء لكبح جماح عمر الذي ٌهوي كلمة - 4

.. بجوار النبً ، رؼم أنه لما كانت تدور الحروب كان ٌهرب كالنعجة الجبلٌة 
 
كان سرٌع -  ومعه صدٌّمه أبو بكر –ذكرنا فً الحلمة الخامسة من هذه الدراسة نماذج عدٌدة من الكتب المعتبرة فً المذهب السنً تبٌن أن عمر : مبلحظة  )

 .. (الفرار من المعارن النبوٌة 

 
: األموٌة " عدالة الصحابة " آراء من علماء السنة ترد على نظرٌة 

 

: فً سر العالمٌن عن عدالة الصحابة ما ٌلً -  هـ 505 توفى فً عام –ٌمول أبو حامد الغزالً - 1
من كنت : ؼدٌر خم باتفاق الجمٌع وهو ٌمول فً ٌوم ( ص ) ، وأجمع الجماهٌر على متن الحدٌث من خطبته  أسفرت الحجة وجهها "

  !و مإمنة لمد أصبحت موالي ومولى كل مإمن ! بخ لن ٌا أبا الحسن بخ: فمال عمر ،  مواله فعلً مواله
الخبلفة وعمود البنود وخفمان الهواء فً لعمعة  عمود ، وحمل  ، ثم بعد هذا ؼلب الهوى لحب الرئاسة  وتحكٌمورضًهذا تسلٌم 

فنبذوه َوراَء ُظُهوِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه " األول  ، سماهم كؤس الهوى فعادوا إلى الخبلؾ  الخٌول وفتح األمصار ازدحام الراٌات واشتبان 
ولما                                                                                      ..187آل عمران ..  " ٌَْشتَُرونَ  ثََمناً لَِلٌبًل فَبِئَْس ما 

:  لال عمر  !وبٌاض ألزٌل عنكم إشكال األمر وأذكر لكم من المستحك لها بعدي  إٌتونً بدواة: لال لبل وفاته (ص  ) مات رسول هللا
  ..ولٌل ٌهذ!! دعوا الرجل فإنه لٌهجر

وأوالده لم ٌحضروا حلمة البٌعة وخالفكم أصحاب   ، فإن العباس وأوالده وعلٌا وزوجته فإذا بطل تعلمكم بتؤوٌل النصوص أٌضا 
  " .. ثم خالفهم األنصار الخزرجً السمٌفة فً مباٌعة 

 
وكان أحد أعبلم عصره ،  وكان شافعٌا أشعرٌا ، ولم ٌكن له نظٌر له فً عصره  هـ ، 450 ولد الؽزالً النٌسابورى فً عام :المالحظة األولى : مالحظتان ) 

، ومحّجة الدٌن ، والعالم األوحد ، ومفتً األّمة ، وبركة األنام ، وإمام أئمة  زٌن الدٌن :  واستحك منهم أٌضا ألمابا أخرى مثل،، لمبه العلماء بحجة اإلسبلم 
   الدٌن ، وشرؾ األئمة

 شكن بعض العلماء فً أن ٌكون سر العالمٌن لد كتبه أبو حامد الؽزالً ، لكن الفمرة التً ذكرنا والمنمولة عن كتابه المذكور نملها أٌضا سبط :المالحظة الثانً 
 ! ( ..  ، فلزم التنوٌه36فً تذكرة خواص األمة ص - هـ  597توفى فً عام – الجوزى 

 
                     :عن عدالة الصحابة ما ٌلً  ( 310 ص 5ج  )فً شرح المماصد -  هـ 793توفى فً عام  – ٌمول التفتازانى- 2
ألسنة الثمات ، ٌدل  من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فً كتب التوارٌخ ، والمذكور على ما ولع بٌن الصحابة" 

 الظلم والفسك ، وكان الباعث علٌه الحمد والعناد ، والحسد واللداد ، وطلب بظاهره على أن بعضهم لد حاد عن طرٌك الحك ، وبلػ حد
ً  (ص)وال كل من لمً النبً  الملن والرٌاسات والمٌل إلى اللذات والشهوات ، إذ لٌس كل صحابً معصوماً ، أن   إال ،بالخٌر موسوما

عما ٌوجب  ذكروا لها محامل وتؤوٌبلت بها تلٌك ، وذهبوا إلى أنهم محفوظون ( ص ) رسول هللا العلماء لحسن ظنهم بؤصحاب
حك كبار الصحابة ، سٌما المهاجرٌن منهم واألنصار ، المبشرٌن  التضلٌل والتفسٌك ، صوناً لعمائد المسلمٌن من الزٌػ والضبللة فً

                                                                                                                ..                                                                           المرار بالثواب فً دار
الشناعة بحٌث ال اشتباه على  مجال لئلخفاء ، ومن ، فمن الظهور بحٌث ال ( ص ) الظلم على أهل بٌت النبً وأما ما جرى بعدهم من

وٌبمى سوء  وٌبكً له من فً األرض والسماء ، وتنهدُّ منه الجبال ، وتنشك منه الصخور، اآلراء ، وٌكاد تشهد به الجماد والعجماء ،
                    ..وأبمً رضً ، أوسعً ، ولعذاب اآلخرة أشد  عمله على كر الشهور ومر الدهور ، فلعنة هللا على من باشر ، أو

ز اللعن على ٌزٌد ، مع علمهم بؤنه ٌستحك ما ٌربو على  فمن علماء المذهب من ال: فإن لٌل : للنا                        ..ذلن وٌزٌد ٌجّوِ
، وٌجري فً أندٌتهم ، فرأى  ٌرتمى إلى األعلى فاألعلى ، كما هو شعار الروافض ، على ما ٌروى فً أدعٌتهم تحامٌاً على أن

تضل األفهام  تزلُّ األلدام عن السواء ، وال طرٌماً إلى االلتصاد فً اإلعتماد ، بحٌث ال المعتنون بؤمر الدٌن إلجام العوام بالكلٌة ،
ًَ علٌه الجواز واالستحماق ، وكٌؾ!! باألهواء   وهذا هو السر فٌما نمل عن السلؾ من المبالؽة فً! ٌمع علٌهما االتفاق؟ ال وإال فَمن خف

 " ..علمهم بحمٌمة الحال وجلٌة الممال  ٌإمن أن ٌجر إلى الؽواٌة فً المآل ، مع مجانبة أهل الضبلل ، وسد طرٌك ال
 



  :عن التفتازانى الترجمة التالٌة ( 635 ص 1ج  ) معجم المطبوعات العربٌة فًجاء  :المالحظة األولى  : تانمالحظ) 
بلدة ، ، نسبة إلى تفتازان  الشافعً الخراسانً التفتازانً مسعود بن عمر بن عبد هللا سعد الدٌن التفتازانً الهروي (ـ ه793-722)الدٌن  التفتازانً ، سعد

 اشتهرت تصانٌفه باالتفاق ،على اإلطبلق ، والمشار إلٌه   وهو األستاذ ،كان من محاسن الزمان ، لم تر العٌون مثله فً األعبلم واألعٌان بخراسان ولد فٌها ،
 " ..بالطول والعرض  فً األرض وأتت
 ( ..!  ٌعد التفتازانى أحد العلماء المشهورٌن بمذهب أهل السنة ، وكتبه تعتبر مرجعا لكثٌر من علماء المذهب ، فبل ٌدعى أحد أنه رافضً :المالحظة الثانٌة 

 

"  عدالة الصحابة "صحاب نظرٌة  الذٌن ذكرناهم من أعلى كل هإالء  - م 1854 فًتوفى – العالمة شهاب الدٌن اآللوسى  ٌرد- 3
  :ٌلً من سورة دمحم ما 30 ذٌل اآلٌة فً ( 117 ص 14ج  ) المعانً تفسٌره روح فً فٌمول ، م فلكهفًوالدائرٌن 

ما كنا نعرؾ المنافمٌن على عهد :  مسعود ابنعن : " خرج ابن مردوٌة أوذكروا من عبلمات النفاق بؽض علً كرم هللا وجهه ، فمد " 
 عند أي ) وعنديوأخرج هو ابن عساكر عن أبى سعٌد الخدرى ما ٌإٌده هذا المعنى ، " .. رسول هللا إال ببؽضهم على بن أبى طالب  

 ٌزٌد فًماذا تمول ، ...  شعري هللا تعالى عنه من ألوى عبلمات النفاق ، فإن آمنت بذلن فٌالٌت رضًأن بؽضه  (العبلمة اآللوسى 
 هللا رضً مرٌة من أنه علٌه اللعنة كان ٌبؽضه فً ن، وال أظن! ؟أم كان ٌبؽضه ، ، أكان ٌحب علٌا كرم هللا تعالى وجهه ! ؟الطرٌد 

تعالى عنه أشد البؽض ، وكان ٌبؽض ولدٌه الحسن والحسٌن على جدهما وأبوٌهما الصبلة والسبلم ، كما تدل على ذلن اآلثار المتواترة 
 " ..معنى ، وحٌنئذ ال مجال لن من المول بؤن اللعٌن كان منافما 

 
 م فً العراق ، كان عالما معروفا ومفسرا وشاعرا ، تملد اإلفتاء فً مدٌنته ، له مإلفات عدٌدة أشهرها روح 1803ولد العبلمة اآللوسى فً عام : مبلحظة  )

 .. ( م 1854المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع المثانى ، توفى فً عام 
 

 : لال اإلمام المازرى ما ٌلً -4
ً  لسنا نعنً بمولنا الصحابة عدول كل من رآه النبً"   أو زاره لماماً ، أو اجتمع به لؽرض  وانصرؾ  عن كثب  ، وإنما نعنً به ٌوما

 " .. المفلحون الذٌن الزموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ، أولئن  هم
 
 هـ فٍ صقلُة ، عاش َتُما وفقُزا ، 453 ، ولد فٍ عبد هللا دمحم به علٍ به عمز به دمحم التمُمٍ الماسرٌ أبى اإلمام المازرى هو :المالحظة األولى : مالحظتان )

 .. هـ ، ومه أشهز تالمُذه القاضٍ عُاض 536كان عالما فقُها وتحدث عه علمه ابه خلكان فٍ وفُات األعُان ، تىفً الماسري فٍ عام 
( .. 19 لول اإلمام المازرى ذكره ابن حجر العسمبلنً فً اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ص :المالحظة الثانٌة 

 
: فً عدالة الصحابة ما ٌلً  ( 90 ص 6ج  )فً اإلحكام فً أصول األحكام -  هـ 456 توفى فً هـ –لال ابن حزم األندلسً - 5
 ، فكٌؾ ٌسوغ لمسلم ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌمول إنه صلى هللا فتٌاهم وإذا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخبر أن أصحابه لد ٌخطئون فً" 

، وكٌؾ ٌوجب إتباع من  ألوال لد نهاهم عن المول بها ؟ وكٌؾ ٌؤمر بااللتداء بهم فً علٌه وسلم ٌؤمر بإتباعهم فٌما لد خطؤهم فٌه
، وإٌجاب إتباع  ، وفً هذا هدم الدٌانة الصفتٌن به ، ال بد من إلحاق إحدى إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال فاسك أو جاهل ؟ وال ٌنسب مثل هذا ٌخطئ
وسلم ومن كذب علٌه ولج  ، وهذا خارج عن المعمول وكذب على النبً صلى هللا علٌه وتحلٌله فً ولت واحد ، وتحرٌم الشًء الباطل

ٌلزمهم على هذا أن التابعٌن  ، فإنه إن الصحابة رضً هللا عنهم شهدوا الوحً فهم أعلم به:  وأما لولهم. نعوذ باهلل من ذلن ،فً النار
دٌن النصارى   وهذه صفة ،، وهكذا لرنا فمرنا، حتى ٌبلػ األمر إلٌنا فٌجب تملٌدنا التابعٌن ، فٌجب تملٌد شهدوا الصحابة فهم أعلم بهم

 " .. ، ولٌست صفة دٌننا والحمد هلل رب العالمٌن فً إتباعهم أسالفتهم
 
 التارٌخ اإلسبلمً تؤلٌفا بعد فً ترتٌبا والثانًٌعد أكبر علماء األندلس  ، بن حزم األندلسً المعروؾ البن حزم األندلسًسعٌد  بن أحمد بن  علىهو: مبلحظة  )

 .. ( هـ 384الطبري ، ولد فً عام 

 
: فً شؤن عدالة الصحابة ما ٌلً  ( 26ص  ) الٌمنى فً االستبصار فً نمد األخبار ٌمول العالمة عبد الرحمن المعلمى- 6
، وال  ، ولم ٌحضر من المنافمٌن أحد بٌعة العمبة للٌل ، لد كان من األوس والخزرج منافمون لكنهم وأما األنصار فالثناء علٌهم عام" 

كان هنان أحد منهم فلم ٌباٌع  ، ولد لٌل إنه ، والظاهر أنه لم ٌباٌع تحت الشجرة أحد منهم كبٌرهم اعتزل بهم شهد بدرا وال أحدا فإن
 لو*  ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم ولٌل العدوا مع الماعدٌن ":  ؼزوة تبون  ولول هللا عز وجل فً ذكر تخلفهم عن ،ولد سمً

  ٌمتضً أنه لم ٌشهد تبون،" سماعون لهم وهللا علٌم بالظالمٌن  خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خبللكم ٌبؽونن الفتنة وفٌكم
 " .....وسلم مرجعه من تبون وأرادوا تردٌته من العمبة ، ولكن روي أن اثنً عشر منهم اعترضوا النبً صلى هللا علٌه وآله أحد منهم

 ..



 
 هـ فً بٌت من العلم ، وحفظ المرآن فً طفولته ، وعمل أمٌنا لمكتبة الحرم المكً ، توفى داخل الحرم المكً 1895ولد العبلمة المعلمى فً عام : مبلحظة  )

 .. ( هـ  1966فً عام 

 
: فً شؤن نظرٌة عدالة الصحابة المزعومة ما ٌلً  ( 102ص  ) فً تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ٌمول العالمة دمحم أبو زهرة

ًّ لٌس بحّجة"   والصحابة  ، ولٌس لنا إالّ رسول واحد، إالّ نبٌّنا محّمداً األمة، فإّن هللا سبحانه لم ٌبعث إلى هذه  والحّك أّن لول الصحاب
 ، فمن لال بؤنّه تموم الحّجة فً دٌن هللا لؽٌرهما فمد لال فً دٌن هللا ما ال  شرعه فً الكتاب والسنّةبإتباعمن بعده مكلّفون على السواء 

 " .. ، وأثبت شرعاً ما لم ٌؤمر هللا به ٌثبت
 
م ، عمل أستاذا لمسم الشرٌعة بكلٌة الحموق وعضوا بمجمع البحوث 1898ولد العبلمة أبو زهرة فً مدٌنة المحلة الكبرى بمحافظة الؽربٌة فً عام :مبلحظة  )

 .. ( م 1974اإلسبلمٌة ، توفى فً عام 

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

 
رائؾ دمحم الوٌشى  

أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 
elwisheer@yahoo.com 

: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
www.thowarmisr.com 
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