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 اإلجابةحسن 

 شجر بني الصحابةا عم اإلمساكيف عقيدة 
 

 )دراسة نقدية للقاعدة وفق النصوص الشرعية وتطبيقات السلف الصاحل(

 

 تأليف

 حسن بن فرحان املالكي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقدمة

إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على  إن احلمد هلل حنمده ونستغفره ونتوب    

 النيب األكرم وعلى آله األطهار وصحبه األخيار نسأل اهلل أن جيعلنا يف معيتهم يف جنات النعيم،   أما بعد ..

االختالف واحلروب،  فإننا كثريًا ما نقرأ ونسمع بوجوب اإلمساك عما شجر بني الصحابة، رضوان اهلل عليهم، من    

ويرى البعض أنه جيب ترك الكالم فيما حدث بينهم مـطلقا، فال نصوب أحدا وال خنطئه،  فـ )تلك أمة قد خلت هلا 

)صلى اهلل ، ويرددون احلديث الضعيف املنسوب إىل النيب 1ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون(

 .2كوا()إذا ذكـر أصحابي فأمس عليه وسلم(

فجعل هؤالء هذا احلكم حكمًا عامًا، وعقيدة ثابتة، فإذا سئل أحدهم عن بعض أحاديث أو أحداث الفتنة؛ أجابك 

مبا سبق، فهو يرى أن السكوت هو التطبيق الصحيح جلميع هذه األدلة العامة اليت سبقت، وقد يظن أن الفتنة الكربى 

فما بقي لنا إال أن نصمت  ! ال كمكن أن نعرف احلقيقة فيهامثاًل جمموعة من الطالسم واألحداث الغامضة اليت

متجاهلني فرتة مهمة من تارخينا اإلسالمي، حنن أحوج ما نكون إىل دراستها واالستفادة منها وهي أحوج ما تكون إىل 

 الوضوح والدراسة الصرحية البعيدة عن اهلوى واملستلهمة للعرب.

ا شجر بني الصحابة( والسكوت يكون مطلقا، وهذا الرأي سيتبني أنه جمانب والبعض يرى بل جيزم بأن )اإلمساك عم 

مل يـمسك  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(أن رسول اهلل  -إن شاء اهلل  -للحق وسيتبني للقارئ أيضًا من خالل هذا الكتاب 

بأخبار وأمر بأوامر يف فقد أخرب  !عما شجر بني أصحابه حـسب هذا املفهــوم )العامي املطلق( لإلمساك وللصحبة
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صلب املوضوع، وال جيوز جتاهلها، ألهنا صادرة من نيب الرسالة وأحد مصادر التشريع ولو كان الصواب يف التزام 

إمساكًا مطلقًا لكن كثريًا من الناس يفهمون املسألة فهمًا  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اإلمساك املطلق ألمسك رسول اهلل 

 النصوص الصرحية اليت سيأتي بياهنا. قاصرًا متعارضًا مع 

وحنن هنا ال ننادي بالكالم فيما شجر بني الصحابة بال علم وال عدل كما ال ننادي برتك دراسة التاريخ اإلسالمي 

واإلعراض عن حتكيم النصوص الشرعية وإمنا ندعو لدراسة هذا التاريخ ومعرفة احلقائق فيه ثم إن وجدت جوانب 

باحث من يقول الباطل فيها فهنا يشرع له اإلمساك سواًء كان حبثه فيما شجر بني الصحابة أو فيها غموض وخيشى ال

ما شجر بني غريهم؛ ألن القول بال علم مذموم مطلقًا والظلم مذموم مطلقًا سواًء كان يف حق صحابي أو غري 

 صحابي مع خصوصية الصحابي يف معرفة ما له من الفضل والسابقة فقط.

 العجيبة احملدثة لإلمساك املطلق هذه ال يعممها إال الذين مل جيمعوا األدلة مجعًا وافيًا. وهذه الدعوى

أهنم يريدون منها الدفاع عن بعض الصحابة  -يف تعميم الفهم السابق-والغريب أن هؤالء األخوة الفضالء يعتذرون  

ن يف حق صحابة أفضل ويلصقون هبم بعض ، بينما ال ينسون هذا اإلمساك عندما يتكلمو!الذين يرون أهنم مظلومون

ما وردت يف روايات الضعفاء واجملروحني، ، ولذلك جتد هؤالء األخوة إن جاءت أخبار بعض الطلقاء كالوليد بن 

، بينما يذمون الصحابة الذين ثاروا على عثمان بن عفان !عقبة ومعاوية بن أبي سفيان وغريهم رفعوا راية اإلمساك

عبد الرمحن بن عديس البلوي الصحابي الرضواني عمرو بن احلمق والصحابي املهاجر ك، وهم أفضل من هؤالء

) بل شارك  فهذه ازدواجية يرتضيها منصف !فلم نرهم كمسكون هنا !وأمثاهلم رضي اهلل عنهم يتهموهنم بالسبئية

خلارجني على عثمان بأهنم أتباع كثري من املهاجرين واألنصار يف الثورة على عثمان وهؤالء املنادون باإلمساك يصفون ا

 .عبد اهلل بن سبأ، وهذا غاية يف ذم هؤالء الصحابة(!

وليت أمثال هؤالء األخوة حياولون مجع املادة وعدم ضرب األدلة ببعضها بل يقدم الصحيح على الضعيف والصريح 

مساك ووقته ورروفه سيؤدي إىل لطبيعة هذا اإل -على األقل ن فهمعلى وغري ذلك؛ ألن املناداة املطلقة باإلمساك دو

 أو تركها و تعطيل األحكام الشرعية. )صلى اهلل عليه وآله وسلم(خمالفة أحاديث رسول اهلل 

إذن فالواجب أن يكون منهجنا واضحًا، فال إفراط وال تفريط، وال مبالغة يف ذم أو تربئة وفق العدل واحلق، ثم من  

ة الشرعية، إكمانا على مراد الشارع، ال خيالطه َردٌّ وال ِخَيرة وال تأويل يصرفها الواجبات على املسلم اإلكمان بكل األدل
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عن معانيها الصحيحة، فكانت فكرة تأليـف هـذا الكتاب نابعة مما صاحب هذه الفكرة )فكرة اإلمساك( من غموض 

 وتعميمات وانتقاءات يف التطبيق بل وخمالفات شرعية والقول بأباطيل ختالف الصواب.

 قد قسمنا الكتاب إىل أربعة مباحث :و

 !نظرة عامة أللفاظ القاعدة :املبحث األول

يف األدلة اليت يستدل هبا القائلون باإلمساك املطلق عما شجر بني الصحابة مع بيان معانيها والرد على  املبحث الثاني:

 ما يفهم منها من أفهام خاطئة أو مرجوحة، والرد على أقواهلم.

 األدلة اليت يستدل هبا الفريق اآلخر الذين يرون الكالم باعتدال وفق النصوص والروايات الصحيحة. :املبحث الثالث

 اإلمساك الذي جيب، ومتى جيب، و)تقييده( وحتديد ضوابطه وحدوده. املبحث الرابع:

 : اإلمساك بني املصلحة واملفسدة.املبحث اخلامس

 .3فسنا وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وبه املستعانأصبنا فمن توفيق اهلل وإن أخطأنا فمن أنفإن  

                                

 املؤلف                 

 هجرية 6161/  61/ 61الرياض،                      

 

 

 

 

 

                                                           

فيما بعد، ويل اآلن أفكار قد ختتلف مع بعض األفكار يف هذا هـ واستكملته  1411تنبيه: هذا حبث قديم، حبثته عام  3

الكتاب، إذ أنين كنت يومئذ أقرب للتقليد، فالكتاب يصلح للمبتدئني يف التحول من الغلو السلفي إىل االعتدال، لذلك سأبقيه 

 للفائدة العامة. ، وأنشرهتقريبًا بلغته تلك وبأفكاره
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 ملبحث األول: تعريف خمتصر أللفاظ القاعدة:ا

ال ينتبه هلا القائلون هبذه القاعدة  الصحابة( -شجر –إمساك ) )اإلمساك عما شجر بني الصحابة( فيه ثالثة ألفاظ

وعلى هذا فال يلتزمون بالقاعدة حتى وإن نادوا هبا نظريًا، فإنين مل أجد قائاًل باإلمساك أو داعيًا إليه إال خالف ذلك 

 بأن يتكلم فيما حصل بني الصحابة من نزاع سواًء كان كالمه حبق أو بباطل.

مساك يعين ترك الكالم يف املوضوع مطلقًا فكل خالف أو نزاع أو تشاجر أو حرب وقع بني صحابي أعود فأقول: اإل

أن تتكلم يف هذا النزاع حبرف  -حسب هذه القاعدة–وصحابي أو بني فئتني من الصحابة أو فيهما صحابة فال جيوز 

 ا مع هذا الطرف دون ذلك.واحد، فال تقول هذا أصاب وال هذا أخطأ حتى لو رهرت لك األدلة الشرعية أهن

 هنا يعين عندهم اإلمساك املطلق وهذا يتعارض مع أدلة شرعية وتطبيقات صحابية وتابعية كما سيأتي.فاإلمساك 

وعلى هذا جيب حسب هذه القاعدة احملدثة إن  4وهو )شجر( فالشجور والتشاجر هو مطلق النزاع أما اللفظ الثاني 

تنازعهم باللسان أو السنان أن متسك عن ذلك النزاع وال تعرف احملق من املبطل  تنازع الصحابة يف شيء سواًء كان

 وهذا خيالف التطبيقات الصحابية والتابعية اليت تصوب من تراه حمقًا وختطئ من تراه خمطئًا أو مبطاًل.

ؤمنني به ولو ساعة من هنار من امل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(والصحابة عندهم كل من لقي النيب  اللفظ الثالث: الصحابة،

بغض النظر عن حسن إسالمه من عدمه، وبغض النظر هل أحسن السرية أم أساءها، اجتنب احملرمات أم 

ارتكبها.. وهذا التعريف الذي ذكروه كان تعريفًا معتمدًا على اللغة ال على الشرع كما أوضحنا ذلك يف كتاب 

( مع أن العلماء املتقدمني بل الصحابة أنفسهم كانوا يص الشرعي)الصحبة والصحابة بني اإلطالق اللغوي والتخص

 يفرقون بني الصحبة اخلاصة الشرعية والصحبة العامة.
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 املبحث الثاني: أدلة القائلني باإلمساك يف ميزان النقد:

 

 تدور أقوال امللتزمني أو الداعني لإلمساك عما شجر بني الصحابة على أربعة أدلة:

 

 ول: الدليل األ

 قول اهلل تعاىل: )تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعمـلون(. 

فهم يقولون: إن ما شجر بني الصحابة من حروب وفنت واختالفات جيب السكوت عنه واالشتغال بالنفس حسب 

 .-وسيأتي الكالم على معنى اآلية–توجيه اآلية الكركمة 

 

  الدليل الثاني 

 حديث ) إذا ذكر أصحابي فامسكوا(. 

فهؤالء يرون صحة احلديث ويرون االلتزام بظاهره الدال على وجوب السكوت املطلق عند ذكر الصحابة، وسيأتي 

 الكالم على تضعيف احلديث رواية ودراية.

                    

 الدليل الثالث  

 .!اء طهر اهلل منها أيدينا فال نلوث هبا ألسنتنا(ما نسب إىل بعض السلف من قـول بعـض العلمـاء )تلك دم

ويرون أن هذا القول صحيح وال يتعارض مع األحاديث النبوية، وسيأتي بيان أن هذا القول فيه تسوية بني الظامل 

 واملظلوم.

  

  الدليل الرابع 
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ويوردون قاعدة  !ريعةزعم بعضهم بأن الكالم فيما شجر بني الصحابة تشبه بأهل األهواء! وقدح يف محلة الش 

 .!وحيتجون هبذه القاعدة يف هذا املوطن : )الصحابة كلهم عدول(أخرى ضعيفة غري صحيحة على إطالقها وهي

هذا جممل ما وقفت عليه من أدلة القائلني باإلمساك املطلق وهذه األدلة كلها نابعة من سوء فهم هلذه األدلة   

م أال يدَّعوا حرمة شيء أو إباحته إال بعد مجع األدلة والنظر فيها فال جيوز والقواعد وكان من املفرتض على طلبة العل

إغفال األدلة األخرى اليت يراها الطرف اآلخر مبيحة بل موجبة للكالم فيما شجر بني الصحابة، كما ال جيوز أن نفسر 

يات يف مقام اجلمع من أجل فهم القرآن الكريم حسب رؤيتنا القاصرة أو نضرب اآليات بعضها ببعض إال إذا أوردنا اآل

 معانيها اليت قد تبدو ألول نظرة متعارضة.

وكذلك ال جيوز لنا أن حنتج باألحاديث النبوية قبل دراسة األسانيد واملتون والنظر لألحاديث األخرى الصحيحة 

 املخالفة ملا فهمناه من األحاديث اليت نراها حجة ملا نذهب إليه وننادي به.

على اآليات الكركمة واألحاديث النبوية ينطبق من باب أوىل على القواعد اليت وضعها بعض العلماء والذي ينطبق 

 وتداولتها الكتب فالقواعد ليست أشرف من اآليات الكركمة اليت نطالب بفهمها قبل االستدالل هبا.

ب أن حياكم إىل منهج يضبطه حتى كما ال جيوز إلزام اآلخرين باعتقاد ما فهمناه منها، فكل له فهم لكن هذا الفهم جي

 ال تصبح األدلة عرضة لسوء األفهام أو هوى األنفس.

أما اآلن فسنحاول باختصار اإلجابة على األدلة اليت يراها ويستدل هبا القائلون باإلمساك املطلق لنرى هل كان فهمهم 

 هلا صحيحًا أم أن األمر حباجة إىل وقفة ودراسة وإعادة نظر.    

 



 

8 
www.al-maliky.com 

 

 ستدالالت القائلني باإلمساكنقد ا

 

 الدليل األول والكالم عليه:

 نقض استدالهلم باآلية 

 أما قول اهلل تعاىل: )تلك أمة قد خـلت لـها ما كـسبت ولكم ما كسبتم وال تسـألون عما كانوا يعملون(.  

اخلالية ال ينبغي السؤال عن فإن البعض يستدل هبذه اآلية على راهرها بأن األمم وهنا ننقد االستدالل وليس الدليل، 

أخبارهم وقصصهم؛ ألن هلم ما كسبوا ولنا ما كسبنا، وهذا االستدالل خاطئ وال يفيده معنى اآلية من قريب وال 

، بداية من آدم عليه السالم إىل نوح !من بعيد، وأكرب رد على هذا الظن هو ورود أخبار األمم السابقة يف القرآن نفسه

قومه، وكذلك أيوب وداود وسليمان واألسباط ويوسف وموسى وعيسى عليهم السالم، وغريهم وقومه إىل إبراهيم و

ممن قصَّ اهلل علينا قصصهم يف القرآن الكريم، فيجب على من كان يرى الرأي السابق أن يراجع فهمه ألن تفسري القرآن 

 الكريم هبذه العجلة يف االستدالل وبال منهج وال مجع بني اآليات حمرم.

ذن فقصص األولني ال تكاد ختلو منها سورة فكيف يصح استدالل البعض هبذه اآلية على ترك البحث يف أخبار إ 

  !املاضني ودراستها واالستفادة منها؟

 

 !اآلية؟ معنىإذن ما 

ية ال ما يؤكد بوضوح أن اآل  -سواًء من أقوال املفسرين أو من احلجج األخرى اليت مل يقولوها –سيتبني فيما سنورده  

تدل على شيء مما ذهبوا إليه، وأنه ال جيوز الكالم يف التفسري جبهل، بل الكالم باجلهل حمرم ومذموم على اإلطالق، 

فكيف إذا كان يف تفسري كالم رب العاملني؟! ألن هذا جير التقول على اهلل عز وجل بغري علم، وهذا من العظائم 

واجتهاد؛ ألن االجتهاد أيضًا مشروط بشروط مل يستوفها املستدلون حتى وإن قال البعض إن تفسريه كان حبسن نية 

 هبذه اآلية حبيث ال يتناقض استدالهلم مع القرآن الكريم.
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فمن زعم داللة آيات القرآن على مذهبه قبل أن يبحث يف تفسري تلك اآليات فهذا كان يسميه السلف )إحلادًا يف   

فقد كانت كل فرقة يف نظرنا حتاول أن تستدل لكل ضاللة من  !الضالة آيات اهلل( وهذا العمل كنا نذم به الفرق

فتتعسف يف التأويل أو جتمد على الظواهر أو تتعلق مبا يتبادر إىل األذهان، أما  !ضالالهتا بآية من القران الكريم

لم( من أحاديثه ويتحرون الصاحلون العاقلون فيحاولون أن يعرفوا مراد اهلل من اآليات ومراد النيب )صلى اهلل عليه وس

 يف هذا كله رضا اهلل ورسوله.

 

 وهذه مناذج من أقوال املفسرين يف تفسري اآلية:

هـ( : ) القول يف قوله تعاىل "تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون  063قال اإلمام الطربي ) 

ت" : إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم، يقول عما كانوا يعملون" يعين تعاىل ذكره بقوله "تلك أمة قد خل

لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى، دعوا ذكر إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واملسلمني من أوالدهم 

اجلماعة بغري ماهم أهله وال تنحلوهم كفر اليهودية والنصرانية فتضيفوهنا إليهم فاهنم أمة ويعين باألمة يف هذا املوضع 

والقرن من الناس، "قد خلت" مضت لسبيلها وإمنا قيل للذي قد مات فذهب قد خال لتخليه من الدنيا وانفراده مبا 

 كان من اأُلنس بأهله وقربائه يف دنياه...(.

إىل أن قال )... ذكره لليهود والنصارى أن ملن حنلتموهم بضاللكم وكفركم الذي أنتم عليه من أنبيائي ورسلي ما  

كسبت واهلاء واأللف يف قوله "هلا" عائدة إن شئت على "تلك" وان شئت على "األمة" ويعين بقوله " هلا ما كسبت 

" أي ما عملت من خري ولكم يا معشر اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملتم، وال تؤاخذون أنتم أيها الناحلون ما 

سحاق ويعقوب وولدهم يعملون، فيكسبون من خري وشر، حنلتوهم من امللل، فتسئلوا عما كان إبراهيم وإمساعيل وإ

ألن لكل نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، فدعوا انتحاهلم وانتحال مللهم فان الدعاوى غري مغنيتكم عند اهلل، 

 .5وإمنا يغين عنكم عنده ما سلف لكم من صاحل أعمالكم، إن كنتم عملتموها وقدمتموها ...(
 

                                                           

 . (44-1/439سري الطربي ) تف 5
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يف تفسريه: )وقوله تعاىل "تلك أمة قد خلت" أي مضت ، "هلا ما كسبت ولكم ما  هـ( 114وقال ابن كثري )

كسبتم" أي أن السلف املاضني من آبائكم من األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إليهم إذا مل تفعلوا خريا يعود نفعه 

 عليكم فإن هلم أعماهلم ولكم أعمالكـم، "وال تـسألون عـما كانـوا يعملون".

"تلك أمة قد خلت" يعين إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وهلذا جاء  قال أبو العالية والربيع وقتادة:و

 . 6يف األثر ) من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه (

وقال: ثم قال تعاىل "تلك أمة قد خلت" أي قد مضت ،"هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم" أي هلم أعماهلم ولكم 

وال تسألون عما كانوا يعملون" وليس يغين عنكم انتسابكم إليهم من غري متابعة منكم هلم وال تغرتوا مبجرد أعمالكم "

النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم ألوامر اهلل واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنيب واحد 

خامت املرسلني رسول رب العاملني إىل مجيع اإلنس واجلن من املكلفني فقد كفر بسائر الرسل، وال سيما بسيد األنبياء و

 . انتهى.7صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى سائر أنبياء اهلل أمجعني(

ومل جند تفسريًا معتربًا من التفاسري املشهورة، خيالف هذه التقريرات اليت ساقها الطربي، ثم ابن كثري، ومل جند تفسريًا 

 ل هبذه اآلية على وجوب اإلمساك املطلق.من التفاسري يستد
 

 : اخلالصة

خالصة التفسري هلذه اآلية اليت يستدلون هبا على اإلمساك املطلق أهنا ال حتمل داللة صرحية على ما يظنون  

 ويزعمون، والدليل على عدم داللتها على ما ذهبوا إليه من وجوه كثرية أمهها ثالثة:

ت يف اليهود منكرة عليهم ادعاءهم أن إبراهيم كان يهوديًا فكانوا يفتخرون بأن إبراهيم : أن هذه اآلية نزلالوجه األول

وموسى وغريهم من األنبياء عليهم السالم كانوا يهودًا وينسبهم هذا العمل الصاحل مثلما حنن اليوم نفتخر بأن منا من 

                                                           

 ( 1/164تفسري ابن كثري )  6

 (  1/166تفسري ابن كثري )  7
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فنحن نعمل عمل  !عن أعماهلم ال عن أعمالنافتح املشرق واملغرب، فنتغنى بالتفاخر بالسلف الصاحل وكـننا مسؤولون 

 !اليهود نفسه الذين وخبهم اهلل عز وجل على تفاخرهم بأنبيائهم ونسياهنم صاحل األعمال

 إذن فاآلية هلا سبب خاص حيدد اإلطالق الظاهر من اآلية.

باآليات والسور عن األمم  : أننا مأمورون بالتفكر والتحدث عن األمم السابقة ألن القرآن الكريم مليءالوجه الثاني

السابقة، وأن هذه األحداث اليت حدثت يف عهد الصحابة كفتنة عثمان وما جرى بعدها جاءت فيها أحاديث 

حديث عمار وال حديث اخلوارج وال حديث احلوأب وال  -مع سوء فهمنا هلا-صرحية فال جيوز أن نضرب هبذه اآلية 

 حة يف شأن ما جرى بني الصحابة رضوان اهلل عليهم. وغريها من األحاديث الصحي !8حديث الزبري

وهذا خيالف القرآن الكريم  !: وقد يقول البعض إمنا نتكلم عن حماسن املاضني ونرتك الكالم يف أخطائهمالوجه الثالث

غريهم  والسنة النبوية الصحيحة، فالقرآن الكريم فيه ذكر ألخطاء وقع فيها بعض الصاحلني من األمم السابقة فضاًل عن

بل يف القرآن الكريم أخطاء بعض األنبياء ذكرها القرآن الكريم للعربة والعظة كأكل آدم من الشجرة اليت هناه اهلل عن 

األكل ومنها قصة غضب يونس عليه السالم من قومه وخروجه من بينهم قبل أن يأمره اهلل بذلك ثم رميه يف البحر 

 بسبب خطئه هذا وحنو هذا.

)صلى الكريم ببيان خطأ بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم سواًء تلك األخطاء اجلماعية كرتكهم النيب  كما نزل القران

خيطب قائمًا وخروجهم ألجل التجارة وما حصل من كثري منهم يوم أحد عند خمالفتهم ألوامر النيب  اهلل عليه وآله وسلم(

القرآن الكريم بتخطئته الصحابة يوم حنني وتفاخرهم بالبقاء على جبل الرماة، كما نزل  –صلى اهلل عليه وسلم  -

بكثرهتم، كما نـزل القرآن الكريم بتخطئة أفراد من الصحابة كما حصل حلاطب بن أبي بلتعة، ونزل القرآن الكريم 

 باحلكم بالفسق على الوليد بن عقبة وهو صحابي

فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا جبهالة  كما يف قوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم -حسب تعريفهم–

فتصبحوا على ما فعلتم نادمني(، وحنو ذلك من القصص، فهل نرتك هذه العرب والدروس واألحداث املذكورة يف القرآن 

الكريم بال استفادة وال حبث وال دراسة من أجل تفسري خاطئ لقوله تعاىل: "تلك أمة قد خلت" ؟! هل االستفادة 

                                                           

 سيأتي نص هذه األحاديث بعد قليل. 8
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هلل بعربه ودروسه وفوائده يقتصر على القرن األول فقط؟! أم أن الواجب علينا أن نستفيد من كل ما ذكره من كتاب ا

القرآن الكريم سواًء ما ذكره عن أحداث أو أشخاص أو أخطاء أو حماسن ...اخل ال ريب عند املسلم العاقل أن 

 هذا األخري هو احلق والصواب.

ها لالستدالل اخلاطئ هبذه اآلية واضح يف أدلة كثرية جدا منها حديث عمار أما السنة النبوية الصحيحة فمخالفت

وهي  11وهو على شرط الصحيح وأحاديث اخلوارج 10وهو يف الصحيحني وحديث احلوأب 9)تقتله الفئة الباغية(

 فضال عن -سيأتي الكالم عنها مفصاًل  -بالعشرات يف الصحيحني وغريها كثري من األحاديث الصحيحة اليت 

 الروايات الصحيحة املنثورة يف دواوين اإلسالم اليت ختالف االستدالل اخلاطئ هبذه اآلية.

                                                           

نص احلديث يف البخاري : ) ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار ( ويف لفظ آخر أيضًا : )  9

النار ( حديث صحيح متواتر ومتفق عليه وهذا لفظ البخاري واحلديث راهر الداللة بأنه كالم  يدعوهم إىل اهلل ويدعونه إىل

 فيما شجر بني الصحابة وأنه خيالف ما يذهب إليه بعضهم من وجوب اإلمساك املطلق الذي ال يدل عليه دليل صحيح.

كن تنبح عليها كالب احلوأب( فنبحت تلك هو قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ألم املؤمنني عائشة : ) ليت شعري أيت 10

أثناء خروجها إىل البصرة يف بداية خالفة علي بن أبي طالب انظر تفسري   -رضي اهلل عنها  -الكالب على أم املؤمنني 

 . 83احلديث والكالم عليه يف كتابنا )بيعة علي( ص

حني فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق(  من تلك األحاديث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم : )مترق مارقة على 11

وهذا يف صحيح مسلم وفيه حكم واضح من النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن عليًا على احلق ألنه هو الذي قاتل اخلوارج يوم 

(   8/53ي )النهروان ووجد فيهم العالمة اليت ذكرها النيب صلى اهلل عليه وسلم. راجع تلك األحاديث يف صحيح البخار

(. 8/53( وقد قال أبو سعيد اخلدري: ) أشهد أن عليًا قتلهم وأنا معه ( صحيح البخاري ) 2/145وصحيح مسلم )

وأنتم رأيتم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل كمسك ذلك اإلمساك املطلق، وقد يقول البعض لكن هذا خاص باخلوارج وليس مبا 

ج صحابة حسب تعريفهم للصحبة تناول أيضًا ما شجر بني الصحابة ببيانه أن عليـًا شجر بني الصحابة؟! نقول: يف اخلوار

)قاتل اخلوارج( على احلق وأنه أوىل الطائفتني باحلق يعين أن الطائفة األخرى املخطئة هي طائفة معاوية وهو صحابي حسب 

رب مبا سيكون فكان كما قال صلى اهلل عليه تعريفهم. وهذه من دالئل نبوة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ألنه أخ

 وسلم. 
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 إشكال وإلزام:

ثم الذين يستدلون باآلية الكركمة السابقة على وجوب اإلمساك عما شجر بني الصحابة يقعون يف أحد إشكالني ال خمرج 

 من أن يقعوا يف واحد منهما:

اإلمساك املطلق فهذا خيالف القرآن الكريم والسنة النبوية وال يستطيعون التمسك هبذا إن كانوا يقصدون  األول:

 التفسري إال مبخالفة النصوص القطعية من الكتاب والسنة.

: وإن كانوا يرون يف اآلية داللة على اإلمساك يف وقت دون وقت ويف جمتمع دون جمتمع وأالَّ يكون الكالم إال بعلم الثاني

ل وعدٍل مناٍف للظلم وجترد مناٍف للهوى فهذا متفق عليه، ولكن ال خصوص ملا شجر بني الصحابة هنا مناٍف للجه

وإمنا يعم هذا كثريًا من احلقائق اليت قد ال يعقلها العوام، واآلثار يف هذا املعنى كثرية منها قول علي رضي اهلل عنه: 

عنه: )ما حدثت قوما حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان  وقول ابن مسعود رضي اهلل 12….()حدثوا الناس مبا يعرفون 

 .13لبعضهم فتنة(

إذن فكالم علي وابن مسعود وما يف معنامها عام ليس خاصًا باألحكام أو املعجزات بل هو على راهره يف العقيدة  

على اإلمساك عما اخل هذا ما توصلنا إليه يف إبطال استدالل بعضهم باآلية الكركمة …واألحكام والسرية والفتوح 

شجر بني الصحابة وال عن قصص األمم السابقة وإمنا يستدل هبذه اآلية على من يتفاخر بالسلف الصاحل وال يعمل 

 عملهم.

 الدليل الثاني والكالم عليه :

 نقض استدالهلم باحلديث

                                                           

 ( . 121َو 49/باب 3البخاري ) كتاب  رواه 12

 رواه مسلم يف مقدمة صحيحه من حديث ابن مسعود.  13
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و احلديث املنسوب إىل الرسول أما الدليل الثاني املشهور الذي يستدل به القائلون باإلمساك عما شجر بني الصحابة فه 

الذي نصه: )إذا ذكر أصـحابي فامسكوا وإذا ذكـر القدر فامسكوا وإذا ذكـرت النـجوم  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

 !فامسكوا(

 فهذا احلديث مروي عن ثالثة من الصحابة ال يصح عن واحد منهم وهم ثوبان وابن مسعود وابن عمر.

 

 الكالم على أسانيد احلديث:

 ( عن أمحد بن حممد بن حييى بن محزة عن  إسحاق 1/61أما ثوبان: فقد روى الطرباني يف املعجم الكبري )

 بن إبراهيم عن يزيد بن ربيعة عن أبي األشعث الصنعاني عن ثوبان فذكر احلديث.

 نكروا وهذا اإلسناد ضعيف جدًا إن مل يكن موضوعًا فيزيد بن ربيعة الراوي عن أبي األشعث مرتوك وقد أ

ثم هو رحيب دمشقي وهؤالء نواصب خاصة يف القرون الثالثة  14أحاديثه عن أبي األشعث خاصة وهذه منها

 األوىل. 

 ( والطرباني يف الكبري 1/631وأما حديث ابن مسعود: فقد روي بإسنادين األول رواه أبو نعيم يف احللية ،)

ان عن مسهر بن عبد امللك عن األعمش عن (، كالمها من طريق احلسن بن علي عن سعيد بن سليم63/110)

 أبي وائل عن ابن مسعود. 

( كالمها من طريق النضر أبي 6/611( والاللكائي يف السنة )1/12واإلسناد الثاني رواه ابن عدي يف الكامل )

 قحذم عن أبي قالبة عن ابن مسعود.

ي وهو ضعيف احلديث على األرجح فقد قال وكال الطريقني ضعيفان؛ فاألول يف إسناده مسهر بن عبد امللك اهلمدان

فيه البخاري )فيه بعض النظر( وقال أبو داود )أصحابنا ال حيمدونه( وقال النسائي: )ليس بالقوي(، وقد قواه بعضهم 

فوثقه احلسن بن محاد الوراق وكان احلسن بن علي اخلالل )حيسن الثناء عليه( وذكره ابن حبان يف الثقات وروى له 

  خصائص علي ويف مسنده.النسائي يف

                                                           

 (.1/44انظر السلسلة الصحيحة ) 14
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وقد ضعف أبو نعيم هذا الطريق بقوله )غريب من حديث األعمش تفرد به عنه مسهر( وكان كمكن قبول روايته يف 

الشواهد وعند املتابعة أما كونه تفرد هبذا احلديث عن األعمش ومل جند له )للحديث( شاهدًا متماسكًا فيبقى يف 

 وائل هذا وإن كان ثقة إال أنه كان عثمانيًا منحرفًا عن علي رضي اهلل عنه. مرتبة )الضعيف(؛ إضافة إىل أن أبا

، أضف إىل ذلك أن 15أما اإلسناد الثاني فضعيف جدًا ألن يف إسناده النضر بن معبد أبو قحذم وهذا مرتوك احلديث

 أبا قالبة مل يسمع من ابن مسعود وأبو قالبة فيه نصب أيضًا.

( )وعنه السهمي يف تاريخ 1/611عنه من طريقني، األول رواه ابن عدي ) أما طريق ابن عمر: فقد روي -

(، عن احلسن بن احلسني البزاز عن حييى بن إمساعيل عن جده عن حممد بن الفضل عن كرز بن 021جرجان ص

وبرة عن عطاء عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف جدًا فمحمد بن الفضل )ال يتابع على عامة أحاديثه وكذبه 

 ، وكرز بن وبرة ليس مذكورًا جبرح وال تعديل.16(بعضهم

أما اإلسناد الثاني إىل ابن عمر فقد رواه السهمي يف تاريخ جرجان عن ابن عدي عن عبد الرمحن بن عبد املؤمن عن 

 عيسى بن حممد عن حممد بن عمر الرومي عن الفرات بن السائب )وهو مرتوك( عن ميمون بن مهران عن ابن عمر.

وميمون بن مهران  17!فرات بن السائب مرتوك وأكرب ما نقموا عليه أحاديثه عن ميمون بن مهران وهذه منهاوكما سبق ف

 .!كان من العلماء املقربني من بين أمية الذين حلقهم شيء من االحنراف عن علي بن أبي طالب

ين أرى أنه يف مرتبة الصدوق إضافة إىل أن حممد بن عمر الرومي خمتلف فيه وقال عنه احلافظ )لني احلديث( مع أن

 لكن أنكروا عليه أحاديث.

 

                                                           

 (.1/44انظر السلسلة الصحيحة ) 15

 (.1/44راجع السلسلة الصحيحة ) 16

 (.1/44السلسلة الصحيحة ) 17
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  وهناك حديث آخر مرسل رواه عبد الرزاق يف األمايل عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعًا وهذا

هـ(، وهو 631صحيح اإلسناد إىل طاووس لكن طاووس تابعي مل يدرك النيب )صلى اهلل عليه وسلم( وتويف عام )

 .!متهم بالنصب أيضًا

 

  وهناك آثار مقطوعة غري مرفوعة منها قول أبي قالبة أليوب )وإذا ذكر أصحاب حممد فأمسك(، رواه االلكائي

(. وأبو قالبة تابعي متأخر وهذا القول مل ينسبه للنيب )صلى اهلل عليه وسلم( أحد من الصحابة وإمنا هو 6/601)

 .!رأي يراه وهو متهم بالنصب أيضًا

 

ديث ال يصح مرفوعًا إىل النيب )صلى اهلل عليه وسلم( وإمنا رواه بعض الضعفاء أو كان رأيًا أن هذا احلاخلالصة:  

لبعض الناس، ولعل أبلغ ما قيل يف هذا احلديث هو قول احلافظ ابن رجب: )روي من وجوه يف أسانيدها كلها 

 مقال(.

ه النتيجة، وهذا ما توصلنا إليه يف فهذا اخلالصة من احلافظ ابن رجب يدل على أنه استقراء الطرق وتوصل هلذ

أسانيد احلديث، لكن الشيء اجلديد الذي اكتشفه يف أسانيد هذا احلديث أنه ال خيلو إسناد من وجود ناصيب، 

عندما تزايد حبث الناس يف أدلة –والنواصب منحرفون عن علي مائلون ملعاوية وبين أمية ومن مصلحة هؤالء 

وفيه تشويه  !لك؛ ألن هذا الكف واإلمساك فيه مساواة بني الفئة العادلة والفئة الباغيةأن يأمروا الناس با -الفريقني

 .!بني احملق واملبطل وبني علي ومعاوية

 

 الكالم على معنى احلديث:

سبق أن ذكرنا أن كل طرق احلديث ضعيفة، وعلى افرتاض صحة احلديث تكون معرفة معناه أمر واجب وإن كان 

 فقد سبق الكالم على ضعفه.  -وهو الصواب-ضعيفًا 

واحلديث من حيث املنت ال يدل على ما ذهب إليه أصحاب اإلمساك املطلق فاحلديث لو افرتضنا صحته حديث 

 عام خمصص بأحاديث أصح منه وأصرح سيأتي بياهنا.
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عن القدر  كما أن منت احلديث يشهد بأن ليس من معناه اإلمساك عما شجر بني الصحابة ألن يف احلديث اإلمساك

أيضًا: )وإذا ذكر القدر فأمسكوا( وأهل العلم يعلمون كثرة األحاديث الصحيحة بل  واآليات الكركمة يف القدر وهي 

 !)اآليات واألحاديث( أكثر من أن نستقصيها وأشهر من أن ننبه عليها

السنة الصحيحة لتضمنهما إذن فاإلمساك عن القدر مطلقا ال يقول به عامل وال مطلع على القرآن الكريم ونصوص  

)القرآن والسنة( نصوصًا صرحية صحيحة يف القدر والكالم عليه كما أن يف احلديث أيضًا )وإذا ذكرت النجوم 

واألحاديث يف الكالم عن النجوم صحيحة ثابتة، ويف بعضها هني الناس أن يقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا،  !فامسكوا(

 النجوم. وحنو هذا من التحذير من النظر يف

لكن لعل موضوع )القدر( أوضح وأصرح وأكثر مشاهبة ملوضوع )الصحابة( والقدر وإن كان ورد فيه آيات كركمة، 

وأحاديث شريفة، لكن ليس من احلكمة وال من العقل بل وال من الشرع خماطبة العوام بتفاصيل القدر، مما قد يبلبل 

املتحدث واثقا من أنه لن يقول إال احلق، ألن الناس ال يعقلون كل األفكار عندهم، وحتار فيه العقول، حتى ولو كان 

احلق وهم حباجة إىل مقدمات قبل احلديث يف القضاء والقدر، لكن ال كمنع هذا من دراسة القضاء والقدر، وتأليف 

ليئة بالكالم يف الرسائل فيه، وبيانه وشرحه، واجلمع بني اآليات واألحاديث فيه، والشاهد على هذا أن كتب العلماء م

 .-هذا اإلمساك املطلق الذي يفهمه البعض-القدر، ومل يقولوا باإلمساك فيه 

وكذلك موضوع )الصحابة( أو )ما شجر بينهم( فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على موضوع الكالم يف القـدر مـن  

وقد يكون مباحا وقد يكون )حمظورات( و)مباحات( و )واجبات( فقد يكون الكالم يف القدر حمظورا أو مكروها 

 واجبا فلنتنبه هلذا وال خنلط بني األمور.

 وكذلك موضوع ما شجر بني الصحابة فهو بني احلاالت الثالث التالية:

إذا كان الكالم جبهل أو هبوى فهذا حمرم وأقل ما فيه الكراهة إذا كان اجلهل أو اهلوى يسريًا وال  يكون حمظورًا: -1

أو يسري هوى قد ال يشعر به فإن مل جيرب نفسه على اإلنصاف فقد يظهر يف أقواله بعض  خيلو أحد من يسري جهل

احملظور فال بد من استفراغ اجلهد يف البحث عن احلق من مجع أدلة املسألة ثم تصنيفها ثم حسن تفسريها فإن مل يفعل 

وى يف هذا املوضوع تنقص أبى بكر وعمر فقد يكون كالمه حمظورًا، ولعل من أمثلة هذا احملظور  الكالم باجلهل أو اهل
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أو الزعم بأن عائشة مل خيرجها  !رضي اهلل عنهما أو الزعم بأهنما اتفقا على صرف اخلالفة عن علي رضي اهلل عنه

ومثل هذا الكالم الذي  !أو أن طلحة والزبري ماتا ميتة جاهلية خلروجهما على اإلمام الشرعي !إال كراهيتها لعلي

بعض الذين تكلموا هبوى أو جهل يف املسألة، فهذا الذي كان ينهى عنه العلماء فإذا وجدنا قوال لبعض  وجد يف أقوال

إمنا يتجه للنهي عن مثل  -يف الغالب-العلماء من السلف يف النهي عن الكالم فيما شجر بني الصحابة فإن ذلك القول 

دهم ببعض العلماء اآلخرين الذين أصابتهم بعض البدع  ما سبق؛ ألن العلماء الذين تكلموا يف اإلمساك ابتلوا يف عه

اليت دفعتهم للظلم كبدعة غلو التشيع أو النصب أو اخلارجية فتجدهم يتكلمون هبوى أو جهل مثل حريز بن عثمان 

لكنه مع  !فلعنه لعلي كان نتيجة عصبية قبلية !فقد كان ناصبيًا يلعن عليًا ألن بعض أجداده قتله علي يوم صفني

على –ا كله موثق يف الرواية، ومثل عباد بن يعقوب الرواجين فقد كان فيه غلو يف ذم طلحة والزبري فمثل هؤالء هذ

شوهوا البحث يف ما شجر بني الصحابة ونتيجة هلذا فإن بعض أئمة السنة كانوا ينهون عن الكالم  -ثقتهم يف احلديث

الذي  !اليت يتكلم هبا هؤالء وال يعنون اإلمساك املطلق فيما شجر بني الصحابة خوفًا من الوصول إىل هذه الصفة

ونقلوا عبارات هؤالء العلماء دون مراعاة لزمنها  !ينادي به بعضنا اليوم، فلما جاء املتأخرون مل ينتبهوا هلذا األمر

الصحابة ومناسباهتا  فسَّبَب هذا غموضًا يف املسألة وأصبح الفرد يسأل نفسه: ملاذا منسك عن ذكر أخطاء بعض 

مع أن اآليات واألحاديث فيها أخطاء بعض الصحابة؟! ملاذا منسك عن أخطاء قد صرح هبا القرآن الكريم وبينتها 

السنة؟! أليس يف ذكر تلك األخطاء عربة لنا؟! أليس القرآن الكريم كتاب هداية وعربة على مدى األزمان؟! هل 

ة من ذلك؟! ومل يفهم هذا املتسائل أن إطالقات علماء السلف يف ذكر تلك األخطاء اهلل عبثًا أم أراد منا أخذ العرب

 اإلمساك إمنا هي موجهة ضد من يتكلم هبوى أو جهل فقط كما سبق يف األمثلة.

فقد يكون الكالم فيما شجر بني الصحابة مباحًا ال أجر فيه وال إثم مثل الكالم بعلم عن سرية بعض  املباح: -2

الراشدين وما وقع من الفنت ويكون هذا الكالم مع طلبة علم يدركون ما يقول هذا املتكلم أفرادهم أو سرية اخللفاء 

 فهذا مباح إن شاء اهلل وان كان الكالم يف غريه أوىل.

واملباح يكون عند تساوي املفاسد واملصاحل يف الكالم يف مثل هذه األمور علمًا بأن كثريًا من الناس قد يورد أشياء 

اسد بينما قد ال تكون فيها مفسدة البتة بل قد تكون فيها مصلحة، وكذلك العكس فضوابط املصلحة يعتربها من املف
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واملفسدة هلا مبحث آخر وتفصيل، وليست تابعة للهوى واجلهل فنـزعم أن هذه مصلحة أو هذه مفسدة بال دليل وال 

 !برهان

عندما يشعر  العامل )هبذه األمور( املتجرد عن وقد يكون الكالم فيما شجر بني الصحابة واجبًا وذلك  :الواجب -3

اهلوى، أن احلقائق مندثرة وأن التلبيس منتشر، وأن األحاديث الصحيحة مهدرة ومردودة، وأن صرفها عن معانيها 

وأن أحد الصحابة قد ُرلم وحط من شأنه، بينما رفع من هو أقل  !أصبح سنة متبعة، وهواية يعشقها كثري من الناس

غ فيه وأن بعض طلبة العلم أصبحوا ال كميزون بني الروايات الصحيحة والضعيفة يف التاريخ، وأن كلمـة فضال وبول

)صحابي( أصبحت تعين )العصمة(، وأن اخللط قد حصل عند بعضهم فأصبح ال يفرق بني البدريني والطلقاء 

 وهكذا...

رة الصحيحة والتفسري السليم هلذا التاريخ هي اليت حالت دون النظ !فمثل هذا من األخطاء والتشويهات الغريبة

 وهي اليت حالت دون االستفادة املثلى من هذا التاريخ أيضًا.

فيجب على العاِلم أن يبني هنا احلق، فيصحح األحاديث الصحيحة وينقل الروايات الصحيحة، ويعيد هلا مدلوالهتا،  

 من الناس، ويرد على أصحاب اجلهل واهلوى، فهذا ويبني ضعف روايات الكذابني واملرتوكني اليت انطلت على كثري

واجب عليه خاصة إذا رأى أن الساحة خالية، أو شبه خالية، من املهتمني هبذا اجلانب، وأهنا حباجة إىل هذا 

البيان مع إتباعه للحكمة واألسلوب احلسن، يف بيان هذا ومراقبة اهلل يف عدم رد الظلم بظلم مثله، وإمنا بعدل وقوة 

 وجترد وأدلة. حبث

إذن فاخللط والغموض الكبري يف ما جرى بني الصحابة، يستوجب بث حقائق التاريخ بالروايات الصحيحة العامة 

واخلاصة، مدعمة باألدلة الصحيحة، من الكتاب والسنة، ليسهم هذا يف رد الباطل )ورهور احلق( وكشف امللتبس، 

 -الذين نزعم أننا أصحاب العقيدة السلفية وأتباع األثر-ن أهل السنة وطرد احلرية وإزالة الشكوك، ألننا لو أمسكنا حن

فسيتكلم غرينا، بل قد تكلم أكثر الناس بالباطل، وما عليك إال أن تتصفح الكتب التارخيية املعاصرة يف أقرب مكتبة، 

حقائق ختدم تارخينا وستلحظ العجائب يف هذه األمور وأننا أمة وصلت يف تفسري التاريخ إىل مذاهب غريبة، فال 

اإلسالمي، وال رؤى ختدم استفادتنا منه، بل جتد حاالت غريبة من إنكار األحاديث واألحداث املتواترة  فنجد أن 
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وال غريها من األحداث  !وال صفني  !يزعم أن هذه األحداث باطلة كلها فلم حتدث معركة اجلمل أصال  18البعض

ث صحيحة مثل حديث عمار املتواتر وحديث اخلوارج وغريها من وهبذا نغالط احلقائق بل ننسف أحادي !؟

وهذا التفسري وإن كان حيمل عاطفة قوية لكنها تدمر كثريًا من احلقائق والنصوص  !األحاديث املوجودة يف الصحيحني

 .!الصحيحة

وما )صح من نرجع ونقول : أن زمننا حباجة إىل إرهار حقائق التاريخ اإلسالمي ونعين )ما صح من التاريخ( 

احلق مل كمسك األحاديث( يف تفسري بعض حقائق هذا التاريخ واحلكم عليه وما أشبه ذلك، فنحن إن أمسكنا عن 

 .ن وغفلة الصاحل وجرأة الفاجـربل أصبح الباطل هو املتصدر يف الساحة لتورع املؤم اآلخرون عن الباطل!

ابك مبا يعرف لكنك لو سألته عن موضوع )ما شجر بني ولألسف أن بعض الناس، لو سألته عن موضوع يف القدر ألج

 لقال: !الصحابة(

مع أن اإلمساك عن القدر ورد يف احلديث نفسه الذي ورد فيه  !)أهل السنة يرون اإلمساك عما شجر بني الصحابة( 

 وإن كنت جاهال !فإن كنت تدعي الورع فأمسك عن اجلميع !اإلمساك عن الصحابة؟! فلماذا هذا التناقض؟

وإن  !وإن كنت عاملا هبذه األمور فيحرم عليك اإلمساك الذي حيجب احلقائق !فيجب اإلمساك يف اجلميع أيضًا

 كنت متحدثا فتحدث فيما تعلم سواء كان املوضوع موضوع )القدر( أو موضوع )الصحابة( أو غري ذلك. 

ر أو العلم باحلالل واحلرام ، كل ذلك يظهر أنه وكتمان العلم مذموم سواء العلم  مبا شجر بني الصحابة، أو العلم بالقد

وكلـمة )علم( هنا نكرة  !يدخل حتت الوعيد الشديد )من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نـار(

وحتى لو  19…(تفيد التعميم واإلطالق وليست خمصصة بعلم دون علم وال صحة لتخصيصها بـ ) مما ينفع اهلل به

لزيادة فما ندعو إليه هنا )نافع جدًا ( لدارسي التاريخ والنظرية يف الساسة والفكر؛ ألن ما شجر بني صحت هذه ا

 الصحابة جزء من التاريخ والتاريخ ال ينكر أحد فوائده، واجلزء له حكم الكل.

 

                                                           

 يكن صاحب كتاب ) العصبية القبلية واإلمام املظلوم (؟! هو أمري 18

 ( وسنده ضعيف جدا فإن يف إسناده حممد بن داب متهم بالكذب والوضع . 1/91أخرجه ابن ماجة ) 19
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 الدليل الثالث والكالم عليه:

 نقض استدالهلم باألثر
 

السنة: )تلك دماء طهر اهلل منها أيدينا فال نلوث هبا ألسنتنا( وهذا القول  وهو ذلك القول املنسوب لبعض أهل

وهذا القول إن صح عنهما فإمنا يقصدان به اإلمساك  20منسوب لعمر بن عبد العزيز واإلمام أمحد بن حنبل رمحهما اهلل

)صلى اهلل لف لقول رسول اهلل فهو خما -وهذا بعيد-عن الكالم فيها بالباطل واهلوى أما إن أرادوا راهر هذا القول 

قال خبالف ما  -صلى اهلل عليه وسلم -وقول مجهور الصحابة ومجهور السلف ويكفي أن رسول اهلل  عليه وآله وسلم(

مما يؤكد على أهنم ال يريدون به اإلمساك املطلق وقد يطلقون هذا يف حوادث خاصة  -إن صح عنهم  -قالوه هنا 

ثم إن  !إن لعمر بن عبد العزيز وأمحد بن حنبل كالم معلوم فيما شجر بني الصحابةبل  !فيأخذها غريهم بتعميم 

وهذا يساعد  !هذا القول بغض النظر عن صحة نسبته إليهما يوهم بأن تلك الدماء كلها قد سفكت بغري حق

                                                           

سنتنا. ولعل مل جند يف املصادر اليت بني أيدينا قول األمام أمحد بن حنبل بأن هذه دماء طهر اهلل منها أيدينا فال نلوث هبا أل 20

 هذا القول مل يصح عنه البتة خصوصًا وأن له أقوااًل مدونة يف بعض ما شجر بني الصحابة.
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بغاة مباحة إىل أن ألن الصحيح الذي ال ريب فيه أن دماء مانعي الزكاة واخلوارج وال !الشيعة على اهتامهما بالنصب

 يفيئوا إىل احلق ويرجعوا إىل اجلماعة بل قتاهلم واجب فمن الذي يربأ من القتال الواجب؟!.

 . !أما دماء الطرف الشرعي فالواجب حقنها وحيرم سفكها فال جيوز اخللط بني دم احملق واملبطل

أكثر األمور اليت خنلط نتيجة جلهلنا هبا أو  فالقضية فيها حمق ومبطل، مصيب وخمطئ فلنتنبه هلذا األمر وال خنلط وما

 عواطفنا اليت ال تريد اتباع النصوص الصحيحة.

إذن فاملصيب من سفك الدماء حبق واملبطل من سفك الدماء بال حق ، هناك طرف شرعي وطرف مارق  

 أو باغ خارج على اخلالفة الشرعية . 21خارجي

وقال: )لئن  22يف حق اخلوارج )فاقتلوهم فان ملن قتلهم أجرا يوم القيامة( )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ولذلك يقول النيب 

يتمنى لو يدرك اخلوارج حتى يقاتلهم، ومل يتمنَّ أن  -صلى اهلل عليه وسلم -فالرسول  23ادركتهم القتلنهم قتل عاد( 

يقول  !تفئ إىل أمر اهلل( وكذلك قال اهلل عز وجل يف حق البغاة : )فقاتلوا اليت تبغي حتى !يطهر اهلل يديه منهم؟

إذن فكيف نتمنى أن نتخلى عن  24الشيخ ابن باز: ما قال )فاعتزلوا( قال )فقاتلوا اليت تبغي حتى تفئ إىل أمــر اهلل(

  !واجب شرعي ؟

فقول القـائل: )تلك دماء طهر اهلل منها أيدينا( يكون قد جعل من حيرم قتاله ومن جيب قتاله مبنـزلة واحدة؟! فهذا 

ذي يظهر من النص وهذا الذي يفهمه بعضهم من هذا النص وال يشك أحد إن هذا القول قد جانب الصواب فلو كنا ال

يف عهد أبي بكر رضي اهلل عنه لكان املوقف الصحيح أن نكون معه ضد مانعي الزكاة وفيهم صحابة ولو كنا يف 

حيح أن نكون معه ضد البغاة واخلوارج فهذا هو املوقف الذي نؤجر عليه عهد علي رضي اهلل عنه لكان املوقف الص

                                                           

اخلوارج فيهم بعض الصحابة كحرقوص بن زهري السعدي فقد ذكره احملققون يف الصحابة منهم احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  21

 ( يف القسم األول . 1/319) 

 ( . 1/141حيح مسلم )( وص 8/52صحيح البخاري )  22

 ( .8/118صحيح البخاري ) 23

 (. 6/81فتاوى ومقاالت متنوعة العدد السادس )  24
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 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فكيف نتمنى أن يطهر اهلل أيدينا من عمل مشروع أمر اهلل به كقتال البغاة أو متناه رسول اهلل 

ا نزعم التورع عن أمور يتورع منها فهذا يلزم منه أنن !فإذا علمنا هذا ثم أصررنا على التورع اجلريء !كقتال اخلوارج؟

 .!وهذا ورع كاذب؟)صلى اهلل عليه وآله وسلم( النيب 

 إذن فنحن قد نردد أقوااًل وآراء دون نظرة فاحصة هلا وكأهنا ثابتة من املسلمات مع أهنا ختالف أحكام الشريعة.

األحاديث وبعضنا يأخذ القول أو القاعدة والسبب أننا نتعامل مع هذه األقوال بعاطفة شديدة وهنمل النظر يف اآليات و

دون وضع هلذا القول ويفهمه حتت اجملهر الشرعي، وال جيمع كل املادة يف املوضوع ، فهذه أسباب رئيسة يف )الفهم 

 التعميمي اخلاطئ( لكثري من القضايا ومنها دعوى اإلمساك عما شجر بني الصحابة.

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل الرابع والكالم عليه:

 ستدالهلم العقلينقض ا
 

أما قول بعضهم بأن الكالم فيما شجر بني الصحابة ولو بضوابطه فيه قدح يف محلة الشريعة وأن هذا تشبه بأهل 

 . !األهواء كالروافض والنواصب واخلوارج ؟

ي تلك أ–فنقول ألصحاب هذا القول: أن الشريعة اليت نقلها هؤالء الصحابة فيها كل ما نقول من ختطئة بعضهم ففيها 

قصة ماعز االسلمي واملخزومية وحاطب بن أبي بلتعة وحديث عمار وفرار بعضهم يوم أحد   -األحاديث واآلثار
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وافتخارهم يوم حنني وحديث الزبري واحلوأب وحديث قاتل عمار يف النار وحديث اخلالفة وامللك وغري ذلك من 

أو مجاعات منهم فالشريعة اليت نقلوها مل تأمرنا أن جنعلهم  األحاديث النبوية الصحيحة الكثرية اليت فيها ختطئة ألفراد

معصومني وإمنا أمرتنا مبحبتهم واألخذ مبا أصابوا فيه أو أمجعوا عليه أما ما اختلفوا فيه فينظر أقواها دليال ثم إن 

ة عن أخبار الصحابة بل إن رد األحاديث السابق !خطأ األفراد ال يعين خطأ اجلميع وال يعين )القدح يف محلة الشريعة(

وإال فماذا يعين تضعيف األحاديث الصحيحة أو صرفها عن معانيها  !فيها )قدح غري مباشر( يف محلة الشريعة

 الصحيحة؟! وهل يعين هذا إال ردها وبغضها والقدح يف محلتها؟!. 

دق فيما ينقل عن النيب ثم إن الكالم يف خطأ املخطئ ال يعين التشكيك يف عدالته من حيث الرواية والتزامه الص

)صلى اهلل عليه وسلم( ولذلك جتد األئمة كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن واحملدثني ينقلون أخطاء بعض الصحابة 

يف كتبهم لكن هل يقول عاقل أهنم ال يثقون يف الصحابة؟! وهل يقول عاقل أن البخاري ومسلم وأمثاهلم قصدهم 

 ردوا حديث عمار وما أشبهه؟!)الطعن يف محلة الشريعة(؟! ألهنم أو

 

 إذن فاخلالصة :

: أن التاريخ أو ما شجر بني الصحابة ليس كله سواء بل أكثره فيه عدل وخري واألخطاء قليلة إذا قورنت هبـذا أواًل

 اخلري فلماذا جنعل )ما شجر بني الصحابة( شرًا كله؟! ملاذا نلبس احلق بالباطل ونكتم احلق؟!

بل   -أي بعض الصحابة -اليت نقلها لنا الصحابة والتابعون ومن بعدهم فيها بيان أخطاء بعضهم : أن الشريعة ثانيًا 

 إن القرآن الكريم الذي نتلوه صباح مساء فيه بيان أخطاء بعضهم مجاعاٍت أو أفرادًا.

 يقوله من عرف أسباب أن اخلطأ ال يعين ارتفاع ) العدالة ( يف النقل وبطالن الشريعة فهذا ال يقوله عاقل وال ثالثًا: 

النـزول لبعض اآليات؟! بل كالمه هذا فيه إبطال لبعض الشريعة ألنه هبذا يبطل مدلوالت بعض األحاديث الصحيحة 

 كحديث عمار مثاًل كما تقدم بيان هذا؟! .

ة وأن اخلطأ خطًأ إن الشريعة اليت نقلوها تبني لنا أن احلرام يبقى حرامًا ولو ارتكبه بعض الفضالء من الصحاب رابعًا:

 ولو فعله بعضهم فهم بشر مع فضلهم وعلمهم.
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ال يوجد عامل أو حمدث أو فقيه معترب إال وقد تكلم يف شيء )مما شجر بني الصحابة( وحنن ال نريد ضرب  خامسًا :

 !األقل األمثلة بل نريد تسمية عامل معترب أو حمدث أو فقيه ليس له أي قول يتعلق ببعض ما شجر بني الصحابة على

وحنن حقيقة مل جند إىل اآلن عاملا كمسك هذا )اإلمساك  املطلق( الذي ينادي به بعضهم فلم كمسك أبو حنيفة وال 

اخل فكل عامل منهم جتد له أقوااًل قليلة أو كثرية يف الكالم عما …مالك وال الشافعي وال أمحد وال البخاري وال مسلم 

 حابة أيام السرية النبوية.شجر بني الصحابة أو عن أخطاء بعض الص

لكن العلماء أهل احلق يتكلمون حبق وال يتكلمون بباطل وعلى هذا فال كمكن القول بأهنم )تشبهوا بأهل األهواء( وهنا 

 .!الفرق الواسع يف املسألة؟

فكيف نقول  !فأهل احلق يتكلمون باحلق أو جيتهدون يف هذا وإن أخطأوا بينما أهل األهواء يتكلمون باجلهل واهلوى؟

فهذا االهتام  !أن أئمة أهل السنة أو كل من تكلم منهم عن أخطاء بعض الصحابة أنه )متشبه بأهل األهواء(؟

 .!سينسحب على كل علماء املسلمني من أهل السنة وغريهم إن مل نـحدد  الـمـراد بـ )باإلمساك( الذي نعتربه واجبًا

الصحابة إذا كان بعلم وإخالص أو حترٍّ للحق ال حمظور فيه بل هو أن الكالم فيما شجر بني  إذن خالصة اخلالصة:

 فرض كفاية إذا قام به بعض أهل العلم من أهل العدل واإلنصاف والعلم سقط عن الباقني لكن ال جيوز هلم تركه.

به بأهل األهواء من وال يعين الطعن يف عدالة الرواية وال تشبهًا بأهل األهواء ملا سبق بيانه بل إن إمهاله هو عني التش

وهذا فيه مغالطة  !نواصب الشاميني املتأخرين الذين يطالبون باإلمساك عن أخطاء بين أمية وترك أمرهم إىل اهلل

وتلبيس ألن القضية ليست حماسبة دنيوية إمنا هو تاريخ لألمة ال بد من قراءته ومعرفة احلق واالستفادة منه وأخذ 

 وعوامل اإلخفاق اليت انتهت بنا إىل ما ترونه من ضعف وذلة وصغار.العظة والعربة من أسباب النصر 

أنه بسبب القصور يف فهم األدلة السابقة مل يستطع الكثريون تفسري األحداث واستلهام العرب فيما شجر بني  سادسًا:

ء واألقوال الصحابة؟! وأصاب تلك الفرتة مسحة من  )الغموض( و)االضطراب( و)التناقض( و)التدافع( بني اآلرا

؟!كل هذا نتيجة للنظر إىل تاريخ الصحابة وشخصياهتم نظرة ال تتفق مع النصوص وال الواقع وبسبب هذه النظرة 

يف خلٍط عجيٍب  -فضال عن كثري من املؤرخني-القاصرة املفتقرة للعلم واإلنصاف وقع بعض العلماء قبل طلبة العلم 

 !وجمادالت بني مؤيد ومفند
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وء فهم لألدلة واألقوال السابقة واليت يرون أهنا تدل على مشروعية )اإلمساك املطلق( أو سوء وهذا جاء نتيجة س

االستدالل بتلك األدلة وحتميلها ما مل حتتمل من التأويل املوغل أو التعميم اخلاطئ! واهلل عـز وجل أرشـدنا )عند 

  له وسلم(.)صلى اهلل عليه وآالتنازع( أن نرد األمور املختلف فيها إىل اهلل 

قال تعاىل )فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر( فلنسأل أنفسنا سؤااًل حمددًا 

 واضحًا وصرحيًا حتى نكون على بينة من األمر وهو:

اليت بعده أم مل كمسك  عن األحداث والفنت -حسب مفهومهم لإلمساك  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هل أمسك رسول اهلل 

 !؟؟

هل بني  !أحكام قطعية يف هذه األحداث ؟ )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، ومعناه هل للنيب 25وهذا سؤال مصريي وحاسم 

 …أن فالنًا أصاب وفالنًا أخطأ أم ال؟! وما داللة صواب فالن وخطأ فالن؟ -تصرحيًا أو تضمينًا–

اًل وحبثنا يف املصادر احلديثية والعقدية والفقهية فإننا سنجد دون ريب أن وإذا حاولنا اإلجابة على هذا السؤال مث

إما مبدح أو بذم،  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(قد أشار إليها النيب  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(كثريًا من األحداث بعد النيب 

ؤمنني وبغي فئة معاوية وغري ذلك من األدلة بتصويب أو بتخطئة، كإخباره باألمور اليت ذكرناها سابقًا من خروج أم امل

الكثرية اليت عدها أهل السنة يف دالئل النبوة فأورد كثريًا منها البيهقي واألصبهاني وابن كثري وغريهم الكثري يف كتبهم 

وقبل هذا هي موجودة يف الصحاح والسنن وكتب احلديث املختلفة فهل نرتك هذه األحاديث  !عـن )دالئل النبوة(

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(وائدها ودالالهتا ألجل الدفاع عن خطأ صحابي؟! هل لنا حتفظ على بعض ما قاله النيب وف

أن األحاديث الصحيحة من شرع اهلل وشرع اهلل مقدم على  -املخطئون يف فهم اإلمساك-وقد نسي هؤالء  !؟

ـة غري هـذا اجلانـب )الطمسي لألحاديث البشر صحابة كانوا أو غريهم ثم هناك جوانب للـدفاع عن الصحاب

                                                           

يطرحه وحياول اإلجابة عنه ولو طرحه ألزال كثريا من  -باملفهوم السابق-وهذا السؤال مل جند أحدا من املنادين باإلمساك  25

 .!اللبس يف القضية؟
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الصحيحة( بل األنبياء صدرت من بعضهم أخطاء ذكرها القرآن الكريم لكن الدفاع عنهم ال يعين طمس اآليات أو 

 .*اإلعراض عنها؟!

  

                                                           

ف الصحبة الذي اخرتته أخريًا وهو اختصاص اسم الصحبة املمدوحة بصحبة )املهاجرين * أعيد وأكرر بأنه بناًء على تعري

واألنصار( مل يتقاتل الصحابة فاخلارجون على عثمان من الصحابة مل يشاركوا يف قتله واخلارجون على علي يوم اجلمل من 

ن يسفكوا دمًا بالباطل فرجع الزبري ورجع الصحابة ثالثة )طلحة والزبري وعائشة رضي اهلل عنهم( وهؤالء قد تابوا قبل أ

طلحة وأمرت عائشة حممد بن طلحة أن يكون كخري أبين آدم، أما القتال يف صفني فلم يكن بني الصحابة وإمنا بني الصحابة 

يف  والتابعني ألن أهل الشام ليس فيهم صحابي حسب التعريف السابق للصحبة املقتصر على املهاجرين واألنصار، بقي القتال

النهروان كان قائد جيش اخلوارج صحابيًا رضوانيًا وهو حرقوص بن زهري السعدي لكنه فرد ال يوازي عليًا وأصحابه من 

 البدريني وأهل بيعة الرضوان.

إذن فلم حيدث قتال بني الصحابة وإمنا حصل خالف مل يصل للقتال كل هذا بفضل التعريف الصحيح إن شاء اهلل للصحبة 

صة والتفريق بينها وبني الصحبة العامة اليت مل يرد يف فضلها شيء كصحبة األعراب والطلقاء والوفود، فهؤالء ال الشرعية اخلا

كمدح الواحد منهم إال بإحساهنم اتباع السابقني من املهاجرين واألنصار، قال تعاىل: )والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار 

س من املهاجرين وال من األنصار فهو تابعي من حيث الوضع الشرعي أما الوضع ( فالذي لي…والذين اتبعوهم بإحسان

 اللغوي فليس حجة مع وجود التعريف الشرعي املخصص. 
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 املبحث الثاني:

 األدلة على بطالن هذه العقيدة وخمالفتها للنصوص 

 أي عقيدة اإلمساك عما شجر بني الصحابة.
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 متهيد

إمنا ندعو إىل االستفادة من  –رضوان اهلل عليهم  –نـحن هنـا ال ندعـو إىل فـتح بـاب الكـالم )العشوائي( يف الصحابة 

ومن تارخينا اإلسالمي بل أن بعض اآليات الكركمة ال نفهمها الفهم األكمل إال إذا  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(أحاديث النيب 

ريخ اإلسالمي مثل قتال أبي بكر ملانعي الزكاة وقتال علي للبغاة فقتال أبي بكر ملانعي الزكاة زادتنا عرفنا حقائق التا

تفسريًا وفهـما لـآلية )وأقيمـوا الصالة وآتوا الزكاة( وأن من حق اإلمام أن يقاتل الطائفة املمتنعة عن حق من احلقوق حتى 

 لو كانوا مسلمني.

نا فهما لآلية )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على كما أن قتال علي للبغاة زادت

األخرى فقاتلوا اليت تبغي حتى تفئ إىل أمر اهلل( وأنه ال جيوز ترك والية من واليات املسلمني منفصلة عن جسد األمة 

 وصول حكم اإلمام إىل مناطقهم وبلداهنم.اإلسالمية حتى لو كان هؤالء مسلمني وإمنا جيب قتاهلم حليلولتهم دون 

 فتطبيقات الصحابة هلذه اآليات الكركمة واستدالهلم هبا يزيد يف فهم هذه اآليات وعلى ماذا ُتَنـزَّل؟!.

فالتاريخ اإلسالمي خصوصًا سري اخللفاء الراشدين أرضية واقعية لدراسة اإلسالم نفسه ومقارنة املاضي باحلاضر 

 لعرب ومعرفة أسباب السلبيات والفنت وأسباب اإلجيابيات واحللول.واستلهام الدروس وا

وبناء ذلك كله على دراسة منهجية مؤصلة من أهم واجبات علماء هذه األمة وكم مسعنا من أقوال باطلة يبنيها  

لة أصحاهبا على فهم خاطئ لرواية صحيحة أو العتقاد صحة رواية ضعيفة وما أشبه ذلك فنحن حباجة إىل املعاد

 التالية:

حقائق تارخيية + حسن تفسري = عرب وفوائد تشارك يف نشل هذه األمة من التخبطات اليت تسري فيها حتى 

 اآلن؟!.

فهذا  !تدعو إىل القطيعة مع تارخيها دراسًة وحبثًا وتصويبًا ونقدًا -مهما بلغت من البالدة–وليس هناك أمة من األمم 

ريخ، إىل فهمه إىل االستفادة منه؛ ألن أي معادلة يف تقويم األمة تستبعد التاريخ إىل دراسة التا !هو الذي ندعو إليه

 فهي معادلة خاطئة.
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وإذا سلمنا هبذا )أمهية دراسة التاريخ واالسـتفادة منه( فال بد أن يصـاحب هـذه الدراسـة عملية )تقويم( كربى فيها 

 للنصوص الشرعية وتقدكمًا هلا على اجتهادات األفراد.اجلرأة والصدق والعدل وحسن النية واملقصد فيها مراعاة 

 وعملية التقويم هذه تعين:

 معرفة السلبيات واإلجيابيات. -6

 معرفة املشاكل أو األسباب اليت تسببت يف ضعف احلضارة اإلسالمية. -1

 احللول.  -0

 معرفة الصواب. -1

ستفيد من هذه )األخطاء واإلصابات( ليس يف معرفة اخلطأ حتى جنتنب األخطاء اليت وقع فيها بعضـهم ون -2

معرفة التاريخ فقط، بل يف زيادة معرفتنا للقرآن الكريم والسنة النبوية ومعرفة بداية احنراف التطبيقات السياسية 

 واالجتماعية لتعاليم اإلسالم.

 والعربة من ذلك.والقرآن الكريم مليء باحلث على االستفادة والتفكر يف حال األمم السابقة وأخذ العظة 

إذن فهذا لب ما ندعو إليه ولسنا من فاحتي أبواب الفنت لكننا نرى أن دراسة التاريخ اإلسالمي متر بنكسة من )سوء  

الفهم( و)سوء االستدالل( و)ضعف التحليل( وتاليف هذه السلبيات من أساسيات البحث العلمي الصحيح حيتاج 

احلديث والتاريخ وفهمه واالستفادة منه فهذا كله ليس من الفتنة وإمنا لعلم وشجاعة، ثم إن الفتنة ليست دراسة 

الفتنة هي ترك التاريخ خيتلط فيه احلق والباطل، والفتنة هي اإلعراض عن األحاديث الصحيحة واإلعراض عن 

ري موضعه حقائق التاريخ اإلسالمي نتيجة سوء تفسري آلية كركمة أو سوء فهم حلديث نبوي أو وضع لقول عامل يف غ

 فهذه هي اليت تفتننا عن االستفادة من النصوص واحلقائق التارخيية.
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 املضادة األدلة

 

األدلة على بطالن )اإلمساك املطلق( أو فهم بعضهم لإلمساك على هذا النحو أدلة كثرية من القرآن الكريم والسنة 

 املطهرة وأقوال السلف الصاحل.

نا أن القرآن الكريم تكلم عن مدح الصحابة لكنه نقد بعضهم يف مواضع منها موقعة أما القرآن الكريم فقد ذكر أواًل:

ُأحد وحنني ونقد بعضهم يف مناسبات أخرى غري املعارك يعرف هذا كل من قرأ القرآن الكريم وعرف أسباب 

 النـزول. 

ور كاملة تقريبًا بال تالوة فال نستطيع أن منسك عن أخطاء الصحابة يف َأحد وحنني ألن هذا سيؤدي بنا إىل ترك س

 وال تدبر وال تفسري وال استفادة ؟! فهل يقول هذا مسلم؟!

قد صح عنه يف مواطن كثرية أنه غضب على أفراد من الصحابة كما  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: السنة النبوية فالنيب ثانيًا

ا أخرب معاذا أنه حيبه لكنه ذات مرة غضب عليه صح عنه يف مواطن أكثر أنه أثنى عليهم وال تضاد بني األمرين فمثلم

فقال له كلمته املشهورة: )أفتان أنت يا معاذ(؟! فمعاذ  !ملا أطال الصالة حتى افتنت بعض الناس وترك صالة اجلماعة

 له إال أنه نقده وبني خطأه؟! بل اخللفاء الراشدون وهم أفضل الصحابة قد )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مع حب النيب 

رضي اهلل  -نقد وختطئة بعضهم أحيانًا بل فخطأ القرآن الكريم أبا بكر وعمر  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ثبت عن النيب 

كما يف قوله تعاىل: ) يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(يف رفع صوتيهما عند النيب  -عنهما

 . 26فوق صوت النيب ....(

رضي اهلل  -عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عندما أغضب أبا بكر الصديق  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(طأ النيب َوخَّ

 : )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فقال النيب  -عنه 

                                                           

 ( عن هذه احلادثة . 6/46سورة احلجرات . وأنظر ما رواه البخاري يف صحيحه )  26



 

32 
www.al-maliky.com 

 

وبيان  –رضي اهلل عنه  –على عمر  )صلى اهلل عليه وآله وسلم()هل أنتم تاركو يل صاحيب(؟! فهذا غضب من النيب 

قد أخطأ  –رضي اهلل عنهما  –فإذا كان أبو بكر وعمر  –رضي اهلل عنه – مغاضبة أبي بكر الصديق أنه أخطأ يف

واستفدنا من خطئهم وأقررنا به مع بقاء فضلهم ومكانتهم فهذا أفضل من عدم تفسري اآلية السابقة وأفضل من 

ر الصحابة كيف وقد نزل هبا القرآن هلما؟! أو لغريمها من كبا –صلى اهلل عليه وسلم  –اإلمساك عن عتاب النيب 

 !لعل البعض يقول: )إمنا منسك عما شجر بينهم من قتال فقط(؟ !الكريم ونطقت هبا السنة النبوية الصحيحة ؟

نقول: وحنن نقول هبذا يف حاالت دون حاالت وزمن دون زمن واألدلة على ذلك أنه ال جيوز لنا أن منسك عن كل ما 

واألحاديث يف ذلك كثرية شهرية يف الصحاح والسنن  !؟)صلى اهلل عليه وآله وسلم(ول اهلل شجر بني بعضهم يف عهد رس

 واملسانيد وغريها؟!

فيجوز لنا  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فهل حنذف هذه األحاديث ؟! فإذا جاز لنا الكالم فيما شجر بينهم يف عهد النيب 

ذلك الكالم بشروطه اليت ذكرناها يف مقدمة الكتاب وليس   وآله وسلم( )صلى اهلل عليهالكالم فيما شجر بينهم بعد النيب 

   !الكالم النابع من اهلوى واملتدثر باجلهل

 إذن فالذي يفرق بني ما شجر بينهم يف عهد النيب  

بينهم  والذي شجر بينهم بعد وفاته ال كملك دليال على التفريق فالصحابة صحابة بل ما شجر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

أوىل باإلمساك ملن تأمل هذا؟! ولكن مع هذا كله فهناك أحاديث نبوية  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(يف عهد النيب 

من األخبار والفنت وفيها بيان احملق واملبطل واملصيب  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(صحيحة تتناول ما جرى بعده 

-أخطأ على أبي بكر  -رضي اهلل عنه-يف عهده حيكم بأن عمر  وسلم()صلى اهلل عليه وآله واملخطئ متاما مثلما كان 

 .-رضي اهلل عنه

منهم ، صحابة لصحيحني مع أن يف اخلارجني عليهيف اوهي  معروفة واألحاديث يف بيان خطأ اخلارجني على علي

 -ضي اهلل عنهر-وهؤالء الثالثة ثبت ندمهم وتوبتهم وخرج على علي  -رضي اهلل عنهم-طلحة والزبري وعائشة 

مثل معاوية وعمرو بن العاص  -اليت خيلطها بعضهم بالصحبة الشرعية–أيضًا صحابة من أصحاب الصحبة العامة 
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كرنا أن األدلة على تصويب علي مسلمة بن خملد ومعاوية بن خديج وغريهم. وقد سبق أن ذووابنه وعبد اهلل 

 :27سانيد، ولعل من أبرز وأشهر تلك األدلة الصـحيحةبعض األحاديث يف السنن وبعض املوالصحيحني  فهيوخاصة 

 إخباره يف احلديث الصحيح أن ) اخلالفة ثالثون عاما ثم تكون ملكا عاضا ( وهو حديث صحيح. -6

 من أصحاب الصحبة العامة؟!. -على تعريفهم–مع أن من ّحول اخلالفة إىل ملك عضوض صحابي 

رضي اهلل  –)سيقاتل عليا وهو له رامل( مع أن الزبري  -ضي اهلل عنهر -إخباره يف احلديث الصحيح أن  الزبري –1

 . السند وصححه لأللباني صحابي بدري بل من العشرة املبشرين باجلنة واحلديث صحيح –عنه 

 )تنبحها كالب احلوأب( واحلديث صحيح وسنده على شرط الشيخني. -رضي اهلل عنها  -إخباره أن عائشة  -0

 .من كبار الصحابة مننيوعائشة هي أم املؤ

إخباره بأن عمارًا )تقتله الفئة الباغية( واحلديث متواتر وقد قتلته فئة معاوية بصفني وفيهم قليل من متأخري  -1

 الصحابة أو من صغارهم إال أن أسم الصحبة  العامة يشملهم.

ة عامة وهو أبو الغادية إخباره بأن ) قاتل عمار وسالبه يف النار ( واحلديث صحيح وقاتله صحابي صحب -2

 28اجلهين.

                                                           

 عنه ألسانيد يف كتاب ) بيعة علي رضي اهللكل ما أوردناه هنا من أحاديث فهي صحيحة وقد سبق تصحيح بعض هذه ا 27

 .يف ضوء الروايات الصحيحة (

قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة بعد أن ساق احلديث )والظن بالصحابة يف تلك احلروب أهنم كانوا فيها متأولني وللمجتهد  28

ليه األلباني بقوله: )هذا حق لكن املخطئ أجر وإذا ثبت هذا يف حق أحاد الناس فثبوته للصحابة بطريق األوىل(. فرد ع

تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل ألنه يلزم تناقض القاعدة املذكورة مبثل هذه الرتمجة إذ ال كمكن القول بأن أبا غادية 

إن  القاتل لعمار مأجور ألنه قتله جمتهدا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول )قاتل عمار يف النار(! فالصواب أن يقال:

القاعدة صحيحة إال ما دل الدليل القاطع على خالفها فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خري من ضرب احلديث 

 الصحيح هبا واهلل أعلم(. 

انتهى كالم األلباني وهلل دره فقد أجاد ورحم اهلل احلافظ ابن حجر الذي أخذ بقاعدة )كل جمتهد مأجور( وهي قاعدة عامة 

  !ث الصحيح الصريح يف هذه القضية اخلاصةوترك احلدي
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إخباره بأهنا )مترق مارقة من أمته على حني فرقة من املسلمني يقتلهم أوىل الطائفتني باحلق( واحلديث يف صحيح  -1

 رضواني. وقيل مسلم وقيل أن رئيسهم كان ذا اخلويصرة التميمي وهو صحابي

قد رجح الشيخ احملدث األلباني وغريه أنه معاوية وهو إخباره بأن  أول من يغري سنته )رجل من بين أمية( و -1

 صحابي صحبة عامة واملراد بذلك نقل اخلالفة إىل ملك واحلديث صحيح وغريها كثري.

فهذه األحاديث الصحيحة وغريها ال بد أن نستفيد منها بل أن من نواقض ال إله إال اهلل اإلعراض عن شئ من كتاب 

أو بغضه بعد علمه بأن هذا سنة وبعد تيقنه من ذلك، فلنكن على حذر أن  ليه وآله وسلم()صلى اهلل عاهلل أو سنة نبيه 

ألن هذا يؤدي إىل الردة نسأل اهلل العافية  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(نصاب بشيء من بغض بعض أحاديث النيب 

 والسالمة.

ناس فنحن متفقون معه يف اجلملة مع أن أما الذي يقول بذكر هذه األحاديث يف مواطن دون مواطن عند أناس دون أ

عندما حدث هبا مل يقل ال تقولوها إال عند من يعقلها فهذا الشرط إمنا سلمنا به من  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(النيب 

عموميات الشرع مثل تقديم املصلحة على املفسدة ودفع أخف الضررين ..اخل،  فإن بعض الناس قد يضل بسبب 

رآنية أو حديث نبوي والناس يف الصحابة طرفان ووسط، طرف ترك التحرز جانبًا وأخذ يقدح جبهل عدم فهمه آلية ق

وهوى ورلم والطرف اآلخر حترز كثريًا حتى زاد هذا التحرز عن حده حتى أدى إىل شيء من اإلعراض عن مثل 

 هذه األحاديث وهذا الطرف هو الذي نقصد الرد عليه هنا.

الطرفني ال حتكمه العواطف وال يتهور يف النقد وحياول االلتزام بتعاليم الشرع ويفسر  وهناك طرف ثالث وسط بني 

التاريخ تفسريًا متفقًا مع النصوص الشرعية، إذن البد من منهج متوازن صحيح جيعلنا نفسر التاريخ تفسريًا صحيحًا 

الصحابة فكذلك إذا حكم الرسول  فمثلما حنكم على شارب اخلمر والزاني والسارق باخلطأ حتى ولو فعل ذلك بعض

وهذا  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بصواب فالن وخطأ فالن؛ ألن هذا حكم رسول اهلل  –صلى اهلل عليه وسلم  -

ال  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مقتضى قوله ومل نأت جبديد بل إننا فسرنا احلديث تفسريا صحيحا على مراد رسول اهلل 

 !على مرادنـا حنن

من  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ى أال خنضع الدليل حتى يتوافق مع أهوائنا بل حنن ننقاد خبضوع وتسليم ملراد الرسول مبعن

 قوله فال نتعدى على قوله وال نؤوله وال ننفي الصحيح وال نقوي الضعيف وال نفرغ احلديث من املعنى الصحيح املراد.
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م واخلروج على اإلمام كفرا كما ال نستهني هبذه املعاصي فنقول فال جنعل املعاصي كشرب اخلمر والسرقة والظل

 .!جبوازها ونسوغ فعلها ألن بعض الصحابة قد فعلها

 فالنيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم(وال جيوز لنا تقديم قول منسوب لعمر بن عبد العزيز أو غريه على أقوال النيب 

فقد بني وأرشدنا أين احلق وأين الباطل وتركنا على احملجة البيضاء ال  أورع اخللق ومع هذا )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 

 !يزيغ عنها إال هالك

أقوال العلماء وأهل احلديث والفقـه والعقائـد ال يوجد عامل يف العقيدة أو حمدث أو فقيه أو مؤرخ أو مفسر إال  ثالثًا:

أو بعده، وسواء كان  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(نيب وقد تكلم فيما شجر بني الصحابة سواء ما شجر بينهم يف عهد ال

 كالمه مباشرًا أو غري مباشر حبق أو بباطل. 

ومن العجب أن اجلميع يقول باإلمساك ولكن عند الواقع مل كمسك أحد فمعنى هذا أن اإلمساك الذي ينادون به إمنا 

أو ما أشبه ذلك من األمور اليت بيناها سابقًا.  يريدون به اإلمساك إذا كان الكالم بظلم أو هوى أو سبب فتنة لعامي

أقواال كثرية جلمع من علماء السلف واحلاضر منهم  –رضي اهلل عنه  –وقد سبق أن سردنا يف كتاب بيعة علي 

األئمة األربعة وغريهم ومل جند إىل اآلن عاملًا له مصنف مشهور يف احلديث أو الفقه إال وقد روى أحاديث وأثار يف 

ع أو تكلم فيه اعتمادًا على ما وصله من األحاديث الصحيحة والروايات املشهورة فالكالم فيما شجر بني املوضو

الصحابة بالعلم والتجرد ال يستطيع أحد أن يقول أنه منكر أو حرام ألن هذا يتصادم مع نصوص قرآنية وأحاديث نبوية 

 احلق بعلم وحكمة. وحقائق تارخيية وإمجاع علماء األمة فلم يبق إال وجوب بيان

أذن فعلماء السلف قدكمًا وحديثًا مل كمسكوا عما شجر بني الصحابة مع دعوة بعضهم لإلمساك نظريًا، فهذا حيتمل 

 عدة أمور:

 إما أهنم يرون اإلمساك خالف ما يفهمه بعض الناس من أنه )إمساك مطلق(.  

 أو اهنم متناقضون بني النظرية والتطبيق وهذا بعيد.  

هنم ال يرون التوسع يف هذا األمر أكثر من الالزم فعربوا بتلك األقوال الداعية إىل اإلمساك خوفا من أن وإما أ  

 يتوسع املرء فيؤدي به التوسع إىل الوصول إىل احملظور وهذه دعوة لإلمساك املقيد الذي شرحناه سابقًا.

 



 

36 
www.al-maliky.com 

 

 وأخريًا:

بل ال جيوز هلم ذلك وسنة  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اهلل ال كمكن أن يتناقضوا مع سنة رسول  -حق العلم–فالعلماء 

فيها البيان الشايف الكايف فلم يعد أمام العلماء إال اخلضوع أمام األحاديث النبوية  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(رسول اهلل 

يلها وتأويلها وهذا الصحيحة وهذا واجب العلماء يف كل زمان ومكان أن خيضعوا للنصوص الدينية ال أن يأمروا بتعط

 ما مل حيدث واحلمد هلل.
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 إذن لو صح ) اإلمساك( فما معناه إذن؟  

 سبق شرح بعض هذا املعنى ونزيد فنقول:

اإلمساك بالقيود الشرعية كاخلوف من فتنة أحد أو خوف عدم بيان أو  –إن صح احلديث فيه  –إمنا يعين اإلمساك 

عند من مل يفهم األحاديث الفهم الصحيح والروايات الصحيحة فيسبب له جينبنا الكالم بباطل أو هوى أو اإلمساك 

هذا فتنة وشك كما أنه ال ينبغي أن يكون ديدن  املسلم أن يكثر من التحديث يف التاريخ أو يف الصحابة فقط وترك 

ملباحث متداخلة األوامر والنواهي الشرعية األخرى وسـيأتي املـزيد من هـذا املعنى يف )املبحث الرابع( وهذه ا

وخاصة مبحث )معنى اإلمساك( فإنه يدخل يف املباحث األخرى كثريًا ومل نستطع فصله عنها ألن كل من هذه 

 املباحث يكمل اآلخر فهما ويزيده وضوحًا، ويتداخل معه نظرية وتطبيقًا.
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 :املبحث الثالث  

      متى جيب اإلمساك؟؟
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ن اجلهل والظلم مطلقًا، وليس خاصًا مبا شجر بني الصحابة، ولكن لو أردنا أن خنصص ذلك ) ع جيب اإلمساك

 :منها حاالتعدة  جب حصره يففي  عما شجر بني الصحابة املشروع( من اإلمساك

 إذا كان املتكلم جاهاًل ال علم له حبقيقة أحوال الصحابة وفضائلهم وسريهتم وحروهبم وإسالمهم ....اخل فهذا -6

 )وال تقف ما ليس لك به علم(. جيب عليه أن كمسك لقوله تعاىل: 

إذا كان للمتكلم هوى ويريد أن يعارض احلق املعلوم فيجب عليه أن مبسك ألنه ال يؤمن أن يدخل الشيطان من  -1

هلوى باب اهلوى فيصرفه عن معرفة احلق وإن عرف احلق فسيصرفه الشيطان عن القول به وتقريره كل ذلك من باب ا

 وهو باب خطري وعظيم.

إذا كان املتكلم ال يقصد احلقيقة فعليه أن كمسك فبعضهم يتكلم ويكتب حبا يف شهادة أو منصب أو دنيًا أو  -0

 وجاهة أو خوفًا من اهتام وما أشبه ذلك فهذه األمور تصرفه عن احلق فلذلك األوىل له أن يصمت.

إثارة الغوغاء والتحدث هبذه وفوق املنابر وجيعلها حديث اجملالس  إذا كان يريد أن يعارض به حقًا آخر ويريد -1

 فهذه األشياء جيب أن منسك عنها. -بال موجب – العامة ويتهم الصحابة يف نياهتم بالفسق وبالكفر

ونقول خبطأ املخطئ منهم مع وضع اخلطأ يف حجمه املناسب  -رضوان اهلل عليهم  -ونربئ الربيء من الصحابة 

 لهم ومراتبهم وال ننسى حسناهتم ومع هذا فلكل صحابي مرتبة.ونعرف فض

هذا باختصار يف معنى اإلمساك عما شجر بني الصحابة ونسأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن 

 ينفع اهلل به وجيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

   

 وأبرز النتائج اخلامتة

 النتائج العامة:

أن اآلية الكركمة )تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون( ال تدل على  -6

 اإلمساك عما شجر بني الصحابة وال تعين ترك التاريخ اإلسالمي بال دراسة وال استفادة وال استلهام للعرب والدروس. 

 أما معنى اآلية فقد كتبناه يف املبحث األول.
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أن احلديث )إذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر القدر فامسكوا....( حديث ضعيف ثم هو ال يدل على  -1

اإلمساك عما شجر بني الصحابة وال اإلمساك عن الكالم يف القدر مطلقًا، ومدار هذا احلديث على رواة متهمني 

 بالنصب.

األنبياء وعن الصحابة فال يسعنا اإلمساك  هناك آيات كركمة وأحاديث شريفة حتدثت عن األمم املاضية وعن -0

 املطلق الذي يفهمه البعض مع وجود هذه اآليات واألحاديث الصحيحة.

على افرتاض  -أن األثر املنسوب لبعض السلف وهو )تلك دماء طهـر اهلل منها أيدينا فال نلـوث هبا ألسنتنا(  -1

جوب قتال اخلوارج وشاق العصا واخلارج عن يتعارض مع نصوص أحاديث نبوية شريفة يف و -صحة النسبة 

 اجلماعة، بل يتعارض مع آيات كركمة يف وجوب قتال أهل البغي.

والقول السابق يتعارض مع هذا الوجوب فالواجب ال يتمنى املسلم أن تتطهر منه يده ألن فيه األجر والثواب أما    

صيب واملخطئ وكأن اجلميع كانوا على باطل؟! وهذا الباطل فنعم. والقول السابق خلط بني احملق واملبطل بني امل

 خيالف نصوص الكتاب والسنة.

أن الذين يرون اإلمساك عن أخطاء الصحابة مطلقا ينسون أن القرآن الكريم قد ذكر بعض أخطائهم؟! وأن  - 2

م يبق لنا بعد هذا إال قد نقد بعض أخطائهم وأنه قد أخرب بكثري مما يكون بعده فل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(النيب 

 . !املكابرة واإلعراض عن تلك األحاديـث الشريفة

ال نريد فتح باب نقد الصحابة لكننا نريد فتح باب االستفادة من تارخينا اإلسالمي ودراسته وتقوكمه واستلهام  -1

 العرب والدروس منه.

بقيت  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ه خطأ بعض الصحابة قي عهد -صلى اهلل عليه وسلم -عندما بني النيب  - 1

للصحابة أولئك مكانتهم وفضلهم فتجد الثناء أكثر من العتاب واخلطأ لكن الثناء ال يلغي اخلطأ وال حيجبه عن 

 االستفادة والعرب.

أن تارخينا اإلسالمي يف هذا الزمن هو أحوج ما يكون إىل اخلدمة املبنية على منهج ثابت وأصول سليمة مع  -1

 ص نية وأهداف سامية.إخال
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أن فهم بعضهم لإلمساك عما شجر بني الصحابة بأنه إمساك مطلق بال دراسة وال اسـتفـادة فـهٌم )عامٌي( قاصر  -6

 يلزم منه طمس أحاديث نبوية صحيحة واإلعراض عنها مما قد كمس إكمان املسلم نسأل اهلل أن جينبنا الفنت؟!.

فرتاه كمسك عن أهل صفني وال  !ال كمسكون إال عن بعض الصحابة دون بعض؟أكثر املنادين باإلمساك املطلق  -63

كمسك عن اخلارجني على عثمان رضي اهلل عنه؟! والبعض عكس ذلك مع أن يف الفريقني صحابة حسب تعريفهم 

رين الواسع للصحبة فالذي ينادي باإلمساك املطلق ال يستطيع تطبيقه؟! ولكنه خيتار صحابة ليمسك عنهم ويذم آخ

 واملطلوب عدم ذكر هؤالء وهؤالء إال مبا جاءت به األحاديث النبوية.

أن علماء السلف قدكما وحديثا مل كمسك أحد منهم عما شجر بني الصحابة وهذه كتبهم تنضج باألقوال الكثرية  -66

 والنقول والبحوث عن هذه الفرتة.

 الصحابة فإنه بني أمرين: إما أنه يتناقض فإن كتبهم كل من زعم أن السلف يقولون باإلمساك مطلقًا عما شجر بني-61

تشهد خبالف اإلمساك املطلق بل بعضهم جتاوز احلد كثريًا وإىل اآلن مل جند عاملًا مصنفًا إال ويف تصنيفاته كالم عما 

 شجر بني الصحابة؟!.

 واهلوى وحنوه.وإما أن يفسر أقواهلم حسب التقييدات اليت سبق أن ذكرناها أي اإلمساك عند اجلهل 

كل األدلة اليت يستدل هبا القائلون باإلمساك ال تدل على ما يفهمه بعضهم من ترك دراسة التـاريخ واالستفادة  -60

 منه وتقوكمه.

اإلمساك عما شجر بني الصحابة قد يكون مطلوبًا وقد يكون حمظورًا وقد يكون مباحًا حسب األحوال  -61

 اخل.واألزمنة واحلاجة واملصلحة ....

إن أمسك املنصفون عن احلق مل كمسك املتعصبون واجلهلة عن الباطل؟! وهذا يزيد من أمهية ما ندعو إليه  -62

 هنا من الدراسة املنصفة املتوازنة اليت ال يطغى عليها جهل وال هوى.

ذا كان يف عدم أن اإلمساك عما نعلم من حق قد يدخل حتت باب كتمان العلم الذي هنى اهلل تعاىل عنه هذا إ -61

 الكالم زيادة فائدة أما إذا كانت الفائدة يف اإلمساك فنعم حسب الشروط املذكورة سابقًا.



 

42 
www.al-maliky.com 

 

أمسك أم مل كمسك؟ فيكون  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(من كابر وأصر على اإلمساك املطلق نسأله أواًل: هل  النيب  -61

تقييد اإلمساك بشروطه السابقة وهذا ما نريد بيانه يف هذا بني خيارين إما رفض األحاديث الصحيحة يف املوضوع أو 

 الكتاب.

أن املنادين باإلمساك بني سوء استدالل بأدلة غري صرحية أو سوء فهم لتلك األدلة وبعضهم أطلق ويريد به  -61

 إمساك دون إمساك.

اجة إىل معرفة األخطاء وكيف التفسري الصحيح للتاريخ اإلسالمي ال يعين ذكر املمادح والثناء فقط فنحن حب -66

وقعت وملاذا وقعت ونتائجها ... اخل، بل إن استفادتنا من أخطاء املاضي لعلها أكثر فائدة من معرفتنا بالصواب 

 أحيانًا.

اإلمساك املطلق واجب إذا كان املتكلم جاهاًل أو ذا هوى أو ذا نية سيئة ال يقصد وجه اهلل مبا يتكلم أو يريد  -13

 أو يتكلم للدنيا والوجاهة وما أشبه ذلك فهذه األمور جتعل اإلمساك مطلوبًا وراجحًا بل واجبًا.           معارضة حق 

من األمور املكتشفة يف هذا البحث أن )اإلمساك عما شجر بني الصحابة( كان أول من قال به هم النواصب  -16

)إذا ذكر أصحابي فأمسكوا( االلتفاف على وكأن قصدهم من رواية احلديث الضعيف  !املدافعون عن بين أمية

 هذا ما بدا يل واهلل أعلم. !وغريه من األحاديث اليت تبني أن احلق مع علي بن أبي طالب !حديث عمار بن ياسر

) الذي كان يف أواسط  وأخريًا متت قراءة هذا البحث قراءة سريعة بعد أكثر من مخسة عشر عامًا من إعداده األول

ومع أني لو كتبته اليوم لكانت لغيت أشد حدة يف نقد ههذ  ،أيت نشره، ألنه يعاجل قضية مهمةور، هـ( 6161عام 

النظرية واملتناقضني فيها الذين يرفعوهنا حلماية البغاة ويطلقون أنفسهم يف ذم الصاحلني ... ولذكرت أن هذه القاعدة 

هذه القضية هبدوء،  غيت وبساطيت يومئذ قد عاجلختالف العقل واملصلحة واملعرفة ..اخل، ولكن يكفي أن الكتاب بل

 -حي طويق  -هـ 6100شوال عام  شهر من 12 يفالكالم األخري هنا كتبت هذا وقد عدلت فيه اليسري جدًا، و

  الرياض.
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