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الكشف والبيان

ملا قام به عدانن عبد القادر من التلبيس والبهتان

يف أصل «اإلمساك عما شجر بني الصحب الكرام»

كتبه
فيصل بن قزار اجلاسم

2

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه
أمجعني وبعد،
فقد كنت نشرت مقاالً علمياً يف جملة الفرقان ،انتقدت فيه أخاان عدانن عبد القادر
على أشرطته املعنونة بـ «أحداث الفتنة» ،وبيّنت خمالفة فعله ملا استقر يف مذهب أهل السنّة
واجلماعة من ترك التعرض ملا جرى بني الصحابة من خالف بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه،
وذكرت األدلة على ذلك من الكتب والسنّة وأقوال سلف األمة( ،)1فقام أحد أصحاب
ٍّ
رد آخر.
ابلرد علي وفق ما رأى ،مث قام عدانن أيضاً بكتابة ّ
عدانن ّ
وال إشكال يف ذلك ،فما منا إال رادٌّ ومردود عليه ،بل مل يزل أهل العلم يرد بعضهم
على بعض ردوداً علمية مفيدة ،سواء يف ردودهم على أهل السنّة إذا خالفوا الدليل ،أو يف
ردودهم على أهل البدع.
الرد غري مبين
الرد على غري ميزان العلم ،كأن يكون ُّ
لكن اإلشكال يقع فيما إذا كان ّ
ّ
على األصول العلمية ،أو يكون فيه انتصار ملخالفة شرعية ،أو بدعة علمية أو اعتقادية ،أو
الرد عن طريقة السلف
الرد شخصانياً يتجاوز حدود األدب العلمي ،حينها خيرج ّ
أن يكون ّ
املاضني ،وعن حدود اجلواز.
رده
رد عدانن علي ،فقد جتاوز احلدود العلمية واألدبية؛ إذ حوى ُّ
وهذا ما جرى يف ّ
وأقوهلا بصريح العبارة -حتريفات معنوية ولفظية ،وشانه أيضاً ابلتسفيه والتحقري واالهتام.وقد كتبت حينها رداً عليه بيّنت فيها أخطاءه وحتريفاته وجتاوزاته ،إال أن بعض
إخواننا طلب مين عدم نشره حىت تقع التسوية واملباحثة مع عدانن ،إال أن هذا مل حيصل،
فرأيت من املناسب نشره وإذاعته ،ليس انتصاراً لشخصي ،بل انتصاراً للحق ،وملذهب
السلف ،وصيانته عن التحريف.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلّم على نبينا  دمد وعلى آله وصحبه.

( )1املقال منشور يف املوقع الشخصي ( ) /http://f-aljasem.comيف صفحة املقاالت حتت عنوان «وقفات مع الشيخ عدانن عبد القادر حول شريطه "أحداث الفتنة"»،
رد علمي مل خيرج عن حدود األدب.
وميكن للقارئ مراجعته لريى أنه ّ
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املآخذ واملالحظات العامة على كالم عدانن عبد القادر
املأخذ األول :العجز التام عن اإلتيان بنص عن أحد من العلماء املتقدمني
واملتأخرين يف عني مسألته اليت يقررها وهي (جواز ذكر أحداث النزاع الذي وقع بني الصحابة
واقتتاهلم وسرد وقائعها لعامة الناس ونشرها بنية الدفاع عن الصحابة ورد الرواايت الباطلة).
نصوص جمملة يف ثالثة مواضع لشيخ اإلسالم ابن تيمية أراد هبا محل مجيع
وغاية ما ذكر
ٌ
نصوص السلف الصرحية يف املسألة على فهمه وتفسريه هلذه املواضع الثالثة مبا مل يُسبق إليه.
الثاين :حتريف كالم العلماء وصرفه عن ظاهره والتصرف مبعاين كالمهم ،وتفسري
كالمهم مبا مل يُسبق إليه ،كتفسريه لعبارة السلف املشهورة «وميسكون عما شجر بني
الصحابة».
الثالث :حتريف اللغة ،وتصرفه بنصوص أهل اللغة بتغيري احلروف لتتغري املعاين ،وهذا
من عجيب صنعه وتصرفه ،وسيأيت بيانه مبا يُذهل القارئ.
رده ألصل عظيم من أصول أهل السنة؛ وهو وجوب اإلمساك عما شجر بني
الرابعّ :

الصحابة والكف عنه ،قراءة وإقراءاً وكتابةً ومساعاً وإمساعاً ،ما مل تقتض الضرورة ذلك ،وزعمه
أن اإلمساك الذي أمر به السلف إمنا هو اإلمساك عن األحداث الباطلة فقط أو عن
الصحيحة مع فساد القصد.

اخلامس :محله لتعليالت العلماء يف املنع من ذكر شجار الصحابة واألمر ابلسكوت
عنه على نوع خاص من األحداث وهي اليت خيشى منها السب والبغض واهلوى ،أو الرواايت
الضعيفة واملنقطعة ،أو ما فيه جمال للسب والشتم ،وحنو ذلك ،وجهله أبن ذكر بعضهم ملثل
هذه األمور إمنا هو من ابب ذكر بعض مفاسد اخلوض يف شجار الصحابة ،ال حصر
التعليل به ،وأن احلكم معلق به تعلق العلة مبعلوهلا ،ال سيما وأنه قد ترك كثرياً من تعليالهتم
هني
لوجوب اإلمساك عما شجر بني الصحابة وبرت كثرياً من نصوصهم يف ذلك ،وإال فإت َ
السلف عن اخلوض والكالم حول ما حصل من الشجار عام ال خيصص إال للضرورة
بقدرها.
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السادس :ومهه الكبري أبن كل من مسع أبحداث ما شجر بني الصحابة واطلع على
حب الصحابة ،وسيصفى قلبه هلم ،وقد
الوقائع الصحيحة من عامة الناس فسيتوفر يف قلبه ّ
نص على ذلك ،وهذا تناقض كبري.
ّ
فظنّه استواء الناس يف األفهام ويف تقدير املسائل وتصورها تصوراً صحيحاً هو الذي
ارتكز عليه يف خوضه ودخوله يف هذا األمر ،فظن أن العامة سيفهمون مواقف الصحابة
وسيحملوهنا على ما دل عليه الكتاب والسنة وسيتصوروهنا كتصور العلماء ،وهذا خطأ كبري
يف تصور املسائل وغفلة كبرية عن تصور الوقائع واألحوال ،فإن العلم والرسوخ فيه هو الذي
يعصم العامل بعد هللا تعاىل من الظن السيء ابلصحابة وحيمله على محل األحداث على  دمل
طيب وظن حسن وما كان من قبيل الذنوب فيعلم توفر األسباب الكثرية لدى الصحابة
ملغفرة الذنوب ،وهذا مفقود عند عامة الناس لقصور علمهم وفهمهم ،قال البخاري( :ابب
من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا) مث أسند عن علي  قوله( :حدثوا
الناس مبا يعرفون أحتبون أن يُك ّذب هللا ورسوله) ،وقال ابن مسعود ( :إنك ال حتدث
حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة).
السابع :عدم رجوعه للمصادر اليت يعزو إليها ويستند إىل كالم أصحاهبا ككتاب
«منهاج السنة» لشيخ اإلسالم ،فإنه نقل عنه بواسطة ومل ينقل عنه مباشرة مع اختالف
النقلني ،مع دعواه العريضة يل وادعائه أين مل أكلف نفسي ابلرجوع إىل الكتب
والشروحات؟!
وحرفها ابلزايدة ،فمنها نقله عن شيخ اإلسالم قوله[( :األصل
بل نقل نصوصاً ّ
اإلمساك] وهلذا أوصوا ابإلمساك عما شجر بينهم ألان ال نسأل عن ذلك كما قال عمر بن
عبد العزيز «تلك دماء طهر هللا منها يدى فال أحب أن أخضب هبا لساين» وقال آخر
«تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون» .لكن إذا
ظهر مبتدع يقدح فيهم ابلباطل فال بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل،
وكذلك ما نقل من تكلم عمار يف عثمان وقول احلسن فيه  )...ا.هـ
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فزايدة «األصل اإلمساك» غري موجودة يف منهاج السنة ،فال أدري من أين أتى هبا
هو وصاحبه .فأين اهتامه يل بعدم الرجوع إىل املصادر؟!!
ومن ذلك ادعاؤه أن الذهيب قد ذكر هذه األحداث يف كتابه «املنتقى» وفصلها مع
علي بذلك ،فقال( :كيف ينهى عن ذلك –أي الذهيب -مث يذكره لعامة الناس
التشنيع ّ
ومجهورهم؟! أهو متناقض؟ أم كاتب املقال متناقض ومل حيقق املسألة؟! وماذا عن اختصار
الذهيب لكتاب منهاج السنة الذي ذكر فيه شيخ اإلسالم األحداث وفصلها ومسى الذهيب
كتابه «املنتقى»؟! وقال «فباهلل اسكتوا حىت نسكت») ا.هـ
بينما مل يزد الذهيب على ما ذكره ابن تيمية يف «املنهاج» ،والذي ذكره ابن تيمية يف
املنهاج عن هذه الفتنة ال يزيد فيما إذا ُمجع يف موضع واحد على سبع ورقات من مجلة مثانية
جملدات كبار ،فأين التفصيل الذي ينسبه البن تيمية وللذهيب يف املنتقى؟
كما أن الذهيب مل يقل الذهيب يف كتابه املنتقى «فباهلل اسكتوا حىت نسكت» ،وإمنا
قاهلا يف موضع آخر وعن ٍّ
أمر خيتلف عن مسألتنا ،وسيأيت بياهنا.
الثامن :إقحامه للقياس وقواعد أصول الفقه يف مسائل االعتقاد واملنهج املبنية على
االتباع ال االبتداع ،واليت ال مدخل فيها للقياس وال للعقل ،وهذا من أخطر ما انتهجه خالل
املقال ،إذ أنه يبطل ما تواتر عن السلف من وجوب السكوت عما شجر بني األصحاب
بقواعد أصولية وأقيسة عقلية ،وقال مقعداً هلذه املسألة( :إن دراسة القواعد األصولية
ومعرفتها جتعل الباحث يضبط أصول االستدالل ،ويسلك الطريق الصحيح لالستدالل
ويفهم النصوص فهماً صحيحاً فيحفظ عقيدته ودينه) ا.هـ
التاسع :خروجه عن املوضوع يف عامة كالمه ودخوله يف الطعون يف النيات
واملقاصد ،وهذا أخذ ما يقرب من ثلثي مقاله.
العاشر :عامة كالمه يف املسألة خارج  دل النزاع ،إذ أن النزاع إمنا هو على نشر هذه
األحداث لعامة الناس عن طريق احملاضرات العامة وإعالن ذلك وتسجيله وإذاعته وتوزيعه،
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وليس النزاع على الكتابة عند احلاجة والرد على أهل البدع وبيان الصحيح من األحداث
وتوجيهها وفق الكتاب والسنة وما عُلم من حال الصحابة .
احلادي عشر :إلزامه اخلصم مبا ليس بالزم له ،كإلزامه يل القول بوجوب حرق
وإتالف كتب التاريخ وكتب الردود كمنهاج السنة وغريها ،مع أن هذا خارج  دل النزاع
أصالً.
الثاين عشر :ختصيصه لعموم كالم العلماء وتقييده ملا أطلقوه من غري بينة وال برهان،
بل بناءاً على ما يراه ويذهب إليه ،ومنها فتاوى العلماء ابن ابز وابن عثيمني والفوزان يف بيان
حرمة تسجيل ما شجر بني الصحابة يف أشرطة وتوزيعها ،وإطالقهم ذلك ،ومع وضوح
كالمهم وصرحيه يف إرادة العموم ،وسيأيت بيانه ،ومع ذلك فهو حيمله على شخص معني
فقط ال يتعداه احلكم ،أو على طريقة معينة يف عرض األحداث.
الثالث عشر :املبالغة الكبرية يف ختطئة املخالف ،واجملازفة يف إطالق األحكام ليُفهم
القارئ أن املخالف بعيد كل البعد عن احلق والصواب ،ولذلك فهو يطلق الدعاوى العريضة،
ومنها ادعاؤه أن كل ردوي يف الكتب والصحف على أهل البدع وغريهم مليئة ابلثغرات
واألخطاء ،فقال( :فإين مل أقرأ له رداً إال وفيه ثغرات كثرية ومتناقضات وفهم خطأ لكثري من
املقاصد الشرعية ومقاصد العلماء يف أقواهلم) ا.هـ
وبعد هذه املالحظات املختصرة إليك ذكر كثري منها بشيء من التفصيل ،مع العلم
أبين مل أستوعب عامة كالمه ابلتتبع ،إذ لو فعلت ذلك لطال املقام ،وكما قيل اللبيب
ابإلشارة يفهم.
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الفصل األول
ذكر حتريفات عدانن عبد القادر

التحريف األول
حتريف اللغة يف معىن «اخلوض»
أوالً :بيان معىن اخلوض يف اللغة:
 يف خمتار الصحاح[( :خوض] خ و ض« :خاض املاء» من ابب قالِ ،وخيَاضاً أيضاً
َ َ
ض،
اض َ
ابلكسر ،واملوضع َخمَ َ
اضةٌ ،وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركباان ،ومجعها َخمَ ٌ
وخمَا ِو ُ

اض الغمرات» :اقتحمها ،و«خاض القوم يف احلديث»
اض يف املاء دابته» ،و« َخ َ
أخ َ
و« َ
ضوا» أي :تفاوضوا فيه).
و« َختَ َاو ُ

 ويف املعجم الوسيط(( :خاض) القوم يف احلديث خوضاً :تفاوضوا فيه ،وفالن ابلفرسخوضاً وخياضاً :أورده املاء ،واملاء :دخله ومشى فيه ،ويقال :خاض األمر والباطل وفيهما
والغمرات :اقتحمها( ... .ختاوضوا) يف احلديث :تفاوضوا فيه).
 ويف «اتج العروس»( :خوض :خاض املاء خيوضه خوضاً وخياضاً ابلكسر :دخله ومشىفيه ،كخوضه ختويضاً واختاضه  .خاض ابلفرس :أورده املاء ،كأخاضه إخاضة األخري عن
أيب زيد ،كذلك :خاوضه فيه خماوضة كما يف األساس ....من اجملاز :خاض الغمرات
خيوضها خوضاً :اقتحمها ،نقله اجلوهري .خاضه ابلسيف :حركه يف املضروب ،كما يف
الصحاح ،... ،وهو جماز  ... .من اجملاز قوله تعاىل  :وكنا خنوض مع اخلائضني أي :يف
الباطل ونتبع الغاوين ،كما يف العباب ،وكذا قوله تعاىل :وهم يف خوض يلعبون قوله
تعاىل :وخضتم كالذي خاضوا أي :كخوضهم ،والعرب جتعل ما والذي وأن مع صالهتا
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مبنزلة املصادر ،وكذلك قوله تعاىل :وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا .واخلوض :اللبس
يف األمر .ومن الكالم :ما فيه الكذب والباطل وقد خاض فيه  ،....وختوض الرجل :تكلف
اخلوض يف املاء ،هذا هو األصل مث استعمل يف التلبس يف األمر والتصرف فيه ،ومنه
احلديث« :رب متخوض يف مال هللا تعاىل» أي :رب متصرف يف مال هللا تعاىل مبا ال
يرضاه هللا تعاىل .وقيل :التخوض يف املال :التخليط يف حتصيله من غري وجهه كيف أمكن.
وهو جماز .من اجملاز :خاض القوم وختاوضوا يف احلديث ،أي :تفاوضوا ،كما يف األساس
واللسان والعباب والصحاح).
 ويف «لسان العرب» (( :خوض ) خاض املاء خيوضه خوضا وخياضا واختاض اختياضاواختاضه وختوضه مشى فيه  ...وأخاض فيه غريه وخوض ختويضا ،واخلوض املشي يف املاء
واملوضع خماضة وهي ما جاز الناس فيها مشاة وركباان ومجعها املخاض واملخاوض أيضا عن
أيب زيد وأخضت يف املاء دابيت وأخاض القوم أي خاضت خيلهم يف املاء ،ويف احلديث
«رب متخوض يف مال هللا تعاىل» أصل اخلوض :املشي يف املاء وحتريكه ،مث استعمل يف
التلبس ابألمر والتصرف فيه ،أي :رب متصرف يف مال هللا تعاىل مبا ال يرضاه هللا،
والتخوض :تفعل منه ،وقيل :هو التخليط يف حتصيله من غري وجهه كيف أمكن .ويف
حديث آخر «يتخوضون يف مال هللا تعاىل» .واخلوض :اللبس يف األمر ،واخلوض من
الكالم :ما فيه الكذب والباطل ،وقد خاض فيه ،ويف التنزيل العزيز وإذا رأيت الذين
خيوضون يف آايتنا وخاض القوم يف احلديث وختاوضوا ،أي :تفاوضوا فيه )
 ويف «املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري»( :خاض الرجل املاء (خيوضه) (خوضاً) مشىفيه ،و(املخاضة) بفتح امليم موضع اخلوض ،و اجلمع (خماضات) و(خاض) يف األمر :دخل
فيه ،و(خاض) يف الباطل كذلك).
وهذا يدل على أن اخلوض يف الشيء هو الدخول فيه وإاثرته والبحث فيه.
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ولذلك خلص ابن فارس هذا يف «معجم مقاييس اللغة» فقال(( :خوض) اخلاء
والواو والضاد أصل واحد ُّ
ود ٍ
وغريه.
يدل على ُّ
خول .يقال ُخ ْ
ضُ
توس ِط شيء ُ
ت َ
املاء َ
ٌ
ِ
كالمهم).
ضوا
َ
تفاو ُ
وتداخل ُ
وختاوضوا يف احلديث واألم ِر ،أي َ
َ
اثنياً :ذكر بعض ما ورد يف السنَّة واآلاثر من ألفاظ «اخلوض»:
 -1ما رواه مسلم من حديث ابن عباس  عن النيب  يف حديث السبعني ألف الذين
يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب وفيه:
(مث هنض فدخل منزله ،فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب
وال عذاب ،فقال بعضهم :فلعلهم الذين صحبوا رسول هللا  ،وقال بعضهم :فلعلهم الذين
ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا ابهلل وذكروا أشياء) .احلديث.
 -2ويف مسند أمحد من حديث معاذ بن عبد هللا بن خبيب عن أبيه عن عمه قال :كنا يف
جملس فطلع علينا رسول هللا  وعلى رأسه أثر ماء ،فقلنا :اي رسول هللا ،نراك طيب النفس،
قال« :أجل» .قال :مث خاض القوم يف ذكر الغىن ،فقال رسول هللا « :ال أبس ابلغىن ملن
اتقى هللا عز وجل ،والصحة ملن اتقى هللا خري من الغىن ،وطيب النفس من النعم».
 -3ويف صحيح ابن خزميه وغريه من حديث أم سلمة رضي هللا عنها :أن رسول هللا 
بينما هو يوم يف بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال :اي رسول هللا،
صدقة كذا وكذا من التمر؟ فقال رسول هللا « :كذا وكذا» قال الرجل :فإن فالانً تعدى
علي ،فأخذ مين كذا و كذا فازداد صاعا ،فقال له رسول هللا « :فكيف إذا سعى عليكم
من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟» فخاض الناس وهبرهم احلديث .احلديث
وعبارات السلف كثرية منها :ما رواه أبو نعيم يف احللية عن املعال بن زايد قال :كان إخوان
مطرف عنده ،فخاضوا يف ذكر اجلنة ،فقال مطرف :ال أدري ما تقولون ،حال ذكر النار بيين
وبني اجلنة.
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 ويف االستقامة البن تيمية( :وقال حرب بن إمساعيل :مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول:ليس يف النزول وصف .قال :وقال إسحاق :ال جيوز اخلوض يف أمر هللا كما جيوز اخلوض يف
أمر املخلوقني).
وهذا يؤكد على أن اخلوض يف األمر هو الدخول فيه والتباحث .وقد يكثر استعماله
فيما يُذم ،إال أنه ال يعين أن كل ما ورد من لفظه فهو كذلك.
وقال ابن الوزير اليماين يف شرح حديث «إذا يف أصحايب فأمسكو وإذا تكلم يف
التعرف والتعلّم ملا
القدر فأمسكوا» احلديث( :فأما اخلوض فيه –أي :القدر -على وجه ّ
ؤخر هذا لشرار األمة ،بل قد
جاءت به الشريعة ،مث اإلميان به على الوجه املشروع ،فإنه مل يُ ّ
تواتر أن أصحاب رسول هللا  سألوا عنه النيب  وخاضوا يف معرفته ،ويف وجوب اإلميان
به كما أييت يف الفائدة الثالثة ،فلم يزجرهم رسول هللا  عن هذا ذلك القدر من اخلوض فيه
 )...ا.هـ
فهل ميكن أن يكون املراد ابخلوض يف كالم ابن الوزير الكالم الباطل أو الكذب؟!!
اثلثاً :ما وقع فيه عدانن عبد القادر من حتريف:
التحريف األول:
قال عدانن عبد القادر( :اخلوض معناه يف اللغة« :اخلوض يف الكالم :ما فيه
الكذب والباطل» .لسان العرب« .وهو التخليط» النهاية البن األثري واللسان.).
وقد وقع هنا يف عدة حتريفات:
األول :إبدال احلروف لتتغري املعاين:
فقد قال عدانن عبد القادر نقالً عن اللسان«( :اخلوض يف الكالم :ما فيه الكذب
والباطل» .لسان العرب).

11

بينما يف اللسان( :واخلوض من الكالم :ما فيه الكذب والباطل).
وها هنا حتريفان:
األول :أنه حصر معىن اخلوض يف الكذب والباطل ،وحذف أصل املعىن من كالم
ابن منظور.
صري الصفة
تغري املعىن ،ألنه ّ
الثاين :أبدل مكان «من» «يف» :ما ترتب عليه ّ
خوض كان معناه أنه كالم
كالم ما أبنه
ٌ
مصدراً ،إذ أن معىن كالم ابن منظور :أنه إذا ُوصف ٌ
خوض ،أي :كالم ابطل أو
رجل بكالم معني ،فيُقال :هذا
ٌ
كذب وابطل ،مثاله أن يتكلم ٌ
ٍّ
خوض يف شيء يكون كالماً ابطالً أو كذابً.
كذب ،وليس كل
غري «من» إىل«يف» صارت مصدراً :من خاض خيوض خوضاً ،فيصري املعىن
بينما ملا ّ
ٍّ
خوض يف ابطل وكذب ،كما لو قيل:
خوض يف شيء من الكالم واحلديث ،فهو
أن كل
ٌ
خاض فال ٌن يف ذكر اجلنة ،أي تكلم بكذب أو ابطل ،وهكذا.
ومعلوم أن هناك فرقاً بني قول القائل« :تكلم فالن فيما شجر بني الصحابة
ٍّ
خبوض» ،وبني «خاض فال ٌن فيما شجر بني الصحابة» ،فالعبارة األوىل تفيد أنه تكلم فيما
شجر بينهم بكالم ٍّ
ابطل وكذب ،بينما الثانية تفيد أبنه تكلم فيما شجر بني الصحابة مطلقاً
وحبث فيه ،ال أنه تكلم بكالم ابطل.
التحريف الثاين:
قال عدانن عبد القادر«( :وهو التخليط» النهاية البن األثري واللسان.).
بينما يف اللسان( :ويف احلديث «رب متخوض يف مال هللا تعاىل» أصل اخلوض:
املشي يف املاء وحتريكه ،مث استعمل يف التلبس ابألمر والتصرف فيه ،أي :رب متصرف يف
مال هللا تعاىل مبا ال يرضاه هللا ،والتخوض :تفعل منه ،وقيل :هو التخليط يف حتصيله من غري
وجهه كيف أمكن).
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ويف اتج العروس( :وختوض الرجل :تكلف اخلوض يف املاء ،هذا هو األصل مث
استعمل يف التلبس يف األمر والتصرف فيه ،ومنه احلديث« :رب متخوض يف مال هللا تعاىل»
أي :رب متصرف يف مال هللا تعاىل مبا ال يرضاه هللا تعاىل .وقيل :التخوض يف املال:
التخليط يف حتصيله من غري وجهه كيف أمكن).
فوقع يف عدة حتريفات:
األول :أنه فسر اخلوض ابلتخليط ونسبه إىل اللسان والنهاية ،بينما التخليط يف

اللسان والنهاية هو تفسريٌ للتخوض ال تفسرياً للخوض.

الثاين :أنه ذكر «التخليط» وحذف ما بعده وهو «يف حتصيله من غري وجهه كيف
لتخوض ابلتخليط إمنا هو فيما إذا كان يف املال فقط ،فبمعىن أنه إذا
أمكن» ،ألن تفسري ا ّ
وحصله من أي وجه كان.
ختوض فالن يف املال» ،أي :خلّط فيه ّ
قيلّ « :
فليس «التخليط» تفسري مطلق التخوض ،فضالً عن أن يكون تفسرياً للخوض.
الثالث :أنه حذف «وقيل» وهي صيغة متريض وتضعيف.
الرابع :أنه ترك تفسري ابن األثري ملعىن «اخلوض يف األمر واحلديث» ،وجعل مكانه
تفسري «التخوض يف املال».
ض فيهما).
قال ابن األثريَ :
(وشَرع يف األمر واحلديث :خاَ َ
رابعاً :بيان أن مراد العلماء بقوهلم «اخلوض فيما شجر بني الصحابة» هو الكالم يف هذا
الباب والبحث فيه مطلقاً ،ال الكالم فيه ٍ
بباطل أو كذب.
 قال السفاريين( :وألن اخلوض يف ذلك إمنا يصلح للتعليم).فهل ميكن أن يكون مراده الكذب والباطل؟!
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 وقال عبد الرمحن الرباك يف شرح الواسطية( :ميسكون عن اخلوض فيما وقع مناخلالف والنزاع واحلروب ،ميسكون عن ذلك يعين :ال خيوضون ،ال يتكلمون ،ال جيعلون ما
جرى بني الصحابة حديثا يتسلون به فضال عن أن يتذرعوا به إىل الطعن يف أصحاب
الرسول . 
«ميسكون» :ال خيوضون يف هذا ،بل يعرضون عنه ويغفلون عنه؛ ألن هذا مع ما يف
أيضا يؤمل قلوب املؤمنني؛ فال حيبون التكلم فيه والتشاغل به) ا.هـ
اخلوض فيه من املفاسد فإنه ً
خامساً :تناقض عدانن عبد القادر يف تفسريه للخوض:
وهذا من وجهني:
األول :أنه فسر «اخلوض» أبنه الكالم الباطل والكذب ،مث نقل عن شيخ اإلسالم
قوله «فلهذا كان اإلمساك عما شجر بني الصحابة خرياً من اخلوض يف ذلك بغري علم
حبقيقة األحوال ،إذ كان كثري من اخلوض يف ذلك أو أكثره كالماً بال علم »..
فلو كان اخلوض معناه الكالم ابلكذب والباطل مل يصلح أن يُقيّد بغري العلم .ومل
كالم بال علم ،بل كله بال علم ،إذ ال يتصور أن يوجد كالم
يصلح أن يقال :إن كثرياً منه ٌ
ابطل وكذب بعلم!؟
فسر كلمة اخلوض ابلتكلم:
الثاين :أنه نفسه ّ
وذلك أنه ملا تكلم عن معىن «ميسكون» قالّ ( :بني شيخ اإلسالم مقصوده يف كتبه
األخرى ويف رسالته الواسطية ،وملخص مقصوده ما يلي:
أهنم ال يتكلمون يف ذلك بال علم حبقيقة األحوال.).. .
مث ذكر املوضع الذي ّبني فيه شيخ اإلسالم هذا املعىن وهو قوله « «:فلهذا كان
اإلمساك عما شجر بني الصحابة خرياً من اخلوض يف ذلك بغري علم حبقيقة األحوال».
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فعرب عدانن عبد القادر عن قول ابن تيمية «اخلوض بغري علم حبقيقة األحوال»
ّ
بـقوله( :التكلم بغري علم حبقيقة األحوال )!! .ففسر اخلوض ابلتكلم ،فناقض نفسه وأبطل ما
زعمه يف معىن اخلوض.
حرف عدانن عبد القادر معىن كلمة «خوض»:
سادساً :ملاذا ّ
اجلواب :أنه حرفها ألمرين:
األول :حىت يتسىن له محل كل ما ورد عن السلف من النهي عن اخلوض فيما شجر
بني الصحابة ،أن املراد به هو الكالم عنهم ابلباطل والكذب فقط .ولذلك كرر ذكر هذا
املعىن يف كل نص نقله فيه لفظ اخلوض .وكل هذا ليقرر أن اإلمساك الذي أمر به السلف يف
هذا الباب ليس على عمومه وإطالقه فيما صح وما مل يصح ،بل املراد به اإلمساك عن
الكذب والباطل فقط.
الثاين :حىت تصح له دعوى أين جتّنيت عليه ووصفته أبلفاظ ال تليق بقويل عنه:
خاض فيما شجر بني الصحابة.
التحريف الثاين
برت النصوص وحذف ما ينقض كالمه
وها هنا ملحظ مهم :وهو أن عدانن عبد القادر ملا عجز أن جيد نصاً واضحاً
عن أحد من العلماء يف إثبات دعواه ،اضطر لذكر بعض ما يظن أنه قد خيدمه من
نصوصهم ،وملا علم أبنه ال يستقيم له االستدالل هبذه النقول إال بليّها وتطويعها لتؤكد
ليو ّجه القارئ ملا يريد من املعاين ،وهذه
ما يريد ،أدخل كالمه بني النصوص اليت أوردها ُ
طريقة املفلسني إذ لو كان ما نقله نصاً فيما ي ّدعي مل حيتج إال جملرد ذكرها فقط دون أن
يعقبها بشرح وبيان فضالً عن أن يُدخل يف وسطها كالماً آخر ،فانتبه!

املوضع األول :نقله عن عبد العزيز الرشيد شارح الواسطية:

15

قال عدانن عبد القادر( :ومل يكلف نفسه الرجوع إىل «التنبيهات السنية» لعبد
العزيز الرشيد حيث شرح عبارة الشيخ بقوله «أي يقفون عن اخلوض عما وقع بني الصحابة
من اختالف ومنازعة» .واخلوض يف اللغة كما جاء يف لسان العرب« :اخلوض يف الكالم :ما
فيه الكذب والباطل ،ويف التنزيل وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا وقال« :هو
التخليط» .مث قال الرشيد« :ملا يف اخلوض يف ذلك من توليد اإلحن واحلزازات واحلقد على
أصحاب رسول هللا  وذلك من أعظم الذنوب».
أي الكالم فيهم ابنتفاء الشروط املذكورة اليت تسبب احلزازات واحلقد عليهم حينئذ
جيب اإلمساك) ا.هـ
فسر اإلمساك :ابإلمساك عما كان
فأراد مبا نقله و ّ
حرف معناه أن يبني أبن الشارح ّ
كذابً وابطالً ،دون ما كان حقاً وصدقاً.
بينما الذي يف التنبيهات السنية ما يلي( :قوله «وميسكون عما شجر بني الصحابة»
أي[ :يقفون عن اخلوض عما وقع بني الصحابة من اختالف ومنازعة] ،مثل ما وقع بني
علي ومعاوية ،وما وقع بني طلحة والزبري وعلي وغري ذلك.
قوله «شجر» أي :اضطراب واختالف األمر بينهم ،واشتجر القوم وتشاجروا:
تنازعوا ،واملشاجرة املنازعة ،فمذهب أهل السنة واجلماعة الكف عما جرى بني أصحاب
رسول هللا  واإلمساك عما شجر بينهم[ ،ملا يف اخلوض يف ذلك من توليد اإلحن
واحلزازات واحلقد على أصحاب رسول هللا  ،وذلك من أعظم الذنوب] ،فإهنم خري القرون
والسابقون األولون فتجب  دبتهم مجيعاً والرتضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله مل
يصح ،وما صح فله أتويالت سائغة ،مث هو قليل مغمور يف جانب فضائلهم.
وقال :قال ابن محدان من أصحابنا يف هناية املبتدئني :جيب حب كل الصحابة
والكف عما جرى بينهم ،قراء ًة وإقراءاً وكتابةً ومساعاً وإمساعاً  ) ...ا.هـ
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فلم ينقل عدانن عبد القادر من كالم الرشيد إال ما بني املعكوفتني [ ] ليحصر هني
الرشيد أبنه النهى عن اخلوض فقط :وهو الكالم ابلباطل والكذب.
وحذف عدانن عبد القادر مجيع عبارات الرشيد اليت عرب فيها عن الوقوف عن
اخلوض ابإلمساك والكف ،مثل « :فمذهب أهل السنة واجلماعة الكف عما جرى بني
أصحاب رسول هللا  واإلمساك عما شجر بينهم ،ملا يف اخلوض يف ذلك »..
وحذف قوله« :والكف عما جرى بينهم مما لعله مل يصح ،وما صح فله أتويالت
سائغة» ،وحذف قول ابن محدان« :جيب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم ،قراءةً
وإقراءاً وكتابةً ومساعاً وإمساعاً».
بني أبن الوقوف عن اخلوض عما شجر بينهم ليس هو الوقوف عن
وكالم الرشيد ّ ٌ
الباطل والكذب فقط ،بل هو اإلمساك عن كل ما وقع بينهم والكف عما جرى ،وهذا
صريح عباراته.
ويؤكد هذا أنه من املعلوم أن ما جرى وما وقع ليس كذابً وال ابطالً ،فإذا أمر الشارح
ابلكف عنه فمراده الكف عن األحداث كلها والوقائع.
ويؤكده أيضاً ما أوضحه بنقله عن ابن محدان :ترك القراءة واإلقراء والسماع واإلمساع
والكتابة عما جرى بني الصحابة ،ال عن الكذب والباطل.
مث قال عدانن عبد القادر بعد هذا التحريف( :بينما الكاتب أخذ العبارة على
عواهنها وراح خيبط مييناً ومشاالً .حسبنا هللا ونعم الوكيل) !!
املوضع الثاين :برته لكالم الذهي وحتريفه ملعناه:
قال عدانن عبد القادر( :أما نقله عن الذهيب يف الكف فقد بينه بقوله« :وما زال مير
بنا ذلك يف الدواوين والكتب واألجزاء ،ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف ،وبعضه كذب،
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وهذا فيما أبيدينا وبني علمائنا ،فينبغي طيّه وإخفاؤه ،بل إعدامه لتصفو القلوب ،وتتوفر على
حب الصحابة ،والرتضي عنهم») ا.هـ
بينما كالم الذهيب كامالً هو ما يلي( :كما تقرر عن الكف عن كثري مما شجر بني
الصحابة وقتاهلم رضي هللا عنهم أمجعني[ ،وما زال مير بنا ذلك يف الدواوين والكتب
واألجزاء ،ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف ،وبعضه كذب ،وهذا فيما أبيدينا وبني علمائنا،
فينبغي طيّه وإخفاؤه ،بل إعدامه لتصفو القلوب ،وتتوفر على حب الصحابة ،والرتضي
عنهم] ،وكتمان ذلك متعني عن العامة وآحاد العلماء ،وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة
للعامل املنصف العري من اهلوى ،بشرط أن يستغفر هلم ،كما علمنا هللا تعاىل).
فحذف منه آخره وهو« :وكتمان ذلك متعني عن العامة وآحاد العلماء ،وقد يرخص
يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى ،بشرط أن يستغفر هلم ،كما علمنا هللا
تعاىل».
(بني العلة
حرف مراد الذهيب بقولهّ :
ومل يكتف عدانن عبد القادر هبذا احلذف بل ّ
واملقصود« :أكثر ذلك منقطع وضعيف وكذب» «لتصفوا القلوب على حب الصحابة» فما
كان صحيحاً ويعني على تصفية القلوب حنو الصحابة هل يتحقق فيه هذا القول؟).
فجعل مراد الذهيب بقوله« :فينبغي طيّه وإخفاؤه ،بل إعدامه» هو ما كان كذابً
وضعيفاً فقط دون ما كان صحيحاً اثبتاً ولو كان من قبيل الذنوب اليت قد تصدر منهم يف
اجلملة ،فال أدري كيف يكون ذكر بعض الذنوب مث االعتذار عنها سبيالً لتصفية القلوب
حنو الصحابة!!.
وهل يُتصور أن يكون مراد الذهيب بقوله«« :وكتمان ذلك متعني عن العامة وآحاد
العلماء ،وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى ،بشرط أن
يستغفر هلم ،كما علمنا هللا تعاىل» هو كتمان ما كان كذابً وابطالً دون ما كان اثبتاً
صحيحاً ،فهل يصح أن يستغفر العامل املنصف العري عن اهلوى للصحابة عما كان كذابً
وابطالً مل يثبت عنهم!!!! .
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فالذهيب أمر بكتمان مجيع ما جرى بينهم ،ما صح وما مل يصح ،وأن ُخيفى عن
العامة وآحاد العلماء ،ومن ُر ّخص له يف ذلك من خواص العلماء فوقع على بعض ما صح
مما قد يكون من قبيل الذنوب أو االجتهاد اخلاطئ استغفر هلم.
وال ميكن محل كالم الذهيب فيما ينبغي كتمانه وطيه على الرواايت الباطلة واملنقطعة
وخيفى ،بل يُقال :يُ ّبني ضعفه وكذبه.
والضعيفة ،إذ ال يُقال يف حق الباطل والكذب يطوى ُ
وإمنا الذي يُتصور أن يقال فيه يُطوى وخيفى ويُكتم هو الثابت الذي يكون من قبيل الذنوب
أو االجتهاد اخلاطئ يف النزاعات وحنوها ،أو الذي اختلط حقه بباطله ،مما ليس يف حقه
منفعة ،بل قد يكون سبباً للمضرة والوقيعة.
ومن األمور اليت دلّس فيها عدانن عبد القادر على القراء قوله( :وماذا عن اختصار
الذهيب لكتاب «منهاج السنة» الذي ذكر فيه شيخ اإلسالم تلك األحداث وفصلها ومسى
الذهيب كتابه «املنتقى»؟! وقال« :فباهلل اسكتوا حىت نسكت») ا.هـ
فأوهم القارئ أن الذهيب ذكر عبارته األخريه يف كتابه املنتقى يف مسألة ذكر شجار
الصحابة ،بينما ذكرها الذهيب يف اترخيه يف ترمجة يعقوب بن عباد الرواجين معلقاً على ما ورد
عنه من األمر بلعن أعداء آل البيت .وإليك نص الذهيب( :قال  دمد بن جرير :مسعت عباد
بن يعقوب يقول :من مل يتربأ يف صالته كل يوم من أعداء آل  دمد  ،حشره هللا معهم.
قلت :هذا الكالم أبو جاد الرفض .فإن آل  دمد عليه السالم قد عادى بعضهم
بعضا على امللك ،كآل العباس ،وآل علي ،وإن تربأت من آل العباس ألجل آل علي فقد
تربأت من آل  دمد ،وإن تربأت من آل علي ألجل آل العباس فقد تربأت من آل  دمد .وإن
تربأت من الظامل منهما لآلخر ،فقد يكون الظامل علوايً قاطباً ،فكيف أبرأ قاطباً ،فكيف أبرأ
منه ،وإن قلت :ليس يف آل علي ظامل .فهو دعوى العصمة فيهم ،وقد ظلم بعضهم بعضاً.
فباهلل اسكتوا حىت نسكت ،وقولوا ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان اآلية).
[اتريخ اإلسالم ]303/11
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املوضع الثالث :حتريفه لكالم ابن عثيمني
قال عدانن عبد القادر( :ومل يكلف الكاتب نفسه الرجوع إىل شرح الشيخ ابن
عثيمني؛ حيث ّبني العلة اليت تستوجب اإلمساك عن ذلك فقال« :فالواجب علينا اإلمساك
عما شجر بينهم ،ملاذا نتخذ من فعل هؤالء جماالً للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء
بيننا .وحنن يف فعلنا هذا إما آمثون وإما ساملون ،ولسنا عاملني أبداً؟! ».وكالمه هذا واضح يف
نقل الشجار الذي يؤدي للسب والشتم كما صرح بذلك وكما بينه شيخ اإلسالم ،ولذا قال
بعده« :فالواجب علينا جتاهل هذه األمور» أي اليت هي جمال للسب والشتم والوقيعة فيهم
والبغضاء ،قال« :أن نسكت عما جرى بني الصحابة وأال نطالع األخبار أو التاريخ يف هذه
األمور» اليت هي جمال للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء كما بينه يف صدر كتابه .قال
«إال املراجعة للضرورة» .ما هي الضرورة؟ أليست لتربئتهم والذب عنهم والرد على األكاذيب
املنقولة عنهم وإعذارهم؟ فكان شيخ اإلسالم متوافقاً مع حتقيق شيخ اإلسالم) ا.هـ
فحرف كالم ابن عثيمني وحصر هنيه عن الكالم فيما شجر بني الصحابة فيما كان
ّ
جماالً للسب والشتم والوقيعة فيهم ،ظاانً أن الشيخ يريد نوعاً مما نُقل عنهم من شجارهم ال
كله ،فأفهم القارئ أن الشيخ جييز أن يُتكلم مبا صح عنهم من شجار ونزاع إذا كان صحيحاً
اثبتاً.
وهذا ابطل قطعاً ،بل حتريف ظاهر ألمور:
األول :أن الشيخ هنى طالب العلم فضالً عن العامي عن النظر يف كتب التاريخ
واألخبار ،ومعلوم أن يف هذه الكتب الصحيح والباطل ،مث ذَ َكر جواز أن يراجع الطالب
ذلك للضرورة .فلو كان مراد الشيخ ابإلمساك هو ما كان ابطالً فقط مما يؤدي إىل السب
والشتم دون ما كان حقاً اثبتاً ملا هنى عن النظر يف كتب األخبار والتواريخ ألن الوقائع
الصحيحة الثابتة ال تُعلم إال هبا أيضاً .فكيف جييز الشيخ ذَكر ما كان حقاً من األخبار مث
ينهى عن النظر يف مصادره؟!
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رخص لطالب العلم فقط يف مراجعة كتب التواريخ يف هذه
الثاين :أن الشيخ ّ
األحداث للضرورة ،فهل ميكن ألحد أن يستدل هبذا على جواز احملاضرات العامة يف
املساجد لعامة الناس واجلهال ،على أنه من ابب املراجعة للضرورة؟!!
الثالث :أن عدانن عبد القادر انقض نفسه بتفسريه لكالم الشيخ ،حىت صار
استدالله بكالم الشيخ دليالً عليه ال له ،إذ أنه حصر كالم الشيخ كله يف اإلمساك عما كان
جماالً للسب والشتم والوقيعة يف الصحابة فقط ،وال ريب أن هذا الذي هو جمال للسب وحنوه
ال خيلو من أحد أمرين:
إما أن يكون هو األخبار الباطلة والضعيفة فقط دون ما كان اثبتاً.
وإما أن يكون اجلميع.
فإن كان األول بطل استدالل عدانن عبد القادر بقول الشيخ «إال املراجعة
للضرورة» على جواز إقامة احملاضرات يف سرد ما صح من األخبار فيما شجر بني الصحابة،
ألن املراجعة على هذا التفسري تكون فيما كان جماالً للسب والشتم من الرواايت الضعيفة
والباطلة ،فال تعلق حينئذ فيما أراد االستدالل له بكالم الشيخ ،إذ ال يدل جتويز الشيخ
لطالب العلم مبراجعة الرواايت الباطلة أنه إذن ابلتحديث ابلرواايت الصحيحة.
وهذا املعىن األول هو ظاهر كالم عدانن عبد القادر ،ولذلك تراه يعقب على كالم
الشيخ كلما نقل جزءاً منه بقوله( :اليت هي جمال للسب والشتم  ،)..وال ميكن محل كالم
عدانن عبد القادر على أن املراد بذلك هو الكالم الذي هو تنقص منهم وسب هلم ،ألن ما
وشتم بعينه ،وليس جماالً للسب والشتم ،إذ أن جمال السب والشتم
كان كذلك فهو ٌّ
سب ٌ
هو ما أدى إليه وليس هو السب والشتم.
وإما إن كان الثاين وهو أن الذي هو جمال للسب والشتم هو مجيع ما جرى مما صح
ومما مل يصح :فيبطل ٍّ
حينئذ أصل املسألة وهي جواز الكالم مبا صح عنهم من شجار فيما إذا
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ٍّ
حينئذ يكون داالً على أن احلديث
كان قلب املتكلم سليماً مريداً للخري ،ألن كالم الشيخ
عما شجر بينهم مطلقاً يفتح اجملال للسب والشتم وحنو ذلك.
وهذا املعىن الثاين هو مراد الشيخ ابن عثيمني قطعاً ألنه ّبني أبن ما هو جمال للسب
وحنو ذلك هو فعلهم ال غري ،فقال« :ملاذا نتخذ من فعل هؤالء جماالً للسب والشتم والوقيعة
فيهم والبغضاء بيننا» فجعل فعلهم هو جمال السب والشتم ،أي :عند من ال حتتمل قلوهبم
ذلك من اجلهلة وعامة الناس واحلاقدين وأهل البدع.
الرابع :أن الشيخ ابن عثيمني قال يف كالمه« :وحنن يف فعلنا هذا إما آمثون وإما
ساملون ،ولسنا عاملني أبداً؟! .».فجعل حكم الكالم فيما شجر بني الصحابة دائراً بني اإلمث
أو السالمة ،فلو كان كالم الشيخ  دموالً على ما هو جمال للسب والشتم والوقيعة فقط كما
قال عدانن عبد القادر وهي الرواايت الباطلة والضعيفة عنده ،فهل يُتصور أن املتكلم فيها
ميكن أن يكون ساملاً؟! .فال تتصور صورة السالمة يف هذا اخلوض إال ابلتكلم مبا جرى مما
صح دون ما مل يصح.
صرح مبنع األشرطة اليت تتكلم عما شجر بني
اخلامس :أن الشيخ ابن عثيمني ّ
الصحابة مطلقاً ،مع قطع النظر عن املتكلم ،فقال( :فأي أشرطة تنشر ما حدث بني
الصحابة من األمور االجتهادية اليت أدت إىل اقتتال بعضهم مع بعض على وجه اخلطأ أو
على وجه العمد الذي هم فيه جمتهدون؛ فإن هذه األشرطة ال جيوز مساعها ألهنا ال بد أن
تؤثر يف القلب امليل مع هؤالء أو هؤالء ،وما دام اإلنسان يف عافية فاحلمد هلل ،فإن قال
قائل :أان أريد أن أفهم وأعلم ؟ نقول :احلمد هلل الكتب موجودة ارجع إليها أنت ،أما أن
يُـنشر ما جرى بني الصحابة فهذا ال جيوز أبداَ ًً وال استماعه .وكان من عقيدة أهل السنة
واجلماعة أهنم يسكتون عما شجر بني الصحابة ويفوضون أمرهم إىل هللا عز وجل) .مث قال
رمحه هللا( :فال جيوز نشر مثل هذه األشرطة وال االستماع إليها ،هذا هو الضابط سواء كانت
من فالن أو فالن(.
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املوضع الرابع :حتريفه لكالم اآلجري
برت عدانن عبد القادر عامة كالم اآلجري ،وكعادته اقتطع العبارات واجتزأها مث حشر
كالمه بينها ليوجه القارئ إىل ما يريده من املعاين ،وإليك نص كالم عدانن عبد القادر مث
التعقيب عليه:
قال عدانن عبد القادر( :ملا ذكر اآلجري قوله يف املنع من ذكر ما شجر بني
الصحابة ّبني علة ذلك وهي اليت حققها شيخ اإلسالم ابن تيمية وفصلها ،فقال اآلجري
ذاكراً العلة« :وال أنمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق احلق ،ونتخلف عما
أمران» .هذه هي العلة .فلما حققها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن العريب وغريمها وكذا الذهيب
وابن كثري وبينوا طريق احلق فيها وأمن يف بياهنم من الزلل ،بل كان يف بياهنم قمع حلجة
مبغضي الصحابة رضي هللا عنهم انتفت حينئذ العلة اليت ذكرها ،بل كما قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية« :إن ظهر مبتدع يقدح فيهم ابلباطل فال بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل
حجته بعلم وعدل» ولذا قال اآلجري بعدها مبيناَ ًً أن املطالعة اليت عناها هي تلك املطالعة
اليت تؤدي إىل الضرر فقال« :ألنك تبحث عما يضرك وال ينفعك» فالذي يسمعها ويبحث
فيها ال حلب املطالعة ،وإمنا للرد على مبغضي الصحابة مل يتحقق فيه قول اآلجري ألنه ينفعه
وال يضره .فهو قياس العكس وانتفاء العلة كما علمت من شيخ اإلسالم ابن تيمية) ا.هـ
وإليك نص كالم اآلجري يف «الشريعة ( :»2315/5ينبغي ملن تدبر ما رمسناه من
فضائل أصحاب رسول هللا  ،وفضائل أهل بيته رضي هللا عنهم أمجعني ،أن حيبهم ويرتحم
عليهم ويستغفر هلم ،ويتوسل إىل هللا الكرمي هبم ،ويشكر هللا العظيم إذ وفقه هلذا ،وال يذكر
ما شجر بينهم وال ينقر عنه وال يبحث ،فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق
الرشاد فقال :ملَ قاتل فالن لفالن ،ومل قتل فالن لفالن وفالن؟.
قيل له :ما بنا وبك إىل ذكر هذا حاجة تنفعنا وال اضطرران إىل علمها.
فإن قال :ومل؟ قيل له :ألهنا فنت شاهدها الصحابة رضي هللا عنهم فكانوا فيها على
حسب ما أراهم العلم هبا ،وكانوا أعلم بتأويلها من غريهم ،وكانوا أهدى سبيال ممن جاء
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بعدهم ألهنم أهل اجلنة ،عليهم نزل القرآن ،وشاهدوا الرسول  وجاهدوا معه ،وشهد هلم
هللا عز وجل ابلرضوان واملغفرة واألجر العظيم ،وشهد هلم الرسول  أهنم خري قرن .فكانوا
ابهلل عز وجل أعرف ،وبرسوله  وابلقرآن وابلسنة ،ومنهم يؤخذ العلم ،ويف قوهلم نعيش،
وأبحكامهم حنكم ،وأبدهبم نتأدب ،وهلم نتبع ،وهبذا أمران.
فإن قال :وإيش الذي يضران من معرفتنا ملا جرى بينهم والبحث عنه؟.
قيل له :ال شك فيه ،وذلك أن عقول القوم كانت أكرب من عقولنا ،وعقولنا أنقص
بكثري[ ،وال أنمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق احلق ،ونتخلف عما أمران]
فيهم.
فإن قال :ومب أمران فيهم؟.
دل على ذلك
قيل :أُمران ابالستغفار هلم ،والرتحم عليهم ،واحملبة هلم ،واالتباع هلم ّ ،
الكتاب والسنة وقول أئمة املسلمني ،وما بنا حاجة إىل ذكر ما جرى بينهم ،قد صحبوا
الرسول  ،وصاهرهم وصاهروه ،فبالصحبة يغفر هللا الكرمي هلم ،وقد ضمن هللا عز وجل يف
كتابه أن ال خيزي منهم واحداً ،وقد ذكر لنا هللا تعاىل يف كتابه أن وصفهم يف التوراة
واإلجنيل ،فوصفهم أبمجل الوصف ونعتهم أبحسن النعت ،وأخربان موالان الكرمي أنه قد اتب
عليهم ،وإذا اتب عليهم مل يعذب واحداً منهم أبداً رضي هللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب
هللا أال إن حزب هللا هم املفلحون.
فإن قال قائل :إمنا مرادي من ذلك ألن أكون عاملاً مبا جرى بينهم ،فأكون مل يذهب
علي ما كانوا فيه ألين أحب ذلك وال أجهله.
قيل له :أنت طالب فتنة[ ،ألنك تبحث عما يضرك وال ينفعك] ،ولو اشتغلت
إبصالح ما هلل عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب  دارمه كان أوىل
بك .وقيل :وال سيما يف زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من األهواء الضالة .وقيل له:
اشتغالك مبطعمك وملبسك من أين هو؟ أوىل بك ،وتكسبك لدرمهك من أين هو؟ وفيما
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تنفقه؟ أوىل بك .وقيل :ال أيمن أن يكون بتنقريك وحبثك عما شجر بني القوم إىل أن مييل
قلبك فتهوى ما ال يصلح لك أن هتواه ،ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك هللا
مبحبته واالستغفار له وابتباعه ،فتزل عن طريق احلق وتسلك طريق الباطل  .)....مث ذكر
األدلة على ذلك
وقد وقع عدانن عبد القادر يف حتريفات عدة:
التحريف األول :أنه حذف عامة كالم اآلجري واجتزأ منه ما ظن أنه خيدم مسألته

مع التوجيه للمعىن على حنو ما يريد.

وكالم اآلجري واضح صريح يف أن األصل هو املنع من ذكر ما جرى بني الصحابة
وترك البحث فيه واإلعراض عنه ،ومل يكتف اآلجري بذلك بل ذكر ما قد يورد على هذا
فعل
فعل ما َ
األصل من اعرتاض ،وكان أول اعرتاض ذكره هو ما يزعم عدانن عبد القادر أنه َ
ألجله وهو وقوع شبهة عند بعض الناس بشأن اقتتال الصحابة ،فقال اآلجري( :وال يذكر ما
شجر بينهم وال ينقر عنه وال يبحث ،فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق
الرشاد فقال :ملَ قاتل فالن لفالن ،ومل قتل فالن لفالن وفالن؟.
قيل له :ما بنا وبك إىل ذكر هذا حاجة تنفعنا وال اضطرران إىل علمها.
فإن قال :ومل؟ قيل له :ألهنا فنت شاهدها الصحابة رضي هللا عنهم فكانوا فيها على
حسب ما أراهم العلم هبا ،وكانوا أعلم بتأويلها من غريهم ،وكانوا أهدى سبيال ممن جاء
بعدهم ألهنم أهل اجلنة ،عليهم نزل القرآن ،وشاهدوا الرسول  )... ،ا.هـ
فانظر إىل ما ذكره من االعرتاض على املنع من ذكر األحداث مث انظر إىل اجلواب
السديد ،وهو إرشاد السائل إىل ما ينفعه وأمره ابلكف عما يضره ،مث التوضيح أبن هذه
األحداث مهما تكلمنا عنها وحبثنا فإننا مل نشهدها ،وما نُقل منها فال يكفي يف إيضاح
الصورة كاملة ،وما كان كذلك فاإلمساك عنه هو األفضل واألسلم ،مث التذكري مبكانة
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الصحابة ومنزلتهم من رسول هللا  وفضيلتهم وهو أمر  دكم يف الكتاب والسنة وبه يُدفع
كل ما قد يعارضه من هذه األحداث اليت ال تُعلم صورهتا على الوجه الكامل.
اثنياً :أن عدانن عبد القادر حذف األسئلة اليت أوردها اآلجري وانتقى من اإلجاابت
والتعليالت ما يناسبه ومل يعرج على الباقي ،وأان أوضح املسألة فأقول:
لقد قرر اآلجري هذا األصل العظيم من أصول أهل السنة وهو وجوب الكف
واإلمساك عن ذكر ما جرى بني الصحابة ،وأورد ما قد حيتج به من أراد اخلوض يف ذلك،
وهي أربعة إيرادات ،أوهلا دعوى إرادة دفع شبهة عرضت بشأن الشجار ،فقال اآلجري:
«فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال :ملَ قاتل فالن لفالن ،ومل قتل
فالن لفالن وفالن؟».
وبني العلل اليت من أجلها هنى السلف عن
مث أجاب عن هذه اإليرادات كلها ّ
البحث والكالم عما شجر بني الصحابة ،وهي تسع علل:
األوىل« :ما بنا وبك إىل ذكر هذا حاجة تنفعنا وال اضطرران إىل علمها» «وما بنا
حاجة إىل ذكر ما جرى بينهم»
الثانية« :ألهنا فنت شاهدها الصحابة رضي هللا عنهم فكانوا فيها على حسب ما
أراهم العلم هبا ،وكانوا أعلم بتأويلها من غريهم ،وكانوا أهدى سبيال ممن جاء بعدهم»
الثالثة« :ألهنم أهل اجلنة ،عليهم نزل القرآن ،وشاهدوا الرسول  وجاهدوا معه،
وشهد هلم هللا عز وجل ابلرضوان واملغفرة واألجر العظيم ،وشهد هلم الرسول  أهنم خري
قرن .فكانوا ابهلل عز وجل أعرف ،وبرسوله  وابلقرآن وابلسنة ،ومنهم يؤخذ العلم ،ويف
قوهلم نعيش ،وأبحكامهم حنكم ،وأبدهبم نتأدب ،وهلم نتبع ،وهبذا أمران».
الرابعة« :أن عقول القوم كانت أكرب من عقولنا ،وعقولنا أنقص بكثري»
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اخلامسة« :ال أنمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق احلق ،ونتخلف عما
أمران فيهم».
السادسة« :أُمران ابالستغفار هلم ،والرتحم عليهم ،واحملبة هلم ،واالتباع هلم»
السابعة« :قد صحبوا الرسول  ،وصاهرهم وصاهروه ،فبالصحبة يغفر هللا الكرمي
هلم ،وقد ضمن هللا عز وجل يف كتابه أن ال خيزي منهم واحداً»
الثامنة« :ألنك تبحث عما يضرك وال ينفعك»
التاسعة« :ال أيمن أن يكون بتنقريك وحبثك عما شجر بني القوم إىل أن مييل قلبك
فتهوى ما ال يصلح لك أن هتواه ،ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك هللا مبحبته
واالستغفار له وابتباعه ،فتزل عن طريق احلق وتسلك طريق الباطل»
فأتى عدانن عبد القادر فرتك مجيع هذه التعليالت اليت ذكرها يف وجوب الكف عما
شجر بني الصحابة ،وتركها ،ومل يذكر إال علتني فقط اخلامسة والثامنة ،مع حتريف معنامها.
ومعلوم أن احلكم املعلل أبكثر من علة ال ينتفي ابنتفاء بعضها.
التحريف الثاين :ادعاؤه أن العلة اليت اختارها من بني العلل وعلق كالم اآلجري
عليها قد انتفت ،فقال( :هذه هي العلة .فلما حققها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن العريب
وغريمها وكذا الذهيب وابن كثري وبينوا طريق احلق فيها وأمن يف بياهنم من الزلل ،بل كان يف
بياهنم قمع حلجة مبغضي الصحابة رضي هللا عنهم انتفت حينئذ العلة اليت ذكرها) ا.هـ
وإذا كان األمر على ما يقول عدانن عبد القادر فمن املعلوم أنه ابنتفاء العلة ينتفي
احلكم ،وهذا يعين أن املنع من ذكر شجار الصحابة قد انتفى ابنتفاء العلة ،وعليه فيجوز
اآلن احلديث عما جرى بني الصحابة يف اجملالس واملنتدايت العامة ويف املساجد وعلى املنابر
ويف الدواوين ومع الصغار والكبار ،إذا كان احلديث عن الوقائع الصحيحة والتوجيه الصحيح
الذي ذكره من ذكره من احملققني الذي ذكرهم عدانن عبد القادر كابن تيمية وابن العريب
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وغريهم ،وهذا ينقض أصل كالمه يف ذكر انتشار كالم أهل البدع واحلاجة للرد عليهم ،بل
إبطاله لكالم ابن تيمية الذي استند إليه ،بل وإبطاله ملا ذكره هو مما فهمه من كالم اآلجري
حيث قال( :ولذا قال اآلجري بعدها مبيناَ ًً أن املطالعة اليت عناها هي تلك املطالعة اليت
تؤدي إىل الضرر فقال« :ألنك تبحث عما يضرك وال ينفعك» فالذي يسمعها ويبحث فيها
ال حلب املطالعة ،وإمنا للرد على مبغضي الصحابة مل يتحقق فيه قول اآلجري ألنه ينفعه وال
يضره) ا.هـ
فعدانن عبد القادر هنا يثبت ضرراً يف االطالع على هذه األحداث جملرد املطالعة،
خبالف ما لو طالعها لريد على مبغضي الصحابة ،وهناك أثبت أمن الفتنة من الوقوع يف الزلل
بعد حتقيق شيخ اإلسالم وأمثاله هلذه الوقائع ،فال أدري ما هو الضرر املثبت هنا؟
ُ
ضرر ،فقد نقض
فإن قال :إن جمرد االطالع على هذه األحداث من غري حاجة ٌ
كالمه أبمن الزلل يف االطالع.
وإن نفى الضرر يف االطالع ،فقد نقض كالمه وتوجيهه لكالم اآلجري.
فهو يف كلتا احلالتني متناقض ،ينفي ما يثبته يف موضع ،ويثبت ما ينفيه يف موضع.
املوضع اخلامس :برته لكالم ابن بطة
عندما أتى لتوجيه كالم ابن بطة يف املنع من التحدث مبا شجر بني الصحابة
بعبارات صرسحة واضحة ال حتتمل أتويالً ،مل يذكر نص كالمه ،وإمنا اكتفى بصدر كالمه
ليوجهه إىل ما يريد وحذف عامته ،وإليك بيانه:
قال عدانن عبد القادر( :لعلك فهمت من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية معىن قول
ابن بطة« :ال ينظر يف كتاب صفني واجلمل ووقعة الدار»؟ أي الكتب املقصودة؟ هل:
«منهاج السنة» لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،و«:العواصم من القواصم» أليب بكر بن العريب،
و«:األنوار الكاشفة» للمعلمي اليماين ،أم« :املنتقى» للذهيب ،أم «خمتصره» للدكتور
الغنيمان ،أم« :البداية والنهاية» أم« :فتح الباري»؟
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أم املقصود تلك اليت مجعت الفنت والسري وخلطت احلق والباطل؟!
فأنت بعد ذلك إما أن أتخذ بفهم هؤالء العلماء األجالء لقول السلف وحتقيقهم يف
هذه املسألة والسيما شيخ اإلسالم ابن تيمية؟ أو أتخذ بفهم الكاتب ألقوال السلف) ا.هـ
قلت :وأما كالم ابن بطة الصريح يف نقض كالمه وتفسريه فحذفه كله ،وإليك بيانه:
نكف عما شجر بني أصحاب رسول هللا ،.... ،
قال ابن بطة( :ومن بعد ذلكّ :

[وال ينظُر يف كتاب صفني واجلمل ووقعة الدار] ،وسائر املنازعات اليت جرت بينهم ،وال
تكتبه لنفسك ،وال لغريك ،وال ْترِوه عن أحد ،وال تقرأه على غريك ،وال تسمعه ممن يرويه.
فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه األمة من النهي عما وصفناه ،منهم :محاد بن زيد
ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بنب عيينة وعبد هللا بن إدريس ومالك بن أنس وابن
أيب ذئب وابن املبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأمحد بن
حنبل وبشر بن احلارث وعبد الوهاب الوراق ،كل هؤالء قد رأوا النهي عنها ،والنظر فيها،
واالستماع إليها ،وح ّذروا من طلبها ،واالهتمام جبمعها .وقد ُروي عنهم يف ذلك أشياء كثرية
أبلفاظ خمتلفة متفقة املعاين على كراهية ذلك واإلنكار على من رواها واستمع إليها) ا.هـ
فهل ميكن محل كالم ابن بطة على األخبار الباطلة املكذوبة فقط دون ما صح
وثبت؟!!
املوضع السادس :حذفه لكالم ابن ابز وابن عثيمني والفوزان يف التحذير من األشرطة
اليت تتكلم عما جرى بني الصحابة.
ملا نقلت نصوصاً صرحية يف عني صورة املسألة املتنازع عليها ،وهي تسجيل هذه
األحداث على أشرطة سيارة مذاعة ،والدخول يف تفاصيل ذلك ،وبينت حترمي العلماء لذلك
ونقلت عن ابن ابز وابن عثيمني والفوزان واتفاقهم عليه ،مل يستطع أن يرد على كالمهم رداً
مباشراً أبن يعقد له فقرة كاملة يعنوهنا كما فعل مع ابقي النصوص اليت نقلتها ،ولعل مل يفعل
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ألن هذه النصوص صرحية يف عني مسألتنا احلادثة دون ابقي النصوص اليت حاول عابثاً
حتريفها عن ظاهرها بل منصوصها.
وملا اضطر لنقل شيء من عباراهتم برت النص وحذف ما يبطل توجيهه له كعادته،
وإليك توضيح ذلك:
األول :برته لكالم الفوزان وحذف ما يبطل كالمه:
قال عدانن عبد القادر( :وهكذا ابقي العلماء األجالء الذين نقل عنهم الكاتب
متفقون مع شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حتقيقه هلذه املسألة حيث نقل عنهم قوهلم« :ألهنا
تشكك اجلهال يف حق الصحابة» ،ونقل تعليلهم «وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض
ألصحاب رسول هللا  .»وقد مر بك بيان شيخ ٍّ
اإلسالم لذلك ،فكالمهم متوافق متاماً مع
حتقيق شيخ اإلسالم) ا.هـ
وإليك نص كالم الفوزان:
املوضع األول :سئل الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا :فضيلة الشيخ وفقكم هللا:
ظهر يف اآلونة األخرية أشرطة تتكلم عن الصح ــابة  وما وقع بينهم من الفنت يسمعها
العامي وغري العامي ،هل يف هذا خرق إلمجاع أهل السنة يف اإلمساك عما شجر بني
الصحابة وما حكم مسعها وبيعها وشرائها.
فأجاب( :هذه األشرطة ال جيوز تـروجيها وال بـيعها وال شـراؤها؛ بل يـجـب منعها
[ألهنا تشكك اجلهال يف حق صحابة رسول هللا  ،]وال جيوز الكالم يف هذه األمور ونشر
ذلك بني الناس ،ألن من عقيدة أهل السنة اإلمساك عما شجر بني الصحابة ،فال يدخلون
يف ذلك وال يبعثونه من جديد ،وال يروجونه بني الناس خصوصاً بني العوام واجلهال).
املوضع الثاين :وقال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا أيضاً يف شرح كتاب «شرح

سجل فيها هذه األمور،
السنة للربهباري ( :»133/2وقد ظهرت أشرطة من بعض اجلهال ّ
وما جرى بني الصحابة ،وأخرجها أبشرطة يتداوهلا الناس ،فهذا ال خيلو :إما أنه جاهل مل
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يدرس العقيدة[ ،وإما أنه ُمغرض يريد أن يبث البغض ألصحاب رسول هللا  ،]فليحذر
املسلمون من هذه األشرطة وأمثاهلا).
فانظر هذا البرت واحلذف ملا ينقض كالمه ،وانظر إىل توجيهه.
فقد أراد عدانن عبد القادر محل كالم الفوزان يف املوضع األول على النهي عن
األشرطة اليت تشكك اجلهال يف حق الصحابة ،وظن أهنا نوع خاص من األشرطة وهي اليت
حتتوي على قصص ابطلة أو أن يكون لصاحبها قصد سيء ،وال ريب أن السؤال عام
واجلواب كذلك ،وأن األشرطة اليت تذكر هذه األحداث تشكك اجلهال يف حق الصحابة
لقلة علمهم وقصور فهمهم ،ال أهنا نوع خاص من األشرطة ،وكالمه صريح يف ذلك حيث
قال( :وال جيوز الكالم يف هذه األمور ونشر ذلك بني الناس ،ألن من عقيدة أهل السنة
اإلمساك عما شجر بني الصحابة ،فال يدخلون يف ذلك وال يبعثونه من جديد).
فانظر إىل تعميمه وتعليله ،فهل ميكن بعد ذلك أن يقصد الشيخ نوعاً خاصاً من
األشرطة؟
وأما املوضع الثاين فقد حذف عدانن عبد القادر ما يبطل كالمه من أصله وما فيه
يسجل ما شجر بني الصحابة يف أشرطة وينشرها ال خيرج
طعن فيه ،فإن الشيخ جعل من ّ
عن أحد رجلني( :فهذا ال خيلو :إما أنه جاهل مل يدرس العقيدة ،وإما أنه ُمغرض يريد أن
يبث البغض ألصحاب رسول هللا  .)فحذف عدانن عبد القادر النوع األول وذكر
الثاين!!!.
الثاين :حذفه جلميع كالم العلماء الثالثة يف األشرطة ،واكتفاؤه بتحريف معناه.
فقد قال عدانن عبد القادر يف توجيهه لكالم العلماء يف املنع من األشرطة ما يلي:
قال يف موضع( :بينما الكاتب ضرب صفحاً عن ذلك فجمع بني الذي يذكر
أحداث الصحابة ابلرواايت الصحيحة تربئة هلم وحفظاً ملكانتهم ورفعاً لقدرهم وذابً عنهم،
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مجعه مع الذي خلط الرواايت الضعيفة ابملكذوبة ابلصحيحة ،وكان فيه أتصيل وزايدة يف
احلقد على الصحابة وموافقة ألعدائهم ،فأنزل على األول الفتوى الصادرة يف الثاين) ا.هـ
وقال يف موضع آخر( :فلما نص جمموعة من العلماء على إصدار معني تضمن ذكر
حوادث الفتنة مبا يثري النفوس ضد الصحابة ويثري األحقاد وينتقصهم وخلط فيه املكذوب
والضعيف ابلصحيح ،أنزل الكاتب أقواهلم على إصدار ينقي القلوب ويصفيها إبذن هللا تعاىل
جتاه الصحابة ويعذرهم ابلرواايت الصحيحة اليت خيرج منها السامع بقلب صاف نقي جتاه
أصحاب النيب   دفوظي املكانة .فلم يعرف املاتب كيف حيقق املناط) ا.هـ
قلت :وهو يريد هبذا إفهام القارئ أن كالم العلماء إمنا كان منصباً على أشرطة
السويدان فقط ومن كان مثله يف اخللط ،دون من ميز الصحيح من الضعيف وبينه ونشره
وأذاعه.
وال ريب أن هذا الفهم ينقضه نصوص كالمهم وعمومه وذكر ما يؤكده ،ولعل هذا
هو الذي حدى به إىل اإلعراض عن نقله وأجلأه إىل حذفه.
فانظر إىل جواب الشيخ ابن ابز وتعميمه ،حيث قال عنها رمحه هللا( :ما اطلعت
عليها ،وال أوافـق على شيء من هذا ،ألين ما اطلعت عليها ،وإمنا نصحنا بعدم نشر وإذاعة
األشرطة اليت تتعلق يف الفنت اليت بني الصحابة).
وبني أنه نصح بعدم نشر األشرطة اليت تتعلق
فقد بني احلكم مع كونه مل يطلع عليهاّ ،
ابلفنت بني الصحابة  ،وهذا عام يف كل أشرطة كانت على هذا النحو.
وأما كالم الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا فهو أصرح من ذلك ،فقد قال( :فأي أشرطة
تنشر ما حدث بني الصحابة من األمور االجتهادية اليت أدت إىل اقتتال بعضهم مع بعض
على وجه اخلطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه جمتهدون؛ فإن هذه األشرطة ال جيوز
مساعها ألهنا ال بد أن تؤثر يف القلب امليل مع هؤالء أو هؤالء ،وما دام اإلنسان يف عافية
فاحلمد هلل ،فإن قال قائل :أان أريد أن أفهم وأعلم ؟ نقول :احلمد هلل الكتب موجودة ارجع
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إليها أنت ،أما أن يُـنشر ما جرى بني الصحابة فهذا ال جيوز أبداَ ًً وال استماعه .وكان من
عقيدة أهل السنة واجلماعة أهنم يسكتون عما شجر بني الصحابة ويفوضون أمرهم إىل هللا
عز وجل) .مث قال رمحه هللا( :فال جيوز نشر مثل هذه األشرطة وال االستماع إليها ،هذا هو
الضابط سواء كانت من فالن أو فالن) ا.هـ
فانظر إىل قوله( :فأي أشرطة) وهذا لفظ عام يعم كل أشرطة تتعلق ابلفنت ،ال نوعاً
خاصاً منها .ومل يُعرج الشيخ ابن عثيمني على ما مل يثبت من القصص بل ظاهر كالمه هو
فيما ثبت ولذلك قال( :من األمور االجتهادية اليت أدت إىل اقتتال بعضهم مع بعض على
وجه اخلطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه جمتهدون) فدل هذا على أن كالمه على ما صح
مما هم دائرون فيه بني االجتهاد أو اخلطأ املعفو عنه.
وانظر إىل قوله( :فإن قال قائل :أان أريد أن أفهم وأعلم ؟ نقول :احلمد هلل الكتب
موجودة ارجع إليها أنت ،أما أن يُـنشر ما جرى بني الصحابة فهذا ال جيوز أبداَ ًً وال
استماعه).
وهذا صريح يف أن كالمه إمنا هو على ما ثبت وصح من األحداث دون ما مل يثبت،
إذ لو كان األمر خالف ذلك مل ُحيل السائل إىل الكتب اليت تنشر الباطل والكذب وتبث
احلقد والكراهية ،إذ ال جيوز رجوع أحد إىل هذه الكتب لالستعالم والفهم البتة ،وهل يُقال
عن وجود مثل هذه الكتب( :احلمد هلل)؟!
وانظر ما هو نص ال احتمال فيه على إرادة الشيخ لعموم األشرطة وعموم القائلني
واملتكلمني على اختالف النوااي ،حيث قال( :فال جيوز نشر مثل هذه األشرطة وال االستماع
إليها ،هذا هو الضابط سواء كانت من فالن أو فالن).
فال فرق بني عدانن عبد القادر وال طارق السويدان وال غريمها يف هذا.
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الفصل الثاين
مناقشة عدانن عبد القادر فيما استدل به من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية
ملا عجز عدانن عبد القادر عجزاً اتماً أن يعثر على نص صريح يف جواز ذكر هذه
األحداث لعامة الناس وسردها وإذاعتها ونشرها بنية الذب عنهم .جلأ إىل كالم جممل لشيخ
رد عليه وإبطال له ،وقد
اإلسالم ابن تيمية أراد أن يوجهه وحيمله على ما يريد ،وبعضه فيه ّ
وقع يف عدة  داذير منهجية يف البحث ،ولعلنا أن جنيب على كالمه ونبني هذه احملاذير عرب
هذه الوقفات:
الوقفة األوىل :أراد عدانن عبد القادر أن حيمل كل كالم السلف يف هذا املوضوع
ونصوصهم الكثرية املتواترة يف كتب املعتقد وغريها على ما فهمه هو من كالم شيخ اإلسالم،
وكأن كالم السلف غري واضح وغري مفهوم ،وهذا خطأ كبري يف منهج البحث واالستدالل،
إذ أن مقتضى كالمه أ ّن من مل يقف على هذين املوضعني من كالم ابن تيمية يف املنهاج،
ويفهمها بفهمه اخلاص ،فإنه ال ميكنه أن يفهم كالم السلف يف هذا الباب ،وال فهم كالم
العلماء املتأخرين واملعاصرين؟!!
صرح بذلك حيث قال( :وكذا أنصحه أن يرجع إىل كتب شيخ اإلسالم ابن
وقد ّ
تيمية وابن القيم يف فهم نصوص الكتاب والسنة ،ويرجع إىل كتبهم يف فهم كالم العلماء
األجالء السابقني والالحقني منهم ،املتقدمني واملتأخرين ،والسيما يف مسائل االعتقاد؛ ألن
شيخ اإلسالم ابن تيمية حقق منهج السلف ومقاصدهم ،حينئذ سيجد إبذن هللا تعاىل أهنم
مجيعهم موافقون لشيخ اإلسالم وبعضهم اختصر واآلخر ّبني وشرح).
فكالم شيخ اإلسالم وابن القيم صار هو العمدة لفهم كالم السلف والعلماء
املتقدمني واملتأخرين ،السابقني والالحقني ،املاضني واملعاصرين .حىت لو كان كالم العلماء
نصوصاً صرحية ،فال بد من محلها حىت تتوافق مع كالم شيخ اإلسالم ،واملراد أن تتوافق معه
بفهم عدانن عبد القادر اخلاص ،فحقيقة األمر أن عدانن عبد القادر يريد منا أن حنمل مجيع
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نصوص السلف والعلماء والشراح والفقهاء واحملدثني واملؤرخني ومنهم ابن تيمية وابن القيم
على فهمه هو ،وإال كنا ضالالً جهاالً .هذا مقتضى كالمه والزمه.
الثانية  :أنه من املعلوم أننا إذا اختلفنا يف فهم عبارة لشيخ اإلسالم أو غريه ،فإننا
نرجع إىل عبارات السلف وعلماء السنة اليت هي األصل يف هذا الباب وأمثاله ،فمن وجدان
تفسريه لكالم ابن تيمية موافقاً ملا جاء عن السلف واألئمة تبينا أنه صاحب الفهم الصحيح
لكالم ابن تيمية دون اآلخر ،إذ ليست املسألة كما تعاىل عن فرعون ما أريكم إال ما أرى
وما أهديكم إال سبيل الرشاد ،بينما جند عدانن عبد القادر يريد منا أن هنمل كالم السلف
ونعرض عنه وأن نلتزم فهم عباراهتم ونصوصهم الصرحية املتواترة مبا فهمه هو من كالم ابن
تيمية ،ولذلك مل ينقل عن أحد من العلماء قط كالماً يؤكد به ما يريد تقريره من املسألة ،ال
من املتقدمني وال من املتأخرين.
الثالثة :لقد تكلم عدانن عبد القادر ودندن كثرياً حول كتاب شيخ االسالم «منهاج

السنة» وأوهم القارئ بتصوير الكتاب وكأنه خمصوص ملسألة شجار الصحابة  ،وأن ابن
تيمية قد أطال النفس فيه وسرد األحداث وبني الوقائع مبا ال مزيد عليه ،وهذا خالف الواقع،
رد فيه ابن تيمية على ابن املطهر احللي يف كتابه «منهاج
إذ أن «منهاج السنة» هو كتاب ّ
الكرامة» ،وفيه مباحث كثرية جداً يف األمساء والصفات والتوحيد واألحاديث ومسائل الوالية
وحنو ذلك ،ولعل مما يُذهل القارئ أن يعلم أبن جمموع كالم شيخ اإلسالم يف كتابه عن هذه
الفتنة واجلواب عن شبهاهتا إذا ُمجع ال يكاد يبلغ عشر صفحات من جمموع مثانية جملدات
كبار!!
املسألة!

فوازن بني هذه احلقيقة وبني تضخيم عدانن عبد القادر للكتاب فيما يتعلق هبذه

وأما كتاب «املنتقى» للذهيب والذي انتقى فيه مواضع من «منهاج السنة» فغاية ما
نتف مما ذكره ابن تيمية جواابً على شبهات أثريت حول هذه الفتنة وهي أقل من
فيه ٌ
األصل ،فإذا كان الكتاب األصل قليل جداً يف هذه املسألة فكيف ابملنتقى!!
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الرابعة :أن عدانن عبد القادر نفسه خالف طريقة ابن تيمية يف منهاجه ،إذ أن ابن
تيمية مل يسرد الوقائع واألحداث ومل يذكر التفاصيل وما قيل ،ولكنه ذكر كالم ابن املطهر
الشيعي وأجاب عليه مبا يُبطل حجته ،من غري خوض يف تفاصيل وقائع القصص ،وهذا ما
فعله ابن العريب يف كتابه «العواصم من القواصم» ،وكل هذا خالف ما فعل عدانن عبد
القادر ،إذ أنه سرد الوقائع واألحداث ،وذكر ما قال كل فريق وما أجابوا وكم قُتل ،وذَ َكر
أحوال املعارك وما دار فيها ،فح ّدث هبا الناس وسردها هلم سرد القصص والرواايت
واحلكاايت ،فتكلم عن كثري من الوقائع واألحداث اليت ال تفيد يف إبطال الشبهة وال تنفع
املستمع ،بل إنه مل يذكر يف كل موضع ما أثري حوله من الشبهات ،وأما ابن تيمية وابن العريب
فإهنم ذكروا الشبهة مث أجابوا عنها ،وهذا مل يفعله عدانن عبد القادر!
قال العظيم آبدادي بعدما نقل كالم ابن سعد يف الفتنة ملخصاً( :هذا كالم ابن سعد وقد
أحسن يف تلخيصه هذه الوقائع ومل يوسع فيها الكالم كما صنع غريه ألن هذا هو الالئق
هبذا املقام قال « إذا ذكر أصحايب فأمسكوا»)[ .عون املعبود ]12/13
اخلامسة :أان أسوق كالم ابن تيمية كامالً من منهاجه والذي استند إليه عدانن
عبد القادر ،وأبني أنه عليه ال له.
املوضع األول:
قال ابن تيمية( :فصل :قال الرافضي :وأذاعت سر رسول هللا  .وقال هلا النيب 
إنك تقاتلني علياً وأنت ظاملة له .مث إهنا خالفت أمر هللا يف قوله تعاىل وقرن يف بيوتكن،
وخرجت يف مأل من الناس لتقاتل علياً على غري ذنب ألن املسلمني أمجعوا على قتل عثمان
وكانت هي يف كل وقت أتمر بقتله وتقول اقتلوا نعثالً قتل هللا نعثالً ،ملا بلغها قتله فرحت
بذلك ،مث سألت من توىل اخلالفة فقالوا على فخرجت لتقاله على دم عثمان فأي ذنب كان
لعلي على ذلك؟ وكيف استجاز طلحة والزبري وغريمها مطاوعتها على ذلك وأبي وجه يلقون
رسول هللا  مع أن الواحد منا لو حتدث مع امرأة غريه وأخرجها من منزهلا أو سافر هبا كان
أشد الناس عداوة له وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من املسلمني وساعدوها على
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حرب أمري املؤمنني ومل ينصر أحد منهم بنت رسول هللا  ملا طلبت حقها من أيب بكر وال
شخص واحد كلمه بكلمة واحدة.
واجلواب :أن يُقال أما أهل السنة فإهنم يف هذا الباب وغريه قائمون ابلقسط شهداء
هلل ،وقوهلم حق وعدل ال يتناقض .وأما الرافضة وغريهم من أهل البدع ففي أقواهلم من الباطل
والتناقض ما ننبه إن شاء هللا تعاىل على بعضه.
وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم يف اجلنة وكذلك أمهات املؤمنني
عائشة وغريها وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري هم سادات أهل اجلنة بعد
األنبياء .وأهل السنة يقولون إن أهل اجلنة ليس من شرطهم سالمتهم عن اخلطأ بل وال عن
الذنب ،بل جيوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغريا أو كبريا ويتوب منه وهذا متفق عليه بني
املسلمني ،ولو مل يتب منه فالصغائر مغفورة ابجتناب الكبائر عند مجاهريهم بل وعند
األكثرين منهم أن الكبائر قد متحى ابحلسنات اليت هي أعظم منها وابملصائب املكفرة وغري
ذلك ،وإذا كان هذا أصلهم فيقولون ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثري منه كذب
وكثري منه كانوا جمتهدين فيه ولكن مل يعرف كثري من الناس وجه اجتهادهم وما قدر أنه كان
فيه ذنب من الذنوب هلم فهو مغفور هلم إما بتوبة وإما حبسنات ماحية وإما مبصائب مكفرة
وإما بغري ذلك ،فإنه قد قام الدليل الذي جيب القول مبوجبه إهنم من أهل اجلنة فامتنع أن
يفعلوا ما يوجب النار ال  دالة .وإذا مل ميت أحد منهم على موجب النار مل يقدح ما سوى
ذلك يف استحقاقهم للجنة وحنن قد علمنا أهنم من أهل اجلنة .ولو مل يعلم أن أولئك املعينني
يف اجلنة مل جيز لنا أن نقدح يف استحقاقهم للجنة أبمور ال نعلم أهنا توجب النار ،فإذا هذا ال
جيوز يف آحاد املؤمنني الذين مل يعلم أهنم يدخلون اجلنة ليس لنا أن نشهد ألحد منهم ابلنار
ألمور  دتملة ال تدل على ذلك .فكيف جيوز نقل ذلك يف خيار املؤمنني والعلم بتفاصيل
أحوال كل واحد منهم ابطناً وظاهراً وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته.
فكان كالمنا يف ذلك كالما فيما ال نعلمه والكالم بال علم حرام .فلهذا كان اإلمساك عما
شجر بني الصحابة خريا من اخلوض يف ذلك بغري علم حبقيقة األحوال إذ كان كثري من
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اخلوض يف ذلك أو أكثره كالما بال علم ،وهذا حرام لو مل يكن فيه هوى ومعارضة احلق
املعلوم ،فكيف إذا كان كالماً هبوى يطلب فيه دفع احلق املعلوم.
وقد قال النيب « القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة ،رجل علم احلق
وقضى به فهو يف اجلنة ،ورجل علم احلق وقضى خبالفه فهو يف النار ،ورجل قضى للناس
على جهل فهو يف النار» .فإذا كان هذا يف قضاء بني اثنني يف قليل املال أو كثريه فكيف
ابلقضاء بني الصحابة يف أمور كثرية .فمن تكلم يف هذا الباب جبهل أو خبالف ما يعلم من
احلق كان مستوجباً للوعيد ،ولو تكلم حبق لقصد اتباع اهلوى لو لوجه هللا تعاىل أو يعارض به
حقا آخر لكان أيضا مستوجباً للذم والعقاب .ومن علم ما دل عليه القران والسنة من الثناء
على القوم ورضا هللا عنهم واستحقاقهم اجلنة وأهنم خري هذه األمة اليت هي خري أمة أخرجت
للناس مل يعارض هذا املتيقن املعلوم أبمور مشتبهة منها ما ال يعلم صحته ومنها ما يتبني
كذبه ومنها ما ال يعلم كيف وقع ومنها ما يعلم) ا.هـ
ظاهر يف أنه عام يف كل ما يُنسب إىل الصحابة من أمور
قلت :وكالم ابن تيمية هنا ٌ

يُراد هبا القدح فيهم ،وقد ّبني طريقة أهل السنة يف هذا األمر وأهنم ال يعتقدون عصمة أحد
من الذنوب بعد األنبياء ،مث ذكر أبن ما يُنسب إليهم من هذا القبيل منه ما هو كذب وهو
أكثره ،ومنه ما هو من قبيل االجتهاد ،ومنه ما قد يكون من قبيل الذنوب اليت تقع منهم يف
اجلملة لكن هلم من احلسنات والسابقة ما يستحقون به العفو ،مث ّبني ما ثبت ابلكتاب
والسنة من الرضى عنهم ومن فضلهم ومكانتهم ما ال ميكن أن يعارضه ما مل يثبت وما مل يُعلم
فجهل الناس بتفاصيل األحداث مع ما عرف من
حقيقته ووجهه من األحداث والقصص،
ُ
فضلهم ومكانتهم يوجب الوقوف عن ثلبهم ،مث ّبني أن هذا هو سبب اإلمساك عما شجر
بني الصحابة ،ألن كثرياً منه كذب ،ومنه ما هم فيه جمتهدون ،ومنه ما ال يُعلم تفاصيله من
الوقائع واألحداث ،ولذلك أكد هذا األمر يف آخر كالمه حيث قال( :ومن علم ما دل عليه
القران والسنة من الثناء على القوم ورضا هللا عنهم واستحقاقهم اجلنة وأهنم خري هذه األمة
اليت هي خري أمة أخرجت للناس مل يعارض هذا املتيقن املعلوم أبمور مشتبهة منها ما ال يعلم
صحته ومنها ما يتبني كذبه ومنها ما ال يعلم كيف وقع ومنها ما يعلم).
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فهل ميكن ألحد بعد هذا أن يستدل بكالم ابن تيمية هنا على جواز الكالم عما
ٍّ
شجر بني الصحابة إذا كان ٍّ
وقصد حسن؟!
بعلم
ال ميكن حبال من األحوال أن يُستدل هبذا املوضع على جواز ذلك مطلقاً ،إذ أن
كالمه كله يدور حول بيان األوجه اليت بسببها ُمينع الكالم عما شجر بني الصحابة ،وعما
يُنسب إليهم من الذنوب واألخطاء.
وملا ذكر أنه ال جيوز الكالم يف هذا الباب بال علم حبقيقة األحوال وحنو ذلك ،فإنه
ال يعين فتح الباب للكالم فيه بعلم ،أو تقييد النهي عن الكالم إذا جبهل فقط ،وإمنا يريد ان
يبني أمرين:
األول :تعليل هني السلف عن اإلمساك ،ألن كثرياً منه يكون بال علم حبقيقة
األحوال والوقائع ،كما قال احلسن رمحه هللا( :قتال شهده أصحاب  دمد  وغبنا ،وعلموا
وجهلنا ،واجتمعوا فاتبعنا ،واختلفوا فوقفنا) .وقال اآلجري( :ألهنا فنت شاهدها الصحابة
رضي هللا عنهم فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم هبا ،وكانوا أعلم بتأويلها من غريهم).
الثاين :أن السلف إذا احتاجوا أن يتكلموا يف هذا الباب فإمنا يتكلمون بعلم وبقصد
حسن ومبعرفة بفضائل القوم وسابقتهم.
املوضع الثاين:
وهذا الذي ذكرانه يف املوضع األول هو ما أكده يف املوضع الثاين هنا حيث قال:
(وهلذا كان من مذاهب أهل السنة اإلمساك عما شجر بني الصحابة ،فإنه قد ثبتت
فضائلهم ووجبت مواالهتم و دبتهم ،وما وقع منه ما يكون هلم فيه عذر خيفى على اإلنسان،
ومنه ما اتب صاحبه منه ،ومنه ما يكن مغفوراً ،فاخلوض فيما شجر يوقع يف نفوس كثري من
الناس بغضاً وذماً ،ويكون هو يف ذلك خمطئاً بل عاصياً فيضر نفسه ومن خاض معه يف
ذلك كما جرى ألكثر من تكلم يف ذلك ،فإهنم تكلموا بكالم ال حيبه هللا وال رسوله إما من
ذم من ال يستحق الذم وإما من مدح أمور ال تستحق املدح ،وهلذا كان اإلمساك طريقة
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أفاضل السلف ،وأما غري هؤالء فمنهم من يقول كان معاوية فاسقا دون علي كما يقوله
بعض املعتزلة ومنهم من يقول بل كان كافرا كما يقوله بعض الرافضة ومنهم من يقول كالمها
كافر على ومعاوية كما يقوله اخلوارج ومنهم من يقول فسق أحدمها ال بعينه كما يقوله بعض
املعتزلة ومنهم من يقول بل معاوية على احلق وعلى كان ظاملا كما تقوله املروانية والكتاب
والسنة قد دل على أن الطائفتني مسلمون وأن ترك القتال كان خريا من وجوده) ا.هـ
قلت :فقد أكد شيخ اإلسالم وجوب الكف عما شجر بني الصحابة  ،وبني

أسباب ذلك وأكده فحصرها يف ثالثة أمور:

 -1منه ما يكون هلم فيه عذر خيفى على اإلنسان.
 -2ومنه ما اتب صاحبه منه.
 -3ومنه ما يكن مغفوراً.
صدق إال على ما ثبت
ومل يذكر ابن تيمية هنا غري هذه األسباب اليت ال ميكن أن تَ ُ
يح يف أن املنع من اخلوض والكالم فيما شجر
وصح من الوقائع واألحداث ،وهذا منه صر ٌ
بني الصحابة ليس عما مل يثبت من الرواايت الباطلة والضعيفة ،بل على عموم األحداث
الثابت منها والضعيف.
املوضع الثالث:
قال ابن تيمية( :مث يقال بتقدير أن يكون ابن مسعود طعن على عثمان رضي هللا
عنهما فليس جعل ذلك قدحاً يف عثمان أبوىل من جعله قدحاً يف ابن مسعود ،وإذا كان كل
واحد منهما جمتهداً فيما قاله أاثبه هللا على حسناته وغفر له خطأه ،وإن كان صدر من
أحدمها ذنب فقد علمنا أن كال منهما وىل هلل وأنه من أهل اجلنة وأنه ال يدخل النار ،فذنب
كل واحد منهما ال يعذبه هللا عليه يف اآلخرة ،وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه ،هو
أفضل من ابن مسعود وعمار وأيب ذر ومن غريهم من وجوه كثرية كما ثبت ذلك ابلدالئل
الكثرية ،فليس جعل كالم املفضول قادحاً يف الفاضل أبوىل من العكس ،بل إن أمكن الكالم
بينهما بعلم وعدل وإال تكلم مبا يعلم من فضلهما ودينهما ،وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه
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أمره إىل هللا ،وهلذا أوصوا ابإلمساك عما شجر بينهم ألان ال نسأل عن ذلك كما قال عمر
بن عبد العزيز «تلك دماء طهر هللا منها يدى فال أحب أن أخضب هبا لساين» وقال آخر
«تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون» .لكن إذا
ظهر مبتدع يقدح فيهم ابلباطل فال بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل،
وكذلك ما نقل من تكلم عمار يف عثمان وقول احلسن فيه  )...ا.هـ
قلت :كالم ابن تيمية هنا عام فيما نُقل من الشجار بني الصحابة سواءٌ ما كان بني

أفرادهم ،وما كان بني مجاعتهم ،إذ أن كالمه هنا عما نُقل من اخلالف بني عثمان وابن
مسعود رضي هللا عنهما.
وملا احتاج عدانن عبد القادر وصاحبه إىل نقل هذا املوضع زادوا فيه ما يرجون أن
خيدمهم ،فزادوا يف أوله عبارة (األصل اإلمساك) .فصار الكالم كما نقاله( :األصل
اإلمساك ،وهلذا أوصوا ابإلمساك عما شجر بينهم ألان ال نسأل عن ذلك كما قال عمر بن
عبد العزيز «تلك دماء طهر هللا منها يدى فال أحب أن أخضب هبا لساين» وقال آخر
«تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون» .لكن إذا
ظهر مبتدع يقدح فيهم ابلباطل فال بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل،
وكذلك ما نقل من تكلم عمار يف عثمان وقول احلسن فيه  )...ا.هـ
وهذه العبارة مدرجة من كالمهما ليست يف كتاب املنهاج ،فإن أحسنا الظن وقلنا
أهنما مل يقصدا أن يزيدا يف النص شيئا ،فأقل أحواهلما أهنما مل يرجعا إىل املنهاج وينقال منه
مباشرة ،وهذا خلل يف البحث ،فانظر أخي القارئ إىل اهتمامه يل بذلك حيث قال( :إن
قصرت عمته للرجوع إىل كتب املؤلف ملعرفة شرح عباراته فعليه أن يرجع إىل شراح رسالة
املؤلف ،وهذا مل يفعله الكاتب).
فال أدري من الذي قصرت مهته يف الرجوع إىل الكتب أان أم هو؟!!
تيمية).

وقال يف موضع آخر( :الكاتب مل يكلف نفسه البحث عن كالم شيخ اإلسالم ابن
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سبحان هللا :رمتين بدائها وانسلت.
وأما قوله (لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم ابلباطل فال بد من الذب عنهم وذكر ما
يبطل حجته بعلم وعدل) وهو الذي استند إليه عدانن عبد القادر ورفيقه يف جواز نشر ما
جرى بني الصحابة  ،فهذا من حتميل اللفظ ما ال حيتمل ،ومن تقويل شيخ اإلسالم ما مل
يقل ،وتوضيحه فيما يلي:
الرد على املبتدع واملتكلم ابلباطل من الواجبات الكفائية ،وال
األمر األول :أن ّ
خيتلف فيه أحد من أهل السنة ،وهو عام يف كل أبواب الدين.
األمر الثاين :أن الرد على املتكلم يف الصحابة ابلباطل ال يكون ابلطريقة الىت هنى
عنها السلف ،وهو الرد على املأل يف مثل هذه املسائل مع عدم االضطرار لذلك كما لو
تكلم مبتدع على املأل فإنه جيب حينئذ الرد وال جيوز السكوت ،وأما أن ُجيمع الناس كلهم
متعلمهم وجاهلهم ،ذكرهم وأنثاهم ،صغريهم وكبريهم ،من كان عنده شبهة ومن مل يكن ،من
مسع ابألحداث ومن مل يسمع وال يدري ،فال شك أن هذا إشاعة للباطل ونشر له وإذاعة،
وليس رداً ،ال سيما يف هذا الباب الذي ال تقوى عقول كثري من العامة على استيعابه وفهمه
وخيشى على فاعل هذا أن
وال حتتمله قلوهبم ،ال سيما مع بعد كثري منهم عن الدين وأهلهُ ،
يكون داخالً يف قوله تعاىل :إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب
أليم يف الدنيا واآلخرة.
األمر الثالث :أن غايته أن يكون كالماً جممالً  دتمالً ،ومثل هذا ال يعارض
النصوص الصرحية ،بل هو حيتاج إىل تبيني ،وهذا ما وضحته نصوص السلف والعلماء الذين
عجز عن أن ينقل عن أحدهم نصاً؟!.
التايل:

األمر الرابع :أن طريقة أهل السنة يف الرد على الشبهات يف هذا الباب تتمثل يف
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األول :نشر  داسن الصحابة وفضائلهم وذكر األدلة من الكتاب والسنة وأقوال
سلف األمة .ولذلك ال خيلو كتاب من كتب السنة وإال وفيه ابب متعلق هبذا الشأن ،وال
خيلو منه كتاب من كتب املعتقد .وكانوا كثرياً ما يردون من اشتبهت عليه األمور إىل هذا
األصل احملكم يف الكتاب والسنة وهذه طريقة سلفية أتصيلية.
الثاين :التأليف عند احلاجة بذكر الشبهة واجلواب عليها ،ومع جواز هذا يف اجلملة
ِ
وقل من دخل فيه ،ولذلك ال يُعرف كتاب
فإن السلف مل يَلجوا هذا الباب ومل يسارعوا فيهّ ،
خمتص هبذه املسائل فقط عرب أربعة عشر قرانً من الزمان سوى كتاب «العواصم من
القواصم» ،وأما كتاب «منهاج السنة» البن تيمة فهو أعم بكثري من هذه املسألة ،وليست
أصالً يف الكتاب فضالً عن أن يكون خمصوصاً هبا.
وهذا يؤكد إغفال السلف هلذه املسائل وإعراضهم عنها واكتفائهم يف كثري من األحوال بذكر
فضائل الصحابة ومناقبهم وتذكري الناس بذلك.
ومع هذا فليس هناك ما مينع من التأليف عند احلاجة امللحة.
الثالث :إحالة املستشكل إىل ما كتبه العلماء يف ذلك ككتاب «العواصم» البن
العريب وغريها من الكتب املتعلقة هبذا الشأن ،كما قال ابن عثيمني( :فإن قال قائل :أان أريد
أن أفهم وأعلم ؟ نقول :احلمد هلل الكتب موجودة ارجع إليها أنت ،أما أن يُـنشر ما جرى
بني الصحابة فهذا ال جيوز أبداَ ًً وال استماعه).
الرابع :عند الضرورة لذكر األحداث مثالً عند بعض العامة ،فإنه يُكتفى ابإلشارة
إليها من غري تفاصيل ،كأن يقال( :وما ذُكر من الشجار الواقع بني بعض الصحابة وما كان
بني عائشة وطلحة والزيري وعلي من خالف) وحنو هذه العبارات من غري حاجة إىل ذكر
االقتتال ،إذ أن من كان عاملاً بوقوع القتال فَ ِهم املراد ،ومن مل يكن عاملاً استفاد اجلواب على
ما شجر مطلقاً ،وال أقول مبنع ذكر لفظ القتال ،إال أن املراد هو التضييق ما أمكن ،وبعد
هذا جييب جواابً سهالً واضحاً يبني املقصود يفهمه العامي من غري ٍّ
ٍّ
وحكاية
سرد للتفاصيل
لألحداث.
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الفصل الثالث
اجلواب على شبهة احلاجة هلذه األشرطة نظراً النتشار الكالم فيها
دندن عدانن عبد القادر وصاحبه على مسألة انتشار الشبهة عند الناس وذيوعها
بينهم ،حىت قال يف وصف ذلك( :انتشرت أحداث الفتنة انتشاراً واسعاً يف قلوب أوساط
اجملتمع ،بل على مستوى العامل العرمي إن مل يكن اإلسالمي ،وتداول املسلمون هذه
األحداث ....ومت تداول هذه األحداث يف اجملالس والدواوين حىت يف العمل  .....فتوالت
األسئلة من قبل عموم الناس عن هذه األحداث وما هو الصحيح منها؛ لذا سعت بعض
أفرع مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي بتدريس هذه األحداث يف دورات جملاهبة هذا التيار
اجلارف يف انتقاص الصحابة).
وال ريب أن هذا التصوير للواقع بعيد عن احلقيقة ،وال يبيح جواز نشر هذه األشرطة
وإذاعتها ألمور كثرية:
أوالً :جمانبة هذا التصوير للواقع عن احلقيقة ،فقول عدانن عبد القادر ابنتشارها حىت

وصفها ابلتيار اجلارف الذي ُخيشى منه أن جيرف أهل السنة كما جيرف التيار كل ما أمامه
خالف ما عليه الواقع ،فال يعدوا أن يكون هذا يف بعض الناس وهم قلة قليلة ،أما أن يكون
هبذا الوصف الذي وصفه فال ،مث قد يكون يف مكان دون مكان ،وبيئة دون بيئة ،والذي
يقرأ كالم عدانن عبد القادر وال يعلم واقع الكويت ليظن أنه يتكلم وكأنه يف طهران أو قم!!
فها حنن وغريان كثري من طلبة العلم أتتينا األسئلة واالستفسارات وخنالط الناس يف
اجملالس والدواوين ونقرأ الصحف واجملالت ونسمع األخبار واإلذاعات ،ما شعران مبا شعر به
عدانن عبد القادر وال أحسسنا إبحساسه .فالواقع يقول خالف ذلك ،فالشبهة قد يكون
هناك من يروج هلا ،لكن كثرياً من أهل السنة ال يسمع هبا ،وكثري ممن مسع ال يكرتث هلا وال
يثق أبصحاهبا وال يعبأ بكالمهم خصوصاً بعدما افتضح مذهبهم وظهرت كثري من خزاايهم.
والذين أتثروا ببعض كالمهم يبقون قلة قليلة ،فال ميكن حبال من األحوال إذاعة هذا األمر
عند من مل يسمع هبذه الشبهة أو مل يكرتث هلا ألجل حل شبهة هذه القلة.
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ومن ذلك قول عدانن عبد القادر( :فرمبا يعيش الكاتب بني طلبة العلم ،ويف وظيفته
أانس ليسوا ممن يبغضون الصحابة ،وال أتتيه األسئلة حول هذه األحداث ،وليس ممن يتابع
األحداث على الساحة فراح يقضي ابألحكام السلطانية إبتالف ِ
األشرطة فقط دون الكتب
الرائجة اليت تتناول تلك األحداث بصورة صحيحة ،وترك اجملال ألعداء الصحابة ليصولوا
وجيولوا يف نشر أكاذيبهم .واكتفى فقط بذكر مناقب الصحابة والتحذير من سبهم وشتمهم،
وهو يف و ٍّاد ًٍّ ومجهور الناس يف و ٍّاد آخر ،فهذه قاصمة أخرى).
فأقول :لنا أن نعكس األمر عليه فنقول :إن كان واقعك أنك ابتليت يف بيئتك ويف
تشرب قلبه هبذه الشبه حبيث حيتاج إىل كشفها ،فال تعممه على غريك ،وال حتكم
عملك مبن ّ
بذلك على مجيع أهل الكويت ،فضالً عن مجيع العامل اإلسالمي وهو ما فعله حيث قال:
(انتشرت أحداث الفتنة انتشاراً واسعاً يف قلوب أوساط اجملتمع ،بل على مستوى العامل العريب
إن مل يكن اإلسالمي) .فإن كنت صادقاً يف تصويرك للحال فال يعدو كونه مقصوراً عليك
وعلى من حولك.
ومما يؤكد عدم انتشار مثل هذا األمر بني الناس كما صوره :أن عدانن عبد القادر قد
ذكر أبن هذه الشبه موجودة يف كتب املدارس قدمياً ،مع أننا ال نذكر منها شيئاً البتة ،وال
أذكر أنه علق منها شيء بقلوبنا حنو الصحابة.
وال بد أن يُعلم أبن ذكر هذه األحداث عند العامة يفتح الباب لسماع العامة لكالم
مبغضي الصحابة ،إذ أن كثرياً من العامة إذا مسع كالم الرافضة فإنه ال يصدقهم الشتهار
السين يذكر هذه األحداث ،رمبا أوقع يف نفسه ريبة وقال :يبدو أن
كذهبم ،فإذا مسع العامل ّ
ما يقوله الرافضة ليس كذابً كله ،فيفتح هذا املتكلم الباب لسماع عوام أهل السنة لكالم
هؤالء.
الثاين :أن السبيل حلل هذه اإلشكاالت واجلواب على الشبه هو نشر فضائل
الصحابة وإذاعته والرتكيز على ذلك ،فإ ْن بذلنا الوسع يف ذلك وعشنا على ذلك مدة وبقيت
كل هذا مل يكن.
اإلشكاالت كما هي ،فحينها يُنظر يف طريقة أخرى ،و ُّ
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الثالث :أن هذه الشبهات مل تزل يف بالد املسلمني ،بل كانت أشد من ذلك بكثري
يف كثري من األوقات ،وكثري من األماكن ،فقد كان بعض أهل الشام يطعن يف علي ومن معه
من الصحابة  ،وهكذا بعض أهل العراق يطعن يف معاوية ومن معه  ،وال خيفى علينا
النزاع الذي كان بني األمويني والعباسيني والعلويني ،وقامت كذلك دول كثرية من دول
الرفض وحكمت كثرياً من بالد اإلسالم ،فقامت الدولة السامانية ،وظهرت الدولة البويهية
وسيطرت على دولة اخلالفة العباسية ببغداد قريباً من مائة وعشرين سنة أظهرت حينها كثرياً
من شعائر الرفض ومنها الطعن يف الصحابة ،وقامت الدولة العبيدية يف املغرب مث مصر
ألكثر من ثالثة قرون ،والقرامطة حكموا البحرين وما جاورها ألكثر من قرنني وغريها من
الدول الكثرية اليت كانت وما زالت تبث الشبه حول الصحابة ،ومع كل هذا مل ينشط أهل
السنة يف التأليف إال ما ندر.
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الفصل الرابع
اجلواب على شبهة عدم الفرق بني الشريط والكتاب
وأما ما ذكره عدانن عبد القادر وصاحبه من عدم الفرق بني الشريط والكتاب.
قال عدانن عبد القادر( :ولعلك تستغرب وال غرابة يف إجابة الكاتب لبعض منتقديه
على مقاله املذكور ملا قالوا له :إن شريط «أحداث الفتنة» مسبوق إبصدارات أخرى تناولت
نفس األحداث ككتاب« :حقبة من التاريخ» للشيخ عثمان اخلميس وغريه ككتاب:
«العواصم من القواصم» وغريه ،كانت إجابة الكاتب :ذاك غري مذاع ،بينما «أحداث
الفتنة» هو شريط مذاع!!
كأن قول النيب « :فأمسكوا» أي عن تسجيل أحداث الفتنة يف أشرطة ،لكنكم
لو سطرمتوها يف كتب وكتيبات وانتشرت انتشاراً واسعاً فال أبس فهي غري مذاعة أي غري
منتشرة .أما على أشرطة فهذا هو احملرم ألن األشرطة منتشرة مذاعة.
وما كأن قول النيب « فأمسكوا» وقول العلماء «اإلمساك عما شجر بني
الصحابة» ينطبق على مجيع األحوال حىت لو كان سراً بني اثنني يف الكالم حول هذه
األحداث مبا فيه انتقاص للصحابة .وال أريد أن أتوسع يف مسألة املوازنة بني الكتاب
والشريط يف البقاء والتناول واالستمرارية والتحرير ،وأن العلم يقيد ابلكتاب .فأصبح مناط
احلكم عند املعرتض ليس انتقاص الصحابة واحلقد عليهم ونسيان حسناهتم يف مجيع
األحوال ،ليس هذا هو األصل .وإمنا مناط احلكم عنده هو ذكر األحداث على أشرطة ولو
كان فيها تربئة للصحابة ورفع قدرهم ،وال يتحقق احلكم يف الكتب املنتشرة انتشاراً واسعاً ًً،

فمناط احلكم هو كونه شريطاً؟ عافاين هللا وإايك من هذا الفهم) ا.هـ
فاجلواب أن يُقال:

أوالً :إن الفرق بني الشريط والكتاب يف االنتشار والذيوع ال يكاد ينكره أح ٌد إل
مكابرة ،إذ من املعلوم أن وجود كتب التاريخ وغريها يف املكتبات العامة واخلاصة ال يعين
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انتشار ما فيها ِ
وع ْلم الناس به ،فها هو كتاب «البداية والنهاية» الذي كرر عدانن عبد القادر
ذكره ،واليت ذكر ابن كثري فيه بعض جمرايت األحداث ،هل يقول عاقل أبن انتشار وذيوع ما
كتبه ابن كثري فيه عن هذه األحداث كانتشارها وذيوعها عرب احملاضرات العامة املعلنة
واملسجلة واملوزعة واملباعة يف احملالت وغريها ،واليت يسمعها كل أحد ولو كان جاهالً ،وليس
يف مساعها كلفة وال حتتاج إىل توفري وقت بل يسمعها اإلنسان يف السيارة ويف العمل ،وهو
أيكل أو يشرب أو يعمل ،وهذا أمر ال حنتاج إىل تقريره لوضوحه لوال تلبيسه فيه.
وكتب التاريخ كالبداية والنهاية ال يقرأها كثرياً من طلبة العلم إال ما ندر فضالً عن
العامة! فوجود الكتاب يف املكتبة ال يقتضي ابلضرورة العلم جبميع ما فيه ،وهذا واضح.
ولو كان احلال يف الكتب كما ذكر عدانن عبد القادر مل جيز بيع أي كتاب فيه شيء
من البدعة ولو كان مؤلفه من املشاهري ويف غري موضوع البدعة املذكورة فيه ،وذلك خشية
التباس الناس مبا ذكره من البدعة املغمورة يف كتابه واليت ال يطلع عليها عوام طلبة العلم فضال
عن العامي  ،فشرح النووي ملسلم مثالً فيه أشياء خمالفة ،وفتح الباري البن حجر كذلك
وغريها من الكتب ،كثري منها حتوي بدعاً يف األقوال أو األفعال أو االعتقادات ،هل ميكن
أن يُقال أن وجودها يف املكتبات العامة واخلاصة يعين انتشار البدعة لدى العامة؟!

اثنياً :أن العلماء فرقوا بني الكتاب والشريط ،فمنعوا من الشريط وأمروا إبتالفه ،مع
جتويزهم للكتاب يف اجلملة ،وقد سبق أن ذكران كالم ابن ابز وابن عثمني والفوزان.
فهل ميكن أن يُقال يف فهمهم هلذا الفرق( :فمناط احلكم هو كونه شريطاً؟ عافاين
هللا وإايك من هذا الفهم)؟!!!
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الفصل اخلامس
الفرق بني كتب التاريخ وغريها
ألف الشيخ ذايب الغامدي كتاابً بعنوان «تسديد اإلصابة فيما شجر بني الصحابة»
وقد قرظه كل من الشيخ صاحل الفوزان وعبد هللا العقيل ،وعقد فيه فصالً مجيالً لريد على
مجلة من إيرادات الذين جيوزون الكالم فيما شجر بني الصحابة إذا كان بعلم ومنها
ختصيصهم هني السلف مبا كان على سبيل التنقص والذم هلم وأجاب عنها ،ومنها استدالهلم
بوجود هذه األحداث يف كتب التاريخ وأن أهل السنة ذكروها يف توارخيهم ،فقال يف جواهبا
ما ملخصه:
(أوالً :إبراءاً للذمة ،إذ أنه من األمانة العلمية حفظاً للتاريخ من عادية احملرفني لئال
يدخلوا فيه ما ليس منه ...
اثنياً :فعلوه إمتاماً للتاريخ اإلسالمي ،فكما بدأوا أبوله فكذا ساروا إىل آخره دون
نقص أو ثلب ....
اثلثاً :أرادوا من ذكر األحداث العربة والعظة ملن بعدهم ....
...

رابعاً :مل يذكروا سراداً بال زمام أو خطام بل أسندوها إبراءاً للذمة ،مع نقد الرواايت

خامساً :مل يذكروها بقصد الرتويج بني اخلاصة والعامة ،بل علموا أنه ال يقف
مستفيداً منها إال اخلاصة  )....ا.هـ
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الفصل السادس
رد بعض افرتاءاته يل بوقوعه هو فيها
الفرية األوىل :اهتامي ببرت النصوص واجتزائها
اهتمين أبنين أبرت النصوص وأحذف ما ينقض كالمي ،واين اجتزأ العبارات وأقطعها،

فقال حتت فقرة مفردة بعنوان «برت النصوص واألمانة العلمية»( :فبرت الكاتب تتمة احلديث:
«وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ،وإذا ذكر القدر فأمسكوا»؛ فإنه إذا ذكر تتمة احلديث عرف
الناس أن هذا احلديث اجململ حيتاج إىل بيان ،فكما حيتاج إىل بيان يف النجوم والقدر حيتاج
كذلك إىل بيان وحتقيق يف القصد من اإلمساك عن ذكر الصحابة  هذه هي األمانة
العلمية عند الكاتب).
واجلواب من وجوه:
األول :أن حديث «إذا ذكر أصحايب فأمسكوا» قد رواه بعض احملدثني هبذا النص
من غري ذكر للقدر وال غريه ،فقد رواه أبو نعيم يف «اإلمامة» (ص )375ويف «معرفة
الصحابة»
الثاين :أن عامة العلماء إذا ذكروا هذا األصل وهو وجوب الكف عما شجر بني
الصحابة اكتفوا فإهنم يكتفون من هذا احلديث بذكر هذا الشاهد فقط وال يذكرون احلديث
كامالً ،ومن هؤالء :الربهباري يف «شرح السنة» وأبو احلسن األشعري يف «رسالة إىل أهل

الثغر» وأبو نعيم يف «اإلمامة» وأبو القاسم االصبهاين يف «احلجة يف بيان احملجة» والغزايل يف
«قواعد العقائد» ويف «اإلحياء» والقاضي عياض يف «الشفا» وابن حجر اهليتمي يف
«الصواعق» واهليثمي يف «جممع الزوائد» والعظيم آابدي يف «عون املعبود» وغريهم كثري إىل
عصران هذا.
فكل هؤالء بناءاً على حكم عدانن عبد القادر قد أخلوا ابألمانة العلمية ببرت
النصوص؟!!!
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الثالث :أن الذي ُهني عنه يف احلديث من اإلمساك يف القدر وغريه ليس هو ما

تكلموا فيه كما زعمه عدانن عبد القادر بقوله( :وماذا عن القدر؟ هل أمسك العلماء عن
الكالم يف القدر وضربوا صفحاً عنه ،أمل تقرأ العقيدة الواسطية اليت فصل فيها القدر إىل ما
يقارب أربعة مراتب ،أمل يؤلف شيخ اإلسالم عدة رسائل يف القدر ،أمل يؤلف ابن القيم كتاابً
كامالً عن القدر يف ثالثة جملدات؟! وهؤالء العلماء األجالء الذين نقلت عنهم منهم الشيخ
ابن ابز والشيخ ابن عثيمني والشيخ الفوزان أمل يقوموا بشرح الواسطية وشرحوا كالم شيخ
اإلسالم يف القدر ويف املساجد العامة؟ وكذا يف شروحهم لكتاب التوحيد .أمل يقم مشاخيك
بشرح موضوع القدر لك عند شرحهم الواسطية وكتاب التوحيد؟!) ا.هـ
قال ابن بطة( :فإن قال قائل :قد رويت هذه األحاديث يف اإلمساك عن الكالم يف
القدر والنظر فيه ومع هذا فقد روى عن رسول هللا وأصحابه وعن مجاعة من التابعني وفقهاء
املسلمني أهنم تكلموا فيه وفسروا آايت من القرآن يدل ظاهرها وتفسريها على العلم ابلقدر
وقد رأينا مجاعة من العلماء ألفوا فيه كتبا وصنفوه أبوااب ،ورووا أيضاً أبن النيب  قال:
«تعلموا من القدر ما ال تضلون» وهذا خمالف لقوله «إذا ذكر القدر فأمسكوا» فإين أرجع
إليه جبواب ما سأل عنه من ذلك أبن أقول له :اعلم رمحك هللا أن كال الوجهني صحيحان،
وكال األمرين واجب القبول هلما والعمل هبما ،وذلك أن القدر على وجهني ،وأمر النجوم
على وجهني ،وأمر الصحابة على وجهني .....
وأما القدر فعلى وجهني:
أحدمها فرض علينا علمه ومعرفته واإلميان به والتصديق جبميعه.
واآلخر فحرام علينا التفكر فيه واملسألة عنه واملناظرة عليه والكالم ألهله واخلصومة
به.
فأما الواجب علينا علمه والتصديق به واإلقرار جبميعه أن نعلم أن اخلري والشر من
هللا ،وأن الطاعة واملعصية بقضاء هللا وقدره ،وأن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا وما أخطأان مل
يكن ليصيبنا ،...... ،فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم اخللق علمه واإلميان به
والتسليم ألمر هللا وحكمه وقضائه وقدره ،فال يسأل عما يفعل وهم يسألون .....
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وأما الوجه اآلخر من علم القدر الذي ال حيل النظر فيه وال الفكر به وحرام على
اخللق القول فيه :كيف؟ ومل؟ وما السبب؟ مما هو سر هللا املخزون ،وعلمه املكتوم الذي مل
يطلع عليه ملكاً مقرابً وال نبياً مرسالً ،وحجب العقول عن ختيل كنه علمه ،والناظر فيه
كالناظر يف عني الشمس كلما ازداد فيه نظراً ازداد فيه حترياً ومن العلم بكيفيتها بعداً ،فهو
التفكر يف الرب عز و جل كيف فعل كذا وكذا؟ مث يقيس فعل هللا عز و جل بفعل عباده،

فما رآه من فعل العباد جوراً يظن أن ما كان من فعل مثله جور ،فينفي ذلك الفعل عن هللا
فيصري بني أمرين :إما أن يعرتف هلل عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله ،وأما أن
يرى أنه ممن ينزه هللا عن اجلور فينفي عنه قضاؤه وقدره فيجعل مع هللا آهلة كثرية حيولون بني
هللا وبني مشيئته ،فبالفكر يف هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث والتنقري عنه هلكت القدرية
حىت صاروا زاندقة وملحدة وجموساً [ .)...اإلابنة الكربى ]235/1
وقال الشيخ صاحل آل الشيخ يف شرح الطحاوية( :إ ّن ال َق َد ْر  -لَما كان هذا أول
صح عنه أنه قال «إذا
موضع فيه  -جيب أن يـُْب َح ْ
ث من جهة النصوص فقط؛ ألن النيب ّ 
ذُكر القدر فأمسكوا» يعين :فأمسكوا عن اخلوض فيه مبا مل يَ ُدل ُك ْم عليه كالم هللا  -عز وجل
 أو كالم نبيكم؟.فإذا تكلمنا يف ال َق َد ْر أو خاض املرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن ال يَـتَـ َعدى ما دلت
ضل الناس.
عليه النصوص ،وذلك ألن جتاوز ما دلت عليه النصوص يف ابب ال َق َد ْر بسببه َ
ض الناظر ألمور تسبب له الضالل يف القدر) ا.هـ
وهذا اخلوض يسبّب الضالل ،إذا تَـ َعر َ
وقال يف شرح الواسطية( :فهذا الباب ابب القدر مبين على عدم اخلوض يف احلِ َك ْم،
عدم اخلوض يف التعليالت ،على التسليم ،ألن ذلك سر هللا جل وعال ،فإذا درسناه فإننا
ندرسه ألجل فهم األدلة وما ثبت يف الدليل ،ما ثبت يف احلديث أن النيب  قال «إذا ذكر
القدر فأمسكوا» يعين أمسكوا عن اخلوض فيه بغري علم أما الكالم يف القدر بعلم فإنه فهم
للنصوص ،فهم للكتاب والسنة وما دام أن هللا جل وعال أخربان بذلك وأخربان رسوله 
ك عن الكالم فيه وإمنا
فهم للشرع فليس مما يُ ْس َم ُ
فإن فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا ٌ
ك الكالم يف اخلوض يف هذه املسائل بدون علم ،يعين يف تعليالت يف آراء ،أما إذا كان
ميُْ َس ُ
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تفقها يف دالالت الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع بل من العلم الذي جيب على
طائفة من هذه األمة أن تتفقه يف ذلك وتعلمه حىت حتفظ على األمة دينها) ا.هـ
الفرية الثانية :اهتامي بشهوة اإلفتاء والتزلف لدرجة االجتهاد
واجلواب أن يُقال :من أحق ابالهتام بشهوة اإلفتاء وادعاء االجتهاد؟
أهو الذي ينقل كالم العلماء ونصوصهم فيقول مبا قالوا ويقف حيث وقفوا ال
يتجاوز ذلك البتة؟
أم الذي يتكلم مبا مل يُسبق إليه ،وخيالف نصوص الكتاب والسنة وما أمجع عليه
سلف األمة؟
الفرية الثالثة :اهتامي بفتح الباب للمبتدعة وخبذالن الصحابة 
قلت :هل يُقال فيمن أمر ابإلمساك مبا أُمر به من اإلمساك يف األحاديث وعلى
ألسنة السلف ،وتَـَرك الكالم فيما ال نفع فيه ،بل فيما قد يكون سبباً يف التشويش على
العامة واحلط على الصحابة من ضعاف العقول واجلهلة من العوام؟
هل يُقال يف حق هذا أنه فتح الباب للمبتدعة ،كيف يقال هذا وهو أيمر بغلق ابب
الفتنة وسد الذريعة وصيانة القلوب واأللسن على الصحابة ؟
بل إن من تكلم يف الفنت بني الصحابة واستفاض يف ذكر تفاصيلها املؤملة مبا ال
الشبه وأشاع ذلك وأذاعه وسعى يف نشره ،أحق أن يقال فيه :فتح الباب
حبل ّ
عالقة له ّ
للمبتدعة وخذل الصحابة!
الفرية الرابعة :اهتامي بعدم صون اللسان والقلم
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها!
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فال ندري من أحق هبذا الوصف أهو الذي مل يتهم النيات ،ومل يتفوه مبا فيه حتقري
وتسفيه ملن خيالفه؟ ،أم الذي استطال يف اخلوض يف النيات والتسفيه والتحقري والتجهيل؟
وإليك بعض عباراته لنرى من أحق بصون لسانه وقلمه:
مقال للكاتب فيصل قزار أصدر فيه فتواه على شريط
 (فقد نشر يف جملة الفرقان ٌ«أحداث الفتنة» املوسوم ابمسي .وقد استطال عليه بقلمه وأصدر قضاءه فيه ويف احملاضر.
وملا كان مقاله مملوءاً ابألخطاء إال ما نقله عن العلماء ،ومنها كومة كبرية من األخطاء تدل
على قلة املعرفة ابلقواعد األصولية اليت عليها يبىن استنباط احلكم إلصدار الفتوى على شيء
معني ،وبرت النصوص لئال حيتج هبا عليه ،وجانب طريقة القرآن ،وفتح الباب للمبتدعة لرتويج
بدعهم ،وخذالن الصحابة  وجانب العدل ،واالستعجال وعدم التأين ،واجلرأة يف التوقيع
عن هللا تعاىل يف أحكامه ،وعدم صيانة لسانه وقلمه وتقليد نفسه منصب املفيت العام أو كبري
القضاة)
 (أرجو أن يكون قد قصد به وجه هللا تعاىل ومل يقصد شيئاً آخر والسيما بعد نزولرسالة« :صيام الست من شوال» إىل األسواق وفيها رد على الكاتب).
 (بينما الكاتب أخذ العبارة على عواهنها وراح خيبط مييناً ومشاالَ .حسبنا هللا ونعمالوكيل( ).فمناط احلكم هو كونه شريطاً؟ عافاين هللا وإايك من هذا الفهم).
 (برت النصوص واألمانة العلمية) (هذه هي األمانة العلمية عند الكاتب). (شهوة اإلفتاء العام أو منصب كبري القضاة) (فقد كثرياً من معرفة القواعد األصولية وقواعد احلوار). (وقد كانت له أكثر من سابقة يف ذلك التشبع وبعضها أحب أن أؤجلها إىلأن نقف بني يدي هللا تعاىل ،فاهلل املوعد).
( -قصر النظر يف املقال)
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 (جانب طريقة القرآن) (فتح الباب للمبتدعة لرتويج بدعهم) (خذالن أصحاب النيب ) (قيل :إن طالب العلم عندما يسلك هذا الطريق فإنه مير بثالث مراحل :أوهلا:يشعر أنه أعلم الناس ،وهو عامل الدنيا فيستعجل يف ختطئة هذا وتصويب ذاك ،وانتقاد هذا
وذاك ،ويصدر األحكام القضائية اليت ال يصدرها إال القضاء أو اجملامع العلمية والفقهية،
ويشعر ابلكرب والفخر ويكون يف ذلك  دالً لالزدراء)
 (بينما الكاتب جانب العدل ومل يهتد هبدي هللا تعاىل يف ذلك ،فراح يكيل التهمواألحكام والتوصيات بناء على القياس الفاسد ،ومل يلحظ شيئاً من املصاحل الكثرية يف
الشريط املؤصل ملذهب السلف ،رضي هللا عنهم).
 (هذا دأب الكاتب دائماً على عجلة ال يصرب نفسه على الرجوع إىل املراجع جلمعأقوال العلماء يف معىن« :أمسكوا» ،و«نعصم ألسنتنا» ،و«خنوض» ،وهي قريبة سهلة
التناول ،ولكنه كما قيل دائماً« :مع العجلة الندامة»).
 (ويستعجل للوصول إىل مرتبة املفيت العام والقاضي أو رئيس القضاة ليصدرأحكاماً)
 (فلم أر الشجاعة من قبله لالتصال يب حملاوريت واإلنكار علي بشأن الشريطاملذكور ،بينما اتصل علي فيما دون ذلك كاالتصال للحصول على اجلرائد العراقية اليت
طبعت يف الكويت زمن االحتالل .وأما الصرب فلم يصرب نفسه إىل أن يرجع إىل عدة مراجع
للعثور على شرح العلماء لأللفاظ الواردة يف هذا الشأن ،مث مل يصرب وينتظر رجوعي من
السفر حملاوريت قبل كتابة رده ونزوله يف اجمللة .وأما العفة فهاك أيها القارئ من عفته مع
شيخه)
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 (فالكاتب مل يسلك هذا السبيل واكتفى ابللفظ العام دون البحث عناملخصصات وال معرفة املصاحل واملفاسد ،ومل يستخدم القواعد األصولية ملعرفة العلة واليت بينها
العلماء فأصدر قضاءه ابإلمث أو ابللغو أو وجوب إتالف ذلك الشريط .فلو تسلط طلبة علم
هكذا يف أحكام األمة لدمروا دين األمة وكانوا سبباً يف إفساد دينها السيما مع العجلة وعدم
التأين واجلرأة)
 (بل أخذ النص بال  داولة التوصل إىل معرفة علته وأجراه على مجيع األحوال،فجانب طريق العلماء واحملققني والفقهاء ،فضرب به مييناً ومشاالً).
 (فانظر أيها القارئ إىل هذا القياس الفاسد). (اجلرأة على مرتبة االجتهاد) (بينما الكاتب ال مييز بني اجململ واملبني والعام وذاك العام الذي أريد بهاخلصوص ،بل وال حيسن قواعد القياس ومسالك العلة وال تنقيح املناط وخترجيه وتنزيل
األحكام وحتقيق املناط ،وأن احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ،وقياس العكس وداللة
األوىل وتصور النازلة ومتييز القياس الصحيح من القياس مع الفارق وكيفية تطبيق احلكم،
ودالالت األلفاظ ومعانيها وداللة السياق ومعرفة القرائن واألحوال والسرب والتقسيم .ومن
شروطه معرفة مقاصد الشريعة وعلل األحكام ومصاحل الناس ،بينما الكاتب ضرب صفحاً
عن ذلك كله كما تبني لك أيها القارئ ،مث هجم الكاتب على مرتبة االجتهاد ،وأخذ جيتهد
فاقتطع األحكام املأثورة عن العلماء يف قضية فأنزهلا يف قضية أخرى مناقضة هلا ،مث اجتهد
بعدها يف إصدار حكم التأثيم واللغو وإتالف الشريط وغري ذلك من األحكام ،بل أراد أن
يرتبع على كرسي املفيت العام).
 (اجلرأة على أحكام هللا تعاىل) (بينما الكاتب مل يسلك شيئاً من ذلك مث وقع بفتواه عن هللا تعاىل جرأة  ،...والحول وال قوة إال ابهلل ،نسأل هللا العفو والعافية)
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 (ونصيحة أخرى أال يستعجل يف ردوده ،وعليه أن يتأىن ويدرس مسائل أصولالفقه؛ فإين مل أقرأ له رداً إال وفيه ثغرات كثرية ومتناقضات وفهم خطأ لكثري من املقاصد
الشرعية ومقاصد العلماء يف أقواهلم).
 (ونصيحة أخرى إذا ما كتب رداً أو أراد أن حياور يف مسألة ينبغي أن جيلسوحياور من خيالفه ليتعرف على الثغرات يف ردوده ورأيه؛ لتتكامل لديه املسألة ويتكامل لديه
البحث)
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الفصل السابع
نتف من كالم العلماء يف شرحهم ألصل «اإلمساك» املأمور به فيما شجر بني الصحابة
ٌ
وأنه اإلمساك عن ذكر األحداث مطلقاً ما صح منها وما مل يصح

 -1ابن تيمية
قال كما يف «املستدرك على الفتاوى» (( :)235/2وقد نص أمحد على اإلمساك
فيما شجر بينهم ،وترك القول فيه خبطأ أو إصابة .فقال املروذي :جاء يعقوب رسول اخلليفة
يسأله فيما كان بني علي ومعاوية ،فقال :ما أقول فيهم إال ابحلسىن.
وكذلك نقل أمحد بن احلسن الرتمذي -وقد سأله :ما يقول فيما كان من أمر طلحة
والزبري وعلي وعائشة -فقال :من أان حىت أقول يف أصحاب رسول هللا ؟ كان بينهم
ت َهلَا َما
شيء ،هللا أعلم به .وكذلك قال يف رواية حنبل قال هللا تعاىل{ :تِْل َ
ك أُمةٌ قَ ْد َخلَ ْ
ت َولَ ُك ْم َما َك َسْبـتُ ْم َوَال تُ ْسأَلُو َن َعما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن} فقد صرح ابلوقف.
َك َسبَ ْ
واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه إما تصويبهما أو عدم تعيني املصيب.
قال شيخنا :قلت :أمحد مل يُ ِر ْد الوقف احلكمي ،وإمنا أراد اإلمساك عن النظر يف

هذا والكالم فيه ،كما هنى الني  عن التفضيل بني األنبياء؛ وعن تفضيله على يونس،
وحنو ذلك من الكالم الذي وإن كان حقاً يف نفس األمر فقد يفضي إىل فتنة يف القلب.

وإذا كان األموات على اإلطالق ال ينبغي لنا أال خنري بينهم إال حلاجة فالصحابة الذين أمران
ابالستغفار هلم ومبسألة أال جتعل يف قلوبنا غال هلم أوىل .والكالم فيما شجر بينهم يفضي إىل
ت َولَ ُك ْم َما َك َسْبـتُ ْم }
ت َهلَا َما َك َسبَ ْ
الغل املذموم ،وهلذا علل أبهنا { :أُمةٌ قَ ْد َخلَ ْ
[.]2/133
وحنن وإن علمنا ابلنوع أن أحد املختلفني خمطئ فليس علينا أن نعلمه ابلشخص ،إال
يف مسألة تتعلق بنا .فأما اثنان اختلفا يف مسألة ختتص أبعياهنما فال حاجة بنا إىل الكالم يف
عني املخطئ ،وهذا أصل مستمر ،ويدل على هذا أن أمحد بىن مسائله يف قتال أهل البغي
على سرية علي ،وملا أنكر ابن معني على الشافعي ذلك قال له أمحد :وحيك ! فماذا عسى

58

أن يقول يف هذا املقام إال هذا؟ يريد أان ملا أردان أن نتكلم يف نوع ذلك العمل ألجلنا عينا

املصيب واملخطئ .وأما الكالم يف عني عملهما ال ألجل عملنا فال حاجة لنا فيه ،فإن أكثر
ما فيه نوع علم يقرتن به غالباً من غل القلب ما يضر فيكون إمثه أكرب من نفعه كالغيبة
مثال) ا.هـ

 -2السفاريين
قال يف «لوامع األنوار البهية»( :وهلذا قال علماؤان كغريهم من أهل السنة ومنهم ابن
محدان يف هناية املبتدئني« :جيب حب كل الصحابة ،والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة

وإقراء ومساعاً وتسميعاً ،وجيب ذكر  داسنهم ،والرتضي عنهم ،واحملبة هلم ،وترك التحامل
عليهم ،واعتقاد العذر هلم ،وأهنم فعلوا ما فعلوا ابجتهاد سائغ ال يوجب كفراً وال فسقاً ،بل
رمبا يثابون عليه ،ألنه اجتهاد سائغ ،مث قال :وقيل :املصيب علي ،ومن قاتله فخطؤه معفو
عنه وإمنا هنى عن اخلوض يف النظم ،ألن اإلمام أمحد كان ينكر على من خاض ،ويسلم
أحاديث التفاضل ،وقد تربأ  - -ممن ضللهم أو كفرهم ،وقال :السكوت عما جرى
بينهم .وقال بعض احملققني :البحث عن أحوال الصحابة  - -وعما جرى بينهم من
املوافقة واملخالفة ليس من العقائد الدينية ،وال من القواعد الكالمية ،وليس هو مما ينتفع
به يف الدين ،بل رمبا أضر ابليقني ،وإمنا ذكر العلماء نتفا يف كتبهم ،صوانً للقاصرين عن

التأويل عن اعتقاد ظواهر حكاايت الرافضة ورواايهتا ،ليتجنب من ال يصل إىل حقيقة
علمها ،وألن اخلوض يف ذلك إمنا يصلح للتعليم ،وللرد على املتعصبني ،أو لتدريس
كتب تشتمل على تلك اآلاثر ،فيؤول ذلك ،ويبينه للعوام ،لفرط جهلهم ابلتأويل مع أن

غالب أو كل ما حيكيه الرافضة موضوع ،وأكثره ابطل مصنوع ،فال جرم السالمة يف التسليم،
وكف اللسان عن هذا املدخل الضيق العظيم ،وهلذا قال« :فاسلم» من اخلوض يف تلك
البحور ،واحذر من العثار يف ذلك الغطش الدجيور ،فإن من قارب الفتنة افتنت ،ومن تعرض
بدينه للشبهات والشهوات اختنب)ا.هـ
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 -3العدوي
قال يف حاشيته على كفاية الطالب الرابين يف شرح عبارة ابن أيب زيد«واإلمساك عما
شجر بينهم وأهنم أحق الناس أن يلتمس هلم أحسن املخارج ويظن هبم أحسن املذاهب»:

(تنبيه :ال تناقض بني قوله :واإلمساك إىل آخره وقوله :وأن يلتمس ،فإن األول يف حق
العامة ،والثاين يف حق العلماء إذ فرضهم البيان وإزالة اإلشكال) ا.هـ
 -4النفرواي
قال يف «الفواكه الدواين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين»( :وملا حكم على
منازعات و دار ٍّ
ٍّ
ابت لو كانت
الصحابة املكرمني أبهنم خري القرون وكان قد حصل بينهم بعض
من غريهم مل تنقص عن التفسيق ،خشي من إساءة الظن هبم بسبب ذلك فقال( :و) مما
أيضا (اإلمساك عما شجر) أي وقع (بينهم) أي الصحابة من احملارابت
يطلب منا يف حقهم ً
واملخاصمات( .و) إن احتجنا إىل اخلوض فيما شجر بينهم فيجب علينا أن نعتقد (أهنم
أحق الناس أن يلتمس هلم أحسن املخارج) وفسر ذلك بقوله( :و) أن (يظن) أي يسلك
(هبم أحسن املذاهب) أي املسالك.... .
ٍّ
أوال« :واإلمساك عما شجر
فإن قيل :يف كالم املصنف نوع
تناقض؛ ألنه قال ً
بينهم» ،مث قال« :وأهنم أحق الناس أن يلتمس هلم» إخل ،وهذا يقتضي عدم اإلمساك،
فاجلواب :أن املطلوب ابتداء اإلمساك من املكلف ،فإن وقع ونزل وتكلم فالواجب أن
يلتمس هلم أحسن املخارج ،أو أن اإلمساك إمنا هو مطلوب يف حق العوام أو حبضرة

العوام أو املبتدعة ،وأما اخلوض للعامل حبضرة غري العامي فال حرج ويلتمس هلم أحسن
احملامل.
تنبيهات :األول :قد قدمنا ما يعلم منه أن البحث عن أحوال الصحابة وعما
شجر بينهم ليس من عقائد اإلميان وال مما ينتفع به يف الدين بل رمبا أضر ابليقني ،وإمنا
ٍ
صوان للقاصرين عن اعتقاد ظواهر حكاايت
ذكر القوم بعض شيء مما يتعلق هبا ً
الرافضة ).ا.هـ
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 -5ابن حجر اهليتمي
قال يف الصواعق (( :)030/2قال الغزايل وغريه :وحيرم على الواعظ وغريه رواية
مقتل احلسني وحكاايته وما جرى بني الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه يهيج على بغض
الصحابة والطعن فيهم) ا.هـ
 -6عبد العزيز بن ابز
فقد قال ملا ُسـئل عـن أشـرطة طـارق السـويدان يف الفـنت الواقعـة بـني الصـحابة ( :مل
أمسع أشرطته ،ولكن بلغنا أن أشرطته اليت تتعلـق ابلصـحابة والفـنت الـيت بيـنهم أهنـا غـري مناسـبة
وثبت عندان ذلك ،وأشران على املسئولني أال تباع لئال يقع بذلك فـتـنة).
مث قال الذي يلقي األسئلة :وقوله أنكم توافقونه؟
فأجاب رمحه هللا( :ما اطلعت عليها ،وال أوافـق على شيء مـن هـذا ،ألين مـا اطلعـت
عليها ،وإمنا نصحنا بعدم نشر وإذاعة األشرطة اليت تتعلق يف الفنت اليت بني الصحابة)[ .نقـالً
من موقع الشيخ  دمد احلمود النجدي]
 -7ابن عثيمني
قال يف شرحه على رايض الصاحلني( :فإن الصحابة  مل ينقرضوا حىت حصلت
الفنت العظيمة منها قتل عثمان  وعلي بن أيب طالب  وقبلهما مقتل عمر بن اخلطاب
 وغري ذلك من الفنت املعروفة يف كتب التاريخ .
والذي جيب علينا إزاء هذه الفنت أن منسك عما شجر بني الصحابة وأال خنوض فيه
وأال نتكلم فيه ألنه كما قال عمر بن عبد العزيز  -رمحه هللا « :-هذه دماء طهر هللا سيوفنا
منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها» وصدق  فما فائدة أن ننبش عما جرى بني علي بن
أيب طالب وعائشة رضي هللا عنها أو بني علي ومعاوية من احلروب اليت مضت وانقضت
ذكر هذه احلروب وتذكرها ال يزيدان إال ضالال ألننا يف هذه احلال حنقد على بعض الصحابة
ونغلو يف بعض كما فعلت الرافضة حني غلو يف آل البيت فزعموا أهنم يوالون آل البيت وإن
آل البيت لرباء من غلوهم ....
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املهم أنين أقول إن مذهب أهل السنة واجلماعة أن نسكت عما شجر بني الصحابة
فال نتكلم فيه نعرض بقلوبنا عما جرى بينهم ونقول كلهم جمتهدون املصيب منهم له أجران
واملخطئ منهم له أجر واحد وتلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون
عما كانوا يفعلون لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه األمور لوجد العجب العجاب وجد من
ينتصر لبين أمية ويقدح يف علي بن أيب طالب وآل النيب ووجد من يغلو يف علي بن أيب
طالب وآل النيب ويقدح قدحا عظيما يف بين أمية ألن التاريخ خيضع للسياسة .
لذا جيب علينا حنن فيما يتعلق ابلتاريخ أال نتعجل يف احلكم ألن التاريخ يكون فيه
كذب ويكون فيه هوى وتغيري للحقائق ينشر غري ما يكون وحيذف ما يكون كل هذا تبعا
للسياسة ولكن على كل حال ما جرى بني الصحابة  جيب علينا أن نكف عنه كما هو
مذهب أهل السنة واجلماعة حىت ال يكون يف قلوبنا غل على أحد منهم حنبهم كلهم ونسأل
هللا أن مييتنا على حبهم حنبهم كلهم ونقول :ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال
جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم املهم أن النيب  وهو الصادق
املصدوق) ا.هـ
وقال يف شرح الواسطية( :فهذا الذي حصل موقفنا حنن منه له جهتان :اجلهة األويل:
احلكم على الفاعل .واجلهة الثانية :موقفنا من الفاعل.
أما احلكم على الفاعل ،فقد سبق ،وأن ما ندين هللا به أن ما جري بينهم ،فهو
صادر عن اجتهاد ،واالجتهاد إذا وقع فيه اخلطأ ،فصاحبه معذور مغفور له .وأما موقفنا من
الفاعل ،فالواجب علينا اإلمساك عما شجر بينهم ملاذا نتخذ من فعل هؤالء جماالً للسب
والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ،وحنن يف فعلنا هذا إما آمثون وإما ساملون ولسنا غامنني
أبدا.
فالواجب علينا جتاه هذه األمور أن نسكت عما جري بني الصحابة وأن ال نطالع
األخبار أو التأريخ يف هذه األمور ،إال املراجعة للضرورة).
وقال أيضاً يف موضع آخر( :فأي أشرطة تنشر ما حدث بني الصحابة من األمور االجتهادية
الــيت أدت إىل اقتتــال بعضــهم مــع بعــض علــى وجــه اخلطــأ أو علــى وجــه العمــد الــذي هــم فيــه
جمتهدون؛ فإن هذه األشرطة ال جيوز مساعها ألهنا ال بد أن تؤثر يف القلب امليل مع هؤالء أو
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هؤالء ،وما دام اإلنسان يف عافية فاحلمد هلل ،فإن قال قائل :أان أريد أن أفهم وأعلـم ؟ نقـول:
احلمد هلل الكتب موجودة ارجع إليها أنت ،أما أن يُـنشر ما جرى بني الصـحابة فهـذا ال جيـوز
أبــداَ ًً وال اســتماعه .وكــان مــن عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة أهنــم يســكتون عمــا شــجر بــني
الصــحابة ويفوضــون أمــرهم إىل هللا عــز وجــل) .مث قــال رمحــه هللا( :فــال جيــوز نشــر مثــل هــذه
األشرطة وال االستماع إليها ،هذا هو الضابط سواء كانت من فـالن أو فـالن) ا.ه ـ [نقـالً مـن
موقع الشيخ  دمد احلمود النجدي]
-8

عبد الرمحن الرباك

قال يف شرح الواسطية( :ومن منهجهم وطريقتهم القومية السليمة أهنم ميسكون عما
شجر بني الصحابة ،ميسكون عن اخلوض فيما وقع من اخلالف والنزاع واحلروب ،ميسكون
عن ذلك يعين :ال خيوضون ،ال يتكلمون ،ال جيعلون ما جرى بني الصحابة حديثا يتسلون
به فضال عن أن يتذرعوا به إىل الطعن يف أصحاب الرسول . 
«ميسكون» :ال خيوضون يف هذا ،بل يعرضون عنه ويغفلون عنه؛ ألن هذا مع ما
أيضا يؤمل قلوب املؤمنني؛ فال حيبون التكلم فيه والتشاغل
يف اخلوض فيه من املفاسد فإنه ً
به.

بل إذا تذكروا ذلك ،أو ذُكَِر هلم أوقفوا وزجروا من خيوض يف ذلك ويبادرون إىل
الدعاء ألصحاب الرسول والرتضي عنهم ،والدعاء هلم ابملغفرة  ،كما جاء يف قوله تعاىل:
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
وان ِابِْإلميَ ِ
ان َوَال َْجت َع ْل ِيف
ين َسبَـ ُق َ
َ
ين َجاءُوا م ْن بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـنَا ا ْغف ْر لَنَا َوِإل ْخ َواننَا الذ َ
{والذ َ
ِ ِِ
ك رء ٌ ِ
ِ
كالما وال كتابة
وف َرح ٌيم إذن ال خيوضون يف هذا ال ً
ين آَ َمنُوا َربـنَا إن َ َ ُ
قُـلُوبِنَا غ اال للذ َ

وتعلي ًقا ،فتسطري ما جرى بني الصحابة ال خري فيه ،اللهم إال من يكتب للرد على املبطلني

مقصودا بذاته ال يقصد به جمرد
وإزاحة الشبه ،فيكون هذا الكالم ،وهذا التأليف ليس
ً
األحاديث التارخيية واخلوض الذي تزجى به األوقات ،ويؤدي إىل تسويد القلوب.
ومن أحسن ما أُثَِر يف هذا قول لعمر بن العزيز  ملا ذُكَِر له ما جرى بني
الصحابة من حروب كما جرى بني علي ومعاوية -رضي هللا عنهما -وبني علي وطلحة
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والزبري ومن معهما  .قال« :تلك دماء طهر هللا منها يدي فال تلوثوا هبا لساين» .أو كما
قال رمحه هللا ورضي عنه.
وهذا معىن عظيم ،فهذا أصل جيب التفطن له والتمسك به ،بل إن هذا املعىن هو
الواجب حنو املسلمني ما يكون بينهم ،ينبغي الكف عن مساويهم فكيف أبصحاب الرسول
األخيار ،خري هذه األمة) ا.هـ
-9

صاحل الفوزان

الرتضي عنهم ،وطلب العذر هلم،
قال يف شرح الطحاوية( :فالواجب على املسلمني ّ
والدفاع عنهم ،فمذهب أهل السنة واجلماعة :أهنم ال يتدخلون فيما شجر بني الصحابة ؛
ملا هلم من الفضل والسابقة؛ ولقوله عليه الصالة والسالم« :ال تسبوا أصحايب ،فوالذي
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه»" لفضلهم ،فمن
تدخل فيما حصل بني الصحابة وصار يف قلبه شيء ،فهذا زنديق ،فأما من قال :نتدخل
فيما حصل بني الصحابة من ابب البحث ،فهذا خطر عظيم وال جيوز ،ولذلك ملا ُسئل عمر
طهر هللا أيدينا من دمائهم،
بن عبد العزيز عما حصل بني الصحابة قال« :أولئك قوم ّ
فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم».
وقال عليه الصالة والسالم« :هل أنتم اتركو يل أصحايب؟» فال نتدخل فيما حصل
بني الصحابة؛ ألنه من مقتضى اإلميان ومن مقتضى النصيحة هلل ولرسوله ولكتابه ولعامة
املسلمني وخاصتهم) ا.هـ
وقال يف شرح الواسطية(( :ميسكون عما شجر بني الصحابة) أي :يكفون عن

البحث فيه وال خيوضون فيها ملا يف اخلوض يف ذلك من توليد اإلحن واحلقد على
أصحاب رسول هللا ـ وذلك من أعظم الذنوب ،فطريق السالمة هو السكوت عن
ذلك وعدم التحدث به) ا.هـ
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وسئل :فضيلة الشيخ وفقكم هللا :ظهر يف اآلونة األخرية أشرطة تـتكلم عـن الصحـ ــابة
 ومــا وقــع بيــنهم مــن الفــنت يســمعها العــامي وغــري العــامي ،هــل يف هــذا خــرق إلمجــاع أهــل
السنة يف اإلمساك عما شجر بني الصحابة وما حكم مسعها وبيعها وشرائها.
فأجــاب( :هــذه األشــرطة ال جيــوز ت ــروجيها وال ب ــيعها وال شـ ـراؤها؛ بــل يـج ــب منعهــا ألهنــا
تشـكك اجلهـال يف حـق صـحابة رسـول هللا  ،وال جيـوز الكـالم يف هـذه األمـور ونشـر ذلـك
بــني النــاس ،ألن مــن عقيــدة أهــل الســنة اإلمســاك عمــا شــجر بــني الصــحابة ،فــال يــدخلون يف
ذلك وال يبعثونه من جديد ،وال يروجونه بني الناس خصوصاً بني العـوام واجلهـال)[ .نقـالً مـن
موقع الشيخ  دمد احلمود النجدي]
وقــال أيض ـاً يف شــرح كتــاب «شــرح الســنة للربهبــاري ( :»133/2وقــد ظهــرت أشــرطة
سجل فيها هذه األمور ،وما جرى بني الصحابة ،وأخرجها أبشرطة يتـداوهلا
من بعض اجلهال ّ
الناس ،فهذا ال خيلو :إما أنه جاهل مل يدرس العقيدة[ ،وإما أنه ُمغـرض يريـد أن يبـث الـبغض
ألصحاب رسول هللا  ،]فليحذر املسلمون من هذه األشرطة وأمثاهلا).
-11

عبد هللا الغنيمان

قال يف شرح الواسطية( :قال( :ويسكتون عما شجر بني الصحابة) يعين :من طريقة
أهل السنَّة السكوت عما شجر بني الصحابة ،ال كتابة ،وال ذكراً ،وال اشتغاالً فيه؛ ألن

االشتغال يف ذلك البد أن حيدث يف النفوس امليل إىل أحد أو التعدي على أحد منهم؛ ألن
الذي سجل األمور اليت سجلت ليس من أهل السنة ،فرواايت حروب الصحابة وما وقع
فيها غالبها رواها أهل الكذب وأهل الرفض ،وهم من أعدائهم ،جلها إن مل تكن كلها) ا.هـ.
 -وقال عبد احملسن العباد يف شرح سنن أيب داود( :وقد يقال :هل ال يصلح أن

نعمل حماضرات عامة أو دروساً عامة فيما شجر بني الصحابة يف أشرطة تسجل وتباع
للعامل واجلاهل وتنشر بني الناس؟ وأقول :العامة إذا مسعوا شيئاً فغالباً ال يعقلون وال
يفهمون ما يصح وما ال يصح وما ينبغي وما ال ينبغي ،وأما أهل العلم فإهنم إذا عرفوا أو

65

إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما ال يصح فإن الواحد منهم يتحاشى مما ال
يصح ،ويبقى الصحيح فيلتمس فيه األعذار ).ا.هـ
 -11صاحل آل الشيخ
قال يف شرح الواسطية( :قوله (ميُْ ِس ُكو َن) هذا يعم عند أهل السنَّة اإلمساك ابللفظ

وابلقول ومبا يدور يف القلب وابلعمل وابلكتابة واحلكاية واإلمساع واإلقراء ،كل ما كان
من قبيل القول أو العمل يف يميع تصرفاته كالما أو كتابة أو عمال من األعمال كل هذا
ميسك أهل السنَّة عن اخلوض يف الصحابة فيه فيمسكون عن التأليف فيما صدر بني
الصحابة وميسكون عن اإلقراء وميسكون عن اإلمساع فال ي ِردون ما شجر بني الصحابة
أصالً ،وإمنا عندهم يف هذا أهنم يقولون عنهم مجيعاً يعين عن الصحابة مجيعا ا ْغ ِف ْر لَنَا
ِ ِ ِ
وان ِابِْإلميَ ِ
ان وهذا يشمل مجيع الصحابة  )ا.هـ
ين َسبَـ ُق َ
َوِإل ْخ َواننَا الذ َ
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الفصل الثامن
نصوص العلماء يف وجوب اإلمساك عما شجر بني الصحابة 
وبيان أهنا نصوص مطلقة غري مقيدة

 -12العوام بن حوشب:
قال (أدركت من أدركت من صدر هذه األمة يقولون :اذكروا  داسن أصحاب رسول
هللا  أتاتلف عليهم القلوب ،وال تذكروا الذي شجر بينهم ِّ
فتحرشوا الناس عليهم).
[السنة للخالل ( )315/3واإلمامة أليب نعيم ص ،375والكامل البن عدي
(]... )33/3
 -13احلسن البصري
وسئل عن قتاهلم فقال( :قتال شهده أصحاب  دمد  وغبنا ،وعلموا وجهلنا،
واجتمعوا فاتبعنا ،واختلفوا فوقفنا)[ .القرطيب ]...
 -14ميمون بن مهران
قال( :ثالث ارفضوهن :ما شجر بني أصحاب رسول هللا  والنجوم والنظر يف
القدر) ا.هـ [اإلابنة البن بطة
 -15شهاب بن خراش
قال اخلالل يف السنة( :أخربان أبو حيىي الناقد رمحه هللا ثنا زكراي بن حيىي قال ثنا
احلسن يعين ابن عبد العزيز اجلروي قال :حدثين حيىي بن حسان وتذاكروا ما كان بني
أصحاب النيب  وما جرى من الكالم بينهم ،فقال :ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا يف
أنفسهم ،مث قال :قال محاد بن زيد :كيف حبديث شهاب بن خراش عن عمه :تذاكروا
 داسن أصحاب النيب  كي أتتلف عليهم قلوب الناس وال تذكروا مساوئهم) ا.هـ
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 -16اإلمام أمحد
قال ابن إبراهيم بن موسى بن آزر :حضرت أمحد بن حنبل وسأله رجل عما جرى
بني علي ومعاوية فأعرض عنه ،فقيل له :اي أاب عبد هللا ،هو رجل من بين هاشم ،فأقبل عليه
وقرأ تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم[ .املسائل والرسائل (])300/1
 وقال اإلمام أمحد يف رسالته ملسدد( :والكف عن مساوئ أصحاب رسول هللا؛ تدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم)[ .املسائل والرسائل (])300/1
 وقال اخلالل يف السنة( :ابب التغليظ على من كتب األحاديث اليت فيها طعنعلى أصحاب رسول هللا  :مث أسند ما يلي:
 -100وكتب إيل أمحد بن احلسني قال ثنا بكر بن  دمد عن أبيه عن أيب عبد هللا
وسأله عن الرجل يروي احلديث فيه على أصحاب رسول هللا  شيء ،يقول :أرويه كما
مسعته .قال :ما يعجبين أن يروي الرجل حديثاً فيه على أصحاب رسول هللا  شيء .قال:
وإين ألضرب على غري حديث مما فيه على أصحاب رسول هللا  شيء.
 - 101أخربين العباس بن  دمد الدوري قال ثنا إبراهيم أخو أابن بن صاحل قال:
كنت رفيق أمحد بن حنبل عند عبد الرزاق ،قال :فجعلنا نسمع فلما جاءت تلك األحاديث
اليت فيها بعض ما فيها قام أمحد بن حنبل فاعتزل انحية ،وقال :ما أصنع هبذه ،فلما
انقطعت تلك األحاديث فجاء فجعل يسمع.
 - 111أخربين محزة بن القاسم قال ثنا حنبل قال مسعت أاب عبد هللا يقول :أخرج
إلينا غندر  دمد بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها ،كنت أان وخلف بن سامل ،وكان فيها
تلك األحاديث ،فأما أان فلم أكتبها ،وأما خلف فكتبها على الوجه كلها ،قال أبو عبد هللا:
كنت أكتب األسانيد وأدع الكالم .قلت أليب عبد هللا :مل؟ قال :ألعرف ما روى شعبة .قال
أبو عبد هللا :ال أحب ألحد أن يكتب هذه األحاديث اليت فيها ذكر أصحاب النيب  ال
حالل وال حرام وال سنن .قلت :اكتبها؟ قال :ال تنظر فيها ،وأي شيء يف تلك من العلم
عليكم ابلسنن والفقه وما ينفعكم.
 - 117أخربين  دمد بن جعفر أن أاب احلارث حدثهم قال سألت أاب عبد هللا قلت:
هذه األحاديث اليت رويت يف أصحاب النيب  ترى ألحد أن يكتبها؟ قال :ال أرى ألحد
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أن يكتب منها شيئاً .قلت :فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها ،فيها ذكر عثمان وعلي
ومعاوية وغريهم من أصحاب النيب  .قال :إذا رأيت الرجل يطلب هذه وجيمعها فأخاف
أن يكون له خبيئة سوء) ا.هـ
 -17أبو حامت وأبو زرعة الرازاين
قال ابن أيب حامت :سألت أيب وأاب زرعة عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين ،وما
أدركا عليه العلماء يف مجيع األمصار ،وما يعتقدان من ذلك ،فقاال« :أدركنا العلماء يف مجيع
األمصار حجازاً وعراقاً وشاماً وميناً فكان من مذهبهم :اإلميان قول وعمل ،يزيد وينقص،
 ،....والرتحم على مجيع أصحاب  دمد  والكف عما شجر بينهم) ا.هـ [الاللكائي
]177/1
 -18اآلجري:
قــال( :ينبغــي ملــن تــدبر مــا رمسنــاه مــن فضــائل أصــحاب رســول هللا  ،وفضــائل أهــل
بيتــه رضــي هللا عــنهم أمجعــني ،أن حيــبهم ويــرتحم علــيهم ويســتغفر هلــم ،ويتوســل إىل هللا الكــرمي
هبم ،ويشكر هللا العظيم إذ وفقه هلذا ،وال يذكر ما شجر بينهم وال ينقر عنـه وال يبحـث ،فـإن

عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشـاد فقـال :ملَ قاتـل فـالن لفـالن ،ومل قتـل
فالن لفالن وفالن؟.

قيل له :ما بنا وبك إىل ذكر هذا حاجة تنفعنا وال اضطرران إىل علمها.
فإن قال :ومل؟ قيل له :ألهنا فـنت شـاهدها الصـحابة رضـي هللا عـنهم فكـانوا فيهـا علـى
حســب مــا أراهــم العلــم هبــا ،وكــانوا أعلــم بتأويلهــا مــن غــريهم ،وكــانوا أهــدى ســبيال ممــن جــاء
بعــدهم ألهنــم أهــل اجلنــة ،علــيهم نــزل القــرآن ،وشــاهدوا الرســول  وجاهــدوا معــه ،وشــهد هلــم
هللا عز وجـل ابلرضـوان واملغفـرة واألجـر العظـيم ،وشـهد هلـم الرسـول  أهنـم خـري قـرن .فكـانوا
ابهلل عــز وجــل أعــرف ،وبرسـوله  وابلقــرآن وابلســنة ،ومــنهم يؤخــذ العلــم ،ويف قــوهلم نعــيش،
وأبحكامهم حنكم ،وأبدهبم نتأدب ،وهلم نتبع ،وهبذا أمران.
فإن قال :وإيش الذي يضران من معرفتنا ملا جرى بينهم والبحث عنه؟.
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قيل له :ال شـك فيـه ،وذلـك أن عقـول القـوم كانـت أكـرب مـن عقولنـا ،وعقولنـا أنقـص
بكثــري[ ،وال أنمــن أن نبحــث عمــا شــجر بيــنهم فنــزل عــن طريــق احلــق ،ونتخلــف عمــا أم ـران]
فيهم.
فإن قال :ومب أمران فيهم؟.
دل علـى ذلـك
قيل :أُمـران ابالسـتغفار هلـم ،والـرتحم علـيهم ،واحملبـة هلـم ،واالتبـاع هلـم ّ ،
الكتــاب والســنة وقــول أئمــة املســلمني ،ومــا بنــا حاجــة إىل ذكــر مــا جــرى بيــنهم ،قــد صــحبوا
الرسول  ،وصاهرهم وصاهروه ،فبالصحبة يغفر هللا الكـرمي هلـم ،وقـد ضـمن هللا عـز وجـل يف
كتاب ــه أن ال خيـ ــزي م ــنهم واحـ ــداً ،وقـ ــد ذكـ ــر لنـ ــا هللا تعـ ــاىل يف كتاب ــه أن وصـ ــفهم يف التـ ــوراة
واإلجنيل ،فوصفهم أبمجل الوصف ونعـتهم أبحسـن النعـت ،وأخـربان مـوالان الكـرمي أنـه قـد اتب
عليهم ،وإذا اتب عليهم مل يعذب واحداً منهم أبداً رضي هللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب
هللا أال إن حزب هللا هم املفلحون.

فإن قال قائل :إمنا مرادي من ذلك ألن أكون عاملاً مبا جرى بينهم ،فـأكون مل يـذهب
علي ما كانوا فيه ألين أحب ذلك وال أجهله.
قيل له :أنت طالب فتنة[ ،ألنك تبحث عما يضرك وال ينفعك] ،ولو اشتغلت
إبصالح ما هلل عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب  دارمه كان أوىل
بك .وقيل :وال سيما يف زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من األهواء الضالة .وقيل له:
اشتغالك مبطعمك وملبسك من أين هو؟ أوىل بك ،وتكسبك لدرمهك من أين هو؟ وفيما
تنفقه؟ أوىل بك .وقيل :ال أيمن أن يكون بتنقريك وحبثك عما شجر بني القوم إىل أن مييل
قلبك فتهوى ما ال يصلح لك أن هتواه ،ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك
هللا مبحبته واالستغفار له وابتباعه ،فتزل عن طريق احلق وتسلك طريق الباطل  .)....مث
ذكر األدلة على ذلك[ .الشريعة ]2315/5
 -19ابن بطة
 قال يف شرح حديث «إذا ذُكر أصحايب فأمسكوا»( :وكذلك أمر الصحابة فأمرهم على وجهني:
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أحدمها :فرضي علينا علمه والعمل به.
واآلخر :واجب علينا اإلمساك عنه وترك املسألة والبحث والتنقري عنه.
فأما الواجب علينا عمله والعمل به فهو ما أنزله هللا يف كتابه من وصفهم ،وما ذكره
من عظيم أقدارهم وعلو شرفهم و دل رتبهم ،وما أمران به من االتباع هلم إبحسان مع
االستغفار هلم ،وعلم ما جاءت به السنة من فضائلهم ومناقبهم ،وعلم ما جيب علينا حبهم
ألجله من فضلهم وعلمهم ،ونشر ذلك عنهم لتنحاش القلوب إىل طاعتهم ،وتتألف على
 دبتهم ،فهذا كله واجب علينا والعمل به ومن كمال ديننا طلبه.
وأما ما جيب علينا تركه ،وفُرض علينا اإلمساك عنه ،وحرام علينا الفحص والتنقري
عنه هو :النظر فيما شجر بينهم ،واخللق الذي كان جرى منهم ،ألنه أمر مشتبه ونرجىء
الشبهة إىل هللا ،وال متيل مع بعضهم على بعض ،وال نظلم أحداً منهم ،وال خنرج أحداً منهم
من اإلميان ،وال جنعل بعضهم على بعض حجة يف سب بعضهم لبعض ،وال نسب أحداً
منهم لسبّه صاحبه ،وال نقتدي أبحد منهم يف شيء جرى منه على صاحبه ،ونشهد أهنم
كلهم على هدى وتقى وخالص إميان ،ألان على يقني من نص التنزيل وقول الرسول أهنم
أفضل اخللق وخريه بعد نبينا  دمد  ،وألن أحداً ممن أتى بعدهم ولو جاء أبعمال الثقلني
اإلنس واجلن من أعمال الرب ولو لقي هللا تعاىل وال ذنب له وال خطيئة عليه ملا بلغ ذلك
أصغر صغرية من حسنات أدانهم وما فيهم دين ،وال شيء من حسناهتم صغري واحلمد هلل)
ا.هـ [اإلابنة الكربى ]235/1
ـف عمـا شـجر بـني أصـحاب
 وقال أيضـاً يف اإلابنـة الصـغرى( :ومـن بعـد ذلـك :نك ّرســول هللا  ،.... ،وال ينظـُـر يف كتــاب صــفني واجلمــل ووقعــة الــدار ،وســائر املنازعــات الــيت
جــرت بيــنهم ،وال تكتبــه لنفســك ،وال لغــريك ،وال تـ ْـرِوه عــن أحــد ،وال تق ـرأه علــى غــريك ،وال
تسمعه ممن يرويه .فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه األمة مـن النهـي عمـا وصـفناه ،مـنهم:
محاد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثـوري وسـفيان بـنب عيينـة وعبـد هللا بـن إدريـس ومالـك
بــن أنــس وابــن أيب ذئــب وابــن املبــارك وشــعيب بــن حــرب وأبــو إســحاق الف ـزاري ويوســف بــن
أســباط وأمحــد بــن حنبــل وبشــر بــن احلــارث وعبــد الوهــاب الــوراق ،كــل هــؤالء قــد رأوا النهــي
عنها ،والنظر فيها ،واالسـتماع إليهـا ،وحـ ّذروا مـن طلبهـا ،واالهتمـام جبمعهـا .وقـد ُروي عـنهم
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يف ذلــك أشــياء كثــرية أبلفــاظ خمتلفــة متفقــة املعــاين علــى كراهيــة ذلــك واإلنكــار علــى مــن رواهــا
واستمع إليها) ا.هـ
 -21احلافظ أبو نعيم األصبهاين:
قال( :فاإلمساك عن ذكر أصحاب رسول هللا  وذكر زللهم ،ونشر  داسنهم
ومناقبهم وصرف أمورهم إىل أمجل الوجوه من أمارات املؤمنني املتبعني هلم إبحسان ،الذين
مدحهم هللا تعاىل فقال :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا اآلية ،
مع ما أمر النيب  إبكرام أصحابه وأوصى حبفظهم وصيانتهم وإجالهلم)[ .اإلمامة
ص]373
 -21الصابوين
قال( :ويرون الكف عما شجر بني أصحاب رسول هللا  ،وتطهري األلسنة عن
ذكر ما يتضمن عيبا هلم ونقصا فيهم ،ويرون الرتحم على مجيعهم واملواالة لكافتهم)[ .عقيدة
السلف ص]293
 -22الباقالين
قال( :وجيب أن يعلم :أن ما جرى بني أصحاب النيب  ورضى عنهم من املشاجرة
نكف عنه ،ونرتحم على اجلميع ،ونثين عليهم ،ونسأل هللا تعاىل هلم الرضوان).... ،
إىل أن قال( :مسألة :وجيب الكف عن ذكر ما شجر بينهم ،والسكوت عنه ،لقوله
« :إايكم وما شجر بني أصحايب» ،وروى عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قيل له :ما
تقول فيما شجر بني الصدر األول؟ فقال :أقول كما قال هللا تعاىل :ربنا أغفر لنا وإلخواننا
الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ،وسئل عن ذلك جعفر بن  دمد
الصادق عليه السالم .فقال :أقول ما قال هللا :علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال
ينسى . وسئل بعضهم عن ذلك فقال :تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما
كسبتم وال تسئلون عما كانوا يعملون . وسئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال :تلك
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دماء طهر هللا يدي منها أفال أطهر منها لساين؛ مثل أصحاب رسول هللا  مثل العيون
ودواء العيون ترك مسها)[ .اإلنصاف ]
 -23اخلطيب البغدادي
قال يف آداب احملدث (اجلامع ( :)119/2وليجتنب احملدث رواية ما شجر بني
الصحابة ،وميسك عن ذكر احلوادث اليت كانت منهم ،ويعم مجيعهم ابلصالة عليهم
واالستغفار هلم).
قوام السنة أبو القاسم األصبهاين
ّ -24
 قال( :وما جرى بني علي وبني معاوية  قال السلف :من السنة السكوت عماشجر بني أصحاب النيب  .وقال رسول هللا« :إذا ذكر أصحايب فأمسكوا» ومعلوم أنه ال
أيمران ابإلمساك يف ذكر  داسنهم ،وإمنا أمران ابإلمساك عن ذمهم .وقال عمر بن عبد العزيز
وسئل عن أمر احلرب اليت جرت بينهم فقال :دماء كفى هللا يدي فيها فال أحب أن أغمس
لساين فيها ،وأرجو أن يكونوا ممن قال هللا عز وجل فيهم :ونزعنا ما يف صدورهم من
غل )ا.هـ [احلجة يف بيان احملجة ]520/2
 وقال أيضاً( :فصل :قال بعض العلماء :أصل اإلميان شهادة أن ال إله إال هللاوحده ال شريك له ،وأن  دمداً عبده ورسوله ،واإلقرار ملا جاءت له الرسل واألنبياء ،وعقد
القلب على ما ظهر من لسانه وال يشك يف إميانه وال يكفر أهل التوحيد بذنب ،وإرجاء ما
غاب من األمور إىل هللا عز وجل ،وال يقطع ابلذنوب العصمة من عند هللا ،ويرجى
للمحسن من أمة  دمد  إبحسان عمله ،وخيشى عليه بذنب اكتسبه ،واإلمساك عما
شجر بني أصحاب النيب  ،ويعرف حقهم ،وحي ّدث بفضائلهم ،ويرتحم على صغريهم
وكبريهم) ا.هـ

73

 -25ابن اجلوزي
قال يف [القصاص واملذكرين ص( :]307قال املصنف  :وال ينبغي للواعظ أن يتكلم
يف األصول إال أن يقول :القرآن كالم هللا غري خملوق ،وأخبار الصفات متر كما جاءت،
ومهما خطر على البال من صفات احلق  -عز وجل  -أنه كذلك فهو خبالفه ألنه  ليس
كمثله شيء .وإن أقواماً قل علمهم ابلتفسري واحلديث واملواعظ ،فزوقوا جمالسهم مبا يوجب
العصبية من ذكر الصوت واحلرف والتالوة واملتلو واإلستواء والنزول .ومعلوم أن العلماء
يعجزون عن حتقيق األمر يف هذه األشياء ،فكيف ابلعامي اجلاهل الذي ال يفيده ما يقال يف
هذا إال اخلصومات وفساد اإلعتقاد.
فصل :وكذلك ينبغي أن يرتحم على الصحابة ،وأيمر ابلكف عما شجر بينهم،
ويورد األحاديث يف فضائلهم .ويلفت السائل إىل ما يلزمه من الفروض والواجبات).
 -26القاضي عياض
قال يف [الشفا ( :]33/2و من توقريه و بره  :توقري أصحابه وبرهم ،ومعرفة
حقهم ،واالقتداء هبم ،و حسن الثناء عليهم ،واالستغفار هلم ،واإلمساك هلم ،واإلمساك عما
شجر بينهم ،ومعاداة من عاداهم ،واإلضراب عن أخبار املؤرخني وجهلة الرواة وضالل
الشيعة واملبتدعني القادحة يف أحد منهم ،وأن يلتمس هلم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما
كان بينهم من الفنت أحسن التأويالت ،وخيرج هلم أصواب املخارج :إذ هم أهل ذلك ،وال
يذكر أحد منهم بسوء ،وال يغمص عليه ،أمر بل تذكر حسناهتم وفضائلهم ومحيد سريهتم،

ويسكت عما وراء ذلك ،كما قال  « :إذا ذكر أصحايب فأمسكوا»).
 -27ابن قدامة

قال( :ومن السنة تويل أصحاب رسول هللا  و دبتهم وذكر  داسنهم ،والرتحم
عليهم ،واالستغفار هلم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم ،واعتقاد فضلهم ومعرفة
سابقتهم) [ملعة االعتقاد]
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 -28النووي
قال عند قوله « :إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار»( :
واعلم أن الدماء اليت جرت بني الصحابة  ليست بداخلة يف هذا الوعيد ،ومذهب أهل
السنة واحلق إحسان الظن هبم واإلمساك عما شجر بينهم وأتويل قتاهلم وأهنم جمتهدون
متأولون مل يقصدوا معصية وال  دض الدنيا)[ .شرح مسلم ]11/11
 -29القرطي
قال يف تفسري قوله تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا( :ال جيوز أن ينسب إىل
أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ،إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا هللا عز وجل ،

وهم كلهم لنا أئمة وقد تعبدان ابلكف عما شجر بينهم وال نذكرهم إال أبحسن الذكر حلرمة
الصحبة وهني النيب  عن سبهم  ،وأن هللا قد غفر هلم وأخرب ابلرضا عنهم) ا.هـ
 -31الذهي
قال( :كما تقرر عن الكف عن كثري مما شجر بني الصحابة وقتاهلم رضي هللا عنهم
أمجعني ،وما زال مير بنا ذلك يف الدواوين والكتب واألجزاء ،ولكن أكثر ذلك منقطع
وضعيف ،وبعضه كذب ،وهذا فيما أبيدينا وبني علمائنا ،فينبغي طيّه وإخفاؤه ،بل إعدامه
لتصفو القلوب ،وتتوفر على حب الصحابة ،والرتضي عنهم ،وكتمان ذلك متعني عن العامة

وآحاد العلماء ،وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى،
بشرط أن يستغفر هلم ،كما علمنا هللا تعاىل)[ .سري أعالم النبالء]
 -31اهليثمي
قال يف (جممع الزوائد ( :)223/7ابب فيما ابب فيما كان بني أصحاب رسول هللا
 والسكوت عما شجر بينهم ،ولوال أن اإلمام أمحد رمحه هللا وأصحاب هذه الكتب
أخرجوه يف كتبهم ما أخرجته).
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 -32احلافظ ابن حجر
قال الصنعاين يف [توضيح األفكار  ]330/2يف ترمجة بسر بن أيب أرطأة( :حكى
ابن عبد الرب عن الدارقطين أنه قال« :كان له صحبة ومل يكن له استقامة بعد النيب  .»مل
أجد هذا اللفظ عن الدارقطين يف االستيعاب إال أن النسخة اليت عندي منه ال ختلو عن
اخلطأ والغلط ،نعم مل أجد هذا يف اإلصابة للحافظ ابن حجر مع توسعه يف النقل ،وإمنا قال
عن الدارقطين أنه لبسر صحبة فقط ،ولكين أظن أنه حذف قوله «ومل تكن له استقامة»
لكونه يرى أنه ال ُخياض فيما شجر بني الصحابة ،فإنه قال يف ترمجته« :والفنت ال ينبغي
التشاغل هبا»).
 -33القرايف
قال يف ذكر املواضع اليت يُنهى عن السؤال فيها [املوافقات ( :]119/2والتاسع:
السؤال عما شجر بني السلف الصاحل ،وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفني؛
فقال« :تلك دماء كف هللا عنها يدي؛ فال أحب أن يطلخ هبا لساين».
والعاشر :سؤال التعنت واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصام ،وىف القرآن يف ذم حنو
ِ
هذاَ  :وِم َن الن ِ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َويُ ْش ِه ُد اَّللَ َعلَى َما ِيف قَـ ْلبِ ِه َوُه َو أَلَ ُّد
ك قَـ ْولُهُ ِيف ْ
اس َم ْن يـُ ْعجبُ َ
اخلِص ِام[ البقرة.]203 :وقال :بل هم قَـوم خ ِ
ص ُمو َن[ الزخرف .]51 :وىف احلديث:
َ ْ ُ ْ ٌْ َ
ْ َ
«أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم».
هذه مجلة من املواضع اليت يُكره السؤال فيها ،يقاس عليها ما سواها ،وليس النهي
فيها واحدا ،بل فيها ما تشتد كراهيته ،ومنها ما خيف ،ومنها ما حيرم ،ومنها ما يكون  دل
اجتهاد ،وعلى مجلة منها يقع النهي عن اجلدال يف الدين؛ كما جاء «إن املراء يف القرآن
كفر» .وقال تعاىل :وإِذَا رأَيت ال ِذين َخيُوضو َن ِيف ِ
ض َعْنـ ُه ْم} اآلية [األنعام:
َ َْ َ َ ُ
آايتنَا فَأ َْع ِر ْ
َ
.]01
وأشباه ذلك من اآلي أو األحاديث؛ فالسؤال يف مثل ذلك منهي عنه ،واجلواب
حبسبه).
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 -34حممد بن عبد الوهاب
قال [خمتصر السرية ص( :]317وأمجع أهل السنة على السكوت عما شجر بني
الصحابة  وال يقال فيهم إال احلسىن).
 -35مشس الدين العظيم آابدي
قال بعدما نقل كالم ابن سعد يف الفتنة ملخصاً( :هذا كالم ابن سعد وقد أحسن
يف تلخيصه هذه الوقائع ومل يوسع فيها الكالم كما صنع غريه ألن هذا هو الالئق هبذا املقام
قال « إذا ذكر أصحايب فأمسكوا»)[ .عون املعبود ]12/13
 -36عبد العزيز الرشيد
قال يف «التنبيهات السنية شرح الواسطية» ما يلي( :قوله «وميسـكون عمـا شـجر بـني
الصحابة» أي :يقفون عن اخلوض عما وقع بني الصحابة من اختالف ومنازعة ،مثل ما وقع
بني علي ومعاوية ،وما وقع بني طلحة والزبري وعلي وغري ذلك.
قول ــه «ش ــجر» أي :اض ــطراب واخ ــتالف األم ــر بي ــنهم ،واش ــتجر الق ــوم وتش ــاجروا:

تنازعوا ،واملشاجرة املنازعـة ،فمذهب أهل السنَّة واجلماعـة الكـف عمـا جـرى بـني أصـحاب
رس ــول هللا  واإلمس ــاك عمـــا ش ــجر بيـــنهم ،مل ــا يف اخل ــوض يف ذل ــك م ــن تولي ــد اإلح ــن
واحلزازات واحلقد على أصـحاب رسـول هللا  ،وذلـك مـن أعظـم الـذنوب ،فـإهنم خـري القـرون
والسابقون األولون فتجب  دبتهم مجيعاً والرتضـي عـنهم والكـف عمـا جـرى بيـنهم ممـا لعلـه مل
يصح ،وما صح فله أتويالت سائغة ،مث هو قليل مغمور يف جانب فضائلهم.

وقـال :قـال ابـن محـدان مـن أصــحابنا يف هنايـة املبتـدئني :جيـب حـب كـل الصــحابة
والكف عما جرى بينهم ،قراء ًة وإقراءاً وكتابةً ومساعاً وإمساعاً  ) ...ا.هـ
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