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:مفهوم الصحبة وما يرتتب عليه من عدالة وفضل عند أهل السنة والزيدية
دراسة عقدية مقارنة
 صفوان أمحد مرشد محود.د

أستاذ العقيدة املساعد يف قسم أصول الدين
كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة جنران
:امللخص

، أن تكـون الدااةـة متضـ دة عا عـة مباحـث ا يسـة،"اقتضت متطلبات البحث يف موضوع "مفهوم الصحبة وما يرتتب عليه من عدالة وفضـ عدـد أهـ السـدة والديديـة
 والرا ـ يف عدالـة الصـحا ة.  والثالـث يف فضـ الصـحبة ومكانـة الصـحا ة. والثاين في ا يعرف ه الصحايب من الضوا ط واعوصـاف.اعول يف تعريف الصحبة والصحا ة
 يف موضـوع هـو مـن أهـم أةـبا ا ـ ف يف، ويقدم البحث دااةة عقدية مقاانة ني أه السدة والديدية كفرقة من فرق الشـيعة توصـف عتعتـدال.واملوقف مما شجر يدهم
 وهــو موضــوع الصــحا ة الك ـرام نقلــة الــدين وحفىتــه والوقــوف علــه مــن هــم الصــحا ة ومــا هــان اعوصــاف ال ـ ن ققــت يف صــاحبها ل ــا شــرف الصــحبة وم ـا،اعمــة
 فاحتــا،  وقـر الديديـة نسـا نا مـا قوانــت هـا مـن فـرق الشـيعة اعيـر.للصـحا ة مـن فضـ وعدالـة وموقـف املسـلم ممــا داا يـدهم مـن يـ ف وشـجر يـدهم مــن قتـال
 وقــد يلصــت الدااةــة م أن الدقــة العل يــة تتدــا مـ. وهــو مــا ةيســهم البحــث بيانــه،اعمــر م مديــد قيــي لتصــويب هــوا اإلتـ ق أو طيتــه أو وضـ قيــود وحــدود لــه
 ف ن فرق، وترتب عليه ايت ف موقفهم من أعيان الصحا ة وآحادهم،ت ق القول قر الديدية من أه السدة يف موضوع الصحا ة؛ ن ايتلف تعريف الديدية للصحا ة
-  ومـن الديديـة كالصـالية والبرتيـة، وفسـقهم ملاـالفتهم لـه  وك رفـر الصـحا ة  من مال لقول الرافضة فقال عصـ ة علـان-  وأغلب املعاصرين مدهم- الديدية كاجلااودية
 ولكدــه اجـرتأ علطعــن يف غ ــا كعث ــان و، وقضــه عــدالته ا وأقــر فضــله ا، اضــان ع عده ــا-  مــن ىكــه أع كــر وع ــر ــن ا طــا- وقــد انقرضــت وت وجــود وــا اليــوم
 أمـا مـن دون هـُتْ ك ة لسـلت ة الفـتف ممـن يـالف عليمـا وقاتلـه ك عاويـة وع ـرو ـن، فقرا فسـقهم ببـوت تـو تهم، من كباا الصحا ة املبشرين عجلدة تلحة والد وعا شة
 ف ـدهم مـن يسـب الصـحا ة،  ـ هـم م الرافضـة أقـر، و ـوا يتبـني عـد الديديـة عـن أهـ السـدة يف أمـر الصـحا ة، فقد حكت كتـب الديديـة اإلعـاع علـه تكفـ هم،العاص
. ومدهم من يفسقهم ويك رفرهم،ويلعدهم

. مفهوم؛ الصحبة؛ أصحا الدا؛ أه السدة؛ الديدية:الكلمات املفتاحية

The Definition of Companionship and the Prophet’s Companions According to Ahlel-Sunnah and
Zaidiyyah: a comparative doctrinal study
Dr. Safwan Ahmed Morshed Hammoud
Assistant Professor, Department of Fundamentals of Religion
Faculty of Sharia and Fundamentals of Religion at Najran University

Abstract:
The study covers four main sections: (1) The definition of companionship and the Prophet’s companions according to
Ahlel-Sunnah and Zaidiyyah (2) The characteristics that a companion is known by, (3) The virtue of companionship and the
status of the companions, and (4) The equity of the companions and what was disputed amongst them. It is a comparative
theological study between Ahlel-Sunnah and Zaidiyyah.The Zaidiyyah have been described as being close to the Ahlel-Sunnah
in regard to their view of the companions. Further academic analyzation is required to rectify this assumption and evaluate it.
The results of the study are contrary to the statement that the Zaidiyyah have a similar view as Ahlel-Sunnah with regard to the
companions. The Zaidiyyah definition of companion differs and as a result there is a difference in their position regarding
individual companions. Some sects within the Zaidiyyah for example Jarudiyyah incline towards the Rafidah belief that Ali
was infallible and considered the companion’s apostates and accused them of committing a grave sin. The Salihiyyah and
Batriyyah sects praised Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with them) and regarded them as being virtuous and
equitable however they dared to vilify others like Uthman, Talha, Zubair and Aisha and accused them of committing a grave
sin thereafter confirming their repentance. Those who entered Islam during the conquest of Makkah and those that opposed Ali
and fought him like Muawiyyah and Amr bin Al Aas were according to consensus (Ijmaa) considered apostates. It is clearly
evident that the Zaidiyyah differ greatly from the Ahlel-Sunnah in their view of the companions. They are closer to the Rafidah
and there are those amongst them that abuse and curse the companions and others who consider them to have committed a
grave sin or apostated.
Keywords: The Definition, Companionship, Prophet’s Companions, Ahlel-Sunnah, Zaidiyyah.
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مقدمة:

ن ال د هلل ،حن ده ونستعيده ونست فره ،ونعون عهلل من شروا أنفسدا وةييات أع الدا ،من يهده ع ف
مض له ،ومن يضل ف هادي له ،وأشهد أن ت له ت ع وحده ت شريك له ،وأشهد أن حم دام عبده واةوله،

ﭐﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱠ( ،)1ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ( ،)2ﱡﭐ ﲕ ﲖ
ﱙ
ﱑﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﱒ
ﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ

ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﱠ( .)3أمـا عـد...
موضوع البحث:
ن افرتاق اعمة اإلة مية وو من أعىم ما ليت ه مدو ىمن الصحا ة الكرام اضوان ع تعام عدهم
وم لن هم الصحا ة
أععني ،و ن من أهم وأ رى قضااي ا ف ما يتعلي علصحبة ومفهومها الشرعان الصحيفَ ،
الوين يثبت وم من حقوق الصحبة ما ت يثبت ل هم ،ويتعني عله اعمة معرفة مكانتهم ومددلتهم ،وتوق هم
لفضلهم وةا قتهم ،ومعرفة املوقف مما شجر يدهم ،وقد افرتقت اعمة سبب هوه القضااي فرقما ،ني مب ض جاف
للصحا ة وحمب موال وم ،ولن تتحد اعمة وجيت مشلها ويف املدتسبني ليها من يطعن يف الصحا ة ويقدح يف
عدالتهم ،ويتجرأ عله تفسيقهم وتكف هم ،وقد حرص اجلفاة عله أتوي الدصوص و ريف دتتهتا وفي ما هتواه
نفوةهم ،فتعني يان الي وم و قامة الجة عليهم ،ويعد الشيعة من أ رى الفرق اجملافية للصحا ة الكرام وهم يف
هوا اجلفاْ عله داجات من أقر م م أه السدة وأعدوم الديدية ،وهوا ما تكرا حىت تقرا يف اعنهان ،فأادت
من ي ل هوا البحث أن أقف علتحقيي والتدقيي عله هوه املقالة ال تثبت التقاا ني الديدية وأه السدة يف
ع من أهم أ وا العقيدة ،فأ رهن علدااةة عله صحتها أو عدم صحتها ،وأتداول نلك أتصي م وتفصي م .
أمهية البحث:

تتضف أ ية البحث وأبره من الداحيتني الدىرية والع لية؛ م تباين اؤ الدااةني والباحثني يف ديد مدهج
الديدية يف الصحبة والصحا ة ،ه هو م السدة أو م الرفض أقر فلدم البحث والتدقيب ،للوقوف عله نتيجة
يصوصا وأن فرقة الديدية من علة فرق الشيعة ال وا حضوا يف واقعدا اليوم ،وقد ظهر اليوم
عل ية مدلر ٍ عليها.
م
من يدتسب م الديدية وهو م الرفض أقر  ،ويف اث الديدية من املقاتت ما يستدد ليه هُتْ ال ة من الديدية
املعاصرة ،ك ا أن يف ابها من املقاتت ما يستدد ليه املدصفون مدهم والوين يق وجودهم اليوم ويضعف أبرهم
لط يان الفريي ال ايل من الديدية.
 )1ةواة آل ع ران اآلية.102 :
 )2ةواة الدساْ اآلية.1 :
 )3ةواة اعحدا اآلية.70 :
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وك ا ت خيفه عله املاتص أن الديدية ليست فرقة واحدة ،و منا هو اةم يضم علة من الفرق الشيعية
الديدية ،فليس من صوا الكم وت العدل يف القول أن نع م الك م واعحكام يف شأن هوه الفرقة ،ت د من
التفصي  ،وهوا ما رص الدااةة عله يانه لكان يتضف مقداا التوافي واتيت ف ني أه السدة والديدية يف
ع الصحبة والصحا ة.
أسباب اختيار املوضوع:
من أ رى اعةبا ال دعتين تيتياا هوا املوضوع.
 .1املسا ة يف تقدمي دااةة تضبط مفهوم الصحبة والصحا ة ني أه السدة والديدية؛ ملا له من كب اعبر
عله يان مكانتهم وفضلهم وعدالتهم ،واملوقف مما شجر يدهم.
 .2السعان للحد من الفرقة ال حلرت يف هوه اعمة في ا يتعلي علصحا ة الكرام وعدالتهم ،وت يكون نلك
توهم اتفاق ،أو فرض ي ف ت أبر له وت وجود ،يكون وصف الال ك ا هو عليه يف واق اعمر ،ومن
ي ل مدو ت الديدية وأه السدة وتعام الطرفني م عضهم البعض يف املاضان والاضر.
 .3الرغبة يف الوقوف عله مدطلقات الفرق الضالة يف عدا هم للصحا ة ،ومعاجلة نلك والرد عليه يف ضوْ
مدهج أه السدة واجل اعة؛ عدل و نصاف دون غلو و جحاف.
 .4حماولة فهم أةبا التداقض واتضطرا الاص عدد الديدية يف ع الصحبة والصحا ة ،مما يدعكس عله
يصوصا يف
قر م و عدهم من الرافضة أو أه السدة ،ويُبر ع ليما عله ةلوك الديدية وتعاملهم م املسل ني
م
الب د ال متكدوا فيها من السيطرة أو الكم.
مشكلة البحث:
تك ن مشكلة البحث يف التساؤتت العل ية التالية:
من هو الصحايب الوي يستحي من الفض ما ببت يف القرآن والسدة  ،وما مفهوم عدالة الصحا ة وه
يقتضان العص ة من الونب ومن أننب من الصحا ة فه يدول عده الوصف أم يوفي للتو ة ويديد ولك قرع
ويرتف داجة عدد ع تعام وما موقف املسلم مما جر ني الصحا ة من ي ف واقتتال وأبر نلك عله املفهوم
الشرعان للصحبة
هوه اةتشكاتت حيرص البحث عله أن جييب عدها يف دااةة بدا ية ني مدهج أه السدة والديدية ،ا
يتضف مقداا القر والبعد يده ا يف ع هو من أهم أ وا العقيدة وهو ع الصحبة والصحا ة وما وم من
الفض واملكانة والعدالة.
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الدراسات السابقة:

الدااةات يف مفهوم الصحبة والصحا ة كث ة متعددة ،جندها يف فصول ومسا مبثوبة يف ج كتب
العقيدة والفرق اإلة مية القدمية والديثة ،وهداك دااةات مفردة تداولت مفهوم الصحبة والصحا ة وفضلهم
وعدالتهم عدد أه السدة عله حدة وعدد الديدية عله حدة( ،)1وحبسب ات عان القاصر وجهدي املتواض مل
أجد حبثما خيتص عملقاانة ني الديدية وأه السدة يف مفهوم الصحبة والصحا ة وأبر نلك عله الفض والعدالة
و يان املكانة واملددلة ،فع دت م نلك ليار الدااس تصوا صحيف يف مسألة القر والبعد ني املداةتني.
أهداف البحث :يهدف البحث م:

 .1يان مدهج أه السدة والديدية يف مفهوم الصحبة وتعريف الصحايب ،واإلشااة لألبر املرتتب عله نلك.
 .2التعرف عله مدهج أه السدة واعتداله يف ع الصحبة وعدالة الصحا ة.
 .3تفصي موقف الديدية من عدالة وفض الصحا ة وما شجر يدهم ،وتفس ةبب اضطرا م يف هوا البا ،
وترددهم ني ال لو واتعتدال.
 .4التحقي من مقولة (قر الديدية من مدهج أه السدة يف ع الصحبة وما يرتتب عليها من فض
وعدالة).
 .5التأةيس لتقاا فعلان ني أه السدة واملدصف من الديدية ،والوا الشديد من غ ة وجفاة الديدية الوين
هم اافضة يف هوا البا  ،وليس وم من اإلمام ىيد ن علان اضان ع عده ةو جمرد الدعو واتنتسا .
مدهج البحث :ةأعت د يف حبثان هوا عله املدهج الوصفان التحليلان ،عص عربه م قيي الفا دة العل ية
يف اجل واملقاانة والرتجيف.
ا طوات الع لية يف مدهج البحث:
أوًل :ألتدم الدق من املصادا اعصلية ما أمكن رت ن تعوا نلك فـأنق واةطة م اإلشااة ليها.
ا

 ) 1ومدها عله ةبي املثال ت الصر :كتا الصحا ة عدد الديدية للباحث حم د ةامل عدان ،صدعاْ مركد الرتاث والبحوث الي دية ،الطبعة اعوم 1406هـ 1986-م.
عَّلل (املتو 745 :هـ)،
الس مة ،عيب دايس حيىي ن محدة ن علان ن راهيم ،الديدي السيين
العلوي الطالا امللقب عملُيد َّ
وأَتل َوا ةق ال َ َامة يف َمح َّ
الصحا تة عَله َّ
ر
حققها وعين دشرها :مصطفه الب دادي .واعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (مطبوع امش كتا شواهد الي) ،يوةف ن مساعي ن يوةف الدَّـلبـ َهاين
الص َحا ةَ ،وأح رقهم ع ت فة ،املُلف :حم د ن عبد
أفض ة َّ
(املتو 1350 :هـ) ،املطبعة املي دية ،مصر ،عله نفقة أصحا ا مصطفه البايب اللا وأيويه .وأ و كر الصديي َ
الرمحن ن حم د ن عبد ع ن عبد الرمحن ن حم د ن قاةم العاص ان الدبلان (املتو 1421 :هـ) .والصحا ة ومكانتهم عدد املسل ني ،اةالة مقدمة م جملس كلية
العلوم اإلة مية لدي داجة املاجست يف العلوم اإلة مية ،عداد :حم ود عيدان أمحد الدلي ان ،ت شراف الدكتوا :حااث ةلي ان الضااي .وعقيدة أه السدة
واجل اعة يف الصحا ة الكرام  وأاضاهم ،عبد احملسن ن محد ن عبد احملسن ن عبد ع ن محد العباد البدا ،داا ا ن يدمية ،الطبعة :اعوم1420 ،هـ2000/م.
وعقيدة أه السدة واجل اعة يف الصحا ة الكرام  ، صر ن علان عا ض حسن الشيخ ،مكتبة الرشد ،الرايض ،امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :الثالثة،
1421هـ2000/م.
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اثنياا :اعت دت عله ما صف من اعحاديث وت أةتشهد علضعيف ،وواوده يف بدااي البحث ن وجد فدادا،
ويف ةياق ك م مدقول يتعوا رته.
اثلثاا :اكتفيت يف الرتاجم علتعريف بعض اعع م من الديدية لبيان مكانتهم يف املوهب الديدي ومل ألتدم
ولك يف أع م أه السدة تلبما ل يتصاا.

ابعا :اكتفيت يف ريج اعحاديث مبا واد يف الصحيحني ،وما مل يرد فيه ا أيرجه من الكتب التسعة ما
را
أمكن ،وت أير عن نلك ت عدد الاجة ،م اإلشااة لداجة الديث ما أمكن نلك.
دات عله املقصود من الدااةة ،وت أدعان
خامسا :حرصت يف نتا ج البحث عله اةتارا أ رى ما اأيته م
ا
اتةتقصاْ التام ،ونكرت من اعدلة الشرعية ما أظده كافيما لتحقيي ال رض من الدااةة.

سادسا :ت ألتدم علرتعة عع م السدة لشهرهتم عدد املاتصني وتلبما ل يتصاا ،وأترجم ملن نقلت عدهم
ا
من أع م الديدية تعري مفا للباحثني و يا م مبددلتهم يف املوهب الديدي.

أبرز الصعوابت اليت واجهت الباحث:
 .1قلة مراج الديدية احملققة ،املدقحة ،مما اضطرين للدق واةطة يف مواض من البحث.
 .2فتف الديدية ع اتجتهاد لك من ادعاه ،ةبب صعو ة يف رير موهب الديدية لتشعب أقواوم ،وعدم
انضباط موهبهم ،وغيا مرجعية مرضية تضبط أصووم وقواعدهم ،ف جتد عاملا مدهم حيي م كتا جام
ميث أصول املوهب ،ويبني قواعد الرتجيف واتيتياا عدد تعااض مقاتهتم الك مية وآاا هم العقدية ،عله
ي ف ما هو عدد أه السدة يف كتبهم اجلامعة ال متث قيي موهبهم ،وتدقيف مقاتهتم ،وايتياا ما هم عليه
من قول صحيف ااجف ،م يان موقفهم من اعقوال الشانة املدسو ة م عض أه السدة.
خطة البحث :اقتضى موضوع الدراسة أن تكون خطة البحث مكونة من أربعة مباحث كالتايل:
املبحث اعول :تعريف الصحبة والصحا ة عدد أه السدة والديدية.
املبحث الثاين :ما يعرف ه الصحايب من الضوا ط واعوصاف ،عدد أه السدة والديدية.
املبحث الثالث :فض الصحبة ومكانة الصحا ة  عدد أه السدة والديدية.
املبحث الرا  :عدالة الصحا ة عدد أه السدة والديدية واملوقف مما شجر يدهم ،وحكم من تعن فيها.
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املبحث األول :تعريف الصحبة والصحابة عند أهل السنة والزيدية :وفيه مطلبان
الصحبة لغة :مصدا قولك :ت
ب( .)1والصحب والصحا
املطلب األول :تعريف ُّ ْ
صحب يَ ل
َ
ص َح ة
اعص َحا  ،وتنا قالوا :صحا ة فهم القوم الَّوين يصحبونه.
َص َحا َو َّ
الص َحا َة واحد ،فتإنا قالوا :صحا ة فهم ل
َواع ل
()2
الص ت
ب:
اح
و
عاشره،
وصاحبه
.
الص لحبَة
َّ
الصحا ة أَي ُّ
الص َحا َة مصداا يقولةو َن :ف ن حسن َّ
وامبَا كانت َّ
ة
ة
()3
املعاشر .
يدل عله مقاانة ٍ
قال ابن فارس" :الصاد والاْ والباْ أص واحد ُّ
الصاحب
شانْ ومقاا ته .من نلك َّ
َ
ب"(.)4
واجل
َّ
اكب َوالك ٌ
الص لحب ،ك ا يقال :ا ٌ
أص َحلبـتةهة الشانْ :جعلته له
الصحا ة علفتف :اعصحا  ،وهان يف اعص مصدا ،و ل
قال اجلوهري" :و َ
()5
صاحبما ،واةتصحبته الكتا وغ ه ،وك شانْ تْم شييما فقد اةتصحبه".
ويكتسب املبحث الل وي أ يته يف ت ق اةم الصحبة والصاحب عله من يستحقه من حيث الدتلة
مستددا للرتجيف واتيتياا يف ديد املعىن اتصط حان الشرعان الوي وادت ه
الوضعية يف الل ة؛ ععتبااه
م
نصوص الوحان ،وفيها املدح والثداْ ،والفضا واتيتصاص مبا ت يكون ل الصحا ة من البشر عد الرة
واعنبياْ.
نهب الديدية م أن حقيقة الصحبة يف الل ة والوض العريب اعول هان ما تض دت تول م ىمة وعة لشَرة.
واعترب أن ما عداها من املعاين ال وادت يف اتةتع ال الوضعان أو الشرعان؛ منا هان من قبي اجملاى ت القيقة،
واةتدلوا علعرف والشرع عله ما نهبوا ليه.

 )1يدىر :هتويب الل ة حمل د ن أمحد ن اعىهري اوروي ،أيب مدصوا (املتو 370 :هـ) ،قيي :حم د عوض مرعب ،)153 /4( ،داا حياْ الرتاث العريب – وت،
الطبعة :اعوم2001 ،م.
 )2يدىر :عهرة الل ة عيب كر حم د ن السن ن دايد اعىدي (املتو 321 :هـ) ،قيي :امدي مد علبكان ،)280 /1( ،داا العلم لل يني – وت ،الطبعة:
اعوم1987 ،م.
 )3يدىر :احملكم واحمليط اععىم عيب السن علان ن مساعي ن ةيده املرةان (املتو 458 :هـ) ،قيي :عبد ال يد هدداوي ،)167 /3( ،داا الكتب العل ية –
وت ،الطبعة :اعوم 1421 ،هـ  2000 -م.
 )4يدىر :معجم مقاييس الل ة ت ن فااس عمحد ن فااس ن ىكراي القدويين الراىي ،أ و السني (ت395هـ) ،)335 /3( ،قيي :عبد الس م حم د هااون ،داا
الفكر1399،هـ 1979 -م.
 )5يدىر :الصحاح ات الل ة وصحاح العر ية عيب نصر مساعي ن محاد اجلوهري الفااايب (ت393هـ) ،)161/1( ،قيي :أمحد عبد ال فوا عطاا ،داا العلم لل يني
– وت :الرا عة  1407هـ  1987 -م ،ولسان العر عيب الفض  ،حم د ن مكرم ن عله ،عال الدين ا ن مدىوا اعنصااي الرويفعه اإلفريقه (املتو 711 :هـ)،
( ،)520/1داا صادا – وت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
والتعريفات لعلان ن حم د ن علان الدين الشريف اجلرجاين (املتو 816 :هـ) ،)132/1( ،ضبطه وصححه عاعة من العل اْ إبشراف الداشر ،داا الكتب العل ية وت
– لبدان ،الطبعة :اعوم 1403هـ 1983-م ،واملعجم الوةيط (.)507/1
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فالصحايب عددهم مأيون من الصحبة ،والصحبة هان العشرة واحملبة يف الل ة والعرف ،دتلة أنه ت يسبي
م فهم السام نا قي ف ن صاحب لف ن ت ما نكر  ،فثبت أن نلك معداه يف الل ة والعرف؛ عنه لو عاشره
ولكده ت حيبه ،وت يقب مده ،وت يلتفت عليه ،مل يوصف أبنه صاحب له ،فإ منا( ،)1اةم الصحبة جب ي اعمرين(.)2
فاةتدد الديدية  -في ا نهبوا ليه من فادة لفظ "الصحبة" لطول امل ىمة والعشرة م احملبة واتتباع  -عله
اتةتع ال الل وي ،والتبادا الوهين ،والعرف.
أما أه السدة فقد نهبوا يف املعت د املاتاا من أقواوم م أن لفظ "الصحبة" و"الصاحب" و"الصحايب"
يف الل ة ت يدل رت عله مطلي امل سة دون تقييد طول وت قصر مدة ،وهو ت ق حقيقان يف أدىن قدا من
الت ىم وامل ْمة ،والتقييد طول العشرة أو امل ىمة عريف ت وضعان؛ ن واد اتةتع ال الل وي يف الوض العريب
اةعا وت دلي يرجف أحد تلك املعاين عله غ ها ،وتقييد الل وي ما علعرف وهو ليس حم اتفاق ني أه
و م
السدة والديدية وكولك املعتدلة ،أو عتصط ح الشرعان ،واعدلة عله ما نهب ليه أه السدة ظاهرة ك ا ةرتد يف
املباحث التالية.
قال أبو البقاء الكفوي" :الصاحب :امل ىم نسا م كان أو حيوا م أو مكا م أو ىما م  ،وت يفرق ني أن
تكون مصاحبته علبدن وهو اعص واعكثر ،أو علعداية واو ة ،وت يقال يف العرف ت ملن كثرت م ىمته ،ويقال
لل الك للشانْ هو صاحبه ،وكولك ملن ميلك التصرف ،وقد يضاف الصاحب م مسوةه حنو :صاحب اجليش،
و م ةا سه حنو :صاحب اعم ".
والصحا ة يف اعص مصدا أتلي عله أصحا الرةول  ،لكدها أيص من اعصحا لكوهنا لبة
اتةتع ال يف أصحا الرةول ،كالعلم وم ،وووا نسب الصحايب ليها خب ف اعصحا  .والصاحب مشتي
من الصحبة ،وهان و ن كانت تعم القلي والكث لكن العرف يصصها ملن كثرت م ىمته وتالت صحبته"(.)3
فالصاحب لغة يف املختار الصحيح عند أهل السنة( :)4يق عله من صحب أق ما يطلي عليه اةم

صحبة ،فض م ع ن تالت صحبته ،وكثرت جمالسته(.)1

 )1هكوا أببتت يف الدساة املطبوعة ال وقفت عليها ،ولع الصوا السا د يف كتا تها (فإنن).
 ) 2يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه ،لإلمام املدصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان املتو ةدة 614هـ ،)213/1( ،الصحا ة عدد الديدية حمل د حيان ةامل عدان،
( ،)22/1صدعاْ مركد الرتاث والبحوث الي دية ،الطبعة اعوم 1406هـ 1986-م.
 )3الكليات عيب البقاْ أيو ن موةه السيين القرميان الكفوي ،الدفان (املتو 1094 :هـ)( ،ص )558 ،557 :قيي :عد ن داويش  -حم د املصري ،مُةسة
الرةالة – وت.
 ) 4قيدت العبااة عملاتاا الصحيف عدد أه السدة حىت ت ي رت الدااس والباحث أبقوال نقلت يف كتب املصطلف ،ويف كتب اعصول ،ونسبت عه السدة ،وهان أقوال
ضعيفة آلحاد من عل اْ أه السدة ،وعليها اةتدااك وتعقب ،وت متث موهب أه السدة املعت د؛ فالعربة مبا اةتقر عليه قول احملققني ،عن املوهب اجتهاد ععان ت
فردي ،وايتياا وترجيف لألصف اعقو من اعقوال دليله.
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قال أبو بكر بن الطيب" :ت ي ف ني أه الل ة يف أن القول (صحايب) مشتي من الصحبة ،وأنه ليس
مبشتي من قدا مدها خمصوص ،هو جاا عله ك من صحب غ ه قلي م كان أو كث ما ،ك ا أن القول (مكلترم
وخماتب وضاا ) مشتي من املكاملة واملااتبة والضر وجاا عله ك من وق مده نلك قلي م كان أو كث ما …
وةاعة ،فيوق اةم املصاحبة قلي ما يق مدها وكث ه ،ونلك
يقال :صحبت ف م م
ويوما م
وشهرا م
ودهرا وةدة م
حوت م
يوجب يف حكم الل ة جراْ هوا عله من صحب الدا  ولو ةاعة من هناا"(.)2
اجلواب عن استدًلل الزيدية:
جيا ع ا نهبت ليه الديدية من القول أبن دتلة الصحبة الل وية تقتضان امل ىمة وتول العشرة ،من وجوه:
الوجه األول من حيث اللغة:
تتب قواميس الل ة جند أن الصحبة تطلي عله امل سة وامل ْمة ،وت تص الصحبة ل ة عملعاشرة وت
طول امل ىمة ،وليس يف الل ة ما يدل عله أهنا حقيقة يف تول امل ىمة جماى يف غ ها ،غاية ما يف اعمر
ت قها عله من تالت صحبته ،وهوا ليس حم نداع ،وت دلي عله عدم صحة اإلت ق الل وي عله من
قصرت صحبته ،فاملدة يف أص الوض العريب ليست مقصودة يف الدتلة كل ة ت
ب) ،واللفظ يتداول من
َ
(صح َ

تالت أو قصرت م سته وجمالسته ،والعرف هو الوي يرشد م تول وقصر الصحبة( .)3قال العالمة ابن

الشييني نا كان يده ا م سة ،وةواْ كانت كث ة أو قليلة ،حقيقيرة
الصحبة يف اللر ة تطلي كث ما يف ر
الوزير " :رن ر
صحته من
أو جماىيرة ،وهوه املق ردمة ر
تبني ما نواده من ك م ع تعام ،وك م اةوله  ،-  -وما أةع عله ر
العبااات يف هوا املعىن"(.)4
الوجه الثاين :ما جاْ يف اةتع ال القرآن الكرمي للفظ "الصاحب" دون ايتصاص طول املكث وامل
()5
ال لَه ت
ال لت ت ت
صاحبةهة
صاحبته َوةه َو ةحيَا توةاهة}  ،وقوله{:قَ َ ة َ
وت عتتباع واملوافقة ،ك ا يف قول ع تعام{:فَـ َق َ َ

ىمة،
َوةه َو

 )1يدىر :فتف امل يث شرح ألف ية الديث للعراقان ،عيب ا مشس الدين حم د ن عبد الرمحن ن حم د ن أيب كر ن عث ان ن حم د السااوي (املتو 902 :هـ)،
(/4ـ ،)78قيي :علان حسني علان ،مكتبة السدة – مصر ،الطبعة :اعوم1424 ،هـ 2003 /م.
 )2يدىر :الكفاية يف علم الرواية عيب كر أمحد ن علان ن اث ت ن أمحد ن مهدي ا طيب الب دادي (املتو 463 :هـ) ،)51/1( ،قيي :أيب عبدع السواقان،
راهيم محدي املدين ،املكتبة العل ية  -املديدة املدواة.
 )3يدىر :عهرة الل ة عيب كر حم د ن السن ن دايد اعىدي ( ،)280/1هتويب الل ة عيب مدصوا حم د ن أمحد ن اعىهري اوروي ،)153 /4( ،معجم مقاييس
الل ة ت ن فااس ( .)335 /3احملكم واحمليط اععىم عيب السن علان ن مساعي ن ةيده املرةان ( ،)167 /3الصحاح ( ،)161/1لسان العر ت ن مدىوا
( ،)520/1التعريفات للجرجاين ( ،)132 /1واملعجم الوةيط إل راهيم مصطفه وأمحد الدايت وحامد عبد القادا وحم د الدجاا ،داا الدعوة ،)507/1( ،قيي :جم
الل ة العر ية.
ٍ
الروض الباةم يف ال رتو ت عن ةد تَّة أيب ال َق ت
اةم ( ، -وعليه حو ٍ
الصدعاين) ،عيب عبد ع عد الدين ،حم د ن راهيم ن علان ن
اش جل اعة من العل اْ مدهم اعم ر
ر َل ة
 َّ )4ة َ ل
املرتضه ن املفض السين القامسان املشهوا ع ن الوىير (املتو 840 :هـ) ،) 115 /1( ،تقدمي :فضيلة الشيخ الع مة كر ن عبد ع أ و ىيد ،اعتىن ه :علان ن حم د
الع ران ،الداشر :داا عامل الفوا د للدشر والتوىي .
 )5ةواة الكهف من اآلية.34:
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()1
الصحبة م اتيت ف يف الدين واإلة م املوجب للعداوة؛ ملا جر يده ا من
ةحيَا توةاهة}  ،ففان اآليتني ت ق ر

ص القرآين أ رن ع تعام مسره الكافر صاحبما
ا طا املتق ردم والقدا اليس من ا لطة وامل سة ،فثبت وا الدر ر
لل سلم دون موافقة وت تول م ىمة .وت شك أن هوه الصحبة ل وية؛ عن اعمة قد أععت عله اعتباا اإلة م
حايب عرفيًّا اصط حيما ،ويكون لك ر تا فة أن
حايب؛ فوجب وا أن يكون اةم ر
يف اتةم اتصط حان ل ر
الص ر
لص ر
تصطلف فيه عله عرف ياص ،أما الل ة ف تدل علتطا ي عله املعاين اتصط حية ووه الفرقة أو تلك ،ك ا يف
ت ()2
الص ت
شك أنره يدي يف
يف
افي
ر
امل
عله
الصاحب
اةم
ق
ت
،
احب تع لجلَلدب}
{و َّ
السفر ،وت ر
قوله تعامَ :
ر
ت ق هوه اآلية امل ىم وغ ه ،ولو صحب اإلنسان اج م ةاعة من هناا وةايره يف عض اعةفاا لدي يف
نلك؛ عنه يصدق أن يقول :صحبت ف م يف ةفري ةاعة من الدهاا ،وع رن من قال نلك مل يدكر عليه أه
اللر ة ،وت يستهجدون ك مه(.)3
ووجه الدًللة من اآلايت  :أن الشرع أتلي الصاحب عله الوي مل تط م ىمته يف قصة أصحا اجلدة،
وكولك املسافر ،م اتيت ف وعدم املودة و عدم تول املكث ،وهو ظاهر الدتلة يف حم الدداع؛ عنه ت نداع يف
ت ق الصاحب عله من وافي ،وأتال امل ىمة ،وك ا صف في ا نكر من اآلايت تس ية غ امل ىم صاحبما يف
ت ق الشرع واصط حه حبسب مدطوق اآلية؛ فيصف ت قها عله امل ىم من ع اعوم ،وليس هوا مبح نداع
اعول هو املتداىع فيه ني الديدية وأه السدة ،و يلدم الديدية هوا الدلي عله ما نهب ليه أه السدة ،من
تقرير و رير لوجه الدتلة من اآلايت.

الوجه الثالث :دتلة السدة الدبوية عله التوة يف اةتع ال لفظ الصحبة( ،)4وعدم حجره عله تول
السدرة يف مواتن غ قليلة ،عله أن اةم الصحبة يطلي
املكث وامل ىمة ،عله أدىن يلطة وأق م سة .دلت ر
عله أدىن م سة ويلطة ،ومن أد روا عله التروةعة العىي ة يف هوا البا ما واد يف الديث الصحيف من قوله
()5
ت
السبب الوي
هوا
عد
أ
ما
فانىر
،
ب يوةف"
صله ع عليه وةلم  -لعا شة -اضان ع عدها " :-نر ر
كن صواح ة
ر
 )1ةواة الكهف من اآلية.37:
 )2ةواة الدساْ من اآلية.36:
 )3يدىر :الروض الباةم (.)115/1
 )4يدىر :الروض الباةم (.)117 -116/1
 )5أيرجه أمحد ( ،) 69 /40املسدد عيب عبد ع أمحد ن حم د ن حدب ن ه ل ن أةد الشيباين (املتو 241 :هـ) ،قيي :شعيب اعانُوط  -عادل مرشد،
وآيرون ،شراف :د عبد ع ن عبد احملسن الرتكان ،مُةسة الرةالة ،الطبعة :اعوم 1421 ،هـ  2001 -م.
والباااي ( ،)150 /4حديث اقم  ،3384اجلام املسدد الصحيف املاتصر من أموا اةول ع  وةدده وأايمه حمل د ن مساعي أيب عبد ع الباااي اجلعفان ،املتو ةدة 256هـ،

قيي حم د ىه ن صر الداصر ،داا توق الدجاة (مصواة عن السلطانية إبضافة ترقيم حم د فُاد عبد الباقان) ،الطبعة اعوم1422 ،هـ .ومسلم ( )313 /1حديث اقم
 ، 418صحيف مسلم املس ه عملسدد الصحيف املاتصر دق العدل عن العدل م اةول ع  ،ملسلم ن الجا أيب السن القش ي الديسا واي (ت261هـ) ،قيي:
حم د فُاد عبد الباقان ،داا حياْ الرتاث العريب ،وت.
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مسريت ه الدرساْ صواحب يوةف! جملرد جملس ععهن ه ،يف معرض الكيد ت املودة وت املوافقة ك ا يشرتته
الديدية ،وت وجه له.
غرته
وكيف يستدكر م هوا أن يس ر ه من آمن رةول ع  ووص م حضرته العديدة وتشرف رؤية ر
الكرمية صاحبما له! ومن أنكر عله من مسره هوا صاحبما لرةول ع ؛ فليدكر عله اةول ع  حني مسره
الدرساْ كلرهن صواحب يوةف .ومن نلك الديث الوي أةش فيه عله اةول ع  أن يقت املدافي عبد ع ن
أيب ن ةلول فقال  -عليه الص ة والس م  " :-رين أكره أن يقال :رن حم مدا يقت أصحا ه"( ،)1فس ر اه صاحبما
ر
الصحبة يف القيقة العرفية،
م العلم علدرفاق؛ لل سة الىراهرة ،م أ رن الدرفاق املعلوم يقتضان العداوة ،وميحو اةم ر
فهوا الوي نكر من تس يته يف هوا الديث صاحبما هو ما ت له اللر ة ،وقد تق ردم شاهده من القرآن العىيم يف
ال لتص ت
يدل عله التروة الكث يف اةم
احبت ته َوةه َو ةحيَا توةاهة}( ،)2وليس يف اآلية احت ال آير .وممرا ر
قوله تعام{ :فَـ َق َ َ
الصحبة عدد اإلت ق :ت قها ني العق ْ واجل ادات ،كقوله تعام{ :اي ت ت
الس لج تن}( ،)3ومث تس ية ا ن
ر
َ َ
صاح َتا ر
السواك( ،)4وصاحب :الدرعلني والوةادة(.)5
مسعود :صاحب ر
ابعا :دًللة اإلمجاع:
را
وأما اإلعاع :ف ي ف ني الداس عله صحة ما جر عليه أه التاايخ والس والرواية وا رب ،من قووم
ع ن قت يف معااك املشركني م الدا  ،أنه يقال :قت من أصحا حم د  كوا وكوا ،ومن املشركني كوا
علان من
علان كوا ،ومن أصحا معاوية كوا ،وت يعدون أبصحا
وكوا ،وقالوا يف رأايم صفني :قت من أصحا
ر
ر
الشافعان ،يطلي نلك عله من
يوما أو ةاعة ،ومن نلك أصحا
ر
تىمه ،وأتال صحبته ،من قات معه ،ولو م
الرأي(.)6
دي يف موهبه و ن مات عقيب ال رديول فيه من غ مهلة ،وكولك أصحا الىراهر وأصحا ر

احتج ه أه
قال ابن الوزير" :وهوا شانْ ظاهر ت يستحي من قال مبثله اإلنكاا ،وهو من أحسن ما ر
الديث ،عله أ رن ما نهبوا ليه حقيقة عرفية"(.)7

 ) 1ولفىه عدد الباااي يف صحيحه :فقام ع ر فقال :اي اةول ع :دعين أضر عدي هوا املدافي ،فقال الدا « :دعه ،ت يتحدث الداس أن حم دا يقت أصحا ه»،
( ،)154 /6حديث اقم  ،4905و دحوه عدد مسلم يف صحيحه ( )1998/4حديث اقم .2584
 )2ةواة الكهف من اآلية.34:
 )3ةواة يوةف من اآلية.39:
 ) 4او الباااي سدده م راهيم ،قال :نهب علق ة ،م الشام ،فأته املسجد فصله اكعتني ،فقال :اللهم ااىقين جليسا ،فقعد م أيب الداداْ ،فقال :ممن أنت قال:
من أه الكوفة قال " :أليس فيكم صاحب السر الوي كان ت يعل ه غ ه  -يعين حويفة  -أليس فيكم  -أو كان فيكم  -الوي أجااه ع عله لسان اةوله  من
الشيطان  -يعين ع ااا  -أوليس فيكم صاحب السواك والوةاد  -يعين ا ن مسعود  ...-اخل .صحيف الباااي ( ،)62 /8حديث اقم .6278
 )5املرج السا ي ،ع مداقب عبد ع ن مسعود ( )28 /5حديث اقم  .3761ومسان صاحب الدعلني عنه كان حي نعلان اةول ع  ويتعاهد ا.
 )6يدىر :الروض الباةم (.)119 ،118/1
 )7املرج السا ي (.)118 /1
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أيضا ممرا ت يشرتط
ومن التروة يف هوا البا  :تس ية الدرا  -  -صاحب الشفاعة قب أن يشف  ،وهوا م
الشفاعة ،و ن كانت يف ةاعة واحدة ،وهوا كلره دلي عله التروةعة(.)1
فيه اإلتالة ،يس ر ه صاحب ر
وكولك ت ق الصاحب م املاالفة الشديدة ،ني الكفر واإلميان ،يف قوله تعام :ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊﱠ( ،)2فأين معاشرة الكفاا للدا  ،ومودهتم له وموافقتهم و اتباعهم.
وبناءا على ما سبق من اًلستدًلل خنلص إىل تقرير نتيجتني:

النتيجة األوىل :اجحان موهب أه السدة عله موهب الديدية لقوة دليله ،وأنه ت يشرتط يف ت ق اةم
الصحبة ل ة ،تول أمد وىمن؛ عهنا اةم مشتي من فع  ،واعمساْ املشتقة من اعفعال يصف أن تطلي مبجرد
صدوا الفع  ،وت ع قة وا مبقداا قي نلك الفع مرة واحدة أو مرات متعددة ،فرتة ىمدية تويلة أو قص ة.
فقولك :ضاا وهو اةم مشتي من الفع (ضر ) ويصف أن يطلي عله جمرد صدوا الضر دون الدىر
ضااع؛ و منا الضاا من تكرا
م مقدااه ،وت يستقيم ل ة أن يقال :من صدا مده الضر ملرة واحدة ت يس ه م

مده فع الضر .

النتيجة الثانية :يصف ل ة أن يطلي اةم الصحايب أو الصاحب عله ك من صحب غ ه مه ا كان مقداا
الصحبة ،وت يشرتط لولك مدة وت ىمن ي فما ملن اشرتط نلك من الديدية أو عض أه السدة ،ىاع م ا دتلة الل ة
عله ما نهب ليه؛ وقد ببت في ا ةبي عدم دتلة الل ة عله ما أاادوا ،وتعني املص م القول عتصط ح أو
العرف ا اص يف اإلت ق.
خمصصا للوض
وم أن اإلمام ال دايل نهب م اشرتاط تول الصحبة ،رت أنه اةتدل علعرف وجعله
م
العريب ،ومل يتجاةر عله القول أبن الوض العريب يقتضان تول امل ىمة واملوافقة ،أو احملبة واملودة ،ك ا نهب
الديدية عله ي ف يدهم يف نلك ،قد ةلرم ال دايل أبن دتلة الوض ت تدل عله معىن ياص هان عامة
في ن تالت أو قصرت صحبته .ونلك يف قوله" :اتةم ت يطلي ت عله من صحبه يكفان ل ةم من حيث
الوض الصحبة ولو ةاعة ،ولكن العرف خيصص اتةم مبن كثرت صحبته"(.)3
وجيا عن التاصيص علعرف أبن العرف خمتلف فيه يدكم و ني أه الديث والرواية ،فأي عرف يصف ه
التاصيص عرفكم أم عرف أه الديث

 )1املرج السا ي (.)119 /1
 )2ةواة الدجم اآلية.2 :
 )3املستصفه يف علم اعصول ،عيب حامد حم د ن حم د ال دايل الطوةان (املتو 505 :هـ) ،)309 /1( ،قيي :حم د ن ةلي ان اعشقر ،مُةسة الرةالة ،وت،
لبدان ،الطبعة :اعوم1417 ،هـ1997/م.
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املطلب الثاين :تعريف الصحايب يف اًلصطالح عند أهل السنة والزيدية :وفيه ثالث مسائل :املسألة األوىل:
اتتفاق ني أه السدة والديدية عله مثرة ا ف اتصط حان يف تعريف الصحايب.
من املهم معرفة من يصف ت ق الصحبة عليه يف عرف الشرع الكيم؛ ملا يرتتب عله نلك من حقوق
شرعية ،ومقاصد مرعية ،متث مثرة ا ف يف هوه املسألة املتصلة علعقيدة ،وال ت تدفص عن عقان العلوم
كالديث واعصول؛ للت ىم الدىري والتطبيقان الوي يداكه أه اتيتصاص ،ومن أ رى الث رات ووا ما يلان(:)1
أوًل :ببوت فض الصحبة ،واملددلة ،واملكانة ني املسل ني.
ا

اثنياا :ببوت العدالة الدافية للفسي ضرواة ،والكفر من ع
حيتا عدها لتدكية ةوا ا.

أوم؛ لتدكية ع تعام وتدكية اةوله ؛ ف

اثلثاا :ببوت فسي من تعرض وم علسب واتنتقاص.
ويداد عليها جوانب تتعلي علم الرواية واتصال السدد وانقطاعه( ،)2واعتباا حجية اعحاديث املرةلة ن كان
املرة وا صحا يما وهوا ما خيتص ه علم مصطلف الديث ،وجوانب تتعلي علم أصول الفقه ك سألة انقراض
العصر( ، )3وانعقاد اإلعاع ،وكولك اتحتجا قول الصحايب وفعله وفتواه عدد كث من العل اْ ،وتقدميها عله
القياس؛ واجل ني اواية الصحايب املاالفة لفعله وفتواه ،والتاصيص للع وم قوله عدد تلب اجملتهد الرتجيف
مصداا من مصادا التشري  ،وهان مباحث مبسوتة يف مىاهنا ععدلة
ودف التعااض حال اعتباا قول الصحايب
م
والردود والرتجيف؛ وليس هوا مقام ياهنا ،و منا تعني اإلشااة ليها لبيان أ ية هوه املسألة وأبرها عله العقيدة
والرواية والدااية ،و ني أه السدة والديدية يف تقرير أبر ا ف يف هوه املسألة اتصط حية تقاا ٌ م حد
اتتفاق اجمل يف مثرة رير هوا املصطلف وما يرتتب عليه من مسا وأحكام (.)4
وهوا ي فما ملا نهب ليه عض اعصوليني( )5من أن ا ف يف مس ه الصحبة ومصطلف الصحايب منا
هو ي ف لفىان فرد عليهم احلافظ العالئي بقوله" :وهوا فيه نىر من جهة أن مراد املصدفني غالبما علدداع

 )1أ ت
ت ملاصةم تصرف من (الشام يف حدود وتعريفات ومصطلحات علم أصول الفقه) ،للدكتوا عبد الكرمي ن علان ن حم د الد لة ،)437 /1( ،مكتبة الرشد،
ةي َو ل
شرون ،الطبعة الثانية1432 ،هـ 2011-م.
اجلعربي (املتو 732 :هـ)( ،ص ،)142 :قيي :راهيم ن شريف
 )2اةوم التحديث يف علوم الديث ،عيب ةحاق رهان الدين راهيم ن ع ر ن راهيم ن يلي
ر
امليلان ،داا ا ن حدم  -لبدان  /وت ،الطبعة :اعوم1421 ،هـ 2000 -م.
 ) 3املقصود عنقراض العصر هو موت عي من هو من أه اتجتهاد يف وقت ندول الادبة عد اتفاقهم عله حكم فيها .الشرح الكب ملاتصر اعصول ،عيب املدوا
حم ود ن حم د ن مصطفه ن عبد اللطيف املدياوي( ،ص ،)468 :املكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة :اعوم 1432 ،هـ  2011 -م.
 )4يدىر :الفلك الدواا يف علوم الديث والفقه واآلاثا لصاام الدين راهيم ن حم د الوىير ،قيي حم د حيىي ةامل عدان ،صـ  ،206مكتبة الرتاث اإلة مان ،صعدة ،داا
الرتاث الي ين صدعاْ ،الطبعة اعوم 1415هـ.
 ) 5كاآلمدي وا ن الاجب ومن وافقه ا .يدىر :اإلحكام يف أصول اعحكام ،عيب السن ةيد الدين علان ن أيب علان ن حم د ن ةامل الثعلا اآلمدي (املتو :
631هـ) 92 /2( ،وما عدها) ،قيي :عبد الرىاق عفيفان )92 /2( ،املكتب اإلة مان ،وت -دمشي -لبدان .و يان املاتصر شرح خمتصر ا ن الاجب حمل ود ن
عبد الرمحن ن أمحد ن حم د مشس الدين اعصفهاين املتو ةدة 749هـ ،)715 ،714 /1( ،قيي حم د مىهر ا ،داا املدين ،السعودية ،الطبعة اعوم 1406هـ.
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اللفىان ما ت يرتتب عليه حكم شرعان .وت ايب يف أن هوا ا

ف يرتتب عليه أحكام شرعية .مدها :العدالة

اآليت تقريرها للصحا ة  .فإن من ت يعد الرا ان من علة الصحا ة يتطلب تعديله علتدصيص عله نلك ك ا يف
ةا ر الرواة من التا عني ف ن عدهم .ومن ببتت له يصيصة الصحبة مبجرد اللقاْ أو علصحبة اليس ة ت حيتا
م نلك ،يكتفان شرف الصحبة تعدي م  .ومدها :الكم عله ما اواه عن الدا  كونه مرة صحايب أم
ت .فإن اجل هوا عله قبول مراةي الصحا ة ،ومل خيالف فيها ت اعةتان أع ةحاق اإلةفراييين".
فإنا أببت ملن له جمرد الرؤية كونه صحا يما التحي مرةله مبث ما او ا ن عباس ،والدع ان ن ش وأمثاو ا
عن الدا  ...فتبني أن ا ف يف هوه املسألة يدبين عليه أحكام مه ة عىي ة اجلدو فكيف يكون لفىيما.
وما صرح ه عضهم أن ا ف اللفىان قد يرتتب عليه حكم شرعان فهو عيد عن املعروف من اصط حهم،
وع أعلم "(.)1
صطالحا عند أهل السنة والزيدية ،وفيها ثالثة فروع:
املسألة الثانية :يف بيان املراد ابلصحايب ا
ا

الفرع األول :الصحايب يف اصطالح أهل السنة:
شرعا ،ومداا أقواوم عله الرؤية واللقاْ ،وتول وقصر
قد وادت أقوال عه العلم يف يان من هو الصحايب م
مدة الصحبة له صله ع عليه وةلم ،وم ىمته وحمبته وموافقته ،والرواية عده ،وال دو معه ،وهوه اعقوال عدد
صفحا عن
التحقيي ت يثبت مدها ت ما قام الدلي عله صحته وقوته ،وميكن في ا يلان تداول أ رىها والضر
م
شديد الضعف مدها(.)2
الرأي األول :القا أبن الصحايب من اأ الدا  -  -أو لقيه يف حال ة مه .وهو املعروف املشهوا
ني أه الديث.
ومرادهم ولك م ىوال املان من الرؤية ،كالع ه ،و ت ف ن صحبه  -صله ع عليه وةلم  -ومل يره
لعااض دىره كا ن أم مكتوم وحنوه معدود يف الصحا ة ي ف(.)3
 ) 1يدىر :قيي مديف الرتبة ملن ببت له شريف الصحبة ،عيب ةعيد ص ح الدين يلي ن كيكلدي ن عبد ع الدمشقان الع ان (املتو 761 :هـ) ،صـ ،45قيي:
عبد الرحيم حم د أمحد القشقري ،داا العاص ة ،الرايض ،امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :اعوم1410 ،هـ .التقرير والتحب عله رير الك ال ن او ام عيب عبد ع،
مشس الدين حم د ن حم د ن حم د املعروف ع ن أم حا ويقال له ا ن املوقت الدفان (املتو 879 :هـ) ،)262 /2( ،داا الكتب العل ية ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ
 1983م. )2أوادها طول وتفصي الافظ العراقان يف شرح ألفيته املس ه ـ "التبصرة والتوكرة" ( ،)125 -123 /2وةاق الدكتوا الد لة التعاايف وتداووا علدقد والدااةة ،وكان
ععا ممن اتفي اع ة الدقاد
مدها ما قيد الصحايب علرواية عن الدا  ،أو عل دو معه ،أو فرتة ىمدية ،أو علبلوغ ،وهان اشرتاتات ت دلي عليها ،وك شرط مدها أير م
وأه الي عله ديووم يف مس ه الصحايب ،واندااجهم يف وصف الصحبة .والوي يُيو عليه يف هوا البحث أنه ةاا عله تريقة اعصوليني جمانبما تريقة احملدبيني ،يف
اتةتدتل والرتجيف .يدىر :الشام يف حدود وتعريفات ومصطلحات علم أصول الفقه ( .)436-428 /1
 ) 3شرح (التبصرة والتوكرة = ألفية العراقان) ،عيب الفض ىين الدين عبد الرحيم ن السني ن عبد الرمحن ن أيب كر ن راهيم العراقان (املتو 806 :هـ)،)120 /2( ،
قيي :عبد اللطيف او يم  -ماهر ايةني فح  ،داا الكتب العل ية ،وت – لبدان ،الطبعة :اعوم 1423 ،هـ  2002 -م.
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ونكر ا ن حجر هوا القول وما يقا له من أقوال حكم عليها علشوون فقال" :وهوا التعريف مبين عله
ي ،وشياه أَمحد ن حدب  ،ومن تبعه ا؛ ووااْ نلك أقوال أير شانة:
اعصف املاتاا عدد احملققني؛ كالبةاا تا ر

كقول من قال :ت يعد صحا يما ت من وصف أبحد أوصاف أا عة :من تالت جمالسته ،أو حفىت اوايته ،أو
ضبط أنه غدا معه ،أو اةتشهد ني يديه؛ وكوا من اشرتط يف صحة الصحبة لوغ اللم ،أو اجملالسة ولو
قصرت(.)1
قال علي بن املديين" :من صحب الدا  ،أو اآه ولو ةاعة من هناا فهو من أصحا الدا .)2("
وقال اإلمام البخاري رمحه هللا" :من صحب الدا  ،أو اآه من املسل ني فهو من أصحا ه"(" .)3ويف

عبااة الباااي نىر ...فالعبااة الساملة من اتعرتاض أن يقال الصحايب من لقان الدا  -  -مسل م ا مات
كافرا ،كا ن يط  ،وا يعة ن أمية ،ومقيس ن صبا ة ،وحنوهم .ويف ديول
عله اإلة م؛ ليار من ااتد ومات م
من لقيه مسل م ا ااتد أةلم عد وفاة الدا  -  -يف الصحا ة نىر كب  ،فإن الردة حمبطة للع عدد أيب
حديفة ،ونص عليه الشافعان يف (اعم) ،و ن كان الرافعان قد حكه عده أهنا منا بط شرط اتصاوا عملوت،
وحيديو فالىاهر أهنا حمبطة للصحبة املتقدمة ،كقرة ن هب ة ،وكاعشعث ن قيس .أما من اج م اإلة م يف
حياته كعبد ع ن أيب ةرح ،ف مان من ديوله يف الصحبة ديوله الثاين يف اإلة م ،وع أعلم"( .)4وهو يراد
قوي ،ويرد عله عبااة ا ن املديين كولك.
فريى القائلون هبذا القول أن تول املدة وقصرها ت ع قة وا إبت ق اةم الصاحب ،وحقيقة الصحبة،
يوما أو
شهرا أو م
هو يف اإلت ق الشرعان ك ا هو يف اإلت ق الل وي فيقولون" :الصحايب ك من صحبه ةدة أو م
ةاعة ،أو اآه فهو من أصحا ه ،له من الصحبة عله قدا ما صحبه وكانت ةا قته معه ومس مده ونىر ليه"(.)5
 ) 1اإلصا ة يف متييد الصحا ة عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن حجر العسق ين (املتو 852 :هـ) ،قيي :عادل أمحد عبد املوجود وعله حم د معوض،
( ،)159 /1داا الكتب العل ية – وت ،الطبعة :اعوم 1415 -هـ.
 ) 2يدىر :فتف البااي شرح صحيف الباااي ،عيب الفض أمحد ن علان ن حجر العسق ين الشافعان( ،املتو 852 :ه) ،)5/7( ،داا املعرفة  -وت ،1379 ،اقم
كتبه وأ وا ه وأحاديثه :حم د فُاد عبد الباقان ،قام إبيراجه وصححه وأشرف عله تبعه :حمب الدين ا طيب ،عليه تعليقات الع مة :عبد العديد ن عبد ع ن عى.
 ) 3اشاد السااي لشرح صحيف الباااي ،عيب العباس شها الدين أمحد ن حم د ن أىب كر ن عبد امللك القسط ين القتيا املصري( ،املتو 923 :هـ)،)79 /6( ،
املطبعة الكرب اعم ية ،مصر ،الطبعة :السا عة 1323 ،هـ.
 )4شرح التبصرة والتوكرة للعراقان (.)120 /2
 )5يدىر :الكفاية للايب الب دادي ( ،)51/1وفتف امل يث شرح ألفية الديث ( ،)78 ،77 /4و معرفة أنواع علوم الديث ،ويةعرف مبقدمة ا ن الص ح ،عيب ع رو
عث ان ن عبد الرمحن ،تقان الدين املعروف ع ن الص ح (املتو 643 :هـ) ،)146( ،قيي :نوا الدين عرت ،داا الفكر -ةوااي ،داا الفكر املعاصر  -وت ،ةدة
الدشر1406 :هـ 1986 -م ،و املده الروي يف خمتصر علوم الديث الدبوي عيب عبد ع ،حم د ن راهيم ن ةعد ع ن عاعة الكداين ال وي الشافعان ،دا الدين
(املتو 733 :هـ) ،صـ  ،111قيي :د .حميان الدين عبد الرمحن امضان ،داا الفكر – دمشي ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ ،خمتصر التحرير شرح الكوكب املد لتقان الدين
أيب البقاْ حم د ن أمحد ن عبد العديد ن علان الفتوحان املعروف ع ن الدجاا الدبلان (املتو 972 :هـ) ،قيي :حم د الدحيلان ونديه محاد ،)465 /2( ،مكتبة العبيكان،
الطبعة الثانية 1418هـ 1997 -م.
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وقد ع رد الدووي هوا القول هو الصحيف الوي قاله احملدبون واحملققون من غ هم( ،)1وهو موهب الدا لة
ك ا حكاه املرداوي وايتااه( ،)2و ليه نهب ا ن الدجاا( ،)3واآلمدي وعده موهب أكثر الشافعية( ،)4و ايتااه ا ن
الاجب( ،)5وانتصر له ا طيب الب دادي يف "الكفاية"( ،)6وا ن الص ح يف "مقدمته"( ،)7والافظ ا ن حجر يف
مقدمة اإلصا ة(.)8
الرأي الثاين :وير أصحا ه أن الصحايب هو من تالت صحبته للدا  ،وكثرت جمالسته عله تريي
اتتباع له واعيو عده ،فأما من وفد عليه وانصرف عده من غ مصاحبة ومتا عة ،ف يدصرف ليه هوا
اتةم( .)9وحكاه أ و املىفر الس عاين عن اعصوليني()10؛ وقال :ن اةم الصحايب يق عله نلك من حيث الل ة
()12

وا ن الاجب( ،)13وغ ا

()14

والىاهر( ،)11وهو قول عض اعصوليني حكاه اآلمدي
الصباغ(.)15
و ت ق الدسبة م اعصوليني فيه تسامف ظاهر ،يرج ةببه م حكاية البعض ما دا له من أقوال َمن
وقف عله كتبهم دون قيي لل سألة علسرب والصر ،ودعو اجل هرة كدعو اإلعاع تا م مديد قيي ليس
هوا مقامه ،وأكتفان عإلشااة ليه ع يته.

و ه جدم ا ن

 )1هتويب اعمساْ والل ات ،عيب ىكراي حميان الدين حيىي ن شرف الدووي (املتو 676 :هـ) ،)173/3( ،عديت دشره وتصحيحه والتعليي عليه ومقا لة أصوله :شركة
العل اْ مبساعدة دااة الطباعة املد ية ،يطلب من داا الكتب العل ية ،وت  -لبدان.
 ) 2التحب شرح التحرير يف أصول الفقه ،لع ْ الدين أيب السن علان ن ةلي ان املرداوي الدمشقان الصالان الدبلان (املتو 885 :هـ) ،احملقي :د .عبد الرمحن اجلربين،
د .عوض القرين ،د .أمحد السراح ،)1996 /4( ،مكتبة الرشد  -السعودية  /الرايض ،الطبعة :اعوم1421 ،هـ 2000 -م.
 )3خمتصر التحرير شرح الكوكب املد (.)465 /2
 )4اإلحكام يف أصول اعحكام (.)92 /2
 )5خمتصر ا ن الاجب ( ،) 74 /1يان املاتصر شرح خمتصر ا ن الاجب لش س الدين اعصفهاين املتو 749هـ ،قيي حم د مىهر قا ،)715/1( ،داا املدين،
الطبعة اعوم1406 ،هـ.
 )6الكفاية يف علم الرواية للاطيب الب دادي (.)51 /1
 )7مقدمة ا ن الص ح = معرفة أنواع علوم الديث (ص.)294 ،293 :
 )8اإلصا ة يف متييد الصحا ة (.)8/1
 )9شرح التبصرة والتوكرة للعراقان (.)123 ،122/2
 ) 10قوات اعدلة يف اعصول عيب املىفر ،مدصوا ن حم د ن عبد اجلباا ا ن أمحد املروى الس عاين الت ي ان الدفان الشافعان (املتو 489 :هـ) ،)392 /1( ،قيي:
حم د حسن حم د حسن مساعي الشافعان ،داا الكتب العل ية ،وت ،لبدان ،الطبعة :اعوم1418 ،هـ1999/م.
ظاهرا فليس ىاهر عدد عهوا احملدبني واحملققني من أه السدة ،وهو من الىهوا اتعتبااي الدسا.
 )11وقد ةبي مداقشة نلك من حيث الل ة وتبني ضعفه ،وما عدوه م
 )12اإلحكام يف أصول اعحكام.)92 /2( ،
 )13خمتصر ا ن الاجب (.)74 /1
 )14كأم عدشاه يف تيس التحرير ( ،)262 /2ىع ه موهبما جل هواهم ،وهان دعو تا م تتب واةتقراْ للحكم صحتها من عدمه.
 )15ك ا يف العدة ونقله عده العراقان يف فتف امل يث (.)85 /4
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حمدودا دمن أو حدث عىيم يشهده الصحايب
ويقرب من هذا الرأي قول من جع تول املدة والصحبة
م
م الدا  ك دوة أو حنوها.
قال سعيد بن املسيب" :الصحا ة ت نعدهم ت من أقام م اةول ع  ةدة أو ةدتني ،وغدا معه غدوة
أو غدوتني"(.)1
وقي ن هوا ت يصف عده؛ فإن يف اإلةداد ليه حم د ن ع ر الواقدي وهو ضعيف يف الديث( ،)2وعله

فرض صحته فقد رده ابن الصالح أبن فيه ضي مقا يوجب أن ت يعد من الصحا ة يلي كث مدهم من اتفي عله

()3
ضا احلافظ ابن حجر بقوله" :والع
كونه صحا يما كجرير ن عبد ع البجلان ومن شااكه  ،وتعقبه أي ا
ي ف هوا القول؛ عهنم اتفقوا عله عد ع جم من الصحا ة مل جيت عوا علدا  ت يف حجة الوداع"(.)4

عله

الفرع الثاين :الصحايب يف اصطالح الزيدية :املاتاا عدد الديدية أن الصحايب هو من ايتص مب ىمة الدا
 واعيو عده ،ت من لقيه مرة أو مرتني ك ا نهب ليه كث من أصحا الديث( .)5وقي الصحايب :من
متبعا له ،وقي م الرواية ،وعدم املاالفة له عد موته(.)6
تالت جمالسته للدا  م

واستدلوا على مذهبهم أبن الصحايب مأيون من الصحبة ،والصحبة هان العشرة واحملبة يف الل ة والعرف،
دتلة أنه ت يسبي م فهم السام نا قي ف ن صاحب لف ن ت ما نكر  ،فثبت أن نلك معداه يف الل ة
والعرف ،وعنه لو عاشره ولكده ت حيبه ،وت يقب مده ،وت يلتفت ليه ،مل يوصف أبنه صاحب له ،فإ منا اةم
الصحبة جب ي اعمرين(.)7
والفرق بني هذا املفهوم واملفهوم السابق :أنه جيع لل عىن اتصط حان لكل ة (صحايب) يصوصية ىا دة
عن املعىن الل وي ،ف يعترب جمرد لقاْ الدا  أو مساعه أو اؤيته مسو مغا للديول يف مفهوم الصحايب الوي تداوله
ع وم الثداْ يف القرآن وأقوال الرةول  ،وصاا عله اعمة احرتامه وتبجيله (.)8

 )1يدىر :الكفاية للاطيب الب دادي ( ) 50/1و أةد ال ا ة عيب السن علان ن أيب الكرم حم د ن حم د ن عبد الكرمي ن عبد الواحد الشيباين اجلداي ،عد الدين ا ن
اعب (املتو 630 :هـ) ،)18/1( ،داا الفكر – وت1409 ،هـ 1989 -م.
 )2الشوا الفياح من علوم ا ن الص ح ،عيب ةحاق راهيم ن موةه ن أيو  ،رهان الدين اع داةان ،القاهري ،الشافعان (املتو 802 :هـ) ،)493 /2( ،قيي:
ص ح فتحان هل  ،مكتبة الرشد ،الطبعة اعوم 1418هـ  1998م .البحر احمليط يف أصول الفقه ،عيب عبد ع دا الدين حم د ن عبد ع ن ادا الداكشان (املتو :
794هـ) ،)362 /3( ،داا الكتا ،اعوم1414 ،هـ 1994 -م.
 )3مقدمة ا ن الص ح = معرفة أنواع علوم الديث (ص.)294 :
 )4فتف البااي (.)4/7
 )5يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه (.)213/1
 )6يدىر :الفلك الدواا صـ .206
 )7يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه (.)213/1
 )8الصحا ة عدد الديدية لعدان (.)22 /1
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الفرع الثالث :التعريف املختار وقيوده.

ن تعريف الديدية ت يتوجه ويعرتيه الضعف لكونه غ جام لصحا ة اتفي الك أو اجل عله صحبتهم،
وهم من جاْوا ليه صله ع عليه وةلم وجالسوه ،وتعل وا مده ،وأيووا عده ما تيسر من أحكام ديدهم،
انصرفوا م قومهم ،وعادوا م داياهم ،وهُتْ ت ميكن أن خيرجوا عن الصحبة أبي حال .وكولك مل يدي يف
تعريف الديدية الصحا ة الوين مل يرووا عده ما لعدم حفىهم لألحاديث ،و ما تمتداعهم عن اوايتها عده صله ع
عليه وةلم؛ كالد ن العوام ،وهُتْ ت ميكن يراجهم عن ىمرة الصحا ة حبال( .)1وقرا هوا املعىن وحراه عله
أحسن وجه من عل اْ الديدية اإلمام حيىي ن محدة( ،)2حيث قال " :وك واحد مدهم علغ مدصب اتجتهاد يف
عن اأيه ،ويستدبط اعحكام من تلقاْ نفسه ،وت يقهره عن ع ال فكره يف أي حادبة ندلت ه ،وم كون ك
واحد مدهم قد رى يف اتجتهاد وأحرى علومه ،ف دهم من انتصب للفتو  ...ومدهم من اغب عن هوه الطريقة،
فلم يةس مده اواية ،وت ياض يف الفتو  ،وت تصد لكم أص م ،كالعباس وتلحة والد وغ هم ،ولو شاْوا
عفتوا واووا"(.)3
وعليه فالتعريف الصحيح املختار اجلام املان  ،الوي يقتضان ديول الصحا ة الوين أيرجهم تعريف
الديدية دون وجه حي ،هو ما قراه الافظ ا ن حجر قوله":وأصف ما وقفت عليه من نلك أن الصحايب من لقان
الدا  مُمدما ه ومات عله اإلة م" ،وعليه اجل هوا من أه العلم(.)4
ويؤخذ من التعريف املختار ثبوت الصحبة مبعناها اًلصطالحي الشرعي ملن مجع ثالثة أمور:
 -1لقيا الدا  ةواْ يف نلك من تالت جمالسته له أو قصرت ،ومن او عده أو مل يرو ،ومن غدا معه أو
مل ي د ،ومن اآه اؤية ولو مل جيالسه ،ومن مل يره لعااض كالع ه(.)5

 ) 1يدىر :الشام يف حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه للدكتوا عبد الكرمي الد لة ( .)437 ،436 /1
 ) 2هو :املُيد عهلل حيىي ن محدة ن علان ن راهيم ن حم د ن دايس ن علان ن جعفر ن علان ن موةه ن جعفر الصادق ،السيين العلوي ،له مي م اإلنصاف،
كث الو عن الصحا ة اضوان ع عليهم ،حي املاالفني له عله الس مة ،من مُلفاته :الرةالة الواىعة لل عتدين عن ةب صحا ة ةيد املرةلني ،واإلفحام عفيدة
الباتدية الطعام ،ومشكاة اعنواا اوادمة لقواعد الباتدية اعشراا ،واتنتصاا اجلام ملواهب عل اْ اعمصاا يف تقرير املاتاا من مواهب اع ة وأقاوي عل اْ اعمة ،ولد
عام 669هـ وتويف عام  745هـ .البدا الطال مبحاةن من عد القرن السا  ،للشوكاين ،قيي :حم د حسن ح ق ،داا ا ن كث ـ دمشي و وت ـ الطبعة الثانية 1429هـ
ـ 2008م ،ص ،885وأع م املُلفني الديدية ،لعبد الس م الوجيه ،ص.1124
 ) 3التحقيي يف تقرير أدلة اإلكفاا والتفسيي لل ُيد عهلل حيىي ن محدة العلوي ،املتو ةدة 749هـ ،)575 ،574 /2( ،دااةة صر حم دي حم د جاد ،داا اليقني للدشر
والتوىي  ،الطبعة اعوم 1431هـ.
 )4يدىر فتف البااي ( )3/7وقد ايتااه الدووي ك ا يف شرحه عله صحيف مسلم (.)85 /16
 )5اإلصا ة (.)9-7/1
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ه مرة أير فليس صحايب .ومن

كافرا أةلم عد نلك ومل جيت
 -2اإلميان ه حال اللقاْ ،ف ن لقيه م
لقيه مُمدما ه ك ن لقيه من مُمين أه الكتا قب البعثة ،وآمن ه عد البعثة دون لقاْ فليس صحايب.
ويدي يف قولدا( :مُمدما ه) ك مكلف من اجلن واإلنس.
-3املوت عله اإلة م ف ن لقان الدا  مُمدما ه ااتد ومات عله ادته والعيان عهلل فليس صحايب
قطعا ،ومن لقان الدا  ااتد أو في ات وعاد م اإلة م قب أن ميوت فهو صحايب ،ةواْ اجت ه
م
()1
صله ع عليه وةلم مرة أير أم ت ،وهوا هو الصحيف املعت د .
املبحث الثاين :ما يعرف به الصحايب من الضوابط واألوصاف عند أهل السنة والزيدية وطريق حتصيله.

وفيه توطئة وثالثة مطالب:

توطئة :تعرف الصحبة لرةول ع  ،وتثبت توفر الشروط ال ىمة تةتحقاق هوا الوصف ،وهان شروط
ٍ
متعد عله
اصط حية ،ر فيها العل اْ؛ لعىم شرف الصحبة ،وما يرتتب عليها من حقوق ،وحىت ت يتعد
شرعا؛ عج
هوا املقام فيدع ه لدفسه وهو ليس من أهله ،ولكان ت يدال قادح ممن اةتحي هوا الوصف وببت له م
نلك وض عل اْ أه السدة والديدية ضوا طهم ملعرفة الصحايب ،وهان ما ةبي ريره يف املبحث السا ي الوي
تداول مفهوم الصحبة والصحايب عدد أه السدة والديدية؛ وقد حوت تعاايفه ا من القيود ما يعترب شروتما جيب
توفرها؛ ليثبت ا الوصف وما يرتتب عليه من فضا وحقوق عدد أه السدة و عدد الديدية ،و عد قي الشروط
عدد ا يتجه البحث م تريي معرفة و ببات وصف الصحبة ملن يستحقه و يانه يف املطالب التالية.
املطلب األول :طريق ثبوت وحتقيق وصف الصحبة عند أهل السنة(:)2
تعرف الصحبة عند أهل السنة بواحد من الطرق التالية:
مقطوعا
اترا
م
 -1اتةتفاضة والشهرة العامة ني ةا ر املسل ني أن ف م من الصحا ة ويدق نلك نق م متو م
ه ،كا لفاْ الراشدين اعا عة أيب كر وع ر وعث ان وعلان  أععني.
 -2اتةتفاضة والشهرة ا اصة ني العل اْ وتلبة العلم من أه اتيتصاص علشرع؛ ك عرفة العشرة
املبشرين عجلدة – عدا اعا عة ا لفاْ – ومعرفة مشاه وكباا الصحا ة من املهاجرين واعنصاا  ،أععني.
وال قد ت يداكها كث من املسل ني.
 -3اواية عدد من الصحا ة أو أحدهم أو كباا التا عني أن ف م كانت له صحبة.
 )1املرج السا ي (.)9-7/1
 )2يدىر :الكفاية للاطيب الب دادي ( )70ومقدمة ا ن الص ح ( ،)294 /1اةوم التحديث يف علوم الديث (ص ،)144 :والتقييد واإليضاح شرح مقدمة ا ن
الص ح عيب الفض ىين الدين عبد الرحيم ن السني ن عبد الرمحن ن أيب كر ن راهيم العراقان (املتو 806 :هـ) ،)285( ،قيي :عبد الرمحن حم د عث ان ،حم د
عبد احملسن الكتا صاحب املكتبة السلفية عملديدة املدواة ،الطبعة :اعوم1389 ،هـ1969/م.
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 -4يباا الصحايب الوي ببتت عدالته ومعاصرته للدا  ،عن نفسه قوله :صحبت الدا  ،أو حنو
نلك من القول املشعر علصحبة( ،)2ويدي يف هوا صيغ اعداْ املعروفة عدد عل اْ الديث والرواية ،وال تدل
عله الس اع.
تشدد البعض رد يربه عن نفسه أبنه صحايب ،للته ة أبنه جيلب لدفسه ولك تدكية وشرفما ،وهوا مردود
عدد أكثر العل اْ واحملققني من أه السدة ،ن "لو اد قوله نه صحايب لرد يربه عن الرةول  ،فإن قي  :يباا
الرةول له علكم خيفه ،وتفرده علقول له و صحبته ومطاولته ت تكاد فه ،قي  :لع ري هنا ت فه ،و نا
قال :أ صحايب ،ومل حيك عن الصحا ة اد قوله وت ما يعااضه ،جاى أن يكون ممن تالت صحبته ،و ن مل يرو
غ ه تول صحبته ،و نا كان كولك وجب بباته صحا يا حك ا قوله لولك ،أو قول آحاد الصحا ة :نه
صحايب"(.)3
وهوه الطرق ملعرفة الصحا ة متفاوتة يف داجتها ني القط والىن( ،)4وعليه خيتلف حكم أه السدة في ن
يالف يف ببوت الوصف لصحايب اةتفاض الدق عله صحبته ،ومن يالف يف صحايب ايتلف يف صحبته لفوت
شرط من شروط قي الصحبة ،أو تيت ف العل اْ يف قي الشرط يف معني من عدمه ،وهو ع قد يتس فيه
اتجتهاد م من يفان أمر صحبته ،يد ا ت يقب حبال من اعحوال في ن تواتر الدق يف صحبته وةا قته،
واةتفاضت فيه اعيباا واشتهرت(.)5

 )1وتعترب املعاصرة مبضان ما ة وعشرين ةدة ،من هجرته وقي من وفاته  ،لقوله  يف آير ع ره عصحا ه " :أاأيتم ليلتكم هوه ،فإ رن عله اأس ما ة ةدة مدها ت يبقه
الباااي حديث اقم ( ،)116ومسلم من حديث ا ن ع ر رقم ( .)2537ىاد مسلم من حديث جا ر أن نلك كان
عله وجه اعاض ممرن هو اليوم عليها أحد" .اواه
ر
عَّلل ،ما عله اعاض من نفس مدفوةة اليوم أييت عليها ما ة ةدة وهان حيرة يُميو»
الدا  يقول قب أن ميوت شهر " :أقسم َّ
قب موته  شهر .ولفىه :مسعت ر
أيرجه مسلم يف صحيحه ( )1966/4حديث اقم ( .2539 /220 ،2539 /219 ،2538 /218يدىر :اإلصا ة ت ن حجر (.)160 /1
ط يستفاد
 )2وقد نكر الافظ ا ن حجر ما جاْ عن اع ة من اعقوال اجمل لة يف الصفة ال يعرف ا كون الرج صحا يما و ن مل يرد التدصيص عله نلك ،فقال" :ضا ٌ
ُمرون يف امل اىي ت
مده معرفة ع كث يكتفه فيهم وصف يدل عله أهنم صحا ة وهوا الضا ط مأيون من أموا ب بة وادت ا اآلاثا :أحدها :أهنم كانوا ت ي ر
الصحا ة ،ف ن تتب اعيباا الواادة يف حرو الردة والفتوح وجد من نلك الشانْ الكث  .الثاين :قال عبد الرمحن ن عوف اضان ع عده :كان ت يولد عحد مولود ت
أيضا يُيو مده شانْ كث  .الثالث :مل يبي مبكة والطا ف أحد يف ةدة عشر ت أةلم وشهد حجة الوداع ،ف ن كان يف نلك الوقت
أته ه الدا  فدعا له .وهوا م
موجودا اندا فيهم لصول اؤيته الدا  ،و ن مل يرهم هو  .يدىر :اإلصا ة (.)10/1
م
 )3الكفاية يف علم الرواية للاطيب الب دادي (ص.)51 :
 )4عن قيي الوصف و بباته ملعني قد تلف فيه اعنىاا واتجتهادات يف عض ترق اإلببات الىدية ،ومدها ايت ف الدفية ومن وافقهم م اجل هوا من احملدبني
والفقهاْ واعصوليني في ن اأ الدا  ااتد عاد م اإلة م ومات عليه ،فعدد الدفية أن ادته أحبطت ةا قته وع له ،ومن علة ما أحبطته الردة وصف الصحبة،
ت
ت تت
ت ت
الدنلـيَا َو لاآل تيَرةت) ةواة البقرة
ت أ لَع َ ا ةوةلم تيف ُّ
ت َوةه َو َكافٌر فَأةولَيت َ
ك َحبتطَ ل
(وَم لن يـَلرتَد لد مدل ةك لم عَ لن ديده فَـيَ ة ل
وعدد اجل هوا أن الردة احملبطة للع هان املتصلة عملوت لقوله تعامَ :
من اآلية .217 :يدىر :قيي مديف الرتبة ملن ببت له شريف الصحبة ،صـ .49والشوا الفياح ( .)486 /2البحر احمليط يف أصول الفقه  -العل ية (.)362 /3
 )5كايت فهم في ن لقيه  ، قب البعثة وآمن أبنه ةيبعث ومن هُتْ حب ا الراهب ،ونىراؤه ،ومن آمن ه من اجلن ولقيه كدو عة اجلين ،ومن ااتد عاد م اإلة م قب
أن ميوت ومل جيت ه  كاعشعث ن قيس ،وغ هم ممن مل حيص اتفاق عله كوهنم من الصحا ة ،وتردد ا ف يف كوهنم صحا ة أو ات عني.
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املطلب الثاين :طريق ثبوت وحتقيق وصف الصحبة عند الزيدية :

الطريي م ببات كون الصحايب صحا يما عدد الديدية يتحص تحقي ما ةبي من وصف يف تعريف
الصحايب( ،)2ويكون وجهني :أحد ا :يوجب العلم ت حمالة ،وهان اعيباا املتواترة .والثاين :يوجب غالب الىن
يف أغلب اعحوال.
أما ما يوجب العلم :فهان اعيباا املتواترة أن ف م من أصحا
مسعود ،وا ن عباس ،وغ ا (.)3

الدا الوين صفتهم ما قدمدا ،كا ن

وأما ما يوجب غالب الظن يف أغلب األحوال :فهان اعيباا ال ببتت من تريي اآلحاد عله الشرا ط

ال نكرت يف التعريف أبن ف م من أصحا الدا .)4( 
قال صارم الدين الوزير( " :)5الطريي م معرفة الصحا ة :ما عل ية ،وهان :التواتر ك ا يف كث من أكا ر
الصحا ة ،وأصاغرهم ،أو ظدية وهان :اآلحاد ،ولو من جهته عله اعصف"(.)6

ومن أيرب مدهم عن نفسه أبنه صحايب فيقب عدد الديدية عله ي ف يدهم ،ك ا يفهم من قول صارم
الدين( :ولو من جهته عله اعصف) ،وجزم املنصور ابهلل عبد هللا بن محزة( )7بقبوله فقال" :وأما من أيرب عن
نفسه أبنه صحايب فقد ايتلف أه العلم ،فقال عاعة من أصحا الديث :ت يقب ( ،)8وعدد أنه يقب ةواْ
اواه هو أو غ ه"(.)1
وكولك ايت فهم يف من نكر يف الصحا ة من اعتفال الوين ولدوا يف عهد الدا  ،لبعض الصحا ة من الدساْ أو الرجال ،ممن مات  وهو يف دون الت ييد ،قال ا ن
حجر " :ن نكر أوليك يف الصحا ة منا عله ةبي اإللاق؛ ل لبة الىن عله أنه  اآهم ...لكن أحاديث هُتْ عده من قبي املراةي عدد احملققني من أه العلم
علديث" ولولك أفردهم يف التصديف قسم خيصهم ومييدهم ع ن ةواهم من املتفي عله صحبتهم وأيو الرواية عدهم .يدىر اإلصا ة (.)159 ،158 ،155/1
 )1يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه (.)213/1
 )2اعيو وامل ىمة وتول الصحبة عله أعدل اعقوال عددهم ،ك ا ةبي يانه يف تعريف الصحايب.
 ) 3لع املُلف هدا عدل عن الت ثي أبيب كر وع ر وعث ان اضوان ع تعام عدهم؛ ملا يعتقده عض الديدية (كاجلااودية) من انتفاْ وصف الصحبة عد ببوته ،ملا جر
يدهم و ني علان ا ن أيب تالب يف أمر الكم واإلمامة ،أو لكون هُتْ الث بة وأمثاوم يدجية وعا شة و قية أىوا الدا  ممن اةتفاض واشتهر أمر صحبتهم مبا ت حيتا
م نق  ،فاتةتفاضة والشهرة أقو من الدق .
 )4يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه (.)213/1
 )5هو :صاام الدين راهيم ن حم د ن عبد ع ن اوادي ن راهيم ن علان ن املرتضه الوىير ،ىيدي املوهب ،ولد عام834 :هـ ،وتويف عام914 :هـ .أع م املُلفني
الديدية ،لعبد الس م عباس الوجيه ،صـ  ،69مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،اعادن ،الطبعة اعوم 1420هـ1999 ،م.
 )6الفلك الدواا يف علوم الديث والفقه واآلاثا صـ .207
 ) 7هو :املدصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان ن محدة ن عله ن محدة ن أيب هاشم السن ن عبد الرمحن ن حيىي ن عبد ع ن السني ن القاةم ن راهيم
تباتبا ،كان ظهواه عام594 :هـ ،وملك صعدة ،وصدعاْ ،وكوكبان ،تويف عام614 :هـ .مسط الدجوم العوايل ،لعبد امللك العاص ان ،)192 /4( ،قيي :عادل عبد
املوجود وعلان معوض ،داا الكتب العل ية ،وت ،تبعة عام 1419هـ 1998 -م.
 )8ةبي يان موهب أه الديث وقبووم يباا الصحايب عن نفسه وببوت الصحبة خبربه نلك م اشرتاتهم ببوت عدالة ومعاصرة امل لاترب ،ولو أااد الصوا والدقة يف
ة
الدق لقال أبن هوا قول عض أه اعصول من أه السدة اعشاعرة كاآلمدي امحه ع تعام ،ونق ا ن القطان فيه ا ف واجف عدم ببوت الصحبة خبربه ،وهو موهب
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وغاية ما يعرتض به املخالف يف قبول خرب املخرب عن نفسه أنه صحايب :أن نلك يواث الته ة ،من

حيث أنه جيلب لدفسه ولك عىيم املددلة وافي الرتبة.

وجوابه عند الزيدية :أنه من املعلوم أن الصحا ة كان ك واحد مدهم يوكر ما ايتص ه من اةول ع 
من اعقوال واعفعال؛ ال توجب له املددلة عله غ ه من غ مداكرة يدهم يف نلك ،وت اد له ،وهوا معلوم ملن
تتب أيبااهم ،واقتص آاثاهم ،فلو كان ما نكروه يوجب الرد لكانوا قووم ملا قدمدا من اعيباا قد أععوا عله ما
ت جيوى وم ونلك ت يصف؛ عن عاعهم حجة ،ف جي عون ت عله الي .قال املنصور ابهلل عبد هللا بن محزة
عد ةرده لألدلة وحكاية اإلعاع عله قبول يربه" :وأما أن يربه أبنه صحايب من علة ما يرويه ،فولك ظاهر ت
حيتا م رهان ،فصف ما قلداه.
وعن الدتلة قد قامت عله قبول ما يرويه؛ لعدالته ،وهوا ا رب من علة ما يرويه ،فوجب قبوله .ن كيف
يصف قبول يربه عن أمر ع وهنيه وشرعه وديده ،واد يربه عن نفسه أنه صحايب؛ ففان هوا تداقض رني ظاهر؛
فلدم قبول يربه يف ك ما أيرب؛ عن يف اد يربه عن نفسه علته ة ،اد عي ما أيرب ه طريي اإللدام وت قا ه
فسقط اعتبااه (.)2
وقد جع الديدية من صيغ اعداْ ةبي م ملعرفة الصحبة من عدمها ،ومتييد الصحايب من غ ه ،ن يرتتب عله
نلك انقطاع السدد واتصاله ،واف الرواية ووقفها عدد عل اْ املصطلف والديث والفقه واعصول ،وووا املبحث
أ يته عدد عل اْ العقا د والك م من جهة ببوت الصحبة وما يرتتب عليها من حقوق وفضا  ،و راهني عدالة
ودت .
وصيغ األداء من الصحايب اليت تدل على صحبته  -عند الزيدية  -ست( )3وهي:
 -1مسعت الدا  أو أيربين أو حدبين ،أو حنو نلك مما ت يتطرق ليه احت ال واةطة ،وهو واجب
القبول اتفاقما.
 -2قال الدا  وحنوه ،والىاهر مساعه مده واةطة.
 -3أمر الدا  كوا أو هنه عده.
 -4أ تةم لرَ كوا وةهنتيدا عده ،وهو حجة من نوع املرفوع املسدد؛ لىهواه يف أنه  هو اآلمر الداهان.
 -5من السدة كوا أو السدة جااية كوا ،وت فرق ني أن يقول نلك يف حياته  أو عد وفاته.
مرجوح ليس مبرضان عدد عامة أه السدة من أه التحقيي والدىر .يدىر :الكفاية للاطيب الب دادي ( )70ومقدمة ا ن الص ح ( )146والتقييد واإليضاح (،)285
واإلصا ة يف متييد الصحا ة ( )160/1تبعة داا الكتب العل ية.
 )1يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه (.)213/1
 ( 2يدىر :صفوة اتيتياا يف أصول الفقه (  /1ص .)214
 )3يدىر :الفلك الدواا يف علوم الديث والفقه واآلاثا صـ .211 -209
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 -6كدا نفع أو كانوا يفعلون ،وهو حجة كولك؛ لىهوا قوله "كدا" يف أهنم فعلوه يف ىمانه  ،واتل
عليه ومل يدكره ،فهو من نوع املرفوع ،وتحت ال قوله":كانوا يفعلون" لولك .ولإلعاع عده .
و هوه الصيغ عدد أه السدة ت يصف اعتبااها دالة عله الصحبة رت ن صدات ممن عرف عده الصحبة،
ومعرفة الصحبة وببوهتا هو الدال عله أن هوه الصيغ وا حكم الرف للدا ؛ وليست الصيغ دالة عله الصحبة
ن قد تصدا هوه الصيغ من ات عان أةقط الصحايب ،أو ممن دون التا عان يف اعحاديث املدقطعة واملعلقة(،)1
توةعا جيايف التحقيي الوي عليه أه الفن.
ويكون في ا نهب ليه الديدية م
وامللحوظ يف هوا املبحث التقاا الشديد ني موهب أه السدة والديدية يف تقرير ما تثبت ه الصحبة
وتصف من الطرق القطعية :كالشهرة واتةتفاضة ،والتواتر يف الدق  ،أو الطرق الىدية :كالعلم ا اص وصيغ اعداْ
عله شرط صدواها ممن عرفت صحبته  -ك ا نص عليه أه السدة ت عله ما أتلقه الديدية ،-ونلك التقاا يف
اجلانب العل ان التقعيدي الدىري ،ويبقه اجلانب التطبيقان التدديلان الع لان في ا يتعلي أبعيان الصحا ة الكرام
اضوان ع تعام عليهم؛ ياصة الث بة الراشدين أيب كر وع ر وعث ان ،اضوان ع تعام عدهم أععني؛ لتقدمهم
عله أم املُمدني علان اضان ع عده يف مامة املسل ني ،وكولك ا ف م الديدية في ن جاْ عدهم من العشرة
املبشرين عجلدة  -املقطوع وم ا  -ممن ىعهم و ىعوه ،وايتلف معهم وايتلفوا معه؛ عد مقت عث ان 
أععني ،وكولك ا ف يف حكم من وام أوليك علب والدصرة ،وشهد وم علفض والعدالة ،وهوه املسألة
تتعلي حبب الصحا ة وببوت فضلهم وعدالتهم ،وموقف املسلم ممن ل من مكانتهم أو انتقص مددلتهم ،وةيأيت
ياهنا تح مقا كأبر عقدي للا ف اتصط حان وتطبيقاته العل ية والع لية ني أه السدة والديدية.
املطلب الثالث :أثر التعريف اًلصطالحي للصحبة على عدد الصحابة عند أهل السنة والزيدية وفيه

مسألتان:
املسألة األوىل :أثر التعريف اًلصطالحي على عدد الصحابة عند أهل السنة

جاْ التعريف اتصط حان للصحبة عدد أه السدة وما ترتب عليه من تعيني الصحا ة ،وحصرهم وعدهم،
أوة مده عدد الديدية ،وترج السعة يف املفهوم لعدم اشرتاتهم تول املكث وامل ىمة ،وعدم يلطهم ني مفهوم
العدالة يف الال والرواية والعص ة من الونب ،فالعدالة عددهم تعين العص ة من تع د الكو يف الرواية عده صله
ع عليه وةلم ،وت تستلدم العص ة من الونب ،و منا تستلدم عدم اإلصراا عليه يف الال ،والتو ة مده يف املآل ،م
قاْ الداينة ولدوم التقو يف غالب اعحوال و م مدتهه اآلجال ،وووا املعىن أبره يف تقدير عدد الصحا ة،

 )1يدىر :معرفة علوم الديث للحاكم (ص ،)21 :فتف امل يث شرح ألفية الديث (.)150 /1
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واحنصااهم عدد معني ،من عدمه ،وتقييم اجتهادات الصحا ة ،والت اس العوا وم عدد ا طأ ،ومحلهم عله حمام
الس مة وحسن الىن ،وعدم اتةتطالة عليهم علقول.
وقد "ةاق ا ن حجر ترفما من اتايخ التدوين يف تراجم الصحا ة الكرام ،وال تفاوتت فيها أنىاا العل اْ
حبسب الشروط ال وضعها ك مدهم و ققها يف أعيان من ةرد أمساْهم ممن تيسر له الوقوف عليها ،وهان قليلة
علدسبة ملن غا ت أمساؤهم ،حىت جاْ عله كتا أيب ع ر ن عبد الرب ،والوي مساه عتةتيعا ؛ لىده أنه
نيوت حافلة ،حىت جاْ القرن
اةتوعب ما يف كتب من قبله ،وم نلك فقد فاته شانٌْ كث  ،وني العل اْ عليه م
يصف
السا  ،فج عد الدين ن اعب
كتاع حاف م مساه "أةد ال ا ة" ع فيه كث ما من التصانيف املتقدمة ،ومل ة
م
وعلَّم ملن نكر غلطا وملن ت تصف صحبته ،ومل
له مواد الضبط والتدقيي حىت جاْ الافظ أ و عبد َّ
هاَ ،
اَّلل ال رو ر
يستوعب نلك وت قاا ".
قال ابن حجر" :وقد وق يل علترتبر كث من اعمساْ ال ليست يف كتا ه  -يعين الوها  -وت أصله عله
كتاع كب ما يف نلك ميدت فيه الصحا ة من غ هم ،وم نلك
شرته ا-يعين ا ن عبد الرب وا ن اعب  ،-فج عت م
اىي،
فلم حيص لدا من نلك م
الر ر
عيعا الوقوف عله العة لشر من أةامان الصحا ة علدسبة م ما جاْ عن أيب ىاعة ر
مساعا أو
قال :تويف الدا  ومن اآه ومس مده ىايدة عله ما ة ألف نسان من اج وامرأة ،كلهم قد او عده م
الرواة ياصة ،فكيف هم وم هوا فج ي من يف
اؤية .أجا أ و ىاعة وا عن ةُال من ةأله عن ر
"اتةتيعا  :يعين ممن نكر فيه عةم أو كدية ،وهم ب بة آتف ومخس ا ة ،ونكر أنه اةتداك عليه عله شرته
قريبا ممن نكره .وقال :وقرأت خبط الافظ الوها من ظهر كتا ه "التجريد" :لع اجل ي مثانية آتف ن مل يديدوا
نفسا"(.)1
مل يدقصوا ،اأيت خبطه أ رن عي من يف "أةد ال ا ة" ةبعة آتف ومخس ا ة وأا عة ومخسون م
ومما يُيد قول أيب ىاعة يف كثرة عدد الصحا ة دون حصاْ ،ما ببت يف الصحيحني عن كعب ن مالك يف
واي قال" :من ق ردم عليا عله عث ان فقد أىا عله ابين
قصة تبوك :والداس كث ت حيصيهم ديوان .وببت عن الثر ر
اَّلل  وهو عدهم ااض](.)2
عشر أل مفا [مات اةول َّ
الردة والفتوح -الكث
عاما عد أن مات يف ي فة أيب كر يف ر
قال الدووي :ونلك عد الدا  عبين عشر م
ممن مل تضبط أمساؤهم ،مات يف ي فة ع ر يف الفتوح ويف الطاعون العام وع واس وغ نلك من ت حيصه
اَّلل أعلم(.)3
حجة الوداع .و َّ
كثرة .وةبب يفاْ أمسا هم أن أكثرهم أعرا  ،وأكثرهم حضروا ر
 ) 1اإلصا ة يف متييد الصحا ة عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن حجر العسق ين (املتو 852 :هـ) ،قيي :عادل أمحد عبد املوجود وعله حم د معوض،
( ،)154 /1داا الكتب العل ية – وت ،الطبعة :اعوم 1415 -هـ.
 )2أيرجه ا طيب ونقله ا ن حجر يف اإلصا ة يف متييد الصحا ة (.)155 /1
 )3يدىر :املرج السا ي (.)155 /1
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اجتهاداي في ن مل يشتهر علصحبة ،وأن عدد
ويف هوا الدق يان أن تددي املفهوم عله اععيان قد يكون
م
الصحا ة كث  ،واملدحصر مده فقط من عرف عمسه وكديته واوايته ،وأن أكثرهم تثبت له صفة الصحبة وت يعرف
عيده وفي تعريف أه السدة للصحبة والصحايب ،وعدم معرفة أعيان الصحا ة ت يدفان الفض وت العدالة عدهم
علع وم ،وهوا مما مل تداىع فيه الديدية ك ا ةتبيده الدقول عدهم.
املسألة الثانية :أثر التعريف اًلصطالحي للصحبة على عدد الصحابة عند الزيدية.
قرا الديدية يف كتبهم كثرة عدد الصحا ة ،ومل يقولوا كقول اإلمامية تقلَتتهم لردهتم ك ا ىع وا وافرتوا.
فأصحا الدا - الصحبة الشرعية -ليسوا ت املهاجرين واعنصاا ومن يدي يف حك هم؛ ممن أةلم قدميما يف

العهد املكان عاد م ده إبنن الدا  ،أو اةتشهد ،أو هاجر م البشة ومل يعد ت عد الديبية ،ك ا
يدي فيهم من جع الدا  له اوجرة يف داياه كوفد مديدة ،وكوا قبيلة أةلم ،من أةلم مدهم قب الرضوان ومل
يهاجر؛ لثبوت هوا أبدلة ياصة ،ك ا يدي يف حك هم نساْ املهاجرين ال يت هاجرن معهم ،وكولك مواليهم
املسل ني الوين شااكوهم يف اإلة م واوجرة ...وأمثال هُتْ وكولك يدي نساْ اعنصاا ومواليهم وحلفاؤهم
املسل ون علبوادي القريبة مدهم.
وعلرلوا نلك الصر ملفهوم الصحبة الشرعان علدصرة والت كني يف أايم الضعف والولة ،وأهنا امل دوحة يف
القرآن الكرمي والسدة الدبوية ،وك آايت الثداْ كانت عله املهاجرين واعنصاا فقط ،ويدصرف املدح العام ملن كان
م الدا  من هُتْ ت ل هم ،م أن من جاْ عدهم يوجد فيهم فض ْ مثل ا يوجد فض ْ عله مر اعىمان
والعصوا ،لكن الثداْ ت يش لهم تحنصااه يف املهاجرين واعنصاا اع َةول ،ويعرف نلك مبعرفة وقت ندول اآلايت
عضا.
وألفاظها ،ويعرف نلك مبداةبات اعحاديث وىمدها وتفس عضها م
وعله هوا ف يدي يف الصحا ة يالد ن الوليد اضان ع عده وتبقته كع رو ا ن العاص وعث ان ن أيب
تلحة ،وت يدي من عدهم كالعباس ن عبد املطلب ،وأيب ةفيان ن الااث ،ومن ع أوم رأت يدي من
أةلم عد هُتْ كالطلقاْ من قريش ومدهم أ و ةفيان ن حر وأ داؤه معاوية ويديد ،والعتقاْ من بقيف،
أتفات أو صبيا م مل يبل وا
واععرا  ،والوفود ،وت يدي يف الصحبة أ داْ الصحا ة الص اا الوين اأوا الدا  م
اللم ومل يشهدوا شييام من اعحداث ،وقد يفض عضهم عله عض الصحا ة دلي ياص.
وهُتْ كلهم  -الطلقاْ واععرا والوفود واعتفال -...ليسوا من الصحا ة عملعىن الشرعان ،و ن جاى
ديووم يف الصحبة العامة يف اجل لة عله اتعتباا الل وي ،أما من حيث الشرع فيطلي عليهم التا عون ،وت يطلي

- 147 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م

ت
ت
اج ترين واعَنصا تا والَّ توين اتـَّبـعوهم إبتتحس ٍ
عليهم صحا ة ،ك ا يف قوله تعام{ :و َّ ت
ان َّا تض َان
َ
السا ةقو َن اع ََّولةو َن م َن ال ة َه َ َ َ َ َ َ ة ة ل َ
ضوال َعلدهة} فتأم هوا جيدام!!(.)1
ع َعلدـ ةه لم َوَا ة
والرد على ما ذهبت إليه الزيدية من أربعة أوجه:
الوجه األول :هوا صيص للع وم خمصص من نص شرعان أو معىن اعتبااي صحيف؛
شرط اصط حان ياص علديدية ت يسلترم وم ه خمالفوهم.

هو صيص

الوجه الثاين :يقال للديدية ن ممن أببتم وم وصف الصحبة من ت يدطبي عليه الوصف حبسب
اصط حكم ،فإما أن تعريفكم ليس جبام وم فيجب عليكم نقضه و ضافة ألفاظ جامعة وُتْ ،أو أنه ليس مبان
فيلدمكم من القيود ما ميد ديووم ،وهوا ما مل تطردوا عليه يف كتبكم ،و يان نلك قولكم:
ن أصحا الدا  - الصحبة الشرعية -ليسوا ت املهاجرين واعنصاا ومن يدي يف حك هم ،ف ا
ضا ط من يدي يف حك هم ،والوي أديلتم ه من مل تثبت له تول م ىمة ومكث ،ك ن أةلم يف العهد املكان
عاد م ده ،أو اةتشهد ،أو هاجر م البشة ومل يعد ت عد الديبية ،م آير من نكرمت.
وما دلي تول امل ىمة للدا  واملكث معه وما ضا طه أهو التشهان واوو ؛ أم التحكم والرتجيف
يقال :قد نقضتم وا التفصي ما كدتم عليه من أتصي  ،ويلدمكم ما عليه أه السدة من قول ودلي .
دلي
الوجه الثالث :هوه اآلية ال اةتدل ا الديدية هان يف موض الدداع حجة عليهم ت وم ،فقد يردت مشول
الرضوان وع ومه؛ ملن أتير ة مه من الصحا ة وةاا عله هدي السا قني مدهم ،يتس اعمر علرتضية
ليش ك من هنج هنجهم واقتفه أبرهم واقتد م وةاا عله هديهم ولو مل يكن يف عصرهم ،وهو املعىن الوي
وادت ه نصوص السدة الصحيحة يف تفضي قرنه  قرنني عد قرنه(.)2
الوجه الرابع :يقال للديدية أيرجتم من دا رة الصحبة من وق اتتفاق عله ديوله يف وصف الصحبة،
كاالد ن الوليد ،ومعاوية ن أيب ةفيان ،وةا ر مسل ة الفتف ،ونهبتم للقول ردة عضهم( ،)3وأن الصحبة
ليست عاص ة من الردة عله حد ىع كم .فإن كانت الصحبة الل وية هان ما تقصدون فليست حم نداع أبهنا
ليست عاص ة ،وأن مبداها عله التوة يف اإلت ق واتةتع ال ك ا ةبي يانه .و ن كانت الصحبة الشرعية
عاعا،
ا اصة هان ما تقصدون فقد تداقضتم م
تداقضا يدما؛ عن أه الردة واملدافقني ت يوصفون علصحبة الشرعية م

 )1يدىر :الصحبة والصحا ة حسن فرحان املالكان (.)71 ،70/1
 )2قال ( : ي القرون القرن الوي عثت فيهم الوين يلوهنم الوين يلوهنم) ،أيرجه الباااي يف صحيحه لفظ " ي الداس قرين ،الوين يلوهنم،
يلوهنم )171 /3( ،"...حديث اقم  ،2652وأيرجه مسلم يف صحيحه صحيف مسلم ( )1963 /4حديث اقم .2533
 ) 3ك عاوية ،وع رو ن العاص ،وأيب موةه اعشعري ،وهو ما ةيأيت تفصي موهبهم فيه عدد الديث عن عدالة الصحا ة وما يقدح ا عدد الديدية.
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والعربة عملوافاة ،واملوت عله اإلة م ،وهو ما ببت ملن ندعتم عدهم وصف الصحبة وىع تم ادهتم ،فقد ماتوا عله
ي ودين إبعاع املعاصرين وم من املوافقني واملاالفني.
املبحث الثالث :فضل الصحبة ومكانة الصحابة عند أهل السنة والزيدية ،وفيه مطلبان.
املطلب األول :فضل الصحبة ومكانة الصحابة  عند أهل السنة.
الصحبة مرتبة علية ،وافعة جلية ،تبيدها اآلايت واعحاديث ال وادت يف فضلها وفضا أهلها ،واعتقاد
نلك دين جيب عله املسلم املصدق كتا ع وةدة اةوله  أن يثبت وم  -  -من املددلة والفض ما
يصهم ه الرمحن الرحيم ،ونطي ه القرآن الكرمي ،وةدة الدا اعمني ،ةواْ كان هوا الفض وتلك املددلة عله وجه
الع وم أو عله وجه ا صوص.
وةأكتفان هدا وكر الفضا العامة دون ا اصة( ،)1لكثرة الدصوص الواادة فيها وتواترها وضيي املقام عن
ةردها ،وآيو من ك نص دتلته عله علو الفض وافعة املددلة.
فثناء هللا عز وجل على عموم الصحابة وجمموعهم قد ثبت يف آايت كثرية منها -1 :قوله تعام:
ت
ك َج َعلدَـٰ ةك لم أ َّةمةم َو َةطما لرتَ ةكونةوال ةش َه َداْ َعلَه ٱلد ت
يدا}(.)2
َّاس َويَ ةكو َن ٱلَّر ةة ة
ول َعلَلي ةك لم َش ته م
{وَك ٰول َ
َ
جع ع ةبحانه وتعام أمة نبيه  ي اعمم يىهر ا ديده ،ويقيم ا حجته عله ةا ر ا ي؛
وجيعلهم شهداْ عله الداس يشهدون لك نا عله قومه يوم يقوم اعشهاد( ،)3وا طا متوجه -يف ات تداْ -ملن
ندلت عليهم اآلايت من الصحا ة الكرام؛ ولألمة املتبعة السا رة عله هديهم واملقتفية أبرهم .وتبني اآلية مكانة هوه
{ج َعلدَـٰ ةك لم أ َّةمةم َو َةطما} أي ":جعلداكم دون اعنبياْ وفوق اعمم
اعمة وعىم شأهنا يف اتصطفاْ الرعين وا يف قوله َ
"(.)4
ت
ك َج َعلدَـٰ ةك لم أ َّةمةم َو َةطما} قال:
{وَك ٰول َ
وعن أيب ةعيد ا داي اضان ع عده عن الدا  يف قوله تعامَ :
عدت( . )5فاملقصود علوةط ني اعمم :أعدوا وأي ها وأفضلها ،وتقول العر أيو وةط املال يعين ي ه
م
 ) 1كفضا السا قني اعولني ،وآل يته الطاهرين ،وأىواجه أمهات املُمدني ،والعشرة املبشرين ،وأه دا املرضيني ،ومن عيعوا ت الشجرة عله املوت يف ةبي الدين،
وةادة املهاجرين ،واعنصاا املُبرين ،ومن وادت حبقهم نصوص صهم عجلدة وتبشرهم علدعيم املقيم.
 )2ةواة البقرة من اآلية.143:
 ) 3يدىر :تفس مقات ن ةلي ان عيب السن مقات ن ةلي ان ن ش اعىدي البلاه (املتو 150 :هـ) ،)145 /1( ،قيي :عبد ع حم ود شحاته ،داا حياْ
الرتاث  -وت ،الطبعة :اعوم 1423 -هـ .وتفس الطربي = جام البيان يف أتوي القرآن ،عيب جعفر حم د ن جرير ن يديد ن كث ن غالب اآلملان ،الطربي
(املتو 310 :هـ) ،)152 /3( ،قيي أمحد حم د شاكر ،مُةسة الرةالة ،الطبعة :اعوم 1420 ،هـ  2000 -م.
 ) 4يدىر :اجلام عحكام القرآن = تفس القرتا ،عيب عبد ع حم د ن أمحد ن أيب كر ن فرح اعنصااي ا داجان ،مشس الدين القرتا (املتو 671 :هـ)،
( ،)154-153/2قيي :أمحد الربدوين و راهيم أتفيش ،داا الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 -م.
 )5أيرجه الرتموي يف كتا تفس القرآن ( )207 /5حديث اقم ( ،)2961وقال هوا حديث حسن صحيف .اجلام الكب املس ه ةدن الرتموي عيب عيسه حم د
ن عيسه ن َة لواة ن موةه ن الضحاك ،الرتموي (املتو 279 :هـ) ،قيي وتعليي :أمحد حم د شاكر (جـ  ،)2 ،1وحم د فُاد عبد الباقان (جـ  ،)3و راهيم عطوة
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وأفضله( ،)1والصحا ة يف هوه اآلايت هم املشافهون وا ا طا عله لسان اةول ع  –  -حقيقة .فانىر
وييااا ليكونوا شهداْ عله قية اعمم يوم القيامة ،وحيديو فكيف يستشهد ع تعام
م كونه تعام يلقهم م
عدوت م
عدول أو مبن ااتدوا عد وفاة نبيهم ت حنو ةتة أنفس مدهم ك ا ىع ته الرافضة قبحهم ع ولعدهم ويووم ما
أمحقهم وأجهلهم وأشهدهم علدوا واتفرتاْ والبهتان(.)2
 -2وقوله تعام { :ةكدتم ي أ َّةم ٍة أةي ترج ت
َّاس َأتلمرو َن تٱل عر ت
وف َوتَـلدـ َه لو َن َع تن ٱل ة لد َك تر َوتةـ لُتمدةو َن
ل َ ل
ة ل َ لَ
َ لة
ت للد ت ة ة
ٱَّللت}( .)3قال الزجاج" :وأص ا طا عصحا الدا  وهو يعم ةا ر أمته"( .)4وقال ابن اجلوزي" :وفي ن
ت َّ
أايد وه اآلية أا عة أقوال :أحدها :أهنم أه دا.

والثاين :أهنم املهاجرون .والثالث :عي الصحا ة .الرا  :عي أمة حم د  نةتقلت هوه اعقوال كلها عن

ا ن عباس"(.)5
ا

ٍ
ت لتلد ت
َّاس} قي  :اتفي املفسرون أن نلك يف الصحا ة ،لكن
ةي تر َج ل
وقال السفاريين {" :ةكدتة لم َي ل َ أ َّةمة أ ل
ف يف التفاة مشهوا واجف كث ع ومها يف أمة حم د .)6("
فاخلريية اثبتة للصحابة ابتداء وبال ريب ،مث ملن سار على هديهم واقتفى أثرهم بنص هذه اآلية .يقول

ابن حجر اهليتمي" :أعلم أن الوي أع عليه أه السدة واجل اعة أنه جيب عله ك مسلم تدكية عي الصحا ة؛

إبببات العدالة وم ،والكف عن الطعن فيهم ،والثداْ عليهم ،فقد أبىن ع ةبحانه وتعام عليهم يف آايت من
ٍ
ت لتلد ت
َّاس} فأببت ع وم ا ية عله ةا ر اعمم وت شانْ يعادل
ةي تر َج ل
كتا ه .مدها قوله تعام { :ةكدتة لم َي ل َ أ َّةمة أ ل
شهادة ع وم ولك عنه تعام أعلم عباده وما انطووا عليه من ا ات وغ ها ت يعلم نلك غ ه تعام فإنا

عوض املداس يف اعىهر الشريف (جـ  ،)5 ،4شركة مكتبة ومطبعة مصطفه البايب اللا – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ 1975 -م .وصححه اعلباين يف صحيف
ةدن الرتموي رقم (.)2362
 )1مفاتيف ال يب = التفس الكب  ،عيب عبد ع حم د ن ع ر ن السن ن السني التي ان الراىي امللقب فار الدين الراىي يطيب الري (املتو 606 :هـ)/4( ،
 ،)84داا حياْ الرتاث العريب – وت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
 )2يدىر :اعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (ص .) 57 :اعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (مطبوع امش كتا شواهد الي) ،ليوةف
ن مساعي ن يوةف الدَّـلبـ َهاين (املتو 1350 :هـ) ،املطبعة املي دية ،مصر ،عله نفقة أصحا ا مصطفه البايب اللا وأيويه.
 )3ةواة آل ع ران اآلية.110:
 )4مع اين القرآن و عرا ه ،راهيم ن السري ن ةه  ،أ و ةحاق الدجا (املتو 311 :هـ) ،)456/1( ،قيي :عبد اجللي عبده شلا ،عامل الكتب – وت ،الطبعة:
اعوم  1408هـ  1988 -م.
 ) 5ىاد املس يف علم التفس  ،عيب الفر عال الدين عبد الرمحن ن علان ن حم د اجلوىي (املتو 597 :هـ) ،)314/1( ،قيي :عبد الرىاق املهدي ،داا الكتا العريب
– وت ،الطبعة :اعوم 1422 -هـ.
 ) 6لوام اعنواا البهية وةوات اعةراا اعبرية لشرح الداة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،مشس الدين ،أ و العون حم د ن أمحد ن ةامل السفاايين الدبلان (املتو :
1188هـ) ،)377/2( ،مُةسة ا افقني ومكتبتها – دمشي ،الطبعة :الثانية  1402 -هـ 1982 -م.
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شهد تعام فيهم أبهنم ي اعمم وجب عله ك أحد اعتقاد نلك واإلميان ه و ت كان مكوع هلل يف يبااه .وت
شك أن من ااات يف حقيقة شانْ مما أيرب ع أو اةوله ه كان كافرا إبعاع املسل ني"(.)1
ِ
ت َّ ِ ِ
 -3وقوله تعام{ :لََّق ْد ر ِ
ض َي َّ
َنز َل
ني إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
الش َج َرة فَ َعل َم َما ِيف قُلُوهبِِ ْم فَأ َ
َ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَ ْت احا قَ ِريباا}( ،)2فصرح تعام رضاه عن أوليك وهم ألف وحنو أا ع ا ة .ومن اضان ع
َّ
تعام عده ت ميكن موته عله الكفر؛ عن العربة علوفاة عله اإلة م ،ف يق الرضا مده تعام ت عله من علم
موته عله اإلة م .وأما من علم موته عله الكفر ف ميكن أن خيرب ع تعام أبنه اضان عده .فعلم أهنم ي اعمم
وأهنم عدول أيياا وأن ع ت خيديهم وأنه اضان عدهم .ف ن مل يصدق ولك فيهم فهو مكو ملا يف القرآن ،ومن
ملحدا مااقما(.)3
كافرا
جاحدا م
م
كو مبا فيه مما ت حيت التأوي كان م
ٱعولةو َن تمن ٱل هـٰ تج ترين وٱعنلصـٰ تر وٱلَّ توين ٱتـَّبـعوهم إبتتحس ٍ
ٱَّللة َعلدـ ةه لم
 -4وقوله
ان َّا تض َه َّ
ٱلسـٰبت ةقو َن َّ
تعام{:و َّ
َ
َ ةَ َ َ َ َ َ َة ة ل َ
ت
ٱعهنـَٰر يـٰلت تد ت
ٍ
ك ٱل َف لوةى ٱل َع تى ةيم}(.)4
ين ف َيها أََدام ٰنل َ
َوَا ة
ضوال َعلدهة َوأ ََع َّد َوةلم َجدَّـٰت َلجت تري َلتَـ َها ل ة َ َ
وهوه اآلية نص عله أن الصحا ة من املهاجرين واعنصاا ،ومن تب هنجهم وةاا عله هديهم ،وأحيا
ةدتهم وتريقتهم ،قد فاىوا رضوان ع تعام عليهم ،وفوىهم رضوانه يقتضان تدكيتهم وعدوم وفضلهم؛ عنه
ةبحانه ت يرضه ع ن يستحي الساط؛ اضوانه مكتو عوليا ه الصالني وعباده املالصني.
ك ا دلت عله عىيم تكرميه وم يف اآليرة مبا أعد وم من الدعيم اع دي املقيم يف جدات الدعيم ،ويت ت
اآلية أبن هوا هو الفوى العىيم ،وأي فوى أعىم من الفوى رضه ع ةبحانه وتعام وجدته(.)5
وهذا املدح احلاصل يف هذه اآلية هل يتناول مجيع الصحابة أم يتناول بعضهم؟
قال قوم :نه يتداول الوين ةبقوا يف اوجرة والدصرة ،وعله هوا فهو ت يتداول ت قدماْ الصحا ة ،عن
كل ة (من) تفيد التبعيض ،ومدهم من قال :يتداول عي الصحا ة ،عن علة الصحا ة موصوفون كوهنم
ةا قني أولني علدسبة م ةا ر املسل ني ،وكل ة (من) يف قوله :من املهاجرين واعنصاا ليست للتبعيض،
أنصااا ك ا يف قوله تعام( :فاجتدبوا الرجس
للتبيني ،أي والسا قون اعولون املوصوفون وصف كوهنم مهاجرين و م
من اعواثن)( ،)6وكث من الداس نهبوا م هوا القول ،اوي عن محيد ن ىايد أنه قال :قلت يوما حمل د ن كعب
 )1يدىر :اعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (ص.)57 ،56 :
 )2ةواة الفتف اآلية.18 :
 )3يدىر :اعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (ص.)58 :
 )4ةواة التو ة آية.100:
 ) 5يدىر :تفس القرآن الكيم (تفس املداا) ،حمل د اشيد ن علان اضا ن حم د مشس الدين ن حم د اْ الدين ن مد علان يليفة القل وين السيين (املتو :
1354هـ) ،)15 /11( ،اويية املصرية العامة للكتا 1990 ،م.
 )6ةواة الج من اآلية .30
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القرظان أت ربين عن أصحا الرةول عليه الس م في ا كان يدهم ،وأادت الفنت ،فقال يل :ن ع تعام قد غفر
جل يعهم ،وأوجب وم اجلدة يف كتا ه ،حمسدهم ومسييهم ،قلت له :ويف أي موض أوجب وم اجلدة قال :ةبحان
ع! أت تقرأ قوله تعام :والسا قون اعولون من املهاجرين واعنصاا م آير اآلية فأوجب ع جل ي أصحا
الدا عليه الس م اجلدة والرضوان ،وشرط عله التا عني شرتما شرته عليهم .قلت :وما ناك الشرط قال :اشرتط
عليهم أن يتبعوهم إبحسان يف الع  ،وهو أن يقتدوا م يف أع اوم السدة ،وت يقتدوا م يف غ نلك ،أو
يقال :املراد أن يتبعوهم إبحسان يف القول ،وهو أن ت يقولوا فيهم ةوْا ،وأن ت يوجهوا الطعن في ا أقدموا عليه.
قال محيد ن ىايد :فكأين ما قرأت هوه اآلية قط!(.)1
َّ ت
ت
اع تة ٱلعة لسَرةت تمن ـَ لع تد َما
ين ٱتـَّبَـعةوهة ت َة َ
ين َو َ
ٱعنصـٰ تر ٱلو َ
َِّب َوٱل ة َهـٰج تر َ
 -5وقوله تعام{:لََق لد َات َ ع َعلَ ٰه ٱلدت ر
ْوف َّاتح ٌيم}( .)2قال أبو بكر اجلصاص " :فيه مدح
يغ قةـلةو ة فَ تر ٍيي رملدـ ةه لم ةَّ َات َ َعلَلي ته لم تنَّهة تت لم َا ٌ
َك َاد يَتد ة
صح تة واتن ض ا رهم وتهااهتم؛ عن ع
يباا ر
عصحا الدا  الوين غدوا معه من املهاجرين واعنصاا ،و ٌ
تعام ت خيرب أبنه قد ات عليهم ت وقد اضـان عدهم واضان أفعاوم ،وهوا نص يف اد قول الطاعدني عليهم
والداةبني وم م غ ما نسبهم ع ليه من الطهااة ووصفهم ه من صحة الض ا ر وص ح السرا ر .)3("
وت يستطي تاعن أن يطعن م عهنم أننبوا أو أيطيوا ات وا وات ع عليهم ،عن ا طا الوي نكرهم
نكر ةيد ولد آدم معهم  ،فالطعن فيهم  -وهم غ معصومني  -تعن فيه  -وهو املعصوم  -وهوا كفر
ي ف ،وما صدا من الصحا ة أو شجر يدهم عن اجتهاد شري وقعوا يف قصوا فيه ،أو أيطأوا فيه الصوا
فهو عفو م فوا وم وملن جاْ عدهم مادام الباعث تلب الي والوقوف عليه؛ وت ع د وت قصد وت صراا؛ ووه
َّ ت
ت
ت
ت
ين تمن قَـلبلتدَا
{اـَّدَا تَ تةـ َُاي لو َ تن نَّسيدَا أ لَو أ ل
َيطَأل َ َاـَّدَا َوتَ َل ل َعلَليـدَا ت ل
اآلية ولقوله تعامَ :
صرام َك َ ا َمحَلتَهة َعلَه الو َ
ت ت
ت
ت
ت
ين }(.)4
َاـَّدَا َوتَ ةَ ر لدَا َما تَ تَاقَةَ لَدَا ته َو لاع ة
ف َعدَّا َوا لغف لر لَدَا َو لاا َمحلدَا أَ َ
نت َم لوتَ َ فَ ة
انص لرَ َعلَه ال َق لوم ال َكاف تر َ
ت ت ت َّ ت
 -6وقوله تعام{:قة ت ل ت ت
ٱصطََفه}(.)5
ين ل
ٱلَ ل ةد ََّّلل َو َةلَـٰ ٌم َعلَ ٰه عبَاده ٱلو َ
فالوين اصطفاهم من عباده هم الوين اجتباهم لدبيه حم د  فجعلهم أصحا ه ووىااْه عله الدين الوي

عثه علدعاْ ليه دون املشركني ه اجلاحدين دبوة نبيره"،

{و َةلَـٰ ٌم َعلَ ٰه
نكر إبةداده م ا ن عباس يف قولهَ :

 )1تفس الراىي = مفاتيف ال يب أو التفس الكب (.)129 /16
 )2ةواة التو ة.117:
 ) 3أحكام القرآن للجصاص عيب كر أمحد ن علان الراىي اجلصاص الدفان (املتو 370 :هـ) ،)371/4( ،قيي :حم د صادق الق حاوي  -عضو جلدة مراجعة
املصاحف ععىهر الشريف ،داا حياْ الرتاث العريب – وت ،اتايخ الطب  1405 :هـ.
 )4ةواة البقرة من اآلية اقم (.)286
 )5ةواة الد .59:
- 152 -

د .صفوان ن أمحد مرشد محود :مفهوم الصحبة وما يرتتب عليه من عدالة وفض عدد أه السدة والديدية :دااةة عقدية مقاانة
()1

ت ت ت َّ ت
ٱصطََفه} قال :أصحا حم د اصطفاهم لدبيه " .وقال تا فة من السلف :هم أصحا حم د
ين ل
عبَاده ٱلو َ
 ،وت ايب أهنم أفض املصطفني من هوه اعمة ال قال ع فيها { :ةَّ أَوابلـدَا ٱل تكتـٰ َّ ت
ٱصطََفليـدَا تم لن تعبَ تاد َ
ين ل
لَ
ب ٱلو َ
َ َ
ص ٌد وتملدـهم ةاتي تٱ ل ٰ تت إبتتنة تن َّت ت
ت تت ت
ت
ت
وهنَا
ت َع لد ٍن يَ لد ةيلة َ
ك ةه َو ٱل َف ل
ٱَّلل َنل َ
فَ لدـ ةه لم ظَـٰل ٌم لردَـ لفسه َوملدـ ةه لم ُّم لقتَ َ ة ل َ ٌ َل
ض ة ٱل َكبت ة َجدَّـٰ ة
ب ولةُلةُام ولتباةهم فتيها ح ترير وقَالةوال ل ت َّ ت
ت
ت ت
ٍ
وا
ب َعدَّا ل
ٱلََد َن ت َّن َاـَّدَا لَ َ ةف ٌ
ةحيَلَّ لو َن ف َيها م لن أ َ
َةا توَا من نَ َه َ ل َ َ ة ة ل َ َ ٌ َ
ٱلَ ل ةد ََّّلل ٱلو أَ لن َه َ
ت
َش ةكوا ٱلَّ تو أَحلَّدَا داا ٱل َقام تة تمن فَ ل ت ت
ب َوتَ ميََ ُّسدَا فت َيها لة ةو ٌ }( ،)2فأمة حم د  الوين
ضله تَ ميََ ُّسدَا ف َيها نَ َ
َ ََ ة َ
ٌ
صٌ
أوابوا الكتا عد اعمتني قبلهم اليهود والدصاا  ،وقد أيرب ع تعام أهنم الوين اصطفه ،وتواتر عن الدا 
أنه قال( :ي القرون القرن الوي عثت فيهم الوين يلوهنم الوين يلوهنم)( .)3وحم د  وأصحا ه هم
املصط َفون من املصط َفني من عباد ع"(.)4
 -7وقوله تعامُُّّ {:مَ َّم ٌد َّرس ُ ِ
ٱَّلل وٱلَّ ِذين معهُ أ ِ
اه ْم ُرَّكع ا ُس َّجدا
َش َّداء َعلَى ٱلْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ
ول َّ َ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ٱَّلل وِر ْ ِ
ٱلسج ِ
ك َمثَلُ ُه ْم ِِف ٱلت َّْوَراةِ َوَمثَلُ ُه ْم ِِف
يَ ْب تَ غُو َن فَ ْ
ود ذَلِ َ
يمٰ ُه ْم ِِف ُو ُجوه ِه ْم ّم ْن أَثَ ِر ُّ ُ
ض َواانا س َ
ضالا ّم َن َّ َ
ع لِي ِغي َ ِِ
ِِ ِ
ٱإل ِجن ِ
ار َو َع َد َّ
ب ُّ
ٱستَ غْلَ َ
ج َشطْأَهُ فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ٱَّللُ
ٱلزَّرا َ َ
ظ هب ُم ٱلْ ُك َّف َ
يل َك َزْر ٍع أَ ْخ َر َ
ٱستَ َو ٰى َعلَ ٰى ُسوقه يُ ْعج ُ
ٱلصٰلِحٰ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َجرا َع ِظيما}(.)5
ت م ْن ُهم َّمغْف َرةا َوأ ْ
ءامنُواْ َو َعملُواْ َّ َ
ين َ
ٱلَّذ َ
قال ابن كثري" :فالصحا ة  يلصت نياهتم وحسدت أع اوم فك من نىر ليهم أعجبوه يف مستهم
وهديهم ،وقال مالك اضان ع عده :ل ين أن الدصاا كانوا نا اأوا الصحا ة  الوين فتحوا الشام يقولون :وع
وُتْ ي من الواايني في ا ل دا .وصدقوا يف نلك فإن هوه اعمة معى ة يف الكتب املتقدمة وأعى ها أصحا
اةول ع .)6("
ومن العجب أن يكون صلحاْ الدصاا يف قووم أعدل من عض املسل ني الوين تعدوا يف الصحا ة و لوا
من الداينة ال ااتضاها ع مدهم واضيها وم ومحرلهم أمانة نقلها ومكن وم ا يف هوه اعاض وأندل قولهَ ﴿:و َع َد

 )1جام البيان (.)2/20
 )2ةواة فاتر اآلايت.35 -32:
 ) 3أيرجه الباااي يف صحيحه لفظ " ي الداس قرين ،الوين يلوهنم ،الوين يلوهنم )171 /3( ،"...حديث اقم  ،2652وأيرجه مسلم يف صحيحه صحيف
مسلم ( )1963 /4حديث اقم  ،2533ويف حديث أيب هريرة عدد مسلم قال :قال اةول ع " : ي أم القرن الوين عثت فيهم ،الوين يلوهنم" وع أعلم أنكر
الثالث أم ت )1963 /4( "...حديث اقم  .3651واواية "ي الداس" فيها ع وم أوة من ع وم " ي أم " فيش عي اعمم السا قة وال حقة ،و منا لدم تقييد
هوه اعفضلية مبا ةو الرة واعنبياْ لإلعاع عله نلك.
 ) 4مدها السدة الدبوية يف نقض ك م الشيعة القداية ،عيب العباس تقان الدين أمحد ن عبد الليم ن عبد الس م ن عبد ع ن أيب القاةم ن حم د ا ن تي ية الراين
الدبلان الدمشقان (املتو 728 :هـ) ،)35،36/2( ،قيي :حم د اشاد ةامل ،جامعة اإلمام حم د ن ةعود اإلة مية ،الطبعة :اعوم 1406 ،هـ 1986 -م.
 )5ةواة الفتف اآلية.29 :
 ) 6تفس القرآن العىيم لع اد الدين أ و الفداْ مساعي ن كث الدمشقان ، )365/6( ،قيي :مصطفه السيد حم د ،وحم د السيد اشاد ،وحم د فض العج اوي ،و
علان أمحد عبد الباقان ،داا الدشر :مُةسة قرتبة ،ومكتبة أوتد الشيخ.
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ض َك ا اةتالَ َّ ت
ت
اَّلل الَّ توين آمدةوا تملد ةكم وع ت لةوا َّ ت ت
ين تم لن قَـلبلت ته لم َولَية َ رتكدَ َّن َوةلم
َّه لم تيف لاع لَا ت َ ل َ ل َ
ل ََ
الصالَات لَيَ لستَ لال َفدـ ة
َّة َ َ
ف الو َ
ت
ت
ت
َّه لم تم لن ـَ لع تد َي لوفت ته لم أ لَمدما ۚ يـَ لعبة ةدونَتين َت ية لش ترةكو َن تيب َشليـيما ۚ﴾ (.)1
ديدَـ ةه ةم الَّوي لااتَ َ
ض ٰه َوةلم َولَيةـبَ ردلَدـ ة
ت
ت
ت
يت لَ ةكم لت
اإل لة َ َم تديدما ﴾( .)2ن مل يكن
ت لَ ةك لم ديدَ ةك لم َوأَلمتَ ل ة
وقوله ﴿ :اليَـ لوَم أَ لك َ ل ة
ت َعلَلي ةك لم ن لع َ ت َوَاض ة ة
الصحا ة هم من يوتبوا وه اآلايت ف ن الوي يوتب ا و ن مل يكن من مات  وهم عله حمبة ووائم
واتفاق ،فل ن يكون ا طا عد ن !
أتويال يعتقد أهل السنة
هلذه اآلايت البينات ،والنصوص القطعية الصرحية ،اليت ًل حتتمل صرفاا وًل ا
فضل الصحابة ،ويرعون حقوقهم وحرمتهم ،كما أن من األسباب الشرعية املوجبة هلذا الفضل والداعية هلذا
التبجيل ما يلي:
 -1عن من جحد فضلهم فقد جحد تلك الدصوص احملك ة ال ىكتهم و يردت مكانتهم ،وك رو ا ،وهوا
ادة صرحية عن اإلة م.
 -2نعتقد ميدة هُتْ الصحا ة وفضلهم؛ عهنم محلة الشريعة ومحاة العقيدة ،وحفىة القرآن والسدة ،املبلتر ون
ملن عدهم املااتبون قول الدا ( :أت ليبلغ الشاهد مدكم ال ا ب) ( ،)3و قوله  ( :ل وا عين ولو آية)(.)4
ت
حفظ ع م امللة ،وااتضه ما هم عليه من الداينة ،ف ركن وم وأمت نع ته عليهم ،قال تعام ﴿ :اليَـ لوَم أَ لك َ ل ة
اإلة َ م تديدما﴾ (.)5وقال تعام﴿ :وع َد َّ َّ ت
ت
ت
ت
ين َآمدةوا تملد ةك لم
ََ
ت َعلَلي ةك لم ن لع َ ت َوَاض ة
لَ ةك لم ديدَ ةك لم َوأَلمتَ ل ة
يت لَ ةك ةم لت ل َ
اَّللة الو َ
ت
ت
ض َك ا اةتالَ َّ ت
ت
ت
وع ت لةوا َّ ت ت
ض ٰه َوةلم
ين تم لن قَـلبل ته لم َولَية َ رتكدَ َّن َوةلم ديدَـ ةه ةم الَّوي لااتَ َ
الصالَات لَيَ لستَ لال َفدَّـ ةه لم تيف لاع لَا ت َ ل َ ل َ
ََ
ف الو َ
ت
َّه لم تم لن ـَ لع تد َي لوفت ته لم أ لَمدما ۚ يـَ لعبة ةدونَتين َت ية لش ترةكو َن تيب َشليـيما ۚ﴾ ( .)6ودين الصحا ة الوي مكن ع له يف
َولَيةـبَ ردلَدـ ة
اعاض هو الوي تلقوه من اةول ع  ،وااتضاه ع تعام وم دص القرآن الكرمي.
 -3عن حم مدا  هو يامت اعنبياْ و مامهم ومدتهه الفض ليه ني اعنبياْ واملرةلني اث ت نداع ،ف ن
هوه اعفضلية اكتسب أصحا ه أفضليتهم عله ةا ر الداس عد اعنبياْ ،ومل يدل املسل ون يقتدون دي الصحا ة
ويعرفون وم فضا لهم عن ع تعام هو الوي ىكاهم وتهرهم ،وايتااهم لصحبة نبيه  ،فهم عدد ع تعام ي ة
اعمة وصفوهتا ،وأمتهم ي اعمم وأىكاها ،لقوله تعام { :ةكدتم ي أ َّةم ٍة أةي ترج ت
َّاس َأتلمرو َن تٱل عرو ت
ف َوتَـلدـ َه لو َن
ل َ ل
ة ل َ لَ
َ لة
ت للد ت ة ة
 )1ةواة الدوا من اآلية.55 :
 )2ةواة املا دة.3 :
 )3صحيف الباااي قيي الب ا (.)52 /1
 )4املرج السا ي (.)1275 /3
 )5ةواة املا دة من اآلية.3 :
 )6ةواة الدوا من اآلية.55 :
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ت ت ()1
ت ت
ت
ت
ت
َّ

السا ةقو َن يـَ لوَم القيَ َامة ـَلي َد أَهنةلم أةوتةوا ال تكتَا َ تم لن
َع تن ٱل ة لد َك تر َوتةـ لُمدةو َن َّ
(حن ةن لاآلي ةرو َن َّ
ٱَّلل}  .ولقوله َ :ل
()2
ت
ومقاما اصطفاهم ع وايتااهم له .ولقوله :
قَـلبلدَا ، )...واملعىن اآليرون م
وجودا ،والسا قون يوم القيامة مكانة م
"ع ع يف أصحايب ت تتاووهم غرضا عدي ف ن أحبهم فبحا أحبهم ومن أ ضهم فبب ضان أ ضهم ومن
آناهم فقد آناين ومن آناين فقد آن ع ومن آن ع فيوشك أن أييوه"( .)3فتأم أعىم فضا لهم ومداقبهم
ال نوه ا  -  -حيث جع حمبتهم حمبة له و ضهم ضا له ،و هيك ولك ج لة وم وشرفما ،فحبهم
عدوان حمبته و ضهم عدوان ضه .)4( - -
 -4عن ي الداس عد اعنبياْ هم الواايون من أصحا م ،وأنصااهم ،وأشياعهم ،فقد محلوا اةالتهم،
ودافعوا عن داينتهم ،و ولوا يف ةبي نلك أاواحهم اييصة .وقد أبىن ع تعام يف القرآن عله املُمدني املالصني
ت ت
وةه أ َّةمةٌ يـَ له ةدو َن تع للَتري َوتته يـَ لع تدلةو َن ﴾(،)5
من أصحا موةه وعيسه عليه ا الس م ،فقالَ ﴿ :وم لن قَـ لوم ةم َ
ت َّ ت
وقال خماتبام املسيف ﴿ اي تعيسه تتين متـوفتريك واافتعك ت ََّ ت ت َّ ت
وك فَـ لو َق
ين اتـَّبَـعة َ
َ َ ر ةَ َ َ َ َ ة َ
ين َك َف ةروال َو َجاع ة الو َ
يل َوةمطَ ره ةرَك م َن الو َ
الَّ توين َك َفروال ت َم يـوتم ال تقيام تة﴾( ،)6وقال ﴿ ت َّن الَّ توين آمدةوا والَّ توين هادوا والدَّصاا ٰ و َّ ت
ني َم لن َآم َن تع ََّّللت َواليَـ لوتم
الصاتي َ
َل َ َ
َ َ َ َ َة َ ََ َ
َ ة
()7
ت
ت
ت
وةج مواقفهم املرضيرة فقال
دد َارتت لم َوَت َي لو ٌ
َج ةرةه لم تع َ
صالما فَـلَ ةه لم أ ل
ف َعلَلي ته لم َوَت ةه لم َلحيَدنةو َن﴾  ،ر
لاآلي تر َو َع َ َ
تعام ﴿:فَـلَ َّ ا أَح َّ ت
اَّللت َآمدَّا تع رَّللت َوا لش َه لد
ال ل
اَّللت قَ َ
يسه تملدـ ةه ةم ال ةك لفَر قَ َ
َنص ةاا ر
َنصا تاي ت َم ر
الََوا تايُّو َن َلحن ةن أ َ
ال َم لن أ َ
َ
سع َ
()8
تت
ت
ت
ين ﴾  .فإنا كان هوا الثداْ والفض
الر ةة َ
ت َواتـَّبَـ لعدَا َّ
َندل َ
تأبَ َّ ةم لسل ة و َن (َ )52اـَّدَا َآمدَّا مبَا أ َ
ول فَا لكتةـلبـدَا َم َ الشَّاهد َ
ملن ةبقو من ياصة أتباع موةه وعيسه عليه ا الس م ،فكيف خباصة وصفوة ع املاتااة لصحبة ونصرة
صفوة أنبيا ه عليهم الص ة والس م .وقد صف عن الدا  قوله يف يان ي يتهم عله ع وم الداس( :ي الداس
قرين ،الوين يلوهنم ،الوين يلوهنم) ( ،)9وقوله( :ي الداس) ،أي :ي عي الداس من اعولني واآليرين؛

 )1ةواة آل ع ران اآلية.110:
 )2انىر :صحيف مسلم (.)585/2
 )3أيرجه أمحد يف مسدده ( )169 /34حديث اقم ( ،)20549ط الرةالة ،وقال حمققه ضعيف اإلةداد ،واواه الرتموي يف السدن ( ،)696 /5حديث اقم (،)3862
ت شاكر ،وحكم عليه اعلباين علضعف.
 )4اعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (ص.)55 :
 )5ةواة اععراف اآلية .159
 )6ةواة آل ع ران من اآلية .55
 )7ةواة املا دة اآلية .69
 )8ةواة آل ع ران اآلية .53 ،52
 )9أيرجه الباااي يف صحيحه لفظ " ي الداس قرين ،الوين يلوهنم ،الوين يلوهنم )171 /3( ،"...حديث اقم  ،2652وأيرجه مسلم يف صحيحه صحيف
مسلم ( )1963 /4حديث اقم .2533
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القرن الوي عث فيهم الدا  ،يعين :من املُمدني ،وهوه تدكية مده  ملن قد يالطهم وعاشرهم وعلم من ظاهر
حاوم وعتده ما جيعلهم يف هوه املددلة الرفيعة واملقام العايل.
املطلب الثاين :فضل الصحبة ومكانة الصحابة عند الزيدية.
يصوصا ا لفاْ اعا عة واملبشرين عجلدة -
أتال اإلمام حيان ن محدة يف نكر فضا الصحا ة الكرام -
م
وعقد لولك فص م كث اعدلة ،قوي الجا  ،توي الويول ،يف قامة الربهان عله التدكية للصحا ة وايتصاصهم
علعدالة ،أعن فيه فضلهم وعلو داجتهم عدد ع تعام مبا يصهم ه من الفض  ،ودلر عآلايت القرآنية ،واعيباا
الدبوية ،والطرق اتعتبااية ،واآلاثا املروية عن العرتة الدبوية عله تدكية ع واةوله  للصحا ة ،وايتصاصهم
ت
ت
علعدالة ،من جهة اإلعال ،التفصي  ،ومن علة ما اةتدل ه قوله تعام{ :و َّ ت
ين
َ
السا ةقو َن اع ََّولةو َن م َن ال ة َهاج تر َ
واعَنصا تا والَّ توين اتـَّبـعوهم إبتتحس ٍ
ضوال َعلدهة}(.)1
ان َّا تض َان ع َعلدـ ةه لم َوَا ة
َ َ َ َ َة ة ل َ
فهوه اآلية دالة عله اضاه عدهم واضاهم عده ،وت غاية فوق هوه الداجة ،وت فض يساوي هوه املدقبة.
تت
َّجَرةت فَـ َعلت َم َما تيف قةـلةوتت لم
ويف نات السياق أواد قوله تعام{ :لََّق لد َا تض َان َّ
ني ت لن يـةبَايتعةونَ َ
اَّللة َع تن ال ة لُمد َ
ك َل َ
ت الش َ
الس تكيدَةَ َعلَلي ته لم َوأَ َاث َةلم فَـلت محا قَ تريبما}(.)3( ")2
فَأَ َندَل َّ
وأواد قوله تعام{ :ت َّن الَّ توين َك َفروا تمن أَه ت ال تكتا ت وال لش تركتني تيف َ تا جهدَّم يالت تد ت
ك ةه لم
ين ف َيها ۚ أةوٰلَيت َ
َ ة ل ل
َ َ ة َ
ََ َ َ َ
الص ت
ال ت
ك هم ي ال تربيَّتة ( )7جد ةاؤهم تع َ تت
ات أةوٰلَيت
َشُّر ال تربيَّتة}( ،)4قال{ :ت َّن الَّ توين آمدةوا وع ت
َّات
ا
و
ل
ة
َّ
َ
ل
َ َ ََ
دد َار لم َجد ة
ة
ة
َ
َ
َ
َ
َ
َ ل
ل ة
تت
ت ت
ٍ
ضوا َعلدهة ۚ}( ،)5قال" :ووجه اتةتدتل من
ين فت َيها أََ مدا ۚ َّا تض َان َّ
اَّللة َعلدـ ةه لم َوَا ة
َع لدن َلجت تري من َلت َها لاع لَهنَ ةاا َيالد َ
هوه اآلية ،هو أنه ملا نكر حكم من يف وقته من كفاا أه الكتا نكر حكم من يف وقته من املُمدني ،وليس
نلك رت الصحا ة؛ عنه ت يوجد مُمن رت هم ،فوكرهم يف معرض املدح وكر نقيضهم ،ع رقبه ويت ه أبعجب
ا واتيم ،وهان اضاه عدهم واضاهم عده(.)6
وأواد قوله تعام { :ةكدتم ي أ َّةم ٍة أةي ترج ت
َّاس َأتلمرو َن تٱل عر ت
ٱَّللت}(.)7
وف َوتَـلدـ َه لو َن َع تن ٱل ة لد َك تر َوتةـ لُتمدةو َن ت َّ
ل َ ل
ة ل َ لَ
َ لة
ت للد ت ة ة
قال" :فاهلل تعام أبىن عليهم كوهنم ي أمة ،ولو كانوا فة َّساقما يااجني عن مست العدالة ،مل يكن فيهم ي
فض م أن يكونوا ي أمة ،وا طا منا هو للصحا ة ومن ت هم ،وفيه حصول مقصود من تدكيتهم.
 )1ةواة التو ة من اآلية.100 :
 )2ةواة الفتف اآلية.18 :
 )3يدىر :التحقيي تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)566 /2
 )4ةواة البيدة اآلية .6
 )5ةواة البيدة اآلايت .8 ،7
 )6يدىر :التحقيي تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)567 /2
 )7ةواة آل ع ران من اآلية.110 :
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ت ت ()1
ت
ٰت
ت
ت
ت

ك ال ة َقَّرةو َن * يف َجدَّات الدَّعيم}  .وقال" :ووجه
السا ةقو َن َّ
{و َّ
السا ةقو َن * أةولَي َ
ك ا أواد قوله تعامَ :
الدتلة من هوه اآلية هو أن ع تعام نكر السبي يف معرض املدح ،وال رض من نلك هو السبي م اإلة م،
ومداصرة الرةول  ،واإلعانة له عله علو كل ة الدين و شادة مدااه"(.)2
{وتمم لَّن َيلَ لقدَا أةَّمةٌ يـَ له ةدو َن تع للَتري َوتته يـَ لع تدلةو َن}( .)3ووجه الدتلة يف اآلية هو أن ع تعام أيرب
وقوله تعامَ :
عاما فقد دي الصحا ة
أنه يلي أمة هوه صفتها ،وأه التفس عله أن املراد ه هوه اعمة ،فإن كان هوا ا رب ًّ
ياصا وم فهم املقصودون ،ومن هوه حاله يف اوداية م الي والعدل ه ،ف شك يف عدالتهم
فيه ،و ن كان ًّ
وفضلهم عله غ هم.
ت
ك َج َعلدَـٰ ةك لم أ َّةمةم َو َةطما لرتَ ةكونةوال ةش َه َداْ َعلَه ٱلد ت
يدا}(،)4
ٱلر ةة ة
َّاس َويَ ةكو َن َّ
ول َعلَلي ةك لم َش ته م
{وَك ٰول َ
وقوله تعامَ :
ووجه اتحتجا عآلية من أوجه ب بة :أما اعول :فألن ع تعام جعلهم وةطما ،والوةط من الشانْ ييااه .وأما
شهودا عله غ هم ،والشاهد ت يتم رت علعدالة ،وت مثرة له رت ا .وأما الثالث:
الثاين :فألن ع تعام جعلهم
م
شاهدا عليهم ،وما ناك رت تهت امه م رت
وعلو داجتهم عدده .فإن كانت عامة فهم
فألن ع تعام جع الرةول م
دايلون يف ع ومها ،و ن كانت اآلية ياصة للصحا ة فواك أدي يف الفض (.)5
السا ت ةحو َن}( )6م آير اآلية .ووجه الدتلة من اآلية هو أن ع
وقوله تعام{ :التَّا تبةو َن ال َعات ةدو َن ل
الَ تام ةدو َن َّ
خمتصا وه الصفات
خمتصا ا ،واملعلوم أنه مل يكن م
تعام نكر هوه الصفات يف معرض الثداْ واملدح عله من كان م
يف نلك الدمن رت الصحا ة؛ عن ا طا هو وم ،ومن عداهم منا دي عله جهة التب وم(.)7
ات وال َقانتتتني وال َقانتتَ ت
ت ت
ت ت
تت
تت
اَّللة َوةم
ات ...أ ََع َّد َّ
ني َوال ة لسل َ ات َوال ة لُمد َ
ومثله قوله تعام{ :ت َّن ال ة لسل َ
َ َ
ني َوال ة لُمدَ َ
ت
َجمرا َع تىي م ا}( )8م آير اآلية .فالسياق لل دح والثداْ وت خيتص ا عله الك ال َّت قرن الصحا ة؛ عهنا
َّم لفَرةم َوأ ل
فيهم ندلت و م ايتصت.
ت
تت
ني قةـلةوتت لم}(.)9
ني * َوأَلَّ َ
ف َل َ
ص ترهت َوتعل ة لُمد َ
{ه َو الَّوي أَيَّ َد َك تدَ ل
ويتم أدلته من القرآن الكرمي قوله تعام :ة
ووجه الدتلة فيها أن ع تعام نكر أمرين ،ك ُّ واحد مده ا ٌّ
دال عله التدكية والعدالة؛ أوو ا :أنه أيد اةوله م
 )1ةواة الواقعة من اآلية.12-10 :
 )2يدىر :التحقيي تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)567 /2
 )3ةواة اععراف من اآلية .181
 )4ةواة البقرة من اآلية .143
 )5يدىر :التحقيي تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)568/2
 )6ةواة التو ة من اآلية.112 :
 )7يدىر :التحقيي تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)569/2
 )8ةواة اعحدا من اآلية.35 :
 )9ةواة اعنفال من اآلية.61،62 :
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ف ني قلو م .وهااتن يصلتان عىي تان ت
يف ظهاا الدين و ك ال أمره .واثنيه ا :أنه امنت عليهم كونه ألَّ َ
ىايدة عليه ا يف املدقبة ،وت شانْ أعله مده ا يف املرتبة .ومن هوا حاله كيف ت يكون ظاهره السرت والعدالة،
و حراى التدكية لدفسه.
قال :وعله اجل لة فإن القرآن كله شاهد فضلهم ،ملا فيه من اإليباا عدهم؛ عمتثال أوامر ع تعام
واتنكفاف عن مداهيه واتتعاظ مبواعىه واحملافىة لدوده واتندجاا وعيده ،واملُاىاة لدبيره ،و ول اعاواح واملهج
يف ح رقه لدصرة الدين وتقوية قواعده ،وت حاجة م عد اآلايت الدالة عله فضلهم وك ال عدالتهم(.)1
ويف املرتبة الثانية من مراتب اتةتدتل عله فض وعدالة الصحا ة أواد مخسة أحاديث :أووا :قوله عليه
الص ة والس م( :أصحايب كالدجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم)(.)2
عدت ويقط عله
فأيرب  أهنم ةواْ يف اتقتداْ واتهتداْ ديهم ومن هوه حاله فيجب أن يكون م
ماما وقدوة ل ه ،والفاةي ت يكون أه م لولك.
عدالته؛ لكونه صاا م
واثنيها :قوله عليه الص ة والس م" :احفىوين يف أصحايب؛ فإنه لو أنفي أحدكم م ْ اعاض نهبما ما لغ
ةم َّد أحدهم وت نصيفه"( ، )3وظاهر ا رب دال عله أن أع اوم مربواة وأفعاوم مقبولة ،وأنه ت يواىيها شانْ من
اعع ال يف حي غ هم .ولو كانوا غ مسل ني ما كانت هوه صفتهم.

 )1يدىر :التحقيي تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)570-569 /2
 )2أيرجه ن عبد الرب يف جام يان العلم وفضله وقال :هوا الك م ت يصف عن الدا  .وقد اواه عبد الرحيم ن ىيد الع ان ،عن أ يه ،عن ةعيد ن املسيب ،عن ا ن
ع ر ،عن الدا  وامبا اواه عبد الرحيم عن أ يه ،عن ا ن ع ر ،وأةقط ةعيد ن املسيب يده ا و منا أته ضعف هوا الديث من قب عبد الرحيم ن ىيد؛ عن أه
العلم قد ةكتوا عن الرواية لديثه ،والك م أيضا مدكر عن الدا ...قال أ و ع ر« :هوا ةداد ت تقوم ه حجة؛ عن الااث ن غصني جمهول».
يدىر :جام يان العلم وفضله عيب ع ر يوةف ن عبد ع ن حم د ن عبد الرب ن عاصم الد ري القرتا (املتو 463 :هـ) ،قيي :أيب اعشبال الده ي،924 /2( ،
 ،)925داا ا ن اجلوىي ،امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :اعوم 1414 ،هـ  1994 -م .ونق عن البيهقان قوله" :هوا حديث مشهوا وأةانيده كلها ضعيفة مل يثبت
مدها شانْ" يدىر :ريج اعحاديث واآلاثا الواقعة يف تفس الكشاف للدخمشري عيب حم د عال الدين عبد ع ن يوةف ن حم د الديلعان (املتو 762 :هـ)/2( ،
 ،)230قيي :عبد ع ن عبد الرمحن السعد ،داا ا ن يدمية – الرايض ،الطبعة :اعوم1414 ،هـ .وأخرجه ابن امللقن يف البدر املنري وقال" :هوا الديث غريب مل
يروه أحد من أصحا الكتب امل عت دة وله ترق" أتال الك م عن ترقه و ني ضعفها الشديد وعل ترك الديث وةقوته عن اتعتباا وعدم قيام الجة مبثله فل اج .
البدا املد يف ريج اعحاديث واعاثا الواقعة يف الشرح الكب  ،ت ن امللقن ةرا الدين أيب حفص ع ر ن علان ن أمحد الشافعان املصري (املتو 804 :هـ)/9( ،
 ،) 586-584قيي :مصطفه أ و ال يط وعبد ع ن ةلي ان وايةر ن ك ال ،داا اوجرة للدشر والتوىي  -الرايض-السعودية ،الطبعة :اعوم1425 ،هـ2004-م.
وأيرجه ا ن حجر وحكم ضعفه ك ا يف التلايص الب يف ريج أحاديث الرافعان الكب  ،عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن حجر العسق ين (املتو :
852هـ) ،)463 /4( ،داا الكتب العل ية ،الطبعة :الطبعة اعوم 1419هـ 1989 .م .وقد أفرد الك م عن الديث علتأليف و ني ضعف عي ترقه وك م عض أه
العلم يف أنه موضوع الباحث /صاحل ن ةعيد ن ه يب ،رةالة جامعة مفيدة مساها "نىرات يف حديث أصحايب كالدجوم" ،اجلامعة اإلة مية ،املديدة املدواة ،الطبعة:
السدة الثالثة ،العدد الثاين1390 ،هـ1970/م.
 )3أيرجه الباااي يف صحيحه من حديث أيب ةعيد ا داي اضان ع عده  -ولفىه  ،-قال :قال الدا " :ت تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفي مث أحد ،نهبا ما
لغ مد أحدهم ،وت نصيفه" ( )8/5حديث اقم  ،3673وأير حنوه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة اضان ع تعام عده ( )1967/4حديث اقم .2540
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واثلثها :قوله " :ييااكم القرن الوين عثت فيهم الوين يلوهنم الوين يلوهنم"  .ووجه الجة يف هوا
ا رب أنه عليه الص ة والس م جعلهم يياا القرون ،ولن يكونوا ي ما رت م حراى العدالة؛ عن الفاةي ت ي
فيه فض م عن أن يكون أفض من غ ه.
واا عها :قوله " :لن جتت أم عله ض لة ،ولن جي ع أم عله يطأ"( .)2وت يكون اإلعاع حجة
رت م حراى العدالة؛ عن الفساق ت عربة م ،اجت عوا أو انفردوا.
ويامسها :قوله " :لع ع اتل عله أه دا فقال :اع لوا ما شيتم فقد غفرت لكم"( ،)3ووجه الدتلة
دل نلك عله حصول عدالتهم وهو
هو أن جلة الصحا ة كانوا من أه دا ،و نا صف يف حقهم ال فران ،ر
املقصود .فهوه اعيباا كلها دالة عله فضلهم؛ ما واود الثداْ عليهم ،و ما أبن عاعهم حجة ةحيكم ه عله
الكتا والسدة؛ عن من هوا حاله يف الفسي وا رو عن الدين ،ف يلتفت ليه حبال ،وت يليي علرةول 
الثداْ عليه ،ولدقتصر عله هوا القدا من اعيباا ففيها كثرة ،مما يدل عله فضلهم وع وم مداقبهم (.)4
قطعا ت ظدما ،صريف
وقد اةتدل هوا اإلمام الديدي عله فض الصحبة ومددلة الصحا ة ،وببوت عدالتهم م
اآلايت القرآنية ،واعحاديث الدبوية ،والس ة املرضية ،واآلاثا املروية عن العرتة ،مبا ت يكاد خيتلف تدى ما ع ا نهب
ط القول يف
ليه أه السدة ،و منا
اقتصرت عله ما أواده من نصوص الوحان تلبما ل يتصاا ،و رت فق لد َس َ
ة
اتةتدتل ععتباا حسن الس ة واةتقامة الال الوي كان عليه الصحا ة الكرام؛ و ه وعجله اةتحقوا ما اةتحقوا
من فض ومددلة ومكانة (.)5
 )1أيرجه مسلم يف صحيحه ( )1963/4حديث اقم .2534
 )2أيرجه الطرباين من حديث ا ن ع ر ولفىه قال :قال اةول ع " :لن جتت أم عله الض لة أ مدا ،فعليكم عجل اعة فإن يد ع عله اجل اعة" .املعجم الكب
عيب القاةم الطرباين ةلي ان ن أمحد ن أيو ن مط اللا ان الشامان( ،املتو 360 :هـ) )447/12( ،حديث اقم  ،13623قيي :محدي ن عبد اجمليد السلفان،
مكتبة ا ن تي ية  ،القاهرة ،الطبعة :الثانية .وقد صححه الشيخ اعلباين لفظ " ن ع تعام ت جي أم عله ض لة ويد ع عله اجل اعة" اجلام الص وىايدته (/1
 ،)378حديث اقم .1848
 )3أيرجه الباااي يف صحيحه ( ،)93/4ومسلم يف صحيحه ( )1941/4حديث اقم .2494
 )4يدىر :التحقيي يف تقرير اإلكفاا والتفسيي ( ) 572-570/2و صواة اةتثدا ية دعت وا حاجة البحث فقد أتلت الدق عن هوا اإلمام الديدي وحافىت عله الدص
غالبما رت من ايتصاا يس  ،عله ي ف العرف العل ان يف الدق ؛ ع ية ما قاله ولسده ولبسطه القول يف فض وعدالة الصحا ة ،وجدالة العبااة ،وظهوا الجة وقوة
الجا  ،مبا مل أقف عليه عدد الديدية ،فإيراده حبرفه و راىه حجة عله ىيدية العصر الوين جرفهم الرفض ،وت ت عليهم اجلااودية ت يان السي اجلااف.
 ) 5وملن أااد اتةتدادة الرجوع لكتا ه التحقيي يف املواض املشاا ليها وما عدها في ا يقاا  50صفحة .ومن كباا عل اْ وأع م الديدية من ألف مُلفات ياصة يف
الو عن الصحا ة اضان ع تعام عدهم ،مث كتا (أتواق ال ام) ،وهداك من يس يه( :الرةالة الواىعة لل عتدين عن ةب صحا ة ةيد املرةلني) ،لإلمام حيىي ن
محدة ،وهو من أ رى عل اْ الديدية يف عصره ،والكتا مطبوع علعدوان اعي ( .قامت دشره وتبعه عدة تبعات مكتبة صدعاْ اعبرية ،تحقيي الشيخ مقب الوادعان ،م
كتا اشاد نوي الفطن إل عاد الروافض من الي ن ،للشيخ مقب كولك) .وكتا ( :اإليضاح ملا يفا من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه  ،)ملُلفه حيىي ن
السني ن القاةم ن حم د املتو  1100هـ ،وهو كولك أحد كباا عل اْ ومُايان الي ن يف القرن الادي عشر اوجري ،وقد صرح اإلمام حيىي ن السني ن القاةم أبن
ب ليهم؛ ممن ت
دس ة
ةبب أتليفه ووا الكتا أمرين :أحدها :الو عن صحا ة اةول ع  .واعمر الثاين :ىالة الوهم ،والتدديه ع ة الديدية عن السب الوي صاا ية ة
يعرف أصووم ،وأقواوم الصحيحة ،وكتبهم .يدىر :اإليضاح ملا يفا ص ( .) 304مدقول تصرف من اةالة املاجست املوةومة "فرقة اجلااودية الديدية عرض ونقد"
للباحث يوةف ن عبد ع حسني الاىمان ،صـ  ،234،235قسم العقيدة جبامعة أم القر 1431 ،هـ.
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وم أن اةتدتله علدصوص ،واةتدباته عوجه الدتلة مدها ،يكاد يكون مطا مقا ملا عليه أه السدة ،وهو
مسااا من مسااات اتعتدال يف املداةة الديدية ال تقرت من مداةة أه السدة؛ يف التعىيم والتوق
وا ميث
م
واإلج ل ملن اف ع قداهم وأعله نكرهم من الصحا ة الكرام اع راا اعتهاا ،ولكده ت يثبت عله هوا القدم يف
شأن بلة من الصحا ة الكرام فقد قضه كفرهم وفسقهم ،وعقد لولك أ و ماع مما حيتم ضرواة التدبه الشديد
فصوت ملداقشة
وعدت من أ تهم ،قد عقد يف كتبه م
تضطرا مدهج الديدية الدىري والتطبيقان ،فهوا اعكثر نصافما م
ص علدلي
دعاو من قال كفر عدد من املبشرين عجلدة؛ كأيب كر وع ر وعث ان وعا شة وتلحةَ ،يلة َ
والربهان م ببوت مياهنم ،ومل نره يعقد فص م يف ببات ميان علان ن أيب تالب ،ونفان دعو الكفر عده ،يف
جدلية ممابلة جلدليته يف ميان هُتْ ،ولع عواه يف نلك أنه يداقش مقالة الرافضة من اتبين عشرية ،ومن غ ة
الديدية ،لكن مسلكه مسلك يط ن جيع من اعمر اجمل عليه ،املقطوع ه؛ حم ًّ لل داقشة والرد واجلدل ،وهو
ئ عله مقام الصحا ة الكرام  ،ن مل تعد عحد حرمة عد الديث وا اعةلو عن ةاداهتم اجمل
ما جيرتر ة
عله فضلهم وعدالتهم ،واملشهود ععياهنم عجلدة .وقد حاا ت الديدية اجلااودية ،والديدية املعاصرة هوا اتجتاه
الوي ظاهره التوةط يف التشي واتقرتا من موهب أه السدة ،وغ دته وت ست مآبره (.)1
املبحث الرابع :عدالة الصحابة  عند أهل السنة والزيدية واملوقف مما شجر بينهم ،وفيه مطلبان
املطلب األول :عدالة الصحابة  عند أهل السنة ،وموقفهم مما شجر بينهم .وفيه مسألتان
أوًل :املقصود ابلعدالة:
املسألة األوىل :عدالة الصحابة عند أهل السنة :ا
ايتلفت أقوال العل اْ من أه السدة يف تعريف العدالة ،ايت ف تدوع ت ايت ف تضاد يف اجل لة ،وت
يعين نلك ايت فهم يف العدالة نفسها ،فعباااهتم تدوا عله قي أوصاف غالبة يف املشهود له علعدالة ،كالتقو
يف الداينة ويراد ا امتثال املأمواات واتةتقامة يف اعقوال واعفعال واعحوال عله مكاام اعي ق وعي
العادات ،واجتدا املدهيات وترك اعع ال السيية من شرك أو فسي أو دعة (.)2
وشرطوا لتحقق العدالة مخسة شروط :اإلسالم ،والبلوغ ،والعقل ،والسالمة من الفسق ،والتنزه عن
خوارم املروءة ( .)3ومقصودهم علس مة من الفسي :اجتدا ااتكا كب ة أو اإلصراا عله ص ة ( .)4والتدده
 )1يدىر :اةالة اجلااودية ليوةف الاىمان من صـ .244 -236
 )2يدىر :ندهة الدىر يف توضيف خنبة الفكر يف مصطلف أه اعبر ،عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن حجر العسق ين (املتو 852 :هـ) ،قيي :عبد ع
ن ضيف ع الرحيلان( ،ص ،(69 :مطبعة ةف علرايض ،الطبعة :اعوم1422 ،ه ،الوةيط يف علوم ومصطلف الديث (ص.)85 :
 )3يدىر :فتف امل يث شرح ألفية الديث ( ،) 6 ،5 /2وتوضيف اعفكاا ملعاين تدقيف اعنىاا عيب راهيم عد الدين حم د ن مساعي ن ص ح ن حم د السين،
الكح ين الصدعاين ،املعروف كأة فه ععم (املتو 1182 :هـ) ،) 86-85/2( ،قيي :أ و عبد الرمحن ص ح ن حم د ن عويضة ،داا الكتب العل ية ،وت-
لبدان ،الطبعة :اعوم 1417هـ1997/م .الوةيط يف علوم ومصطلف الديث ،حم د ن حم د ن ةويلم أ و ةشهبة (املتو 1403 :هـ) ،صـ  ،85داا الفكر العريب ،دون
اتايخ وت اقم تبعة.
 )4يدىر :فتف امل يث شرح ألفية الديث (.)6 ،5 /2
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قادحا يف املروْة ،واملقصود عملروْة :ملكة
عن يواام املروْة أي اجتدا ما يعد م

عله م ىمة الشاص ملا

عليه أمثاله من احملاةن( ،)1ويرمها ع رو عن نلك ،كأن خير عن حسن العشرة لأله واجل ان والعاملني،
ويضايي يف اليس الوي ت يستقصه فيه(.)2
للصحا ة نصوص قاتعة صرحية ،ف حيتا معها م ةُال عدهم ،و منا
وقد وادت يف تعدي َّ
اَّلل واةوله ر
ا  مل يلدم الع ه ت عد ببوت
جيب السُال ع ن دوهنم .وك حديث اترص ةداده ني من اواه و ني الدر ر
اَّلل  ،عن عدالة الصحا ة اث تة
الصحايب الروي افعه م اةول َّ
عدالة اجاله ،وجيب الدرىر يف أحواوم ةو ر
اَّلل وم ،و يبااه عن تهااهتم وايتيااه وم يف نص القرآن .واعيباا يف هوا املعىن تترس  ،وكلها
معلومة تعدي َّ
صحا ة والقط عله تعديلهم ونداهتهم ،ف حيتا
نص القرآن ،وعي نلك يقتضان تهااة ال ر
مطا قة ملا واد يف ر
اَّلل تعام وم ،املطرل عله واتدهم م تعدي أحد من ا لي له (.)3
أحد مدهم م تعدي َّ
الشريعة ،فلو ببت توقرف يف اوايتهم
السبب يف عدم الفحص عن عدالتهم أهنم محلة ر
قال إمام احلرمني :و ر
الشريعة عله عصره  وملا اةرتةلت ةا ر اععصاا(.)4
تحنصرت ر

الصحا ة ومن ت س الفنت مدهم ،فولك إبعاع
وقال ابن ّ
الصالح " :ن اعمة جم عة عله تعدي عي ر
اَّلل ةبحانه وتعام
العل اْ الوين يعت رد م يف اإلعاع حسا للىر رن م ،ونىرا م ما متهد وم من املآبر ،وكأن َّ
الشريعة"(.)5
أاتح اإلعاع عله نلك لكوهنم نقلة ر

الصحا ة كلهم عدول ،من ت س الفنت وغ هم إبعاع من يعت رد ه (.)6
ووي :ر
وقال اإلمام النّ ّ
اثنيااً :ل تالزم بني العدالة والعصمة عند أهل السنة
ن ببوت العدالة يف الرواية عدد أه السدة ت يستلدم العص ة حبال من اعحوال ،فليس املقصود من العدالة
الرباْة من ك ننب ،أو العص ة من الوقوع يف الونب ،عن نلك يدايف الفطرة البشرية ال يلي عليها اإلنسان،
 ) 1واملروْة يرج يف معرفتها م العرف ،ف تتعلي مبجرد الشرع ،فاعموا العرفية قل ا تضبط ،هان تلف عيت ف اعشااص والبلدان واعىمان ،فكم من لد جرت
عادة أهله مبباشرة أموا لو عشرها غ هم لعد يرما لل روْة ،ويف اجل لة اعاية مداهج الشرع وآدا ه ،واتهتداْ علسلف ،واتقتداْ م أمر واجب الرعاية ،وليس املراد ة ة
مطلي الداس ،الوين يقتد م .يدىر :فتف امل يث للسااوي (.)7 -6/2
 ) 2يدىر :الدكت الوفية مبا يف شرح اعلفية ،لربهان الدين راهيم ن ع ر البقاعان ،) 16 /2( ،قيي :ماهر ايةني الفح  ،مكتبة الرشد شرون ،الطبعة :اعوم،
1428هـ2007 /م.
 )3يدىر :الكفاية للاطيب الب دادي (.)48 ،46
 ) 4الربهان يف أصول الفقه عيب املعايل عبد امللك ن عبد ع ن يوةف ن حم د اجلويين ،اكن الدين ،امللقب إبمام الرمني (املتو 478 :هـ) ،)242 /1( ،قيي:
ص ح ن حم د ن عويضة ،داا الكتب العل ية وت ،لبدان ،الطبعة اعوم1418 ،هـ 1997 -م.
 )5مقدمة ا ن الص ح( ،ص.)295 :
 ) 6التقريب والتيس ملعرفة ةدن البش الدوير يف أصول الديث ،عيب ىكراي حميان الدين حيىي ن شرف الدووي (املتو 676 :هـ) ،)92/1( ،تقدمي و قيي وتعليي :حم د
عث ان ا شت ،داا الكتا العريب ،وت ،الطبعة :اعوم1405 ،هـ 1985 -م.
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ك ا يدايف السدة الشرعية ال جاْت ا اعداين  ،و منا املراد غلبة التدين عله حال من ببتت له العدالة من
ع وم الداس ،وخيتص الصحا ة علقط رباْهتم من الدفاق ،والفسي والفجوا ،والكو يف الدق عن اةول ع
عدت
عدت ،ولو كان ك مونب ليس م
 ،و نلك يقول اإلمام الشافعي" :لو كان العدل من ت ننب له مل جند م
جمروحا ،ولكن العدل من اجتدب الكبا ر وكانت حماةده أكثر من مساويه"(.)2
مل جند م

قال ابن األنباري" :وليس املراد عدالتهم ببوت العص ة وم ،واةتحالة املعصية مدهم ،و منا املراد قبول
اوايتهم من غ تكلف بحث عن أةبا العدالة وتلب التدكية ،ت ن ببت ااتكا قادح ،ومل يثبت نلك وهلل
ال د ،فدحن عله اةتصحا ما كانوا عليه يف ىمن اةول ع  -  -حىت يثبت ي فه ،وت التفات م ما
يوكره أه الس ; فإنه ت يصف ،وما صف فله أتوي صحيف"(.)3

وقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اآلاثا املروية يف مساويهم مدها ما هو كو ومدها ما قد ىيد فيه ونقص
وغ عن وجهه ،والصحيف مده :هم فيه معوواون ،ما جمتهدون مصيبون ،و ما جمتهدون خمطيون ،وهم م نلك
ت يعتقدون أن ك واحد من الصحا ة معصوم عن كبا ر اإل وص ا ره؛ جتوى عليهم الونو يف اجل لة ،ووم
من السوا ي والفضا ما يوجب م فرة ما يصدا مدهم ن صدا ،حىت نه ي فر وم من السييات ما ت ي فر ملن
عدهم؛ عن وم من السدات ال متحو السييات ما ليس ملن عدهم ،وقد ببت قول اةول ع  " هنم ي
القرون"(" )4و ن املد من أحدهم نا تصدق ه كان أفض من جب أحد نهبما ممن عدهم"( ،)5نا كان قد
صدا من أحدهم ننب فيكون قد ات مده أو أته حبسدات متحوه أو غفر له فض ةا قته أو شفاعة حم د 
الوين هم أحي الداس شفاعته أو ا تلان ب ْ يف الدنيا كفر ه عده .فإنا كان هوا يف الونو احملققة فكيف
ععموا ال كانوا فيها جمتهدين :ن أصا وا فلهم أجران و ن أيطيوا فلهم أجر واحد وا طأ م فوا وم القدا
الوي يدكر من فع عضهم قلي ندا م وا يف جدب فضا القوم وحماةدهم من اإلميان عهلل واةوله واجلهاد يف
ةبيله واوجرة والدصرة والعلم الداف والع الصاحل(.)6
 )1وهان السدة الشرعية القاضية أبن ك ين آدم يطراْ وي ا طا ني التوا ون .ك ا ببت عده  من حديث أنس ،قال :قال اةول ع « :ك ين آدم يطاْ ،وي
ا طا ني التوا ون» أيرجه أمحد يف مسدده ط الرةالة ( )344 /20حديث اقم  ،13049وا ن ماجة يف ةدده وحسده اعلباين ( ،)1420 /2حديث اقم  .4251ةدن
ا ن ماجة عيب عبد ع حم د ن يديد القدويين( ،املتو 273 :هـ) قيي :حم د فُاد عبد الباقان ،داا حياْ الكتب العر ية  -فيص عيسه البايب اللا.
وأيرجه الاكم وقال :هوا حديث صحيف اإلةداد ومل خيرجاه ( )272 /4حديث اقم  .7617املستداك عيب عبد ع الاكم حم د ن عبد ع ن حم د ن محدويه ن
نةعيم ن الكم الضا الطه اين الديسا واي املعروف ع ن البي (املتو 405 :هـ) ،قيي :مصطفه عبد القادا عطا ،داا الكتب العل ية – وت ،الطبعة :اعوم،
.1990 – 1411
 )2يدىر :الروض الباةم يف الو عن ةدة أيب القاةم ت ن الوىير الي اين .28/1
 )3فتف امل يث شرح ألفية الديث (.)101 /4
 )4ةبي رجيه.
 )5لديث أيب ةعيد ا داي يف صحيف الباااي ( ،)8 /5حديث اقم  ،3673ولديث أيب هريرة يف صحيف مسلم ( ،)1967 /4حديث اقم .2540
 )6جم وع الفتاو (.)155 /3
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فإنا تقرا أن العدالة ت تعين العص ة من الونب ،أو الكب ة املوجبة للحد ،أو السهو وال لط ،عتفاق أه
السدة ،وأن ا طأ والدل وااد عله ك شر مل يعص ه ع تعام ،فالصحا ة يصيبون وخيطيون ،وجيوى عليهم من
ا طأ ما جيوى عله غ هم ،ومن وق مدهم يف الونب ف يعين نلك اجلرأة عليه علتفسيي والتكف ؛ عنه يوفي
للتو ة ويعان عليها ربكة صحبته للدا  ،وقد دلت اعدلة الشرعية عله هوا اتيتصاص؛ ف علم ع تعام
ولك الال رت أنه أندل اآلايت تُكد فضلهم وتو تهم ،وترف نكرهم ،وتعلان شأهنم ،ومل يددع ع عدهم وصف
الصحبة ،وت شرفها ،وت فضلها ،سبب ما حص مدهم ،فقد ببت الونب والتو ة لعدد مدهم كحاتب ن أيب
لتعة عددما كاتب املشركني( ،)1وكاملادومية ال ةرقت( ،)2واجلهدية ال ىنت( ،)3وماعد اعةل ان الوي ىىن(،)4
وكعب ا ن مالك وصاحبيه الوين لفوا عن ال دو( ،)5ومسطف ن أاثبة ،ومحدة دت جحش ،وحسان ن اث ت،
الوين ياضوا يف اإلفك ومل يكونوا من أه الدفاق( ،)6وغ هم من أفراد هم قلة داة ،عدد الدىر م حال اعلوف
هم ع ر اضان ع عده قتله مدعه الرةول  وقال( :اي
 )1وقد ندل يف نلك صدا ةواة امل تحدة عددما أيرب حاتب قريشام خبرب يرو الدا  ليهم عام الفتف ،فل ا َّ
ع ر وما يدايك لع ع اتل عله أه دا فقال اع لوا ما شيتم فقد غفرت لكم) اواه الباااي يف صحيحه ( )59 /4حديث اقم  ،3007ومسلم يف صحيحه (/4
 ،)1941حديث اقم .2494
 )2من حديث عن عا شة اضان ع عدها ،أن قريشا أ هم شأن املرأة املادومية ال ةرقت ،فقالوا :ومن يكلم فيها اةول ع  فقالوا :ومن جيرتئ عليه ت أةامة ن
ىيد ،حب اةول ع  فكل ه أةامة ،فقال اةول ع  " : أتشف يف حد من حدود ع ،قام فايتطب ،قال :منا أهلك الوين قبلكم ،أهنم كانوا نا ةرق فيهم
الشريف تركوه ،و نا ةرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الد ،وأمي ع لو أن فات ة دت حم د ةرقت لقطعت يدها " أيرجه الباااي يف صحيحه ( )175 /4حديث اقم
 ،3475ومسلم يف صحيحه ( )1315 /3حديث اقم .1688
 ) 3يف الديث عن ع ران ن حصني ،أن امرأة من جهيدة اعرتفت عدد الدا  د وقالت :أ حبله ،فدعا الدا  وليها فقال" :أحسن ليها ،فإنا وضعت فأيربين".
ففع  ،فأمر ا الدا  ، فشكت عليها بيا ا ،أمر رعها ،فرعت ،صله عليها .فقال ع ر ن ا طا  :اي اةول ع اعتها ،تصلان عليها فقال" :لقد ات ت
تو ة لو قس ت ني ةبعني من أه املديدة لوةعتهم ،وه وجدت شييما أفض من أن جادت دفسها هلل " أيرجه أمحد يف مسدده ( ،)93 /33حديث اقم ،19861
وقال حمققوه :ةداده صحيف عله شرط مسلم ،اجاله بقات اجال الشياني غ أيب املهلب وهو اجلرمان -ف ن اجال مسلم .وأيرجه مسلم يف صحيحه ()1324 /3
حديث اقم .1696
 )4يف الديث عن ةلي ان ن ريدة ،عن أ يه ،قال :جاْ ماعد ن مالك م الدا  ، فقال :اي اةول ع ،تهرين ،فقال« :وحيك ،ااج فاةت فر ع وتب ليه»...
حىت نا كانت الرا عة ،قال له اةول ع« :فيم أتهرك » فقال :من الدىن ...فأمر ه فرجم ،فكان الداس فيه فرقتني ،قا يقول :لقد هلك ،لقد أحاتت ه يطييته ،وقا
يقول :ما تو ة أفض من تو ة ماعد ،أنه جاْ م الدا  فوض يده يف يده ،قال :اقتلين علجااة ،قال :فلبثوا ولك يومني أو ب بة ،جاْ اةول ع  وهم
جلوس ،فسلم جلس ،فقال« :اةت فروا ملاعد ن مالك» ،قال :فقالوا :غفر ع ملاعد ن مالك ،قال ،فقال اةول ع « :لقد ات تو ة لو قس ت ني أمة
لوةعتهم» .صحيف مسلم ( ،)1321 /3حديث اقم .1695
 )5وأندل ع تعام يف تو تهم قوله( :وعلَه الثََّ بَتة الَّ تو ت
ت
ت
ت
ت
ت َعلَلي ته لم أَن ةف ةس ةه لم َوظَدُّوا أَن َّت َم ل َجأَ م َن َّ
ت َو َ
ين ةيلر ةفوا َح َّ ٰىت تنَا َ
ضاقَ ل
ض مبَا َا ةحبَ ل
ضاقَ ل
ََ
ت َعلَلي ته ةم لاع لَا ة
اَّلل تَّت تلَليه ةَّ َات َ
َ
الر تح ةيم) ةواة التو ة اآلية.118 :
عَلَيل ته لم لتيَـتةوةوا ۚ ت َّن َّ
اَّللَ ةه َو التـ ََّّوا ة َّ
ت
ت
وف َّا تح ٌيم)
عد قوله تعام( :ل َقد َّات َ َّ
يغ قةـلةو ة فَ تر ٍيي ترملدـ ةه لم ةَّ َات َ َعلَلي ته لم ۚ تنَّهة تت لم َاْة ٌ
اع تة اللعة لسَرةت تمن ـَ لع تد َما َك َاد يَتد ة
ين اتـَّبَـعةوهة تيف َة َ
ين َو لاعَ َ
نصا تا الَّو َ
َّا َوال ة َهاج تر َ
اَّللة َعلَه الدت تر
ةواة التو ة اآلية  . 117وحديث تو تهم واد طوله يف الصحيحني ،فبو الباااي يف صحيحه ،ع حديث كعب ا ن مالك وقول ع عد وج { :وعله الث بة الوين
يلفوا} )3 /6( ،حديث اقم  ،4418و و مسلم يف صحيحه ع حديث تو ة مالك ن كعب وصاحبيه )2120 /4( ،حديث اقم .2762
 ) 6وحديث اإلفك الوي عْ إبمثه أه الدفاق ،توي يف الصحيحني وفيه يوض عض الصحا ة ك اعد ومحدة وحسان ات وا مما اقرتفوا ،و و مسلم يف صحيحه ع
يف حديث اإلفك وقبول تو ة القانف ( 2129 /4وما عدها) حديث اقم  ، 2770وةاق الديث طوله عن عا شة اضان ع تعام عدها وفيه " :وكان الوي توم كربه
عبد ع ن أيب ا ن ةلول ،فقدمدا املديدة فاشتكيت ،حني قدمدا املديدة شهرا  ،والداس يفيضون يف قول أه اإلفك ،وت أشعر شانْ من نلك ...فانطلقت أ وأم
داا ،قالت :أي هدتاه أو مل تس عان ما قال قلت :ومانا
مسطف ...فعثرت أم مسطف يف مرتها ،فقالت :تعس مسطف فقلت وا :يس ما قلت ،أتسبني اج م قد شهد م
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املُلفة من الصحا ة ،الوين اجتدبوا املعاصان ومل يعرف عدهم ت الواع والتقو  ،وم نلك فإن املونب مدهم مل يكن
اةتَـَدَّوةةم
قادحا يف عدالته وقد ايتصهم ع ولك؛ لقوله ةبحانه يف حي من أيطأ مدهم وأننب{ :تَّمنَا ل
ننبه م
ض ما َكسبوال ولََق لد ع َفا اَّلل علدـهم ت َّن اَّلل َغ ةفوا حلتيم}( .)1ولقوله تعام{ :أةولَيتك الَّ ت
ت
ين نـَتَـ َقبَّ ة َعلدـ ةه لم
و
رَ ٌ َ ٌ
الشلَّيطَا ةن بَـ لع ت َ َ ة َ َ رة َ ة ل
ل َ َ
ت
جاوةى َعن َةيتريَاهتتت لم}( .)2وملا حكم ع ر اضان ع عده علدفاق عله أحد صحا ة الدا ،
أل
َح َس َن َما َع لةوا َونـَتَ َ
قضا من نواقض اإلة م( ،)3أو موجبما للحد عله أق اعحوال،
سبب ما فعله من فع قد يكون يف حي غ ه م
فقال :اي اةول ع دعين أضر عدي هوا املدافي  -يعين حاتب ا ن أيب لتعة  ،-ف دعه الدا  ،من فع
نلك ،و رني له املان الوي قام يف حي حاتب اضان ع تعام عده ،فقال صله ع عليه وةلم " :نه قد شهد
داا ،وما يدايك لع ع أن يكون قد اتل عله أه دا فقال :اع لوا ما شيتم فقد غفرت لكم"( .)4فدل نلك
م
عله ا صوصية عه دا والسا قني اعولني.
وت يدي يف هوا اتيتصاص أه الدفاق الوين ظهر نفاقهم؛ عهنم ليسوا عله شرف الصحبة مبعداها
الشرعان( ،)5و ن كانوا في ا يىهر للداس قد صحبوه عملعىن الل وي العام ،فاهلل تعام قد حوا نبيه مدهم ،وكشف
ةرتهم ،وأندل فيهم من اآلايت ما يبني ما هم عليه من نفاق وكفر وصد عن ةبي ع كب  ،وت معىن إليراد
الشيعة وتش يبهم عله أه السدة يف أن تعريفهم للصحا ة يدي فيه أه الدفاق ،فهوا معلوم البط ن عإلعاع
وت قا ه من السدة وت من الشيعة؛ ويرو املدافي من مفهوم ومعىن الصحبة من املعلوم ضرواة ،واملقطوع ه
داينة.
املسألة الثانية :موقف أهل السنة مما شجر بني الصحابة
م مكانة الصحا ة وفضلهم ،رت أهنم شر يقعون يف ا طأ كسا ر البشر ،ويعقب نلك التو ة والددم ،ومما
خيطيون فيه تقدير املصلحة يف أموا اجتهادية ديدية ودنيوية ت أوجها للا واملصلحة ،وأوجها أير للشر
واملفسدة ،ك ا حص مدهم يف أمر قتلة عث ان اضان ع تعام عده ،ف دهم من اأ التعجي يف قت القتلة و نفان
مرضا م مرضان ...قالت عا شة :وكان اةول ع  ةأل ىيدب دت جحش ،ىو الدا  عن أمري «ما عل ت أو
قال قالت :فأيربتين قول أه اإلفك فاىددت م
ما اأيت » فقالت :اي اةول ع أمحان مسعان و صري ،وع ما عل ت ت ي ا .قالت عا شة :وهان ال كانت تساميين من أىوا الدا  ،فعص ها ع علواع ،وتفقت
أيتها محدة دت جحش اا وا ،فهلكت في ن هلك .وقد جاْ يان تو تهم صراحة يف حديث عا شة اضان ع عدها ،قالت« :ملا ندل عواي ،قام الدا  عله املدرب،
فوكر ناك ،وت  -تعين  -القرآن ،فل ا ندل من املدرب ،أمر علرجلني واملرأة فضر وا حدهم» أيرجه أ و داود يف ةدده ( )162 /4حديث اقم  ،4474قال اعلباين حديث
حسن.
 )1ةواة آل ع ران اآلية .155
 )2ةواة اعحقاف من اآلية.16 :
 )3يدىر :اإلميان اعوةط لشيخ اإلة م أمحد ن عبد الليم ن تي ية ،قيي :حم ود أ و ةن ،صـ ،70داا تيبة للدشر – الرايض ،الطبعة :اعوم 1422هـ.
 )4صحيف الباااي ( ،)60 /4حديث اقم .3007
 )5كتاعت أعداْ اإلة م ومداقشتها لع اد السيد حم د مساعي الشر يىن( ،ص .)756 :الطبعة :اعوم  1422 /هـ  2002 -م.
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القصاص ومتكني أولياْ الدم ،ومدهم من اأ أتي نلك حىت يستقر أمر ا فة واإلمامة،

يعطه أمر الدم

والقصاص لإلمام امل ركن املطاع املس وع له ،و ني هوا وناك ايتلف الصحا ة يف الرأي وتقدير واجب الوقت
ومآتت ك اجتهاد وانعكاةاته عله اةتقراا الوض يف املديدة وما حووا ،وقد أع أه السدة واجل اعة( )1عله
وجو السكوت عن ا وض يف الفنت ال جرت ني الصحا ة  عد قت عث ان  ،واتةرتجاع عن تلك
املصا ب ال أصيبت ا هوه اعمة ،واتةت فاا للقتله من الطرفني ،والرتحم عليهم ،وحفظ فضا الصحا ة،
واتعرتاف وم سوا قهم ،ونشر مداقبهم ،ع م قوله تعام َّ :ت
ين َج ةاؤوا تمن ـَ لع تد ته لم يـَ ةقولةو َن َاـَّدَا ا لغ تف لر لَدَا
َ
{والو َ
()2
ت تت
ت ت َّ ت
تت ت
وف َّاتح ٌيم} .
َّك َاةؤ ٌ
ين َآمدةوا َاـَّدَا تن َ
ين َةبَـ ةقو َ عإلميَان َوت َلجت َع ل تيف قةـلةوتدَا غ ًّ لرلَّو َ
َوتإل لي َواندَا الو َ
فيجب اتعتقاد أن ك م مدهم جمتهد؛ ن أصا فله أجران أجر عله اجتهاده وأجر عله صا ته ،و ن أيطأ
فله أجر اتجتهاد ،وا طأ م فوا ( ،)3حىت في ا شجر يدهم فقد اتفي أه الي ومن يعتد ه يف اإلعاع عله
قبول شهادهتم واواايهتم وك ال عدالتهم اضوان ع عليهم أععني ،و قال اإلمام أمحد عددما ةي عن الفنت أايم
ت َولَ ةكم َّما َك َسلبـتة لم ۚ َوَت
الصحا ة فأجا اتليما قول ع تبااك وتعام { :تتل َ
ت ۚ َوَا َما َك َسبَ ل
ك أ َّةمةٌ قَ لد َيلَ ل
تة لسأَلةو َن َع َّ ا َكانةوا يـَ لع َ لةو َن } ( .)4وقد ةاا أه السدة عله قول ع ر ن عبد العديد امحه ع :تلك دماْ تهر ع
مدها ةيوفدا ،ف خنضب ا ألسدتدا(.)5
وقال ابن تيمية" :وحنن نُمن عإلمساك ع ا شجر يدهم"( ،)6فأه السدة واجل اعة يُبرون السكوت عن
الك م ع ا جر ني الصحا ة  وهوا هو الصوا  .وببت عن جماهد عن ا ن عباس  -اضان ع عده ا -
قال" :ت تسبوا أصحا حم د  -صله ع عليه وآله وةلم  -فإن ع أمر عتةت فاا وم وهو يعلم أهنم
ةيقتتلون"(.)7

 )1ونق اإلعاع غ واحد مدهم الشيخ الع مة حافظ حك ان .معاا القبول شرح ةلم الوصول (.)1208 /3
 )2ةواة الشر ،آية (.)10
 )3معاا القبول شرح ةلم الوصول م علم اعصول ،لافظ ن أمحد ن علان الك ان (املتو 1377 :هـ) ،)1208/3( ،قيي :ع ر ن حم ود أ و ع ر ،داا ا ن
القيم – الدمام ،الطبعة :اعوم 1410 ،هـ 1990 -م.
 )4ةواة البقرة ،آية (.)134
 )5فتف امل يث شرح ألفية الديث (.)101 /4
 ) 6جم وع الفتاو عيب العباس تقان الدين أمحد ن عبد الليم ن تي ية الراين (املتو 728 :هـ) ،) 406/3( ،قيي :عبد الرمحن ن حم د ن قاةم ،جم امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف ،املديدة الدبوية ،امل لكة العر ية السعودية1416 ،هـ1995/م.
 )7فضا الصحا ة عيب عبد ع أمحد ن حم د ن حدب ن ه ل ن أةد الشيباين (املتو 241 :هـ) ،)1152 /2( ،)69 /1( ،قيي :د .وصان ع حم د عباس،
مُةسة الرةالة – وت ،الطبعة :اعوم1983 – 1403 ،م .وصحف ةداده شيخ اإلة م ا ن تي ية يف مدها السدة ( .)22 /2ويف الصاام املسلول عله شامت
الرةول ،عيب العباس تقان الدين أمحد ن عبد الليم ن عبد الس م ن عبد ع ن أيب القاةم ن حم د ا ن تي ية الراين الدبلان الدمشقان (املتو 728 :هـ)،
( ،) 574/1قيي :حم د حمان الدين عبد ال يد ،الرس الوتين السعودي ،امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :دون.
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و ن السكوت ع ا شجر يدهم ت يعين التوقف يف يان املصيب من املاطانْ يف اتجتهاد؛

ت د من

اَّلل تعام:-
ووي-امحه َّ
القول العدل ،املدصف ،الوي ه يدصر الي ويعتوا لل تأول من اجملتهدين ،قال :اإلمام الدر ر
"وأما علان اضان ع عده فا فته صحيحة عإلعاع ،وكان هو ا ليفة يف وقته ت ي فة ل ه ،وأما معاوية اضان
ع عده فهو من العدول الفض ْ ،والصحا ة الدجباْ اضان ع عده .وأما الرو ال جرت فكانت لك تا فة
شبهة ،اعتقدت تصويب أنفسها سببها ،وكلهم عدول  ،ومتأولون يف حرو م وغ ها ،ومل خير شئ من نلك
أحدا مدهم عن العدالة؛ عهنم جمتهدون ايتلفوا يف مسا من حم اتجتهاد ،ك ا خيتلف اجملتهدون عدهم يف
م
مسا من الدماْ وغ ها ،وت يلدم من نلك نقص أحد مدهم .واعلم أن ةبب تلك الرو أن القضااي كانت
الي يف هوا
مشتبهة ،فلش ردة اشتباهها ايتلف اجتهادهم وصااوا ب بة أقسام :قسم ظهر وم عتجتهاد أن ر
الطرف ،وأن خمالفه عغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغان عليه في ا اعتقدوه ففعلوا نلك ،ومل يكن حي ملن هوه
التأير عن مساعدة اإلمام العدل يف قتال الب اة".
صفته ر
وقسم عكس هُتْ ظهر وم عتجتهاد أن الي يف الطررف اآلير ،فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغان
عليه .وقسم اثلث اشتبهت عليهم القضية و ر وا فيها ومل يىهر وم ترجيف أحد الطرفني فاعتدلوا الفريقني ،وكان
هوا اتعتدال هو الواجب يف حقهم ،عنه ت حي اإلقدام عله قتال مسلم حىت يىهر أنه مستحي لولك ،ولو ظهر
التأير عن نصرته يف قتال الب اة عليه .فكلهم معوواون-
وُتْ اجحان أحد الطرفني وأن الي معه ملا جاى وم ر
 -وووا اترفي أه الي ومن يعت رد ه يف اإلعاع عله قبول شهاداهتم واواايهتم وك ال عدالتهم  أععني(.)1
ف عن مطاعدهم ،ومح ما يوجب ىاهره الطرعن فيهم
الصحا ة والك ر
السعد التّفتازاينّ" :جيب تعىيم ر
وقال ّ
أحدا والديبيرة ،فقد انعقد
داا و م
الرضوان ،ومن شهد م
عله حمام وأتوي ت ،ةير ا املهاجرين واعنصاا وأه يعة ر
الصحاح"(.)2
الصراح ،واعيباا ر
علو شأهنم اإلعاع ،وشهد ولك اآلايت ر
عله ر
وقد يتم اإلمام الوها دااةة مطولة عن هوا املوضوع قوله" :فأما الصحا ة  فبساتهم مطوي ،و ن
جر ما جر  ،ن عله عدالتهم وقبول ما نقلوه الع  ،و ه ندين ع تعام .فالقوم وم ةوا ي وأع ال مكفرة ملا
وق مدهم ،وجهاد حمراْ ،وعبادة ممحصة"(.)3

 ) 1شرح الدووي عله مسلم املس ه عملدها شرح صحيف مسلم ن الجا  ،عيب ىكراي حميان الدين حيىي ن شرف الدووي (املتو 676 :هـ) ،)149 /15( ،داا حياْ
الرتاث العريب  -وت ،الطبعة :الثانية.1392 ،
 )2شرح املقاصد يف علم الك م لسعد الدين مسعود ن ع ر ن عبد ع التفتاىاين ،املتو 791هـ ،)304 ،303 /2( ،قيي ،داا املعااف الدع انية ،عكستان،
1401هـ 1981 -م.
 )3ة أع م الدب ْ عيب عبد ع مشس الدين حم د ن أمحد ن عث ان ن قَ لامياى الوها (املتو 748 :هـ) ،)93 /10( ،داا الديث -القاهرة ،الطبعة1427 :هـ-
2006م.
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املطلب الثاين :عدالة الصحابة  عند الزيدية وموقفهم مما شجر بينهم .وفيه مسألتان
املسألة األوىل :عدالة الصحابة عند الزيدية
أوًل :مذهب الزيدية يف عدالة الصحابة من حيث اإلمجال:
ا
نهبت الديدية من حيث اجل لة م تقرير عدالة الصحا ة و ببات فضلهم ،واةتثىن الديدية من اشتهر
مباالفته الدين ،واملعاندة لسدة ةيد املرةلني( ،)1ك ن قات عليما ومل يىهر تو ة مما فع  .قال صاام الدين راهيم
الوىير" :وهم عدول رت من ظهر فسقه ،ك ن قات الوصان عليه الس م ومل يتب"(.)2
وقراوا يف هوا البا أن من قات عليما اضان ع تعام عده ،من الصحا ة  ،فقد وق يف الكفر أو الفسي،
وت يرتف عده هوا الوصف رت تو ة يىهرها .وممن قاتله تلحة ن عبيد ع ،والد ن العوام ،وعا شة دت
الصديي أم املُمدني اضان ع تعام عدها( ،)3ومعاوية ن أيب ةفيان ،وع رو ن العاص ،وأيب موةه اعشعري،
وببتت عددهم تو ة تلحة والد وعا شة ،ومل تثبت تو ة غ هم ،اضوان ع تعام عدهم أععني ،فكفَّروهم عج
نلك ك ا ةيأيت يانه من أقواوم.
ويىهر أبر مفهوم الصحبة عددهم يف التكف والتفسيي ،ن جردوا عض الصحا ة من وصف الصحبة ،عنه
يالف عليما واقتت معه ،وت يرد هوا الكم وت يدعكس عددهم عله من قاتلهم علان اضان ع تعام عده؛ عنه
عددهم معصوم ت خيطانْ  -عله قول تا فة من الديدية صراحة أو ض دما  -ولع مما اضطرهم للقول علعص ة
كالروافضة هو ية الوصول م أن من يالف املعصوم فقد وق يف مكفر أو مفسي قطعان(.)4
فتأةس عددهم الكم علصحبة وعدمها؛ علكفر واإلميان عله شاص علان اضان ع تعام عده،
وخمالفته يف اأيه واجتهاده يف قتلة عث ان اضان ع تعام عده ،واعتربوا خمالفته يف اأيه واجتهاده مما ت حيت له
ا ف ،وكأن قول علان اضان ع تعام عده نص شرعان صريف قطعان ،وتكون الديدية وا قد يالفت أصووا
الدىرية القاضية أبنه ت يصف التكف وت التفسيي ت دص قطعان وت يثبت علقياس؛ عن مقادير الثوا والعقا
وا طأ والصوا ت تريي لدا م العلم ا ةو الدص( ،)5وم نلك فقد غالوا يف طية خمالفيهم م داجة
 ) 1يدىر :اشاد ال ا م الفتف الرعين من فتاو اإلمام الشوكاين حمل د ن علان ن حم د ن عبد ع الشوكاين الي ين (املتو 1250 :هـ) ،)841 ،840 /2( ،قيي
وترتيب :أيب مصعب «حم د صبحان» ن حسن ح ق ،الداشر :مكتبة اجلي اجلديد ،صدعاْ – الي ن.
 )2الفلك الدواا يف علوم الديث والفقه واآلاثا صـ .206
 )3حبسب اواية الشيعة ،أما عدد أه السدة فقد يرجت اضان ع تعام عدها للصلف ني املتااص ني.
الص ا ر عددهم
 )4ونق اإلمام حم د ن مساعي الوىير عدهم" :وقالت ر
علان وفات ة والسدني  --أعىم من عص ة اعنبياْ -عليهم الس م -ع رن ر
الديديرة :رن عص ة ر
الشرا !!" الروض الباةم يف الو
جتوى عله اعنبياْ ،وت جتوى عله املوكواين من أه البيت  ،--ع رهنا لو وقعت مدهم مل يعلم ا ،م أ رن أقواوم وأفعاوم حجج يف ر
عن ةدة أيب القاةم .)245 /1( –  -
 )5ت يكفر وت يفسي علقياس وت أبيباا اآلحاد عدد الديدية عهنا ظدية ،واشرتتوا يف التكف والتفسيي دلي م قطعيما .يدىر :اجمل وع املدصواي لعبد ع ن محدة (/2
 ،)390التحقيي يف تقرير أدلة اإلكفاا والتفسيي (.)599 /2
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موجب شرعان صحيف ،حىت وفي قواعدهم رت أن يقولوا علعص ة ك ا قالته الرافضة ( .)1و قش
التكف
أ تهم عةتفاضة عدالة من تقدم عليما عإلمامة ،أو صحف نلك التقدم ،ف دهم من اعتربه مداىعة ت ت
اتجتهاد ،ومدهم من اعتربه مداىعة يف أمر حيت اتجتهاد ،وةيأيت يان تفصيله يف مبحث مستق عدد الديث
عن موقفهم مما شجر ني الصحا ة اضوان ع تعام عدهم.
اثنياا :مذهب الزيدية يف عدالة الصحابة من حيث التفصيل
تبني لدا من حيث اإلعال أن الديدية تثبت العدالة للصحا ة ،وهوا ت يكفان لبيان موقفهم الصحيف من
عدالة الصحا ة؛ فيتعني ال وص يف بدااي هوه املسألة من حيث التفصي ل الباحث حقيقة قووم يف عدالة
تبعا لتباين أقوال أ تهم،
الصحا ة،
يصوصا وقد تبايدت أااْ الدااةني يف تصديف موقف الديدية من الصحا ة؛ م
م
وكثرة الدقول والرواايت عدهم؛ ولفتف الديدية ع اتجتهاد ملن ادعاه( ،)2فىهر يف حكاية موهب الديدية يف
الصحا ة اجتاهان:
اًلجتاه األول :نهب م اجلدم أبن الديدية ليس مدهم ةا للصحا ة وت قادح فيهم ،وت يعدو موقفهم من
الصحا ة عن الرتضية أو التوقف ،وقد ايتااه من أه السدة اإلمام حيىي ن أيب ا ن ةامل الع راين الي ين
الشافعان (املتو 558 :هـ) ،واإلمام حم د ن اعم الصدعاين املتو (1182هـ) ،واإلمام حم د ن علان الشوكاين
املتو ةدة(1250هـ) .وهو ما قراه وانتصر له كث من أ ة الديدية وحمققيهم ،قال اإلمام حيىي بن محزة" :فاعلم
أوت ونقلداه" ،مث هم
أحدا من اع ة وأكا ر العرتة عليهم الس م ،مل يدق عده كفاا أو تفسيي ك ا شرحداه م
أن م
بعد ذلك فريقان:

الفريق األول :مصرحون علرتحم عليهم والرتضية واملواتة وصدق احملبة واملودة ،ك ا حكيداه عن أم
املُمدني وولديه السن والسني ،وىيد ن علان وأييه الباقر وولده الصادق ،وعن فض ْ العرتة كالداصر واملُيد
عهلل ،فهُتْ كلهم مصرحون مبا نكر ه من الرتحم والرتضية ،وعروض ما عرض من ا طأ من خمالفة الدصوص ليس
فيه رت جمرد ا طأ من غ تعرض لكفر وت فسي(.)3

 )1وهان مقالة غ ة الديدية ك ا ةبي يانه.
 )2ويف فتف ع اتجتهاد مدفعة ومضرة ،أما املدفعة فتت ث ع رو عن اجل ود ملن كان أه م لولك ،واملضرة تت ث يف عدم انضباط ا ااجني املدعني ل جتهاد يف
املوهب مما ةبب فوضه فكرية ومدهجية ،يتعوا معها متييد املوهب من غ ه من اعقوال ال يقووا من يدتسب م املوهب ،وقد رى للباحث شكال كب يت ث يف انعدام
ت
تفص يف قضااي ا ف العقدي ،املتعلي مبسا الك م ،فلم أقف عله رير لل وهب الك مان والعقدي لد
مدهجية ك مية للديدية ا تعرف مراجعهم ،وكتبهم ال
الديدية يكون حم قبول وتسليم مدهم أنفسهم ،ليه حيتكم املاالف و عليه يعت د املوافي.
 )3التحقيي يف تقرير أدلة اإلكفاا والتفسيي ( .)597 /2
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ومن متأيري الديدية من ىاد يف تعيني القا لني وا القول كالع مة حيىي ن السني ن القاةم ن حم د

()1

فقال " :واعلم أن القا لني علرتضية عله الصحا ة من أه البيت هم :أم املُمدني ،والسن والسني ،وىين
العا دين علان ن السني ،والباقر ،والصادق ،وعبد ع ن السن ،وحم د ن عبد ع الدفس الدكية ،و دايس ن
عبد ع ،وىيد ن علان ،وكافة القدماْ من أه البيت .ومن املتأيرين :ةادة اجلي والديلم :املُيد عهلل ،وصدوه أيب
تالب ،والداصر السن ن علان اعتروش ،واإلمام املوفي عهلل ،وولده السيد املرشد عهلل ،واإلمام حيىي ن محدة.
ومن املتأيرين علي ن :اإلمام املهدي أمحد ن حيىي املرتضه ،والسيد حم د ن راهيم الوىير ،وصدوه اوادي،
واإلمام أمحد ن السني ،واإلمام عد الدين ن السن ،وولده السن ن عد الدين ،واإلمام شرف الدين،
وغ هم"(.)2
وحكاه اإلمام الزيدي حيىي بن احلسني بن القاسم موهب أكثر الديدية يف مواض عدة مدها قوله:
"واجل هوا من الديدية يوهبون م القول مبقالة ىيد ن علان من الرتضية والوتْ وم" (.)3
الفريق الثاين :متوقفون عن الرتضية والرتحم وعن اإلكفاا والتفسيي ،حيك ون ع طأ ويتوقفون يف حك ه
وت يقدمون عله ةب وت أنية .وعله هوا دل ك م القاةم واوادي وأوتد ا ،و ليه أشاا اإلمام املدصوا عهلل
عبد ع ن محدة(.)4
وعل املتوقفون توقفهم أبن تقدم الشياني عله علان يف اإلمامة واضا الصحا ة ولك يعد كب ة توجب
الفسي ،وخمالفة هتلك صاحبها ،لوت ةا قتهم يف اإلة م وببوت فضلهم فيه تةتحقوا الوم ،فل ا تكافأت
عددهم الكب ة م السبي يف اإلة م توقفوا عن الوتْ الوي يوجبه فضلهم وةا قتهم ،وعن الرباْة ال توجبها
خمالفتهم ،ف يرضون وت يسبون ،وممن مح ااية هوا القول اإلمام عبد ع ن محدة يف أحد قوليه (.)5

 ) 1هو :حيىي ن السني ن أم املُمدني املدصوا عهلل القاةم ن حم د ن علان ن حم د ن علان ن الرشيد ن أمحد السين ،اودوي ،الصدعاين ،الي ين ،من أكا ر عل اْ
آل القاةم ،كان له مي م السدة والديث؛ وحصلت له سب ب نلك ق ق يده و ني أه عصره ،فلم يرتعوا له ترعة مدصفة ،له كتا ( :اإليضاح ملا يفا من اتتفاق
عله تعىيم صحا ة املصطفه) ،ولد عام1035هـ ،وتويف ،وتويف عام  1100هـ .تبقات الديدية الكرب ( لوغ املراد م معرفة اإلةداد) ،إل راهيم ن القاةم ،قيي :عبد
الس م عباس الوجيه ،مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،ع ان ،الطبعة اعوم1421 ،هـ ـ 2001م ،99/3 ،والبدا الطال للشوكاين.329/2 ،
 ) 2اإليضاح ملا يفان من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه للع مة الديدي حيىي ن السني ن القاةم ن حم د  -خمطوط .نق م عن الصحا ة عدد الديدية ( /1
ص .)56
 )3املستطا (تبقات الديدية الص ر ) – خمطوط ،ترعة أيب اجلااود .نق م عن الصحا ة عدد الديدية  / 1 ( -ص .)51
 )4يدىر :التحقيي يف تقرير أدلة اإلكفاا والتفسيي ( .)597 /2
 )5يف كتا ه الشايف ،وله قول علرتضية يف كتا ة :اجلواعت التهامية .يدىر :اإليضاح ملا يفان من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه – خمطوط .نق م عن الصحا ة عدد
الديدية (  /1ص .)58
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وقال اإلمام عبد هللا بن محزة" :الىاهر املعلوم من ناية اع ة الطاهرين ،واع ة العل اْ م يومدا هوا،
وكلوا أمرهم م ا

أحدا حيكان عدهم حكاية صحيحة لسب وت راْة،
عدم السب والرباْة ،ت جند م
العاملني"(.)1
وقد اد عله موهب التوقف من أ ة الديدية أنفسهم :اإلمام حيان ن محدة واجف ا رو من التوقف م
حات من السب ،لكده ت معىن للتوقف؛ عنه نا كان ة مهم قب
الرتضية ،فقال" :التوقف و ن كان أةلم م
مقطوعا ه ،وكولك الرتضية والتدكية من جهة ع تعام واةوله ،ومل حيص دلي قات يدق عن نلك ،ف
ا ف
م
وجه للتوقف وترك املعلوم لل ىدون .وقال :ولو حسن التوقف جملرد ا طأ ،لسن التوقف يف عي املُمدني
كفرا أو فس مقا ،وهوا
الصالني؛ عنه ما من أحد رت وي س يف اليوم والليلة كث ما من املعاصان ،ت يقط كوهنا م
القول الفص  .م أن قال :وعله ك حال فالواجب حسن الىن عملُمدني وتعىي هم ومواتهتم و ن عل دا
كفرا أو فس مقا ت ةي ا أصحا اةول ع 
يطأهم يف عض املسا القطعية ،مامل يقط كون نلك ا طأ م
أه السا قة والفض واجلهاد يف ةبي ع ،ف أق مما يعاملهم( )2مبث ما يعام ه عضدا عضا من حسن الىن
والقول اجل ي  ،ولقد أحسن القا حيث قال:
ين أحب أع حفص وشيعته ....ك ا أحب عتيقا صاحب الداا
وقد اضيت عليا قدوة عل ا ....وما اضيت قت الشيخ يف الداا
ك الصحا ة عددي قدوة علم ....فه علان وا القول من عاا
ن كدت تعلم أين ت أحبهم ....ت لوجهك فاعتقين من الداا انتهه"(.)3
وقال يف التحقيي ك مما قريبما من هوا وحكم عله من ةب الصحا ة ،وتسلط عليهم ععنية ،سقوط
وجوع ،والتعدير له ،وأنه ت يصلف لإلمامة والقضاْ و مامة الص ة ،معل م نلك أبن ما
عدالته ،واد شهادته ،م
نكر من اعموا يشرتط فيه العدالة ،ومن هوا حاله م الصحا ة فقد اةتوجب جرحه وةقوط عدالته واد شهادته،
لقوله  " :من آن مُمدما فقد آناين ،ومن آناين فقد آن ع ،ومن آن ع لعده ع"( ،)4وقوله تعام ﴿ :إِ َّن
 ) 1العقد الث ني يف أحكام اع ة اوادين لل دصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان املتو ةدة 614هـ ،صـ ،54مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،ع ان اعادن،
الطبعة اعوم 1421هـ2001-م.
 )2هكوا هان يف املطبوع ولع الصوا (من أن نعاملهم).
 ) 3حكه نلك عده الع مة القرشان يف (املدها ) ،والسيد حيىي ن السني يف (اإليضاح ملا يفان من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه) – خمطوط ،نق م عن الصحا ة
عدد الديدية (  /1ص.)57
 )4أيرجه البيهقان من حديث أنس ولفىه :يد ا اةول ع  خيطب ن جاْ اج يتاطه اقا الداس ،ويُنيهم ،فل ا قضه اةول ع  الص ة قال" :اي ف ن ما
ميدعك أن جت معدا" ،قال :اي اةول ع ،لقد حرصت أن أض نفسان عملكان الوي اأيتين ،قال" :قد اأيتك تتاطه اقا الداس وتُنيهم ،من آن املسل ني فقد آناين،
ومن آناين فقد آن ع عد وج " ،شعب اإلميان عيب كر أمحد ن السني ن علان ن موةه البيهقان ا راةاين( ،املتو 458 :هـ) )416 /4( ،حديث اقم ،2741
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()1
ِ
ِ ِ َّ
ِ ُّ

ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ ل ََعنَ ُه ُم َّ
ين يُ ْؤذُو َن َّ
َعد َهلُ ْم َع َذ اااب ُّمهيناا﴾  .فإنا كان هوا حال من
اَّللُ يف الدنْ يَا َو ْاآلخ َرة َوأ َ
الَّذ َ
يُني مُمدما من أفداْ اعمة ،فكيف حال من يُني من ع م اإلميان الكام الصحبة للرةول  ،والتقدم يف
العلم ،والعداية يف الدين عجلد واتجتهاد واإلنعان عمر ع واتنقياد(.)2
ةب الصحا ة وفسي وكفر ع ومهم ،والشياني عله وجه
اًلجتاه الثاين :وهو القا أبن من الديدية من ر
ا صوص ،ك ا قالته اإلمامية ،و ن مل يوافي اإلمامية يف عقان أصووا ،فقد وافقها يف افض ي فة الشياني،
والقدح والطعن صحا ة اةول ع  ،ونفان عدالتهم ،وهُتْ هم الديدية اجلااودية؛ ن اتفقت كتب الفرق عله
تقسيم الديدية م ب ث فرق حبسب موقفها من علان ن أيب تالب ومن الصحا ة الكرام اضوان ع تعام عليهم
أععني ،ومن علتهم اجلااودية اعكثر غلوام واعقر لإلمامية يف مسألة نفان عدالة الصحا ة ،والطعن فيهم
واتةتطالة يف ةبهم (.)3
ويف اواية السيد محيدان( )4ما يقضان أبن اجلااوديرة يفرتقون م فريقني :مدهم متوقفة ومدهم من يطعن
ويسب وقال" :وأكثر ما نق وصف عن السلف هو ما قلدا من التوقف عله تلفيي واجتهاد ،و ن كان الطعن
ظاهرا" (.)5
والسب من عض اجلااوديرة م
وأكثر من كتب عن اجلااوديرة ير  :أبهنا تص من ني فرق الديدية علسب والطعن ،والتفسيي والتكف
للصحا ة الكرام  -اضوان ع عليهم .)6(-
قال حيىي بن محزة" :وهم خمتصون من ني ةا ر فرق الديدية علتاطية للصحا ة وتفسيقهم وقد نةق عن
عضهم كفاا الصحا ة ...واعلم أنه ليس أحد من فرق الديدية أتول لسا م  ،وت أكثر تصرحيما علسوْ يف حي
الصحا ة من هوه الفرقة"(.)1
حققه وااج نصوصه وير أحاديثه :الدكتوا عبد العلان عبد ال يد حامد ،أشرف عله قي قه و ريج أحاديثه :خمتاا أمحد الددوي ،صاحب الداا السلفية بومباي –
اودد ،مكتبة الرشد للدشر والتوىي علرايض علتعاون م الداا السلفية بومباي عودد ،الطبعة :اعوم 1423 ،هـ 2003 -م.
ت
ت
ت ت
تت
احتَ َ لةوا ةلتَا م َوتلمثما ُّمبتيدما)
ين يـة لُنةو َن ال ة لُمد َ
ني َوال ة لُمدَات ت َ لت َما ا لكتَ َسبةوا فَـ َقد ل
 )1ةواة اعحدا اآلية .57 :اآلية ليست حم الشاهد و منا ال عدها ،يف قوله تعامَ ( :والَّو َ
ةواة اعحدا اآلية.58 :
 )2يدىر :التحقيي يف تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)602 ،601 /2
 )3يدىر :الفرق ني الفرق و يان الفرقة الداجية ،عيب مدصوا عبد القاهر ن تاهر ن حم د ن عبد ع الب دادي الت ي ان اعةفراييين( ،املتو 429 :هـ) ،صـ  22وما
عدها ،داا اآلفاق اجلديدة – وت ،الطبعة :الثانية 1977 ،م .الفص يف املل واعهواْ والدح عيب حم د علان ن أمحد ن ةعيد ن حدم اعندلسان القرتا الىاهري
(املتو 456 :هـ) ،)76 /4( ،مكتبة ا اجنان – القاهرة .التبص يف الدين ومتييد الفرقة الداجية عن الفرق اوالكني ،عيب املىفر تاهر ن حم د اعةفراييين (املتو :
471هـ)( ،ص 28 :وما عدها) ،قيي :ك ال يوةف الوت ،عامل الكتب – لبدان ،الطبعة :اعوم1403 ،هـ 1983 -م.
 ) 4هو الع مة محيدان ن حيىي ن محدان ن القاةم ،عامل ىيدي من أع م املية السا عة ،من مُلفاته( :التصريف عملوهب الصحيف) ،و(تعريف التطريف)( ،تدبيه أويل
اعلبا عله تدديه وابة الكتا ) ،وكتب أير  ،ومل يعرف اتايخ وفاته ،لكده تويف يف ال قرن الثامن ،يف ةودة (شىب) يف حاشد .يدىر ترعته يف هجر العلم ومعاقله
(.)1343/3
 )5يدىر :اإليضاح ملا يفان من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه صـ (.)213
 )6يدىر :فرقة اجلااودية الديدية عرض ونقد ،اةالة ماجست للباحث يوةف ن عبد ع حسني الاىمان صـ  ،237 ،236قسم العقيدة جبامعة أم القر 1431 ،هـ.
- 171 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م

ويُكد هوا ويُيده ما نكره ا ن حا س الصعدي يف قوله" :واعلم أن الديدية فريقان :جااودية وصالية،
فاجلااوديرة تتفي اواية أصحا دا عدهم تقدمي علان  يف اإلمامة عله املشا خ ،وأهنم يفسقون املشا خ
وحنوهم"(.)2
ونقلت كتب الفرق واملواهب  -لد السدة  -عن اجلااودية تكف ها للصحا ة لتقدمهم عله علان يف
اإلمامة(.)3
املناقشة واًلختيار:
ن اإلببات م الدلي مقدم عله الدفان

دلي  ،وقد ببت عملدقول الصحيف من كتب اجلااودية ،ةبهم و

تفسيقهم وتكف هم لكباا الصحا ة املقطوع عدالتهم ،من العشرة املبشرين اجمل عله أهنم من أه اجلدة أبعياهنم،
وما والشياني وعث ان ني الدواين وعا شة أم
احدا و م
و م
احدا ،ومل يـَعة لد أ َ
َمام من نفه ةب الديدية للصحا ة ع م
املُمدني ،وتلحة والد من العشرة املبشرين ،عله وجه خمصوص ،مل يعد أمام مدكري نلك الطعن رت القول أبن
اجلااودية ليست من فرق الديدية - ،ومل أقف عله قا وا القول -أو الرباْة من القول واإلنكاا عله القا ،
والكم سقوط عدالته ،واد شهادته ك ا قراه اإلمام الديدي حيىي ن محدة يف قول ع ن قدح يف الصحا ة:
"فالواجب عددي ةقاط عدالته ،وترح شهادته" (.)4
ومما ةبي يتبني أن فرق الديدية اتفقت أقواوم عله تفضي علان ن أيب تالب عله عي الصحا ة ،وأنه
أحي ع فة ممن ةبقه( ،)5وتبايدت أقواوم يف شأن الصحا ة الكرام ني غال اجنرف م الرفض ،واقرت من
اإلمامية ،و ني معتدل اجنو م اإلنصاف ،واقرت من السدة ،و ني مو و ني هوا وناك .ويعود أص هوا
التباين م أمرين أةاةيني ك ا متعلي علكم واإلمامة :اعول :متعلي عنعقاد اإلمامة ا تداْ ،واةتحقاقها.
والثاين :متعلي لواىم انعقادها من البيعة والس والطاعة ،وترك اتجتهاد املاالف تجتهاد اإلمام؛ عله
اعتباا أن قوله يرف ا ف يف مواتن اتجتهاد عله ما قراه أه السدة.
ويف اةتحقاق اإلمامة وانعقادها  -ا تداْ للث بة ا لفاْ الراشدين قَـلب اإلمام علان ا ن أيب تالب ،-افرتقت
الديدية يف الرأي ،داْ عله نىرية الدص اجللان و ا فان وال جدف ليها ع وم الشيعة واعت دوها أص م من أصول
 )1الرةالة الواىعة لل عتدين عن ةب صحا ة ةيد املرةلني لإلمام حيىي ن محدة السيين ،صـ ( ،)346ومعها اشاد نوي الفطن إل عاد غ ة الروافض من الي ن ،للشيخ
مقب ن هادي الوادعان ،مكتبة صدعاْ اعبرية ،صدعاْ الي ن ،الطبعة الثانية1426 ،هـ2005-م.
 ) 2اإليضاح شرح املصباح الشه شرح الث بني مسألة عمحد ن حيىي ن أمحد ن حا س الشه علصعدي ،صـ( ،)302داا الك ة الي انية صدعاْ ،الطبعة اعوم،
1420هـ 2000 -م.
 )3يدىر :املل والدح عيب الفتف حم د ن عبد الكرمي ن أىب كر أمحد الشهرةتاين (املتو 548 :هـ) ،)153/1( ،داا املعرفة  -وت1404 ،هـ ،قيي :حم د ةيد
كي ين .و الفرق ني الفرق ،الب دادي صـ(.)350 ،22
 )4يدىر ك مه طوله يف التحقيي يف تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)602 ،601 /2
 )5يدىر :الفص يف املل واعهواْ والدح (.)76/4
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الدين عد دهم ،قام عله أةاةه الوتْ والرباْ والكفر واإلميان ،فقد تبايدت أقوال الديدية يف مسألة اإلمامة والتقدم
هتم م حد التفسيي و التكف ؛ ليس لل االف من أه
اةعا وص
عله اإلمام علان ن أيب تالب تبايدما و م
السدة فحسب؛ لل االف مدهم ،وهوا لع ري من أشد العجب ،ياصة م ىع هم فتف ع اتجتهاد ملن
عضا يف هوه املسألة( ،)1وتىهر
ادعاه لدفسه وكان أه م له ،فكيف ضاق العطن هدا ،وةااعوا لتكف عضهم م
للدااس مسااات فكرية ومدهجية للديدية حبسب داجة ال لو والتوةط واتعتدال ،وحبسب قر م و عدهم من
اإلمامية وأه السدة ميكن تلايصها في ا يلان:
غلوا واألقرب إىل اإلمامية.
املسار األول :األكثر ا

وهو مساا من ىع وا أن الصحا ة كفروا()2؛ لىل هم اإلمام علان ،ولتقدميهم وتق ردمهم عليه يف ا فة ،و ليه
نهبت اجلااودية من الديدية ،قال الشهرةتاين" :اجلااودية من الديدية تعدت يف الصحا ة تعن اإلمامية ،ىع وا أن
الدا  نص عله علان اضان ع عده علوصف دون التس ية ،وهو اإلمام عده .والداس قصروا حيث مل يتعرفوا
الوصف ،ومل يطلبوا املوصوف ،و منا نصبوا أع كر عيتيااهم فكفروا ولك"(.)3
ومن الديدية من يدكر أبشد العبااات وجود هوا ال لو يف املوهب الديدي ،كاإلمام املُيد عهلل أمحد ن
()4
نصا من جهة اع ة صرحيما أنه
كفرا أو فس مقا يف حقهم :أاين م
السني اوااوين " :لو قي لواحد ممن يدعان دع ه م
()5
أحدا من العرتة يسب الصحا ة ،ومن قال نلك
يتربأ فيه من الشياني مل ميكده نلك"  .وقال" :ما أعلم أن م
فقد كو "(.)6
وهوا التع يم ت ية رسلَّم ه ،عن عدم العلم ت يعين عدم الوقوع أو الوجود ،وقد وجد السب عن اجلااودية
الديدية ،ف يصف الدفان رت نا كان الدايف ت يعترب اجلااودية ومن وافقهم يف السب واللعن من علة الديدية و ن
انتسبوا ليها ،عله اعق يف هوا البا الوي جدف فيه هُتْ ال ة م موهب الرافضة اإلمامية ،ويرجوا عن
اإلعاع احملكان عن أ ة الديدية أنفسهم ،قال عالمة الزيدية حيىي بن احلسني ":ن أ ة أه البيت كافة ني

متوقف ومرض ،ت ير أحد مدهم السب للصحا ة أص م  ،يعرف نلك من عرف ،و نا تقرا ما نكر وعرفت

ت
"هُتْ البرتية والسلي انية من الديدية كلهم يكفرون اجلااودية من الديدية إلقراا اجلااودية عله تكف أيب كر َوع ر ،واجلااودية يكفرون السلي انية
 )1قال الب دادي:
والبرتية لرتكه ا تكف أيب كر َوع ر ،وحكه شيادا أ و السن اعشعري يف مقاتته عن قوم من الديدية يقال وم اليعقو ية أتبَاع اج امسه يعقو أَهنم كانوا يتولون أع
كر وع ر ولكدهم ت يتربْون ممن تربأ مده ا" .الفرق ني الفرق صـ .24
 )2يدىر :الفرق ني الفرق صـ  ،22التبص يف الدين ومتييد الفرقة الداجية عن الفرق اوالكني (ص.)28 :
 )3يدىر :املل والدح للشهرةتاين ( .)153/1والفص يف املل واعهواْ والدح (.)77/4
 )4هو :أ و السني أمحد ن السني ن هااون ن السني اوااوين السين ،ير يف اجلي والديلم يف عام380هـ ،وفش  ،ير واةتتب له اعمر اتاة واتاة ،ولد
عام333هـ آبم (تربةتان) وتويف عام411هـ.أع م املُلفني الديدية ،لعبد الس م الوجيه ،ص.110
 )5املعرا شرح املدها – خمطوط ،نق م عن الصحا ة عدد الديدية (.)61/1
 )6يدىر :حواشان الفصول (الفص  )178عن تعليي الشرح ،نق م عن الصحا ة عدد الديدية (.)61/1
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أقوال أ ة العلم اوداة ع لم من نلك علضرواة ال ت تدتفان شك وت شبهة عاع أ ة الديدية عله رمي ةب
الصحا ة ،لتواتر نلك عدهم ،والعلم ه ،ف ا يالف ما علم ضرواة ت يع

ه" (.)1

وقال العالمة ُّممد بن احلسن الديلمي( )2يف كتا ه (قواعد عقا د آل حم د)" :اعلم أن موهب ةادات
الديدية من العرتة الدكية ،موهب عي الطهرة من الواية وأتباعهم وأشياعهم  -دون من تس ه عمسهم وليس
مدهم  :-التوقف يف أمر الشياني ،عضهم يرون مواتهت ا وخيطيون من تربأ مده ا ،ويىهرون حمبتها وفضله ا"
(.)3
نصوصا
ومجع اإلمام العالمة الشوكاين كتاع مساه ( اشاد ال ا م موهب اآلل يف صحب الدا ض ده
م

ع ة الديدية تقضان حبسن الىن عملتقدمني عله اإلمام علان من الصحا ة ،واملد من ةبهم ،ولكده علغ يف نلك
وىعم أهنم أععوا عله الرتضية عدهم ،واو نلك من ب بة عشر تريقا ،وهو وهم ،ف ا حكه من اإلعاع فإمنا هو
عله التأول وم (.)4
غلوا.
املسار الثاين :األقل ا
وهو املساا القا أبن الصحا ة  مل يىل وه تقدمهم عليه يف اإلمامة( ،)5ن ليس فيها نص قات  ،و منا
هان شوا في ا ني ا لي ،ويصف أن تدعقد عقد اجلني من يياا املسل ني ،و هنا تصف يف املفضول ،م وجود
اعفض  .وأببت أصحا هوا القول مامة أيب كر وع ر اضان ع عده ا عيتياا اعمة ،وأنه حي اجتهادي وا.
وقد اضيت نفس اإلمام علان اضان ع تعام عده تسليم حقه و ا ،و ا ماما حي وهد (.)6
وامبا قالوا :ن اعمة أيطأت يف البيعة و ا م وجود علان اضان ع عده يطأ ت يبلغ داجة الفسي ،ونلك
يطأ اجتهادي ت يبلغ حد الكفر وت الفسوق (.)7

 )1اإليضاح ملا يفان من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه – خمطوط نق م عن :الصحا ة عدد الديدية (.)63 /1
 )2هو :حم د ن السن الديل ان ،وكان عاملام حمققام واعا تقيا فاض م ير من الديلم م الي ن وصدف مبديدة صدعاْ يف ةدة  707هـ كتا قواعد عقا د أه البيت
عليهم الس م وهو من أصول كتا الديدية اشت عله فض اآلل ونكر موهب اإلمامية و طاله وتكف الباتدية وأن موهب أه البيت الرتضية عله الصحا ة أو
التوقف ،وأن املعتدلة تش لهم عقيدة الديدية وأن ك جمتهد مصيب وحنو نلك ومن مُلفات صاحب الرتعة كتا الصراط املستقيم وكتا املشكاة من املوان املردية يف
الدهد ومات يف ةدة  711هـ .ملحي البدا الطال  ،للشوكاين.56/3 ،
 )3قواعد عقا د آل حم د  -خمطوط .290
 )4الصحا ة عدد الديدية (.)63/1
 ) 5وهو قول السلي انية أو اجلريرية من الديدية أصحا ةلي ان ن جرير الديدي الفرق ني الفرق (ص.)23 :
 )6يدىر :الفص يف املل واعهواْ والدح ( ،)77 /4املل والدح للشهرةتاين (.)153/1
 )7يدىر :الفرق ني الفرق (ص.)23 :
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م تعدهم يف عث ان اضان ع عده لألحداث ال أحدبها  -يف ىع هم  ،-وك رفروه ولك ،وك رفروا عا شة
والد وتلحة  إبقدامهم عله خمالفة علان وقتاوم له  أععني ( .)1ومدهم من جدم صحة تو تهم و ققها
عدما حص مدهم موجب التفسيي والتكف من خمالفة لإلمام علان اضان ع عده (.)2
ولعل من أسباب خفة غلو هؤًلء اعتبااهم أن اإلمامة من مصاحل الدين ،وت حيتا ليها ملعرفة ع تعام
وتوحيده ،فإن نلك حاص علعق  ،لكدها حيتا ليها إلقامة الدود ،والقضاْ ني املتحاك ني ،ووتية اليتامه
واعايمه ،وحفظ البيضة ،و ع ْ الكل ة ،ونصب القتال م أعداْ الدين ،وحىت يكون لل سل ني عاعة ،وت
عهدا ،وأةدهم ا مأاي
يكون اعمر فوضه ني العامة ،ف يشرتط فيها أن يكون اإلمام أفض اعمة عل م ا ،وأقدمهم م
وحك ة؛ ن الاجة تدسد قيام املفضول م وجود الفاض واعفض (.)3

املسار الثالث :الوسط واألقرب إىل السنة.
وهو مساا الرضه خب فة الشياني ،وتصحيف مامة املفضول م وجود الفاض  ،وأن اإلمامة من املصاحل
الشرعية املدوتة عجتهاد اعمة ،كقول السلي انية يف هوا البا  ،ونهب ليه الصالية و البرتية أتباع السن ن
حان او داين( ،)4وكث الدو امللقب عع رت( ،)5رت أهنم مل جيرت وا عله تكف عث ان ن عفان ،ف دهم
صاحل ن ر
من واته ( ،)6ومدهم من توقف يف أمره فلم ميدح ومل يوم ،وقالوا :نا مسعدا اعيباا الواادة يف حقه ،وكونه من
العشرة املبشرين عجلدة ،قلدا جيب أن حنكم صحة ة مه و ميانه وكونه من أه اجلدة ،و نا اأيدا اعحداث ال
 )1يدىر :املل والدح للشهرةتاين (.)153/1
 )2يدىر ما قرا حيىي ن السني يف اإليضاح ملا يفا ص(.)292-291
 ) 3ومالت عاعة من أه السدة م نلك حىت جوىوا أن يكون اإلمام غ جمتهد ،وت يب مبواق اتجتهاد ،ولكن جيب أن يكون معه من يكون من أه اتجتهاد
ف اجعه يف اعحكام ،ويستف مده يف ال ل والرام ،وجيب أن يكون يف اجل لة نا اأي متني ،و صر يف الوادث فو .يدىر :املل والدح (.)153/1
 )4هو :أ و عبد ع السن ن صاحل ن صاحل ن مسلم ن حان الكويف او داين ،تدسب ليه فرقة الصالية من الديدية ،اجت فيه تقان للحديث وفقه وعبادة وىهد،
ووبقه ا ن معني وأمحد ن حدب  ،واو عده الباااي ،وامان عإلاجاْ ،وقي أبنه كان يرتك ص ة اجل عة ،ولد عام 100هـ وتويف عام 168هـ ،وقي عام169هـ .انىر:
مولد العل اْ ووفياهتم ،حمل د ن عبد ع ن ى ر الر عان ،قيي :عبد ع أمحد ةلي ان ال د ،داا العاص ة ـ الرايض ـ الطبعة اعوم1410 :هـ ،)387/1( ،تس ية من
أيرجهم الباااي ومسلم ،عيب عبد ع الاكم ،قيي :ك ال يوةف الوت ،مُةسة الكتب الثقافية وداا اجلدان ـ وت ـ الطبعة اعوم1407هـ ،93/1 ،اجلرح
والت عدي  ،ت ن أيب حامت ،داا حياْ الرتاث العريب ـ وت ـ الطبعة اعوم1371 :هـ ـ 1952م ،)18/3( ،توكرة الفاظ ،للوها ،داا الكتب العل ية ـ وت ـ الطبعة
اعوم ،مل يوكر اتايخ الطبعة ،) 216/1( ،امل ين يف الضعفاْ ،للوها ،قيي :عبد ع القاضان ،داا الكتب العل ية ـ وت ـ الطبعة اعوم1416هـ ،)160/1( ،تبقات
الفاظ ،عيب الفض السيوتان ،داا الكتب العل ية ـ وت ـ الطبعة اعوم1403 :هـ.)97/1( ،
 ) 5هو :أ و مساعي  ،كث ن قااوند الدواْ الكويف ،موم ين متيم ،يروي عن عطية العويف ،شيعان جلد ،قال عده أ و ةحاق اجلوىجاين :ىا غ ،وضعفه الدسا ان ،كان
يتوقف يف عث ان اضان ع عده .أحوال الرجال ،عيب ةحاق اجلوىجاين ،قيي :صبحان البداي السامرا ان ،)50/1( ،مُةسة الرةالة ـ وت ـ الطبعة اعوم1405هـ،
والضعفاْ واملرتوكني ،للدسا ان ،قيي :حم د راهيم ىايد ،داا الوعان ،حلب ،الطبعة اعوم1396هـ ،)89/1( ،والكاشف ،للوها ،قيي :حم د عوامة ،داا القبلة للثقافة
اإلة مية ،جدة ،الطبعة اعوم1992م1413 ،هـ ، 143/2 ،وهتويب التهويب ،ت ن حجر العسق ين ،داا الفكر ،وت ،الطبعة اعوم1984م ـ 1404هـ،
(.)380/8
 )6يدىر :الفص يف املل واعهواْ والدح ( ،)77 /4التبص يف الدين ومتييد الفرقة الداجية عن الفرق اوالكني (ص.)28 :
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أحدبها ،من اةتهتااه رت ية ين أمية و ين مروان ،واةتبداده أبموا مل توافي ة ة الصحا ة ،قلدا جيب أن حنكم
كفره ،فتح يف أمره وتوقفدا يف حاله ،ووكلداه م أحكم الاك ني (.)1
السدة من أصحا ةلي ان ن جرير( ،)2وقد أير اإلمام مسلم ن الجا
وهُتْ أحسن م
حات عدد أه ر
الص تحيف (.)3
حان  -يف املتا عات  -يف مسدده َّ
حديث السن ن صاحل ن ر
وتعتقاد هُتْ أبن عليما اضان ع تعام عده أفض الداس عد اةول ع  وأوتهم عإلمامة ،قالوا يف أمر
تويل ا لفاْ قبله" :لكده ةلم اعمر وم ااضيما ،وفوض اعمر ليهم تا معا وترك حقه ااغبما ،فدحن ااضون مبا اضان،
مسل ون ملا ةلم؛ ت حي لدا غ نلك" ( .)4وقر هُتْ من أه السدة يف الرتضية عله الشياني ومواتهت ا
وحمبته ا؛ عله قول أكثر الديدية وعهواهم ك ا نكر آن مفا.
وغلوهم وشططهم يك ن يف تكف عث ان ن عفان مبا ت يوجب الكفر ،وما مل يثبت عن علان ن أيب
نصوصا قطعية يف يان مرتبته وعدالته ،وفضله عله
تالب وت عن السن والسني  القول ه ،وقد عااضوا
م
وجه ا صوص.
املسألة الثانية :موقف الزيدية مما شجر بني الصحابة  :ن معرفة موقف الديدية مما شجر ني الصحا ة
اضوان ع تعام عدهم يعكس لدا اعبر العقدي لـ ا نهبوا ليه من أتصي  -خيتصون ه  -ملفهوم الصحبة ،وما
ترتب عليه عددهم من فض وعدالة ،وت د من دااةة نلك يف ضوْ ما قالوه يف الث بة ا لفاْ الراشدين ،ويف
عا شة أم املُمدني ،والد وتلحة من العشرة املبشرين ،وما قالوه يف عقان الصحا ة اضوان ع تعام عليهم ةواْ
من توقف عن موافقة علان ،ومداصرته والقتال معه ،أو من يالفه و ىعه وقاتله تأوي فاةد كا واا ومن وافقهم
من الدواصب ،أو قاتله تأوي ةا غ ك عاوية وع رو ن العاص ومن وافقهم؛ لكان يتبني لدا حقيقة موق الديدية
عدا ،ونقف عله قيي نىرية وجود أو انعدام اتجنوا والتشااك
قرع أو م
من موهب أه السدة أو الرافضة م
املدهجان شقيه التدى ي والتطبيقان ني الديدية وأه السدة عله وجه ياص.

 )1املل والدح (.)161/1
 ) 2هو :ةلي ان ن جرير الديدي ،الرقان ،املعروف ،علش اخ ،كان موم املهدي العباةان ،يقول تاطية أيب كر وع ر ،وتكف عث ان ،وتلحة ،والد  ،وعا شة اضان
ع عدهم ،أاةله الرشيد؛ ليدس السم؛ إلدايس ن عبد ع احملض ،الوي أةس دولة اعدااةة يف امل ر  ،فتىاهر علتطبيب حىت تقر من دايس ،ودس له السم ،يف
مشرط ،وقي  :ظره ةلي ان فاالفه ،فأاة ةلي ان له س كة دس فيها السم ،فقتله عام 177هـ .فرق الشيعة ،للحسن ن موةه الدوخب  ،داا اعضواْ وت ،تبعة
عام1404 :هـ 1984 -م ،مل يوكر اقم الطبعة وت اتاخيها ،) 9/1( ،البدْ والتاايخ ،لل قدةان ،مكتبة الثقافة الديدية ،وا ةعيد ،مل يوكر اقم الطبعة وت اتاخيها،
( ،)133/5ومسط الدجوم العوايل ،لعبد امللك العاص ان.)181/4( ،
 )3يدىر :الفرق ني الفرق (ص ـ .)24
 )4املل والدح (.)161/1
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أوًل :موقف الزيدية ممن تقدم علياا يف اخلالفة( :وهم الثالثة اخللفاء الراشدون).
ا

أععت الديدية عله أةبقية وأحقية اإلمام علان لإلمامة عد اةول ع  ،ونهبوا م أن الدصوص كانت
دالة عله نلك طريي اإلمياْ أو الدص اتةتدتيل ت الدص الصريف اجللان ،وتبايدت أقواوم يف حكم من تقدم عليا
يف اإلمامة ،ف ن الديدية من نهب م طية املتقدم ومن عيعه أو وافقه عله نلك ،ووجه التاطية هو ترك
اتةتدتل والتقص يف الدىر يف الدصوص املوجبة إلمامة علان اضان ع تعام عده ،فتكون مامته وا مسألة
اةتدتلية ت ا ف واتجتهاد (.)1
وجزم اإلمام عبد هللا بن محزة يف نقله عن الديدية يف اإلمامة أهنم "ت يسبون الصحا ة وت يفسقوهنم ،و منا

خيطيوهنم يف ترك اتةتدتل ،واإلي ل علدىر يف الدصوص املوجبة مامة علان عليه الس م ،ويعيبون أفعاوم من
أحدا أن يدعان عله أحد من أ ة اود دعو صحيحة أبنه ةب أو آن  ،وهوا
دون ك م قبيف ،وت ميكن م
مدها علان عليه الس م ،ف إنه كان يف يطبه وأبداْ حماوااته يشكو من القوم تقدمهم ،وأنه أوم ععمر مدهم ...ومل
نىرا لص ح اعمة و راي لقوة اإلة م .ومل يىهر مده
يق ا ل رت في ا يتعلي حبقه عليه الس م فصرب واحتسب م
ةب وت نم للصحا ة يف ياصة وت عامة وت اضا وت غضب" (.)2
الكين( )3عن اإلمام املؤيد ابهلل اهلاروين" :أنه نكر أن ا
وحكى الشيخ أمحد ّ

ف يف اإلمامة و ن كانت

كفرا وت فس مقا؛ وووا فإن أم املُمدني مل يصدا من جهته تكف ٌ وت تفسيي م خمالفتهم له
قطعيةم ،فإنه ت يوجب م
فيها .وت من توقف يف مامته ك ا كان من عبد ع ن ع ر وحم د ن مسل ة وةعد ن أيب وقاص وغ هم ،فإهنم
كفرا وفس مقا ،و ن كانت عليها
لرفوا عده ...وهكوا القول يف ةا ر أ ة أه البيت فإهنم مل يروا ا ف يف مامته م
أدلة قاتعة" (.)4
ومبث قول اوااوين قال املوفي عهلل أ و عبد ع السني ن مساعي اجلرجاين وجدم علتاطية من غ تكف
وت تفسيي ،ت
مستدًّت مبواتة أم املُمدني علان ن أيب تالب وم ،م بدا ه السن ونكره اجل ي  ،ولو كانوا يااجني
عن الدين كفر أو فسي ملا كان نلك مده (.)5

 )1يدىر :اجمل وع املدصواي الثاين ،املس ه مبج وع اةا اإلمام املدصوا عهلل عبد ع ن محدة صـ.353
 )2اجمل وع املدصواي الثاين :الرةالة الدافعة (مبادئ الديدية) صـ .391-390
الكين الديدي ،القاضان ،من حفاظ املوهب الديدي ،وله مُلفات يف فقه الديدية وغ ها ،ومن
 )3هو :أ و العباس وقي  :أ و السن أمحد ن أيب السن ن أيب الفتف ر
مُلفاته :كتا املداظرة ني املشرقان اتبدا عشري م امل ريب الشيعان والرد عليه ا عيعما ،تويف عام560هـ .تبقات الديدية الكرب (القسم الثالث) ،إل راهيم ن القاةم،
(.)90/1
 )4يدىر :التحقيي ( ،)592 /2و اشاد ال ا م القتف الرعين من فتاو الشوكاين صـ (.)815/2
 )5يدىر :التحقيي (.)593/2
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وتناول اإلمام حيي بن محزة يف ببات نلك مقامات ب بة أتال فيها الدفس ،أوهلا :من جهة أم املُمدني
أيضا ،واثلثها :نكر ما
علان ن أيب تالب وما كان عليه من التعىيم واملواتة ،واثنيها :من جهة أوتده من نلك م

يعتقده يف حقهم فقال فيه" :املقام الثالث :يف تقرير املاتاا عدد يف نلك ،الوي خنتااه ما نقلداه عن اعفاض
من آع دا عليهم الس م ،فإن املأبوا عدهم ما أوضحداه من احملبة والتويل و ا و عىام مددلته ا ،وترك املقالة القبيحة
أود ا وأتوت ا ،وأحب من حيبه ا ،اللهم
يف حقه ا ،أقول ك ا قال الصادق عليه الس م :اللهم ين أحبه ا و ر
ن كدت تعلم ي ف نلك من قلا ف تةدتلين شفاعة حم د  ،وهوا هو ال ي تلك اعنىاا املوفقة ،واآلااْ
املسددة ال تهرها ع عن املساوئ واعد س ،واف مدااها عله عي تبقات الداس ،وعص ها ععلطاف ا فية

عن جمااي الوةواس ا داس ،والجة عله نلك هو ما قرا ه آن مفا من ّأان على قطع من مياهنم عهلل و رةوله،
أيضا
واجتهادهم يف نصرة الدين ،وهوا يوجب مواتهتم ،ومل يثبت ما يوجب ىوال نلك ،فالواجب البقاْ عليه ،و م
فإن ع تعام قد شرهم عجلدة عله لسان نبيه عليه الس م" (.)1
وللديدية اجلااودية اؤية أير متشددة ،يااجة عن اتعتدال م ال لو والرفض ،تقضان علتفسيي عيب كر
وع ر وعث ان  ،واجرتأ عضهم عله التكف ( ،)2وليس أحد من فرق الديدية أتول لسا م  ،وت أكثر تصرحيما
علسوْ يف حي الصحا ة من هوه الفرقة(.)3
قال ابن حابس الصعدي(" :)4فاجلااوديرة تتفي اواية أصحا دا عدهم تقدمي علان  يف اإلمامة عله
املشا خ ،وأهنم يفسقون املشا خ وحنوهم"(.)5
علان يليفةم من عده علوصف واإلشااة
وععث ال لو عدد اجلااودية اعتقادهم أن الدا  قد نص عله ر
دون التس ية والتعيني وهو اإلمام عده ،والصحا ة قصروا حيث مل يتعرفوا الوصف ،فكفروا ولك(.)6
اثنياا :موقف الزيدية ممن اختلف مع عل ٍي وحضر القتال ضده كبعض أمهات املؤمنني ،والعشرة
املبشرين.

ير كث من العل اْ يف عقا د أه البيت أن من ير عله علان ن أيب تالب من الصحا ة اضوان ع
تعام عليهم فقد اةتحي وصف الفسي خبروجه؛ حىت يىهر تو ة ،ف ن ات مدهم ات ع عليه ،ومن مات عله

 )1التحقيي يف تقرير اإلكفاا والتفسيي (.)596/2
 )2يدىر :كتا اإليضاح شرح املصباح (.)333-332
 )3يدىر :الرةالة الواىعة (.)346
 )4هو :أمحد ن حيىي حا س الصعدي الي اين ،توم القضاْ صعدة ،وويل ا طا ة جبام اوادي ،تويف عام1061هـ .أع م املُلفني الديدية ،ص.208
 )5يدىر :اإليضاح شرح املصباح (.)302
 )6يدىر :مقاتت اإلة ميني وايت ف املصلني ،عيب السن علان ن مساعي اعشعري ،داا حياْ الرتاث العريب – وت ،الطبعة الثالثة ،ص ،67 ،66قيي:
هل وت ايرت .واملل والدح للشهرةتاين ( ،)157/1والفرق ني الفرق للب دادي (.)30
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حاله غ ات ب فإم ا ع ودمااه  .ومن الوين يرجوا عله علان وندموا عله نلك ا رو وات وا من تلك
املاالفة ،الد ن العوام ،وتلحة ن عبيد ع ،وقد حكت كتب الديدية ا ف يف ببوت تو ته ا ،واعكثر عله
أن تو ته ا معلومة اث تة مقطوع ا عدد العرتة من أه البيت ( .)2وأما أم املُمدني عا شة  فقد نق الديدية
اإلعاع عله تو تها ،ك ا أععوا أهنا ىو الدا  يف اجلدة (.)3
وكان يراد تو تهم و يان ببوهتا لتحقيي مقاصد ديدية علتها عدد عل اْ الديدية يف ب بة( :)4املقصد األول:
الرد عله من توقف يف الكم صوا وأحقية علان ن أيب تالب أو خمالفيه كأيب اووي من املعتدلة( ،)5فتو تهم
طات لقول من يطرأ عليا يف حر م.
دالة عله أن الصوا م أم املُمدني علان ،ك ا أن فيه م
املقصد الثاين :تصديي ما اوي عن الرةول  من شااة عجلدة وُتْ يف علة العشرة اضوان ع تعام
عليهم أععني ،وكولك ما واد من ا رب أبن عا شة ىو الدا  يف اجلدة.
قياما مبا تعبد ع تعام ه من املدح والتعىيم لصحا ة نبيدا الكرمي عليه أفض الص ة
املقصد الثالث :م
والتسليم ،وما فعلوه من قتال يوجب ا طأ العىيم ،الوي ت يصف معه الثداْ وت التعىيم ،ف د من القط
تو تهم ليصف ما نكر ه.
اثلثاا :موقفهم ممن اختلف معه وقاتله ممن أتخر إسالمه من الصحابة .

عاعا يفيد القط  ،فيكون ولك
صحف الديدية القول أبن ا رو عله مام الي يعد يما وفس مقا ،وحكوه م
موجبما للحكم فسي ا اا عن مامة الي ( .)6أما معاوية ن أيب ةفيان ،وع رو ن العاص ،وأ و موةه
اعشعري ،فقد حكم الديدية عليهم علدفاق اتاة وعلفسي والفجوا اتاة ،وك رفروهم ،وجدموا مبروقهم من الدين
 ) 1عله أصووم وأصول ا واا واملعتدلة القاضية تاليد مرتكب الكب ة يف الداا ن مات ومل حيدث تو ة .يدىر :الشايف لإلمام املدصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان
(املتو عام614هـ) ،قيي وتعليي جمد الدين ن حم د ن مدصوا املُيدي (املتو عام 1428هـ) ،)318 ،317/4( ،مدشواات مكتبة أه البيت ،الطبعة اعوم،
1430هـ.
 )2يدىر :اإليضاح ملا يفا ص ( .)292-291وقد أتال يف اتةتدتل عله ببوت تو ته ا وتواتر الدق يف نلك اإلمام حيىي ن محدة يف التحقيي ،وعقد لولك مطلبما
ياصا ويتم القول علقط تو ته ا (.)617-612 /2
م
 ) 3يدىر :اإليضاح ملا يفان من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه للع مة الديدي حيىي ن السني ن القاةم ن حم د صـ  .226مكتبة الصحا ة ،اإلمااات،
الشااقة ،الطبعة اعوم 1426هـ2006 -م.
 )4تصرف وايتصاا من التحقيي (.)613 /2
 ) 5واجلبا ان وا ده وا ن الباق ين وأحد قويل اعشعري ،فعلان هو اإلمام عددهم وهو مصيب يف قتال من قاتله ،كطلحة والد  ،وهم مصيبون داْ عله أن ك جمتهد
مصيب ،وهُتْ جيعلون معاوية جمتهدا مصيبما أيضا .يدىر :مقاتت اإلة ميني (ص ،) 457 :املدتقه من مدها اتعتدال يف نقض ك م أه الرفض واتعتدال ،عيب عبد
ع مشس الدين حم د ن أمحد ن عث ان ن قَ لامياى الوها (املتو 748 :هـ)( ،ص ،)59 :قيي :حمب الدين ا طيب.
 )6قال حيان ن محدة " :فأما ما اوي عن أيب العباس امحه ع ،من اعيباا الىت اواها عن الرةول  ،فكلها آحادية ت ميكن أن تكون معت دة يف الكفر والفسي ،لكوهنا
غ مرشدة م القط  ،فأما ما اوي عن السيد أيب تالب اضان ع عده من أن ا رو عله مام الي يكون يما وفس مقا ،فهوا صحيف واإلعاع مدعقد عليه" التحقيي
( .)599/2وأ و العباس هو أمحد ن راهيم السين املتو ةدة 353هـ .ك ا أببته احملقي يف هامش التحقيي صـ .598
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اتاة أير  ،واةتحلوا لعدهم( ،)1وت يست ر هوا الكم من متعصبة الديدية وغ هتم كاجلااودية ،املتأبرين عإلمامية
والقا لني علرفض ،و منا يست ر صدوا هوا الكم من اإلمام الديدي حيان ن محدة ،وقد كان يف أتصيله وتدى ه
وحشدا عدلة فضلهم و ببات ايتصاصهم علعدالة ،ولكده اوو وغلبة التشي املوموم؛ ن
اعكثر شادة علصحا ة
م
عقد يف كتا ه التحقيي مطلبما يف يان فسي معاوية اضان ع تعام عده و يه ،وقرا فيه أن ت شبهة عدده يف كونه
فاة مقا  -حاشاه  ،-نص عله تكف ه صراحة ،فقال " :فأما ا صال الكفرية ال ظهرت مده فإهنا دالة عله
كافرا عله القيقة"( ،)2ف اضطرا ه يف الكم عليه مرة علفسي ك ا هان ترعة البا  ،ومرة علكفر ك ا واد
كونه م
ونقلت نصه؛ فقد جع مطالبته دم عث ان من الي الوي أايد ه البات  ،وجدم أبن مقصوده
يف بدااي البا
ة
الب ان واملاالفة ،وليس املقام مقام تفديد ووا الكم املضطر واملقالة التكف ية ،ولكن يتعني يان ضعفها وهداوا
عات وعيتصاا فيقال :ن هوا الكم فيه يرو عن أصول الديدية ال تقضان عدم صحة التكف والتفسيي
م
دون دلي قطعان يدل عله موجب نلك ،م انتفاْ التأوي والشبهة ،وقد قرا حيان ن محدة نفسه نلك قوله " :ن
ك من أيطأ طريقة التأوي مل يكن كافمرا وت فاة مقا"( ،)3فكيف اةتقام له تكف معاوية اضان ع تعام عده،
وهو منا ىع عليما قب يعته له ،وديوله يف تاعته ،ولو وق نداع يف صوا ما فعله من الت د عن أداْ البيعة
املطالبة دم عث ان فهو جمتهد أيطأ التقدير فحسبه الرتدد ني أجر وأجرين( ،)4و ن كان الديدية ت يسل ون وا
التاريج الوي يعت ده أه السدة رت أنه قد ةلرم هوا اإلمام من الديدية وأقر قر مااا كافيما أبحقية مطلب معاوية دم
قطعا علتقه والص ح ،املباي له من علان ن أيب تالب نفسه ،عاد
ا ليفة امل دوا ،املبشر عجلدة ،املشهود له م
حيكم عله نية ومقصد معاوية اضان ع عده يف أمر غيا ت يطل عليه رت ع ةبحانه وتعام ،ويكفان يف اد
ودحض هوا املدعم القول أبن املطالبة حبي ت مرية فيه شبهة كافية لدف وصف الفسي عن معاوية اضان ع تعام
عده.

 )1يدىر :التحقيي (.)599/2
 )2املرج السا ي (.)624/2
 )3املرج السا ي (.)593 /2
 )4قال ا ن حدم امحه ع تعام :وأما أمر معاوية اضان ع عده فبا ف نلك – يعين أمر ا واا املااقني عن الدين  ،-ومل يقاتله علان اضان ع عده تمتداعه من يعته؛
عنه كان يسعه يف نلك ما وة ا ن ع ر وغ ه ،لكن قاتله تمتداعه من نفان أوامره يف عي أاض الشام ،وهو اإلمام الواجبة تاعته .فعلان املصيب يف هوا ،ومل يدكر
معاوية قط فض علان ،واةتحقاقه ا فة ،لكن اجتهاده أداه م أن اأ تقدمي أيو القود من قتلة عث ان اضان ع عده عله البيعة ،واأ نفسه أحي طلب دم عث ان،
والك م فيه عن ولد عث ان وولد الكم ا ن أيب العاص؛ لسده ولقوته عله الطلب ولك؛ ك ا أمر اةول ع  عبد الرمحن ن ةه أيا عبد ع ن ةه املقتول خبيرب
كرب ...فسكت عبد الرمحن وتكلم حميصة وحويصة أ داْ مسعود ،و ا ا دا عم املقتول؛ عهن ا كا أةن من أييه .فلم يطلب
كرب ر
علسكوت وهو أيو املقتول ،وقال له ر
معاوية من نلك رت ما كان له من الي أن يطلبه ،وأصا يف نلك اعبر الوي نكر  ،و منا أيطأ يف تقدميه نلك عله البيعة فقط ،فله أجر اتجتهاد يف نلك ،وت
ت
احدا ولل صيب أجرين" الفص يف املل واعهواْ والدح (.)124 /4
أجرا و م
عليه في ا ةحرَم من اإلصا ة كسا ر املاطيني يف اجتهادهم الوين أيرب اةول ع  أن وم م
- 180 -

د .صفوان ن أمحد مرشد محود :مفهوم الصحبة وما يرتتب عليه من عدالة وفض عدد أه السدة والديدية :دااةة عقدية مقاانة

وأَةتصحب تريقة حيىي ن محدة نفسه - ،وقبله املدصوا عهلل عبد ع ن محدة  -يف اةتدتوم عله ببوت
فض وعدالة الشياني مبوقف علان ن أيب تالب مده ا ،و دفس الطريقة واملدهج يقال هدا :نلتدم حكم علان ن
أيضا :عله أي أةاس متت
أيب تالب عله يصومه ومن علتهم معاوية اضان ع تعام عدهم أععني ،ويقال م
املصالة ني علان ومعاوية مبايعة معاوية لعلان اضان ع تعام عده ا ،تداىل السن ن علان ملعاوية -  -
ع فة عد موت أ يه ،وايت ف الداس عليه ،وعدم عاعهم عله مبايعته ،فه جيرؤ مسلم تقان عله القول أبن
املصالة واملبايعة مده وله كانت م كافر!!!
ن الطعن يف معاوية  -اضان ع تعام عده  -تعن في ن نل له ةب الوصول للحكم ،وت يقول هوا
القول الشا ن القبيف أحد من الطاعدني يف معاوية  أععني(.)1
ومما يعكس غلو الديدية يف الكم عله معاوية -اضان ع تعام عده ،-ما واد من ةُال لإلمام املدصوا عهلل
عبد ع ن محدة تض ن لعن معاوية -اضان ع تعام عده  -والسُال عن تكف ه وتكف أصحا ه ،وما الجة عله
نلك فأجا قوله " :ن معاوية عدد أه البيت كافر ،ومل يـة لعلَم يف نلك ي ف من ةلفدا الصاحل ة م ع
()2
معلوما من دين الدا  ضرواة ،والراد ملا علم من ديده ضرواة كافر عإلعاع
عليهم  ،والجة عله كفره أنه اد م
من اع ة واعمة ...وحكم أصحا ه كحك ه ي ف()3؛ عن ع تعام يقول ﴿ :يـَ لوَم نَ لدعةو ةك َّ أة َ ٍس
إبتت َم تام ته لم﴾(.)5(")4
واجلوا اجمل عن هوا العبث يف التأصي والتدلي والتددي لألحكام املضللة ،علقول :أين كان اإلمام علان
اضان ع تعام عده من هوه الدواقض املدعومة ،وه علم ا فأعهنا أم غا ت عده وجهلها فإن عل ها وةكت
عدها ،ف ا الكم وما السبي م الوقوف عله نلك وقد ةكت عده وه يسعكم ما وةعه من السكوت وأنتم
شيعته تدتسبون له و ليه تدت ون ،ومل يدق عده وت عن أوتده تكف ملعاوية ومن معه ،ولو كان يعتقد كفرهم ملا تردد
يف يان نلك للداس.

 ) 1ويلحظ الدااس املدصف أن من أكرب مددلقات تكف الصحا ة وغ هم ،وال ىلت ا أق م وأقدام الديدية والرافضة هو اتةتداد عله اواايت وأيباا اتاخيية ليس وا
مستددا يواث ظدما يبىن عله مثله.
ىمام وت يطام ،وت ترقه لتكون
م
 )2يعين وا اإلعاع عدد الديدية.
 ) 3وهوا حكم تكف أصحا معاوية اضان ع تعام عدهم واإلعاع عله نلك ،فانىر م جرأة القوم وغلوهم وقلة ديدهم وظهوا فجواهم.
 )4ةواة اإلةراْ من اآلية.71 :
 ) 5يدىر :اجمل وعة الثانية من جم وع اةا اإلمام املدصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان (املتو ةدة 614هـ) ،قيي عبد الس م ن عباس الوجيه ،صـ 187مُةسة
اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،الطبعة اعوم 1422هـ2002-م.
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و ن غا ت عده  -هوه الدواقض املدعومة  -وجهلها ،فكيف ظهرت لكم وعل ت وها عد قرون لن هان رت
مسايرة اوو وجماااة الدفس يف اإلفك والكو عله صحا ة الدا  ،والطعن فيهم مبا ت تعن فوقه وهو الرمان
علكفر وا رو من امللة نص وت أبر وت دلي  ،يكون عله مثله التعوي .
ابعا :موقف الزيدية ممن اختلف معهم من أهل األهواء والضالل كاخلوارج.
را
ملا كان ا واا عتتفاق و عاع اعمة ليسوا من الصحا ة ل ة وت اصط محا ،فداتصر الديث عن موقف
حات من موقفهم من الصحا ة الوين ايتلفوا م علان ن أيب
الديدية مدهم ليتبني لدا أن موقفهم من ا واا أحسن م
تالب واقتتلوا معه ،فوهب الديدية م أن ا ف ني املسل ني ضرو  ،ضر ت يطأ فيه وهو ا ف يف
اتجتهادات لتصويب ك جمتهد .وضر يقتضان ا طأ فيه فقط وهو ا ف يف القطعية من الفقه ،ويف كون
صفات البااي تعام ىا دة عله الوات أم ت وحنوه ،وت كفر هدا وت فسي ،ن ت دلي  ،والي م واحد ،واملاالف
خمطئ .وضر يقتضان التكف كاجلرب والتشبيه عله ا ف ،وضر يقتضان الفسي ت غ كا ف ا واا
قطعا وت دلي عله
الوين يسبون عليا عليه الس م ،والروافض الوين يسبون الشياني؛ جلراْهتم عله ما علم رميه م
الكفر ،ومن مل يبلغ يطأه يف اعتقاده الكفر أو الفسي ،قبلت شهادته للحكم إبميانه وت ي ف فيه (.)1
َّااا،
ففان هوا الدص ع رد الديدية ا واا َ عدواهنم ويروجهم وقتاوم لإلمام علان ن أيب تالب َّ
فساقما ت كف م
اغم ظواهر الدصوص الشرعية الواادة فيهم ،واملصرحة كفرهم( ،)2يد ا جترأوا عله من قات عليما من الصحا ة
اجحا ،-وفيه وجه للحي و وجه لل طالبة ه ت يدكره مدصف ،وهو املطالبة
تأوي له ما يسوغه -و ن مل يكن ا م
علقود من قتلة عث ان ومتكني أولياْ الدم مدهم( ،)3وهوا التباين الفج لع ري هو التداقض يف املدهج و اتضطرا
يف املساا.
خامسا :موقف الزيدية ممن امتنع عن اخلروج للقتال مع علي رضي هللا تعاىل عنه.
ا
يتبني موقف الديدية من الصحا ة الوين أتيروا عن نصرة اإلمام علان ن أيب تالب دون ان وت حماا ة،
ماما ،علوقوف عله ما حكته اواايهتم من حواا ني علان ن أيب تالب و ني هُتْ الصحا ة
عد أن عيعوه م
وحماواا وم؛ ليستبني ععثهم يف
الكرام الوين اعتدلوا الفتدة( ،)4ومما واد فيها قول علان اضان ع عده خماتبما ايهم
م
 )1البحر الدياا اجلام ملواهب عل اْ اعمصاا عمحد ن حيىي املرتضه ،)120 /13( ،ويليه كتا جواهر اعيباا واآلاثا ،داا الك ة الي انية ،صدعاْ ،الطبعة اعوم،
1366هـ1947 -م.
 )2وأتول عهوا أه السدة ظواهر هوه الدصوص ونهبوا م عدم تكف ا واا  ،ع م فقه اإلمام علان  ،و عاع الصحا ة عله قتاوم قتال اة ت مرتدين .يدىر:
شرح مسلم لإلمام الدووي ( ،)50/2مدها السدة ت ن تي ية ( ،)247/5فتف البااي ت ن حجر (.)314/12
 )3يدىر :الفص يف املل واعهواْ والدح (.)124 /4
 ) 4ك ح د ن مسل ة وةعد ن أيب وقاص وأةامة ن ىيد وا ن ع ر وأ و كرة وع ران ن حصني ،وأكثر من قان من السا قني .املدتقه من مدها اتعتدال (ص:
.)60
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ترك القتال معه ،فقال :أيربوين عدكم ه

رجون من يع

قالوا :ت ،ولكدا نكره معك قتال أه الص ة .فقال

ك عهلل
وم :ن أع كر قد اةتح َّ قتال أه الص ة ،وقد اأ ع ر مث ما اأ أ و كر .قال ا ن ع ر :نشدتة َ
وةعدا وحم د ن مسل ة مل ميتدعوا
والرحم أن تديلين في ا ت أعرف .انصرف القوم .وت ي ف أن ا ن ع ر م
عن أمر البيعة والرضا إبمامته ،و منا امتدعوا من املقاتلة معه عه القبلة ،ومل يشدد عليهم أم املُمدني يف املقاتلة
تركهم عله حاوم من الشبهة .و ن كان قد نسبهم م ضعف يف الدين والبص ة.
ف خيلو اعمر من أن يكون أم املُمدني علان  قد مس مدهم هوه املعانير واعيباا ال اووها( ،)1فقبلها
مدهم وأعرض عدهم ،ف عيب عليهم يف اتعتدال والتالف عده؛ عنه قد اضان إبةقاط نلك عدهم .أو يكون قد
ببت عده أ نه ضيي عليهم يف أمر ا رو معه ومل يعواهم يف التالف عده ،ودعاهم م نصرته فدكصوا عن نلك،
وهو من العصيان ملن جتب تاعته ومن موجبات الفسي.
والىاهر من حاوم والوي نرتضيه يف حقهم أنه مل يضيي عليهم يف أمر ا رو معه وت تالبهم ه ،عواهم
ملكان ما نكروا من انقداح الشبهة وم يف نلك ،فلولك مل يكونوا فساقما علقعود والتالف عده(.)2
وت خيفه ما يف هوا التحقيي من عواا علشبهة عدد عل اْ الديدية ،و عواا عتجتهاد ،وأن اعمر ليس
قطعان مما حيت ا ف ،وهو من الفتدة ال أوجبت عدد هُتْ العدلة وعدم املشااكة علقتال أو التصويب
عواا يف اتحتجا ملن اعتدل
عحد الطرفني يف ىهاق الدماْ املعصومة ،ك ا قراه أه السدة ،لكن الديدية ةاقوه م
الفتدة فحسب ،ومل يداصر عليما وت قات م يصومه اضوان ع تعام عدهم أععني ،ووقفوا عدد هوا القدا دون
جدا مدهم فهم أه حجا وجلا ؛ ولكدها اليدة عن تقرير ما يلدم
تع ي يف الدىر م دتتته ،ونلك ليس ع م
تقريره من الي الوي نهب ليه أه السدة يف موقفهم مما شجر ني الصحا ة الكرام اضوان ع تعام عدهم
عواا ل حتجا ه يف
أععني .فقد جع أه السدة ايت ف الصحا ة وتباين آاا هم ومواقفهم وعدم عاعهم م
وجو اإلمساك عن ع وم ما شجر يدهم للقط فضلهم وعدوم وتقواهم م عدم عص تهم ،اضوان ع تعام
عدهم أععني ،وما وقعوا فيه يدل عله أن مواد ا طأ مدهم ععثه اتجتهاد ت اوو والعبث.

 )1املقصود ا ما أوادوه من أحاديث متد قتال املسلم عييه املسلم ،وتوجب اعتدال الفتدة حال وق القتال ني املسل ني .ك ا وق ني أه اجل وصفني ،فكان من
الصحا ة تا فة قاتلت م هوا اجلانب ،وأكثر أكا ر الصحا ة مل يقاتلوا ت من هوا اجلانب وت من هوا اجلانب ،واةتدل التااكون للقتال علدصوص الكث ة عن الدا  يف
ترك القتال يف الفتدة و يدوا أن هوا قتال فتدة .يدىر :اأي شيخ اإلة م ا ن تي ية يف الرافضة (.)452 /1
 )2يدىر :التحقيي (.)606/2
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خامتة البحث وأهم النتائج والتوصيات:

تداولت الدااةة مفهوم الصحبة وما يرتتب عليه من عدالة وفض عدد أه السدة والديدية ،واقتضه املساا
العل ان جمييها يف أا عة مباحث ،تض ن املبحث اعول تعريف الصحبة والصحا ة عدد أه السدة والديدية ،وحو
مطلبني تداوت التعريف الل وي واتصط حان عدد أه السدة والديدية ،م املداقشة والرتجيف.
وتض ن املبح ث الثاين ما يعرف ه الصحايب من الضوا ط واعوصاف ،عدد أه السدة والديدية من ي ل
توتية وب بة مطالب تداولت تريي ببوت و قيي وصف الصحبة عدد أه السدة ،وعدد الديدية ،وأبر التعريف
اتصط حان يف عدد الصحا ة اضان ع تعام عدهم عدد أه السدة والديدية.
أما املبحث الثالث فتطرق م فض الصحبة ومكانة الصحا ة  عدد أه السدة والديدية؛ من ي ل
مطلبني تداوت الفض واملكانة عدد أه السدة عدد الديدية ،م اإلشااة م مواتن اتتفاق واتفرتاق من الداحية
الدىرية والع لية.
وجاْ املبحث الرا متض دما عدالة الصحا ة عدد أه السدة والديدية ،واملوقف مما شجر يدهم ،وحو
مطلبني تداوت معىن العدالة وببوهتا للصحا ة الكرام ،و يان املوقف مما شجر يدهم من ي ف ويصومة ،عدد أه
أوت عدد الديدية.
السدة م
وكانت أبرز نتائج البحث ما يلي:

أوًل :الصحبة يف الل ة عدد أه السدة تتحقي مبطلي امل سة وأدىن قدا من الت ىم وامل ْمة دون تقييد
ا
دمن ،ي فما للديدية الوين نهبوا م اشرتاط تول امل ىمة والعشرة وشرط عضهم احملبة واتتباع ،والصوا أن
واي.
التقييد علدمن اصط ح عريف عدد أه الك م ،وليس اصط محا ل م
اثنياا :الدتلة الوضعية الل وية للفظ الصحبة والصحايب وا أبرها يف ايتياا وترجيف املعىن اتصط حان
الشرعان ،وهان ةبب من أةبا اتيت ف يف مفهوم الصحبة والصحايب ني أه السدة والديدية ،وقد دلت الل ة

والقرآن والسدة واإلعاع عله موهب أه السدة يف صحة ت ق اةم الصحايب والصاحب عله ك من صحب
ىمن.
غ ه ،مه ا كان مقداا الصحبة ،وت ية لش َرت ة
ط وا مدةٌ وت ٌ

اثلثاا :اتفي أه السدة والديدية عله أن للا ف اتصط حان يف تعريف الصحايب مثرة ،من حيث قبول
الرواية ،وببوت العدالة ،وانتفاْ الفسي ،وعدم التعرض وم سوْ الىن أو الكم ،واملوقف مما شجر يدهم ،وتفسيي
من تعرض وم علسب واتنتقاص.
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ابعا :اةتقر موهب أه السدة عله أن الصحايب هو من لقان الدا  مُمدما ه ومات عله نلك .وعدد
را
الديدية و عض أه الك م واعصول ممن انتسب م السدة الصحايب هو من ايتص مب ىمة الدا  ،واعيو
عده ،ومل خيالفه عد موته.
خامسا :يىهر التقاا ال شديد ني موهب أه السدة والديدية يف تقرير ما تثبت ه الصحبة من ترق
ا
كاتةتفاضة والشهرة العامة وا اصة ،والتواتر يف الدق  ،وما دونه من الطرق الىدية كدتلة صيغ اعداْ ،ويىهر
فردا ،فقد
التباين واتيت ف يف تددي هوه القواعد الدىرية عله أعيان الصحا ة ،و قيي الوصف فيهم ف مردا م
تداقضا ت خيفه.
تداقضت الديدية يف التددي
م

سادسا :كان ملفهوم الصحبة أبره يف يان عدد الصحا ة ،وكثرهتم ،وتفاوت مددلتهم ومراتبهم ،ولو مل تعرف
ا
أمساؤهم وكداهم ،ونلك التفاوت ليس قادح يف حي املفضول مدهم ،ن اجل ي قد ل أص شرف الصحبة،
ويالفت الديدية قواعدها الدىرية يف هوا البا  ،فقرات كثرة عدد الصحا ة حبسب ما يرونه يف اتصط ح،
أيرجت من الصحا ة من ببت له وصف الصحبة دون حجة عله نلك.
سابعا :ةاق أه السدة والديدية اعدلة الشرعية من القرآن والسدة ،عله عىم مكانة الصحبة ،وفض مددلة
ا
الصحا ة ،فاتفقوا من حيث التأصي والتدلي  ،يالفت الديدية أه السدة من حيث التددي  ،وتبايدت أقول
الديدية يف نلك ني ترفني ووةط ،أعدوم ةاقته قواعد اتةتدباط واتجتهاد م اإلنصاف فاقرت من أه
السدة ،وأظل هم ةاقه التعصب والتشي املوموم م اإلجحاف فاقرت من الرافضة ،واملرتدد مدهم تصيبه ندعة
للحي وأير للهو فتح ني هُتْ وهُتْ ،وهوا ما يفسر كثرة الدقول واضطرا ا وتداقضها م أهنا قد تكون
صاداة عن عامل ىيدي واحد ك ا وق من مامهم عبد ع ن محدة.
اثمناا :أع أه السدة عله ببوت العدالة جل ي الصحا ة؛ لتعدي ع وم ،والعدالة ت يلدم مدها العص ة
من ا طأ والونب ،و منا تعين املوت عله حسن دين وتقو وتو ة صادقة ،ك ا أع أه السدة عله وجو
السكوت عن ا وض يف الفنت ال جرت ني الصحا ة ،فهم جمتهدون ني أجر لل اطئ وأجرين لل صيب .يد ا
يلطت الديدية  -يف ت ىم نهين – ني العدالة والعص ة ،وكأن العدل معصوم ت خيطئ ولو أيطأ ةقطت عدالته
ولك.
اتسعا :جع الديدية شاص اإلمام علان ن أيب تالب  هو اعةاس يف ببوت ونفان الصحبة ،ولو مل
ا
يدصوا عليه يف تعريفهم اتصط حان ،لكدهم أوادوه يف تقريراهتم العقدية وأحكامهم التكف ية والتفسيقية عله
خمالفيه؛ وصرحوا عص ته  وعص ة فات ة والسن والسني  ،وياضوا في ا شجر ني الصحا ة عله
تفصي عددهم ني التاطية دون أتبيم و ني التفسيي والتكف ملن تقدمه يف ا
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عاشرا :اضطرا مدهج الديدية وعدم انضباته يف هوا البا  ،فقد قرات الديدية من حيث اجل لة ببات
ا
عدالة الصحا ة؛ للدصوص القطعية الواادة فيها ،وأما من حيث التفصي فقد تبايدت أقواوم يف الشياني ني
ٍ
مرتض صحف مامته ا- ،وحكه عاع العرتة عليه -وتاع ٍن أ طلها وعليه ع من الديدية اوادوية ،و ني متوقف
يف نلك فكان توقفه قدطرة للعبوا م الطعن والرفض ،م جدمهم دفان العدالة ع ن قات عليما ومل يىهر تو ة،
وقد أععوا عله تكف وتفسيي ع من الصحا ة اضوان ع تعام عدهم ك عاوية ن أيب ةفيان ،وع رو ن
العاص ،وأيب موةه اعشعري.
حادي عشر :الديدية اةم جي

عددا من الفرق ،فعدد الكم عليهم يف ع الصحبة والصحا ة ،ت د من
م

التفصي ؛ ف يصف قول من أتلي أهنم اافضة يف هوا البا  ،ك ا ت يصف قول من أتلي أهنم أقر فرق الشيعة
م أه السدة ،الصوا أن مدهم اافضة ومدهم أقر م السدة ،فاجلااودية من الديدية  -وهم الفرقة الية اليوم
 اافضة يف هوا البا  ،والديدية اعوم  -وت أبر وم اليوم يوكر -هم أقر م أه السدة ،وأعدل فرقهمالتااخيية -كالصالية والبرتية -من يرتضه عله الشياني ويفسي من ةبه ا؛ ولكده يطلي لسانه يف تكف عث ان
اضان ع عده ،ومعاوية وع رو ن العاص وأيب موةه اعشعري ،ومن وقف معهم يف حر علان اضان ع تعام
عدهم أععني ،فالقر نسا ت مطلي.
اثين عشر :ميكن اعتباا الديدية املعاصرة  -وهم جااودية  -قد يرجوا عن مدهج الديدية اعوم أصحا
الرتضان عله الشياني ،ت ااية دعو اتجتهاد ،وديلوا يف الرفض وفي ا يوجب ةقوط عدالتهم ك ا قراه ع
من أ ة الديدية أنفسهم.
التوصيات اليت خرج هبا البحث:
يصوصا أه السدة ،لبيان ما انداس من موهب الديدية
 .1دااةة الديدية صواة أع ي من قب الباحثني
م
اعوم ،الربيية من الرفض ا الية من التشي ال ايل.
 .2ع دااةات وحبوث عل ية لبيان الفرق ني مدهج الديدية املعاصرة ،ومدهج الديدية اعوم ،و ني مدهج
أه السدة ،وأن الرفض وال لو تاا ْ عله املدهج الدىري ،وم ىم لل دهج التطبيقان لد الديدية املعاصرة.
 .3دااةة اعبر السياةان عله املساا العل ان لد فرق الديدية ليتبني أبره وع قته عل لو والرفض لد الديدية
عله مراح اتاخيها القدمي والديث.
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.1

.2
.3

قائمة املصادر واملراجع:

أحكام القرآن للجصاص عيب كر أمحد ن علان الراىي اجلصاص الدفان (املتو 370 :هـ) ،قيي :حم د
صادق الق حاوي  -عضو جلدة مراجعة املصاحف ععىهر الشريف ،داا حياْ الرتاث العريب – وت،
اتايخ الطب  1405 :هـ.
اإلحكام يف أصول اعحكام ،عيب السن ةيد الدين علان ن أيب علان ن حم د ن ةامل الثعلا اآلمدي
(املتو 631 :هـ) ،قيي :عبد الرىاق عفيفان ،املكتب اإلة مان ،وت -دمشي -لبدان.
أحوال الرجال ،عيب ةحاق اجلوىجاين ،قيي :صبحان البداي السامرا ان ،مُةسة الرةالة ،وت،

الطبعة اعوم1405هـ.
 .4اشاد السااي لشرح صحيف الباااي ،عيب العباس شها الدين أمحد ن حم د ن أىب كر ن عبد
امللك القسط ين القتيا املصري( ،املتو 923 :هـ) ،املطبعة الكرب اعم ية ،مصر ،الطبعة :السا عة،
 1323هـ.
 .5اشاد ال ا م موهب أه البيت يف صحب الدا ،م الفتف الرعين من فتاو اإلمام الشوكاين ،حمل د ن
علان ن حم د ن عبد ع الشوكاين الي ين (املتو 1250 :هـ) ،قيي وترتب :أيب مصعب «حم د
صبحان» ن حسن ح ق ،الداشر :مكتبة اجلي اجلديد ،صدعاْ – الي ن.
 .6اعةاليب البديعة يف فض الصحا ة و قداع الشيعة (مطبوع امش كتا شواهد الي) ،ليوةف ن
مساعي ن يوةف الدَّـلبـ َهاين (املتو 1350 :هـ) ،املطبعة املي دية ،مصر ،عله نفقة أصحا ا مصطفه
البايب اللا وأيويه.
 .7اإلصا ة يف متييد الصحا ة عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن حجر العسق ين (املتو :
852هـ) ،قيي :عادل أمحد عبد املوجود وعله حم د معوض ،داا الكتب العل ية – وت ،الطبعة:
اعوم 1415 -هـ.
 .8أع م املُلفني الديدية ،لعبد الس م عباس الوجيه ،مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ـ اعادن ـ الطبعة
اعوم 1420هـ ـ 1999م.
 .9اإليضاح شرح املصباح الشه شرح الث بني مسألة عمحد ن حيىي ن أمحد ن حا س الشه علصعدي،
داا الك ة الي انية صدعاْ ،الطبعة اعوم1420 ،هـ 2000 -م.
 .10اإليضاح ملا يفه من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه للع مة الديدي حيىي ن السني ن القاةم ن
حم د ،مكتبة الصحا ة ،اإلمااات ،الشااقة ،الطبعة اعوم 1426هـ2006 -م.
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 .11اإليضاح ملا يفه من اتتفاق عله تعىيم صحا ة املصطفه للع مة الديدي حيىي ن السني ن القاةم ن
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

.19
.20
.21

.22

حم د  -خمطوط .نق م عن الصحا ة عدد الديدية لعدان.
اإلميان اعوةط لشيخ اإلة م أمحد ن عبد الليم ن تي ية ،قيي :حم ود أ و ةن ،داا تيبة للدشر –
الرايض ،الطبعة :اعوم 1422هـ.
البحر الدياا اجلام ملواهب عل اْ اعمصاا عمحد ن حيىي املرتضه ،ويليه كتا جواهر اعيباا واآلاثا،
داا الك ة الي انية ،صدعاْ ،الطبعة اعوم1366 ،هـ1947 -م.
البحر احمليط يف أصول الفقه ،عيب عبد ع دا الدين حم د ن عبد ع ن ادا الداكشان (ت794هـ)،
داا الكتا ،اعوم1414 ،هـ 1994 -م.
البدْ والتاايخ ،لل قدةان ،مكتبة الثقافة الديدية ،وا ةعيد ،مل يوكر اقم الطبعة وت اتاخيها.
البدا الطال مبحاةن من عد القرن السا  ،للشوكاين ،قيي :حم د حسن ح ق ،داا ا ن كث  ،دمشي
و وت ،الطبعة الثانية 1429هـ 2008 -م.
البدا املد يف ريج اعحاديث واآلاثا الواقعة يف الشرح الكب  ،ت ن امللقن ةرا الدين أيب حفص ع ر
ن علان ن أمحد الشافعان املصري (املتو 804 :هـ) ،قيي :مصطفه أ و ال يط وعبد ع ن ةلي ان
وايةر ن ك ال ،داا اوجرة للدشر والتوىي  -الرايض-السعودية ،الطبعة :اعوم1425 ،هـ2004-م.
الربهان يف أصول الفقه عيب املعايل عبد امللك ن عبد ع ن يوةف ن حم د اجلويين ،اكن الدين ،امللقب
إبمام الرمني (املتو 478 :هـ) ،قيي :ص ح ن حم د ن عويضة ،داا الكتب العل ية وت ،لبدان،
الطبعة اعوم1418 ،هـ 1997 -م.
يان املاتصر شرح خمتصر ا ن الاجب حمل ود ن عبد الرمحن ن أمحد ن حم د مشس الدين اعصفهاين
املتو ةدة 749هـ ،قيي حم د مىهر ا ،داا املدين ،السعودية ،الطبعة اعوم 1406هـ.
التبص يف الدين ومتييد الفرقة الداجية عن الفرق اوالكني ،عيب املىفر تاهر ن حم د اعةفراييين (املتو :
471هـ) ،قيي :ك ال يوةف الوت ،عامل الكتب – لبدان ،الطبعة :اعوم1403 ،هـ 1983 -م.
التحب شرح التحرير يف أصول الفقه ،لع ْ الدين أيب السن علان ن ةلي ان املرداوي الدمشقان الصالان
الدبلان (املتو 885 :هـ) ،قيي :د .عبد الرمحن اجلربين ،د .عوض القرين ،د .أمحد السراح ،مكتبة الرشد
 السعودية  /الرايض ،الطبعة :اعوم1421 ،هـ2000-م.التحقيي يف تقرير أدلة اإلكفاا والتفسيي لل ُيد عهلل حيىي ن محدة العلوي ،املتو ةدة 749هـ ،دااةة
صر حم دي حم د جاد ،داا اليقني للدشر والتوىي  ،الطبعة اعوم 1431هـ.
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قيي مديف الرتبة ملن ببت له شريف الصحبة ،عيب ةعيد ص ح الدين يلي ن كيكلدي ن عبد ع
الدمشقان الع ان (املتو 761 :هـ) ،قيي :عبد الرحيم حم د أمحد القشقري ،داا العاص ة ،الرايض،
امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :اعوم1410 ،هـ.
ريج اعحاديث واآلاثا الواقعة يف تفس الكشاف للدخمشري عيب حم د عال الدين عبد ع ن يوةف
ن حم د الديلعان (املتو 762 :هـ) ،قيي :عبد ع ن عبد الرمحن السعد ،داا ا ن يدمية – الرايض،
الطبعة :اعوم1414 ،هـ.
توكرة الفاظ ،للوها ،داا الكتب العل ية ،وت ،الطبعة اعوم ،مل يوكر اتايخ الطبعة.
الرتعان ت ن املىفر  -خمطوط ،نق م عن الصحا ة عدد الديدية.
تس ية من أيرجهم الباااي ومسلم ،عيب عبد ع الاكم ،قيي :ك ال يوةف الوت ،مُةسة الكتب
الثقافية وداا اجلدان ـ وت ـ الطبعة اعوم1407هـ.
التعريفات لعلان ن حم د ن علان الدين الشريف اجلرجاين (املتو 816 :هـ) ،ضبطه وصححه عاعة من
العل اْ إبشراف الداشر ،داا الكتب العل ية وت –لبدان ،الطبعة :اعوم 1403هـ 1983-م.
تفس الطربي = جام البيان يف أتوي القرآن ،عيب جعفر حم د ن جرير ن يديد ن كث ن غالب
اآلملان ،الطربي (املتو 310 :هـ) ،قيي أمحد حم د شاكر ،مُةسة الرةالة ،الطبعة :اعوم 1420 ،هـ
  2000م.تفس القرآن الكيم (تفس املداا) ،حمل د اشيد ن علان اضا ن حم د مشس الدين ن حم د اْ الدين
ن مد علان يليفة القل وين السيين (املتو 1354 :هـ) ،اويية املصرية العامة للكتا 1990 ،م.
تفس القرآن العىيم لع اد الدين أ و الفداْ مساعي ن كث الدمشقان ،قيي :مصطفه السيد حم د +
حم د السيد اشاد  +حم د فض العج اوي  +علان أمحد عبد الباقان ،داا الدشر :مُةسة قرتبة  +مكتبة
أوتد الشيخ.
تفس مقات ن ةلي ان عيب السن مقات ن ةلي ان ن ش اعىدي البلاه (املتو 150 :هـ)،
قيي :عبد ع حم ود شحاته ،داا حياْ الرتاث – وت ،الطبعة :اعوم  1423 -هـ.
التقريب والتيس ملعرفة ةدن البش الدوير يف أصول الديث ،عيب ىكراي حميان الدين حيىي ن شرف الدووي
(املتو 676 :هـ) ،تقدمي و قيي وتعليي :حم د عث ان ا شت ،داا الكتا العريب ،وت ،الطبعة:
اعوم1405 ،هـ 1985-م.
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 .34التقرير والتحب عله رير الك ال ن او ام عيب عبد ع ،مشس الدين حم د ن حم د ن حم د املعروف

.35

.36
.37

.38
.39
.40

.41

.42

.43

ع ن أم حا ويقال له ا ن املوقت الدفان (املتو 879 :هـ) ،داا الكتب العل ية ،الطبعة :الثانية،
1403هـ 1983 -م.
التقييد واإليضاح شرح مقدمة ا ن الص ح عيب الفض ىين الدين عبد الرحيم ن السني ن عبد الرمحن
ن أيب كر ن راهيم العراقان (املتو 806 :هـ) ،قيي :عبد الرمحن حم د عث ان ،حم د عبد احملسن
الكتا صاحب املكتبة السلفية عملديدة املدواة ،الطبعة :اعوم1389 ،هـ1969/م.
التلايص الب يف ريج أحاديث الرافعان الكب  ،عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن حجر
العسق ين (املتو 852 :هـ) ،داا الكتب العل ية ،الطبعة :الطبعة اعوم 1419هـ1989 .م.
هتويب اعمساْ والل ات ،عيب ىكراي حميان الدين حيىي ن شرف الدووي (املتو 676 :هـ) ،عديت دشره
وتصحيحه والتعليي عليه ومقا لة أصوله :شركة العل اْ مبساعدة دااة الطباعة املد ية ،يطلب من داا
الكتب العل ية ،وت – لبدان.
هتويب التهويب ،ت ن حجر العسق ين ،داا الفكر ،وت ،الطبعة اعوم 1984م 1404 -هـ.
هتويب الل ة حمل د ن أمحد ن اعىهري اوروي ،أيب مدصوا (املتو 370 :هـ) ،قيي :حم د عوض
مرعب ،داا حياْ الرتاث العريب – وت ،الطبعة :اعوم2001 ،م.
توضيف اعفكاا ملعاين تدقيف اعنىاا عيب راهيم عد الدين حم د ن مساعي ن ص ح ن حم د السين،
الكح ين الصدعاين ،املعروف كأة فه ععم (املتو 1182 :هـ) ،قيي :أ و عبد الرمحن ص ح ن
حم د ن عويضة ،داا الكتب العل ية ،وت -لبدان ،الطبعة :اعوم 1417هـ1997 -م.
اجلام املسدد الصحيف املاتصر من أموا اةول ع  وةدده وأايمه حمل د ن مساعي أيب عبد ع
الباااي اجلعفان ،قيي حم د ىه ن صر الداصر ،داا توق الدجاة (مصواة عن السلطانية إبضافة ترقيم
حم د فُاد عبد الباقان) ،الطبعة اعوم1422 ،هـ.
جام يان العلم وفضله عيب ع ر يوةف ن عبد ع ن حم د ن عبد الرب ن عاصم الد ري القرتا
(املتو 463 :هـ) ،قيي :أيب اعشبال الده ي ،داا ا ن اجلوىي ،امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :اعوم،
 1414هـ  1994 -م.
اجلام عحكام القرآن = تفس القرتا ،عيب عبد ع حم د ن أمحد ن أيب كر ن فرح اعنصااي
ا داجان ،مشس الدين القرتا (املتو 671 :هـ) ،قيي :أمحد الربدوين و راهيم أتفيش ،داا الكتب
املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 -م.
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 .44اجلرح والتعدي  ،ت ن أيب حامت ،داا حياْ الرتاث العريب ،وت ،الطبعة اعوم1371 :هـ 1952 -م.
.45

.46
.47

.48

.49

.50
.51
.52

.53

عهرة الل ة عيب كر حم د ن السن ن دايد اعىدي (املتو 321 :هـ) ،قيي :امدي مد علبكان ،داا
العلم لل يني – وت ،الطبعة :اعوم1987 ،م .حواشان الفصول عن تعليي الشرح ،نق م عن الصحا ة
عدد الديدية.
اةالة املاجست املوةومة "فرقة اجلااودية الديدية عرض ونقد" للباحث يوةف ن عبد ع حسني
الاىمان ،قسم العقيدة جبامعة أم القر 1431 ،هـ.
الرةالة الواىعة لل عتدين عن ةب صحا ة ةيد املرةلني لإلمام حيىي ن محدة السيين ،ومعها اشاد نوي
الفطن إل عاد غ ة الروافض من الي ن ،للشيخ مقب ن هادي الوادعان ،مكتبة صدعاْ اعبرية ،صدعاْ
الي ن ،الطبعة الثانية1426 ،هـ2005-م.
اجلعربي
اةوم التحديث يف علوم الديث ،عيب ةحاق رهان الدين راهيم ن ع ر ن راهيم ن يلي
ر
(املتو 732 :هـ) ،قيي :راهيم ن شريف امليلان ،داا ا ن حدم  -لبدان  /وت ،الطبعة :اعوم،
1421هـ 2000 -م.
اش جل ٍ
الروض الباةم يف ال رتو ت عن ةد تَّة أيب ال َق ت
اةم ( ، -وعليه حو ٍ
اعة من العل اْ مدهم اعم
ر َل ة
َّ ة َ ل
الصدعاين) ،عيب عبد ع عد الدين ،حم د ن راهيم ن علان ن املرتضه ن املفض السين القامسان
ر
املشهوا ع ن الوىير (املتو 840 :هـ) ،تقدمي :فضيلة الشيخ الع مة كر ن عبد ع أ و ىيد ،اعتىن ه:
علان ن حم د الع ران ،الداشر :داا عامل الفوا د للدشر والتوىي .
ىاد املس يف علم التفس  ،عيب الفر عال الدين عبد الرمحن ن علان ن حم د اجلوىي (املتو 597 :هـ)،
قيي :عبد الرىاق املهدي ،داا الكتا العريب – وت ،الطبعة :اعوم 1422 -هـ.
مسط الدجوم العوايل ،لعبد امللك العاص ان ،قيي :عادل عبد املوجود وعلان معوض ،داا الكتب العل ية،
وت ،تبعة عام 1419هـ 1998 -م.
ةدن الرتموي عيب عيسه حم د ن عيسه ن َة لواة ن موةه ن الضحاك ،الرتموي (املتو 279 :هـ)،
قيي وتعليي :أمحد حم د شاكر (جـ  ،)2 ،1وحم د فُاد عبد الباقان (جـ  ،)3و راهيم عطوة عوض
املداس يف اعىهر الشريف (جـ  ،)5 ،4شركة مكتبة ومطبعة مصطفه البايب اللا – مصر ،الطبعة:
الثانية 1395 ،هـ 1975 -م.
ةدن ن ماجة عيب عبد ع حم د ن يديد القدويين( ،املتو 273 :هـ) قيي :حم د فُاد عبد الباقان ،داا
حياْ الكتب العر ية  -فيص عيسه البايب اللا.
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 .54ة أع م الدب ْ عيب عبد ع مشس الدين حم د ن أمحد ن عث ان ن قَ لامياى الوها (املتو 748 :هـ)،
.55
.56
.57
.58

.59
.60
.61
.62

.63

.64

داا الديث -القاهرة ،الطبعة1427 :هـ2006-م.
الشايف لإلمام املدصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان (املتو عام614هـ) ،قيي وتعليي جمد الدين ن
حم د ن مدصوا املُيدي (املتو عام 1428هـ) ،مدشواات مكتبة أه البيت ،الطبعة اعوم1430 ،هـ.
الشايف لل دصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان ،مكتبة الي ن الكرب  ،صدعاْ ،الطبعة اعوم 1406هـ
 1986م.الشام يف حدود وتعريفات ومصطلحات علم أصول الفقه ،للدكتوا عبد الكرمي ن علان ن حم د الد لة،
مكتبة الرشد ،شرون ،الطبعة الثانية1432 ،هـ 2011-م.
شرح (التبصرة والتوكرة = ألفية العراقان) ،عيب الفض ىين الدين عبد الرحيم ن السني ن عبد الرمحن ن
أيب كر ن راهيم العراقان (املتو 806 :هـ) ،قيي :عبد اللطيف او يم  -ماهر ايةني فح  ،داا
الكتب العل ية ،وت – لبدان ،الطبعة :اعوم 1423 ،هـ  2002 -م.
الشرح الكب ملاتصر اعصول ،عيب املدوا حم ود ن حم د ن مصطفه ن عبد اللطيف املدياوي( ،ص:
 ،)468املكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة :اعوم 1432 ،هـ  2011 -م.
شرح املقاصد يف علم الك م لسعد الدين مسعود ن ع ر ن عبد ع التفتاىاين املتو 791هـ ،قيي ،داا
املعااف الدع انية ،عكستان1401 ،هـ 1981 -م.
شرح الدووي عله مسلم املس ه عملدها شرح صحيف مسلم ن الجا  ،عيب ىكراي حميان الدين حيىي ن
شرف الدووي (املتو 676 :هـ) ،داا حياْ الرتاث العريب  -وت ،الطبعة :الثانية.1392 ،
شعب اإلميان عيب كر أمحد ن السني ن علان ن موةه ا ة لسَرلوتجردي ا راةاين( ،املتو 458 :هـ)،
حققه وااج نصوصه وير أحاديثه :الدكتوا عبد العلان عبد ال يد حامد ،أشرف عله قيقه و ريج
أحاديثه :خمتاا أمحد الددوي ،صاحب الداا السلفية بومباي – اودد ،مكتبة الرشد للدشر والتوىي علرايض
علتعاون م الداا السلفية بومباي عودد ،الطبعة :اعوم 1423 ،هـ 2003 -م.
الصاام املسلول عله شامت الرةول ،عيب العباس تقان الدين أمحد ن عبد الليم ن عبد الس م ن عبد ع
ن أيب القاةم ن حم د ا ن تي ية الراين الدبلان الدمشقان (املتو 728 :هـ) ،قيي :حم د حمان الدين
عبد ال يد ،الرس الوتين السعودي ،امل لكة العر ية السعودية ،الطبعة :دون.
الصحا ة عدد الديدية حمل د حيان ةامل عدان ،صدعاْ مركد الرتاث والبحوث الي دية ،الطبعة اعوم 1406هـ
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 .65الصحاح ات الل ة وصحاح العر ية عيب نصر مساعي ن محاد اجلوهري الفااايب (ت393هـ) ،قيي:
.66
.67

.68
.69
.70
.71
.72
.73

.74

.75
.76

أمحد عبد ال فوا عطاا ،داا العلم لل يني – وت :الرا عة  1407هـ 1987 -م.
صحيف اجلام الص وىايداته ،عيب عبد الرمحن حم د صر الدين ،ن الا نوح ن جنايت ن آدم،
اعشقوداي اعلباين (املتو 1420 :هـ) ،املكتب اإلة مان.
صحيف مسلم املس ه عملسدد الصحيف املاتصر دق العدل عن العدل م اةول ع  ،ملسلم ن
الجا أيب السن القش ي الديسا واي (ت261هـ) ،قيي :حم د فُاد عبد الباقان ،داا حياْ الرتاث
العريب ،وت.
صفوة اتيتياا يف أصول الفقه ،لإلمام املدصوا عهلل عبدع ن محدة ن ةلي ان املتو ةدة 614هـ
(املوةوعة الديدية الشاملة دون يا ت).
الضعفاْ واملرتوكني ،للدسا ان ،قيي :حم د راهيم ىايد ،داا الوعان ،حلب ،الطبعة اعوم 1396هـ.
تبقات الفاظ ،عيب الفض السيوتان ،داا الكتب العل ية ـ وت ـ الطبعة اعوم1403 :هـ.
تبقات الديدية الكرب ( لوغ املراد م معرفة اإلةداد) ،إل راهيم ن القاةم ،قيي :عبد الس م عباس
الوجيه ،مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،ع ان ،الطبعة اعوم1421 ،هـ ـ 2001م.
العقد الث ني يف أحكام اع ة اوادين لل دصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان املتو ةدة 614هـ،
مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،ع ان اعادن ،الطبعة اعوم 1421هـ2001-م.
فتف البااي شرح صحيف الباااي ،عيب الفض أمحد ن علان ن حجر العسق ين الشافعان ،داا املعرفة -
وت ،1379 ،اقم كتبه وأ وا ه وأحاديثه :حم د فُاد عبد الباقان ،قام إبيراجه وصححه وأشرف عله
تبعه :حمب الدين ا طيب ،عليه تعليقات الع مة :عبد العديد ن عبد ع ن عى.
فتف امل يث شرح ألفية الديث للعراقان ،عيب ا مشس الدين حم د ن عبد الرمحن ن حم د ن أيب كر
ن عث ان ن حم د السااوي (املتو 902 :هـ) ،قيي :علان حسني علان ،مكتبة السدة – مصر،
الطبعة :اعوم1424 ،هـ 2003 /م.
فرق الشيعة ،للحسن ن موةه الدوخب  ،داا اعضواْ وت -تبعة عام1404 :هـ 1984 -م ،ومل يوكر
اقم الطبعة وت اتاخيها.
الفرق ني الفرق و يان الفرقة الداجية ،عيب مدصوا عبد القاهر ن تاهر ن حم د ن عبد ع الب دادي
الت ي ان اعةفراييين( ،املتو 429 :هـ) ،داا اآلفاق اجلديدة  -وت ،الطبعة :الثانية1977 ،م.
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 .77فرقة اجلااودية الديدية عرض ونقد ،اةالة ماجست للباحث يوةف ن عبد ع حسني الاىمان ،قسم
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.79
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العقيدة جبامعة أم القر 1431 ،هـ.
الفص يف املل واعهواْ والدح عيب حم د علان ن أمحد ن ةعيد ن حدم اعندلسان القرتا الىاهري
(املتو 456 :هـ) ،مكتبة ا اجنان – القاهرة.
فضا الصحا ة عيب عبد ع أمحد ن حم د ن حدب ن ه ل ن أةد الشيباين (املتو 241 :هـ)،
قيي :د .وصان ع حم د عباس ،مُةسة الرةالة – وت ،الطبعة :اعوم1983 – 1403 ،م.
الفلك الدواا يف علوم الديث والفقه واآلاثا لصاام الدين راهيم ن حم د الوىير ،قيي حم د حيىي ةامل
عدان ،مكتبة الرتاث اإلة مان ،صعدة ،داا الرتاث الي ين صدعاْ ،الطبعة اعوم 1415هـ.
قوات اعدلة يف اعصول عيب املىفر ،مدصوا ن حم د ن عبد اجلباا ا ن أمحد املروى الس عاين الت ي ان
الدفان الشافعان (املتو 489 :هـ) ،قيي :حم د حسن حم د حسن مساعي الشافعان ،داا الكتب
العل ية ،وت ،لبدان ،الطبعة :اعوم1418 ،هـ1999/م.
قواعد عقا د آل حم د  -خمطوط  ،290نق عن الصحا ة عدد الديدية.
الكاشف ،للوها ،قيي :حم د عوامة ،داا القبلة للثقافة اإلة مية ،جدة ،الطبعة اعوم1992م-
1413هـ.
كتاعت أعداْ اإلة م ومداقشتها لع اد السيد حم د مساعي الشر يىن ،الطبعة :اعوم  1422 /هـ -
2002م.
الكفاية يف علم الرواية عيب كر أمحد ن علان ن اث ت ن أمحد ن مهدي ا طيب الب دادي (املتو :
463هـ) ،قيي :أ و عبد ع السواقان ،راهيم محدي املدين ،املكتبة العل ية  -املديدة املدواة.
الكليات عيب البقاْ أيو ن موةه السيين القرميان الكفوي ،الدفان (املتو 1094 :هـ) ،قيي:عد ن
داويش  -حم د املصري ،مُةسة الرةالة – وت.
لسان العر عيب الفض  ،حم د ن مكرم ن عله ،عال الدين ا ن مدىوا اعنصااي الرويفعه اإلفريقه
(املتو 711 :هـ) ،داا صادا – وت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
لوام اعنواا البهية وةوات اعةراا اعبرية لشرح الداة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،مشس الدين ،أ و
العون حم د ن أمحد ن ةامل السفاايين الدبلان (املتو 1188 :هـ) ،مُةسة ا افقني ومكتبتها  -دمشي،
الطبعة :الثانية  1402 -هـ 1982 -م.
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 .89جم وع الفتاو عيب العباس تقان الدين أمحد ن عبد الليم ن تي ية الراين (املتو 728 :هـ) ،قيي:
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املديدة الدبوية ،امل لكة العر ية

.90
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عبد الرمحن ن حم د ن قاةم ،جم
السعودية1416 ،هـ1995/م.
اجمل وعة الثانية من جم وع اةا اإلمام املدصوا عهلل عبد ع ن محدة ن ةلي ان (املتو ةدة 614هـ)،
قيي عبد الس م ن عباس الوجيه ،مُةسة اإلمام ىيد ن علان الثقافية ،الطبعة اعوم 1422هـ-
2002م.
احملكم واحمليط اععىم عيب السن علان ن مساعي ن ةيده املرةان (املتو 458 :هـ) ،قيي :عبد
ال يد هدداوي ،داا الكتب العل ية – وت ،الطبعة :اعوم 1421 ،هـ  2000 -م.
خمتصر ا ن الاجب = يان املاتصر شرح خمتصر ا ن الاجب لش س الدين اعصفهاين املتو 749هـ،
قيي حم د مىهر قا ،داا املدين ،الطبعة اعوم1406 ،هـ.
خمتصر التحرير شرح الكوكب املد لتقان الدين أيب البقاْ حم د ن أمحد ن عبد العديد ن علان الفتوحان
املعروف ع ن الدجاا الدبلان (املتو 972 :هـ) ،قيي :حم د الدحيلان ونديه محاد ،مكتبة العبيكان ،الطبعة
الثانية 1418هـ 1997 -م.
املستداك عيب عبد ع الاكم حم د ن عبد ع ن حم د ن محدويه ن نةعيم ن الكم الضا الطه اين
الديسا واي املعروف ع ن البي (املتو 405 :هـ) ،قيي :مصطفه عبد القادا عطا ،داا الكتب العل ية –
وت ،الطبعة :اعوم1411 ،هـ – 1990م.
املستصفه يف علم اعصول ،عيب حامد حم د ن حم د ال دايل الطوةان (املتو 505 :هـ) ،قيي :حم د
ن ةلي ان اعشقر ،مُةسة الرةالة ،وت ،لبدان ،الطبعة :اعوم1417 ،هـ1997-م.
املستطا (تبقات الديدية الص ر ) – خمطوط ،ترعة أيب اجلااود .نق م عن الصحا ة عدد الديدية لعدان.
املصا يف الساتعة اعنواا تفس أه البيت ،ع وأتليف الع مة عبد ع ن أمحد ن راهيم الشرقان،
املتو ةدة 1062هـ ،مكتبة الرتاث اإلة مان ،صعدة ،قيي :حم د قاةم اوامشان ،عبد الس م الوجيه،
الطبعة اعوم 1420هـ1999-م.
معاا القبول شرح ةلم الوصول م علم اعصول ،لافظ ن أمحد ن علان الك ان (املتو 1377 :هـ)،
قيي :ع ر ن حم ود أ و ع ر ،داا ا ن القيم – الدمام ،الطبعة :اعوم 1410 ،هـ 1990 -م.
معاين القرآن و عرا ه ،راهيم ن السري ن ةه  ،أ و ةحاق الدجا (املتو 311 :هـ) ،قيي :عبد
اجللي عبده شلا ،عامل الكتب – وت ،الطبعة :اعوم  1408هـ  1988 -م.
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 .100املعجم الكب عيب القاةم الطرباين ةلي ان ن أمحد ن أيو

ن مط اللا ان الشامان( ،املتو :

360هـ) ،قيي :محدي ن عبد اجمليد السلفان ،مكتبة ا ن تي ية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية.
 .101املعجم الوةيط املعجم الوةيط إل راهيم مصطفه وأمحد الدايت وحامد عبد القادا وحم د الدجاا ،داا
الدعوة ،قيي :جم الل ة العر ية.
 .102معجم مقاييس الل ة ت ن فااس عمحد ن فااس ن ىكرايْ القدويين الراىي ،أ و السني (ت395هـ)،
قيي :عبد الس م حم د هااون ،داا الفكر 1399 ،هـ 1979 -م.
 .103املعرا شرح املدها – خمطوط ،نق م عن الصحا ة عدد الديدية.
 .104معرفة أنواع علوم الديث ،ويةعرف مبقدمة ا ن الص ح ،عيب ع رو عث ان ن عبد الرمحن ،تقان الدين
املعروف ع ن الص ح (املتو 643 :هـ) .قيي :نوا الدين عرت ،داا الفكر -ةوااي ،داا الفكر املعاصر
 وت ،ةدة الدشر1406 :هـ 1986 -م. .105امل ين يف الضعفاْ ،للوها ،قيي :عبد ع القاضان ،داا الكتب العل ية ،وت ،الطبعة اعوم1416هـ.
 .106مفاتيف ال يب = التفس الكب  ،عيب عبد ع حم د ن ع ر ن السن ن السني التي ان الراىي امللقب
فار الدين الراىي يطيب الري (املتو 606 :هـ) ،داا حياْ الرتاث العريب – وت ،الطبعة :الثالثة -
 1420هـ.
 .107مقاتت اإلة ميني وايت ف املصلني ،عيب السن علان ن مساعي اعشعري ،داا حياْ الرتاث العريب
– وت ،الطبعة الثالثة ،قيي :هل وت ايرت.
 .108املل والدح عيب الفتف حم د ن عبد الكرمي ن أىب كر أمحد الشهرةتاين (املتو 548 :هـ) ،داا املعرفة
 وت1404 ،هـ ،قيي :حم د ةيد كي ين. .109املدتقه من مدها اتعتدال يف نقض ك م أه الرفض واتعتدال ،عيب عبد ع مشس الدين حم د ن أمحد
ن عث ان ن قَ لامياى الوها (املتو 748 :هـ) ،قيي :حمب الدين ا طيب.
 .110مدها السدة الدبوية يف نقض ك م الشيعة القداية ،عيب العباس تقان الدين أمحد ن عبد الليم ن عبد
الس م ن عبد ع ن أيب القاةم ن حم د ا ن تي ية الراين الدبلان الدمشقان (املتو 728 :هـ) ،قيي:
حم د اشاد ةامل ،جامعة اإلمام حم د ن ةعود اإلة مية ،الطبعة :اعوم 1406 ،هـ 1986 -م.
 .111املده الروي يف خمتصر علوم الديث الدبوي عيب عبد ع ،حم د ن راهيم ن ةعد ع ن عاعة الكداين
ال وي الشافعان ،دا الدين (املتو 733 :هـ) ،قيي :د .حميان الدين عبد الرمحن امضان ،داا الفكر –
دمشي ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ.
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 .112مولد العل اْ ووفياهتم ،حمل د ن عبد ع ن ى ر الر عان ،قيي :عبدع أمحد ةلي ان ال د ،داا العاص ة،
الرايض ،الطبعة اعوم1410 :هـ.
 .113ندهة الدىر يف توضيف خنبة الفكر يف مصطلف أه اعبر ،عيب الفض أمحد ن علان ن حم د ن أمحد ن
حجر العسق ين (املتو 852 :هـ) ،قيي :عبد ع ن ضيف ع الرحيلان ،مطبعة ةف علرايض ،الطبعة:
اعوم1422 ،ه.
 .114نىرات يف حديث "أصحايب كالدجوم" ،اجلامعة اإلة مية ،املديدة املدواة ،الطبعة :السدة الثالثة ،العدد
الثاين1390 ،هـ1970-م.
 .115الدكت الوفية مبا يف شرح اعلفية ،لربهان الدين راهيم ن ع ر البقاعان ،قيي :ماهر ايةني الفح ،
مكتبة الرشد شرون ،الطبعة :اعوم1428 ،هـ2007 /م.
 .116هجر العلم ومعاقله يف الي ن للقاضان مساعي ن علان اعكوع ،داا الفكر املعاصر ،وت ،لبدان ،الطبعة
اعوم 1416هـ1995-م.
 .117الوةيط يف علوم ومصطلف الديث ،حم د ن حم د ن ةويلم أ و ةشهبة (املتو 1403 :هـ) ،داا الفكر
العريب ،دون اتايخ وت اقم تبعة.
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