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 البحث ملخص

  المدرسة   موقف  فيعرض  ،   وسلم   عليه   للا  صلى  للا   رسول  صحابة   على  التطاول  قضية   وهي   أال  العقدية   القضايا  أهم   من  قضية   البحث  يتناول
 . عنهم للا  رضي الصحابة في والجماعة السنة أهل معتقد بيان مع  أقوالهم على والرد  ، عنهم للا رضي الصحابة من  الحديثة العقلية
  حجة   بال  عدالتهم  في  والقدح  وسلم   عليه  للا  صلى   للا  رسول   صحابة  في  الحديثة  العقلية  المدرسة  رجاالت  طعن:    البحث  هذا  نتائج  أهم  ومن
  صلى   للا  رسول  صحابة  عن  للدفاع  متخصص  مركز  إقامة:    التوصيات  ومن.  وعدالتهم  ضبطهم  عدم  بدعوى   صحاحا    أحاديثا    وردهم  ،  بينة  وال
 .  الصحابة - الحديثة العقلية المدرسة:  للبحث المفتاحية الكلمات.  واالختصاص العلم أهل عليه يقوم وسلم عليه  للا

ABSTRACT 

The current research deals with one of the most important doctrinal issues, namely the issue of insulting the 

companions of the prophet(peace be upon him), one of the most important findings of this research is the 

modern mental school's men appeal against the companions of the prophet(peace be upon him), and insulting 

their justice without neither argument nor evidence based on authentic hadiths on the pretext of their lack 

of control and justice. Among the most important recommendations is the establishment of a specialized 

center for the defense of the companions of the prophet (peace be upon him), upon which the scholars and 

specialists will rely.Key words for the research: Modern mental school - Companion 

 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين .. والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .لقد امتن للا تعالى على      

وأنزل عليه خير كتبه ، تولى للا تعالى حفظه ، فاختار لنبيه صلللللى للا هذه األمة بأن أرسللللل إليها خير رسللللله محمد صلللللى للا عليه وسلللللم ، 
ت اب ال سلللللنة ، عليه وسللللللم خير هذه األمة ليهون لهم شلللللرف الصلللللحبة أر  النام أفلدة ، وأقلهم تالفا  ، نقلة هذا الدين ، فهم حفاَّ القرآن ، وك 

بي صللى للا عليه وسللم في سلنته . ومع ما لهم من الفضلل والقدر إال أن أعداء ورواة الحديث ، امتدحهم للا تعالى في آياته ، وأوصلى بهم الن
الذي   الدين قديما  وحديثا  نالوهم بألسلللنتهم وأقالمهم ، فاتبوا في قدحهم ، والطعن في صلللدقهم وعدالتهم ، و لل ألن الطعن بهم طعنل في الدين

.وممن نال منهم حديثا  ) المدرسلللللللللة العقلية الحديثة س التي أسلللللللللسلللللللللها جمال الدين حملوه ، واالنتقاص منهم انتقاص للشلللللللللرجعة التي جاءوا بها 
ثرة األفغاني ، ومحمد عبده ، وتلميذه محمد رشلليد رضللا ، ولقد كان لهذه المدرسللة تأ ير في تلل الفترة امتدت آ اره إلى وقتنا الحاضللر بسللب  ك

، وأيدوه بحجة العقل ، مما أسللللهم في نشللللر أفاارهم وتبنيها عند عدد  ير قليل من مؤلفاتهم ، وتنوع أسللللاليبهم ، فقد ألبسللللوا عملهم  وب العلم  
 أبناء األمة مع األسلللف ذ لذا كان من المهم بيان هجفها بارهار الح  ، والمدافعة عن صلللحابة رسلللول للا صللللى للا عليه وسللللم .ومن هنا فقد

 لعقلية الحديثة من الصحابة رضوان للا عليهم س .اخترت الاتابة حول هذا الموضوع تحت عنوان ) موقف المدرسة ا
 تقوم هذه الدراسة باإلجابة على سؤال :ما موقف المدرسة العقلية الحديثة من الصحابة رضي للا عنهم ؟مشكلة البحث :

 . صلى للا عليه وسلم وبيان قدرهم في القرآن و السنةأهمية البحث : الرد على اإلساءة في حق صحابة رسول هللا 
 أهداف البحث  :

 التعرجف بالمدرسة العقلية الحديثة . -1
 بيان موقف المدرسة العقلية الحديثة من الصحابة رضي للا عنهم . -2
 الرد على أقوال أصحاب هذه المدرسة العقلية حول الصحابة رضي للا عنهم .  -3

 لم أقف على رسالة أو بحث يستقل بدراسة موقف المدرسة العقلية الحديثة من الصحابة  الدراسات السابقة :
 لان وجدت رسائل تتعل  بالمدرسة العقلية الحديثة منها :

 المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة اإلسالمية للباحث : ناصر عبدالارجم العقل  -1
رسلللالة ماجسلللتير بجامعة اإلمام محمد بن سلللعود اإلسلللالمية طبعت بعنوان )االتجاهات العقالنية الحديثة س تحدق فيها عن موقفهم من عموم 

 الصحابة لتعل   لل بما يتحدق فيه من عدم حجية السنة لديهم , وخص أبا هرجرة بذكر مطاعنهم فيه باعتباره أكثر رواة الحديث . 
 قلية الحديثة في التفسير للباحث: فهد بن عبدالرحمن الرومي منهج المدرسة الع -2

 رسالة دكتوراه مطبوعة وهي دراسة خاصة بتخصص التفسير .
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لقد سلللللللات في البحث المنهج الوصللللللفي بذكر أقوال أصللللللحاب المدرسللللللة العقلية الحديثة حول الصللللللحابة رضللللللي للا  عنهم ، منهج البحث :
 المنهج في نقد هذه األقوال و الرد عليها من القرآن و السنة .  والمنهج التحليلي النقدي وجبره هذا

 اقتضت طبيعة البحث أن يهون في مقدمة و ال ة  مباحث وخاتمة .خطة البحث : 
 أما المقدمة ، فقد  كرت فيها موضوع البحث و مشهلته , وأهميته , و أهدافه , و المنهج المتبع في الاتابة , وخطة البحث .

 ل :  المدرسة العقلية الحديثة  .المبحث األو
 مفهومها ونشأتها . المطلب األول :
 جذور المدرسة العقلية الحديثة . المطلب الثاني :
 أبره رجال المدرسة العقلية الحديثة . المطلب الثالث :
 أبره مالمح المدرسة العقلية الحديثة . المطلب الرابع :

 حديثة من الصحابة رضوان هللا عليهم .المبحث الثاني : موقف المدرسة العقلية ال
 المبحث الثالث : نقد أقوال المدرسة العقلية الحديثة في الصحابة رضوان هللا عليهم .

 وفيها  كر ألهم نتائج البحث والتوصيات . الخاتمة :
 الفهارس : 

 فهرم المصادر والمراجع . •
 فهرم الموضوعات . •

 احلديثةاملدرسة العقلية  املبحث األول
 املطلب األول : مفهومها و نشأتها 

المدرسللة العقلية الحديثة اسللم يطل  على  لل التوجه الفاري الذي يسللعى إلى التوفي  بين نصللوص أواًل / مفهوم المدرسةة العقلية الحديثة : 
ل الشلرع وبين الفار الغربي المعاصلر ، و لل بتطوجع النصلوص وتأوجلها تأوجال  جديدا  يتالءم مع المفا يم  الغربية و رد ما يسلتعصلي من تل

 . وتقديمه على    النقل  النصوص على التأوجل ، وفقا  لمعطيات العقل ، 
بدأت جذور المدرسلة العقلية الحديثة تظهر في نهاية القرن التاسلع عشلر وبداية القرن العشلرجن .وقد ثانيًا / نشةةة المدرسةة العقلية الحديثة :  

نية والفارجة واالقتصلادية  رهرت كردة فعل على األوضلاع السلائدة آنذا، ، والتي كان فيها المسللمون يويشلون أسلوأ أوضلاعهم من الناحية الدي
واالجتماعية والسللياسللية مما دفعهم لالنبهار بالغرب وحضللارته التي كانت في أوجها ، تلل الحضللارة التي فصللل فيها الدين عن العلم ، وقدم  

ال الدين األفغاني فيها العقل على النقل , وكان نتيجة  لل أن سللرت عدوى العقالنية إلى العالم اإلسللالمي , في رل هذه األوضللاع رهر جم
صللر ليدعو إلى التوفي  بين الدين والعلم ، فالدين ال يخالف الحقائ  العلمية ، فان كان راهره المخالفة وج  تأوجله بما يطاب  ضللرورات الع

 م جاء تلميلذه محملد عبلده ودعا إلى  .   س1)الحلديث ,كملا دعا إلى التبصللللللللللللللير واالجتهلاد ، والتنفير من التقليلد األعمى لالل ما جاء به األقدمون 
تأصلللللللللليل العلم والتربية كمنهج للحرجة واليقظة معا  ، من خالل الدعوة لتحرجر الفار من قيد التقليد ، حتى ال يخضللللللللللع العقل لسلللللللللللطان  ير 

مثلت هذه اآلراء المنطلقات  سللللللللللطان البرهان .واعتبار الدين صلللللللللديقا  للعلم ،  إ  لال منهما وريفته التي ال تغني أحدهما عن األخرى .ولقد
ديثة  لفار التحرر والعقالنية والتجديد للمفا يم اإلسللللالمية بما يسللللاير العصللللر الحديث ، ومن هذا االتجاه العقالني برهت المدرسللللة العقلية الح

يثا  ، أو ما تمليه عقليات أرباب والتي تعني "تناول أصلللول الشلللرع وفروعه بالتعديل والتغيير ، تبعا  للمناهج العقلية التي اصلللطنعها الغرب حد
 س2) لل المذه  التي تتلمذت على تلل المناهج .وال يسلللللللم من هذا التطوجر أمر من أمور الشللللللرجعة ، كأصللللللول الفقه والحديث أو التفسللللللير" 

تفاوتون في مقدار تحهيمهم .وللن كان تقديم العقل على النقل ،  هو األسلللام الذي يجتمع عليه أصلللحاب المدرسلللة العقلية الحديثة إال أنهم م
 . س3)للعقل في أصول الدين كليا  أو جزئيا  حس  اتجاهات أفرادها ، ومع  لل كله يجمعهم الوصف العام للمدرسة العقلية الحديثة 

 جذور املدرسة العقلية احلديثة املطلب الثاني
هما على تقديس العقل وتقديمه على النقل .والمعتزلة هم : أتباع واصل  تعد المدرسة العقلية الحديثة امتداد لفرقة المعتزلة قديما إ  تعتمد كال

.  كان للمعتزلة  س4) بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين اعتزال مجلس الحسن البصري رحمه للا ، فسميت الفرقة معتزلة لذلل ، وقيل لغير  لل 
لسنة و الجماعة رهر  لل فيما نقل عنهم من أقوال من  لل قول  موقف من صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم مغاير لما عليه أهل ا
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.أما عمرو بن عبيد فهو يحهم بالفس  على  س5) واصل بن عطاء : " لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحهم بشهادتهم "
وهم من هم من صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم .كما نقلت عنه مجموعة من الطعون في صحابة رسول    س6)الفرجقين في معركة الجمل  

وقوله عن عبد للا بن عمر :" إنه كان حشوجا   س7)  للا صلى للا عليه وسلم منها:قوله عن عثمان بن عفان " إن عثمان لم يهن صاح  سنة "
.وهذا الّنظام من كبار المعتزلة س  9) جندب رضي للا عنه قال لسائله " ما تصنع بسمرة قبح للا سمرة "    و عندما سلل عن حديث لسمرة بنس  8)"  

يطعن في جملة من صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم و في مقدمتهم الخلفاء الراشدون فنس  إلى عمر رضي للا عنه الشل يوم وفاة  
.وعاب على الصحابة   س  10)ذا شل و تردد في الدين , ووجدان حرج في النفس مما قضى و حهم "  رسول للا , وجوم الحديبية فزعم " أن ه

في   اجتهادهم في  الرأي فيقول : " إن الذين حهموا بالرأي من الصحابة إما أن يهون قد رنوا أن  لل جائز لهم ، وجهلوا تحرجم الحهم بالرأي
.ولذا فقد رد على علي    س11) الخالف ، وأن يهونوا رؤساء في المذاه  ، فاختاروا لذلل القول بالرأي "  الفتيا عليهم ، وإما أنهم أرادوا أن يذكروا ب

.واتهم عبد للا بن مسعود رضي للا عنه بالغلط و الاذب   س12) رضي للا عنه قوله ) أقول فيها برأيي س بقوله "من هو حتى يقضي برأيه "  
فقال : " و لو كان بن مسعود بدل نظره في الفتيا نظر   - لمعارضته مذهبهم في العدل  -و السعادة   على للا تعالى في روايته حديث الشقاء

.و طعن في أبي    س13) في الشقي كيف يشقى و السعيد كيف يسعد حتى ال يفحش قوله على للا تعالى و ال يشتد  لطه لقد كان أولى به "  
.وكذب الزمخشري في تفسيره ابن مسعود    س14) ها عن رسول للا صلى للا عليه وسلم "  هرجرة و اتهمه أنه كان أكذب النام في أحاديث روا 

رضي للا عنه في قوله أن رسول للا صلى للا عليه وسلم ليلة الجن خط حوله فاان يجيء أحدهم مثل سواد النخل فقال :" وأن هعم من 
على اناار وجود الجن .وسخر من عبدللا بن عمرو لروايته حديث )   و لل ألن مذه  المعتزلة يقوم  س15) يدعي رؤجتهم هور و مخرقة "  

بهما  ليأتين على جهنم يوم تصف  فيه أبوابها ليس فيها أحد و لل بعدما يلبثون فيها أحقابا س فقال :" ما كان البن عمرو في سيفيه و مقاتلته
و  لل لمخالفة الرواية أصلهم في وجوب انفا  الوعيد وحهمهم    س16)علي بن أبي طال  رضي للا عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث "  

وهذا    على مرتا  الابيرة في الخلود في النار .ههذا قدح المعتزلة في صحابة رسول للا و مروجاتهم لمخالفتها ما قرروه من عقائد  بعقولهم  ،
ل للا ما هم إال خلف لهؤالء ولقد تولى العلماء رحمهم للا يعطينا تصور أن أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في طعونهم في صحابة رسو 

 الرد على المعتزلة ، وبينوا فساد معتقدهم .  
 أبرز رجال املدرسة العقلية احلديثة  املطلب الثالث

هلللللللللللللللل ، وقد اختلف في مهان مولده هل هو في قرجة ) أسللعدآباد س في أفغانسللتان أم في قرجة ) 1245ولد عام  جمال الدين األفغاني :    – 1 
جلس لطل  العلم وهو في عمر الثامنة . .  س17)والمرجح أنه إيراني شللللليعي ال أفغاني سلللللني كما هعم لنفسللللله واشلللللتهر عنه  أسلللللد آباد س في إيران ، 

والعربية وأصلول  الدين ،  م ارتحل إلى الهند ودرم بها علوم الطبيويات ، هار العديد من بلدان العالم    برعاية والده ، ودرم اللغتين الفارسلية
اإلسلالمي ، وأوروبا  ، وروسليا  .برهت هعامته اإلصلالحية الدينية والسلياسلية في مصلر ، حيث تصلدر الدعوة للصلالح والتجديد في الفار 

مرة للنفي والتشلرجد من مصلر وإيران .أنشلأ جموية ) مصلر الفتاة س السلرجة ، وأنشلأ صلحيفة تنط  الديني ونظم الحهم ، وقد تعرض أكثر من  
.كما أ صللللللدر في بارجس جرجدة ) العروة الو قى س وهي  س18)باسللللللمها هي صللللللحيفة ) مصللللللر الفتاة س  كان أ ل  أعضللللللائها من شللللللبان اليهود 

 در كذلل في لندن جرجدة ) ضياء الخافقين س .صحيفة ناطقة باسم جموية ) العروة الو قى س السرجة . وأص
 هل  بتركيا إ ر مرض ألم به . 1314توفى في عام  

نشللأ محمد عبده في قرجة ) محلة نصللر س بمصللر ، تعلم القراءة في منزل والده بعد أن جاوه العاشللرة  م حف  محمد عبده  التركماني :  –  2
غاني بعض العلوم الرجاضللللللية والفلسللللللفية  والاالمية ، وقد رهر أ ر  لل على محمد عبده القرآن في سللللللنتين ، تلقى على يد جمال الدين األف

يعد محمد عبده من المؤسلسلين للمدرسلة العقلية الحديثة  الاتابة والتأليف ، ودرم طالبه المنط  وعلم الاالم ومقدمة ابن خلدون . سلرجعا  فبدأ في 
من دعا إليها ، وأشلللللللاعها بين النام , دّرم في األههر ، وعين رئيسلللللللا  لتحرجر الجرجدة ، بل كان له من األ ر فيها مالم يهن للمؤسلللللللس فهو 

 . س19)الرسمية " الوقائع المصرجة " واشتر، مع األفغاني في إصدار جرجدة " العروة الو قى " 
هلللللللللللللللل  ، اعتنى والده بتربيته وتعليمه ، فحف  القرآن وتعلم مبادا القراءة والاتابة والحسللاب ،  م   1282ولد سللنة  محمد رشةيد رضةا   :  – 3

رأ عددا   دخل المدرسللللة الرشلللليدية االبتدائية في طرابلس بلبنان ،  م انتقل إلى المدرسللللة الوطنية اإلسللللالمية . تعلم اللغة التركية والفرنسللللية ، وق
علوم الدين ودأب على مطالعته  وقرأ ) العروة الو قى س وتأ ر بها .اشلللتهر بحبه لجمال الدين األفغاني ، ومحمد عبده  من الات  منها إحياء

، فذه  إلى مصللر والتقى بالشلليم محمد عبده ، وبدأت رحلة جديدة له كانت أكثر إنتاجا  وتأ يرا  في تفايره ومنهجه اإلصللالحي ، حيث أنشللأ  
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م س  . والتي تهدف إلى التجديد واإلصللالح  ، ومواصلللة السللير على منهج ) العروة الو قى س , وأنشللأ أيضللا     1898  جرجدة ) المنار س سللنة )
د مدرسللة الدعوة واإلرشللاد ، له مؤلفات عدة من أشللهرها : تفسللير القرآن الحهيم ) تفسللير المنار س , والوحي المحمدي ، والسللنة والشلليعة ، وق

    . س20)ع عن اإلسالم ورد بعض الشبهاتحاول في تلل المؤلفات الدفا

  أبرز مالمح املدرسة العقلية احلديثة: املطلب الرابع
يقول محمد عبده : " تميزت هذه المدرسلللة باعالء شلللأن العقل وقد رهر  لل جليا في أقوال مؤسلللسللليها  . الملمح األول : تقديم العقل على الشةةر    

األصلللل األول للسلللالم هو النظر العقلي ، والنظر عنده هو وسللليلة اإليمان الصلللحيح فقد أقامل منه على سلللبيل الحجة وقاضلللا، إلى العقل 
يم العقل و " األصل الثاني للسالم : تقد س21)ومن قاضا، إلى حاكم فقد أ عن إلى سلطته فايف يمهنه بعد  لل أن يجور أو يثور عليه ؟ " 

.وجقول تلميذه محمد رشيد رضا : "  كرنا في المنار  ير مرة أن الذي عليه المسلمون من أهل السنة  س22)على راهر الشرع عند التعارض "  
فوجض " و يرهم .. أن اللدليلل العقلي القطعي إ ا جلاء رلاهر الشللللللللللللللرع بملا يخلالفله فلالعملل بلاللدليلل العقلي متعين ، ولنلا في النقلل التلأوجلل أو الت

أي تقديمهم للعقل  –" ولقد عاش المسلللللمون قرونا  على هذا النحو   -أحد رجال المدرسللللة العقلية الحديثة :  –.وجقول محمد فرجد وجدي  س23)
.فتقديم العقل على الشلللرع ، هو الملمح  س24)حتى أنهم اضلللطروا إلى تأوجل كل نص خالف راهره حهم العقل والعلم  "  –على راهر الشلللرع  

باره الذي يجتمع عليه أصلللحاب المدرسلللة العقلية الحديثة ، وهو الملمح الذي انبثقت منه مواقفهم اتجاه صلللحابة رسلللول للا صللللى للا عليه  ال
 وسلم  .

 وتظهر مالمح الدعوة إلى اإلصللللللالح والتجديد هذه فيما دعا له محمد عبده وتلميذه محمدالدعوة إلى اإلصةةةةال والت ديد :   الملمح الثاني :
وتحرجر الفار منه  ، مع  ض النظر عن الشروط المطلوبة في المجتهد   االجتهاد وإعمال العقل وذم التقليدرشيد رضا ومن جاء بعدهم من 

هي أول أمر دعا إليه الشللللللللللللليم   الدعوة للت ديد ونبذ التقليد، و ض النظر عن األطر العامة التي يج  أن تضلللللللللللللبط هذا االجتهاد .و هذه 
بلوغ مرتبة  .وأما    س25)قال : " .... ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرجن عظيمين ، األول : تحرجر الفار من قيد التقليد ..... " محمد عبده حيث 

فهو أمر سلهل المنال عنده فقد قال : " فرض اإلسلالم على كل  ي دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع للا في كتبه وما قرر من  االجتهاد
في  لل سلواء بعد اسلتيفاء الشلرط باعداد ما البد منه للفهم ، وهو سلهل المنال على الجمهور األعظم من المتدينين ال   شلرعه ، وجعل النام

.وجقول محمد رشللليد رضلللا  : " ال إصلللالح إال بدعوة ، وال دعوة إال   س26)تخص به طبقة من الطبقات ، وال يحتار مزجته وقت من األوقات " 
.ولان ملا هو   س27)بحجلة ، وال حجلة مع بقلاء التقليلد . فلا ال  بلاب التقليلد األعمى وفتح بلاب النظر واالسللللللللللللللتلدالل هو مبلدأ كلل إصللللللللللللللالح "  

رآن للزمان كما يقرر  لل اإلمام محمد عبده فقد قال : اإلصلالح المنشلود من دعوة االجتهاد هذه ؟إ إنه إصلالح قائم على إخضلاع أحهام الق
"  م إن النام تحدق لهم باختالف الزمان أمور ووقائع لم ينص عليها في هذه الات  فهل نوقف سلللير العالم ألجل كتبهم ؟ هذا ال يسلللتطاع 

جوهوا الربا لضرورة الوقت عندهم ، والمصرجون  ولذلل اضطر العوام والحهام إلى تر، األحهام الشرعية ولجاءوا إلى  يرها . إن أهل بخارى 
قد ابتلوا بهذا فشلللللدد الفقهاء على أ نياء البالد فصلللللاروا يرون أن الدين ناقص ، فاضلللللطر النام إلى االسلللللتدانة من األجان  بأرباح فاحشلللللة 

كل ما عليه النام ، ألنه كان يج  عليهم اسلللللللتنزفت  روة البالد وحولتها ل جان  . والفقهاء هم المسللللللللولون عند للا تعالى عن هذا ، وعن  
أن يعرفوا حالة العصللللللللللر والزمان وجطبقوا عليه األحهام بصللللللللللورة يمهن للنام اتباعها) أي كأحهام الضللللللللللرورات س ال أنهم يقتصللللللللللرون على  

دعوى االجتهاد أدت   ، وههذا نجد أن  س28)المحافظة على نقوش هذه الات  ورسللومها ،  وججعلونها كل شلليء ، وجتركون ألجلها كل شلليء " 
إلى أن أحل محمد عبده الربا والذي هو معلوم حرمته بالنص للضللللللرورة الزمانية عندهم .بل ووصللللللل األمر في المتأخرجن منهم إلى المطالبة 

شلللرجف يج  أن  باعادة النظر في كتاب للا تعالى وتعاليمه . يقول أحمد هكي أبو شلللادي : " من الحقائ  التي يج  التسلللليم بها أن القرآن ال
يعاد النظر في فهم  تعاليمه وتطبيقها من عصر إلى عصر ، بل ومن جيل إلى جيل ، وعلى هذا البد من رهور تفاسير جديدة متمشية مع 

 .ولنا أن نتساءل : أي قدسية ستاون للقرآن بعد هذا ؟إ وكأن القرآن اجتهاد بشري قابل إلعادة النظر . س29)روح العصر وتقدم العلم  " 
 املبحث الثاني موقف املدرسة العقلية احلديثة من الصحابة رضوان اهلل عليهم

وقفت المدرسللة العقلية الحديثة من الصللحابة رضللوان للا عليهم موقف الطعن والذم لصللحابة رسللول للا صلللى للا عليه وسلللم حيث قدحوا في 
ن قبل ، ولعل أبره ما تحد وا به عن صللللحابة رسللللول للا صلللللى للا عدالتهم وضللللبطهم مسللللتندين في  لل على الشللللبه التي ألقتها المعتزلة م

 عليه وسلم ما يلي : 
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لقد اختار للا تعالى لنبيه صللللى للا عليه وسللللم خير صلللح  ، ليبلغوا لنا دين للا تعالى كما سلللمعوه من رسلللول للا أواًل / االتهام بالوضةةع : 
ر للا لهم ، وتزكيته إياهم في كتابه فاتهموهم بالاذب على رسلول للا صللى للا عليه وسللم صللى للا عليه وسللم إال أن هؤالء قدحوا في اختيا

ووضلللللللع الروايات واألحاديث .يقول أحمد هكي أبو شلللللللادي : " نا يل بغفلة أمثال أبي هرجرة ، وأنس بن مالل ، وعبد للا بن عبام ، وكلهم 
.فهو يصللف  س30)وراح ابن عبام المطعون في  مته يزعم أن المعو تين ليسللتا من القرآن "  انتحلوا الحديث ، وتأ روا باإلسللرائيليات الغرجبة ،

 أكثر رواة الحديث رواية بالغفلة وانتحال الحديث وأنهم ليسلوا من أهله ،  م يصلف ابن عبام رضلي للا عنهما بالمطعون في  مته دون تقديم
عليها دعوة باطلة .ولعل أكثر من توجهت له تهمة الوضلللع هو أبو هرجرة رضلللي للا حقائ  وأدلة على صلللد  دعواه ، والدعوى التي ال دليل  

عنه وأرضاه و لل لاثرة روايته عن رسول للا صلى للا عليه وسلم إ  لم تستوع  عقولهم أن هنا، من يحف  كل تلل المروجات يقول فارو  
.وجعي  على   س31)ير من الغرابة كحديث الشلللللللللللللليطان عند التأ ين مثال  " الدملوجي : " وكانت أحاديثه معظمها خيالية مفرطة وعلى جان  كب

المحد ين قبول روايته بناء  على تظاهره باإلسلللللالم يقول : " والغرج  أن بعض المغالين من المحد ين قد قبلوا بعض األحاديث مع مضلللللارتها 
ا ليفسللللدوا الشللللرجعة اإلسللللالمية كل ما قالوه .. مهتفين باخالص نصللللوص القرآن .. فقبلوا من أبي هرجرة وابن عبام ومن اليهود الذين أسلللللمو 

.وجحهم طه حسلين على الصلحابة رضلوان للا عليهم بفسلاد سلرائرهم يقول : " وقد يهون الرجال الذين    س32)المحدق وتقواه وتظاهره باإلسلالم " 
يصلللللللفهم بالصلللللللد  واألمانة في   .كيف س33)ى النام " روى عنهم حديثه صلللللللادقين مأمونين مثله .. لان سلللللللرائرهم مدخوله تخفى دخائلها عل

رواهرهم ،   م يزعم فسللاد سللرائرهم التي تخفى على النام إإإ سللبحانل ربنا هذا بهتان عظيم .وممن اتهم بالوضللع أيضللا  تميم الداري رضللي 
قصلله الجسللاسللة ونزول للا عنه يقول عنه محمود أبو رجة : " مما بثه تميم الداري من مسلليحياته ما  كره عن النبي صلللى للا عليه وسلللم من 

، ونزول عيسلى عليه السلالم من األحاديث   س35).مع أن قصلة الجسلاسلة من األحاديث الصلحيحة التي وردت في صلحيح مسللم   س34)عيسلى " 
التي رواها جمع عن جمع يسلللللتحيل في العادة تواطلهم على الاذب وإن كانت هذه األحاديث قد وردت في كت  النصلللللارى فهذا   س36)المتواترة 

 دليل على أن التوراة واإلنجيل قد نزلت من عند للا تعالى  م اعتراها التحرجف والتبديل وبقيت أمور تدل على وحدة المصدر .
يزعم أصلللحاب المدرسلللة العقلية أن صلللحابة رسلللول للا صللللى للا عليه وسللللم يرون عن كل أحد دون  ثانيًا / اتهامهم بالرواية عن كل أحد . 

ول محمد رشلليد رضللا : " إن بعض الصللحابة والتابعين كانوا يرون عن كل مسلللم ، وما كل مسلللم مؤمن صللاد  .. وقد التثبت من صللدقة .يق
.وهذا من المزاعم الباطلة التي يراد بها  س37) بت أن الصلللحابة كان يروي بعضلللهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كع  األحبار وأمثاله " 

يه وسللم فالصلحابة رضلوان للا عليهم أشلد النام حرصلا  على حف  سلنة النبي صللى للا عليه وسللم  التشلهيل في سلنة المصلطفى صللى للا عل
 تحمال  وأداء  وسيأتي بيان  لل في المبحث اآلتي با ن للا .

شلللجر  من أصلللول أهل السلللنة والجماعة في صلللحابة رسلللول للا صللللى للا عليه وسللللم عدم الخوض فيماثالثًا / الخوض فيما شةة ر بينهم .  
بينهم بالباطل ، وإنما نعتقد بأنهم مجتهدون فمن أصلللاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد إال أن أصلللحاب المدرسلللة العقلية لسلللوء طوجتهم 
على صلللحابة رسلللول للا صللللى للا عليه وسللللم خاضلللوا فيما ال شلللأن لهم به فاتهموهم بالفسلللاد وسلللوء الظن ، والتنافس على الدنيا .فات  طه 

كتابه الفتنة الابرى في جزئين يتحدق فيه عن صللللحابة رسللللول للا بما ال يلي  بهم وجصللللفهم بما ال يجرؤ مسلللللم على وصللللفهم وجم   حسللللين 
كتابه بالروايات التارجخية المهذوبة عليهم مما قال   عنهم : " إن جماعة من أصللحاب النبي قد حسللن بالؤهم في اإلسللالم حتى رضللي النبي 

..  م طال عليهم الزمن ، واسللتقبلوا األحداق والخطوب ، وامتحنوا بالسلللطان الضللخم العظيم ، وبالثراء الواسللع العرجض عنهم وبشللرهم بالجنة 
.فهو في  س38)، ففسلللدت بينهم األمور ، وقاتل بعضلللهم بعضلللا  وسلللاء رن بعضلللهم ببعض إلى أبعد ما يمهن أن يسلللوء رن النام   بالنام " 

صلللللللى للا عليه وسلللللللم بالجنة وجقصللللللد بذلل علي وطلحة والزبير رضللللللي للا عنهم وما وقع بينهم في  هذا النص يتحدق عمن بشللللللرهم النبي
  موقعة الجمل ، وجزعم أن قتالهم كان طمعا  في الدنيا بسللطانها و رائها وسلوء رنهم ببعضلهم البعض وفي هذا داللة على جهله بما كان عليه

في الدنيا ، وعدم التاال  عليها . وإنما كانوا مجتهدين في مسلللللألة القصلللللاص من قتلة    صلللللحابة رسلللللول للا صللللللى للا عليه وسللللللم من الزهد
عثمان رضلللي للا عنه ولم يهن قتالهم للدنيا وال طمعا  في سللللطانها كما يدعي .ومما هعمه في كتابه أن ما دفع عائشلللة رضلللي للا عنها إلى  

" وكان معروفا  أن عائشللللللللة لم تان تح  عليا  وال تهواه ، بل كانت تجد عليه    قتال علي رضللللللللي للا عنه بغضللللللللها له حقدا  عليه فقال عنها :
.وههذا م   س39)موجدة شللللللديدة منذ حديث اإلفل حين .. أشللللللار على النبي صلللللللى للا عليه وسلللللللم بأن يطلقها .. فلم تنس لعلي قوله  لل " 

 إياهم بما ال يلي    بهم . كتابه طعنا  وقدحا  في صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم واصفا  
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رد أصلللللللحاب المدرسلللللللة العقلية الحديثة أحاديث اآلحاد ، لدعواهم أنها تفيد الظن وال تفيد اليقين ، وقد بنوا هذا  رابعًا / ردهم أحاديث اآلحاد : 
احد من الصللحابة أم جمع منهم الحهم على خبر اآلحاد طعنا  في صللحابة رسللول للا صلللى للا عليه وسلللم وإال فما الفر  أن يروي الحديث و 

إ ا توفرت فيهم العدالة والضللللللللبط ؟إإ وقد أدى بهم هذا الحهم على أحاديث اآلحاد إلى رد جملة من العقائد الصللللللللحيحة التي  بتت صللللللللحتها 
مسللهما ، وحديث مخالفين بذلل أهل السللنة والجماعة .يقول الشلليم محمد عبده : " وأما ما ورد في حديث مرجم وعيسللى من أن الشلليطان لم يل

إسللللللالم شلللللليطان النبي صلللللللى للا عليه وسلللللللم ، وإهالة ح  الشلللللليطان من قلبه ، فهو من األخبار الظنية ، ألنه من رواية اآلحاد ، ولما كان 
مع أن جميع هلذه   س40)موضللللللللللللللوعهلا .. العقلائلد ، وهي ال يؤخلذ فيهلا بلالظن كنلا  ير مهلفين بلاإليملان بمضللللللللللللللمون تللل األحلاديلث في عقلائلدنلا 

.وممن تبنى هذا الموقف منهم محمد رشلللليد رضللللا بقوله : " أصللللول العقائد وقضللللايا   س41)األحاديث هي أحاديث صللللحيحة أخرجها الشلللليخان  
.وتابعهما في  لل محمود شللللللللللللتوت قائال  : " أحاديث اآلحاد ال تفيد عقيدة وال  س42)اإليمان .. ال يتوقف شللللللللللليء منها على أحاديث اآلحاد " 

.وقد أدى بهم هذا القول إلى نبذ أكثر السلنة النبوجة ، واالعتماد في االحتجاج بمسلائل العقيدة  س43)يصلح االعتماد عليها في شلأن المغيبات " 
إنما  بتت بطرج  أحاديث اآلحاد .مما تقدم يبره موقف المدرسللللللة العقلية الحديثة من على أقوال المتالمين وآرائهم ، و لل ألن معظم العقائد 

صلحابة رسلول للا صللى للا عليه وسللم وهو اتهامهم بالوضلع وأنهم يروون عن كل أحد وتعرضلوا لهم بالقدح والتجرجح بسلب  ما شلجر بينهم 
 سيلة لرد األحاديث النبوجة الصحيحة .فلم يحفظوا لهم قدرا  ولم يعرفوا لهم حقا  واتخذوا من  لل و 

 املبحث الثالث نقد أقوال أصحاب املدرسة العقلية احلديثة يف الصحابة رضي اهلل عنهم
لقد بنيت أقوال أصحاب هذه المدرسة في صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم على مفا يم و أفاار خاطلة و مغلوطة مخالفة لما عليه  

 أهل السنة و الجماعة الذين بني موقفهم من الصحابة على أسس صحيحة مستمدة من القرآن والسنة وهي : 
 بتعديل للا ورسوله صلى للا عليه وسلم لهم وإجماع من يعتد باجماعه على  لل .الصحابة كلهم عدول ،  أواًل : عدالة الصحابة 

 أواًل : األدلة من القرآن الكريم على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم .
 [ .    143البقرة:    ]   چ زن مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي چ/ قال تعالى : 1

والصلحابة هم المخاطبون بهذه اآلية أوال   م تدخل    س44)ووجه االسلتدالل بها أن وسلطا  بمعنى ) عدوال  خيارا  س كما  كر  لل المفسلرون رحمهم للا   
 بقية األمة في الخطاب .  

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من چ: / وصللللللفهم للا تعالى بالخيرجة في قوله تعالى  2

فهذه اآليات تصللللللف األمة جميعها بالخيرجة ولعل صللللللحابة رسللللللول للا أول من يدخل في هذه اآلية ألنها [ .    110آل عمران :    ]   چ نئ ييىي
  تخاطبهم وقت نزولها .

  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱچ /  ناء للا تعالى على صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم كقوله تعالى : 3

 حت جت چوقوله تعالى [ .    29الفتح:    ]   چ  يف ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن

 مض خض حض جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
 حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط

[ .فهذه الصفات التي أ نى للا بها على صحابة رسول للا صلى للا عليه  9-8الحشر :    ]   چ  من خن حن جن مم خم
 على فضلهم وعدالتهم ومحبة للا لهم . وسلم ، تدل  

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل  چ/ بّين للا تعالى جزاءهم في اآلخرة فقال عز شأنه  4
 [ . 100التوبة :   ]  چ ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم

 وتحق  هذا الثواب العظيم والجزاء الجزجل لهم داللة على عدالتهم .
 ثانيًا : األدلة من السنة على عدالة الصحابة :

فوصلف النبي صللى للا عليه وسللم الصلحابة بأنهم خير    .   س45)  ) خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ( / قال صللى للا عليه وسللم :  1
 القرون ، وخير هذه األمة بعد نبيها صلى للا عليه  وسلم . 
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فهذا الحديث أمر من النبي صللى للا عليه وسللم لعموم الصلحابة بتبلين سلنته    .   س46)س    أال ليبلغ الشةاهد منكم الغابب/ قال صللى للا عليه وسللم : )  2
فى  على علدالتهم جميعلا  قلال ابن حبلان رحمله للا : " فلملا أجملهم في اللذكر بلاألمر بلالتبلين لمن بعلدهم ، دل  للل على أنهم كلهم علدول ، وك وفي هلذا دالللة  

 .   س47)بمن عدله رسول للا صلى للا عليه وسلم شرفا  "  
وهذا نهي   .   س48)  ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصةةةةيف  () ال تسةةةةبوا أصةةةةحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد :    صلللللللى للا عليه وسلللللللم / قال  3

صلللرجح من رسلللول للا صللللى للا عليه وسللللم بعدم سللل  صلللحابته والتعدي عليهم وتجرجحهم واالنتقاص منهم فال من أتى بعدهم لن يبلن من 
الصلللللحابة إلى الذروة ، وما ال يتر، لطاعن   الفضلللللل ما بلغوا وبعد " فأنت ترى من هذه الشلللللهادات العالية في الاتاب والسلللللنة ، ما يرفع مقام

فيهم دليال  وال شلللللبهة دليل ، والعقل المجرد من الهوى والتعصللللل  ، يحيل على للا في حهمته ورحمته ، أن يختار لحمل شلللللرجعته الختامية ، 
ولمزا  في  لل االصلللطفاء والتارجم ، فو  ما   أمة مغموهة ، أو طائفة ملموهة .. إن توهينهم والنيل منهم ، يعد  مزا  في هذا االختيار الحهيم ،

 .   س49)فيه من هدم الاتاب والسنة والدين " 
أما اإلجماع على عدالتهم فينقله إلينا ابن الصللالح رحمه للا حيث يقول : "  م إن األمة   ثالثًا : داللة إجما  األمة على عدالة الصةةحابة : 
لعلماء الذين يعتد بهم في اإلجماع .. وكأن للا سلللللللبحانه وتعالى أتاح اإلجماع على  لل مجمعة على تعديل جميع الصلللللللحابة ، .. باجماع ا

وجقول الخطي  البغدادي : " إنه لو لم يرد من للا عز وجل ورسوله فيهم شيء مما  كرناه ، ألوجبت الحال التي .   س50)لاونهم نقلة الشرجعة " 
على عدالتهم ، واالعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضللللللل من جميع المعدلين والمزكين ..، هذا مذه  كانوا عليها من.. قوة اإليمان واليقين ، القطع  
هلذه أقوال األئملة و يرهلا كثير توكلد بجالء إجملاع األملة على علداللة جميع الصللللللللللللللحلابلة  .   س51)كلافلة العلملاء ، ومن يعتلد بقولله من الفقهلاء "  

 رضوان للا عليهم .
 لقد اختار للا تعالى هؤالء الرجال لصللللحبة نبيه صلللللى للا عليه وسلللللم , ونقل دينه ,  الكذب.الصةةةحابة رضةةةي هللا عنهم ال يتعمدون   ثانيًا:

فأمدهم بقوة اإليمان واليقين ،و عصللمهم من تعمد الاذب على رسللول للا , لانهم  ير معصللومين عن المعاصللي أو السللهو أو الخطأ، وعدم  
عدالتهم ، قال ابن تيمية رحمه للا : " فال يعرف من الصللحابة من كان يتعمد الاذب على رسللول للا وإن كان فيهم من له  العصللمة ال ينافي 

" ليس كلنا  وجؤكد  لل قول البراء بن عاهب رضللللي للا عنه :  .   س52) نوب ، لان هذا الباب مما عصللللمهم للا فيه من تعمد الاذب على نبيهم " 
وجقول أنس .   س53)  ، كانت لنا ضةةيعة وأشةةغال ، ولكن الناس ال يكذبون فيحدش الشةةاهد الغابب "   صةةلى هللا علي  وسةةلمسةةمع حديث رسةةول هللا  

يقول ابن حجر رحمه للا مبينا  عدم عصلللمتهم من الظواهر البشلللرجة : " .   س54)  " وهللا ما كنا نكذب وال كنا ندري ما الكذب "رضلللي للا عنه : 
قد يخفى عليه بعض أحواله ، وقد يدخله الوهم والنسللليان لاونه  ير   صللللى للا عليه وسللللم الشلللديد المالهمة للنبي  إن الصلللحابي الجليل المهثر

   س56) " إنكم لتحدثوني غير كاذبين وال مكذبين ولكن السةةةمع يخط  "وهذا ما صللللرحت به عائشللللة رضللللي للا عنها فقالت : .   س55)معصللللوم "  
ى ما وقع من الصلللللللحابة رضلللللللي للا عنهم من الوهم والخطأ والنسللللللليان ، وبينوا  لل .بل إن الصلللللللحابة  ومن هنا فان علماء الحديث نبهوا عل

بل يبينه وجوضللحه ، وليس في هذا مطعن بهذبهم كما رن  لل العقالنيون   خطائه،رضللي للا عنهم ما كان أحدهم ليسللهت عن وهم  يره أو 
 –أي الصللحابة   –بل هو من الخطأ أو النسلليان أو الوهم الذي تقتضلليه الطبيعة البشللرجة .قال أبو شللهبة : " وفي بعض األحيان كان يراجع 

  س 57)خذ من هذه المراجعة دليال  على اتهام الصحابة بعضهم  لبعض "  فليس من اإلنصاف أن نت   بعضهم بعضا  فيما يروجه ، إما للتثبيت والتأكد ..
 بل هذه المراجعة منهم دليل على حرصهم وتثبتهم في نقل سنة رسول للا صلى للا عليه وسلم . 

دعوى باطلة ، ألن أما دعواهم أن الصحابة كانوا يروون عن كل أحد وقد يهون منهم منافقون فهي ثالثًا : الصةحابة ال يروون عن كل أحد :
صللحابة رسللول للا صلللى للا عليه وسلللم  كانوا شللديدي التحري في شللأن الحديث عن رسللول للا صلللى للا عليه وسلللم . م إن المنافقين كانوا 

ناس بعد " فطفقت إذا خرجت في ال:  -وأصلللحابه ، يقول كع  بن مالل وهو أحد المخلفين الثال ة   صلللى للا عليه وسلللم معروفين عند النبي  
يحزنني أن ال أرى لي أسةوة ، إال رجًا مغموصةًا علي  في النفا، ، أو رجًا ممن عذر هللا تعالى من   صةلى هللا علي  وسةلم خروج رسةول هللا  

كما لم ينقل عن المنافقين أنهم حد وا عن رسلللللول للا في شللللليء من كت  السلللللنة ، بل كانوا  ليلين  مهشلللللوفين من قبل للا .   س58) الضةةةعفاء "
 وصحبه  . م إن للا تعالى قد صان دينه من أن يتحمله المنافقون و يفقهوه فايف يبلغوه وجحفظوه ؟؟ صلى للا عليه وسلم تعالى للرسول 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث  چ:    قال تعالى :
[ فاهلل تعالى ختم على قلوب المنافقين وسد عليهم الفضل والخير في سماع حديث النبي صلى للا عليه وسلم    16محمد :    چ حف جف
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حملوا وبلغوا دين للا فقد وصفهم للا تعالى ألنهم ليسوا أهال  للحف  والتحمل والتبلين .وفي اآلية أيضا  مدح لصحابة رسول للا الذين فهموا وت
 بأنهم الذين أوتوا العلم . 

أباح النبي صللى للا عليه وسللم التحديث عن بني اسلرائيل قال صللى للا عليه وسللم " حد وا عن بني رابعًا : حكم الرواية عن كعب األحبار .
وكع  من مسلللللمة أهل الاتاب وجمهور علماء الجرح والتعديل على تو يقه ، ولذا ال تجد له  كرا  في كت  الضللللعفاء    س59)اسللللرائيل وال حرج "

ففسلللللللللرها ابن حبان   س60)والمتروكين . أما كلمة معاوجة فيه : " إنه كان من أصلللللللللد  هؤالء المحد ين  ، وإن كنا مع  لل لنبلو عليه الاذب " 
 .   س61)رحمه للا بقوله : " أراد معاوجة أنه يخطئ أحيانا  فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابا  " 

 خامسًا / حكم الخوض فيما ش ر بين الصحابة : 
قاد أنهم مجتهدون فيما وقف أهل السلللللنة والجماعة مما شلللللجر بين الصلللللحابة موقفا  متوافقا  مع تعديل للا لهم ، و كر فضللللللهم وسلللللبقهم . واعت

دخلوا فيه فان أصللللللللللللابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر االجتهاد .قال ابن بطة في كتابه اإلبانة : " ومن بعد  لل ناف عما شللللللللللللجر بين 
.وعقد   س62) أصللحاب رسللول للا صلللى للا عليه وسلللم فقد شللهدوا المشللاهد معه ، وسللبقوا النام بالفضللل .. وكل ما شللجر بينهم مغفور  لهم "

اآلجري رحمه للا في كتابه الشللرجعة : " باب  كر الاف عما شللجر بين أصللحاب رسللول للا صلللى للا عليه وسلللم ورحمة للا عليهم أجمعين 
.و كر  س63) قال فيه : وما بنا حاجة إلى  كر ما جرى بينهم ، قد صلللحبوا الرسلللول صللللى للا عليه وسللللم فبالصلللحبة له يفغر للا الارجم لهم "

اإلمام النووي رحمه للا في شرحه على الصحيح مذه  أهل السنة فقال : " ومذه  أهل السنة والح  إحسان الظن بهم واإلمسا، عما شجر 
.وقال ابن حجر : " واتف  أهل السلللللنة على وجوب    س64)بينهم وتأوجل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصلللللدوا معصلللللية وال محض الدنيا " 

لطعن على أحد من الصلللحابة بسلللب  ما وقع لهم من  لل ولو عرف المح  منهم ألنهم لما يقاتلوا في تلل الحروب إال عن اجتهاد وقد منع ا
.وبين شلللللليم اإلسللللللالم ابن تيمية حهم من  س65)عفا للا عن المخطئ في االجتهاد بل  بت أنه يؤجر أجرا  واحدا  وأن المصللللللي  يؤجر أجرجن " 

هم قائال  : " كان من مذاه  أهل السلنة اإلمسلا، عما شلجر بين الصلحابة .. فالخوض فيما شلجر يوقع في نفوم كثير  خاض فيما شلجر بين
.وال يخفى على الباحث  س66)من النام بغضلللللللا  و ما  ، وجهون هو في  لل مخطلا  ، بل عاصللللللليا  فيضلللللللر نفسللللللله ومن خاض معه في  لل " 

ة رسلول للا لم يثبت بل هو ضلويف ومنقطع وبعضله كذب لذا يج  اتباع ما عليه سللف المنصلف أن أكثر ما كت  فيما حصلل بين صلحاب
األمة من الاف عن  كرهم بسلوء لتصلفو لهم القلوب ، وتنشلأ على ح  الصلحابة والترضلي عنهم ، فان هؤالء ما طعنوا فيهم وتحد وا بالسلوء 

 ى .فيما جرى بينهم إال بغضا  لهم ولما نقلوه لنا من دين للا تعال
 سادسًا / ح ية خبر الواحد في العقابد : 

لقد نقل لنا صللللللحابة رسللللللول للا صلللللللى للا عليه وسلللللللم سللللللنته رواية عنه ولم يهونوا يقسللللللمون الحديث إلى متواتر وآحاد ، وإنما كانوا يروون 
فاانوا يروون الحديث وجأخذونه متى رهر  الحديث وجعلمونه وجعملون به دون نظر إلى رواته قلوا أم كثروا وعلى هذا سللللار التابعون وأتباعهم

عندهم عدالة الراوي وضلللبطه ، فاانوا ينظرون للحديث من حيث الصلللحة والضلللعف .فاشلللترط جماهير العلماء خمسلللة شلللروط لقبول الحديث 
  س 67)الشلللللذو  والعلة " والحهم بصلللللحته وهي : " أن يهون الراوي عدال  ، ضلللللابطا  ، وأن يهون اإلسلللللناد متصلللللال  ، وأن يهون الخبر سلللللالما  من 

.فمتى توافرت تلل الشلللللللروط في الخبر فهو حجة في بابه يؤخذ به وجعمل به سلللللللواء  كان آحادا  أومتواترا  وعلى هذا  ه  جمهور العلماء إلى  
 فيه خمسة عشر حديثا  قبول خبر اآلحاد فقد عقد اإلمام البخاري رحمه للا بابا  في كتابه " باب ما جاء في إجاهة خبر الواحد الصدو  "  كر  

.وقد نقل اإلجماع على حجة خبر اآلحاد الخطي  البغدادي   س68)قال ابن حجر شللارحا  : " المراد باإلجاهة جواه العمل به والقول بأنه حجة " 
وقتنا هذا ، ولم يبلغنا يقول : " وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سلائر أمصلار المسللمين إلى  

، والنووي   س70).وكلذا نقلله ابن عبلد البر في التمهيلد    س69)عن أحلد منهم إنالار للذللل ، وال اعتراض عليله ، فثبلت أن من دين جميعهم وجوبله "  
رحمهم للا جميعا  .وماهال العمل على  لل من  ير تفرج  بين ما رواه الواحد أو روته الاثرة  س72)وابن تيمية   س71)في شللللرحه لصللللحيح مسلللللم 

اد  متى ما توفرت العدالة والضلللبط في الرواة إلى أن رهرت الفر  وبره علم الاالم ، فأرهر المعتزلة القول بتقسللليم األحاديث إلى متواتر وآح
اإلمام ابن أبي العز الحنفي في شللللرحه لقول اإلمام الطحاوي : " وجميع ما صللللح عن رسللللول  وهعمت أن أحاديث اآلحاد ال يحتج بها .يقول

قائلين للا صللى للا عليه وسللم من الشلرح والبيان كله ح  " قال : " يشلير الشليم بذلل إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضلة ال
ال تفيد العلم وال يحتج بها من جهة طرجقها وال من جهة متنها .. وأحالوا النام على قضللللللايا بأن األخبار قسللللللمان : متواتر وآحاد .. واآلحاد  

.وتابع المعتزلة في  لل أصلحاب المدرسلة العقلية الحديثة فأخذوا قولهم هذا  س73)وهمية ومقدمات خيالية سلموها قواطع عقلية وبراهين يقينية " 
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ما  للتشلهيل والطعن في صلحابة رسلول للا صللى للا عليه وسللم وفي أحاديث النبي صللى للا عليه  أسلاسلا  بنوا عليه شلبهاتهم التي اتخذوها سلل
وسللللللللللم ورد الاثير من سلللللللللنته بحجة أنها أحاديث آحاد وماهم في الحقيقة إال أهل هوى وهجن يسلللللللللعون لهدم هذا الدين وللا متم نوره ولو كره 

سة العقلية الحديثة في ح  صحابة رسول للا صلى للا عليه وسلم وأن  لل القول نابع من الاافرون .مما سب  يظهر فساد ما قالت به المدر 
 بغضهم لدين للا تعالى وتقديمهم العقل على الشرع 
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 تحت عنوان : ) جمال الدين األسد بادي س 
 . 31-30انظر : جمال الدين األسدبادي ، ميرها لطف للا خان  ، ص :

 س  . 75/  1س  تارجم األستا  اإلمام محمد عبده ، محمد رشيد رضا ) 18)
 س  انظر سيرته في تارجم األستا  اإلمام ، محمد رشيد رضا ، األعمال الااملة للمام محمد عبده ، محمد عمارة .19)
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 س  انظر رشيد رضا صاح  المنار ، أحمد الشرباصي ، تراجم األعالم المعاصرجن في العالم اإلسالمي ، أنور   الجندي .20)
 . 73 – 72المدنية ، محمد عبده ، ص س اإلسالم والنصرانية مع العلم و 21)
 . 74س المرجع الساب  ، ص 22)
 . 71س شبهات النصارى وصحيح اإلسالم ، محمد رشيد رضا  ، ص 23)
 . 73   – 72س اإلسالم دين الهداية واإلصالح ، محمد فرجد وجدي ، ص 24)
 س . 11/  1س تارجم األستا  اإلمام ، محمد رشيد رضا ) 25)
 . 163 – 162التوحيد ، محمد عبده ، ص س رسالة 26)
 .  11س الوحدة اإلسالمية واألخوة الدينية وتوحيد المذاه  ، محمد رشيد رضا ، ص 27)
 س  . 944/  1س تارجم األستا  اإلمام ، محمد رشيد رضا ) 28)
 . 35س  ورة اإلسالم ، أحمد أبو شادي ، ص 29)
 . 174س ورة اإلسالم ، أحمد هكي أبو شادي ، ص 30)
 . 29-28سهذا هو اإلسالم ، فارو  الدملوجي ، ص 31)
 . 28-27س المرجع الساب  ، ص 32)
 . 10س كلمة طه حسين في مقدمة كتاب أضواء على السنة ، محمود أبو رجة ، ص 33)
 . 82س أضواء على السنة المحمدية ، محمود أبو رجة ، ص 34)
 س .2942س صحيح مسلم ، مسلم النيسابوري ، ح )35)
انظر أحاديث نزوله في صللحيح البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء ، باب نزول عيسللى ابن مرجم عليهما  السللالم . وفي صللحيح مسلللم ، س 36)

 كتاب اإليمان ، باب نزول عيسى ابن مرجم حاكما  بشرجعة نبينا محمد صلى للا عليه وسلم .
 . س28-1/27س ، )28س مجلة المنار ، محمد رشيد رضا ، المجلد )37)
 س .1/40س  الفتنة الابرى ، طه حسين ، )38)
 س .32-2/31س  المرجع الساب  ، )39)
 س .3/392س  تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، )40)
 س .2366س ، وصحيح مسلم ، )3431حديث مس الشيطان لويسى وأمه ، في صحيح البخاري ، ح ) -س  41)
 س .2814حديث إسالم شيطان النبي ، صحيح مسلم ، ح ) -
 س .261حديث إهالة ح  الشيطان ، صحيح مسلم ، ح ) -
 س .19/29س  تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، )42)
 . 61س  االسالم عقيدة وشرجعة ، محمد شلتوت ، ص 43)
 س .2/154س ، والجامع ألحهام القرآن, القرطبي  )2/7س انظر : جامع البيان, الطبري )44)
س ، ورواه مسلللم   189/    4س )   3472س فضللائل أصللحاب النبي ، حديث رقم )    1المناق  ، باب ) س  رواه البخاري في صللحيحه ، كتاب  45)

س من حديث عبد للا بن   1962/    4س )   2533س فضللل الصللحابة ، حديث رقم )    52في صللحيحه ، كتاب فضللائل أصللحاب النبي ، باب )  
 مسعود واللف  لهما .

 س .1679س برقم )6/182باب تغلي  تحرجم الدماء واألعراض )س  رواه مسلم في صحيحه ، كتاب القسامة ، 46)
 س 1/91س  اإلحسان في تقرج  صحيح ابن حبان ،  بن بلبان  )47)
س واللف   4/195س قوله صلى للا عليه وسلم : ) لو كنت متخذا  خليال  س )5س  رواه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب )48)

 س .2541س تحرجم س  الصحابة حديث رقم )54يحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب )له ، ورواه مسلم في صح
 س .337-1/336س  مناهل العرفان في علوم القرآن ،  الزرقاني  )49)
 . 147س معرفة أنواع علوم الحديث ،  ابن الصالح ، ص  50)
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 س 1/175س الافاية في معرفة أصول علم الرواية ،  الخطي  البغدادي )51)
 س . 104 – 103لرد على اإلخنائي ، ابن تيمية )ص: س ا52)
س وقال : " هذا حديث صلللحيح على شلللرط الشللليخين   127/   1س )    438س  المسلللتدر، على الصلللحيحين ،  الحاكم ، كتاب العلم ، برقم )  53)

 ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي .
س ، قلال الهيثمي : " رواه البزار ورجلالله  قلات ، انظر : مجمع 3/351)س ، مسللللللللللللللنلد البزار ،  البزار  25-7/24س جلامع البيلان , الطبري )54)

 س .5/75الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي )
 س . 602/  3س فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر  ) 55)
 س  642 - 640/  2) س  32،  22س رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببهاء أهله عليه ، حديث رقم ) 56)
 س . 113 – 112س دفاع عن السنة , أبو شهبه ص ) 57)
س ،   131/   5س )    4418س حديث كع  بن مالل ، جزء من حديث رقم     )    79س رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المغاهي ، باب )  58)

 س واللف  له . 2769، برقم )  س حديث توبة كع  بن مالل وصاحبيه 9ورواه مسلم في صحيحه ، كتاب التوبة ،باب ) 
 س .3461س جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما  كر عن بني إسرائيل ، ح)59)
 س رواه البخاري تعليقا  في كتاب االعتصام ، باب ) ال تسألوا أهل الاتاب عن شيء س .60)
 س .  131س الثقات ، ابن حبان  )ص: 61)
 . 294س  الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة ، ابن بطة العهبري ، ص 62)
 س .2486-5/2485س الشرجعة ، محمد بن الحسين اآلجري ، )63)
 س .220-18/219س شرح صحيح مسلم ، النووي ، )64)
 س .12/37س فتح الباري ، ابن حجر العسقالني ، )65)
 س .4/448نهاج السنة النبوجة ، ابن تيمية ، )س م66)
 . 12-11س انظر معرفة أنواع علم الحديث ، ابن الصالح ، ص 67)
 س .13/233س فتح الباري ، ابن حجر العسقالني ، )68)
 س .1/135س الافاية ، الخطي  البغدادي ، )69)
 س .1/3سالتمهيد ، ابن عبد البر ، )70)
 س .1/131س شرح صحيح مسلم ، النووي ، )71)
 س .18/40س الفتاوى ، ابن تيمية ، )72)
 س .499-2/498س شرح العقيدة الطحاوجة ، ابن أبي العز ، )73)


