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كلمة للمحكم العلمي هلذا الكتاب

كلمة للمحكم العلمي هلذا الكتاب
يقول المحكم :
قرأت مما أرســل إ ّيل للتحكيم مــن كتب وبحوث علمية،
« عىل كثرة ما ُ

أســتطيع أن أقول :إنه مل يؤثــر ّ
يف يشء منها تأثري هذا البحــث !!  ..حق ًا إهنا

لعبارات مرشقة متس شــغاف القلب ،وحترك الســاكن مــن مكنون احلب،
وتثري لوعة الشــوق ،وتنهض باهلمم ،وتدفع إىل مواصلة الســر ،وتبعث عىل

حســن االقتداء واالتباع ،فال غرو إن قلت :إنه لسفر قيم مبارك ،وجهد ظاهر
مشــكور ،غزير العلم ،قوي الداللة ،كثري النفع ،عظيم الفائدة ،له تأثري واسع
بإذن اهلل تعاىل ،وإين ألؤكد النصح بقراءته ،وإمعان النظر فيه .

ً
مجيعــا حمبة الصحابة ريض اهلل تعاىل
جــزى اهلل تعاىل مؤلفه خري ًا ،ورزقنا

ومن علينا بحسن التأيس هبم ،ومجعنا معهم يف مستقر رمحته عىل الرضا
عنهمّ ،
واملحـبة ،آمني » (((.

أ .د .عيادة بن أيوب الكبييس

((( وقد أثبت هذه الكلمة بناء عىل رغبة فضيلة األســتاذ الدكتــور املحكم العلمي هلذا
الكتــاب ،علم ًا أنــه كان ال يعرف مؤلف الكتاب  .فقد قــال املحكم يف تقريره عن
الكتاب« :وأحببت أن أذكر هذه الكلمة املعربة ،فإن رأى الباحث الفاضل أن جيعلها
يف صدر كتابه فجزاه اهلل خري ًا » .اهـ
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افتتاحية

افتتاحـيـة

والســام عىل ســيدنا حممد وعىل آله
احلمــد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

أن تقــدِّ م الطبعة الثانية من كتاب « :من شــواهد الســنن واآلثــار عىل مودة
الصحابة األخيار » مزيــدة بزيادة كثرية عن الطبعة األوىل ،جلمهور القراء من
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

ويأيت هذا البحــث يف إطار ربط األمة باجليل الربــاين األول ،وهو جيل

أصحاب رســول اهلل ﷺ ،الذين هم خري القرون ،لنقف عىل جانب عظيم من
جوانب حياهتم ،وهو جانب املودة والرتاحم بينهم ،طلب ًا ملعرفة حقيقة ما كانوا

وج َّل ،مما يثمر معرفة قدرهم ،وزيادة حمبتهم،
عليه مجيع ًا من األخوة يف اهلل َع َّز َ
واالقتداء هبم ،ورعاية حق صحبتهم .

فيكشف البحث بعض الســات العامة ملجتمع الصحابة ريض اهلل عنهم

التي تدل عىل حتا ِّبه وتقاربه وتواصله ،وكيفية تعظيمهم حلق صحبة رسول اهلل
ﷺ ،وأدهبم ريض اهلل عنهم عند االختالف يف االجتهاد.
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ويربز البحث شــواهد املودة بني آل بيت رسول اهلل ﷺ واخللفاء الثالثة

الراشــدين ريض اهلل عنهم أمجعني ،وكيف كانت عالقتهم صورة من أســمى
العالقات ،من املحبة والتعاون والثناء وإظهار الفضل بينهم .

ثم يوقفنا عىل بعض آداب بيت النبوة ،فيعرفنا عىل بعض شــواهد املودة

بني أمهات املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنهن ،ثم يعرج املؤلف عىل نموذج خاص
نتعرف من خالله عىل حقائق من املودة والثناء بني أم املؤمنني الســيدة عائشة

وآل بيت رســول اهلل ﷺ  ،متمثلة يف العالقة بينها وبني السيدة فاطمة الزهراء،
وســيدنا عيل بن أيب طالب ،وســيدنا عبد اهلل بن عباس ،وغريهم من القرابة
ريض اهلل عنهم مجيع ًا .
وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة بكل

متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي ما فتئ
يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي اخلاتم
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وص َّل اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

إدارة البحوث
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،ورمحة اهلل

للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بعـــــدَّ :
وج َّل قد وصف أصحاب رســوله ﷺ يف كتابه
فإن اهلل َع َّز َ

الكريــم بأهنم رمحاء بينهم ،قد توىل بعضهم بعضــ ًا ،وخفض بعضهم اجلناح

وج َّل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
لبعــض ،لين ًا وإيثار ًا ورمحة ،فقال َع َّ
ــز َ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ((( وقال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾
فكانت مودهتم و ُأ ُخ ّو ُتم َم ْ ِ
ض َب املثل ،وداللة عىل رسوخ اإليامن يف قلوهبم.

(((

وإن معرفة شواهد ما كان عليه أصحاب رسول اهلل ﷺ من املودة والرمحة

وج َّل وسنة رسوله ﷺ ،وإن تدبر سريهم
هو من معامل التصديق لكتاب اهلل َع َّز َ
ومواقفهم وما وصفهم به اهلل تعاىل ورســوله هلو من جنس اآليات والقصص
التي أمرنــا أن نتدبرها ونعترب هبا ،وكفى بذلك املقصد الرشيف داعي ًا إىل بذل

الوقت وحث اهلمة إىل التعرف عليهم واالرتباط هبم (((.
((( سورة الفتح ،من اآلية .29

((( سورة التوبة ،من اآلية .71

((( وقد جاءتني فكرة هذا البحث ،وأخذت بمجامع نفيس أثناء حضوري دروس تفسري =
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وغريض األكرب من هذا البحث هو الوقوف عىل هذا الشــموخ والسمو

الذي كان عليه أصحاب رســول اهلل ﷺ ،ومعرفة أهنم بحق ٌ
جيل مت َّي َز يف كل
أبواب التميز ،مع ُأ ُخ َّو ٍة تامة وإخالص منقطع النظري؛ لنعرف بعض فضلهم،
ولنجتمع مجيع ًا عىل حمبتهم وتقديرهم ،وحفظ حق صحبتهم لرسول اهلل ﷺ،

وجهادهم يف سبيل اهلل.

وكــذا للتأيس هبم  -جمتمع ًا وأفراد ًا  -فيــا كانوا عليه من تلك األخالق

الم َث َ
ــل ،الذي كلام اقرتبنا منــه كان مرقا ًة إىل الصالح
الكريمــة ،ولنعلم هذا َ

وج َّل ،وكان اســتجالب ًا لنرصته تعاىل وعونه،
والفــاح ،وإىل رضوان اهلل َع َّز َ

وكلام ابتعدنا عن هدهيم ،كان ذلك مؤرش ًا عىل تنكب الرصاط.

ونقــف هنــا  -إن شــاء اهلل تعاىل  -عــى بعض جوانب مــن أخوهتم
يف اهلل ،ونتعرف من ُق ْر ٍ
ب عىل بعض ســات جمتمعهم ،وما كان يشيع فيه من

مظاهر مودهتم وحمبتهم ومروءهتــم ،ونقف عىل أطراف من ثناء بعضهم عىل

بعض ،ودفاع بعضهم عــن بعض ،ونرصة بعضهم لبعــض ،وإيثار بعضهم
لبعض ،وجوانب من حمبتهم آلل بيت رســول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم،
ف اهلل تعاىل
وجوانب من آداب زوجات رســول اهلل ﷺ فيام بينهن ،وكيف أ َّل َ

بني قلوهبن ،وشــواهد من املودة واملحبة بينهن وبني قرابته صىل اهلل عليه وآله
وســلم ،يقف هبا املؤمن عىل حقائق يزداد هبا حمبة فيهم وتعظي ًام هلم ،واعتزاز ًا
وافتخار ًا هبم .

= ســورة الفتح عىل فضيلة العالمة الشــيخ مصطفى أمحد عبــد الرمحن البحياوي
احلســني املغريب  -أطال اهلل يف عمره وجزاه عنَّا خري ًا  -بالشــارقة يف عام  2007م.

واحلمد هلل عىل ما أنعم ،وما برش به عبده وأكرم.

املقدمــــــــة
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ف املسلم يف إيضاح الصورة املرشقة
ولعل هذه الشواهد وهذه الوثائق ت ُْس ِع ُ

ألصحاب النبي ﷺ ،وكذا يف الدفاع عنهم ،وتزيد املؤمن يقين ًا بإحسان الظن
هبم ،وحسن التفهم ملواطن خالفهم ،وكذا ترفع من ِحس املسلم يف الت ََّشك ِ
ُّك
ِّ
القارئ ف ُي ْع ِرض عن
فيمــا نقل عنهم مما ال يليق هبم ريض اهلل عنهم ،وأن يتنبه
ُ

تلك األخبار التي اختلط فيها الصحيح بالســقيم ،والثابت باملوضوع ،و َي ُر َّد

تلك التحليالت واملواقف الفاســدة التي بنيت عليها ،والتي وقع فيها بعض

الكتاب قديم ًا وحديث ًا ،إذ ما بني عىل باطل فهو باطل ،وما اختلطت علينا فيه
األمور رددناه إىل املحكم من األصول.

جعلت هذا الكتاب لإلجابة عن الشــبهات التي تلصق هبم زور ًا،
ومــا
ُ

فقد أجاب عن ذلك الكثري من العلــاء قدي ًام وحديث ًا ،ولكن ربما أرشت إىل

بعضها ،فلعل القارئ  -إن شاء اهلل تعاىل  -جيد اإلجابـة عن بعض ما قد يثار
من تســاؤالت ،وما يصحح به املفاهيم واألفكار التي قد تعرتضه أو تعرتض
اآلخرين.

تتبعت يف مجع هذه الشواهد املباركة كثري ًا من أبواب كتب الصحاح
وقد
ُ

والسنن ،وبعض مســانيد الصحابة يف كتب املسانيد ،والكثري من كتب السري
وفضائل الصحابة ،واملصنفات يف احلديث ،وكثري ًا من كتب الرتاجم القديمة

واحلديثــة ،والــروح املعتمدة للصحاح والســنن ،والتقطــت الفوائد من

تعليقات العلامء والباحثني املحققني ومن كتب العقائد ،والدراســات احلديثة

لتاريخ الصحابة.

حتريت يف اختيار النامذج والشــواهد أن تكون من أصح ما وقفت
وقد
ُ

عليه ،فكان أغلبها بني الصحيح واحلسن ،وما سوى ذلك فهي أحاديث وآثار
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صاحلة لالستشهاد هبا يف أبواب الفضائل والسري ،وما كان يف هذه األحاديث

واآلثار من ضعيف فأبينه غالب ًا من خالل كالم أهل الشأن.

وقد أوردت فيه ما أطمئن إليه ،وذلك ألين قد قصدت أن يتضمن الكتاب

حجج ًا ملن أراد أن حيتج ،وأن يكون بإذن اهلل تبرصة ملن أراد أن يتبرص ،ولذلك
حتريت فيه الدِّ قة قدر الطاقة ،وإن كان يكفي املسلم يف هذا الباب ما أورده القرآن

الكريم مــن مدحهم ،وأصول العالقة بينهم ،والتي يتجاوز صدقها الزمان إىل
أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،ويكفيه أصول ما مدحهم به املعصوم ﷺ.

وشــاورت كثري ًا من أهــل العلم والفضل يف
وقد اســتخرت اهلل تعاىل،
ُ

أخذت بنصائحهم شــكر اهلل هلم ،حتى خرج هبذه الصورة التي
مواضع ،وقد
ُ

أسأل اهلل أن تكون نافعة لكاتبها وجلميع املسلمني.

قرأت ما شــاء اهلل تعاىل من هذا الكتاب أثناء
وكان من فضل اهلل تعاىل أن
ُ

العمل فيه ،بحرم اهلل بمكة ،وبمسجد رسول اهلل ﷺ باملدينة املنورة ،وبروضته

ﷺ ،يف رمضان عام 1428هـ  2007 -م ،ويف احلج من العام نفسه.
فاحلمد هلل تعاىل عىل ما أنعم.

خطة الكتاب:
قسمت الكتاب إىل :مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة فصول ،وخامتــة.
ُ

املقدمة :يف أمهية هذا البحث والغرض منه.

التمهيد :يف مكانة الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني.

الفصــل األول :الســات العامة ملجتمــع الصحابــة ريض اهلل عنهم يف حياة
رسول اهلل ﷺ وبعد وفاته.
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وقد قسمته إىل املباحث والسامت اآلتية:
املبحث األول :قيام الصحابة بمسؤولياهتم جتاه املجتمع.
املبحث الثاين :ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله ﷺ.
املبحث الثالث :معامل التكافل بني الصحابة.
املبحــث الرابع :حمبة الصحابة اخلري بعضهم لبعض «تبشــر بعضهم

بعض ًا نموذج ًا».

املبحث اخلامس :جمالس الصحابة ولقاءاهتم وتزاورهم.
الفصل الثاين :أدب الصحبة وأثرها يف حياة الصحابة ريض اهلل عنهم.
وقد قسمته إىل املباحث اآلتية:
املبحث األول :تعظيم الصحابة حلق الصحبة.
املبحث الثاين :أدب الصحابة مع االختالف يف االجتهاد.
املبحث الثالث :من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض(((.
الفصل الثالث :املودة والثناء بني اخللفاء الراشدين وآل بيت رسول اهلل ﷺ.
وقد قسمته إىل املباحث الثالثة اآلتية:
املبحــث األول :مكانــة الشــيخني عند ســيدنا عيل بــن أيب طالب
ريض اهلل عنه.

املبحث الثاين :مودة الشيخني آلل بيت رسول اهلل ﷺ.
((( آثرت أن أفرده بمبحث ملزيد التفصيل فيه ،وإن كان متفرع ًا عن املبحث األول.
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املبحث الثالث :املودة بني أمريي املؤمنني عثامن وعيل ريض اهلل عنهام.
الفصل الرابع :املودة والثناء بني آل بيته � (الزوجات والقرابة).
وقد قسمته عىل مبحثني:
املبحث األول :املودة والثناء بني نساء النبي ﷺ.
املبحــث الثاين :املــودة والثناء بني آل بيت رســول اهلل ﷺ وزوجاته
( السيدة عائشة نموذج ًا ).

اخلامتة :يف خالصة هذا البحث.
وج َّل أن جيزي خري اجلــزاء كل من أعانني يف هذا
هذا ،وأســأل اهلل َع َّز َ

البحث ،ومن حكَّمه أو قرأه من األســاتذة أو الزمالء ،فأسدى يل فيه نصح ًا،
ٍ
دعوة
أو ســدَّ فيه خلالً ،أو نبهني إىل فكرة ،وال تنسني أهيا القارئ الكريم من
ٍ
ولوالدي ومشاخيي.
صاحلة يل
ّ
واهلل ويل التوفيق.
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التمهــيد
َّ
إن أعظم جيل عرفته اإلنســانية هو اجليل الذي رباه رسول اهلل ﷺ ،وهو

اجليل الذي أرشقت عليه أنواره ،وظهرت فيه آثاره ،وال جتد يف تاريخ أصحاب

األنبياء أزكى من تارخيهم ،فقد تبوؤوا أعىل املراتب صدق ًا وعطاء ،وكيف ال ؟
صدق لحسن ِ
ِ
رسولم ؛ حيث
بالء
وهم معجزة من معجزات نبيهم ،وشاهد
ٍ ُ
صاغهم هبدي اهلل فأحسن صوغهم ،وألف بينهم عىل اختالف طباعهم ،حتى

صاغوا جمتمع ًا هو خري جمتمعات البرشية ،ألفة وحمبة وإيامن ًا ،وورع ًا وشجاعة
واعتداالً.

وقد كانوا كذلك بشــهادة كتاب اهلل ،وشــهادة رســول اهلل ﷺ ؛ حيث

جعلهم اهلل تعاىل قــدوة ملن قبلهم قبل أن يكونوا قــدوة ملن بعدهم ،ولذلك

يقيس هبا أتباعهم مدى
َذك ََر أوصافهم يف الكتــب املنزلة عىل األنبياء من قبلُ ،

صدقهــم ،ويصلحون هبا أحواهلــم ،فكانوا هم اجليل املنتظــر الذي انتظرته

البرشية ليقوموا مع نبيهم بأعباء البالغ إىل كل من استطاعوا من أهل األرض،

من غري توان وال تبديل ،فكنا نحن حسن ًة من حسناهتم وأثر ًا من آثار جهادهم.
وهذا اجليل املتميز قــد رضب أروع األمثلة يف الوفــاء لدينه ،والصدق
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واألدب مع ربــه ،فلم يصابوا بام أصيبت به األمم الســابقة ،حيث آمنوا فلم
َي ُشــكُّوا ،و ُأمروا فلم يساوموا ،واســ ُتن ِْفروا يف ســبيل اهلل فنفروا ،مل يرهقوا

نبيهــم ولــم يتعنتوا يف طلــب اآليات ،كام فعل مــن كان قبلهم ،فــا قالوا:

﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ ((( كــا قال قوم موســى عليه الســام ،وال قالوا ﴿ :ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ ((( كــا قــال قوم عيســى عليه
مرت به ،فنحن معك ،واهلل ال
الســام ،بل قالوا « :يا رســول اهلل ،امض ملا ُأ َ

نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوسى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ﴾((( ،ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون » ،وقالوا:

« فوالذي بعثك باحلق لو اســتعرضت بنا هــذا البحر خلضناه معك » ((( ،ومل
يصدر منهم يشء من ســوء الظن باهلل أو إساءة األدب مع اهلل ،وال حتريف أو

تبديل لكالم اهلل ،بل ب َّلغوا كام حتملوا ،فسبحان من اختارهم لصحبة نبيه ﷺ،
وحلمل دينه.

من فضائل الصحابة يف الكتاب والسنة:
وقد امتدحهم اهلل يف كتابه بمدائح كثرية ،فوصفهم بأهنم هم الصادقون،

وأهنم هم املفلحون ،وأهنم هم الراشدون ،وأنه تعاىل حبب إليهم اإليامن وزينه
يف قلوهبم ،وكره إليهم الكفر والفســوق والعصيان ،وأخرب اهلل تعاىل أنه تاب

((( سور النساء من اآلية .153

((( سورة املائدة من اآلية .112
((( سورة املائدة من اآلية .24

((( أخرجهــا البيهقــي يف دالئل النبوة ،مجــاع أبواب املبعث ،باب ذكر ســبب خروج
النبي ﷺ لبدر .34/3
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عليهم وريض عنهم يف قولــه تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ ((( ،وأنــه تعــاىل ال خيزهيم:
﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ((( ،ووعـدهـم اهلل

اخلريات يف قوله ﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ ((( ،وذكر اهلل بشارة كربى هلم باحلسنى يف

قوله تعاىل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾ (((.

يقــول اإلمام الطحــاوي رمحــه اهلل « :فثبــت بذلــك أن من صحب

رســول اهلل ﷺ ،فمعه الفضل عىل الناس مجيع ًا ،وأن من صحبه يتفاضلون بام

كان منهم » (((.

وأمر اهلل تعاىل رسوله ﷺ بمشاورهتم فيام هيمه من األمر ،تطييب ًا لقلوهبم

وإعالم ًا بإخالصهم ورجاحة عقوهلم ،وقوة دينهم ؛ إذ ال يستشار إال العاقل

املؤمتن ،فام أعظمه من توجيه محل هذه املنقبة العظيمة.
((( سورة التوبة اآلية .117

((( سورة التحريم من اآلية .8
((( سورة التوبة آية .89 - 88

((( سورة احلديد من اآلية .10

((( رشح مشكل اآلثار .198/9
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وجعل اهلل ســبيلهم هو الســبيل القويم الذي من تنكبه فقد شذ وهلك،

وج َّل إىل التمســك هبدهيم
قال اإلمام ابن أيب حاتم رمحه اهلل « :وندب اهلل َع َّز َ

واجلري عىل منهاجهم والســلوك لسبيلهم واالقتداء هبم فقال ﴿ :ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﴾ »((( .اهـــ ،ولذلك كان ما هــم عليه من اهلدي ميزان ًا
عند االختــاف ،ومتييز ًا للحق مــن الباطل ،كام هو واضــح يف قوله تعاىل:
﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ ((( ،ويف قــول رســول اهلل ﷺ:

« ...وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة ،كلهم يف النار إال ملة واحـدة ،قالوا:
ومن هي يا رسول اهلل ؟ قال :ما أنا عليه وأصحايب » (((.

وكام جاء مدحهم يف كتاب اهلل ،جاء مدحهم عىل لســان رسول اهلل ﷺ،

فمدحهم الرســول عامة ،كام امتدح أفراد ًا منهم خاصــة ،وبرش الكثري منهم

باجلنة ،وشهد هلم باإليامن ،فهم خري القرون ،كام قال ﷺ « :خري الناس قرين،
ثم الذين يلوهنــم ،ثم الذين يلوهنم ،((( » ...وجعــل وجودهم يف األمة ،بل

وجود التابعني هلم ثم من تابعهم ســبب ًا من أسباب عافيتها وأمنها من الفتن،
فقال ﷺ فيام رواه عنه واثلة بن األسقع ريض اهلل عنه « :ال تزالون بخري ما دام
فيكم من رآين وصاحبنــي ،واهلل ال تزالون بخري ما دام فيكم من رأى من رآين

((( سورة النساء اآلية  .115وينظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم .7/1
((( سورة البقرة ،من اآلية .137
((( ســنن الرتمذي (اجلامع) ،أبواب اإليامن ،باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة .381/4
وقال الرتمذي :حسن غريب.
((( أخرجه البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل أصحاب النبي ﷺ .1335/3
ومسلم يف فضائل الصحابة ،باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم ،رقم .2533
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وصاحب من صاحبني ،واهلل ال تزالون بخري ما دام فيكم من رأى من رأى من

رآين وصاحب من صاحب من صاحبني » (((.

ويقول النبي ﷺ يف بركة صحبته وبركة وجود هؤالء األصحاب  -كام رواه
جابر عن أيب سعيد اخلدري  « : -يأيت عىل الناس زمان ،فيغزو فِئَا ٌم من الناس،
َ
رســول اهلل ﷺ ؟ فيقولــون :نعمَ ،ف ُي ْفت َُح هلم ،ثم
صاحب
فيقولون :فيكم َم ْن
َ
يأيت عىل النــاس زمان ،فيغزو فِئَا ٌم من الناس ،فيقــال :هل فيكم من صاحب
أصحاب رسول اهلل ﷺ ؟ فيقولون :نعمَ ،ف ُي ْفت َُح هلم ،ثم يأيت عىل الناس زمان،
ِ
صاحب أصحاب
صاحب َم ْن
ــن
َ
َ
فيغــزو فئَا ٌم من الناس ،فيقال :هل فيكم َم ْ
رسول اهلل ﷺ ؟ فيقولون :نعم ،فيفتح هلم »((( .والفئام :اجلامعة من الناس.

وروى عبد بن محيــد وغريه عن جابر بن عبــد اهلل ريض اهلل عنهام قال:
ُ
ُ
الرجل
ب
خيــرج
قال رســول اهلل ﷺَ « :ليأتِ َي عىل النّاس ٌ
اجليش ،ف ُي ْط َل ُ
زمان ُ

من أصحايب ،فيقال :هل فيكم رجل من أصحاب حممد ﷺ ؟ فيقولون :نعم،
فيستفتحون به فيفتح عليهم ،ثم يأيت عىل النّاس زمان ،فيخرج اجليش ،فيقال:

هــل فيكم رجل من أصحاب حممد؟ فيطلبونه فــا جيدونه ،فيقال :هل فيكم
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب الفضائل ،باب ما ذكر يف الكف عن أصحاب
وحسن إســناده احلافظ ابن حجر يف الفتح ( ،)7/7وقال
النبي ﷺ (،) 309/17
َّ
اهليثمي « :رواه الطرباين من طرق ،ورجال أحدها رجال الصحيح ».

((( متفق عليــه ،البخاري برقم  ،3449ومســلم برقم  ،2532وهــذا لفظ البخاري،

وراه ابــن حبان يف صحيحه ،باب اخلروج وكيفية اجلهاد ،ذكر اســتحباب االنتصار

للمســلمني بالصحابة والتابعني ،برقم  ،4768ويف كتاب التاريخ ،ذكر اإلخبار عن

فتح اهلل جل وعال عىل املسلمني عند كون الصحابة فيهم أو التابعني ،برقم .6666
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أحد مــن أصحاب حممد؟ فيطلبونه فال جيدونه ،فلــو كان رجل من أصحايب
وراء البحر ألتوه » ((( .وهكذا يعرفنا رســول اهلل ﷺ فضل أصحابه ،وبركة

وجودهم بني الناس.

ورضب هذا اجليل املثل األعىل يف املحبــة واإلخالص لنبيه ﷺ ،ففدوه
بأرواحهــم ،وقدموه عىل أنفســهم وأهليهــم وأوالدهم ،فزيد بن الدِّ ثِن ِ
َّـــة
ُ
ريض اهلل عنــه وقد قدمته قريــش للقتل بمكة يرد عىل أيب ســفيان بن حرب
حني قال لــه « :أحتب أن حممد ًا عندنا اآلن بمكانــك يرضب عنقه ،وأنك يف

أهلك؟ قال :واهلل ما أحب أن حممد ًا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شــوكة

تؤذيه وأين جالس يف أهيل ،فقال أبو ســفيان :مــا رأيت من الناس أحد ًا حيب

أحــد ًا كحب أصحاب حممد ﷺ حممد ًا » ((( .وســعد بــن الربيع األنصاري
ريض اهلل عنه وهو يف َر َم ِقه األخري يقول يوم أحد وقد وجدوا فيه سبعني رضبة
ص إىل رسول اهلل ﷺ
وطعنة « :قل لقومي األنصار :ال عذر لكم عند اهلل أن ُي ْخ َل َ
وفيكم َش ْف ٌر َي ْط ِرف .قال :وفاضت نفسه رمحه اهلل » ((( .وتقدمه املرأة عىل أبيها

وأخيها وزوجها ،فعن إســاعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص ،قال :كانت

امرأة من األنصار من بني ذبيان ،قد أصيب زوجها وأخوها يوم أحد ،فلام ُن ُعوا

هلا قالت :ما فعل رسول اهلل ﷺ ؟ قالوا :خري ًا ،يا أم فالن ،فقالت :أرونيه حتى
((( املنتخب من مسند عبد بن محيد برقم  ،1018ومسند أيب يعىل رقم . 2182
((( أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ،ترمجة زيد بن الدثنة .1184/3

((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر مناقب ســعد بن الربيع،
 ،201/3وقــال الذهبي :صحيح .وأخرجــه البيهقي يف الدالئــل ،باب حتريض

النبي ﷺ أصحابه عىل القتال  ،285/3وقال « :طرف يطرف ».
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أنظر إليه ،فأشاروا هلا إليه ،حتى إذا رأته قالت « :كل مصيبة بعدك َج َل ٌل » (((.
أي كل مصيبة بعدك هينة.

وقد تركوا األوطان ،وهجروا اآلباء واألبناء فرار ًا بدينهم إىل اهلل ،وانطالق ًا

بالدعوة يف أرض اهلل ،وأصيبوا يف سبيله يف أنفسهم وأبنائهم وإخواهنم وأهليهم
ويف أمواهلــم فام وهنوا عــن جهادهم ونرصة دينهم ،بل احتســبوه فصربوا،

وم َّن اهلل عليهم بفتحه وبربكاته فشكروا.

أعتق األغنياء منهم العبيد ،فهم ســادة أعتقوا سادة ،وآثر األنصار منهم

املهاجرين بأمواهلم ودورهم ،وعرضوا عليهم أن يزوجوهم بمن خيتارون من

نســائهم ،فوفوا بعهدهم واهلل يتوىل جزاءهم ،يقول اهلل تعاىل مادح ًا األنصار:

﴿ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ﴾ (((.
منهم من اهتز ملوتـــه عرش الرمحن تبارك وتعاىل ((( ،رسور ًا واستبشار ًا

بصعود روحـــه ،ومنهــم من ُب ِّل َغ مــن اهلل تعــاىل الســام ((( ،ومنهم من
((( أخرجه البيهقي يف الدالئل ،مجاع أبواب غزوة أحد .302/3
((( سورة احلرش اآلية .9

((( وهو ســعد بن معــاذ األنصاري ريض اهلل عنــه كام يف حديث مســلم عن جابر بن

عبد اهلل (صحيح مســلم برشح النووي ،كتاب فضائــل الصحابة ،باب من فضائل

سعد بن معاذ )240/15

((( كالســيدة خدجية ريض اهلل عنها كام رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه (صحيح
مسلم برشح النووي ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل خدجيـة .)195/15
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تعجــب اهلل من فعلــه رض ًا بما عمــل ((( ،ومنهم من ســاه اهلل يف كتابه (((،

أو ذكره عز وجل بصفته ((( ،ومنهم من ســاه اهلل لرســوله ﷺ وأمره أن يقرأ

عليه كتابه (((.

املالئكة ترتاد منازهلم وتلتمس جمالســهم ،وترسح يف طرقاهتم ،وتشــد

عزمهــم وتقاتل معهــم ،والوحي ينزل بينهــم ،وروح القــدس يؤازرهم،
والرسول ﷺ يشهد هلم ،ويقسم عىل إيامهنم.

ومنهم العلامء والقراء والفقهاء واحلكامء ،امتألت قلوهبم عل ًام باهلل وعل ًام

بأحكام دين اهلل ففاضــوا وأفاضوا عىل من بعدهم هداية وإرشــاد ًا ،وتعلي ًام

وتزكية وإسعاد ًا ،فسالسل اإلسناد هبم برسول اهلل ﷺ متصلة ،وسنته وهديه

هبم منترشة ،وما كتموا عن رسول اهلل ﷺ شيئ ًا أمروا بنرشه وتبليغه ،وما خطر

بباهلم أن يت َق َّولوا عىل رسول اهلل ﷺ.

((( وهو يف حديث الرجل وزوجته اللذين ضيفا ضيف رسول اهلل ﷺ كام رواه البخاري
يف صحيحه كتاب التفسري ،باب (ويؤثرون عىل أنفسهم) حديث رقم .4607

((( وهــو زيد بن حارثــة ريض اهلل عنه يف قولــه تعـــاىل ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ سورة األحزاب من اآلية .37

((( كأيب بكــر الصديق ريض اهلل عنه ،يف قوله تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﴾ سورة التوبة من اآلية  .40وذكر أوصاف مجاعات من الصحابة يف القرآن كثري.

((( وهــو أيب بن كعب األنصاري ريض اهلل عنه كام رواه مســلم عــن أنس بن مالك أن
يب « إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك » .قال :آهلل ســاين لك؟ قال:
رســول اهلل ﷺ قال ألُ ٍّ
يب يبكي( .صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب
سماك يل » .قال :فجعل ُأ ّ
« اهلل ّ
استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل واحلذاق فيه .رشح النووي .)238/15
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ومع كل هذا احلفظ والتوفيق فلم يعصمــوا ،بل كانوا أقل الناس نصيب ًا

من الزلل ،تطيش املآخذ عليهم إذا ما قورنت بفضائلهم.

وباجلملة فمناقبهم مجة ومآثرهم ترتى ،وأوصافهم يف الكتب السابقة ويف

القرآن الكريم ال تزال تتىل.

من حقوق الصحابة:
وقد ترتبت هلم علينا حقوق كثرية ((( ،فكان من حقهم علينا أن نســتغفر

هلم ،مصداق قولــه تعاىل مبينــ ًا موقفنا منهــم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ (((.
ومن حقوقهــم :الثناء عليهم بام أثنى به اهلل تعاىل عليهم ورســوله ،وأن

نــرىض عنهم ،ونمســك عن ذكرهم بســوء ،وهذا من معــاين ومقتضيات
أمر اهلل تعاىل باالســتغفار هلم ،وهو عالمة من عالمات حســن االتباع هلم،

وخمالفة ذلك عالمة من عالمات اخلذالن وسوء االتباع.

وكذا أن نعتقد عدالتهم ،ألهنم الواســطة بني رســول اهلل ﷺ وبني أمته،
((( للمزيــد :ينظر اجلامــع ألخالق الراوي وآداب الســامع ،إمــاء فضائل الصحابة
ومناقبهــم والنرش ملحاســن أعامهلم وســوابقهم  ،117/2وينظــر تثبيت اإلمامة
ص  ،178،211والشفا بتعريف حقوق املصطفى  ،52/2وشعب اإليامن للبيهقي
 ،192/2والرشيعة لآلجري.
((( سورة احلرش آية .10
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عنهم تلقينا الكتاب والسنة ،فكانوا آ َم َن الناس عليهام ،ولعل هذا هو الرس يف

تعديل القرآن هلم مجيعــ ًا ،إذ كان من لوازم حفظ اهلل تعاىل لكتابه الثق ُة بنقلته،
وقد ارتضاهم النبي ﷺ مجيع ًا مبلغني عنه ،حني قال يف حجة الوداع«:أال ليبلغ
الشاهد منكم الغائب»(((.

ومــن حقوقهم :حمبتهــم ومواالهتم مجيعــ ًا يف دين اهلل ،كــا قال تعاىل:

﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ ((( ،وأن ندافع عنهم ،ونذب عن أعراضهم

أكثر من غريهم؛ إذ هــم آباؤنا ،بل هم أ َم ُّن اآلباء علينــا وعىل األمة مجيعها،

وأن نذكر حماسنهم ،وننرش سريهم وفضائلهم ،حمب ًة فيهم ويف رسول اهلل ﷺ،
واقتدا ًء هبدهيم ،وربط ًا للقلوب هبم ،وحتصين ًا لألجيال من شبهات ومفرتيات

من ال يعرفون قدرهم.

التحذير من انتقاص الصحابة:
منتقص ُهم هو حمل االهتام واالزدراء؛ كام رصح
ولذلك وملا ثبت هلم كان
ُ

بذلــك العلامء ،فال ينتقصهــم إال جاهل قد أوقع نفســه يف هاوية مهلكة ،أو

معاند قد ركب هواه فأرداه ،أو من يكيد لإلســام ،تب َّط َن ذلك أو أظهره ،أو
متأثر بمناهج غري املسلمني باسم احلرية أو النقد العلمي فإذا به يقع يف طامات

لعدم أهليته للبحث ،وقلة معرفتــه بقواعد القبول والرد للنصوص ،فتختلط
عليه ويســوء فهمه ،وكذا لغفلته عن الثوابت العقدية التي جيب أال ُت ْغ َفل عند

دراسة تارخيهم.

((( رواه البخاري  ،105ومسلم .4478 ،4477
((( سورة املائدة من اآلية .55
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يقــول اإلمام أمحد رمحه اهلل « :إذا رأيت رجــ ً
ا يذكر أحد ًا من الصحابة

بسوء ،فاهتمه عىل اإلسالم » (((.

ويقول اإلمام أبو ُزرعة الرازي رمحه اهلل « :إذا رأيت الرجل ينتقص أحد ًا

من أصحاب رســول اهلل ﷺ ،فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن الرسول ﷺ عندنا

أصحاب رسول اهلل ﷺ ،
حق ،وإنام أ ّدى إلينا هذا القرآن والسنن
حق ،والقرآن ٌّ
ُ

وإنام يريدون أن جيرحوا شــهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل،
وهم زنادقة » (((.

ويقول اإلمام أبو عبد الرمحن النسائي رمحه اهلل يف تعظيم حرمة الصحابة

ووجوب الذب عنهم عندما سئل عن معاوية بن أيب سفيان صاحب رسول اهلل

ﷺ قال « :إنام اإلســام كــدار هلا باب ،فباب اإلســام الصحابة ،فمن آذى
الصحابة إنام أراد اإلســام ،كمن نقر الباب إنام يريد دخول الدار ،قال :فمن
أراد معاوية فإنام أراد الصحابة » (((.

والســيد اإلمام عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل ريض اهلل عنه وعن

آبائه يرد عىل من يطعن يف أصحاب جده ﷺ ،ويقيم احلجة عليهم ،بل يتهمهم

بالنفــاق ،فقد روى أبو نعيم وابن عســاكر والضيــاء املقديس وغريهم ،عن
حممد بن حاطب ،عن عيل بن احلســن ريض اهلل عنهام ،قــال « :أتاين نفر من

أهل العــراق ،فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم ،فلام فرغوا ،قال
((( تاريخ دمشق  ،209/59والبداية والنهاية  139/8ط املعارف.
((( الكفاية للخطيب البغدادي.67 :
((( هتذيب الكامل  ،399 /1وخمترص تاريخ دمشق .246 /1
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هلم عيل بن احلسني :أال ختربونني ،أنتم املهاجرون األولون الذين ُأ ْخ ِرجوا من
ديارهم وأمواهلم يبتغون فض ً
ال من اهلل ورضوان ًا وينرصون اهلل ورسوله أولئك

هــم الصادقون؟ قالوا :ال ،قال :فأنتم الذين تبــوؤوا الدار واإليامن من قبلهم
حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما ُأوتوا ،ويؤثرون عىل
أنفســهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفســه فأولئك هم املفلحون؟

قالوا :ال ،قال :أمــا أنتم فقد تربأتم أن تكونوا من أحــد هذين الفريقني ،ثم

قال :أشــهد أنكم لســتم من الذين قال اهلل عــز وجل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ اخرجــوا فعل اهلل بكم »(((.
قــرب دوركم ،أنتم
ويف روايــة قــال « :قوموا عنّي ،ال بــارك اهلل فيكم ،وال َّ
مستهزئون باإلسالم ولستم من أهله» (((.

فالنبي عليه الســام قد هنى
ويقــول اإلمام أمحد بن حنبل أيضــ ًا... « :
ُّ

النبي ما يكون بعده من
عن ذكــر أصحابه وأن ُينتقص أحد منهم ،وقد علــم ُّ
والكف عن
أصحابه  -كان رســول اهلل ينبــأ بذلك  -فاالقتدا ُء برســول اهلل
ُّ

ُ
رســول اهلل،
ذكر أصحابه فيام شــجر بينهم والرتحم عليهم ،و ُن َقدِّ م َم ْن قدَّ مه
نرىض بمن ريض به رســول اهلل يف حياته وبعد موته ،قــال اهلل تبارك وتعاىل:

﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ.(((»﴾   

((( حلية األولياء  ،137/3وابن عســاكر يف تاريخ دمشق  ،390/41والضياء املقديس
يف النهي عن ســب األصحاب ( ص  ،55برقم  ،)13وأورده ابن اجلوزي يف املنتظم
 ،327/6واملزي يف هتذيب الكامل  ،394/20والذهبي خمترص ًا يف السري .395/4
((( تاريخ دمشق  ،389،390/41ويف املنتظم  « :327/6مسترتون باإلسالم».
((( السنة للخالل .481 /2
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وهذا الذي َذك َْر ُت من حقوق الصحابــة ،ومن التحذير من انتقاصهم،

هو ما عليه الســلف الصالــح مجيع ًا ،وهو ما ُد ِّون يف كتب عقائد أهل الســنة

سلف ًا وخلف ًا ،وهو ما درسناه وتلقيناه عىل يد علامئنا باألزهر الرشيف ،وهو ما
وجدت عليه شيوخنا من أهل التعليم والتزكية واإلرشاد.

التحذير من بعض املؤرخني:
وقد نبه الكثري من العلامء عىل ما ذكره بعض املؤرخني وجهلة الرواة فيما

فيه مطعن عىل الصحابة((( ،وأوصوا باإلعراض عنه .ول ُيعلم أن كثري ًا من كتب

التواريخ واألدب مل ختل من روايات مستغربة ،أو مستنكرة ،أو موضوعة ،بل كان

بعض أصحاهبا ممن يتهمون ،قد محلهم اهلوى عىل ما ذهبوا إليه ،فلينتبه املسلم
لذلك (((.

((( قد تكلم عن ذلك فأفاد كل من الدكتور حييى إبراهيم اليحيى يف مقدمة كتابه ،مرويات
أيب خمنف يف تاريخ الطربي ،عرص اخلالفة الراشدة.
وكذا الدكتور حممد احمزون يف الباب األول من كتابه حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة
من روايات اإلمام الطربي واملحدثني ،يف كل من الفصل األول حتت عنوان( :التاريخ
اإلســامي :عوامل حتريفه ومنهج دراسته) .ويف الفصل الثالث املبحث الثالث حتت
عنوان(:منهجه  -الطربي  -يف كتابة تارخيه).
وكذا رســالة الســيد حمب الدين اخلطيب رمحه اهلل تعاىل حتت عنوان( :محلة اإلسالم
األوائل وما كانوا عليه من املحبة والتعاون عىل احلق واخلري.)...

وكذا أجاد الشيخ حممد صالح الغريس يف كتابه فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب
ريض اهلل عنهم.

وال يســتغنى عن مطالعة الرســالة النفيســة للعالمة الشــيخ حممد زاهد الكوثري،
وعنواهنا( :من عرب التاريخ) ،وخاصة ما ذكره حتت الفصل املعنون بجولة يف مصادر
السري واألخبار .وغريهم الكثري مما سنذكره أثناء هذا الكتاب.
((( ومل أجد فيام وقفت عليه ممن مجع يف توضيح املوقف من بعض اختالفات الصحابة =
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يقول اإلمام الذهبي يف نحـــو هذا « :وما زال يمـــر بنــا ذلك  -يعني

منقطع
الطعن يف بعضهم  -يف الدواوين والكتب واألجزاء ،ولكن أكثر ذلك
ٌ
وضعيف ،وبعضه كذب » (((.

ويقول القايض عياض رمحه اهلل تعاىل يف بيان حقوق الصحابة ،وأهنا تابعة

توقري أصحابه
حلق رسول اهلل ﷺ « :ومن توقريه وبره  -أي رسول اهلل ﷺ -
ُ

وبرهم ،ومعرف ُة حقهم ،واالقتداء هبم ،وحســن الثناء عليهم ،واالســتغفار
ُّ

هلم ،واإلمساك عام شــجر بينهم ،ومعاداة من عاداهم ،واإلعراض عن أخبار
املؤرخني وجهلة الرواة ...القادحة يف أحد منهم » (((.

ويقول العالمة الطاهر بن عاشور يف التحذير من األخذ بك ُِّل ما نقله أهل

التواريخ ،وخاصــة يف حق الصحابة « :وال ينبغي َت َق ُّلــدُ كال ِم املؤرخني عىل
ِعالّته؛ فإن فيهم من أهل األهواء ،ومن تل ّقفوا ّ
الغث والسمني » (((.
ومــن جهة األمانة العلمية ،ينبه اإلمام اجلليل أبو جعفر الطربي رمحه اهلل

تعــاىل يف مقدمة تارخيه  -وهــو يبني منهجه  -ك َُّل من يطالــع يف كتابه أنه إن
وجد خرب ًا مســتغرب ًا فليس ذلك من عنده ،بــل ذلك ما وقف عليه اإلمام من
الروايات ،و ُي ْع ِل ُم ُه أنه مل يشرتط الصحة ،وأن كتابه ديوان عام.

=  -خاصة يف اجلمل وصفني ويف أبــواب الفضائل مما له تعلق هبام  -أرشح للصدر
مــن كتاب املصنف لإلمام ابن أيب شــيبة ،ثم املعرفة والتاريخ للفســوي ،وإن فرق
األخري الروايات تبع ًا ملنهجه يف الكتاب.
((( سري أعالم النبالء .92/10
((( الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ،52/2وينظر رشح املقاصد للتفتازاين .303/5
((( التحرير والتنوير ،سورة األحزاب (آية .12/22 )33

متهـــيد يف مكانة الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني

31

يقول الدكتور حييى بن إبراهيم اليحيى عن منهج الطربي يف تارخيه :إنه مل

يشــرط الصحة يف كتابه ،وإنام ذكر الروايات وأسندها إىل رواهتا تارك ًا احلكم

للقارئ ،وأوضح ذلك يف مقدمته بقوله « :فام يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرناه

عن بعض املاضني مما يستنكره قارئه ،أو يستشنعه سامعه ،من أجل أنه مل يعرف
له وجه ًا يف الصحة ،وال معنى يف احلقيقة ،فليعلم أنه مل يؤت يف ذلك من ِق َب ِلنا،
ت من ِق َب ِل بعض ناقليه إلينا ،وإنا إنام أدينا ذلك عىل نحو ما ُأ ِّدي إلينا»(((.
وإنام ُأ ِ َ
قلت :وهذا منهج علمي معروف ،فقد قالوا « :من أسند فقد أحالك » (((.
ُ
ُ
ويقول اإلمام حممد زاهد الكوثري رمحه اهلل تعاىل ،وهو يتكلم عن بعض

مناهــج املؤرخني « :وأما ابن جرير الطبري صاحب التاريخ فجليل القدر في
الحديث والتفســير والفقه ،لكنه لم يضمن صحة ما أورده في تاريخه » ،ثم

نص ابن جرير السابق ،وقال « :فبهذا تعلم أنه تبرأ من عهدة رواياته في
ساق ّ
التاريخ ،وحملها على أكتاف رواتها له » (((.

قلــت :ومل يضع اإلمام الطربي كتابه للعامــة ،وإنام للعلامء وأهل النظر،
ُ

وهم الذين يتوجه إليهم تنبيــه اإلمام الطربي يف مقدمة كتابه هذا ،وقد وضع
هذا التاريخ ال ليكون تارخي ًا مســ َّلم ًا كله ،وإنام ليستخرج منه التاريخ بميزان

القبــول والرد ،عىل أن إيراده يف بعض األحداث روايات عدة ،رغم أن بعض
رواهتــا ال يعتد هبم يف إثبات أصل الرواية ،ال خيلو من فائدة ،تنتج من املقارنة
((( مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي ص  .13والنص يف مقدمة تاريخ الطربي .8/1

((( ذكره اإلمام السيوطي يف تدريب الراوي ،باب املرسل .163/1

((( من عرب التاريخ ص .46
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بني الروايات من الرتجيح والتكميل والتفسري ،فض ً
ال عن التعرف عىل الواهي

واملوضوع واملستغرب فريد ،ولذلك أسند أخباره إىل رواهتا ،وال شك أن حال

كل من نقل عنهم ال خيفى عىل أهل العلــم .فكتابه مرحلة من مراحل اجلمع
املنظم املسند للتاريخ ،تتبعها مرحلة التمحيص ،والتي بذل العلامء فيها جهود ًا
مشكورة ،وال زلنا بحاجة إىل املزيد.

يقول الدكتور حممد احمزون يف شــأن املؤرخني املنصفني كالطربي وابن

عساكر وغريهم « :وقد أثبت هؤالء أسماء رواة األخبار التي أوردوها ليكون
الباحــث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال روايته .وقد وصلت إلينا

هذه التركة ،ال على أنها هي تاريخنا ،بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث
يستخرج منها تاريخنا ،وهذا ممكن ميسور إذا تواله من يالحظ مواطن القوة

والضعف في هذه المصادر وفق المقاييس الشرعية ،فيستخلص بذلك حقيقة

ما وقع ،ويجردها عن الذي لم يقع ،مكتفي ًا بأصول األخبار الصحيحة مجردة
عن التحريفــات الطارئة عليها ،وإن الرجوع إلى كتب الحديث ومالحظات
يسهل هذه المهمة » (((.
األئمة والعلماء مما ّ
وقــد ذكرت ذلك وأطلت للتنبيه كام ذكر األئمــة ،صيانة ملقام الصحابة

ريض اهلل عنهــم ،أن نقبل يف حقهم َّ
كل ما نجــده خاصة يف كتب التواريخ أو
الرتاجم أو األدب وبعض كتب السنن ،فإهنا ال ختلو مما سبق.

((( حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات اإلمام الطربي واملحدِّ ثني .63/1
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الفصل األول
السمات العامة جملتمع الصحابة
رضي اهلل عنهم
يف حياة رسول اهلل ﷺ وبعد وفاته
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الفصل األول
السمات العامة جملتمع الصحابة رضي اهلل عنهم
إن الناظر يف جمتمع أصحاب رسول اهلل ﷺ يف حياته وبعد وفاته يراه جمتمع ًا
تأسس عىل التقوى ،وحفته الفضائل ،وتداخلت فيه ِخ ُ
الل اخلري ،فام تستطيع
حرصها ،وجتد أنك من أي ناحية نظرت إليه ،ومن أي وجه تفحصتهُ ،بهرت

وجمىل صادق ًا للخريية التي نطق هبا قوله تعاىل:
به ،ورأيت فيه  -حق ًا  -مظهر ًا
ً
﴿ ﭞﭟﭠ ﭡﭢ﴾((( اآليــة .وأيقنت أنــه كان بحق دليل صدق

من دالئل نبوته ﷺ ،وأن أصحابه اســتحقوا التنويه هبم يف الكتب الســاوية

الســابقة ،يف قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ ((( ،وظهــر لك بحق َّ
أن البرشية عىل مر التاريخ مل تعرف
جمتمع ًا رباني ًا مثل هـذا املجتمع ،وأن املدن الفاضلة التي حلم هبا الفالسفة قد

((( سورة آل عمران من اآلية .110
((( سورة الفتح من اآلية .29

36

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

حتققت يف جمتمع مدينة رسول اهلل ﷺ يف حياته ويف ظالل أصحابه بعد وفاته،

ولكن بمقاييس الوحي الرباين الذي ارتضــاه اهلل لعباده ال بمقاييس العقول
القارصة ،ولذلك كان هذا املجتمع هو ذروة ما تتطلع إليه البرشية.

وحديثنــا عن ســات جمتمع الصحابــة حديث واســع ،والذي خيص

موضوعنا هو سامت التواد ومظاهر األخوة ،التي نسترشفها ،وال تزال تتعطش
إليها اإلنسانية ،باإلضافة إىل الوســائل التي كانت كفيلة برتعرع وحفظ هذا

التواد وهذه اخلريية ،فنجد الطاعة هلل ولرســوله هي منطلقهم ،ونجد األخوة
واملســاواة بينهم ،وأن الضوابط واملعايري التي يتحاكمون إليها قد حفظت هلم

وج َّل وسنة رسوله ﷺ .
احلقوق ،وصانت هلم الكرامة ،متمثلة يف كتاب اهلل َع َّز َ
قرب احلاكم من املحكوم ،وقيا ُم ٍّ
كل
ومن ســات التواد يف هذا املجتمع ُ

بمسؤوليته جتاه اآلخر قدر استطاعته ،بالطاعة أو النصيحة أو األمر باملعروف

والنهي عن املنكر ،وتشاور احلاكم معهم خاصة مع ذوي الرأي والفقه منهم،
وتشاورهم فيام بينهم يف أمورهم احلياتية الدالة عىل شيوع الثقة يف هذا املجتمع،
ونجد فيهم املعرفة ألقدار الكبار وتوقريهم وإنزاهلم منازهلم ،كل هذه سامت

كانت بمثابة القاعدة التي تُث ِّبت هذا املجتمع ،أو بمثابة السياج الذي حيفظه.

وأما ســات اجلامل فيه فكثرية جد ًا ،والتي ترجع إىل املروءة أو ترجع إىل

الرمحــة ،و َم َر ُّدها مجيع ًا إىل مفردات األخالق التي وصف اهلل تعاىل هبا املؤمنني

يف كتابه ،والتي رأوها عيان ًا يف رسول اهلل ﷺ.

فنجده جمتمع ًا يتســم باليرس يف غري َت َب ُّذ ٍل ،والتكافل والبذل يف غري ت ََمنُّن،
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فقد تعلموا كيف يقصدون به وجه رهبم ،وكيف يتواضعون وينكرون ذاهتم،

وأن العصبية التي كانت شائعة قد ترقت وانتُقي منها مظاهر اخلري فيها فأقرت،

وطرح منها ما اعوج.

ونجــد تف ُّقد بعضهم ألحــوال بعض ،وحمبتهم اخلــر بعضهم لبعض،

وحرصهــم عــى اإلرساع بنقل البــرى لصاحبهــا ،وتواصلهــم باهلدايا

والصدقــات وحتمل الديون ،والتزاور ،واالجتــاع يف الصلوات ويف جمالس
العلم وجمالسهم العامة التي كانت تفوح بالكرم واألدب واملحبة ،وغري ذلك
من العادات الطيبة التي تقتضيها املخالطة وحسن اجلوار.

وقد ترســخت فيهم تلك األخالق ،فكانت ســلوك ًا وســجية من غري

تكلف  -ولست مبالغ ًا أبد ًا فيام أقول  -وال يرضهم أبد ًا وال يطعن يف أخوهتم

وتوادهم اختال ُفهم يف بعض األمور ،فتلك سنة من سنن االجتامع ال خيلو منها
البرش.

كانت هذه مقدمة لبعض ســات ومظاهر األخــوة والتواد ،ولنعش مع

عبري هــذا املجتمع الفاضــل بالوقوف عىل بعض الشــواهد واملواقف ،التي

تزيدنا إيامن ًا باهلل ورســوله ،وتزيدنا هبؤالء الصحابــة معرفة وحمبة ،نزكي هبا
أنفسنا وجمتمعنا ،وندفع هبا يف وجه من ينتقص أصحاب نبينا ﷺ.
وسوف نتناول هذه السامت من خالل املباحث اآلتية:
 -1قيام الصحابة بمسؤولياهتم جتاه املجتمع.
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 -2ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله.
 -3معامل التكافل بني الصحابة.
 -4حمبة الصحابة اخلري بعضهم لبعض « تبشري بعضهم بعض ًا نموذج ًا».
 -5جمالس الصحابة ولقاءاهتم وتزاورهم.

ف - 1املبحث األول :قيام الصحابة مبسؤولياتهم جتاه اجملتمع
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املبحث األول
قيام الصحابة مبسؤولياتهم جتاه اجملتمع

لقد بذل الصحابة قصارى ما يقدرون عليه جتاه جمتمعهم وجتاه إخواهنم

فقاموا بحقوق الوالية هلم ،والرعاية لشــؤون دينهم ،واعترب كل واحد منهم

نفسه مسؤوالً عن احلفاظ عىل هذا الدين ،وعىل سالمة إخوانه املسلمني.
وسوف نتناول هذا املبحث من خالل السامت اآلتية:
 -1اهتامم اخلليفة بالرعية ،وقربه منهم.
 -2التشاور بني الصحابة.
 -3األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ً
أوال :اهتمام اخلليفة بالرعية ،وقربه منهم:
لقد قام اخللفاء الراشــدون بأعباء اخلالفة بعد رسول اهلل ﷺ من منطلق

أداء الواجب ،واملســؤولية التي ســوف يســألون عنها يــوم القيامة ،فقاموا

باحلفــاظ عىل رشائع الديــن ،واحلفاظ عىل أمن املســلمني يف الداخل بتدبري
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شــؤون املعايش ،والفصــل يف القضاء ،وإيصال احلقــوق إىل أهلها ،ووضع
الرتاتيب املناســبة إلدارة هذا املجتمع ،واختيار أهل اخلربة واألمانة ليعينوهم

عىل ذلك ،مع الرقابة عليهم ،وقاموا باملحافظة عىل أمن املســلمني من اخلارج

بالوفاء بالعهود التي يمضوهنا ،وإعداد اجليوش ،ونرش الدعوة إىل اهلل.

وحديثنا يف مبحث الســات ليس عن تلك النظم التي وضعها الصحابة

إلدارة املجتمع ،ولكن عن شواهد تلك الرعاية الدالة عىل املودة بينهم.

فمن تلــك الشــواهد الدالة عىل حســن رعاية خلفاء رســول اهلل ﷺ

لرعيتهم:تلك الوصية اجلامعة لســيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،يويص
فيها بعض احلجاج الواردين عىل املدينــة ،فيقول « :أوصيكم باملهاجرين فإن
ِ
ب اإلسالم الذي َلأ
الناس سيك ُثرون ويق ُّلون ،وأوصيكم باألنصار فإهنم ش ْع ُ
ذمتِكُم
إليه ،وأوصيكم باألعراب فإهنم أص ُلكــم وما َّد ُتكُم ،وأوصيكم بأهل َّ
ُ
ورزق عيالكم » (((.
فإهنم عهدُ نبيكم
ٍ
رواية للبخــاري عن عمر ريض اهلل عنه يويص اخلليفة من بعده
وجاء يف

فيقول « :أويص اخلليفة من بعدي باملهاجريــن األولني ،أن يعرف هلم حقهم

وحيفظ هلم حرمتهم ،وأوصيــه باألنصار خري ًا الذين تبوؤوا الدار واإليامن من
قبلهم ،أن ُيقبل من حمســنهم وأن ُي ْع َفى عن ُمسيئِهم ،وأوصيه بأهل األمصار
ِ
ُ
العــدو ،وأن ال يؤخذ منهم إال
وغيظ
المال
وجبا ُة
ِّ
خري ًا ،فإهنم ِر ْد ُء اإلســام ُ
َف ْض ُلهم عــن رضاهم ،وأوصيه باألعــراب خري ًا فإهنم َأ ْص ُ
ــل العرب ومادة
((( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند .51/1
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اإلســام ،أن يؤخذ من حوايش أمواهلم ويرد عىل فقرائهم ،وأوصيه بذمة اهلل
تعاىل وذمة رسوله ﷺ أن َ
يوف هلم بعهدهم وأن يقات ََل من ورائهم ،وال يك َّلفوا
إال طا َقت َُهم » (((.

فقد مجعت هذه الوصية ألوان ًا من الرعاية ومكارم األخالق ،والشــعور

باملسؤولية ،مما يظهر واضح ًا يف عباراهتا ومضامينها من غري تأمل ،فقد أوىص
عمر ريض اهلل عنه فيها بكل من حتته من املسلمني وغريهم ،فأوىص بأصحاب

رســول اهلل ﷺ ،وأوىص بأهل البالد التي دخلت يف اإلســام ،وبغريهم ممن
حوهلــم من األعراب خري ًا ،إذ هم أصلهم وعوهنم عىل اجلهاد ،بأن يرفق هبم،
كرائم أمواهلم ،بل يؤخذ ما ارتضته نفوسهم مما جيزئ
فال ت ُْؤ َخ َذ منهم يف الزكاة
ُ

وص بمن كانوا عىل
يف هذه الفريضة ،وأن حيملوا ويعينوا فقراءهم ،وكذلك ّ
غري دينهم من أهل الذمة ،فال ُي ْعتَدى عليهم وال ُي ْظ َلمون ح َّقهم ،وأن يقاتلوا

معهم عدوهم.

فهكذا كانت صورة هذا املجتمع.
وحيــدد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،يف خطبته مهمة األمري أو الراعي

 -يف مثال يعد نموذجــ ًا ملا كان عليه اخللفاء األربعــة رضوان اهلل عليهم من

حسن السياسة وحتديد املسؤوليات  -فعن أيب فراس((( قال « :خطب عمر بن
((( صحيح البخاري ،كتــاب فضائل الصحابة ،باب قصة البيعة واالتفاق عىل عثامن بن
عفان  .1353/3ويف مواضع أخرى من الصحيح منها .470-469/1

((( هــو أبــو فراس النهــدي ،أحد التابعــن ،قال املــزي يف ترمجتــه يف هتذيب الكامل
( « :)183/34روى عــن عمر بن اخلطــاب ،وروى عنه أبو نــرة العبدي»= .
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اخلطاب فقال :يا أهيا الناس ...إين واهلل ما أرسل عاميل إليكم ليرضبوا أبشاركم

وال ليأخذوا أموالكم ،ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ،فمن
ُف ِع َل به يشء ســوى ذلك فلريفعه إيل ،فوالذي نفيس بيده إذن أل ُق َّصنه منه»...
ثم قال « :أال ال ترضبوا املســلمني فت ُِذ ُّلوهــم ،وال ت ُْج ِمروهم فتفتنوهم ،وال
متنعوهم حقوقهم فتكفروهم ،وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » (((.

فيبــن عمر ريض اهلل عنه أن اإلمارة ليســت بالقهر والتعايل عىل الرعية،

وإنام بالشــفقة وحســن الرعاية ،وإقامة العدل ،وتعليم الرعية ،وصيانة دينها

وكرامتها ،وأن يكون أمريها يف وســطها فال حيتجب عنهم وال يغلق بابه دون

حوائجهم ،وأوىص بوصايا خاصة ألمراء اجليوش بام حيفظ عليهم سالمتهم،

فنهــى عن جتمري اجليش :وهو مجعهم يف الثغور وحبســهم مــدد ًا طويلة عن
العودة إىل أهلهم فتكون فتنة هلم ،وهناهــم عن منعهم حقهم يف املال وغريه،
خمافة أن يعصوا أو يرتدوا ،وأن يســروا هبم يف الطــرق التي جتهدهم ،فقال:
= وقال احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب « :أبو فراس النهدي ،قيل :اسمه الربيع

ابن زياد ،مقبول من الثانية ».

((( أخرجــه اإلمــام أمحد يف املســند  ،41/1وابن أيب شــيبة يف املصنف كتاب الســر
 ،496/17واحلاكم يف املســتدرك  ،439/4وقال الذهبي « :عىل رشط مســلم »،
وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،29/9وقال « :خطبنا عمر بن اخلطاب ».

وملعمر يف جامعه ( ملحق بمصنف عبد الرزاق برقم  )20662وللبيهقي يف الشعب

(  ،493/9رقــم  ) 7009عن معمر ،عــن أيب النجود ،أن عمر كان يشــيع عامله

ويوصيهم ،فإذا أراد أن يرجع قال « :إين مل أســلطكم عىل دماء املســلمني ،وال عىل

أبشارهم ،وال عىل أعراضهم ،وال عىل أمواهلم ،ولكني بعثتكم لتقيموا فيهم الصالة،
وتقتسموا فيهم فيأهم ،وحتكموا بينهم بالعدل».
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« وال توطئهم وعر ًا فتؤذهيم » ،وأمرهم أن يلتمســوا هلم مواقع الســامة فال

ينزلوهم الغياض :وهي الشــجر امللتف ،حتى ال يتفرقــوا فيه فيتمكن منهم
عدوهم ((( ،زاد الطربي عن عمر قال « :فإن ً
رجال من املسلمني أحب إيل من

مائة ألف دينار » (((.

فهكــذا كانت رعايتهم لدقائــق األمور ،وهكــذا كان اهتاممهم بجميع

الشؤون.

وكان اخللفاء يف كل ذلك قريبني من إخواهنم ؛ خمالطني هلم يف صلواهتم،

وجمالسهم ،وشؤون حياهتم ،ال حيتجبون عنهم ؛ وال يتميزون عليهم إال بحق
الطاعة يف املعروف ،مع مالحظة ما جيب هلم من التبجيل واالحرتام ،فقد كان

أول ما أعلنه أبو بكر ريض اهلل عنه يف خطبة بيعته أنه ليس بخريهم ،وأن طاعته

إنام تكون يف املعروف.

روى أنس بن مالك قال « :ملا بويع أبو بكر يف الســقيفة وكان ال َغدُ جلس

أبــو بكر عىل املنرب ،فقــام عمر فتكلم ....ثم تكلم أبو بكــر فحمد اهلل وأثنى
عليه ثم قال :أما بعد :أهيا الناس ،فإين قد وليت عليكم ولســت بخريكم ،فإن

أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين ...وأطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله ،فإذا
عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم » (((.

((( ينظر النهاية يف غريب احلديث ،مادة :مجر ،وكفر ،وغيض.

((( تاريخ الطربي  ،115/4وقد كتب به عمر بن اخلطاب إىل النعامن بن ُم َق ِّرن ريض اهلل
عنه حني أمره بالسري إىل هناوند لقتال أهل فارس حني جتمعوا لقتال املسلمني.

((( سرية النبي ﷺ البن هشــام  ،369/4وقال ابن كثري يف البداية والنهاية =:248/5
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وكان اجلميع أمام حدود اهلل سواء ،فأعطى اخللفاء القصاص من أنفسهم

يف أقل األشياء ،إبرا ًء لذممهم أمام اهلل تعاىل ،فأقاد أبو بكر من لطمة ،وأقاد عمر
من رضبة بالدِّ َّرة ((( ،قال ابن شهاب « :إن أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب

وعثامن بن عفان ريض اهلل عنهم أعطوا ال َق َو َد من أنفســهم ،فلم ُي ْســتَقد منهم
وهم سالطني » ((( ،وروي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام ّ
أن

أبابكرالصديقريضاهللعنهرضبرج ً
البخطام،بسببأنهدخلعليهمبغريإذن،
وهو يقسم إبل الصدقة ،وكان أبو بكر هنى أن يدخل عليهم إال بإذن ،قال عبد اهلل:
« فلام فرغ أبو بكر من َقســ ِم اإلبل دعا بالرجل فأعطاه ِ
اخلطام وقال :استقد،
ْ
فم ْن يل من اهلل يوم
فقال له عمر :واهلل ال يستقيد ،ال جتعلها سنة ،قال أبو بكرَ :

القيامـة.((( » ...

وروى ابن شــبة بإســناده عن حبيب بن أيب مرزوق قال « :دخل عثامن

ابن عفان عىل غالم له يعلف ناقــة ،فرأى يف علفها ما كره ،فأخذ بأذن غالمه

َف َع َركها ،ثم ندم ،فقال لغالمه :اقتص ،فأبى الغال ُم ،فلم يدعه حتى أخذ بأذنه

فجعل يعركها ،فقال له عثامنُ :شدَّ حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه ،ثم
قال عثامن ريض اهلل عنه :واه ًا ِ
ِ
ٍ
صاص اآلخرة » (((.
صاص قبل ِق
لق

= «وهذا إسناد صحيح» ،وقال «:فقوله ريض اهلل عنه :وليتكم ولست بخريكم ،من

باب اهلضم والتواضع ،فإهنم جممعون عىل أنه أفضلهم وخريهم ريض اهلل عنهم ».

((( صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب؟ .236/12

((( السنن الكربى للبيهقي ،كتاب اجلنايات ،باب ما جاء يف قتل اإلمام وجرحه .50/6

((( السابق ،التخريج نفسه.

((( تاريخ املدينة .1018/3
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وقىض زيد بن ثابت بني عمر بن اخلطــاب -وهو أمري للمؤمنني -وبني

ب بينه وبني العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنهم(((،
يب بــن كعب ،وقىض ُأ َ ٌّ
ُأ ِّ
ٍ
أرض((( ،فقد أخرج البيهقي وغريه عن الشعبي،
وبينه وبني معاذ ابن عفراء يف

ب بن كعــب ريض اهلل عنهام تَدَ ٍار يف
قال « :كان بــن عمر بن اخلطاب وبني ُأ َ ِّ

يشء((( ،وا َّد َعــى ُأب َ ٌّي عىل عمر ريض اهلل عنهام ،فأنكر ذلك ،فجعال بينهام زيد
ابــن ثابت ،فأتياه يف منزله ،فلام دخال عليه قال لــه عمر ريض اهلل عنه :أتيناك

لتحكم بيننا ،ويف بيته يؤتى احلكم »((( .ويف رواية البن شــبة :أن التنازع كان
((( وذلك يف حكم عمر بإدخال بيت العباس يف توســعة مســجد رسول اهلل ﷺ ،فلم ير
ب للعباس ،فقال العباس:
العباس ذلك حق ًا لعمر ،ولو كان بثمنها أو بعوض ،فقىض ُأ َ ٌّ
« أليس قد قضيت يل هبا وصارت يل؟ قال :بىل ،قال :فإين أشــهدك أين قد جعلتها هلل
عز وجل» .فقبلها عمر وأدخلها يف مســجد رســول اهلل ﷺ .ينظر املعرفة والتاريخ

 ،512/1وطبقات ابن سعد  ،21/4وتاريخ ابن عساكر .370 ،369 ،368/26

((( كام يف مصنف عبد الرزاق ،عن ابن ســرين  ،471/8برقم .15944وفيها « :فقىض
عىل عمر باليمني فحلف ،ثم وهبها له معاذ ».

((( أي خصومة .روى ابن عساكر  ،318/19عن الشعبي أهنا كانت يف ثمر نخل ،حيث
يب بن كعب وعمر بن اخلطاب».
قال « :تنازع يف جذاذ نخل أ ّ

فوســع له زيدٌ عن صدر فراشه ،فقال :ههنا يا أمري
((( للفائدة :فإن بقية هذا اخلرب هوَّ « :

املؤمنني ،فقال له عمر ريض اهلل عنه :لقد ُج ْر َت يف الفتيا ،ولكن أجلس مع خصمي،
فجلســا بني يديه ،فادعى ُأب وأنكر عمر ريض اهلل عنهام ،فقال زيد ألُبَ :أ ْع ِ
ف أمري
َّ
َ ٌّ
املؤمنني من اليمني ،وما كنت ألســأهلا ألحد غريه ،فحلــف عمر ريض اهلل عنه ،ثم
ورجل من ُع ْر ِ
ٌ
ض املســلمني
عمر
أقســم :ال يدرك زيدَ بن ثابت القضاء حتى يكون ُ
عنده سوا ًء » .ومن ُع ْر ِ
ض املســلمني ،أي :من عامتهم .السنن الكربى ،136/10

 ،145 ،144ومســند ابن أيب اجلعد برقم  ،1728وأخبار القضاة لوكيع ،108/1
وتاريــخ املدينة البن شــبة  ،755/2وابن عســاكر  .319 ،318/19هكذا عن=
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ب عنها بعدما ُح ِك َم لــه هبا ((( .وروي أن رشحي ًا
ــر تنازل ألُ َ ٍّ
يف أرض وأن ُع َم َ
القــايض قىض بني عيل ريض اهلل عنه -وهو أمــر للمؤمنني -وبني هيودي أو
فتأمل جتد ً
نرصاين يف درع لعيل ُو ِجدت عند اليهــودي أو النرصاين (((ْ ،
عدال

شائع ًا ورقي ًا ومروءة ،وحزم ًا وضوابط ُيسار عليها.

صور أخرى للقرب:
ُق ْر ُب أيب بكر ريض اهلل عنه من الرعية وتواضعه:
ومن صور قرب اخللفاء من الرعية وتواضعهم وقيامهم بشؤون الضعفاء

بأنفســهم ما روي أن أبــا بكر الصديق ريض اهلل عنه وهــو خليفة كان حيلب

بالســنْح((( ،وأنه كان يقوم بنفسه عىل شؤون
الشــياه ألهل احلي من جريانه ُّ

بعض العجزة.

جــعٍ ،منهم ابن عمر
فقد أخرج ابن ســعد يف الطبقــات والطربي عن َ ْ

وعائشــة ريض اهلل عنهام وسعيد بن املسيب ،يف سرية أيب بكر ريض اهلل عنه يف
خالفتــه قالوا ...« :وكان رج ً
ال تاجر ًا ،فكان يغدو كل يوم إىل الســوق فيبيع
= الشــعبي مرســ ً
ا بأســانيد صحيحة ،وقد روي يف أخبار القضــاة  109/1عن
الشعبي ،عن مرسوق موصوالً ،فاألثر حسن لغريه.

((( تاريخ املدينة  755/2عن الشــعبي .وفيها « :فقــال ُأيب :نُعفيه [أي عمر من اليمني]
عيل باليمني ثم ال أحلف؟ فحلف ،فلام
ونصدقه ،فقال عمر ريض اهلل عنه :أيقــي ّ
وجبت له األرض وهبها ألُ َب ّي ».

((( ينظر أخبار القضاة لوكيع  ،200 ،194/2وحلية األولياء  ،140/4وتاريخ دمشق .24/23
((( هي ضاحية من ضواحي املدينة بالعوايل كان فيها بيت أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه.
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ويبتــاع ،وكانت له قطعة غنم تروح عليه ،وربام خرج هو بنفســه فيها ،وربام
ِ
ِ
للح ِّي أغنامهم ،فلــا بويع له باخلالفة قالت
كُف َيها ُفرع َيت لــه ،وكان حيلب َ

منائح دارنا ،فســمعها أبو بكر فقال :بىل
ب لنا
ُ
جارية من احلــي :اآلن ال ُت َل ُ

َل َع ْمــري ألحلبنّها لكم ،وإين ألرجو أن ال يغريين ما دخلت فيه عن ُخ ُل ٍق كنت

احلي :يا جارية ،أحتبني أن أرغي
عليه ،فكان حيلب هلم ،فربام قال للجارية من ِّ

(((
رصح ،فأي ذلك قالت فعل،
لك أو ِّ
أرصح ؟ فربام قالت :أرغ ،وربام قالتِّ :

بالسنْح ستة أشهر ،ثم نزل إىل املدينة.(((»...
فمكث كذلك ُّ

قال اإلمام النووي رمحه اهلل « :وروينا يف تاريخ دمشــق ...عن ُخ َبيب بن

عبد الرمحن ،عن عمته أنيسة ريض اهلل عنها ،قالت :نزل فينا أبو بكر سنتني قبل

أن ُيستخلف وسنة بعد استخالفه ،فكان جواري احلي تأتينه بغنمهن فيحلبهن

هلن»((( .فأي قرب هذا ! وأي تواضع هذا !

((( أي أجعل له رغوة ،أم لبن ًا رصحي ًا خالصا ال رغوة عليه؟

((( الطبقات الكربى  ،186/3وتاريخ الطربي  ،431/3وتاريخ دمشق  .323/30قال
الســيوطي يف جامع األحاديث (  ،494/24برقم  « :) 27530قال ابن كثري :هذا

إســناد حسن وله شواهد من وجوه أخر ،ومثل هذا تقبله النفوس وتتلقاه بالقبول».

ويف كنز العامل رقم (  « :)14077قال ابن كثري :هذا سياق حسن وله شواهد.»...

((( هتذيب األســاء واللغات  ،190/2واألثر يف الطبقــات الكربى  ،364/3وتاريخ
دمشــق ،322/30.ويف أســد الغابة  ،324/3مجيع ًا مســند ًا .وصحح ابن حجر
إسناده يف اإلصابة ترمجة أنيســة بنت خبيب ،قال « :وأخرج ابن سعد بسند صحيح
عن خبيب » فذكره.

48

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

وروى ابن عساكر وغريه عن أيب صالح الغفاري « :أن عمر بن اخلطاب

كان يتعاهد عجوز ًا كبرية عمياء يف بعض حوايش املدينة من الليل فيســتقي هلا
ويقوم بأمرها ،فكان إذا جاءها وجد غريه قد ســبقه إليها فأصلح ما أرادت،

فجاءها غري مرة كيال يســبق إليهــا فرصده عمر فإذا هو بــأيب بكر الصديق

الــذي يأتيها وهو يومئذ خليفة ،فقال عمر :أنت هو ل َع ْمري»((( .فهكذا كانوا
يتفقدون أحوال النــاس ويقومون بحاجة حمتاجيهم ،وهذه هي املســؤولية،

واملعاملة مع اهلل تعاىل.

عثامن ريض اهلل عنه من الرعية:
ُق ْر ُب
َ
وكان عثــان ريض اهلل عنــه وهو أمــر للمؤمنني -كغريه مــن اخللفاء

الراشــدين -جيلس يف املســجد لقضاء حاجة الناس وإفتائهم ،وكان ينام يف
املسجد النبوي بال حرس والناس يرونه ،وكان جيلس يف مكاٍن بجوار املسجد

ف بـ (املقاعـد) للقضاء ولقضاء حوائج الناس وتعليمهم ،ويستشري كبار
ُي ْع َر ُ
الصحابة يف أقضيته واملسائل التي تنزل.

فقد روى البيهقي يف ســننه ،ووكيع يف أخبار القضاة  -واللفظ له  -عن

عبد الرمحن بن ســعيد قال :أخربين جدي ،قال « :رأيــت عثامن بن عفان يف
املســجد ،إذ جاءه اخلصامن ،قال هلذا :اذهب فادع عل ًّيا ،ولآلخر :اذهب فادع
طلحة بن عبيد اهلل والزبري وعبد الرمحن ،فجاؤوا فجلســوا ،فقال هلام :تكلام،

عيل؛ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهام ،وإال
ثم ُي ْقبل عليهم فيقول :أشريوا َّ
((( أخرجه ابن عســاكر يف تاريخ دمشق  ،322/30وابن األثري يف أسد الغابة ،223/3
وغريه ،وأورده السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص .65
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نظر ،فيقومون ُم َس ّلمني »((( .ويف رواية البيهقي « :كان عثامن ريض اهلل عنه إذا

جلس عىل املقاعد جاءه اخلصامن فقال ألحدمها :اذهب ادع عليا »...احلديث.
وكانــوا ريض اهلل عنهم متواضعني ال يتعالون بــا آتاهم اهلل من منصب

اخلالفة ،وال حيتجبون عن الناس خاصة مع شــيوع األمــن يف املجتمع ،فقد

«رئي عثامن بن عفان عىل بغلة ،وخلفه عليها غالمه نائل  -وهو خليفة  -ورئي
نائم يف املسجد يف ملحفة ليس حوله أحد ،وهو أمري املؤمنني» (((.
كذلك ً

وأخرج البيهقي عن أيب مــرزوق الت ِ
َ
ُّجيبي ،أن رج ً
عثامن ب َن عفان
ال َأتى

ريض اهلل عنــه يف خالفته وقد ركب فســأله فقالَّ :
إن يل إليــك حاج ًة يا أمري

ٌ
تقيض
تركــب خ ْلفي حتى
أردت أن
فإن
املؤمنــن ،قال :إين اآلن ُم ْس
َ
ــتعجل ْ
َ
َ
إن جار ًا يل ط َّلق امرأته يف غضبه ِ
ِ
ب خ ْلفه فقالَّ :
َ
ولق َي ِشــدَّ ة،
حاجتــك ،فرك َ
أحتســب بنفيس ومايل فأتزوجها ثم أبتني هبا ُث َّم َأ ِّطلقها فرتجع إىل
فأردت أن
ُ
َ
زوجها األول ،فقال له عثامن « :ال َتن ِْكحها إال نِكاح َر ْغ َب ٍة »((( .يعني إال نكاح ًا

تنوي استدامته ،يريد ريض اهلل عنه هنيه عن نكاح التحليل.

ومن تعليمه ريض اهلل عنه للنّاس  -وهو كثري  -ما رواه سعيد بن املسيب،

رأيت عثامن قاعد ًا يف املقاعد فدعا بطعام مما مســته النّار فأكله ثم قام
قــالُ « :

وأكلت طعام
قعدت مقعد رســول اهلل ﷺ،
إىل الصالة فصىل ،ثم قال عثامن:
ُ
ُ

((( أخبار القضاة لوكيع  ،110/1والسنن الكربى للبيهقي .112/10

((( الزهد ألمحد برقم  ،674 ،672وتاريخ املدينة البن شبة  ،1017/3وحلية األولياء
 ،60 ،59/1وتاريخ دمشق .226/39

((( السنن الكربى .208/7
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رســول اهلل ﷺ ،
وصليت صالة رسول اهلل ﷺ » ((( .ومنه ما رواه القاسم بن
ُ

ســام وغريه عن احلارث ،موىل عثامن بن عفان قال « :جلس عثامن يوم ًا عىل
املقاعد وجلسنا معه ،فلام جاء املؤذن دعا بماء  -أظنه يكون فيه ُمدٌّ  -فتوضأ،

ثم قال :رأيت رسول اهلل ﷺ يتوضأ وضوئي هذا »((( .ورواه البخاري وغريه
عن ُحران بن أبان موىل عثامن(((.

«وكان ريض اهلل عنه ودود ًا رؤوف ًا يسأل عن أحوال املسلمني ،ويتعرف عىل

مشكالهتم ويطمئن عىل غائبهم ،ويوايس قادمهم ،ويسأل عن مرضاهم»(((؛
فقد روى اإلمام أمحد بسنده عن موسى بن طلحة قال« :رأيت عثامن بن عفان

وهو عىل املنرب وهو يســتخرب الناس يســأهلم عن أخبارهم وأســعارهم»(((.

وروى ابن ســعد يف الطبقات عنه أيض ًا قال « :رأيت عثامن خيرج يوم اجلمعة

عليه ثوبان أصفــران ،فيجلس عىل املنرب فيؤذن املؤذن وهو يتحدث ،يســأل
الناس عن أسعارهم ،وعن ُقدَّ امهم ،وعن مرضاهم ،ثم إذا سكت املؤذن قام

يتوكأ عىل عصا عقفاء((( فيخطب وهي يف يده ،ثم جيلس جلسة ،فيبتدئ كالم
الناس فيسأهلم كمسألته األوىل ،ثم يقوم فيخطب ،ثم ينزل ويقيم املؤذن»(((.

((( األحاديث املختارة  ،456/1رقم .399
((( الطهور للقاسم بن سالم برقم .109

((( صحيح البخاري رقم .6069

((( تيسري املنان يف سرية عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،للصاليب ص .107

((( فضائل الصحابة ألمحد برقم  ،812واملسند  .73/1قال اهليثمي يف املجمع :178/2
« رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ».

((( أي :هبا انحناء يف طرفها ،وهي تساعد من يمسك هبا عىل التمكن من القبض عليها.
((( الطبقات الكربى البن سعد  59/3من رواية الواقدي.
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فهكذا كان قرب عثامن ريض اهلل عنه من رعيته..
وهكذا كانت صورة خلفاء رســول اهلل ﷺ ،من االهتامم بالرعية يف كل

شــؤوهنم وعدم التميز عليهم ،واإليصاء هبم ،كام يويص الواحد منهم بأهله
ٍ
ٍ
ملفتون ِ
قليل
مجاعة عرفتها البرشية ،فبؤس ًا
وأبر وأتقى
أو أشــد ،فكانوا
أعظم َّ
َ
الدين ال يستهويه إال التقليل من قدر الصحب الكرام.

ً
ثانيا :التشاور بني الصحابة رضي اهلل عنهم:
ُت َعدُّ ظاهرة التشــاور بني أصحاب رســول اهلل ﷺ ســم ًة من ســات

جمتمعهــم ،تدل عىل متاســكه ،وعىل قيام أفــراده بتحمل مســؤولياهتم جتاه
دينهم وإخوهتم ،وعىل عدم اســتبداد أويل األمر بالرأي ،وشعورهم باألمانة
التي حتملوها ،وأهنم ســوف ُيســألون عنها يوم القيامة ،جري ًا عىل ما أمرهم
(((
وج َّ
أصله فيهم
به اهلل تعــاىل يف قوله َع َّز َ
ــل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﴾  ،ومــا َّ

رســول اهلل ﷺ حينام رأوه أكثر الناس تشــاور ًا ،حتى إنه ليستشــر يف أموره
اخلاصة ،فض ً
ال عن املصالح العامة.

وقد كان اخللفاء الراشــدون واألئمة من بعد رسول اهلل ﷺ يستشريون

فيما ال يعلمون ،وفيام يعلمون  -تورع ًا  -حتى يســتوثقوا ألنفسهم ،وتطمئن

قلوهبم ،ويستشــرون أيض ًا فيام اتسع فيه األمر طلب ًا للتيسري عىل الناس ،يقول
اإلمام البخاري يف صحيحه « :وكانت األئمة بعد النبي ﷺ يستشريون األمناء

من أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها » (((.

((( سورة الشورى من اآلية .38
((( صحيــح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والســنة ،باب قولــه تعاىل( :وأمرهم
شورى بينهم) .2682/6
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من مشاورات أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه:
وقد استشــار أبو بكر الصديق ريض اهلل عنــه يف خالفته يف أمور كثرية،

فاستشار يف حروب الردة ويف مجع القرآن ،وكان يويص أمراء أجناده بمشاورة
خيار من معهم((( ،وغري ذلك ،وفعل مثله اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ريض

اهلل عنه يف مجع الناس عىل مصحف واحد،كام سيأيت إن شاء اهلل (((.

وكان من هــدي أيب بكر الدال عــى حتريه ،وعىل تفاعــل هذا املجتمع

واندماجه ،ما رواه البيهقي بســند صحيح عن ميمــون بن مهران قال « :كان

أبــو بكر إذا ورد عليه اخلصم نظر يف كتــاب اهلل ،فإن وجد فيه ما يقيض بينهم

قىض به ،وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رســول اهلل ﷺ يف ذلك األمر ســنة
قىض به ،فإن أعياه خرج فسأل املسلمني ،فقال :أتاين كذا وكذا ،فهل علمتم أن
رســول اهلل ﷺ قىض يف ذلك بقضاء ؟ فربام اجتمــع إليه النفر كلهم يذكر من
رســول اهلل ﷺ فيه قضا ًء ،فيقول أبو بكر :احلمد هلل الذي جعل فينا من حيفظ

عــى نبينا ،فإن أعياه أن جيد فيه ســنة من رســول اهلل ﷺ مجع رؤوس الناس
((( من ذلك وصيته لرشحبيل ابن َح َســنة أن يشاور أبا عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل
وخالد بن سعيد بن العاص فيام نزل من خواص األمور .وقال « :فإنك واجد عندهم
نصح ًا وخري ًا» .طبقات ابن سعد .98/4

ومن ذلك وصيته لعمرو بن العاص وهو أمري جند بالشام أن يشاور خالد بن الوليد
ملا بعثه إليه مدد ًا ،فقد كتب إليه « :إين كتبت إىل خالد بن الوليد يسري إليك مدد ًا لك،
فإذا قدم عليك فأحسن مصاحبته ،وال تطاول عليه ،وال تقطع األمور دونه لتقديمي
إياك عليه وعىل غريه ،شــاورهم وال ختالفهم» .تاريخ دمشــق  ،67/2والطبقات

الكربى البن سعد ،كام يف كنز العامل  ،621/5رقم .14094

((( ينظر :فتح الباري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة .351/13
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وخيارهم فاستشــارهم ،فإن أمجع رأهيم عىل أمر قىض بــه » ((( .فهكذا كان
املجتمع يف عهد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.

من مشاورات الفاروق عمر رضي اهلل عنه:
وأما عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنه فقد كان من أكثر الناس مشــورة،

وذلك لكثرة احلوادث واملســتجدات يف عرصه ،فقد استشــار يف حد اخلمر،
لمــا فتحها اهلل
ويف تدوين الدواوين ،ويف تقســيمه أرض الســواد بالعراق ّ

وعيل وطلحة وعبد اهلل بن عمر بعدم تقسيمها (((،
عليهم ،وأشــار عليه عثامن ٌّ
واستشــارهم يف حكم املرأة إذا اعتَدَ ْت عىل جنينها الذي يف بطنها ،أو اعتدي

عليها ،فسقط اجلنني بعد أن نفخ فيه الروح ،وهو املعروف بإمالص املرأة(((،
عيل ريض اهلل عنه وغريه بعدم
ويف التوجه بنفســه إىل قتال فارس ،وأشار عليه ٌّ

التوجـه بنفسه ،وغري ذلك كثري (((.

وكانت لعمر بن اخلطاب جمالس لالستشــارة ،كام قال عبد اهلل بن عباس
((( أخرجه الدارمي يف ســننه ،كتــاب املقدمة ،باب الفتيا وما فيه من الشــدة ،262/1
والبيهقــي يف الكربى ،كتاب آداب القايض ،باب ما يقيض به القايض ويفتي به املفتي
 .114/10وصحح احلافظ إسناده عن ميمون يف الفتح .354/13

((( تنظر الروايات يف اخلراج للقايض أيب يوسف ص  ،27 - 24وغريها.
((( عن املسور بن خمرمة قال « :استشــار عمر بن اخلطاب الناس يف ِمالص املرأة ،فقال
املغرية بن شــعبة :شهدت النبي ﷺ قىض فيه ب ُغ ّر ٍة َع ْب ٍد أو َأ َم ٍة ،قال :فقال عمر :ائتني

بمن يشــهد معك ،قال :فشهد له حممد بن مسلمة » .أخرجه البخاري يف صحيحه،
كتاب الديات ،باب دية اجلنني ،2531/6 ،ومســلم يف صحيحه ،كتاب القســامة،
باب دية اجلنني ،1311/3 ،وهذا لفظه.

((( ينظر فتح الباري  .354/13وينظر البداية والنهاية .109/4
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أصحــاب جمالس عمر
ريض اهلل عنهــا فيمــا ر واه البخــاري « :كان القرا ُء
َ
ومشاورته كهوالً كانوا أو شباب ًا » ((( ،والقراء هم العلامء العباد ،وقد كان ُيكْثِ ُر

أن يشاور أهل بدر من املهاجرين واألنصار ،ومشيخة قريش ممن هاجروا بعد
فتح مكة ،كام ورد يف حديث انتشار الطاعون بالشام وهم يف الطريق إليها ،ولم

يكن عندهم يف ذلك علم من كتاب أو ســنة ،فاستشارهم أيدخلون الشام أم

يرجعون ؟ فاستقر الرأي عىل أن يرجعوا.

فقد روى البخــاري عن عبد اهلل بن عبــاس ريض اهلل عنهام قال « :قال

عمــر :ادع يل املهاجرين األولني ،فدعاهم فاستشــارهم ،وأخربهم أن الوباء
قد وقع بالشــام فاختلفوا ...ثم قال :ادع يل األنصار ،فدعوهتم ،فاستشارهم،
فســلكوا سبيل املهاجرين واختلفوا كاختالفهم ،فقال :ارتفعوا عني ،ثم قال:

ادع يل من كان ها هنا من مشــيخة قريش من مهاجــرة الفتح ،فدعوهتم ،فلم

خيتلف منهم عليه رجالن ،فقالوا :نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عىل هذا
الوباء ،فنادى عمر يف النــاس :إين مصبح عىل ظهر ،فأصبحوا عليه ...،فجاء
عبد الرمحن بن عوف وكان متغيب ًا يف بعض حاجته فقال :إن عندي يف هذا عل ًام،

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :إذا سمعتم به بأرض فال َت ْقدَ موا عليه ،وإذا وقع

بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرار ًا منه » قال :فحمد اهلل عمر ثم انرصف » (((.

((( صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،ســورة األعراف ،باب (خذ العفو وأمر بالعرف)
.1702/4

((( صحيح البخــاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر يف الطاعــون ،2164 - 2163/5
ومسلم يف السالم ،باب الطاعون والطرية والكهانة ،رقم .2219
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وعىل هـــذا املنوال ســار اخللفاء من بعدهم :عثامن ،وعيل ،واحلسن بن

عيل ،ومعاويــة ريض اهلل عنهم أمجعني ((( ،ومن بعدهم من أئمة املســلمني،
وعىل هذا املنوال كان الناس يف حياهتم وأمورهم اخلاصة ،مما تعلم منه أن هذا

املجتمع كان جمتمع ًا حي ًا متفاع ً
ال متواد ًا ،قريب ًا بعضه من بعض.

وهذه اخلصلة العظيمة توارثها املسلمون ،وتوارثتها األجيال من بعدهم،

فكانت ســمة مميزة للمجتمع املسلم ،وكان تفعيلها رمز ًا حلياة األمة وعافيتها،

وسبب ًا يف جتنب الكثري من املزالق واملهالك.

ً
ثالثا :األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
وهــذا املجتمــع مل ينــزع يــد ًا مــن طاعــة ،فــإن أعطى العهــد لويل

َّ
يســتحل لنفســه أن خيــرج عن طاعتــه ((( ،كــا جاء فيــا بايعوا
األمــر مل

عليــه رســول اهلل ﷺ ،فعــن عبــادة بــن الصامــت ريض اهلل عنــه قال:

ومكْرهنا و ُع ْسنا
« بايعنا رســول اهلل ﷺ عىل الســمع والطاعة يف َمن َْشــطنا َ
وأ َث ٍ
األمر أه َله ،إال أن تروا كفر ًا بواح ًا عندكم
ــرة علينا ،وأن ال ننازع َ
و ُي ْسناَ َ ،
من اهلل فيه برهان » (((.

((( وستأيت بعض النامذج.

((( وما جاء بخالف ذلك فليس خروج ًا ،بل مؤو ً
ال عند أهل احلق.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفتن ،باب قول النبي ﷺ :سرتون بعدي أمور ًا،
 .2589- 2588/6ومســلم يف كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف غري

معصية ،رقم .1709
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وليس ما قدموه من توجيه أو تصحيح لويل األمر مما يدخل يف باب املنازعة،

بــل يف باب املناصحة الواجبــة عليهم ،وتلك املناصحة هــي إحدى مميزات
ين النصيحة »
جمتمعهم ،ودليل من دالئل عافيته ،كام قال رسول اهلل ﷺ « :الدِّ ُ

قلنا ملن ؟ قال « :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم » (((.

ولذلك كانت الرقابة الذاتية هلذا املجتمــع عالية ،ولكن ربام نقلت هذه

ً
الســمة نق ً
تشــوهيها يف النقل ،فيظن القــارئ أنه مظهر من
ال
خطــأ أو ُت ُع ِّمدَ
ُ

مظاهر اخلالف ،واحلق أنه كان مظهر ًا من مظاهر بقاء األمة ومتاســكها ،طاملا
كان بضوابطه.

ومما ســبق يتبني لنا مدى ما كان يشــعر به أصحاب رســول اهلل ﷺ من
املســؤولية عن املجتمع وعن إخواهنم ،ويتضح لنا كيف كانت رعاية اخلليفة
لرعيتــه وقربه منهم وعدم متيزه عليهم ،وتشــاوره معهم ،وقيام الرعية بأمانة
الرقابة والنصيحة ،مما ظهر أثره يف بناء األمة وقوهتا وظهورها عىل غريها.

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب بيــان أن الدين النصيحة ،رقم 95
(رشح النووي .)225/2
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املبحث الثاني
ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله
ونتناوله من خالل السامت التالية:
 -1املسارعة بالطاعة والتعايل عىل الرغبات.
 -2التواضع وإنكار الذات.
 -3كرس حدة العصبية.

ً
أوال :املسارعة بالطاعة والتعالي على الرغبات:
إن الناظر يف ســر جمتمع الصحابة جيده جمتمع طاعة هلل ولرســوله ،وأن

أصحابه كانوا أرسع اســتجابة إىل ترك ما اعتادته أنفسهم وجرت به عاداهتم

طاملا كان يف ذلك رضا اهلل ورســوله ،وأن تلك الطاعة قد شــملت شــؤون
حياهتم العامة واخلاصة ،وكانت مظهر ًا جملي ًا لرسوخ اإليامن يف قلوهبم ،فنجد
أهنم عندما خاطبهم اهلل تعاىل بالقطع بتحريــم اخلمر ،امتنعوا عنها وختلصوا

منها ،وقالوا « :انتهينا ربنا ،انتهينا ربنا » ((( ،ورئيت سكك املدينة وقد أريقت

هبا تلك اخلمور.

((( أخرجه الطربي يف تفسريه ،سورة املائدة اآلية رقم .91
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وكام اســتجابوا لألحكام املتعلقة باحلالل واحلرام ،اســتجابوا لألحكام

املتعلقة باألخالق االجتامعية ،فتساموا عىل الفوارق وأعراف اجلاهلية ،وكان

أحب إليهم من اختيارهم ألنفسهم.
اختيار اهلل ورسوله َّ

ومن أوضح الصور عىل تقديم أمر اهلل ورسوله عىل رغبات النفس هذه املرأة

التي تقبل أن تتزوج صحابي ًا كان حظه أن يكون فقري ًا دميم اخللقة ،غري مرغوب يف

الزواج منه  -وهو ُج َل ْيبيب ريض اهلل عنه  ،-فقد قبلته امرأة شابة لكون رسول اهلل

ﷺ أرسله إىل بيتهم خيطب إليهم ابنتهم ،وقالت ألبوهيا « :أتريدون أن تردوا عىل

إن كان ريض لكم فأنكحــوه .قال :فكأهنا جلت عن
رســول اهلل ﷺ أمره ؟! ْ
ِ
كنت رضي َت ُه فقد
أبوهيــا ،وقاال:
صدقت ،فذهب أبوها إىل النبي ﷺ فقال :إن َ

رضيناه » ((( فكان هلا من اخلري ما كان ،قال أنس بن مالك ريض اهلل عنه راوي
هذا احلديث « :فلقد رأيتها وإهنا ملن أنفق بيت يف املدينة ».

وتلــك فاطمة بنت قيــس ريض اهلل عنها يتقدم هلــا رجالن من أرشاف

العرب ،ومها معاوية بن أيب ســفيان وأبو اجلهــم ريض اهلل عنهام ،وهي راغبة
يف أهيام ،فيشــر إليها النبي ﷺ أن تتزوج أسامة بن زيد ،فكرهت ذلك أوالً ؛
إذ كان رج ً
ال شــديد الســواد ومن املوايل ((( ،ولكنها تزوجته فقط إلشــارة

رسول اهلل ﷺ ،إذ قال هلا « :انكحي أسامة بن زيد » .قالت :فكرهته ،ثم قال:
« انكحي أسامة » .قالت :فنكحته فجعل اهلل فيه خري ًا وا ْغ َت َب ْط ُت به (((.

((( أخرجه أمحد يف املسند  ،136/3وقال اهليثمي يف املجمع  :368/9رواه أمحد والبزار
إال أنه قال « :فكأنام حلت عن أبوهيا عقاالً » .ورجال أمحد رجال الصحيح.
((( ينظر رشح النووي عىل مسلم .338 – 337/10

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطالق ،باب املطلقة ثالث ًا ال نفقة هلا (رشح النووي
.)338 - 337/10
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ومن املواقف العظيمة إليثــار أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ما عند اهلل،
أنه أعاد النفقة عىل ِم ْســ َطح بن ُأثاثة ،وكان مسطح من الذين خاضوا باإلفك

يف ابنته السيدة عائشة ريض اهلل عنها ،فبعد أن برأها اهلل تعاىل كان فيام أنزله اهلل

قوله تعــاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﴾(((« ،فقال أبو بكر ريض اهلل عنه :بىل واهلل إين ُأل ِح ُّب أن يغفر اهلل

يلَ ،ف َر َج َع إىل ِم ْس َطح النفق َة التي كان ُي ِنفق عليه ،وقال :ال أن ِْز ُعها منه أبد ًا»(((.

فكانت االستجابة هواه ريض اهلل عنه.

وقد عفــا الصحابة رضــوان اهلل عليهم عن أرساهم مــن أهل هوازن،

وتنازلــوا عن حقهم فيهم عندما عرض عليهم رســول اهلل ﷺ ذلك ،وذلك

حينــا جاء وفد قبيلة هوازن إىل رســول اهلل ﷺ تائبني ،فكان يف ذلك تأليف

لقلوهبم ،ودعوة ملن مل يســلم منهم ،فقد روى البخاري عن املسور بن خمرمة
ريض اهلل عنهام ومروان « :أن النبــي ﷺ حني جاءه وفد هوازن قام يف الناس
فأثنى عىل اهلل بام هو أهله ثم قال « :أما بعد ،فإن إخوانكم جاؤونا تائبني ،وإين

ــب ذلك فليفعل ،ومن
رأيت أن أرد إليهم ســبيهم ،فمن أحب منكم أن ُي َط ِّي َ

أحب أن يكون عــى حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اهلل علينا فليفعل »
فقال الناس :ط َّيبنا لك » ((( .أي أعتقناهم وطبنا بذلك نفس ًا.

((( سورة النور ،اآلية .22

((( متفق عليه ،البخاري برقم  3910وغريه ،ومسلم برقم .2770

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اهلبة ،باب من رأى اهلبة الغائبة جائزة ،913/2
ويف مواضع أخرى.
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بيت ِأرق ًا
وما حتمل الصحابــة ريض اهلل عنهم أن يروا رســول اهلل ﷺ َي ُ

لما سمع أنني عمه العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه ليالً،
 -رق ًة منه ﷺ ّ -

لما أمسى رسول اهلل ﷺ
وهو يف وثاقه عندما أرس ببدر ،فعن ابن عباس ،قالّ :

يوم بدر واألسارى حمبوسون بالوثاق ،بات رسول اهلل ﷺ ساهر ًا أول الليل،
العباس ٌ
رجل
س
َ
فقــال له أصحابه :يا رســول اهلل ،ما لك ال تنام ؟  -وقــد َأ َ َ

سمعت أنني عمي العباس يف َوثاقه »،
من األنصار  -فقال رســول اهلل ﷺ « :
ُ
فأط َلقوه،
فسكت ،فنام رسول اهلل ﷺ (((.
َ

وعــن يزيد بــن األصم أن العبــاس عم رســول اهلل ﷺ كان ممن خرج
مع املرشكني يوم بدر ُفأرس فيمن ُأرس منهم ،وكانوا قد شــدوا وثاقه ،فســهر

النبي ﷺ تلك الليلة ومل ينم ،فقال له بعض أصحابه :ما أســهرك يا نبي اهلل؟
فقال « :أســهر ألنني العباس » ،فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه ،فقال

أرخيت من
رســول اهلل ﷺ « :ما يل ال أســمع أنني العباس؟ » فقال رجل :أنا
ُ
َوثاقه .فقال رسول اهلل ﷺ « :فا ْفعل ذلك باألَرسى ك ِّلهم » (((.
((( أخرجه الفســوي يف املعرفة والتاريــخ ،506 -505/1 ،أخبار عبد اهلل بن عباس،
وأبيه العباس .وأخرجه البيهقي يف سننه  ،277/2كتاب السري ،باب األسري يوثق.

((( االستيعاب البن عبد الرب ،ترمجة العباس بن عبد املطلب .وذكره ابن اجلوزي يف صفة
الصفوة ،العباس بن عبد املطلب .510/1

بل إهنم رجعــوا عن غضبهم ،وتنازلــوا عام يمكن أن يكون حقــ ًا هلم ،إكرام ًا
لرسول اهلل ﷺ ،وجتنب ًا إليذائه ﷺ يف أمر ال خيلو منه الناس ،حب ًا ألهلهم عندما
توجد أســبابه ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام « :أن رجــ ً
ا وقع يف أب كان له
يف اجلاهلية ،فلطمــه العباس ،فجاؤوا قومه فقالوا :ليلطمنه كام لطمه ،فلبســوا

الســاح ،فبلغ ذلك النبي ﷺ فصعد املنرب فقال « :أهيا الناس ،أي أهل األرض

تعلمون أكرم عىل اهلل عز وجل؟ » قالوا :أنت ،قال « :فإن العباس مني وأنا منه= ،
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فهذه األمثلة وغريها تدل عىل تعايل هذا املجتمع عىل رغبات نفسه إىل ما

حيبه اهلل ورســوله ،وأنه ما كان له  -وال ُي ْع َق ُ
ــل أبد ًا  -أن يتحول هذا املجتمع
بمجــرد وفاة رســول اهلل ﷺ ،كام تومهــه بعض املتومهــن ،وإن رسعة هذه
االستجابة ال تزال مؤثرة فينا حتى اآلن ،وهي متثل لنا قدوة صاحلة.

ً
ثانيا :التواضع وإنكار الذات:
ومن سامت هذا املجتمع  -أيض ًا  -أنه ترقت أخالقه فأصبح الفيصل عنده

هو االستقامة ،ال املظهر وال كثرة املال ،فكانوا  -ما استطاعوا  -أبعد الناس عن
الكرب ورؤية حظوظ النفس ،فال حيقر أحدهم أخاه ،وال يستعيل غني عىل فقري،
وال حاكم عىل حمكوم ،وال قوي عىل ضعيف ،اســتجابة لقوله ﷺ « :بحسب

امرئ من اإلثم أن حيقر أخاه املسلم » (((.

وقد أوقفهم رســول اهلل ﷺ عىل تلك احلقائق يف مواقف عدة ،فبني هلم

أن مقام اإلنســان بعمله ،وبحســن بالئه يف ســبيل اهلل ،فعن أنس بن مالك
ريض اهلل عنــه قــال « :كان رجــل من أصحــاب رســول اهلل ﷺ يقال له:

= ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا » فجاء القوم فقالوا :يا رسول اهلل نعوذ باهلل من
غضبك ،استغفر لنا » .أخرجه النسائي يف سننه ،كتاب القسامة ،القود من اللطمة
 ،8/7وهذا لفظه .واحلاكم يف املستدرك  ،329/3كتاب معرفة الصحابة ،ذكر
إســام العباس .وقال الذهبي« :صحيح» .وصحح العراقي إسناد النسائي يف
املغني عن محل األسفار -ختريج أحاديث اإلحياء .782/2
((( ينظر املجتمع املدين ص  .85واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة،
باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره (رشح النووي .)337-336/16

وتنظر النامذج الســابقة يف قرب اخللفاء من الرعية ص  46وما بعدها ،وستأيت نامذج
أخرى يف تواضعهم.
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جليبيب ،يف وجهــه دمامة ،فعرض عليه رســول اهلل ﷺ التزويج ،قال :إذن

جتدين كاســد ًا .فقــال « :غري أنك عند اهلل لســت بكاســد » ((( ،وبعد انتهاء

إحدى غزواتــه ﷺ قال « :هل تفقــدون من أحد ؟ » .قالــوا :ال .قال ﷺ:
ِ
ب يف القتىل ،فوجدوه إىل جنب ســبعة قد
« لكني أفقد جليبيب ًا فاطلبوه » .ف ُطل َ
قتلهم ثم قتلوه ،فأتى النبي ﷺ فوقف عليه فقالَ « :قت ََل ســبع ًة ثم قتلوه ،هذا
منِّي وأنا منه ،هذا منِّي وأنا منه » (((.

وجرى نحو ذلك مع زاهر األشــجعي ،رجل من أهل البادية كان دميم

اخللقــة ،وكان هيدي للنبي ﷺ  ،وكان ﷺ حيبه ،ويقول « :زاهر باديتنا ونحن

حاضــره» ،احتضنه النبي ﷺ من خلفه وهو يبيع متاع ًا ،وقال« :من يشــتري
العبــد؟» فقال :يا رســول اهلل ،إذ ًا تجدني كاســد ًا ،فقــال النبي ﷺ« :لكن
لست بكاسد» ،أو قال« :لكن أنت عند اهلل ٍ
غال»(((.
عند اهلل َ

من مواقف الصحابـــة:
وقد أثمرت توجيهات اهلل ورسوله يف أنفسهم تواضع ًا ،وإنكار ًا لذاهتم،

فام كانوا يســتنكفون أن يعملوا حتت إمرة من خيتاره رسول اهلل ﷺ أو خليفته

من بعده ،حتى ولو كان أصغر منهم ،وال مانع عندهم أن يعود أحدهم مأمور ًا

بعــد أن كان أمري ًا ،وأن يرجــع إىل احلق إذا تبني له ،هذا كلــه له من الوقائع
الكثرية ما يدلل عليه.

((( رواه أبو يعىل يف املسند  ،89/6وقال اهليثمي « :275/4رواه أبو يعىل ورجاله ثقات،
وله طرق يف املناقب رواها أمحد وغريه».
((( صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل جليبيب ريض اهلل عنه (رشح
النووي .)245/16
((( مسند أمحد  ،161/3ومسند أيب يعىل  . 173/6وقال اهليثمي « :357/9رجال أحمد رجال الصحيح».
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فنجــد أبا بكــر الصديق ريض اهلل عنــه يبعثه رســول اهلل ﷺ أمري ًا عىل

احلج باملســلمني يف العام التاسع ،ثم يرســل رسول اهلل ﷺ عيل بن أيب طالب

ريض اهلل عنه ؛ ليبلغ للناس ســورة براءة يف احلــج ،فيلحق بأيب بكر فيقول له

أبو بكر ريض اهلل عنه « :أمري أم رسول ؟ قال :بل رسول ،أرسلني رسول اهلل ﷺ
برباءة أقرؤها عىل الناس يف مواقف احلج » ((( ،فأبو بكر هو الذي يسأل ،ولو

علم أن رسول اهلل ﷺ جعله أمري ًا ،لرتك له منصب اإلمارة.

ـــر ُه
وأســامة بن زيــد ريض اهلل عنهام  -وهو ابن ثامنية عرش عام ًا ُ -ي َؤ ِّم ُ

الرســول ﷺ عىل جيش لغزو الشام ويف اجليش عمر بن اخلطاب والكبار من
الصحابة ،فلم يرس حتى تويف رســول اهلل ﷺ ((( ،فنجد أبا بكر الصديق وهو

اخلليفة يميش إىل أســامة يكلمــه أن يرتك له عمر لعدم اســتغنائه عنه ،فيأذن

أســامة لعمر ((( .يقول عروة بن الزبري « :فام رئي جيش كان أســلم من ذلك
اجليش » (((.

((( أخرجه النسائي ،كتاب مناســك احلج ،اخلطبة قبل يوم الرتوية  ،247/5والدارمي

كتاب املناسك  ،1219/2وقال حمققه حسني سليم أسد« :إسناده صحيح» ،وأخرجه
البيهقي كتاب احلج ،باب اخلُ َطب التي يستحب لإلمام أن يأيت هبا يف احلج .111/5

((( ينظر سري أعالم النبالء ،ترمجة أسامة بن زيد .497/2

((( فقد روى عبد الرزاق يف مصنفه (  ) 482/5عن الزهري « :فقال أبو بكر ألســامة:
«ولكن إن شئت أن تأذن لعمر فافعل ،فأذن له» ،وكذا رواه سعيد بن منصور يف سننه

عن ســليامن بن يسار برقم  ،2890ويف رواية ابن عساكر بسنده عن عروة بن الزبري:
«قال أبو بكر ألسامة ...ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر بن اخلطاب فأستشريه وأستعني
به فإنه ذو رأي ومناصح لإلســام فافعل ،ففعل أســامة» .املصنف  ،482/5برقم
 ،9777وتاريخ دمشق .53/2

((( ينظر الطبقات الكربى البن سعد ترمجة أسامة .50/4
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ويف موقف الســقيفة الختيار خليفة للمسلمني بعد رسول اهلل ﷺ نجد

أبا بكر ال يقدم نفســه ،بل يقول لألنصار وللحارضيــن  -كام يرويه عمر بن
رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أهيام شــئتم ،فأخذ
اخلطاب  « :-قد
ُ

بيــدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح » ،يقول عمر « :فلم أكره مما قال غريها ،كان
واهلل أن ُأقدَّ م فترضب عنقي -الَ ي َقربني َ ِ
أحب إيل من أن أتأ َّم َر
ذلك م ْن إِ ْث ٍم َّ -
ُ ِّ ُ
عىل قوم فيهم أبو بكر » ((( .ثم تكون االســتجابة من األنصار واملهاجرين يف

هـــذه اجللسة فيختارونه عن رضا ((( ،فأبو بكر ال يقدم نفسه ،وعمر ال ينكر

من قوله إال أنه قدمه للبيعة ،واألنصار أرسع اســتجابة للحق بعدما تبني هلم،

فهـذه هي مواقف الرجال ،وهذه هي تربية رسول اهلل ﷺ !.

ومن شــواهد هذا التواضع وإنكار الــذات  -أيض ًا  -ما كان من عيل بن

أيب طالب ريض اهلل عنه إذ يسأله ابنه عن خري الناس بعد أيب بكر وعمر ،يقول

ابنه « :قلت :ثم أنت ؟ قال :ما أنا إال رجل من املسلمني » (((.

وروي نحو ذلك عن أيب بكر وعمر ،فقد أخرج ابن عســاكر((( وغريه،

عن عطــاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال « :قــام رجل إىل أيب بكر الصديق
بعد رسول اهلل ﷺ فقال :يا خليفة رســول اهلل َم ْن خري الناس؟ قال :عمر بن

اخلطاب ...فلام قبــض أبو بكر قام رجل إىل عمر بن اخلطــاب فقال :يا أمري

((( أخرجه البخاري كتاب املحاربني ،باب رجم احلبىل من الزنا .2506/6

((( سيأيت ص  133-130يف مبايعة عيل أليب بكر ريض اهلل عنهام.

كنت
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النبي ﷺ« :لو ُ
متخذ ًا خلي ً
ال الختذت أبا بكر» .1342/3
((( تاريخ دمشق  .119/44ونحوه عن سعيد خادم احلسن .118/44
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املؤمنني من خري الناس؟ قال :أبــو بكر الصديق ،فمن قال غريه فعليه ما عىل
املفرتي».

ومن الشــواهد الدالة عىل طهارة النفــوس والتواضع ،ما رواه البخاري

عن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه ،يف شهادته ملصعب بن عمري ومحزة بن

عبد املطلب ريض اهلل عنهام ،فعن ســعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
مصعب
ت عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه يوم ًا بطعامه ،فقالُ « :قتِ َل
ُ
قالُ :أ ِ َ

ابن ُعمري وكان خري ًا مني ،فلم يوجد له ما يكفن فيه إال ُبردة ،و ُقتِل محزة  -أو

رجل آخر  -خري منــي ،فلم يوجد له ما يكفن فيه إال ُبردة ،لقد خشــيت أن

يكون قد ُع ِّجلت لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا ،ثم جعل يبكي»(((.

ونجـــد ســيدنا ســعيد بن زيد خيرب عن رســول اهلل ﷺ بأسامء العرشة

املبرشيــن باجلنــة ،فيخرب بتســعة وال يذكر نفســه مــع أنه منهــم ،فيقول:
شئت
لســميت لكم العارش » ((( ،ويف رواية الرتمذي والنسائي قالوا:
ُ
« ولو ُ

« ننشدك اهلل يا أبا األعور ،من العارش ؟ قال :نشدتموني باهلل ،أبو األعـــور يف
الجنـة » ((( .وهو سعيد بن زيد ،يعني نفسه.

فــكل هذه أمثلة ملــا كان عليه الصحابــة من التواضع وإنــكار الذات،

والرجوع إىل احلق ،وال شــك أن جمتمع ًا تعاىل عن الكرب ورؤية حظوظ النفس
((( صحيح البخاري برقم .3819 ،1216 ،1215

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب يف اخللفاء .205/5

((( أخرجه النســائي يف فضائل الصحابة ص  ،107والرتمذي يف ســننه أبواب املناقب،
باب مناقب عبد الرمحن بن عوف .101/6
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حيق له أن يكون جمتمع استقرار وأمن وتواد وتآلف ،وأن يكون خري ما نتمثله

يف حياتنا.

أبو عبيدة حتت إمرة خالد ،وخالد حتت إمرة أبي عبيدة:
ومن مواقف الصحابة :موقف الصحابيني اجلليلني أيب عبيدة بن اجلراح،

وخالد بن الوليد ريض اهلل عنهام ،فكال القائدين ُع ِز َل عن القيادة وتوىل اآلخر

عليــه ،مرة يف خالفة أيب بكر واألخرى يف خالفة عمر ريض اهلل عنهم أمجعني،

فكيف كان موقفهام؟

موقــف القائدين يمثل نموذج ًا لعدم رؤية حظ النفس ،والتزام طاعة اهلل

بطاعة ويل األمر الذي أمر اهلل ورسوله بطاعته ،ويمثل يف نفس الوقت نموذج ًا

َ
الفضل
للمعاملة الراقية بني القــادة ،وأدب ًا مطرد ًا عندهم ،ونموذج ًا ملعرفتهم

ألهله.

فعندما رأى الصديــق ريض اهلل عنه -وهو خليفة للمســلمني -حاجة

اجليش بالشــام إىل قيادة كقيادة خالد بن الوليد ،وكان عىل قيادة جيش الشام

أبو عبيدة بن اجلراح -أمني األمة وأحد القادة الكبار والســابقني إىل اإلسالم

ريض اهلل عنــه -وذلك بعد أن كتب أبو عبيدة إىل أيب بكر يعلمه باجتامع الروم
لقتال املسلمني لريى رأيه يف ذلك((( ،كتب أبو بكر إىل أيب عبيدة رسالة خمترصة
وبي له ســبب ذلك،
يعلمــه بقرار عزله وتعيني خالد بن الوليد عىل اجليشَّ ،
فانتقلت القيادة بسالسة إىل خالد ،وصار أبو عبيدة قائد ًا حتت إمرته.

((( ينظر كتاب أيب عبيدة إىل أيب بكر يف تاريخ دمشق .261/33
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فقد كتب الصديق إليه « :أما بعد ،فإين قد وليت خالدً ا قتال الروم بالشام،

فال ختالفه واســمع له وأطع أمره ،فإين وليته عليــك وأنا أعلم أنك خري منه،
ظننت أن له فطنة يف احلرب ليست لك ،أراد اهلل بنا وبك سبيل الرشاد،
ولكن
ُ

والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته »(((.

ولما وصل كتاب التعيني إىل خالد ،كتب خالد إىل أيب عبيدة يعلمه بذلك،
َّ

وبي له فضله عنده وعند
وبــن له يف كتابه أنه مل يطلب اإلمــارة ومل يفرح هباَّ ،
َّ
املسلمني ،وأنه املستشار املقدم ،فقد كتب إليه « :أما بعد ،فإين أسأل اهلل تعاىل لنا

ولك األمن يوم اخلوف ،والعصمة يف دار الدنيا من كل سوء ،وقد أتاين كتاب
خليفة رســول اهلل ﷺ ،يأمرين باملسري إىل الشام ،وبالقيام عىل جندها ،والتويل

ألمرها ،وواهلل ما طلبت ذلك َق ّط ،وال أردته إذ ُو ِّليته ،فأنت عىل حالتك التي

كنت ،ال نعصيك وال نخالفك وال نقطع أمر ًا دونك ،فإنك ســيد من سادات
املسلمني ،ال ننكر فضلك ،وال نستغني عن رأيك ،متم اهلل ما بنا وبك من نعمة
اإلحسان ،ورمحنا وإياك من عذاب النار ،والسالم عليك ورمحة اهلل»(((.

وملــا وصل كتاب خالــد إىل أيب عبيدة فقــرأه قال « :بــارك اهلل خلليفة

رسول اهلل فيام رأى ،وحيى اهللُ خالد ًا »(((.

هــذا ما كان منهام يف خالفة أيب بكــر الصديق ريض اهلل عنهام ،وملا كانت
((( جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،ملحمد محيد اهلل ،ص ،392
واالكتفاء بام تضمنه من مغازي رســول اهلل ﷺ والثالثة اخللفاء للكالعي ،197/2
وتاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس .232/2
((( املصادر السابقة.
((( االكتفاء للكالعي  ،197/2وتاريخ اخلميس .232/2
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خالفة عمر رأى أن يويل القيــادة أليب ُعبيدة ،فانتقلت اإلمارة إليه بكل يرس،

وأثنــى كالمها عىل اآلخر ،وصار خالد حتت إمرته قائد ًا من قادته ،فقد أخرج
اإلمام أمحد وابن أيب شيبة وغريمها عن عبد امللك بن عمري ،قال :استعمل عمر

ابن اخلطاب أبا عبيدة بن اجلراح عىل الشام و َع َز َل خالد بن الوليد ،قال :فقال
خالد بن الوليدُ :ب ِع َث عليكم أمني هذه األمة ،ســمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

« أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح » .قال أبو عبيدة :سمعت رسول اهلل ﷺ

يقول « :خالد سيف من سيوف اهلل عز وجل ،ونعم فتى العشرية » (((.

وقد فتح خالد مع أيب عبيدة وهو حتت إمرته دمشــق ،وفح ً
ال بفلسطني،
ومحص ًا ،وأرسله أبو عبيدة إىل ِقن ْ ِ
َّسي َن قرب حلب ففتحها ،وأرسله إىل البقاع

بلبنان ففتحها(((.

فهكــذا كان موقف القائدين ،ليســت هناك رؤية حلــظ النفس عندمها

ريض اهلل عنهام ،ألن املقصــد عند اجلميع هو طلب رضــا اهلل ،ونرصة دينه،
وإرادة اخلري للمسلمني ،فهكذا كانوا ريض اهلل تعاىل عنهم.

((( املســند  ،90/4واملصنــف  ،208/17برقــم  ،32930وقــال اهليثمي يف املجمع
 « :349/9رواه أمحد ،ورجالــه رجال الصحيح إال أن عبد امللك بن عمري مل يدرك

أبا عبيدة وال عمر » .وقال الشــيخ شعيب يف حتقيقه للمسند (  « :) 27/28حديث
صحيح لغريه ،دون قوله « :ونعم فتى العشــرة » فهو حســن لغريه .وهذا إســناد

ضعيف النقطاعه» .وقال الشــيخ حممد عوامة « :وهــذا االنقطاع ال يرض احلديث،
فإن لكل مجلة منه شواهد».

((( ينظــر البداية والنهايــة  .31-29 ،25-24/7ط الريان للــراث ،وعرص اخلالفة
الراشدة للعمري ص .373 -372
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ً
ثالثا :كسر حدة العصبية:
ومن سامت هذا املجتمع أنه قد كرست فيه حدة العصبية القبلية ،وتطهر

من عصبية اجلاهلية ،حتى كادت تتالشى بعد أن كانت مرتسخة يف نفوسهم،

كل ذلك بتوجيهات كتاب اهلل وتربية رسول اهلل ﷺ ،املبينة ملنزلة أخوة اإليامن

وأن املسلمني نسيج واحد ،وأن الوالء إنام يكون هلل ولرسوله ،وما سوى ذلك
دعوى جاهليــة ُمنْتِنَة ،قد ُأمروا برتكها كام قال ﷺ « :ما بال دعوى اجلاهلية »
ثم قال هلم « :دعوها فإهنا منتنـــة » ((( ،وقال يف حجة الوداع مبين ًا ما أنعم اهلل

به عليهم باإلســام ورشائعه « :إن اهلل تعاىل قد أذهــب عنكم ُع ِّبية اجلاهلية،

وفخرها باآلباء ،إنام هو مؤمن تقي ،أو فاجر شقي ،الناس كلهم بنو آدم ،وآدم
ــق من تراب ،قال اهلل تعــاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ُخلِ َ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ » ((( .ومعنــى
ُع ِّبية اجلاهلية أي :فخرها وتكربها ونخوهتا.

فنجد تلك العصبية قد استبدلت بالوالء هلل وللرسول وحلت حملها أخوة

وو ِّج َهــت هذه القبلية التوجيه الصحيح ،حتى مل تعد إال تنظي ًام إداري ًا
اإليامنُ ،

نافعــ ًا ،قد تعلقت به بعض األحكام الرشعيــة القليلة التي مرجعها إىل تنظيم

((( أخرجه البخاري ،كتاب التفسري ،سورة املنافقني ،باب قوله( :سواء عليهم أستغفرت
هلم) .1863 ،1862/4

((( أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده  523/2واللفظ له ،وأخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب
األدب ،باب يف التفاخر باألحســاب  ،331/4والرتمذي يف ســننه ،كتاب أبواب

تفسري القرآن ،سورة احلجرات ،والبيهقي يف ســننه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة

أهل العصبية  232/10 ،735/5بلفظ مقارب.
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شــؤون احلياة والتكافل فيام بينهم ،وأن كل واحــد منهم قد ُح ِك َم بام ُح ِك َم به

مجيع أفراد املسلمني من الطاعة هلل ولرسوله ،ومن َث َّم الطاعة لويل أمر املسلمني.
ُ
وال شــك أن أعىل صور هذا الوالء وهذه األخوة كانت يف جمتمع املدينة

املنورة ،عىل ما فيه من تنوع َق َب ٍّيل ،وأفراد من أماكن شتى ،وقد ظل هذا املجتمع
قدوة لبقية جمتمعات الصحابة واملسلمني.

يقــول الدكتور أكــرم ضياء العمــري « :وخالصة القــول أن املجتمع

املــدين الذي أقامه اإلســام كان جمتمع ًا عقد ًّيا يرتبط باإلســام ،وال يعرف

املواالة إال هلل ولرســوله وللمؤمنــن ،وهو أعىل أنواع االرتبــاط وأرقاها إذ

يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح ،فاملؤمنون بعضهم أولياء بعض تتكافأ

دماؤهم ،ويســعى بذمتهم أدناهم ،وهم يد عىل من ســواهم ،وهذا املجتمع

مفتوح ملن أراد أن ينتمي إليه مهام كان لونه أو جنسه ،عىل أن ينخلع من صفاته
اجلاهلية ،ويكتسب الشخصية اإلسالمية ليتمتع بسائر احلقوق » (((.

((( املجتمع املدين ص .84
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املبحث الثالث
معامل التكافل بني الصحابة
َ
التكافل
إن من أبرز املظاهر التي تعرب عن التــواد واإلخاء بني الصحابة

فيام بينهم ،والذي يعد سمة من سامت جمتمعهم ،ويضع نموذج ًا فريد ًا للوحدة
واألخوة اإلسالمية.

وليس حديثنا هنا عن الزكاة التي تؤخذ مــن األغنياء فرتد عىل الفقراء،

وال عــن َم َث ٍل من أعظم أمثلة التكافل يف التاريخ ،وهو املؤاخاة بني املهاجرين

واألنصار ،التي كان من أعمالها أن املهاجرين ظلوا يشاركون األنصار ثامرهم

حتى فتــح اهلل عليهم خيرب يف العام الســابع من اهلجــرة ،فأصبح عندهم ما

يكفيهم كام جاء يف حديث البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال « :ملا
فرغ من قتل أهل خيرب -يعني قتاهلم  -فانرصف إىل املدينة ،رد املهاجرون إىل

األنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثامرهم » (((.

وليــس حديثنا  -أيض ًا  -عن صدقات عظيمة حصلت منهم عند شــدة
((( صحيــح البخــاري ،كتاب اهلبة ،باب فضــل املنيحة  ،927- 926/2ومســلم يف
صحيحه ،كتاب اجلهــاد ،باب رد املهاجرين إىل األنصــار منائحهم (رشح النووي
.)319/12
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احلاجة ،كام تصدق عمر بن اخلطاب بنصف ماله ،وأبو بكر الصديق بامله كله

لما دعاهم رســول اهلل ﷺ للصدقة ،فقد روى عمر بن اخلطاب قال « :وأتى
ّ
أبو بكر بكل ما عنده فقال ﷺ « :يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك ؟ » ،قال :أبقيت هلم
اهلل ورسوله » ((( .أو كتجهيز عثامن بن عفان ريض اهلل عنه جليش العرسة بامله،

وتكفلــه فيه بكل يشء حتى خطام الناقة وعقاهلا ((( ،وال عن صدقات عظيمة

لعبد الرمحن بن عوف ،والتي منها أنه تصدق بشــطر ماله يف حياة النبي ﷺ،
وتصدق بعد وفاته ﷺ بأربعة آالف دينار ،وبخمســائة فرس يف سبيل اهلل ،أو

عيل ،واجلواد ابن اجلواد عبد اهلل بن جعفر
آلل البيت كاحلســن واحلسني ابني ّ

وأمهات املؤمنني ريض اهلل عنهم أمجعني.

إنام حديثنا هنا عن صور أخرى ظلت مســتمرة يف جمتمعهم ،وعن أنواع

من التكافل والرب شاعت يف حياهتم.

نتناوهلا من خالل السامت التالية:
 -1اهلدايا والصالت.
 -2تبادل املنافع فيام بينهم.
((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب الزكاة ،باب الرخصة يف ذلك  ،379/2والرتمذي
يف ســننه ،يف املناقب باب مناقب أيب بكر الصديق  ،52/6قال « :هذا حديث حسن
صحيح».
((( تنظر الرواية يف صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب إذا أوقف أرض ًا وبئر ًا واشرتط

1021/3وغريه ،وسنن النسائي ،كتاب األحباس ،باب وقف املساجد -233/6

 ،236ومسند أمحد .70/1
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 -3إنظار املعرسين.
 -4قضاء الديون.
 -5الوقف يف سبيل اهلل وعىل األهل والذرية.
 -6إضافة الضيفان ،وإعداد الدُّ ور لذلك.
والز ْمنى نموذج ًا).
 -7رعاية الفقراء واملحتاجني (أهل الصفة َّ

ً
أوال :اهلدايا والصـالت:
يعــد التواصــل باهلدية ســمة من ســات اخلــر يف جمتمــع الصحابة

ريض اهلل عنهــم ،وهو أحد األســباب املقربــة بينهم ،فهو من ناحية ســبب

لتحصيــل التواصــل ،وإذهــاب للحرج عمــن يتحرج أن يقبــل الصدقة،
وهو إذهاب للوحشــة بني الشــخص وبني من ال يعرفه ،ومؤكد للمودة بني
املتجاورين واملتخالطني ،ومن ناحية أخرى ســبب من أسباب تسكني النفس
وهتدئة القلب إن ُو ِجدَ ت الشحناء أو حصلت العداوات.
وقد كانت ســنة التهادي من السنن التي دهلم رسول اهلل ﷺ عليها ،فقد

قــال « :تهادوا حتابوا » ((( ،وكان رســول اهلل ﷺ املثــل يف ذلك ،يقبل اهلدية
((( أخرجــه البخاري يف األدب املفرد ،باب قبول اهلدية  ،240/2وأبو يعىل يف مســنده
 ،9/11والبيهقي يف ســننه ،كتاب اهلبة ،باب التحريض عىل اهلبة واهلدية ،169/6
وحســن ابن حجر إسناده يف بلوغ املرام ص  ،209ويف التلخيص احلبري ،كتاب اهلبة
َّ

.70-69/3
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ويثيب عليها ،كام قالت السيدة عائشة ريض اهلل عنها ،قالت « :كان رسول اهلل
ﷺ يقبل اهلدية ويثيب عليها » (((.

فــكان الصحابة ُي َقدِّ مون من اهلدية ما جيدون وما يقدرون عليه حتى ولو

كان َع ْظ ًام قليل اللحم ،كام قال رســول اهلل ﷺ للنســاء « :يا نساء املسلامت،
ٍ
ِ
ــن
ال
شــاة » ((( .والفرســن هو ال ِّظلف ،وهو
َّ
حتقرن جار ٌة جلارهتا ولو ف ْر َس َ
عظم قليل اللحم ،فال متتنع املرأة عن إعطــاء اهلدية ،ولو كانت قليلة ،مبالغة
يف حتصيل هذه الفضيلة ،وخاصة بني اجلريان ،وتقول الســيدة عائشــة أيض ًا:

« يا رسول اهلل ،إن يل جارين فإىل أهيام أهدي ؟ قال «:إىل أقرهبام منك باب ًا »(((.

ً
ثانيا :تبادل املنافع فيما بينهم:
وتميز هـذا املجتمع بالبساطة ،وعدم التكلف ،فقد كانوا يتبادلون املنافع

واألدوات املعيشية ،كالدواب والثياب ،وغريها.

فأ َّمـا استعارة الدواب ،فقد ورد عن رسول اهلل ﷺ ،إذ استعار ﷺ فرس ًا

من أيب طلحة األنصاري ريض اهلل عنه (((.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اهلبة ،باب املكافأة يف اهلبة .913/2

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب اهلبة وفضلهــا ،باب فضلها والتحريض عليها
 ،907/2وغريه ،ومســلم يف صحيحه كتاب الزكاة ،بــاب احلث عىل الصدقة ولو

بالقليل (رشح النووي .)121/7

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشفعة ،باب أي اجلوار أقرب  ،788/2وكتاب
اهلبة وفضلها ،باب بمن يبدأ اهلدية .916/2

((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب اهلبــة وفضلها ،باب من اســتعار من الناس
 ،926/2وغريه.
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وكانوا يســتعريون من بعضهم الشــياه والنــوق ذات اللبن حيلبوهنا ثم
ِ
المنيح ُة ال ِّل ْق َح ُة
عــم َ
يردوهنا ألصحاهبا كام جاء عن رســول اهلل ﷺ قال « :ن َ
ِ
الصف ُّي ِمن َْح ًةَ ،و َّ
في .((( » ...واللقحة الصفي :هي الناقة أو الشاة
الشــا ُة َّ
الص ُّ
احللوب ذات اللبن الكثري.

وقـد دلهم رسول اهلل ﷺ عىل تلك اخلصلة خاصة للحاجة إليها وتيرسها

عاله َّن
للكثــر منهم ،وأكدها يف مجلة من مجل اخلري ،فقالَ « :أر َب َ
عون َخصل ًة َأ ُ
وتصديق موع ِ
عمل بِخَ ٍ
ِ
رجاء َث ِ
يحــ ُة ال َعن ِْز ،ما من عامل َي ُ
ودها
صلة منها
وابا
َ َْ ُ
َمن َ
َ

إال َأدخلــ ُه اهللُ ِبــا اجلن َة » ((( فحرصــوا عىل هذا التهادي ومــا تيرس هلم من

الصدقات ،فكانت ُو ْصل ًة هلم ،و ُط ْعم ًة وكفاي ًة ملن ال جيد منهم.

وأ ّما اســتعارة الثياب فذاك كام جاء عن السيدة عائشة وهي تتحدث عن
أثــواب هلا ،مما تعرف به هذه العادة اجلميلة ،قالــت « :كان يل منهن ِد ْر ٌع عىل
ي باملدينة إال
أرسلت إ َّيل تستعريه »(((.
ْ
عهد رســول اهلل ﷺ فام كانت امرأة ُت َق َّ ُ

والدرع هو القميص ،فكانت تســتعريه املرأة إذا تزوجت لتدخل هبذا الدِّ رع
عىل زوجها ،فانظر إىل عادات اخلري بينهم.

وكذا عندما أمر النبي ﷺ النساء بحضور صالة العيد ،وبعضهن ال جيدن

من الثياب ما خيرجن بـــه ،قالت امرأة « :يا رســول اهلل ،عىل إحدانا بأس إذا
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اهلبة وفضلها ،باب فضل املنيحة .926/2
((( السابق .927/2

((( أخرجه البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها ،باب االستعارة للعروس عند البناء .926/2
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مل يكن هلا جلباب أن ال خترج ؟ فقال « :لِ ُت ْلبِ ْسها صاحبتُها ِم ْن جلباهباَ ،ف ْل َي ْشهدْ َن
اخلري ودعو َة
املؤمنني » (((.
َ
َ

وجاء أيضــ ًا يف حديث توبة كعب بن مالك ريض اهلل عنه ،أنه كســا من

جاء يبــره بالتوبة بام عنده من الثياب ،واســتعار هو ثيابــ ًا من جريانه ،قال

ثوب،
كعب ريض اهلل عنه « :فلام جاءين الذي سمعت صوته يبرشين نزعت له َ َّ
واستعرت ثوبني فلبستهام،
فكسوته إيامها ببرشاه ،واهلل ما أملك غريمها يومئذ،
ُ
وانطلقت إىل رسول اهلل ﷺ » (((.

ومن االشــراك يف أدوات املعيشــة ما يرويه اإلمام مســلم عن السيدة

أم هشــام بنت حارثة بن النعامن األنصاريــة ريض اهلل عنها قالت « :لقد كان

تنورنا وتنور رســول اهلل ﷺ واحد ًا سنتني أو سنة وبعض سنة » ((( .والتنور:

هـو الفرن.

ومــن المواقف القريبة من ذلك ما حتكيه الســيدة أســاء بنت أيب بكر

ريض اهلل عنهام من حسن جوار األنصار ،وحتننهم عىل من معهم ،وكيف كانوا
يســاعدوهنا فيام ال حتسنه ،فتقول « :تزوجني الزبري وما له يف األرض من مال

وال مملوك وال يشء غري فرســه ،قالــت :فكنت أعلف فرســه وأكفيه مؤنته
((( أخرجه البخاري ،كتاب العيدين ،باب شهود احلائض العيدين ،333/1ويف مواضع
أخرى .ومسلم يف صحيحه ،كتاب صالة العيدين ،باب إباحة ذكر خروج النساء يف
العيدين إىل املصىل (رشح النووي .)420/6

((( أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب حديث كعب بن مالك  ،1607/4ومســلم،
كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (رشح النووي .)97/17

((( صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة (رشح النووي .)399/6
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وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي املاء وأخرز غربه وأعجن ،ولم

أكن أحسن أخبز ،وكان خيبز يل جارات من األنصار ،وكن نسوة صدق .((( »...
وقد أوضح النبي ﷺ هذه اخلصال احلميدة لألنصار فقال ﷺ فيما روته

الســيدة عائشــة عنه « :ما ضر امرأة نزلت بني بيتني من األنصار أو نزلت بني

أبوهيا »(((.

فهـــذه بعض مظاهر حســن اجلوار ومظاهر الصلة واملودة التي كانت

سائدة بينهم ؟! فليت هذه اخلالل الطيبة ،وليت تلك البساطة وهـذه السخاوة

يف النفوس تعـود وحتيا فينا ثانية.

ً
ثالثا :إنظار املعسرين:
والوضع عنه من الدين؛
إنظار املعــر
وكان مــن هدهيم ريض اهلل عنهم
ُ
ُ
رمحة به ،وختفيف ًا عنه ،وإعانة له عىل سداده ،وليس ذلك من ُم ْط َل ِق الصدقات
العامة التي اعتادوهــا ،ولكنها صدقات وأخالق فشــت بينهم وخاصة فيام

بني التجار.

((( متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب الغرية ،برقم (،)4926
ومســلم يف صحيحه ،كتاب الســام ،باب جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف
الطريــق ،رقم ( ،)2182ومعنى الناضح هو البعري الذي حيمل عليه الماء للســقيا،

ومعنى أخرز غربه أخيط وأصلح دلوه.

((( أخرجه ابن حبان برقم ( ،)2269واحلاكم ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر فضيلة أخرى
لألوس واخلزرج  ،93/3وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ،وأمحد  ،257/6وقال
اهليثمي « :40/10رواه أمحد والبزار ورجالهما رجال الصحيح».
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وقد كان رســول اهلل ﷺ يأمرهم إذا نزلت بــال أحدهم مصيبة بحيث

ال يستطيع أن يويف ما عليه أن خيففوا عنه ،كام روي عن جابر بن عبد اهلل « :أن
النبي ﷺ أمر بوضع اجلوائح » (((.

وكان ﷺ يرشــدهم إىل الوضع عن املدين إذا أعرس ،بحيث يتصاحلون
عنــد حلول ميعــاد الدين عىل مــا فيه رفق هبــذا املعرس ،كــا ُر ِو َي من أمر

النبــي ﷺ لكعب بن مالك أن يتنازل عن نصف دينــه لعدم قدرة املدين عىل

الوفــاء به كامالً ،وذلك فيام رواه البخاري ومســلم عن عبد اهلل بن كعب بن
ف حجرته ،فنادى:
مالك قال « :فخرج إليهام [ أي النبي ﷺ ] حتى كشف ِس ْج َ
« يا كعب » .قال :لبيك يا رســول اهلل .قالَ « :ض ْع ِم ْن َد ْين ِ َ
ك هذا » .وأومأ إليه

أي الشطر ،قال :لقد فعلت يا رسول اهلل .قال «:قم فاقضه » (((.

فــكل هذه مظاهر للمــروءة ،والتعــاون عىل الرب والتقوى ،ومواســاة

املســلم مع سرية أصحاب
للمحتاج ،والرفق بأصحاب األعذار ،وك َّلام عاش
ُ

رســول اهلل ﷺ وجدهم عىل قمة ســلم الفضائل ،وأيقن أهنم كانوا نعم األثر

لرسول اهلل ﷺ ،وهكذا جيب أن نعرفهم.

((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،كتاب املســاقاة ،باب وضع اجلوائــح (رشح النووي
.)462/10

((( أخرجــه البخاري ،كتاب املســاجد ،باب التقايض واملالزمة يف املســجد ،175/1
وكتاب اخلصومات ،باب كالم بعض اخلصوم يف بعض  851/2وغريها ،ومســلم
كتاب املســاقاة ،باب اســتحباب الوضع من الدّ ْين (رشح النــووي .)464/10

وسجف احلجرة :هو السرت الذي يوضع عىل باهبا.
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ً
رابعا :قضاء الديون:
وقضاء الصحابة بعضهــم دين بعض ،وعفوهم عــن ديون بعض كان

حاص ً
ال بينهــم ،فقد كانوا يتحملــون دين من مات منهــم حتى يصيل عليه

رسول اهلل ﷺ ،يطلبون بذلك الرمحة إلخواهنم ،فقد أخرج اإلمام أمحد وغريه

ــم َرة بن ُجنْدب ريض اهلل عنه قال « :كنا مع النبي ﷺ يف جنازة ،فقال:
عن َس ُ

« أهاهنا من بني فالن أحــد؟ » قاهلا ثالث ًا ،فقام رجل ،فقال له النبي ﷺ « :ما
َــو ْه بك إال خلري ،إن
منعــك يف املرتني األوليــن أن تكون أجبتني؟ أما إين مل ُأن ِّ
يتح َّزن
فالن ًا ،لرجل منهم مات ،إنه مأسور بدينه » .قال :لقد رأيت أهله ،ومن َ

له ،قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بيشء» (((.

ت بجنازة ليصيل
وعن ســلمة بن األكوع ريض اهلل عنه :أن النبــي ﷺ ُأ ِ َ
عليها فقال « :هــل عليه ِمن َد ْين ؟ » .قالوا :ال ،فصــى عليه ،ثم ُأتِ َي بجنازة
أخرى فقال « :هل عليه ِمن َد ْين ؟ » .قالوا :نعم ،قال « :صلوا عىل صاحبكم».
فص َّل عليــه ((( .فكانوا كذلك حتى
عيل َد ْينُ ُه يا رســول اهللَ ،
فقال أبو قتادةَّ :

َو َّســع اهللُ عىل رســوله ﷺ بأموال الغنائم وغريها ،فكان يسد عنهم ويقول:
فعيل قضاؤه ،ومن تَرك
« أنا َأ ْوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فمن ت َ
ُويف وعليه َد ْي ٌن َّ
ماالً فهو لورثته » (((.

((( املســند  ،20/5والطــراين يف الكبري ،179/7برقــم  6755وهو حديث صحيح،
وإسناد أمحد والطرباين حسن ،كام ذكر الشيخ شعيب يف حتقيقه للمسند .379/33

((( أخرجه البخاري ،كتاب الكفالة ،باب من تكفل عن ميت .803/2

((( أخرجه البخاري ،كتاب الكفالة ،باب الدّ ْين  ،805/2ومســلم يف صحيحه ،كتاب
الفرائض ،باب من ترك ماالً فلورثته (رشح النووي .)61/11
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ومن تلك الشواهد واملواقف أيض ًا :التعاون عىل سداد دين عظيم كان

عــى الزبري بن العوام ريض اهلل عنه ،فقد ترك الزبــر دين ًا عليه بلغ ألفي ألف
ومائتي ألف ( .) 2.200.000

فقــد عرض حكيم بن حزام بن خويلد  -وهو ابن أخي الســيدة خدجية

ريض اهلل عنهــا ،وكان تاجر ًا (((  -عىل عبد اهلل بن الزبــر أن يعينه يف قضاء

ديــن أبيه ،وكذلك عرض عبد اهلل بن جعفــر بن أيب طالب ريض اهلل عنهام أن
يتنازل عن حقه ،وكان له عىل الزبري أربعامئة ألف ،ونجد معاوية بن أيب سفيان

ريض اهلل عنهام وغريه يشــرون من عبد اهلل بن الزبري ما بقي من األرض التي

كان يبيعها لقضاء دين أبيه جرب ًا له وعون ًا فيام بعد.

ولنلتقط من رواية البخاري بعض هذه الشــواهد ،يقول الزبري بن العوام
البنــه عبد اهلل « :إن من أكــر مهي َلدَ ْينِي ،أ َف َتى يبقي َد ْينُنا من مالنا شــيئ ًا ؟
فقال :يا بنــي بِ ْع ما لنا فاقض دينــي ،و َأ ْو َص بالثلث » ثــم يقول له الزبري:

« يا بني ْ
إن عجزت عنه يف يشء فاســتعن عليه مــوالي .قال :فواهلل ما دريت

ما أراد حتى قلت :يا أبت من موالك ؟ قال :اهلل ،قال :فواهلل ما وقعت يف كربة
من دينه إال قلت :يــا موىل الزبري اقض عنه دينه فيقضيه ...« ،» ...قال :فلقي
حكيم بن حزام عبدَ اهلل بن الزبري فقال :يا ابن أخي ،كم عىل أخي من الدين؟
ُ

فكتمه فقال :مائة ألف ،فقال حكيم :واهلل ما أرى أموالكم تسع هلذه ،فقال له
عبد اهلل :أفرأيتك إن كانت ألفي ألــف ومائتي ألف ؟ قال :ما أراكم تطيقون

هذا ،فإن عجزتم عن يشء منه فاستعينوا يب » ،ثم دعا عبد اهلل بن الزبري من كان
((( تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء .44/3
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له دين « فأتاه عبد اهلل بن جعفر وكان له عىل الزبري أربعامئة ألف فقال لعبد اهلل:
إن شئتم تركتها لكم ،قال عبد اهلل :ال ،قال :فإن شئتم جعلتموها فيام تؤخرون
إن أخرتــم ،فقال عبد اهلل :ال ،قال :فاقطعــوا يل قطعة ،فقال عبد اهلل :لك من
ها هنا إىل ها هنا ،قال :فباع منها فقىض دينه فأوفاه.((( » ...

وشــاهدنا هنا ليس يف إكرام اهلل للزبري بأن أعان بنيه عىل سداد هذا الدين

الكبــر ،ولكن يف موقف حكيم بن حزام ،ويف موقــف عبد اهلل بن جعفر بن

أيب طالــب ،ثم يف موقف معاوية بن أيب ســفيان ومن معه؛ حيث اشــروا ما

بقي من األرض؛ حتــى يكون بيد آل الزبري مال ســائل ،إذ مل يبق معهم مال
من أثر هــذا الســداد ،وكل ذلك ناطــق بتعاوهنم ،وتكاتفهــم ،ومروءهتم

ريض اهلل عنهم أمجعني.

وقد ورد يف ســر الصحابة من ذلك الكثري ،فقد جاء يف فضائل طلحة بن

عبيــد اهلل التيمي املعروف بالفياض ريض اهلل عنه ،أنه كان كثري اإلعانة ألقاربه
وغريهم كام روى ابن سعد عن موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي،

عن أبيه قال « :كان طلحة بن عبيد اهلل ...ال يدع أحد ًا من بني تيم عائ ً
ال إال كفاه

مؤونتــه ومؤونة عياله ،وزوج أياماهم ،وأخدم عائلهم ،وقىض دين غارمهم،
ولقد كان يرســل إىل عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعرشة آالف ،ولقد قىض

عن ُصبيحة التيمي ثالثني ألف درهم»(((.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اخلمس ،باب بركة الغازي يف ماله حي ًا وميت ًا...
.1139-1137/3

((( الطبقــات الكربى ،222/3من رواية الواقدي عن موســى بــن إبراهيم ،وهي يف
األخبار وليست يف املرفوعات.
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وهــذا َم ِدي ٌن من أقارب طلحة بن عبيــد اهلل ريض اهلل عنه تربع له طلحة

بسداد دينه ،فتربع قريب طلحة لصاحبه ،وبقي هذا القريب مدين ًا ،اعتامد ًا عىل
مروءة طلحــة ريض اهلل عنه ،فلام علم طلحة قىض عن قريبــه مرة ثانية .فقد

أخرج ابن عســاكر عن عثامن بن عبد الرمحن قال :اشرتى « عبيد اهلل بن معمر
وعبد اهلل بن عامر بن كُريز من عمر بن اخلطاب رقيق ًا ممن سبى ،ففضل عليهام

فمر هبام طلحة وهو
من ثمنهم ثامنون ألف درهم فأمــر هبام عمر أن يلزما هباّ ،
الزم؟
يريد الصالة يف مسجد سيدنا رســول اهلل ﷺ فقال :ما البن معمر ُي َ

(((

فأخربه خربه ،فأمــر باألربعني ألف التي عليه تقىض عنــه ،فقال عبيد اهلل بن
مالزم ًا ،وإن ُق ِض َي ْت عنك
معمــر لعبد اهلل بن عامر :إهنا إن ُق ِض َي ْت عني بقيت َ

مل يرتكني طلحة حتــى يقيض عني ،فدفع إليه األربعــن ألف درهم فقضاها

فمر طلحة منرصف ًا من الصالة ،فوجد
عبد اهلل بن عامر عن نفسه وخيل سبيلهّ ،
ب بام
عبيــد اهلل بن معمر ُي َ
الز ُم ،فقال :ما البن معمر ،أمل آمر بالقضاء عنه؟ ُفأ ْخ ِ َ
صنع ،فقال :أما ابن معمر فقد علم أن له ابن عم ال يسلمه ،امحلوا أربعني ألف

درهم ،واقضوها عنه ،ففعلوا ،فخيل سبيل عبيد اهلل بن معمر»(((.

ومن سريهم يف ذلك ما رواه اخلطيب البغدادي بسنده عن هشام بن عروة

قال « :باع قيس بن ســعد ماالً من معاوية بتسعني ألف ًا ؛ فأمر منادي ًا فنادى يف
املدينة من أراد القرض فليأت منزل ســعد ،فأقرض أربعني أو مخسني وأجاز

الباقــي ،وكتب عىل من أقرضه صك ًا ،فمرض مرض ًا َّ
قل عواده .فقال لزوجته
((( أيُ :يطالب بشدة يف قضاء دين عليه .واملالزمة أيض ًا :منع من عليه د َي ْن ٌمن الترصف
يف أموره حتى يؤدي دينه ،فهي تقرب من احلبس .ينظر رشح مشكل اآلثار ،412/2
المالز َم ِة ».
وقد ترجم البخاري هلا يف صحيحه ،ففيهَ «:ب ٌ
اب يف ُ
((( تاريخ دمشق .126/38 ،102/25
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قريبة بنت أيب قحافة أخت أيب بكر :يا قريبة لِم تَر ِين َق َّل ُعو ِ
ادي؟ قالت :للذي
َّ
َ َ َّ

عليهم من الدَّ ين ،فأرسل إىل كل رجل بصكه »(((.

وأخرج أمحد والطرباين وابن ســعد عن ُسعدى بنت عوف زوجة طلحة
عيل يوم ًا طلحة فرأيت منه ثِ َقالً ،فقلت :مالك ؟
ابــن عبيد اهلل ،قالت « :دخل َّ
لعــل رابك منا يشء فنَ ْعتِبك ،قال :ال ،و َلنِ ْع َم حليل ُة املرء املســلم أنت ،ولكن

اجتمع عندي مال وال أدري كيف أصنع به ،قالت :وما يغمك منه ،ادع قومك

عيل قومي .فســألت اخلازن كم قســم؟ قال:
فاقســمه بينهم ،فقال :يا غالم َّ

أربعامئة ألف »(((.وروى ابن سعد يف الكربى عن احلسن أن طلحة تصدَّ َق يف
ٍ
ليلة بسبعامئة ألف يرسل رسله يف سكك املدينة بالصدقات من أوهلا إىل السحر.
فتلك ســر أقوام علت مروءهتم ،وخرجت الدنيا من قلوهبم ،وعظمت

يف ثواب اهلل رغبتهم ،وتأسوا بسيدهم ﷺ الذي كان يعطى عطاء من ال خيشى
الفقر ،القائل « :ال حســد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل ماال فسلط عىل َه َلكَتِ ِه يف
احلق ،ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها »(((.

ً
خامسا :الوقف يف سبيل اهلل وعلى األهل والذرية:
ور
ومن مظاهر الصلة تلك األوقــاف التي كانوا يوقفوهنا ،فقد أوقفوا الدُّ َ
واألرايض يف ســبيل اهلل ،هيدى من ريعها وثمراهتا لألقارب ،ومن ينزل هبم من
((( تاريخ بغداد  ،530/1واملنتظم البن اجلوزي  ،318/5وتاريخ دمشــق .418/49
وذكره املزي يف ترمجته يف هتذيب الكامل  ،43/24والذهبي يف السري .106/31
((( الزهــد ألمحد ص  ،51واملعجم الكبري  ،94/1والطبقات الكربى  ،220/3واملســتدرك
 ،378/3وقال اهليثمي  « :52/9رواه الطرباين ورجاله ثقات » .وحسن املنذري إسناده.
((( متفق عليه ،البخاري رقم  ،73ومسلم .816
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الضيوف ،وللمحتاجني وألبناء الســبيل ،كام أوقف عمر بن اخلطاب ،وعيل بن

أيب طالــب ،وأبو طلحة األنصاري ،وســعد بن عبادة األنصاري ،وســعد بن

أيب وقــاص ،وكام أوقــف عثامن بن عفان بئــر رومة ،وكان دلــوه فيها كدالء
املسلمني ،وتصدق الزبري بن العوام وأنس بن مالك وحكيم بن حزام وخالد بن

وج َّل
الوليد وغريهم بدورهم ،وغري ذلك الكثري ؛ كل ذلك طلب ًا لمرضاة اهلل َع َّز َ
وصلة للرحم ،وعون ًا للمحتاجني ،ون ُُزالً للزائرين ومن يأيت بعدهم من املسلمني (((.

من تلك األمثلــة :صدقة عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه بخيرب ،والتي

جعلها يف أهله ولعتق الرقاب وللضيفان وملن احتاج من املسلمني.

ففي الصحيحني عــن ابن عمر ريض اهلل عنهــا « :أن عمر بن اخلطاب

أصاب أرض ًا بخيرب ،فأتى النبي ﷺ يســتأمره فيها ،فقال :يا رســول اهلل ،إين
ِ
ب مــاالً ُّ
قط أنفس عندي منه ،فــا تأمر به؟ قال:
أصبــت أرض ًا بخيرب مل ُأص ْ

« إن شئت حبســت أصلها ،وتصدقت هبا» قال :فتصدق هبا عمر ،أنه ال يباع
وال يوهب وال يــورث ،وتصدق هبا يف الفقراء ،ويف القربى ويف الرقاب ،ويف

ســبيل اهلل ،وابن الســبيل ،والضيف ،ال جناح عىل من وليهــا أن يأكل منها
باملعروف ،ويطعم غري متمول »(((.

((( تنظــر الروايات يف صحيح مســلم :كتاب الزكاة ،باب فضــل النفقة والصدقة عىل
األقربــن والزوج واألوالد ولــو كانوا مرشكني (رشح النــووي  ،)85/7وكتاب
الوصيــة ،باب الوقــف( .رشح النــووي  .)88/11وصحيح البخــاري ،كتاب
الوصايــا ،باب إذا أوقف أرض ًا أو بئر ًا واشــرط  ،1021/3وغريه .وينظر ما رواه
البيهقي يف السنن الكربى فيمن أوقف من الصحابة .161-158/6

((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،2586وغريه ،ومسلم برقم .1632
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ومــن األمثلــة :وقف عيل بن أيب طالــب ريض اهلل عنه ألرضــه وبئر له

بينبع صدق ًة عىل املســلمني ،فقد أخرج ابن ش َّب َة عن جعفر ،عن أبيه ،أن عمر
ريض اهلل عنــه قطع لعيل ريض اهلل عنه َينْ ُبع ،ثم اشــرى عيل ريض اهلل عنه إىل

قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عين ًا ،فبينام هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل

َ
الوارث.
س
عنق اجلزور من املاء ،فأيت عيل ريض اهلل عنه ف ُب ِّش بذلك فقالَ « :ي ُ ّ

ثم تصدق هبا عىل الفقراء واملســاكني ،ويف ســبيل اهلل ،وأبناء السبيل القريب
والبعيد ،يف السلم واحلرب ،ليوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه ،ليرصف اهلل

هبا وجهي عن النار ،ويرصف النّار عن وجهي»(((.

النبي ﷺ فقال « :يا رسول اهلل،
وأما سعد بن عبادة ريض اهلل عنه فقد أتى َّ
ّ

إن أمي تُو ِّفيت وأنــا غائب عنها ،فهل ينفعها يشء إن تصدقت به عنها؟ قال:
«نعم» ،قال :فإين أشهدك أن حائطي ِ
الم ْخراف صدق ٌة عليها »((( .واحلائط هو
البستانِ ،
والم ْخراف كثري الثمر.

وأمــا خالد بــن الوليــد ريض اهلل عنه فقد أوقــف َأ ْعتُــدَ ه وأدراعه يف
ّ

ســبيل اهلل((( ،وأوقف دار ًا باملدينة بإشــارة من عمر بن اخلطاب ،يقول خالد
أليب الــدرداء ملا جاءه أبو الدرداء عائد ًا « :وداري باملدينة صدقة َح ْب ٌس ال يباع

أشهدت عليها عمر بن اخلطاب ليايل قدم اجلابية ،وهو
وال يورث ،وقد كنت
ُ

كان أمرين هبا ،ونعم العون هو عىل اإلسالم واهلل يا أبا الدرداء »(((.

((( السنن الكربى للبيهقي  ،161/6وتاريخ املدينة .220/1
((( صحيح البخاري ،برقم  ،2605وغريه.
ً
متصال برقم  ،983والبخاري معلق ًا ،وكام يف تاريخ دمشق ،271/16
((( كام يف صحيح مسلم
واألعتد مجع عتد ،وهو ما يعده الرجل من الدواب والسالح وغري ذلك للحرب.
((( تاريخ دمشق .271/16
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وكــا أوقفوا لعامة النــاس وللضيفان وألبناء الســبيل أوقفوا ألهليهم

وخاصة البنــات إذا ُط ِّلقن أو أخرجن من بيــوت أزواجهن أو احتجن ،قال

البخاري رمحه اهلل « :أوقف أنــس دار ًا ،فكان إذا قدمها نزهلا ،وتصدق الزبري
بــدوره ،وقال :للمردودة من بناته أن تســكن غري م ِ ٍ
ض َهبا ،فإن
ــرة َو َل ُم َ ٍّ
ُ َّ

اســتغنت بزوج فليس هلــا حق ،وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر ســكنى
لذوي احلاجة من آل عبد اهلل»((( .واملردودة هي املطلقة.

الز َبري جعل
وأخرج الدارمي وغريه عن هشــام بن عروة بن الزبري « :أن ُّ

ُدوره صدقــ ًة عىل بنيه ،ال تباع وال تورث ،وأن للمردودة من بناته أن تســكن
ِ
ض ٍة وال ُم َض ٍّار هبا ،فإن هي استغنت بزوج ،فال حق هلا»(((.
غري ُم َّ
وأوقف سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه دور ًا كثرية صدقة ،ودور ًا ألبنائه

ورشط لنسائه ،فقد أخرج ابن شــبة عن عائشة بنت سعد قالت « :صدقة َأيب
للم ْر ُدودة  -أي َأ َح ُّق  -أن تســكن
َح ْب ٌس ال ُ
تباع وال توهب وال تورث ،وأن َ
غري م ِ ٍ
ض هبا ،حتى تستغني »(((.
َ ُ َّ
ضة َو َل ُم َ ٍّ
وأوقف أبو طلحة األنصاري ريض اهلل عنه أحب بســاتينه إليه عىل أهله

بأمر رســول اهلل ﷺ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس ريض اهلل عنه قال:
((( صحيح البخــاري ،كتاب الوصايا ،معلقــ ًا يف ترمجة باب :إذا أوقــف أرض ًا أو بئر ًا
واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني.

((( ســنن الدارمي ،برقم  ،3343والســنن الكربى للبيهقــي  ،116/6وتاريخ املدينة
 230/1بإسناد صحيح .وينظر رشح السنة للبغوي .289/9

((( تاريخ املدينة البن شبة .237/1
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«ملا أنزلــت هذه اآلية ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [آل عمران]92 :

قام أبو طلحة إىل رسول اهلل ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل تبارك وتعاىل يقول:
ب أموايل إ َّيل
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [آل عمــران ]92 :وإن َأ َح َّ

َب ْ ُيحــا َء ،وإهنا صدقة هلل ،أرجو برها وذخرها عند اهلل ،فضعها يا رســول اهلل

حيث أراك اهلل ،قال :فقال رســول اهلل ﷺَ « :بخٍ  ،ذلــك مال رابح ،ذلك مال

قلت ،وإين أرى أن جتعلها يف األقربني» فقال أبو طلحة:
رابح ،وقد
سمعت ما َ
ُ

أفعل يا رسول اهلل ،فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه»(((.
أرأيتم جمتمع ًا أرقى من جمتمعهم ؟!

ً
سادسا :إضافة الضيفان ،وإعداد ُّ
الدور لذلك:
كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتنافسون يف إضافة الضيفان ،يطعموهنم

مما جيــدون ،وليس ببعيد عنا حديث الرجل واملرأة اللذين أنزل اهلل تعاىل فيهام

قوله تعــاىل ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [احلرش ،]9 :فقد
روى الطيالــي وأمحد عــن طِ ْخ َفة َب ِن قيس الغفــاري ريض اهلل عنه  -وكان
من أهل الصفة -قال « :إن الضيفان كثروا عند رســول اهلل ﷺ فجعل الرجل

يأخذ بيــد ضيفه ،وجعل الرجل يأخذ بيد ضيفه ،فانطلق بنا رســول اهلل ﷺ
إىل رح ِل ِ
ــه فقــال « :يا عائشــة أعنــدك يشء؟ » قالت :نعم َح ْي َســ ٌة صنعتها
َ ْ
لرسول اهلل ﷺ قال« :فهاتيها» قالُ :فأيت هبا فأكلنا .(((»...
((( صحيح البخاري برقم  1392وغريه ،ومسلم برقم .998
((( مسند الطياليس  ،674/2برقم  ،1436وهذا لفظه ،ومسند أمحد  ،426/5والنسائي
يف الكــرى برقم  ،6587،6662ومســند ابــن أيب شــيبة  ،111/2برقم ،607
واألحاديث املختارة  ،138/8وهو حديث حسن لغريه.

88

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

وكانوا ريض اهلل عنهم يعدون بيوت ًا للضيفان ،ومن الدور امل َعدَّ ة للضيفان،

إحدى دور عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه ،وهي الدار التي تعرف بالدار
الدار الكربى ألهنا أول دار بناها أحد من
الكربى ،قال ابن ش َّبة « :إنام ُسميت َ
املهاجرين باملدينة ،وكان عبد الرمحن ُين ِْزل فيها ضيفان رسول اهلل ﷺ ،فكانت

أيضا تسمى دار الضيفان»(((.

ومن البيوت املعدة للضيفان ولوفود رسول اهلل ﷺ دار املغرية بن شعبة،

ودار أيب أيوب األنصاري ،ودار يزيد بن أيب سفيان ،ودار بالل ،وغريها(((.

أخرج الطرباين وغريه عن علقمة بن سفيان بن عبد اهلل الثقفي ،عن أبيه،

قال « :كنا يف الوفد الذين وفدوا عىل رسول اهلل ﷺ ،فرضب لنا قبتني عند دار
املغرية بن شعبة ،فكان بالل يأتينا بفطرنا ،فنقول :يا بالل َأ ْف َط َر رسول اهلل ﷺ؟
فيقول :نعم ما جئتكم حتى أفطر رسول اهلل ﷺ  ،فيضع ،فيأكل ونأكل ،وكان

بالل يأتينا بسحورنا »(((.

وقد جرى اخللفاء بعد رســول اهلل ﷺ عىل ذلك فأعدوا الدور للضيفان،

يقول الشــيخ الكتاين رمحــه اهلل يف الرتاتيب اإلداريــة « :وقد جرى عىل ذلك

ســيدنا عمر ،فإنه أقام يف خالفته دور الضيافــة وأدار عليها األرزاق ،وجعل
((( تاريخ املدينة ص  .235وينظر الرتاتيب اإلدارية .346/1

((( ينظر الرتاتيب اإلدارية  ،348 -344/1وختريج الدالالت السمعية ص .660 -656

((( املعجم الكبري  ،70/7برقم  ،9/81 ،6400والبزار ( كشــف األســتار ،)466/1
وقــال اهليثمي يف املجمــع  « :153/3رواه البزار ،والطرباين يف األوســط والكبري
بنحوه إال أنه قال :علقمة بن سفيان ،عن عبد الكريم ،عن علقمة ،ومل أجد من اسمه
عبد الكريم ،وقد سمع من صحايب ،وبقية رجاله ثقات».
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فيها الدقيق والســويق والتّمر وما حيتاج إليه ،يعني به املنقطع ،ووضع فيام بني مكة
واملدينة يف الطريق ما يصلح من ينقطع به ،وفعل مثل ذلك بني الشام واحلجاز»(((.

ويف تسابقهم ريض اهلل عنهم يف دعوة الوفود إىل بيوهتم ما أخرجه اإلمام

مســلم عن عبد اهلل بن رباح ،عن أيب هريرة ،قــالَ « :و َفدَ ت وفو ٌد إىل معاوية
وذلك يف رمضان ،فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام ،فكان أبو هريرة مما يكثر

فأمرت
أن يدعونا إىل رحلــه ،فقلت :أال أصنع طعام ًا فأدعوهــم إىل رحيل،
ُ
العيش ،فقلــت :الدعوة عندي الليلة،
بطعام يصنع ،ثــم لقيت أبا هريرة من
ِّ
قلت :نعم» (((.
فقال :سبقتنيُ ،

وتلك من عادات اخلري املشهورة عند العرب التي زكاها ونظمها اإلسالم،

وتلك من شواهد توادهم ومروءهتم وكرمهم ريض اهلل عنهم.

وهكذا كان الصحابة يف عهد اخللفاء الراشدين ومن بعدهم.

النساء وإضافة الضيفان:
وكــا كان الناس ينزلــون ضيوف ًا يف بيوت الرجال ،كانــوا ينزلون أيض ًا
الســعة من النســاء ،ومنهن الســيدة أم َ ِ
شيك
ضيوفــ ًا يف بيوت صاحبات َّ
األنصارية ريض اهلل عنها ،فقد جاء ذلك يف صحيح مسلم يف أمر مكان اعتداد

الســيدة فاطمة بنت قيــس ريض اهلل عنها عندما تويف عنهــا زوجها ،قال هلا

رســول اهلل ﷺ« :انتقيل إىل أم َشيك»  -وأم َشيك امرأة غنية ،من األنصار،

عظيمــة النفقة يف ســبيل اهلل ،ينزل عليها الضيفان  -فقلت :ســأفعل ،فقال:

((( الرتاتيب اإلدارية .346/1

((( صحيح مسلم برقم .1780
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«ال تفعيل ،إن أم رشيك امرأة كثرية الضيفان ،فإين أكره أن يسقط عنك مخارك

أو ينكشــف الثوب عن ساقيك ،فريى القوم منك بعض ما تكرهني »((( .ويف
رواية ألمحد« :تلك امرأة يزورها إخوهتا من املسلمني»(((.

وكانت للســيدة رملة بنت احلارث األنصاريــة النجارية ريض اهلل عنها

دار واســعة ذات نخل ينزل فيها أضياف رسول اهلل ﷺ ووفوده ،وأخبار هذه
الدار يف أمر الوفود مشــهورة((( ،فقد أخرج الواقدي بســنده عن خبيب ابن

عمرو الســاماين أنه كان حيدث :قال « :قدمنا وفد ســامان عىل رسول اهلل

ﷺ ،ونحن سبعة نفر ،فانتهينا إىل باب املسجد ،فصادفنا رسول اهلل ﷺ خارج ًا
منه إىل جنازة ُد ِعي إليها ،فلام رأيناه قلنا :يا رســول اهلل ،الســام عليك .فقال

رســول اهلل ﷺ « :وعليكم السالم ،من أنتم؟ » قلنا :نحن من سالمان ،قدمنا
عليك لنبايعك عىل اإلســام ،ونحن عىل َم ْن وراءنا مــن قومنا .فالتفت إىل

ثوبان غالمه ،فقال « :أنزل هؤالء حيــث ينزل الوفد» ،فخرج بنا ثوبان حتى
انتهى بنا إىل دار واســعة فيها نخل وفيها وفود من العرب ،وإذا هي دار رملة
بنت احلارث النجارية»((( .فهذه إحدى نســاء املســلمني ،تضيف وتنفق كام

ينفق أغنياء الرجال.

ومن أخبار إضافة النســاء للضيفان ما رواه عبد الرزاق عن الشفاء بنت

عمر ب ُن اخلطاب ،فوجد عندي
عيل بيتي ُ
عبــد اهلل ريض اهلل عنها قالت :دخل َّ
((( صحيح مسلم برقم .2942
((( مسند أمحد .414/4
((( ينظر الطبقات الكربى  ،316 ،314 ،300 ،299/1وغريها.
((( االكتفاء .618/1
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قلت:
رجلــن نائمني ،فقال « :وما شــأن هذين ؟ ما شــهدا معي الصــاة » ُ

يا أمري املؤمنني صليا مع النّاس ،وكان ذلك يف رمضان فلم يزاال يصليان حتى
أصبحــا ،وصليا الصبح وناما ،فقال عمرَ :
«لَن أصيل الصبح يف مجاعة ،أحب

إيل من أن أصيل ليلة حتى أصبح»(((.
َّ

وكانت األضياف تنزل عىل زوجات النبي ﷺ ،كالسيدة عائشة ريض اهلل

عنها((( وغريها ،يبيتون يف مسجد رسول اهلل ﷺ  ،ويأتيهم طعامهم ،وفراشهم

ينامون عليه.

ً
الص ّف��ةَّ ،
س��ابعا :رعاية الفق��راء واحملتاجني« :أهل ُّ
والز ْمنى
ً
منوذجا»:
ومــن معامل التكافــل غري إضافــة الضيفــان ،رعاية األيتــام والفقراء

الز ْمنى ،وهم املرىض مرضــ ًا ال ُيرجى برؤه ،كال ُعرجان
واملحتاجني ،ومنهم َّ

وال ُعميــان ،ونحوهم ،وســنتناول نموذجني ،مها :نمــوذج رعاية أهل صفة
الز ْمنى:
مسجد رسول اهلل ﷺ ،ونموذج رعاية َّ

الص َّفة هم قوم من الصحابة غرباء عن املدينة ،وبعض فقراء أهلها
وأهل ُّ

كانوا يأوون إىل مكان مظلل بمسجد رسول اهلل ﷺ ،وهو الصفة ،كانوا يق ِّلون
ويكثرون بحســب األحوال ،غالب أحواهلم طلب العلــم والعبادة واجلهاد

وإذا وجدوا عم ً
ال عملوا ،وقد وصفهم اهلل تعاىل يف كتابه بالتعفف ،وكان ﷺ
((( املصنف برقم  ،2011وتاريخ دمشق  218/22من طريق عبد الرزاق.

((( ينظر صحيح مسلم حديث رقم  ،290 ،288وسنن الرتمذي حديث رقم .116
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خيالطهم ويتفقد أحواهلم ،ويأنس هبم ويرعاهم ،ويعلمهم ،ويأيت هلم بالطعام،
الصفة أضياف
أو يدعوهم إليه يف بيته ،يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه « :وأهل ُّ
اإلســام ،ال يأوون إىل أهل وال مال وال عىل أحــد ،إذا أتته صدقة بعث هبا
إليهم ومل يتناول منها شيئا ،وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأرشكهم

فيها»((( .وكان رســول اهلل ﷺ يكســوهم مما جيد ،ويدبر أمرهم ،ويرسلهم

إىل بيوت إخواهنم من أصحاب الســعة ،ويرعاهم إخواهنــم من املهاجرين

واألنصار ،ويعلموهنم.

ومن رعايتهم وتدبري معاشــهم :ما أخرجه الشيخان عن عبد الرمحن بن

النبي ﷺ
أيب بكر ريض اهلل عنهام ،أن أصحاب ُّ
الص ّفة ،كانوا أناســ ًا فقراء وأن َّ

قالَ « :م ْن كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالث ،وإن أربع فخامس أو سادس»

وأن أبا بكــر جاء بثالثة ،فانطلــق النبي ﷺ بعرشة »...يقــول عبد الرمحن:
« وايم اهلل ،ما كنا نأخذ من ٍ
لقمة إال َر َبا من أسفلها أكثر منها  -قال :يعني حتى
شبعوا  -وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك »...احلديث((( .ومن عجيب شأن

هذه اجلفنة التي فيها الطعام ســوى هذه الكرامة أن أبا بكر ريض اهلل عنه -كام

يف هذا احلديث -محلها إىل رسول اهلل ﷺ فأكلت منها عنده اثنتا عرشة مجاعة.
وكان سعد بن عبادة ريض اهلل عنه ،وهو سيد من سادات األنصار رج ً
ال

عش كل ليلة ثامنني رج ً
ال منهــم  -وذلك عندما كثر
مشــهور ًا باجلود ،كان ُي ِّ

عددهم -فقد أخرج ابن أيب شيبة وهنّاد وأبو نعيم وغريهم عن حممد بن سريين

((( صحيح البخاري رقم .6087

((( البخاري رقم  ،3388 ،577ومسلم .2057
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الصفة بني أناس من
قسم ناس ًا من أهل ُّ
قال« :كان رســول اهلل ﷺ إذا أمسىَ ،

أصحابه  ،فكان الرجل يذهب بالرجل ،والرجل بالرجلني ،والرجل بالثالثة
حتى ذكر عرشة ،قال :فكان سعد بن عبادة يرجع إىل أهله بثامنني ُي ِّ
عشيهم »(((.

وقد روي عن ســعد ريض اهلل عنه أنه كان يدعــو اهلل أن يؤتيه ماالً كثري ًا يعينه

عىل ما هو فيه ،ويقول « :اللهــم إين ال يصلحني القليل وال أصلح عليه»(((،

وكان ريض اهلل عنه يقف هــو باملدينة أو مناديه عىل مكان مرتفع يدعو الناس
إىل طعامه ،وكان ابنه قيس جواد ًا مثله ،يقول عروة بن الزبري « :وأدركت قيس
ابن سعد يفعل مثل صنع أبيه»(((.

ومن املشــهورين برعايتهم والتلطف هبم جعفــر بن أيب طالب ريض اهلل

عنــه ،يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه -وكان نقيب أهل الصفة « -وخري الناس

للمســاكني جعفر بن أيب طالب ،ينقلب بنا فيطعمنا مــا كان يف بيته ،حتى إن
كان ل ُي ْخ ِرج إلينا ال ُعكَّة((( ليس فيها يشء ،فنشــتقها فنلعق ما فيها»((( .وروى

الرتمــذي عن أيب هريرة بســند ضعيف ،قال « :إن كنت ألســأل الرجل من

((( مصنف ابن أيب شــيبة  ،555/13رقــم  ،27154وحلية األولياء  ،341/1وأورده

املزي يف ترمجته بتهذيب الكامل  ،381/10وابن حجر يف هتذيب التهذيب .475/3

((( مصنف ابن أيب شــيبة  ،554/13رقم  ،27151واملســتدرك  ،253/3والطبقات
الكربى  ،614/3وتاريخ دمشق .264 ،263/20

((( تاريخ دمشــق  .263/20ومآثره كثرية يف ذلك ،تنظر ترمجته يف ســر أعالم النبالء،
وهتذيب الكامل.

((( ال ُعكَّة :وعاء من جلد ،مســتدير يوضع فيه الســمن والعسل ،وهو بالسمن أخص.
(النهاية).

((( صحيح البخاري رقم .5116
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أصحــاب النبي ﷺ عــن اآليات من القــرآن أنا أعلم هبا منه ،ما أســأله إال

ليطعمني شــيئ ًا ،فكنت إذا سألت جعفر بن أيب طالب مل جيبني حتى يذهب يب
إىل منزله فيقول المرأته :يا أســاء أطعمينا ،فإذا أطعمتنا أجابني ،وكان جعفر
حيب املســاكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونه ،فكان رسول اهلل ﷺ يكنيه

بأيب املساكني »(((.

قال احلافظ أبو نعيم رمحه اهلل « :وكذلك كان أهل بيت النبي ﷺ وأوالده

يوالون أهل الصفة والفقراء ،خيالطوهنم اقتداء بالنبي ﷺ واســتنان ًا به ،فممن

كان يكثر جمالســتهم وخمالطتهم وجمالسة سائر الفقراء يف كل وقت احلسن بن

عيل بن أيب طالب وعبد اهلل بن جعفر.(((» ...

وأما تعليمهم :فقد كان رســول اهلل ﷺ يقوم بتعليمهم القرآن والســنة،
ّ

ويفقههــم يف الدين ،وكان يكلف  -أيضــ ًا  -بعض الصحابة بذلك ،حتى إن

بعضهــم ليعلموهنم القــراءة والكتابة ،وكان بعضهم إذا تعلــم يعلم بعض ًا،
يقول عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه« :كان رســول اهلل ﷺ ُي ْشغل ،فإذا قدم

َ
القرآن ،فدفع إ َّيل
رجل مهاجر عىل رســول اهلل ﷺ دفعه إىل رجل منا يع ِّل ُمــه
رســول اهلل ﷺ رجالً ،وكان معي يف البيت ُأ َع ِّشــيه عشاء أهل البيت ،فكنت
الصفة الكتاب
أقرئه القرآن»((( .ويقول عبادة أيض ًا « :ع َّل ُ
مت ناســ ًا من أهل ُّ
َوا ْل ُق ْرآن »((( .والكتاب هو الكتابة.

((( سنن الرتمذي رقم  ،3766وابن ماجه .4125

((( حلية األولياء .34/2
((( مسند أمحد .324/5

((( سنن أيب داود رقم  ،3416وابن ماجه رقم  ،2157ومسند أمحد .324 ،315/5
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رعاية الز َّْمنى:
كان كثري من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم إذا خرجوا يف سفر أو غزو
الز ْمنَــى وال َع َج َز ِة من إخواهنم،
يرتكــون مفاتيح بيوهتم ،وبيوت طعامهم إىل َّ
ويأذنون هلم باألكل منها ،فكان كثري منهم يتعفف عن األكل منها أو يتحرج،
حتى أنزل اهلل ما يرفع احلرج عنهم ،يروي ذلك البزار يف مســنده وأبو داود يف

مراســيله ،فإذا عرفنا ذلك ،عرفنا أن رعايتهم هلــم يف حضورهم وإقامتهم مل
تكن أقل من ذلك(((.

فعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال« :إن املسلمني كانوا إذا غزوا خ َّلفوا

َز ْمناهم ،وكانوا يدفعون إليهم مفاتيــح أبواهبم ،ويقولون :قد أحللنا لكم أن

تأكلــوا مما يف بيوتنا ،فكانــوا يتحرجون من ذلك ،يقولــون :ال ندخلها وهم
ب ،فأنزلت هذه اآلية رخصة هلم» .ونحوه عن سعيد بن املسيب((( .واآلية
ُغ َّي ٌ

هي قولــه تعــاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﴾ [ النور.]61 :
((( ينظر قول جماهد يف السنن الكربى للبيهقي .275/7

((( املراســيل أليب داود برقم  ،461 ،460وصححه أبو داود عنهام ،والطربي يف تفسريه
عند اآلية (  .) 369/17ورواه البيهقي من طريق أيب داود يف السنن الكربى .175/7
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وعن عروة بن الزبري عن عائشــة ريض اهلل عنها قالت « :كان املسلمون

َي ْرغبون((( يف النفري مع رســول اهلل ﷺ ،فيدفعــون مفاتيحهم إىل ُض َمنائهم،

والضمناء :هم
ويقولون هلم :قد أحللنــا لكم أن تأكلوا ما أحببتــمُّ .((( »...
املبتلون يف أجسامهم.

وكانت أكثــر زكوات أمواهلم توجه إليهم وإىل اليتامى واملحتاجني ،فعن

عطاء بن زهري العامري ،عن أبيه ،قــال :قلت لعبد اهلل بن عمرو بن العاص:
مال هي؟ قال :هي رش ٍ
أي ٍ
مال ،قال :إنام هي مال ال ُعميان،
أخربين عن الصدقةُّ ،
ُّ
وال ُعرجان ،والك ُْســحان ،واليتامى وكل منقطع به ،فقلت :إن للعاملني عليها
ح ّقــ ًا وللمجاهدين ،فقــال :للعاملني عليها بقدر عاملتهــم وللمجاهدين يف

ســبيل اهلل قدر حاجتهم ،أو قال :حاهلم ،قال رسول اهلل ﷺ « :إن الصدقـــة
ال حتل لغني ،وال لذي ِم َّر ٍة سوي »(((.
ْ
فتأمل جتدْ جمتمع ًا فيه من اخلري
وبعد ،فهذه نامذج من معامل التكافل بينهم،

ما تفخر به اإلنسانية عىل مر عصورها ،وما يؤهله أن يكون نرباس ًا هلا ،هذا هو

جمتمع رســول اهلل ﷺ وأصحابه ،الذي ت ََم َّث َل ُه املسلمون يف عصورهم الزاهية،
وال يزال املوفقون منهم ينهلون من فيض عطائه ،ويتم َّثلون نامذجه.

خيرجون بأمجعهم يف املغازي.
((( ويف لفظ « :يوعبون» أي ُ

((( كشــف األســتار عن زوائد البزار برقم  ،2241وابن أيب حاتم يف تفسريه ،عند هذه
اآلية .وقال اهليثمي يف املجمع (  « :)83/7رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح ».

((( الســنن الصغرى للبيهقي  ،75/2وحلية األولياء  ،132/2واألموال البن زنجويه
برقم  ،2042والبخاري يف التاريخ الكبري .262/4
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املبحث الرابع
حمبة الصحابة اخلري بعضهم لبعض
ً
ً
منوذجا»
بعضا
« تبشري بعضهم
من معامل جمتمع الصحابة ريض اهلل عنهــم حمبتُهم اخلري بعضهم لبعض،
وفرحهم ملا يتجدد إلخواهنــم من نِ َع ٍم ،وح ُّبهم إدخال الرسور عىل إخواهنم،
ُ

وحرصهــم وخوفهم بعضهم عــى بعض ،والذي امتد مــن الدُّ نيا إىل ما بعد
املــات كام جاءت به الروايات ،وقد َّ
جتذ َر ذلك يف قلوهبم بتجذر اإليامن فيها،

فاملؤمن ال يكمل إيامنه حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وكانت شواهد اإليثار
واضحة يف حياهتم رضوان اهلل عليهم ،حتى إن اآليات لتنزل شاهدة به ومثنية،

ونجد األنصار من حمبتهم اخلري إلخواهنم املهاجرين مل يقبلوا أن يأخذوا عطاء

النبي ﷺ من البحرين حتى جيعل إلخواهنم مــن املهاجرين مثله ،وذلك فيام

رواه اإلمام البخاري عن أنس ريض اهلل عنه قال« :أراد النبي ﷺ أن يقطع من
البحرين((( ،فقالت األنصار :حتى تقطــع إلخواننا من املهاجرين مثل الذي

تقطع لنا»((( .وقد تعددت يف حياهتم الصور الدالة عىل ذلك.
((( أي خيصص هلم النبي ﷺ جزء ًا من املال الذي جينى منها.
((( صحيح البخاري برقم .2247
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من تلك الصور  -وهي التي ســوف نتناوهلا  :-حرصهم ريض اهلل عنهم

عىل تبشري بعضهم بعض ًا:

جاء ذلك يف مواقف عدة نذكر من أمثلتها:
تبشري كعب بن مالك ريض اهلل عنه بتوبة اهلل عليه وعىل صاحبيه:

وذلــك فيــا رواه البخاري ومســلم وغريمها يف حديــث توبة اهلل عىل

كعــب بن مالك ،وهو أحــد الثالثة الذين ختلفوا عن اخلــروج لغزوة تبوك،
ّ
وأخ َره رســول اهلل ﷺ هو وصاحبيه حتى يقيض اهلل فيهم بام يشاء ،فقاطعهم

املسلمون ،حتى يبني اهلل فيهم أمره.

ِ
ِ
احلال التي
ــس عىل
يقول كعب بن مالــك ريض اهلل عنهَ « :ف َب ْينا أنا جال ٌ
ِ
ِ
األرض بما
ــي
ُ
َــر اهللُ َع َّ
ــز َ
َذك َ
ــي َن ْفس وضا َق ْت َع َّ
وج َّل منَّا ،قــد ضا َق ْت َع َّ
ِِ
رحب ْت ،س ِ
ــم ْع ُت َص ْو َت ِ
ب
صارخٍ َأ ْو َف عىل َســ ْل ٍع يقول بأعىل صوته :يا َك ْع َ
َ َُ
َ
ِ ٍ َ ِ
ِ
وعرفــت أن قد جا َء َف َر ٌج ،قال :فآ َذ َن
ســاجدً ا
ش ،قالَ :ف َخ َر ْر ُت
ُ
َ
ابن مالك أ ْب ْ
ُ
َّاس بِت َْو َب ِة اهلل علينا ،حني َّ
َّاس
صل صال َة ال َف ْج ِر،
فذهب الن ُ
َ
رســول اهلل ﷺ الن َ
ِ
ِ
ورك َ
إيل َف َرســ ًا ،وســ َعى
ُي َب ِّشوننــا،
ش َ
َ
ونَ ،
َض َر ُج ٌل َّ
فذهب ق َب َل صاح َب َّي ُم َب ِّ ُ
س َع من ال َف َر ِ
َ
فلما
ســا ٍع ِم ْن َأ ْســ َل َم ِق َبيل ،و َأ ْو َف
الجبل ،فكان َّ
سَّ ،
الص ْو ُت َأ ْ َ
ِ
فكسوتُهما إ َّيا ُه ببشارتِ ِه،
ب
شين،
ُ
ْ
فنزعت له َث ْو َ َّ
جاءين الذي َســم ْع ُت َص ْو َت ُه ُي َب ِّ ُ
واهلل مــا َأم ِل ُك غريمها يوم ٍ
ئذ ،واســت َع ْر ُت َث ْو َب ْ ِ
فلبســتُهما ،فانطل ْق ُت َأ َتأ َّم ُم
ي ْ
َ
ْ
رســول اهلل ﷺ ،يتل ّقاين النّاس َفوج ًا َفوج ًا ،ينِّئوين بالت ِ
َ
َّوبة ويقولون :لِت َْهنِ ْئ َك
ْ
ُ ْ
ُ
َ
تَوب ُة اهلل
عليك »(((.
((( متفــق عليــه ،البخاري برقم  ،4156ومســلم برقم  .2769يقــول اإلمام النووي
رمحه اهلل « :قوله :فنزعت له ثويب فكســوهتام إياه ببشــارته :فيه اســتحباب إجازة =
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فتأمل فرح إخوانه ،وكثرة املســابقني إىل تبشريه بالتوبة ،وحرصهم عىل
رســول اهلل ﷺَ ،يتل َّق ِ
َ
َّاس َف ْو ًجا
ذلــك ،وتأمل قوله « :فانطل ْق ُت أتأ َّم ُم
ــان الن ُ

َفوجا ،يهنِّ ُئونِي بِالت ِ
َ
عليك ».
َّوبة ويقولون :لِت َْهنِ ْئ َك توب ُة اهلل
ْ ً َُ

ومن ذلك تبشــر السيدة أم ســلمة ريض اهلل عنها أبا لبابة ريض اهلل عنه

بتوبة اهلل عليه ،وذلك من إشــارة أشــارها إىل هيود بنــي قريظة حني خانوا
رسول اهلل ﷺ واملســلمني((( ،فندم منها واسرتجع ،وربط نفسه يف سارية من

سواري مسجد رسول اهلل ﷺ حتى يموت أو يتوب اهلل عليه ،وظل كذلك أيام ًا

للصالة أو قضاء احلاجة ،حتى أنزل اهلل توبته ،فلام أنزل اهلل اآليات
ال ُي َح ُّل إال ّ

بتوبته ،اســتأذنت الســيدة أم سلمة رســول اهلل ﷺ أن تبرشه بذلك ،قالت:
فقمت عىل باب
إن شئت » قالت:
ُ
« أفال أبرشه يا رسول اهلل بذلك؟ قال « :بىل ْ

فقلت  -وذلك قبل أن يرضب علينا احلجاب  :-يا أبا لبابة ،أبرش فقد
حجريت
ُ

تاب اهلل عليك »(((.

= البشــر بخلعة وإال فبغريها ،واخللعة أحسن وهي املعتادة» .وإعطاء البرشى من
عادات العرب ،وقد ورد عــن الصحابة يف أحاديث ومواقف عدة ( .رشح صحيح
مسلم .)97/17

((( وذلــك أن بني قريظــة حتالفوا مع مرشكي مكة قبل غزوة األحزاب ضد رســول اهلل ﷺ
واملسلمني ،فخانوا بذلك العهد الذي بينهم وبني رسول اهلل ﷺ ،وبعد الغزوة حارصهم
الرسول ﷺ مخس ًة وعرشين يوم ًا ،فلام اشتد عليهم احلصار نزلوا عىل حكم رسول اهلل ﷺ،
فاستشــاروا أبا لبابة  -وكان حليف ًا هلم يف اجلاهلية -فأشــار إىل حلقه أنه القتل ،ثم َفطن

أنه خان اهلل ورسوله بذلك ،ونزل قوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [ .األنفال .]27 :ينظر صحيح ابن حبان رقم ( ،)7028

وتفسري ابن كثري ( ،)40/4وفتح الباري (.)413/7
((( السنن الكربى للبيهقي  ،92/7وينظر التمهيد البن عبد الرب .85-84/20

100

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

ومثله أرادت الســيدة أم ســلمة ريض اهلل عنها فعله مع كَعب بن مالك

ريض اهلل عنه ملــا نزلت توبته ،وقد نزلت يف الثلــث األخري من الليل ،يروي

كعــب عن أم ســلمة ريض اهلل عنها – كــا يف صحيح البخــاري « :-فقال
ِ
يب عىل ك ٍ
َعب» قالت :أفال أرسل إليه فأبرشه؟
رسول اهلل ﷺ« :يا أم ســلمة ت َ
قــال « :إذ ًا َ ِ
ســائر الليلــة » حتى إذا صىل
ّاس فيمنعونكم النوم
ُــم الن ُ
ْ
َ
يط َمك ُ
رســول اهلل ﷺ صالة الفجر آذن بتوبة اهلل علينا ،وكان إذا اســتبرش اســتنار

وجهه ،حتى كأنه قطعة من القمر»(((.

ومنه تبشــر أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل

عنه ،وقد برشاه بام سمعا من ثناء رسول اهلل ﷺ عىل قراءته ،فعن ِز ّر بن ُحبيش

رسه أن يقرأ
عن عبد اهلل :أن أبا بكر ،وعمر ،برشاه أن رسول اهلل ﷺ قالَ « :من َّ
القرآن َغ ّضا كام ُأنزل ،فليقرأ عىل قراءة ابن أم َع ْبد »((( ،ويف رواية عن عمر بن

اخلطاب ريض اهلل عنه ،قال ....« :فأدجلت إىل عبد اهلل بن مســعود ألبرشه بام

قال رســول اهلل ﷺ ،قال :فلام رضبت الباب -أو قال :ملا سمع صويت -قال:
ما جاء بك هذه الســاعة؟ قلت :جئت ألبرشك بام قال رســول اهلل ﷺ .قال:

((( صحيح البخاري رقم .4400

((( ســنن ابــن ماجه برقــم  ،138وفضائل الصحابــة ألمحد بن حنبــل برقم ،1554
وأبــو يعىل  ،471/8برقم  ،5058وابن حبــان  ،543/15برقم  ،7067واملعجم
الكبري ،68/9برقــم  ،8417والبحر الزخار  ،62/1برقم  ،12وهو صحيح لغريه

له شاهد من حديث عمر بن اخلطاب ،قال اهليثمي (  « :)287/9رواه أمحد والبزار
والطرباين ،وفيه عاصم بن أيب النجود ،وهو عىل ضعفه حسن احلديث».
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قد ســبقك أبو بكر .قلت :إن يفعل فإنه س ّباق باخلريات ،ما استبقنا خري ًا ّ
قط

إال سبقنا إليه أبو بكر »(((.

ومن ذلك قول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها للســيدة فاطمة ريض اهلل
َ
سيدات نساء أهل اجلنة
رسول اهلل ﷺ يقول« :
ســمعت
بش ِك أين
ُ
ُ
عنها :أال ُأ ِّ ُ

أربع :مريم بنت عمران ،وفاطمة بنت رسول اهلل ،وخدجية بنت خويلد ،وآسية

امرأة فرعون»(((.

ومن تبشريهم :تبشري بعضهم بعض ًا باستغفار النبي ﷺ أو دعائه هلم ،من

ذلك تبشــر األحنف بن قيس باستغفار النبي ﷺ له ،روى اإلمام أمحد وغريه
عن عيل بن زيد بن جدعان عن احلســن البرصي عن األحنف قال « :بينام أنا

قلت :بىل،
أطوف بالبيت إذ لقيني رجل من بني ُس َلي ٍم فقال :أال أبرشك؟ قالُ :

قال :أتذكر إذ بعثني رسول اهلل ﷺ إىل قومك بني سعد أدعوهم إىل اإلسالم؟
رجعت
أنت :واهلل ما قال إال خري ًا ،وال أســمع إال حســن ًا ،فإين
قال:
ُ
فقلت َ
َ
النبي ﷺ بمقالتك ،قال « :اللهم اغفر لألحنف » ،قال :فام أنا بيشء
ُ
فأخــرت َّ

(((
النبي ﷺ.
أرجى منِّي هلا  .يعني دعوة ِّ

((( مســند أمحد  ،25/1واملعجم الكبري  ،70/9برقم  ،8422وأبو يعىل  ،172/1برقم
 ،194وإســناده صحيح .قال اهليثمي  « :287/9رواه أبو يعىل بإسنادين ،ورجال
أحدمها رجال الصحيح غري قيس بن مروان ،وهو ثقة ».
((( فضائل الصحابة ألمحد  ،760/2برقم  ،1336واملستدرك  .185/1وقال الذهبي:
« عىل رشط البخاري ومسلم».
((( املســند  ،372/5واملســتدرك  ،614/3واملعجم الكبري  ،28/8رقم  .7285قال
احلافــظ يف اإلصابــة  « :101/1تفرد به عىل بن زيد وفيه ضعــف» .وقال اهليثمي
 « :2/10رواه أمحــد والطرباين ،ورجال أمحد رجال الصحيح غري عيل بن زيد ،وهو
حسن احلديث».
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تلك شــواهد ،توضح كيف كان حيب بعضهم لبعض اخلري ،ويفرحون

به ،وتوضح حرصهم عىل إدخال الــرور عىل إخواهنم ،وحرصهم يف نفس

الوقت عىل تبليغهم عن رسول اهلل ﷺ.

والعجيب أن هذا احلرص قد امتــد من الدنيا إىل ما بعد املامت؛ امتد هذا
ِ
ب شــهداؤهم إىل اهلل تعاىل
التعلق إىل ما بعــد لقاء اهلل تعاىل ،وذلك حني َرغ َ

أن يبلــغ إخواهنم ما هم فيه من خري وكرامة حتى يســتمروا عىل ما هم عليه،
وال يرغبوا عن اجلهاد ،فقد روى أبو داود وأمحد وغريمها عن سعيد بن جبري،
لما أصيب إخوانكم
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺّ « :
ُبأحد جعــل اهلل أرواحهم يف جوف طري ُخ ْ ٍ
ــر ،ت َِر ُد أهنــار اجلنة ،تأكل من

ثامرها ،وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقــة يف ظل العرش ،فلام وجدوا طيب
وم ِقيلِهم ،قالوا :من ُيب ِّلــغ إخواننا عنّا ،أنا أحياء يف اجلنة
مأكلهم ،ومرشهبمَ ،

نرزق لئال يزهــدوا يف اجلهاد ،وال َينْكلوا عند احلرب ،فقال اهلل ســبحانه :أنا

أبلغهــم عنكم » ،قال :فأنــزل اهلل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ ...

[آل عمران ]169 :إىل آخر اآلية »((( .فتأمل !!

((( ســنن أيب داود رقم  ،2520واملســند  ،266 ،265/1واحلاكم يف املستدرك 88/2

وصححه ووافقه الذهبي .وحســنه الشيخ شــعيب يف حتقيقه للمسند ( .)218/4
واملصنف البن أيب شــيبة  ،250/10وذكر الشيخ حممد عوامة حتسني ابن القطان له

يف بيان الوهم واإلهيام.

ف - 1املبحث اخلامس :جمالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم

103

املبحث اخلامس
جمالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم
من مظاهر التواصل بــن الناس كثرة اجتامعاهتــم ولقاءاهتم ،والتزاور

فيــا بينهم ،وقد كان ذلــك واضح ًا جلي ًا يف حياة أصحاب رســول اهلل ﷺ،
فمجالسهم عامرة بإكرام الزائرين ،و بالتعليم والتذاكر والتشاور ،والسمر بام

وج َّل.
يريض اهلل َع َّز َ

ونتناول هذا املبحث من خالل ِس َمتني:
 -1التواصل من خالل املجالس واللقاءات.
 -2التواصل من خالل التزاور.

ً
أوال :التواصل من خالل اجملالس واللقاءات.
إذا ذكرت اللقاءات واملجالس عند املســلمني األوائل ،فأول ما يذكر من

ذلك املســاجد ،وقد كان مسجد رســول اهلل ﷺ جممع الناس يف يوم اجلمعة،
وعند مهــات األمــور ،وجممع الكثري منهــم يف الصلــوات اخلمس خلف
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رســول اهلل ﷺ وخلف خلفائه من بعده ((( ،فكان حمــل صلواهتم ،وجملس

تعلمهم ،ومنتدى تشاورهم ،وجممع الكثري من أمورهم ،كافي ًا ألن يكون سبب ًا
للتواصل بينهم.

وقــد كانت ألصحــاب رســول اهلل ﷺ باملدينة جمالس عــدة ،فكانت

جمالســهم عامة حول رسول اهلل ﷺ يف املســجد ،وهناك جمالس القراء وأهل
الصفة ،وجمالس األنصار ،وجملس املهاجرين.

وقد كانت جمالسهم يف حياة رســول اهلل ﷺ وبعد وفاته جمالس مؤانسة،
ٍ
ٍ
وذكر لآلخــرة ولعجائب خلق اهلل ،ولســنن
ومدارســة لكتــاب اهلل تعاىل،

رســول اهلل ﷺ وآدابه وأيامــه ،وأيام اجلاهليــة وما أنعم اهلل بــه عليهم من
اإلســام ،فعن ســاك بن حرب ،قال :قلت جلابر بن َس ُم َرة « :أكنت جتالس
النبي ﷺ ؟ قال :نعم ،وكان أصحابه جيلســون فيتناشدون الشعر ،ويذكرون
أشــياء من أمر اجلاهليــة ،فيضحكون ،ويتبســم معهــم إذا ضحكوا ،يعني

النبي ﷺ » (((.

((( وقد كان يف املدينة عىل عهد النبي ﷺ تســعة مســاجد كام روى الدارقطني يف ســننه
(كتاب اجلنائز ،باب تكرار املســاجد) عن بكري بن األشــج أنه « :كان باملدينة تسعة
مساجد مع مسجد رســول اهلل ﷺ يسمع أهلها تأذين بالل عىل عهد رسول اهلل ﷺ
فيصلون يف مساجدهم ،أقرهبا مسجد بني عمرو بن مبذول من بني النجار ،ومسجد
بني ســاعدة ،ومســجد بني عبيد ،ومسجد بني سلمة ،ومســجد بني راتج من بني
عبد األشــهل ،ومســجد بني زريق ،ومسجد بني غفار ،ومســجد أسلم ،ومسجد
جهينة ،ويشك يف التاسع).
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الشهادات ،باب شهادة الشعراء ،240/10
وأخرجه مســلم يف صحيحه ،كتــاب الصالة ،باب فضل اجللــوس يف مصاله بعد
الصبح ،ومل يذكر إنشاد الشعر (رشح النووي .)175/5
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وأ ّما جمالس الذكر والتذكر ،فمنها ما رواه عبد الرمحن بن ســابط ،قال:

« كان عبداهلل بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول :تعالوا نؤمن ساعة،
تعالوا فلنذكر اهلل ونزدد إيامن ًا ،تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته » (((.

وكذلك كانوا بعد وفاة رســول اهلل ﷺ ،فقد كان عمر بن اخلطاب يأخذ

بيد الرجل والرجلني من أصحابه فيتذاكرون ((( ،وكذلك كان يفعل معاذ بن

جبل وغريه ،فعن األســود بن هالل املحاريب قــال « :قال يل معاذ :اجلس بنا

نؤمن ساعة  -يعني نذكر اهلل » (((.

وكانوا يتذاكرون فيها األحكام والسنن والشعر واحلكمة ،وحيرض معهم

التابعون فيتعلمون منهم ،فعن حممد بن عمرو العامري قال « :كنت يف جملس
من أصحاب رســول اهلل ﷺ فتذاكروا صالة رسول اهلل ﷺ ...احلديث » (((،
ويــروي أحد التابعني وهو أبــو خالد الوالبي قال « :كنــا نجالس أصحاب
رسول اهلل ﷺ فيتناشدون األشعار ويتذاكرون أيامهم يف اجلاهلية » (((.

وكانوا رضــوان اهلل عليهم يتامزحون وال يقولون إال الصدق كام علمهم

رســول اهلل ﷺ ،ويعطــون لكل مقــام أو جملس حقه ،فقد أخــرج الطرباين
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب اإليامن والرؤيا .623/15
((( ينظر مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب اإليامن والرؤيا .603/15

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب الزهد ،كالم معاذ بن جبل  ،217/19وعلقه
البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم ،كتاب اإليامن ،باب رقم .1

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،باب افتتاح الصالة .486/1

((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الشهادات ،باب شهادة الشعراء 240/10
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وأبو نعيم عن قرة بن خالد قال :قلت ملحمد بن سريين :هل كانوا يتامزحون؟
فقال :ما كانوا إال كالناس ،كان ابن عمر يمزح وينشد الشعر ،ويقول:
حيب اخلمر من مال الندامى

ويكره أن تفارقـــه الفلوس

(((

وأخــرج البخاري عن بكــر بن عبد اهلل قــال« :كان أصحاب النبي ﷺ

يتبادحون بالبطيخ ،فــإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجــال»((( .ويتبادحون
بالبطيخ يعني :يرتا َم ْون بقرشه.

فهكذا كانت جمالسهم ،وهكذا كانت مؤانساهتم.

جملس املهاجرين:
كان للمهاجرين جملس بمســجد رسول اهلل ﷺ بني القرب واملنرب ،يلتقون

عنده ،ويتشاورون ((( فيه يف أمورهم وأمور املسلمني ،وهذا املجلس هو الذي

أعلن فيه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه زواجه من الســيدة أم كلثوم بنت عيل

ريض اهلل عنهما.

فعــن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلســن ريض اهلل عنهم « :أن عمر بن

ــت
عيل :إنام َح َب ْس ُ
اخلطــاب خطب إىل عيل بن أيب طالب ابنته أم كلثوم ،فقال ٌّ
((( املعجــم الكبري  ،166 /12وحلية األولياء  ،275 /2وقال اهليثمي « :رواه الطرباين
ورجاله رجال الصحيح».

((( األدب املفرد رقم .266

((( سبق الكالم يف املبحث األول من هذا الفصل عن تشاور الصحابة ،وسيأيت طرف منه
يف الفصل الثالث.
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بنايت عىل بني جعفــر ،فقال عمر :أنكحنيها يا عيل ،فواهلل ما عىل ظهر األرض

رجل يرصد من حســن صحابتها ما أرصد ،فقال عيل :قد َف َع ْل ُت ،فجاء عمر
إىل جملس املهاجرين بني القرب واملنرب -وكانوا جيلسون َث َّم ،عيل وعثامن والزبري

عمر من اآلفاق ،جاءهم
وطلحة وعبد الرمحن بن عوف ،فإذا كان اليش ُء يأيت َ

فأخربهم ذلك واستشــارهم فيه  -فجاء عمر فقــال :رفئوين فرفؤوه وقالوا:

بمــن يا أمري املؤمنني ؟ قال :بابنة عيل بن أيب طالب ،ثم أنشــأ خيربهم ،فقال:

وس َب ٍ
كل ن ََس ٍ
إن النبي ﷺ قالُّ « :
وس َببي »،
ب منقطع يوم القيامة إال ن ََسبي َ
ــب َ
وكنت قد صحبته فأحببت أن يكون هذا أيض ًا » (((.

فهذا هــو جملس املهاجريــن الذي كانــوا جيتمعون فيــه ،ويتواصلون

ويتشاورون ،ويتبادلون فيه احلديث عن شؤوهنم.

جمالس األنصار:
وأما جمالس األنصار ،فكانت كثرية ،وأمهها ســقيفة بني ساعدة ،بل إنه

إذا ذكرت السقائف وجواز االجتامع يف املجالس ذكر الفقهاء واملحدثون تلك

الســقيفة ،كام َّبوب البخاري « :باب ماجاء يف الســقائف ،وجلس النبي ﷺ
وأصحابه يف سقيفة بني ســاعدة » ((( ،ويذكرون حتتها قصة اجتامع الصحابة
فيها الختيار خليفة املسلمني بعد رسول اهلل ﷺ.

((( أخرجه ابن ســعد يف الطبقات الكربى  ،338/8وســعيد بن منصور يف سننه ،باب
النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها  .147 – 146/1وسيأيت خترجيه مفصالً.

((( فتح الباري ،كتاب املظامل ،باب ما جاء يف السقائف .109/5
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قال احلافظ ابن حجر يف الفتح « :وســقيفة بني ســاعدة كانوا جيتمعون

فيها ،وكانت مشــركة بينهم ،وجلس النبي ﷺ معهــم فيها عندهم » .وقال

بعــده يف التعليــق عىل إيراد البخــاري حلديث الســقيفة « :والغرض منه أن
الصحابة استمروا عىل اجللوس يف السقيفة املذكورة » (((.

وكانت لألنصار أفنية وجمالس يف الطرقات يتحدثون فيها ويتســامرون،

وتقىض فيها مصاحلهم ،وهي التي هناهم الرســول ﷺ عن اجللوس فيها أول

األمر خمافة أال يقوموا بحقها ،فاعتذروا لرســول اهلل ﷺ بحاجتهم إليها ،وأن

فيها مصاحلهم ،وأهنم ال يذكرون فيها إال ماال بأس به ،فأباحها هلم ودهلم عىل

آداهبا ،كام جاء يف أحاديث عدة.

فعن أيب طلحــة األنصاري قال « :كنــا قعود ًا باألفنيــة نتحدث ،فجاء

الصعدات ؟ اجتنبوا
رســول اهلل ﷺ ،فقام علينا ،فقال « :ما لكم وملجالــس ُّ

الصعدات » ،فقلنــا :إنام قعدنا لغري ما بأس ،قعدنا نتذاكر ،ونتحدث،
جمالس ُّ

قـــال « :إما ال ،فأدوا حقها :غض البرص ،ورد السالم ،وحسن الكالم » .ويف
رواية أخرى قال « :غض البرص ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر باملعروف،

والنهي عن املنكر» (((.

وجمالس األنصار هذه جمالس ذكر للســنن وأخبار رســول اهلل ﷺ ،فعن

طارق بن عبد الرمحن القريش قال « :جــاء رافع بن رفاعة إىل جملس األنصار
((( فتح الباري ،كتاب املظامل ،باب ما جاء يف السقائف .131/5

((( أخرجهام مســلم يف صحيحه ،كتاب الســام ،باب من حق اجللوس عىل الطريق رد
السالم (رشح النووي .)367 - 366/14
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فقــال :لقد هنانا نبي اهلل ﷺ اليوم ،فذكر أشــياء ،وهنانا عن كســب األمة إال
ما عملت بيدها .وقال هكذا بأصابعه نحو اخلبز والغزل والنفش » (((.

وأ َّما ذكر أيام رسول اهلل ﷺ ،ومودته لألنصار وما كان خيصهم به ،فمن

ذلــك ما رواه أنس بن مالــك يف مرض النبي ﷺ الذي تــويف فيه ،قالَ « :م َّر
أبو بكر والعباس ريض اهلل عنهام بمجلــس من جمالس األنصار وهم يبكون،
فقال :مــا يبكيكم ؟ قالوا :ذكرنا جملس النبــي ﷺ منا ،فدخل عىل النبي ﷺ
فأخربه بذلك ،قال :فخرج النبي ﷺ وقد عصب عىل رأسه حاشية ُب ْر ٍد ،قال:

فصعد املنرب ومل يصعـــده بعد ذلك اليوم ،فحـمـــد اهلل وأثنى عليه ،ثم قـال:
« أوصيكم باألنصار فإهنم ك َِر ِش و َع ْي َبتي ،وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي

هلم ،فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم » ((( .قال الراوي « :فكان آخر
جملس جلس به النبي ﷺ » (((.

وهذه املجالس العامرة بالعلم هي التي فزع إليها أبو موســى األشعري
يف خالفة عمر بن اخلطاب يطلب منهم شــاهد ًا لِ َما سمعه من رسول اهلل ﷺ:

« إذا استأذن أحدكم ثالث ًا فلم يؤذن له فلريجع » ،فعند البخاري قال « :فانطلق
((( رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب اإلجارة ،باب كسب اإلماء  .126/6واملراد بكسب
األمة املنهي عنه :هو ما حتصله من الزنا والفاحشة ،فحرم هذا وأباح الكسب احلالل.
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النبي ﷺ « :اقبلوا من حمسنهم »
 .1383/3واملراد بقولــه ﷺ « :ك َِر ِش و َع ْي َبتي » :مجاعتي وخاصتي الذين أثق هبم
وأعتمد عليهم يف أموري.
((( صحيح البخاري ،كتاب الفضائل ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم .1328 -1327/3
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إىل جملس األنصار فســأهلم فقالوا :ال يشــهد عىل هذا إال أصغرنا أبو ســعيد
اخلدري ،فذهب بأيب سعيد اخلدري » (((.

ومما كان يدور يف هــذه املجالس الطيبة من اخلــر ،تذاكر ما م َّن اهلل به

عليهم ،وافتخارهم بمناقب الســابقني منهم ،ال بأمور اجلاهلية ،كام كان بني
األوس واخلــزرج ،فعن أنس ،قــال « :افتخر احليان مــن األنصار :األوس

واخلزرج ،فقالت األوس :منا غســيل املالئكة حنظلــة بن الراهب ،ومنا من

اهتز له عرش الرمحن سعد بن معاذ ،ومنا من محته الدَّ ْبر ((( عاصم بن ثابت بن

أيب األقلح ،ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلني خزيمة بن ثابت ،وقالت
اخلزرجيون :منا أربعة مجعوا القرآن عىل عهد رسول اهلل ﷺ لم جيمعه غريهم:
ب بن كعب ،ومعاذ بن جبل » (((.
زيد بن ثابت ،وأبو زيد ،و ُأ َ ُّ
فهذه نامذج من جمالس األنصار ريض اهلل عنهم.

جملس عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام:
إذا كان بذكر جمالس الشــورى تذكر جمالــس عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه ،وبذكر جمالس القرآن تذكر جمالس عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،فإنه
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب اخلروج يف التجارة .727/2

((( والدبــر بفتح املهملة وســكون املوحدة :الزنابري ،وقيل :ذكــور النحل .فتح الباري
كتاب املغــازي  .444/7وهي ظلة محت عاصم بن ثابت من املرشكني ملا قتلوه فلم
يقدروا عىل أخذه والتمثيل به.

((( رواه أبــو يعىل يف مســند  .329/5وقال اهليثمــي « :رواه أبو يعىل والبــزار والطرباين

ورجاهلــم رجــال الصحيــح » .وقــال البوصــري يف اإلحتــاف ( « :)326/7رواه

أبو يعىل املوصيل والبزار والطرباين يف الكبري بإسناد حسن ،وهو يف الصحيح باختصار ».
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بذكــر جمالس القرآن والفقه والعربية تذكر جمالس عبد اهلل بن عباس ريض اهلل

عنهما ،فقد كانت جمالسه العلمية من أوسع املجالس ،وأكثرها تنوع ًا ،وذلك

بربكة دعاء النبي ﷺ له.

فقد روى اإلمام أمحد عن عطاء ،قال « :ما رأيت َق ُّط أكر َم من جملس ابن

أكثر فقه ًا ،وأعظم جفن ًة ((( ،إن أصحاب الفقه عنده ،وأصحاب القرآن
عباس َ
عنده ،وأصحاب الشعر عنده ،يص ِدرهم ك َّلهم من ٍ
واد واس ٍع »(((.
ُ ْ ُ ُ
ُ

وقال عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة « :كنّا نحضر ابن ع ّباس فيحدثنا العشية

كلها في المغازي ،والعشية كلها في النسب ،والعشية كلها في الشعر»(((.

وربام اجتمع يف جملســه بعض الصحابة فيتذاكرون ،فقد روى ابن املبارك

وغريه ،عن قيس بن رافع قال « :اجتمع ناس من أصحاب رسول اهلل ﷺ عند

رأيت في
ابن عباس فتذاكروا اخلري َف َر ّقوا  .(((» ...وقال القاسم بن حممد « :ما ُ
مجلس ابن ع ّباس باط ً
ال قط »(((.

فهكــذا كانت جمالس أصحاب رســول اهلل ﷺ جمالس ذكر وخشــية هلل

تعاىل ،ومعاهد علم وتعليم ،ومؤانســة ،وهي جمالــس توارثتها األجيال من
((( َ
اجل ْفنة :القصعة الكبرية التي يوضع فيها الطعام.
((( فضائــل الصحابة ألمحد  ،978/2وأخبار مكة للفاكهي  ،323/2ومعرفة الصحابة
للب ُجالين حديث ( ،)60واملعرفة والتاريخ
أليب نعيم  ،1073/3والكرم واجلــود ُ
 ،520 ،502/1ورواه ابن سعد  281/2بنحوه.
((( الطبقات الكربى البن سعد ( 61/1معجم الصحابة) ،والسري للذهبي .345/5
((( الزهد البن املبارك رقم  ،74والصمت البن أيب الدنيا رقم .625
((( سري أعالم النبالء  ،346/5وخمترص تاريخ دمشق . 313/12
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بعدهم ،وال شــك أهنا مظهر من مظاهر التقارب بينهم ،وتعكس ما كان عليه
جمتمعهم من األخوة واملودة وسالمة الصدور.

ً
ثانيا :التواصل من خالل التزاور:
وأ ّما تزاورهم فكثري ،خاصة إذا دعت حاجة من مرض أو زواج أو غريه،

وقــد كان رســول اهلل ﷺ يف كل ذلك هو املعلم هلم ،فقــد كان يزور القريب
والبعيــد ،والغني والفقري ،جيرب خاطرهم ويدخــل بذلك الرسور عليهم ،بل
يأخذ أصحابه لزيارهتم ،كام كان يزور أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث ويقول

ألصحابه « :انطلقوا نزور الشهيدة » (((.

ونجد أبا بكر الصديــق يأخذ عمر ملثل هذا ،فعن أنــس بن مالك قال:

« قــال أبو بكــر ريض اهلل عنه بعد وفاة رســول اهلل ﷺ لعمــر :انطلق بنا إىل

أم أيمن نزورها كام كان رســول اهلل ﷺ يزورها ،فلام انتهينا إليها بكت ،فقاال
هلا :ما يبكيك؟ ما عند اهلل خري لرسوله ﷺ .فقالت :ما أبكي أن ال أكون أعلم

أن ما عند اهلل خري لرســوله ﷺ ،ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السامء.

فهيجتهما عىل البكاء فجـعال يبكيان معها » (((.

((( أخرجــه ابن خزيمة يف صحيحــه ،كتاب الصالة ،باب إمامة املرأة النســاء ،89/3
وأمحد  ،405/6والطرباين يف الكبري  ،134/25والبيهقي يف ســننه ،كتاب الصالة،
باب إثبات إمامة املرأة  .130/3وقد رزقها اهلل الشــهادة يف خالفة عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه ،كام يف الروايات املذكورة.
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أم أيمن (رشح
النــووي  .)228/16يقول اإلمام النــووي بيان ًا لما يف هــذا احلديث من الفوائد:
« فيه زيارة الصاحلــن وفضلها ،وزيارة الصالح ملن هو دونه ،وزيارة اإلنســان ملن
كان صديقه يزوره ،وألهل ود صديقه ،وزيارة مجاعة من الرجال للمرأة الصاحلة= ،
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وملا عادت الســيدة املجاهدة أم عامرة األنصارية ريض اهلل عنها من قتال
مسيلمة الكذاب بالياممة ،وقد ُقطِ َع ْت يدها يف القتال ،وأصابتها اجلراح « ،رئي
أبو بكر يأتيها يسأل عنها وهو يومئذ خليفة»(((.

وقد كان الصحابة يعيشــون عيشة يرس وسامحة ،سامحة اإليامن وسامحة

األخالق العربية التي مدحها وزكاها اإلســام ،فريوي البخاري عن ســهل

ابن ســعد ريض اهلل عنه أنه قال « :إنا كنا نفرح بيوم اجلمعة ،كانت لنا عجوز
تأخذ من أصول َس ْل ٍق لنا كنا نغرسـه يف أربعائنا فتجعله يف ِقدْ ر هلا ،فتجعل فيه
شحم وال َو َد ٌك ،فإذا صلينا اجلمعة زرناها فقربته
حبات من شعري ...ليس فيه
ٌ
إلينا ،فكنا نفرح بيوم اجلمعة من أجل ذلك .((( »...واألربعاء مجع ربيع ،وهو

والو َدك َد َسم اللحم ودهنه (((.
النهر الصغري ،واملقصود هبا جماري املاءَ .

ونجـد مشهد ًا آخر يدل عىل البساطة وعدم التكلف ،وعىل التعلق بمعرفة

مــا كان حيبه املصطفى ﷺ ،وذلك يف قصة زيارة احلســن بن عيل وعبد اهلل بن

جعفر وعبد اهلل بــن عباس ريض اهلل عنهم أمجعني لعجوز كانت تصنع طعام ًا

لرســول اهلل ﷺ ،فعن عبيد اهلل بن عيل ،عن جدته سلمى امرأة أيب رافع « أن
= وســاع كالمها ،واســتصحاب العامل والكبــر صاحبا له يف الزيــارة ،والعيادة،
ونحومها .والبكاء حزن ًا عىل فــراق الصاحلني واألصحاب ،وإن كانوا قد انتقلوا إىل

أفضل مما كانوا عليه .واهلل أعلم ».
((( ينظر الطبقات الكربى البن سعد  ،416/8وسري أعالم النبالء .281/2
((( صحيح البخاري كتــاب املزارعة ،باب ما جاء يف الغرس  ،827/2وكتاب اجلمعة،
بــاب قوله تعاىل( :فــإذا قضيت الصالة)  ،317/1وكتاب األطعمة ،باب الســلق
والشعري .2064/5
((( ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ،مادة (ربع) ومادة (ودك).
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احلســن بن عيل ،وابن عباس ،وابن جعفر أتوها فقالوا هلا :اصنعي لنا طعام ًا

مما كان يعجب رســول اهلل ﷺ وحيســن أكله .فقالت :يا بني ال تشتهيه اليوم،
قال :بىل ،اصنعيه لنا .قال :فقامت فأخذت من شــعري فطحنته ،ثم جعلته يف
قدر ،وصبت عليه شيئ ًا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم ،فقالت:

« هذا مما كان يعجب رسول اهلل ﷺ وحيسن أكله » (((.

فهذه سنة فاضلة من سنن االجتامع يف اإلسالم ،يظهر فيها تفقد املسلمني

بعضهم لبعض حتى للنساء ،والقيام بحقوق األخوة مضبوط ًا بآدابه ،وذهاب
الفوارق بينهم ،وفيها أيض ًا التامسهم ملا كان حيبه رسول اهلل ﷺ ،وهبذا جيب أن
نعرفهم ،ويف هذا جيب أن نقتدي هبم.

وبعـــــد ،فلعلنا نكون قد وقفنا عىل بعض ســات ومظاهر التواد بني

أصحاب رســول اهلل ﷺ ،وتبني كيــف كان يعج جمتمعهــم بمظاهر املروءة

واألخــوة يف اهلل ! وأنــه َم َّثل أعىل صور اخلريية ،ســواء كان يف عهد النبوة أو

عهد اخلالفة الراشــدة ،أو يف أفراده بعد ذلك ،بإيامنه وتآزره ،وعاداته الطيبة،

وبساطته وعدم تكلفه ،وأمره باملعروف يف كل صوره ،وهنيه عن املنكر ،فكان
مث ً
ال ومصداق ًا لقوله تعاىل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ (((.

((( أخرجه الطرباين يف الكبري  ،299/24والرتمذي يف الشامئل ص  .150وقال البوصريي

يف إحتاف اخلرية  « :298/4رواه الطرباين بإسناد جيد » .وقال اهليثمي (:)247/10
« رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري فائد موىل ابن أيب رافع وهو ثقة ».

((( سورة آل عمران ،من اآلية .110
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كلمة البد منها:
وعىل كل هـــذا التفاعل وهذا اخلري وتلك الفضائل الشائعة بينهم ،فإنه

من اخلطأ أن نتصور أن جمتمعهم مل متر به هزات ،أو مل تزلزله فتن ،أو مل تقع فيه

أخطاء ،سواء كان يف عهد الرسول ﷺ أم بعده ؛ فالقرآن حكى عن غزوة أحد
وغزوة حنني ،وكيف عفا اهلل عنهم ،وحكى عن حادثة اإلفك ،وقد تكلم فيها

البعــض بالظ ّن ،وكيف عاتبهم القرآن وحذرهــم أن يعودوا ملثله ،ولكن من

اخلطأ أيض ًا أال نعلم أهنم كانوا رجاعني إىل احلق ،وأهنم أرسع الناس إىل تقويم

أنفسهم؛ ألن مقصودهم هو احلق ،وتلك من مظاهر عافيتهم ومتيزهم.

ثم أقول ملن تشوهت عنده الصورة فغمس نفسه يف بعض اخلالفات التي

جرت بني بعض الصحابة ،والتي مل تدم طويالً ،بل ال تكاد تذكر إن قسناها بام
ال ً
قدموه وبذلوه،والتــي ن ُِق َل الكثري منها نق ً
خطأ ،والتي مبناها يف األصل عىل
حرص اجلميع عىل طلب احلق ،حسب ما ظهر له.

أقــول له :إنك قد حرمت نفســك من رؤية ما متتع بــه هذا املجتمع من

مظاهــر حياهتم احلقيقية؛ مــن الرتاحم ،ودفع اخلالف ما اســتطاعوا ،وذب
أحدهم عن اآلخر ،وذكره باخلري ،والرعاية املادية والصالت وسد احلاجات،
وحفظ املعروف ،وإنزال الناس منازهلم ،والتزاوج والتصاهر بينهم.

وأقول أيض ًا :إنك حرمت نفسك من رؤيـة هـذا اخلري السابق الذي قلما

يتكــرر هبذا الوضوح وهذا الكامل يف جمتمع غري جمتمعهم ،وحرمت نفســك

من رؤية المســاجد العامرة ،والليل اململوء بالسجدات والدعوات ،وارتباط
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وج َّل ،وغفلت عن العطاء
املجتمع ؛ أفراده وحكومته ،وتوجهه بكتاب اهلل َع َّز َ

العلمي وحركته الدائمة ،وجمالس طلبه ،وجمالس القضاء التي ترد فيها احلقوق
إىل أهلها ،وجمالس الشورى ،ونظم اإلدارة التي وضعوها ،وتوزيع السلطات

وج َّل ،ودخــول مئات اآلالف عىل
واألعامل ،واســتمرار الدعوة إىل اهلل َع َّز َ

وج َّل .هذه املظاهر كانت واضحة فيهم ،مل تنقطع عنهم،
أيدهيم يف دين اهلل َع َّز َ
ومن اخلطأ أن نحــر النظرة يف مظاهر اخلــاف ،ونغفل عن أدب اخلالف

الذي مثلوه يف حياهتم.

وإين ألُذك ُِّر من حيلو هلم انتقاد الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،واالنتقاص

من حقهــم أن يتقوا اهلل ،وأن يكون هلم فيام ذكرنــا تنبيه وتذكرة ،وأن يعلموا

أن جمتمع الصحابة يف أشــد حاالته ال جيرؤ جمتمعنا الذي نعيش فيه يف أحسن

حاالته ،أن يقف يف مصاف املقارنة معه.

واآلن ننتقل إىل فصل آخر من شواهـــد هذه املــودة واألخوة فيام بينهم

ريض اهلل عنهم.
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الفصل الثاني
أدب الصحبة وأثرها يف حياة الصحابة
رضي اهلل عنهم
كان الصحابــة رضوان اهلل تعــاىل عليهم أعرف النــاس بأقدار بعض،

وأعرفهــم بحقوق األخوة ،ومنزلــة صحبة رســول اهلل ﷺ ،يعرفون جهاد

أصحاهبم مع رسول اهلل ،باألموال واألنفس ،ويعرفون ألهل السبق سبقهم،
وألهل القرب من رسول اهلل ﷺ قرهبم ،فينزل بعضهم بعض ًا منزلته.

وقــد كان حيصــل بــن الصحابة مــا حيصل بــن اإلخوة من مشــادة

أو اختــاف ،وال حيملهــم ذلــك عىل الطعــن يف بعضهــم ،ويرتافعون إىل

رســول اهلل ﷺ وإىل خلفائه من بعده يف بعض القضايا  -وإن كانت عىل قلة -
ِ
ب أحدهم أخاه ،فيسارع يف اسرتضائه.
وال جيدون يف ذلك حرج ًا ،و ُي ْغض ُ
ونجد الصحابة أنفســهم يوضحون ملن جاء بعدهم بعض املواقف التي

ً
خطــأ ،ويدافعون عن أصحاهبــم ،وينرشون فضائلهم،
ربما فهمها البعض
ويعلمون التابعني منهــج التحري والتثبت يف األخبــار ،وكيف يكون أدب
املسلم مع أخيه ؛ خاصة مع صحابة رسول اهلل ﷺ.
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وعىل هذا املنوال ســار كبــار التابعني وعلامء أهل الســنة من املحدثني

والفقهاء واملتكلمني من بعدهم ،فكانوا كثــر ًا ما حيدثون بفضائلهم من هذا
الباب ،وعىل حســب حاجة الناس؛ حتى يرتسخ عند الناس فضلهم ،وتندفع

عنهم الشــبه التي يثريها اجلاهلــون حوهلم ،فقد روي عن ســفيان الثوري

رمحــه اهلل وريض عنه  -وهو فقيــه أهل العراق وحمدثهــا  -روي عنه تعريف ًا
عيل،
بقدرهم ودفع ًا النتقاصهم ،قوله « :إذا كنت يف الشــام فحدِّ ث بفضائل ٍّ
وإذا كنت بالكوفة فحدِّ ث بفضائل عثامن » ((( ،وعن عمرو بن حســان قال:

« كان ســفيان نعم املداوي ،إذا دخل البرصة َحدَّ َ
عيل ،وإذا دخل
ث بفضائل ٍّ
الكوفة َحدَّ َ
ث بفضائل عثامن » (((.

وعن عثامن بن صالح الســهمي قال « :كان أهــل مرص ينتقصون عثامن

حتى نشأ فيهم الليث بن سعد ،فحدثهم بفضائل عثامن فكفوا عن ذلك ،وكان

أهل محص ينتقصون علي ًا حتى نشأ فيهم إسامعيل بن عياش فحدثهم بفضائله

فكفوا عن ذلك » (((.

عيل»
ويقول اإلمام النســائي رمحه اهلل يف ســبب تأليفه كتاب «خصائص ِّ

ريض اهلل عنــه  -كام رواه أبو بكر املأموين عنه  « :-دخلت دمشــق واملنحرف
رجوت أن هيدهيم اهلل تعاىل».
عيل كثــر ،فصنفت كتاب (اخلصائص)
ُ
هبا عن ٍّ

((( اجلامع ألخالق الراوي والسامع ،إمالء فضائل الصحابة .119/2
((( تاريخ اإلسالم للذهبي ،ترمجة سفيان الثوري .237/10

((( تاريخ بغداد يف ترمجة الليث بن ســعد  ،7/13وتاريخ دمشق  ،366/50رواية عن
اخلطيب البغدادي.
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يقول امليموين  « :ثم إنه صنف بعد ذلك كتاب (فضائل الصحابة) وقرأها عىل
الناس » (((.

ونحن نــورد هنا  -إن شــاء اهلل تعاىل  -طرف ًا مــن مواقف بعضهم من

بعض ،وتعظيمهم حلق الصحبة لرســول اهلل ﷺ ،ودفاع بعضهم عن بعض،
وكيف كان يســريض بعضهم بعض ًا ،وكيف كانوا يفرسون للناس وللسائلني

املواقف عىل وجهها الصحيح .مما يبني لــك بعض آداهبم وأخوهتم وتوادهم
ريض اهلل عنهم ،وحفظهم للحقوق وإن اختلفوا.

وسأعرض ذلك  -إن شاء اهلل  -من خالل املباحث التالية:
املبحث األول :تعظيم الصحابة حلق الصحبة.
املبحث الثاين :من أدب الصحابة مع االختالف يف االجتهاد.
املبحث الثالث :من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض.

((( ســر أعالم النبالء  ،126/27وتذكرة احلفاظ  ،699/2وهتذيب الكامل ،338/1
وهتذيب التهذيب  30/3ترمجة النسائي .وينظر البداية والنهاية .124/11
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املبحث األول
تعظيم الصحابة حلق الصحبة
وسوف نتناوله من خالل النقاط التالية:
 -1تعظيم الصحابة ملقام صحبة رسول اهلل ﷺ.
 -2أدب الصحابة يف اسرتضاء بعضهم لبعض وخوف بعضهم عىل بعض.

ً
أوال :تعظيم الصحابة ملقام صحبة رسول اهلل ﷺ:
لقد فهم الصحابة مقام صحبة رســول اهلل ﷺ ومنزلتها ،وظهر ذلك يف

تعظيم أحدهم لآلخر ومعرفة قدره ومنزلتــه ،وهذه مواقف كثرية للصحابة

ريض اهلل عنهم تبني وتظهر ذلك.

فهذا أبو ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه َي ُذ ُّب عــن معاوية ريض اهلل عنه،

وينهى عن تناوله بســوء ،ويروي عن عمر بن اخلطاب تفرقته بني من صحب

رســول اهلل ﷺ ومن مل يصحبــه ،ومراعاته لذمة صحبة رســول اهلل ﷺ ْ
وإن

ص ْت؛ حيث توقف عمــر بن اخلطاب عن معاتبة رجل من األعراب فض ً
ال
َق ُ َ

عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم.
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يقــول احلافظ ابن حجر رمحــه اهلل :وقد كان تعظيــم الصحابة ولو كان

اجتامعهم بــه ﷺ قلي ً
ال مقرر ًا ،ومن ذلك ما قــرأت يف كتاب أخبار اخلوارج

تأليــف حممد بن قدامة املروزي ...عن ُن َب ْيح  -يعني العنزي  -عن أيب ســعيد
اخلــدري « :كنا عنده وهو متكئ ،فذكرنا علي ًا ومعاوية ،فتناول رجل معاوية،

فاســتوى أبو سعيد اخلدري جالس ًا ثم قال :كنا ننزل رفاق ًا مع رسول اهلل ﷺ،
فكنا يف ُر ْف َق ٍة فيها أبو بكر ،فنزلنا عىل أهل أبيات فيهم امرأة ُح ْبىل ،ومعنا رجل
من أهل البادية ،فقال للمــرأة :أيرسك أن تلدي غالم ًا ؟ قالت :نعم .قال :إن
ِ
ِِ
فس َج َع هلا أســجاع ًا ،ثم َع ِمدَ إىل الشاة
أعطيتني شــا ًة ولدْ ت غالم ًا ،فأعطتهَ ،
فذبحها وطبخها ،وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر ،فلام علم بالقصة قام فتقيأ
كل ٍ
َ
َّ
ت به عمر بن اخلطاب وقد
الرجل
يشء َأك ََل ،قال :ثم رأيت ذلك
البدوي ُأ ِ َ
َّ
عمر :لوال أن له صحبة من رسول اهلل ﷺ ما أدري ما
هجا األنصار ،فقال هلم ُ

نال فيها ،ولكن له صحبة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم » (((.

فانظــر تعظيمهم حلق الصحبة ولو كانت قليلة ،واستشــهاد أيب ســعيد

اخلدري بذلك عىل وجــوب األدب مع كل من صحــب النبي ﷺ ،ورعاية

حرمة رســول اهلل ﷺ فيهــم ،يقول احلافظ ابن حجر العســقالين تعليق ًا عىل
هذا املوقف « :ويف ذلك أبني شــاهد عىل أهنم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة

ال يعدله يشء » (((.

قيــس بن عبد اهلل بن عدس  -املشــهور بنابغــة بني جعدة -
وملا ســأل
ُ
((( اإلصابة  ،164/1واحلديث أخرجه ابن عســاكر يف تاريخ دمشق  ،205/59وقال
احلافظ ابن حجر« :ورجال هذا احلديث ثقات».

((( اإلصابة .165/1
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ريض اهلل عنــه عبدَ اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام وهــو أمري للمؤمنني أن يغيثه

بعد أن أجهدته شدة احلاجة ،قال له عبد اهلل بن الزبري « :لك يف مال اهلل حقان:

حق برؤيتك رسول اهلل ﷺ ،وحق برشكتك أهل اإلسالم يف فيئهم ،ثم هنض
به إىل دار النَّ َعم ،فأعطاه قالئص سبع ًا ومج ً
الركاب ُب ًّرا ومتر ًا
ال رحيالً ،و َأ ْوقر له ِّ
وثياب ًا»((( .فقد جعل له عبد اهلل حق ًا زائد ًا عىل املسلمني برؤيته لرسول اهلل ﷺ.

وكام كانــوا يكرمون عىل الصحبة ولو كانت قليلــة ،كانوا يكرمون عىل

الســبق إىل اإلسالم وطول الصحبة لرسول اهلل ﷺ ،وهو أمر مشهور عندهم،
األرت،
وهو من باب معرفــة الفضل ألهله ،ومن ذلك إكرام عمر خل َّباب بن
ّ

وكان خ َّباب من السابقني إىل اإلسالم ،وممن عذبوا يف اهلل تعاىل ،كعامر وغريه،

فقد أخرج ابن أيب شيبة وابن ســعد وغريمها عن أيب ليىل الكندي قال « :جاء
خ ّباب بن األَ َر ّت إىل عمر فقال :ا ْد ُن ،فام أحد أحق هبذا املجلس منك إال عامر

ابن يارس ،فجعل خباب يريه آثار ًا بظهره مما عذبه املرشكون »((( .فإذا كان هذا
من األمري ،فام بال بقية املسلمني.

ومــن األمثلة إكرام عمــر بن اخلطاب ملعيقيب بــن أيب فاطمة الدويس،

وكان من مهاجرة احلبشــة ،بــأن أدناه منه وأكل معه ،رغــم إصابته باجلذام،
((( املعجــم الكبري للطرباين  ،364/18وأخبار مكة للفاكهي  ،307/1وابن أيب خيثمة
يف التاريخ الكبري برقم  ،2416واالستيعاب  .588/3وغريها عن عبد اهلل بن عروة
ابن الزبري .وفيه حديث مرفوع ،وقال اهليثمي  « :25/10وفيه ٍ
راو مل أعرفه ورجاله
خمتلف فيهم ».
((( ابــن ماجه يف املقدمة برقــم  ،153ومصنف ابن أيب شــيبة ،255/20 ،198/17
برقم  ،32911ورقم  ،37747وابن ســعد يف الطبقات  .165/3وهو أثر صحيح
اإلسناد كام قال البوصريي يف الزوائد .23/1
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إكرام ًا هلذه السابقة وتوك ً
ال عىل اهلل ،فقد أخرج ابن سعد ،عن خارجة بن زيد:
« أن عمرُ ،و ِض َع له العشــاء مع الناس يتعشــون ،فخــرج ،فقال ملعيقيب بن
أيب فاطمــة الــدويس ريض اهلل عنــه  -وكان له صحبــة ،وكان من مهاجرة
احلبشــة  :-ادن فاجلس ،وايم اهلل لو كان غريك به الــذي بك ملا أجلس مني
أدنى من قيد رمح»(((.

وقد كان عمر هيتم به ويطلب له الدواء ،وال يأنف أن يرشب من سؤره،

كام أخرج ابن ســعد عن عبــد اهلل بن جعفر بن أيب طالــب ،وفيه ...« :وكان
بطب ،حتــى قدم عليه رجالن من أهل
يطلب له
الطب من كل من ســمع له ٍّ
َّ

اليمن ،فقال :هل عندكام من طب هلذا الرجل الصالح.(((»...

ومن شــواهد تعظيمهم حلــق الصحبــة ،تقديرهم لــكل من صحب

النبي ﷺ ،وأهنم بربكة الصحبة كانوا خالصة الناس ،فقد جاء عىل لسان أحد

أصحاب رســول اهلل ﷺ ،وهو عائذ بن عمرو ريض اهلل عنه رد ًا عىل عبيد اهلل

ابن زياد  -وكان أمري ًا ظالم ًا ((( -بعد أن وعظه ونصحه يف تشديده عىل رعيته،
رش
وعدم رفقه هبم ،فقال لهَ « :أ ْي بني إين ســمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :إن َّ

((( الطبقات الكربى  ،118/4وأخرجه فيه من وجه آخر أيض ًا.
((( الطبقات الكربى  ،114/4وابن عبد الرب يف التمهيد  ،54-52/1وهو أثر حســن،
ينظر :دراســة نقدية يف املرويات الواردة يف شــخصية عمر بن اخلطاب وسياســته
اإلدارية ريض اهلل عنه ،لعبد الســام بن حمسن آل عيسى  ،1036/2قال « :وسنده
عند ابن ســعد متصل ،ورجاله ثقات ســوى حممد بن إسحاق فهو صدوق ،ومدار
األثر عليه فاألثر حسن ».
((( ولذلك قال له عبد اهلل بن مغفل ريض اهلل عنه عندما جاء عبيد اهلل يعوده فسأله :أتعهد
إلينا شيئ ًا ؟ قال :ال ِّ
عيل ،وال تقم عىل قربي .تنظر ترمجة عبيد اهلل بن زياد يف سري
تصل َّ
أعالم النبالء .549 – 545/3
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الر ِ
عاء ُ
احل َط َم ُة ((( » ،فإياك أن تكون منهم » .فأســاء عبيد اهلل الرد عليه ،فقال
ِّ
ُخالة أصحاب ٍ
له « :اجلس فإنام أنت من ن ِ
حممد » .يعني :لســت من فضالئهم
وعلامئهم وأهل املراتب منهم ،بل من ســقطهم .فرد عليه الصحايب رد ًا بليغ ًا
فقال « :وهل كانت هلم نخالة ؟ إنام كانت النخالة بعدهم ويف غريهم » ،وذلك
كام رواه اإلمام مسلم (((.

يقــول اإلمام النووي رمحه اهلل تعليق ًا عــى رد الصحايب « :هذا من جزل

الكالم وفصيحــه وصدقه الذي ينقاد له كل مســلم ،فإن الصحابة ريض اهلل
عنهم كلهم هم صفوة الناس وســادات األمة ،وأفضــل ممن بعدهم ،وكلهم

عدول قدوة ،ال نُخالة فيهم ،وإنام جــاء التخليط ممن بعدهم ،وفيمن بعدهم

كانت النخالة » ((( !!

ومن تعظيم حق الصحبة ومكانتها ما جاء عن ســيدنا عبد اهلل بن مسعود

ريض اهلل عنه يف هذا املعنى ،قال « :أولئك أصحاب حممد ﷺ ،كانوا خري هذه
وأبرها قلوب ًا ،وأعمقها عل ًام ،وأقلهــا تك ّلف ًا ،قوم اختارهم اهلل لصحبة
األمةَّ ،

نبيه ﷺ ،وإقامة دينه ،فاعرفوا هلم فضلهم ،واتبعوهم يف آثارهم ومتســكوا بام
استطعتم من أخالقهم وسريهم ،فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم » (((.

((( أي العنيف برعاية اإلبل .ينظر النهاية يف غريب احلديث.
((( صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل( ،رشح النووي .)420/12
وقد جعلت نص احلديث بني أقواس ،وما بينه تعليق.
((( رشح النووي عىل مسلم .420/12
((( أخرجــه ابن عبد الــر يف جامع بيان العلم وفضله  ،947/2وفيــه انقطاع ،وأورده
البغوي يف رشح الســنة  ،214/1ومثله عن احلســن البرصي من قوله (جامع بيان
العلم  .)946/2واملعنى صحيح.
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ً
ثاني��ا :أدب الصحاب��ة يف اس�ترضاء بعضه��م لبعض وخوف
بعضهم على بعض:
وإن مما يؤكد تعظيم الصحابــة حلق الصحبة حرصهم عىل تصفية أجواء

املودة ما اســتطاعوا ،فإذا اشــتد أحدهم عىل اآلخر بسبب خالف يف الرأي مل

حيمله ذلــك عىل أن حيط عليه أو ينقص من قدره ،وإذا فلتت من أحدهم فلتة

تشعر باإلســاءة إىل اآلخر ،انعكس ذلك باملسارعة باسرتضائه وجرب خاطره،
طلب ًا لرضا اهلل تعاىل.

ومن الشــواهد عىل ذلك ما حصل خلالد بن الوليــد مع عامر بن يارس،

ومثل مــا حصل بني أيب بكر وعمر ،وبني بعــض املهاجرين وبعض األنصار

رضوان اهلل عليهــم أمجعني ،وبني األنصار بعضهم مع بعض ،ثم ما يســتتبع

ذلك من طلب بعضهم رضا وعفو صاحبه عنه.

فقــد جاء عند الطرباين عن خالد بن الوليد ريض اهلل عنه قال « :كان بيني

عمار بــن يارس بعض ما يكون بني النــاس » ...ا هـ ،وقد كانا يف رسية
وبني ّ

بقيادة خالد واختلفا يف حكم أرسى فيهم مسلمون وكان رأي عامر وأصحاب

له أن يطلق املســلمني ،ورأى خالد أن يأيت هبم رسول اهلل صىل اهلل عليه مجيع ًا

فيفعل ما يشــاء ،ولكنه سفه رأي عامر وأغلظ له القول ،وحقر شأنه يف نفسه،
ور َّد عليه عامر بعض القول ،ثم جاء عامر إىل رسول اهلل فاشتكاه ،فاشتد خالد

وبي فضيلة
عمار لنفسه ،فانترص له رسول اهلل ﷺَّ ،
عليه يف القول ،فلم ينترص ّ

عمار ال يســتقل بشأنه وال هيمل رأيه ،فإذا
عمار ،وأن من هو مثل ّ
من فضائل ّ

بخالد ريض اهلل عنه  -هذا القائد العظيم ،الذي هو ســيف من ســيوف اهلل،
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وســيد من سادات قريش وبني خمزوم  -رسيع الرجعة متواضع ،حريص عىل

حتصيل عفو أخيه عامر -الذي كان مستضعف ًا يف قريش وأحد موايل بني خمزوم((( ،-
فيواجهه خالد باالعتذار ،وبام حيب حتى يرضيه ،طلب ًا لرضا اهلل تعاىل.

فقد روى ذلك اإلمــام أمحد والطرباين واحلاكــم وغريهم عن خالد بن

الوليد ريض اهلل عنه قال « :كان بينــي وبني عمار بن يارس كالم ،فأغلظت له

يف القول ،فانطلق عمار يشــكوين إىل النبي ﷺ ،فجاء خالد وهو يشــكوه إىل
النبي ﷺ ،قــال :فجعل يغلظ لــه ،وال يزيد إال غلظة ،والنبي ﷺ ســاكت
ال يتكلم ،فبكى عامر ،وقال :يا رسول اهلل أال تراه ؟ فرفع رسول اهلل ﷺ رأسه

عمار ًا أبغضه اهلل » قال خالد:
وم ْن أبغض ّ
عمار ًا عاداه اهللَ ،
وقالَ « :م ْن عادى ّ

عمار فلقيته فريض » ((( .ويف رواية
ُ
إيل من رضا ّ
فخرجت فما كان يشء أحب َّ
للطرباين عن خالد « :فقال رسول اهلل ﷺ « :اخرج يا عامر» فخرج وهو يبكي

((( انظر كيف أعز اإلسالم أهله وســاوى بني اجلميع ،بل كان عامر أعىل رتبة لكونه من
الســابقني األولني إىل اإلسالم ،ومن البدريني ،وانظر خلق اإلسالم يف تواضع خالد
ونبله .وتنظر ترمجة عامر بن يارس يف سري أعالم النبالء .406/1
((( املســند  ،89/4واحلاكم يف املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر مناقب عامر بن يارس
 ،391- 390/3واللفظ هلام ،وصحح الذهبي إســناده ،ورواه ابن حبان يف صحيحه
 ،556/15والطرباين يف الكبري  ،114-113/4وقال اهليثمي يف املجمع (:)293/9
«رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال الصحيح».

وقد أورد ابن عبد الرب يف االســتيعاب  430/2رواية أخرى يف معناها ،فيها بيان منزلة
الرجلــن ،وإصالح النبي ﷺ بينهام ،قال « :روى جعفر بن أيب املغرية ،عن ســعيد بن
وعمار بن يارس
جبــر ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال :وقع بني خالــد بن الوليد ّ
النبي ﷺ ،فقال « :يا خالد،
عمــار :لقد
ُ
مهمت أال أكلمك أبد ًا ،فبلغ ذلك َّ
كالم ،فقال ّ
عمار
لعمار « :إن خالد ًا يا ّ
ولعمار؟ رجل من أهل اجلنة ،قد شــهد بدر ًا » .وقال ّ
ما لك ّ
عمار ًا من يومئذ ».
سيف من سيوف اهلل عىل الكفار» .قال خالد :فام زلت ُّ
أحب ّ
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أجبت
فقال :ما نرصين رســول اهلل ﷺ عىل خالد ،فقال يل رسول اهلل ﷺ  :أال
َ

َ
فقلت :يا رسول اهلل ،ما منعني منه إال َمحقرتُه ،فقال رسول اهلل ﷺ:
الرجل؟
ُ

ــب عامر ًا يســبه اهلل ،ومــن ينتقص عامر ًا
« من حي ِّقر عامر ًا حيقره اهلل ،ومن َي ُس ُّ
فخرجت فاتبعته فكلمته حتى اســتغفر يل » .ويف رواية أخرى،
ينتقصه اهلل »،
ُ

فاعتذرت إليه
لعمار حتى لقيتُه،
سمعت ذاك
قال خالد « :فلام
ُ
ُ
ُ
جعلت أتعرض ّ

عيل ».
ُ
وسألت ما كان يف نفسه َّ

المــا عيل القاري يف قول خالــد « :فواجهته بام ريض ،أي :من
ويقول ُ

التواضع واالســتحالل واالعتناق ،ونحوها من أسباب الرضا ،فريض ،أي
ٍ
رسعة يف الرجعة والفيئة إىل احلق،
عامر عني » ((( .فهكذا كان شــأهنم ،شــدة
خوف ًا من اهلل تعاىل.

يدِّ ثون بتلك املواقف تعلي ًام للناس،
وال يتوقــف األمر عىل هذا بل كانوا ُ َ

فنجد خالد ًا ريض اهلل عنه حيدث بذلك بعد موت رسول اهلل ﷺ ،وهو بالشام

ويصف شــدة خوفه من حتقري شأن عامر ،كام روى الطرباين ،عن األشرت قال:

عملت عم ً
ال أخوف عندي
« ابتدأنا خالد بن الوليد من غري أن نسأله فقال :ما
ُ

عمار  ،((( »...ويف ذلــك أيض ًا نرش لفضيلة
عــى أن يدخلني النار من شــأن ّ
صاحبه عامر ،وبيان ملا ينبغي أن يكون عليه املؤمنون يف التعامل واالختالف،
فام أعظم هذه الرتبية !!

((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .641/5
((( املعجم الكبري .113 – 112/4
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مواقف أخرى عظيمة:
ومــن تلــك املواقف موقــف بــن الشــيخني الكبريين أيب بكــر وعمر

ريض اهلل عنهــا ،وهــو يمثل حــرص الصحابة بعضهم عــى بعض وخوفهم
بعضهــم عىل بعض ،حيث اختلفــا يف ٍ
عمر ،ثم رجع
أمر أغضب فيه أبو بكــر َ

فاعتــذر إليه وطلب منه أن يســتغفر لــه ،فأبى عمر يف الظاهــر أن يفعل ،وإن

تغي ًا ظاهر ًا عىل
كان كام قال يســتغفر له فيام بينه وبني نفسه ،فرأى رســول اهلل ُّ
أيب بكر ،فعلم منه بام جرى ،فغضب لعدم قبول عمر اعتذار أخيه؛ خاصة إذا كان

من أيب بكر الصديق -وهو من هو مكانة بينهم -واشتد ذلك حتى أشفق أبو بكر

عىل عمر ريض اهلل عنهام ،وخاف عليه من غضب رســول اهلل ﷺ ،فجثا أبو بكر
عىل ركبتيه يناشد رسول اهلل العفو عنه ،ويوضح له أنه هو البادئ باملخاصمة.

ولنســتمع إىل هذا املوقف الرائق كام رواه البخــاري يف صحيحه ،فعن

أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال « :كنت جالســ ًا عنــد النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر
آخــذ ًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقــال النبي ﷺ « :أما صاحبكم فقد

(((
فس َّلم ،وقال :إين كان بيني وبني ابن اخلطاب يشء فأرسعت ((( إليه
غامر » َ

عيل ،فأقبلــت إليك ،فقال ((( « :يغفر اهلل
ثم ندمت ،فســألته أن يغفر يل فأبى َّ

لك يا أبــا بكر »  -ثالث ًا  -ثــم إن عمر ندم ،فأتى منزل أيب بكر فســأل :أ َث َّم
فســ َّلم ،فجعل وجه النبي ﷺ يتم َّع ُر
أبــو بكر؟ فقالوا :ال ،فأتى إىل النبي ﷺ َ
كنت أظلم
حتى أشــفق أبو بكر ،فجثا عىل ركبتيه فقال :يا رسول اهلل ،واهلل أنا ُ

((( أي خاصم غريه .ينظر النهاية يف غريب احلديث ،مادة غمر.
((( أي أغضبته.
((( أي قال عمر بن اخلطاب يف نفسه ،وهذا من قول الراوي.

132

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

إن اهلل بعثني إليكم فقلتم :ك ََذ ْب َت ،وقال أبو بكرَ :صدَ َق،
النبي ﷺّ « :
 -مرتني  -فقال ُّ

وواساين بنفسه وماله ،فهل أنتم تاركو يل صاحبي » مرتني ،فام أوذي بعدها » (((.

وجاء يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام عند الطرباين يف هذه القصة قول

عمر ريض اهلل عنه « :والذي بعثك باحلق ،ما من مرة يســألني إال وأنا أستغفر
ٍ
أحب إ َّيل منه بعدك ،فقال أبو بكر :وأنا والذي بعثك
له ،وما خلق اهلل من أحد َّ
باحلق كذلك »(((.

فهذا م َث ٌل ٍ
راق ملا انطوت عليه قلوهبــم من املحبة واأللفة وخوف بعضهم عىل
َ

بعض ،وأن االختالف ال يطعن يف املحبة ،وكذا ال يقلل من أقدار بعضهم عند بعض.
ومن تلــك األمثلة أيضــ ًا عىل اســرضاء بعضهم لبعــض ،خاصة إذا

كانوا من املســاكني؛ جرب ًا لقلوهبم ،وإكرام ًا ومالطفة هلم ،وبيان ًا لفضيلتهم،
وترســيخ ًا ملا علم من أن مقام املــرء يقاس بتقواه ،ما جاء أن ســيدنا أبا بكر

ريض اهلل عنه مل يعجبه قول قاله سلامن الفاريس وصهيب وبالل ريض اهلل عنهم
أمجعني يف حق أيب ســفيان قبل أن ُيسلم ،فكأنه غضب ،فعاتبهم يف ذلك عتاب ًا

لعله أن يكون جرح به قلوهبم .ولنرتك املجال لرواية اإلمام مسلم توضح هذا

ب أبو بكر ريض اهلل عنه قلوهبم ،وكيف الطفوه هم
املوقف الراقي ،وكيف ط َّي َ
واستغفروا له.

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النبي ﷺ :لو كنت
متخــذ ًا خليــ ً
ا  .1339/3وينظر توجيه حذف النون يف ( تاركــو ) يف فتح الباري
 ، 25/7وإرشاد الساري للقسطالين  ،130/7والنحو الوايف . 54/3
((( رواه الطرباين يف املعجم الكبري  ،285/12وقال اهليثمي يف املجمع (:)45 – 44/9
«رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح» ،وينظر فتح الباري (.)30/7

ف - 2املبحث األول :تعظيم الصحابة حلق الصحبة

133

فعن عائذ بن عمرو « :أن أبا ســفيان أتى عىل سلامن وصهيب وبالل يف

َن َف ٍر ،فقالوا :واهلل ما أخذت ســيوف اهلل من عنق عدو اهلل مأخذها ،قال :فقال

النبي ﷺ فأخربه ،فقال:
أبو بكر :أتقولون هذا لشــيخ قريش وسيدهم؟ فأتى َّ

« يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ،لئن كنت أغضبتهم ،لقد أغضبت ربك » ،فأتاهم

أبو بكر فقال :يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا:ال ،يغفر اهلل لك يا ُأ َخ َّي » (((.

ونجد يف مقابل ذلك أن أبا بكر ريض اهلل عنه ملا أعرض عنه صهيب ريض

اهلل عنه ذات مرة ،مل يزد عن سؤاله بكل تواضع عن سبب ذلك ،فقد روى ابن
ٍ
مرسوق قالَ « :م َّر صهيب بأيب بكر فأعرض عنه ،فقال :ما َل َك
أيب شــيبة عن
بي له سبب ذلك.
َأ ْع َر ْض َت عنِّي؟ أبلغك يشء تكرهه ،قال :ال»((( .ثم َّ
رس َخ رسول اهلل ﷺ فيهم دعائم األخوة ،من
فهـــذه أمثلة توضح كيف َّ

رعاية بعضهــم لبعض ،ورسعة رجوعهم إىل احلــق ،وطلب رضا إخواهنم،
وكيف تعلموا دقائق آداب املعاملة فيام بينهم ،وكيف كان القوي منهم خاصة

يبادر إىل جرب خاطر الضعيف .وتلك هي القاعدة التي ر َّبى عليها رســول اهلل

ﷺ أصحابه ،وهي التي كانوا يسريون عليها يف حياهتم.

وقريــب من هذا الباب عتــاب أحدهم أخاه ،أو ســؤاله تصفية لألجواء،
ٌ
((( صحيح مســلم ،كتاب فضائــل الصحابة ،باب من فضائل ســلامن وصهيب وبالل
(رشح النووي .)282/16

((( مصنف ابن أيب شــيبة  ،179/6برقم  .30496ومتام األثر « :قال :ال ،واهلل إال الرؤيا

رأيتها كرهتها ،قال :وما رأيت؟ قال :رأيت يدك مغلولة إىل عنقك عىل باب رجل من
ج َع يل ديني إىل يوم احلرش».
األنصار يقال له :أبو احلرش ،فقال أبو بكر :نِ ْع َم ما َ
رأيتَ َ ،
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واستيضاح ًا لألمور ،عندما يبلغه عنه قول يف حقه  -وقد نسب إىل بعضهم زور ًا
البعض ً
خطأ خاصة يف أوقات الفتن -ومن ذلك
ما مل يقله يف حق إخوانه ،و ُف ِه َم ُ

ما َحدَ َ
رس رسول اهلل ﷺ -
ث من عثامن بن عفان مع حذيفة بن اليامن  -صاحب ِّ
ب بأن الناس ســيهيجون عىل عثامن ،وأنه سيقتل كام يقتل اجلمل ،فن ُِق َل
حني َأ ْخ َ َ
وتأليب للنــاس عليه ،ومل يكن كذلك ،بل كان إخبار ًا
ذلك عىل أنه كُر ٌه لعثامن،
ٌ

بام ســمعه من رســول اهلل ﷺ ،وك ََذبوا عىل حذيفة ريض اهلل عنه يف ذلك .يقول
ِ
يــم النخعي يف ذلك – كام روى ابن شــبة عنه « :-لقد ُروي عن حذيفة يف
إِ ْب َراه ُ

أحاديث أشهد أن كانت َلقال ُة ك ََّذ ٍ
ُ
اب »(((.
عثامن ريض اهلل عنه

فقد أخرج ابن أيب شــيبة وغريه عن ُجزي بن ُبكــر العبيس ،قال« :جاء

حذيفة إىل عثامن ليو ّدعه أو يســ ّلم عليه ،فلام أدبر قال :ردوه ،فلام جاء قال :ما

بلغني عنك بظهر الغيب ؟ فقال :واهلل ما أبغضتك منذ أحببتك ،وال غششتك
منذ نصحت لك ،قال :أنت َأ ْصدَ ُق منهم َو َأ َب ُّر ،انطلق»((( .ثم أخربه بام سيكون.
وهكذا كانــت مراجعة عثامن حلذيفة بيان ًا لألمر ،وإظهار ًا حلقيقة ما يكنه

حذيفــة لعثامن من احلب والتقديــر ،وما يكنه عثامن حلذيفــة أيض ًا ،وتصفية

لألجواء من جراء أقوال كاذبة أو خاطئة.

((( تاريخ املدينة البن شبة  .1084/3وحذيفة هو الذي أخرب عثامن باختالف النّاس يف
األمصار يف القراءة ،ودعاه إىل أن يدرك النّاس يف ذلك.
((( املصنــف كتاب الفتن ،ما ذكــر يف عثامن ،برقــم  ،38837والدارقطني يف املؤتلف
واملختلف  ،490/1وابن شــبة يف تاريخ املدينة ،1084/3 ،ورواه ابن شبة كذلك
عن موسى بن عبد اهلل بن يزيد عن حذيفة .1084/3
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أدب الصحابة مع االختالف يف االجتهاد
كان الكثــر من أصحاب رســول اهلل ﷺ من أهل االجتهــاد يف معرفة

األحــكام الفقهية ،فربام جاءت أحدهم املســألة فأفتى فيها بام يعلم من كتاب
أو سنة ،فإن مل يعلم اجتهد يف استخراج احلكم ،أو أحال إىل غريه من إخوته.

وقد كان من هدهيم التشاور يف النوازل واألحكام واألقضية ويف سياسات

الدولة ،فإذا كان حكم املسألة راجع ًا إىل االجتهاد فربام خالف اجتهاد أحدهم

اجتها َد اآلخر ،وربام َف َص َل احلاكم أو ويل األمر فيها ،ولكن كانت أكثر آرائهم

وج َّل ،وال يعنيهم
عىل االتفاق ،ومل يكن هذا التشاور إال لكشف حكم اهلل َع َّز َ

عىل يد من يظهر احلكم ،إذ كان مههم هو االســترباء للدين ،وحل مشكالت
املسلمني ،فإذا احتد النقاش فإنام هو بدافع احلرص واالستيثاق ملعرفة احلق.

ومما يميزهم أهنم كانوا أحرص الناس عىل دفع االختالف ما استطاعوا؛

فقد كانوا أبعد الناس عن املامراة واجلدل العقيم ،فإذا اختلفوا  -فيام وســعهم

االختالف فيه  -مل يشــنع أحدهم عىل اآلخر ،أو يشــكك يف عقله أو دينه أو

حســن قصده ،وإن مل يقلده فيام ذهب إليه ،بل ربام أحال من جاء يسأله إىل أن

يسأل هذا الذي خالفه؛ لعلمه بالسعة يف ذلك ،فإذا وضح احلكم رجعوا إليه.
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وال تــزال اختالفاهتــم ريض اهلل عنهم يف األحكام مصدر ســعة لألمة

وللمجتهدين من بعدهم يف معرفة األحكام.

ومن النــاذج التي تعكس ذلك األدب يف اختالفاهتم ،ما كان بني عبد اهلل

ابن مسعود وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام:

فعبد اهلل بن مســعود وعمر بن اخلطاب كالمها مــن كبار الصحابة ،من

كبار أهل العلم منهم ،وقد اختلفا يف كثري من املســائل الفقهية اجلزئية ،يقول

ابن القيم « :فخالف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده...وحتى لو
أخذ بقوله تقليد ًا لعمر ،فإنام ذلك يف نحو أربع مســائل ...وأما خمالفته له ففي

نحو مائة مســألة » ((( .ومع حصول االختــاف بني هذين املجتهدين مل يكن

بينهام إال املحبة والثناء والتقدير ،فقد اختار عمر عبدَ اهلل بن مســعود أن يكون

معل ًام ومفقه ًا ألهل الكوفة ،وكتب عمر ريض اهلل عنه يف ذلك إىل أهل الكوفة.
قال حارثة بن مرضب « :كتــب إلينا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه :إين

قد بعثت إليكم عامر بن يارس أمري ًا ،وعبد اهلل بن مســعود معل ًام ووزير ًا ،ومها
من النجباء من أصحاب حممـد ﷺ من أهـل بدر فاسمعوا ،وقد جـعلت ابن

مســعود عىل بيت مالكم فاســمعوا ،فتعلموا منهام واقتدوا هبام ،وقد آثرتكم
بعبد اهلل عىل نفيس » (((.

((( إعالم املوقعني .167/2

((( املســتدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،باب ذكر مناقب عامر بن يارس  ،388/3واللفظ
له ،وقــال :صحيح عىل رشط الشــيخني ،ووافقه الذهبي ،وأخرجه ابن ســعد يف
الطبقات  ،88/6والفســوي يف املعرفة والتاريخ  ،542 ،534 -533/2وصحح

ابن كثري إسناده يف مسند الفاروق  678/2من رواية أيب القاسم الطرباين من طريق=
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ونجد عمر ريض اهلل عنه حني وفد إليه عبد اهلل بن مســعود يتهلل وجهه

فرح ًا به ،ويرشد احلارضين إىل مقام عبد اهلل يف العلم والتقوى  -وهي عادهتم

يف إنــزال الناس منازهلم  -فعن زيد بن وهب قــال « :إين جلالس مع عمر بن
اخلطاب ،إذ جاء ابن مسعود ،فكاد اجللوس يوارونه من ِق َ ِ
ص ِه ،فضحك عمر

حــن رآه ،فجعل عمر يكلمه ،ويتهلل وجهه ،ويضاحكه ،وهو قائم عليه ،ثم
ف ملئ عل ًام » ((( .وال ُكنَيف
َو َّل ،فأتبعــه عمر برصه حتى توارى ،فقالُ « :كنَ ِّي ٌ
ِ ِ
(((
علام.
تصغري للكنْف ،وهو الوعاء ،ويراد به التعظيم  ،فيقول :وعاء ملئ ً

ِ
األدب
ونجــد عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه يؤدب من يتجــاوز حدَّ

مع ابن مســعود ريض اهلل عنه ،وذلك فيام أخرجه البغوي وابن عســاكر عن

أيب وائل شــقيق بن سلمة « :أن ابن مســعود رأى رج ً
ال قد أسبل فقال :ارفع
إزارك ،فقال :وأنت يا ابن مســعود فارفع إزارك ،فقال له عبد اهلل :إين لست

مثلك ،إن بســاقي ُح ُموشــ ًة وأنا أؤم الناس ،فبلغ ذلك عمر فجعل يرضب
الرجل ويقولَ :أت َُر ُّد عىل ابن مســعود »((( .ومحوشة ،أي دقة يف ساقي قدميه،
ويف فِ ْع ِل عمر هذا تأديب من يتطاول عىل الفقهاء.
ويقول عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه فيام رواه البخاري « :ما زلنا أعزة
= ســفيان وشــعبة ورشيك ،كلهم عن أيب إســحاق عن حارثة بن مرضب .وقال:

« إسناد قوي صحيح وقد اختاره الضياء يف كتابه ».
((( أخرجه الفســوي يف املعرفــة والتاريخ  ،543/2واللفظ له ،وابن ســعد يف الطبقات
 ،115/3وأبو نعيم يف احللية  .129/1ومعنى يوارونه :أي يسرتونه وحيجبون رؤيته.
((( انظر النهاية يف غريب احلديث :مادة كنف.
((( معجم الصحابة  ،446/3برقم  ،1417وتاريخ دمشق  ،149/33وأورده الذهبي
ترمجته يف السري  ،491/1وابن حجر يف اإلصابة  ،370/2وإسناد رجاله ثقات.
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منذ أســلم عمر » ((( ،ويقول أيض ًا فيام رواه القاسم بن عبد الرمحن عنه « :إن

كان إسالم عمر لفتح ًا ،وإمارته لرمحة ،واهلل ما استطعنا أن نصيل بالبيت حتى

أسلم عمر ،فلام أسلم عمر قابلهم حتى دعونا فصلينا » (((.

ويقــول عبد اهلل فيام رواه ِز ُّر بن ُحبيش عنه « :إذا ذكر الصاحلون فحيهال

إن إســامه كان نرص ًاّ ،
بعمرّ ،
وإن إمارته كانت فتحــ ًا ،وا ْي ُم اهللِ ما أعلم عىل

األرض شيئ ًا إال وقد َو َجدَ َف ْقدَ عمر((( حتى العضاه ،وا ْي ُم اهلل إين ألحسب بني
عينيه م َلك ًا يســدِّ ده ويرشده ،وا ْي ُم اهلل لو أعلم أن كلبا حيب عمر ألحببته»(((.

و َف ْقدُ عمر ،يعني وفاته ،والعضاه :شجر الشوك.

فانظــر كيف كان حــال الكبار بعضهم مع بعض ،مــن األدب والتوقري

واملحبة والتعظيم ،وهذا مما جيب أن نعرفه عنهم ،ومما جيب أن نتأسى به منهم.
ومــن النامذج التي تبني هذا األدب :ما كان بني الفقيهني الكبريين عبد اهلل

ابن عباس وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهام:

فزيد بن ثابت من كبار فقهاء الصحابة ،واملقدَّ م يف علم املواريث ،قال فيه
((( صحيح البخاري ،فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب .1403 ،1348/3
((( أخرجه الطــراين يف املعجم الكبري  ،165/9وقال اهليثمي يف املجمع :63 - 62/9
«رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ،إال أن القاســم مل يدرك جده ابن مسعود».
ومعنــى قابلهم :أي واجه املرشكني بشــدته .وأحاديث ابن مســعود يف فضل عمر
وتعظيم قدره كثرية ،ينظر :املعجم الكبري  ،160/9وتاريخ دمشق  ،373/44جممع
الزوائد ،كتاب الرب والصلة ،باب يف وفاة عمر بن اخلطاب .383/8
((( أي َح ِز َن عىل موت عمر .
وحســن الشــيخ عوامة إســناده
((( املصنف البن أيب شــيبة  ،56/17برقم َّ ،32652
(املصنف  ،54/17رقم .)32642

ف - 2املبحث الثاني :أدب الصحابة مع االختالف يف االجتهاد

139

رسول اهلل ﷺ وهو يمدح مجلة من أصحابه كام ُروي عن أيب قالبة عن أنس بن

مالك قال :قال رسول اهلل ﷺ « :أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ...وأفرضهم زيد
ابن ثابت .((( »...وقد كان عبد اهلل بــن عباس ريض اهلل عنهام خيتلف معه يف

بعض مسائل املواريث ،ومنها مسألة يف مرياث اجلد ،وهي يف حجب اإلخوة
واألخوات لألبوين أو من جهــة األب باجلد من جهة األب ،فزيد وغريه من

الصحابــة ((( يورثوهنم مع وجود اجلد ،وابــن عباس وغريه من الصحابة

(((

ال يورثوهنم مع وجود اجلد ،فهو عندهم بمنزلة األب ،وكانت هذه من املسائل
الكبرية التي اختلفوا فيها ،حتى إن عبد اهلل بن عباس من شــدة قناعته ليتمنى

أن لو تباهلوا فيها (((.

ومــع هذا االختالف يف االجتهاد ،وقناعة كل منهام برأيه ،نجد كال منهام

مثاالً لألدب مع اآلخــر ،فعبد اهلل يأخذ بلجام فرس زيــد حتى يركب زيد،

ْب عليه هذا الفعل ،فيأمره برتك اللجام ،كام رواه عامر الشــعبي قال:
وزيد َيك ُ ُ

« ذهب زيد بن ثابت لريكب ،ووضع رجله يف الركاب ،فأمســك ابن عباس

تنح يا ابن عم رســول اهلل ﷺ .فقال :ال ،هكذا نفعل بالعلامء
بالركاب ،فقالَّ :
والكرباء » ((( .ويقول ريض اهلل عنه أيضــ ًا بعد وفاة زيد ،متحرس ًا عىل فقده،

((( أخرجه الرتمذي يف ســننه أبواب املناقب ،باب مناقــب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت
 128 -127/6وقال« :هذا حديث حسن صحيح» .وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند
 ،281/3وابن حبان يف صحيحه  ،86 -85/16والضياء يف املختارة .225/6
((( كعيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنهام.
((( كأيب بكر الصديق ،وعبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهم.
((( ينظر احلديث يف مصنف عبد الرزاق ،كتاب الفرائض  ،255/10وفيه مسائل اختلفوا فيها.
((( أخرجـه الفسوي يف املعرفة والتاريخ  ،484/1وهذا لفظه ،وصحح احلافظ ابن حجر
إسناده يف اإلصابة يف ترمجـة زيد  ،491/2وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 275/2
ب بن كعب ريض اهلل عنه= ،
بلفــظ قريب .وهكذا فعل ابن عباس ريض اهلل عنه مع ُأ َ ِّ
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وهو يف جنازته « :هكذا ذهاب العلامء ،دفن اليوم علم كثري » ((( .وهكذا كانوا !!
وكذلــك احلال فيام جرى بني عيل ومعاويــة ريض اهلل عنهام ،وكيف كان

قول عيل ريض اهلل عنه فيمن قاتلوه يف صفني:

عــي ريض اهلل عنه ،رغم حصــول القتال يف صفــن بينه وبني
فســيدنا
ّ

ســيدنا معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام ومن معه من أهل الشام ،يستغفر

للفريقني ،وحيكم هلم باإليامن .وينهى عن سب أهل الشام ،ألن فيهم األبدال،
وهم أفرا ٌد يف األُ َّمة من كبار صاحليها.
فقد روى عبد اهلل بن عروة قال « :أخربين رجل شــهد صفني ،قال :رأيت

عليــ ًا خرج يف بعض تلك الليايل ،فنظر إىل أهل الشــام ،فقــال :اللهم اغفر يل
(((
عيل آخذ بيد
وهلم »  ،وأخرج ابن أيب شــيبة عن سعد بن إبراهيم قال « :بينام ٌّ

عدي بن حاتم وهو يطوف يف القتىل إذ مر برجل عرفته ،فقلت :يا أمري املؤمنني،
عهدي هبذا وهو مؤمن ،قال :واآلن »((( ،واملعنى واآلن هو مؤمن أيض ًا.

وقد روى أمحد وغريه عن رشيح يعني ابن عبيد قالُ « :ذكر أهل الشام عند

عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنه وهو بالعراق ،فقالوا :العنهم يا أمري املؤمنني،
ابن
= فقد روى اخلطيــب البغدادي يف جامعه (  )188/1عن احلســن قالَ « :أتى ُ
عم رســول اهلل ،تأخذ بركاب
عبــاس يأخذ بركاب ُأ ِّيب بن كعب ،فقيل له :أنت ابن ِّ
ف».
رش َ
رجل من األنصار؟! فقال :ينبغي للحرب أن ُيع َّظم و ُي َّ

((( أخرجه الفســوي  ،485/2وابن ســعد  ،276/2واحلاكم  ،428/3واللفظ هلم،
وابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب التاريخ  349/18خمترص ًا.

((( املصنف البن أيب شيبة ،كتاب اجلمل ،باب ما ذكر يف صفني  ،415/21رقم .39020
((( املصنف البن أيب شيبة ،كتاب اجلمل ،باب ما ذكر يف صفني  ،410/21رقم .39001
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قال :ال ،إين سمعت رســول اهلل ﷺ يقول « :األبدال يكونون بالشام .(((»...
وعن صفوان بن عبد اهلل بن صفوان « :أن عل ّي ًا قام بصفني وأهل العراق يسبون

أهل الشام فقال :يا أهل العراق ال تسبوا أهل الشام مج ًا غفري ًا فإن فيهم رجاالً
كارهني ملا ترون ،وإنه بالشام يكون األبدال»(((.

وقــد روي عن عيل ريض اهلل عنــه أنه َو َّج َه أصحابــه أال يكرهوا إمارة

معاوية ْ
إن توىل اإلمارة فيام بعد ،وذلك بعد أن رجع من حرب صفني وبعد أن

خرجت عليه اخلوارج ،ورأى أمر اخلالف قد اتسعَّ ،
ولعل عل ّي ًا ريض اهلل عنه

النبي ﷺ شــيئ ًا يف إمارة معاوية ،أو أدرك ذلك ببصريته ،فقد روى
سمع من ِّ

ُه َشيم بن ُب َشــر وأبو أسامة محاد بن أســامة وحيان بن عيل العنزي وابن أيب

زائدة مجيع ًا عن جمالد بن سعيد قال أخربنا الشعبي أخربنا احلارث األعور قال:

سمعت علي ًا ريض اهلل عنه يقول :ال تكرهوا إمارة معاوية ،والذي نفيس بيده
«
ُ
ما بينكم وبني أن َتنْ ُظروا إىل َ َ ِ
حلنظل إال
جاجم الرجال َتنْدُ ُر عن كواهلها كأهنا ا َ
أن يفارقكم معاوية »(((.
((( املسند  ،231 /2والضياء يف املختارة  ،110/2وقال ابن عساكر يف تارخيه (:)289/1
«هــذا منقطع بني رشيح وعيل فإنه مل يلقه» .وقــال الضياء املقديس « :وال أحتقق هل
سمع من عيل عليه الســام أم ال ،وصفوان بن عبداهلل بن صفوان سمع علي ًا وغريه
فــكأن املوقوف أوىل واهلل أعلم» .وقال اهليثمي ( «:)62/10رجاله رجال الصحيح
عيل».
غري رشيح بن عبيد ،وهو ثقة ،وقد سمع من املقداد ،وهو أقدم من ٍّ
((( مصنف عبد الــرزاق  ،249 /9واجلهاد البن املبارك رقــم  ،192واملختارة للضياء 273/1
وسنده صحيح .وقال ابن حجر يف إحتاف اخلرية  « :126 /7رواه إسحاق ،ورواته ثقات».
((( املصنف البن أيب شــيبة (  ،412/21رقم  ،) 39009والسنة لعبد اهلل بن أمحد رقم
 ،1283وتاريخ دمشــق (  ،)152 ،151/59وأورده أبو نعيم األصفهاين يف معرفة
الصحابة ( )2456/5يف ترمجة معاوية بن أيب ســفيان دون إسناد ،ورواه البيهقي يف
دالئل النبوة ( )466/6مرس ً
=
ال عن الشعبي ليس فيه احلارث.
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عيل ريض اهلل عنه ،فتوىل معاوية اخلالفة بعد
وقد كان ما أخرب به ســيدنا ٌّ

تنازل احلســن بن عيل ريض اهلل عنهــا له هبا مجع ًا للكلمة بعــد أن أخذ عليه
= ويف رواية البن عســاكر ( )151/59عن هشيم عن جمالد عن الشعبي قال « :قيل
حل احلســ َن بن عيل عىل أن يبايــع ملعاوية وله األمر؟ قال :إنه
للحارث األعور :ما َ َ
سمع عل ّي ًا يقول ال تكرهوا إمرة معاوية ».

وهذا اخلرب ضعيف قابل للتحســن فيه جمالد بن سعيد ،قال فيه الذهبي« :يف حديثه

لني» ،ســر أعالم النبالء (  ،)285/6وقال ابن حجر يف التقريب « :ليس بالقوي،
وقد تغري يف آخر عمره».

قلت :وجمالــد وإن كان ضعيف ًا ،فقــد ُو ِّثق ،وروايتنا هذه يف األخبــار واألمر فيها
ُ

أيرس من املرفوعات ،ومل يأت بمســتغرب ،وقد روى عنه هذا اخلرب ُهشــيم بن ُب َشري

وهشــيم من القدماء روى عنه قبل االختالط .وابن مهــدي مل يطرح رواية القدماء

عنه ،قال ابن أيب حاتم أخربنا أمحد بن ســنان قال :ســمعت عبد الرمحن بن مهدي
يقول« :حديث جمالد عند األحداث حييى بن ســعيد وأيب أسامة ليس بيشء ،ولكن
حديث شــعبة ومحاد بن زيد وهشيم وهؤالء القدماء» .قال ابن أيب حاتم « :يعني أنه

تغري حفظه يف آخر عمره» ( .اجلرح والتعديل .) 361/8

ويف هذ اخلرب أيض ًا احلارث بن عبد اهلل األعور ،قال عنه الذهبي يف السري( :)152/4
« كان فقيه ًا كثري العلم عىل لني يف حديثه» .وقال ابن حجر يف التقريبَّ « :
كذبه الشعبي
يف رأيه ،ورمي بالرفض ،ويف حديثه ضعف» .واملراد بـ َّ
«كذبه الشعبي» :أي َخ َّطأه ،ال
أنه يتعمد الكذب ،وإال فإنه يروي عنه ،كام قال الذهبي يف سري أعالم النبالء.

عيل ليس مما ُي َخ َّطأ احلارث يف مثله ،وال يضعه رجل
ُ
قلت :وهذا اخلرب الذي رواه عن ّ

رمي بالرفض ،وورود هذا اخلرب عن رجل متهم بالرفض مما يقوي اخلرب .واهلل أعلم.

وقد روى ابن عســاكر ( ) 151/59عن الشعبي قال حدثني سفيان بن الليل ،قال:
قلت للحســن بن عيل لما َق ِد َم من الكوفة إىل املدينة :يا ُم ِذ َّل املؤمنني .قال :ال تقل
« ُ

فعلمت أن
سمعت أيب يقول :ال تذهب األيام والليايل حتى يملك معاوية،
ذاك فإين
ُ
ُ
فكرهت أن هتراق بيني وبينه دماء املسلمني ».
أمر اهلل واقع،
ُ

ف - 2املبحث الثاني :أدب الصحابة مع االختالف يف االجتهاد

143

العهود ((( ،ســنة إحدى وأربعني من اهلجرة ،وتويف معاوية ريض اهلل عنه سنة
ستني (((.

ي ُّث
وقــد أخرج البيهقي وغريه عــن أيب هريرة ريض اهلل عنــه أنه كان َ ُ

النــاس عىل طاعة معاوية يف إمارته وعدم اخلروج عليه ،وخيربهم أنه أمان هلم
َ

ما دام فيهم ،وأن الفتن ستشتد بعده ،فقد روى عن عمري بن هانئ قال « :كان

أبو هريرة يميش يف ســوق املدينة وهو يقول :اللهم ال تدركني َســن ُة الستني،

و ْي َحكُم َت َ َّسكوا بِ
صدغي معاوية ،اللهم ال تدركني إمارة الصبيان»((( .وتويف
ْ

أبو هريرة ريض اهلل عنه قبلها.

عيل
يقول احلافــظ البيهقي رمحــه اهلل بعد أن روى هذيــن اخلربين عن ٍّ

وأيب هريرة « :ومها إنام يقوالن مثل هذا ليشء سمعاه من النبي ﷺ » (((.

وتتجىل الصورة أيض ًا يف معاوية بن أيب ســفيان ريض اهلل عنهام ،فإنه رغم

اخلالف الشديد بينه وبني سيدنا عيل ريض اهلل عنه بعد قتل سيدنا عثامن ريض اهلل
((( وأوىص احلســن الناس بأن يســمعوا ملعاوية ويطيعوا ،فقد أخرج الفسوي يف املعرفة
والتاريخ ( )317/3عن هالل بن خباب البرصي قال « :مجع احلسن بن عيل رؤوس
أهل العراق يف هذا القرص  -قرص املدائن  -فقال :إنكم قد بايعتموين عىل أن تساملوا

بايعت معاوية ،فاســمعوا له وأطيعوا».
َمن ســاملت ،وحتاربوا َمن حاربت ،وإين قد
ُ

وص ِّح َح إســناده إىل هالل بن
وأورد هذا اخلرب ابــن حجر يف اإلصابة (ُ .)330/1
خباب البرصي يف فضائل وأخبار معاوية دراسة حديثية ص .51

((( ينظر تاريخ اإلسالم للذهبي .5/4

((( دالئل النبوة . 446 /6

((( السابق ،وتاريخ أيب زرعة الدمشقي ص (  ، )213وتاريخ دمشق ( .)380 /67
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عنه ال يزال يعرف له قدره ،ويكتب لبعض أصحابه ليسأل عل ّي ًا يف بعض املسائل
واملعضالت (((.

يقول ابن عبد الرب رمحه اهلل « :وكان معاوية يكتب فيام ينزل به ل ُيســأل له

عيل بن أيب طالــب ريض اهلل عنه عن ذلك ،فلام بلغه قتلــه ،قال :ذهب الفقه

والعلم بموت ابن أيب طالب » (((.

فقــد روى مالك وابن أيب شــيبة وعبد الرزاق وغريمها عن ســعيد بن

ال من أهل الشام يقال له :ابن َخ ْي َبي وجد مع امرأته رج ً
املســيب « :أن رج ً
ال

فقتله أو قتلهام مع ًا ،فأشــكل عىل معاوية بن أيب سفيان القضاء فيه ،فكتب إىل

أيب موسى األشعري يســأل له عيل بن أيب طالب عن ذلك ،فسأل أبو موسى

عزمت
عيل :إن هذا اليشء ما هو بأريض،
ُ
عن ذلك عيل بن أيب طالب ،فقال له ٌّ
عليك َلت ِ
ُخب ِّن ،فقال له أبو موسى :كتب إ َّيل معاوية بن أيب سفيان أن أسألك

عيل :أنا أبو حسن ،إن مل يأت بأربعة شهداء فل ُي َع َّط ُبر َّمته»(((.
عن ذلك ،فقال ٌّ

قال أبو الوليد الباجي يف رشح املوطأ « ،فل ُي َع َّط ُبر َّمته»« :يريد واهلل أعلم،

إن مل يأت بأربعة شهداء يشــهدون عىل الزنا بني املقتولني أعطي برمته ،يريد:
يسلم إىل أولياء املقتولني يقتصون منه إن شاؤوا» .وقال يف حق معاوية « :وهذا

ال
((( ينظــر ذلك يف :موطأ مالك ،كتاب األقضية ،باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رج ً
 ،739/2واملصنف البن أيب شيبة ،كتاب الديات ،الرجل جيد مع امرأته رج ً
ال فيقتلها
 ،287/14واملصنف لعبد الرزاق ،كتاب العقول ،باب الرجل جيد مع امرأته رج ً
ال
 ،433/9والسنن الكربى للبيهقي ،كتاب احلدود ،باب الشهود يف الزنا .231/8
((( االستيعاب ،ترمجة عيل بن أيب طالب .209/3
((( املوطأ رقم  ،1416ومصنف ابن أيب شــيبة  ،287 /14رقم  ،28458وعبد الرزاق
 ،433 /9رقم .17915
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ُّ
يدل عىل فضله وتوقفه فيام ال يعلمه ،وسؤاله عن ذلك من يثق بعلمه ،ويتسبب

إليه بك ُِّل ما يمكنه ،وإن كان املسؤول منابذ ًا له »(((.

وقد حزن معاوية عىل وفاة عيل ريض اهلل عنهام ،فقد أخرج ابن عســاكر يف

عيل
تاريخ دمشــق عن جرير بن عبد احلميد عن مغرية :قالّ « :
لما جاء خرب قتل ّ
إىل معاوية جعل يبكي ويسرتجع ،فقالت له امرأته :أتبكي عليه وقد كنت تقاتله؟
ّاس من الفضل والفقه والعلم » (((.
فقال هلا :وحيك ،إنك ال تدرين ما َف َقدَ الن ُ

وقد ذكر ابن كثري يف البداية والنهايــة أن ملك الروم ملا حاول االقرتاب

بجيوشــه من بالد املسلمني مستغ ً
عيل ومعاوية ريض اهلل عنهام،
ال اخلالف بني ٍّ

عيل
كتــب إليه معاويــة ريض اهلل عنه مهدد ًا إياه بأنه ســيصطلح مع ابن عمه ٍّ
عليه ويتوجه إليه ليؤدبه ،قــال ابن كثري « :فكتب معاوية إليه :واهلل لئن مل َتنْت َِه

ِ
َ
عليك وألُخرجنّك من
ألصطل َح َّن أنــا واب ُن عمي
عني
وترجع إىل بالدك يا َل ُ
ْ
مجيع بالدك ،وألُضيق َّن عليك األرض بام رحبت .فعند ذلك خاف ملك الروم
وانكف ،وبعث يطلب اهلُدنة »(((.
َّ

هكــذا كانوا ؛ ألهنم مل يقاتلوا عن هوى ،أو طلب ًا للدنيا ،وإنام كان ما كان

وج َّل ،وأهل الســنة وإن قالوا بأن احلق كان مع ســيدنا عيل
ممــا قدره اهلل َع َّز َ

ريض اهلل عنه ،فقد قالوا بإحسان الظن بجميع أصحاب رسول اهلل ﷺ.
((( املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك أليب الوليد الباجي .285 /5

((( تاريخ دمشــق  ،142/59والبداية والنهاية  ،133 ،15/8وابن أيب الدنيا بنحوه يف
مقتل عيل ريض اهلل عنه رقم  ،106وســنده صحيح إىل املغرية ،كام يف فضائل وأخبار
معاوية دراسة حديثية ص . 50

((( البداية والنهاية  ،119/8وغريب احلديــث للخطايب  ،535/2والفائق للزخمرشي
مادة (اصطفل) ،وأخبار أيب القاسم الزجاجي عن عمر بن شبة بنحوه.

146

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

يقول احلافظ ابن حجر يف الفتح « :ذهب مجهور أهل الســنة إىل تصويب

من قاتل مع عيل ...وهؤالء مع هــذا التصويب متفقون عىل أنه ال يذم واحد
من هؤالء ،بل يقولون :اجتهدوا فأخطؤوا » (((.

ُ
إحســان
ويقول اإلمام النووي رمحه اهلل « :ومذهب أهل الســنة واحلق

ُ
ُ
وتأويل قتاهلم ،وأهنم جمتهدون متأولون
واإلمساك عام شجر بينهم،
الظن هبم،
مل يقصدوا معصية ،وال حمض الدنيا » (((.

تعب هذه الشواهد التي أوردناها عام كان من ٍ
وحب وتوا ٍّد بني
أدب
ٍّ
وهكذا ِّ

صوره إجالل
الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني ،رغم اختالفاهتم يف الرأي ،كام َّ
عمر بن اخلطاب لعبد اهلل بن مســعود ،وتوقري عبد اهلل بن عباس لزيد بن ثابت،

وموقف سيدنا عيل ممن قاتلوه يف صفني ،وعالقته بمعاوية ريض اهلل عنهم.

وهذا املنهج الراقي واألمثلة العظيمة الســابقة جيب أن تكون منهج ًا لنا

عند االختالف ،وتكون منارات لنا لنفهم من هم أصحاب رسول اهلل ﷺ.

((( فتح الباري  ،72/13وينظر الفتح أيضا .37/13
((( رشح صحيح مسلم للنووي .221 – 220/18
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املبحث الثالث
من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض
دفــاع بعضهم عن بعض،
إن ممــا يؤكد تعظيــم الصحابة حلق الصحبة،
َ

وبيانَهم لألمور عىل وجههــا الصحيح ،ودف َعهم للشــبه والتهم التي تلصق
بأحدهم بغري وجه حق ،ســواء كانــت يف ترصفاته يف حق نفســه أم يف حق

مسؤولياته وإدارته لألمور ،قيام ًا بحق النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني

وعامتهم؛ بيان ًا للحق ،وتربئة لساحة صاحبه ،وسد ًا ألبواب الفتن ،وذاك أدب

عظيم من آداب اإلسالم ،وقد مت َّثله أصحاب رسول اهلل ﷺ.

ومن أهم األســباب التي دعت الصحابة إىل هذا اللون من البيان ،تلك

األخبار والترصفات التي تنقل عن بعضهم عىل غري وجهها الصحيح ،أو التي

يساء فهمها.

فمن املعلوم أن الصحابة قد حتملوا مســؤولية األمة وأداروا دفة الدولة

وفق منهج رسول اهلل ﷺ ،بكل صدق وأمانة ،وقد جرت هذه املسؤولية بينهم

يف أجواء إيامنية ،وصدرت ترصفاهتم فيها بحسب ما متليه عليهم ظروف الدولة
وما يرون فيه املصلحة ،ولكن بعض تلك الترصفات ربام تفهم عند البعض أن
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تصحيح هذا
دور الصحابــة هنا هو
َ
فيها طعن ًا أو إســاءة إىل اآلخرين ،فكان ُ

الفهم وإزالة ما قد يشــوب املوقف من وهم ،فهذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه ربام عزل بعض قادته ووالته ،فيوضح أنه ما عزهلم عن هتمة وال خيانة.

وربمــا ختتلف اجتهادات الصحابة يف بعض األمور العامة ذات الشــأن

العظيم ،فيرتتب عليها بعض املواقــف ،فكانوا يوضحون تلك املواقف دفع ًا

إلساءة فهمها ،ويصححوهنا إن وقع اخلطأ يف نقلها.

وربام تصدر من أحدهم فلتة يف ســاعة غضــب ،فينبهون عىل ذلك ،كام

جاء عن سيدنا سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه وغريه ،وتعليمه للناس عدم

الوقــوف عند ما جيري بني األخ وأخيه يف ســاعة الغضب ،وأن ذلك ال يعني
تقليل أحدهم لشأن أخيه.

ِ
كعيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن
وعىل هذا النحو جرى كبار الصحابــة ِّ

مســعود ،وعبداهلل بن عمر ،والسيدة عائشة ،ثم عبد اهلل بن العباس ريض اهلل
عنهم مجيع ًا ،وغريهم من أصحاب رسول اهلل ﷺ.

ونتناول هـذا املبحث من خـالل ستة مواقف:
 موقفني لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،ومها يمثالن املسؤولية اإلدارية. وموقفني لسعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه ،ومها يف حسن التفهم ملا يصدريف حالة الغضب.

 وموقفني لعبــد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،ومها يمثــان النصيحة ودرءالفتن.
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موقـفا عـمـر رضي اهلل عنه:
فأ ّمــا موقفا عمر ريض اهلل عنــه املعربان عن مســؤوليته اإلدارية كأمري

للمؤمنني ،فهام من املواقف التي تربهن عــى معرفة الصحابة ألقدار ومكانة

بعضهم بعضــ ًا ،وأن ما جيري بينهم كقادة وأمــراء ووالة إنام هو حمض إدارة
للمسؤولية ،وترصف بحسب املصلحة ،وأنه مهام حدث من خالف بينهم يف
الرأي فإنه ال يتعدى أكثر من تعبريهم عن آرائهم كبرش ،وال يمس ذلك بدين

أو فضل حمفوظ له عند اآلخرين.
فمن ذلك:

أ  -موقف عزل ســيدنا عمر بن اخلطاب لسيدنا خالد بن الوليد عام كان

عليه من التقدم عىل اجليوش والرسايا بالشــام ،يف سنة سبع عرشة ،فقد عزله
عمر رغم جاللته وحسن بالئه يف القيادة واجلهاد ،ألسباب وملصلحة ظهرت

لعمــر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فمنها :أن خالد ًا ما دخل معركة إال رزقه اهلل
النرص ((( ،فخاف عمر عىل املسلمني أن يعتقدوا أن النرص مرتبط بوجود خالد

وقيادته.

فهذا املوقف من عمر ربام يفهم عىل أنه طعن يف خالد ريض اهلل عنه ،فإذا

بعمر الذي يعرف أقدار أصحابه ،يرســل بالكتــب إىل البلدان يبني هلم ،فقد
روى الطربي وغريه عن عدي بن ســهل قــال « :كتب عمر إىل األمصار :إين

ولكن الناس فتنوا به ،فخفت أن يوكّلوا
مل أعزل خالد ًا عن سخطة وال خيانة،
ّ
((( تنظر يف ترمجته يف سري أعالم النبالء .375 – 374 ،371/1
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أن اهلل هـو الصانع ،وأال يكونوا بعرض
إليه ويبتلوا بـــه،
ُ
فأحببت أن يعلمـوا ّ
فتنــة » ،وملا عاتبه خالد قال له « :واهلل إنك َع َ َّ
إيل حلبيب ،ولن
ل لكريم ،وإنك َّ
تعاتبني بعد اليوم عىل يشء» (((.

ولما أراد خالــد أن يويص ،وهو باملدينة ،أشــهد عمر بن اخلطاب عىل
ّ

وصيته ،وملا بلغ عمر موت خالد حزن عليه واســرجع مرار ًا ،ونكس رأسه،

وأكثر الرتحــم عليه ،وقام عمر عــى وصيته((( ،وترك نســاءه يبكني عليه،

فقــال كام أخرجــه البخاري « :دعهن يبكني عىل أيب ســليامن مــا مل يقع نقع

أو لقلقة » ((( ،أي مــا مل يرفعن أصواهتن أو يضعن الرتاب عىل رؤوســهن.

وصبها بام خلالد عنــد اهلل من األجر ،كام رواه ابن ســعد
وعزى عمر أمــه
َّ
َّ
لما تــويف خالد بن الوليد بكت عليــه أمه ،فقال عمر:
بســند صحيح قالّ « :
ِ
بت حتى تســود يداك
عزمت
يــا أم خالد أخالد ًا وأجره ترزئني ؟
عليك إال َت َث ِّ
ُ
من اخلضاب »(((.

ولما ُط ِع َن عمر ريض اهلل عنه ،قالوا له :اســتخلف فأبى ،ثم قال يف حق
َّ

خالــد  -بعد أن ذكر أبا عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل ريض اهلل عنهام وأهنام

أهل للخالفة لو أدركهام فاســتخلف أحدمها ،وذكــر مناقبهام املؤهلة  -قال:
((( تاريخ الطربي  ،68/4البداية والنهاية .82/4

((( ينظر سري أعالم النبالء ترمجة خالد ( ،) 383 ،382/1وينظر اإلصابة .219/2

((( صحيح البخاري ،كتاب اجلنائــز ،باب ما يكره من النياحة عىل امليت  .433/1وقد
أخرجه تعليق ًا.

((( تاريخ دمشق  ،277/16واإلصابة ترمجة لبابة بنت احلارث  ،300/8وقال احلافظ:
«هذا مسند صحيح» ،ويف تاريخ دمشق ( تبيتي ) بدالً من ( تثبت ).
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أدركــت خالد بن الوليد ثم وليتــه ،ثم َق ِد ْم ُت عىل ريب فســألنيَ :م ْن
« ولو
ُ
َ
َ
(س ْي ٌ
ف من
عبدك
ســمعت
لقلت:
ُ
حممد؟ ُ
و َّل َ
وخليلك ﷺ يقولَ :
يت عىل أمة ّ

سيوف اهلل س َّله عىل املرشكني)»((( ،كذا روي ،ورواه أبو نعيم وابن أيب عاصم
مقترصين عىل ذكر خالد بن الوليد(((.

فهكذا كان خالد عند عمر ريض اهلل عنهما (((.
((( تاريخ املدينة البن شبة (  ،)886/3وتاريخ دمشق  ،240/16ويف  ،461/25وقد
حسن ابن كثري إسناده يف مسند الفاروق  ،678/2من رواية أيب بكر اإلسامعييل عن
َّ
الس ْيباين –حييى بن أيب
احلســن بن ســفيان عن أيب عمري بن النحاس عن ضمرة عن َّ

عمرو -عن أيب ال َع ْجفاء عن عمر ،وقال « :هذا إســناد حسن» ولكنه استغرب ذكر

معاذ بن جبل حلديث األئمة من قريش .وعزاه الذهبي يف سري أعالم النبالء 373/1
إىل الشايش يف مســنده .وقال الشيخ حممد عوامة يف تعليقه عىل املصنف :208/17

« هكذا رواه ابن شبة ...ورجاله ثقات ».

((( معرفة الصحابة برقم  ،2388اآلحاد واملثاين برقم .697
((( زيادة بيان:

ومن قبل كان عمر ريض اهلل عنه هو الذي أشار عىل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه أن
يكتب إىل خالد بن الوليد -بعد أن قاتل خالد أهل الياممة ملا ارتدوا وانترص عليهم-

باملســر إىل العراق ليكف جند فارس عن املسلمني مع املثنَّى بن حارثة وجنده ،فقد

ذكــر الواقدي يف كتاب الــردة ( ) 218-217قال « :كان املثنى بــن حارثة بناحية
الكوفة وما يليها ،وسويد بن قطبة بناحية البرصة وما يليها ،ومها حياربان الفرس وال
يفرتان من ذلك ،فتكاثرت الفرس عــى العرب حتى كادوا أن ينحوهم عنها .وبلغ

ذلــك أبا بكر ريض اهلل عنه ،فاغتم لذلك ومل يدر ما يصنع ،فقال له عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه ( :يا خليفة رســول اهلل ،عندي رأي أشري به عليك) ،قال ( :وما ذلك

يــا أبا حفص) ،قال ( :هــذا خالد بن الوليد قد فتح اهلل الياممــة عىل يده ،وهو مقيم

هبا ،مصاهر لبني حنيفة ،فاكتب إليه ومره باملســر إىل العراق حتى يطأ لك الفرس=
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= بخيله ورجله مع املثنى بن احلارثة وأصحابه ،فلعل اهلل تبارك وتعاىل يكفيك به أمر

الفرس) ،فقال أبو بكر ريض اهلل عنه( :هذا لعمري رأي).

فهكــذا كان خالد عند عمر يف حياته وبعد وفاته ،ولكنها شــؤون اخلالفة التي حتتم

بعض األمور من باب املسؤولية ،واختالف طرق القادة يف سياساهتم احلربية أو املالية
أحيان ًا ،وذلك كجرأة خالد وجسارته يف االقتحام باجلنود يف احلرب ،وكاجتهاد خالد

يف توزيع غنائم احلرب ،ومكافأة بعض ذوي البأس والرشف واللسان باملال ،ولكن
هكذا كان عمر عند خالد ،فنعم األخوان الصادقان كانا ،وال ُي ْلتفت إىل سوى ذلك مما
وضعه الوضاعون أو أخطأ فيه وتومهه املتومهون ،وهكذا نفهم أصحاب رسول اهلل
أصحاب نفوس كبار ،ال يبتغون إال رضوان اهلل تعاىل( .وينظر كالم
ﷺ ،قــوم عَدْ ٌل
ُ

الدكتور أكرم ضياء العمري يف سياســة عمر ريض اهلل عنــه ،يف كتابه عرص اخلالفة

الراشدة ص  .372 ،129 ،125ومناقشة د .حممد سهيل طقوش أسباب عزل عمر
خالد ًا عن القيادة العامة يف كتابه تاريخ اخللفاء الراشــدين الفتوحات واإلنجازات
السياسية ص  ،235وما بعدها ).

وأما عمر عند خالد فيزاد عىل ما سبق تلك الشهادة التي شهد هبا خالد لعمر ،شهادة
ّ
قاهلا خالد أليب الدرداء بحمص عندما جاءه عائــد ًا ،يقول خالد أليب الدرداء « :إن

خييل هذه التي حبســت يف الثغر وســاحي هو عىل ما جعلته عليه عدة يف سبيل اهلل
وقــوة يغزى عليها ويعلف من مايل ،وداري باملدينة َصدَ ق ٌة َح ْب ٌس ال يباع وال يورث،

ليايل قدم اجلابيــة ،وهو كان أمرين هبا،
وقد كنت أشــهدت عليها عمر بن اخلطاب َ
ونِ ْع َم العون هو عىل اإلسالم واهلل يا أبا الدرداء ،ألئن مات عمر لرتين أمور ًا تنكرها،

دت عليه يف نفيس يف
كنت َو َج ُ
قــال أبو الدرداء :وأنا واهلل أرى ذاك ،قال خالــد :قد ُ
ٍ
عرفت أن عمر كان يريد اهلل
لما تدبرهتا يف مريض هذا وحرضين من اهلل حارض
ُ
أمــور ّ
دت عليه يف نفيس حيث بعث إ ّيل َمن يقاسمني مايل حتى أخذ
كنت َو َج ُ
بك ُِّل ما فعلُ ،
وأخذت فرد نعل فرأيتُه فعل ذلك بغريي من أهل السالفة و َمن شهد بدر ًا،
فرد نعل
ُ
ِ
وكنت َأ ُد ُّل عليه
عيل نحو ًا من غلظته عىل غــري،
ُ
عيل وكانــت غلظته َّ
وكان يغلظ َّ

كنت أجد
بقرابة ،فرأيته ال يبايل قريب ًا وال لوم الئم يف غري اهلل ،فذلك الذي أذهب ما ُ

عليه ( .»....تاريخ دمشق .)272/16
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ب  -ومنها ما جرى من ســيدنا عمر بن اخلطاب مع ســيدنا ســعد بن

أيب وقــاص؛ فقد واله عمر اإلمــرة يف الكثري من فتوح العــراق ،وكان أحد

الفرســان الشجعان ،جماب الدعوة ،توىل قتال فارس يف خالفته ،ففتح اهلل عىل

يده أكثرها ،وكان له فتح القادســية وغريها ،وهو الذي أنشــأ الكوفة ،فكان
أمري ًا عليها لعمر ،ثم عزله ثم أعاده ثم عزله ((( ،فربام ُي ْف َه ُم من عزل عمر له أنه

لــم يعد أه ً
ال لإلمارة ،فإذا بعمر ريض اهلل عنه يوضح أنه أهل هلا ،ويزيل تلك

الشــبهة ،ويظهر ذلك يف مواقف عدة ،منها :جعله أحد أهل الشــورى الذين
خيتار منهم خليفة املسلمني من بعده.

فقد روى البخاري يف صحيحه يف وصية عمر قبل موته « :فقالوا :أوص

يا أمري املؤمنني ،اســتخلف .قــال :ما أجد أحق هبذا األمر مــن هؤالء النفر
ٍ
راض .فســمى علي ًا وعثامن
أو الرهط الذين تويف رســول اهلل ﷺ وهو عنهم

والزبري وطلحة وسعد ًا وعبد الرمحن ،وقال :يشهدكم عبد اهلل بن عمر وليس

له من األمر يشء » ثم قال « :فإن أصابت اإلمر ُة سعد ًا فهو ذاك ،وإال فليستعن

به أيكم ما أمر ،فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة » (((.

ويبــن عمر مقامه وأمانته يف موقف آخر ،وذلك أن عبد اهلل بن عمر قدم

الكوفة عىل ســعد بن أيب وقاص ،فوجده يمسح عىل اخلفني ،فاستغرب ذلك
عبد اهلل ((( ،وذلــك كام جاء يف رواية املوطأ « :أن ابــن عمر قدم الكوفة عىل

((( ينظر االستيعاب البن عبد الرب يف ترمجته .172 ،171/2
((( صحيح البخاري ،كتــاب فضائل الصحابة ،باب قصة البيعة واالتفاق عىل عثامن بن
عفان .1356-1355/3
((( وذلك إما لعدم وصول جواز املسح عىل اخلفني لعبد اهلل بن عمر ،وإما لكون سيدنا سعد
يمسح يف احلرض .والثاين أقوى .ينظر فتح الباري ،باب املسح عىل اخلفني .336/1

154

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

سعد وهو أمريها ،فرآه يمسح عىل اخلفني فأنكر ذلك عليه ،فقال له سعد :سل

أباك ،((( »...فلام رجع إىل أبيه ســأله ،فقال له عمر كام رواه البخاري « :نعم،
إذا حدثك شيئ ًا سعد عن النبي ﷺ فال تسأل عنه غريه » (((.

فمثل هذه املواقف يف تربئة ســاحة هؤالء القادة من التهمة واخليانة ،هلي

مواقف نبيلة تدل عىل معرفــة الصحابة بعضهم ألقدار بعض ،ومدى الطاعة
التي التــزم هبا األمراء لقيادهتم ،ويظهر فيها أيض ًا هذا اللون من دفاع بعضهم

عن بعض.

موقفا سعـد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه:
وأما موقفا سعد بن أيب وقاص فهام يمثالن قاعدة مهمة نفهم من خالهلا،

كيــف نتعامل مع ما يصدر عن الصحابة رضوان اهلل عليهم يف حالة الغضب،

وما قد يفلت منهم مما ال يعصم منه البرش.
فمن ذلك:

أ  -موقف مع سيدنا خالد بن الوليد ريض اهلل عنه ،فعن طارق بن شهاب:
(((
« أن خالد بن الوليد كان بينه وبني ســعد بن أيب وقاص كالمَ ،ف ُذ ِك َر خالدٌ
عند سعد ،فقالَ :م ْه ((( ،فإن ما بيننا مل يبلغ ديننا » (((.

((( موطأ اإلمام مالك ،كتاب الطهارة ،باب ما جاء يف املسح عىل اخلفني .36/1
((( صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب املسح عىل اخلفني .85/1
((( أي بسوء.
((( أي اسكت.
((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  ،106/4وأخرجه أبو نعيم يف تثبيت اإلمامة ،183
وقال اهليثمي« :رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح».
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ب  -واملوقف الثاين :موقف مع سيدنا عيل ريض اهلل عنه ،وكل عبارة من

عبارات سيدنا ســعد فيه هي ومضات للتأدب ووقفات لالعتبار ،فقد أخرج
ابن راهويه يف مسنده ،واحلاكم يف املســتدرك بسندمها عن خيثمة ،وهذا لفظ
احلاكم ،قال « :كان ســعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنــه يف نفر ،فذكروا علي ًا

فشــتموه ((( ،فقال سعدً :
مهال عن أصحاب رسول اهلل ﷺ ،فإنا أصبنا دنيا

(((

وج َّل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
مع رســول اهلل ﷺ ،فأنزل اهلل َع َّز َ

ﯹﯺﯻ ﴾ ،فأرجو أن تكون رمحة من عند اهلل سبقت لنا .فقال بعضهم:

فواهلل إنه كان يبغضك ((( ويسميك :األخنس ((( ،فضحك سعد حتى استعاله

الضحــك ،ثم قال :أليس قد جيد املرء عىل أخيــه يف األمر يكون بينه و بينه ثم

ال يبلغ ذلك أمانته ؟! » (((.

وقد أخرج الطرباين وغريه عن عامر بن ســعد بن أيب قاص ،قال« :بينام
((( وكان ذلك يف وقت فتنة واختالف بعد مقتل سيدنا عثامن ريض اهلل عنه.

((( وهو أخذهم الفداء يف األرسى يف بدر.
((( هذا القول ليس صحيح ًا ،وهو عىل حســب فهم القائل ،وقد صحح له ســيدنا سعد
هذا الفهم.

((( ولعل ذلك كان بســبب عدم خروجه للقتال معه يف خالفته ،وكان رأي سيدنا سعد
أهنا أحداث فتنة ،وكان ال يرى جــواز القتال يف الفتنة ،وذاك حمل اجتهاد واختالف
فيام بينهم ريض اهلل عنهم ،ينظر رأي سيدنا سعد ومن قعدوا عن هذا القتال يف الفتح،

كتاب الفتن .61/13

((( املستدرك ،كتاب التفسري ،تفسري ســورة األنفال  .330 - 329/2وقال الذهبي يف
وحسن البوصريي إسناد ابن راهويه يف
التلخيص« :عىل رشط البخاري ومســلم»َّ .

إحتاف اخلرية .338/7
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ٍ
برجل وهو يشــتم عل ّيا ،وطلحة ،والزبري ،فقال له سعد:
ســعد يميش ،إذ َم َّر
« إنك تشــتم قوما قد سبق هلم من اهلل ما ســبق ،فواهلل لتك َف َّن عن شتمهم ،أو
إن
ألدعو َّن اهلل عز وجل عليك» فقال :ختوفني كأنك نبي ،فقال سعد « :ال َّل ُه َّم ْ
َ

كان هذا ْ
يشتم َأ ْق َو ًاما قد ســبق هلم منك ما سبق فاجعله اليوم نكاالً» فجاءت
ُب ْختِ َّية((( فأفرج النّاس هلا ،فتخبطته ،فرأيت الناس يتبعون ســعد ًا ويقولون:

استجاب اهلل لك يا أبا إسحاق»(((.

ومن الشواهد عىل ما قاله ســيدنا سعد من أن تغري األخ عىل أخيه بعض

عيل ألخيه ســعد بن أيب وقاص بإظهار منقبة
الوقت ال يطعن يف األخوة ُ
مدح ٍّ

من مناقبه ريض اهلل عنه ،وذلك فيام رواه البخاري ومســلم عن عيل ريض اهلل
ٍ
ألحد إال لســعد بن مالك ،فإين
ســمعت النبي ﷺ مجع أبويه
عنــه قال « :ما
ُ

سمعته يقول يوم أحد :يا سعد ارم ،فداك أيب وأمي » (((.

ومما رواه ســعد من مناقب عيل ريض اهلل عنهام حديث إعطائه الراية يوم
((( ال ُب ْختية :أنثى اجلمل ،والذكر ُب ْختي(.النهاية يف غريب احلديث واألثر).

((( املعجــم الكبري  ،154/9برقم  ،14855ودالئل النبــوة للبيهقي  ،190/6والنهي
عن سب األصحاب للمقديس ص  ،84ورواه املخلص يف املخلصيات برقم 1719

بألفاظ مقاربة ،ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  349 -345/20من طرق كثرية
ومن طريق املخلص به .وقال اهليثمي يف املجمع  « :154/9رواه الطرباين ،ورجاله

رجال الصحيح».
((( صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب (إذ مهت طائفتان منكم أن تفشــا)  ،1490/4وكتاب
اجلهاد والســر ،باب املجن ومن يترتس برتس صاحبه  ،1064/3وصحيح مســلم ،كتاب
فضائل الصحابة ،باب يف فضل سعد بن أيب وقاص (رشح النووي .)179-178/15
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خيرب ،وحديث املباهلة ،ومنه ما أخرجه البخاري يف استخالف النبي ﷺ لعيل

ريض اهلل عنــه عىل املدينــة عندما خرج إىل غزوة تبوك فقــال له النبي ﷺ كام
رواه سعد بن أيب وقاص « :أال ترىض أن تكون ِمنِّي بمنزلة هارون من موسى،
إال أنه ليس نبي بعدي » (((.

فهــذه املناقب يروهيا كل منهام يف حق أخيه ،وهكذا كان الكبار ريض اهلل

عنهم.

وهذان املوقفان لســعد ريض اهلل عنه مها نموذج من نامذج ما كانوا عليه

رضوان اهلل عليهم من الورع والصيانة ،يصون إخوته أن يذكروا بسوء ،ويضع

للحارضين وملن بعدهم إىل يومنا هذا قاعدة نســتيضء هبا ،ونفهم من خالهلا

بعض العبارات التي ربام صــدرت عن الصحابة يف حال غضبهم ،والتي ربام
ُيفهم منها انتقاص أحدهم لآلخر ،فيوضح أن تلك فلتة من فلتات البرشية(((،

َ
التلفظ به ،فليس له قرار يف قلب الناطق به ،وال يعني ذلك
وأهنــا أمر ال يعدو
أبد ًا تقلي َل ُه لدين ومقا ِم صاحبه ،هكذا يفرسه ســيدنا ســعد ،فاألمر كام يقول

((( صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة تبوك  ،1602/4كتاب فضائل الصحابة،
بــاب مناقب عيل بن أيب طالب  ،1359/3وأخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب فضائل
الصحابة ،باب من فضائل عيل بن أيب طالب (رشح النووي  ،)171 -170/15وروى
عيل بن أيب طالب يف هذا الباب ،وينظر أيض ًا
سعد بن أيب وقاص غري ذلك من مناقب ّ
فتح الباري .93-92/7

((( وأقول :بل ربام محله عىل ذلك شدة احلمية للدين ،فكأنه يقول :إن هذا الفعل  -الذي
اســتعظمه من صاحبه ،والذي رأى فيه بحســب نظره واجتهاده أنه تقصري يف حق
الدين  -هو فعل كذا وكذا.
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احلافظ أبــو نعيم عنهم يف هذه املواقف « :فأما حــال الغضب ،فال اعتبار به،

وال حجة فيه » (((.

وينبه ســيدنا ســعد أيض ًا إىل عدم التجرؤ أو الترسع بسوء الفهم ،وحيذر

مــن تتبع هذه الفلتــات ،وكل ذلك مــن تأديب رســول اهلل ﷺ هلم ،وهذا

والمتتبع
اللــون من املداواة باحلق هو أيض ًا مما تعلموه من هدي رســول اهلل،
ُ
لسريته ﷺ وسنته يعرف ذلك جيد ًا (((.

موقـفا عبد اهلل بن عـمـر رضي اهلل عنهما:
وأما موقفا عبد اهلل بن عمر ،فقد كانا يف الدفاع عن عثامن بن عفان ،وعيل

ابن أيب طالب ريض اهلل عنهم أمجعني:

وهذه من مواقف التصحيح لســوء الفهم ،نصيحة هلل ولرســوله يف أئمة

هــذا الدين ،وهم أصحاب النبي ﷺ ،ونصيحــة لألمة ببيان احلق هلا ،وذلك
س ُبا أعدا ُء اإلســام ،واملرتبصون به يف األمصار،
بتفنيد األخبار التي كان ُي َ ِّ

يثريون هبا الناس وحيكوهنا عىل غري وجهها الصحيح ،مما كان ســبب ًا يف الكثري
من الفتن ،ويف ظهور اخلوارج الذين كانوا سبب بالء شديد عىل األمة.

عثامن ِ
َ
بن عبد اهلل بن َم ْو َهب قال «:جاء رجل
أ  -فقد روى البخاري عن

من أهل مرص ،وحج البيت ،فرأى قوم ًا جلوســ ًا ،فقــال :من هؤالء القوم؟
فقالوا :هؤالء قريش ،قال :فمن الشــيخ فيهم؟ قالوا :عبد اهلل بن عمر ،قال:

((( تثبيت اإلمامة ص .183

((( تنظر بعض املواقف فيام أورده احلافظ أبو نعيم يف كتابه تثبيت اإلمامة ص .183 - 181
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يا ابن عمر ،إين ســائلك عن يشء فحدثني ،هــل تعلم أن عثامن فر يوم ٍ
أحد؟
َّ

قــال :نعم ،فقال :تعلم أنه تغيب عن بدر ومل يشــهد؟ قــال :نعم ،قال :تعلم
أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشــهدها؟ قال :نعم ،قال :اهلل أكرب ،قال ابن
لك :أما فِراره يوم ٍ
عمــرَ :
ي َ
أحد فأشــهد أن اهلل عفا عنه وغفر له (((،
تعال ُأ َب ِّ ْ
َ ُُ

وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت حتته بنت رســول اهلل ﷺ وكانت مريضة ،فقال
ٍ
ــه َم ُه » ،وأما تغيبه
أجر
وس ْ
رجل ممن شهد بدر ًا َ
له رســول اهلل ﷺ « :إن لك َ

أعز ببطن مكة من عثامن لبعثه مكانه ،فب َع َث
عن بيعة الرضوان ،فلو كان أحدٌ َّ

ُ
َ
عثامن إىل مك َة ،فقال
عثامن ،وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب
رسول اهلل ﷺ
رسول اهلل ﷺ ِ
بيد ِه اليمنى « :هذه يد عثمان » فرضب هبا عىل يده فقال « :هذه

لعثمان » فقال له ابن عمر :اذهب هبا اآلن معك » ((( .أي ب ِّلغ ما ســمعت ملن
وراءك ،وألصحابك.

ب -وموقــف آخر له ،جاء فيه رجل كأنه من اخلوارج ،يســأله عن عيل

وعثامن ريض اهلل عنهام ،كام قال احلافظ ابن حجر تعليق ًا عىل ســؤال السائل:

« أما قوله ( فام قولك يف عيل وعثامن؟ ) فيؤيد أن الســائل من اخلوارج ،فإهنم
كانوا يتولون الشيخني وحيطون عثامن وعلي ًا ،فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهام
ومنزلتهام من النبي ﷺ » (((.

((( وذلك يف قول اهلل تعــاىل يف كل من فر من املؤمنني يوم أحد من املؤمنني ﴿ :ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ .سورة آل عمران آيـة.155 :

((( صحيــح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عثامن بن عفان -1352/3
 .1353وينظر فتح الباري .67/7

((( فتح الباري .161/8

160

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

فقد أخرج البخاري عن ســعد بن ُعبيدة قــال « :جاء رجل إىل ابن عمر

فســأله عن عثامن ،فذكر عن حماسن عمله ،قال :لعل ذاك يسوؤك؟ قال :نعم،

قال :فأرغم اهلل بأنفك ،ثم ســأله عن عيل ،فذكر حماســن عمله ،قال :هو ذاك
بيته أوســط بيوت النبي ﷺ ،ثم قال :لعل ذاك يســوؤك؟ قــال :أجل ،قال:
عيل َج ْهــدَ َك » ((( .واملعنى :افعل ما تريد يف
فأرغم اهلل بأنفك ،انطلق ْ
فاج َهد َّ
حقي ،فقد أبلغتك احلق.

عيل جهــدك » أي :ا ْب ُلغ غايتك
قــال احلافظ ابن حجر قولــه « :فاجهد َّ

يف حقــي ،فإن الذي قلتــه لك احلق ،وقائل احلق ال يبايل بــا قيل يف حقه من
الباطل (((.

ِ
عيل ،فال تسألني عنه
وعند النســائي قال ابن عمر للعالء بن ع َرارّ « :أما ٌّ

وانظر إىل منزله من رســول اهلل ﷺ ،ليس يف املسجد بيت غري بيته » .ويف رواية
أخرى لــه « :أما عيل ،فهذا بيتــه من بيت رســول اهلل ﷺ ،وال أحدثك عنه

بغريه » (((.

وهكــذا كان أصحــاب رســول اهلل ﷺ ينصحون لألمــة ،وجيمعوهنا
عىل احلق ،ويظهرون فضائل إخواهنم ،حتى َســدَّ اهلل هبــم أبواب ٍ
فتن كثرية،
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عيل بن أيب طالب .1358/3
وينظر فتح الباري .88/7

((( فتح الباري .91/7

((( أخرجهام النســائي يف السنن الكربى ،كتاب اخلصائص ،ذكر منزلة عيل بن أيب طالب
 ،447 ،446/7وقــال احلافــظ ابن حجــر يف الفتــح ( « :)19/7ورجاله رجال
الصحيح إال العالء ،وقد وثقه حييى بن معني وغريه ».
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وج َّ
ــل بإظهــار الثقة يف محلته ،وهــم الصحابة
وحافظــوا عىل ديــن اهلل َع َّز َ

رضوان اهلل عليهم ،إذ لوال ذلك لضاع عىل الناس الكثري من أحكام دينهم ،بل

وج َّل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ
ضاع أكثر دينهم ،فكان فعلهم هذا من آثار قول اهلل َع َّز َ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (((.

وأعتقد أن هذه األمثلة واملواقف السابقة ،هي نموذج يمثل إحدى قواعد

آداب أصحاب رســول اهلل ﷺ ،وهي شواهد تدل عىل ما كان بينهم من املودة
والتقدير والنصيحــة ،واملتتبع جيد الكثري من هذه املواقــف املرشفة التي هم

أهـل هلا (((.

وبمثل ذلك اســتقر تعظيم أصحاب رســول اهلل ﷺ يف قلوب املهتدين
((( سورة احلجر ،آية .9

((( ومــن باب الفائدة أورد هنا وصف عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام للخلفاء األربعة
الراشــدين حينام سأله عيســى بن طلحة عنهم ،فوصفهم وصف ًا جمم ً
ال دقيق ًا مناسب ًا
لسؤال الســائل ،مبين ًا بعض ما هلم من املكانة ،قال عيســى بن طلحة « :سألت ابن
عباس ،قلت :يا أبا عباس أخربين عن ســلفنا حتى كأين عاينتهم؟ َقال :تسألني عن

أيب بكــر ،كان واهلل يا ابن أخي تق ًيا نق ًيا رس ًيا ،اخلري كلــه فيه ،من رجل يصادى منه
َغ ْر ٌب ،يعني احلدة .تســألني عن ُع َمــر ،كان واهلل يف علمي قو ًيا نق ًيا ،قد وضعت له
احلبائل بكل مرصد ،فهو هلا حذر ،من رجل يف ســوقه عنف .تســألني عن عثامن،

عيل ،كان واهلل يف
كان واهلل يف علمي صوا ًما قوا ًما ،من رجل حيب قومه ،تسألني عن ّ
عليم ،ما رأيته يقول قوالً ّإل أحســنه ،من رجل ما اتكل عىل موضعه،
حليم ً
علمــي ً
ومل أره أرشف عــى َشء يقــول أنا آخــذه ّإل أرصف عنه .» ...املعرفــة والتاريخ
 ،483 -482/1ورواه اإلمام أمحــد يف فضائل الصحابة  415/1خمترص ًا .ومعنى
غرب ،أي تتحمل منه حد ٌة يسرية.
يصادى منه ٌ
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 -وذلــك ما عليه أهل الســنة رضــوان اهلل عليهم  -وعلمــوا منها أن حمبة

أصحاب رســول اهلل ﷺ هي عالمة من عالمات اإليامن ،وأن بغضهم عالمة
من عالمات النفاق واخلذالن !!

قال اإلمام أمحد رمحه اهلل « :أرجو من َسلِ َم عليه أصحاب النبي ﷺ الفوز

غد ًا ملن أحبهم ؛ ألهنم كانوا عامد الدين ،وقادة لإلســام ،وأعوان رسول اهلل
ِ
أصحاب رســول اهلل ﷺ هي السنة،
ِّباع
ﷺ وأنصاره ووزراءه عىل احلق ،وات ُ
وال يذكرون إال بخري ،و ُي َتحم عىل أوهلم وآخرهم»(((.

ويقــول احلافظ أبو نعيم صاحــب حلية األولياء يف بيــان ذلك « :فمن

انطوت رسيرته عــى حمبتهم ،ودان اهلل تعاىل بتفضيلهــم ومودهتم ،وتربأ ممن

أضمر بغضهم ،فهو الفائز باملدح الذي مدحهم اهلل تعاىل به فقال ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾»(((.

((( السنة للخالل ص  ،482برقم .768

((( تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة ص .51
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الفصل الثالث
املودة والثناء بني اخللفاء الراشدين
وآل بيت رسول اهلل �
وج َّل قد أثبت يف كتابه أصل العالقة بني أصحاب رسوله ﷺ،
إن اهلل َع َّز َ

وهــي الرتاحم فيام بينهم ،وذكر هلم مفردات عظيمة أمتت هلم جوانب األخوة

يف اهلل ،وإذا كانت هذه هي الصورة العامة للمســلمني فإن عالقتهم بآل بيت
رسول اهلل ﷺ قد متيزت بمزيد من املودة واإلكرام ،معرف ًة بأقدارهم ،وحفظ ًا

لوصية رسول اهلل ﷺ هبم.

وقد كانت عالقة اخللفاء الثالثة الراشدين بآل البيت عالقة محيمة ،عالقة

تتناسب مع قدر هؤالء اخللفاء ،وما كانوا عليه من شدة املحبة لرسول اهلل ﷺ،
وصــدق القيام بأمره ،وكذا كانت للخلفاء الراشــدين أيب بكر وعمر وعثامن

ريض اهلل عنهم أمجعني مكانة كبرية يف نفوس آل بيت رسول اهلل ﷺ.

كل ذلك من خالل نصوص وشــهادات ومواقف ،بلغت يف مجلتها مبلغ

التواتر ،قد محلتها كتب الصحاح والســنن والتواريخ واآلثار ،جلي ًة معانيها،

قويــ ًة داللتها ،متعدد ًة مناســباهتا التي قيلت فيها ،تتعطــر املجالس بذكرها،
وتنرشح الصدور بسامعها ،وال أطيل عليك يف التقديم ،فهي بني يديك قريب.
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وسوف نتناول هذه املكانة من خالل املباحث الثالثة التالية:
عيل ريض اهلل عنه (((.
املبحث األول :يف مكانة الشيخني عند سيدنا ّ
املبحث الثاين :يف مودة الشيخني آلل بيت رسول اهلل ﷺ.
املبحث الثالث :يف املودة بني أمريي املؤمنني عثامن وعيل ريض اهلل عنهام.

((( آثــرت أن أبدأ هبذا املبحث ألنه أظهر يف الداللة عىل املــودة بني آل البيت املتمثلة يف
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وبني الشيخني أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
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املبحث األول
مكانة الشيخني عند سيدنا علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه
لقــد كانــت لســيدنا أيب بكــر الصديــق وســيدنا عمر بــن اخلطاب

ريض اهلل عنهام مكانة عظيمة يف نفس سيدنا عيل بن أيب طالب ،مكانة تفرعت

عن مكانتهام عند رســول اهلل ﷺ ،فقد رأى شــدة تعلق رســول اهلل ﷺ هبام،
وكيــف كان رســول اهلل ﷺ يمدحهام ،ويذكر فضائلهمــا ،ورأى بالءمها يف

وج َّل ،ورأى كيف عاشــا هلذا الدين ،وكيف َمـثَّـــا متام الصدق
دين اهلل َع َّز َ

يف صحبة رســول اهلل ﷺ ،ويف حياطة األمة وحتمــل أمانتها من بعده ،وكيف
ِ
عيل ريض اهلل عنه بهما
ســارا عىل هدي صاحبهام ﷺ حتى لقياه ،فلم َي ْعــدل ٌّ
أحد ًا من املسلمني.

وقــد ظهرت مكانتهــا عنــده يف أقواله فيهام وشــهادته هلــا وروايته

لفضائلهام ،فقــد تواتر عن عيل ريض اهلل عنه مدحه هلام ،بــل تواتر عنه أنهما
خري هذه األمـــة بعـــد رسول اهلل ﷺ ((( ،وأن رســول اهلل مات وهو راض

((( ذكــر التواتر عن عــي ريض اهلل عنه يف تقديمه هلام الذهبي يف تاريخ اإلســام (عهد
اخللفاء الراشدين .)115/3
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عنهام ،ويف متنيه اللحوق هبام عــى ما كانا عليه من اهلدى ،وكراهيته خمالفتهام،
وأنه لــزم طاعتهــا يف خالفتهام ،ومواقــف وتعبريات أخــرى نقف عليها
إن شــاء اهلل تعــاىل دالة عىل رقي تلــك األخوة ،وعىل ما كانوا يتمتعون بـــه

ريض اهلل عنهم من نفوس كريمة صافية.

وسنتناول هذا املبحث  -إن شاء اهلل تعاىل  -من خالل النقاط التالية:
عيل عىل الشيخني وروايته لفضائلهام.
 -1ثناء سيدنا ّ
عيل ومواقفه الدالة عىل عظم مكانة الشيخني عنده.
 -2من أعامل ٍّ

ً
أوال :ثناء سيدنا علي على الشيخني وروايته لفضائلهما:
كان ســيدنا عيل ريض اهلل عنه من أكثر النــاس ثناء عىل صاحبيه أيب بكر

وعمر ريض اهلل عنهام ،فقد روى مــن فضائلهام ،وأعلن هبا للناس يف مواطن
عدة وعىل منرب الكوفة ،وأهنام قد سبقا عىل احلق وعىل منهج النبوة ،مما سنقف
عليه يف هذا املبحث.

وكام جاء مدحه هلام منفردين ،جاء مدحه هلام جمتمعني.
أ -فأما ثناؤه عىل أيب بكر وروايته لفضائله:
فمنه روايته فضيلة تســمية أيب بكر بالصديق ،وأهنــا نزلت من عند اهلل
ِ
ـــح َيى ُحكيم بن سعد،
تعاىل ،فقد أخرج الطرباين بسند رجاله ثقات عن أيب ت ْ
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اســم أيب بكر من السامء:
قال :ســمعت علي ًا ريض اهلل عنه حيلفَ « :ل َّل ُه أنزل
َ

الصديق » ((( .وتلك منقبة عظيمة من مناقبه ريض اهلل عنه.
ُ

ومنه إشارته إىل عظم مقام أيب بكر يف الصدق والتحري ،وذلك فيام رواه

أمحد وأبو يعىل بسند صحيح ،والرتمذي وحسنه :عن أسامء بن احلكم الفزاري

عيل قال « :كنت إذا ُحدِّ ْث ُت عن رسول اهلل ﷺ حديث ًا استحلفت صاحبه،
عن ٍّ
فإذا حلف يل صدقته ،فحدثني أبو بكر ،وصدق أبو بكر ،أنه ﷺ قال :ليس من
عبد يذنب ذنب ًا فيتوضأ ويصيل ركعتني ويستغفر اهلل إال ُغ ِف َر له » (((.
ومنه مدحه أليب بكر ريض اهلل عنه وشــهادته بأنه أعظم املسلمني أجر ًا يف

مجعــه للقرآن الكريم ،فقد روى أبو نعيم وغريه بســند صحيح عن عبد خري،

قال « :ســألت علي ًا ريض اهلل عنه عن أول من مجع القرآن يف املصحف ؟ فكان
أول ما اســتقبلني به قال :رحم اهلل أبا بكر ،كان أعظم الناس أجر ًا يف القرآن،
هـو أول من مجعه بني اللوحني » (((.

((( املعجم الكبري  ،55/1وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة  .24/1وقال احلافظ يف
الفتح (« :)11/7رجاله ثقات» .وقال اهليثمــي يف املجمع « :41/9رواه الطرباين

ورجاله ثقات».

((( أخرجــه أبو يعــى يف مســنده  ،26-25 ،23/1وأمحد يف مســنده ،10 ،9 ،2/1

وأبو داود ،كتاب ســجود القرآن ،باب يف االستغفار  ،296/2والرتمذي يف سننه،

أبواب الصالة ،الصــاة عند التوبة  ،431/1وابن حبــان يف صحيحه -389/2
 ،390وغريهم .وقــال احلافظ يف الفتح يف كتاب الدعــوات « :101/11حديث
حسن  ...أخرجه أمحد واألربعة ،وصححه ابن حبان».

((( معرفة الصحابة أليب نعيم  ،33 -32/1وابن عســاكر يف تاريخ دمشق = .381 -379/30
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ومنه أيض ًا شــهادته له بأنه خريهم ،فقد روى البــزار واحلاكم وغريمها

عن أيب وائل شــقيق بن سلمة ،قال :قيل لعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه :أال

تســتخلف علينا؟ قال « :ما استخلف رســول اهلل ﷺ فأستخلف ،ولكن إن
يرد اهلل بالناس خري ًا ،فســيجمعهم بعدي عــى خريهم ،كام مجعهم بعد نبيهم

عىل خريهم»(((.

فهذه بعض الروايات ملدحه وثنائه عىل أيب بكر ريض اهلل عنه منفرد ًا.
ب -وأما ثناؤه ريض اهلل عنه عىل أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام جمتمعني:
فمنه ما تواتر عنه أهنام أفضل األمة بعد رســول اهلل ﷺ ،فعن أيب ُج َح ْيفة

خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ،وبعد أيب بكر
قــال :قال عيل ريض اهلل عنهُ « :
عمر ،ولو شئت أخربتكم بالثالث لفعلت » (((.

= وأخرجه ابــن أيب داود يف كتــاب املصاحف  .165/1وقــال الذهبي يف تاريخ

اإلسالم ( 115/3عهد اخللفاء الراشدين)« :إسناده حسن» .وقال احلافظ ابن حجر
يف (فتح الباري كتاب فضائل القرآن « :)629/8أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف
بإسناد حسن عن عبد خري».

((( البحر الزخار  ،186/2برقم  ،565والسنة البن أيب عاصم  ،551/2برقم ،1158
واملســتدرك  ،79/3والبيهقي يف الســنن الكربى  149/8ويف غري الســنن .وقال

احلاكم« :صحيح اإلســناد» .ووافقــه الذهبي ،وقال اهليثمــي يف املجمع :47/9

« رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح غري إسامعيل بن أيب احلارث ،وهو ثقة» .هكذا
حكمــوا عليه ،ولكن احلديث فيه شــعيب بن ميمون ،وهــو ضعيف كام يف هتذيب
التهذيب ،وقد روي من طرق عدة ضعيفة .وتقديم عيل أبا بكر متواتر عنه.

((( أخرجه أمحد يف املسند .110 ،106/1
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ِ ٍ
عيل ريض اهلل عنه أنه قال « :أال أنبئكم بخري هذه األمة
وعن َع ْبد َخ ْي عن ّ

بعد نبيها ﷺ أبو بكر ثم عمر » (((.

عيل،
قال اإلمام الذهبي تعليق ًا عىل هذا احلديث « :هذا واهلل العظيم قاله ٌّ

وهو متواتر عنه؛ ألنه قاله عىل منرب الكوفة » (((.

ج -روايته ريض اهلل عنه لفضلهام:
أما روايتــه لألحاديث املرفوعة يف فضائلهــا أو فضائل أحدمها فكثري،

ومنها ما روى الرتمذي وابن ماجــه وغريمها عن احلارث ،عن عيل ريض اهلل

عنه عن النبي ﷺ قال« :أبو بكر وعمر ســيدا كهول أهــل اجلنة من األولني
واآلخرين ما خال النبيني واملرســلني ،ال ختربمها يا عيل»((( .وقد روي عن عيل

من طريق آل البيــت ريض اهلل عنهم ،رواه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املســند
بسنده وغريه ،عن احلسن بن زيد بن حسن بن عيل بن أيب طالب ،حدثني أيب،

عن أبيه ،عــن عيل ،قال :كنت عند النبي ﷺ ،فأقبــل أبو بكر ،وعمر ،فقال:
((( أخرجه أمحد يف املسند .125 ،115 ،110/1

((( تاريخ اإلسالم  -عهد اخللفاء الراشدين .115/3 -

((( ســنن الرتمذي  ،611/5برقم  ،3666وسكت عنه ،وابن ماجه  ،36/1برقم ،95
كالمها بإســناد ضعيف وقد ُح ِّســن ،واحلديث صحيح لغريه ،له شــواهد صحاح
وبعضها حســنة عن أنــس وابن عباس وأيب ُج َحيفة ريض اهلل عنهم .قال الســندي

يف حاشــيته عىل سنن ابن ماجه( « :ســيدا كهول) بضم الكاف :مجع كهل ،وهو من

الرجال َمن زاد عىل
خالطه الشيب» .وقال ابن األثري يف النهاية « :والك َْهل :وهو من ِّ
ثالثني سنة إىل األربعني ،وقيل :من ثالث وثالثني إىل متام اخلمسني».
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عيل ،هذان ســيدا كهول أهل اجلنة ،وشــباهبا بعد النبيني واملرسلني » (((.
« يا ّ
وروي أيض ًا عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن عيل ريض اهلل عنه(((.

د -مدحه لسريهتام ومنهجهام:

جاء ذلك يف أحاديث عدة ،فعن ِ
عبد ٍ
خري قال :قام عيل ريض اهلل عنه عىل
ُ
رسول اهلل ﷺ ،واستُخْ لِ َ
ف أبو بكر
املنرب فذكر رســول اهلل ﷺ فقالُ « :قبِ َض

وج َّل عىل ذلك،
ريض اهلل عنه ،فعمل بعمله وســار بسريته حتى قبضه اهلل َع َّز َ

ثم اســتخلف عمر ريض اهلل عنه عىل ذلك ،فعمل بعملهام وسار بسريهتام حتى
قبضه اهلل ع َّز َّ
وجل عىل ذلك » (((.

هـ -ومن تلك الشــواهد :شــهادته لعمر ريض اهلل عنه عىل فراش موته،

وإعالنه بمدى تعلق النبي ﷺ به وبأيب بكر:

جاء ذلك يف شــهادة عظيمة ،تعرب ُّ
كل مجلة منها عن هذا التقدير ،وهذه

املحبة ،وقــد رواها اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن أيب مليكة أنه ســمع
((( املســند  ،80/1وقال حمققة الشيخ شــعيب « :حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن»
(  ،42/2برقــم  ،) 602ورواه اآلجــري يف الرشيعة  ،2316/5 ،1849/4برقم

.1800 ،1315

((( رواه عبــد اهلل بن أمحد يف فضائل الصحابة ألمحد  ،126/1برقم  ،245واآلجري يف
الرشيعــة  ،2316/5برقم  ،1801وذكر الدارقطني يف العلل  93/3االختالف يف
إسناده عن آل البيت ريض اهلل عنهم حديث رقم .300

((( أخرجه أمحد يف املسند  ،128/1وابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب املغازي ،ما جاء يف

خالفة أيب بكر وسريته يف الردة  ،582/20وقال اهليثمي يف املجمع « :176/5رواه

أمحد ورجاله ثقات».
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ِ
عمر عىل رسيره ،فتكنَّفه الناس يدعون
ابن عباس ريض اهلل عنهام يقولُ « :وض َع ُ
ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم ،فلم َي ْر ُعني إال ٌ
رجل آخذ منكبي ،فإذا عيل بن أيب

إيل أن ألقى اهلل بمثل عمله
عمر ،وقال :ما خ َّل َ
فت أحد ًا َّ
طالب فرتحم عىل َ
أحب َّ
(((
وح ِســبت
منك  ،وايــم اهلل ،إن كنت ألظن أن جيعلك اهلل مع صاحبيكَ ،
أين كنت كثري ًا أســمع النبي ﷺ يقول :ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ،ودخلت أنا
وأبو بكر وعمر ،وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » (((.

فهـذا احلديث ال حيتاج إىل تعليق ،فهو ظاهر بنفسـه ،وإنام عليك أن تقف

عىل كل مجلة فيه لتعرف مدى التقدير واملحبة ،وكيف كانت مكانة الشــيخني
يف دين اهلل ،وقرهبام من رســول اهلل ﷺ ،ومدى تقدير سيدنا عيل ريض اهلل عنه
لتلك املكانة.

ً
عل��ي ومواقفه الدالة عل��ى عظم مكانة
ثانيا :م��ن أعمال
ٍّ
الشيخني عنده:
أ -فمنها :مبايعة عيل أليب بكر ريض اهلل عنهام:
لقد بايع سيدنا عيل ريض اهلل عنه ســيدنا أبا بكر ريض اهلل عنه ،كام بايعه
((( قــال احلافظ يف الفتح « :ويف هذا الكالم أن عل ًّيا كان ال يعتقد أن ألحد ً
عمال يف ذلك
الوقت أفضل من عمل عمر .وقد أخرج ابن أيب شــيبة ومسدد من طريق جعفر بن

حممد عن أبيه عن عيل نحو هذا الكالم ،وســنده صحيح ،وهو شــاهد جيد حلديث

ابن عباس؛ لكون خمرجه عن آل عيل ريض اهلل عنهم»( .فتح الباري .)60/7

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،يف موضعني يف مناقب أيب بكر،
ويف مناقب عمر (الفتح .)51 ،26/7
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الناس يف أول خالفته ،وريض به كام ريض املســلمون ،وجدَّ د له ســيدنا عيل

البيعــة مرة ثانية ((( ،وب ّيــن فيها فضل أيب بكر ،وأنه أهــل هلذا الفضل الذي
((( يظهــر ذلك من لفظ املراجعة يف قول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها يف هذه البيعة:
« وكان املســلمون إىل عيل قريب ًا حني راجع األمر املعــروف » .كام رواه البخاري يف

صحيحه ،كتاب املغازي ،باب غزوة خيرب  ،1550/4ومســلم يف صحيحه ،كتاب
ُور ُ
ث ،ما تركنا فهو صدقة » (رشح النووي
اجلهاد والسري ،باب قول النبي ﷺ « :ال ن َ

.)302/12

عيل أليب بكر ريض اهلل عنهام:
بيان يف بيعة ٍّ

قال احلافظ ابــن كثري رمحه اهلل يف البدايــة والنهايــة  « :302 – 301/6وقد اتفق
الصحابة ريض اهلل عنهم عىل بيعة الصديق يف ذلك الوقت ،حتى عيل بن أيب طالب،

والزبري بن العوام ».

ثم ســاق رواية صحيحة دالة عىل ذلك ،قال « :والدليــل عىل ذلك ما رواه البيهقي

( الكــرى  )142/8حيــث قال :أنبأنا أبو احلســن عيل بن حممد بــن عيل احلافظ

اإلســفراييني ،ثنا أبو عيل احلســن بن عيل احلافظ ،ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم

ابن أيب طالب قاال :ثنا ُبندار بن يســار ،ثنا أبو هشام املخزومي ،ثنا وهيب ،ثنا داود
ابن أبى هند ،ثنا أبو نرضة عن أيب ســعيد اخلدري قالُ :قبِض رسول اهلل ﷺ واجتمع

النــاس يف دار ســعد بن عبادة ،وفيهم أبــو بكر وعمر قال :فقــام خطيب األنصار

فقال :أتعلمون أنّا أنصار رســول اهلل ﷺ فنحن أنصار خليفته كام كنا أنصاره ،قال:

فقــام عمر بن اخلطاب فقال :صدق قائلكم ولو قلتم غــر هذا مل نبايعكم فأخذ بيد
أيب بكر وقال :هــذا صاحبكم فبايعوه ،فبايعه عمر ،وبايعــه املهاجرون واألنصار،
وقال :فصعد أبو بكر املنرب فنظر يف وجوه القوم فلم ير الزبري ،قال :فدعا الزبري فجاء

قال :قلت :ابن عمة رســول اهلل ﷺ أردت أن تشــق عصا املسلمني ،قال :ال تثريب

يا خليفة رســول اهلل ،فقام فبايعــه ،ثم نظر يف وجوه القوم فلم يــر عليا ،فدعا بعيل
ابن أيب طالب قال :قلت :ابن عم رســول اهلل ﷺ وختنه عىل ابنته ،أردت أن تشــق

عصا املســلمني ،قال :ال تثريب يا خليفة رســول اهلل فبايعه ،هذا أو معناه.

=
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ســمعت ابن خزيمة يقول :جاءين مســلم بن
= قال احلافظ أبو عيل النيســابوري:
ُ

احلجاج فســألني عن هذا احلديث فكتبته له يف رقعة وقرأته عليه ،فقال :هذا حديث

يســاوي َبدَ َن ًة ،فقلت :يسوى َبدَ َن ًة! بل هذا يســوى َبدْ َرةً .وقد رواه اإلمام أمحد عن
الثقــة عن وهيب خمترص ًا ،وأخرجه احلاكم يف مســتدركه ( )67/3من طريق عفان

ابن مســلم عن وهيب مطوالً كنحو ما تقدم ،وروينا من طريق املحاميل عن القاسم
ابن ســعيد بن املســيب عن عيل بن عاصم عن احلريري عن أيب نرضة عن أيب سعيد
فذكر مثلــه يف مبايعة عيل والزبري ريض اهلل عنهام يومئذ» .والبدرة – كام يف القاموس
آالف ِدره ٍم ،أو سبع ُة ِ
ف أو َع َش ُة ِ
آالف ٍ
دينار».
كيس فيه أ ْل ٌ
ْ َ
َ َْ
املحيط ٌ « :-
َ

وقيــام أيب بكر عىل املنرب كان يف اليوم الذي ييل بيعته يف الســقيفة ،وكانت فيه البيعة

العامة للمسلمني.

قال احلافظ ابن كثري (  ) 249/5عقب هذا احلديث « :وهذا إســناد صحيح حمفوظ

من حديث أيب نرضة املنذر بن مالك بن قطعة ،عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان
اخلــدري ،وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة عيل بن أيب طالب إما يف أول يوم أو يف اليوم

عيل بن أيب طالب مل يفــارق الصديق يف وقت من
الثــاين من الوفاة .وهــذا حق فإن ّ
األوقات ،ومل ينقطع يف صالة من الصلوات خلفه كام سنذكره ».

قلــت :أضف إىل هذا ما أخرجه اإلمام أمحــد ( ) 8/1وأبو يعىل ( )41/1وغريمها
ُ

خرجت مــع أيب بكر ريض اهلل عنه من
بســند صحيح عن عقبة بن احلارث ،قال« :
ُ
صالة العرص بعــد وفاة النبي ﷺ بليال ،وعيل يميش إىل جنبه ،فمر بحســن بن عيل

يلعب مع غلامن ،فاحتمله عىل رقبته وهو يقول :وا بأيب شــبه النبي ليس شبيه ًا بعيل.

وعيل يضحك» .وأخرجه البخاري ( )3349هبذه األلفاظ وفيه أنه بعد صالة
قــالٌّ :
العرص ،ولكن ليس فيه عبارة « :بعد وفاة النبي ﷺ بليال » .وهبذا تعرف أن األمر كان

عىل الوفاق.

وقــال احلافظ ابن كثري « :وأ ّما ما يأيت من مبايعته إياه بعد موت فاطمة ريض اهلل عنها

 -وقد ماتت بعد أبيها ﷺ بستة أشهر -فذلك حممول عىل مبايعة ثانية أزالت ما كان

لما وقعت هذه البيعة =
وقع من وحشة بسبب الكالم يف املرياث » .وقال أيض ًا « :ولكن ّ
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= الثانية اعتقــد بعض الرواة أن علي ًا مل يبايع قبلها ،فنفــى ذلك ،واملثبت مقدم عىل

النايف كام هو مقرر ،واهلل أعلم » .وينظر ما ذكره البيهقي يف االعتقاد يف ذلك (- 276

 ،)278وتنبيهه إىل إدراج الزهري لتأخر عيل يف البيعة ســتة أشهر يف حديث السيدة
عائشةِ ،
وح ْفظ معمر له روايته للتأخر من قول الزهري منقطع ًا .واهلل تعاىل أعلم.

وقد أخرج اآلجري يف الرشيعة (  1724/4برقم  )1195عن ســويد بن َغ َفلة قال:
لمــا بايع الناس أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه ،قــام خطيب ًا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم
ّ
قــال « :يا أهيا الناس ،أذكركم باهلل ،أيام رجــل ندم عىل بيعتي ملا قام عىل رجليه قال:

عيل بن أيب طالب،
الناس كأنام ُص َّ
فأكب ُ
َّ
ب عىل رؤوســهم الســخن قال :فقام إليه ّ

ومعه السيف ،فدنا منه حتى وضع رج ً
ال عىل عتبة املنرب واألخرى عىل احلىص فقال:
واهلل ال نقيلك وال نستقيلك ،قدمك رسول اهلل ﷺ ،فمن ذا الذي يؤخرك ».

وقد روي مرس ً
ال من طريقني عن أيب اجلحاف وهو شيعي صدوق – كام قال احلافظ
يف التقريــب  ،-أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة برقــم  ،102وعبد اهلل زائد ًا برقم
 ،133 ،101واخلالل يف الســنة برقم  ،372واآلجري  ،1840 ،1719/4وبرقم

 ،2332/5 ،1302 ،1190برقم  ،1823وأبو نعيم يف فضائل اخللفاء الراشــدين

برقم  ،191والعشــاري يف فضائل الصديق برقم  .20ورواه ابن عســاكر يف تاريخ
عيل قال :قام أبو بكر بعدما استخلف
دمشق  306/30عن أيب َّ
اجلحاف منقطع ًا عن ّ

فقلت :واهلل ال نقليك وال نستقيلكَ ،م ْن ذا
بثالث فقالَ :م ْن يستقيلني بيعتي فأقيله،
ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ ».
الذي يؤخرك وقد َقدَّ َمك

خرجه
قال املحب الطربي يف الرياض النرضة (  )252/1بعد أن أورد هذا اخلربّ « :
الســ َلفي يف املشيخة البغدادية وابن السامن يف املوافقة ،وأبو اجلحاف هذا هو
احلافظ ِّ
داود بن عوف الربمجي التميمي موالهم ،كويف ثقة ،روى عن غري واحد من التابعني،

وهو حديث مرسل من الطريقني».

عيل عن آبائه ،قال « :قام أبو بكر عىل
وروي أيض ًا عن هاشــم بن الربيد عن زيد بن ّ
منرب رسول اهلل ﷺ  »...رواه ابن عســاكر يف تاريخ دمشق  ،345/64وابن النجار

كــا يف كنز العامل برقم  .14145وذكره الباقالين يف كتابه اإلنصاف ،يف اإلمجاع عىل
خالفة الصديق ،ص .65
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آتاه اهلل إ ّياه ،وأهنم ما ن َِفســوا عليه وال حسدوه فيام اختاره اهلل له ،ومل ينازعوه

فيه ،وب ّين أهنم مل جيدوا يف أنفسهم شيئ ًا قط إال أن البيعة متت من غري استشارة

هلم ،وأهنم من أحق من يستشار فيها (((.

((( ســتأيت رواية البخاري .وقد أخرج احلاكم يف املســتدرك ،كتــاب معرفة الصحابة،
أبو بكر الصديق ابن أيب قحافة ( ،)76-66/3وقال الذهبي « :عىل رشط البخاري
ومسلم» .وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف قتال أهل البغي ،باب ما جاء يف تنبيه
اإلمام عىل من يراه أه ً
ال للخالفة بعده ( ،)153/8كالمها عن إبراهيم بن عبد الرمحن
ابن عوف ،يف بيعة عيل أليب بكر ريض اهلل عنهام « :وقال عيل والزبري ريض اهلل عنهام:
ما غضبنــا إال ألنا أخرنــا عن املشــاورة ،وإنا نرى أبــا بكر أحق النــاس هبا بعد
رســول اهلل ﷺ ،إنه لصاحب الغار وثاين اثنني وإنا لنعرف رشفه ِ
وك َبر ُه ،ولقد أمره
رســول اهلل ﷺ بالصالة بالناس وهو حي » .اهـِ ُ .
ـــر :أي الرفعة يف الرشف،
والك ْب ُ
ِ
ب :بمعنى السن( .تاج العروس).
والك َ ُ

والــذي جدد ذلك رغم أن علي ًا ريض اهلل عنه بايع أبــا بكر مع الناس ،هو ما حصل
من وحشة بســبب االختالف فيمن ييل صدقات النبي ﷺ خاصة أموال بني النضري
عيل ب ُن أيب طالب ،ثم
باملدينة ،ففي صحيح مســلم ( حديث رقم َ « :)1759فت ََش َّهدَ ُّ
قال :إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ،وما أعطاك اهلل ،ومل ننفس عليك خري ًا ساقه اهلل
إليك ،ولكنك استبددت علينا باألمر ،وكنا نحن نرى لنا ح ّق ًا لقرابتنا من رسول اهلل
ﷺ ،فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أيب بكر» .ولذلك قال الصديق مبارشة
بعد كالم سيدنا عيل هذا مب ِّين ًا موقف آل البيت من ذلك وبعد بيانه فضل أيب بكر كام
يف رواية البخاري ( ،)3998ومســلم ( « :)1759وأما الذي شجر بيني وبينكم من
هذه األموال فلم آل فيها عن اخلري ،ومل أترك أمر ًا رأيت رسول اهلل ﷺ يصنعه فيها إال
صنعته » .وال يتعارض مع ما سبق يف هامش ص ( ،)175وما سيأيت ص ( )195من
عيل ورسوره من مداعبة أيب بكر للحسن بن عيل ،ألنه كان بعد البيعة األوىل
ضحك ٍّ
والظاهر أنه كان قبل الكالم يف املرياث.

وقد كان عيل ريض اهلل عنه وغريه من آل البيت يرون أهنم أحق بتويل توزيع صدقات
النبي ﷺ ،ورأى أبو بكر ريض اهلل عنه أن خليفة الرسول ﷺ أحق بالقيام بأمر هذه =
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= الصدقات وتويل ما كان رسول اهلل يتواله ومنه أمر املال ،ملا ثبت أن رسول اهلل ﷺ

قــال « :نحن معارش األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة » ،ويف خالفة عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه جعــل عمر فقط أمر توزيع صدقات النبــي باملدينة بيد عيل والعباس
ريض اهلل عنهام برشط أن يقوما عليه بمثل ما كان يقوم عليه رسول اهلل ﷺ وأبوبكر،
وملا توىل عيل ريض اهلل عنه اخلالفة مل يغري شــيئ ًا من مرياث النبي ﷺ ومن صدقاته،

وظل عىل ما كان عليه يف عهد أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،ثم كانت صدقات النبي
باملدينة بيد حسن بن عيل ثم بيد حسني بن عيل ،ثم بيد عيل بن احلسني ،ثم بيد احلسني

ابن احلسن ،ثم بيد زيد بن احلسن ،ثم بيد عبد اهلل بن احلسن ،ثم توالها بنو العباس،

كــا يف صحيح البخــاري ( ،)3809ومصنــف عبد الــرزاق ( ،)9772وكام ذكر
أبــو بكر الربقاين يف صحيحه ،ومل ينقل عن واحد منهم أنه متلكها أو ورثها أو ورثت
عنــه .تنظر الرواية املطولة للمــراث يف صحيح البخاري ،كتــاب فرض اخلمس،
ورشح احلافــظ ابن حجر هلا (فتح البــاري  )228-227/6ورشح اإلمام النووي
هلذا احلديث (مسلم برشح النووي .)297-296/12

وقد أخرج محاد بن إســحاق األزدي يف تركة النبــي ﷺ (ص  )86والدارقطني يف

فضائــل الصحابة حديث رقم  ،46والبيهقــي يف االعتقاد (ص  )354ويف الكربى
( )302/6مجيع ًا بأسانيدهم عن فضيل بن مرزوق ،قال :قال زيد بن عيل بن احلسني
«أما أنا فلو كنت مكان أيب بكر حلكمت بمثل ما حكم به أبو بكر يف فدك».
عيلّ :
ابن ّ

وأما ســهم النبــي ﷺ يف الغنائم ،فقد قال اإلمام الشــافعي رمحــه اهلل « :وقد مىض
ّ
رســول اهلل ﷺ بأيب هو وأمي ماضي ًا ،وصىل اهلل ومالئكته عليه ،فاختلف أهل العلم
عندنا يف ســهمه :فمنهم من قال :يرد عىل الســهامن التي ذكرها اهلل معه ،ومنهم من

قال :يضعه اإلمام حيث رأى عىل االجتهاد لإلســام وأهله ،ومنهم من قال :يضعه

يف الكراع والســاح ،والذي أختار أن يضعه اإلمام يف كل أمر حصن به اإلســام
وأهله من ســد ثغر أو إعداد كراع أو ســاح أو إعطائه أهل البالء يف اإلسالم نف ً
ال
عند احلرب وغري احلرب ،إعداد ًا للزيادة يف تعزيز اإلســام وأهله ،عىل ما صنع فيه

رسول اهلل ﷺ ،فإن رســول اهلل ﷺ قد أعطى املؤلفة ،ونفل يف احلرب ،وأعطى عام
خيرب نفر ًا من أصحابه من املهاجرين واألنصار أهل حاجة وفضل ،وأكثرهم أهل=
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والمتتبع حلديث بيعة أيب بكر ريض اهلل عنه ليعلم أن احلارضين بســقيفة

بني ساعدة  -والتي متت فيها البيعة  -مل تطب أنفسهم أن يتقدموا أبا بكر (((،
= فاقة ،نرى ذلك  -واهلل أعلم  -كله من سهمه »( .السنن الكربى للبيهقي ،47/2

كتاب قسم الفيء ،باب سهم اهلل وسهم رسوله) .والكراع :اسم جلمع اخليل.

عيل ريض اهلل عنه يفعل فيه مثل ما كان يفعل أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام،
وقد كان ّ
بل أشــد ،فقد روى الطربي عــن األعمش ،عن إبراهيم النخعــي  -وقد لقي عل ّي ًا
ريض اهلل عنه  -قال « :كان أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام جيعالن ســهم النبي ﷺ يف
عيل
الك َُراع والسالح .فقلت إلبراهيم :ما كان عيل ريض اهلل عنه يقول فيه؟ قال :كان ٌّ
أشدَّ هم فيه » (.تفسري الطربي ،تفسري سورة األنفال ،اآلية .)41

وذكر أبو هالل العســكري يف كتابه « تصحيح الوجــوه والنظائر يف مادة :الفرقان»

إمجاع اخللفاء الراشــدين عىل ذلك ،حيث قال « :ثم اجتمع اخللفاء األربعة ريض اهلل

عنهم عىل أن جيعل سهم رسول اهلل ﷺ يف السالح والك َُراع ،ويرصف الباقي إىل من

سمى اهلل يف اآلية ».
ّ
((( فقد أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب املغازي ،ما جاء يف خالفة أيب بكر وسريته
 ،578/20وأمحد يف مســنده  396 ،21/1وغريه ،والنسائي ،كتاب اإلمامة ،ذكر
اإلمامة واجلامعــة ،إمامة أهل العلم والفضل  ،74/2ورواه احلاكم يف املســتدرك،
كتاب معرفة الصحابة ،أبو بكر الصديق ابــن أيب قحافة  ،67/3وصححه الذهبي
يف قصة البيعة :عن عبد اهلل بن مســعود عن عمر أنه قال « :يا معرش األنصار ألســتم
تعلمون أن رســول اهلل ﷺ قد أمر أبا بكر يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم
أبا بكر ؟ فقالت األنصار :نعوذ باهلل أن نتقدم أبا بكر » .وقال احلافظ يف الفتح (كتاب
احلدود  « :)156/12ووقع يف حديث ابن مســعود عند أمحد والنسائي ...وسنده
حســن ،وله شــاهد من حديث ســامل بن عبيد اهلل عن عمر ،أخرجه النسائي أيض ًا،
وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي ،أخرجه اإلســاعييل يف مســند عمر بلفظ:
« فأيكــم جيرتئ أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا :ال أينا » وأصله عند أمحد وســنده جيد»،
وقــال اهليثمــي يف املجمــع ( « :)183/5رواه أمحــد وأبو يعىل ،وفيــه عاصم بن
أيب النجود ،وهو ثقة ،وفيه ضعف ،وبقية رجاله رجال الصحيح».
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(((
لئوا إىل اإلرساع بمبايعته ريض اهلل
وأنه مل يطلب البيعة لنفســه  ،وأهنم قد ُأ ْ

عنه خشــية االختالف ،فكانت بيعته ريض اهلل عنه حفظ ًا لألمة وأمان ًا هلا من
الفرقة واالختالف ،وكانت مث ً
ال مرشف ًا لرسعة انصياع الصحابة إىل احلق بعد

أن تبني هلم ،بل مث ً
ال يندر أن يتكرر مثله يف الدنيا (((.

والمتتبــع ألحاديث البيعة أيض ًا يف الصحيحــن ويف غريمها وما قيل يف

تقديم أيب بكر ريض اهلل عنه يعلم اتفاق الصحابة ريض اهلل عنهم بما فيهم عيل

ريض اهلل عنه عىل بيعته ،وأهنم مل يقدموا أحد ًا عليه (((.

وممــا قاله عيل ريض اهلل عنه عند مبايعته أليب بكــر ريض اهلل عنه ما رواه

البخاري عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها قالت « :فتشهد عيل ثم قال :إنا قد

عرفنــا يا أبا بكر فضيلتك .وذكر قرابتهم من رســول اهلل ﷺ وحقهم ،فتكلم
حب إ َّيل أن أصل من
أبو بكر ،فقال :والذي نفيس بيده لقرابة رســول اهلل ﷺ َأ ُّ

قرابتي » (((.

((( كــا قال يف إحدى روايات البخاري « :فبايعوا عمــر أو أبا عبيدة بن اجلراح » .البخاري،
كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النبي ﷺ « :لو كنت متخذ ًا خليالً.1342/3 »...
((( تنظر روايات بيعة أيب بكر يف صحيح البخاري ،كتاب املحاربني ،باب رجم احلبىل يف
الزنا إذا أحصنت ( )2507-2503/6ومسند أمحد .56-55/1

((( روى البيهقــي يف مناقــب الشــافعي ( ،)435 – 434/1ومعرفة الســنن واآلثار

( )113/1انعقاد اإلمجاع عىل ذلك فقد روى عن احلسن بن حممد الزعفراين يقول:
« ســمعت الشافعي يقول :أمجع الناس عىل خالفة أيب بكر » ...وقال :قال الشافعي:
« اضطر الناس بعد رســول اهلل ﷺ إىل أيب بكر ،فلم جيدوا حتت أديم السامء خري ًا من

أيب بكر؛ من أجل ذلك استعملوه عىل رقاب الناس ».

((( صحيــح البخــاري ،كتاب فضائل الصحابــة ،باب مناقب قرابة رســول اهلل ﷺ =
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فس َّر بذلك
ولذلك تقول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنه يف هذه البيعةُ « :

املسلمون ،وقالوا :أصبت » (((.

فهكذا كان ثنــاء أحدهم عىل اآلخر ،وهكــذا يوضحون للناس األمور

من باب الديانة واملســؤولية؛ إزالة ألي ريب ،ودفع ًا لتشويش من شوش من
املنافقني واجلاهلني.

قال احلافظ ابن حجر « :قال القرطبي :من تأمل ما دار بني أيب بكر وعيل

من املعاتبة ومن االعتذار وما تضمن ذلك من اإلنصاف عرف أن بعضهم كان
يعرتف بفضل اآلخر ،وأن قلوهبم كانت متفقة عىل االحرتام واملحبة ،وإن كان

الطبع البرشي قد يغلب أحيان ًا لكن الديانة ترد ذلك » (((.

ب -ومنها :كراهية سيدنا عيل خمالفتهام يف األحكام وبيانه أن فعلهام سنة

متبعة:

فبخالف ما ســبق من مدح عــي لنهج أيب بكر وعمــر ،فإن ذلك يظهر

من رصيح قوله ريض اهلل عنه ،وذلك فيام أخرجه اإلمام مســلم يف قصة جلد
الوليد بن عقبة بن أيب معيط بأمر سيدنا عثامن ريض اهلل عنه يف خالفته ،وذلك
=  .1361-1360/3وينظــر صحيح مســلم ،كتاب اجلهاد والســر ،باب قول

النبي ﷺ« :ال نورث ،ما تركنا صدقة» (رشح النووي .)301/12

((( صحيح البخاري ،كتــاب املغازي ،باب غزوة خيرب  ،1550/4وصحيح مســلم،
كتاب اجلهاد والســر ،باب قول النبــي ﷺ« :ال نورث ،ما تركنــا صدقة» (رشح
النووي.)302/12

((( فتح الباري ،كتاب املغازي ( ،)566/7وقد أطلت هنا بعض اليشء للحاجة ،واهلل املوفق.
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بعد أن قامــت البينة عىل رشب الوليد للخمر ،فعن عــي ريض اهلل عنه قال:

وعيل َي ُعدُّ  ،حتى بلغ أربعني فقال:
« يا عبد اهلل بن جعفر ُق ْم فاجلده ،فجلــده
ٌّ
أمســك ،ثم قال :جلد النبي ﷺ أربعني ،وجلد أبو بكر أربعني ،وعمر ثامنني،

ٌّ
حب » (((.
وكل ُسنَّ ٌة ،وهــذا َأ ُّ

ويظهــر ذلك أيض ًا من كراهة خمالفته هلام يف القضــاء واألحكام فيام كان

حمــ ً
ا لالجتهاد ،حمافظة عىل مجاعة النــاس  -وكان هذا دأبه ريض اهلل عنه  -؛

دفعــ ًا لالختالف املؤدي إىل تنازع الناس .فقد كان يفتي أوالً بمنع بيع أمهات

األوالد موافق ًا بذلــك عمر ريض اهلل عنه ،ثم تغري اجتهــاده بالعراق ،فأفتى

بجواز بيعهــن ،فلام روجع يف ذلك رجع عنه إىل رأيــه األول ،وقال كام رواه
البخاري عن َعبيدة بن عمرو الســلامين عن عــي ريض اهلل عنه قال « :اقضوا

كما كنتم تقضون ،فــإين أكره االختالف؛ حتى يكون الناس مجاع ًة ،أو أموت
كما مات أصحايب » (((.

قــال احلافظ ابن حجر يف قوله ( :فإين أكره االختالف ) « :قال ابن التني:

يعنــي خمالفة أيب بكر وعمر ،وقال غريه :املــراد املخالفة التي تؤدي إىل النزاع

والفتنة ،ويؤيده قوله بعد ذلك ( :حتى يكون الناس مجاعة ) » (((.

فانظــر فعله ريض اهلل عنه من كراهته لالختالف ،وذاك ٌ
مثل مما كان عليه
((( أخرجه مسلم يف صحيحه (رشح النووي .)218/11

يل بن أيب طالب
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب ع ّ
.1539/3

((( فتح الباري ،مناقب عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .92-91/8
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الصحابة من حب اجتامع الكلمة ،وعدم تشــتيت الناس ،وانظر هذه العبارة
ِ
وحمبته أن يلحق هبم عىل ما
الرقيقة الدالة عىل شوقه إىل أصحابه الذين سبقوه،

كانوا عليه يف قوله « :أو أموت كام مات أصحايب ».

ج -ومن تلك الشواهد العملية املؤكدة للمحبة بينهم ،تسمية سيدنا عيل

أبناءه بأسامء اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم:

فالناظر يف تسمية سيدنا عيل ريض اهلل عنه ألبنائه جيده يسميهم بأسامء من

يعتز هبم وحيبهم ،ســواء كانوا من أقاربه ،أم من بقية أصحاب رسول اهلل ﷺ،

فقد سمى منهم حممد ًا األكرب واألوسط واألصغر ،والعباس األكرب ،وجعفر ًا
األكرب ،وأبا ٍ
َ
واألصغر،
رب،
بكر.
وعثامن وغريهم ((( .فهذه التسمية
َ
وعمر األك َ
َ

من أظهر الدالئل عىل علو مقام إخوانه عنده وحمبته هلم.

د -ومنها :مشــورته يف قتال أهل فارس ،وهي مــن املواقف الدالة عىل

عيل ريض اهلل عنه بعظم مكان عمر ريض اهلل عنه يف احلفاظ عىل وحدة
معرفــة ٍّ
األمـة ،فقد شاور عمر أصحاب رسول اهلل ﷺ ،يف اخلروج بنفسه لقتال فارس

ملا جتمعوا لقتال املســلمني يف هناوند ،فبعد أن تكلــم عثامن بن عفان،وطلحة
والزبري وعبــد الرمحن بن عــوف ريض اهلل عنهم وغريهم مــن أهل الرأي،

فاتفقوا عىل عدم خروج عمر بنفســه ،قام عــي ريض اهلل عنه فقال « :أصاب

القوم يا أمري املؤمنني الرأي ...وإن هذا األمر مل يكن نرصه وال خذالنه لكثرة
((( ينظر الطبقات الكربى ،ترمجة عيل بن أيب طالب  .15-13/3وينظر كتاب مجل من أنساب
األرشاف للبالذري ،ولد عيل بن أيب طالب  ،916-913/2وينظر مجهرة أنساب العرب
البن حزم ص  ،38-37والتبيني يف أنساب القرشيني البن قدامة ص .137
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وال قلة ،هو دينــه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيــده باملالئكة حتى بلغ ما
بلغ ،فنحن عىل موعود من اهلل ،واهلل منجز وعده ونارص جنده ،ومكانك منهم

مكان النظام من اخلرز ،جيمعه ويمســكه ،فــإن انحل تفرق ما فيه وذهب ثم مل
جيتمع بحذافريه أبد ًا ،والعرب اليوم وإن كانوا قلي ً
ال فهي كثري عزيز باإلسالم،

فأقم واكتب إىل أهل الكوفة فهم أعالم العرب ورؤساؤهم ...فليأهتم الثلثان
فس عمر
وليقم الثلث واكتب إىل أهل البرصة أن يمدوهم ببعض من عندهمَّ ُ ،

بحسن رأهيم وأعجبه ذلك منهم » (((.

هـ  -ومنها شهادته لعمر أنه كان راشد ًا يف حكمه ،وعدم تغيريه ملا صنعه عمر:
فقد جاء نصارى نجران إىل عــي ريض اهلل عنه لريدهم إىل األرض التي

أجالهم عنها عمر ريض اهلل عنها ،كام رواه ابن أيب شــيبة بســنده عن سامل بن
أيب اجلعــد قال « :جاء أهل نجران إىل عيل فقالوا :يا أمري املؤمنني كتابك بيدك
أخر َجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها ،فقال هلم عيل:
وشــفاعتك بلســانكَ ،

( َو ْي َحكُم إن عمر كان رشــيد األمر ،وال أغري صنعــة عمر ) .قال األعمش:

عيل » (((.
فكانوا يقولون لو كان يف نفسه عىل عمر يشء الغتنم هذا ٌّ

و -ومن شــواهد القرب بينهام :ما ذكره اإلمام الذهبي يف تذكرة احلفاظ،
((( تاريخ الطربي  ،124-123/4البداية والنهايــة  .109/7ومعنى النظام :هو كل خيط ينظم
قلت :فمقام عمر ريض اهلل عنه من األمة هو
به لؤلؤ ونحوه (القاموس املحيط ،مادة نظــم)ُ .
مكان اخليط الذي جيمع اخلرز.
((( املصنــف ،كتاب الفضائل ،مــا ذكر يف فضل عمر بن اخلطــاب .65/17 ،وأخرج
البيهقي نحوه عن ســامل ،وعن عبد خري ،كتــاب آداب القايض ،باب من اجتهد من
احلكام ثم تغري اجتهاده .120/10
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وغريه عن قيس بن عبــاد ريض اهلل عنه قال « :دخلــت املدينة ألتمس العلم
والرشف فرأيت رج ً
ال عليه بردان ،له ضفريتــان ،واضع ًا يده عىل عاتق عمر

عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه »(((.
فقلت :من هذا ؟ فقالواّ :

ز -ومن الشواهد عىل ذلك أيض ًا :اعتزاز عيل بكسوة كساها له عمر:
فعن أيب الســفر ســعيد بن حيمد قـــالُ « :رئي عىل عيل بــن أيب طالب

البد ؟!
ريض اهلل عنه ُب ْر ٌد كان ُيكْثر ُلبسه ،قال :فقيل له :إنك لتكثر ُلبس هـذا ُ

ناصح اهللَ
إن عمر
فقال :إنـه كسانيه خلييل وصف ِّيي وصديقي وخاصتي عمرَّ ،
َ

فنصح ُه ،ثم بكى » (((.

((( تذكرة احلفاظ للذهبي  ،13/1واخلــر رواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( ،)80/1
وابــن أيب عاصم يف اآلحــاد واملثــاين (  ،) 130/1وأخرجه الفســوي يف تارخيه

( ،)445/1ولكن قال ( :هذا عيل ،وعمر واضع يده عىل منكب عيل ) .أي اختلفت
اهليئة فقــط ،وكالمها يدل عىل املعنى املقصود ،بل الرواية األوىل التي ذكرها الذهبي
عيل هو
عيل ريض اهلل عنهام ،ومع ذلك كان ّ
أدل عىل التواد ؛ ألن عمر كان أســن من ّ

الواضع يده عىل كتف عمر.

وذكرهــا املحب الطربي يف الرياض النــرة ( ) 97/3يف صفة عيل ريض اهلل عنه،
وعزاهــا البن أيب عاصم ،ومجع بينها وبني ما روي من أنه كان أصلع شــعر الرأس،

قال « :وال تضاد بينهام ،إذ يكون الشعر انحرس عن وسط رأسه ،وكان يف جوانبه شعر
مسرتسل ،مجع فظفر باثنتني » .اهـ .

قلت :وهذه صفة عيل التي رواها أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )79/1عن الشعبي
ُ
رأيت عيل بن أيب طالب خيطب عىل املنرب شــيخ ًا مربوع ًا أسمر أبلج أصلع له
قالُ « :

ضفريتان ،أبيض الرأس واللحية ،له حلية قد مألت ما بني منكبيه ».
((( أخرجه ابن أيب شــيبة يف املصنف ،كتاب الفضائل ،ما ذكر يف فضائل عمر بن اخلطاب
 ،61/17واآلجري يف الرشيعة  ،424/3وأخرجه اآلجري أيض ًا عن أيب إسحاق =
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عيل لما كان بينه وبني عمر مــن خالئل املودة ،وتعلقه بما
فانظــر تعديد ٍّ

أهــداه له عمر ،وبكاءه املعرب عن تقديره وشــوقه إليه ،ومعنى قوله ( :ناصح

اهلل ) :أي صدق مع اهلل ،ومعنى ( نصحه ) :أي زكاه وأرشده ووفقه.

وقــد كان عيل ريض اهلل عنــه يقول يف ذلك أيض ًا « :مــا كنا ننكر ونحن

متوافرون أصحاب حممد ﷺ أن الســكينة تنطق عىل لسان عمر »((( ،ومعنى

متوافرون أي موجودون بكثرة.

وبعـــــد ،فهذه شواهد ومواقف تبني علو مقام خليفتي رسول اهلل ﷺ

وصاحبيه أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام عند ســيدنا عيل ريض اهلل عنه ،وتبني

وج َّل،
تعلقه هبــا وهبدهيام ،ومدى ما كانوا ينعمون به مــن األخوة يف اهلل َع َّز َ

وستقف عىل مزيد من ذلك يف املباحث التالية إن شاء اهلل تعاىل.

= السبيعي عن أيب مريم قال « :رأيت عىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه برد ًا.» ...
وقال حمققه :أثر أيب مريم وأيب السفر صحيح لغريه.
((( أخرجه الفســوي يف املعرفة والتاريخ (  ،)642/1والبيهقي يف الدالئل ( ،)370/6
وقــال :تابعه زر بن حبيش والشــعبي عن عيل ،وأخرجه بلفــظ قريب عبد الرزاق
يف املصنف (  ،) 222/11وابن أيب شــيبة يف املصنف ،كتــاب الفضائل ،ما ذكر يف
فضل عمر بن اخلطاب ،بسند صحيح  .53/17والطرباين يف األوسط (،)359/5
وقال اهليثمي ( « :)67/9إسناده حســن » .وأخرجه أبو نعيم يف احللية (،328/4
 ،)211/8والضياء ( .)171/2وأمحد بلفــظ مقارب ( ،) 106/1وقد ورد ذلك
من قول رســول اهلل ﷺ ،رواه مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل
ون ،فإن يكن يف أمتي منهم أحد فإن عمر
ﷺ « :قد كان يكون يف األمم قبلكــم ُمَدَّ ُث َ
ونُ :م ْل َه ُم َ
ابن اخلطاب منهم » .قال ابن وهب :تفسري ُم َدَّ ُث َ
ون.
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املبحث الثاني
يف مودة الشيخني رضي اهلل عنهما
آلل بيت رسول اهلل �
متهيد :يف مودة آل بيت النيب �:
عيل
إذا عرفنا مما ســبق كيــف كان عظم مكانة الشــيخني عند ســيدنا ّ
ريض اهلل عنــه ،وهي تدل عــى عظم مقامهام عند آل البيــت مجيع ًا ،فإن مقام

آل البيت عند أيب بكر وعمر كان أرقى وأكثر شهرة ،وكذا كان عند بقية أصحاب

رسول اهلل ﷺ.

فقد علم الصحابة وصية رسول اهلل ﷺ فيهم مجيع ًا ،وما َّبي من مناقبهم

وفضائلهم ،ســواء فيهم عامة أم يف أفرادهم ،كالســيدة فاطمة ،وسيدنا عيل،

وأخيه جعفر بن أيب طالب ،وسيدَ ْي شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني ،وعمه

العباس ،وغريهــم ريض اهلل عنهم أمجعني ،فعرف الصحابــة هلم هذه املنزلة
العليا ،وهذه القرابة من رســول اهلل ﷺ املقتضية مزيد املحبة ،ومزيد احلرمة،
ومزيد اإلكرام.

وســمعوا تأكيد النبي ﷺ بالوصية هبم ،وهو يف طريق رجوعه من حجة
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الوداع ،فقد قال ﷺ فيام رواه مسلم عن زيد بن أرقم ريض اهلل عنه مذكر ًا هبم:

« أال أهيا الناس ،فإنام أنا برش يوشــك أن يأيت رســول ريب فأجيب ،وأنا تارك
فيكم َث َق َل ْي ،أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب اهلل ،واستمسكوا
ُ
َّ
وأهل بيتيُ ،أ َذك ُِّركم اهلل يف أهل
فحث عىل كتاب اهلل ،ور َّغب فيه ،ثم قال:
بـه،

بيتــيُ ،أ َذك ُِّركم اهللَ يف أهل بيتيُ ،أ َذك ُِّركــم اهلل يف أهل بيتي » .وفرس الصحايب

املقصود بأهل البيت هنا عندما سأله الراوي عنه « :فقال له حصني :و َم ْن ُ
أهل

بيته يا زيد ؟ أليس نســاؤه من أهل بيته ؟ قال :نساؤه من أهل بيته ،ولكن أهل
بيته من ُح ِر َم الصدقة بعده ،قال :و َم ْن هم ؟ قال :هم آل عيل ،وآل عقيل ،وآل

جعفر ،وآل عباس ،قال :كل هؤالء حرم الصدقة ؟ قال :نعم » (((.

وســمعوا قول النبي ﷺ لعمه العباس « :والــذي نفيس بيده ،ال يدخل

ٍ
اإليامن حتى حيبكم هلل ولرســوله » .ثم قال « :يا أهيا الناس من آذى
رجل
قلب
ُ
َ
عمي فقد آذاين ،فإنام عم الرجل صنو أبيه » (((.

تقديــر آل البيت وإكرامهم مقرر ًا عند أصحاب رســول اهلل ﷺ،
فكان
ُ

وما كان ذلك ليجعــل آل بيت النبي ﷺ يتعالون عليهم ،أو يظن الناس فيهم

عصمــة ،أو أن يمتنعوا من أن يطلبوا حق ًا هلم عندهم ،أو أن ال خيالفوا اجتهاد
أهل االجتهاد منهــم ،وإنام هو الرفق واملحبة والتقديم وأدب املعاملة من غري

((( أخرجه مســلم يف صحيحــه ،فضائل الصحابة ،باب من فضائــل عيل بن أيب طالب
(رشح النووي  ،)175-174/15وأمحد يف املسند .366/4
((( أخرجــه الرتمذى يف ســننه ،كتاب املناقب ،بــاب مناقب العباس بــن عبد املطلب
 ،108/6وأمحد يف املسند  ،165/4وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
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مغاالة فيهم ريض اهلل عنهم ((( ،كل ذلك حفظ ًا لرحم رســول اهلل ﷺ ،الذي

رشفت به األمة كلها.

وكان ذلك احلب واإلكرام مما استقر يف عقائد املسلمني وأخالقهم ،يقول

اإلمام البيهقي رمحه اهلل يف ُشعب اإليامن « :ودخل يف مجلة حمبته ﷺ حب آله،
وهم أقرباؤه الذين َحرم ْت عليهم الصدقة ،و ُأ ِ
وج َب ْت هلم اخلمس؛ لمكانهما
ُ َ

منه » (((.

ويقــول اإلمام اآلجري رمحه اهلل « :واجب عــى كل مؤمن ومؤمنة حمبة

أهل بيت رسول اهلل ﷺ :بنو هاشم ،عيل بن أيب طالب وولده وذريته ،وفاطمة
وولدها وذريتها ،واحلسن واحلسني وأوالدمها وذريتهام ،وجعفر الطيار وولده

وذريته ،ومحزة وولده ،والعباس وولــده وذريته ريض اهلل عنهم ،هؤالء أهل

بيت رسول اهلل ﷺ ،واجب عىل املسلمني حمبت ُُهم وإكرامهم واحتامهلم وحس ُن

مداراهتم ،والصرب عليهم ،والدعاء هلم ،فمن أحسن من أوالدهم وذرارهيم،
فقد ختلق بأخالق ســلفه الكرام األخيار األبرار ،ومن ختلق منهم بام ال حيسن

((( يقــول الدكتور فاروق محادة يف حتقيقه لكتاب فضائل الصحابة للنســائي (ص )74
وهو يعلق عىل فضائل ســيدنا عيل ريض اهلل عنه « :مناقبــه وخصائصه كثرية جد ًا،
ُأ ِّلفت فيها كتــب يف املايض واحلارض ،وقد غاىل فيه طائفــة يف حياته كرم اهلل وجهه
وأ َّلهوه فحرقهم بالنّــار ،وأصبح ذيله كرم اهلل وجهــه يف العهد األموي مالذ ًا لكل

حاقد عىل اإلسالم باسم حمبة آل البيت ،وهكذا مع األيام حتى نشأت مذاهب باسم
آل البيت بعيدة عن القرآن والســنة » .ومعنى ذيــل الرجل :قميصه ورداؤه إذا طال

فجره ،واملراد ما يتصل به ريض اهلل عنه من ادعاء منارصته ،واالنتامء إليه كذب ًا وزور ًا.
َّ

((( شعب اإليامن ،فصل يف براءة نبينا ﷺ يف النبوة .188/2
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وعــارش ُه ُ
أهل ال َع ْق ِل
من األخالقُ ،د ِع َي له بالصالح والصيانة والســامة،
َ
ِ
واألدب بأحسن املعارشة » (((.

كان هذا متهيد ًا يف مودة آل بيت رسول اهلل ﷺ عند الصحابة واملسلمني،

وقد جعلته بمثابة املقدمة هلذا املبحث.

وســوف نتناول هذا املبحث من خالل الصور والشــواهد املبينة للمودة

ومكانة آل بيت النبي ﷺ:

أوالً :عند سيدنا أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.
ثاني ًا :عند الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
عيل ريض اهلل
وقد كان يكفي يف بيان تلك املودة ما أورد ُت ُه من ثناء سيدنا ٍّ

عنه عليهام ،وتقديره ملكانتهام.

ً
أوال :مودة سيدنا أبي بكر رضي اهلل عنه آلل بيت رسول اهلل ﷺ:
جتلت مودة ســيدنا أيب بكر ريض اهلل عنه آلل البيت بعد وفاة رسول ﷺ

يف صور ومواقف عدة ،فمنها:

أ -تقديم أيب بكر ريض اهلل عنه هلم يف الرب ،ورقته هلم:
كان أبو بكر ريض اهلل عنه مقدم ًا آلل بيت رســول اهلل ﷺ يف الرب والصلة

عىل من ســواهم ،فقــد كان مصبوغ ًا برســول اهلل ﷺ يف كل يشء ،وقد علم
((( الرشيعــة لآلجري  :388/3باب إجياب حب بني هاشــم أهل بيت النبي ﷺ عىل
مجيع املؤمنني.
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بوصية رسول اهلل ﷺ هبم ،فقام هلا بحقها ،وقد انعكس ذلك أيض ًا عىل حسن

عالقة آل البيت به  -كام ســبق ،وكام ســيأيت  -فهو القائل من حمل املسؤولية:
« لست تارك ًا شــيئ ًا كان رسول اهلل ﷺ يعمل به إال عملت به ،فإين أخشى إن

تركت شيئ ًا من أمره أن أزيغ » (((.

عيل ريض اهلل عنه وقت جتديد بيعته له يف ٍ
أمر ،شــ َّق ْت
ّ
ولما عتب عليــه ٌّ
َب يف ِ
آل بيت حبيبه ﷺ،
عليه هذه املعاتبة حتى بكى ريض اهلل عنه رق ًة أن يعات َ
ــم  -يعني علي ًا  -أبا بكر
وذلك فيما رواه البخاري ومســلم « :فلم يزل ُي َك ِّل ُ

حتى فاضت عينا أيب بكر ،فلما تكلم أبو بكر قال :والذي نفيس بيده لقرابــــة

إيل أن أصل من قرابتي » (((.
رسول اهلل ﷺ ُّ
أحب َّ

الناس ،ويذكرهم بأن من أراد
وأبو بكر ريض اهلل عنه هو الذي كان ُي َع ِّلم َ
ِ
ِ
ف آلل بيته ح َّق ُهم ،وقد جاء هذا املعنى فيام
رسول اهلل ﷺ وأدا َء حقه،
َّبر
فليعر ْ
رواه البخاري عن عبــد اهلل بن عمر عن أيب بكر ريض اهلل عنهم قال « :ارقبوا

حممــد ًا ﷺ يف أهل بيته » (((.

الناس ويوصيهم به،
قال احلافــظ ابن حجر رمحه اهلل « :خياطب بذلــك َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اخلمس ،باب فرض اخلمس .1126/3

((( أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،غزوة  ،1550-1549/4ومســلم يف صحيحه،
نــورث ،ما تركنا صدقة » (رشح
كتاب اجلهاد والســر ،باب قــول النبي ﷺ « :ال
َ

النووي  ،)301/12واللفظ ملسلم.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب قرابة رسول اهلل ﷺ
.1361/3
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واملراقبة لليشء املحافظة عليه ،يقول :احفظوه فيهم ،فال تؤذوهم ،وال تسيئوا

إليهم » (((.

ب -ومنها :اسرتضاء أيب بكر ريض اهلل عنه للسيدة فاطمة ريض اهلل عنها:
مما ال شــك فيه أنه ما كان أحد أحب إىل الصحابة بعد رسول اهلل ﷺ من

السيدة فاطمة ريض اهلل عنها.

ولما عتبت الســيدة فاطمة عىل ســيدنا أيب بكر بعد وفــاة النبي ﷺ يف
ّ

أمر ((( كان كالمها فيه معذور ًا ،وكان ذلك قبل مرضها الذي توفيت فيه ،شق
ذلك عىل أيب بكر ريض اهلل عنه ،فقــد ُر ِو َي أنه مل يزل يرتضاها حتى رضيت،
((( فتح الباري .97/7

((( وهو إما مــراث النبي ﷺ عامة ،أو تويل توزيع صدقات النبي ﷺ  -وهو ما يرتجح
عندي ،واهلل أعلم  .-وكان ذلك غضب ًا وقتي ًا من الســيدة فاطمة ريض اهلل عنها .قال
اإلمــام النووي رمحه اهلل نق ً
ال عن القايض عيــاض « :وأما ما ُذ ِك َر من هجران فاطمة
أبا بكر  -ريض اهلل عنه  -فمعناه :انقباضها عن لقائه ،وليس هذا من اهلجران املحرم
الذي هو ترك الســام واإلعراض عند اللقاء » ثم قال « :ومل ينقل قط أهنام التقيا فلم

تسلم عليه وال كلمته ».

قلت :وقد حزنت الســيدة فاطمة حزن ًا شديد ًا عىل وفاة رسول اهلل ﷺ أمرضها وأ َّثر
ُ
يف قوهتا حتى ماتت ،واملريض غالب ًا ما يلزم بيته.
ثــم نقل اإلمام النووي عن القايض عياض قوله يف شــأن املرياث « :ويف ترك فاطمة
منازعــة أيب بكر بعد احتجاجه عليها باحلديث التســليم لإلمجاع عىل قضية ،وأهنا ملا

بلغهــا احلديث وبني هلا التأويل تركت رأهيا ،ثم مل يكن منها  -أي الســيدة فاطمة -
عيل اخلالفــة فلم يعدل هبا عام فعله
وال مــن ذريتها بعد ذلك طلب مرياث ،ثم ويل ٌّ

أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام » .صحيح مسلم برشح النووي .297/12
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ِ
قال احلافظ يف الفتحْ « :
باألمر أن يكون كذلك ملا علم من ُو ُفور عقلها
وأخ ِل ْق
ودينها ريض اهلل عنها » (((.

فقــد روى البيهقــي وغريه عن الشــعبي قــال « :ملا مرضــت فاطمة

ريض اهلل عنها أتاها أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه فاســتأذن عليها ،فقال عيل

ريض اهلل عنــه :يا فاطمة ،هذا أبو بكر يســتأذن عليك ،فقالت :أحتب أن آذن

له ؟ قال :نعم ،فأذنت له فدخل عليهــا يرتضاها ،وقال :واهلل ما تركت الدار
واملال واألهل والعشــرة إال ابتغاء مرضاة اهلل ،ومرضاة رسوله ومرضاتكم

أهل البيت ،ثم ترضاها حتى رضيت » (((.

فهكــذا كان حــرص أيب بكر ريض اهلل عنــه عىل رضا الســيدة فاطمة

ريض اهلل عنها ،وهكذا كان خلق أصحاب رسول اهلل ﷺ.

ُ
تغسيل زوجة أيب بكر للسيدة فاطمة
ج -ومن شواهد تلك الصلة واملودة:

ريض اهلل عنهم أمجعني:

فقد أوصت الســيدة فاطمة أن تغسلها السيدة أسامء بنت عميس ،وذلك

كام رواه البيهقي وغريه بإســناد حسن ،وأســاء هذه زوجة أيب بكر الصديق
((( فتح الباري ،كتاب فرض اخلمس .233/6

((( أخرجــه ابــن ســعد يف « الطبقــات »  ،22/8وأخرجــه البيهقــي ،كتاب قســم
الفــيء والغنيمــة ،باب بيــان مرصف أربعــة أمخــاس الفــيء ( ،)301/6ويف
االعتقاد ص  279وقال « :هذا مرسل حسن بإسناد صحيح» .وقال ابن كثري يف البداية

والنهاية ( 289/5ط مكتبة املعارف)« :والظاهر أن عامر ًا الشــعبي سمعه من عيل،

أو ممن سمعه من عيل».
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ريض اهلل عنها ،وكانت السيدة أسامء زوجة جلعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنه،
فلام استشهد جعفر يف غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه ،بعـد

غزوة حنني ،وولدت له حممد بن أيب بكر ،يف حجة الوداع وهم يف الطريق من
املدينة إىل مكة (((.

وقد ُر ِو َي هذا احلديث من وجوه عن أســاء بنت عميس ريض اهلل عنها،

فقد رواه الشــافعي يف مسنده ،ويف األم ،بســنده عن أسامء بنت عميس « :أن

وعيل ،فغسلتها
فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ أوصت أن تغســلها إذا ماتت هي
ّ

هي
وعيل » ((( .ورواه عبد الرزاق والدارقطني بنحوه.
ّ

ورواه البيهقي عن عامرة بن املهاجر ،وعون بن حممد بن عيل بن أيب طالب

اهلاشمي ،كالمها عن أم جعفر بنت حممد بن جعفر « :أن فاطمة بنت رسول اهلل
مت فاغسليني أنت وعيل بن أيب طالب فغسلها عيل
ﷺ قالت :يا أسامء إذا أنا ُّ

وأسامء ريض اهلل عنهام » ((( .ورواه أبو نعيم بنحوه.

((( تنظر ترمجتها يف الطبقات الكربى  ،222 ،220/8وسري أعالم النبالء .283/2
((( املســند للشــافعي  ،1920/2واألم ،كتاب اجلنائز ،باب اخلــاف يف إدخال امليت القرب
 ،623-622/2وقــد رواه عن عامرة بن املهاجر ،عــن أم حممد بنت حممد بن جعفر بن
أيب طالب ،عن جدهتا أســاء بنت عميس .ورواه عبد الرزاق بإســناده بنحوه ،املصنف
( )410/3كتاب اجلنائز ،باب املرأة تغسل الرجل.

ورواه الدارقطني يف ســننه ( )447/2كتاب اجلنائز ،باب الصالة عىل القرب بســنده عن
عبــد اهلل بن نافع املدين ،عن حممد بن موســى ،عن عون بن حممد ،عن أمه ،عن أســاء
قلت:
عيل وأسامء فغسالها » .اهـُ .
بنت عميس « :أن فاطمة أوصت أن يغســلها زوجها ّ
وأم عون هي أم حممد ،وهي أم جعفر بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنهم.
((( الســنن الكربى للبيهقي كتاب اجلنائز ،باب الرجل يغســل امرأته إذا ماتت ( .)366/3
ورواه أبو نعيم يف احللية  ،43/2يف ترمجة الســيدة فاطمة ريض اهلل عنها ،بإسناده بنحوه،

وزاد قول السيدة فاطمة « :وال يدخل عيل أحد ».

=
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وروى البيهقــي أيض ًا عن عون بن حممد بن عيل عن عامرة بن املهاجر أن

أم جعفر بنت حممد بن عيل قالت :حدثتني أسامء بنت عميس قالت « :غسلت

أنا وعيل ريض اهلل عنه فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ » (((.

ويف هــذا احلديث ما فيه من الداللة ،عىل طيب العالقة بني تلك البيوت،

فاحلمد هلل رب العاملني ،وسوف يأيت يف الفصل التايل شواهد من طيب العالقة
بني السيدة فاطمة والسيدة عائشة ريض اهلل عنهام.

د -ومنهــا :تعلق أيب بكــر الصديق باحلســن بن عــي ريض اهلل عنهم

ومداعبته إ ّياه:

فقد روى البخاري عن عقبة بن احلــارث قال « :صىل أبو بكر ريض اهلل

يلعب مــع الصبيان ،فحمله عىل
احلســن
عنه العرص ،ثم خرج يميش ،فرأى
ُ
َ
وعيل يضحك » ((( .فالظاهر
عاتقه ،وقال :بأيب َشــبي ٌه بالنبي ،ال َشــبي ٌه بعيلٌّ .

من هذا النص أنه بعد وفـــاة النبي ﷺ ،وجـــاء يف رواية اإلمام أمحد وغريه
= وقد حســن إســناده احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ،كتــاب اجلنائز ( ،) 143/2
فقال بعد أن ذكر رواية الشــافعي والدارقطني وأيب نعيم « :ورواه البيهقي من وجه آخر،
عن أسامء بنت عميس ،وإسناده حسن » .اهـ .ثم مجع بينه وبني حديث الصحيح يف دفن
السيدة فاطمة ليالً ،وقال « :وقد احتج هبذا احلديث أمحد وابن املنذر ،ويف جزمهام بذلك
دليل عىل صحته عندمها ».
وقال الشــوكاين يف نيل األوطار (  ) 54/2كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف غسل أحد
الزوجني لآلخر « :أخرجه الشافعي والدارقطني وأبونعيم والبيهقي بإسناد حسن ».

((( الســنن الكربى للبيهقي ،كتاب اجلنائز ،باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت ( .) 366/3
وقد روى التغسيل أيض ًا احلاكم يف املستدرك  ،164-163/3دون ذكر الوصية.

((( صحيح البخاري ،كتاب املناقب .1302/3
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النــص عىل ذلك ،قــال عقبة بن احلــارث « :خرجت مــع أيب بكر الصديق
ُّ
ريض اهلل عنه من صــاة العرص بعد وفاة النبي ﷺ ٍ
وعيل ريض اهلل عنه
بليال،
ٌّ
يميش إىل جنبه ،فمر بحسن بن عيل » ...احلديث(((.
فباهلل أليس ذلك مث ً
ال رائق ًا لأللفــة واملحبة والرضا املتبادل بينهم ؟ وقد

كانوا كذلك يف حياة رسول اهلل ﷺ وبعد وفاته .فلتتأمل.

هـ -احتضان عيل ملحمد بن أيب بكر الصديق ،ومواقف أخرى:
ومن الصور املؤكدة عىل تبادل املودة ،وأهنم كانوا أطهر قلب ًا ،وأنقى عالقة،

عيل البن
وهي من الصور التي حيسن ذكرها من باب املقابلة بني املواقف :احتضان ٍّ

أيب بكــر الصديق ريض اهلل عنهم أمجعــن ،فقد كان حممد بــن أيب بكر ربيب ًا
لعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه((( ،نشــأ يف ِح ْج ِره وتربى يف بيته بعد أن تزوج
عيل بأمه أســاء بنت عميس ريض اهلل عنها بعد وفــاة أيب بكر ريض اهلل عنه،

وكان حممــد من ألصق الناس به وأقرهبم منه ((( .وهذا االحتضان باحلســنى
((( مسند أمحد .8/1

((( وكــذا كان أبناء جعفر بن أيب طالــب ريض اهلل عنه وعنهم يف حجر أيب بكر ريض اهلل
عنه ،ملا تزوج أمهم أسامء بعد وفاة جعفر ،وكانوا يتمتعون بحنوه ورعايته ،وينادونه
بـ «يا أبت» .وقد أخــرج الدارقطني من طرق كثرية عن جعفر الصادق عن أبيه عن

عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب قال « :ولينا أبو بكر ريض اهلل عنه ،فخري خليفة ،أرمحه

بنا ،وأحنــاه علينا» .ويف إحدى روايته قال« :رحم اهلل أبا بكــر ،كان لنا واليا ،فنعم
الــوايل كان لنا ،ما رأينا حاضنا قط كان خريا منه» ( .فضائل الصحابة للدارقطني رقم

 .23 -20وينظر املخلصيات حديث رقم  ،476وكنز العامل حديث رقم.)40260 :

((( تنظر ترمجته يف اإلصابة .194/6
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صور ٌة متكرر ٌة يف جمتمع املســلمني ،وهو متثيل للرمحة التي رشعها اهلل تعاىل يف

حكم هؤالء الصغار التابعني ألمهاهتم.

ومــن املواقف الطريفة التي حدثت يف بيت ســيدنا عيل ريض اهلل عنه ما

ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة قال :وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن
عيل أســاء بنت عميس ،فتفاخر ابناها حممد بن جعفر
الشــعبي قال « :تزوج ٌّ

وحممــد بن أيب بكر ،فقال كل منهام :أنا أكرم منك وأيب خري من أبيك ،فقال هلا

جعفر ،وال كه ً
ال خري ًا من
عيل :اقيض بينهام ،فقالت :ما رأيت شــاب ًا خري ًا من
َ
ْت لنا شيئ ًا ،ولو ُق ْل ِ
أيب بكر ،فقال هلا عيل :فام ترك ِ
ت غري هذا ملقتك ((( »...اهـ .
ٌّ
يعني مل أرضه منك.
وهذا موقــف يف غاية الطرافــة ،ففض ً
ال عن داللته عــى تقدير أيب بكر

وجعفــر ريض اهلل عنهام ،يدل عىل ما كان يتمتع به بيت ســيدنا عيل من املودة
والبســاطة ومعرفة الفضائل حتى بني الصغار ،وفيه أيض ًا مجيل إدالل كل من

عيل وزوجته عىل اآلخــر ،وهذه الروح يف البيوت نمــوذج لنا أيض ًا للرتوح
واالقتداء !!

ومما جتدر اإلشــارة إليــه يف تلك العالقــات أن نعــرف أن عبد اهلل بن

أيب بكر الصديــق ريض اهلل عنهام كان من أصدقاء عيل بن أيب طالب ريض اهلل
عنــه وأخصائه ،فقد أخرج وكيع عن أيب ســلمة عن عبد الرمحن بن عوف يف

((( أخرجــه ابن أيب شــيبة يف املصنف ،كتاب الفضائل ،ما ذكــر يف جعفر بن أيب طالب
 ،178/17وابن ســعد يف الطبقات الكربى  ،222/8وتنظر اإلصابة ،ترمجة أسامء

بنت عميس .16/8

198

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

قصــة زواج عمر بن اخلطاب بزوجة عبد اهلل بــن أيب بكر الصديق بعد وفاته،
وقد مات بعد رســول اهلل ﷺ بأربعني ليلة -ودعوة عمر بعض الصحابة إىلفسح إىل عدة من أصحاب
وليمــة هذا العرس ،وفيها قال « :فتزوجها عمرَّ َ ،

رســول اهلل ﷺ فيهم عيل بــن أيب طالب ،وكان أخا عبــد اهلل بن أيب بكر من
أصحاب النبي ﷺ »(((.

وبعـد أن وقفنا عىل طرف من مودة سيدنا أيب بكر آلل بيت رسول اهلل ﷺ،

ورقته هلم ،وما كان له من املكانــة عندهم ،وهي أمثلة تعرف بأصل املعروف

بينهم ،وبأن هذه املحبة وهذا التواد مها سمتان  -أيض ًا  -هلذا املجتمع ،فلننتقل
إىل بعض املواقف لســيدنا عمر ريض اهلل عنه معهم ،وبعض مواقف غريه من

األصحاب.

تتمــة يف حمبة الصحابة للحسن بن عيل ريض اهلل عنهما:
وقبل أن ننتقل إىل معرفة شــواهد مودة سيدنا عمر بن اخلطاب آلل بيت

رســول اهلل ﷺ ،أحببت من باب التتمة واإلشارة إىل املتشاهبات أن أذكر طرف ًا

من حب الصحابة للحسن بن عيل ريض اهلل عنهام وإجالهلم له.

فقد أعلن رســول اهلل ﷺ للناس عىل املنرب واحلســ ُن بجواره ما أكرم اهلل

تعاىل به احلسن ريض اهلل عنه من مقام الســيادة واإلصالح بني املسلمني ،كام
رواه البخاري عن احلســن البرصي عن أيب بكرة ريض اهلل عنه ،قال « :رأيت

((( أخرجه وكيع يف الغرر كام يف كنز العامل  ،45853وراه ابن سعد يف الطبقات الكربى
 ،265/8بسند حسنه احلافظ يف اإلصابة )228/8 ( ،ولكن ليس فيه حمل شاهدنا.
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رســول اهلل ﷺ عىل املنرب واحلسن بن عيل إىل جنبه ،وهو ُي ْقبل عىل النّاس مرة،

ّ
ولعــل اهلل أن يصلح به بني فئتني
إن ابني هذا ســيد،
وعليــه أخرى ،ويقولّ :

عظيمتني من املسلمني »(((.

وعرف املسلمون عنه احللم والوقار والكرم والشجاعة ،وكانوا ملحبتهم

لــه ال يردونه إذا تقدم إليهم خاطب ًا ،مع علمهــم بكثرة زواجه ريض اهلل عنه؛
إكثار ًا لنسل رسول اهلل ﷺ (((.

وكان سيدنا أبو هريرة ريض اهلل عنه يقول يف حمبته للحسن ريض اهلل عنه:
حب إ َّيل من احلســن بن عيل بعد ما قال رسول اهلل ﷺ ما قال.
« فام كان أحد َأ َّ

أي قوله « :اللهم ِّإن أحبه فأحبه ،وأحب من حيبه » (((.

ومن مواقفه معه ما رواه اإلمام أمحد وغريه عن عمري بن إســحاق قال:
« رأيت أبا هريرة لقي احلســن ،فقال له :اكشــف عن بطنك حتى ُأق ِّبل حيث
رأيت رســول اهلل ﷺ ُيق ِّبل منه ،قال :فكشف عن بطنه فق َّبله » ((( ،ويف رواية

سته » (((.
ابن حبان « :فكشف عن بطنه ،فق ّبل ُ َّ

((( صحيح البخاري ،يف مواضع ،ومنها كتاب الصلح ،باب قول النبي ﷺ للحســن بن
عيل .963/2
ّ

((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،442-436/1وسري أعالم النبالء .279-245/3

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب اللباس ،باب الســخاب للصبيان ،2207/5
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه .417/15

((( أخرجه أمحد يف املسند  ،493 ،488 ،427/2والطرباين يف الكبري  .94 ،31/3قال
اهليثمي يف املجمع  « :177/9رواه أمحد والطرباين ...ورجاهلام رجال الصحيح غري

عمري بن إسحاق وهو ثقة ».

((( صحيح ابن حبان .420/15
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وعن سعيد بن أيب ســعيد املقربي قال « :كنا مع أيب هريرة ،فجاء احلسن

ابن عيل ريض اهلل عنهم فســلم عليه ،فــرد عليه القوم ومــى ،وأبو هريرة

ال يعلم ،فقيل له :هذا حســن بن عيل يسلم ،فلحقه فقال :وعليك يا سيدي،
فقيل له :تقول يا سيدي ؟ فقال :أشهد أن رسول اهلل ﷺ قال :إنه سيد » (((.

ومن هـذه األمثلة  -أيض ًا  -تقدير عبد اهلل بن الزبري للحسن بن عيل ،فقد

روى ابن عساكر بسنده عن عبد الرزاق ،عن عبد اهلل بن مصعب ،قال أخـربين أيب

أن عبد اهلل بن عروة أخربه ،قال « :رأيت عبد اهلل بن الزبري قعـد إىل احلسن بن عيل
يف غـداة من الشتاء ،فأراه قال ((( :فواهلل ما قـام حتى تفسخ جبينه عرق ًا ،فغاظني

ذلك ،فقمت إلىه فقلت :يا عـم ،قال :ما تشاء ؟ قلت :رأيتك قعـدت إىل احلسن

ابن عيل فام قمت حتى تفسخ جبينك عرق ًا ،قال :يا ابن أخي ،إنـه ابن فاطمة،

ال واهلل ما قامت النساء عن مثله » (((.

إن هـذا األدب الراقي مع اإلمام احلسن ريض اهلل عنه ،وهذا النموذج من

املودة واملحبة والبساطة يمثل يف احلقيقة هذا املجتمع ،وما كان هذا لينقص من

قدر أيب هريرة ريض اهلل عنه ،وهو من هو يف الرواية والفقه وعظم القدر ،وما

كان لينقص  -أيض ًا  -من قدر ابن الزبري ريض اهلل عنهام ،بل يرفعه ،وما كانت

هذه التزكية لتكون فتنة لصاحبها ،بل تزيده تواضع ًا ألهنم ربوا عىل هذا اخللق

((( رواه الطــراين يف الكبري  .35/3وقال اهليثمــي يف املجمع  « :179/9رواه الطرباين
ورجاله ثقات ».

((( أي :يغلب عىل ظني أنه قال.

((( تاريخ دمشــق  ،240 - 239/13وأورده املزي يف هتذيب الكامل ترمجة احلســن بن
عيل ريض اهلل عنهام.
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وهم أهل ذلك ،وذاك شاهد كام ذكرنا عىل ربانية هذا املجتمع ،وارتباطه بكل

ما حيبه اهلل ورسوله ﷺ ،وخاصة آل بيته.

ً
ثانيا :مودة س��يدنا عمر بن اخلطاب رض��ي اهلل عنه آلل بيت
رسول اهلل �:
تعددت مظاهر مودة عمر بن اخلطاب آلل بيت رســول اهلل ﷺ ،فقد ظهرت

يف شخص سيدنا عيل والعباس ريض اهلل عنهام وغريمها ،ويف مواقفه الكثرية معهم.
فقد كان عمــر ريض اهلل عنه يعرف لعيل ريض اهلل عنــه فضله ،ومنزلته

يف العلــم والقضاء ،فكان ال يســتغني عنه ،بل يتعوذ عمــر باهلل أن يعيش يف

أرض ليس فيها أبو احلسن ،وكان مقدَّ م ًا عنده يف الشورى ،يعرف له قر َبه من

رسول اهلل ﷺ وســابقته يف اإلسالم ،وجعل تقســيم صدقات النبي ﷺ من
أرض خيــر بيده ويد العباس ،وبدأ به وبالعبــاس وبقرابة النبي ﷺ يف أمور

عيل  -كــا ذكرنا ،وكام
كثــرة ،ويف كل ذلك كان عمر مــن أحب الناس إىل ٍّ
ســيأيت  -وأنه اخلليفة الراشد األمني عىل دين اهلل وعىل املسلمني ،كام قال عيل

ريض اهلل عنه « :سبق رسول اهلل ﷺ ،وصىل أبو بكر ،وثلث عمر.((( » ...

((( رواه أمحد  ،112/1واحلاكم يف املســتدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،أبو بكر الصديق بن
أيب قحافــة  ،67/3وصححه الذهبي ،وقال اهليثمي يف املجمع « :54/9ورجال أمحد
ثقات» ،والســابق هو األول ،واملصيل هو التايل لألول .ومعنى الكالم :سبق السابقون

باخلري ،أي سبق رســول اهلل ﷺ ،فال يلحقه أحد ،ثم تبعه أبو بكر عىل طريقه ومنهجه
عمر أبا بكــر يف اخلري ،فكنا يف عافية ما كانوا فينا .فرحم اهلل ســيدنا علي ًا
ﷺ ،ثــم تبع ُ
وريض اهلل وزاد يف رفعته عنده .وينظر حديث عيل ريض اهلل عنه الســابق ص (:)172

« قبض رسول اهلل ﷺ ،واستخلف أبو بكر ريض اهلل عنه ،فعمل بعمله » ...احلديث.
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فمن هذه الشواهــد:

عيل ريض اهلل عنهام ،ومعرفته لقدره:
أ -ثناؤه عىل ٍّ
فمنها ثنــاؤه عليه يف أمر القضاء وغريه ،فقد روى البخاري يف صحيحه،
عيل » (((،
عن ابــن عباس قال :قال عمر ريض اهلل عنه « :أقرؤنا ُأ ٌّ
يب ،وأقضانا ٌّ

قــال ذلك عمر ريض اهلل عنه عىل املنرب وهو خيطــب الناس ،كام جاء يف رواية

عمر عىل منرب
لإلمام أمحد وغريه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال « :خطبنا ُ
رسول اهلل ﷺ فقال :عيل أقضانا ُ
وأ ٌّيب أقرؤنا.((( » ...
ٌّ
وعن ســعيد بن املســيب قال « :كان عمر يتعوذ باهلل من معضلة ليس هلا

أبو احلســن » ((( .كل ذلك رغم مقام عمــر ريض اهلل عنه يف االجتهاد ،ولكن
الصحابة كان يكمل ويســدد أحدهم اآلخر ،ولذلك كثرت الشورى بينهم،
عيل ريض اهلل عنه هذا املقام يف القضاء بربكة دعاء النبي ﷺ له عندما
وقد ُأ ِ َ
وت ٌّ

بعثه قاضي ًا عىل اليمن ،فقال له « :إن اهلل ســيهدي لسانك ،ويثبت قلبك ،قال
[ عيل ] :فام
شككت يف قضاء بني اثنني بعد » (((.
ُ

((( صحيح البخاري ،كتاب التفســر ،ســورة البقرة ،باب قولــه ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ﴾ .1629/4

((( املسند .113/5

((( أخرجــه ابن ســعد يف الطبقات  ،258/2وابن عبد الرب يف االســتيعاب ،ترمجة عيل
.206/3

((( أخرجه أمحد يف املسند  150/1واللفظ له ،وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ،257/2
واحلاكــم يف املســتدرك  ،135/3كتــاب معرفــة الصحابة ،ذكر إســام عيل بن

أيب طالب ،وقال الذهبي« :عىل رشط البخاري ومسلم».
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ب -ومن شواهد التقدير مدح عمر له ولعثمان ووصيته هلام:
ُ
جعــل عمر بن اخلطاب
فقــد ورد يف الصحيحني  -وكــا هو معلوم -

ريض اهلل عنه اخلالفة من بعده شــورى ،فعني ستة خيتار منهم أحدهم خليفة

بعده ،وحمل الشــاهد هو قول عمر يف رواية أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون،
ِ
ض قال :ادعوا
 كما ذكرها احلافظ يف الفتــح  « :-أن عمر بن اخلطاب ملا ُح ََ
يل علي ًا ،وطلحة ،والزبري،
وعثامن ،وعبد الرمحن بن عوف ،وســعد ًا ((( ،قال:

فلم ُي َك ِّل ْم أحد ًا منهم إال علي ًا وعثامن ،فقال :يا عيل ،لعل هؤالء القوم يعرفون

لك قرا َبتَك ،وما آتاك اهلل من العلم والفقه ،فاتق اهلل ،وإن وليت هذا األمر فال

ترفعن بنــي فالن عىل رقاب الناس ،وقال لعثامن :يــا عثامن ،إن هؤالء القوم
َّك ورش َف َ
لعلهم يعرفون لك ِص ْه َر َك من رسول اهلل ﷺ وسن َ
ك ،فإن أنت وليت
هذا األمر فاتق اهلل ،وال ترفعن بني فالن عىل رقاب الناس » (((.

ج -ومنها استخالف عمر بن اخلطاب لعيل بن أيب طالب عىل املدينة:
وكام اســتخلف رســول اهلل ﷺ عيل بن أيب طالب حني خرج إىل تبوك،
((( ومــن الفوائــد يف عدم إدخال عمر ريض اهلل عنه ســعيد بن زيد وهــو ممن بقي من
السابقني من العرشة املبرشين باجلنة ،ما قاله احلافظ بن حجر يف الفتح :84-83/7
« أما ســعيد بن زيد ،فهو ابن عم عمر ،فلم يســمه عمر فيهــم مبالغة يف التربي من
األمر ،وقد رصح يف رواية املدايني بأســانيده أن عمر عد ســعيد بن زيد فيمن تويف
ٍ
راض ،إال أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه ».
النبي ﷺ وهو عنه

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب املغازي ،باب ما جاء يف خالفة عمر بن اخلطاب
 ،591-590/20وابن ســعد يف الطبقات ،ذكر استخالف عمر  .260/3وينظر
فتح الباري .84/7
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عيل بن أيب طالب حني خرج إىل الشام لفتح بيت
اســتخلف ُ
عمر بن اخلطاب َّ

املقدس ،ســنة ســت عرشة ،يقول الطربي « :لما استمد أهل الشام عمر عىل
فلسطني اســتخلف علي ًا ،وخرج ممد ًا هلم » ((( .ويقول ابن كثري ملخص ًا ما يف

تاريخ الطربي « :وسار باجليوش نحوهم  -أي عمر -واستخلف عىل املدينة

عيل بن أيب طالب ،وسار العباس عىل مقدمته »(((.

وقد اســتخلفه عمر من قبل  -أيض ًا  -عىل املدينة سنة أربع عرشة ،حني

خرج استعداد ًا لقتال فارس ،فنزل برصار ،عازم ًا عىل قتاهلم بنفسه ،ثم استشار

الناس يف ذلك فاستقر الرأي أن يويل قتاهلم سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه،
فقد ذكر الطربي قال « :وخرج  -أي عمر  -حتى أتى ِصار ًا وقدم طلحة بن

عبيد اهلل حتى يأيت األعوص ،وســمى مليمنته عبد الرمحن بن عوف ومليرسته
الزبري بن العوام ،واســتخلف علي ًا ريض اهلل عنه عىل املدينة ،واستشار الناس

فكلهم أشار عليه بالســر إىل فارس ،ومل يكن استشار يف الذي كان حتى نزل
برصار » (((.

د -ومنهــا :حرص عمر ريض اهلل عنه عىل حتصيل فضيلة االنتســاب إىل

رسول اهلل ﷺ ،وذلك بالزواج من آل بيته ،وإكرامه لزوجته منهم:

وقد ورد يف فضل االنتســاب إىل رســول اهلل ﷺ قوله ﷺ « :ك ُُّل َس َب ٍ
ب
((( تاريخ الطربي ،أحداث سنة ست عرشة ،فتح بيت املقدس.
((( البداية والنهاية ،فتح بيت املقدس .55/7

((( تاريخ الطربي ،أحداث ســنة أربع عرشة ،وينظر البداية والنهاية أحداث ســنة أربع
عرشة .35/7 ،وتنظر هذه املشاورة ص ( .)136
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ون ََس ٍ
ــب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي» ((( .وأراد عمر ريض اهلل عنه أن
ج ٍع من الصحابة ،منهم عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل بن عمر،
((( هــذا احلديث روي عن ْ َ
وابن عباس ،وابن الزبري ،واملسور بن خمرمة ريض اهلل عنهم ،ورواه أبو سعيد اخلدري

ريض اهلل عنه بنحوه .وروي عن عكرمة مرسالً .وهو حديث صحيح ،صححه مجع

من العلامء ،منهم الذهبي يف التلخيص  ،158/3وابن كثري يف مسند الفاروق ،والتاج
وح َّسن
الســبكي يف طبقات الشــافعية  ،92/1وابن امللقن يف البدر املنريَ ،479/7
ج ٌع ،منهم الضياء يف املختارة  ،398/1وابن كثري يف مســند الفاروق
بعض طرقــه َ ْ

.390/1

روايات عمر ريض اهلل عنه:

ج ٌع:
رواه عن عمر ريض اهلل عنه َ ْ

 -رواه الطــراين يف الكبري ( ،)45/3وأبو نعيم يف احلليــة ( ،)314/7والضياء يف

املختــارة ( )198/1عن حممــد الباقر ،عن جابر ،عن عمر ،وقــال اهليثمي « :رواه
الطرباين يف األوســط ،والكبري ،ورجاهلام رجال الصحيح غري احلسن بن سهل وهو

وحسن الضياء إسناده يف املختارة (. ) 197/1
ثقة».
َّ

 -ورواه الطرباين يف الكبري ( )44/3عن زيد بن أسلم موىل عمر ،عن أبيه ،عن عمر،

وأبو نعيم يف احللية ( )34/3من طريق الطرباين .قال اهليثمي يف املجمع (:)272/4
« رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح».

 -ورواه الطرباين يف الكبري ( )45/3عــن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام عن أبيه،

وفيه عباد بن زياد األســدي ،صدوق رمي بالتشــيع ،ويونس بن أيب يعفور صدوق

خيطئ كثري ًا ،ورواه البزار (كشف األستار  ،)2455وفيه عاصم بن عبيد اهلل بن عمر
ضعيف.

 -وروي عــن املســتظل بن احلصــن ،عن عمــر ،رواه أمحد يف فضائــل الصحابة

( ،)626/2وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( ،)56/1والضياء يف املختارة (،)398/1
وحسنه ابن كثري يف مسند الفاروق (. )390/1
وحسن إسناده،
َّ
َّ

=
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 -ورواه حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،عن عمر ،رواه ابن السكن

يف الصحــاح كام يف التلخيص احلبري ( ،)299/3ورواه البيهقي يف الســنن الكربى
( ،)114 ،64/7ويف إســناده سفيان بن وكيع صدوق أســقطوا حديثه لتهاونه يف

حفظ كتابه(.التقريب).

 -وروي عن عقبة بن عامر عن عمر يف تاريخ بغداد ( . ) 127/7حتقيق :د .بشار.

 ورواه ابــن ع ّبــاس ،عن عمــر من طريقني ،كــا يف أطراف الغرائــب واألفرادللدارقطني (.)115/1

 -وروي عن عمر منقطع ًا بســند رجاله رجال الصحيح ،رواه احلاكم يف املســتدرك

عيل بن احلســن .قال البيهقي
( )142/3عن جعفر بن حممد الصادق ،عن أبيه ،عن ّ

يف الســنن ( « :)63/7مرسل حســن» .وذكر الدارقطني يف العلل (  )189/2أن
املحفوظ هو :عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عمر ،ليس فيه عيل بن احلســن .كذا

أخرجه سعيد بن منصور يف ســننه برقم ( ،)520وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه،
قلت :قد
كام ذكر البوصريي يف إحتاف اخلرية (  ،)254/7وقال « :بســند منقطع »ُ .

روي بسند متصل عن حممد الباقر عن جابر عن عمر ،كام سبق.

 -وقد روي من طرق أخرى عن عمر ريض اهلل عنه منقطعة غري التي ذكرناها.

قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل مسند الفاروق ( )391/1بعد أن أورد كثري ًا من طرقه:
«فهذه طرق مفيدة للقطع يف هذه القضية بام تضمنته ».
رواية ابن عباس ريض اهلل عنهام:

 -رواه الطرباين يف الكبري ( ،)243/11والضياء ( )337/11عن عكرمة ،عن ابن

عباس.

قــال اهليثمي يف املجمــع (  « :)173/9رواه الطرباين ورجاله ثقــات » .وقال ابن
امللقن يف البدر املنري ( )490/7ويف غاية السول يف خصائص الرسول (ص :)279

« رواه الطرباين يف أكرب معامجه بإســناد ال أعلم به َبأس ًا» .وروي عن عكرمة مرس ً
ال

يف املصنف لعبد الرزاق .163/6

=
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=  -وأخــرج البــزار عن ابن عباس هذا الطرف يف مســنده ( ،)2363ضمن حديث

مطول بسند شديد الضعف ،أوله « :تويف ابن لصفية عمة رسول اهلل  .»...قال اهليثمي

( « :)217/8رواه البزار ،وفيه إسامعيل بن حييى بن سلمة بن كهيل وهو مرتوك».

رواية عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام:

رواه عبد اهلل بن أمحد يف زيادات املسند عن عبد اهلل بن عمر مرفوع ًا .كام يف التلخيص
الصاحلي يف ســبل اهلدى والرشاد ( )353/21إىل
احلبري (  . )299/3وقد نســب ّ

الذهبي أن إســناده صالح .واهلل أعلم بذلك .فقد رواه الطرباين يف الكبري ( )45/3

من رواية عبد اهلل بن أمحد ،عن غري أبيه ،عن ابن عمر ،عن عمر.

رواية املسور بن خمرمة ريض اهلل عنه:

رواها أمحد يف املسند ( ،)323/4وعبد اهلل يف زوائد املسند ( ،)332/4من طريقني

عن املسور:

األول :من طريق جعفر الصادق ،عن عبيد اهلل بن أيب رافع ،عن املسور.

والثاين :من طريق أم بكر بنت املسور بن خمرمة عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن املسور،
وكذا رواه الطرباين ( .)27/20قال اهليثمي يف جممع الزوائد (« : )203/ 9وفيه أم

بكر بنت املســور ،ومل جيرحها أحد ومل يوثقها وبقية رجاله وثقوا » .وقال ابن حجر

يف التقريــب يف أم بكر« :مقبولة» .فإذا علمنا متابعة جعفر الصادق هلا ،علمنا ارتفاع
درجة احلديث إىل الصحة ،واهلل أعلم.

ورواه احلاكــم (  ،)158/3والبيهقي يف الســنن الكربى (  )64/7عن أم بكر بنت

املسور ،عن عبيد بن أيب رافع ،عن املسور .وصححه ووافقه الذهبي ،وصححه ابن
امللقن يف البدر املنري (.)489/7

وروي عن أم بكر بنت املســور بن خمرمة ،عن املســور بن خمرمة ريض اهلل عنه كام يف

الســنة للخالل رقم ( ،)655قال البيهقي ( « :)64/7هكذا رواه مجاعة عن عبد اهلل
ابن جعفر دون ابن أيب رافع يف إسناده».

ورواه الطرباين ( )33/20من طريق آخر عن املسور .قال فيه اهليثمي (= :)174/7
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حيصل هذا السبب ،فخطب إىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ابنته أم كلثوم،
وهي ابنته من الســيدة فاطمة ،وكانت أم كلثوم تصغر عمر بكثري ،فتعلل عيل
بصغرها ،وأنه يريد تزوجيها بأحد أبناء أخيه جعفر ،فرغب إليه عمر أن يزوجه

إياها ،وذكر له أنه ســمع هذا احلديث من رسول اهلل ﷺ ،وأنه يريد أن حيصل
قلت :لعل صوابه
= «رواه الطــراين ،وفيه إبراهيم بن زكريا العبيس ،ومل أعرفــه»ُ .

العبديس.

رواية أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه:

 -روى أمحــد ( ،) 62/3 ،18/3واحلاكم يف املســتدرك ( ،)74/4وعبد بن محيد

( )986عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل بن أيب طالب ،عن محزة بن أيب سعيد اخلدري،

ســمعت رســول اهلل ﷺ يقول عىل املنرب « :ما ُ
إن
عن أبيه قال:
ُ
بال أقــوا ٍم يقولون َّ
ِ
ّاس َف َر ُطك ُْم
إن َر ِحي َم ْوصو َل ٌة يف الدُّ نيا
َر ِحِــي ال َينْ َف ُعَ ،ب َل واهلل َّ
واآلخرةِّ ،
وإن أهيا الن ُ
َ
الح ْو ِ
رس َ
ْت قا َم ِر ٌ
الن ،وقال هذا:
ض ،فإذا ِجئ ُ
ــول اهلل أنــا ُف ٌ
عــى َ
جال فقال هذا :يا ُ
ُ
رس َ
رس َ
فأقولَ :قدْ َع َر ْف ُتك ُْم ولكِنَّك ُْم
الن،
ول اهلل أنا ُف ٌ
ــول اهلل أنا ُف ٌ
الن ،وقال هذا :يا ُ
يا ُ
ِ
ور َج ْعت ُُم ال َق ْه َق َرى» .هــذا حديث صححه احلاكم ،ووافقه الذهبي.
ُــم َب ْعدي َ
َأ ْحدَ ْثت ْ

وقال الشيخ شــعيب يف حتقيقه للمســند « :هذا حديث صحيح لغريه ،وهذا إسناد

ضعيف».

 -ورواه أبــو يعىل ( ،)344/2عن عبد اهلل بن حممد بــن عقيل ،عن عبد الرمحن بن

أيب ســعيد اخلدري ،عن أبيه .قال اهليثمي يف املجمع ( « :) 364/10رواه أبو يعىل،
ورجاله رجال الصحيح غري عبــد اهلل بن حممد بن عقيل ،وقد وثق» .وفاته أن يذكر

ختريج أمحد له.

وبعــــــد ،فهذا حديث صحيح ،روي من طرق بعضها صحيحة ،وبعضها حسنة،
وبعضها ضعيفة تتقوى بمتابعات وشــواهد ،وبعضها مردودة شديدة الضعف ،كام

بينته من كالم أهل الشأن .واهلل أعلم.
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هــذه الصلة ،وقد رصد هلا من الكرامة ما ال يرصــد أحد ،فزوجه عيل إياها،

عيل آل بيتــه .وتأمل ما يف رغبة
ودلت الروايات أن ذلك كان بعد أن شــاور ّ

عمر ،ورضا عيل من الداللة((( !

فقد أخرج الضياء بســند حسن عن املســتظل بن حصني « :أن عمر بن

اخلطاب خطب إىل عيل ابنته فاعتل عليه بصغرها فقال :إين أعددهتا البن أخي
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
جعفر ،قال عمر :إين واهلل ما أردت هبا الباه ،إين
ُ
كل سبب ونسب يقطع يوم القيامة غري سببي ونسبي»(((.

وروى أمحد يف فضائل الصحابة عن جعفر بن حممد بن عيل بن احلســن،

عن أبيه ،أن عمر بن اخلطــاب خطب إىل عيل أم كلثوم فقال :أنكحنيها ،فقال
عيل :إين أرصدها البن أخي جعفر ،فقال عمر :أنكحنيها ،فواهلل ما من الناس
أحد يرصد من أمرها مــا أرصد ،فأنكحه عيل ،فأتى عمــر املهاجرين فقال:
أال هتنئوين؟ فقالــوا :بمن يا أمري املؤمنني؟ فقال :بــأم كلثوم بنت عيل ،وابنة

فاطمة بنت رســول اهلل ،إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :كل نسب وسبب
ينقطع يوم القيامة ،إال ما كان من سببي ونسبي» ،فأحببت أن يكون بيني وبني

رسول اهلل ﷺ سبب ونسب(((.

((( يقول اآلجري رمحه اهلل « :ملا علم عيل ريض اهلل عنه بفضائل عمر ريض اهلل عنه وحسن
منزلته من اهلل تعاىل ومن رسوله ﷺ زوجه ابنته أم كلثوم ريض اهلل عنها ،وأمها فاطمة
بنت رسول اهلل ﷺ ،ورضوان اهلل عىل فاطمة » ( .الرشيعة .)2329/5
((( األحاديث املختارة (  ،)398/1وقد سبق.
((( فضائل الصحابة  .625/2وقد ســبق خترجيه يف املستدرك والسنن الكربى للبيهقي
عن حممد بن عيل بن احلسني عن أبيه عن عمر ،ويف املختارة عن حممد الباقر عن جابر
عن عمر ،خمترص ًا.

210

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

وقــد كان هذا الزواج ســنة (  17هـ) ،وولدت الســيدة أم كلثوم لعمر زيد ًا

ورقية ،ومل تكن له ذرية منهام ،ألهنام مل يعقبا ،وقتل عمر ريض اهلل عنه وهي عنده(((.

عالقة طبيعية فاضلة:
دلت كتب السري والرتاجم أن السيدة أم كلثوم ريض اهلل عنها عاشت مع
ْب ًة له ،وذكرت مواقف
عمر ريض اهلل عنه حياة كريمة طيبــة ،وأهنا كانت ُمك ِ َ

ملشــاركتها له يف فعل اخلــرات ،وإعانته عليه ،ويروي ابن ســعد وغريه َّ
أن

أم كلثوم بكت من كالم ســمعته من كعب األحبار يف حق زوجها عمر خوف ًا
عليه ،فقد روي عن سعد اجلاري موىل عمر بن اخلطاب « :أن عمر بن اخلطاب

دعا أم كلثوم بنــت عيل بن أيب طالب -وكانت حتته فوجدها تبكي -فقال :ما
يبكيك؟ فقالت :يا أمري املؤمنني ،هذا اليهودي -تعني كعب األحبار -يقول:

إنــك عىل باب من أبواب جهنم ،فقال عمر :ما شــاء اهلل ،واهلل إين ألرجو أن
يكون ريب خلقني ســعيد ًا ،ثم أرســل إىل كعب فدعاه ،فلام جاءه كعب قال:

يــا أمري املؤمنني ،ال تعجل عيل ،والذي نفيس بيده ال ينســلخ ذو احلجة حتى

تدخل اجلنة ،فقــال عمر :أي يشء هذا؟ مرة يف اجلنة ،ومــرة يف النار ،فقال:

يا أمري املؤمنني ،والذي نفيس بيده إنَّا لنجدك يف كتاب اهلل عىل باب من أبواب

جهنم متنــع الناس أن يقعوا فيهــا ،فإذا مت مل يزالوا يقتحمــون فيها إىل يوم
القيامة»(((.

((( تنظر ترمجتها يف الطبقات الكربى  ،463/8واالســتيعاب  ،1954/4وأسد الغابة

 ،387/6وســر أعالم النبــاء  ،500/3واإلصابــة  .492/4وينظــر املنتظم
البن اجلوزي .237/4

((( الطبقــات الكربى  ،332/3واحللية أليب نعيــم  .23/6وهو أثر صحيح ،فرواية =
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وال شك أن هذه الصهرية كانت وشــيجة من وشائج التواصل والتواد

واخلُلطة بني هذه البيوت .وبطبيعة احلال كان إخوة السيدة أم كلثوم بنت عيل

يزوروهنا يف بيتها ،وقد ازدادت هذه الوشيجة قوة ،بولدي عمر من أم كلثوم،

زيد ورقية ريض اهلل عنهام.

ومن املواقف اجلميلة ما رواه ابن عســاكر من احتفاء عمر ريض اهلل عنه

بمحمد ابن احلنفية((( أخي السيدة أم كلثوم وهو صغري يزور أخته ،وضمه له
= ابن ســعد رواية متّصلة ورجاهلا ثقات ،كام يف دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف

شخصية عمر .1130/2

((( سري أعالم النبالء  ،115/4وتاريخ اإلسالم .994/2

ومع احلســن بن عيل ريض اهلل عنهام ،ومن املواقف اللطيفة املروية :موقف للحسني

ابــن عيل -وهو صبي -مع عمر ،فيه تلطف عمر به وإكرامه له ،وحثه له عىل زيارته،
وبيانه لفضل آل البيت ،وفيه استحياء احلسني أن يقطع عليه حديثه وخلوته ،والظاهر

راه َويه ،واخلطيب البغدادي ،وابن
أهنا كانت قبل زواجه من أم كلثوم .فقد روى ابن َ

عســاكر عن حســن بن عيل ريض اهلل عنهام قال « :أتيت عىل ُع َمر ْبن اخلطاب وهو

عــى املنرب ،فصعدت إليه ،فقلت له :انزل عن منــر أيب واذهب إىل منرب أبيك ،فقال

ُع َمر :مل يكن أليب منرب ،وأخذين فأجلسني معه فجعلت أقلب حىص بيدي ،فلام نزل
انطلــق يب إىل منزله ،فقال يلَ :م ْن ع َّلمك؟ فقلــت :واهلل ما علمنيه أحد .قال :يا بني
لو جعلت تغشــانا .قال :فأتيتــه يوم ًا ،وهو ٍ
خال بمعاوية وابــ ُن ُع َمر بالباب فرجع
ا ْبن ُع َمر ورجعت معه ،فلقيني بعــد فقال :مل أرك .فقلت :يا أمري املؤمنني إين جئت
وأنــت ٍ
خال بمعاوية واب ُن ُع َمر بالباب ،فرجع ا ْبــن ُع َمر ورجعت معه ،فقال :أنت
أحــق باإلذن من ا ْبــن ُع َمر ،وإنام أنبت ما ترى يف رؤوســنا اهلل ثــم أنتم» .أخرجه
اخلطيب يف تارخيــه 141/1ـ وابن راهويه ( إحتاف اخلرية  ،6580واملطالب العالية

 ،)3892وتاريخ دمشــق  ،176/14وكلها ألفاظ تكاد تتحد ،وهذا لفظ املزي يف
هتذيب الكامل ،قال احلافظ يف ِ
اإلصابة (« :)106/1سنده صحيح».
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إىل صدره كام يضم الوالد ولده ،فقد روى ابن عســاكر بســنده عن الربيع بن
املنذر املؤدب عن أبيه ،قال سمعت ابن احلنفية يقول « :دخل عمر بن اخلطاب

وأنا عند أختي أم كلثوم بنت عيل فضمني ،وقال باحللواء»((( .وأورده الذهبي
عنه ،وقال« :فضمني وقالَ :ألطفيه باحللواء ».
وال تزال الســيدة أم كلثوم تذكر زوجها عمر ريض اهلل عنه باإلكبار بعد

وفاتــه ،وأهنا أصيبت فيه كام أصيبت بقتل أبيهــا ريض اهلل عنه ،فقد روى ابن

عيل ريض اهلل
أيب الدنيا وابن عســاكر وغريمها عن اإلصبغ احلنظــي ،يف قتل ِّ
عنه يف صــاة الفجر ،قال « :فخرجت أم كلثوم ابنــة عيل فجعلت تقول :ما
يل ولصالة الغــداةُ ،قتِ َل زوجي أمري املؤمنني صال َة الغــداة ،وقتل أيب صالة
الغداة»((( .فهذه منزلته عندها .

ابن عمر للصالة عىل أم كلثوم وأخيه زيد:
احلس ِن َ
تقديم َ
ولما توفيت الســيدة أم كلثوم وولدها زيد بــن عمر  -وقد توفيا يف يوم
ّ

للصالة عليهام،
عيل عبدَ اهلل ب َن عمر ّ
واحد وساعة واحدة  -قدَّ م احلســن بن ٍّ

َّ
يقول احلافظ ابن عبد الرب« :
وصل عليهام ابن عمر ،قدَّ مه احلسن بن عيل»(((.
((( تاريخ دمشق .330/54
((( املحترضين البن أيب الدنيا حديث رقم  ،51ويف مقتل عيل رقم  ،14وتاريخ دمشــق
 .555/42وأورده الذهبي يف السري ( سرية اخللفاء الراشدين ص  ،)248وابن كثري
يف البداية والنهاية .13/8
((( االســتيعاب  ،1956/4وأســد الغابة  .387/6قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة
 « :492/4وأخرج – [ابن ســعد] -بســند صحيح أن ابن عمر صىل عىل أم كلثوم
وابنها زيد فجعله مما يليه ،وكرب أربع ًا ،وســاق بســند آخر أن سعيد بن العاص هو
الذي أمهم عليها».
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وقد حرض جنازهتام احلسني بن عيل ،وابن عباس ،وأبو هريرة ،ونحو ثامنني من
أصحاب النبي ﷺ ،ووايل املدينة يومئذ سعيد بن العاص(((.

احلســن ب ُن عيل ،فقد
وروى ابن عســاكر أن الذي قدَّ م عبدَ اهلل ب َن عمر
ُ

روى عن جعفر بن حممد عن أبيه « :أن حســن بن عيل قال لعبد اهلل بن عمر:

ِّ
صــل عىل أم كلثوم بنت عــي ،فإنام هي أمك ،وعىل أخيك زيــد »((( .فانظر
هــذا التقديم وما حيمل من معاين التقدير من كليهام وتعظيمهم للصهرية التي

كانت بينهم ،وإنزال الســيدة أم كلثوم من عبد اهلل بــن عمر منزلة األم ،رغم

كوهنا تصغره كثري ًا يف السن ،وقد كانت جتل ابن عمر وتشهد بصالحه ،وكان

ابن عمر موقر ًا هلا ((( .فهكذا كانت العالقات بني تلك البيوت الفاضلة.

((( تنظر الروايات يف الســنن الكربى للبيهقي  ،33/4كتاب اجلنائز ،باب جنائز الرجال
والنســاء إذا اجتمعت ،الطبقات الكربى  ،465 ،464/8وســنن النســائي رقم
 ،1978وينظر التاريخ األوسط للبخاري  .102/1وينظر توجيه احلافظ ابن حجر
للروايات يف التلخيص احلبري  .298/2وانظر دراســة نقدية للمرويات يف شخصية
عمر .244/1
((( تاريخ دمشق .493/19
((( مــن الفوائد يف تقدير أم كلثوم البن عمر ،وتوقــر ابن عمر هلا ،ما ذكره ابن حبان يف
عيل
الثقات (  ،)275/2ويف الســرة النبوية وأخبار اخللفــاء (  ،)528/2يف بيعة ٍّ
قال « :ثــم أتت أم كلثوم بنت عيل أباها  -وكانت حتــت عمر بن اخلطاب -فقالت
لــه :إن عبد اهلل بن عمر رجل صالح ،وأنا أتكفل ما جييء منه لك ،فلام كان من قدوم
ابن عامر املدينة جاء ابن عمر إليها فقال :يا أماه! إنك قد ك ّفلت ّيف وأنا أريد اخلروج
ٍ
بداخل يف يشء يكرهه أبوك ،غري أين ممسك حتى جيتمع
ولست
إىل العمرة الســاعة،
ُ
الناس ،فإن شــئت فأذين ،وإن شــئت فابعثيني إىل أبيك ،قالــت :ال ،بل اذهب يف
حفظ اهلل وحتت كنفه ،فانطلق ابن عمر معتمر ًا ».
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هـ -ومنها :تقديم عمر لبني هاشم ولقرابة النبي ﷺ يف العطاء:
وج َّل عىل املســلمني أرض العــراق ،أوقفها عمر فلم
لما فتــح اهلل َع َّز َ
ّ

يقســمها بني الفاحتــن ،وجعل خراجهــا بينهم ،ومن يأيت بعدهــم من أبناء
املســلمني ،ويف مصاحلهم ،وفرض للمســلمني رواتب منها ،فبدأ يف التقسيم

باألقرب من رســول اهلل ﷺ ،ثــم باملهاجريــن واألنصار ممن شــهد بدر ًا،
وهكذا (((.

فقد بدأ عمر يف التقســيم بزوجات النبي ﷺ قبل الناس مجيع ًا ،فأعطى

للزوجــات اثني عرش ألفــ ًا ،ثم بالعبــاس بن عبد املطلب عــم النبي ﷺ

فأعطاه وميزه ،وإن مل يكن من املهاجرين ،وال ممن قاتل قبل فتح مكة ،وإنام

ميزه لقربه من رســول اهلل ﷺ ،ثم بعيل ريض اهلل عنــه ،وأعطى ألهل بدر
مخسة آالف ،وفرض للحسن واحلســن ريض اهلل عنهام مخسة آالف كأهل

بــدر ،فأعطامها كما أعطى نفســه ،وكام أعطى أبامهــا؛ وذلك ملكاهنام من
رسول اهلل ﷺ .

فقد روى ابن أيب شــيبة وغريه عن جعفر الصادق عن أبيه حممد الباقر بن

عيل بن احلســن ريض اهلل عنهم « :أن عمر أراد أن يفرض للناس ،وكان رأيه
خري ًا من رأهيم ،فقالوا :ابدأ بنفســك ،فقــال :ال ،فبدأ باألقرب فاألقرب من

((( ينظــر اخلراج أليب يوســف ،كيــف كان فرض عمــر ألصحاب رســول اهلل ﷺ،
ص .45 -42
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رســول اهلل ﷺ ((( ،ففرض للعباس ،ثم عيل ،حتى واىل بني مخس قبائل ،حتى
انتهى إىل بني عدي بن كعب » (((.

ــت عن عمر ريض اهلل عنــه يف التقديم عىل القرابة والســابقة
وقد ُر ِو َي ْ
ُ
وأصل فرض األُ ْعطِيات يف الصحيحني،
روايات كثريةَ ،ف ِف ْع ُله هذا مشــهور،

والتفصيل يف غريمها (((.

فعن عامر بن رشاحيل الشــعبي ،عمن شهد عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه قــال « :لما فتح اهلل عليه ،وفتح فارس والروم ،مجع أناســ ًا من أصحاب

الرســول ﷺ ،فقال :ما ترون ؟ فإين أرى أن أجعل عطاء الناس يف كل ســنة،
وأمجع املال فإنه أعظم للربكة ،قالوا :اصنع ما أردت ،فإنك إن شاء اهلل موفق،
قال :ففرض األُ ْعطِيات ،فدعــا باللوح فقال :بمن أبدأ ؟ فقال له عبد الرمحن
ابن عوف ريض اهلل عنه :ابدأ بنفســك ،فقال :ال واهلل ،ولكن أبدأ ببني هاشم،

رهط النبي ﷺ ،فكتب من شــهد بدر ًا من بني هاشم من موىل أو عريب ،لكل

رجل منهم مخسة آالف مخسة آالف ،وفرض للعباس بن عبد املطلب اثني عرش
((( وقال يف رواية البيهقي يف الســنن الكربى ،كتاب قسم الفيء ،باب إعطاء الفيء عىل
الديوان ومن تقع به البداية  364/6بسنده إىل أيب هريرة عن عمر ،قال «:ولكن أبدأ

برسول اهلل ﷺ ،ثم األقرب فاألقرب ».

((( املصنف ،كتاب الســر ،ما قالوا فيمن يبدأ بــه يف األعطية ،485 ،484-483/17
واخلراج أليب يوسف ،ص  ،44 -43ورشح معاين اآلثار .306 - 305/3

((( ينظر السنن الكربى للبيهقي كتاب قسم الفيء ،باب التفضيل عىل السابقة والنسب،
وباب إعطاء الفــيء عىل الديوان ومن تقع به البدايــة -364/6 ،351-349/6

.365
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ألف ًا ...وفرض ألزواج النبي ﷺ ،...وفرض للحســن واحلسني مخسة آالف
مخسة آالف ،لمكانهما من رسول اهلل ﷺ.((( » ...

فضل أســامة بن زيد يف العطاء عىل ابنه عبد اهلل ؛ ملزية له عند
بل إن عمر َّ

ألح بعــض الناس عىل عبد اهلل أن
رســول اهلل ﷺ ،فلام كلمه يف ذلك بعد أن َّ
أحب إىل رسول اهلل ﷺ من أبيك ،وإن
يســأل أباه ،قال له عمر « :إن زيد ًا كان َّ

أحب إليه منك » (((.
أسامة كان َّ

فانظــر كيف كان اهتامم عمر ريض اهلل عنــه بالرعية ،وكيف كان اجتهاد

عمر يف القياس يف األعطيات عىل حســب القرب من رســول اهلل ﷺ ،وعىل
وج َّل ،وكيف كان تقديره
حسب البالء والســابقة واجلهاد يف ســبيل اهلل َع َّز َ

لزوجات النبي ﷺ ،وإكرامه لبني هاشــم يف البدء هبم لقرابتهم من النبي ﷺ،
وكان هذا مت َِّفق ًا مع ما عليه الناس((( ،فعالم يدل كل هذا ؟ !
((( اخلراج أليب يوســف ص  .44وتنظــر روايات هذا التقســيم يف اخلراج ،46-42
املصنف البن أيب شــيبة ،كتاب الســر ،ما قالوا فيمن يبدأ يف األعطية -483/17
 ،486وتنظــر رواية عمر موىل غفرة وغريه يف ذلك املصنف البن أيب شــيبة ،كتاب
الســر ،ما قالوا يف الفــروض والدواوين  ،474-472/17ويف الســنن الكربى
للبيهقي ،باب التفضيل عىل الســابقة  ،350/6وفيهام « :وفرض للحسن واحلسني
ريض اهلل عنهام مخسة آالف مخســة آالف أحلقهام بأبيهام ؛ ملكاهنام من رسول اهلل ﷺ،
وفرض ألبناء املهاجرين واألنصار ألفني ألفني.» ...
((( رواه القايض أبو يوســف يف اخلراج ص  .43وتنظر روايــة البيهقي هلذا احلديث يف
الســنن الكربى ،كتاب قســم الفيء ،باب التفضيل عىل السابقة والنسب .349/6
وصححه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  ،564/1يف ترمجة زيد بن حارثة.
((( وشواهد هذا كثرية ،ذكرنا بعضها يف هذا الكتاب ،ومن ذلك ما جاء عىل لسان عثامن
ابن عفان وجبري بن مطعم ريض اهلل عنهام ،إقرار ًا بفضلهم حني قسم النبي ﷺ سهم =
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وهكذا جيب أن نفهم أصحاب رسول اهلل ﷺ.

ز -معرفة عمر لقدر العباس ومكانته وتقديمه له:
كان عمر ريض اهلل عنه يعرف للعباس قدره ومنزلته من رســول اهلل ﷺ،

فقد قال له رسول اهلل ﷺوهو يشري إىل تعظيم حق عمه « :يا ُع َم ُر ،أما َش َع ْر َت
عم الرجل ِصن ُْو أبيه ؟ » (((.
أن َّ
ومــن مجيل ما يروى يف ذلك ،مما يدل عىل تقديــم الصحابة لكل ما حيبه

رســول اهلل ﷺ عىل أنفسهم وأهليهم ،قول عمر ريض اهلل عنه للعباس يف فتح
مكة « :مه ً
إيل من إسالم أيب
ال يا عباس ،واهلل إلســامك يوم
َ
أســلمت ُّ
أحب َّ
= ذوي القربى من غنيمة خيرب عىل بني هاشم وأعطى معهم بني املطلب ومل يعط بني

عبد شــمس شيئ ًا منه ،وهم قوم عثامن ،فعن ســعيد بن املسيب ،عن جبري بن مطعم

قال « :ملا قســم رسول اهلل ﷺ ســهم ذي القربى بني بني هاشم ،وبني املطلب أتيته
أنا وعثامن بن عفان فقلنا :يا رســول اهلل ،هؤالء بنو هاشــم ال ننكر فضلهم ملكانك

الذي جعلك اهلل به منهم ،أرأيت بني املطلب أعطيتهم ،ومنعتنا ،فإنام نحن وهم منك
بمنزلة ،فقال رســول اهلل ﷺ« :إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم ،إنام بنو هاشم،

وبنو املطلب يشء واحد» ،وشــبك بني أصابعه» .أخرجه النســائي يف ســننه برقم
 ،4137وأمحد يف املســند  ،81/4وهو حديث صحيح عىل رشط مسلم (التلخيص
احلبــر  .)216/3وهو عند أيب داود بنحوه برقــم  ،2978ورواه البخاري خمترص ًا

برقم .3989 ،3311

((( رواه مســلم يف صحيحه عن أيب هريرة ،كتاب الزكاة ،بــاب يف تقديم الزكاة ومنعها
(مسلم برشح النووي .)60/7
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أحب إىل رسول اهلل ﷺ
لو أســلم ،وما يب إال أين قد عرفت أن إسالمك كان َّ
من إسالم اخلطاب » (((.

فانظــر كيف قدم عمر نجــاة العباس باإليامن عىل نجــاة أبيه ،وما كانوا
ِ
صادقني.
ريض اهلل عنهم إال
وج َّل دفع ًا
ومــن جليل معرفة عمر لقدر العباس توســله به إىل اهلل َع َّ
ــز َ

وج َّل ،فكان ُي َقــدِّ م العباس يف الدعاء  -رغم أن
للقحــط وطلب ًا لغيث اهلل َع َّز َ

عمر هو اخلليفة الذي يؤمهم يف صالهتم ،ويتوىل شــؤون دنياهم  -فكأن عمر

يقول :يا رب هذا عم نبيك فاســقنا ألجله .فعن أنــس بن مالك أن عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب فقال:

« اللهم إنّا كنا نتوســل إليك بنبينا فتسقينا ،وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا،

قالَ :ف ُي ْس َقون » (((.

ب
وهكــذا كانوا يعرفون بركــة آل بيت نبيهم ﷺ ،وأهنــم ْأوىل من ُ ْت َل ُ

الرمحات بسببهم.

ومنهــا أيض ًا أن عمر كان يستشــر العباس يف مهــام األمور ،فقد روى
((( رواه الطــراين يف الكبري ( )11/8عن ابن عباس ،وقال اهليثمي يف املجمع :167/6

«رواه الطــراين ،ورجاله رجــال الصحيح» ،وصححه ابن حجر العســقالين ،قال
البوصريي يف إحتاف اخلرية « :242/5قال شيخنا أبو الفضل العسقالين ،ومن خطه
نقلت :هذا حديث صحيح».

((( صحيــح البخاري ،كتــاب فضائل الصحابة ،بــاب ذكر العباس بــن عبد املطلب
 .1360/3وينظر فتح الباري .96/7
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الطربي يف استشــارة عمر للصحابة يف اخلروج بنفسه لقتال فارس ملا جتمعوا

العباس
للمســلمني ،قــال « :وكان الــذي ينتقد له الــرأي إذا عرض عليــه
ُ
ريض اهلل عنه » (((.

وذكــر ابن كثري :قال « :وكان عمر إذا استشــار أحــد ًا ال يربم أمر ًا حتى

يشــاور العباس ،فلام أعجبه كالم الصحابة يف هــذا املقام عرضه عىل العباس

رس لنقمة تنزل
فقــال :يا أمري املؤمنني َخ ِّفض عليك ،فإنام اجتمــع هؤالء ال ُف ُ

عليهم » (((.

ومن الفوائد ما قاله احلافظ ابن حجــر يف الفتح يف عدم إدخاله للعباس

وألج ِل أنه مل هياجر قبل الفتح مل يدخله عمر يف أهل
يف أهل الشــورى ،قال« :
ْ
الشورى ،مع معرفته بفضله واستسقائه به » (((.

ومــن طريف ما يروى مما حدث بني عمر والعبــاس ريض اهلل عنهام ،مما

حيمل دالالت بالغة لمــا كانت عليه أخالقهم وحســن التزامهم ،ومجيل ما
بينهم ،ما رواه ابن ســعد ويعقوب الفســوي عن يعقوب بن زيد « :أن عمر
وهو يف خالفته خرج يف يوم مجعة فقطر عليــه ميزاب العباس ،فأمر به فقلع،
فقال العباس :قلعت ميزايب ،ما وضعه حيث كان إال رسول اهلل ﷺ بيده .فقال
عمر :واهلل ال يضعه إال أنت بيدكُ ،ث َّم ال يكون لك ُس َّل ٌم إال عمر .قال :فوضع

العباس رجليه عىل عاتقي عمر ،ثم أعاده حيث كان » (((.
((( تاريخ الطربي .123/4

((( البداية والنهاية .109/4
((( فتح الباري .96/7

((( الطبقات الكربى  ،20/4واملعرفة والتاريخ  ،511/1والبيهقي يف السنن الكربى=
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ومــن عظيم مكانــة العباس ريض اهلل عنــه أيض ًا ،مــا كان عليه عيل بن

أيب طالب ريض اهلل عنه من األدب معــه ،فقد كان يقبل يده احرتام ًا له وطلب ًا

لرضاه ،فعن صهيب موىل العباس قال « :رأيت علي ًا يقبل يد العباس ،ويقول:
يا عم ،ارض عني » (((.

ومــن هذا التوقــر واإلكرام أيض ًا ما رواه ابن عســاكر بســنده عن ابن

شــهاب قال « :كان أبو بكــر وعمر يف واليتهام ال يلقــى العباس منهام واحد
وهو راكــب إال نزل عن دابته وقادها ومشــى مع العباس حتــى يبلغه منزله
أو جملســه فيفارقه »((( .وقد روى ابن عســاكر نحوه عن عثامن أيض ًا ،فروى

بســنده عن عبد الرمحــن بن أيب الزناد عــن أبيه عن الثقــة « :أن العباس بن

يمر ّ
قط بعمر بن اخلطــاب وال بعثامن بن عفان ومها راكبان إال
عبد املطلب مل ّ
عم رسول اهلل ﷺ ومها راكبان
نزال حتى جيوز العباس هبام إجالال له أن يمر هبام ُّ

وهو يميش» ((( .وأورده ابن عبد الرب يف االســتيعاب ،والذهبي يف سري أعالم
النبالء ،وابن حجر يف هتذيب التهذيب وغريهم(((.

=  ،66/6وقد قلع عمر امليزاب ألنه رأى أن فيه إيذا ًء للامرة إىل املســجد ،فلام علم
أن رســول اهلل ﷺ هو الذي وضعه تراجع عن ذلك لئال يغري شيئ ًا عمله رسول اهلل

ﷺ ،واعتذر هلل تعاىل ولرسوله ﷺ ،وظهر إكرامه للعباس ريض اهلل عنه بأن أصعده

بقدميه عىل كتفه ،وهكذا يوافق ظاهر عمر ريض اهلل عنه باطنه.

((( أخرجه الفسوي يف املعرفة .514/1

((( تاريخ دمشق  .374/26وذكره الكالعي يف االكتفاء .122/1
((( تاريخ دمشق .354/26

((( االســتيعاب  ،814/2ترمجة العبــاس بن عبد املطلب ،والســر  ،93/2وهتذيب
التهذيب ،والتحفة اللطيفة للسخاوي .14/2
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ومن األخبار يف ذلــك أن عثامن ريض اهلل عنه وهو أمري للمؤمنني رضب

َ
رج ً
ف بالعباس ريض اهلل عنه ،وذاك لتعظيم رسول اهلل ﷺ شأن عمه
ال
استخ َّ

العباس ريض اهلل عنه ،فقد روى سيف بن عمر والطربي وابن عساكر ،كالمها

من طريق سيف عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك األنصاري عن القاسم

مما أحدث عثامن ُفريض به منه أنه
ابــن حممد بن أيب بكر الصديق ،قال « :كان َّ
رضب رج ً
ال يف منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد املطلب ،فقيل له ،فقال:

(((
ُ
وأرخص يف االستخفاف به! لقد خالف
عمه
َن َعمَ ،أ ُي َفخِّ ُم
ِّ
رســول اهلل ﷺ َّ

َ
رسول اهلل ﷺ من َف َعل ذلك ومن ريض به منه » (((.

فهكذا كانت مكانة العباس ريض اهلل تعاىل عنه بينهم.
((( تقول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها « :ما رأيت رســول اهلل ﷺ ُي ِج ُّل أحد ًا ما ُي ِج ُّل
العباس أو يكرم العباس» .انظر خترجيه يف اهلامش التايل.

((( الفتنة ووقعة اجلمل ص  ،79وتاريخ الطربي  ،400/4وتاريخ دمشــق ،372/26
وهذا اخلرب من رواية ســيف بن عمر وهو ضعيــف احلديث ،عمدة يف التاريخ  -كام

قال احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب -وفيه ســهل بن مالك ،جمهول كام قال ابن

عبــد الرب ( االســتيعاب  .) 667/2وقال احلافظ « :جمهول احلال» ( لســان امليزان
 .)122/3قلــت :وأثرنا هــذا يف األخبار ،فاألمر فيه أيرس ،ما مل يأتيا بمســتغرب،
ومل يأتيــا .وقد روى ابن األعرايب يف معجم الصحابة ( برقم  ) 1721وابن عســاكر

(تاريخ دمشق  )329/26عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة قالت « :ما رأيت
رســول اهلل ﷺ يكرم أحد ًا إكرامه العباس» .ويف رواية « :مــا رأيت النبي ﷺ جيل
أحد ًا ما جيل العباس» ( .تاريخ بغداد  ،211/6وتاريخ دمشق  .)329/26وأورده

الذهبي وقال « :ابن أيب الزناد ،عن هشــام ،عن أبيه ،عن عائشة ...إسناده صالح».
(ســر أعالم النبالء  .)92/2وينظر أيض ًا حديثها يف مســند أمحد  « :118/6لقد

رأيت من تعظيم رسول اهلل ﷺ عمه أمر ًا عجيب ًا »...احلديث.
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ح  -تقريب عمر لعبد اهلل بن عباس وتقديره لعلمه وأمانته:
كان عبــد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه ممن أويت العلم وهو ال يزال يف أول

ِس ِّن الشباب ،وذلك بربكة دعاء النبي ﷺ ،فقد ضمه الرسول ﷺودعا له ،كام

أخرجه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال :ضمني النبي ﷺ إىل صدره

وقال « :اللهم علمه احلكمة » ،ويف رواية « :وعلمه الكتاب » (((.

قــال ابن عبد الــر « :وكان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنــه حيبه و ُيدْ نِيه
ويقربه ويشاوره مع ِ
أج َّل ِة الصحابة » (((.
وقد َّبي عمر لكبــار الصحابة علم عبد اهلل بن عباس وفقهه ،فقد أخرج

البخاري عن ســعيد بن جبري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال « :كان عمر

يدخلني مع أشــياخ بدر ،فقــال بعضهم :مل تدخل هذا الفتــى معنا ولنا أبناء

مثله؟ فقال :إنه ممن قد علمتم ،قــال :فدعاهم ذات يوم ودعاين معهم ،قال:
وما رأيته دعاين يومئــذ إال لريهيم مني ،فقال ما تقولون يف ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ ،حتــى ختم

الســورة ،فقال بعضهم :أمرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا نرصنا وفتح علينا،

وقال بعضهم :ال ندري ،أو مل يقل بعضهم شيئ ًا ،فقال يل :يا ابن عباس أكذلك

أج ُل رسول اهلل ﷺ أعلمه اهلل له
قولك ؟ قلت :ال ،قال :فام تقول ؟ قلت :هو َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب ،باب ذكر ابن عباس  ،1370/3وكتاب
االعتصام بالكتاب والسنة  ،2653/6وغريها.

((( االستيعاب ،ترمجة عبد اهلل بن عباس .67/3
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﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ َفت ُْح مك َة ،فذاك عالمة أجلك ﴿ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ ،قال عمر :ما أعلم منها إال ما تعلم » (((.

وكان تقريب عمر البن عباس -ثق ًة يف دقة اســتنباطاته وفهمه ،وأمانته-

َّ
حمــل تقدير مــن أبيه العبــاس ريض اهلل عنــه ،ولذلك كان ينبــه ابنه -وهو
ال يــزال فتى -إىل ِع َظم هذه املكانة ووجوب تقديرها ،ويوصيه أال حيدث منه

ماال يتناســب معها ،فقد روى جمالد عن عامر الشــعبي عن ابن عباس قال:

« قال يل أيب :يا بني أرى أمري املؤمنني ُي َق ِّربك وخيلو بك ويستشــرك مع ناس
من أصحاب رســول اهلل ﷺ ،فاحفظ عني ثالث ًا :اتق اهلل ،ال ت ِ
ــن له رس ًا،
ُفش َ َّ
وال ُير َب َّن عليك كذبة ،وال تغتا َب َّن عنده أحد ًا» .قال عامر :فقلت البن عباس:
يا أبا عباس كل واحدة خري من ألف .قالَ « :ن َعم ،ومن عرشة آالف» (((.

عمر يأيت بيت ابن عباس عائد ًا ومستفرس ًا:
ٍ
بســند رجاله ثقات عن ابــن عباس ريض اهلل عنهام،
أخرج عبد الرزاق
ِ
عمر ٌ
عمر يســأ ُله عن النــاس ،فقال :يا أمري
رجل ،فجعل ُ
قالَ « :قــد َم عىل َ
أحب
املؤمنني ،قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا ،فقال ابن عباس:
ُ
فقلت :واهللِ ما ُّ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح ،1563/4
وكتاب التفسري ،سورة النرص .1901/4

((( مصنف ابن أيب شيبة  ،123/13برقم  ،26040وفضائل الصحابة ألمحد ،975/2
برقم  ،1862والزهد هلناد  ،556/2واملعجــم الكبري  ،265/10برقم ،10619
واملعرفــة والتاريــخ  ،533/1وتاريخ بغــداد  ،306/3وغريها .قــال اهليثمي:

« رواه الطرباين ،وفيه جمالد بن سعيد وثقه النسائي وغريه ،وضعفه مجاعة » ( .املجمع
.) 221/4
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أن يتســارعوا يو َمهم هذا يف القرآن هذه املســارعة ،قالَ :ف َز َبرين عمر ثم قال:
كنت ن ََز ْل ُت من هذا
« َم ْه» قــال:
فانطلقت إىل أهيل مكتئب ًا حزين ًا ،فقلت :قــد ُ
ُ

فرجعت إىل منزيل،
الرجل منزل ًة ،فال ُأراين إال قد َســ َق ْط ُت من نفســه ،قال:
ُ

فاضطجعت عىل فرايش حتى عادين نسو ُة أهيل وما يب َو َج ٌع ،وما هو إال الذي
َت َق ّبلني به عمر ،قــال :فبينا أنا عىل ذلك أتاين ٌ
أمي املؤمنني،
رجل فقالَ :أ ِج ْ
ب َ
خرجت فإذا هو قائم ينتظرين ،قــال :فأخذ بيدي ثم خال يب ،فقال« :ما
قال:
ُ
كنت
الذي كرهت مما قــال الرجل آنفا؟» ،قال :فقلت :يا أمــر املؤمنني ،إن ُ

ُ
أحببت ،قالَ « :لتُحدِّ َثنّي
وأنزل حيث
أســأت ،فإين أســتغفر اهلل وأتوب إليه،
َ
ُ

ُ
الرجل» ،فقلت :يا أمري املؤمنني متى ما تســارعوا هذه
كرهت مما قال
بالذي
َ

املســارعة َييفوا ،ومتى ما َييفوا خيتصموا ،ومتى ما خيتصموا خيتلفوا ،ومتى
مــا خيتلفوا يقتتلــوا ،فقال عمر « :لِ ّل ِ
ــه َ
كنت أكامتهــا النّاس حتى
أبوك ،لقد ُ

جئت هبا »(((.
َ

وجــاءه يزوره وهو مريض  -كام كان يفعل رســول اهلل ﷺ مع أصحابه

صغار ًا وكبار ًا  -خمفف ًا عنه ،منشــط ًا له ،مبين ًا منزلته عنده ،فقد أخرج ابن سعد

عن الواقدي قــال « :حدثني عبد الرمحن بن أيب الزنــاد ،عن أبيه أن عمر بن
اخلطاب دخل عىل ابن عباس يعوده وهو ُي َح ّم ،فقال عمرَ :أ َخ َّل بنا ُ
مرضك،

فاهلل املستعان »(((.

((( اجلامع ملعمر ،ملحق بمصنف عبد الرزاق 217/11 ،برقم  ،20368وينظر سلسلة

اآلثار الصحيحة من أقوال الصحابة والتابعني ،أليب عبد اهلل الداين بن منري آل زهوي.

((( الطبقات الكربى  ،371/2تاريخ دمشق  ،187/73وكنز العامل .37182

ف - 3املبحث الثاني :يف مودة الشيخني رضي اهلل عنهما آلل بيت رسول اهلل 

225

وأي ختفيف ،وأ ّي َة مساحة
أي تقدير هذا من عمر ،وأية مســؤوليةّ ،
فانظر َّ

وأي ٍ
أدب من ابن
أعطاهــا عمر البن عباس ،وأي نفوس علــت فتواضعتَّ ،
وأي تعظيم يف نفسه ألمري املؤمنني.
عباس ريض اهلل عنهامَّ ،

ونختم هذه العالقة بشهادة ابن عباس لعمر ريض اهلل عنهم ،وهي شهادته
ِ
لما
له برضا رســول اهلل ﷺ ورضا أصحابه عنه ،فعن ْالسور بن خمرمة قالَّ « :
ِ
ي ِّز ُع ُه ((( :يا أمري املؤمنني،
ُطعــ َن عمرَ ،ج َع َل يأملُ ،فقال له ابن عباس وكأنــه ُ َ

صحبت رســول اهلل ﷺ فأحسنت ُصحبته ،ثم فارقته وهو
ولئن كان ذاك لقد
َ
ٍ
صحبت أبا بكر فأحســنت ُصحبته ،ثــم فارقته وهو عنك
راض ،ثم
عنــك
َ

ٍ
صحبت َص َح َبتهم فأحســنت ُصحبتهم ،ولئن فارقتهم لتفارقنهم
راض ،ثم
َ

وهم عنك راضون » (((.

فرح عمر بشهادة ابن عباس له:
قال عمر ريض اهلل عنه « :أتشهد يل يا عبد اهلل عند اهلل يوم القيامة ؟ فقال:
نعم .فقال :اللهم لك احلمد » (((.
((( أي خيفف عنه.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب
.1350/3

((( أخرجــه الطرباين يف املعجم الكبري .واألوســط  ،183/1وقــال اهليثمي يف املجمع
 « :76/9رواه الطرباين يف األوســط ،وإسناده حســن» .وأورده أيض ًا ابن حجر يف
الفتح ،كتاب فضائل الصحابة .81/7
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وهكــذا كان قرب عبد اهلل بن عباس من عمــر ريض اهلل عنهم أمجعني،

وحمبته له.

تتمـــة يف حمبة الصحابة لعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهم:
ومن باب التتامت وذكر المتماثالت  -أيض ًا  -أحببت أن أذكر هنا طرف ًا

من تقدير الصحابة البن عباس ،وحمبتهم له.

عــرف الصحابة رضــوان اهلل عليهم لعبــد اهلل بن عبــاس ريض اهلل عنهام
قرابته مــن رســول اهلل ﷺ ،ورأوا منه ِح ْلمه وحســ َن عرشتهِ ،
وجــدَّ ه يف طلب

العلــم ،وأدبه فيه ،وما آتاه اهلل من الفقه وحســن الفهم يف كتــاب اهلل ،وما ميزه به

وج َّل من رجحان العقل واألمانة يف الرأي ،فكان حمبب ًا إليهم ،معظ ًام عندهم (((.
َع َّز َ

أدبه ريض اهلل عنه ومعرفة الصحابة لقدره:
وكان من أدبه ريض اهلل عنه أنه كان يســعى عىل أصحاب رسول اهلل ﷺ

يطلب عندهم العلم والســنن ،ويتكلف املشــاق ،فيعظم الصحابة له ذلك،

وأقبلت أسأل أصحاب رسول اهلل ﷺ عن احلديث ،فإن
يقول ريض اهلل عنه« :
ُ
احلديث عن الرجل ،فآيت بابه وهو ٌ
ُ
قائل ،فأتوسد ردائي عىل بابه،
كان ليب ُل ُغنِي
الرتاب ،فيخرج فرياين ،فيقول يل :يا ابن عم رسول اهلل ! أال
عيل
ت َْس ِفي
َ
ُ
الريح َّ
أرسلت إ َّيل فآتيك ؟ فأقول :ال ،أنا أحق أن آتيك ،فأسأله عن احلديث » (((.

((( تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء .359 – 331/3
((( أخرجــه ابن ســعد يف الطبقات  ،281 -280/2والفســوي يف املعرفــة والتاريخ
 ،542/1واحلاكــم ،كتاب العلــم  ،538/3وصححه ووافقــه الذهبي ،وأورده
اهليثمي يف « املجمع»  ،277/9وقال« :رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح».
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وقد سبق من أدبه مع زيد بن ثابت وتعظيم زيد لقرابته من رسول اهلل ﷺ،

كام رواه الشعبي قال « :ذهب زيد بن ثابت لريكب ،ووضع رجله يف الركاب،
تنح يا ابن عم رسول اهلل ﷺ ،فقال :ال،
فأمســك ابن عباس بالركاب ،فقالَّ :

هكذا نفعل بالعلامء والكرباء » (((.

وقد أثنى الصحابــة عليه كثري ًا ،وكان حم ً
ال ملشــاورهتم ،فيقول فيه أحد

أكابر الصحابة وهو عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنــه ،فيام أخرجه الطربي
بســند صحيح عن مرسوق عن عبد اهلل بن مسعود قال « :نِ ْع َم ترمجان القرآن
(((
ب
ابــن عباس »  .وقال أبو هريرة حني مــات زيد بن ثابت « :اليوم مات َح ْ
هذه األمة ،وعسى اهلل أن جيعل يف ابن عباس منه َخ َلف ًا »(((.

وكان عثــان ريض اهلل عنه يعرف البن ع ّباس منزلته من العلم وحســن
حل ِّج يف العام الذي ُقتِ َل
الرأي ،فكان يشاوره يف املسائل ،وقد اســتخلفه عىل ا َ
ُ
عثامن
فيه ،فقد روى يعقوب بن سفيان بسنده عن ابن شهاب قال « :سنَ َة ُقتِ َل

حج بالناس عبدُ اهلل بن عباس ِ
َ
عثامن » (((.
بأمر
َّ
((( سبق خترجيه ص .139

((( تفســر الطربي ،املقدمة  ،85 -84/1وصحح ابن كثري إســناده يف مقدمة تفســره
 ،13/1وذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ترمجة ابن عباس  ،127/4بسند حسن

عن ابن سعد عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه.

((( املعجم الكبري للطرباين  ،108 /5ومعرفة الصحابة أليب نعيم  ،1154 /3ومستدرك

احلاكم  ،427 / 3وقال اهليثمي ( « :)325 /9رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح
إال أن حييى بن سعيد األنصاري مل يسمع من أيب هريرة ».

((( اإلصابة ،ترمجة ابن عباس .129/4
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ومن نامذج مشــاورته لعبــد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهم ،ما أخرجـــه

عبد الرزاق وغريه عــن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف قال « :رفعت إىل

عثامن امرأة ولدت لستة أشــهر ،فقال :إهنا رفعت إ َّيل امرأة  -ال ُأراه إال قال:

رش ،أو نحو هذا  -ولدَ ت لستة أشهر ،فقال له ابن عباس :إذا أمتت
وقد جاءت بِ ٍّ

الرضاع ،كان احلمل ستة أشهر ،قال :وتال ابن عباس ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﴾ فإذا أمتت الرضاع كان احلمل ستة أشهر ،فخىل عثامن سبيلها » (((.اهـ

وهبذا الــرأي وهذا الفهم الثاقــب لعبد اهلل بن عبــاس ريض اهلل عنهام

لكتاب اهلل العزيز درأ عثامن عنها احلد َّ
وخل سبيلها.

وقد ســبق أن عمــر ريض اهلل عنه كان يدخله يف الشــورى مع أهل بدر

تقدير ًا لعلمه رغم حداثة سنه.

وهكذا كانت حمبة الصحابة وتعظيمهم وتقديرهم البن عم رســول اهلل

ﷺ وقربــه من اخلليفتني عمر وعثامن ريض اهلل عنهــا ،مما يعكس املودة التي

كانت بينهم ،و ُي ْظ ِه ُر معرفة الصحابة ألقدار الرجال.

((( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،باب التي تضع لســتة أشــهر  ،351/7والطربي
يف تفســره ،ســورة البقرة اآلية  .233وصححه احلافظ ابن حجر يف التلخيص
احلبري ،كتاب الرجعة ( )219/3قال « :حديث :أن عثامن أيت بامرأة ولدت لســتة
أشهر ،فتشاور القوم يف رمجها ،فقال ابن عباس :أنزل اهلل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﴾ ،والفصال يف عامني ،فكان أقل احلمل ستة أشهر .مالك يف املوطأ أنه بلغه

أن عثــان .لكن فيه أن املناظر يف ذلك عيل ال ابن عباس ،ورواه ابن وهب بســند
صحيح عن عثامن ،وأن املناظر له ابن عباس ،وكذا أخرجه إســاعيل القايض يف

أحكام القرآن.»...

ف - 3املبحث الثاني :يف مودة الشيخني رضي اهلل عنهما آلل بيت رسول اهلل 

229

وبعـــد ،فهذا نموذج لما كان عليه جمتمع الصحابـة من املودة والتقدير

آلل بيت رســول اهلل ﷺ ،م َّث ْلتُــ ُه هنا يف نموذج األخوة واملحبــة املتبادلة بني

آل البيــت وبني كل مــن خليفتي رســول اهلل ﷺ أيب بكــر وعمر ريض اهلل

عنهام ،كام ظهر يف شخص الســيدة فاطمة ريض اهلل عنها ،وأمري املؤمنني عيل
ريض اهلل عنه ،وابنيهام احلســنني ريض اهلل عنهام ،وعم رسول اهلل ﷺ العباس

وابنــه عبــد اهلل ريض اهلل عنهم أمجعني ،وما شــملته هذه األخــوة من املودة
والثقة والوفاء ،ومعرفة األقــدار ،وكيف كانوا إخوان ًا متقاربني كأهنم األرسة
الواحدة!

ونعــرف مــن كل ما ســبق  -أيض ًا  -كــذب وزور مــا ُي ْن َقل مــن أن علي ًا

ريض اهلل عنــه كان يدارهيام أو أنــه كان مضطهد ًا مقهور ًا مــن قبلهام هو وآل بيت

رسول اهلل ﷺ ،فهذا كالم غريب ،منكر ،وهو من األذى والكذب الذي ينسب إىل
مقام أيب بكر وعمر وآل البيت عىل السواء ،بل لمقام مجيع أصحاب رسول اهلل ﷺ.
وحســبك  -أهيا املســلم  -مــا أوردته لك مــن هذه الســرة العطرة،

واحلمد هلل رب العاملني.
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املبحث الثالث
يف املودة بني أمريي املؤمنني عثمان وعلي
رضي اهلل عنهما
ليــس قصدي من هــذا املبحث الوقوف عىل مســائل فقهية خالف فيها

اجتهاد أحدمها اآلخــر فأجيب عنها ،ألزيل ما قد يتومهه البعض إشــكاالً،
فإن ذلك حاصل بني أكثر املجتهدين من الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني ،أو

مراجعة أحدمها لآلخر يف موقف من املواقف أو مسألة من املسائل.

وليس ذكرنا للمودة بــن عيل وعثامن ريض اهلل عنهام من باب إظهار أمر

خفــي ،أو مجع الشــواهد لتقوية أمر حيتاج إىل تقوية ،وإنــا من باب البيان ملا
ٍّ

ســيحتاج إليه ،كام ب َّين الصحابة يف فرتة من الفرتات مناقب بعض ،وذبوا عن
أعراض بعض.

وليس قصدي من هذا املبحث  -أيض ًا  -اإلحاطة بسرية هذه املودة ،فذاك

أمر يطول ،ويكفي داعي ًا إليها ونائب ًا عن أي شــاهد أهنام الصهران الرشيفان،
والسابقان لإلســام ،واملبرشان باجلنة ،اللذان لزما رسول اهلل وجاهدا معه،

وأبىل كل منهام يف مســرة صحبته لرســول اهلل ﷺ ومن بعده البالء احلســن

وج َّل وأعطاه ،ومات رسول اهلل ﷺ وهو عنهام
بنفســه وماله وبام ميزه اهلل َع َّز َ
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ٍ
راض ،وأهنام شيخا اإلسالم بعد أيب بكر وعمر ،وصاحبا املناقب التي نطق هبا

رسول اهلل ﷺ واملآثر التي شهد هبا الصحابة من بعده.

وقد كانت مكانة ســيدنا عثــان ريض اهلل عنه معروفــة عند أصحاب

رسول اهلل ﷺ مجيع ًا ،ويدل عىل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر ريض اهلل

نخي بني الناس يف زمن النبي ﷺ ،فنخري أبا بكر ،ثم عمر بن
عنهام قال « :كنا ِّ ُ

اخلطاب ،ثم عثامن بن عفان ريض اهلل عنهم » (((.

ّ
ويدل عىل تلك املكانة أيض ًا ما ســبق من وصية عمر ريض اهلل عنه له بعد

أن وىص علي ًا ريض اهلل عنــه ،قال « :يا عثامن ،إن هؤالء القوم لعلهم يعرفون
لك ِص ْه َر َك من رســول اهلل ﷺ وســن ََّك ورش َف َك ،فإن أنت وليت هذا األمر

فاتق اهلل ،وال ترفعن بني فالن عىل رقاب النّاس » (((.

وإنــا قصدي من هــذا املبحث إظهــار بعض ما كان بــن عيل وعثامن

ريض اهلل عنهام من القرب واملودة وحفظ املكانة ،من خالل الشــواهد الثابتة،

ومن خالل ثناء عيل عىل أخيه عثــان ريض اهلل عنهام ،وبعض مواقفهام الدالة

عىل ذلك.

فمن تلك الشواهد اإلمجالية عىل علو قدر عثامن عند عيل ريض اهلل عنهام،

عيل ريض اهلل عنه له باخلريية ،وشهادته له بام شهد له به رسول اهلل من
شــهاد ُة ٍّ
((( صحيــح البخــاري ،كتــاب فضائل الصحابة ،بــاب فضل أيب بكر بعــد النبي ﷺ
.1352 ،1337/3

((( سبق خترجيه ص .203
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البرشيات الكثرية ،وبشارة الرسول له باجلنة ،ويف رضا كل منهام بإمارة اآلخر،
وســمعه وطاعته له إن وقع االختيار عىل توليته إلمــارة املؤمنني ،كام جاء يف
حديث البيعة.
وجتلت هذه املودة واألخوة أيض ًا يف قرب سيدنا عيل منه واستشاراته له يف

األمور املهمة ،ومن ِّ
أجل مشوراته موافقته لعثامن يف مجع الناس عىل مصحف
واحد؛ ملنع اختالف الناس يف القرآن.
وجتلت أيض ًا يف دفاعه عنه وإرســاله احلســن واحلســن ريض اهلل عنهام
للمشاركة يف حراسة دار عثامن وقت أن حارصه اخلارجون عليه يف الدار (((،
وما جاء من محل احلسن بن عيل يوم قتل عثامن جرحي ًا ،وعزم عثامن عىل احلسني

ابن عيل أن ال يقاتل خمافة أن يقتل (((.
ويتجىل كذلك مقام عثامن ريض اهلل عنه عند عيل ريض اهلل عنه يف شهادته

له هو وأصحاب رســول اهلل ﷺ بأنه قتل مظلوم ًا ،وأنه كان أوصلهم للرحم،
ِ
عيل عليه وتربئه من قاتليه ولعنه هلم ،عليهم من اهلل ما يستحقون.
ويف ُح ْزن ٍّ

((( ينظر عرص اخلالفة الراشدة .80 – 79

((( ينظر تثبيت اإلمامة ص  ،168 ،167روى أبو نعيم (ص  )168بسنده عن نافع

مــوىل ابن عمر قال « :كان ابن عمر عند عثامن ريض اهلل عنه يوم قتل وهو متقلد

ســيفه حتى عزم عليه عثامن خمافة أن يقتل ،وكان احلسني بن عيل حتى عزم عليه
عثامن خمافة أن يقتل ».
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وأمـا الشواهد التفصيلية عىل ذلك ،فمنها:
َّ

لو مقام عثامن ريض اهلل عنه عند عيل وبنيه ريض اهلل عنهم:
أَ -ت َق ُّر ُر ُع ِّ
فقد روى البخــاري ما يدل عىل هذه املكانة الكبــرة عن أحد أبناء عيل

أي الناس خري بعد
ريض اهلل عنهــم ،وهو حممد ابن احلنفية ،قال « :قلت أليبُّ :

رسول اهلل ﷺ ؟ قال :أبو بكر ،قلت :ثم من ؟ قال :ثم عمر ،وخشيت أن يقول

قلت :ثم أنت ؟ قال :ما أنا إال رجل من املسلمني » (((.
عثامنُ ،

َ
عثامن عىل نفسه يف الفضل دالل ٌة
ففي خشية حممد ابن احلنفية أن يقدم أبوه

ظاهرة عىل علو مقام سيدنا عثامن يف نفس سيدنا عيل وآل بيته ريض اهلل عنهم،

وأن ذلك كان معروف ًا ومقرر ًا عندهم.

عيل ريض اهلل عنــه من مزيد
كام نجـــد يف هذا احلديــث ما كان عليــه ٌّ

التواضع ،وهضم النفس ،وذاك هو املعــروف من أحواله وأحوال أصحاب

رسول اهلل ﷺ (((.

ب -ومن ذلك إخباره عن عثامن ريض اهلل عنه بأنه من أهل اجلنة:
وقد جاءت بشــارة عثــان ريض اهلل عنه باجلنة عن رســول اهلل ﷺ يف

أحاديث عــدة ،وأما ما جاء عن عــي ريض اهلل عنه ،وهــو مأخوذ من تلك
البشــارات الكثرية ،فهو ما أخرجه ابن أيب شــيبة عن حممد بن حاطب قال:

((( صحيــح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قــول النبي ﷺ « :لو كنت متخذ ًا
خلي ً
ال » .1342/3
((( ينظر تعليق احلافظ ابن حجر يف الفتح .41/7
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« ســمعت عل ًّيا خيطب يقــول ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﴾ قال :عثامن منهم » (((.

عــي ريض اهلل عنه  -بعد توليــه اخلالفة  -ملحمد بن
وقريــب منه قول
ّ

حاطب ،وقد أرســله إىل أهل البرصة بالشام  -كام يف مصنف ابن أيب شيبة ،-
قال « :إ ّما انطلقت إىل قومك بالبرصة فأبلغهم كتبي وقويل ،فتحول إليه حممد
فقالّ :
عيل:
إن قومــي إذا أتيتهم يقولون :ما قول صاحبــك يف عثامن ؟ فقال ٌّ

أخربهم أن قويل يف عثامن أحسن القول ،إن عثامن كان من الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ،واهلل حيب املحسنني » (((.

ففي هذين احلديثني ،بيان ملنزلة عثامن ريض اهلل عنه عند سيدنا عيل ،وأن

قوله فيه هو أحســن القول ،وشهادته له باجلنة ،ونرش عيل ريض اهلل عنه لذلك

عىل املنرب ،وإرساله بذلك إىل األقطار ريض اهلل تعاىل عنهام.

ومــن مدح عيل لعثــان ريض اهلل عنهام وتعظيمه له مــا أخرجه عبد اهلل

الش ِّ
ابن أمحد بســند صحيح عن مطرف بن عبد اهلل بن ِّ
ــخري ريض اهلل عنه عن

عيل يف شــأن عثامن ريض اهلل عنهام -وكان مطرف حيب عثــان كثري ًا -قال:

((( املصنف،كتاب الفضائل ،باب قول النبــي ﷺ « :لو كنت متخذ ًا ً
خليال » ،88/17
وأخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار .435 -434/1

((( أخرجه ابن أيب شــيبة يف املصنف  ،364/21كتاب اجلمل يف مســر عائشــة وعيل
وطلحة والزبري ،ورجاله ثقات .بل جاء يف هذه القصة اســتياء عيل ريض اهلل عنه ممن

أساؤوا يف حق عثامن ريض اهلل عنه ،حتى رشح جبينه عرق ًا كراهية لما جييئون به.
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« ...لقــد كان أوصلنا للرحم وأتقانا هلل عز وجــل» ((( .ويف رواية « :إنه كان
خرينا وأوصلنا»(((.

ج -ومن دالئل هذا التقدير :رضا كل منهام بإمارة اآلخر ،وكونه أه ً
ال هلا:
وذلك كام جاء يف مفاوضات الشــورى الختيار أمري للمؤمنني بعد عمر

ريض اهلل عنــه ،فقد قــال عبد الرمحن بن عوف لعثــان وعيل ريض اهلل عنهم

عيل أن ال آ ُلو عن أفضلكم ؟
فيام رواه البخاري ،قــال « :أفتجعلونه إ ّيل ،واهللُ َّ

قاال :نعم ،فأخــذ بيد أحدمها فقال :لك قرابة من رســول اهلل ﷺ والقدم يف

اإلســام ما قد علمت ،فاهلل عليك لئن أمرتــك ،لتعدلن ،ولئن أمرت عثامن
لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خال باآلخر فقال له مثل ذلك ((( ،فلام أخذ امليثاق قال:

ارفع يدك يا عثامن ،فبايعه ،فبايع له عيل ،وولج أهل الدار فبايعوه » ((( .فكان

عبد الرمحن أول املبايعني ،ثم عيل ،ثم تتابع بعد ذلك املبايعون.

((( الزهد ألمحد رقم  .682زيادات عبد اهلل .وتابع عبد اهلل يف هذه الرواية عن شيخه أيب
حممد بن خلف البزاز صاحب أيب ثور الفقيه ،كام يف تاريخ بغداد
معمر اهلذيل عبيد بن ّ
 ،394/12وهو ثقة وثقه اخلطيب يف هذا املوطن ،حتقيق:د .بشار .وتنظر رواياته يف

تاريخ دمشق .471 ،470/39

((( فضائــل الصحابة ألمحد عن رجل عن مطرف ،وعــن اخلليل ابن أخي مطرف ،عن
مطرف ،برقم  .672 ،671والســنة البن أيب عاصم برقم  ،1212 ،1211وإسناده

حسن لغريه.

((( وقد ظل عبد الرمحن بن عوف ثالثة أيام بلياليها يستشري الناس فيمن خيتارون منهام.

((( صحيح البخاري ،كتــاب فضائل الصحابة ،باب قصة البيعة واالتفاق عىل عثامن بن
عفان .1357/3
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د  -ومنها :لزوم عيل ريض اهلل عنه طاعته لعثامن يف خالفته:
فقد روى ابن أيب شيبة وغريه بسند صحيح عن ابن احلنفية عن عيل قال:

« لو سريين عثامن إىل رصار((( لسمعت وأطعت » (((.

ففي هذا األثر بيان من عــي ريض اهلل عنه حلق ويل األمر ،ولعدل عثامن

ريض اهلل عنه ،ولطاعته له ،حتى ولو أمره بام فيه مشــقة ،و ُي ْر َوى ذلك عن آل

بيته ريض اهلل عنهــم ،تعلي ًام للناس ،وإزالة ألي وهم يف ذلك ،وكيف ال وهم

املوجهون لألمة ،الناصحون هلا ،الذين تلقت منهم األمة فتعلمت.

ونجد قريب ًا من هذا املوقف موقف ًا لسيدنا عثامن ريض اهلل عنه ،وهو يعالج

رعيته ويدعوهم لطاعته ،ببيان كيفية طاعته لرســول اهلل ﷺ ،ثم أليب بكر ثم

لعمــر ريض اهلل عنهام ،وأن لــه عليهم من حق الطاعة مثــل ما كان أليب بكر

وكنت ممن
وعمر ،فيقول « :إن اهلل بعث حممد ًا ﷺ باحلق ،وأنزل عليه الكتاب،
ُ
وهاجرت اهلجرتني
وآمنت بام ُب ِع َث به حممد ﷺ،
استجاب هلل ورســوله ﷺ
ُ
ُ
وصحبت رســول اهلل ﷺ وبايعته ،واهللِ ما عصي ُت ُه ،وال
قلت -
ُ
األوليني  -كام َ

غششــته حتى توفاه اهلل ،ثم است ْ
ف اهللُ أبا بكر فواهلل ما عصيته وال غششته،
َخ َل َ
عمر ،فواهلل ما عصيته وال غششته ،ثم اســت ْ
ثم اســت ْ
ُخ ِل ْف ُت ،أفليس يل
ُخ ِل َ
ف ُ
عليكم مثل الذي كان هلم عيل ؟ » (((.
((( رصار :هــي بئر قديمة عىل ثالثة أميال مــن املدينة من طريق العراق ،وقيل :موضع.
النهاية البن االثري .23/3
((( املصنف ،كتاب الفتن ،ما قيل يف عثامن ج  ،21رقم  ،38854وأخرجه اخلالل يف السنة .325/1
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عثامن بن عفان،
وباب هجرة احلبشة .1406 ،1352/3
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هـ -ومنها :إخبار عيل ريض اهلل عنه بصفاء ما بينهام من األخوة ،وانطواء

كل منهــا عىل حمبة وتقدير اآلخــر ،حتى ولو اختلفا يف أمــور ،فاختالفهام مل

خيرجهام عن ذلك:

أخرب بذلك ســيدنا عيل وأعلنه مرار ًا ألفــراد وجلامعات ويف خطبه عىل
املنرب ،وذلك بعد فتنة قتل سيدنا عثامن ،واختالفه معه يف بعض أمور والته يف

آخر حياة عثامن ،وتوهم بعض الناس أن ذلك َأ َّثر عىل أخوهتام يف اهلل ،وتقدير

كل منهام لآلخر ،وظنون ًا أخرى فاسدة.

عيل« :إين ألرجو
يقول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل « :جاء من غري وجه عن ٍّ

أن أكون أنا وطلحة والزبري وعثامن ممن قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾»(((.

ومــن هذه الوجوه ما أخرجه أبو بكر القطيعي بســند صحيح عن حممد
عيل ريض اهلل عنه قال « :إين ألرجو أن أكون أنا
ابن سريين عن أيب صالح عن ٍّ

وعثامن ،وطلحة ،والزبري ممن قــال اهلل عز وجل ﴿:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ »((( .فهــذا أصل صحيح عنه ،وقد روي عنه
((( جامع املسانيد  ،406/4مسند طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه.

((( فضائــل الصحابة ألمحد – زيــادات القطيعي -برقم  .1057وينظر سلســلة اآلثار

الصحيحة أو الصحيح املســند من أقوال الصحابة والتابعني ،أليب عبد اهلل الداين بن
حسن أحد أسانيده.
منري آل زهوي ،66/1 ،حيث َّ
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من طرق أخرى كثرية((( ،حتى إنه قالــه لزوجته وابنته بالكوفة ،ومها يبكيان

عندما تذكرتا عثامن وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم((( .فتأمل!

حق عثامن ريض اهلل عنهام وحده من وجوه
وروي هذا القول عن عيل يف ِّ

كثرية ،منها ما رواه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيه قال :حدثتنا أم عمر ابنة
حســان بن زيد أيب الغصن -قال أيب :وكانت عجوز صدق -قالت :حدثني
أيب قال « :دخلت املســجد األكرب مســجد الكوفة قال :وعــي بن أيب طالب
ريض اهلل عنه قائم عىل املنرب خيطب بالنّــاس ،وهو ينادي بأعىل صوته ،ثالث

((( ينظر خترجيها يف جامع األحاديث للســيوطي برقــم ،33156 ،32980 ،32857
 ،34582ويزاد عىل خترجيه :فضائل الصحابة ألمحد رقم  ،1299 ،1291واالعتقاد

للبيهقي ص  .373ويف الكــرى  ،173/8وتاريخ املدينة البن شــبة ،1132/2

 ،1276/4والرشيعة لآلجــري  .2527/5وقد أخرج احلاكم نحوه يف حق طلحة
ابن عبيد اهلل يف املستدرك  ،377/3 ،353/2وصححه يف املوضعني ووافقه الذهبي.

((( كام يف رواية ابن أيب عاصم يف السنة برقم  ،1215وابن أيب شيبة يف املصنف ،384/21
برقم .38950

عيل الكوف َة،
أخرج ابن أيب عاصم عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل قالَ « :ق ِد ْم ُ
ت مع ٍّ

حيث فرغ من قتــال أصحاب اجلمل ،قال :فأخذ بيــدي ،فأدخلني بيته ،فإذا امرأته
بكيكن ؟ وانتهرهن .فقالــت امرأته :قلنا :ما
وابنتــه تبكيان يف احلجرة ،فقال :مــا ُي
َّ

ســمعت ،ذكرنا عثامن ،وذكرنا قومه وقرابته ،وذكرنا الزبري وطلحة؟ فبكينا لذلك.
َ
إيل وتركهن ،فقال :إين ألرجــو أن نكون من الذين قال اهلل ﴿ :ﯟ
فقــال :فأقبل َّ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [احلجــرَ ، ]47 :م ْن ُه ْم إن مل نكن
هم؟! » .السنة البن أيب عاصم ،رقم.)1215 ( :

وم ْن هم ؟! يردد ذلك حتى وددت
وم ْن ُه ْم إن مل نكن ؟! َ
ويف رواية ابن أيب شــيبةَ « :
أنه سكت » .املصنف (  ، 384 /21رقم .)38950
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مرار « :يا أهيا النّاس ،يا أهيا الناس ،يا أهيا الناس ،إنكم تكثرون يف عثامن ،وإن

َم َثيل ومثله كام قال اهلل عز وجــل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ﴾(((» .ويف روايات « :إنكم تكثرون القول َّيف ويف عثامن.»...
ويقول يف رواية أخرى  -يف قوله تعاىل ﴿:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

إن مل نكن نحن أولئك ؟!.
وم ْن ُهم ْ
ﯦ ﯧ ﯨ﴾ َ : -

وممن رواه عن عيل ريض اهلل عنه غري أيب الغصن :عبد الرمحن بن الرشود

أو الرشيد ،وعبد اهلل بن أيب ســفيان ،وحممد بن عبيــد اهلل األنصاري عن أبيه

عنه ،وهارون بن عنرتة عن أبيه ،وابن سريين مرس ً
ال عن عيل ريض اهلل عنه(((.

فهو أثر مشهور عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه.

((( فضائل الصحابة ألمحد رقم  ،851 ،729 ،698وفضائل عثامن لعبد اهلل بن أمحد رقم
 ،147 ،13وهذا لفظه ،والسنة للخالل رقم  ،555والكنى واألسامء للدواليب رقم
 ،1570والفوائد الغيالنيات رقم .693

وهو أثر حسن أو حســن لغريه :أم عمر أثنى عليها اإلمام أمحد كام يف هذا احلديث،
وكام يف كتابه العلل ،قال الذهبي يف املغني يف الضعفاء (  )800/2وميزان االعتدال
( « :)556/4أم عمر بنت حسان بن زيد كتب عنها أمحد بن حنبل وأثنى عليها وأما
حييى بن معني فقال :ليست بيشء» .وأبوها حسان بن زيد ،ذكره ابن حبان يف الثقات
(  .)165/4وقد ارتىض اإلمام أمحد نسبته إىل سيدنا عيل حيث عزاه إليه دون إسناد
بصيغة اجلزم ،كام يف السنة للخالل  ،481/2ويف هذا اجلزم ارتضاء لنسبته إليه.
((( تنظر الرواية عن عبد الرمحن بن الرشود يف فضائل الصحابة ألمحد رقم  ،758وفضائل
عثامن لعبد اهلل بن أمحد رقم  ،48والســنة للخالل رقم  ،555ومعجم ابن األعرايب
رقم  ،1774ورشح أصول اعتقاد أهل الســنة لاللكائي رقم  ،2573وعبد اهلل بن
أيب سفيان يف تاريخ دمشق  ،478/42وإحتاف اخلرية  .662/5وعبيد اهلل األنصاري
يف تاريخ املدينة البن شــبة  ،1266/4وهارون بن عنرتة عن أبيه عنه يف املســتدرك
 .105/3وابن سريين عنه يف الفتن حلامد برقم .194
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وما نقل عنهــا ريض اهلل عنهام مما يوهم غري صفــاء تلك األخوة يف اهلل

البد أن يفهم يف إطار قول ســيدنا عــي ريض اهلل عنه ،أهنم ممن قال اهلل فيهم:
﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ ،وقولــه « :و َم ْن

ُهم ْ
إن مل نكن نحن أولئك » -أي اإلخــوان الذين نزع اهلل من قلوهبم الغل-

والبد أن يعرف أنه مناصحة هلل حسب ما يرى كالمها ،وأنه اختالف األكابر،
خواص رســول اهلل ﷺ الذي ُي ِق ُّر كل واحد لصاحبه بالفضل والتقدم ،ومن
ِّ

ذلك اختالفهام يف بعض األقضيــة ويف بعض األحكام كمتعة احلج ،فقد كان
وعيل يأمر هبا ،وقد َأ َه َّ
عثامن ينهى عنها عمــ ً
ــل بالعمرة متمتع ًا
ا باألفضل،
ٌّ

معلن ًا ذلك هو وأصحابه خمافة أن ُيمــل النهي من عثامن عىل التحريم ،فهذا

(((
عيل
مقصدمهــا ،وقد أقره عثامن عىل ذلك أمام النــاس  ،ومنها مناصحات ٍّ
َ
عثامن يف بعض أمور والته وسياســاهتم ،ويف ُسعاته الذين جيمعون من البالد

الزكاة ،عندما كانت تأتيه الشكوى من بعضهم((( ،وهو أوىل الناس بذلك فقد

كان هو وعثامن شــيخا اإلسالم بعد أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،ولكن ربام

فهم الناس ذلك عىل غري وجهه ،أو قاسوا خالف األكابر بعامة الناس.

ومن هــذه املواقف الشــديدة التي نعــرف منهام انطــواء قلوب هؤالء

املصطفــن عىل املحبة والتقدير وإن بدا ما خيالفه ،ما رواه ابن راهويه واخلالل
وغريمها بسند حسن عن سعيد بن املسيب ،قال « :شهدت عليا وعثامن وكان

((( ينظر فتح الباري .425/3

((( من ذلك إرســاله كتاب صدقات رســول اهلل ﷺ ليعمل به ســعاته ،كام يف صحيح
البخــاري حديث رقم  ،2944ومصنــف عبد الرزاق رقم  ،6795ومســند أمحد
 ،141/1عن حممد ابن احلنفية ريض اهلل عنه.
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بينهام ن َْز ٌغ من الشــيطان ،فام ترك واحد منهام لصاحبه شيئا إال قاله ،فلو شئت
أن أقص عليكم ما قاال لفعلت ،ثم مل يربحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد

منهام لصاحبه»((( .ويف رواية أخرى عن عيل بن زيد بن جدعان عن سعيد بن

املســيب ،قال« :ثم نظرت إليهام يوم ًا آخر فرأيتهام جالسني يف املسجد أحدمها
ِ
(((
ــي يف ذلك املكان
يضحــك إىل صاحبه»  .ويف رواية « :ثم رأيتهام من ال َعش ِّ

يضحك أحدمها لصاحبه»((( .فهذا أدهبم ،وهذا مصداق ما قال ســيدنا عيل

وهو يصحح األمور ملن ال يعرفون.

و -ومن دالئل القرب واملودة :استشاراته لعيل ريض اهلل عنهام:
قد كانت االستشــارات بني الصحابة من األمور الشائعة بينهم ،وكانت

استشــارات عثامن لعيل كثرية ،واســتعانته به وبأصحاب رســول اهلل ﷺ يف

القضاء ومسائل األحكام كانت هي السنة اجلارية بينهم.

فقد أخرج البيهقي بســنده عن عمر بن عثامن بن عبد اهلل بن سعيد قال:

حدثني جــدي ،قال « :كان عثامن ريض اهلل عنــه إذا جلس عىل املقاعد جاءه
اخلصامن ،فقال ألحدمها :اذهب ادع عليــ ًا ،وقال لآلخر :اذهب فادع طلحة

والزبــر ونفر ًا من أصحاب النبي ﷺ ،ثم يقول هلام :تكلام ،ثم يقبل عىل القوم
((( مسند إسحاق بن راهويه ( املطالب العالية رقم  ،2137وإحتاف اخلرية رقم ،)4241
والســنة للخالل برقم  ،715والســنة لعبد اهلل بن أمحد برقم  ،1298وتاريخ املدينة

البن شبة .1044/4

((( األمايل يف آثار الصحابة لعبد الــرزاق الصنعاين برقم  ،91وعيل بن زيد بن جدعان،
ضعيف ،وقد توبع عن سعيد بن املسيب.

((( السنة لعبد اهلل بن أمحد رقم  .1297عن عيل بن زيد بن جدعان عن سعيد.

ف - 3املبحث الثالث :يف املودة بني أمريي املؤمنني عثمان وعلي رضي اهلل عنهما

243

فيقول :ما تقولون ؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه ،وإال نظر فيه بعد ،فيقومان
وقد سلام» (((.

ومن نامذج تشــاورهم ريض اهلل عنهم ،هذه املسألة التي حتتاج إىل تدقيق
ُ
عثامن أن يفصل فيها حتى يستشري ،وذلك أنه رفعت إليه مسأل ُة
النظر ،فلم ُي ِر ْد
امرأة تعتد من طالقها ،واألصل يف عدهتا أن تعتد بثالث حيضات ،ولكن قد

طالت مدة عدهتا بسبب عارض ،وهو أن زوجها طلقها وهي ترضع ،فانقطع
حيضها بســبب رضاعها ،فهل ترث من زوجهــا إن مات قبل أن تتم الثالث
عــي ريض اهلل عنه وغريه أهنا
حيضــات ،وإن طالت هذه املدة ؟ ،فكان رأي
ٍّ

ترثه ؛ ألهنا الزالت يف العدة ،وتلك من دقائق املسائل.

فعــن عبد اهلل بن أيب بكر أخربه « :أن رج ً
ال من األنصار يقال له حبان بن

منقذ طلق امرأته وهو صحيح ،وهي ترضع ابنته ،فمكثت ســبعة عرش شهر ًا
ال حتيض ،يمنعهــا الرضاع أن حتيض ،ثم مرض حبان بعد أن طلقها ســبعة
أشــهر أو ثامنية ،فقيل له :إن امرأتك تريد أن تــرث ،فقال ألهله :امحلوين إىل
عثــان ريض اهلل عنه ،فحملوه إليه ،فذكر له شــأن امرأته ،وعنده عيل بن أيب

طالب وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهام ،فقال هلام عثامن ريض اهلل عنه :ما تريان ؟
فقاال :نرى أهنا ترثه إن مات ،ويرثها إن ماتت؛ فإهنا ليست من القواعد الاليت

قد يئسن من املحيض ،وليســت من األبكار الاليت مل يبلغن املحيض ،ثم هي
عىل عدة حيضها ما كان من قليل أو كثري » (((.

((( السنن الكربى للبيهقي ،كتاب آداب القايض ،باب من يشاور .112/10
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب العدد ،باب عدة من تباعد حيضها ،419/7
وعبــد الرزاق يف املصنف ،كتــاب الطالق ،باب تعتد أقراءها مــا كانت ،340/6
واملوطأ ،كتاب الطالق  572/2خمترص ًا.
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ويف املوطأ عــن حممد بن حييى بن حبان قــال « :كانت عند جدي حبان

امرأتان هاشــمية وأنصارية ،فطلق األنصارية وهي ترضع ،فمرت هبا سنة ثم
هلك عنها ومل حتض ،فقالت :أنا أرثه مل أحض ،فاختصمتا إىل عثامن بن عفان

فقىض هلا باملرياث ،فالمت اهلاشــمية عثامن ،فقــال :هذا عمل ابن عمك ،هو
أشار علينا هبذا ،يعني عيل بن أيب طالب»(((.

ز -ومنها :موافقة عيل ريض اهلل عنه له يف مجع الناس عىل مصحف واحد (((:
وذلك فيام أخرجه ابن أيب داود بإســناد صحيح ((( من طريق ُســويد بن

َغ َف َلة ،قال :قال عيل « :ال تقولوا يف عثامن إال خري ًا ،فواهلل ما فعل الذي فعل يف
املصاحف إال عن ٍ
مأل منا مجيع ًا ،فقال :ما تقولون يف هذه القراءة ؟ فقد بلغني

أن بعضهم يقول :إن قراءيت خري من قراءتك ،وهذا يكاد أن يكون كفر ًا ،قلنا:
فام ترى ؟ قال :نرى أن نجمع الناس عىل مصحف واحد ،فال تكون ُف ْر َق ٌة ،وال
يكون اختالف ،قلنا :فنِ ْع َم ما رأ ْ ٍي َت » (((.

فواضــح من هذا النص ،مدى ما كان بينهام مــن القرب ،وتزكيته لعمل

عثامن هذا ،ودفعه املتطاولني عليه ريض اهلل عنه.
((( املوطأ رقم . 2116

((( وهــو املصحف املجمــوع يف عهد أيب بكر الصديق ،والذي مجــع من الصحف التي
كتبــت بني يدي رســول اهلل ﷺ ،وذلك كام رواه البخــاري يف صحيحه ،باب مجع

القرآن ( )1908/4عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال « :فأرسل عثامن إىل حفصة

أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف ،ثم نردها إليك ».

((( كام قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري .635/8
((( املصاحف البن أيب داود .214 – 213/1
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ح -ومنها :شــهادة عيل والزبري وطلحة وسعد ريض اهلل عنهم له ببعض
البشارات العظيمة:

وذلــك عندما وقف واعظ ًا الناس مدافع ًا عن نفســه ،حماوالً درء الفتنة،
فاستشهد بإخوانه عيل وطلحة والزبري وسعد ريض اهلل عنهم فشهدوا له ،فعن
عمر بن جاوان قال :ســمعت األحنف يقول « :أتيــت املدينة وأنا حاج فبينا

نحــن يف منازلنا نضع رحالنا إذ أتى ٍ
آت فقال :قد اجتمع الناس يف املســجد،
فاطلعت فإذا  -يعني  -الناس جمتمعون ،وإذا بني أظهرهم نفر قعود ،فإذا هو
فلما
عيل بن أيب طالب والزبري وطلحة وســعد بن أيب وقاص رمحة اهلل عليهمَّ ،

قمت عليهم قيل :هـذا عثامن بن عفان قد جاء ،قال :فجاء وعليه ملية صفراء،
عيل ،أهاهنا
ُ
فقلت لصاحبي :كام أنت حتى أنظر ما جاء به ،فقال عثامن :أهاهنا ٌّ

الزبري ،أهاهنا طلحة ،أهاهنا سعد؟ قالوا :نعم ،قال :فأنشدكم باهلل الذي ال إله
إال هو أتعلمون أن رســول اهلل ﷺ قال « :من يبتاع مربد بني فالن غفر اهلل له »

فقلت :إين ابتعت مربد بني فالن ،قال « :فاجعله
فابتعته فأتيت رسول اهلل ﷺ
ُ

يف مســجدنا وأجره لك » ؟ قالوا :نعم ،قال :فأنشدكم باهلل الذي ال إله إال هو
هل تعلمون أن رســول اهلل ﷺ قال « :من يبتــاع بئر رومة غفر اهلل له » فأتيت

رســول اهلل ﷺ فقلت :قد ابتعت بئر رومة ،قال « :فاجعلها سقاية للمسلمني
وأجرها لك؟ » قالوا :نعم ،قال :فأنشدكم باهلل الذي ال إله إال هو ،هل تعلمون أن
رســول اهلل ﷺ قالَ « :م ْن جيهز جيش العرسة غفــر اهلل له » ،فجهزهتم حتى

246

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

ما يفقدون عقاالً وال خطام ًا ؟ قالوا :نعم ،قال :اللهم اشـــهد ،اللهم اشهد،
اللهم اشهد »(((.

وزاد يف حديث ثاممة بن حزن القشــري ،عــن عثامن ريض اهلل عنه قال:

« أنشــدكم باهلل واإلسالم ،هل تعلمون أن رســول اهلل ﷺ كان عىل ثبري مكة

ومعه أبو بكر وعمر وأنا ،فتحرك اجلبل حتى تســاقطت حجارته باحلضيض،
قال « :فركضه برجله وقال :اسكن ثبري فإنام عليك نبي ِ
وصدِّ يق وشهيدان »؟
ٌّ
قالوا :اللهم نعم .قال :اهلل أكرب ،شهدوا يل ورب الكعبة أين شهيد ،ثالث ًا »(((.

ط -ومنها :تربؤ عيل ريض اهلل عنه من قتلة عثامن ريض اهلل عنه ،ولعنه هلم:
فقد أخرج ابن أيب شيبة بسند رجاله ثقات عن حممد ابن احلنفية ،أن عل ًّيا

قال « :لعن اهلل قتلة عثامن يف السهل واجلبل والرب والبحر » (((.

وروى احلاكــم يف املســتدرك ،عن قيس بــن عباد ،قال :ســمعت عل ًّيا

ريض اهلل عنــه يوم اجلمل يقــول « :اللهم إين أبرأ إليك مــن دم عثامن ،ولقد

طــاش عقيل يوم قتل عثامن ،وأنكرت نفيس وجاؤوين للبيعة ،فقلت :واهلل إين
ألستحيي من اهلل أن أبايع قوم ًا قتلوا رج ً
ال قال له رسول اهلل ﷺ « :أال أستحيي

((( أخرجه النســائي ،كتاب اجلهاد ،فضل من جهــز غازي ًا ،وكتاب األحباس ،باب وقف
املســاجد  ،234 ،46/6واللفظ له ،وأمحد  ،70/1وابــن حبان  ،362/15وأصل
احلديث ومناشدة عثامن للصحابة يف صحيح البخاري خمترص ًا برقم (.)2626
((( أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب املناقب ،باب يف مناقب عثامن بن عفان ( ،)3703
وأمحد  ،74/1والنسائي  236/6كاحلديث الســابق .وقال الرتمذي :هذا حديث

حسن .وقد روي من غري وجه عن عثامن.

((( املصنف ،كتاب اجلمل ،يف مسرية عائشة وعيل وطلحة والزبري ج ،21رقم .38948
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وعثامن ٌ
ُ
قتيل عىل
ممن تستحيي منه املالئكة » ،وإين ألســتحيي من اهلل أن ُأبا َيع

األرض مل يدفن بعد ،فانرصفوا ،فلام دفن رجع الناس فسألوين البيعة ،فقلت:
فبايعت ،فلقد قالوا :يا أمري
اللهم إين مشــفق مما أقدم عليه ،ثم جاءت عزيمة
ُ

املؤمنني ،فكأنــا صدع قلبي » .قال احلاكم :هــذا حديث صحيح عىل رشط

الشيخني ومل خيرجاه (((.

َ
وو ْق َعه عىل سيدنا
فانظر لعنه هلؤالء املجرمني املعتدين،
وهول هذا األمر َ

عيل ريض اهلل عنه ،تعرف زور ما ينقل بخالف ذلك يف بعض كتب التواريخ.

وكــذا يف ذكر عــي ريض اهلل عنه ألظهــر خصيصة اختــص هبا عثامن

ريض اهلل عنــه ،والتــي تدل عــى مقامــه عنــد رســول اهلل وجاللته عند
مالئكة اهلل ،وهي قول النبي ﷺ « :أال أســتحيي ممن تستحيي منه املالئكة ؟!»

تعرف مدى حزن عيل عىل أخيه عثامن ،ومــا كان حيمله له من املكانة واملحبة
والشفقة ،فريض اهلل عنهم أمجعني.

ولما احتاج النــاس إىل البيعة كانت خلريهم ،كام قال احلســن البرصي
ّ

رمحه اهلل « :قتل أمري املؤمنني عثامن ،فاجتمع الناس عىل خريهم فبايعوه » (((.

ي -وقد ذكرنا من قبل تســمية عيل ريض اهلل عنه أبناءه بأسامء بعض من

حيب ويعتز من أصحابــه وأهله ،ومنهم عثامن ريض اهلل عنــه ،وبقية اخللفاء
الراشدين.

((( املســتدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،فضائل أمري املؤمنني ذي النورين عثامن بن عفان
 ،103/3وقال الذهبي يف التلخيص :عىل رشط البخاري ومسلم.

((( أخرجه اخلالل يف السنة .431/1
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وهكذا كانت العالقة بني الصهرين الرشيفني عثامن وعيل ريض اهلل عنهام،

عالقة األخوة يف اهلل ،واملسؤولية يف دين اهلل ،عالقة التقدير واملحبة ،والتناصح

ولـمـا احتاج بعض الناس  -من غري الصحابة  -إىل معرفة قدر اخلليفة
واملودةَّ ،

الثالث ،كان سيدنا عيل من أكرب القائمني عىل ذلك ،وما ورد بخالف ذلك إن

صح ،فال يتعدى اختالف وجهات النظر يف اإلدارة أو االجتهاد يف األحكام.

وقد أوردت لك  -بفضل اهلل تعاىل  -بعض شواهد هذه العالقة ،وما كان

لسيدنا عثامن ريض اهلل عنه من التقدير عند سيدنا عيل وآل بيته ريض اهلل عنهم،
وعند أصحاب رســول اهلل ﷺ ،أوردته لك باألسانيد الصحاح واملجودات

من خالل كتب الســنة املرشفة ،فال تلتفت خلالف ذلك ،مما تورده بعض كتب
التواريخ من روايات مكذوبة أو واهية ،أو روايات مليئة باألوهام.

وبعد هذه اجلولة املباركة مع شواهد املودة بني اخللفاء الراشدين ريض اهلل

عنهم وآل بيت رسول ﷺ ،خاصة مع سيدنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه،

ننتقل إىل أطهر بيوت عرفتها البرشية ،بيوت رسول اهلل ﷺ ،بيوت الزوجات
والقرابة ،لنتعرف عىل بعض آداهبا ،وبعض مظاهر التواد فيها.

الفصل الرابع :املودة والثناء بني آل بيته ﷺ

الفصل الرابع
املودة والثناء بني آل بيته 
( الزوجات والقرابة )

249

250

من شواهد السنن واآلثار على مودة الصحابة األخيار

الفصل الرابع :املودة والثناء بني آل بيته ﷺ (متهيد)
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الفصل الرابع
املودة والثناء بني آل بيته �
( الزوجات والقرابة )
واســتكامالً لصور اخلري يف جمتمع الصحابة رضوان اهلل عليهم ،نعرج يف

هذا الفصــل عىل نموذج خاص من العالقات ،وهــو نموذج العالقة بني آل
بيت رســول اهلل ﷺ ( زوجاته وقرابته ) ،الذين ســعدوا بانتساب خاص من

عز َّ
وجل فيهــم ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
رســول اهلل ﷺ ،وقال اهلل َّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ ((( ،فنقــف يف هــذا الفصــل عىل بعض

آداب بيــوت النبــي ﷺ ،وعىل بعض الشــواهد اجللية للعالقــة الراقية فيام

صدى
بني زوجاته ﷺ ،التــي ذكرهتا بعض كتب الرتاجم والســنن ،مما يعد
ً
وبيان ًا هلــذه اآليات الكثرية التــي نزلت يف مدحهن وتوجيههــن .وكذا بني

زوجاته ﷺ وبني آل بيته وقرابته ،بحسب ما تيرس يل من تلك الشواهد.

ونركــز يف هذا الفصل عىل عالقة أم املؤمنني عائشــة ريض اهلل عنها بآل

بيتــه ﷺ ،نتعرف منها عىل صفاء هذه العالقة ،ونجيل بعض ما قد خيفى منها،
ونجمع ونلتقط بعض ما تفرق من شــواهدها من مظاهنا وغري مظاهنا ،ونضع

((( سورة األحزاب ،من اآلية .33
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األيدي إن شاء اهلل تعاىل عىل بعض دقائق العبارات الواردة يف النصوص ،التي
ربام متر عىل البعض دون أن يعطيها حقها من التأمل .ونلتمس يف هذه العالقة

أيض ًا مواطن االقتداء.

وسوف نتناوله إن شاء اهلل من خالل مبحثني:
املبحث األول :املودة والثناء بني نساء النبي ﷺ.
املبحث الثاين :املودة والثناء بني آل بيت رسول اهلل ﷺوزوجاته ( السيدة

عائشة نموذج ًا ).
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253

املبحث األول
املودة والثناء بني نساء النيب �
إن بيــوت النبي ﷺ ليســت كغريها من البيوت ،فهــي مدارس آيات،

ــم كانت َ
املثل
ومشــارق أنوار وهدايات ،ومهبــط رمحات وجتليات ،ومن َث َّ

األعىل للبيوت ،ففيها املحبة واملودة ،وفيها املؤانسة واملالطفة ،فض ً
ال عام فيها
من العبادة والعلم واحلكمة.

وإن لدخــول بيوت النبــي ﷺ آداب ًا عالية أ َّدب اهلل تعــاىل بها املؤمنني ؛

واملؤمنون إنام يدخلون بيوت النبي ﷺ للتأيس واالقتداء ،والتعلم واالهتداء،
فليعلــم المؤمن أنه يدخل بيت ًا يتنزل فيه الوحي ،بيت ًا أســس عىل التقوى ،بيت ًا

فيه زوجات هن خري زوجات عرفتهن البرشية ،فليحفظ قلبه ،وليلق ســمعه،
وليسعد بمعرفـة أحوال بيت نبيه ﷺ !!

وقــد كانت حياة أزواج النبي ﷺ فيام بينهن قائمة عىل املحبة واملودة ،فال

معاداة فيها ،وعىل البســاطة ،فال تكلف فيها ،ومــا ينقل بخالف ذلك فيشء
عارض ،وإنام نقل للتعلم ،فهن أمهات املؤمنني الاليت َخ َّ َي ُه َّن رسول اهلل ﷺ

بأمــر من اهلل بني إرادة احليــاة الدنيا وزينتها ،وبني إرادة اهلل ورســوله والدار
والدار اآلخرةَ ،فلم تتطلع نفوســهن إىل
اآلخرة ،فاخرتن ك ُّلهن اهللَ ورســو َل ُه
َ
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الرغبة يف الدنيا وزينتها ،واشرتكن مجيع ًا فيام كان يمر برسول اهلل ﷺ من شدة

العيش ورخائه ،فال جتدهن إال حامدات صابرات ،وأمرهن اهلل أن يذكرن ما

يتىل يف بيوهتن من الكتاب واحلكمــة ،فقال تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﴾ ((( ،فكن الفقيهات
احلافظات ،مرجع األمة يف كثري من األحكام.

الكتاب العزيز فضائلهن ،وتواترت السنة بمناقبهن ،وما ينقل من
وقد نرش
ُ

غرية بعضهن ،فإنه من باب التنافس يف حمبة رسول اهلل ﷺ ،والرغبة يف حتصيل

شدة القرب منه ﷺ ،وذاك مما يعد من فضائلهن طاملا مل يؤد إىل غمط إحداهن
حق ًا لألخرى ،ولذلك كان رسول اهلل ﷺ يوجه تلك املحبة وهيذهبا ويرقيها،

بــل ينزل القرآن ببعض تلك اآلداب بني اللني والشــدة؛ فإهنن زوجات خري
الربية ،الطاهرات املطهرات العابدات القانتات ،ولسن كأحد من النساء؛ حيث

قال تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﴾((( ،وقال تعاىل فيه ّن أيض ًا:
﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ ((( ،وهذه اآلية وإن نزلت يف شأن تربئة

السيدة عائشــة ريض اهلل عنها ،فإهنا تنسحب عىل ســائر زوجاته ﷺ ،ونزل

فيهن ويف عرتته الرشيفة قولــه تعاىل ﴿:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ (((.
((( سورة األحزاب ،اآلية .34

((( سورة األحزاب ،من اآلية .32
((( سورة النور ،من اآلية .26

((( سورة األحزاب ،من اآلية .33
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وهن الاليت قال رسول اهلل ﷺفيهن  -فيام رواه البخاري  -عندما سألوه،

فقالوا :كيف نصيل عليك ؟ فقال رســول اهلل ﷺ « :قولــوا :اللهم ِّ
صل عىل
ِ
حممد وأزواجه وذريته ،كام صليت عىل ِ
وأزواجه
إبراهيم ،وبارك عىل حممد
آل
َ
ِ
إبراهيم ،إنك محيدٌ جميدٌ » (((.
باركت عىل آل
وذريته ،كام
َ
َ

من دالئل املودة إمجـاالً:
ومن دالئل مودهتن ما ُك َّن عليه من مكارم األخالق ومجيل الصفات ،ومنها

ٍ
ٍ
َ
بعض ،وتســا ُب ُق ُه َّن
وفضائل
مناقب
بعض ،ورواي ُة بعضهن
ثنا ُء بعضه َّن عىل
َ

يف اخلريات؛ وخاص ًة إرضا َء رســول اهلل ﷺ ،وشــفاع ُة بعضهن لبعض عند

رســول اهلل ﷺ ،ونياب ُة بعضهن عن بعض ،وكثر ُة اجتامعهن ،وإهدا ُء بعضهن
بعض ما يذكر ُه رســول اهلل ﷺ أو َيحدُ ُ
ث يف
لبعض ،ورواي ُة بعضهن لبعض َ

ُ
واحلاصل أهنا أخذته عن غريها من
تشــهدْ ُه،
بيتها ،ولذلك ترويه إحداهن ومل
َ
الزوجات ،ومن الدالئل أيض ًا مؤانس ُة وممازحة ِ
ٍ
لبعض ،وقل ُة ما ينقل
بعض ِه َّن
ِ
كثرته َّن وجتاورهن واختالطهن.
عنهن مما حيصل غالب ًا بني الزوجات مع
وسوف نتناول هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل من خالل النقاط التالية:
أوالً :جمالسهن وكثرة اجتامعهن.
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب األنبياء ،باب (يزفون) الصافات-1232/3 :
 ،1233وكتــاب الدعوات ،باب هل يصىل عىل غري النبي ﷺ  ،2339/5ومســلم
يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب الصالة عىل النبي ﷺ بعد التشــهد (رشح مســلم
للنووي .)348/4
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ثاني ًا :أقواهلن املبينة لتلك املودة.
ثالث ًا :بعض أعامهلن األخرى.
رابع ًا :ألوان أخرى من التواصل.
خامس ًا :غريهتن رضوان اهلل عليهن واملنهج الرتبوي الفريد.

ً
أوال :جمالسهن وكثرة اجتماعهن:
ومن آداهبن املعيشية الدالة عىل ما كان بينهن من تواد:

أ -اجتامعهن كل ليلة:
كن رضوان اهلل عليهن يف حجرات متجاورة ،يدخل بعضهن عىل بعض،

ويتفقد بعضهن بعض ًا ،ومن عادهتن أن جيتمعن يف الليل يف بيت من ســيبيت

عندها رسول اهلل ﷺ حتى جييء رسول اهلل ،فيسلمن ويطمأنن عليه ،كام جاء
يف حديث مســلم عن أنس ،قال « :كان للنبي ﷺ تســع نسوة ،فكان إذا قسم

بينهن ،ال ينتهي إىل املرأة األوىل إال يف تسع ،فكن جيتمعن كل ليلة يف بيت التي
يأتيها » (((.

ولك أن تتصور ما يدل عليه هذا االجتامع من التواد والتآلف بينهن ،وأنه

كام يقــول أهل العلم كان برضاهن ،ولك أن تتصور هــذا النموذج النادر يف
الدنيا من إذن املرأة ورضاها أن جتتمع رضاهتا يف بيتها !!

((( أخرجه اإلمام مســلم يف صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب القسم بني الزوجات (رشح
مسلم للنووي .)288/10
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ومن صور اجتامعهن ريض اهلل عنهن ،اجتامهن ليزرن رســول اهلل ﷺ يف

معتكفه يف املســجد ،ويطمأنن عليه ،فقد روى البخاري عن عيل بن احلســن
ابــن عيل ريض اهلل عنهم :كان النبي ﷺ يف املســجد وعنــده أزواجه َف ُر ْح َن،
فقال لصفية بنت حيي « :ال تعجــي حتى أنرصف معك » ،وكان بيتها يف دار

أســامة »((( .ويف رواية « :فتحدثت عنده ساعة ،ثم قامت تنقلب ،وقام النبي
ﷺ َي ْق ِل ُبها »((( .و«تنقلــب» ،أي تعود إىل بيتها ،و« َي ْق ِل ُبها» :يوصلها إىل بيتها،
وكان بيتها خارج املســجد ،فلام تأخرت يف اجللوس عند رســول اهلل ﷺ قام

ليوصلهــا لئال تعود وحدها ،وقد ذكر رشاح احلديث ،أهنا جاءت متأخرة عن
بقية الزوجات ،فأمرها النبي ﷺ بالتأخر لتجلس كام جلست بقية الزوجات(((.

ب -تذاكرهن ريض اهلل عنهن:
ولك أن تتصــور أيض ًا ما كان يف هذه املجالس من طيب الكالم ،وطيب

املقاصد ،واســتامع للذكر ،فمن تلك النامذج الطيبة مما كــن يتذاكرنه ما رواه

البخاري ومســلم عن عجيبة من العجائب التي رأهتا الســيدة أم حبيبة بنت
((( صحيح البخاري رقم  ،1933ومسلم بنحوه برقم .2175

قال احلافظ يف الفتح ( ( « :) 279/4وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد) ،أي الدار
التي صارت بعد ذلك ألسامة بن زيد ،ألن أسامة إذ ذاك مل يكن له دار مستقلة بحيث
تسكن فيها صفية ،وكانت بيوت أزواج النبي ﷺ حوايل أبواب املسجد».
((( صحيح البخاري رقم  ،1930ومسلم برقم  ،2175وسنن ابن ماجه رقم .1779

((( قــال احلافظ يف الفتح (  « :)278/4والــذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون
جميئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخري التوجه ليحصل هلا التساوي يف مدة جلوسهن

عنــده أو أن بيوت رفقتها كانت أقــرب من منزهلا فخيش النبــي ﷺ عليها أو كان

مشغوال فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها».
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أيب ســفيان ،والسيدة أم ســلمة زوجتا النبي ﷺ ،فعن عائشة ريض اهلل عنها

قالت « :لما اشتكى النبي ﷺ ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض احلبشة،
يقال هلا :مارية ،وكانت أم ســلمة وأم حبيبة ريض اهلل عنهام أتتا أرض احلبشة،

فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها ،فرفع رأســه فقال « :أولئك إذا مات منهم

الرجل الصالح بنوا عىل قربه مســجد ًا ،ثم صــوروا فيه تلك الصورة ،أولئك
رشار اخللق عند اهلل » (((.

ج -تطاوهلن ملعرفة أوهلن حلوقا برسول اهلل ﷺ:
ويف مثل هذه املجالس خيربهن رسول اهلل ﷺ عن أوهلن حلوق ًا به بعد وفاته،

وهي أطوهلن يد ًا ،فظنوا أن رسول اهلل ﷺ يقصد الطول املادي لليد ،فكن يقسن

طول أيدهين ليعلمن من أوهلن حلوق ًا به ،وحتاول إحداهن أن تطيل يدها كام جاء

يف الروايات ،فكانت الســيدة ســودة أطوهلن يف الظاهر كام جاء عند البخاري،
وكان مقصد رسول اهلل ﷺ اإلشارة إىل فضيلة إحداهن ،وهي كثرة صدقاهتا.

فعن السيدة عائشــة أم املؤمنني ،قالت :قال رسول اهلل ﷺ « :أرسعكن

حلاق ًا يب أطولكن يد ًا ،قالت :فكن يتطاولــن أيتهن أطول يد ًا ،قالت :فكانت

أطولنا يد ًا زينب ،ألهنا كانت تعمل بيدها وتصدق » ((( ،ويف رواية للبخاري:
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،باب بناء املســجد عىل القرب ،450/1
ومســلم ،كتاب املســاجد ،باب النهي عن بناء املســاجد عىل القبور (رشح مسلم
للنووي  ،)15/5وهذا لفظ البخاري.
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل زينب أم املؤمنني
(رشح النووي  ،227/15رقم  ،)6266وأخرجه البخاري بســياق مقارب ،كتاب
الزكاة ،باب أي الصدقة أفضل رقم (.)1354
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عن عائشة ريض تعاىل اهلل عنها أيض ًا « :فأخذوا قصبة يذرعوهنا ،فكانت سودة

أطوهلن يد ًا ،فعلمنا بعد أنام كانت ((( طول يدها الصدقة ،وكانت أرسعنا حلوق ًا
به ،وكانت حتب الصدقة » (((.

وجاء يف املســتدرك أهنن كــن يف اجتامعهن بعد وفاة رســول اهلل يفعلن

ذلك ،فعن السيدة عائشــة قالت « :فكنا إذا اجتمعنا يف بيت إحدانا بعد وفاة

رســول اهلل ﷺ نمد أيدينا يف اجلدار نتطاول ،فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت
زينــب بنت جحش زوج النبــي ﷺ ،وكانت امرأة قصــرة ،ومل تكن أطولنا
فعرفنا حينئذ أن النبي ﷺ إنام أراد بطول اليد الصدقة » (((.

وهذا الفعل دال عىل شدة تعلقهن به ﷺ ،وحمبتهن رسعة اللحاق به ،وعىل

بساطتهن فيام بينهن ،وكثرة اجتامعهن ،وشهادة بعضهن لبعض بالفضائل ،فام

أرقهن وأعدهلن رضوان اهلل عليهن !!

عــى أن تلك املجالس عىل كثرهتا ال يمكن أن متر مجيعها خالية من بعض

ما يعكر صفوها ،وذاك أمر طبيعي ،وهو قليل ،إذ األصل والقاعدة هو صفاء

تلك املجالس وطيبها ،ويف كثرة تكرارها دليل عىل رضا رسول اهلل ﷺ بذلك؛
إذ لو كانت حم ً
ال للتناوش ملنعها رســول اهلل ﷺ ،فكانت بذلك جمالس مرضية

عند اهلل ورسوله ،بل كانت بيوهتن مهابط الوحي ،وترداد جربيل عليه السالم.

((( املقصود هبا باإلمجاع :أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل عنها .انظر رشح اإلمام
النووي هلذا احلديث (.)227/15

((( سبق خترجيه الصفحة السابقة ،حديث رقم .1354

((( املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر زينب بنت جحش  ،25/4وقال احلاكم« :هذا حديث
صحيح عىل رشط مسلم و مل خيرجاه» .وقال الذهبي يف التلخيص« :عىل رشط مسلم».
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د -ومن هذه الدالئل :ممازحة بعضهن لبعض:
وكن ريض اهلل عنهن يامزح بعضهن بعض ًا ،خاصة السيدة سودة ؛ ملا فيها

ريض اهلل عنها من طرافة ،ومن طرافتها ريض اهلل عنها ما رواه ابن سعد بسنده

عن إبراهيم النخعي مرســاً ،قال :قالت ســودة لرســول اهلل ﷺ « :صليت
خلفك البارحة ،فركعت يب حتى أمســكت بأنفي خمافــة أن يقطر الدم .قال:

فضحك .وكانت تضحكه األحيان باليشء » (((.

وحتكي الســيدة عائشــة موقف ًا ينبئ عن تباســطهن ولطافتهن ورسور

رســول اهلل ﷺ بذلك؛ إذ تقول السيدة عائشــة ريض اهلل عنها « :زارتنا سودة
يوم ًا ،فجلس رسول اهلل ﷺ بيني وبينها ،إحدى رجليه يف حجري واألخرى يف

حجرها ،فعملت هلا حريرة  -أو قال :خزيرة (((  -فقلت :كيل ،فأبت ،فقلت:

لتــأكيل ،أو أللطخن وجهك ،فأبت ،فأخذت من القصعة شــيئ ًا ،فلطخت به
َ
فأخذ ْت من
وجهها ،فرفع رســول اهلل ﷺ رجله من حجرها تســتقيد مني،

خت به وجهي ،ورسول اهلل ﷺ يضحك.((( » ...
القصعة شيئ ًا ،فل َّط ْ

((( الطبقات الكربى  ،54/8قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة « :197/8هذا مرســل
رجاله رجال الصحيح».

((( اخلزيــرة -بفتح اخلاء املعجمة ،وكرس الزاي ،وفتح الراء املهملة -هو حســاء يعمل

بلحم ،ينظر غريب احلديث البن األثري.
((( أخرجه النســائي يف السنن الكربى يف عرشة النســاء ،يف االنتصار  162/8واللفظ له،
وأخرجه أبو يعىل يف مســنده ( ،)450 – 449/7قــال اهليثمي يف املجمع (:)316/4
« رواه أبــو يعــى ورجاله رجال الصحيــح ،خال حممد بن عمرو بــن علقمة ،وحديثه
وجود احلافظ العراقي إســناده يف املغني (  ،)130/3قال « :أخرجه الزبري
حسن»ّ .
ابن بكار يف كتاب الفكاهة وأبو يعىل بإسناد جيد».
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فهذا موقف من مواقــف الطرافة واملحبة رغم الفارق الكبري يف الســن

بينهام ،وانتهى األمر بأن غســلتا وجهيهما ومها مرسورتان والنبي ﷺ مرسور

لرسورمها !!

هـ  -دعوة بعضهن لبعض عىل الطعام:
وكن ريض اهلل عنهن جيتمعن عىل الطعــام ،ويصربن عىل ما جيدن كلهن

من شــدة العيش ،فمن أمثلة اجتامعهن عىل الطعام ،ما أخرجه الطرباين :عن
صفيــة زوج النبي ﷺ قالت « :جاء رســول اهلل ﷺ يف يــوم فقال « :أعندك

بنت ُح َي ّي ،فإين جائــع؟ » .فقلت :ال واهلل يا رســول اهلل ،إال ُمدَّ ْي ِن
يشء يــا َ

من طحني .قال « :فأســخنيه » .قالت :فجعلته يف القــدر وأنضجته ،فقلت:
قــد نضج يا رســول اهلل .فقال « :أتعلمني يف نِ ْحي((( بنت أيب بكر شــيئ ًا ؟ ».
فقلت :ما أدري يا رســول اهلل .قال :فذهب هو بنفسه حتى أتى بيتها ،فقال:

« يف نحيك يا ابنة أيب بكر يشء ؟ » .فقالت :ليس فيه يشء إال قليل ،فجاء به هـو
بنفســه ،فعرص حافتيه يف القدر حتى رأيت الذي خيرج موضع يده ،فقال ﷺ:

« بســم اهلل ،ادعي أخواتك ،فإين أعلم أهنن جيدن مثــل ما أجد » ،فدعوهتن،
فأكلنا حتى شبعنا .((( » ...

((( والن ِّْحي هو وعاء الســمن .ينظر النهاية يف غريــب احلديث (محت) ،واملصباح املنري
(نحوت).

((( أخرجه الطرباين يف األوســط  ،263 – 262/6وقال اهليثمي يف املجمع (-308/8
 « :)309رواه الطرباين يف األوســط وفيه حديج بن معاويــة وقد وثق عىل ضعفه،

وبقية رجاله ثقات».
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ً
ثانيا :أقواهلن املبينة للمودة بينهن:
أ -ألفاظ املصاحبة واألخوة الصادرة عنهن:
من صور املودة بني نســاء النبي ﷺ ما روته كتب الســنة من التعبريات

الرائقة ،تعبريات األخوة والصحبة وما يشــاهبها ،وتلك تعبريات سواء كانت

منهن أو من رســول اهلل ﷺ دالة عىل أهنن كن يعشــن معانيهــا ،فقد أخرج
أبو داود عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت :يا رسول اهلل ،ك ُُّل صواحبي هلن

ُكنَى .قال ﷺ « :فاكتني بابنك عبد اهلل » .يعنى ابن أختها ((( ،وكذا ما ورد يف

قصة إعامر السيدة عائشة إذ تعذر عليها أن تعتمر كام اعتمرت بقية الزوجات،
فقالت « :يا رسـول اهلل ،أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا باحلج ،فأمر

رسول اهلل ﷺ عبد الرمحن بن أيب بكر ،فذهب هبا إىل التنعيم فلبت بالعمـرة ».
وكذا كان يعرب النبي ﷺ ،كام جاء يف املســاواة بينهن يف املهور عندما قال

للســيدة أم سلمة « :ال أنقصك مما أعطيت أختك فالنة » ((( ،ويف رواية أمحد:

« أما إين ال أنقصك مما أعطيت أخواتك » (((.

وتقدم الســيدة أم سلمة العذر بني يدي طلبها من رسول اهلل ﷺ أن يأمر
((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب األدب ،باب يف املرأة تكنى  ،4931/5وإســناده
صحيح.

((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر أم املؤمنني أم سلمة ،17/2
وأبو يعىل يف املسند  ،338/12وقال احلاكم « :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه
الذهبي ».

((( يف املسند .314/6
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املســلمني أن هيدوا إليه يف أي بيت من بيوته ،وال يتحروا هبداياهم ليلة أختها

عائشــة ،فتقول « :إن صواحبي اجتمعن .فذكرت له» ((( ،أي ما أرسلوها به،
وهذا من أدهبا ريض اهلل عنها.

ولمــا مــرض رســول اهلل ﷺ ،وعرف نســاؤه حمبتــه ﷺ أن يكون يف

بيت الســيدة عائشــة ،قالوا  -كام روي مرســ ً
ا عن عيل بن احلسني بن عيل

ً
متصال عن عائشة
ريض اهلل عنهم  « :-قد وهبنا يومنا ألختنا عائشة » ((( ،وروي

ريض اهلل عنها :فقلن « :يا رسول اهلل ،يومنا الذي يصيبنا ألختنا » (((.

وقد أوصت السيدة عائشــة أن تدفن بجوار أخواهتا من نساء النبي ﷺ،

كام رواه البخاري :عن عائشة ،قالت لعبد اهلل بن الزبري « :ادفني مع صواحبي،
وال تدفني مع النبي ﷺ يف البيت ،فإين أكره أن ُأ َزكَّى » (((.
فهكذا كن يعربن هبذه الكلامت الرقيقة ذات الداللة عىل التقارب واملحبة

والتآلف ،فام أعظم هذه األمثلة ،وما أعظم هذه الرتبية ،ويكفيك ما أوصت به
السيدة عائشة بأن تكون بجوار صاحباهتا بالبقيع ،وكراهتها أن تزكَّى عليهن،

فام أعظم ما كان عليه أمهات املؤمنني !!

((( صحيح البخاري ،كتــاب اهلبة وفضلها ،باب من أهــدى إىل صاحبه وحترى بعض

نسائه دون بعض .911/2
ً
مرسال ،كتاب املغازي ،ما جاء يف وفاة النبي ﷺ  ،570/20ورجاله
((( رواه ابن أيب شيبة
ثقات ،ورواه ابن سعد مرس ً
ال أيض ًا يف الطبقات الكربى .180/2

((( رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى  ،180/2عن شيخه حممد بن عمر الواقدي.

وحض ،2671/6
((( صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالسنة ،باب ما ذكر النبي ﷺ َّ
وكذا  ،469/1كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف قرب النبي ﷺ.
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ب  -نرشهن فضائل بعض:
ومن آداب نساء النبي ﷺ أهنن كن ينرشن فضائل بعضهن بعض ًا ،خاصة

إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛ تعلي ًام للناس حفظ احلقوق ،وكيف كانت سريهتن،

وإنزاالً هلن منازهلن ،وطلب ًا حلســن االقتداء هبــن يف املعاش ويف الدين ،وربام

تذكر إحداهن ذلك دونام ســبب ظاهر ،وذلك إذا تذكــرت إحداهن موقف ًا
ألختها ،خاصة بعد موهتا ،فتجيش نفســها بالثناء عليهــا والدعاء هلا ،وذاك
ٍ
وكاف يف الداللة عىل ُع ُل ِّو نفوسهن ريض اهلل عنهن.
وحده من فضائلهن،
وليس خيفى عىل العارف أن هذا األمر ليس أمر ًا سه ً
ال عىل النساء ،ولكنه

هو احلاصل بني زوجات النبي ﷺ ؛ ألهنــن الكامالت املعلامت الاليت تربني

عىل يدي رسول اهلل ﷺ.

فمن هــذه النامذج :رواية الســيدة عائشــة مناقب الســيدة خدجية

ريض اهلل عنهام:

فقد كانت الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها من أكثر النساء نرش ًا لفضائل

ومناقب أم املؤمنني وأم اإلســام السيدة خدجية ريض اهلل عنها ،فقد بينت بام
روت أطرافــ ًا من مكانتها عند رســول اهلل ﷺ ،فروت كام يف الصحيحني من

حديث بدء الوحي وما فيه من حكمة وفضائل السيدة خدجية ريض اهلل عنها،
وروت كيف كان رســول اهلل ﷺ يعدد مناقبها ،ويكثر من ذكرها ،وكيف كان

حيتفي بكل ما ينتسب إليها ويتصل هبا ،وأنه ﷺ ما كان يقدم عليها واحدة من

زوجاته ،وكيف برشها اهلل تعاىل باجلنة.
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وكانت السيدة عائشة ريض اهلل عنها وهي املعلمة العادلة حتكي أهنا أخذها

ما يأخذ النساء من الغرية من كثرة ما كان رسول اهلل ﷺ يذكرها ،ويتعلق هبا،
فقالت « :قـد أبدلك اهلل خري ًا منها » ،وروت كيف غضب رسول اهلل ﷺ من

ذلك غضب ًا شــديد ًا ،أشفقت منه السيدة عائشــة ،فكانت حكايتها لذلك من

باب البيان لعلو مقام الســيدة خدجية ،وهو دال أيض ًا عىل صفاء نفس السيدة
عائشة ريض اهلل عنها ،وعلو مهتها !
فمن هـذه األحاديث:
 -1رواية السيدة عائشة ريض اهلل عنها بشارة جربيل عليه السالم للسيدة

خدجيـــة ريض اهلل عنها ببيت يف اجلنة ،قالت « :وقد أوحى إىل رسول اهلل ﷺ

أن يبرشها ببيت هلا يف اجلنة من قصب ((( » (((.

 -2ومنها رواية الســيدة عائشــة إهداء النبــي ﷺ لصديقاهتا وفضائل

أخــرى ،قالت « :كان النبــي ﷺ يكثر ذكرها ،وربام ذبح الشــاة ،ثم يقطعها

أعضاء ،ثم يبعثها يف صدائق خدجية ،فربام قلت له :كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة
إال خدجية .فيقول :إهنا كانت وكانت ،وكان يل منها ولد » (((.

((( قــال اإلمام النــووي (( :)196/15من قصب) قال مجهور العلامء :املــراد به قصب اللؤلؤ
املجوف كالقرص املنيــف ،وقيل :قرص من ذهب منظوم باجلوهــر ...وقد جاء يف احلديث
لؤلؤة ٍ
ٍ
حمياة ،وفرسوه بمجوفة ،قال اخلطايب وغريه :املراد بالبيت هنا القرص.
مفرس ًا :ببيت من

((( متفــق عليه ،أخرجــه البخاري يف الصحيــح ،كتاب النكاح ،باب يف غرية النســاء
 ،4930/5وأخرجه مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل خدجية أم املؤمنني
(رشح مسلم للنووي  )197/15وهذا لفظ البخاري.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب تزويج النبي ﷺ خدجية
وفضلها .1389/3
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وج َّل خري ًا منها ،قد آمنت
ويف رواية لإلمام أمحد :قال « :ما أبدلني اهلل َع َّز َ

يب ،إذ كفر يب الناس ،وصدقتني ،إذ كذبني الناس ،وواســتني بامهلا ،إذ حرمني

وج َّل ولدها ،إذ حرمني أوالد النساء » (((.
الناس ،ورزقني اهلل َع َّز َ

 -3ومنها روايتها أنه ﷺ قد رزق حبها ،فتقول الســيدة عائشة ريض اهلل

عنهــا :فأغضبته يوم ًا ،فقلت :خدجية ،فقال رســول اهلل ﷺ « :إين قد رزقت

حبها » (((  .وغري ذلك من األحاديث الكثرية.

فهكــذا تروي أمنا عائشــة فضائــل ومناقب أختهــا أم املؤمنني خدجية

رضوان اهلل عليها ،وكفى بذلك داللة عىل املحبة والتقدير !!

ومثله فعلت الســيدة أم سلمة يف حق السيدة عائشة ريض اهلل عنهام  -كام

يف صحيح البخاري -فقــد روت عن النبي ﷺ يف فضلها ،قوله « :إن الوحي
مل يأتني وأنا يف ثوب امرأة ،إال عائشة »((( .وذلك يف قصة طلب زوجات النبي

ﷺ منها أن تســأله أن يأمر الناس أن هيدوا إليــه يف أي ليلة كان فيها ،من غري

أن خيصوا ذلك بليلة السيدة عائشة ريض اهلل عنها ،فكلمته يف ليلتها التي يبيت
فيها عندها فلم يرد عليها النبي ﷺ شــيئ ًا ،فأمروها أن تكلمه ،تقول الســيدة

أم سلمة « :فلام عاد إ َّيل ذكرت له ذاك فأعرض عني ،فلام كان يف الثالثة ذكرت

((( املسند  .118/6وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :224/9رواه أمحد ،وإسناده حسن.

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل خدجية أم املؤمنني
(رشح مســلم للنووي  )197/15وقال النووي( :رزقت حبها) فيه إشــارة إىل أن
حبها فضيلة حصلت.

((( صحيح البخاري رقم .2442
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عيل الوحي وأنا يف
له فقال« :يا أم ســلمة ال تؤذيني يف عائشة ،فإنه واهلل ما نزل ّ

حلاف امــرأة منكن غريها»((( .فتلك رواية ملنقبة عظيمة ألختها تبني مكانة هلا

عند اهلل وعند رسوله ،ورواية لتغري النبي ﷺ عليها يف أمر خيص هذه األخت،

فام أعدهلن مجيع ًا ،وما أطهر قلوهبن ريض اهلل عنهن.

ج -ومن دالئل املودة :ثناء بعضهن عىل بعض ،فمنه:
 -1الثناء بني السيدة سودة والسيدة عائشة:
الصديقة ذات اخلصال
فمن ذلك أن أم املؤمنني الســيدة عائشــة ،وهي ِّ

احلميــدة ،تتمنَّى أن لو كانت عىل نفس طريقة الســيدة ســودة وداعة وحل ًام
ب إ َّيل أن أكون يف ِم ْســاخها من
وطيــب قلب ،إذ تقول « :ما رأيت امرأة َأ َح ّ

سودة بنت زمعــة »(((.

واملســاخ هو اجللد :واملقصود بــه الطريقة واهلــدي ،أو كل يشء من

صفاهتا ،يقول اإلمام النووي « :املســاخ بكرس امليم ،وباخلاء املعجمة ،وهو
اجللد ،ومعناه :أن أكون أنا هي» .ويقول احلافظ ابن حجر « :واملراد أن تكون

نظريها يف كل يشء » (((.

((( صحيح البخاري رقم .3564

((( رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب جواز هبتها نوبتها لرضهتا (رشح مسلم
للنووي .)289/10

(((رشح مسلم للنووي  ،290-289/10ومقدمة فتح الباري ،ص .140
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 -2ثناء كل من السيدة عائشة والسيدة زينب بنت جحش عىل األخرى:
تصف السيدة عائشة صالح السيدة زينب ،وكامل أوصافها ،وكثرة أعامهلا
أزواج
من الرب ،وأهنا مع ِحدَّ ة طبعها رسيعة الرجوع عنها ،فتقول « :فأرســل
ُ
زوج النبي ﷺ ،وهى التي كانت تُساميني
رسول اهلل ﷺ
زينب َ
بنت جحشَ ،
َ

منهــن يف املنزلة عند رســول اهلل ﷺ ،ولم أر امرأة خــر ًا يف الدين من زينب
ريض اهلل عنها ،وأتقى هلل ،وأصدق حديثــ ًا ،وأوصل للرحم ،وأعظم صدقة،

وج َّل
وأشــد ابتذاالً لنفســها من العمل الذي تصدق به وتتقرب به إىل اهلل َع َّز َ
ــورة من ِحدَّ ٍة كانت فيها توشك منها الفيئة » ((( ،ويف املستدرك عن
ما عدا َس ْ

الســيدة عائشة قالت « :كانت زينب امرأة صناعة اليد ،فكانت تدبغ وتصدق

وج َّل » (((.
يف سبيل اهلل َع َّز َ

ومن ثنائها عليها :ما رواه ابن ســعد بإســناده عن عائشة ريض اهلل عنها

قالت « :يرحم اهلل زينــب بنت جحش ،لقد نالت يف هذه الدنيا الرشف الذي
زوجهــا نب َّيــه ﷺ يف الدنيا ،ونطق بــه القرآن ،وإن
ال يبلغــه رشف ،إن اهلل َّ
رسول اهلل قال لنا ونحن حوله « :أرسعكن يب لحوق ًا أطولكن باع ًا » ،فبرشها

رسول اهلل برسعة حلوقها به ،وهي زوجته يف اجلنة » (((.

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل عائشة (رشح مسلم
للنووي .)202 – 201/15

((( املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر زينب بنت جحش  ،25/4وقال احلاكم « :هذا حديث
صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه » .وقال الذهبي يف التلخيص « :عىل رشط مسلم».

((( الطبقات الكربى ،85/8 :وأخرجه أبو منصور ابن عساكر يف األربعني ،96 :وقال:
«هذا حديث حسن عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها».
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وتقول الســيدة عائشــة ،وهي تذكر ورع الســيدة زينب بنت جحش،

وحفظها حلقها ،وعدالتها يف الشــهادة  -وهي رضهتــا ،والتي كانت تناظرها

حسب ًا ونسب ًا ومجاالً  -وذلك حني سأهلا النبي ﷺ قبل أن ينزل اهلل براءة السيدة

عائشــة يف حادثة اإلفك عام تقول يف عائشة ورأهيا فيها ؟ فلم حيملها ما يكون

أي ٍ
ملز ،بل و َّفت بام
يف العادة بــن الرضائر من انتقاص بعضهن لبعض عــى ِّ

ُطبعت عليه من الورع ،فقد أخرج اإلمام مســلم وغريه عن عائشة ريض اهلل

عنها قالت « :وكان رســول اهلل ﷺ ســأل زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ
ِ
ِ
رأيت ؟ » .فقالت :يا رســول اهلل ،أمحي ســمعي
علمت أو ما
عن أمري « ما
وبرصي ،واهللِ ما علمت إال خري ًا .قالت عائشة :وهي التي كانت تساميني من
أزواج النبي ﷺ ،فعصمها اهلل بالورع » (((.

 -3ثناء السيدة أم سلمة عىل السيدة زينب بنت جحش:
وذلك فيام رواه ابن ســعد عن الواقدي بسنده إىل زينب بنت أم سلمة ،قالت:

فرح ْت عليها...
« ســمعت أمي أ َّم ســلمة تقول ،وذكرت زينب بنت جحــشَ َّ ،
وكانت امرأة صاحلة صوامة قوامة َصنَـاعـ ًا ،تتصدق بذلك كله عىل املساكني » (((.

 -4ت ََر ُّح ُم السيدة أم سلمة عىل السيدة عائشة وروايتها لبعض مناقبها:
ومن الثنــاء ت ََر ُّحم إحداهن عىل األخرى،وما يذكــر فيه أيض ًا من بعض

مناقبهن ،فمن ذلك ت ََر ُّحم أم ســلمة عىل عائشــة ريض اهلل عنهام ،فقد أخرج
((( صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب يف حديث اإلفك (رشح النووي .)112 -111/17

(((الطبقات الكربى  .82 - 81/8وقال احلافظ يف اإلصابة بسند موصول فيه الواقدي.
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عت أ ُّم سلمة الرصخ َة
الطياليس بسند صحيح ،عن ابن أيب مليكة ،قالَ « :س ِم ْ

عىل عائشــة ،فأرســلت جاريتها « :انظري ما صنعت » فجاءت ،فقالت :قد
َق َض ْت ،فقالت « :يرمحها اهلل ،والذي نفيس بيده لقد كانت أحب الناس كلهم

إىل رسول اهلل ﷺ إال أباها » (((.

ب َش ْ
ــخص ٍكان يف الدنيا إىل
وقالــت يف رواية الطرباين« :اليوم مات َأ َح ُّ

رسول اهلل ﷺ » ،ثم قالت« :أستغفر اهلل ما خال أباها ».

وعند ابن ســعد يف الطبقات :عن عمرة ،قالت :سمعت أم سلمة ،وهي

يف بيت عائشــة ،وعائشــة متوت ،تقول « :رمحك اهلل ،وغفــر لك كل ذنب،
وعرفنيك يف اجلنة » (((.

ومن رواية السيدة أم سلمة مناقب أختها عائشة ريض اهلل عنهام ،ما روته

 -كام ســبق -من قول النبي ﷺ هلا« :إن الوحي مل يأتنــي وأنا يف ثوب امرأة،

إال عائشة»((( ،ويف رواية« :وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها»(((.

 -5ثناء السيدة عائشة عىل السيدة ميمونة وترمحها عليها:
فقد أخرج احلاكم عن يزيد بن األصم  -ابن أخت السيدة ميمونة ،زوج

النبــي ﷺ  -قال « :تلقيت عائشــة وهي مقبلة من مكة أنــا وابن لطلحة بن
((( مسند الطياليس ص  ،224وصحح إسناده البوصريي يف إحتاف اخلرية  ،248/7والطرباين
يف الكبري  ،317/23وابن أيب عاصم يف السنة ،برقم  ،1234واحلاكم يف املستدرك.

((( الطبقات الكربى .137/8

((( صحيح البخاري رقم .2442
((( صحيح البخاري رقم .3564
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عبيد اهلل ،وهو ابن أختها ...فأقبلت عىل ابن أختها تلومه وتعذله ،وأقبلت عيل

فوعظتنــي موعظة بليغة ،ثم قالت ...ذهبت واهلل ميمونة ...أما إهنا كانت من
وج َّل ،وأوصلنا للرحم » (((.
أتقانا هلل َع َّز َ

 -6ذكر السيدة عائشة لربكة السيدة جويرية بنت احلارث:
وذلك عند حكايتها لربكتها عىل قومها عندما تزوجها رســول اهلل ﷺ،

فأعتق املسلمون أهلها الذين أرسوهم يف غزوة بني املصطلق.

فعن عروة بن الزبري وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن الســيدة عائشة،

قالت « :فتسامع  -تعني الناس  -أن رسول اهلل ﷺ قد تزوج جويرية ،فأرسلوا

الســ ْبي فأعتقوهم ،وقالوا :أصهار رسول اهلل ﷺ ،فما رأينا
ما يف أيدهيم من َّ

امــرأة كانت أعظم بركة عــى قومها منهاُ ،أعتق يف ســببها مائة أهل بيت من
الم ْص َطلِق » (((.
بني ُ

((( املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث  ،32/4وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه .وقال الذهبي « :عىل رشط
مسلم» .وصحح احلافظ ابن حجر إسناده يف اإلصابة .324/8

((( رواه أبو داود يف سننه ،كتاب العتق ،باب يف بيع املكاتب إذا نسخت الكتابة ،352/4
وابن حبان يف صحيحه  ،363 ،362/9وفيه ابن إسحاق وقد رصح عند ابن حبان

بالتحديث ،ورواه احلاكم يف املســتدرك ،كتاب معرفــة الصحابة ،ذكر جويرية بنت
احلارث أم املؤمنني  ،27/4وســكت عنه الذهبي ،وهذا لفظ أيب داود ،وباختالف

يسري بني الباقني.
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ً
ثالثا :بعض أعماهلن األخرى:
ومن أعمالهن األخرى التي يظهر فيها هذا التواد:

أ  -اإليثار والتزكية بينهن:
ومن مواقف إيثارهن ما أخرجه ابن ســعد يف الطبقات عن السيدة زينب

بنت جحش ريض اهلل عنها أهنا استكثرت عطاء عمر بن اخلطاب ،وأن بعض

أخواهتا أقدر أن يوزعنه وينفقنه منها ،فلو أرسل به إليهن لكان أوىل.

لما خرج العطاء ،أرســل ُع َمر إىل زينب
فعن بــرزة بنت رافع ،قالتّ « :
فلما ُأ ْد ِخ َل عليها ،قالــت :غفر اهلل لعمر ،غريي من
بنت جحــش بالذي هلاّ ،
أخوايت كان أقوى عىل َقس ِم هذا مني .قالوا :هذا ك ُّله ِ
لك .قالت :سبحان اهلل!
ْ

واسترتت منه بثوب ،وقالت :صبوه ،واطرحوا عليه ثوب ًا .ثم قالت يل :أدخيل

يــدك فاقبيض منه قبضة ،فاذهبي هبا إىل بنــي فالن وبني فالن ،من أهل رمحها
وأيتامها ،حتى بقيت بقية حتت الثوب ،فقالت هلا برزة بنت رافع :غفر اهلل لك

حــق .فقالت :فلكم ما حتت الثوب.
يــا أم املؤمنني! واهلل ،لقد كان لنا يف هذا
ٌّ

فوجدنا حتته مخســة وثامنني درمه ًا .ثم رفعت يدها إىل الســاء فقالت :اللهم

ال يدركنــي عطاء لعمر بعد عامي هذا .فامتت .قــال عبد الوهاب يف حديثه:
فكانت أول أزواج النبي ﷺ ،حلـوق ًا بـه » (((.

((( الطبقــات الكــرى  ،87 - 86/8ترمجــة الســيدة زينب بنت جحــش ،واخلراج

أليب يوســف  ،46 - 45ولكن رواه أبو يوســف عن حممد بن عمرو بن علقمة عن

أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

ف - 4املبحث األول :املودة والثناء بني نساء النيب ﷺ

273

فهذا نموذج من زهدهن وإيثارهن وتزكية بعضهن لبعض بعد وفاته ﷺ،

وهكذا كن كلهن.

ب -ومن أعامهلن :ذكرهن شدة حمبة النبي ﷺ لبعضهن:
وليس خيفى عىل العارف أن ذكر املرأة لشــدة تعلق وحب زوجها لبعض

زوجاته ليس أمر ًا سه ً
ال عليها ،ولكن هذا األمر الصعب حاصل من زوجات

النبي ﷺ ؛ ألهنن الكامالت املعلامت الاليت تربني عىل يدي رســول اهلل ﷺ،
َي ْعلمن أن لك ٍُّل منهن نصيب ًا من املحبة عنده ،وأن زيادة التعلق ليست بيده ﷺ،

وج َّل وفضله يؤتيه من يشــاء ،وأنه ﷺ كان يعدل بينهن
وإنام هو فعل اهلل َع َّز َ
فلم يميز إحداهن عىل األخرى يف قسمة املبيت أو املهر أو النفقات ،وقد سبق

بعض شواهد ذلك.

ج  -ومنهاَ َ :ت ُّل ُل إحداهن من أختها:
وقد روي حتلل إحداهن من األخرى حتى خترج من الدنيا ليس عليها من

حق أختها يشء ،وذلك فيام رواه ابن سعـــد واحلاكم عن الواقدي ((( بسنده
((( أكثر ما أذكره من روايات إمام املغازي والسري حممد بن عمر الواقدي رمحه اهلل  -وهو
قليل  -ال أثبت به أصالً؛ ألن أصل الثناء واملودة معلوم ،وإنام جئت به شــاهد ًا عىل

ذلك ،وكل ذلك ليس من باب احلالل واحلرام فيتشدد فيه ،وربام اخرتت بعض ألفاظ
رواياته لتاممها ،أو لعدم وجود شــاهدي أو متام الشاهد  -وهو يف الفضائل والسري
مــع عدم الغرابة فيــه  -إال عنده ،وعموم ًا فاألئمــة وإن كان جلهم عىل تضعيفه يف
احلديث فلم يستغنوا عنه يف التواريخ ،ولذلك نجد أكثر من ألف يف تراجم الصحابة
والســر ال يســتغنون عن رواياته ،يقول اإلمام الذهبي عنه يف الســر (- 454/9
 « :)455العالمــة اإلمام أبو عبد اهلل أحد أوعيــة العلم ،عىل ضعفه املجمع عليه ».
ثم قال « :ومع هذا فال يســتغنى عنــه يف املغازي وأيام الصحابــة وأخبارهم »= .
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عن عوف بن احلارث قال :ســمعت عائشــة ريض اهلل عنها ،تقول « :دعتني
أم حبيبة زوج النبي ﷺ عند موهتا فقالت :قد كان بيننا ما يكون بني الرضائر،
فغفر اهلل ذلك كله ،وجتاوز ،وحللتك من ذلك كله ،فقالت عائشــة :رسرتني،

رسك اهلل ،وأرسلت إىل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلك » (((.

د  -ومنها :متريض بعضهن لبعض ،وتغسيل بعضهن لبعض:
ومما روي من متريض بعضهن لبعض ،وتغسيل بعضهن لبعض ،ما رواه

ابن ســعد عن القاســم بن عبد الرمحن مرســاً ،قال « :ملا توفيت زينب بنت

جحش وكانت أول نســاء النبي ﷺ حلوق ًا به ،فلام محلت إىل قربها قام عمر إىل
قربها ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :إين أرســلت إىل النسوة  -يعني أزواج
أن َم ْن يمرضها ويقوم عليها ؟ فأرســلن:
النبي ﷺ -حني مرضت هذه املرأةْ :

أرســلت إليهن حني قبضتَ :م ْن يغ َِّســلها
نحــن ،فرأيت أن قد صدقن ،ثم
ُ
أرسلت إليهن
نحن ،فرأيت أن قد َصدَ ْق َن ،ثم
وحينطها ويكفنها ؟
ُ
فأرســلنُ :
َ

من يدخلها قربها ؟ فأرســلن :من كان حيل له الولوج عليها يف حياهتا ،فرأيت
ِ
فاعتزلوا أهيا الناس ،فنحاهم عن قربها ثم أدخلها رجالن من
أن قد صدق َن،

أهل بيتها » (((.

= ويقــول يف ( « :)469/9حيتــاج إليه يف الغزوات والتاريــخ ،ونورد آثاره من غري
احتجاج - ...وأما يف األحكام  -فيقول :مع أن وزنه عندي مع ضعفه يكتب حديثه».
((( الطبقات الكربى  ،80 - 79/8واملستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر أم حبيبة
بنت أيب سفيان  .23 - 22/4وسكت عنه الذهبي يف التلخيص ،وذكره يف السري
 ،223/2وابن حجر يف اإلصابة  142/8كالمها بإسناد الواقدي.
((( الطبقات الكربى  ،88/8وصالة عمر عىل زينب ،وإرســال عمر ألزواج النبي ﷺ
يسأهلم عمن يدخلها قربها ،هذا القدر قد روي بسند متصل صحيح عن عبد الرمحن
ابن أبزى ،قال اهليثمي يف املجمع (« :)248/9رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح».
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هـ  -ومن أعامهلن :وصية بعضهن لبعض:
وذلك فيام رواه البيهقي عن بكري بن عبد اهلل أن أم علقمة موالة عائشــة

زوج النبي ﷺ حدثته « :أن صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عنها أوصت
البن أخ هلا هيودي ،وأوصت لعائشــة ريض اهلل عنها بألــف دينار ،وجعلت

وصيتهــا إىل ابن لعبد اهلل بن جعفر ،فلام ســمع ابن أخيها أســلم لكي يرثها،
فلم يرثها والتمس ما أوصت له ،فوجد ابن عبد اهلل قد أفســده ،فقالت عائشة

ريض اهلل عنها :بؤس ًا له ،أعطوه األلف الدينار التي أوصت يل هبا عمته » (((.

ففي هذا احلديث وصية الســيدة صفية للسيدة عائشة ببعض ماهلا ،وهو

دال عىل ما بينهما من املودة ،وفيه أيض ًا حث السيدة عائشة ريض اهلل عنها عىل

تنفيذ وصية أختها السيدة صفية ريض اهلل عنها ،وزهد عائشة وإكرامها صفية
يف ابن أخيها ،فهذا نموذج من رقي الزوجات ريض اهلل عنهن.

وأوصت السيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها ببيتها إىل السيدة عائشة

ريض اهلل عنها ،وذلك كام روى ابن سعد يف الطبقات بسنده عن حممد بن عمرو
ابن عطاء العامري قال« :كانت بيوت النبي ﷺ التي فيها أزواجه ،وإن سودة
بنت زمعة أوصت ببيتها لعائشــة»((( .وأخرج البخاري يف تارخيه بسنده عن

عروة بن الزبري « :أن عائشة أخربته :فلام حرضت سودة الوفاة أوصت لعائشة

((( السنن الكربى ،كتاب الوصايا ،باب الوصية للكفار  ،281/6ووصية السيدة صفية
لقريبها اليهودي رويت عىل أوجه عدة ،واســتدل بذلك الفقهاء عىل جواز الوصية
ألهل الذمة ،ينظر املغني البن قدامة .512 ،236/8

((( الطبقات الكربى .165/8
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ببيتها ،فلام حرضت صفي َة ابن َة ُح َي ٍّي الوفا ُة أرســلت إىل عائشــة أهنا معطيتها
مسكنها فأبت عائشة عىل صفية»(((.

ومن إهداء بعضهن لبعض ما رواه هناد بســنده عــن عطاء قال« :بعث

معاوية إىل عائشــة ريض اهلل عنها بطوق من ذهب فيه جوهــر ُق ِّو َم مائة ألف
فقس َمتْه بني أزواج النبي ﷺ »(((.
َّ

ً
رابعا :ألوان أخرى من التواصل:
من ذلك إحالة بعضهــن إىل بعض يف الرواية ،ورواية بعضهن عن بعض،

وحكاية ما كان يف بيوت أخواهتن من العلم((( ،وغري ذلك من شواهد التواصل:
فمن إحالة بعضهن إىل بعض يف العلم أو الرواية :إحالة الســيدة عائشــة

إىل أم ســلمة يف شأن صالة النبي ﷺ ركعتني بعد العرص ،ألهنا هي التي روته

عنــه ﷺ ،كام يف الصحيحني ،عن كريب ،أن ابن عباس ،واملســور بن خمرمة،
وعبــد الرمحن بن أزهر ريض اهلل عنهم ،أرســلوه إىل عائشــة ريض اهلل عنها،

فقالوا :اقرأ عليها السالم منا مجيع ًا ،وسلها عن الركعتني بعد صالة العرص...،

فقال كريب :فدخلت عىل عائشة ريض اهلل عنها ،فبلغتها ما أرسلوين ،فقالت:

سل أم سلمة »...احلديث((( .فقد أحالت عليها ألهنا التي روته عن النبي ﷺ.
((( التاريخ األوسط برقم .456

((( الزهد هلناد برقم  ،618وذكره ابن اجلوزي يف صفة الصفوة .318/1
((( سبق بعضها يف هذا املبحث.

((( صحيح البخاري رقم  ،1176ومسلم رقم .834
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وقد روته عائشــة عن أختها أم ســلمة ،كام يف رواية للطرباين وأيب نعيم

عيل رســول اهلل ﷺ بعد العرص فصىل
عن عائشــة أن أم سلمة ،قالت :دخل َّ

ركعتني ،فقلت :يا رســول اهلل ما هاتان الركعتان ،قــال« :كنت أصليهام بعد
الظهر ،فجاءين حال فشغلني عنهام حتى صليت العرص ،فصليتهام اآلن»(((.

ومن الفوائد التي تبني حرص الزوجات عىل ســؤال أخواهتن عام جيري

يف بيوهتــن من علم وخــر :ما جاء يف رواية أخرى للطــراين عن ثابت موىل

أم سلمة ،عن أم سلمة ،أن نبي اهلل ﷺ انرصف إىل بيتها ،فصىل فيه ركعتني بعد
العرص ،فأرسلت عائشة إىل أم سلمة :ما هذه الصالة التي صالها النبي ﷺ يف

بيتك ؟ »...احلديث(((.

ومــن حكاية ما كان يف بيوت أخواهتن مــن العلم -وهو كثري :-ما رواه

عروة عن عائشــة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل ﷺ رأى يف بيت أم سلمة زوج

النبي ﷺ جارية بوجهها ســفعة((( ،فقال رسول اهلل ﷺ « :هبا نظرة فاسرتقوا

هلا »(((.

((( املعجم الكبري  ،248/23ومعرفة الصحابة أليب نعيم  ،3221/6والســنن الكربى
للبيهقي .485/2

((( املعجم الكبري .400/23

((( «بوجهها سفعة» :أي تغري بوجهها عىل غري لونه األصيل .وقال البغوي « :أي :نظرة،
يعني :من اجلن ،وقيل :عالمة » ( .رشح السنة )173/12

((( املستدرك للحاكم  ،414/4وقال احلاكم « :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني،

ومل خيرجاه » ،ووافقه الذهبي .وهو يف الصحيحني عن عروة عن زينب بنت أم سلمة

عن أم سلمة ،البخاري  ،5407ومسلم .2197
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ومنه رواية الســيدة عائشــة والسيدة أم ســلمة كليهام جواب النبي ﷺ

عن ســؤال الســيدة أم ســليم األنصارية فيام يلزم املرأة إذا رأت املاء-كام يف
الصحيحني((( -وقد كانوا جمتمعني يف بيت أم سلمة ريض اهلل عنها ،فقد نصت

رواية أمحد عىل ذلك ،ففي املســند عن أم سليم قالت :دخلت عىل رسول اهلل
ﷺ يف بيت أم سلمة فقلت :يا رسول اهللَ ،أ َر َأ ْيت ََك املرأة ترى يف منامها ما يرى
ِ
فضحت النساء ،قالت :إن اهلل عز وجل ال يستحي
الرجل؟ قالت أم ســلمة:

من احلق ،قال رسول اهلل ﷺ « :من رأى ذلك منكن فلتغتسل »((( .ويف صحيح

مســلم عن أنس بن مالك قال :جاءت أم ســليم إىل رسول اهلل ﷺ فقالت له
 وعائشــة عنده  -يا رســول اهلل ،املرأة تــرى ما يرى الرجــل يف املنام»...احلديث((( .فهكذا اجتامعهن وهكذا روايتهن ما جيري يف بيوهتن(((.

ومن رواية بعضهن عن بعض أيض ًا  -وهو كثري :-ما روته السيدة أم حبيبة

بنت أيب ســفيان عن زينب بنت جحش ريض اهلل عنهام  -كام يف الصحيحني-
((( رواية أم ســلمة يف الصحيحني ،البخاري برقم  ،130وغريه ،ومســلم برقم ،313
ورواية السيدة عائشة يف صحيح مسلم برقم .314

((( مسند أمحد .367/6

((( صحيح مسلم رقم .310

((( وقد روى إسحاق بن راهويه عن حممد بن سريين ،عن حبيبة أو أم حبيبة قالت « :كنا
يف بيت عائشــة فدخل رسول اهلل ﷺ فقال « :ما من مسلمني يموت هلام ثالثة أطفال
مل يبلغــوا احلنث إال جيء هبم حتى يوقفوا عىل باب اجلنــة ،فيقال هلم :ادخلوا اجلنة

فيقولــون :أندخل ومل يدخل أبوانا ،فقال هلم - :فــا أدري يف الثانية  -ادخلوا اجلنة
وأبواكم » ( مسند إسحاق بن راهويه برقم  .2074خمتلف فيها :صوب ابن حجر يف

اإلصابة أنه عن حبيبة بنت أم حبيبة) ورواه البخاري يف التاريخ الكبري  452/1عن
حممد بن سريين سمعت عيل بن يزيد بن أيب بكرة ،قال :حدثتني حبيبة.
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أن النبي ﷺ ،دخــل عليها َف ِزع ًا يقول « :ال إلــه إال اهللٌ ،
رش
ويل للعرب من ٍّ
قد اقــربُ ،فتِ َح اليوم مــن َر ْد ِم يأجوج ومأجوج مثل هــذه» وح َّلق بإصبعه
اإلهبام والتي تليها ،قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول اهلل :أهنلك وفينا

الصاحلون؟ قال« :نعم ،إذا كثر اخلبث»((( ،ورواية السيدة عائشة عن أم حبيبة
وأم سلمة – كام أوردناه سابق ًا يف تذاكرهن -شأن الكنيسة العظيمة التي رأياها
بأرض احلبشة ،وغري ذلك.

ومن تواصلهن كأرسة واحدة :ما أخرجه أمحد وغريه عن حممد بن سريين،

أن عائشــة نزلت عىل صفية أم طلحة الطلحات ،فرأت بنات هلا يصلني بغري
ُخ ُم ٍ
ي جاري ٌة منهن إال يف مخار ،إن
ــر قد ِح ْض َن ،قال :فقالت عائشــة :ال ت َُص ِّل َ َّ
عيل ،وكانت يف حجري جارية ،فألقى عيل ِحقوه ،فقال:
رسول اهلل ﷺ دخل ّ
« ُشــ ِّقيه بني هــذه ،وبني الفتاة التي يف حجر أم ســلمة ،فــإين ال ُأراها إال قد
حاضــت ،أو ال ُأرامها إال قد حاضتا »((( .ففي هذا بيان لرعايتهن للخادمات
يف بيوهتن وبيوت أخواهتن وتواصلهن من غري حرج.

ً
خامسا :غريتهن رضوان اهلل عليهن واملنهج الرتبوي الفريد:
أ -الغرية أمر طبيعي:
وأما ما ورد من غرية إحداهن من األخرى ،فهي أمور متر وتنتهي ،وذاك
((( صحيح البخاري برقم  ،3168ومسلم برقم .2880

((( مسند أمحد  ،96/6وأبو داود برقم  ،642وقد أخرجه أبو داود برقم  ،641والرتمذي
برقم  377وابن حبان برقم  775مجيع ًا خمترص ًا متص ً
ال بسند صحيح ،وقال الرتمذي:
«حديث عائشة حديث حسن».
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أمر طبعي ال يذم إال إذا أدى إىل التعدي ،ولذلك مل يذمه رسول اهلل ﷺ فيهن،
بل َّ
ووجهه ،ومل يرد أن ينزعه منهن؛ إذ هو من طبيعة املرأة ،بل هو يف كثري
هذبه َّ
من أحيانه مما حتمد به املرأة ،ويدل عىل عافية مشاعرها وعدم بالدهتا.

وقد كان ﷺ لو أراد لدعا اهلل فأذهبه عنهن ،كام دعا للســيدة أم ســلمة

ــو َر ُة ال َغ ْية ،وذلك عندمــا أراد أن يتزوجها،
ريض اهلل عنها فذهبت عنها َس ْ
فأخربت الواســطة بينهام أن خيرب الرسول ﷺ بذلك ،فقالت كام يف املستدرك:

« أقرئ رسول اهلل ﷺ الســام ،وأخربه أين امرأة ُم ْصبِية َغ ْ َيى »  -ومصبية:
أي ذات أبناء أرعاهم ،و َغ ْ َيى :أي شــديدة الغرية ،فكان جواب رســول اهلل
ﷺ هو قوله  « :-وأما قولك :إين غريى ،فسأدعو اهلل أن يذهب غريتك » (((،

فاعتدلت هذه اخلصلة عندها ،وهي عىل َحدِّ وصف الراوي فيام أخرج النسائي
وغريه « :فكانت يف النساء كأهنا ليست منهن ،ال جتد ما جيدن من الغرية » (((.

ولذلك ولما هلا من كرب الســن وحصافة الرأي كان أزواج النبي ﷺ ُي َقدِّ ْمنَها
ُت َك ِّل ُم رســول اهلل ﷺ يف بعض األمور التي ربام يتحرجن أن يكلمن رسول اهلل
ﷺ فيها.

من مواقف الغرية:
بعض مواقف غريهتن ريض اهلل عنهن ،ومن ذلك
وقد جاء يف الصحيح ُ
((( املســتدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر أم املؤمنني أم سلمة  .17/4وقال الذهبي يف
التلخيص« :صحيح».

((( وأخرجــه أبو يعىل يف مســنده  ،338/12وقال البوصــري يف خمترص إحتاف اخلرية
« :145/5رواه أمحد بن منيع ،ورواة اإلسناد ثقات ،وأبو يعىل بتاممه».
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دخول الســيدة زينب بنت جحــش  -وهي الرشيفة التي أنــزل اهلل تزوجيها

لرسوله ﷺ من الســاء ،بواسطة جربيل عليه الســام ،وصاحبة املكانة من

رسول اهلل ﷺ ؛ إذ كانت ابنة عمته  -دخلت وهي غاضبة عىل السيدة عائشة،
حتى نالت منها وارتفع صوهتا يف حرضة رسول اهلل ﷺ ،فلم يزد رسول اهلل ﷺ

عىل التبســم ،ومل يظهر امليل إىل إحدامها ،واستنبطت عائشة ريض اهلل عنها من

ســكوت رســول اهلل ﷺ عدم كراهته أن ترد عليها ،وانتهى املوقف بتبســم
النبي ﷺ ،وقوله يف حق الســيدة عائشة لما سكتت فلم ترد حتى علمت عدم
كراهة النبي ﷺ ذلك ،قال « :إنها ابنة أبيها ».

فقد جاء يف صحيح مســلم عن السيدة عائشــة :قالت « :فأرسل أزواج

النبي ﷺ زينب بنت جحش ،زوج النبي ﷺ -وهى التي كانت تساميني منهن

ىف املنزلة عند رسول اهلل -ﷺ ...فاستأذنت عىل رسول اهلل ﷺ ...فأذن لهـــا

رســـول اهلل ﷺ ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن أزواجـك أرسلنني إليك يسألنك

(((
ب
عيل ((( وأنا أر ُق ُ
العـدل يف ابنة أيب قحافة .قالت :ثم وقعت يب فاستطالت َّ

((( أي التســوية يف حمبة القلب كام قال اإلمام النووي ،وكان ســبب احلديث أن األنصار
كانــوا يتحرون هبداياهم لرســول اهلل ﷺ يوم الســيدة عائشــة ،فأثــار ذلك عند
بعض الزوجات شــيئ ًا ،ويوضحه ما جاء يف املســتدرك ،كتــاب معرفة الصحابة،
ذكــر الصحابيات من أزواج رســول اهلل ﷺ  9/4بســند صححــه الذهبي ،عن
أم ســلمة ريض اهلل عنها ،قالت « :كلمنني صواحبي أن أكلم رسول اهلل ﷺ أن يأمر
النــاس فيهدون له حيــث كان ،فإن الناس يتحرون هبداياهم يوم عائشــة ريض اهلل

عنها ،وإنا نحب اخلري كام حتبه عائشة ،فسكت رسول اهلل ﷺ ».
((( ومعنى (وقعت يب ،فاستطالت عيل) أي توجـــهت إيل بالكـــام وارتفـع صوتها
تنال مني.
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ب َط ْرفه هل يأذن يل فيها ؟ قالت :فلم تربح زينب حتى
رســول اهلل ﷺ ،وأر ُق ُ

عرفت أن رســول اهلل ﷺ ال يكره أن أنترص ،قالت :فلام وقعت هبا مل أنشــبها
ُ

أنح ْي ُت عليها ،قالت :فقال رسول اهلل ﷺ وتبسم « :إهنا ابنة أيب بكر » (((.
حني َ
فهــذه املواقف مل تكن هي العــادة بينهن ،ومل يكن املوقــف منها إال بما

وقف رســول اهلل ﷺ ،وهو التبســم وعذر اجلميع ؛ ألهنن مجيع ًا يطلبن حمبته

وجـواره ﷺ.

وهـذا املوقف أيض ًا وأمثاله يدل عىل مدى ما كان يتمتع به بيت النبوة من

التوســط واالعتدال ،فال قهر فيه وال إرهاب ،ولكن تسري املشاعر فيه سريها
الطبيعي دونام َكب ٍ
ت هلا ،وهي يف طريق التخليص من الشــوائب والرتقي شيئ ًا
ْ
فشيئ ًا بام يتىل يف بيوهتن من اآليات واحلكمة ،وبما يشاهدن من رسول اهلل ﷺ،

وبما ُيسارعن فيه من العبادات والتقرب إىل اهلل تعاىل ،وهـــذا منهج تربـوي
فريـد.

ب -التشديد عليهن:
وأما إن كان األمر كبري ًا ال يليق بمثلهن ،فإنه حيتاج إىل التنبيه الشديد ،كام

جاء يف الصحيح من توايص السيدة حفصة والسيدة عائشة عىل تنفري النبي ﷺ

من العســل الذي كان يستطيبه عند السيدة زينب ،ونزول القرآن بعتاهبام عتاب ًا
((( صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب يف فضل عائشة (رشح النووي -202/15
وأنح ْي ُت عليها أي :قصدهتا .اهـ ،واملعنى:
 ،)203وقال النووي :مل أنشــبها :مل ُأ ْمهلهاَ .
مل أمهلها حتى قصدهتا بالرد فغلبتها بردي.
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شديد ًا ،فذاك أمر عارض ،وما ظنتا أهنام تفعالن أمر ًا كبري ًا ،ثم علمتا بعد ذلك

أنه كبري ،فتابتا إىل اهلل منه ،وكل هذا إنام يف إطار الرتبية والتعليم هلام ريض اهلل عنهام.
وكذلك جاء يف الســنة أيض ًا من باب التأديــب والتعليم َه ْج ُر النبي ﷺ

للسيدة زينب بنت جحش ريض اهلل عنها  -وكانت من أكرم النساء وأكثرهن
لما امتنعت عن أن حتمل السيدة صفية
صدقة كام مر ،ومن أكرمهن عليه ﷺ ّ -
بنــت ُح َي ّي زوجة النبي عىل بعري هلا وهــم يف طريقهم إىل احلج ،وذلك عندما

انكرس ظهر بعــر صفية ،وغلبت عليها حدة وغضــب ،فأرسعت بكلمة يف
حقها فقالت « :أنا ُأ ْف ِق ُر هيوديتك » ((( أيُ :أ ْعطِها بعري ًا تَركبه ،ف َك ُب َر ذلك عىل

النبي ﷺ ،وأنه مما ال يقبل يف مثل هذا املوقف وخاصة من زوجة من زوجاته،

فهجرها النبي ﷺ ثالثة أشهر حتى يئست أن يعود إليها رسول اهلل ﷺ ،وذلك
مبالغة يف التأديب والتعليم ،وحفظ ًا حلق أختها صفية !!

ومن مواقف التشــديد أيض ًا ما ذكرته السيدة عائشة ،وهي تذكر مناقب

وفضائل الســيدة خدجية ،وكثرة ذكر رســول اهلل ﷺ هلا ،فتذكر بعض ما كان

وقع هلا مما يأخذ النســاء من الغرية ،وتذكر غضب رسول اهلل ﷺ ،وما قاله يف
ذلك ،ففي رواية البخاري « :ما ِغ ْر ُت عىل امرأة ما ِغ ْر ُت عىل خدجية ،من كثرة

ذكر رسول اهلل ﷺ إياها .قالت :وتزوجني بعدها بثالث سنني ،وأمره ربه َع َّز

وج َّل أو جربيل عليه السالم أن يبرشها ببيت يف اجلنة من قصب » (((.
َ

((( مسند اإلمام أمحد  ،338/6وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  « :321/4رواه أمحد وفيه
سمية روى هلا أبو داود وغريه ومل يضعفها أحد ،وبقية رجاله ثقات ».

((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب تزويج النبي ﷺ خدجية وفضلها .1389/3
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ويف الصحيحني أيض ًا « :فقلت :مــا تذكر من عجوز من عجائز قريش،

محراء الشــدقني ،هلكت يف الدهر ،قد أبدلك اهلل خــر ًا منها » ((( زاد أمحد يف
تغي عند يشء قط إال
تغي ًا مل أره َّ
فتغي وجه رســول اهلل ﷺ ُّ
روايته « :قالتَّ :

عند نزول الوحي أو عند املخيلة ((( حتى يعلم رمحة أو عذاب » ((( ،فخافت،

وكان موقفهــا هو ما جــاء يف رواية الطرباين « :فقلــت :والذي بعثك باحلق

ال أذكرهــا بعد هذا إال بخري » ((( ،وينتهي املوقف الشــديد  -والذي يعرتي
الكثري من النساء  -ببيان النبي ﷺ ملنزلة السيدة خدجية ،ومل تعد السيدة عائشة

إىل مثله.

هكذا كان ﷺ معهن ،وهبذه القواعد واآلداب الربانية تتخلص شوائب

الغرية بينهن ،وترتقى الزوجات ريض اهلل عنهن ،وتستمر األخوة واملودة ،فال
وج َّل ،وما ُع ِل َم منهن إال ثناء
فضــل إلحداهن عىل األخرى إال بتقوى اهلل َع َّز َ
بعضهن عىل بعض.
((( السابق  ،1390/3وصحيح مســلم ،فضائل الصحابة ،باب فضائل خدجية (رشح
النووي .)198/15
((( املخيلة :هي الســحابة التي يتوقع منها ا َمل َطر( .ينظر النهاية مادة :خيل) .واملراد تغري
لون السامء بسبب الغامم الشديد ،خمافة نزول العذاب.

َخي َل ِ
ت السام ُء تغري لونه وخرج
فعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :كان النبي ﷺ...إذا ت َ َّ
ودخل وأقبل وأدبر ،فإذا مطرت رسي عنه ،فعرفت ذلك يف وجهه ،قالت :فســألته

فقال :لعله يا عائشــة كام قال قوم عاد ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﴾ ( .أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة االستسقاء ،باب التعوذ عند رؤية

الريح ،رقم .) 899
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .150/6
((( املعجم الكبري .14/23
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ج -الغرية عليه ﷺ مما يعد من مناقبهن:
إذا نظرنا إىل الغرية منهن عىل رسول اهلل ﷺ وجدناها من جهة مما حيسب

من مناقبهن ،وذلك لداللته عىل شدة حمبتهن وتعلقهن به ﷺ ،وكذلك مما يعد
من مناقب َم ْن وقعت منها الغرية :مــن ناحية أهنا قريبة منه ﷺ بحيث يكون
غار
هلا من احلظوة واملكانة ما ُت ْظ ِه ُر بـه بعض الغرية عليه ﷺ ،وكذا منقبة ملن ُي ُ

منها من حيث كانــت يف مقام جيعلها أه ً
غار منهــا ،أضف إىل ذلك ما
ال أن ُي َ

اشرتكن فيه مجيع ًا من علو األصل ،وعزة النشأة ،مما هلام أثر بالغ يف عزة النفس

والتي تتفرع عنها بعض ألوان الغرية.

د -استغراب مواقف الغرية قصور يف النظر:
إذا قلنا :إن مواقف الغرية املؤديــة إىل الغضب مل تكن هي األمر العادي

املتكرر بينهن ملا كن ينعمن به من عدل رســول اهلل ﷺ ((( ،وبما كن عليه من

ســمو األخالق واالعتدال يف الطباع ،وعليه فإن الواقف عند هذه األحاديث
يستغرهبا قارص يف نظره.

((( كــا قالت الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها لعروة بــن الزبري « :يا ابــن أختي ،كان
رســول اهلل ﷺ ال يفضل بعضنا عىل بعض يف القســم من مكثــه عندنا » .أخرجه
أبو داود يف ســننه ،كتاب النكاح ،باب يف القســم بني النســاء  ،43/3واحلاكم يف
املستدرك ،كتاب النكاح  ،186/2وقال الذهبي يف التلخيص :صحيح .وعنها أيض ًا
قالت « :كان رسول اهلل ﷺ إذا أراد سفر ًا أقرع بني نسائه ،فأيتهن خرج سهمها خرج

هبا معه » أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشهادات ،باب القرعة يف املشكالت
 ،955/2وغريه.
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وأما من يطعن هبذه الغرية يف مقام الزوجات ،فذاك من فســدت فطرته،

وفســد عليه عقله ودينه ،فأما فســاد عقله ،ففي قصور نظــره ،وعدم علمه
ومالحظته ملا عليه طبائع النســاء حتى ولو كُــ َّن يف القمة ،ومن ناحية أخرى

أنــه البد هلن من نصيب من الغرية املعتدلة وهي مما حيمدن عليه ،كام حيمد عىل
مثلها الرجال.

وقصــور نظره أيض ًا يف عــدم مالحظته ما جتري عليــه قوانني املخالطة

واالجتــاع ،فكيف متر احلياة دون مثل هذا ،واملالحظ جيد أهنن كن مث ً
ال راقي ًا

لالجتامع واملخالطة؛ إذ كن تســع نسوة يف حجرات متجاورات ،ومن قصور
نظره أيض ًا تصوره األمر عىل غري صورتــه الكاملة؛ إذ مل يالحظ ما بينهن من
الثناء والتواد واملؤانسة واملرمحة واإليثار.

وأما فســاد دينه ،فهو إذ مل ينزل الزوجات  -الــايت قال اهلل تعاىل فيهن:

﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ ،والاليت هن أمهات لنا نحن معرش املؤمنني ،وهن
املختارات الطيبات للطيب ﷺ بنص القرآن  -مل ينزهلن منازهلن الالئقة هبن.

نموذج نادر:
من النامذج النادرة يف حياة البيوت ،مــا كان يف بيوت النبي ﷺ ،مما يدل
وأدب ٍ
ٍ
عال ،ورضا من الزوجات بام أحله اهلل تعاىل لرســوله
عــى ُألفة نادرة،
ﷺ ،فقد كان رســول اهلل ﷺ صبيحة بنائه بزوجة جديدة يمر بحجر نســائه
يسلم عليهن ويطمئن عليهن ،وكانت التي يمر عليها تطمئن عىل تلك الزوجة
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َصف َن يف هذه اللحظة كأهنن أخوات أو
وعىل رضاه ﷺ عنها ،وتدعو له ،ويت َ َّ

ال عىل نفس املرأة ،ولكنه كان حاص ً
أمهات ،وهذا األمر ليس سه ً
ال – كام دلت
الروايات الصحيحة -مما يدل عىل تعظيمهن ملقام رســول اهلل ﷺ ،ورضاهن

بفعله ،حتى لو أســفت بعضهن عىل أخذها من حظها من رســول اهلل ﷺ يف
قســمة املبيت بينهن ،وحتى لو غارت فيام بعد ،ولكن هذا أدهبن وتعظيمهن
ملقام رسول اهلل ﷺ ،ومعرفتهن أن ذلك االرتباط فضل اهلل يؤتيه من يشاء(((،
وال تعارض بني األدب والرضا والتعظيم وما قد يعرض للمرأة.
جــاء ذلك يف حديــث أنس بن مالك ريض اهلل عنــه يف الصحيحني عن
صبيحــة زواج النبي ﷺ بالســيدة زينب بنت جحش ونــزول آية احلجاب،
وقد كان ذلك ســنة مخس من اهلجــرة يف ذي القعدة ،يقــول ريض اهلل عنه:
« فخرج النبي ﷺ فانطلق إىل حجرة عائشة فقال « :السالم عليكم أهل البيت
ورمحــة اهلل(((» ،فقالت :وعليك الســام ورمحة اهلل ،كيــف وجدت أهلك؟
((( والعتقادهــن عظم هذه الفضيلة يف الدنيا واآلخرة ،عرضت الســيدة أم حبيبة بنت
أيب ســفيان أن يتزوج النبي ﷺ أختها لتلحق هبام يف هذه الفضيلة ،ففي الصحيحني
عن عروة بن الزبري ،أن زينب بنت أيب ســلمة ،أخربته :أن أم حبيبة بنت أيب سفيان،
أخربهتا :أهنا قالت :يا رســول اهلل ،انكح أختي بنت أيب ســفيان ،فقــالَ « :أو ُ ِ
ني
ت ِّب َ
َ
ذلك؟» ،فقلت :نعم ،لســت لك بِ ُم ْخ ِل َي ٍة ،وأحب من شاركني يف خري أختي ،فقال
النبي ﷺ« :إن ذلك ال حيل يل» .صحيح البخاري رقم  ،4813ومسلم رقم .1449
وخملية :أي منفردة به من غري رضة ،بل له ﷺ زوجات أخرى.

((( هذا من النصوص الثابتة يف كون زوجات النبي ﷺ من أهل بيته.
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ويقلن
بارك اهلل لك ،ف َت َق َّرى ُح َج َر نسائه((( ك ِّلهن ،يقول هلن كام يقول لعائشة،
َ

له كام قالت عائشة»(((.

وتــدل رواية أخرى أن هذه كانت عادة النبــي ﷺ ،وعادة زوجاته ،فقد
َ
ُ
رسول اهلل ﷺ حني
روى البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال « :أ ْو َل َ
بنى بزينب بنت جحش ،فأشــبع الناس خبز ًا وحل ًام ،ثم خرج إىل حجر أمهات

املؤمنني كام كان يصنع صبيحة بنائه ،فيسلم عليهن ويسلمن عليه ،ويدعو هلن
ويدعون له.((( »...

وهــذا النموذج الفريد ال يكــون إال مع بيوت توالهــا اهلل تعاىل ،ومن

زوجــات يعرفن مقام رســول اهلل ﷺ ،ويعظمنه ،ويعرفــن اختيار اهلل تعاىل

لرسوله ،وتأمل حســن عرشة النبي ﷺ لزوجاته ،وإشعارهن مجيع ًا بالقرب
منه .وقد تزوج النبي ﷺ بعد الســيدة زينب بنت جحش السيدة جويرية بنت
احلارث ،والسيدة صفية بنت ُحيي ،والسيدة أم حبيبة بنت أيب سفيان ،والسيدة

ميمونة بنت احلارث ريض اهلل عنهن.

هـ َ -م ْي ُل بعضهن لبعض:
وج َّل قد ألف بني قلوب أمهات املؤمنني ،ولكن جاء يف حديث
إن اهلل َع َّز َ
((( أي تتبع احلجر حجرة بعد أخرى.

((( صحيح البخاري رقم  .4515ومســند أمحد ومســلم بنحوه رقم  ،1428وأبو يعىل
برقم .3918

((( صحيح البخاري برقم  ،4516وعند النسائي يف الكربى « :فكان يفعل ذلك صبيحة
بنائه» (  ،76/6برقم .10102
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الســيدة عائشة الســابق يف حتري الصحابة اإلهداء لرســول اهلل ﷺ يف بيتها،

وطلب نســائه ﷺ أن يأمر من هيدي إليه أن هيدي إليه يف أي بيت كان ،جاء يف
هذا احلديث « :إن نساء رسول اهلل ﷺ كن حزبني ،فحزب فيه عائشة وحفصة

وصفية وســودة ،واحلزب اآلخر أم سلمة وسائر نساء رسول اهلل ﷺ،((( »...

فكيف نفهم ذلك ؟

ليس ذلك كام ُي ْفهم عندنا اآلن من التعادي أبد ًا ،حاشــاهم ،وإنام هو من

باب االتفاق يف الطباع ،وشــدة ميل وارتباط من اتفقت طباعها مع األخرى،
وذاك أمر طبعي يشــرك فيه الناس مجيع ًا ،وإال فاختالطهن وحمبتهن وتقدير

بعضهــن لبعض أمر ثابت ،يقــول املال عىل القاري رمحــه اهلل « :حزبني :أي
ِ
ورأيا يف عرشهتا وصحبتها » (((.
طائفتني ،اتفقت م َز ُ
اج كل طائفة ُ
وهكذا كانت عالقة نســاء رســول اهلل ﷺ فيام بينهن ،هي أرقى صورة

لعالقات الزوجات ،امتألت أخوة يف اهلل وحب ًا وترامح ًا ،وإيثار ًا ،فام كن كأحد

من النساء ،فكن املعلامت املؤمنات القانتات ،الاليت اختارهن اهلل لرسوله ﷺ

فمــا ارتىض له غريهن ،وال أبدله اهلل خري ًا منهن ،ريض اهلل تعاىل عنهن ،ورفع
درجتهن ،وأحلقنا هب َّن عىل اإليامن.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اهلبة وفضلها ،باب من أهدى إىل صاحبه وحترى
بعض نسائه دون بعض .911/2

((( مرقاة املفاتيح ،باب مناقب أزواج النبي ﷺ .613/5
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املبحث الثاني
املودة والثناء بني آل بيت رسول اهلل � وزوجاته
ً
منوذجا )
( السيدة عائشة
وبعد أن وقفنا عىل يشء من ســر أمهات املؤمنني وبعض شواهد املحبة

والتقديــر بينهن ،فلننتقــل إىل حجرة أخرى من حجرات بيــت النبوة ،وإىل

ناحية أخرى تتصل بعالقة أمهات املؤمنــن بالعرتة الرشيفة ،وبقية آل البيت

رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني ،وســوف نطلع إن شــاء اهلل تعاىل عىل بعض
تلك الصور هلذه املودة ،خاصة مع السيدة عائشة ريض اهلل عنها.

وسوف نتناول هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل من خالل النقاط التالية:
أوالً :الصورة العامة للعالقة بني آل البيت وأمهات املؤمنني.
ثاني ًا :املودة بني السيدة فاطمة والسيدة عائشة ريض اهلل عنهام.
ثالث ًا :املودة والتقدير بني السيدة عائشة وسيدنا عيل ريض اهلل عنهام.
رابع ًا :املودة بني السيدة عائشة وبقية القرابة.
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ً
أوال :الصورة العامة للعالقة بني آل البيت وأمهات املؤمنني:
إن الناظــر يف عالقة زوجات املصطفى أمهات املؤمنني بســيدة نســاء

املسلمني الســيدة فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ وابنيها سيدي شباب أهل اجلنة،

وزوجها ســيدنا عيل ،وبقية أقارب املصطفى رضوان اهلل عليهم مجيع ًا ،ليجد

مث ً
ال أعىل من صور التواد والتقدير ،واملحبة واإلكرام ،والشــهادات احلسنى

التي تقطع بذلك.

فالعرتة والزوجات  -وهم آل بيته ﷺ  -هم القرابة القربى من رسول اهلل،

وكلهم حمل املحبة والثناء منه ﷺ ،وكلهم حمل وصية رسول اهلل ﷺ ،وال يشك
مســلم أنار اهلل قلبه أهنم مجيع ًا أوىل الناس بحفظ حقوق بعضهم بعض ًا ،وأوىل
الناس بحفظ وصية رسول اهلل ﷺ.

وإن املتتبع الفاهم لسرية هؤالء العظام الثابتة هلم ،ليجد أهنم كانوا يعيشون

معيشة األقارب املتجاورين يف أعىل صورها ،والعجب كل العجب ممن يقف

عىل بعض ما حيصل بني هؤالء الكبار من العوارض ،فيقلب القاعدة ،وجيعل
ذلك العارض أص ً
ال يأيت به عىل ما أثبت اهلل هلم من الرتاحم بينهم ،وما عرف

من شــواهد التعظيم واملودة بينهم ،فإن نقلت جفوة من أحدهم آلخر ،فليس
ذلــك من باب الكره أو الطعن فيه ،وإنام يعــرض ذلك عروض ًا عادي ًا للنفس

البرشية بســبب عند صاحبه ،وذاك أمر حيصل مثله بني األهل واألقارب وبني

بعض الكبار من الصحابة ،ثم يمر وينتهي (((.

((( وال خيتلــف يف ذلك إال من مل تتضح له الصورة ،أو كان من صغار العقول ،أو مرىض
وج َّل ،أو وقف عىل روايات =
القلوب ،أو ممن يتاجرون  -والعياذ باهلل  -بدين اهلل َع َّز َ
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وما كان هؤالء الكبار إال عىل املودة والتقدير وحفظ احلق لآلخر ،وذاك

ثابت ال شــك فيه ،ويكفي املؤمن معرفة مقامهم العايل من رســول اهلل ﷺ،
وأنه ما كان ليقــرب أو يعلن بمحبته إال للعدول األطهــار أصحاب الديانة
والصيانة ،والنفوس الزاكية.

فنجد من صــور رقي العالقــة بينهم رواية زوجــات النبي ﷺ لفضل

أهل بيته ﷺ ،والثناء عليهم بمحاســن الصفات ،خاصة مع الســيدة فاطمة
ريض اهلل عنها ،وحسن العرشة معها واإلهداء هلا كام روى ابن سعد عن سعيد
ابن املســيب قال « :قدمت صفية بنت حيي يف أذنيها ُخرصة من ذهب فوهبت

منه لفاطمة ولنســاء معها » ((( ،ونجد حمبتهــن ورقتهن لقرابته ﷺ ،وقبوهلن

االستشــفاع هبم ،وثناء القرابة عليهن ،وشــهادهتم هلن باخلري ،واإلشارة إىل

علمهن وبركتهن ،والقيام بحق أمومتهن هلم.

من روايات الزوجات لفضائل آل البيت:
وممــا روته الزوجات يف فضائل آل البيت حديــث أهل العباءة ،وهو من

أعظم األحاديــث الواردة يف فضائــل آل بيته ﷺ  :الســيدة فاطمة وزوجها
وابنيها ،فقد روي عن كل من أم املؤمنني السيدة أم سلمة  -وقد نزلت اآلية يف
= واهيــة أو موضوعة أو مؤولة وليس هو من أهل العلــم فيعرف تأويلها أو كوهنا
ضعيفة أو موضوعة ،وتلك آفة كثري ِم ْن ُكت ِ
ُب التواريخ !!

((( الطبقــات الكــرى  ،100/8وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  « :211/8ســند
صحيح من مرســل ســعيد بن املســيب » .واخلرص كام يف القاموس املحيط (مادة
خرص) :حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو احللقة الصغرية من احليل.
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بيتها -وأم املؤمنني السيدة عائشة ،نرش ًا لفضائل آل بيته ﷺ وتعريف ًا بقدر ذريته
ﷺ ،وببعض ما هلم من فضلِ ،
وم ْن أصح ما ُروي يف ذلك ما روي عنهن.
فعن شهر بن حوشب عن السيدة أم ســلمة ريض اهلل عنها أن النبي ﷺ

جلل عىل احلسن واحلســن وعيل وفاطمة كساء ،ثم قال « :اللهم هؤالء أهل
بيتي وخاصتي ،أذهب عنهم الرجس ،وطهرهم تطهري ًا » .فقالت أم ســلمة:

وأنا معهم((( يا رســول اهلل ،قال « :إنك عىل خري » ((( .قال الرتمذي :حديث
حسن صحيح ،وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب.

وعن عطاء بن يسار عن أم سلمة ريض اهلل عنها أهنا قالت :يف بيتي نزلت

هذه اآلية ﴿:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ ،قالت :فأرسل

رسول اهلل ﷺ إىل عيل وفاطمة واحلســن واحلسني رضوان اهلل عليهم أمجعني
فقال « :اللهم هؤالء أهل بيتي » قالت أم ســلمة :يا رسول اهلل ،ما أنا من أهل

خري ،وهؤالء أهل بيتي ،اللهم أهيل أحق » (((.
البيت ؟ قال « :إنك أهيل ٌ

((( قــال املال عىل القاري يف مرقاة املفاتيح ( « :) 3962/9وأنا معهم ،أي أدخل معهم،
ال ألهنا ليست من أهل البيت ،بل هي منهم».

ويف صحيح مســلم رقم (  )2408من حديث زيد بن أرقــم ريض اهلل عنه « :فقال له

حصني :و َمن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته.»...

((( أخرجــه الرتمذي يف ســننه  ،175/6أبو اب املناقب ،باب مــا جاء يف فضل فاطمة
ريض اهلل عنها.

((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،كتاب التفسري ،تفسري سورة السجدة  ،416/2وقال:
هذا حديــث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه .وقــال الذهبي يف التلخيص:
عىل رشط مســلم ،وأخرجه عنها أيض ًا ،كتاب معرفــة الصحابة ،ومن مناقب أهل
بيت رســول اهلل ﷺ  146/3دون سؤال أم سلمة بســند قال عنه الذهبي« :عىل =
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وعن صفية بنت شــيبة عن السيدة عائشــة ريض اهلل عنها قالت « :خرج
النبي ﷺ غداة وعليه ِم ْر ٌط ُم َر َّح ٌل من شــعر أســو َد ،فجاء احلســن بن عيل
فأدخله ،ثم جاء احلســن فدخل معه ،ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،ثم جاء عيل

فأدخله ،ثــم قــال ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﴾ » (((.

ومن أمهية هذا احلديث  -أيض ًا  -أنه دليل من أدلة دخوهلم يف آية التطهري

الســابقة ،فإن كان دخول الزوجات ظاهر ًا يف اخلطاب بسياق اآليات ،فقرابته

ﷺ أحق هبذه التسمية ،وقد أبان رسول اهلل ﷺ بفعله دخوهلم يف اخلطاب (((،
وخصهم هبذا البيان وهذا الدعاء.

يقول احلافظ ابن كثري رمحــه اهلل « :إذا كان أزواجه من أهل بيته ،فقرابته

أحق هبذه التسمية كام تقدم يف احلديث :وأهل بيتي أحق »(((.

= رشط البخاري » .قال السندي :قوله« :وأهل بيتي َأ َح ُّق» ،أي :هبذه الكرامة ،وهي
إذهاب الرجس والتطهري.

((( صحيح مســلم ،كتاب فضائــل الصحابة ،باب فضائل أهل بيــت النبي ﷺ (رشح

النووي  .)190/15وأخرجه احلاكم يف املســتدرك  ،147/3وقال الذهبي« :عىل
رشط البخاري ومسلم» .وأخرجه احلاكم أيض ًا  147/3أيض ًا عن واثلة بن األسقع
بلفظ قريب ،هو حارض يف بيت عيل وفاطمة ،وقال الذهبي :عىل رشط مسلم.

((( ينظر تفســر القرآن العظيم البن كثري هلذه اآلية ،سورة األحزاب آية –407/6( 33
 ،)412وينظر التحرير والتنوير عند هــذه اآلية  ،17 – 14/22وغريمها من كتب

التفاسري ،وشعب اإليامن للبيهقي .188/2

((( تفسري القرآن العظيم البن كثري .412/6

وروايــة « :وأهل بيتي َأ َح ُّق » هي رواية واثلة بن األســقع ريض اهلل عنه ،وهي غري
رواية السيدة أم سلمة الســابقة ،وفيها « :فأدنى عل ّي ًا وفاطمة فأجلسهام بني يديه=،
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ً
ثانيا :املودة بني السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي اهلل عنهما:
نقف هنا  -إن شاء اهلل تعاىل  -عىل بعض الصور والشواهد الكريمة التي

تعرب عن هذه املودة ،وهذا الرقي يف العالقة بينهام ،ومدى مكانة ٍّ
كل منهام عند
األخرى ،فمن هذه الصور:

أ -رواية السيدة عائشة مناقب السيدة فاطمة ريض اهلل عنهام:
إن السيدة فاطمة ريض اهلل عنها نموذج فريد من النساء ،وإن املرء لتأخذه

هيبة عند مالحظته ما أنعم اهلل به عليها من كامل ووقار ،فهي إحدى أربع نسوة

لم يكمل من النساء غريهن ؛ وهي أم أبيها ((( ﷺ ؛ وابنته ؛ الكاملة أدب ًا ونفس ًا
ودين ًا ؛ املقبلة عىل شأهنا مع رهبا ؛ مل تنافس أحد ًا ،وأنى ألحد أن ينافسها ،فلم

ف عليهم ثوبه  -أو قال:
= وأجلس حســن ًا وحسين ًا كل واحد منهام عىل فخذه ،ثم َل َّ

كســاء  -ثم تال هــذه اآليــة ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ُ
ﮏ ﮐ﴾ [األحــزاب ،]33 :ثم قال « :اللهم هــؤالء ُ
وأهل بيتي
أهل بيتي،
أحق » .مسند أمحد (  ،)107/4ومصنف ابن أيب شيبة رقم (  ،)32766واملستدرك
ُّ
( . )147/3وقال الذهبي عىل رشط مسلم.

وعنــد الطرباين يف الكبــر (  ) 66/22والبيهقي يف الكــرى (  « : )152/2اللهم

أحق» .وصحح البيهقي إسناده.
هؤالء أهيل ،اللهم أهيل ُّ

ويف صحيح مسلم رقم ( )2404عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه يف أمر املباهلة:
ُ
رسول اهلل ﷺ عليا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا فقال « :اللهم هؤالء أهيل ».
دعا
فاملراد بـ ( أهيل) وبـ( أهل بيتي ) واحد .واهلل أعلم.

((( هذه كنية للسيدة فاطمة ريض اهلل عنها ،وإحدى مناقبها ،ومن معناها :أهنا القائمة عىل
شؤون أبيها ،وأهنا يف قرهبا وحنوها كاألم ،وقد كانت ريض اهلل عنها كذلك ،خاصة
بعد وفاة أمها السيدة خدجية ريض اهلل عنها ،واهلل أعلم.
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يكن ذلك ؛ أرضاهن عيش ًا ؛ لم تتنزل إىل منازعات النساء ،أو صغائر األمور ؛
و ّقافة عنــد حدود اهلل َع َّز وج َّل ،فلم ِ
تعاد يف أمــر الدنيا أحد ًا ؛ حتب من حيبه
َ

رســول اهلل ﷺ ؛ وتنزله منزلته التي كان رسول اهلل ينزله إياها ؛ وملا كانت قرة

عني أبيها ﷺ أرسع اهلل هبا اللحاق به ﷺ.

وإن الواقف عىل روايات السيدة عائشة لفضائل السيدة فاطمة ريض اهلل

عنهام ليعلم أمور ًا عدة ،منها :حمبة الســيدة عائشة هلا ،وتقديرها إياها ،وواهلل
إين ألعجب من أدب السيدة عائشة معها ،وكيف كانت تذكرها بكل إجالل،

واألصل عدم العجب من فعل هؤالء األكابــر ،ولكن عربت عام امتألت به

نفيس من هذا اإلجالل ،ونبهت واألصل أن هذا يشء ال حيتاج إىل التنبيه إليه،
بت
ولكن ربام احتاج البعض إىل تنبيهــه إىل ذلك؛ ليعلم أدب هؤالء ،فقد َع َّ َ

السيدة عائشة بعبارة جامعة عن ذلك بأهنا « :لم تر أفضل منها إال أباها ﷺ »،

ووصفت هدهيا  -أي دينها -وحســن هيئتها وسمتها ،وصدقها ،وأهنا أشبه

الناس برســول اهلل ﷺ يف كل ذلك ،وكيف كان تقدير رسول اهلل ﷺ وتوقريه
هلا وحنوه عليها ،وأهنا ليست كسائر النساء ،فهي أوفر عق ً
ال ووقار ًا ،والواقف

عىل الروايات الصحيحة أو املقبولة من الســنة يعرف ذلك ،ويعرف أن الصلة

بينهام كانت مســتمرة ،وكذا بينها وبني سائر الزوجات ،شــأهنا شأن العائلة
الواحدة املتجاورة ،وأهنــا دائمة يف حياته ﷺ ،وبعد وفاته ،فكانت الســيدة

فاطمة تزور رســول اهلل ﷺ يف بيتهن ،وكانت تأيت بيت الســيدة عائشة فإن مل
جتده ﷺ أخربته السيدة عائشة بمجيئها.
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وقد روت عنها السيدة عائشة بعد وفاة رسول اهلل ﷺ ،ومرضت السيدة

فاطمة بعد وفاة رســول اهلل ﷺ ،فكن يزرهنــا ،وكان من باب إدخال الرسور

عىل املريض أن برشهتا السيدة عائشــة بام سمعته من رسول اهلل ﷺ يف حقها،
وهذا األدب كان من عادات الصحابة فيام بينهم.

ب -تعديد السيدة عائشة لبعض أوصاف السيدة فاطمة:
فمما روته السيدة عائشة يف صفتها وسمتها ،تقول « :أقبلت فاطمة متيش

كأن مشيتها مشية رسول اهلل ﷺ » ((( ،وتقول السيدة عائشة أيض ًا « :ما رأيت

وهدْ ي ًا (((برسول اهلل ﷺ من فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ
أحـد ًا أشبه َس ْمت ًا و َد ّلً َ
يف قيامها وقعودها » وقالت يف هذا احلديــث « :وكانت إذا دخلت عىل النبي

((( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب ،باب من عالمات النبوة يف اإلســام
 ،1326/3وبلفــظ قريب يف كتاب االســتئذان ،باب من ناجى بــن يدي الناس
 ،2317/5ومســلم بنفس اللفظ ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل فاطمة

بنت النبي ﷺ (رشح النووي  )225/16وغريه.

ــمتا) أي :هيئة وطريقة
«(س ْ
((( قال املال عــي القاري يف مرقاة املفاتيح ( َ :) 2969 /7
الســمت يف األصل ال َق ْصد ،واملراد
كانت عليها من الســكينة والوقار .قال شارح:
ُ
به هيئة أهل اخلري والتزيي بزي الصاحلني( .وهديا) أي :ســرة وطريقة .يقال :فالن
حســ ُن اهلَدي أي :حســ ُن املذهب يف األمور كلها( .ودال) :بفتح دال وتشديد الم،
فرسه الراغب بحســن الشــائل ،وأص ُله ِمن د ِّل ِ
املرأة ،وهو شــكلها وما يستحسن
ُ ْ َ
منها ،والكل ألفاظ متقاربة .قال التُوربِ ْشــتي :كأهنا أشارت بالسمت إىل ما ُيرى عىل

اإلنسان من اخلشوع والتواضع هلل ،وباهلَدْ ِي ما ُيتَحىل به من السكينة والوقار ،وإىل ما
يسلكه من املنهج املريض ،وبالدَّ ِل حسن اخللق ولطف احلديث».
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ﷺ قام إليها فقبلها وأجلسها يف جملسه ،وكان النبي ﷺ إذا دخل عليها قامت
من جملسها فقبلته وأجلسته يف جملسها » (((.

وكانت إذا ذكرت الســيدة فاطمة تثني عليهــا ،فعن عباد بن عبد اهلل بن

الزبري عن عائشــة ريض اهلل عنها :أهنا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي ﷺ
رأيت أحد ًا كان َأ ْصدَ َق هلج ًة منها إال أن يكون الذي ولدها » (((.
قالــت « :ما ُ
أي رسول اهلل ﷺ.

عن عمــرو بن دينار قال :قالت عائشــة « :ما رأيــت أفضل من فاطمة

غري أبيهــا .قالت :وكان بينهام يشء ((( ،فقالت :يا رســول اهلل ،ســلها فإهنا
ال تكذب » (((.

((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،كتــاب األدب ( )272/4هبذا اللفظ ،وقال الذهبي« :عىل
رشط البخاري ومسلم» .ورواه أبو داود ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف القيام (،)437/5
والرتمذي يف الســنن ،أبواب املناقب ،باب فضل فاطمة بنت حممد ﷺ (جامع الرتمذي
 )176/6قال« :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ،وقد روي هذا احلديث

من غري وجه عن عائشة» .وأخرجه النسائي يف فضائل الصحابة ( )264وغريهم.

((( أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك ،كتاب معرفــة الصحابة ،ذكر مناقــب فاطمة بنت
رســول اهلل ﷺ  ،161-160/3وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ولم

خيرجاه» .وقال الذهبي« :عىل رشط مسلم».

((( أي مما ال ختلو منه العالقة بني األهل واألحبة.

((( رواه الطرباين يف املعجم األوســط ( )137/3هبذا اللفــظ ،وقال اهليثمي يف املجمع
( :)201/9رواه الطرباين يف األوســط وأبو يعىل إال أهنا قالت « :ما رأيت أحد ًا قط

أصدق من فاطمة » .ورجاهلام رجــال الصحيح .وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة

( « :)264/8أخرجه الطرباين ...وسنده صحيح إىل عمرو ».
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وأما كوهنا تفضل عىل ســائر النســاء عق ً
ال ووقار ًا ،فقد عرفته الســيدة
ّ

عائشة عنها َطوال تسع سنوات عاشت قريبة منها يف بيت النبي ﷺ ،وقد أبانته
السيدة عائشة بام روت من فضائلها ،وبام ذكرته من استغراهبا ملوقف كان عىل

خالف عادة السيدة فاطمة ،حيث بكت ،ثم ضحكت بعده مبارشة ،ومل تعلم
السيدة عائشــة بســببه ،وكان ذلك يف آخر حياته ﷺ يف مرض موته ،فقالت

السيدة عائشة « :ما رأيت كاليوم فرح ًا أقرب من حزن » ((( ،وقالت لزوجات

النبي ﷺ يف هذه اجللسة كام رواه احلاكم وغريه ،قالت « :فلام مرض النبي ﷺ
دخلت فاطمة فأكبت عليه ،ثم رفعت رأســها فبكت ،ثم أكبت عليه ورفعت

رأســها فضحكت ،فقلت :إين كنت أظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من
النســاء» ((( ،ويف رواية الطرباين « فقلت للنسوة :إن كنت ألرى أن هلذه املرأة

فض ً
ال عىل النساء ،بينا هي تبكي إذا هي تضحك » ((( ،وال شك أهنا ملا علمت

بسبب ذلك زال عنها االستغراب((( ،بل كانت دائمة الثناء عليها ،فانظر كيف

عرفت طيلة عرشهتا للســيدة فاطمة ما تتصف به مــن الدين والوقار ووفور
العقل ،وأهنا مل تســتغرب منها إال هذا املوقف اليســر ،وقد بينت هلا السيدة

فاطمة فيام بعد سبب ذلك.

((( هذا لفظ البخاري يف صحيحه ،كتاب املناقب .1327/3

((( جزء من احلديث الســابق أخرجــه احلاكم هبذه األلفاظ ،املســتدرك ،كتاب األدب
 .272/4وقال الذهبي :عىل رشط البخاري ومسلم.

((( املعجم األوسط .242/4

((( سيأيت بيان ذلك من خالل الرواية ص .303-302
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ج -تبشريها بام سمعته من رسول اهلل ﷺ من فضائلها:
بشت السيدة عائشــة السيدة فاطمة ريض اهلل عنهام بما سمعته يف حقها
ّ

من رســول اهلل ﷺ ،وهي برشى عظيمة ،ومن ذلك ما أخرجه احلاكم بإسناد
عىل رشط الشــيخني ،عن عروة قال :قالت عائشة لفاطمة ريض اهلل عنها بنت
رسول اهلل ﷺ « :أال أبرشك ؟ إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :سيدات نساء

أهل اجلنة أربع :مريم بنت عمران وفاطمة بنت رســول اهلل ﷺ وخدجية بنت
خويلد وآسية » (((.

د -حمبة السيدة فاطمة للسيدة عائشة:
وال شــك يف حمبة الســيدة فاطمة  -وهي الكاملة دين ًا ونفس ًا  -للسيدة

عائشــة ريض اهلل عنهام ،فقد كانت حتب كل ما حيبه رســول اهلل ﷺ ،فكيف

إذا أمرها رســول اهلل بذلك ،ففي صحيح مســلم ،وغريه أن رســول اهلل ﷺ
ِ ِ
أحب ؟ » .فقالت :بىل .قال:
قال للســيدة فاطمة « :أي بنية ،ألست تُح ِّبين ما ُّ

« فأح ِّبي هـذه » ((( .أي عائشة ريض اهلل عنها.

((( املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها  .185/3وقال
الذهبي« :عىل رشط البخاري ومســلم» .وأخرجه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة

رقم .1336

((( صحيح مســلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب يف فضل عائشة ريض اهلل عنها (رشح
النووي .)201/15
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هـ  -استمرار الصلة بينهام بعد وفاة النبي ﷺ:
بعد كل ما ذكرته من الوصف والثناء ،كان األصل أو مل يكن من الرضوري

أن أنبــه عىل هذا ،ولكــن أحببت أن أنبه عليه ،فقد برشهتا بام ســمعت من
رسول اهلل ﷺ يف حقها ،بأهنا إحدى أربع نسوة هن سيدات نساء أهل اجلنة،
وروت عنها هذا احلديث العظيم الذي ســنذكره يف كون السيدة فاطمة هي

أول أهلــه ﷺ حلوق ًا بــه ،وفيه ما فيه من دالئل نبوته ﷺ ،وفضل الســيدة
فاطمة عىل سائر النساء ،وذلك بعد وفاتهﷺ ،وفيه أيض ًا أهنا سألتها بحقها

عليهــا أن حتدثها بام أرس إليها الرســول ﷺ به ،وانظر داللة هذه املناشــدة
بحقها عليها عىل املودة وصفاء ما بينهام ! عل ًام بأن السيدة فاطمة توفيت بعد
رسول اهلل ﷺ بستة أشهر.

وقد روي هذا احلديث عن الســيدة عائشة بوجوه وطرق عدة ،ومنها ما

رواه اإلمام مســلم عن مرسوق عن عائشــة قالت « :اجتمع نساء النبي ﷺ،
فلم يغادر منهن امرأة ،فجاءت فاطمة متيش كأن مشــيتها مشــية رســول اهلل
س إليها
ﷺ ،فقال :مرحب ًا بابنتي ،فأجلســها عن يمينه ،أو عن شامله ،ثم إنه َأ َ َّ

ســارها فضحكت أيض ًا ،فقلت هلا:ما يبكيك؟
حديث ًا ،فبكت فاطمة ،ثم إنه
َّ
ِ
س رسول اهلل ﷺ فقلت :ما رأيت كاليوم فرح ًا أقرب
فقالت :ما كنت ألفيش َّ
من حــزن ،فقلت هلا حني بكــتَ :أ َخ َّص ِك رســول اهلل ﷺ بحديثه دوننا ثم
ِ
س رسول اهلل ﷺ ،حتى
تبكني؟ وســألتها عما قال ،فقالت :ما كنت ألفيش َّ

إذا قبض ســألتها ،فقالت :إنه كان َحدَّ ثني أن جربيــل كان يعارضه بالقرآن
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ُ
ض أجيل ،وإنك
كل عــام مرة وأنه عارضه به يف العام مرتــن ،وال أراين إال َح َ َ

سارين فقال:
أول أهيل حلـــوق ًا يب ،ونعم السلف أنا لك ،فبكيت لذلك ،ثم إنه َّ
أال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة ((( ؟ فضحكت

لذلك »  .ويف الرواية التي قبلها يف صحيح مســلم عبــارة يرى املتأمل مزيد ًا

من القرب واالحرتام ،وهي قول الســيدة عائشة ريض اهلل عنها « :فلما تويف
ِ
عليك بما يل عليك من احلق َل َما َحدَّ ْثتِني ما قال
ت
قلتَ :عز َْم ُ
رســول اهلل ﷺ ُ
ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ » (((.
لك
وهكذا كانت عالقة السيدة عائشة بالسيدة فاطمة ،عالقة القرب واملودة

والتقدير ومعرفة احلقوق وحفظها ،ونــر الفضائل ،عالقة زاكية بتزكية اهلل

تعاىل هلا ،مصداق قوله تعاىل ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﴾ (((.

وقد ذكرت هــذه النماذج لالســتئناس هبا ،ولتكون ترمجــة لبعض ما

شــملته اآلية الكريمة من تزكيــة النفوس والرسائر ،ورقــي املعاملة ،وكفى

بشهادة اهلل تعاىل هلم شهادة ،ومن ظن خالف ذلك ،فقد جترأ عىل اهلل تعاىل.

((( ويف روايــة النســائي يف فضائل الصحابة رقم  « :261وأين ســيدة نســاء أهل اجلنة
إال مريم بنت عمران ،فرفعت رأيس فضحكت ».

((( صحيح مسلم (رشح النووي  ،)225-224/16ورواه أيض ًا البخاري دون املناشدة

بألفــاظ قريبة مطوالً وخمترص ًا ،منهــا ،2317/5 ،1612/4 ،1361 ،1327/3
وينظر ختريج طرف منه مفص ً
ال ص  ،226هامش رقم .1

((( سورة األحزاب ،من اآلية .33
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ً
ثالث��ا :المودة والتقدير بني الس��يدة عائش��ة وس��يدنا علي
رضي اهلل عنهما:
قد كان كل من الســيدة عائشــة وســيدنا عيل بن أيب طالب عىل التقدير

لآلخر ،فهذه أم املؤمنني ،أحب نســاء رســول اهلل ﷺ إليه بعد وفاة الســيدة
خدجية ،وهو ابن عم رســول اهلل ﷺ وأخوه ،الســابق إىل اإلسالم ،ففضائل

كل منهام ال ختفى عىل اآلخر ،والســيدة عائشــة ْ
إن َو َجدَ ْت عىل سيدنا عيل يف

موقــف  -كل منهام معذور فيــه (((  -فإن هذه كانت ســحابة صيف  -كما

يقولــون  -وعادت النفوس إىل صفائها ؛ فــا محلها ذلك أبد ًا عىل التقليل من

((( وهو قول عيل ريض اهلل عنه عندما سأله رسول اهلل ﷺ :ما تقول يف عائشة ؟ وذلك يف
حادثة اإلفك  -والتي نزلت براءهتا منها  -فقال مغلب ًا راحة رســول اهلل ﷺ لما رأى
شــدة انزعاجه ﷺ « :يا رســول اهلل مل يضيق اهلل عليك ،والنساء سواها كثري ،وسل
اجلارية  -أي عنها  -تصدقك ».

قال احلافظ ابن حجر يف الفتح،كتاب التفسري  « :324/8وقال النووي :رأى عيل أن
ذلك هو املصلحـة يف حق النبي ﷺ ،واعتقد ذلك ملا رأى من انزعاجه ،فبذل جهده

يف النصيحة إلرادة راحة خاطره ﷺ .وقال الشيخ أبو حممد ابن أيب مجرة :مل جيزم عيل

باإلشــارة بفراقها ألنه عقب ذلك بقوله « :وسل اجلارية تصدقك » ففوض األمر يف
ذلك إىل نظــر النبي ﷺ ،فكأنه قال :إن أردت تعجيــل الراحة ففارقها ،وإن أردت

خالف ذلك فابحث عن حقيقة األمــر إىل أن تطلع عىل براءهتا .ألنه كان يتحقق أن
بريــرة ال ختربه إال بام علمته ،وهي مل تعلم من عائشــة إال الــراءة املحضة » .وينظر
(رشح حديث اإلفك يف فتح الباري .)501/7

وينظر تعليق اإلمــام النووي عىل حديث مرض رســول اهلل ﷺ ،واتكائه ﷺ وهو

خارج إىل املســجد عىل العباس وعيل وعقيل وأسامة بن زيد ريض اهلل عنهم (رشح
مسلم .)359- 358/4
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قدره أو ذكره بســوء  -حاشــامها من ذلك ((( -بل كانت تشهد له بالصدق

والعلم ،وتشــر بمبايعته باخلالفة بعد عثمان ريض اهلل عنه ،وقد كانت حتيل

عليه يف بعض املسائل ،وترتحم عليه ،وتروي بعض فضائله وبعض األحاديث
التي تتعلق بـه ،كان ذلك هو دأب السيدة عائشة وشأن األصحاب مجيع ًا.

وقـــد ب َّين َْت السيدة عائشة يف موقف احتيج فيه إىل البيان ،وحتى توضح

الصورة لبعــض من ال يعلمون ،أنه ما كان بينهــا إال مثل ما يكون يف بعض

األوقات بني املرأة وأقارب زوجهــا ،وأن األمر لم يتعد هذا ،وأنه عندها ملن
الصاحلني ،وإنما ذكرت ذلك فقط للتنبيه.

فمن تلك الصور التي ّ
تدل عىل التقدير:

أ -إشارة السيدة عائشة بمبايعة سيدنا عيل ورضاها به:
روى ابن أيب شــيبة والطربي بســند صحيــح ((( أن األحنف بن قيس

ســأل ك ً
ال من طلحة والزبري ريض اهلل عنهــا باملدينة عمن يبايع إن قتل عثامن

ريض اهلل عنه ،وسأل السيدة عائشة بمكة عن ذلك فأشاروا عليه مجيع ًا بتقديم

((( تأمل ما رواه الطرباين وغريه بســند صحيح عن ســهل بن ســعد ريض اهلل عنه قال:
« كانت عند رســول اهلل ﷺ ســبعة دنانري وضعها عند عائشة ،فلام كان عند مرضه،
عيل» ،ثم أغمي عليهَ ،
وشغل عائش َة ما به ،حتى
قال« :يا عائشــة ابعثي بالذهب إىل ٍّ
قال ذلك مرار ًا ،كل ذلك ُيغمى عىل رسول اهلل ﷺ ،و َي ْشغل عائش َة ما به ،فبعث به إىل

عيل ريض اهلل عنه ،فتصدق هبا» .فهذا تعامل بينهام وتواصل يف حياة رسول اهلل ﷺ.

((( صحح احلافظ ابن حجر سند الطربي يف الفتح  .38/13وقد رواه الطربي يف تاريخ
الطربي ( )496/4من نفس طريق ابن أيب شيبة.
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عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ومبايعتــه ،قال« :عن األحنف بن قيس قال:
ّ

قدمنــا املدينة ونحن نريد احلج ،فإنا لبمنازلنا نضــع رحالنا إذ أتانا آت فقال:
إن الناس قد فزعوا واجتمعوا يف املســجد ...قال األحنف :فانطلقت فأتيت
طلحة والزبري فقلــت :من تأمراين به ومن ترضيانــه يل ،فإين ال أرى هذا إال

مقتوالً؟ قاال :نأمرك بعيل ،قال :قلت تأمراين به وترضيانه يل ؟ قاال :نعم ،قال:
َ
عثامن ،وهبا عائشة
انطلقت حاج ًا حتى قدمت مكة فبينا نحن هبا إذ أتانا َقت ُْل
ثم
ُ

أم املؤمنــن ،فلقيتها فقلت هلا :من تأمريني به أن أبايع ؟ فقالت :عل ّي ًا ،فقلت:

عــي باملدينة فبايعته ثم
أتأمرينني بــه وترضينه يل ؟ قالت :نعم ،فمررت عىل
ٍّ
رجعت إىل البرصة » (((.

عيل ريض اهلل عنه ،وتوصية منهم بمبايعته،
وهذا كله رضا بأمري املؤمنني ٍّ

وأنه أوىل الناس باخلالفة بعد عثامن ريض اهلل عنه ،وأن هؤالء الثالثة مل ينازعوه
اخلالفة وال طعنوا فيها ،ومــا جرى من اختالف كان باجتهاد ومل يقصدوا إال
مصلحة املسلمني ((( ،بل جاء أن سيدنا علي ًا طلب مبايعة غريه ،إما طلحة وإما

الزبري ريض اهلل عنهم مجيع ًا.

((( املصنف البن أيب شــيبة ،كتاب األمراء  ،105-104/16وكتاب اجلمل ،يف مســر
عائشة وعيل وطلحة والزبري.378-385/21
((( ليس هذا البحث ً
حمال لدفع الشــبه املثارة حول هــذا املوضوع ،وقد روي ترحم عيل
عىل طلحة والزبري وحزنه عليهام وتبشــره قاتل الزبري بالنار ،فريض اهلل عنهم مجيع ًا،
وقد بحث املحققون من العلامء قدي ًام وحديث ًا مسألة الشجار ،وأثبتوا االجتهاد وإرادة
وج َّل أن يتمه عىل الوجه
اخلري للجميع ،ويل بحث يف مســألة التشاجر ،أسأل اهلل َع َّز َ
الــذي يرضيه ،وأحيل القارئ إمجاالً عىل كتاب حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من
مرويات اإلمــام الطربي واملحدثني ،تأليف د .حممد أحمزون ،وكتاب فصل اخلطاب
يف مواقف األصحاب للشيخ حممد صالح أمحد الغريس.
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ب  -استغفار كل منهام لآلخر:
نقلت لنا كتب التواريخ فض ً
ال عن كتب الســنن طرف ًا مما كان بينهما من

ِ
ومجيل فعل سيدنا عيل بأمه أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،ومعرفته حلسن
التقدير،

مقصدها عندما خرجت هي وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم يف واقعة اجلمل،
فلننظر إىل ما رواه الطربي وذكره ابن كثري وغريمها.

روى الطربي عن ســيف بن عمر كيف اطمأن ســيدنا عيل عىل السيدة

عائشة يوم حادثة اجلمل ،وكيف اســتغفر كل منهام لآلخر وللفريقني مجيع ًا،
وكيف جهز الســيدة عائشة بأحسن جهاز عندما أرادت العودة من البرصة إىل
املدينة ،وكيف أقام احلد عىل من انتقصها ،وأساء األدب معها.

فعن ســيف بن عمر بسنده قال « :فانتهى إليها  -أي عائشة يوم اجلمل-

فقال :أي أمه ،يغفر اهلل لنا ولكم ،قالت :غفر اهلل لنا ولكم » (((.

ويف روايــة أخرى عن ســيف عن حممد بن عبــد اهلل وطلحة بن األعلم

بإســنادمها قال « :لما انتهى إليها  -أي عــي ريض اهلل عنه  -قال :كيف أنت
يا ُأمه ؟ قالت :بخري ،قال :يغفر اهلل ِ
لك ،قالتَ :
ولك » (((.
ّ

ج  -حسن جتهيز سيدنا عيل للسيدة عائشة:
وذلك بعد واقعة اجلمل بعد أن أنزهلا مكرمة يف منزل يليق هبا ،وأرســل

بعــض أوالده لوداعهــا ،فهو كام رواه الطربي عن ســيف مــن رواية حممد
((( تاريخ الطربي .534 - 533/4
((( تاريخ الطربي .534/4
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وطلحة بإســنادمها ،قال « :جهز عيل عائشــة بكل يشء ينبغي هلا من مركب
أو زاد أو متــاع ،وأخــرج معها كل مــن نجا ممن خرج معهــا إال من أحب
املقام ،واختار هلا أربعني امرأة من نســاء أهل البرصة املعروفات ،وقال :جتهز

يا حممد فبلغها ،فلما كان اليوم الذي ترحتل فيه ،جاءها حتى وقف هلا ،وحرض
فخرج ْت عىل الناس وودعوهــا وودعتهم ،وقالت :يا بني ،ال يعتب
الناس،
َ

بعضنا عىل بعض اســتبطا ًء واســتزادةً ،فال َي ْعتَدَّ َّن أحد منكم عىل أحد بيشء

عيل يف القديم إال ما يكون بني املرأة
بلغه من ذلك؛ إنه واهلل مــا كان بيني وبني ٍّ
وأمحائهــا؛ وإنه عنــدي عىل معتبتي مــن األخيار .وقال عيل :يــا أهيا الناس،
وبر ْت ،ما كان بينــي وبينها إال ذلك ،وإنها لزوجة نبيكم ﷺ يف
ْ
صدقت واهلل َّ

الدنيا واآلخرة ،وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثالثني ،وشيعها

ورسح معها بنيه يوم ًا » (((.
عيل أمياالًَّ ،
ٌّ

فهذا مــن األدب املعروف بني هــؤالء الكبــار ،ويف بيانهما لذلك دفع

ألوهام المتوهمين.

د  -إحالة السيدة عائشة عىل سيدنا عيل يف بعض املسائل:
وذلك مثل مســألة التوقيت يف املســح عــى اخلفني ،وهــذا من آداهبم

ريض اهلل عنهم أهنم إذا ســئلوا عام مل يعلموا ،أو مل يتأكدوا ،أحالوا إىل َم ْن هو

أعلم ((( ،فقد أخرج اإلمام مسلم عن رشيح بن هانئ قال « :أتيت عائشة أسأهلا

عن املســح عىل اخلفني فقالت :عليك بابن أيب طالب فســله ،فإنه كان يسافر

((( تاريخ الطربي  ،544/4البداية والنهاية .257/4

((( ينظر رشح صحيح مسلم للنووي .168/3
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مع رســول اهلل ﷺ ،فسألناه فقال :جعل رســول اهلل ﷺ ثالثة أيام ولياليهن،

للمســافر ويوم ًا وليلة للمقيم » .ويف رواية أخرى عــن رشيح بن هانئ قال:

« سألت عائشة عن املسح عىل اخلفني فقالت :ائت علي ًا فإنه أعلم بذلك مني،
فأتيت علي ًا ،فذكر عن النبي ﷺ بمثله » (((.

ومن ذلك إحالتها إليه يف عدد الثياب التي تصيل فيها املرأة ،فقد روى ابن

أيب شيبة وعبد الرزاق عن األوزاعي عن مكحول قال « :سئلت عائشة ،يف كم
تصيل املرأة ؟ فقالت :ائت عليا فاسأله ،ثم ارجع إ َّيل ،فأتى علي ًا فسأله ،فقال:
يف ِدر ٍع ساب ٍغ ِ
وخار ،فرجع إليها فأخربها ،فقالت :صدق»(((.
ْ

هـ  -استشــهادها لما ســئلت بواقعة حدثت لســيدنا عيل وفاطمة

ريض اهلل عنهما:

وذلك عندما ســئلت عــن األكل من حلوم األضاحي فذكرت توســعة

رسول اهلل ﷺ يف األكل منها ،وروت عن السيدة فاطمة تقديمه لعيل ريض اهلل
عنه ،فما كانت تتحاشى ذكر سيدنا عيل ،بل ذكرت حرصه يف هـــذا احلديث

عىل اســتيثاقه لما قالت الســيدة فاطمــة ريض اهلل عنها ؛ ألنــه يعرف هني
النبي ﷺ عن األكل منها بعد مرور ثالثة أيام ،ومل يعلم بالتوسعة ،فعن سليامن
((( صحيح مسلم كتاب الطهارة ،باب التوقيت يف املسح عىل اخلفني (رشح النووي -167/3
 ،)168وأخرجه أمحد يف املسند .113 ،96/1

((( املصنف البن أيب شــيبة  ،33/4برقم  ،6625وعبد الرزاق  ،128/3برقم ،5029
وقال « :عن مكحول عمن سأل عائشة » .ورواه ابن عبد الرب يف االستذكار من طريق

ابن أيب شيبة ( .)199/2
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ابن أيب سليامن عن أمه أم ســليامن  -وكالمها كان ثقة  -قالت « :دخلت عىل
عائشة زوج النبي ﷺ فسألتها عن حلوم األضاحي فقالت :قد كان رسول اهلل

عيل بن أيب طالب من ســفر ،فأتته فاطمة
ﷺ هنــى عنها ثم رخص فيها ،قدم ّ

بلحم من ضحاياها فقال :أومل ينه عنها رسول اهلل ﷺ ؟ فقالت :إنه قد رخص
فيها .قالت :فدخل ِ
عل ٌّي عىل رســول اهلل ﷺ فسأله عن ذلك فقال له « :كلها
من ذي احلجة إىل ذي احلجة » (((.

و -إحالة كل من ســيدنا عيل والسيدة عائشــة عىل اآلخر يف إعالم

الناس بوصف النبي ﷺ للخوارج:

وهــذه اإلحالة من كل منهما عىل اآلخر دليل رضا كل منهام بعلم اآلخر

وعدالته ودينه ،وتزكية كل منهام لآلخر؛ إذ يكفي أن يكون شــاهد ًا له ،خاصة

وأن الناس كانوا يف حاجة إىل معرفة صفة هؤالء مما كان فيه تأييد لفعل سيدنا

عيل ريض اهلل عنه ؛ إذ هو الذي قاتل اخلوارج ،وفيه أيض ًا تزكية السيدة عائشة

ريض اهلل عنها هلم ،وتبشريها ملن شهد قتاهلم (((.

((( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  ،282/6والطرباين يف األوسط  ،417/4وقال اهليثمي يف
املجمع  « :34/4قلت :حديث عائشــة يف الصحيح خالي ًا عن حديث فاطمة ،ولذلك
ذكره اإلمام أمحد يف مســند فاطمة .رواه أمحد والطرباين يف األوســط وقال :لم ترو أم
سليامن غري هذا احلديث .قلت :وثقت كما نقل يف املسند ،وبقية رجال أمحد ثقات ».

((( وكان قتال ســيدنا عيل للخوارج أحد أظهر الدالئل عىل كونه أوىل باحلق يف الشجار
الذي جرى بينه وبني سيدنا معاوية ومن معه من أهل الشام ريض اهلل عنهم أمجعني،
وذاك لتصديقه ملا أخرب به رســول اهلل ﷺ كام جاء يف حديث أيب ســعيد اخلدري أن

رسول اهلل ﷺ قال « :مترق مارقة يف فرقة من الناس فييل قتلهم أوىل الطائفتني باحلق »
(صحيح مسلم برشح النووي  ،)167/7وقد كان بعض املسلمني حترجوا من قتال =
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علمت عائشة بنت أيب بكر أن أهل
يقول سيدنا عيل ريض اهلل عنه « :لقد
ْ

النهر ملعونون عىل لسان حممد ﷺ » (((.

وأما إحالتها َع َل َعلِ ٍّي ريض اهلل عنهام  -بعد أن َس َألت عن شأن اخلوارج،
َّ

وعيل
وزكت مــن قاتلهم ،وهم ســيدنا عــي وأصحابه ،وقد كانــت بمكة
ّ
ريض اهلل عنه بالعراق -فذلك فيام رواه كليب بن شــهاب قال « :كنت حاج ًا

فمررت عىل عائشــة فقالتَ :من
أو معتمــر ًا  -قال :ال أدري أي ذلك قال -
ُ
قلت :يف مكان يقال
هؤالء الذين خرجوا قبلكم يقال هلــم :احلرورية ؟ قالُ :

لمن شــهد
له :حروراء  .قال :فســموا بذلك احلرورية .قال :فقالت :طوبى َ

هلكتهم .قالت :أما واهلل لو شــاء ابن أيب طالــب ألخربكم خربهم » .ثم قال

كنت عند
عيل ريض اهلل عنه هلذا الســائل الذي زار عائشــة ريض اهلل عنهاُ « :
عيل ،كيف أنت
رســول اهلل ﷺ وليس عنده أحدٌ إال عائشة قال :فقال يل « :يا ّ

وقوم خيرجون بمكان كذا وكذا » .وأومأ بيده نحو المشرق « :ويقرؤون القرآن
= اخلوارج ووجدوا يف أنفسهم شيئ ًا ( -ينظر مسند أيب يعىل  - )372/1فكانت ظهور

العالمات التي أخرب هبا رســول اهلل ﷺ فيهم ،وكذا شهادة الصحابة بذلك كالسيدة
عائشــة وأيب ســعيد اخلدري وغريهم مذهب ًا هلذا احلرج ،ومؤيد ًا لفعل ســيدنا عيل
ريض اهلل عنهم أمجعني وجزاهم عنا خري اجلزاء ،قال أبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه

بعد أن روى حديث اخلوارج « :وأشــهد أن عيل بن أيب طالب قاتلهم وأنا معه فأمر
بذلك الرجل فالتمس فوجد ُفأيت به حتى نظرت إليه عىل نعت رســول اهلل ﷺ الذي
نعت » (صحيح مسلم برشح النووي .)166/7

((( أخرجه الطرباين يف األوســط .214/2 :وقــال اهليثمي يف املجمع ( :)239/6رواه

الطرباين يف الصغري واألوســط بإسنادين ورجال أحدمها ثقات .وقد أوردت النص
الذي وثق اهليثمي إسناده ،وينظر جممع البحرين .139-138/5
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ال جياوز حناجرهم  -أو ِ
تراق َيهم  -يمرقون من اإلســام كام يمرق السهم من
ِ
ثدي َح َبشــية » ،ثم قال :أنشدتكم
الرم َّيـــة ،فيهم رجل ُمخَ دَّ ج اليد ،كأن يده ُ
باهلل الذي ال إله إال هو أحدثتكم أنه فيهم ؟ قالوا :نعم .فذهبتم فالتمســتموه
حتى جئتم به تسحبونه كام َن َع ُّت لكم؟ قال :ثم قال :صدق اهلل ورسوله .ثالث
مرات » (((.

ز -تصديقها لعيل ريض اهلل عنه ،وترمحها عليه ،وذكرها خصلة له:
عيل ريض اهلل
وذلك يف حديث عبد اهلل بن شداد عندما قدم عليها بعد مقتل ٍّ

عيل مع اخلوارج ،ومعرفتها هبذا
عنه بالعراق ،وطلبت منــه أن حيدثها حديث ٍّ
احلديث ت ََز ُّيدَ ِ
عيل ريض اهلل عنه ،فسألته بعـد أن حدثها
أهل العراق وكذهبم عىل ٍّ

عن هـــذا الرجل املخدَّ ج ذي ال ُّثدَ َّيتني الذي قتل مع اخلوارج ،وما الذي قاله

عيل ريض اهلل عنه حني رأى هذه اآلية التي أخرب بها رســول اهلل ﷺ ؟ قالت:
« فــا يشء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الثدية مرتني ؟ قال :قد

رأيته ،وقمت مع عيل عليه يف القتىل ،فدعا الناس فقال :هل تعرفون هذا ؟ فما
أكثر من جاء يقول :رأيته يف مســجد بني فالن يصيل ،ومل يأتوا فيه بثب ٍ
ت يعرف
ْ
إال ذلك ،قالــت :فما قول عيل حني قام عليه ،كام يزعــم أهل العراق؟ قال:

سمعته يقول :صدق اهلل ورسوله ،قالت :فهل سمعت أنه قال غري ذلك؟ ،قال:
((( أخرجه أبو يعىل يف املســند  ،364 – 363/1وأخرجــه البزار بنحوه :البحر الزخار
 .94 -93/3قال اهليثمي يف املجمع « :239/6رواه أبو يعىل ورجاله رجال ثقات،
ورواه البزار بنحوه».
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اللهم ال ،قالت :أجل ،صدق اهلل ورسوله ،يرحم اهلل علي ًا إنه كان من كالمـــه

ال يرى شيئ ًا يعجبه إال قال :صدق اهلل ورسوله ،فذهب أهل العراق فيكذبون
عليه ،ويزيدون عليه » (((.

ح  -شهادهتا له ولمن معه باخلريية:
وذلك فيمــا رواه أبو الضحى عن مرسوق عن عائشــة ريض اهلل عنها:

« أهنا ذكرت اخلوارج ،وسألت من قتلهم ؟  -يعني :أصحاب النهر  -فقالوا:

عيل ،فقالت :ســمعت رســول اهلل ﷺ يقول :يقتلهم خيار أمتي ،وهم رشار
ٌّ
أمتي »(((.

وقــد ســبق يف حديــث ُك َليب بــن شــهاب الســابق قوهلــا لكليب

وتبشــرها باخلــر ملــن قاتــل اخلــوارج ،وكان قــد رجــع مــن عند عيل

ريض اهلل عنه من العراق بعد قتاله هلم ،قالت « :طوبى ملن شهد هلكتهم ».

وبعـــــد ،فهذه بعــض املواقف التي تدل عىل تقديــر كل منهام لآلخر،

وثنائــه عليه وحفظه حلقه ،جتعلنا نقف موقف األدب وحســن الظن  -وهم
((( أخرجه أبو يعىل يف مســنده  ،370- 367/1وأمحد يف املســند  .87 -86/1وقال
احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد  « :237/6رواه أبو يعىل ،ورجاله ثقات ».

((( أخرجه البزار يف مســنده( :كشف األســتار  )363/2و (خمترص زوائد مسند البزار

 56/2وصححه احلافظ ابن حجر فيه) ،وقال اهليثمي يف املجمع ( « :)239/6رواه
البزار وفيه عطاء بن الســائب وقد اختلط » .قلت :وقد حسن احلافظ يف فتح الباري

( ،)298/12إســناد رواية له لعلها  -واهلل أعلم  -رواية أخرى وهي عن الشــعبي
عن مرسوق عن عائشــة بلفظ :قالت :ذكر رسول اهلل ﷺ اخلوارج فقال « :هم رشار
أمتي يقتلهم خيار أمتي ».
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أوىل النــاس به  -إن قرأنا أو مر علينا يشء خيالف ذلك ،وجتعلنا أيض ًا نتحرى
يف قبول األخبــار املروية عنهم ،فال نقبل إال ما صــح أو ُقبِ َل عند أهل العلم

باحلديث ،خاصة يف مســألة اخلالفات بني الصحابــة ،والتي دائ ًام ما يصورها
اجلهــال وأهل األهواء عىل غري صورهتا احلقيقية ،ويدفعون بالنصوص الثابتة

يف تزكيتهم ،والنصوص الثابتة عنهم يف حســن قصدهم ،ولذلك وجب علينا

أن نفهمها عىل أحســن الوجــوه ،وهي التي فهمها وكان عليها أهل الســنة،
فريض اهلل عنهم مجيع ًا وريض عمن أحبهم وت ََر َّض عنهم ،وهدى اهلل مبغضهم
أو مبغض أحدهم ،فإن مل هيتد ،فجزاه اهلل رش ًا !!

ً
رابعا :املودة بني السيدة عائشة وبقية القرابــة:
إن حديث العالقات واملودة بني أم املؤمنني عائشــة ريض اهلل عنها وبني

بقية قرابة النبي ﷺ حديث طويل ،وحســبنا أهنا أمهم بام حيوي هذا الوصف

من شــدة احلرمة ،ومن الرمحة والشفقة منها عىل من سواها ،ونذكر هنا صور ًا

جتيل بعض مظاهرها ،فمنها:

أ  -تشفع عبد اهلل بن الزبري عند السيدة عائشة ريض اهلل عنها بأقارب النبي ﷺ:
وذلك أن الســيدة عائشــة كانت قد نذرت أال تكلم ابن أختها عبد اهلل

ابن الزبري عندما بلغها أنه اســتكثر ما تنفقه وتتصدق به ،وقال كام يف صحيح
البخاري « :لتنتهني عائشة أو ألحجرن عليها » ((( ،ويف رواية أخرى عن عروة

ابن الزبري قال « :كان عبد اهلل بن الزبري أحب البرش إىل عائشــة بعد النبي ﷺ
((( صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اهلجرة .225/5
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ِ
الناس هبا ،وكانت ال متســك شيئ ًا مما جاءها من رزق اهلل
أبر
وأيب بكر ،وكان َّ

إال تصدقــت .فقال ابن الزبــر :ينبغي أن يؤخذ عىل يدهيــا .فقالت :أيؤخذ

عيل نذر إن كلمته ،((( »...فلام طال هجرها له استشــفع ابن الزبري
عىل يديَّ ،

بأخوال النبي ﷺ ؛ ملعرفته رقتها وإكرامها هلم حتى قبلت شفاعتهم ،وأعتقت

يف كفارة نذرها أربعني رقبة يف سبيل اهلل.

قــال عروة بن الزبــر فيما رواه البخــاري « :ذهب عبــد اهلل بن الزبري

مع أناس من بني زهرة إىل عائشــة ،وكانــت َّ
أرق يشء عليهم؛ لقرابتهم من
رسول اهلل ﷺ » (((.

فإذا كان هذا حال السيدة عائشة مع أخوال النبي ﷺ ،فكيف بقرابته من

عصبته ﷺ وذريته ،اللهم إنه كان أضعاف ذلك.

ب  -شهادة ابن عباس للسيدة عائشة ،وتورعها عن أن ُت َزكَّى:
وذلك أن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام استأذن عىل السيدة عائشة يف

مرض موهتا ،فكان من ورعها أهنا خافــت أن يثني عليها ويزكيها ،فلام دخل

عليهــا برشها ،وذكر هلا بعض فضائلها ،فقد روى البخاري عن ابن أيب مليكة
قال « :اســتأذن ابن عباس قبل موهتا عىل عائشة وهي مغلوبة ،قالت :أخشى
ِ
عيل ،فقيل :اب ُن عم رسول اهلل ﷺ ومن وجوه املسلمني ،قالت :ائذنوا
أن يثن َي َّ

اتقيت ،قال :فأنت بخري إن شاء اهلل،
له ،فقال :كيف جتدينك ؟ قالت :بخري إن
ُ

((( صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب مناقب قريش .1291/3
((( السابق .1290/3
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ِ
ِ
عذرك من السامء .ودخل
زوج ُة رســول اهلل ﷺ ،ومل ينكح بِكر ًا غريك ،ونزل ُ
عيل ،ووددت أين كنت نسي ًا
ابن الزبري ِخال َفه ،فقالت :دخل ابن عباس
َ
فأثنى َّ
منسي ًا » ((( !!

ويف رواية القاســم بن حممد عند البخاري قــال « :يا أم املؤمنني ،تقدمني

عىل فرط صدق عىل رسول اهلل ﷺ ،وعىل أيب بكر » (((.

ويف رواية ابن أيب مليكة عند اإلمام أمحد ،قال ابن عباس ريض اهلل عنهام:

« ما بينك وبني أن تلقي حممد ًا ﷺ واألحبة إال أن خترج الروح من اجلسد .((( »...
يقول احلافظ ابن حجر يف التعليق عىل هذا احلديث « :ويف هـــذه القصة

داللة عىل سعة علم ابن عباس ،وعظيم منزلته بني الصحابة والتابعني ،وتواضع
عائشة وفضلها ،وتشديدها يف أمر دينها ،وأن الصحابة كانوا ال يدخلون عىل
أمهات املؤمنني إال بإذن ،ومشورة الصغري عىل الكبري إذا رآه عدل إىل ما األوىل
خالفه ،والتنبيه عىل رعاية جانب األكابر من أهل العلم والدين ،وأن ال يرتك

ما يستحقونه من ذلك ملعارض دون ذلك يف المصلحة » (((.

وبعــــد :فهــــذا كان شأن السيدة عائشة مع قرابة النبي ﷺ من املحبة

واملودة واإلكــرام والثناء ،ومعرفة بعضهم ألقدار بعض ،فام كان بينهم بغض
((( صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،سورة النور .1779/4

((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عائشة .1375/3
((( املسند .277/1

((( فتح الباري .343-342/8

ف - 4املبحث الثاني :املودة والثناء بني آل بيت رسول اهلل  وزوجاته
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أو شــنآن  -حاشــاهم من ذلك  -وهذا أيض ًا هو شــأن الزوجات مجيع ًا مع

قرابة النبي ﷺ ،وشأن قرابة النبي مع زوجاته؛ وإنام أطلت يف ذكر أم املؤمنني

عائشــة ريض اهلل عنها خاصــة ،ألن هذا هو الذي وقفــت عليه مما صححه
أو قبله العلامء من الروايات ،ومل أقصد االســتقصاء أبــد ًا ،ولعل املتتبع يأيت

بالكثــر ملواقف أمهات املؤمنني رضوان اهلل عليهــن أمجعني ،وكذلك أطلت
نظــر ًا للحاجة إىل ذلــك ،وفا ًء بحق أمنــا أم املؤمنني عائشــة ريض اهلل عنها
ِ
وج َّل،
التي ُأس َء إليها ،وتناوهلا املنافقــون وأهل األهواء بام ال يريض اهلل َع َّز َ

رفع اهلل درجتها ورزقنا شفاعتها.

وقد كان غــريض إثبات شــواهد املــودة والثناء بينهن وبــن آل بيت

رسول اهلل ﷺ ،وخاصة أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،وما ذكرنا فيه كفاية

إن شاء اهلل تعاىل.

وأختم بام رواه أبــو داود والرتمذي عن عكرمة قال « :قيل البن عباس:

فخر ســاجد ًا ،فقيل له :أتســجد هذه
ماتــت فالنة ،بعض أزواج النبي ﷺَّ ،
الساعة؟! فقال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا رأيتم آي ًة فاسجدوا » .وأي ٍ
أعظم
آية
ُّ
ُ
ِم ْن َذهاب أزواجِ النبي ﷺ »(((.
فهكذا واهلل كانوا ،فريض اهلل عنهم أمجعني.

((( سنن أيب داود رقم  ،1197والرتمذي . 3891
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبفضله نوفق للخريات ،والصالة

والســام عىل املريب األعظم والرسول األكرم ،سيدنا حممد وعىل آله خري آل،

وأصحابه صفوة الرجال.

وبعد هذه اجلولة املباركة مع جمتمــع الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم،

ومع كبار الصحابة وآل البيت ريض اهلل عنهم مجيع ًا ،ومع شــذرات من سرية

بيوت زوجات النبي ﷺ ،اســتعرضنا خالهلا نامذج ملا كان عليه هذا املجتمع
القرآين من املودة والرمحة ومكارم األخــاق ،فإننا يمكن أن نخلص إىل أهم
نقاط ،مما تناوله هذا البحث ،وهي:

 -أن هــذا املجتمع كان جمتمع ًا رباني ًا ،قد نصبه اهلل تعاىل وأخرجه ليكون

النموذج األكمل للمجتمعات اإلنسانية الفاضلة.

 أن هـــذا املجتمــع كان أظهر َم َث ٍــل للخريية املتمثلــة يف قوله تعاىل:

﴿ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﴾ (((.

((( سورة آل عمران من اآلية .110
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 -أهنم بحق ومن خالل الشواهد السابقة استحقوا مدح اهلل تعاىل هلم يف

كتابه ،وثناء رسول اهلل ﷺ ،وكفى بذلك شاهد ًا للمؤمنني.

 -القول بخالف ذلك سواء يف حياة رسول اهلل ﷺ أم بعد وفاته ،تكذيب

هلل ولرسوله ،وإبطال لكالم اهلل تعاىل؛ إذ مدح من ال يستحقون -حاشاه تعاىل
وحاشاهم  -ووعد باجلنة وباحلسنى من ال يثبتون.

 -أن شــواهد املودة بينهم ال تكاد حترص ،فال جتد باب ًا من أبواب اخلري إال

وهلم فيه اليد الطوىل ،وأن احلقائق التي ذكرناها تزيد املؤمن حمبة فيهم وتعظي ًام

هلم ،واعتزاز ًا وافتخار ًا هبم.

 ووجدناهم كيف تربوا عىل رعاية دقائق آداب علم املعاملة فيام بينهم. -نجد من سامت هذا املجتمع قرب احلاكم من املحكوم ،وقيام كل بحق

اآلخر قدر استطاعته.

 -ونجد تشــاورهم فيام بينهم ،وعدم استغناء أحدهم عن أخيه ،سواء يف

أمور دينهم أم أمور دنياهم ،مما يدل عىل شيوع الثقة فيام بينهم.

 -ومن سامت جمتمعهم البساطة مع الوقار ،واملروءة ،والتواضع ،وإنكار

الذات ،وحتبب بعضهم لبعض ،بالتهادي والتزاور ،وحسن اجلوار.

 -وقد وجدنا فيه اإليثــار والتكافل ،وإنفاق بعضهم عىل بعض ،وحتمل

بعضهم ديــون بعض ،وتفقد بعضهــم ألحوال بعض ،وكيــف كان يويص

بعضهم لبعض.
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 -ووجدنا كيف كان الصحابة يدافع بعضهم عن بعض ،ويبينون املواقف

ي عن
ملن ال يعلمــون عىل وجهها الصحيح ،ذب ًا عن عــرض إخواهنم ،مما ُيبِ ْ ُ

ُأ ُخ َّوهتم وتعظيمهم حلق الصحبة.

 -ووجدنــا كيف كانوا يســارعون يف إرضاء إخواهنــم ،إن أخطؤوا يف

حقهم ،وجربهم خاطر إخواهنم من الضعفاء.

 وأهنم مثلوا مث ًال أعــى يف أدهبم مع االختالف ،فام كان يدعوهم ذلك

إىل انتقاص بعضهم لبعض ،أو االنتصار ألنفسهم بتشكيكهم يف علم إخواهنم

أو دينهم ،بل يعلمون أن الكثري من ذلك مما يســوغ اخلالف فيه ،وأن اجلميع
يقصد وجه اهلل تعاىل.

 -أن الصحابة كانوا كبار ًا ،ال يتبعون هفوات إخواهنم ،بل يعلمون أن ما

يصدر يف حال الغضب ال يعرب عن حقيقة ما كان بينهم.

 -ووجدنــا كيف كان الصحابــة أعرف الناس بأقــدار بعض ،وبمنزلة

صحبة رسول اهلل ﷺ ،وكيف كانوا ينزلون الناس منازهلم ،بحسب قرهبم من

رســول اهلل ﷺ ،وجهادهم وبالئهم يف ســبيل اهلل ،وبحسب ما آتاهم اهلل من

العلم والفضل.

 -وجدنــا الصحابة يثني بعضهم عىل بعض ،ويعلن أحدهم بمحبة أخيه

ويرجو بتلك املحبة أن يلحقه اهلل تعاىل به.
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 -ووجدنا كيف كان الصحابة يروون مناقب بعض ومآثر بعض ،وينرش

بعضهم فضائل بعض ،ويشهد ألخيه بام سمعه يف حقه من رسول اهلل ﷺ.

 -ووجدنا الصحابة يولون آل بيت رسول اهلل ﷺ املكانة العليا ،ويعرفون

هلم حق قرابتهم من رسول اهلل ﷺ.

 -ووجدنــا كيــف كانــت لعم رســول اهلل ﷺ ســيدنا العبــاس بن

عبد املطلب مكانة عظيمة يف نفوس املسلمني.

 ورأينــا كيف كانت مكانة ســيدنا عيل بــن أيب طالــب عندهم عل ًامال وشــجاعة ِ
وفض ً
وقدَ م ًا يف اإلسالم ،وقرب ًا من رسول اهلل ﷺ ،وكيف كانت
حمبة الصحابة واخللفاء الراشــدين وتقديرهم لســبطي رسول اهلل ﷺ احلسن

واحلسني ،ملكاهنام من رسول اهلل ﷺ.

 -ووجدنا تعظيمهم ملقام ســيدنا أيب بكر وعمــر ،وعدم تقديمهم أحد ًا

عليهام ،وكيف كانت منزلة سيدنا عثامن يف نفوســهم ،فاختاروه أمري ًا عليهم

بعد عمر بن اخلطاب.

 -ووجدنا كيف كانت منزلة أيب بكــر وعمر وعثامن،عند عيل ريض اهلل

عنهم ،وكيف كان يثني عليهم ،وكيف كان قربه منهم ،ومنزلته عندهم ،وأهنم

كانوا كاألرسة الواحدة.

 -ووجدنا كيف كانت بيوت زوجات رســول اهلل ﷺ خري بيوت ،وأهنا

ال تزال نرباس ًا لنا ،ومث ً
ال عالي ًا لالقتداء.
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 -ووجدنا كيف ألــف اهلل بني قلوب زوجات النبي ﷺ ،وكيف زكاهن

ورباهن اهلل تعاىل ورسوله ،وكيف تعددت صور املودة بينهن ،بكثرة اجتامعهن،
وتذاكرهن ما يذكر يف بيوهتن من اخلري ،وتباسطهن ،وإيثار إحداهن لألخرى،

ومتريــض بعضهن لبعض ،وترحم إحداهن عــى األخرى ،ووصية إحداهن

لألخرى ،فما ُك َّن كأحد من النساء.

 -ووجدنــا كيف كانت تثنــي إحداهن عىل األخــرى ،وتروي وتنرش

فضائلها ،وتبني منزلتها من رســول اهلل ﷺ ،فكن الزوجات املطهرات ظاهر ًا

وباطن ًا.

 -ووجدنا كيف كانت العالقة بينهن وبني بقية آل بيت رســول اهلل ﷺ،

عالقة التكريم والتقدير واملحبة.

 -ووجدنا كيف كانت عالقة الســيدة عائشة بالســيدة فاطمة ريض اهلل

عنهام ،وكيف كانت حمبتها وتقديرها للســيدة فاطمــة ،وكيف كانت ال تقدم
عليها أحد ًا من النساء.

 -ووجدنا العالقة الطيبة بني أم املؤمنني الســيدة عائشــة وســيدنا عيل

ريض اهلل عنهام ،عالقة التقدير ،واإلشــادة ،ومعرفة احلقوق ،فام كانت بينهام
عداوات أو مشاحنات حاشامها.

 -ومن املعلوم أن الصحابة قد ترتبت هلم علينا حقوق كثرية جيب االلتزام

هبا ،وأن التزامنا هبا عالمة من عالمات حسن االتباع هلم.
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وج َّل باالستغفار هلم،
 -أن كل من تناوهلم بســوء قد خالف أمر اهلل َع َّز َ

وأوقع نفسه يف هاوية مهلكة.

 -أن ما ذكرناه من شــواهد األخوة واملودة بــن الصحابة ،جتعل املؤمن

يسارع مطمئن ًا إىل إحسان الظن هبم ،إن وقف عىل ما خيالف ذلك.

 -أن تاريخ الصحابة الكرام تاريخ ناصع ،وقد أيسء فهم بعض جوانبه،

عندما تناوله بالدرس والتحليل أهل األهواء ،أو من مل يمتلك أدوات البحث
أو من مل يتمكن منها.

 -أن الباحث يف تاريخ الصحابة ،البد له من التحري والتثبت من صحة

األخبار التي يتناوهلا ،وأن يســتحرض ما للصحابة من فضل ومكانة،حتى ال

ختتلط عليه األمور.

وأخري ًا ،فهؤالء هم خري القــرون ،وهم آباؤنا الذين نعتز هبم ،ونترشف

باالنتساب إليهم.

نســأل اهلل تعاىل أن جيزهيم عنــا خري اجلزاء ،ويرزقنــا حمبتهم ومودهتم،

وحســن االتباع هلم ،وجيعلنا من أهل شفاعتهم يوم القيامة ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
واحلمـــد هلل رب العاملني
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املصادر واملراجع

 -1اآلحــاد واملثاين البن أيب عاصم ،أيب بكر أمحد بــن عمرو بن الضحاك بن خملد
الشيباين ،حتقيق :الدكتور باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،طبعة دار الراية ،الرياض،

ط 1411 ،1هـ 1991 -م.

 -2إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،للحافظ أمحد بن أيب بكر البوصريي،
حتقيق دار املشكاة للبحث العلمي ،طبعة دار الوطن ،الرياض ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.

 -3أخبار القضــاة لوكيعَ ،أيب بكر حممــد بن خلف بن حيــان الضبي البغدادي،
وخرج أحاديثه عبد العزيز مصطفى املراغي ،طبعة املكتبة
صححه وعلق عليه ّ
التجارية الكربى ،مرص ،ط1366 ،1هـ  1947 -م.

 -4أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه ،للفاكهي ،أيب عبد اهلل حممد بن إســحاق بن
العباس املكي الفاكهي ،حتقيق :الدكتــور عبد امللك عبد اهلل دهيش ،طبعة دار
خرض ،بريوت ،ط 1414 ،2هـ.

 -5أدب االختالف يف اإلسالم ،للدكتور طه جابرالعلواين ،مطبوعات املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،الواليات املتحدة األمريكية ،ط 1416 ،6هـ  1995 -م.

 -6األدب املفرد لإلمام البخاري ،برشح حســن بن عودة العوايشة ،طبعة دار ابن
حزم ،بريوت ،ط 1423 ،1هـ  2003 -م.
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 -7األحاديث املختارة ،للحافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق
د .عبدامللك بن دهيش ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.

 -8االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أليب عمر ابن عبد الرب األندليس ،حتقيق عادل
أمحد عبد املوجــود ،وعيل حممد معوض ،طبعة دار الكتــب العلمية ،بريوت،

ط 1415 ،1هـ  1995 -م.

 -9أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري ،عز الدين أيب احلسن عيل بن أيب الكرم
حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،نرش
سنة1409 :هـ 1989 -م.

 -10اإلصابة يف متييز الصحابة ،للحافظ ابن حجر العســقالين ،حتقيق عادل أمحد
عبــد املوجود ،وعيل حممد معوض ،طبعة دار الكتــب العلمية ،بريوت ،ط،2
1423هـ  2002 -م.

 -11االعتقاد ،لإلمام أيب بكر البيهقي ،حتقيق د .الســيد اجلمييل ،طبعة دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

 -12إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية ،ترتيب وضبط حممد عبد السالم
إبراهيم ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1414 ،2هـ 1993 -م.

 -13االكتفاء بام تضمنه من مغازي رســول اهلل ﷺ والثالثة اخللفاء ،لســليامن بن
موسى الكالعي احلمريي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1420 ،1هـ.

 -14األم ،لإلمام حممد بن إدريس الشــافعي ،طبعــة دار الوفاء ،املنصورة ،حتقيق
الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب ،ط1422 ،1هـ 2001-م.

 -15األموال أليب أمحــد محيد بن خملد بن قتيبة اخلرســاين املعروف بابن زنجويه،
حتقيق الدكتور :شاكر ذيب فياض األســتاذ املساعد ،طبعة مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية ،السعودية ،ط 1406 ،1هـ  1986 -م.
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 -16البحر الزخار املعروف بمسند البزار ،لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن عمرو بن
عبد اخلالق البزار ،حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل ،طبعة مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة املنورة ،ط 1409 ،1هـ  1988 -م.

 -17البدايــة والنهاية ،للحافظ ابن كثري ،حتقيق د .أمحد أبو ملحم ،وآخرين ،طبعة
دار الريان للرتاث ،القاهرة ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

 -18البداية والنهاية ،للحافظ ابن كثري ،نرش مكتبة املعارف ،بريوت 1413 ،هـ-
 1993م.

 -19البــدر املنــر يف ختريج األحاديث واألثــار الواقعة يف الــرح الكبري ،البن
امللقن رساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن أمحد الشــافعي املرصي ،حتقيق:

مصطفى أبو الغيط ،وعبد اهلل بن ســليامن ،ويارس بن كــال ،طبعة دار اهلجرة
للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1425 ،1هـ  2004 -م.

 -20بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ،للحافظ ابن حجر العسقالين ،بعناية عصام

الدين سيد الصبابطي ،طبعة دار احلديث ،القاهرة،ط1414 ،1هـ  1993 -م.

 -21تاريخ اإلســام لإلمام شــمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،عهد
اخللفاء الراشــدين ،حتقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري ،طبعة دار الكتاب

العريب ،ط 1407 ،1هـ  1987 -م.

 -22تاريــخ األمم وامللوك ،لإلمــام أيب جعفر الطربي ،حتقيــق حممد أبو الفضل
إبراهيم ،بريوت ،بدون تاريخ.

 -23التاريخ األوســط للبخاري ،حتقيق :حممود إبراهيــم زايد ،طبعة دار الوعي،
مكتبة دار الرتاث ،حلب ،القاهرة،ط 1397 ،1هـ  1977 -م.

 -24تاريــخ بغداد ،للحافظ أيب بكــر أمحد بن عيل بن ثابــت اخلطيب البغدادي،
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حتقيق :الدكتور بشــار عواد معروف ،طبعة دار الغرب اإلســامي ،بريوت،

ط1422 ،1هـ  2002 -م.

 -25تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،نرش دار الفكر ،بريوت ،بدون تاريخ.

 -26تاريخ اخللفاء للســيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الســيوطي،
حتقيق :محدي الدمرداش ،طبعة مكتبة نــزار مصطفى الباز ،ط1425 ،1هـ-
2004م.

 -27تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس ،حلســن بن حممد بن احلســن الدِّ يار
َبكْري ،طبعة ،دار صادر ،بريوت ،دون تاريخ.

 -28التاريــخ الكبري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إســاعيل بن إبراهيم بن املغرية
البخاري ،طبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،الدكن.

 -29التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة ( الســفر الثاين) ،أليب بكر أمحد
ابن أيب خيثمة ،حتقيق :صالح بن فتحي هالل ،طبعة الفاروق احلديثة للطباعة
والنرش ،القاهرة ،ط 1427 ،1هـ  2006 -م.

 -30تاريخ املدينة البن شــبة ،عمر ابن شبة ،حتقيق :فهيم حممد شلتوت ،طبع عىل
نفقة السيد حبيب حممود أمحد ،جدة ،سنة  1399هـ.

 -31تاريخ مدينة دمشق ،لإلمام أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن
عساكر ،حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري ،طبعة دار الفكر،
بريوت ،ط 1418 ،1هـ  1997 -م.

 -32التبيني يف أنســاب القرشيني ،ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس،
حتقيق حممد نايف الدليمي ،طبعة عامل الكتب ،بريوت 1408 ،هـ  1988 -م.

 -33تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة ،للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،حتقيق
إبراهيم عيل التهامي ،طبعة دار اإلمام املسلم ،بريوت ،ط1407 ،1هـ 1986 -م.
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 -34التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة للســخاوي ،شــمس الدين أيب اخلري
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد الســخاوي ،طبعة
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1414 ،1هـ  1993 -م.

 -35حتقيــق مواقف الصحابــة يف الفتنة من روايات اإلمــام الطربي واملحدثني،
للدكتــور حممد احمزون ،طبعــة دار طيبة للنــر والتوزيــع ،الرياض ،ط،1
1415هـ 1994 -م.

 -36تدريب الراوي رشح تقريب النواوي ،لإلمام جالل الدين الســيوطي ،حتقيق
الدكتور أمحد عمر هاشم ،طبعة دار الكتاب العريب1412 ،هـ1993 -م.

 -37تذكرة احلفاظ للذهبي ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.
 -38تركة النبي ﷺ والســبل التي وجهها فيها ،أليب إسامعيل محاد بن إسحاق بن
إســاعيل بن محاد بن زيد بن درهــم األزدي البغدادي املالكي ،حتقيق د .أكرم

ضياء العمري ،ط 1404 ،1هـ.

 -39تفسري القرآن العظيم ،للحافظ ابن كثري ،حتقيق د .حممد إبراهيم البنا وآخرين،
طبعة دار مطبعة الشعب ،القاهرة ،بدون تاريخ.

 -40تفسري التحرير والتنوير ،لإلمام حممد الطاهر بن عاشور ،طبعة الدار التونسية
للنرش ،بدون تاريخ.

 -41تفســر الطربي ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)،لإلمام احلافظ أيب جعفر
حممد بن جرير الطربي ،حتقيق د .عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،طبعة عامل
الكتب ،الرياض ،ط1424 ،1هـ  2003 -م.

 -42التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،للحافظ ابن حجر العسقالين،
بعناية السيد عبد اهلل هاشم يامين ،املدينة املنورة 1384 ،هـ  1964 -م.
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 -43التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألســانيد البن عبد الرب ،أيب عمر يوسف بن
عبد اهلل بن حممد النمري القرطبــي ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،وحممد
عبد الكبري البكري ،طبعة وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب.

 -44هتذيب األســاء واللغات ،لإلمام النووي ،عنيت بنرشه وتصحيحه والتعليق
عليه ومقابلة أصوله رشكة العلامء بمســاعدة إدارة الطباعة املنريية ،تصوير دار
الكتب العلمية ،بريوت.

 -45هتذيب التهذيب البن حجر العســقالين ،طبعة دائرة املعارف النظامية ،حيدر
آباد ،اهلند ،سنة  1325هـ ،تصوير دار صادر ،بريوت.

 -46هتذيب الكامل يف أســاء الرجال ،لإلمام احلافظ أيب احلجاج يوســف املزي،
حتقيق د .بشار عواد ،طبعة مؤسسة الرسالة ،ط1406 ،4هـ  1985 -م.

 -47تيسري الكريم املنان يف سرية عثامن بن عفان ريض اهلل عنه  -شخصيته وعرصه،
الصاليب ،طبعة دار التوزيع والنرش اإلسالمية ،القاهرة ،ط،1
لعيل حممد حممد َّ
 1423هـ  2002 -م.

 -48الثقات البن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ التميمي ال ُبستي،
طبعة دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند ،ط 1393 ،1ه  1973 -م.

 -49جامع بيان العلم وفضله ،لإلمام أيب عمر يوســف بن عبد الرب النمري ،حتقيق
أيب األشبال الزهريي ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط 1414 ،1هـ 1994 -م.

 -50اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب البغدادي ،حتقيق د .حممود
الطحان ،طبعة مكتبة املعارف ،الرياض1403 ،هـ  1983 -م.

 -51اجلرح والتعديل ،لإلمام عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي ،مصورة دار الكتب
العلمية بريوت ،عن طبعة دائرة املعارف العثامنية ،اهلند.

 -52مجهرة أنســاب العرب ،البن حزم عيل بن أمحــد األندليس ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1403 ،1هـ  1983 -م.
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 -53اجلهاد ،لعبد اهلل بن املبارك ،طبعة التونسية للنرش ،تونس1972 ،م ،حتقيق نزيه محاد .

 -54حلية األولياء وطبقات األصفياء ،لإلمام احلافظ أيب نعيم األصفهاين ،مصورة
دار الفكر ،بريوت ،بدون تاريخ.

 -55محلة اإلســام األوائل وما كانوا عليه من املحبة والتعاون عىل احلق واخلري،..
ملحب الدين اخلطيب.

 -56خالصة األحكام يف مهامت الســنن وقواعد اإلسالم ،أليب زكريا حميي الدين
حييى بن رشف النووي ،حققه وخرج أحاديثه حســن إسامعيل اجلمل ،طبعة
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1418 ،1هـ  1997-م .

 -57دراســة نقدية يف املرويات الواردة يف شــخصية عمر بن اخلطاب وسياســته
اإلدارية ريض اهلل عنه ،لعبد السالم بن حمســن آل عيسى ،طبعة عامدة البحث

العلمي باجلامعة اإلســامية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية الســعودية ،ط،1
 1423هـ 2002 -م.

 -58دالئــل النبوة لإلمام أيب بكر أمحد بن احلســن البيهقــي ،حتقيق الدكتور عبد
املعطي قلعجي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ 1985 -م.

 -59الزهد ألمحد بن حنبل ،حتقيق :حممد عبد الســام شــاهني ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1420 ،1هـ  1999 -م.

 -60الرياض النرضة يف مناقب العرشة ،للمحب الطربي ،طبعة دار الندوة اجلديدة،
بريوت1988 ،هـ 1408 -م.

 -61سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله
وأحواله يف املبدأ واملعاد ،ملحمد بن يوســف الصاحلي الشامي ،حتقيق وتعليق:

الشــيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشــيخ عيل حممد معوض ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1414 ،1هـ  1993 -م.
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 -62ســنن الرتمذي ( اجلامع ) لإلمام أيب عيســى الرتمذي ،حتقيق الدكتور بشار
عواد معروف ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1996 ،1م.

 -63سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود السجستاين ،حتقيق حممد عوامة ،طبعة مؤسسة
الريان ،بريوت ،ط1419 ،1هـ  1998 -م.

 -64سنن الدارقطني ،للحافظ عيل بن عمر الدارقطني ،حتقيق شعيب األرناؤوط،
طبعة مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1هـ  2004 -م.

 -65سنن النسائي ،لإلمام أيب عبد الرمحن النســائي ،بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو
غدة ،نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط 1414 ،3هـ  1994 -م.

 -66ســنن ( املســند) الدارمي ،لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي،
حتقيق حسني سليم أسد ،طبعة دار املغني ،الرياض ،ط1421 ،1هـ 2000 -م.

 -67الســنن الكربى للنســائي ،حتقيق حسن عبد املنعم شــلبي ،بإرشاف شعيب
األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.

 -68الســنن الكربى ،لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،مصورة دار املعرفة،
بريوت1413 ،هـ  1992 -م.

 -69السنة البن أيب عاصم ،أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين ،حتقيق:
حممد نارص الدين األلباين ،طبعة املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1400 ،1هـ.

 -70السنة أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل ،حتقيق ودراسة عطية بن عتيق
الزهراين ،طبعة دار الراية ،الرياض ،ط 1415 ،2هـ  1994 -م.

 -71سري أعالم النبالء ،لإلمام شــمس الدين الذهبي ،حتقيق شعيب األرناؤوط،
وحسني أسد ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1414 ،10هـ  1994 -م.
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 -72الســرة النبوية وأخبار اخللفاء البن حبــان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان
صححه وعلق عليه احلافظ السيد عزيز بك
ابن معاذ بن َم ْعبدَ التميمي ال ُبستيّ ،
ومجاعة من العلامء ،طبعة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط 1417 ،3هـ.

 -73رشح الســنة ،لإلمام احلسني بن مســعود البغوي ،حتقيق شعيب األرناؤوط،
طبعة املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1403 ،2هـ  1983 -م.

 -74رشح معاين اآلثار ،لإلمــام أيب جعفر الطحاوي ،حتقيق حممد زهري النجار،
طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1407 ،2هـ  1987 -م.

 -75الرشيعة ،لإلمام أيب بكر اآلجري ،حتقيق الوليد بن حممد ســيف النرص ،طبعة
مؤسسة قرطبة ،القاهرة 1416 ،هـ  1996 -م.

 -76شعب اإليامن ،لإلمام أيب بكر البيهقي ،حتقيق أيب هاجر حممد السعيد بسيوين،
طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.

 -77الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،للقايض أيب الفضل عياض اليحصبي ،طبعة
دار الفكر ،بريوت 1409 ،هـ  1988 -م.

 -78شــائل النبي ﷺ ،لإلمام أيب عيســى الرتمذي ،حتقيق السيد بن أمحد محودة،
طبعة مكتبة العلوم واحلكم ،مرص ،ط 1429 ،1هـ  2008م.

 -79صحيــح البخاري ،بعناية الدكتور مصطفى ديب البغــا ،طبعة دار ابن كثري،
دمشق ،ط 1414 ،5هـ  1993 -م.

 -80صحيح ابن حبان ( اإلحســان ) ،حتقيق شــعيب األرناؤوط ،طبعة مؤسسة
الرسالة ،ط 1414 ،2هـ  1993 -م.

 -81صحيــح ابن خزيمــة ،حتقيق د .حممــد مصطفى األعظمــي ،طبعة املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،ط 1412 ،2هـ  1992 -م.
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 -82طبقات الشــافعية الكربى ،لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،
حتقيق :الدكتور حممود حممد الطناحي ،والدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،طبعة
هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،ط 1413 ،2هـ.

 -83الطبقات الكربى البن ســعد ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.

 -84الطهور للقاســم بن ســام ،أيب عبيد القاسم بن ســاّم بن عبد اهلل اهلروي
البغدادي ،حتقيق :مشهور حسن حممود ســلامن ،مكتبة الصحابة ،جدة ،ط،1

 1414هـ  1994 -م.

 -85عرص اخلالفة الراشــدة ،للدكتــور أكرم ضياء العمري ،نــر مكتبة العلوم
واحلكم ،املدينة املنورة ،ط 1414 ،1هـ  1994 -م.

 -86العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي
ابن مســعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدارقطني ،حتقيق وختريج :حمفوظ

الرمحن زين اهلل السلفي ،طبعة دار طيبة ،الرياض ،ط 1405 ،1هـ  1985 -م.

 -87فتح البــاري رشح صحيح البخاري ،للحافظ ابن حجر العســقالين ،ترقيم
حممد فــؤاد عبدالباقي ،وعناية حمب الدين اخلطيب ،نــر دار الريان للرتاث،

ط 1407 ،1هـ  1986 -م.

 -88الفتنة ووقعة اجلمل ،لســيف بن عمر األســدي الت َِّميمي ،حتقيق :أمحد راتب
عرموش ،طبعة دار النفائس ،ط 1413 ،7هـ  1993 -م.

 -89فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب ريض اهلل عنهم ،ملحمد صالح الغريس،
ط دار السالم ،القاهرة 1416 ،هـ  1996 -م.

 -90فضائل اخللفاء األربعة وغريهم أليب نعيم األصبهاين ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد
ابن إسحاق بن موســى بن مهران األصبهاين ،حتقيق :صالح بن حممد العقيل،
طبعة دار البخاري للنرش والتوزيع ،املدينة املنورة ،ط 1417 ،1هـ  1997 -م.
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 -91فضائل الصحابــة ،لإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيــق د .ويص اهلل حممد عباس،
طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1403 ،1ه  1983 -م.

 -92فضائــل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم يف بعض ،للدارقطني ،بعناية حممد
ابن خليفة الرباح ،طبعة مكتبة الغرباء األثرية ،اململكة العربية السعودية ،ط،1
 1419هـ  1998 -م.

 -93فضائل الصحابة ،لإلمام النسائي ،حتقيق ودراسة الدكتور فاروق محادة ،نرش
دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط 1404 ،1هـ 1984 -م.

 -94القاموس املحيــط للفريوزآبادي ،طبعة دار إحياء الــراث العريب ،بريوت،
1417هـ  1997 -م.

-95كتاب األربعني يف مناقــب أمهات املؤمنني ،أليب منصور عبد الرمحن بن حممد
ابن احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،بتحقيق حممد مطيع
احلافظ ،ط 1406 ،1هـ 1986 ،م.

 -96كتاب مجل من أنساب األرشاف ،ألمحد بن حييى بن جابر البالذري ت 279هـ،
حتقيق سهيل زكار ،طبعة دار الفكر ،بريوت ط 1417 ،1هـ  1996 -م.

 -97كتاب اخلراج ،للقايض أيب يوســف يعقوب بن إبراهيــم ،طبعة دار املعرفة،
بريوت ،بدون تاريخ.

 -98كتاب املصاحف ،البن أيب داود أيب بكر عبد اهلل بن ســليامن األشعث ،حتقيق
حمب الدين عبد الســبحان ،طبعــة وزارة األوقاف ،قطــر ،ط 1415 ،1هـ،
 1995م.

الب ُجالين ،حتقيق:
 -99الكرم واجلود وسخاء النفوس ،أليب جعفر حممد بن احلسني ُ ْ
د .عامر حسن صربي ،طبعة دار ابن حزم ،بريوت ،ط 1412 ،2م.
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-100كشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتب الستة ،للحافظ نور الدين عيل بن
أيب بكر اهليثمي ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،طبعة مؤسسة الرسالة ،ط،2
 1404هـ  1984 -م.

 -101كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،لعالء الدين عيل بن حسام الدين ابن
قــايض خان القادري اهلنــدي ،حتقيق :بكري حياين ،وصفوت الســقا ،طبعة

مؤسسة الرسالة ،ط1401 ،5هـ 1981-م.

 -102املجتمع املدين يف عهد النبوة ،للدكتــور أكرم ضياء العمري ،طبعة اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة 1403 ،هـ  1983 -م.

 -103جممــع البحرين يف زوائد املعجمــن ،للحافظ نور الدين عــي بن أيب بكر
اهليثمي ،حتقيق عبد القدوس حممد نذير ،طبعة مكتبة الرشــد ،الرياض ،ط،1

 1413هـ  1992 -م.

 -104جممــع الزوائد ومنبع الفوائد ،للحافظ نــور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي،
نرش دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1402 ،2هـ  1982 -م.

 -105جمموعة الوثائق السياســية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد محيد اهلل،
دار النفائس ،الطبعة اخلامسة 1405 ،هـ  1985 -م.

 -106املحترضين ،أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي
املعروف بابن أيب الدنيا ،حتقيق :حممد خري رمضان يوسف ،طبعة دار ابن حزم،
بريوت ،ط 1417 ،1هـ  1997 -م.

 -107خمترص إحتاف اخلرية ،لإلمام شــهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إســاعيل
البوصريي ،حتقيق ســيد كرسوي حســن ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط 1417 ،1هـ  1996 -م.
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 -108خمترص زوائد البزار عىل الكتب الستة ومسند أمحد ،للحافظ ابن حجر العسقالين،
حتقيق صربي عبد اخلالق ،طبعة مؤسسة الرسالة ،ط1412 ،1هـ 1992 -م.

 -109املخلصيــات أليب طاهر املخلص ،حممــد بن عبد الرمحن بــن العباس بن
عبــد الرمحن بن زكريا البغدادي ،حتقيق :نبيل ســعد الدين جرار ،طبعة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر ،ط 1429 ،1هـ  2008 -م.

الس ِج ْستاين ،حتقيق:
 -110املراســيل ،أليب داود سليامن بن األشعث بن إســحاق ِّ
شعيب األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1408 ،1هـ.

 -111مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،للعالمة عيل بن سلطان القاري ،نرش
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بدون تاريخ.

 -112مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي ،عرص اخلالفة الراشــدة ،دراسة نقديه،
ليحيى بن إبراهيم بن عيل اليحيى ،طبعة دار العاصمة ،الرياض ،سنة  1410هـ.

 -113املســتدرك عىل الصحيحني ،لإلمام أيب عبد اهلل احلاكم النيســابوري ،ومعه
التلخيص للذهبي ،مصورة دار الفكر ،بريوت 1398 ،هـ  1978 -م.

 -114مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،مصور مؤسســة قرطبة ،القاهرة ،عن الطبعة
امليمنية ،بدون تاريخ.

 -115مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شــعيب األرنؤوط ،وعادل مرشــد،
وآخرون ،بإرشاف :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،طبعة مؤسســة

الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.

 -116مســند ابن أيب شــيبة ،أيب بكر عبــد اهلل بن حممد بن إبراهيــم بن عثامن بن
خواســتي العبيس ،حتقيق :عادل بن يوسف العزازي ،وأمحد بن فريد املزيدي،
طبعة دار الوطن ،الرياض ،ط1997 ،1م.
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 -117مسند أيب داود الطياليس ،نرش دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاريخ.
 -118مسند اإلمام الشافعي ،حتقيق الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب ،طبعة دار
البشائر ،بريوت ،ط 1426 ،1هـ  2005 -م.

جل ْو َهري البغدادي ،حتقيق :عامر
جل ْعد بن عبيد ا َ
 -119مســند ابن اجلعد ،عيل بن ا َ
أمحد حيدر ،طبعة مؤسسة نادر ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.

 -120مسند الفاروق ،املسمى :أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه وأقواله عىل أبواب العلم ،البن كثري أيب الفداء إســاعيل بن عمر بن كثري
القريش البرصي ثم الدمشــقي ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،طبعة دار الوفاء،
املنصورة ،ط 1411 ،1هـ  1991 -م.

 -121مسند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق حسني سليم أسد ،طبعة دار املأمون للرتاث،
دمشق ،ط 1406 ،1هـ  1986 -م.

 -122مشكل اآلثار،أليب جعفر الطحاوي ،نرش دار صادر ،بريوت ،عن طبعة دار
املعارف النظامية ،اهلند سنة  1333هـ.

 -123املصنف البن أيب شــيبة ،حتقيق حممد عوامة ،طبعة مؤسســة علوم القرآن،
دمشق ،ط 1427 ،1هـ  2006 -م.

 -124املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،بعناية املكتب اإلسالمي ،بريوت،
ط 1407 ،1هـ  1987 -م.

 -125املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية ،البن حجر العسقالين ،حتقيق )17( :رسالة
علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن ســعود ،تنســيق :الدكتور ســعد بن نارص بن
عبد العزيز الشثري ،طبعة دار العاصمة ،ودار الغيث ،السعودية ،ط 1419 ،1هـ.
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 -126معجم الصحابة للبغوي ،أيب القاســم عبد اهلل بــن حممد بن عبد العزيز بن
ا َمل ْر ُزبان البغوي ،حتقيق :حممد األمني بن حممد اجلكني ،طبعة مكتبة دار البيان،

الكويت ،ط 1421 ،1هـ  2000 -م.

 -127املعجم الكبري لإلمام أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق محدي عبد
املجيد السلفي ،طبعة دار إحياء الرتاث ،بريوت ،ط ،2بدون تاريخ.

 -128املعجم األوســط ،لإلمام أيب القاســم ســليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق د.
حممود الطحان ،طبعة دار املعارف ،الرياض ،ط 1405 ،1هـ  1985 -م.

 -129معرفة الســنن واآلثار لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق سيد
كرسوي حسن ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ 1991 -م.

 -130معرفــة الصحابة أليب نعيم األصبهاين ،حتقيق عادل بن يوســف العزازي،
طبعة دار الوطن ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م.

 -131املعرفة والتاريخ ،لإلمام يعقوب بن ســفيان الفسوي ،حتقيق د .أكرم ضياء
العمري ،طبعة مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،ط 1410 ،1هـ.

 -132املغني ،لإلمام ابن قدامة املقديس ،حتقيــق د .عبد الفتاح حممد احللو ،طبعة
هجر للطباعة والنرش ،القاهرة ،ط 1412 ،2هـ  1992 -م.

 -133املغني عن محل األســفار يف األســفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار،
للحافظ أيب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلســن العراقي ،مكتبة طربية،
الرياض ،ط1415 ،1هـ  1995 -م ،بعناية أيب أمحد أرشف عبد املقصود.

 -134مقتل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالــب ريض اهلل عنه ،البن أيب الدنيا ،رواية
احلســن بن صفوان الربذعي ،عني بتحقيقه إبراهيم صالح ،طبعة دار البشائر
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط1422 ،1هـ  2001 -م.
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 -135املوطأ لإلمــام مالك بن أنس ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت 1406 ،هـ  1985 -م.

 -136من عرب التاريخ ،لإلمام حممد زاهد الكوثري ،بعناية إياد أمحد الغوج ،طبعة
دار الفتح للنرش ،عامن  -األردن  -ط1421 ،1هـ 2000 -م.

 -137مناقب الشــافعي ،لإلمام أيب بكر البيهقي ،حتقيق الســيد أمحد صقر ،طبعة
مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،ط 1390 ،1هـ  1970 -م.

 -138املنتخب من مســند عبد بــن محيد ،أيب حممد عبد احلميــد بن محيد بن نرص
الك َّس ،حتقيق :صبحي البدري الســامرائي ،وحممود حممد خليل الصعيدي،
طبعة مكتبة السنة ،القاهرة ،ط 1408 ،1هــ  1988 -م.

 -139املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،البن اجلوزي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ومصطفى
عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ  1992 -م.

 -140املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج ،لإلمــام رشف الدين النووي ،حتقيق
الشيخ خليل مأمون امليس ،طبعة دار املعرفة ،بريوت ،ط 1415 ،2هـ 1995 -م.

 -141النحو الوايف ،للدكتور عباس حسن ،طبعة دار املعارف ،ط .15

 -142النهاية يف غريب احلديث واألثر ،لإلمام جمد الدين أيب الســعادات اجلزري،
حتقيق حممود حممد الطناحي ،طبعة املكتبة العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ.

 -143النهي عن ســب األصحاب وما فيه من اإلثم والعقاب ،لضياء الدين أيب
عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :الدكتور حممد أمحد عاشور ،ومجال

عبد املنعم الكومي ،طبعة الدار الذهبية ،القاهر ،ط 1994 ،1م.

 -144نيــل األوطار رشح منتقى األخبار ،لإلمام حممد بن عيل الشــوكاين ،بعناية
صدقي حممد مجيل ،طبعة دار الفكر ،بريوت 1414 ،هـ 1994 -م.
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املقدمة (:)9

 أغراض البحث ( - )9معرفة شــواهد التواد من معــامل تصديق القرآن ()9 -معرفــة فضلهم وأهنــم جيل منقطــع النظــر ( - )10التأيس هبــم جمتمع ًا

وأفراد ًا ( - )10مجلة فوائد مهمة لتلك الشواهد املسعفة خاصة بالتحري وحسن

الفهم ( - )11مصادر تلك الشواهد ومنهج مجعها ( - )11خطة الكتاب (.)12
متهيد يف مكانة الصحابة (:)17

 -الصحابة أعظم جيل عرفته البرشية ( - )17ذكروا يف الكتب السابقة ليكونوا

قدوة ملن قبلهم ( - )17متيزهم عن غريهم من أصحاب األنبياء (.)18
من فضائلهم يف الكتاب والسنة (:)18

 هم الصادقون املفلحون الراشدون املوعودون باخلريات املبرشون باجلنة ()18 -قــول للطحاوي يف ثبوت فضلهم وتفاضلهــم ( - )19كالم ابن أيب حاتم يف

ندب اهلل تعاىل التمسك هبدهيم ( - )20من فضائلهم التي جاءت يف السنة :أهنم

خري القرون( - )20وجودهم أمان لألمة ( - )20يفتح يف الغزو بسببهم ()21
 -يطلب الرجل منهم ولو كان وراء البحر ليفتح به ( - )21من أقواهلم الباقية يف

حمبتهم للنبي ﷺ :رد زيد بن الدثنة عىل أيب سفيان ( - )22وصية سعد بن الربيع

لألنصار وهو يف رمقه األخري ( - )22تقديم امرأة من األنصار الرسول ﷺ عىل
زوجها وأخيها يوم أحد ( - )22من فضائلهم هجرهتم واحتســاهبم وصربهم

وإيثارهــم ( - )23مناقب فريدة ألفراد منهم :ســعد بــن معاذ ،خدجية ()23
 نــزول آية اإليثــار يف رجل من األنصــار وزوجته ،زيد بن حارثــة ،أبو بكرالصديق ،أيب بن كعب ( - )24منهم العلامء والقراء واحلكامء وهم معاقد أسانيد

الدين املبلغون عن اهلل ورسوله ( - )24املآخذ عليهم ال تقارن بفضائلهم (.)25
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من حقوقهم علينا:

 االســتغفار هلم والثناء عليهم بام أثنى اهلل ورســوله ( - )25اعتقاد عدالتهمبتعديل اهلل وارتضاء النبي ﷺ لهم جميع ًا مبلغين عنه ( - )25حمبتهم ومواالهتم

والدفاع عنهم ونرش سريهم وفضائلهم ( - )26منتقصهم هو حمل االهتام ()26
 -أصناف املنتقصني ( - )26من أقول األئمة :قول أمحد يف أن من ذكرهم بسوء

متهم عىل اإلســام ( - )27قول أيب زرعــة يف أن منتقصهم زنديق يريد إبطال
الكتاب والســنة ( )27قول النسائي يف أن من آذى الصحابة فإنام أراد اإلسالم،

وذبــه عن معاوية ( - ) 27رد زين العابدين بن احلســن عىل منتقصيهم وطرده

هلم من جملســه ( - )27قول اإلمام أمحد يف هني النبي ﷺ عن انتقاص أحد من

أصحابه مع معرفته بام سيجري بينهم (.)28
التحذير من بعض املؤرخني (:)29

 كتب التاريخ واألدب ال ختلو من روايات يف حقهم مكذوبة ومستنكرة ()29 -التنبيه إىل مجلة كتــب جيدة يف هذا البــاب ( - )29تنبيهات لألئمة :الذهبي

وعياض والطاهر بن عاشور يف ذلك ( - )30بيان الطربي ملنهجه يف تارخيه ()30
 -تعليــق للكوثري وحييى إبراهيم اليحيى عــى منهجه ( - )31تاريخ الطربي

مرحلــة مجع حيتاج إىل مرحلة متحيص وكتابه للعلامء وليس للعوام ( - )31بيان
د.حممد احمزون ملنهج الطربي وابن عساكر واقرتحه منهج ًا للتمحيص (.)32
الفصل األول :السامت العامة ملجتمع الصحابة ()35
متهيد (:)35

 -جمتمع تأسس عىل التقوى ( - )35جمتمع مبهر كان جمىل ومظهر ًا للخريية التي

وصفهم هبا القــرآن ( - )35مدينتهم مدينة فاضلة بمقاييس الوحي ال مقاييس
العقول القارصة ( - )35جمال بحثنا هو ســات التــواد ومظاهر األخوة ()36
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 من وســائل حفظ التــواد بينهم :الطاعــة هلل ولرســوله وإرادة وجهه تعاىلواألخوة واملســاوة ومرجعية التحاكم إىل اهلل ورســوله ( - )36مجلة من سامت
التواد ُف ِّصلت يف هذا الفصل ( - )37مباحث مخسة تناوهلا هذا الفصل (.)37
املبحث األول :قيام الصحابة بمسؤوليتهم جتاه املجتمع (:)39

أوالً :من السامت :اهتامم اخلليفة بالرعية وقربه منهم (:)39

 -قيام اخللفاء بحفظ رشائع الدين وأمن املســلمني وتدبري معايشــهم وإدارهتم

ورقابــة املجتمــع عليــه ( - )39وصية جامعــة لعمر لبعــض الواردين عليه
باملهاجرين واألنصار واألعــراب وأهل الذمة ( - )40وصية عمر للخليفة من

بعده بأصناف الرعية الســابقة متثل صورة هذا املجتمع الفاضل ( - )40حتديد
عمر يف خطبة أهم مهام ومسؤوليات األمراء وهي إقامة العدل والتعليم وحسن

الرعاية مع الشفقة ( - )41داللة تلك الوصية عىل رعاية اخللفاء لدقائق األمور
وجلميع الشــؤون ( - )42عدم متيز اخللفاء عن الرعية إال بحق الطاعة وما يلزم

مــن االحرتام ( - )43خطبــة أيب بكر غداة مبايعته وأنه ليــس بخريهم وطلبه
املعونة إن أحسن والتقويم إن أساء وأن الطاعة له فيام أطاع فيه اهلل ورسوله ()43
 أبــو بكر وعمر وعثامن أعطوا القود من أنفســهم وهم أمــراء ( - )44عثامنيب
يأمــر غالمه أن يقتص منه ( - )44قضاء القضاة بني اخللفاء ورعيتهم ،زيد و ُأ ّ

ورشيح وداللة ذلك ،وبعض آداهبم (.)45
صور أخرى للقرب (:)46

ٍ
جــوار صغار ()47
 -أبــو بكر ال خيلف عادتــه وحيلب أغنامــ ًا جلريانه منهم

 -أبو بكــر وعمر يتعاهدان عجوز ًا عمياء ( - )48مــن قرب عثامن من الرعية

وتواضعة :جلوســه باملقاعد لقضاء حوائج النــاس وإفتائهم وتعليمهم ()48
 -عثامن ينام يف املســجد بال حــرس ( - )48استشــارته للصحابة خاصة علي ًا
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وطلحــة والزبــر وعبد الرمحن بن عــوف( - )48عثامن يــردف خلفه خادمه

ويردف كذلك مســتفتي ًا له ( - )49عثامن يستعلم الناس عىل املنرب عن أحواهلم

وأســعارهم ( - )50هكذا كانوا أبر وأتقى فبؤس ًا ملفتون قليل الدين ال يستهويه
إال الطعن فيهم (.)51

ثاني ًا :من السامت :التشاور بينهم (:)51

 -تأصيل القرآن ورســول اهلل ﷺ للتشاور بينهم وترسيخه فيهم ( - )51طلب

األيرس واالستيثاق من أغراض تشاور اخللفاء وتبويب البخاري ذلك ( - )51من

مشاورات أيب بكر ( :)52إشارة إىل نامذج لتشاوره ( - )52وصيته أمراء أجناده

كرشحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص باملشاورة ووصيته بأقوام بأعياهنم ()52
 -من منهجه ســؤال الناس عن السنن إن أعياه الدليل ،وإال مجع رؤوس الناس

وخيارهم لالستشارة ( - )52من مشــاورات الفاروق ( :)53إشارة إىل بعض
املستجدات التي شــاور فيها عمر ( - )53جمالس مشــاورات عمر ومشاورته

للقراء كهوالً وشاب ًا ( - )53من مشاوراته مشاورته يف شأن دخوله الشام عندما

نزل هبا الوباء ( - )54تشاور اخللفاء بعده وتوارث املسلمني ذلك (.)55
ثالث ًا :من السامت :األمر باملعروف والنهي عن املنكر (:)55

 حــث النبي ﷺ عىل طاعة ويل األمر ونصحــه ( - )55مها نوع من النصيحةوالرقابة الذاتية وليسا نزع ًا ليد الطاعة (.)56

املبحث الثاين :ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله ()57

أوالً :من السامت املسارعة بالطاعة والتعايل عىل الرغبات (:)57

 -طاعتهم كانت ســمة شــاملة وداللة عىل رســوخ إيامهنم ( - )57رضا فتاة

الزواج بجليبيب إكرام ًا لرســول اهلل ﷺ ( - )58زواج فاطمة بنت قيس بأسامة
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ابن زيد ( - )58عفو أيب بكر عن مســطح ( - )59عفــو الصحابة عن أرسى
هــوازن ( - )59فكهم وثاق العباس ختفيف ًا عن النبــي ﷺ وأمره أن يفعل لك

بجميع األرسى ( - )60عفو بعض األنصار عن لطمة لطمها العباس ألحدهم
إكرام ًا للرســول ﷺ ( - )60ال يعقل حتول هذا املجتمع بمجرد وفاة رسول اهلل

ﷺ (.)61

ثاني ًا :من السامت التواضع وإنكار الذات (:)61

 الفيصل يف هذا املجتمع االســتقامة والتقوى ال كثرة املال واجلاه ( - )61هنيالنبي ﷺ أن حيقر مســلم مســل ًام ( - )61جليبيب ليس بكاسد وهو مثل لرفعة

الضعفــاء ( - )62بحث النبي ﷺ عنــه يف قتىل أحد وقوله فيــه :هو مني وأنا
منه ( - )62وزاهر األعرايب كذلك ليس بكاسد عند اهلل (.)62
من مواقف الصحابة:

 -موقــف أليب بكر وهو أمــر للحج مع عيل ( - )62عمــر والكبار حتت راية

أسامة ( - )63أبو بكر يوم السقيفة يقدم عمر أو أبا عبيدة وعمر ال يكره من قول
عيل البنه :ما أنا إال رجل من املسلمني ()64
أيب بكر غري تقديمه له ( - )63قول ٍّ
 تقديــم أيب بكر وعمــر كليهام اآلخر يف اخلرييــة ( - )64تواضع عبد الرمحنٍ
عندئذ خوفــ ًا ورقة وترمح ًا ()65
ابن عوف وشــهادته حلمزة ومصعب وبكاؤه

 سعيد بن زيد خيفي فضيلة له ( - )65جمتمع ساده التواضع وإنكار الذات ()65 -خالــد وأبو عبيدة كالمها حتت إمرة اآلخــر ( - )66كتب التولية والعزل من

أيب بكــر وعمر وما فيها من األدب ورعايــة الفضل ( - )66كتاب خالد إىل أيب
عبيدة نموذج راق ورد أيب عبيدة كذلك ( - )67اإلمارة تنتقل بيرس ( - )68خالد

وأبــو عبيدة كالمها يذكر مناقب لآلخر ( - )68فتح خالد مدن ًا كثرية وهو حتت
إمرة أيب عبيدة (.)68
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ثالث ًا :من السامت :كرس حدة العصبية (:)69

 حتذيــر النبي ﷺ مــن عصبية اجلاهلية وأنــه ال تفاضــل إال بالتقوى ()69 -العصبية صارت بتوجيه النبي ﷺ تنظي ًام إداري ًا تعلقت به بعض أحكام التكافل

( - )69الكل حمكوم بالطاعة هلل ولرســوله ولويل األمر ( - )70كلمة للدكتور
أكرم ضياء العمــري يف كون جمتمع املدينة كان جمتمع ًا عقديــ ًا مفتوح ًا للجميع

رباطه هو اإلسالم (.)70

املبحث الثالث :معامل التكافل بني الصحابة ()71
متهيد (:)71

 املهاجرون شــاركوا األنصار ثامرهم إىل فتح خيــر ( - )71التنبيه إىل نامذجفريدة من نفقــات عمر وأيب بكر وعثــان وعبد الرمحن بن عــوف وآل البيت

والزوجات -سبع سامت للتكافل تناوهلا البحث (.)72

أوالً اهلدايا والصالت (:)73

 اســتحباب اهلديــة وبعض فوائدهــا وآثارها ( - )73رســول اهلل ﷺ يقبلاهلدية ويثيب عليها ( - )73الوصية باهلدية وقبوهلا ولو كانت قليلة ولو فرســن

شاة (.)74

ثاني ًا :تبادل األدوات واملنافع فيام بينهم (:)74

 -استعارة الدواب ( - )74منائح النوق والغنم نعمت املنيحة ( - )75من استعارة

الثياب استعارة العرائس درع عائشة ( - )75لتلبسها صاحبتها من جلباهبا ()76

 ثوبا كعب بن مالك ( - )76تنور النبي ﷺ وجريانه واحد ( - )76أسامء بنتأيب بكر تثني عىل جوار األنصار ( - )77جارات األنصار خيبزن ألســاء ()77
 -نزول املرأة بني األنصار كنزوهلا بني أبوهيا (.)77
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ثالث ًا :إنظار املعرسين (:)77

 شــيوع ذلك بينهم ( - )77ترغيب النبــي ﷺ يف وضع اجلوائح ( - )78أمرالنبي ﷺ كعب ًا بوضع نصف دينه ( - )78الرفق بأصحاب األعذار (.)78
رابع ًا :قضاء الديون:

 -ترغيــب النبي ﷺ يف ســداد األقارب ديون ميتهــم ( - )79قضاء النبي ﷺ

عمن مات وعليه دين بعد أن وســع اهلل عليــه ( - )79تعاون عبد اهلل بن جعفر
وحكيم بن حزام ومعاوية يف سداد دين كبري عن الزبري ( - )80كفاية طلحة ابن

عبيد اهلل حاجات أهله وقضاء ديوهنم وتزوجيه أياماهم ( - )81سداده دين ابنه

عمه مرتني ( - )82إقراض قيس بن سعد بن عبادة الناس وتنازله هلم عن قرضه
( - )82اغتامم طلحة بن عبيد اهلل من مال عنده بلغ أربعامئة ألف ،وإشارة زوجته
عليه بأن يفرقه بني أقاربه ( - )83ويتصدق بسبعامئة ألف يرسل هبا رسله باملدينة

من أول الليل إىل السحر ( - )83خروج الدنيا من قلوهبم وتأسيهم بسيد اخللق
يف إهالك املال يف احلق (.)83

خامس ًا :الوقف يف سبيل اهلل وعىل األهل والذرية (:)83

 أسامء بعض الواقفني منهم ( - )83من أنواع وأغراض وقفهم ( - )83وقفعمر بســتان ًا هو أنفس أموالــه ( - )84وقف عيل أرض ًا وبئر ًا لــه بينبع ()85
 -وقف ســعد بن عبــادة حائطه املخراف صدقة عن أمــه ( - )85وقف خالد

أعتــده وأدراعــه وداره باملدينة وإشــهاده عمر عليهــا ( - )85ثناؤه عىل عمر

بأنه نعم العون عىل اإلســام ( - )85وقف الدور عــى األهل وعىل املطلقات
واملخرجات من البنات خاصة وغريهــم ( - )86منهم أنس وابن عمر والزبري

وســعد بن أيب وقاص( - )86وقف أيب طلحة األنصاري أحب بساتينه إليه يف
األقربني (.)87
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سادس ًا :إضافة الضيفان (:)87

تنافســهم يف إضافــة أضيــاف النبــي ﷺ ( - )87الرجــل يأخــذ بيــد
ضيفــه ،واآلخــر ،وهكــذا ،ورســول اهلل يأخــذ اجلامعــة إىل رحلــه ()78
 -مــن الدور املعــدة للضيافــة دار عبــد الرمحن بــن عوف الكــرى ()88

 -من الدور املعدة دار أيب أيوب األنصاري وأنس وبالل ( - )88إنزال النبي ﷺ

وفوده بدار املغرية بن شعبة ( - )88إعداد اخللفاء دور الضيافة ومتوينها بام يلزم

( - )88تسابق أيب هريرة وغريه يف إضافة الوفود يف عهد معاوية ( - )89النساء
وإضافة الضيفان ( :)89أم رشيك األنصارية منفقة كثرية األضياف ( - )89دار

رملة بنت احلارث األنصارية دار لوفود رســول اهلل ﷺ ( - )90إضافة الشفاء
بنت عبد اهلل الضيفان يف عهد عمر ( - )90زوجات النبي ﷺ وإضافة الضيفان

(.)91

سابع ًا :رعاية الفقراء واملحتاجني (أهل الصفة والز َّْمنَى نموذج ًا)(:)91
رعاية أهل الصفة (:)91

 -التعريف بأهل الصفة ( - )91من كان عند طعام اثنني فليذهب بثالث ()92

 جفنة أيب بكر تكفــي أضيافه من أهل الصفة وتكفى اثنتي عرشة مجاعة ()92عش َّ
 تقسيم النبي ﷺ أهل الصفة لي ًكل
ال بني أصحابه ( - )93سعد بن عبادة ُي ِّ

ليلة ثامنني رج ً
ال منهم ملا كثروا ( - )92قيس بن ســعد بن عبادة ينادي ليضيف

النــاس ( - )93جعفر بن أيب طالب أبو املســاكني ورعايته ألهل الصفة ()93
 -خمالطــة أهل البيت هلم ( - )94تعليم النبــي ﷺ ألهل الصفة ودفعه البعض

منهم إىل من يعلمهم (.)94
رعاية الز َّْمنَى:

 -عــادة الصحابة يف تركهــم مفاتيح بيوت طعامهــم إىل زمناهم وعجزهتم إذا
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سافروا ( - )95حترج الزمنى ونزول الرخصة ( - )95أكثر زكوات املال كانت

لليتامى والعميان والعرجــان والضعفاء ( - )96جمتمعهم نرباس للمجتمعات
وفخر هلا (.)96

املبحث الرابع :حمبة الصحابة اخلري بعضهم لبعض
« تبشري بعضهم بعض ًا نموذج ًا» ()97

 -فــرح الصحابــة ملا يتجــدد من نعــم إلخواهنــم وحمبتهم إدخــال الرسور

عليهــم ( - )97األنصار ال يرضــون أن يقطع النبي أرضــ ًا أو ماالًحتى يقطع
إلخواهنم املهاجرين مثلهم ( - )97كثرة املســابقني إىل تبشــر كعب بن مالك

بتوبة اهلل عليه وعىل صاحبيه ( - )98تبشــر الســيدة أم سلمة أبا لبابة بتوبة اهلل
عليه ( - )99إرادة أم ســلمة إرســال البشــر إىل كعب بن مالك لي ً
ال بتوبة اهلل

عليه ( - )100تبشــر أيب بكر وعمر عبد اهلل بن مسعود بثناء رسول اهلل ﷺ عىل

قراءته ( - )100تبشري السيدة عائشة السيدة فاطمة بام سمعته من رسول اهلل ﷺ
يف حقها ( - )101تبشــر األحنف بن قيس باستغفار رسول اهلل ﷺ له ()101
 -رغبة الشهداء يف تبشري إخواهنم األحياء (. )102

املبحث اخلامس :جمالس الصحابة ولقاءاهتم وتزاورهم ()103

أوالً :التواصل من خالل املجالس واللقاءات (:)103

 املسجد أهم ملتقيات الصحابة ( - )103تعدد جمالس الصحابة باملدينة ()104 -جمالســهم مع النبي ﷺ فيها الشعر واملباسطة ويذكرون أشياء من أمر اجلاهلية

فيضحكون ( - )104جمالس ذكر وتذكــر ( - )105ابن رواحة وعمر ومعاذ

خيلون بأصحاب هلم يؤمنون ساعة ( - )105تذاكرهم السنن والصالة ()105
 -قول ابن سريين أهنم كانوا يتامزحون كالناس ،وابن عمر ينشد الشعر ()106
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 ربام تباســطوا فرتاموا بقرش البطيخ وكانوا عنــد احلقائق هم الرجال ()106 -جملس املهاجرين بــن القرب واملنرب وبعض ما يتناولونــه فيه ( - )106راوية

الباقر إعالن عمر زواجه بأم كلثوم بنت عيل فيه (.)106
جمالس األنصار (:)107

 -سقيفة بني ساعدة أكرب جمالس األنصار ( - )107جمالسهم يف األفنية والطرقات

وآداهبم فيها ( - )107تذاكر األنصار بعض سنن وأخبار رسول اهلل ﷺ فيها ()108

 -جملــس األنصار بمســجد رســول اهلل ﷺ ووصيتــه هبم آخــر حياته ()108

 أبو موسى يرد جملسهم يطلب شاهد ًا له عند عمر حلديث سمعه من النبي ﷺ ()109 -افتخار األوس واخلزرج فيام بينهم بمناقب أربعة من كل منهام (.)110

جملس عبد اهلل بن عباس (:)110

 -أكــرم املجالس ،جملس فقــه وقرآن وشــعر وأدب وإطعام طعــام ()111

 -ابن عباس يصدر كل الســائلني من باب واســع وحيدثهم العشية كلها يف فن

واحد ( - )111تذاكر الصحابة يف جملسه ( - )111جملس ال باطل فيه ()111
 -توارث األجيال هذه املجالس بعدهم (.)111

ثاني ًا :التواصل من خالل التزاور (:)112

 -زيــارة النبــي ﷺ وأصحابه أم ورقــة األنصارية الشــهيدة ( - )112زيارة

أيب بكر وعمر أم أيمن كام كان يزورها النبي ﷺ وبكاؤمها عندها ( - )112عيادة

أيب بكر أم عامرة األنصارية املقاتلة يف الياممة ( - )113سهل بن سعد يروي زيارة
الصغار الكبار وإكرامهم هلم وفرحهم بيوم اجلمعة ( - )113زيارة احلســن بن

عيل وعبد اهلل بن جعفر وابن عباس لعجوزهم هي سلمى امرأة أيب رافع التي كانت

تصنع طعام ًا لرسول اهلل ﷺ ( - )113جمتمعهم مثل أعىل للخريية (.)114
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كلمة البد منها (:)115

 -مــن اخلطــأ الرتكيــز عــى بعــض الســلبيات واخلالفــات وتــرك مــا

شــاع بينهــم مــن آداب وصــور تراحــم وتواصــل ،وقواعــد حاكمــة،
ونظــم إداريــة وضعوهــا ،وعطــاء وتعليــم ودعــوة دائمــة ()115
 -تذكري للمنتقص أن يستحي ويقرص القول (.)116

الفصل الثاين :أدب الصحبة

وأثرها يف حياة الصحابة ريض اهلل عنهم ()119

متهيد (:)119

 -الصحابة بــر يغضبون وخيتلفون فيام بينهم ،والكل يريد وجه اهلل والنصيحة

لإلسالم ( - )119من هدهيم نرش فضائل إخواهنم ( - )119من هدي املحدثني:
توصية الثوري بالتحديث بفضائل عيل بالشام ،وبفضائل عثامن بالكوفة ()120
 الليث بمرص حدث أهلها بفضائل عثامن ،وإسامعيل بن عياش بحمص حدثأهلها بفضائل عيل حتــى كفوا عن انتقاصهم ( - )120النســائي يؤلف كتابه
عيل هلذا الغرض (. )120
خصائص ٍّ

املبحث األول :تعظيم الصحابة حلق الصحبة ()123

أوالً :تعظيم الصحابة ملقام صحبة رسول اهلل ﷺ (:)123

 تعظيم الصحابة ولو كان اجتامعهم قلي ًال برســول اهلل ﷺ ( - )124أبو سعيد
اخلــدري يذب عــن معاوية تعظيــ ًا لصحبته ( - )124عمــر يعفو عن بدوي

هجا األنصار لصحبته لرســول اهلل ﷺ ( - )124تعليق ابن حجر يف أن شــأن
الصحبة عندهم ال يعدله يشء ( - )124إكرام ابن الزبري النابغة اجلعدي لرؤيته

رســول اهلل ﷺ ( - )125عمر يدين خباب ًا من جملسه لســبقه وصربه ويشيد به
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وبعامر ( - )125إكرام عمر ملعيقيب بتقريبه منه وكان جمذوم ًا لســبقه واهتاممه
بمداواتــه ( - )125رد بليغ لعائذ بن عمــرو عىل عبيد اهلل بن زياد خلروجه عن

حد األدب يف شــأن الصحابة وأهنم ليس فيهــم نخالة ( - )127تعليق النووي

بكوهنم صفوة الناس وســادة األمة ( - )127قول ابن مســعود يف كوهنم خري
هذه األمة وبعض خصائصهم وحثه عىل اتباع آثارهم وأخالقهم (.)127

ثاني ًا :أدب الصحابة يف اســرضاء بعضهم لبعض وخــوف بعضهم عىل بعض

(:)128

 -متهيد يف حرصهم عىل تصفية األجواء ( - )128إغالظ خالد لعامر ثم اعتذاره

وحرصه عىل ترضيته ( - )129حتديث خالــد بذلك نرش ًا لفضيلة عامر وتعلي ًام

لنــا ( - )130مواقف أخــرى عظيمة :إغضاب أيب بكر لعمــر ثم حرصه عىل
عمر من غضب رســول اهلل ﷺ ( - )131االختالف ال يطعن يف املحبة ()132
 اســرضاء أيب بكر لسلامن وصهيب وبالل واستغفارهم له ( - )132أبو بكريســأل صهيب ًا بكل تواضع عن ســبب إعراضه عنه ( - )133ترسيخ النبي ﷺ

فيهم آداب املعاملة ( - )133استفســار عثامن من حذيفة عن أقوال بلغته عنه،
وقول حذيفة له :واهلل ما أبغضتك منذ أحببتك ،وتصديق عثامن له (.)134
املبحث الثاين :أدب الصحابة يف االختالف يف االجتهاد ()135

 -من هدهيم التشاور يف النوازل واألحكام وسياسات الدولة ( - )135التشاور

لكشــف احلكم وشدة النقاش لالسترباء واالســتيثاق ( - )135من أدهبم دفع
اخلالف وعدم التشــنيع عىل املخالف واإلحالة مع العلم والرجوع عند وضوح
احلق ( - )135خالفاهتم مصدر سعة (.)136
نموذج اختالف ابن مسعود وعمر(:)136

 -خالف ابن مسعود له يف نحو مائة مسألة ( - )136تقليده مع خالفه له ()136
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 -عمــر يؤثر أهل الكوفة بابن مســعود معلام ومفقه ًا ،ويوصيهــم باالقتداء به

وبعامر ( - )136عمر يتهلل الســتقبال ابن مســعود ويمدحه بأنه كنيف ملئ
عل ًام ( - )137عمر يؤدب رج ً
ال جتاوز فرد عىل ابن مســعود يف عدم رفعه إزاره

( - )137أقوال البن مسعود يف أهنم ما زالوا أعزة منذ أسلم عمر وأن إمارة عمر
رمحة ( - )137قول ابن مســعود يف تسديد عمر ( - )138لو يعلم ابن مسعود
كلب ًا حيب عمر ألحبه ( - )138هكذا الكبار وما أجدرنا بالتأيس هبم (.)138
اختالف زيد بن ثابت وابن عباس(:)138

 -اختالفهام يف مســائل منها حجب اجلد اإلخوة األشقاء وألب ( - )139ابن

عبــاس يأخذ بلجام فرس زيد ويقول :هكذا أمرنا أن نفعل بالعلامء وزيد يقول:
تنح يا ابن عم رســول اهلل ( - )139ابن عباس يفعل نحو ذلك مع أيب بن كعب
سيد القراء ( - )139حترس ابن عباس عىل وفاة زيد وقوله :دفن اليوم علم كثري

(.)139

من أدب خالف عيل ومعاوية (:)140

 -عيل يســتغفر له وألهل الشــام بعد صفني ( - )140شــهادة عيل ألصحاب

معاوية من قتىل صفني باإليامن ( - )140هني عيل عن سب أهل الشام ألن فيهم
األبــدال ( - )140توجيه عيل أصحابه أال يكرهوا إمارة معاوية إن توىل اإلمارة

العامة ( - )141إخبار عيل بتطاير اجلامجم عن كواهلها بعد فقد معاوية ()141
 -تنازل احلســن ملعاوية عن اخلالفة سنة إحدى وأربعني ( - )142نقل احلسن

عيل قوله :ال تذهب األيام حتى يملك معاوية ( - )142أمر احلسن رؤوس
عن ٍّ
أهل العراق أن يســمعوا ملعاوية ويطيعوا بعد أن تنــازل له عن اخلالفة ()143
 -أبو هريرة حيث الناس عىل عدم اخلروج عىل معاوية ويذكر أنه أمان هلم ويدعو

أال تدركه سنة الستني ( - )143تعليق البيهقي عىل قول عيل وأيب هريرة ()143
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 -نص ابن عبد الرب أن معاوية كان يكتب فيام ينزل به ليسأل له عيل وإيراد شاهد

ذلك وتعليق أيب الوليد الباجي ( - )144قول معاوية بعد مقتل عيل :ذهب الفقه
والعلم بموت ابن أيب طالب (  - )145بكاء معاوية واسرتجاعه عند موت عيل

ورده عىل اســتغراب زوجته ذلك ( - )145معاوية يكتب مللك الروم :واهلل إن
مل تنتــه وترجع إىل بالدك ألصطلحن أنا وابن عمــي عليك وألخرجنك من مجيع

بــادك ( - )145القتال بينهام مل يكن لدنيا ( - )146نصوص ألهل الســنة «ابن
حجر والنووي» يف تصويب عيل وأن الفريقني جمتهدان وإحسان الظن هبام (.)146
املبحث الثالث :من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض ()147
متهيد (:)147

 -دفــاع بعضهم عن بعض مما يؤكد تعظيمهم للصحبــة ( - )147النقل اخلطأ

والفهم اخلطأ وما يصدر حالة الغضب وإســاءة فهم اختالفهم يف بعض األمور

العامة من األســباب التي دعتهم إىل تصحيح الصورة ( - )147ســتة مواقف
تفصيلية تناوهلا هذا البحث ()148

موقفا عمر يمثالن األمور اإلدارية (:)149

 -مــا جرى بني اخللفاء والقادة إدارة للمســؤولية ال طعنــ ًا أو انتقاص ًا ()149

 -عزل عمر خلالد ( - )149كتاب عمر إىل األمصار بفضل خالد وأمانته وسبب

عــي لكريم وإنك إ َّيل
عزلــه له ( - )149قول عمر خلالــد ملا عاتبه :واهلل إنك
َّ
حلبيب ( - )150خالد ُيشــهد عمر عىل وصيته وحزن عمر عىل وفاته وتصبريه

ألمــه ( - )150خالد وأبو عبيدة ومعاذ أهل للواليــة العامة عند عمر ()150
 مــن معرفة عمر لقدرات خالد احلربية إشــارته عــى أيب بكر ببعثه عىل رأسجيش مدد ًا للمثنى بن حارثة يطأ أهل فارس ( - )151من أســباب عزل خالد
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جرأته وجسارته احلربيتان ورؤيته يف مكافأة أهل البأس والرأي والرشف ()152
 -خالــد يوضح أليب الــدرداء منزلــة عمر عنــده وأنه نعــم األخ املعني عىل

اإلســام ( - )152عزل عمر لســعد بن أيب وقاص ثم إعادته ثم عزله ()153
 عمر جيعل الشــورى يف ستة خيتار منهم اخلليفة منهم سعد ( - )153عمر ينبهابنه إىل مكانة سعد يف التحري وأمانة التحديث (.)153

موقفا سعد بن أيب وقاص يمثالن حسن التفهم ملا يصدر عند الغضب (:)154

 -سعد ينهى عن تناول خالد بسوء بعد خالف بينهام ( - )154سعد يقول ألحد

التابعني تناول علي ًا بسوء :مه ً
ال عن أصحاب رسول اهلل ( - )155سعد يوضح
منهج أدهبم يف اخلالف وأنه خالف األخوة ( - )155دعاء سعد عىل من انتقص
عليــ ًا والزبري وطلحة ( - )156عيل يروي منقبة لســعد بن أيب وقاص ()156

 -ســعد يروي مناقب لعيل ( - )156ال اعتبار كام يقول سعد ملا يصدر من األخ

حال الغضب (  - )157تنبيه احلافظ أيب نعيم إىل ذلك ( - )158ســعد يداوي
باحلق ويعلمنا منهج التعامل معهم وينهى عن تتبع الفلتات (.)158

موقفا عبد اهلل بن عمر يمثالن النصيحة ودرء الفتن (:)158

 -تصحيح ابن عمــر لألخبار التي تنقل خطأ عن الصحابــة ( - )158رد ابن

عمر عىل اخلــوارج الطاعنني يف عثــان ( - )159قول للحافــظ ابن حجر يف
اخلــوارج ( - )159بيان ابــن عمر لفضائل عــي وعثامن رد ًا عــى الطاعنني

( - )160نصيحة الصحابــة لألمة ( - )160كفاية تلك الشــواهد عىل املودة

والتقدير ( - )161وصف ابن ع ّباس للخلفاء الراشدين ( - )161قول اإلمام
أمحد فيمن س ِ
ــل َم عليه أصحاب النبي وأحبهم ،وحــق الصحابة علينا ()162
َ

 -قول احلافظ أيب نعيم يف فوز من انطوت رسيرته عىل حمبتهم وتفضيلهم (.)162
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الفصل الثالث :املودة والثناء بني اخللفاء الراشدين
متهيد (:)165

وآل بيت رسول اهلل ﷺ ()165

 متيــز عالقــة الصحابة بــآل البيت ( - )165الشــواهد متنوعــة متواترة يفمجلتها (.)165

املبحث األول :مكانة الشيخني عند سيدنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ()167
متهيد (:)167

 مجلة من أســباب حمبة وتقدير عيل للشيخني ( - )167تنوع دالالت مكانتهامعند عيل (.)167

أوالً  :ثناء سيدنا عيل عىل الشيخني وروايته لفضائلهام (:)168

عيل تســمية اهلل أليب بكر بالصديق( - )169مكانة أيب بكر يف التحري:
 -رواية ٍّ

حدثنــي أبو بكر وصدق أبو بكر ( - )169قوله إن أبــا بكر أعظم الناس أجر ًا
يف مجــع القرآن ( - )169إخباره بجمع اهلل املســلمني بعد رســول اهلل ﷺ عىل

عيل :خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أيب بكر
خريهم ( - )170تواتر قول ّ

عمر( - )170إقســام الذهبي عىل تواتر ذلــك عن عيل ( - )171رواية عيل أن
أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة ( - )171شهادته أن الشيخني عمال بسرية

رسول اهلل ﷺ حتى قبضا ( - )172شــهادة عظيمة من عيل لعمر وهو مسجى
عىل فراش موته (. )173

ثاني ًا :من أعامل عيل ومواقفه الدالة عىل عظم مكانة الشيخني عنده (:)173

 -مبايعــة عيل أليب بكــر ( - )173تفصيل يف مبايعة عيل أبــا بكر أول خالفته

وجتديد البيعة فيام بعد ( - )174قول عائشــة يف رسور املسلمني بذلك ()174
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 حديــث يف مبايعته أليب بكر قــال فيه ابن خزيمة :هذا يســوى بدرة ()175 تعليق ابن كثري بصحته وبعض فوائده وعىل املبايعة الثانية ( - )175قول عيلأليب بكر« :واهلل ال نقيلك وال نستقيلك» ( - )176بيان عيل والزبري أهنام ما غضبا

إال لكوهنام مل يستشارا يف بيعة أيب بكر وأهنام أحق الناس هبا ( - )177االختالف

فيمن ييل صدقات النبي ﷺ بعد وفاته ( - )177صدقات النبي ﷺ باملدينة كانت
عيل فيام بعدُ وأهل البيت ومل يغريوا ما صنع أبو بكر وعمر ( - )178إقرار زيد
بيد ٍّ

ابن عيل بن احلســن ما فعل أبو بكر يف فدك ( - )178قول الشافعي يف َم ْ ِ
صف

ســهم النبي ﷺ يف الغنائم ( - )178جريان عيل عىل فعل الشيخني فيه ()179
 -قول عمر يف السقيفة :أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ،واستعاذة األنصار من

ذلك ( - )179قول الشافعي يف انعقاد إمجاع الناس عىل خالفة أيب بكر ()180

 تعليــق القرطبي عــى ما جرى بني عــي وأيب بكر من املعاتبــة وداللته عىلعيل خمالفة الشــيخني ،وقوله يف فعل
املحبة واالحرتام املتبادل ( - )181كراهية ٍّ

النبي ﷺ والشيخني يف جلد شارب اخلمرٌّ :
عيل يف جلد
كل ُسنَّة ( - )182قضاء ٍّ

عيل عىل عدم
الوليد بن عقبة يف رشبه اخلمر بأمر عثامن وداللته ( - )182حرص ٍّ

النزاع وتفريق الكلمة وحمبته املوت عىل ما كان عليه أصحابه ( - )182تســمية

عيل أبناءه بأســاء إخوانه اخللفاء الراشدين ( - )183من مكانة عمر عند عيل:
أنه يف األمة كالسلك الذي جيمع اخلرز ( - )183مشاورة عمر علي ًا والصحابة يف
خروجه لقتال أهل فارس ( - )183شهادته أن عمر كان راشد ًا يف حكمه وعدم

تغيريه ما صنع عمر رد ًا عىل أهل نجران ( - )184عمر باملدينة يميش واضع ًا يده

عيل ( - )185اعتزاز عيل بكســوة كســاها له عمر ووصفه بأنه صفيه
عىل عاتق ٍّ
وخليلــه وبكاؤه ( - )185قوله وقول الصحابة أن الســكينة تنطق عىل لســان

عمر ( - )186يف هذه الشواهد كفاية (.)186
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املبحث الثاين :يف مودة الشيخني ريض اهلل عنهام آلل البيت ()187
متهيد يف مودة آل البيت (:)187

 -علم الصحابــة بمناقب آل البيت ( - )178تأكيــد النبي ﷺ الوصية هبم يف

عودتــه من حجة الــوداع ( - )188تقدير آل البيت وإكرامهــم أمر مقرر عند
الصحابــة دون مغاالة ( - )188قول البيهقي يف أن حمبتهم من شــعب اإليامن
( - )189قول اآلجري يف حقوقهم وحمبتهم وإكرامهم ونصحهم والتغايض عن
عيل ومغاالة طوائف فيه
زالهتم ( - )189قولة للدكتور فاروق محادة يف مناقب ٍّ
وتداري بعض احلاقدين عىل اإلسالم يف حمبة آل البيت (.)189

أوالً :مودة سيدنا أيب بكر آلل البيت (:)190

 -أبو بكر رجل مصبوغ برسول اهلل ﷺ فهو أوىل بحفظ الوصية ( - )190صلة

قرابة النبي ﷺ أحب إىل أيب بكر من صلة قرابته ( - )191وصية أيب بكر للناس

بحفظ الرســول يف آل بيته ( - )191اســرضاء أيب بكر السيدة فاطمة ()192
 توضيــح القايض عياض والنووي أن هجران الســيدة فاطمة أبا بكر انقباضفقط وليس هجران ًا ( - )192رواية الشــعبي يف رضا السيدة فاطمة عن أيب بكر

( - )193تغســيل زوجة أيب بكر السيدة فاطمة ( - )193وصية السيدة فاطمة
بذلــك والوجوه الــواردة يف هذا احلديــث ( - )194داللة ذلــك عىل طيب

العالقة ( - )195محل أيب بكر احلســن ومداعبته بعد ليــال من وفاة النبي ﷺ
عيل ملحمــد بن أيب بكر ( - )195مناداة أبناء
وعيل بجواره ( - )195احتضان ٍّ

جعفر أبا بكر بـ(يا أبت) وثناؤهم عليه ( - )196موقف طريف بني عيل وزجته

أســاء وثناؤها عىل أزواجها الثالثة ( - )197عبــد اهلل بن أيب بكر من أصدقاء
عــي املقربني ( - )197زواج عمر بن اخلطاب بزوجــة عبد اهلل بن أيب بكر بعد
وفاته (.)198
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تتمة يف حمبة الصحابة احلسن بن عيل (:)198

حب أيب هريرة للحسن
 -إعالن النبي ﷺ بفضيلة سيادة احلسن ( - )198شدة ِّ

لقولة ســمعها من النبي ﷺ فيه ( - )199تقبيل أيب هريرة بطن احلسن كام قبلها
النبي ﷺ ( - )199قول أيب هريرة للحســن :الســام عليك يا سيدي ()200
 -تعظيم ابن الزبري للحســن ( - )200هذه األمثلة مــن اإلكرام والتقدير متثل

املجتمع (.)200

ثاني ًا :مودة سيدنا عمر بن اخلطاب آلل البيت (:)201

عيل قوله
 ُ َّجاع يف معرفة عمر الفضل للعباس وعيل ( - )201من ثناء عمر عىل ٍّ

عيل» ( - )202تعوذه من معضلة ليس هلا أبو احلسن ()202
عىل املنرب« :أقضانا ٌّ
 -كالم عمــر لعيل وعثامن حني جعلهام يف الســتة الذين خيتار منهم اخلليفة بعده

ووصيته وداللتها ( - )203استخالف عمر علي ًا عىل املدينة حني خرج إىل بيت

املقدس وجعله العباس عىل مقدمة جيشــه ( - )204استخالفه عىل املدينة حني

أراد اخلروج إىل فارس ( - )204حرص عمر عىل حتصيل فضيلة االنتســاب إىل
رســول اهلل ﷺ بالزواج من آل بيته ( - )204ختريج حديثُّ :
كل سبب ونسب
منقطع يوم القيامة إال ســببي ونسبي خترجي ًا موســع ًا ( - )205رصد عمر ألم

عيل
كلثوم من الكرامــة مامل يرصده أحد ( - )209تعليــق لآلجري عىل قبول ٍّ
تزويج عمر ( - )209أوالد أم كلثوم من عمر ( - )210بكاء أم كلثوم من كالم
سمعته من كعب األحبار خوف ًا عىل عمر ( - )210منقبة لعمر يف التوراة ()210
 الصهريــة مدعاة للخلطة والتواد ( - )211احتفــاء عمر بمحمد ابن احلنفيةصغري ًا ( - )211موقف لطيف يف تلطف عمر باحلســن وإكرامه وحثه له عىل

زيارتــه وهو صبي ( - )211ذكر أم كلثوم زوجهــا عمر باخلري بعد وفاته وأهنا
فجعت به ( - )212تقديم احلســن ابن عمر للصالة عــى أم كلثوم وأخيه زيد
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يف حضور احلســن وابن عباس وأيب هريرة ( - )212قول احلسني لعبد اهلل بن

عمرِّ :
صل عىل أم كلثوم بنت عيل فإنام هي أمك ( - )213شــهادة أم كلثوم أمام

أبيهــا أن عبد اهلل بــن عمر رجل صالح وتكفلها بأال يدخــل يف أمر يكرهه عيل

( - )213توقــر ابن عمر ألم كلثوم وخماطبته هلا بـــ (يا أماه) ( - )213تقديم

عمر بني هاشــم ولقرابة النبي ﷺ يف العطاء ( - )214وقف عمر أرض العراق
وعدم تقسيمها ( - )214ترتيب عمر العطاء عىل القرابة والسابقة ( - )214ثناء
حممد الباقر عىل ترتيب عمر ( - )214استشــارة عمر الناس فيمن يبدأ بالعطاء

ومتييزه للعباس والزوجات وللحسن واحلســن ( - )215تفضيل عمر أسامة

حلب النبي ﷺ له ( - )216حال عمــر يف االهتامم بالرعية
يف العطاء عــى ابنه ِّ

واالجتهاد هلا ( - )216قول النبي لعمر«:أما شــعرت أن عم الرجل صنو أبيه»
تعريف ًا ملكانة العباس منه ( - )217إسالم العباس كان أحب إىل عمر من إسالم

أبيه لو أســلم ( - )217جعل النبي ﷺ ســهم ذوي القربى يف بني هاشم وبني
املطلب ( - )217معرفة عثامن مكان بني هاشــم من النبي ﷺ ( - )217توسل

عمر بالعباس بعد وفاة رسول اهلل ﷺ ( - )218نص الطربي وابن كثري يف عدم
إبرام عمر أمر ًا ذا شأن ُي َشاور فيه إال بعد استشارة العباس ( - )219فائدة البن

حجر يف سبب عدم إدخال عمر العباس يف الستة أهل الشورى ( - )219طريفة
عيل يدَ العباس
كريمة :العباس يعيد ميزابه مرتقي ًا عىل كتف عمر ( - )219تقبيل ٍّ
وطلبه رضاه عنه ( - )220أبو بكر وعمر يقودان دابة العباس إكرام ًا له ()220

 -أبو بكر وعمر وعثــان ال يلقون العباس راكبني إال نزلوا عند دواهبم ()220

 رضب عثامن رج ًال استخف بالعباس تعظي ًام لرسول اهلل ﷺ ( - )221وصف

السيدة عائشة إجالل النبي ﷺ لعمه العباس ( - )221تقريب عمر لعبد اهلل بن
عباس تقدير ًا لعلمه وأمانته ( - )222بركة دعاء النبي ﷺ البن عباس ()222
 -قول البــن عبد الرب يف حمبة عمر البن عباس وتقريبه له ومشــاورته مع أجلة
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الصحابة ( - )222بيان عمر ألشــياخ ٍ
بدر ســبب إدخال ابن عباس معهم يف

الــرأي ( - )222وصية العباس ابنــه عبد اهلل باحلفاظ عىل الثقــة التي أوالها
لــه عمر وطريــق ذلك ( - )223ســؤال عمر عــن الرعيــة ( - )223حزن
ابــن عباس خوف ًا من تغــر رأي عمر فيه ( - )224عمــر اخلليفة يأيت بيت ابن
عباس عائــد ًا ومســتفرس ًا ( - )223موافقة ابن عباس لعمــر يف التخوف من

اإليغــال يف حفــظ القرآن دون فقــه ( - )224عيــادة عمر ابــن عباس حني
ــم وقوله مؤنســ ًا له :أخــل بنا مرضــك ( - )224إشــارة وداللة ()225
ُح َّ

 -شــهادة ابن عباس لعمر عىل فراش موته وتبشريه وختفيفه عنه ومحد عمر ربه

عىل شهادته له (.)225

تتمة يف حمبة الصحابة ابن عباس (:)226

حب الصحابــة البن عبــاس ( - )226حكاية ابــن عباس مهته
 -تعــدد أســباب ِّ

يف اإلقبــال عىل ســؤال الصحابة وطلــب العلــم ( - )226مــن أدب ابن عباس
أخــذه بركاب زيد بن ثابــت إكرام ًا لعلمه ( - )227ثناء ابن مســعود عليه بأنه نعم

ترمجــان القرآن وأيب هريــرة بأنه لعله أن يكــون عوض ًا عن زيد بــن ثابت ()227
 -مشاورة عثامن البن عباس واستخالفه عىل احلج عام قتل ( - )227درء عثامن احلد

لســت بقول ابن عباس ( - )228قرب ابن عباس من عمر وعثامن
عن امرأة ولدت
ٍّ

يعكس املودة بينهم ويظهر معرفة أقدار الرجال ( - )229تعليق مهم يف وضوح نكارة

قول من قال إن علي ًا وآل البيت كانوا مضطهدين يف عهد أيب بكر وعمر (.)229
املبحث الثالث :املودة بني أمريي املؤمنني عثامن وعيل ()231
متهيد (:)231

 -الشــواهد ليســت لبيان أمر خفــي ( - )231أمور جامعــة كافية حلصول

التواد ( - )231علو مكانة عثامن بني الصحابة يف عهد رســول اهلل ﷺ ()232
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 -وصيــة عمر لعيل وعثامن دالة عىل املكانة ( - )232إمجال لشــواهد علو قدر

عثامن عند عيل ( - )232إرسال عيل احلسن واحلسني للدفاع عن عثامن ()233

 شهادته له أنه قتل مظلوم ًا وأنه كان أوصلهم للرحم (.)233الشواهد التفصيلية ،منها (:)234

 -مــن تقــرر علو مقــام عثامن عنــد عيل وبينــه :خشــية حممد ابــن احلنفية

َ
عثامن عــى نفســه يف ترتيــب أهــل الفضــل ( - )234إخبار
تقديــم أبيــه
عــي حممــد
عــي أن عثــان ممــن ســبقت هلــم احلســنى ( - )234أمــر
ٍّ

ابــن حاطــب إبــاغ قومــه أن قولــه يف عثــان أحســن القــول ()235
عيل يف حقــه :كان أوصلنا للرحم واتقانــا هلل ( - )236رضا ٍّ
كل منهام
 -قــول ٍّ

بإمــارة اآلخر وأنه أهل هلا حني فوض عبد الرمحن بــن عوف يف اختيار اخلليفة
عيل طاعــة عثامن يف خالفته وقوله :لو
بعد عمر من بقية الســتة ( - )236لزوم ٍّ

سريين عثامن إىل رصار لسمعت واطعت ( - )237حث عثامن رعيته عىل طاعته

عيل مرار ًا :إين ألرجو
أداء حلقه كام أدى هو حق أيب بكــر وعمر ( - )237قول ٍّ
أن أكــون أنا وطلحة والزبري وعثامن ممن قــال اهلل فيهم (ونزعنا ما يف صدورهم
عــي وابنته بالكوفة
من غل إخوان ًا عــى رسر متقابلني) ( - )238بكاء زوجة
ٍّ
عند ذكر عثامن وطلحة والزبري ( - )239رواية حسان بن زيد قول عيل يف عثامن
اخلري عىل املنرب رد ًا عــى من أكثر القول فيهام واشــتهار ذلك األثر عنه ()239

عيل ( - )240خالفهام خالف األكابر ال يعكر صفو
 -مجلــة ممن رووا اخلرب عن ٍّ

أخــوة وال معرفة الفضل ( - )241إشــارة إىل بعض ما اختلف فيه عثامن وعيل
ومناصحــة عيل له ( - )241موقف راوه ابن املســيب يف نزغ الشــيطان بينهام

عيل لعثامن
ثم رسعة صلحهــا ( - )241نفي ابن احلنفية ملا أشــيع من إنقاص ٍّ
أو ســبه له يوم ًا وحكايته موقف ًا يف إرســاله له كتــاب الصدقات ( - )241من
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دالئل املودة :استشــارات عثامن لعيل ( - )242اعتياد عثامن دعوة عيل وطلحة
والزبري وهو باملقاعد الستشــارهتم يف القضاء والفتيا ( - )242استشارته علي ًا
وزيد بــن ثابت يف مرياث معتدة ارتفــع حيضها مؤقتــ ًا ( - )243موافقة عيل

لعثامن يف مجــع الناس عىل مصحف واحــد وقوهلم له :نعم مــا رأيت ()244
 استشهاده بعيل والزبري وطلحة وسعد يف املسجد  -دفع ًا لفتنة -ببعض ما برشهبه رســول اهلل ﷺ يف توسعته املســجد ورشائه بئر رومة وجتهيزه جيش العرسة

وشــهادهتم له ( - )245شــهادهتم بقول النبي ﷺ :اثبت ثبري فإنام عليك نبي
عيل من قتلة عثامن ولعنه هلم ( - )246حزن
وصديق وشهيدان ( - )245تربؤ ٍّ

عيل عىل عثامن وقوله :لقد طاش عقيل يوم قتل عثامن واستحياؤه أن يبايع وعثامن
مل يدفن بعد ورواية فضيلة استحياء املالئكة منه ( - )246قول احلسن البرصي

يف اجتــاع الناس بعد عثامن عىل خريهــم ( - )247ختام يف أن عالقتهام عالقة
عيل بمســؤولية البيــان ( - )247التحذير من
املحبة والتقدير والتناصح وقيا ُم ٍّ
الروايات املكذوبة واملليئة باألوهام يف حق العالقة بينهام (.)248

الفصل الرابع :املودة بني آل بيته ﷺ (الزوجات والقرابة) ()251

متهيد (:)251

 -ســعادة آل البيت بانتساب خاص برسول اهلل ﷺ ( - )251الشواهد الواردة

هي صدى لقوله تعاىل( :إنام يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهري ًا) (.)251

املبحث األول :املودة والثناء بني نساء النبي ﷺ ()253
متهيد (:)253

 -إمجــال يف فضائل بيــوت النبــي ﷺ ( - )253كوهنا املثل األعــى للبيوت
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وبعض ما شــاع فيهــا ( - )253أدب احلديث عن بيــوت النبي ﷺ وأغراض

تناوهلا بالدرس ( - )253قيامها أساســ ًا عىل املحبة واملودة والبســاطة ()253
 -نرش الكتاب والســنة فضائل لزوجات النبــي ﷺ ( - )254غريهتن نوع من

حمبة القرب من الرســول ﷺ وتوجيهه وهتذيبه هلــا ( - )254الطيبات للطيبني
والطيبون للطيبــات ( - )254األمر بالصالة عليهــن وعىل ذريته ﷺ ()255
 -مجلة من دالئل مودهتن إمجاالً (.)255

دالئل املودة تفصي ً
ال (:)256

 راوية أنس اجتامعهن كل ليلة يف بيت من سيبيت عندها رسول اهلل ﷺ ()256 -اجتامعن لزيارة رســول اهلل ﷺ يف معتكفه باملسجد ( - )257عدل النبي ﷺ

بني زوجاتــه وإكرامه لصفية بنت حيي ( - )257من تذاكرهن تذاكر الســيدة
أم ســلمة وأم حبيبة يف حضور عائشة كنيسة عجيبة يف اليمن وطيب ما جيري يف

جمالســهن ( - )257تطاوهلن ملعرفة أوهلن حلوق ًا برسول اهلل ﷺ وحمبتهن رسعة
اللحوق به وتكرار ذلك منهن وداللته ( - )258عدم خلو جمالسهن مما يكدرها
أحيان ًا أمر طبيعي ( - )259من ممازحتهن مضاحكة سودة رسول اهلل ﷺ أحيان ًا

( - )260مباســطة بني عائشة وسودة يف حضور رسول اهلل ﷺ ( - )260دعوة

النبي ﷺ زوجاته عىل طعام ببيت صفية وقلة ما يف بيوته من الطعام (.)261
من أقواهلن املبينة للمودة (:)262

 -ذكر عائشــة وأم ســلمة الزوجات بلفظ صواحبي ( - )262قول النبي ﷺ

ألم سلمة« :ال أنقصك مما أعطيت أخواتك» ( - )262قول الزوجات« :وهبنا
يومنا ألختنا عائشــة» ( - )263طلب عائشــة الدفن مــع صواحبتها ()263
 نرشهن فضائل بعض وأغراض ذلك وكونه ليس ســه ًال بني الرضائر ()264

 -عائشة أكثر النســاء نرش ًا لفضائل خدجية ( - )264عائشــة املعلمة الطاهرة
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القلب تروي غضب النبي ﷺ منها بســبب قوهلا يف خدجية :إن اهلل أبدلك خري ًا

منها ( - )265روايتها تبشــرها ببيت يف اجلنة ( - )265ذبح الشــاة وبعثه إىل
صدائق خدجيــة ( - )265روايتها حديث :آمنت يب إذ كفر يب الناس ،وحديث

رزقت حبها ( - )266رواية أم سلمة يف حق عائشة أن الوحي مل ينزل عيل النبي

ﷺ وهو يف حلاف إحداهن غريها ( - )266متني عائشــة أن تكون يف مســاخ

سودة ( - )267قول عائشة يف حق زينب بنت جحش :مل أر امرأة خري ًا يف الدين
مــن زينب وأهنا امرأة تتصدق من صنع يدها ( - )268ثناؤها عليها بتزويج اهلل
هلا رســوله ﷺ ورسعة حلوقها به ﷺ ( - )268ترحم أم سلمة عىل زينب بنت
جحش عند ذكرها ووصفها إياها بالصالح والصدقة ( - )269ترحم أم سلمة

عىل عائشــة وذكرها أهنا كانت أحب الناس إىل رسول اهلل ﷺ إال أباها ()270
 -دعاؤها أن جيمعها اهلل هبا يف اجلنة ( - )270ثناء عائشة عىل ميمونة وأهنا كانت

أتقاهم هلل وأصلهم للرحم ( - )271ذكر عائشة أن جويرية بنت احلارث كانت

أعظم النساء بركة عىل قومها (. )271

من أعامهلن الدالة عىل توادهن (:)272

 -مواقف اإليثار وألفــاظ التزكية بينهن ( - )272اســتكثار زينب عطاء عمر

وقوهلا :غريي من أخوايت كان أقوى عىل قســم هذا مني ( - )272ذكرهن شدة
حمبة النبي ﷺ لبعضهن بيانا لفضائل أخواهتن ( - )273حتلل أم حبيبة عند موهتا

من عائشة وأم سلمة ( - )274متريض الزوجات لزينب بنت جحش وتغسيلهن
وتكفينهن هلا واهتامم عمر هبن ( - )274وصية صفية لعائشة بألف دينار وزهد

عائشــة وإيثارها ابن أخي صفية بالوصية ( - )275وصية ســودة ببيتها لعائشة

( - )275إرادة صفية الوصية ببيتها لعائشة وإباء عائشة ( - )276عائشة تقسم
مائة ألف هدية بني الزوجات (.)276
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من األلوان األخرى للتواصل (:)276

 -إحالة عائشة عىل أم سلمة يف شأن صالة النبي ﷺ ركعتني بعد العرص يف بيتها

( - )276رواية عائشــة ذلك عن أم سلمة ( - )277عائشة حتكي طلب النبي
ﷺ الرقية جلارية يف بيت أم ســلمة هبا النظرة ( - )277أم ُسليم تسأل النبي ﷺ
يف بيت أم ســلمة بحضور عائشــة وروايتهام ذلك ( - )278رواية أم حبيبة عن
زينب بنت جحش قول النبي ﷺ  «:ويل للعرب  - )278( »...رواية عائشــة

عن أم حبيبة وأم ســلمة وصفهام لكنيسة باحلبشــة ( - )279عائشة تشق حقو
النبي ﷺ بني جارية هلا وبني فتاة يف حجر أم سلمة (. )279

مسألة الغرية بني زوجات النبي ﷺ (: )279

 -الغرية أمــر طبيعي ( - )279عدم ذم النبي ﷺ تلــك الغرية وقيامه بتهذيبها

( - )280الغــرة تدل عىل عافية مشــاعر املرأة وعدم بالدهتــا ( - )280متيز
أم سلمة بدعاء النبي ﷺ هلا أن يذهب سورة غريهتا ( - )280إرسال الزوجات
زينب بنت جحش يطلبن العدل يف عائشة ( - )281مداواة النبي ﷺ لغرية زينب

من عائشــة ونيلها منها بحرضته ( - )281متتع بيت النبوة بالتوسط واالعتدال
فال قهر فيه وال إرهاب ( - )282التشــديد عىل حفصة وعائشــة حني تواصيتا

عىل تنفري النبي ﷺ من عسل كان يرشبه عند زينب بنت جحش ( - )282هجر
النبي ﷺ لزينب بســبب صفية زجر ًا هلا وتعلي ًام ( - )283غضب النبي ﷺ من

قول عائشــة يف خدجية أهنا عجوز وأن اهلل أبدله خري ًا منها ( - )283تربية نبوية
ختلصهن من الشــوائب ( - )283الغرية عليه ﷺ مما يعد من مناقبهن ومن آثار

علو أصلهن ( - )285الغرية مل تكن أمر ًا دائ ًام شــائع ًا واســتغراهبا منهن قصور

نظــر ودليل عىل عدم املعرفة بطبائع النســاء ( - )285الغــرة املعتدلة حممودة

( - )286قوانني اخللطة داعية طبيعية إلثارة الغرية ( - )286قصور النظر بعدم
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مالحظة ما بينهن من تواد وثنــاء وتراحم ( - )286عدم تعظيم حرمتهن دليل
عىل فســاد الدين ( - )286مرور النبي ﷺ ببيوت زوجاته صبيحة بنائه بزينب

بنت جحــش ( - )286اطمئنان الزوجات عىل الزوجــة اجلديدة ورضاهن بام
أحل اهلل لرسوله ﷺ ( - )286قول النبي ﷺ لعائشة :السالم عليكم أهل البيت
ورمحة اهلل ( - )287عرض أم حبيبة عىل النبي ﷺ الزواج بأختها لتشــاركها يف

الفضيلة ( - )278حسن عرشة النبي ﷺ لزوجاته وإشعارهن مجيع ًا القرب منه

( - )288ميل البعض منهن للبعض ( - )288بيان معنى قول القائل« :إن نساء

كن حزبني» ( - )289اتفاق الطباع يدعو إىل امليل بني املتفقات طبع ًا أكثر منه بني

غري املتفقات( - )289العالقة بني أمهات املؤمنني هي أرقى صور العالقات بني
الزوجات (.)289

املبحث الثاين :املودة والثناء بني آل بيت رسول اهلل ﷺ وزوجاته ()291

أوالً :الصورة العامة للعالقة بني آل البيت وأمهات املؤمنني (:)292

 -عالقتهم مثل أعىل للتواد والتقديــر واملحبة ( - )292العرتة والزوجات هم

أوىل النــاس بحفظ احلقوق بينهم ( - )292العجب ممــن يقف عىل العوارض
فيجعلها أصــ ً
ا ( - )292يكفي ملعرفة طهارة نفوســهم معرفة مقامهم العايل

عند اهلل تعاىل ( - )293صفية هتدي لفاطمة ونســاء معهــا من قرطها ()293

 -حديث أهل العباءة من رواية أم سلمة وعائشة ( - )293أمهية هذا احلديث يف

داللته عىل دخول أهل العباءة يف آية التطهري (.)295

ثاني ًا :املودة بني بني السيدة فاطمة والسيدة عائشة (:)296

 -السيدة فاطمة نموذج فريد للنساء الفضليات الكامالت ( - )296قول النبي

ﷺ« :أهيل» وقوله« :أهل بيتي» بمعنى واحد ( - )296حمبة السيدة عائشة للسيدة
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فاطمة وتقديرها هلا ( - )297قول عائشة « :مل أر أفضل منها إال أباها» ()297

 -وصف عائشة لفاطمة بأهنا أشبه الناس هدي ًا وسمت ًا برسول اهلل ﷺ ()298 ،297

 -فاطمــة تزور رســول اهلل ﷺ في بيت عائشــة فإن لم تجده أخبرته عائشــة

بمجيئها ( - )297زيارة عائشــة فاطمة بعد وفاة النبي ﷺ وتبشريها بام سمعته
منه يف حقها ( - )298وصف عائشــة كيفية استقبال النبي ﷺ لفاطمة وإكرامه

إياها ( - )298قوهلا :إهنا أصدق الناس هلجة ( - )299قوهلا« :ما رأيت أفضل
منها غري أبيها » ( - )299معرفة عائشة أن فاطمة أوفر النساء عق ً
ال ودين ًا ووقار ًا

من طول عرشهتا هلا مل تســتغرب منها إال موقف ًا واحد ًا ( - )300رواية عائشــة
حديث «سيدات نســاء أهل اجلنة أربع :مريم بنت عمران وفاطمة)301( »...
 -من دالئل حصول حمبة فاطمة لعائشة قول النبي هلا« :أحبي هذه» ،أي :عائشة

( - )301من اســتمرار الصلة بينهام بعد وفاة النبي ﷺ حديث الصحيحني يف
رواية عائشة عن فاطمة بعد الوفاة ما أرسه هلا النبي ﷺ ( - )302مناشدة عائشة

فاطمــة بحقها عليها وداللتــه ( - )302عالقتهام عالقة قــرب ومودة وتقدير
والنامذج لالســتئناس ( - )303من ظن غري إذهاب الرجــس عنهن فقد جترأ

عىل اهلل ورد عليه قوله (. )303

ثالث ًا :املودة والتقدير بني السيدة عائشة وسيدنا عيل (:)304

 متهيــد يف أن فضائل ٍّكل منهام ال ختفى عىل اآلخر ( - )304وجدان الســيدة

عائشــة عىل ســيدنا عيل كانت ســحابة صيف ذهبت ( - )304شواهد جمملة

( - )305من دالئل التقدير :إشارة عائشــة عىل األحنف بن قيس بمبايعة عيل
حني ســأهلا من أبايع إن قتل عثامن ( - )305من دالئل التعامل دون حرج قول

عــي» ( - )305طلحة
الرســول ﷺ لعائشــة حني وفاته« :ابعثي بالدنانري إىل
ٍّ
والزبري يشــران عىل األحنف بمبايعة عيل ( - )306اســتغفار عيل وعائشة ٍّ
كل
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عيل لعائشة بـ ( أي ُأ ّمه) بعد اجلمل
منهام لآلخر بعد واقعة اجلمل ( - )307نداء ٍّ
حني اســتغفر هلا ( - )307حسن جتهيز عيل لعائشــة بعد اجلمل وإخراجه ابنه
حممد ًا معها إىل املدينة مع أربعني امرأة ( - )307وصية عائشة أال يعتب بعضهم

عيل بعض ( - )308بيان عائشة أنه مل يكن بينها وبني عيل إال ما يكون بني املرأة
عيل هلا وأهنا برت هلا
وأمحائهــا وأنه عىل معتبتها ملن األخيــار ( - )308تصديق ٍّ
وأهنا لزوجة النبي ﷺ يف الدنيا واآلخرة ( - )308تشــييع عيل لعائشة إىل أميال

عيل يف مسألة
خارج البرصة وترسيح بينه معها يوم ًا ( - )308إحالة عائشة عىل ٍّ

عيل يف
التوقيت يف املســح عىل اخلفني حني ســؤلت عنه ( - )308إحالتها عىل ٍّ

مســألة :يف كم تصيل املرأة؟ ( - )309استشهاد عائشة يف مسألة األكل من حلوم
األضاحي بعد ثالث بواقعة حدثت بني عيل وفاطمة ( - )309عدم حتايش عائشة

عيل وعائشة عىل اآلخر يف إعالم
َ
عيل كام ُظ َّن ( - )309إحالة كل من ٍّ
ذكر اســم ٍّ

النــاس بوصف النبي ﷺ للخوارج ( - )310تزكية عائشــة من قاتل اخلوارج
وهم عيل وأصحابه ( - )311اجتامع عيل وعائشــة مع رســول اهلل ﷺ يف بيتها

عيل حني رأى ذا ال ُّثدَ ّيتني
( - )311سؤال عائشــة عبد اهلل بن شداد عن موقف ٍّ
يف قتىل اخلوارج وتعرفها عىل كذب أهل العراق عىل عيل وتزيدهم عليه ()312
عيل وتصدهيا له يف كون ذا الثديتــن من عالمة اخلوارج ()213
 -ترمحهــا عىل ٍّ

 ذكرها خصلة لعيل وهي أنه كان إذا أعجبه يشء قال :صدق اهلل ورسوله ()313لعيل وملن معه باخلريية بعدما قاتلوا اخلوارج بناء عىل حديث:
 -شهادة عائشــة ٍّ

يقتلهــم خيار أمي ( - )313املواقف الســابقة دالة عىل التقديــر بينهام ورعاية

احلقوق ( - )313هذه املواقف داعية لنا للوقوف موقف األدب وحســن الظن
ومحل اخلالف بينهام عىل أحســن الوجــوه ( - )313وجوب التحري فيام ينقل

عنهام خالف ذلك خاصة ما وضعه أو فهمه أهل األهواء (.)314
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رابع ًا :املودة بني السيدة عائشة وبقية القرابة (:)314

 -ت ََشــ ُّفع عبد اهلل بن الزبري إىل عائشــة ببعض بني ُزهرة أخوال النبي ﷺ حينام

نذرت أال تكلمه ألمر فعله ( - )314رقة عائشــة لقرابة النبي ﷺ وقول عروة:
أرق ٍ
« وكانــت َّ
يشء عليهم لقرابتهم من رســول اهلل ﷺ » ( - )315زيارة ابن
عباس لعائشــة يف مرض موهتا وتبشــره هلا وذكره هلا بعض مناقبها (- )315

من شــدة ورع عائشــة ختوفها أن يزكيها ابن عباس ( )315من تواضع عائشة

وورعهــا قوهلا البن عباس« :أنــا بخري إن اتقيت اهلل وقوهلــا بعد ثنائه :وددت
أين كنت نســي ًا منســي ًا » ( - )315قول ابن عباس هلا « :تقدمني عىل فرط خري

رســول اهلل وأيب بكر» ( - )316تبشــرها أهنا ســتلقى األحبة بمجرد خروج
روحهــا ( - )316تعليق للحافظ ابن حجر عىل حديث زيارة ابن عباس هلا وما
فيه من الفوائد ( - )316ما كان بني عائشة وآل البيت بغض أو شنئآن حاشاهم
بــل املحبة والتعظيم ومعرفة األقدار وما يكدر العالقة أحيان ًا عارض وال يطعن
فيها وتلك الشــواهد كافية ( - )317السيدة عائشة هلا حق عظيم علينا ()317
 -تعظيم ابن عباس عميد آل البيت لفقد زوجات النبي ﷺ وســجوده عند وفاة

بعضهن ألنه آية تستحق السجود ( - )317ال أدل عىل تعظيمهن عند آل البيت
من ذلك وهكذا كانوا (.)317
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