عرض ونقد لكتاب:
"اخلالفات السياسية بني الصحابة رسالة يف مكانة األشخاص وقدسية املبادئ"
معلومات الكتاب:
مؤلف الكتاب :الدكتور حممد املختار الشنقيطي.
تقدمي :الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ،واألستاذ راشد الغنوشي.
الناشر :الشبكة العربية لألحباث والنشر ،بريوت.
رقم الطبعة واترخيها :الطبعة األوىل2013 ،م.
حمتوايت الكتاب:
تعب عن
عب خطة حبثية أكادميية ،وإمنا هو مكون من عناوين عريضة ِّ
ليس الكتاب مؤلفا ر

فكرة الكاتب وعن مضموهنا حول القضية اليت يريد حبثها ،وعناوين الكتاب كالتايل:
تصدير :بقلم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.
تقدمي :الشيخ راشد الغنوشي.
مقدمة املؤلف للطبعة اجلديدة.
مقدمة املؤلف للطبعة األوىل.
مدخل بعنوان :التأصيل الشرعي والوعي التارخيي:

حتدث الكاتب يف هذا املدخل عن ضرورة الرتكيز على املبدأ وأتسيسه ،وذلك بوضع
ح ّد فاصل بني الوحي والتاريخ على ح ِّد تعبريه ،حبيث يتم التمسك ابلوحي كتااب وسنة،
واعتبار التجربة التارخيية دون اختاذها أصل(.)1

( )1اخللفات السياسة بني الصحابة (ص.)63 :

كما أكد على التفريق بني املبادئ ووسائل جتسيدها ،ودعا إىل التمسك ابملبادئ وترك
الباب مفتوحا أمام جتسيد الوسائل ،وال ينبغي اجلمود على الوسائل حىت ولو ثبتت جدوائيتها
يف فرتة زمنية معينة(.)1
ويرى الكاتب أن األشخاص يستم ّدون قدسي ترهم من خدمة املبادئ ،فإذا مت تقديسهم
على حساب املبدأ فهذا يعين االحنراف(.)2
مث خلص من خلل هذه املق ِّدمات إىل حمورية الصحابة يف الدين ،وكوهنم جيل
تقليد األكابر ،فاخللفات اليت
التأسيس؛ مما جيعل خطأهم جسيما نظرا الستِسهال الناس ر
اإلسلمي ،وعليه ف رفهم تلك املرحلة
وقعت بني الصحابة كانت مؤثِّرة يف التاريخ ويف الوعي
ر
ِّ
املؤثرة ال يتم إال عب قراءة استقصائية ،وهبذه القراءة ميكن جتاوز مضاعفات يف فكر واقع
األمة اليوم(.)3
وحتت عنوان فرعي سماه :جدلية املثل واملثال:
حتدث الكاتب عن الصورة الذهنية اليت يرمسها األشخاص يف أذهاهنم ملبادئهم ،وأهنا
مركبة من ثلثة أجزاء:
األول :املبادئ اجملردة اليت يطمح الشخص إىل االلتزام هبا والنسج على منواهلا.
الثاين :صورة أشخاص اقرتبوا من تلك املبادئ يطمح الشخص إىل االقتداء هبم.
الثالث :وسائل أفلح أولئك األشخاص يف إعماهلا بنجاح يف خدمة املثل مييل إىل
اعتمادها(.)4
وخلرص إىل أن تطبيق املثل بشكل مطلق مل يتحقق يف التاريخ البشري ،وال ميكن أن
يتحقق حىت يف عهد األنبياء ،واستدل لذلك بوفاة النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يطمح إىل
أن يبين البيت على قواعد إبراهيم.
( )1املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )2املرجع السابق (ص.)64 :
( )3املرجع السابق (ص.)65 :
( )4املرجع السابق (ص.)66 :

ومبا أن جل الناس يف نظر الكاتب ال يفرقون بني املبدأ وحامله فهم عرضة لداء
التجسيد ،فتصبح املبادئ جمسدة يف أشخاص ،ويتولد عن ِ
ِ
التجسيد داء اجلبية واجلمود
داء
والوقوف عند حدود إجناز األوائل.
فيفرق بني املبدأ
وهذا الداء يعا رل ابلوعي التارخيي الذي يدخل فكرة الزمان يف املبادئّ ،
وحامله وبني املبدأ ووسيلته(.)1
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ومفصلة هلا(.)2
وبقية العناوين الفرعية هي خاد رمة هلذه الفكرة آنفة ال ّذكر ّ

وحتت عنوان :أصول منهجيمة:

وعشرين قاعدة هي ِ
ذ ركر اثنتني ِ
مبثابة الضوابط العلمية والقواعد املنهجية للتعامل مع
اخللفات السياسية بني الصحابة ،وهي تفريع وتشقيق للعنوان الرئيس ،وخمارج لبعض ما
حتدث عنه املؤلف من اخللف بني الصحابة وتقييمه(.)3
مالحظات على منهج ابن تيمية:
أغلب عناوين هذه الضوابط والقواعد مستقاة من كتب ابن تيمية ،فلم جيد
ومع أن ر
الكاتب بدا من عقد عنوان للملحظة على ابن تيمية ،وأهم ملحظاته عليه ترجع إىل نقطة
واحدة وهي دفاع ابن تيمية عن معاوية بعدم نسبته إىل البغي ،ونفيه أن يكون معاوية ساعيا
إىل اخللفة ،وهذا يف نظر الكاتب اضطراب شديد وتكلف(.)4
وأطال الن رفس يف سرد الرواايت ِ
اجملّ ررم ِة ملعاويةر رضي هللا عنه ،واليت يزعم هو أهنا تؤّكِد ما
يذهب إليه يف نقده(.)5
ر
حوارات مع التشيع الس ِن:
( )1املرجع السابق (ص.)67 :
( )2املرجع السابق (ص 70 :وما بعدها).
( )3املرجع السابق (ص 80 :وما بعدها).
( )4املرجع السابق (ص 195 :وما بعدها).
( )5املرجع السابق (ص 200 :وما بعدها).

ِ
الكتاب هذا العنوان للمقارنة بني منهجية احمل ِّدثني وبني منهج ابن العريب
ع رقد مؤلِّف
وتلمذته ممن ينسبهم املؤلف للتشيع السين ،وقد رأى مؤلِّف الكتاب أن ابن العريب يف كتابه
ِ
اخللفات السياسيةر بني الصحابة مل يكن موضوعيا،
"العواصم من القواصم" حني تناول
حرب اجلمل ِ
وخصوصا عند حديثه عن ِ
وص ِّفني( ،)1وكانت ملحظات الشنقيطي على ابن
ر
العريب تتلخص يف اآليت:
الشدة.
أوال :السطوة و ِّ
اثنيا :التحامل على املخالفني.
رد األحاديث الصحيحة.
اثلثاّ :
رابعا :التكلف والتعسف يف إثبات الرأي املوافق ورد الرأي املخالف.
خامسا :اإلطلق يف نفي األدلة اليت مل تصله أو مل تستحضرها ذاكرته.
سادسا :التهويل واملبالغة.
سابعا :نقل اإلمجاع يف األمور اخللفية.
اثمنا :حدة الطبع.
مث تكلم عن "العواصم" وعن ملحظاته عليه ،واليت هي عبارة عن مراجعة البن العريب يف
أحكامه على النصوص ،وأحكامه على الوقائع ،وأحكامه على الرجال(.)2
وختم الكتاب بنتائج ،أمهها :الفرق بني منهج ابن تيمية واحملدثني ومنهج ابن العريب
ومدرسته يف قراءة اخللفات السياسية بني الصحابة(.)3
نقد الكتاب:
هناك ملحظة عامة ومهمة ،وهي أن الكتاب يعد ابكورةر أفكار الدكتور حممد املختار
مستنسخة منه ،برل والكتب كذلك،
بعده هي
الشنقيطي ،وجل املقاالت الصادرة عنه ر
ر
( )1املرجع السابق (ص.)207 :
( )2املرجع السابق (ص 218 :وما بعدها).
( )3املرجع السابق (ص 263 :وما بعدها).

ِ
ليست فيه أي إضافة على الكتاب
فكتاب "األزمة الدستورية" الذي صدر للمؤلّف حديثا ر
الذي بني أيدينا ،بل فصول من الكتاب هي مصرفة يف كتاب "األزمة الدستورية" ،وبعناوين
ِ
نصية أحياان ،مثل :ثقل املوروث اجلاهلي ،وأخرى مذكورة ابملعىن مع االتِّفاق يف النقل
ّ
والنتيجة.
اعد -كما أسلفنا -استقاها من كتب ابن تيمية،
ومؤلِّف الكتاب قد وضع عدةر قو ر
وخصوصا كتاب "منهاج السنة النبوية" ،إال أن هذا االستقاء ال خيلو من ملحظات ،منها:
عدم االلتزام ابلقواعد اليت ادعى أهنا قواعد حتكم الباب ،من ذلك :التأكيد على عدالة
الصحابة وعدم التشكيك يف نياهتم ،فقد حتكم يف القاعدة حت ّكما سلبيا ،حيث تصرف فيها
ِ
ائر
يف حملّها ،واستثىن منها بغري دليل ،بل خرق معها قاعدةر احلكم على الظاهر ،وترك السر ر
ِ
ِ
مقصرون يف ِ
احلق وغري ساعني
طلب ِّ
إىل هللا ،فحني تكلم عن معاويةر ومجاعته نص على أهنم ّ
ِ
السلطة والثروة(.)1
للجتهاد فيه ،فجعلهم مقاتلني من أجل ّ

ِ
تبعات تلك ِ
احلرب اليت وقعت بني الصحابة،
وقد حل الكاتب معاويةر رضي هللا عنه
موت سبعني ألفا من خيار املسلمني فيها ،وأنه هدم أركا رن اخللفة ،ومل يلتزم قواعد
وادعى ر
الشرع ،وأتى ِ
ببدعة امللك(.)2
ولنا أن نتساءر رل :من أين للكاتب الذي يدعي التز رام منهج أهل احلديث يف تنقيح
الرواايت هذا العدد املهول -سبعون ألفا من اخليار-؟! وكيف حتقق من ِ
السند ،أم أنّه على
ّ
ِ
بعدد السبعني فقط؟!
العررب يف التهويل ر
عادة ر

ِ
األحداث -حل
التارخيي والزماينّ يف قراءة
الكاتب -وهو املدعي ألمهية السياق
كما أن
ر
ّ
دم قتلة عثمان كان جمررد شبهة يتسرت هبا معاوية؛ بدليل
على معاوية حلة شديدة ،وقال :إن ر
آل إليه األمر مل يطالِب بدم قتلة عثمان ِمن جديد.
أنه حني ر
ِ
ونسي الكاتب العبقري أن األمر آل إىل معاوية بصلح وتنازل من احلسن بن علي رضي
بعد مقتل عثما رن ِمن
هللا عنهما ،وللصلح أحكامه اخلاصة اليت تقتضي
ر
التنازل ،وقد جاء ر
( )1املرجع السابق (ص.)185 :
( )2املرجع السابق (ص.)162 :

ذهل ،فكيف هلم وهم يريدون الصلح أن ِ
املهلِكات ما ي ِ
يرجعوا إىل نقطة الصفر؟! وأي منطق
سياسي يقول ذلك؟!
ّ

كما استغرب الكاتب التسويةر بني عمار وبني قاتِله ،ليستدل بذلك على وصف البغي
يؤجر صاحبه عليه ِمن
لبعض الصحابة ،وأنه ال حيق أن يكو رن أتويلهم من نوع التأويل الذي ر
ِ
طائفيت الصلح كانتا عظيمترني ،وقد وصفهما النيب صلى هللا
وجهة نظر الكاتب ،يف حني إن ر
بنوده كانت هي األسلرم واألفضل،
عليه وسلم بذلك ،وأشاد هبذا الصلح؛ مما يدل على أن ر
ِ
ِ
متضمنة له ،بل هي ِ
تنازل
تعين ر
والصلح يراد منه اإلحسان ،وهو مرتبة فوق العدل ،وليست ّ
أحد الطرفني تنازال يصلن معه إىل ما يريدون ،وليس ابلضرورة أن يكو رن التنازل متكافئا؛
ولذا أشاد النيب صلى هللا عليه وسلم بفعل احلسن فقال« :إ من ِ
ابن هذا سيِد ،ولع مل هللا

يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني»( ،)1قال ابن كثري رحه هللا" :فكان كما قال
ِ
ني أ نره ِل الش ِام روأ نره ِل النعِرر ِاق ،بر نع رد احلروب الطويلرة
صلى هللا عليه وسلم ،أصلح هللا تعاىل بِه برن ر
والواقعات املهولة"(.)2
ِ
االقتتال وبني ما وقرع فيه
واحلق أن يقال :إن التسويةر بني ما وقرع فيه الصحابة من
اخلوارج من تكفري األمة والبغي هو الظلم ،وقد نبه شيخ اإلسلم على ذلك فقال" :وقد ثبت
يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف احلسن« :إ من ِ
ابن هذا سيِد،
وسيصلِح هللا ِبه بني فِئتني ِ
احلسن وأثىن عليه إبصلح
عظيمتني من املسلمني» ،فقد مدح
ر
يبني أن ترك القتال كان
علي وأصحاب معاوية ،وهذا ِّ
هللا به بني الطائفتني :أصحاب ّ
أحسن ،وأنه مل يكن القتال واجبا وال مستحبا .وقتال اخلوارج قد ثبت عنه أنه رأمر به ،وحض
عليه ،فكيف يسوى بني ما أمر به وحض عليه وبني ما مدح اتركه وأثىن عليه؟! فمن سوى
بني قتال الصحابة الذين اقتتلوا ابجلمل وصفني ،وبني قتال ذي اخلويصرة التميمي وأمثاله من
اخلوارج املارقني واحلرورية املعتدين كان قوهلم من جنس أقو ِال أهل ِ
اجلهل والظّلم املبني .ولزم
ِ
ِ
يفسقون املتقاتلني
صاحب هذا القول أن ر
يصري من جنس الرافضة واملعتزلة الذين يك ّفرون أو ّ
ابجلمل ِ
وص ِّفني ،كما يقال مثل ذلك يف اخلوارج املارقني؛ فقد اختلف السلرف واألئمة يف
( )1أخرجه البخاري (.)244
( )2تفسري ابن كثري (.)362 /2

كفرهم على قولني مشهورين ،مع اتِّفاقهم على الثناء على الصحابة املقتتلني ابجلمل وصفني،
واإلمساك عما شجر بينهم ،فكيف نشبه هذا هبذا؟!"(.)1
التهويل ميزة يف الكتاب ظاهرة:
من األخطاء اليت طبعت الكتاب -وهي ظاهرة فيه -التهويل ،فالذي يقرأ الكتاب جيد
هتويل لعدة قضااي ،منها :غلو أهل السنة يف عدالة الصحابة إىل ح ِّد العصمة ،وهذا ما مل
يؤمث أحد من أهل السنة أحدا من الصحابة،
يقل به أحد منهم ،وال اقرتب منه ،كما أنه مل ِّ
بل اعتقدوا فضلرهم مجيعا ،وكل ما يف األمر هو املبالغة يف االعتذار عنهم ،وهذه املبالغة هلا
شرعي كان على الكاتب أن ال يغفلره ،من ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم:
أصل
ّ
ِ
اهليئات عثر ِاتم»(.)2
«أقيلوا ذوي
ِّ
ابلشر ،فيزل
قال الشافعي" :ذوو اهليئات الذين تقال عثراهتم :الذين ليسوا يعرفون
أحدهم الزلةر فيغ رفر له"(.)3
وقال عليه الصلة والسلم« :إِ من ِمن إِجال ِل مِ
اَّلل إِ ْكرام ِذي ال م
ش ْي ب ِة الْم ْسلِ ِم ،و ِذي
ْ ْ
ان ،وح ِام ِل الْقر ِ
السلْط ِ
آن غ ِْْي الْغ ِايل فِ ِيه وَل ا ْْل ِايف ع ْنه»(.)4
ْ

فتوقري هؤالء وتعظيمهم يناسبه حسن الظن هبم ال سوءه ،وأن حي رملوا على احملامل احلسنة
ِ
سم اخلياط .مث إن قارئ الكتاب خييل إليه أن
ال أن يذهب هبم إىل خمارج هي أضيق من ّ
التشي رع للصحابة الذي وصل إىل ِّ
الغلو صار منهجا عاما لكل منتر ِسب للسنة كما هو عند
الشيعة(.)5

( )1الفتاوى الكبى (.)445 /3
( )2أخرجه أبو داود ( ،)4375والنسائي يف الكبى ( ،)7294وأحد ( ،)25474وصححه ابن
حبان (.)94
( )3ينظر :الشايف يف شرح مسند الشافعي البن األثري (.)339 /5
( )4أخرجه البخاري (.)3682
( )5اخللفات السياسية بني الصحابة (ص 146 :وما بعدها).

وهذا هتويل من الكاتب ،فقد سجل موقفا يشهد ملا يقول ضد الطبي ،وهو هتمة
مسجلة ضد جمهول ،وهم بعض احلنابلة ،يف حني إن عامة فضلء احلنابلة جيلونه وي ِّقدرونه،
أي شخص ،لكنه ال خيرج عن
وما حل فيه الكاتب على ابن العريب ال خيصه ،فقد يقع فيه ّ
ِ
العام ،فما ِّ
يقرره ابن العريب ِمن فضل الصحابة واالعتذار عنهم هو حمل تسليم مل
السياق ّ
ّ
ِ
احلديث ونرفيه أيضا يرقع من كبار األئمة ،وقد فصل ابن تيمية
خيالفه فيه أحد ،والغفلة عن
هذا العذر عن مجيع األئمة يف كتابه "رفع امللم عن األئمة األعلم"( ،)1وما ختصيص
الكاتب البن العريب هبذه امللحظات وانتقاؤه هلا إال شهوة سياسية يراد منها تعقب ابن
حمل تعقبه ،وذلك ممكن دون ختصيصه بشيء ال خيصه ،وقد ابلرغ املؤلِّف يف
العريب وتسويغ ِّ
تضخي ِم خطأ اب ِن العريب وحماولرة تتبع كل عثرة علمية له ،سواء كانت فقهية أو غريها،
واالحتجاج على ابن العريب مبن هم دونره يف املرتبة العلمية ويف الزمن ،وإذا كان ابن العريب قد
التهويل على معاوية
هول على أيب حنيفة ومل يقبل ذلك منه ،فهل نقبل من الكاتب
ر
ومجاعته؟! وكيف نقيمه علميا؟!
يصح
تتم إال عب آلية علمية موضوعية ،وال ّ
إن حماكمة العلماء من الصحابة واألئمة ال ّ
فيها االنتقاء وتتبّع العثرات وحماولة تضخيم األخطاء؛ ألن ذلك مغالطة للقارئ وعدم أمانة
من الكاتب.
اإليهام:
شعار أهل احلديث يف
هو أحد امللحظات على الكاتب اليت مارسها يف كتابه ،فقد رفع ر
التدقيق والتنقيب يف الرواايت ،وتناول اخللفات السياسيةر بني الصحابة ،وكان أييت ببعض
عباراهتم اجملتزأة املومهة ملا يذهب إليه من تصويب علي رضي هللا عنه؛ ليوهم القارئ أن أهل
احلديث كانوا ِّ
جيرمون معاويةر( ،)2فقد أورد قول ابن تيمية" :وإمنا كان القتال قتال فتنة عند
كثري من العلماء ،وعند كثري منهم هو من ابب قتال أهل العدل والبغي"(.)3
( )1رفع امللم (ص.)59 :
( )2اخللفات السياسية بني الصحابة (ص.)170 :
( )3منهاج السنة (.)328 /6

البغي ملزم للتأثيم ،يف حني إن كلم ابن
وقد توقف عند هذه العبارة؛ ليوهم القارئ أن ر
تيمية هو كاآليت" :وإمنا كان القتال قتال فتنة عند كثري من العلماء ،وعند كثري منهم هو من
ابب قتال أهل العدل والبغي ،وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غ ِري اإلمام ،ال على قاعدة
دينية"(.)1
وأصل الكلم وسياقه ينقض فكرة املؤلِّف من أساسها؛ ألن ابن تيميةر الذي يشيد به
أعظم قتال يشهده املسلمون كما ِّ
طي ،بل ويغلِّط من
يرى أن هذا ر
القتال ليس ر
يصور الشنقي ّ
قال ذلك حيث يقول" :فاألمر الذي تنازع فيه الناس من أمر اإلمامة كنزاع الرافضة واخلوارج
املعتزلة وغريهم ،ومل يقاتل عليه أحد من الصحابة أصل ،وال قال أحد منهم :إن اإلمام
املنصوص عليه هو علي ،وال قال :إن الثلثة كانت إمامتهم ابطلة ،وال قال أحد منهم :إن
عثمان وعليا وكل من واالمها كافر .فدعوى املدعي أن أول سيف سل بني أهل القبلة كان
مسلوال على قواعد اإلمامة اليت تنازع فيها الناس دعوى كاذبة ظاهرة الكذب ،يعرف كذهبا
أبدىن أتمل ،مع العلم مبا وقع"(.)2
حادت بصا ِحبِه النزعة إىل الدولة القطرية ،والغلو يف مفهوم الدميقراطية
والكتاب قد ر
اإلسلمي ليتماشى مع النظام العاملي ،وهذا الغلو
حياول تطويع الرتاث
والشورى ،إىل أن ر
ِّ
التوصل إليها ،وحنن يف
كانت له انعكاساته على كثري من أفكار الكاتب ونتائجه اليت حياول ّ
الكتاب حنيل إىل ِ
ِ
ِ
نقدان لكتابه "األزمة الدستورية يف احلضارة اإلسلمية"،
نقد بعض أفكار
فما كان خارجا عن خلف الصحابة واملوقف منهم قد انقشناه هناك ،فلرياجع(.)3
ِ
الرد على بعض اجلوانب اليت مل تتناوهلا القراءات النقدية للكتاب يف
كما اقتصران يف ّ
بعض املوضوعات األخرى ،والكتاب على حسن أسلوب صاحبه واجتهاده عليه أضر به
التعميم يف األحكام ،والفرح ابلتحليل ،واالحتفاء بكل جديد ،واحلماس لفكرة الدولة القطرية
وما متليه مناهج الغرب من قراءة لآلراء بطريقة معينة مما جعله حيلِّل الرتجيحات الفقهية
( )1منهاج السنة (.)328 /6
( )2املرجع السابق (.)327 /6
( )3هذا رابط الورقة النقدية:
https://salafcenter.org/4006/

حتليل سياسيا ،فقد كان الصحابة والفقهاء ينطلقون من املعطيات الفقهية أوال ،وما متليه
النصوص الشرعية اثنيا ،وجيعلون الواقع حمل للجتهاد ،فتأيت آراؤهم وإن تناقضت يف ثوب
املتقاربة؛ وذلك للتفاق يف املعطيات والتقارب يف املنهجية العلمية يف التعامل مع القضااي،
سياسي ،وإمنا هذا ما أملته
فتنازل الصحابة عن الدماء اليت هدرت ابلتأويل مل يكن لغرض
ّ
التنازل هو دليل تسييس
النصوص الشرعية وعززه الواقع ،يف حني إن الكاتب ريرى أن هذا
ر
القتال ،وهو رأي مل يسبقه إليه أحد من احمل ِّققني ،وال فهمه حىت أصحاب النازلة ،وهذا الرأي
معروف فقهيا ،ال حيتاج إىل العدول إىل املنهج الذي مال إليه الشنقيطي ،وقد قال هللا يف
رصلِحوا برني نر ه رما ِابلن رع ند ِل روأرقن ِسطوا إِن اَّللر ِحيب النم نق ِس ِطني}
أهل البغي{ :فرِإن فر ن
اءت فرأ ن
[احلجرات.]9 :
قال القرطيب رحه هللا" :ومن العدل يف صلحهم أن ال يطالبوا مبا جرى بينهم من دم وال
مال ،فإنه تلف على أتويل ،ويف طلبهم تنفري هلم عن الصلح واستشراء يف البغي .وهذا أصل
يف املصلحة ،وقد قال لسان األمة :إن حكمة هللا تعاىل يف حرب الصحابة التعريف منهم
ألحكام قتال أهل التأويل؛ إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول
صلى هللا عليه وسلم وفعله"(.)1
فمن مل حياكمهم إىل هذا النهج الذي هو املؤثِّر احلقيقي يف خلفهم السياسي والفقه فإن
استحضاره لبشريتهم ال يعدو كونره ِّ
غ طعن ودليل ميكن اجلواب عليه ابلقلب ،فغريهم
مسو ر
بكل وصف شنيع يصفهم به ،والتشكيك يف نيته ويف خمرجات رأيه أوىل
ممن انتقدهم أوىل ِّ
من التشكيك فيهم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )1تفسري القرطيب (.)319 /16

