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رسالة يف فضائل الصحابة
احلمد هلل  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد :
فقد سألني بعض األخوة عن فضل صحابة رسول اهلل  عمو ًما
وعن فضل اخللفاء الراشدين عىل وجه اخلصوص  ،وعن موقف املسلم مما
حصل بني الصحابة ريض اهلل عنهم  ،فأقول وباهلل التوفيق :
بحوث ورسائل رشعية

اتفق أهل السنة واجلامعة عىل أن الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني
كلهم عدول مستدلني عىل ذلك بالنصوص الصـرحية من كتاب اهلل تعاىل
وسنة نبيه  الثابتة  ،ومن ذلك :
قول اهلل عز وجل   :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ 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 ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ [ حممد . ]29 :
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ومنها  :قوله سبحانه   :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ[ احلرش. ]9:
ومنها  :قوله تعاىل  :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ[ األنفال:
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. ]74
ومنها قوله جل وعال   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ 
[التوبة ،]100:وقال تعاىل :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
بحوث ورسائل شرعية

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ[ التوبة:
 ، ]117وقال تعاىل  :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ 
[احلرش.]8:
فالصحابة ريض اهلل عنهم كلهم عدول  ،وهلم من الفضل والسبق ما
وحمذرا من سبهم  « :ال
ليس لغريهم  ،وقد قال  مبينًا فضل أصحابه
ً
تسبوا أصحايب فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذه ًبا ما أدرك
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مد أحدهم وال نصيفه » رواه البخاري .
وقال  « : النجوم أمنة للسامء فإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما
توعد  ،وأنا أمنة ألصحايب  ،فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون ،
وأصحايب أمنة ألمتي  ،فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما يوعدون » رواه
مسلم .
وقال  « : خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم  ،ثم الذين يلوهنم »
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رواه البخاري ومسلم .
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وأمجع أهل العلم عىل أن الصحابة ريض اهلل عنهم كلهم عدول  ،فهم
نقلة الرشيعة  ،ومحلة الدين  ،والقدح فيهم قدح يف الرشيعة ورد هلا  ،فإن
مجع القرآن ونرشه كان يف زماهنم  ،وهم رواة السنة واملخربون عن أفعال
النبي  وأقواله  ،وويل ملن تنقصهم أو سبهم أو اهتمهم بام هم منه براء
ريض اهلل عنهم وأرضاه .
بحوث ورسائل رشعية

قال اإلمام أمحد رمحه اهلل  :إذا رأيت أحدً ا يذكر أصحاب رسول اهلل
 بسوء فاهتمه عىل اإلسالم .
وقال اإلمام مالك رمحه اهلل  :من أصبح من الناس يف قلبه غيظ عىل
أحد من أصحاب رسول اهلل  فقد أصابته هذه اآلية  :ﭑ ﭒ ﭓ
إىل قوله   :ﭿ ﮀ ﮁ. 
وقال الطحاوي رمحه اهلل  « :وحب الصحابة دين وإيامن  ،وبغضهم
كفر ونفاق وطغيان » .
وقال ابن كثري رمحه اهلل « :الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة
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واجلامعة ملا أثنى اهلل عليهم يف كتابه العزيز وبام نطقت به السنة النبوية يف
املدح هلم يف مجيع أخالقهم وما بذلوه من األموال واألرواح بني يدي
رسول اهلل  رغبة فيام عند اهلل من الثواب اجلزيل واجلزاء اجلميل» .
وقال النووي رمحه اهلل  :الصحابة كلهم عدول من البس الفتنة
وغريهم بإمجاع من يعتد به » .
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وقد اختلف العلامء يف حكم تفضيل بعض الصحابة عىل بعض ،
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فقالت طائفة  :ال نفاضل  ،بل نمسك عن ذلك  ،وقال اجلمهور  :إهنم
يتفاضلون  .واتفق أهل السنة واجلامعة عىل أن أفضلهم أبو بكر  ،ثم عمر ،
ثم عثامن  ،ثم عيل  .ثم متام العرشة  ،ثم أهل بدر  ،ثم أهل أحد  ،ثم أهل
بيعة الرضوان  ،ثم أهل بيعة العقبة  ..وهكذا ريض اهلل عنهم أمجعني .
وما حدث بني الصحابة ريض اهلل عنهم مـن قتـال كـان عـن اجتهـاد
منهم ال يـنق

ذلـك مـن قـدرهم  ،فهـم إمـا جمتهـدون مصـيبون  ،وإمـا
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جمتهدون خمطئون  ،فهو من موارد االجتهاد الذي إن أصاب املجتهد فيه فله
أجران  ،وإن أخطأ فله أجر واحد  ،واخلطأ مغفور ؛ لقوله  « :إذا اجتهـد
احلاكم فأصـاب فلـه أجـران ،وإن اجتهـد فأخطـأ فلـه أجـر واحـد » رواه
البخاري ومسلم .
وملا هلم من الفضائل والسابقة يف اإلسالم ونصـرته وصـحبة رسـول
اهلل  واجلهاد معه ؛ فهم عاشوا يف خري القرون ،وأفضلها .وإذا قيس هـذا
الذي وقع بينهم ريض اهلل عنهم إىل جانب ما هلم مـن حماسـن وفضـائل ؛
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يعد أن يكون قطرة يف بحر  .فاهلل الذي اختار نبيـه  هـو الـذي اختـار لـه
هؤالء األصحاب  ،فهم خري اخللق بعد األنبياء  ،والصفوة املختارة من هذه
األمة التي هي أفضل األمم .
فأفضل هؤالء الصحابة  :أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه  ،فهو أفضل
هذه األمة بعد نبيها  ، وهو أول اخللفاء الراشدين  ،وأحد العرشة
املبرشين باجلنة  ،شهد املشاهد  ،وصاحب النبي  يف اهلجرة وغريها ،
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وهو املراد بقوله تعاىل   :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
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ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ[ التوبة ، ]40:وهو الذي قال له النبي  ومها يف
الغار « :ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام» رواه البخاري.
قال ابن حجر رمحه اهلل  « :يف اآلية فضل أيب بكر الصديق ؛ ألنه انفرد
بحوث ورسائل رشعية

هبذه املنقبة  ،حيث صاحب رسول اهلل  يف تلك السـفرة  ،ووقـاه بنفسـه،
وشهد اهلل له فيها بأنه صاحب نبيه » انتهى .
وقد قال املصطفى  عنه  « :إن من أ َم ِّن الناس عيل يف صحبته وماله
ً
ال غري ريب الختذت أبـا بكـر خلـي ً
متخذا خلي ً
ال  ،ولكـن
أبا بكر  ،ولو كنت
أخوة اإلسالم ومودته  ،ال يبقني يف املسجد باب إال سد إال بـاب أيب بكـر »
رواه البخاري .
أيضا  « :سأل عمرو بن العـاص النبـي  عـن أحـب
ويف البخاري ً
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الناس إليه  ،فقال  : عائشة  .فقال عمرو  :من الرجال ؟ قال  :أبوها ،
قال عمرو  :ثم من ؟ فقال  : ثم عمر بن اخلطاب  ،وعد رجاالً » .
وعن أيب الدرداء ريض اهلل عنه  ،أنه « كان بني أيب بكر وعمـر كـالم ،
فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له  ،فامتنع عمر  ،وجاء أبو بكر إىل النبي
 ، فذكر له ما جرى ؛ ثم إن عمر ندم  ،فخـر يطلـب أبـا بكـر يف بيتـه ،
فذكر له أنه كان عند النبي  ، فلام جاء عمـر أخـذ النبـي  يغضـب أليب
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بكر ؛ وقال  :أهيا الناس  ،إين جئت إلـيكم فقلـت  :إين رسـول اهلل إلـيكم ،
فقلتم كذبت  ،وقال أبو بكر صدقت  ،فهل أنتم تاركوا يل صـاحبي ؟ فهـل
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أنتم تاركوا يل صاحبي ؟ فام أوذي بعدها » رواه البخاري .
ويف الصحيحني عـن أيب سـعيد اخلـدري ريض اهلل عنـه أن النبـي 
قال « :إن عبدً ا خريه اهلل بني الدنيا واآلخرة  ،فاختار ذلك العبد ما عنـد اهلل،
فبكى أبو بكر  ،فقال  :بل نفديك بأنفسنا ؛ وأموالنا  .قـال  :فجعـل النـاس
يعجبون أن ذكر النبي  عبدا خريه اهلل بني الدنيا واآلخرة  ،فكـان رسـول
اهلل  هو املخري  ،وكان أبو بكر أعلمنا به » .
بحوث ورسائل شرعية

وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت « :ملا ثقل رسول اهلل  قال رسـول
اهلل  لعبد الرمحن بن أيب بكر  :ائتني بكتف أو لوح حتى أكتـب أليب بكـر
كتابا ال ُيتلف عليه  ،فلام ذهب عبد الرمحن ليقوم  ،قال  :أبى اهلل واملؤمنون
أن ُيتلف عليك يا أبا بكر » رواه أمحد .
وعن جبري بن مطعـم ريض اهلل عنـه « أن امـرأة قالـت يـا رسـول اهلل
أرأيت إن جئت فلم أجدك  ،كأهنا تعني املوت  ،قال  :فـأ أبـا بكـر » رواه
مسلم .
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وعن أيب بكرة ريض اهلل عنه « أن النبي  قـال ذات يـوم  :مـن رأى
منكم رؤيا فقال رجل  :أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السـامء  ،فوزنـت أنـت
وأبو بكر  ،فرجحت أنت بأيب بكر  ،ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبـو بكـر ،
ووزن عمر وعثامن فرجح عمر  ،ثم رفع امليزان  ،فرأينـا الكراهيـة يف وجـه
رسول اهلل  » رواه النسائي والرتمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
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ويف الصحيحني أن رسول اهلل  قال  « :من أنفق زوجـني يف سـبيل
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اهلل دعته خزنة اجلنة نودي من أبواب اجلنة  :يا عبد اهلل هذا خري  ،فمن كـان
من أهل الصالة دعي من باب الصالة  ،ومن كان من أهل اجلهاد دعي مـن
باب اجلهاد  ،ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان  ،ومن كان من
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة  ،فقـال أبـو بكـر ريض اهلل عنـه  :بـأيب
وأمي يا رسول اهلل ما عىل من دعي من تلـك األبـواب مـن ةورة  ،فهـل
يدعى أحد من تلك األبواب كلها ؟ قال  :نعم وأرجو أن تكون منهم » .
بحوث ورسائل رشعية

وقد تواتر يف الصحيح والسنن  « :أن النبي  ملا مرض قـال  :مـروا
أبا بكر فليصل بالناس  -مرتني أو ثالثا  -حتى قال  :إنكن ألنتن صواحب
يوسف  ،مروا أبا بكر أن يصيل بالناس » .
واألحاديث واآلثار يف فضائله ريض اهلل عنه كثرية.
ثم بعد الصديق عمر بن اخلطـاب ريض اهلل عنـه  ،فهـو ثـاين اخللفـاء
الراشدين  ،وأحد العرشة املبرشين  ،قال عنه  « : لقد كان فيام قبلكم مـن
األمم حمدثون  ،فإن يك يف أمتي أحد فإنه عمر » رواه البخاري .
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وقال ريض اهلل عنه  « :وافقـت ريب يف ثـالث :يف مقـام إبـراهيم ،ويف
احلجاب  ،ويف أسارى بدر » رواه مسلم .
ويف الصحيحني  :عن النبي  أنه قال  « :رأيـت كـأين أتيـت بقـدح
لبن ،فرشبت حتى إين ألرى الري ير مـن أظفـاري  ،ثـم ناولـت فضـيل
عمر ،فقالوا  :ما أولت يا رسول اهلل  قال  :العلم».
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وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قـال رسـول اهلل « : بينـا أنـا
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نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قم

 ،منها ما يبلغ الثـدي ومنهـا مـا

يبلغ دون ذلك  ،ومر عمر بن اخلطاب وعليه قمي

جيره  ،قالوا ماذا أولت

ذلك يا رسول اهلل؟ قال الدين» رواه مسلم .
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه يقول  « :سمعت رسول اهلل  يقـول :
بينا أنا نائم رأيتني عىل قليب عليهـا دلـو  ،فنزعـت منهـا مـا شـاء اهلل  ،ثـم
أخذها ابن أيب قحافة فنزع هبـا ذنوبـا أو ذنـوبني  ،ويف نزعـه واهلل يغفـر لـه
بحوث ورسائل شرعية

ضعف  ،ثم استحالت غربا  ،فأخـذها ابـن اخلطـاب  ،فلـم أر عبقريـا مـن
الناس ينزع نزع عمر بن اخلطاب حتى ةب الناس بعطن» رواه مسلم .
وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام عـن النبـي  قـال« :دخلـت
قصا  ،فقلت ملن هذا ؟ فقالوا  :لعمر بن اخلطاب،
اجلنة فرأيت فيها ً
دارا أو ً
فأردت أن أدخل  ،فذكرت غريتك  ،فبكى عمر  ،وقال  :أي رسـول اهلل أو

عليك يغار ؟» رواه مسلم .
وعن سعد بن أيب وقـاص ريض اهلل عنـه قـال  « :اسـتأذن عمـر عـىل
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رسول اهلل  وعنده نساء من قريش يكلمنه ويسـتكثرنه عاليـة أصـواهتن ،
فلام استأذن عمر قمن يبتدرن احلجاب  ،فأذن له رسول اهلل  ورسـول اهلل
 يضحك  ،فقال عمر  :أضحك اهلل سنك يا رسول اهلل  ،فقال رسـول اهلل
 : عجبت من هؤالء الـال كـن عنـدي ،فلـام سـمعن صـوتك ابتـدرن
احلجاب  ،قال عمر  :فأنت يا رسول اهلل أحق أن هيبن  ،ثـم قـال عمـر  :أي
عدوات أنفسهن  ،أهتبنني وال هتبن رسول اهلل  ؟ قلن  :نعم أنـت أغلـظ
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وأفظ من رسول اهلل  ، قال رسول اهلل  : والذي نفيس بيده  ،مـا لقيـك
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الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك» رواه مسلم
ويف الصحيحني  :عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قـال « :وضـع عمـر
عىل رسيره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفـع  ،وأنـا
فيهم  ،فلم يرعني إال رجل قد أخذ بمنكبي من ورائـي  ،فالتفـت فـإذا هـو
عيل  ،وترحم عىل عمر  ،وقال  :ما خلفت أحدا أحـب إيل أن ألقـى اهلل عـز
بحوث ورسائل رشعية

وجل بعمله منك  ،وايم اهلل إن كنت ألظن أن جيعلـك اهلل مـع صـاحبيك ،
وذلك أين كنت كثريا ما أسمع النبي  يقول  :جئت أنا وأبو بكـر وعمـر ،
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر  ،وخرجت أنا وأبـو بكـر وعمـر  ،فـإن كنـت
أرجو أو أظن أن جيعلك اهلل معهام» .
واألحاديث واآلثار يف فضائله كثرية ريض اهلل عنه .
ثم عثامن بن عفـان ريض اهلل عنـه  ،ثالـث اخللفـاء الراشـدين وأحـد
قـديام  ،زوجـه
العرشة املبرشين  ،وأحد الستة أصـحاب الشـورى  ،أسـلم
ً
رسول اهلل  بابنته رقية  ،وملا توفيت زوجه رسـول اهلل  أم كلثـوم  ،وملـا
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توفيت قال  : لو كان عندنا أخرى لزوجناها بعثامن  ،وقد قال عنه  ملـا
جهز جيش العرسة « :ما ة عثامن ما عمل بعد اليوم » رواه الرتمذي .
شهد أحد واخلندق واحلديبية وبايع عنه رسول اهلل  بإحدى يديـه ،
وشهد خيرب  ،وعمرة القضـاء  ،وحــا الفـتح والطـائف وتبـوك  .ومـن
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فضائله  :ما جاء عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت  « :كان رسـول اهلل 
مضطج ًعا يف بيتي كاش ًفا عن فخذيه أو ساقيه  ،فاستأذن أبو بكر فـأذن لـه ،
وهو عىل تلك احلال  ،فتحدث ثم استأذن عمـر  ،فـأذن لـه وهـو كـذلك ،
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فتحدث  ،ثم استأذن عثامن  ،فجلـس رسـول اهلل  وسـوى ثيابـه  -قـال
حممد وال أقول ذلك يف يوم واحـد  -فـدخل فتحـدث  ،فلـام خـر قالـت
عائشة :دخل أبو بكر فلم هتتش له و تباله  ،ثم دخل عمر فلم هتتش له و
تباله  ،ثم دخل عثامن فجلست وسويت ثيابـك !! فقـال  :أال أسـتحي مـن
رجل تستحي منه املالئكة» رواه مسلم .
وعن أيب موسـى األشـعري قـال  « :بيـنام رسـول اهلل  مـن حـائط
بحوث ورسائل شرعية

املدينة وهو متكئ يركز بعود معه بني املاء والطني  ،إذ استفتح رجل  ،فقال:
افتح وبرشه باجلنة  ،قال  :فإذا أبو بكر ،ففتحت له وبرشته باجلنة  ،قال  :ثم
استفتح رجل آخر  ،فقال  :افتح وبرشه باجلنة  ،قال  :فذهبت فإذا هو عمر،
ففتحت له وبرشته باجلنة  ،ثم استفتح رجل آخر  ،قال  :فجلـس النبـي 
فقال  :افتح وبرشه باجلنة عىل بلوى تكون  ،قال  :فذهبت فإذا هو عثامن بن
عفان  ،قال  :ففتحت وبرشته باجلنة  ،قال وقلت الذي قال  ،فقـال  :اللهـم
صربا  ،أو اهلل املستعان » رواه مسلم .

1437/10/21هـ

وعن عثامن ريض اهلل عنه قال يوم الدار « :إن رسـول اهلل  عهـد إيل
عهدً ا ،فأنا ممتثل له ،وصابر عليـه إن شـاء اهلل  ،فصـرب حتـى قتـل رمحـه اهلل
شهيدا» أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجة .
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام  :أن رسـول اهلل  ذكـر فتنـة ،
فقال« :يقتل هذا فيها  -مظلو ًما  -يعني  :عثامن» رواه أمحد والرتمذي.
وعن عائشة ريض اهلل عنها  :قالت  :سمعت رسول اهلل  يقول« :يا
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قميصا ،فإن أرادوك عىل خلعـه ،فـال ختلعـه حتـى
عثامن ،لعل اهلل يقمصك
ً

رسالة يف فضائل الصحابة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 125
قميصــا أراد بــه
يلعــوه» رواه أمحــد والرتمــذي وابــن ماجــة  .ويقمصــك
ً
اخلالفة.
وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه  :قال « :ملا أمر رسول اهلل  ببيعـة
الرضوان ،كان عثامن بن عفان رسـول رسـول اهلل  إىل أهـل مكـة ،قـال:
فبايع الناس ،فقال رسول اهلل  :إن عثامن يف حاجـة اهلل وحاجـة رسـوله ،
بحوث ورسائل رشعية

فاب بإحدى يديه عىل األخرى ،فكانت يد رسـول اهلل  لعـثامن خـريا
من أيدهيم ألنفسهم» .أخرجه الرتمذي.
وعن عبـد الـرمحن السـلمي قـال « :أن عـثامن حـني حـورش أرش
عليهم  ،فقال :أنشـدكم بـاهلل  -وال أنشـد إال أصـحاب رسـول اهلل ، - 
ألستم تعلمون أن رسول اهلل  قال  :من جهز جـيش العرسـة فلـه اجلنـة ،
فجهزهتم ؟ ألستم تعلمون أن رسول اهلل  قال  :من حفـر بئـر رومـة فلـه
اجلنة ،فحفرهتا ؟ قال  :وصدقوه بام قال» رواه البخاري .
واألحاديث يف فضائله ريض اهلل عنه كثرية .
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ثم عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه  ،رابع اخللفاء الراشـدين  ،وأحـد
العرشة املبرشين  ،وأول من أسلم من الصبيان وتربى يف حجـر النبـي ، 
بدرا والرضوان وسائر املشاهد كلها إال تبوك  ،وزجـه رسـول اهلل 
شهد ً
بابنته فاطمة  ،وكان أحد الستة أصحاب الشورى .
قال له رسول اهلل  يف احلديث الذي رواه سعد بن أيب وقاص ريض
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اهلل عنه  « :أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنـه ال نبـي بعـدي » رواه
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مسلم .
عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه « أن رســول اهلل  قــال يــوم خيــرب:
ألعطني هذه الراية رجال حيب اهلل ورسوله  ،يفتح اهلل عىل يديه  ،قـال عمـر
ابن اخلطاب  :ما أحببت اإلمارة إال يومئذ  ،قـال :فتسـاورت هلـا رجـاء أن
أدعى هلا  ،قال  :فدعا رسول اهلل  عـيل بـن أيب طالـب  ،فأعطـاه إياهـا ،
عـيل شـيئا  ،ثـم
وقال  :امش وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك  ،قال  :فسار ي
بحوث ورسائل شرعية

وقف و يلتفت  ،فصـرخ  :يا رسول اهلل عـىل مـاذا أقاتـل النـاس ؟ قـال :
قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل  ،وأن حممـدً ا رسـول اهلل  ،فـإذا فعلـوا
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحسـاهبم عـىل اهلل » رواه

مسلم .
وعن بريدة ريض اهلل عنه قال  « :خرجت مع عيل إىل اليمن  ،فرأيـت
منه جفوة  ،فقدمت عىل النبي  فذكرت عليا فتنقصته  ،فجعل رسـول اهلل
 يتغري وجهه  ،قال  :يا بريدة ألست أوىل باملؤمنني مـن أنفسـهم؟ قلـت :
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بىل يا رسول اهلل  ،قال  :من كنت مواله فعيل مواله » رواه أمحد والنسائي .
وعن عمران بن حصني قال  :قال رسول اهلل  « : إن عليا مني وأنـا
منه  ،وهو ويل كل مؤمن بعدي» رواه أمحد والرتمذي والنسائي .
وعن عيل ريض اهلل عنه قال  « :والذي فلـق احلبـة وبـرأ النسـمة إنـه
لعهد النبي األمي إيل أن ال حيبني إال مؤمن  ،وال يبغضـني إال منـافق» رواه
مسلم .
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وهكذا فاألحاديث يف فضائل الصحابة كثرية .
فمن أحبهم  ،وتوالهم  ،وراعى حقهم  ،وعر فضلهم  ،فقـد اتبـع
قول خري املرسلني  ،وقد قال  « : عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشـدين
املهديني من بعدي متسكوا هبا» رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة .
ومن شتمهم  ،أو تنق

من قدرهم  ،أو قدْ ر واحد منهم  ،فقـد حلـق

بحوث ورسائل رشعية

بركاب اخلوار والروافض وغريهم من اهلالكني .
وأهل السنة متفقون عىل أن اخللفاء بعد رسول اهلل  هم  :أبـو بكـر
الصديق ريض اهلل عنه  ،وقد ثبتت خالفته باختيار الصحابة واتفاقهم عليـه
وقوهلم  :رضيه رسول اهلل  لديننا فرضيناه لدنيانا.
ثم من بعده اخلليفة الفاروق عمـر بـن اخلطـاب ريض اهلل عنـه وقـد
استخلفه الصديق واتفق الصحابة عليه بعده .
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ثم جاء من بعده عثامن بن عفان ريض اهلل عنه بإمجـاع أهـل الشـورى
وإمجاع األصحاب كافة ورضاهم به  ،وقد قتل مظلو ًما  ،و َق َت َلتُـ ُه فسـقة،و
جير منه ريض اهلل عنه ما يقتضيه،و يشارك يف قتله أحد من الصـحابة ريض
اهلل عنهم،وإنام قتله مهج ورعاع من غوغاء القبائـل  ،حتزبـوا وقصـدوه مـن
مص بسبب أخبار مكذوبـة عـىل عـثامن ريض اهلل عنـه وهـوى مـن بعـض
الناس ،وقد عجز الصحابة احلاةون عن دفعهم  ،فحصـوه حتـى قتلـوه
ريض اهلل عنه .
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وأما عيل ريض اهلل عنه فخالفته صحيحة باإلمجاع  ،وكان هو اخلليفـة
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يف وقته ال خالفة لغريه  ،وقد بايعه الصحابة ورأوه أحقهم باخلالفة .
وأما معاوية ريض اهلل عنه فهـو مـن العـدول الفضـالء  ،والصـحابة
النجباء ريض اهلل عنه  ،وقد جعله النبي  من كتاب الوحي .
وأما احلروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصـويب
أنفسها بسـببها  ،وكلهـم عـدول ريض اهلل عـنهم  ،ومتـأولون يف حـروهبم
وغريها .
بحوث ورسائل شرعية

فطائفة منهم ترى أن احلق يف هذا الطر  ،وأن خمالفه بـا  ،فوجـب
عليهم نصته  ،وقتال الباغي عليه فيام اعتقـدوه  ،ففعلـوا ذلـك  ،و يكـن
حيل ملن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل يف قتال البغاة .
وطائفة عكس هؤالء  ،ظهر هلم باالجتهاد أن احلق يف الطر اآلخر،
فوجب عليهم مساعدته  ،وقتال الباغي عليه .
وطائفة ثالثة اشتبهت عليهم القضية  ،وهم أكثـر الصـحابة ريض اهلل
عنهم فـإهنم اعتزلـوا األمـر كلـه  ،و يظهـر هلـم تـرجيح أحـد الطـرفني ،
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فاعتزلوا الفريقني  ،وكان هذا االعتزال هو الواجب يف حقهم  ،ألنه ال حيـل
اإلقدام عىل قتال مسلم حتى يظهر أنه مسـتحق لـذلك  ،ولـو ظهـر هلـؤالء
رجحان أحد الطرفني  ،وأن احلق معه  ،ملا جاز هلـم التـأخر عـن نصـته يف
قتال البغاة عليه .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  « :ونؤمن باإلمساك عـام شـجر
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بينهم  ،ونعلم أن بعض املنقـول يف ذلـك كـذب وهـم كـانوا جمتهـدين إمـا
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مصيبني هلم أجران أو مثابني عىل عملهم الصالح مغفور هلم خطؤهم  ،ومـا
كان هلم من السيئات  ،وقد سبق هلم من اهلل احلسنى  ،فـإن اهلل يغفرهـا هلـم
إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غـري ذلـك  ،فـإهنم خـري
القرون كام قال « : خري القرون قرين الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوهنم »
وهذه خري أمة أخرجت للناس .
بحوث ورسائل رشعية

ونعلم مع ذلك أن عيل بن أيب طالب كان أفضل وأقرب إىل احلق مـن
معاوية وممن قاتله ؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلـدري ريض اهلل
عنه عن النبي  أنه قال  « :مترق مارقة عىل حني فرقة من املسلمني تقـتلهم
أدنى الطائفتني إىل احلق »  .ويف احلديث دليل عىل أن مع كـل طائفـة ح ًقـا ،
وأن عل ًيا أقرب إىل احلق  .وأما الذين قعدوا عن القتال يف الفتنة كسـعد بـن
أيب وقاص وابن عمر وغريمها فاتبعوا النصوص التي سمعوها يف ذلك عـن
القتال يف الفتة وعىل ذلك أكثر أهل احلديث » .
أيضا رمحه اهلل  :وأما الصحابة فجمهورهم ومجهور أفاضـلهم
وقال ً
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يدخلوا يف الفتنة  ،ثم ساق عن ابن سريين قوله  « :هاجت الفتنة وأصحاب
رسول اهلل  عشـرة آال فام حاها منهم مائة  ،بل يبلغوا ثالثني» .
فكلهم معذورون ريض اهلل عنهم  ،وهلذا اتفق أهل احلق ومن يعتد به
يف اإلمجاع عىل قبول شهاداهتم ورواياهتم  ،وكامل عـدالتهم ريض اهلل عـنهم
أمجعني .
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وأهل السـنة واجلامعـة يعتقـدون الكـف عـام شـجر بـني الصـحابة،
ويستثنى منه ما إذا كان الغرض بيان احلق يف مسألة ما دونام انتقـاص ألحـد
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منهم ريض اهلل عنهم .
وقد قرر هذا شيخ اإلسالم أبـو عـثامن إسـامعيل الصـابوين يف كتابـه
عقيدة السلف أصحاب احلديث حيـث قـال  « :ويـرون –أي أهـل السـنة
واجلامعة -الكف عام شجر بني أصحاب رسـول اهلل  ،وتطهـري األلسـنة
ونقصـا فـيهم  ،ويـرون الـرتحم عـىل مجـيعهم
عن ذكر ما يتضمن عيبا هلم
ً
واملواالة لكافتهم  ،وكذلك يـرون تعظـيم قـدر أزواجـه ريض اهلل عـنهن ،
بحوث ورسائل شرعية

والدعاء هلن ومعرفة فضلهن واإلقرار بأهنن أمهات املؤمنني » .
وكذا ابن بطة يف اإلبانة قال « :نكف عام شجر بني أصـحاب رسـول
اهلل  فقد شهدوا املشاهد معه  ،وسبقوا الناس بالفضل  ،فقد غفر اهلل هلم،
وأمر باالستغفار هلم  ،والتقرب إليه بمحبتهم  ،وفرض ذلك عىل لسان نبيه
 وهو يعلم ما سيكون منهم  ،وأهنم سيقتتلون  ،وإنام ُف ِّضـلوا عـىل سـائر
اخللق ؛ ألن اخلطأ والعمد قد ُوضع عنهم  ،وكل ما شجر بينهم مغفور هلم»
وقال  « :ونشهد أهنم كلهم عىل هدى وتقى وخال
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من ن

إيامن ؛ ألنا عـىل يقـني

التنزيل وقول الرسول إهنم أفضل اخللق وخريه بعد نبينا حممد ؛

وألن أحدً ا ممن أتى بعدهم ولو جاء بأعامل الثقلني اإلنس واجلن من أعـامل
الرب  ،ولو لقي اهلل تعاىل وال ذنب له وال خطيئة عليه  ،ملا بلـغ ذلـك أصـغر
صغرية من حسنات أدناهم ،وما فـيهم دين وال ءء مـن حسـناهتم صـغري
واحلمد هلل» اهـ.
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وكذا أبو بكر اإلسامعييل يف اعتقاد أئمـة أهـل احلـديث حيـث قـال :
«والكف عن الوقيعة فيهم وتأويل القبيح عليهم و َيكِلوهنم فيام جرى بينهم
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عىل التأويل إىل اهلل عز وجل » .
وقال اإلمام أمحـد  « :نكـف عـن ذكـر أصـحابه فـيام شـجر بيـنهم ،
ونرتحم عليهم  ،ونقدم من قدمه رسول اهلل  ،نرىض بمـن ريض بـه رسـول
اهلل يف حياته وبعد موته  ،قال اهلل تبـارك وتعـاىل   :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ[ البقـرة ]134 :وقـال
بحوث ورسائل رشعية

النبي  : خري الناس قرين الذين بعثت فيهم  ،ثم الذين يلـوهنم ثـم الـذين
يلوهنم  ،وقال :لو أنفق أحدكم ملء األرض ذه ًبا ما أدرك مـد أحـدهم وال
نصيفه .فالفضل هلم  ،ودع عنك ذكر ما كانوا فيه  ،قال عـيل بـن أيب طالـب
ريض اهلل عنه  :إين ألرجو أن أكون أنا وعثامن ممن قال اهلل عز و جل فـيهم :
 ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ[ احلجر ، ]47:فعيل بـن أيب طالـب ريض اهلل
عنه يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبري ويـرتحم علـيهم أمجعـني ونحـن فـال
نــذكرهم إال بــام أمرنــا اهلل عــز و جــل بــه  ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ[ احلرش » ]10:اهـ  .واهلل تعاىل أعلم .
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*
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