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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني 

 سيدان حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعني.                           
 أما بعد: 

خري هذه األمة بعد نبيها  رضي هللا عنهم فإن الصحابة الكرام
ادق هللا تعاىل ابإلميان الصصلى هللا عليه وسلم، فقد أكرمهم 

وا الراسخ، مث مبعاصرة النيب الكرمي عليه أفضل الصالة والتسليم، فآمن
به واتبعوه، وآزروه وانصروه، وفدوه ابألموال واألرواح، ومحلوا 
 رسالته وبّلغوا دعوته إىل من خلفهم بعد جهاد طويل وعناء كبري.

ا، ، وأقلها تكلفوالصحابة أبّر هذه األمة قلواب، وأعمقها علما
وأقومها هداي، وأحسنها حاال، اختارهم هللا لصحبة نبيه صلى هللا 

 1عليه وسلم وإقامة دينه، كما قاله ابن مسعود رضي هللا عنه.
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وقد أمجع أهل السنة على أنَّ الصحابة رضي هللا عنهم كلهم ثقات 
عدول، ولذا فإن من أصول أهل السنة واجلماعة: سالمة قلوهبم 

هم ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحرمة بغض وألسنت
ِدِهم  َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بـَع  }أحد منهم والطعن فيهم، قال تعاىل: 

ميَ  َوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقواَن اِبإل ِ خ  اِن َواَل ََت َعل  يف يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اغ ِفر  لََنا َوإلِِ
 .1{ُنوا َربَـَّنا ِإنََّك رؤوف رحيمقـُُلوبَِنا ِغاّلً لِّلَِّذيَن آمَ 

فهم حيفظون للصحابة فضلهم ومكانتهم بال إفراط وال تفريط، وال 
 غلو وال جفاء.

وأما منهج الرافضة فهو قائم على الطعن يف الصحابة رضي هللا 
عنهم ويف عدالتهم، وتكفريهم والنيل منهم، وغرضهم من ذلك 

يلزم منه  قل لنا الشرعمن نَ الطعن يف القرآن والسنة، ألن الطعن في
إبطال كل ما نقله، فيبطل الدين ويستبدل بدين آخر ارتضاه من 
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أسسوا هذا املذهب الباطل، وفيه إساءة واضحة للنيب صلى هللا 
عليه وسلم، ألن الصحابة رضي هللا عنهم خترجوا من مدرسته صلى 

م الذي علِّ لى يديه، فالطعن فيهم طعن يف املهللا عليه وسلم وتربوا ع
 .رابهم

 قوٌم أرادوا الطعن يفام مالك رمحه هللا عن الرافضة: "يقول اإلم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم مُيكنهم ذلك، فطعنوا يف 
الصحابة، ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو  

  1.كان رجال صاحلا َلَكان أصحابه صاحلني"
م صحبة والصحابة، وفضلهويف هذا الكتاب سنتناول مفهوم ال

وأدلة عدالتهم، وسنتكلم عن بعض الشبه املوجهة إىل مقامهم، 
لنبني من خالل ذلك منهجية الشيعة فيها، وأهنم قوم جمردون عن 

 الورع والصدق فضال عن العلم والفهم.
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نسأل هللا تعاىل أن حيفظ إخواننا املسلمني وعقائدهم من شر الفنت 
ا نسأله أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا، ما ظهر منها وما بطن، كم

 ويبارك فيما كتبنا وسطران وجيعله يف موازين أعمالنا.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 صحبة والصحابةال
 التعريف ابلصحبة والصحابة لغة:

"الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، 
ب، ومن ذلك الصاحب، واجلمع: الصحب، كما يقال ركب وراك

ومن الباب: أصحب فالن: إذا انقاد، وكل شيء الئم شيئًا فقد 
 1.استصحبه"

ويقال: صحبه يصحبه صحبة ابلضم، وصحابة ابلفتح، وصاحبه: 
عاشره، والصاحب: املعاشر، واجلمع: أصحاب، والصحابة 

، ويقال: استصحبه: أي دعاه إىل الصحبة 2ابلفتح: األصحاب
ادت واسرتسلت وتبعت ، وأصحبت الناقة: أي: انق3والزمه

                                                           
ر الصحاح، للرازي )ص (، وخمتا3/335ـ معجم مقاييس اللغة، البن فارس ) 1

356 .) 
 (.1/519ـ لسان العرب، البن منظور ) 2
 (.2/798ـ ترتيب القاموس احمليط، للطاهر الزاوي ) 3



 1.صاحبها
 تعريف الصحبة والصحابة شرعا:

قال ابن حجر بعد ذكر أقوال أهل العلم يف تعريف الصحايب: 
"وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب من لقي النيب صلى 

  2.هللا عليه وسلم مؤمناً به، ومات على اإلسالم"
ومن روى  ت،"فيدخل ِفيَمن لقيه: من طالت جمالسته له أو قصر 

عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه رؤية ولو مل جيالسه، 
 ومن مل يره لعارض كالعمى.

وخيرج بقيد اإلميان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا مل جيتمع  
 . 3به مرة أخرى"

واخلالف فيمن لقيه وآمن به مث ارتد مث عاد إىل اإلسالم بعد 
                                                           

 (.3/11ـ النهاية، البن األثري ) 1
 (.1/7ـ اإلصابة، البن حجر ) 2
 (.318ـ  2/317ـ انظر: أسد الغابة ) 3



 اله، عليه وسلم، كاألشعن بن قيس وأم وفاة النيب صلى هللا
 . 1فهذا رجح احلافظ ابن حجر دخوله يف الصحابة
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 يف القرآن والسنة وفضلهم منزلة الصحابة
 منزلة الصحابة يف القرآن:

لقد أثىن القرآن الكرمي على الصحابة ثناًء عاًما، يشملهم مجيًعا، 
ل بعويشهد هلم ابلفضل واإلحسان. وثناًء خاًصا ضهم، ، يُفضِّ

 بسبقهم يف اإلميان واإلنفاق واجلهاد.
َصاِر قال سبحانه وتعاىل: }َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمن  ال ُمَهاِجرِيَن َواألَن

ُهم  َوَرُضوا َعن ُه وَ  َساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعنـ  أََعدَّ هَلُم  َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهم  ِبِِح 
َاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلكَ َجنَّاٍت ََت رِي ََت تَـهَ   1. ال َفو ُز ال َعِظيُم{ا اأَلهن 

فاآلية صرحية الداللة على رضا هللا سبحانه وتعاىل عن املهاجرين 
واألنصار والتابعني هلم ِبحسان، وتبشريهم ابلفوز العظيم واخللود 

 يف جنات النعيم.
َبايُِعوَنَك ََت َت ؤ ِمِننَي ِإذ  يُـ وقال سبحانه: }َلَقد  َرِضَي اَّللَُّ َعن  ال مُ 
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اََثهَبُم  فـَت حاً الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِم  َفأَنـ َزَل السَِّكيَنَة َعَلي ِهم  َوأَ 
 1.َقرِيبًا{

   2قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: "كنا ألفا وأربعمائة".
الصدق  : منقال ابن ك ري رمحه هللا: "فعلم ما يف قلوهبم": أي

 3.والوفاء والسمع والطاعة"
وقال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: "والرضا من هللا صفة قدمية، فال 

ومن رضي  ،م أن يوافيه على موجبات الرضالِ يرضى إال عن عبد عَ 
فكل من أخرب هللا عنه أنه رضي عنه  هللا عنه مل يسخط عليه أبداً.

، بعد إميانه وعمله الصاحلفإنه من أهل اجلنة، وإن كان رضاه عنه 
فإنه يذكر ذلك يف معرض ال ناء عليه واملدح له. فلو علم أنه 
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 1.يتعقب ذلك مبا يسخط الرب مل يكن من أهل ذلك"
وقال ابن حزم رمحه هللا: "فمن أخربان هللا سبحانه أنه علم ما يف 
قلوهبم ورضي عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فال حيل ألحد التوقف 

 2.وال الشك فيهم البتة" يف أمرهم
وقال سبحانه وتعاىل: }َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا 

َاُت َوأُولَِئَك ُهمُ ال مُ  ري  َواهِلِم  َوأَنـ ُفِسِهم  َوأُولَِئَك هَلُمُ اخلَ  ِلُحوَن )ِِبَم  ( 88ف 
ُ هَلُم  َجنَّاٍت ََت رِي ِمن  ََت ِتَها ا َاأََعدَّ اَّللَّ َهن  ُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ال َفو ُز أل 

 3.{(89ال َعِظيُم)
-وهذه تزكية عظيمة للصحابة الكرام حين مجعهم هللا مع نبيه 

رب يف اإلميان واجلهاد ابألموال واألنفس، وأخ-صلى هللا عليه وسلم 
تلزم واجلزاء ابخللود يف اجلنات. وهذا يس ،نيلهم ال واب يف اآلخرة
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 ضي هللا عنهم.عدالتهم ر 
ِ وَ  ِ ِمريَاُث وقال سبحانه وتعاىل: }َوَما َلُكم  َأالَّ تـُن ِفُقوا يف َسِبيِل اَّللَّ َّللَّ

َتِوي ِمن ُكم  َمن  أَنـ َفَق ِمن  قـَب ِل ال َفت حِ   َوقَاَتَل السََّمَواِت َواأَلر ِض ال َيس 
لَِئَك أَع َظُم َدَرَجًة ِمن  الَِّذيَن أَنـ َفُقوا ِمن   ُ بـَع ُد وَ  أُو  قَاتـَُلوا وَُكال ًّ َوَعَد اَّللَّ

ىَن{  1.احل ُس 
فوعد هللا عز وجل الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح وبعده 
ابحلسىن، وقد حكم هللا ملن وعد ابحلسىن ابألمن من عذاب يوم 

ىَن أُو   َها لَِئَك َعنـ  القيامة بقوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقت  هَلُم  ِمنَّا احل ُس 
تَـَهت  أَنُفُسُهم   َمُعوَن َحِسيَسَها َوُهم  يف َما اش  َعُدوَن * ال َيس   ُمبـ 

رَبُ َوتـَتَـَلقَّاُهم  ال َمالِئَكُة هَ  َذا يـَو ُمُكم  َخاِلُدوَن * ال حَي ُزهُنُم  ال َفزَُع اأَلك 
 2.الَِّذي ُكنُتم  ُتوَعُدوَن{
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اُء َعَلى ال ُكفَّاِر يَن َمَعُه َأِشدَّ وقال تعاىل: }حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَّذِ 
اًل ِمن  اَّللَِّ  تَـُغوَن َفض  نَـُهم  تـَرَاُهم  رُكَّعًا ُسجَّدًا يـَبـ  َواانً ُرمَحَاُء بـَيـ   َوِرض 
رَاةِ َوَم ـَُلُهم  ِسيَماُهم  يف ُوُجوِهِهم  ِمن  أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َم ـَُلُهم  يف التَـّو  

يِل َكَزر عٍ  تَـغ َلَظ فَ  يف اإِلْنِ  رََج َشط َأُه َفآَزَرُه فَاس  تَـَوى َعَلى ُسوِقِه َأخ  اس 
ا َوَعِمُلوا يـُع ِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبِم  ال ُكفَّاَر َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنو 

راً َعِظيمًا{ ُهم  َمغ ِفَرًة َوَأج   1.الصَّاحِلَاِت ِمنـ 
د جلميع الصحابة عن قال ابن اجلوزي رمحه هللا: "وهذا الوصف

 . "اجلمهور
من أصبح وىف قلبه غيظ على أصحاب "وقال مالك رمحه هللا: 

 . "حممد صلى هللا عليه وسلم فقد أصابته اآلية
قال اإلمام القرطيب رمحه هللا معلقًا على كالم اإلمام مالك رمحه و 

هللا: لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب يف أتويله. فمن نقص 
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أو طعن عليه يف روايته فقد رد على هللا رب العاملني،  واحداً منهم
وأبطل شرائع املسلمني. مث قال رمحه هللا: فالصحابة كلهم عدول، 
أولياء هللا تعاىل وأصفياؤه، وخريته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. 
هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه اجلماعة من أئمة هذه األمة. 

هبم إىل أن حال الصحابة كحال  وقد ذهبت شرذمة ال مباالة
غريهم، فيلزم البحن عن عدالتهم، ومنهم من فرق بني حاهلم يف 
بداءة األمر فقال: إهنم كانوا على العدالة إذ ذاك، مث تغريت هبم 
األحوال فظهرت فيهم احلروب وسفك الدماء، فال بد من البحن. 

بري ز وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضالءهم كعلي وطلحة وال
وغريهم رضي هللا عنهم ممن أثىن هللا عليهم وزكاهم ورضي عنهم 
رًا َعِظيمًا{،  وأرضاهم ووعدهم اجلنة بقوله تعاىل: }َمغ ِفَرًة َوَأج 
وخاصة العشرة املقطوع هلم ابجلنة ِبخبار الرسول صلى هللا عليه 
وسلم وأهنم هم القدوة مع علمهم بك ري من الفنت واألمور اجلارية 



م بعد نبيهم ِبخباره هلم بذلك. وذلك غري ُمسقط من مرتبته عليهم
وفضلهم، إذ كانت تلك األمور مبنية على االجتهاد، وكل جمتهد 

  1.مصيب"
ِ رٍي ِمَن وقال تعاىل: }َواع َلُموا َأنَّ ِفيُكم  َرُسوَل اَّللَِّ َلو  يُِطيُعُكم  يف كَ 

ِر َلَعِنتُّم  َوَلِكنَّ اَّللََّ َحبَّبَ  َم  ميَانَ  األ  َوَزيَـَّنُه يف قـُُلوِبُكم  وََكرََّه  إِلَي ُكُم اإل ِ
َياَن أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن * فَ  َر َوال ُفُسوَق َوال ِعص  اًل ِمَن إِلَي ُكُم ال ُكف  ض 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم{   2.اَّللَِّ َونِع َمًة َواَّللَّ
ِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن ُدوا يف سَ وقال تعاىل: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاهَ 

 3.مٌي{آَوو ا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم ال ُمؤ ِمُنوَن َحق ًّا هَلُم  َمغ ِفَرٌة َورِز ٌق َكرِ 
فبعد كل هذه اآلايت اليت ت ين على الصحابة رضي هلل عنهم 

والفوز  ،العاقبة حسنو  ،وتشهد هلم ابخلريية ،وتزكيهم وترتضى عنهم
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 يت من يطعن فيهم وينتقص من قدرهم ومكانتهم  أليس ابجلنة، أي
 يف كالم هللا عز وجل؟ هذا طعنا صرحيا 

 :منزلة الصحابة يف السنة
عن أيب بردة عن أبيه رضي هللا عنه قال: َصّلي ُت املغرب مع رسوِل 

 ،معه العشاء لو جلسنا حىت نصّلي :هللا صلى هللا عليه وسلم مث قلنا
َل هللا )ما زلتم ههنا، قلنا: اي رسو نا فقال: فجلسنا فخرج علي :قال

صلَّينا معك املغرب مث قلنا ْنلُس حىت نصلي معك العشاء، قال: 
أحسنتم أو أصبتم، قال: فرفع رأسُه إىل السماء وكان ك رياً ما يرفع 
رأسه إىل السماء فقال: النجوم أََمَنُة السماِء، فإذا ذهبت النجوم 

أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب أتى السماء ما توعد، وأان 
يت ما هب أصحايب أتى أُمَّ ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألُمَّيت فإذا ذ

 1.(يوعدون

                                                           
 (.2531ـ مسلم ) 1



وعن أيب سعيد رضي هللا عنه قال: كان بني خالد بن الوليد وبني 
عبد الرمحن بن عوف شيءٌ فسبَّه خالٌد، فقال رسوُل هللِا صلى هللا 

 حدًا من أصحايب، فإنَّ أحدكم لو أَنفقعليه وسلم ))ال تُسبُّوا أَ 
 1.م ل ُأُحٍد ذهباً ما أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفه((

ليه عوعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: ُسِئَل رسوُل هللاِ صلى هللا 
 الَِّذيَن يـَُلوهَنُم ، قـَر ِن مُثَّ الَِّذيَن يـَُلوهَنُم ، مُثَّ )وسلم أي النَّاِس خري؟ قال 

ي  2.(يُنُه َشَهاَدَتهُ ُء قـَو ٌم تـَب ُدُر َشَهاَدُة َأَحِدِهم  مَيِيَنُه، َوتـَب ُدُر ميَِ مُثَّ جيَِ
ه وسلم قال صلى هللا علي وعن أيب سعيد رضي هللا عنه عن النَّيبّ 

)أي يت على الناس زماٌن يغزو فئام من الناس فيقال هلم: فيكم َمن  
فيفتح هلم، مث  عم،رأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون: ن

يغزو فئاٌم ِمَن الناس فيقال هلم: فيكم َمن  رأى َمن  صِحب رسوَل 

                                                           
 (.2541ـ مسلم ) 1
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ئام هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح هلم، مث يغزو ف
من الناس فيقال هلم: هل فيكم َمن  رأى َمن  َصِحَب َمن  َصِحَب 

 1.(مليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح هلرسول هللا صلى هللا ع
عن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "آيَُة 

َن َصاِر" َن َصاِر، َوآيَُة النَِّفاِق بـُغ ُض األ  ميَاِن ُحبُّ األ   2.اإل ِ
وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

منافٌق،  أنه قال يف األنصار: "ال حيبهم إال مؤمٌن، وال يُبِغضهم إال
 3.َمن أحبهم أحبه هللا، ومن أبَغضهم أبَغضه هللا"

وملسلم من حدين أيب هريرة ومن حدين أيب سعيد، قاال: قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يُبِغض األنصاَر رجٌل يؤمن 
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 1.ابهلل واليوم اآلخر"
يقول العيين: )املقصود من احلدين احلن على حب األنصار 

م ملا كان منهم من إعزاز الدين، وبذل األموال وبيان فضله
واألنفس واإلي ار على أنفسهم واإليواء والنصرة، وغري ذلك، وهذا 
جار يف أعيان الصحابة كاخللفاء وبقية العشرة، واملهاجرين، بل يف  
كل الصحابة، إذ كل منهم له سابقة وسالفة وغناء يف الدين وأثر 

 اإلميان، وبغضهم حمض حسن فيه، فحبهم لذلك املعىن حمض
 2.النفاق(

 :مكانة الصحابة عند السلف
من عقائد أهل السنة واجلماعة وجوب حمبة أصحاب رسول هللا 

واالحتجاج  ،وتعظيمهم وتوقريهم وتكرميهم ،صلى هللا عليه وسلم
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واالقتداء هبم، واألخذ آباَثرهم، وحرمة بغض أحد منهم  ،ِبمجاعهم
اجلهاد وله صلى هللا عليه وسلم و ملا شرفهم هللا به من صحبة رس

معه لنصرة دين اإلسالم، وصربهم على أذى املشركني واملنافقني، 
واهلجرة عن أوطاهنم وأمواهلم وتقدمي حب هللا ورسوله صلى هللا 

 عليه وسلم على ذلك كله.
وقد كان السلف رمحهم هللا يرتضون على الصحابة رضي هللا عنهم 

َجاُؤوا ِمن  ت اال لقوله تعاىل: }َوالَِّذينَ وي نون عليهم ويدعون هلم ام
َوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوانَ  خ  ميَاِن َواَل بـَع ِدِهم  يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اغ ِفر  لََنا َوإلِِ  اِبإل ِ
 1.يٌم{ََت َعل  يف قـُُلوبَِنا ِغال ًّ لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربَـَّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَّحِ 

عدهم ألنه جعل ملن ب ،وب حمبة الصحابةهذه اآلية دليل على وجو 
حظًا يف الفيء ما أقاموا على حمبتهم ومواالهتم واالستغفار هلم، 

أو اعتقد فيه شراً أنه ال حق له يف  ،وأن من سبهم أو واحداً منهم
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من كان يبغض "الفيء، روي ذلك عن مالك وغريه، قال مالك: 
ه ن يف قلبأحدًا من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أو كا

 عليهم غل فليس له حق يف يفء املسلمني، مث قرأ َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن
 .1"بـَع ِدِهم  اآلية

من كان مستنا فليسنت مبن قد مات أولئك )قال ابن مسعود: 
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا خري هذه األمة أبرها 

حبة نبيه  لصقلواًب وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا قوم اختارهم هللا
صلى هللا عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا ِبخالقهم وطرائقهم فهم 

  2.(ستقيمامل أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم وكانوا على اهلدي
وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يقول )ال تسبوا أصحاب حممد 

فلمقام أحدهم ساعة خري من عمل أحدكم  ،صلى هللا عليه وسلم
                                                           

(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 4/1778ـ انظر أحكام القرآن البن العريب ) 1
 (.6/609(، تفسري ابن ك ري )18/32)
 (.1810قم ـ ر 2/947ـ جامع بيان العلم وفضله ) 2



  1.عمره(
يف احللية البن نعيم عن احلسن البصري رمحه هللا: )أن بعض وجاء 

ه صفة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليعن القوم قال له: أخربان 
وسلم قال: فبكى وقال: ظهرت منهم عالمات اخلري يف السيما 
والسمت واهلدى والصدق، وخشونة مالبسهم ابالقتصاد، 

لطيب ومشرهبم اب وممشاهم ابلتواضع، ومنطقهم ابلعمل، ومطعمهم
من الرزق، وخضوعهم ابلطاعة لرهبم تعاىل، واستقادهتم للحق فيما 
أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم احلق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم، 
وحنلت أجسامهم، واستخفوا بسخط املخلوقني رضى اخلالق، مل 
يفرطوا يف غضب، ومل حييفوا يف جور، ومل جياوزوا حكم هللا تعاىل 

رهم، هم حني استنصءغلوا األلسن ابلذكر، بذلوا دماش يف القرآن،
وبذلوا أمواهلم حني استقرضهم، ومل مينعهم خوفهم من املخلوقني، 

                                                           
 (.1/57(، وفضائل الصحابة لإلمام أمحد )1/32ـ صحيح ابن ماجه ) 1



حسنت أخالقهم، وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسري من دنياهم إىل 
 1آخرهتم(.

صحاب قتم أمن صدَّ  عن قتادة بن دعامة رمحه هللا أنه قال: )أحقُ 
بيه وسلم الذين اختارهم هللا لصحبة ن رسول هللا صلى هللا عليه

 2وإقامة دينه(.
ويقول اإلمام الشافعي: "وأفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أبو بكر، مث عمر، مث ع مان، مث علي رضوان هللا 

 .3عليهم"
ويقول يف موضع آخر: "وقد أثىن هللا على أصحاب رسول هللا 

ل هللا وسبق هلم على لسان رسو  صلى هللا عليه وسلم يف القرآن،
صلى هللا عليه وسلم من الفضل ما ليس ألحد بعدهم، وهم أّدوا 

                                                           
 (.2/150ـ احللية أليب نعيم ) 1
 (.3/134ـ مسند اإلمام أمحد ) 2
 (.433/  1ـ مناقب الشافعي ) 3



إِلينا سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل 
عليه، فعلموا ما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام ًّا وخاص ًّا 

نا يف  هلنا، وهم فوقوعزًما وِإرشاًدا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وج
كل علٍم واجتهاد، وآراؤهم لنا أمحد، وأوىل بنا من آرائنا عندان 

 1ألنفسنا".
ويقول اإلمام أمحد يف حدي ه عن مكانة الصحابة: "...فأدانهم 
صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه، ولو لقوا هللا جبميع 

 .2األعمال"
ول هللا بسوء ويقول أيضا: "إذا رأيت رجال يذكر أصحاب رس

  3فاهتمه على اإلسالم".
ن يف من طع" نه قال:أوعن سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل 
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 .1"أصحاب رسول هللا   فهو صاحب هوى
تابه اجلرح هللا يف ك قال اإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي رمحه

فأمَّا أصحاُب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهم ) والتعديل:
ن هدوا الوحَي والتنزيَل، وعرفوا التفسرَي والتأويَل، وهم الذيالذين ش

 اختارهم هللا عزَّ وجلَّ لصحبة نبيِّه صلى هللا عليه وسلم ونصرتِه
وإقامِة دينه وإظهاِر حقِّه، فرضيهم له صحابًة، وجعلهم لنا أعالماً 
وقدوًة، فحفظوا عنه صلى هللا عليه وسلم ما بلَّغهم عن هللا عزَّ 

، وما سنَّ وشرع وحكم وقضى وندب وأمر وهنى وحظر وجلَّ 
وأّدب، ووَعو ه وأتقنوه، ففقهوا يف الدين، وعلموا أمَر هللا وهنيه 
ومراده مبعاينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومشاهدهتم منه 

م هللا تفسرَي الكتاب وأتويله، وتلّقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرَّفه
هم موضع القدوةعزَّ وجلَّ مبا َمنَّ ع ، ليهم وأكرمهم به من وضعه إايَّ

                                                           
 (.97ـ الكفاية يف علم الرواية: )ص 1



فكانوا عدوَل األمَّة وأئمََّة اهلدى وحجَج الدِّين ونقلَة الكتاب 
 .1(والسنة...

وقال اإلمام أبو زرعة الرازي: )إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول هللا فاعلم أنه زنديق، ألن الرسول عندان حق 

إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول والقرآن حق وإمنا أدى 
واجلرح  ،وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان ليبطلوا الكتاب والسنة ،هللا

 .2زاندقة( موه ،هبم أوىل
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف بيان عقيدة أهل السنة 
يف الصحابة: "..وميسكون عما شجر من الصحابة، ويقولون إن 

ما هو كذب، ومنها ما قد  ية يف مساوئهم منهاهذه اآلاَثر املرو 
َ عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون،  زيد فيه ونقص ، وُغريِّ
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إما جمتهدون مصيبون، وإما جمتهدون خمطئون... وهلم من السوابق، 
م حىت إهن ،والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر

 ، ألن هلم من يغفر هلم من السيئات ما ال يغفر ملن بعدهم
ر  احلسنات اليت متحو السيئات مما ليس ملن بعدهم ... مث الَقد 
الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور يف جنب فضائل 
القوم ، وحماسنهم من اإلميان ابهلل ، ورسوله، واجلهاد يف سبيله ، 
واهلجرة ، والنصرة ، والعلم النافع ، والعمل الصاحل ، ومن نظر يف 

القوم بعلم وبصرية، وما منَّ هللا عليهم به من الفضائل علم سرية 
، وأهنم  ال كان وال يكون م لهم ،يقينا أهنم خري اخللق بعد األنبياء

رون هذه األمة اليت هي خري األمم، وأكرمها على الصفوة من ق
 .1"هللا

الصحابة كلهم عدول من البس الفنت وغريهم وقال النووي: )
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 .1(إبمجاع من يعتد به
وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب: )هم خري القرون، وخري أمة 
 أخرجت للناس، وقد أثىن هللا عز وجل عليهم، ورضي رسول هللا

عز وجل  ثبتت عدالة مجيعهم ب ناء هللاصلى هللا عليه وسلم عنهم، 
عليهم، وثناء رسوله عليه السالم، وال أعدل ممن ارتضاه هللا لصحبة 

 .2 تزكية أفضل من ذلك، وال تعديل أكمل منه(نبيه ونصرته، وال
 وحنب أصحاب رسول هللا صلى هللا"قال الطحاوي رمحه هللا تعاىل

عليه وسلم وال نُفرط يف حب أحد منهم، وال نتربأ من أحد منهم 
ونبغض من يبغضهم، وبغري احلق يذكرهم، وال نذكرهم إال خبري، 

 .3ق وطغيان "وحبهم دين وإميان وإحسان، وبغضهم كفر ونفا
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 عدالة الصحابة
 تعريف العدالة لغة واصطالحا:

: العدل ضد اجلور، يقال عدل عليه يف القضية فهو العدالة لغة
، -بكسر الدال وفتحها -عادل، وبسط الوايل عدله وَمع ِدلََته 

َع َدَلة 
، أي: من أهل العدل، -بفتح الدال -وفالن من أهل امل

 الشهادة.ورجل عدل، أي: رضا ومقنع يف 
 .1وتعديل الشيء تقوميه، يقال عدلته فاعتدل، أي: قومته فاستقام

: "صفة راسخة يف النفس َتمل صاحبها على والعدالة اصطالحا  
 مالزمة التقوى واملروءة.

والتقوى ضابطها: امت ال املأمورات، واجتناب املنهيات من الكبائر 
 ظاهراً، وابطناً من شرك أو فسق أو بدعة.
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ة ضابطها: آداب نفسية َتمل صاحبها على التحلي واملروء
 ابلفضائل، والتخلي عن الرذائل.

وال تتحقق العدالة يف الراوي إال إذا اتصف بصفات مخسة: 
اإلسالم، والبلوغ والعقل، والسالمة من أسباب الفسق، وخوارم 

 1 املروءة".
 :األدلة النقلية على عدالة الصحابة

يه وسلم وسنة رسول هللا َصلَّى هللا عل تضافرت األدلة من كتاب هللا
على تعديل الصحابة الكرام، مما ال يبقى معها ملراتب شك يف 
َتقيق عدالتهم، وكل األدلة اليت مرت معنا يف بيان فضلهم تدل 

 على عدالتهم، وهناك أدلة أخرى تضاف إىل ما تقدم، منها:
ونُوا ُشَهَداَء َعَلى طًا لَِتكُ قوله تعاىل: }وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُمًَّة َوسَ  -
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ووجه االستدالل هبذه اآلية  1النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلي ُكم  َشِهيًدا{
 ًا مبعىن "عدوالً على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم أن وسط

 . 2املخاطبون هبذه اآلية مباشرة همخياراً"، و 
ه اآلية، ذوعليه فالصحابة رضي هللا عنهم عدول خيار بصريح ه

 .3إذ اخلطاب فيها للموجودين حينئذ
وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إال أن املراد به 

 .4اخلصوص، وقيل: "إنه وارد يف الصحابة دون غريهم"
رَِجت  لِلنَّاِس أَت ُمُروَن ابِ  -  َ أُمٍَّة ُأخ  ُتم  َخري  ل َمع ُروِف وقوله تعاىل: }ُكنـ 

َهو َن عَ  {َوتـَنـ  ووجه داللة هذه اآلية على "، 5ِن ال ُمن َكِر َوتـُؤ ِمُنوَن اِبَّللَِّ
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عدالة الصحابة رضي هللا عنهم أهنا أثبتت اخلريية املطلقة هلذه األمة 
على سائر األمم قبلها، وأول من يدخل يف هذه اخلريية املخاطبون 

 الكرام رضي هللاهبذه اآلية مباشرة عند النزول، وهم الصحابة 
استقامتهم يف كل حال، وجراين أحواهلم  يم، وذلك يقتضعنه

على املوافقة دون املخالفة، ومن البعيد أن يصفهم هللا عز وجل 
ِبهنم خري أمة وال يكونوا أهل عدل واستقامة، وهل اخلريية إال 

 –ذلك، كما أنه ال جيوز أن خيرب هللا تعاىل ِبنه جعلهم أمة وسطاً 
لك، فيصح أن يطلق على الصحابة وهم على غري ذ –أي عدوالً 

 .1أهنم خري أمة ِبطالق، وأهنم وسط أي عدول ِبطالق"
رُِجوا ِمن  ِدايرِهِ  - م  قوله تعاىل: }لِل ُفَقرَاِء ال ُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأخ 

َوااًن َويـَن ُصُروَن اَّللََّ  اًل ِمَن اَّللَِّ َوِرض  تَـُغوَن َفض  َواهِلِم  يـَبـ  أُولَِئَك  َوَرُسوَلهُ َوأَم 
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ميَاَن ِمن  قـَب ِلِهم  حيُِ  اَر َواإل ِ بُّوَن َمن  ُهُم الصَّاِدُقوَن * َوالَِّذيَن تبوؤوا الدَّ
ُدوَن يف ُصُدورِِهم  َحاَجًة ممَّا أُوُتوا َويـُؤ ثِرُ  وَن َعَلى َهاَجَر إِلَي ِهم  َواَل جيَِ

ِسِه َفُأولَِئَك ُهُم حَّ أَنـ ُفِسِهم  َوَلو  َكاَن هِبِم  َخَصاَصٌة َوَمن  يُوَق شُ   نـَف 
ِلُحوَن{ ،  فالصادقون هم املهاجرون، واملفلحون هم 1ال ُمف 

األنصار، هبذا فسر أبو بكر الصديق، هاتني الكلمتني، من 
اآليتني، حين قال يف خطبته يوم السقيفة خماطبًا األنصار: "إن 

نوا ، وقد أمركم أن تكو ان )الصادقني( ومساكم )املفلحني(هللا مسا
 حي ما كنا، فقال: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمعَ 

 .  2الصَّاِدِقنَي{
فهذه الصفات احلميدة يف هاتني اآليتني كلها حققها املهاجرون "

واألنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واتصفوا 
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ون، ابحلكم ِبهنم صادقهبا، ولذلك ختم هللا صفات املهاجرين 
وختم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم 
ابحلكم هلم ِبهنم مفلحون، وهذه الصفات العالية ال ميكن أن 

 1حيققها قوم ليسوا بعدول".
 وقوله تعاىل: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ -

َرٌة َورِز ٌق  ُروا أُولَِئَك ُهُم ال ُمؤ ِمُنوَن َحّقًا هَلُم  َمغ فِ َوالَِّذيَن آَوو ا َوَنصَ 
 .2َكرمٌِي{

ففي هذه اآلية وصف هللا تعاىل عموم املهاجرين واألنصار ابإلميان 
 .3احلق ومن شهد هللا له هبذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة

َباِيُعوَنَك ََت َت نَي ِإذ  يُـ قوله تعاىل: }َلَقد  َرِضَي اَّللَُّ َعِن ال ُمؤ ِمنِ 
اََثهَبُم  فـَت حاً الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِم  َفأَنـ َزَل السَِّكيَنَة َعَلي ِهم  َوأَ 
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 1َقرِيبًا{.
وهذه اآلية فيها داللة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا 

هتم دمع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية، وقد تقدم ذكر ع
 ووجه داللة اآلية على تعدليهم رضي ،وأهنم كانوا ألفًا وأربعمائة

هللا عنهم أن ـ الباري جل وعال ـ أخرب برضاه عنهم، وشهد هلم 
ابإلميان وزكاهم مبا استقر يف قلوهبم من الصدق والوفاء والسمع 
والطاعة وال تصدر تلك التزكية العظيمة من ـ الرب جل وعال ـ إال 

ذروة يف َتقيق االستقامة على وفق ما أمر هللا به ملن بلغ ال
والصحابة رضي هللا عنهم كانوا يف مقدمة من استقاموا يف مجيع 

 .2األحوال
 وقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على أصحابه ووصفهم ابلعدالة
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 يف أحادين ك رية، منها:
: لعن أيب بكرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا -

  1"أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب".
"ففي هذا احلدين أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول  

ليس فيهم جمروح، وال ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غري عدل، 
نكم يف قوله صلى هللا عليه وسلم وقال: "أال ليبلغ فالن م الست ىن

م، دل ذلك هالغائب" فلما أمجلهم يف الذكر ابألمر ابلتبليغ ملن بعد
على أهنم كلهم عدول، وكفى مبن عدله رسول هللا صلى هللا عليه 

 2وسلم شرفاً ".
وعن أىب موسى األشعري رضي هللا عنه قوله صلى هللا عليه  -

وسلم: "النجوُم أَمنٌة للسماِء، فإذا ذهبِت النجُوِم، أَتى السماَء ما 
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ا يُوعدوَن، صحايب مُتوعُد، وَأان أََمنٌة ألصحايب. فإذا ذهبُت أََتى أ
 1وأصحايب أَمنةٌ ألميت، فِإذا ذهب أصحايب أتى أُِمىت ما يُوَعُدون".

 :األدلة العقلية على عدالة الصحابة
 إىلجه تت، أهنا سة عن املؤثراتاملتجردإن من بديهيات العقول 

 القول بعدالة الصحابة رضي هللا عنهم، وذلك: تبين 
ز وجل على خلقه، حىت قيام ُحجة هللا ع ن القرآن الكرميأل_ 

هو ليه صلى هللا عالساعة، وقد اقتضت حكمة هللا أن يكون النيب 
 وكتابه هو آخر الكتب.  ،اخلامت

فاقتضى هذا أن يبقى الكتاب من غري َتريف وال تشويه وال 
 ،ان بهواإلمي ،كي يتسىن آلخر هذه األمة االطالع عليه  ،تبديل

 . 2ول هذه األمةكما أطلع عليه أ  ،والعمل ِبحكامه
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حابة رضي ر الصوقد توىل هللا حفظ القرآن الكرمي بنفسه، وسخّ 
هللا عنهم للقيام هبذه املهمة العظيمة، وهي نقل الكتاب إىل من 

كما أنزله هللا تعاىل، وهذا ما يقتضيه   ،بعدهم بكل أمانة ونزاهة
إذ ليس من احلكمة أن يرسل هللا تعاىل آخر  ،العقل واملنطق

 ء، وينزل معه آخر الكتب، ويتعهد له ِبنه سيتوىل بنفسهاألنبيا
ئ أمة حامسة، وأتكيدات متتابعة مث ال يهي اتحفظ كتابه، بقطعي

مؤمنة صادقة عادلة حريصة ذات مروءة شاملة، كي َتافظ على  
 .1كتابه الكرمي، ودستوره اخلالد العظيم

فة الفلو كانوا بعمومهم خونة ومنافقني، ولو كانت خالفتهم هي خ
الشيطان، كما يزعم الشيعة اإلمامية، لرأيتهم اجتمعوا على َتريف 

قبل، إذ  ما فعلت بنو إسرائيل منالقرآن وتبديل كالم هللا تعاىل، ك
ن أهل الباطل ال يرضيهم أبدًا وجود كتاب يفضح ابطلهم إ
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 ويكشف عوراهتم.
فتحريف الكتب السماوية كالتوراة واإلْنيل قد وقع من األمم 

بقة لـّما تعارض مع مصاحلهم وشهواهتم، ولكن الصحابة رضي السا
هللا عنهم حفظوه كما نزل، وبّلغوه إىل الناس كما أراده هللا تعاىل 

 له أن يكون، ومل يزيدوا أو ينقصوا فيه حرفاً واحداً.
ن طعن يف عدالة الصحابة الذين محلوا هذا القرآن وأورثوه ملن فمَ 

. عن يف القرآن نفسه وال أيخذ بهن ابب أوىل أن يطبعدهم، فمِ 
وقد فطن بعض علماء الشيعة اإلمامية هلذا األمر، وأنه الزم 

لذلك قالوا بتحريف القرآن فضروري إلسقاط عدالة الصحابة، 
 الكرمي.

ن رسالة اإلسالم هي خامتة الرساالت، وهي رسالة عامة أل_ 
ضى ق شاملة، موجهة إىل مجيع الناس أمجعني، وأن هللا تعاىل قد

ِبن يكون دين اإلسالم قائمًا ظاهرًا يف الناس إىل قيام الساعة،  



قِّ  َُدى َوِديِن احلَ  كما قال عز وجل: }ُهَو الَِّذي أَر َسَل َرُسولَُه اِبهل 
رُِكوَن{  .1لُِيظ ِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلو  َكرَِه ال ُمش 

نافقون ة أهله مويستحيل أن يُظهر هللا تعاىل دينًا فاسداً، عام
خائنون هلل ورسوله، ويستمر هذا الدين الفاسد قائماً ظاهراً منصوراً 
على سائر امللل واألداين، إىل ما بعد أربعة عشر قرانً من وفاة النيب 

 صلى هللا عليه وسلم، فهذا من أبعد االحتماالت وأفسد املنطق.
 يف فكيف لذلك أن يتحقق وقد أخفق النيب صلى هللا عليه وسلم

بنائه األول، بل إن عامة أصحابه وأنصاره منافقون، وقد مات عن 
 2أمة منافقة خائنة هلل ورسوله ؟ 

ن النفاق إمنا حيصل من ِقَبل الضعفاء َتاه األقوايء، خوفاً أل_ 
على أنفسهم وأمواهلم من بطش األقوايء، فيتظاهرون مبوافقة 
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ه أذاهم، وهذاألقوايء دون أن تنقاد قلوهبم هلم، فيسلمون من 
 مقدمة عقلية متفق عليها.

فما الذي أجرب الصحابة األوائل، وفيهم أبو بكر، وعمر، وع مان، 
وغريهم ك ري من املهاجرين، ما الذي أجربهم على اتباع النيب صلى 
هللا عليه وسلم يف مكة، وهو مستضعف ال قوة له، مث احتمال 

األموال؟   األذى الشديد من أقوامهم، من قتل وتعذيب وسلب 
كل ذلك بسبب إمياهنم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، كما قال 

َر ِض ختََ  َعُفوَن يف األ  َتض  اُفوَن َأن  تعاىل: }َواذ ُكُروا ِإذ  أَنـ ُتم  َقِليٌل ُمس 
رِهِ َوَرَزَقُكم  ِمَن ال  طَّيَِّباِت َلَعلَُّكم  يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكم  َوأَيَّدَُكم  بَِنص 

ُكُروَن{  .1َتش 
 هل يصدر م ل ذلك عن منافق يطلب الدنيا وزينتها؟ 

بل إن املوقف الصحيح للمنافقني أن يلتحقوا بكفار قريش، 
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ة أيمرهم ابلتضحي حلق الذي جاء يهدد دنياهم، وجاءوحياربوا ا
 ِبمواهلم وأنفسهم 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 موقف الشيعة من الصحابة
 ب وشتم الصحابة رضوان هللاتقوم عقيدة الشيعة اإلمامية على س

عليهم وتكفريهم، فقد وصفوا اجليل الذي نقل إلينا هذا الدين، 
عليه  ة رسول هللا صلى هللاوالذي عايش التنزيل، وخترج من مدرس

ِبقبح النعوت والصفات، وجعلوه أسوأ األجيال، على الرغم  وسلم
 من تزكيتهم ابلقرآن الكرمي، وابحلدين النبوي الشريف.

 هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن سبهم والطعن فيهم، فعن وقد 
رِيِّ َرِضَي اَّللَُّ َعن ُه قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى ُد  اَّللَُّ َعَلي ِه  َأيب َسِعيٍد اخل 

 َذَهًبا َما َوَسلََّم: "ال َتُسبُّوا َأص َحايب فـََلو  َأنَّ َأَحدَُكم  أَنـ َفَق ِم  َل ُأُحدٍ 
 .1َأَحِدِهم  َوال نصيفه" بـََلَغ ُمدَّ 

ولكن الشيعة ذهبوا خالف أمر النيب صلى هللا عليه وسلم فرووا 
 األكاذيب والرتهات، ومنها:
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جاء يف كتاب الكايف: عن حنان عن أبيه عن أيب جعفر )ع( 
قال: " كان الناس أهل ردة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم إال 

ر قداد بن األسود، وأبو ذثالثة، فقلت: من ال الثة؟ فقال: امل
 1الغفاري، وسلمان الفارسي".

  ويف الكايف أيضا عن أيب عبد هللا يف قول هللا عز وجل: }ِإنَّ الَِّذينَ 
رًا{ قال: نزلت يف فالن وفالن   2َكَفُروا  بـَع َد ِإميَاهِنِم  مُثَّ از َداُدوا  ُكف 

منوا آوفالن )أي: أبو بكر وعمر وع مان رضي هللا عنهم أمجعني( 
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف أول األمر وكفروا حني عرضت 

قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )من كنت  عليهم الوالية، حني
سالم، (، مث آمنوا ابلبيعة ألمري املؤمنني عليه المواله فهذا علي مواله

مث كفروا حني مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يقروا 
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 يبق ادوا كفراً ِبخذهم من ابيعه ابلبيعة هلم، فهؤالء ملابلبيعة مث ازد
 .1منهم من اإلميان شيء(

َذي ِن روى الكليين أيضا عن أيب عبد هللا يف قوله تعاىل: }َربَـَّنا أَراَِن الَّ 
نِّ َواإِلنِس َْن َعل ُهَما ََت َت أَق َداِمَنا لَِيُكواَن ِمنَ   َأَضالَّاَن ِمَن اجلِ 

َفِلنَي{  .3قال: "مها، مث قال: وكان فالن شيطاانً" 2اأَلس 
قال اجمللسي يف شرحه )للكايف( يف بيان مراد صاحب الكايف 

ور أي اجلن املذك ،بـ)مها( أي: أبو بكر وعمر، واملراد بفالن: عمر
شرك  إما ألنه كان ،يف اآلية عمر، وإمنا مسي به ألنه كان شيطاانً 

ان وعلى واخلديعة كالشيطشيطان لكونه ولد زىن، أو ألنه يف املكر 
 .4األخري حيتمل العكس ِبن يكون املراد بفالن أاب بكر
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وذكر اجمللسي يف )حبار األنوار( " أن موىل لعلي بن احلسني قال:  
كنت معه يف بعض خلواته، فقلت: "إن يل عليك حقاً إال ختربِن 
عن هذين الرجلني: عن أيب بكر وعمر؟ فقال: كافران، كافر من 

وعن أيب محزة ال مايل أنه سأل علي بن احلسني عنهما  «.أحبهما
 1فقال: كافران، كافر من توالَّمها".

شَ  اِء ويف تفسري القمي عند قوله تعاىل: ]الّنحل: }َويـَنـ َهى َعِن ال َفح 
قالوا: الفحشاء أبو بكر، واملنكر عمر، والبغي  2َوال ُمن َكِر َوال بَـغ ِي{

 .3ع مان"
 بكر األخبار الدالة على كفر أيبر األنوار(: "ول اجمللسي يف )حبايق

وعمر وأضراهبما وثواب لعنهم والرباءة منهم وما يتضمن بدعهم 
أك ر من أن يذكر يف هذا اجمللد أو يف جملدات شىت، وفيما أوردان  
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 .1"كفاية ملن أراد هللا هدايته إىل الصراط املستقيم
ر وعمر أن أاب بك"بل ذكر اجمللسي يف )حبار األنوار( رواايت يف 

 2".وع مان ومعاوية أمجعني يف توابيت من انر
جعلوا مكان قضاء احلاجة من أشرف  ،ومن حقدهم الدفني

األمكنة للعن الصحابة رضي هللا عنهم، يقول حممد الُتوسريكاِن 
 :امللقب عندهم بعمدة العلماء واحملققني

ليهم ع اعلم أن أشرف األمكنة واألوقات واحلاالت وأنسبها للعن"
إذا كنت يف املبال )احلمام( فقل عند كل واحد  -عليهم اللعنة  –

من التخلية واالسترباء والتطهري مرارا بفراغ من البال. اللهم العن 
عمر، مث أاب بكر وعمر، مث ع مان وعمر، مث معاوية وعمر، مث يزيد 
وعمر، مث ابن زايد وعمر، مث ابن سعد وعمر، مث مشرًا وعمر، مث 
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م وعمر. اللهم العن عائشة وحفصة وهندًا وأم احلكم، عسكره
 1 ".والعن من رضي ِبفعاهلم إىل يوم القيامة

هذا الكالم يبني حقدهم الدفني على الصحابة الكرام، حين 
جعلوا مكان النجاسات من أشرف األمكنة اليت يلعنوهنم فيها، 

اك فهل هنوجعلوا وقت قضاء احلاجة من أفضل أوقات اللعن. 
 ،نهموالتلذذ بلع ،من األداين أيمر أتباعه بشتم األموات دين

  .؟حىت عند قضاء احلاجة
بل إن اخلميين جعل عموم الشعب اإليراِن يف هذا العصر أفضل 
من أهل احلجاز يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم، حين قال: 
"أان أزعم جبرأة أن شعب إيران جبماهريه املليونية يف العصر احلاضر 

أفضل من أهل احلجاز يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه هو 
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 1.وآله.."
وهذه اهلجمة الشرسة من علماء الشيعة على أصحاب النيب صلى 
هللا عليه وسلم، تكشف لنا عن آتمر القوم على اإلسالم، وحماولة 
هدمه من داخله، ألن الطعن فيمن نقل لنا الشرع يلزم منه إبطال  

وا ن ويستبدل بدين آخر ارتضاه من أسسكل ما نقله، فيبطل الدي
هذا املذهب الباطل، وفيه إساءة واضحة للنيب عليه الصالة 
والسالم، ألن الصحابة رضي هللا عنهم خترجوا من مدرسته صلى 

  ،هللا عليه وسلم
ُ
َعلِّم وتربوا على يديه، فالطعن فيهم طعن يف امل

قوٌم  الرافضة: "الذي رابهم، وهلذا يقول اإلمام مالك رمحه هللا عن 
أرادوا الطعن يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم مُيكنهم ذلك، 
فطعنوا يف الصحابة، ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب 
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  1.سوء، ولو كان رجال صاحلا َلَكان أصحابه صاحلني"
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 املنهج الصحيح يف التعامل مع اتريخ الصحابة
عند أهل السنة واجلماعة أن الصحابة  من املسائل املتفق عليها

ليسوا معصومني من كبائر اإلمث وصغائره، بل َتوز عليهم الذنوب 
يف اجلملة، وهلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر، مث إذا صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد اتب 

فاعة حممد شفر له بسابقته، أو بمنه، أو أتى حبسنات متحوه، أو غُ 
صلى هللا عليه وسلم، وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببالء 

 ر به عنه، فإذا كان هذا يف الذنوب احملققة، فكيففِّ يف الدنيا كُ 
ابألمور اليت هم جمتهدون فيها: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا 

 فلهم أجر واحد، واخلطأ مغفور.
 بعضهم قليل اندر، مغفور يفر من فعل نكَ ر الذي يُ د  مث إن القَ 

جنب فضائل القوم وحماسنهم من إميان وجهاد وهجرة ونصرة وعلم 



  1.انفع وعمل صاحل
يقول الذهيب رمحه هللا: }فالقوم هلم سوابق وأعمال مكفرة ملا وقع 

 اء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو يف أحد منهم،بينهم، وجهاد حَمَّ 
  2.وال ندعي فيهم العصمة{

 على أسس ىَن به فإن البحن يف اتريخ الصحابة ينبغي أن يُ وعلي
ا كتب أهل السنة واجلماعةبينة ذ  ر حممد ، وقد خلصها الدكتو َكَرهت 

 الوهييب بدقة يف النقاط التالية:
: إن الكالم عما شجر بني الصحابة ليس هو األصل، بل أوال)

 األصل االعتقادي عند أهل السنة واجلماعة هو الكف واإلمساك
عما شجر بني الصحابة، وهذا مبسوط يف عامة كتب أهل السنة 
يف العقيدة، كالسنة لعبد هللا بن أمحد بن حنبل، والسنة البن أيب 
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عاصم، وعقيدة أصحاب احلدين للصابوِن، واإلابنة البن بطة، 
 والطحاوية، وغريها.

ويتأكد هذا اإلمساك عند من خيشى عليه االلتباس والتشويش 
 والفتنة.

: إذا دعت احلاجة إىل ذكر ما شجر بينهم، فالبد من التحقيق نيا  اث
، قال عز ةوالت بت يف الرواايت املذكورة حول الفنت بني الصحاب

ُنوا َأن  ُتِصيُبوا )اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن  َجاءَُكم  فَاِسٌق بِنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَّ وجل: 
ِبُحوا  وهذه اآلية أتمر  1(َما فـََعل ُتم  اَنِدِمنيَ َعَلى قـَو مًا جِبََهاَلٍة فـَُتص 

ال املؤمنني ابلت بت يف األخبار املنقولة إليهم عن طريق الفساق، لكي
 حيكموا مبوجبها على الناس فيندموا.

فوجوب الت بت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة، وهم سادة 
املؤمنني أوىل وأحرى، خصوصا وحنن نعلم أن هذه الرواايت دخلها 
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كذب والتحريف، إما من جهة أصل الرواية أو من َتريٍف ابلزايدة ال
 والنقص خيرج الرواية خمرج الذم والطعن.

وأك ر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب، يرويها 
الكذابون املعروفون ابلكذب، م ل أيب خمنف لوط بن حيىي، وم ل 

 . 1هشام بن حممد بن السائب الكليب، وأم اهلما
حابة اتر يف حماسن الصمن أجل ذلك ال جيوز أن يُدفع النقل املتو 

ح بعضها منقطع وبعضها حمرف، وبعضها يقد  ،نقولوفضائلهم ب
فيما علم ابلقطع، فإن اليقني ال يزول ابلشك، وحنن تيقنا ما ثبت 
يف فضائلهم، فال يقدح يف هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا 

 . 2علم بطالهنا
حت الرواية يف ميزان اجلرح والتعديل، وكان ظاهرها : إذا صاثلثا  
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 القدح، فليلتمس هلا أحسن املخارج واحملاذير.
قال ابن أيب زيد: }واإلمساك عما شجر بينهم، وأهنم أحق الناس 

 . 1أن يلتمس هلم أحسن املخارج، ويظن هبم أحسن املذاهب{
فوا لوقال ابن دقيق العيد: }وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واخت

فيه، فمنه ما هو ابطل وكذب، فال يلتفت إليه، وما كان صحيحا 
أولناه أتويال حسنا، ألن ال ناء عليهم من هللا سابق، وما ذكر من 
الكالم الالحق حمتمل للتأويل، واملشكوك واملوهوم ال يبطل امللحق 

 . 2املعلوم{
 هذا ابلنسبة لعموم ما روي يف قدحهم.

اخلصوص فيما شجر بينهم، وثبت يف : أما ما روي على رابعا  
ميزان النقد العلمي، فهم فيه جمتهدون، وذلك أن القضااي كانت 
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 مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثالثة اقسام:
القسم األول: ظهر هلم ابالجتهاد أن احلق يف هذا الطرف، وأن 
 خمالفه ابغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه، فيما

اعتقدوه، ففعلوا ذلك، ومل يكن حيل ملن هذه صفته التأخر عن 
 مساعدة إمام العدل يف قتال البغاة يف اعتقاده.

 ن احلق معأ: عكس هؤالء، ظهر هلم ابالجتهاد القسم ال اِن
 الطرف اآلخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه.

مل يظهر هلم و القسم ال الن: اشتبهت عليهم القضية، وَتريوا فيها، 
ترجيح أحد الطرفني، فاعتزلوا الفريقني، وكان هذا االعتزال هو 
الواجب يف حقهم، ألنه ال حيل اإلقدام على قتال مسلم حىت 



 .1يظهر أنه مستحق لذلك
أن القتال الذي حصل بني الصحابة أيضا من املهم أن نعلم  

ني ، فإن أهل اجلمل وصفرضوان هللا عليهم مل يكن على اإلمامة
مل يقاتلوا على نصب إمام غري علي، وال كان معاوية يقول إنه 
اإلمام دون علي، وال قال ذلك طلحة والزبري، وإمنا كان القتال 
فتنة عند ك ري من العلماء، بسبب اجتهادهم يف كيفية القصاص 
من قاتلي ع مان رضي هللا عنه، وهو من ابب قتال أهل البغي 

ئغ لطاعة غري اإلمام، ال على قاعدة والعدل، وهو قتال بتأويل سا
 . 2دينية، أي ليس بسبب خالف يف أصول الدين

: }إن أحدا مل ينقل أن عائشة ومن معها ةويقول عمر بن شب
انزعوا عليا يف اخلالفة، وال دعوا أحدا ليولوه اخلالفة، وإمنا أنكروا 
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 . 1على علي منعه من قتال قتلة ع مان وترك االقتصاص منهم{
هذا ما ذكره الذهيب: }أن أاب مسلم اخلوالِن وأانسا معه، ويؤيد 

جاءوا إىل معاوية، وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت م له؟ فقال: ال 
وهللا، إِن ألعلم أنه أفضل مين، وأحق ابألمر مين، ولكن ألستم 
تعلمون أن ع مان قتل مظلوما، وأان ابن عمته، والطالب بدمه، 

وا عليا، إيّل قتلة ع مان، وأسلم له. فأت فأتوه فقولوا له، فليدفع
 . 2فكلموه، فلم يدفعهم إليه{

 وأيضا فجمهور الصحابة ومجهور أفاضلهم مل يدخلوا يف الفتنة.
قال عبد هللا بن اإلمام أمحد: }حدثنا أيب، حدثنا إمساعيل بن 
علية، حدثنا أيوب السختياِن، عن حممد بن سريين، قال: هاجت 

ا ل هللا صلى هللا عليه وسلم عشرة آالف، فمالفتنة وأصحاب رسو 
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 ، بسند رجاله ثقات كما قال األرانؤوط(.140/  3ـ )سري أعالم النبالء للذهيب  2



 1.حضرها منهم مائة، بل مل يبلغوا ثالثني{
قال ابن تيمية: }وهذا اإلسناد من أصح األسانيد على وجه 
األرض، وحممد بن سريين من أورع الناس يف منطقته، ومراسيله من 

 . 2أصح املراسيل{
عت بني  وق: ما ينبغي أن يعلمه املسلم حول الفنت اليتخامسا  

م ملا حزهنم الشديد وندمه-مع اجتهادهم فيها وأتوهلم -الصحابة 
جرى، بل مل خيطر بباهلم أن األمر سيصل إىل ما وصل إليه، وأتثر 

ور بعضهم التأثر البالغ حني يبلغه مقتل أخيه، بل إن البعض مل يتص
 أن األمر سيصل إىل القتال.

 وإليك بعض من هذه النصوص:
املؤمنني رضي هللا عنها، تقول فيما يروي الزهري هذه عائشة أم 

عنها: }إمنا أريد أن حيجر بني الناس مكاِن، ومل أحسب أن يكون 
                                                           

 (. 4787"العلل" برواية عبد اَّللَّ ) -1
 (.236/  6)منهاج السنة  2



 .1بني الناس قتال، ولو علمت ذلك مل أقف ذلك املوقف أبدا{
وهذا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، يقول عنه الشعيب: }ملا 

ه، لرتاب عن وجهقُِتل طلحة ورآه علّي مقتوال، جعل ميسح ا
ويقول: عزيٌز عليَّ أاب حممد أن أراك جمدال َتت ْنوم السماء. مث 

وبكى -أي مهومي وأحزاِن  -قال: إىل هللا أشكو عجزي وجبري. 
ين ين مت قبل هذا اليوم بعشر عليه هو وأصحابه، وقال: اي ليت

 . سنة{
ليت  اوهذا الزبري بن العوام رضي هللا عنه يقول: }إن هذه هلي الفتنة 

كنا حندث عنها{، فقال مواله: أتسميها فتنة وتقاتل فيها ؟  قال: 
}وحيك، إان نبصر وال نبصر، ما كان أمر قط إال علمت موضع 

 . ر{مقبل أان فيه أم مدبقدمي فيه، غري هذا األمر، فإِن ال أدري أ
وهذا معاوية رضي هللا عنه، ملا جاءه نعي علي بن أيب طالب، 

 هلل وإان إليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت جلس وهو يقول: }إان
امرأته: أنت ابألمس تقاتله، واليوم تبكيه؟ فقال: وحيك، إمنا أبكي 

                                                           
 (.154ـ )مغازي الزهري ص  1



ملا فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخريه{ ويف رواية 
 }وحيك، إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم{. 

ة ون ِبمور كانت متشاهبوبعد هذه املنقوالت كلها، كيف يالم 
عليهم، فاجتهدوا، فأصاب بعضهم وأخطأ األخرون، ومجيعهم بني 

 أجر وأجرين، مث بعد ذلك ندموا على ما حصل وجرى.
فالواجب على من أتى بعدهم الرتضي عليهم وال ناء عليهم، 
والكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم، وإن دعت الضرورة إىل ذكر 

 أن يقرتن بذلك منزلة هذا الصحايب زلة أو خطأ صحايب، فال بد
 .  1(من توبته أو جهاده وسابقته

 
 
 
 
 

                                                           
 (.91،77اد أهل السنة يف الصحابة" للدكتور حممد الوهييب، صفحة )"اعتق 1



 شبهات حول عدالة الصحابة
عدة شبهات حول الصحابة رضي هللا عنهم  وغريهم أورد الرافضة

بقصد الطعن يف عدالتهم وإسقاطهم، واستخدموا عدة أساليب 
 للوصول إىل هذا اهلدف الدِنء، كاالستشهاد ِبحادين ضعيفة

وردت يف بعض كتب أهل السنة لبيان ضعفها ، كانت قد أو منكرة
والرد عليها، لكن مشايخ الرافضة يوردوهنا على أهنا صحيحة، 
وكأن كتب السنة قد أقرت هبا، أو كتحميل األدلة الصحيحة ما 
ال َتتمل من املعاِن وذلك بفهمها فهما منكوسا ال يقبله عقل 

 وال منطق.
 شبه للتدليل على منهج الرافضة يفوسنقف على بعض هذه ال

قلب احلقائق وتدليس األدلة، والسري على مشاهبة اليهود يف َتريف 
 فمن هذه الشبهات:  الكلم عن مواضعه.

 
 



 شبهات عامة متعلقة مبفهوم العدالة
 وجود منافقني يف اجملتمع النبوي:

من هذه الشبه أيضا ما يتصوره البعض، من أن وجود املنافقني يف 
تمع النبوي، يعد مانعا من تبين القول بعدالة الصحابة، ووجود اجمل

 املنافقني حقيقة مسلمة تستند إىل القرآن والسنة والواقع.
 :1وللجواب على هذه الشبهة نقف على النقاط التالية

 أوال :
أصح ما قيل يف تعريف الصحايب كما تقدم: من لقي النيّب صّلى 

 ات على اإلسالم.اَّللَّ عليه وسلم مؤمنا به، وم
وبناًء على هذا؛ فاملنافقون نفاقا أكرب، يف حقيقة األمر: ليسوا من 

 الصحابة، ألهنم مل يكونوا مؤمنني ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.
والصحابة مجيعا عدول لتعديل هللا هلم، وتعديل النيب صلى هللا 

َوَّ  وَن ِمَن لُ عليه وسلم هلم، حين قال هللا تعاىل: )َوالسَّاِبُقوَن األ 
َساٍن َرِضَي اَّللَُّ  َن َصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهم  ِبِِح  ُهم  ال ُمَهاِجرِيَن َواأل   َعنـ 
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َاُر َخاِلِدي َهن  َن ِفيَها أََبًدا َوَرُضوا َعن ُه َوأََعدَّ هَلُم  َجنَّاٍت ََت رِي ََت تَـَها األ 
تعاىل: )وََكَذِلَك ، وقال هللا 100َذِلَك ال َفو ُز ال َعِظيُم( التوبة/
 .143َجَعل َناُكم  أُمًَّة َوَسطاً( البقرة/

رَِجت  لِلنَّاِس( آل عمران/ ُتم  َخري َ أُمٍَّة ُأخ   .110وقال تعاىل: )ُكنـ 
وأول من يدخل من ذلك هم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، 
فإنه خري األمة، وخري الناس، كما تواتر احلدين بذلك عن النيب 

  عليه وسلم.صلى هللا
 وقد انعقد إمجاع العلماء على ذلك.

(:" إن األمة جممعة 171قال ابن الصالح يف "علوم احلدين" )ص
علي تعديل مجيع الصحابة. ومن البس الفنت منهم: فكذلك؛ 
ِبمجاع العلماء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع، إحساان للظن هبم، 

أاتح  سبحانه وتعاىلونظرا إىل ما متهد هلم من املآثر، وكأن هللا 
 اإلمجاع على ذلك لكوهنم نقلة الشريعة " انتهى.

وقال ابن عبد الرب رمحه هللا: "فهم خري القرون، وخري أمة أخرجت 
للناس، ثبتت عدالة مجيعهم ب ناء هللا عز وجل وثناء رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم، وال أعدل ممن ارتضاه هللا لصحبة نبيه صلى 
لم ونصرته، وال تزكية أفضل من ذلك، وال تعديل هللا عليه وس

 (.1/3أكمل منها" انتهى من "االستيعاب يف معرفة األصحاب" )
وقال النووي رمحه هللا: "الصحابة كلهم عدول، من البس الفتنة 

 (.92وغريهم، ِبمجاع من يعتد به". "التقريب والتيسري" )ص
اجلميع  نة على أنوقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: "اتفق أهل الس

عدول، ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من  -أي الصحابة –
 (.1/10املبتدعة" انتهى من "اإلصابة يف متييز الصحابة" )

 اثنيا:
وكما تقدم سابقا، فليس املقصود بعدالة الصحابة أهنم معصومون 
من الذنوب، فهذا مل يقل به أحد من العلماء، فقد تقع من بعضهم 

الت، الصغائر أو الكبائر، ولكن املقصود بعدالتهم اهلفوات والز 
هو متام ال قة ِبقواهلم وأخبارهم، فال يتعمدون الكذب يف شهادهتم، 
وال يف أخبارهم، وال يتعمدون الكذب على الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم.



رَاد 4/1994قال املرداوي يف "التحبري شرح التحرير" )
ُ
(:" لَي َس امل

َمة هَلُم، واستحالة ال مع ِصَية َعَلي ِهم، ِإمنََّ بكوهنم ُعُدواًل  رَاد ال ِعص 
ُ
ا امل
 ى.َأن اَل نتكلف ال َبح ن َعن عدالتهم، َواَل طلب التـَّز ِكَية فيهم "انته

(: 46وقال اخلطيب البغدادي يف "الكفاية يف علم الرواية" )ص
"عدالة الصحابة اَثبتة معلومة بتعديل هللا هلم، وإخباره عن 

 هتم، واختياره هلم يف نص القرآن فمن ذلك...".طهار 
مث ساق عددا من األدلة مث قال: "واألخبار يف هذا املعىن تتسع، 
وكلها مطابقة ملا ورد يف نص القرآن، ومجيع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فال حيتاج أحد منهم، 

ديل أحد من واطنهم: إىل تعمع تعديل هللا تعاىل هلم، املطلع على ب
اخللق له؛ فهو على هذه الصفة، إال أن ي بت على أحد ارتكاب 
ما ال حَيتمل إال قصد املعصية، واخلروج من ابب التأويل، فيحكم 

 بسقوط العدالة؛ وقد برأهم هللا من ذلك، ورفع أقدارهم عنه.
 ،على أنه لو مل يرد من هللا عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرانه

ألوجبت احلال اليت كانوا عليها، من اهلجرة واجلهاد والنصرة وبذل 



املهج واألموال، وقتل اآلابء واألوالد، واملناصحة يف الدين وقوة 
اإلميان واليقني = القطَع على عدالتهم، واالعتقاد لنزاهتهم، وأهنم 
أفضل من مجيع املعدلني واملزكني الذين جييئون من بعدهم، أبد 

 اآلبدين.
 هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء " انتهى.

-1/306وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "منهاج السنة" )
(: "الصحابة يقع من أحدهم هنات، وهلم ذنوب، وليسوا 307

 معصومني.
لكنهم: ال يتعمدون الكذب، ومل يتعمد أحد الكذب على النيب 

 سرته" انتهى. صلى هللا عليه وسلم إال هتك هللا
وقال الدكتور عماد الشربيين يف كتابه "عدالـة الصحابـة رضى هللا 

 عنهم يف ضوء القرآن الكرمي السنة النبوية ودفع الشبهات":
"ومعىن عدالة الصحابة: " أهنم ال يتعمدون الكذب على رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، ملا اتصفوا به من قوة اإلميان، والتزام 

واملروءة، ومسو األخالق والرتفع عن سفاسف األمور،  التقوى،



وليس معىن عدالتهم أهنم معصومون من املعاصي، أو من السهو 
 أو الغلط؛ فإن ذلك مل يقل به أحد من أهل العلم.

ان ذلك  ك  -ومما ينبغي أن يعلم أن الذين قارفوا إمثاً، مث ُحدُّوا 
 واتبوا، وحسنت توبتهم. -كفارة هلم 
هـ( بقوله:  618سبق اإلمام األبياري املالكي )تويف سنة ويؤكد ما 

وليس املراد بعدالتهم ثبوت العصمة هلم، واستحالة املعصية عليهم، 
وإمنا املراد: قبول روايتهم من غري تكلف حبن عن أسباب العدالة 
وطلب التزكية، إال أن ي بت ارتكاب قادح، ومل ي بت ذلك وهلل 

 احلمد 
 ما كانوا عليه يف زمن رسول هللا صلى هللافنحن على استصحاب 

عليه وسلم، حىت ي بت خالفه، وال التفات إىل ما يذكره أهل 
 .1السري، فإنه ال يصح، وما صح فله أتويل صحيح " انتهى

 
                                                           

، وإرشاد 4/300، والبحر احمليط للزركشى 3/96وينظر: فتح املغين للسخاوي  1
 .1/278الفحول 

 



 اثلثا:
وأما ما يقال عن وجود بعض املنافقني حول النيب صلى هللا عليه 

 ملا يلي:  عنهم،وسلم فال يقدح ذلك يف عدالة الصحابة رضي هللا
 أن املنافقني غري معدودين يف الصحابة كما سبق.   -1

(:" أما الصحابة رضي هللا 5/89قال ابن حزم يف "اإلحكام" )
عنهم فهو كل من جالس النيب صلى هللا عليه وسلم ولو ساعة، 
ومسع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السالم أمرا 

ماتوا  افقني الذين اتصل نفاقهم واشتهر، حىتيعيه، ومل يكن من املن
 على ذلك... " انتهى.

أن املنافقني كانوا قلة ذليلة معروفة بني أصحاب النيب صلى  -2
هللا عليه وسلم، وال يوجد منافق واحد منهم عّده أهل العلم يف 
الصحابة، ويدل على ذلك قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه 

َها ِإالَّ ُمنَ عن صالة اجلماعة: "وَ  اِفٌق َمع ُلوُم َلَقد  رَأَيـ تـَُنا َوَما يـََتَخلَُّف َعنـ 
(، وقد ُعرفوا أك ر 654النَِّفاِق". أخرجه مسلم يف "صحيحه" )

وافتضحوا بعد ختلفهم عن غزوة تبوك، ونزول سورة التوبة يف 



شأهنم، ولذلك قال كعب بن مالك رضي هللا عنه يف قصة ختلفه 
ُت يف العن رسول هللا صل نَّاِس ى هللا عليه وسلم:"َفُكن ُت ِإَذا َخَرج 

زََنيِن بـَع َد ُخُروِج َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلي ِه َوَسلََّم َفطُف ُت فِ  يِهم ، َأح 
ُ َأِّنِ اَل أََرى ِإالَّ َرُجاًل َمغ ُموًصا َعَلي ِه النَِّفاُق، أَو  َرُجاًل ممَّن  عَ  َذَر اَّللَّ

 (.2769(، ومسلم )4418َعَفاِء". أخرجه البخاري )ِمَن الضُّ 
 (:8/474قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "منهاج السنة النبوية" )
 " ذََكر اَن ِفيَما تـََقدََّم َأنَّ ال ُمَهاِجرِيَن ملَ  َيُكن  ِفيِهم  ُمَناِفٌق.

َبِغي َأن  يـُع َرَف َأنَّ ال ُمَناِفِقنَي َكانُوا قَِليِلنيَ  َبِة ِإىَل ال ُمؤ ِمِننَي، ابِ  َويـَنـ  لنِّس 
َوِإن  َكاَن  َوَأك  ـَرُُهُم ان َكَشَف َحالُهُ َلمَّا نـََزل  ِفيِهُم ال ُقر آُن َوَغري ُ َذِلَك،

ُهم  ِبَعي   ُ َعَلي ِه َوَسلََّم اَل يع ِرُف ُكال ًّ ِمنـ  ِنِه، فَالَِّذيَن اَبَشُروا النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ع رُِفونَُه.َذِلَك َكانُوا يَـ 

، َأو  َنص   رَانِي ًّا، أَو  َوال ِعل ُم ِبَكو ِن الرَُّجِل ُمؤ ِمًنا يف ال َباِطِن، َأو  يـَُهوِداي ًّ
ٌر اَل خَي َفى َمَع طُوِل ال ُمَباَشَرِة، فَِإنَُّه َما َأَسرَّ َأَحدٌ  رًِكا: أَم  َسرِيرًَة  ُمش 

ُ َعَلى َصَفَحاِت َوج    ِلَسانِِه. َوقَاَل تـََعاىَل: ِهِه، َوفـََلَتاتِ ِإالَّ َأظ َهَرَها اَّللَّ
تَـُهم  ِبِسيَماُهم { ]ُسورَُة حُمَمَّ  [، 30ٍد: }َوَلو  َنَشاُء أَلََريـ َناَكُهم  فـََلَعَرفـ 



 [.30َوقَاَل: }َولَتَـع رِفـَنـَُّهم  يف حلَ ِن ال َقو ِل{ ]ُسوَرُة حُمَمٍَّد: 
ِر اَل بُدَّ َأن  يُـ  ِمُر لِل ُكف  يَما فـََقد  ع َرَف يف حلَ ِن ال َقو  فَال ُمض  ِل، َوأَمَّا اِبلسِّ

وا ِإَذا يـُع َرُف َوَقد  اَل يـُع َرُف. َوَقد  قَاَل تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُ 
َتِحُنوُهنَّ اَّللَُّ َأع َلُم ِبِِميَاهنِِ  نَّ فَِإن  َجاءَُكُم ال ُمؤ ِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَام 

ُتُمو  َتَحَنِة:  ُهنَّ ُمؤ ِمَناٍت َفاَل تـَر ِجُعوُهنَّ ِإىَل ال ُكفَّاِر{ ]ُسوَرةُ َعِلم  ال ُمم 
 [ " انتهى.10

(: "ويف 278وقال املعلمي اليماِن يف "األنوار الكاشفة" )ص
الصحيح يف حدين كعب بن مالك وهو أحد ال الثة الذين 
خلفوا: "فكنت إذا خرجت إىل الناس بعد خروج رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فطفت فيهم: أحزنين أِن ال أرى إال رجالً مغموصاً 
عليه النفاق، أو رجاًل ممن عذر هللا من الضعفاء". ويف هذا بيان 
أن املنافقني قد كانوا معروفني يف اجلملة قبل تبوك، مث أتكد ذلك 
 بتخلفه لغري عذر وعدم توبتهم، مث نزلت سورة براءة فقشقشتهم.

صلى  م قد كانوا مشارًا إليهم ِبعياهنم قبل وفاة النيبوهبذا يتضح أهن
 هللا عليه وسلم " انتهى.



أنه مل يرو منافق قط حدي ا عن رسول هللا صلى هللا عليه  -3
 وسلم.

(:" قَاَل 4/1995قال املرداوي يف "التحبري شرح التحرير" )
َاِفظ ال مزي: من ال َفَواِئد أَنه مل يُوجد قّط رَِوايَة عَ  ن ملز ابلنفاق مَّ احل 

ُهم " انتهى. -من الصََّحابَة   َرِضي هللا َعنـ 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "منهاج السنة النبوية" 

لَّى اَّللَُّ (:" َوالصََّحابَُة ال َمذ ُكوُروَن يف الّرَِوايَِة َعِن النَّيبِّ صَ 8/474)
ُمُهُم ال ُمس   ى الدِّيِن: ُكلُُّهم  َكانُوا ِلُموَن َعلَ َعَلي ِه َوَسلََّم، َوالَِّذيَن يـَُعظِّ

ِلُموَن  ِم ال ُمس  ُد َوَّللَِِّ احل َ -ُمؤ ِمِننَي ِبِه، َوملَ  يـَُعظِّ َعَلى الدِّيِن ُمَناِفًقا -م 
 " انتهى.

 رابعا:
وأما ما ي ار على الوليد بن عقبة، فيقال: هو صحايب، بال خالف 

 ين ألحادين اليت تبني أهل العلم، وهو داخل يف عموم اآلايت وا
 على الصحابة رضي هللا عنهم وَتكم هلم ابلعدالة.

وأما نزول اآلية الكرمية فيه، ووصفه ِبنه "فاسق": فلم ي بت ذلك 



 ثبوات بينا:
 فمن أهل العلم من يقول بنزوهلا فيه كابن عبد الرب يف "االستيعاب"

 (، وغريه.4/1553)
"مفاتيح  ي يف تفسريهومنهم من ينفي ثبوت ذلك، ومن هؤالء الراز 

(، وابن عاشور يف "التحرير والتنوير" 28/98الغيب" )
(، وحمب الدين اخلطيب يف تعليقه على "العواصم من 26/269)

(، خاصة وأن اآلاَثر الواردة يف 102القواصم" البن العريب )ص
ذلك ال ختلو من مقال من انحية اإلسناد، وابن ك ري رمحه هللا ذكر 

(، ومل يعلق عليه 7/370ول اآلية يف تفسريه )األثر يف سبب نز 
( وعلق عليه 11/604بشيء، غري أنه ذكره يف "البداية والنهاية" )

بقوله: "ذكر ذلك غري واحد من املفسرين، وهللا أعلم بصحة ذلك 
 " انتهى.

ويف هذا إشارة إىل أن م ل ذلك األثر مما مل تعلم صحته، ومل تشتهر 
 لدى أهل العلم.

د شاكر رمحه هللا حذف هذا األثر يف اختصاره لتفسري والشيخ أمح



(، ويف هذا إشارة منه إىل ضعفه وعدم صحته 3/355ابن ك ري )
( أنه "حذف كل حدين 1/11عنده، فإنه ذكر يف املقدمة )

 ضعيف أو معلول" انتهى.
وأما نفس القصة املروية: فليس فيها عند التأمل ما يقتضي وصف 

 الوليد ابلفسق  
ذلك: أن يف األثر: أنه خرج له بنو املصطلق يتلقونه، فظن  وبيان

أهنم إمنا خرجوا لقتاله فخاف، ورجع وأخرب النيب صلى هللا عليه 
وسلم بذلك، وليس يف ذلك ما يقتضي وصفه ابلفسق، وإن كان 

 قد أخطأ يف ظنه ذلك، غري أنه مل يتعمد الكذب.
 (:14/271قال الرازي يف تفسريه )

"ويتأكد مبا ذكران أن إطالق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد، 
 ألنه توهم وظن، فأخطأ، واملخطئ ال يسمى فاسًقا" انتهى.

ولو افرتضنا أن اآلية الكرمية نزلت فيه، وأنه استحق هذا الوصف 
فيجاب عنه ِبنه قد اتب من  –وهذا غري ُمَسلَّم كما سبق  –

 من وقع يف شيء من املعاصيذلك، وحسنت توبته، كما هو شأن 



من الصحابة رضي هللا عنهم، كما اتب ماعز والغامدية وحسنت 
توبتهما، وكما اتبت املرأة املخزومية اليت سرقت فقطع النيب صلى 
هللا عليه وسلم يدها، وحسنت توبتها، وكما اتب أبو لبابة مما فعله 

ه امع بين قريظة وحسنت توبته، وكما اتب كعب بن مالك وصاحب
 من ختلفهم عن غزوة تبوك بغري عذر وحسنت توبتهم.

فعلى فرض صحة ما قيل، فيكون الوليد بن عقبة قد اتب من 
ذلك وحسنت توبته، ولذلك استعمله عمر بن اخلطاب رضي هللا 
عنه على صدقات بن تغلب، وواله ع مان بن عفان رضي هللا عنه 

 (.11/604الكوفة. انظر: "البداية والنهاية" )
م يكوان رضي هللا عنهما يستعمالنه، إال وهو عندمها قوي أمني فل

 عدل غري فاسق.
قال أبو بكر بن العريب رمحه هللا يف سياق حدي ه عن عدالة 
الصحابة، ونفي صفة الفسق عنهم: "وليست الذنوب مسقطًة 
للعدالة إذا وقعت منها التوبة" انتهى من "العواصم من القواصم" 

 (.94)ص 



(: "وأما الوليد وغريه 3/112وي يف "فتح املغين" )وقال السخا
ممن ذكر مبا أشار إليه فقد كف النيب صلى هللا عليه وسلم من لعن 
  بعضهم بقوله: )ال تلعنه فوهللا ما علمت إال أنه حيب هللا ورسوله(،

كما كف عمر عن حاطب رضي هللا عنهما قائال له: )إنه شهد 
لى أهل بدر، فقال: اعملوا ما بدرا، وما يدريك لعل هللا اطلع ع

شئتم فقد غفرت لكم(، ال سيما وهم خملصون يف التوبة فيما لعله 
صدر منهم، واحلدود كفارات، بل قيل يف الوليد خبصوصه: إن 
بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغري احلق، وابجلملة 

 فرتك اخلوض يف هذا وحنوه متعني" انتهى.
لفسق عمن فعل ما هو أعظم مما نسب إىل والتوبة ترفع وصف ا

 الوليد بن عقبة.
قال الدكتور حممد مصطفى األعظمي يف كتابه "منهج النقد عند 

 احملدثني، نشأته واترخيه":
َصَناِت  "ولكنه تعاىل قال إىل جانب ذلك: )َوالَِّذيَن يـَر ُموَن ال ُمح 

ِلُدو  بَـُلوا هَلُم  ُهم  مَثَاِننيَ مُثَّ ملَ  أَي ُتوا ِِبَر بـََعِة ُشَهَداَء فَاج   َجل َدًة َوال تـَق 



ِد َذِلَك َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم ال َفاِسُقوَن * ِإال الَِّذيَن اَتبُوا ِمن  بـَع  
َلُحوا فَِإنَّ هللَا َغُفوٌر َرِحيٌم( النور/  .5، 4َوَأص 

رية خورغم أن العلماء اختلفوا يف أن االست ناء يعود إىل اجلملة األ
فقط، فال ترفع التوبة إال الفسق، ويبقى القاذف مردود الشهادة 
أبداً مهما اتب، أو يعود إىل اجلملة األخرية وإىل اليت قبلها، فرتفع 

 التوبة الفسق، ويعود هو مقبول الشهادة..
لكن مجهور الفقهاء ذهبوا إىل قبول شهادة القاذف بعد ما يتوب، 

بن  ين إهنم قبلوا رواية حسانويؤيد ذلك تصرفات احملدثني، ح
اَثبت بن املنذر بن حرام األنصاري شاعر رسول صلى هللا عليه 
 وسلم. ومحنة بنت جحش األسدية أخت زينب أم املؤمنني" انتهى.

وحىت واقعة شرب الوليد للخمر؛ فال ابت يف الصحيحني عند 
( هو واقعة جلده بشهادة 1707(، ومسلم )3696البخاري )

 أما كونه شرب أم ال فهذه قضية أخرى.اثنني عليه، 
وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أن بعضا من أهل الكوفة قد 

 افرتوا عليه كذاب أنه شرب اخلمر وشهدوا عليه زورا.



ومعلوم أن أهل الكوفة طعنوا حىت يف سعد بن أيب وقاص حىت 
 قالوا: ال حيسن الصالة فكيف ابلوليد؟ 

(:" فلم 1/269يوان املبتدأ واخلرب" )قال ابن خلدون يف اترخيه "د
ينقطع الطّعن من أهل األمصار، وما زالت الّشناعات تنمو، ورمي 
الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب اخلمر وشهد عليه مجاعة 

 منهم وحّده ع مان "انتهى.
 وعلى هذا؛ فذلك أيضا غري مقطوع به.

ق قبول بوعلى فرض ثبوت ذلك منه، فاملقصود ابلعدالة كما س
شهادة الصحابة وروايتهم عن النيب صلى هللا عليه وسلم، حين 

 إهنم عندهم من اخلوف من هللا ما مينعهم من تعمد الكذب.
والوليد بن عقبة مل يتعمد الكذب يف شيء من الرواايت، بل ليس 
له رواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم إال حدي ا واحدا، رواه 

واإلسناد إىل الوليد ضعيف ال يصح، أي: اإلمام أمحد يف مسنده، 
 مل يرو الوليد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أييصح أن يقال: 

حديث، وذلك كاٍف يف اجلزم أبنه مل يتعمد الكذب على رسول 



 هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذا هو معىن العدالة كما سبق.
وليد (: "مل يرو ال4/1556قال ابن عبد الرب يف "االستيعاب" )
َبَة سنة حيتاج ِفيَها إليه" انتهى.  ب ن ُعق 

وخنتم هبذا الكالم اجليد للعالمة املعلمي، قال يف "األنوار الكاشفة" 
 ( عن الوليد بن عقبة:271)ص 

"هذا الرجل أشّد ما يشنِّع به املعرتضون على إطالق القول بعدالة 
سلم لنرى  و  الصحابة، فإذا نظران إىل روايته عن النيب صلى هللا عليه

 كم حدي ًا روى يف فضل أخيه، وويلِّ نعمته؛ ع مان؟...
وكم حدي ًا روى يف فضل نفسه ليدافع، ما حلقه من الشهرة بشرب 

 اخلمر؟
هالنا أننا ال ْند له روايًة البتة، اللهم إال أنه ُرِوَي عنه حدين يف 
غري ذلك ال يصح عنه، وهو ما رواه أمحد وأبو داود من طريق 

داِن عن الوليد بن عقبة رجل يق ال له: أبو موسى عبد هللا اهلَم 
قال: "ملا فتح النيبُّ صلى هللا عليه وسلم مكة جعل أهل مكة 
أيتونه بصبياهنم فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم، فجيء يب إليه 



وأان مطيَّب ابخلَُلوق فلم ميسح رأسي، ومل مينعه من ذلك إال أن 
 ميسين من أجل اخلَُلوق". أمي خلَّقتين ابخلَُلوق، فلم

 هذا مجيع ما وجدانه عن الوليد عن النيّب صلى هللا عليه وسلم.
داِن. َت السند وجدَته غري صحيح جلهالة اهلَم   وأنت إذا تفقَّد 

وإذا أتملت املنت مل َتده منكرًا، وال فيه ما ميكن أن يـُّتهم فيه 
هللا عليه  صلىالوليد، بل األمر ابلعكس فإنه مل يذكر أّن النيبَّ 

 وسلم دعا له، وذكر أنه مل ميسح رأسه...
أفال ترى معي يف هذا داللة واضحة على أنه كان بني القوم وبني 

ٌر حمجور؟  الكذب على النيب صلى هللا عليه وسلم ِحج 
 (:163قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "رده على اإلخنائي" )ص 

 الكذب على رسول هللا"فال يعرف ِمن الصحابة َمن  كان يتعمَّد 
صلى هللا عليه وسلم، وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا 

 الباب مما عصمهم هللا فيه".
 مث قال املعلمي:

إن أئمة احلدين اعتمدوا فيمن ميكن التشّكك يف عدالته من 



الصحابة اعتبار ما ثبت أهنم حدَّثوا به عن النيّب صلى هللا عليه 
ه، وعرضوها على الكتاب والسنة وسلم أو عن صحايّب آخر عن

وعلى رواية غريهم، مع مالحظة أحواهلم وأهوائهم، فلم جيدوا من 
ذلك ما يوجب التهمة، بل وجدوا عامة ما رووه قد رواه غريهم 
من الصحابة ممن ال تتجه إليه هتمة، أو جاء يف الشريعة ما يف 

 معناه أو ما يشهد له" انتهى.
 الصحابة أمر مقطوع به.وهبذا يتبني أن ثبوت عدالة 

وأنه ال يطعن فيها ما نسب للوليد بن عقبة، ألن يف ثبوت ذلك 
 شكا.

 وألن العدالة ال يشرتط هلا العصمة.
وألن املقصود من العدالة عدم تعمدهم الكذب على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، والصحابة كلهم كذلك، حىت من وقع يف 

 بعض الذنوب منهم.
نا أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مجيعا، ووفق فرضي هللا عن

 حملبتهم واتباعهم.



  :ارتداد الصحابة بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم
روا يف كتبهم ومؤلفاهتم، وأك أك ر الشيعة من هذه املقولة  وقد

 وجعلوها من أقوى األدلة علىتردادها يف جمالسهم ومنتدايهتم، 
وتعلقوا حبدين زعموا أنه يدل بة، عدم صحة مبدأ عدالة الصحا

د وفاة بع على مقصودهم يف ردة الصحابة وَتوهلم عن اإلسالم
 .1"وضحدين احل"النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا احلدين هو 

 وقد ورد هذا احلدين ِبلفاظ خمتلفة، منها:
ُ َعَلي ِه َوَسلََّم  َلرَيَِدنَّ َعَليَّ  اَل:قَ عن أََنس ب ن َماِلٍك َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

َض رَِجاٌل ممَّن   َو  تُِلُجوا َحىتَّ ِإَذا رَأَيـ تـُُهم  َورُفِ  َصاَحَبيِن،احل  ُعوا ِإيَلَّ اخ 
َقاَلنَّ يل: ِإنََّك اَل َأي  َربِّ ُأَصي َحايب ُأَصي َحايب، فـََليُـ  َفََلَُقوَلنَّ: ُدوِن،

َدثُوا بـَع َدكَ  رِي َما َأح   .2"َتد 
 )أانَ  َوَسلََّم: َعَلي ِه قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ  قال:ب د اَّللَِّ بِن مسعود عن عَ و 

                                                           
نقد/ بطهم عرض و ـ انظر: )الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وض 1

 (.2/717للدكتور عبد هللا بن عبد اهلادي القحطاِن 
 (.2304( ومسلم )6211ـ رواه البخاري ) 2



ِض َلرُي فـََعنَّ ِإيَلَّ رَِجاٌل ِمن ُكم  َحىتَّ ِإَذا أَ  َو  َوي ُت فـََرُطُكم  َعَلى احل  ه 
تُِلُجوا  رِي اَل  يـَُقوُل: َأي  َربِّ َأص َحايب  َفأَُقوُل: ُدوِن،أِلُاَنِوهَلُم  اخ   َتد 

َدثُوا   .1بـَع َدَك(َما َأح 
بينما  لمالنيب صلى هللا عليه وسأن : يل هلذه الرواايتمجااإل عىناملو 

ئٍذ يعرفهم وهو يوم-قائم على احلوض، منتظرًا أمََّته ليشربوا منه 
بسيماهم املميزة هلم عن غريهم من األمم: غر ًّا حمجلني من آاَثر 

ان قد عرفهم بسيماهم ُيصدَّ  فإذا بطائفتني من أمته -الوضوء
ومينعنان عن احلوض؛ فال يصلون إليه؛ وقد خرج ملك يف صورة 
 رجل يناديهم ابخلروج إىل النار، فيسأله النيب صلى هللا عليه وسلم

م ارتدُّوا بعدك على أدابرهم  عن سبب ذلك، فيقال له: إهنَّ
ه خيُلُص فال أُرا»القهقرى، حينئٍذ يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ض ، يعين: من هؤالء الذين دنوا من احلو «منهم إالَّ م ُل مَهَِل النـََّعم
ىن: وكادوا يرُِدونه فُصدُّوا عنه، واهلََمل بفتحتني: اإلبُل بال راٍع، واملع

أنه ال يرُده منهم إال القليل؛ ألن اهلَمل يف اإلبل قليل ابلنسبة 
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 1.لغريه

 الرد على الشبهة:

قول من ال ةزعم الرافض على ماس فيها دليل يهذه األحادين ل 
بردة الصحابة إال القليل منهم. وذلك أن أصحاب النيب صلى هللا 
عليه وسلم مما ال يقبل النزاع يف عدالتهم أو التشكيك يف إمياهنم 

عليه  بعد تعديل العليم اخلبري هلم يف كتابه، وتزكية رسوله صلى هللا
ووصفهم  رسوله عليهم أمجل ال ناء،وسلم هلم يف سنته، وثناء هللا و 

ِبحسن الصفات، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب هللا وسنة رسوله 
 .صلى هللا عليه وسلم

واألدلة الصحيحة ال تعارض بعضها بعضا، وإمنا تتكامل وحيمل 
لى املشتبه على احملكم، والظين على اليقيين، واملتواتر املقطوع به ع

 احملتمل املرتدد فيه.
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إن حدين احلوض مل يعني أحدا من الصحابة رضي بيقا هلذا فوتط
 ت ن أحدا منهم، فكيف است نيتم علي بن أيبسهللا عنهم، ومل ي

طالب وغريه من آل البيت، وعمار بن ايسر، واملقداد بن األسود، 
وأاب ذر الغفاري، وسلمان الفارسي دون غريهم من الصحابة الذين 

 متم بردهتم؟ كح

 فيقال للشيعة: احلدين عام مليمان اخلراشي: )يقول الشيخ سل
يسمِّ أحدًا دون أحد، وال يست ين عمار بن ايسر وال املقداد بن 
األسود وال أاب ذر وال سلمان الفارسي ممن مل يرتدوا يف نظر الشيعة  

بعٍض ابن أيب طالب نفسه  فلماذا خصصتموه ب بل ال يست ين عليّ 
على أحد من الصحابة دون بعض؟  إن كل من يف قلبه غل 

  (.يستطيع أن يدعي ِبن هذا احلدين خيرب عنه

ي أن يستدل لدعواه بنص قطعوعليه فإن صاحب الدعوى عليه 
غري حمتمل للتأويل، وأاّل يناقض فهمه للنص آايت وأحادين 
قطعية الداللة، وهذا مل يتوفر يف هذه الدعوى الباطلة؛ يقول 



حابة لقحطاِن يف كتابه "الصالدكتور عبد هللا بن عبد اهلادي ا
 والصحبة" يف رده على هذه الشبهة:

 النظر يف هذه الشبهة من وجوه:)

: أن من ادعى دعوى، واستدل هلا بدليل فإنه مطالب الوجه األول
ِبن يكون الدليل يشهد لعني املسألة املستدل هلا، وأن حيرتز عن 

 وجود ما يضاد فهمه الذي فهمه من الدليل الذي ساقه.

املذكورة،  نه ابلنظر إىل القضيةإهذه الشبهة اجتمع فيها األمران؛ فو 
م لّ فال دليل نٌص قاطٌع يف املسألة بل هو حمتمل للتأويل، وال سُ 

الفهم الذي فهمه هؤالء من املعارضة؛ إذ جاءت آايت وأحادين 
تناقض ما فهموه من اعرتاضهم على عدالة الصحابة رضي هللا 

 مجيعا.عنهم ابرتداد الصحابة 

: ال بد أيضا من َترير حمل النزاع يف هذه القضية، الوجه الثاين
وابلنظر يف أقوال اإلمامية االثين عشرية ومن وافقهم، وكذلك أقوال 



أهل السنة يف هذه املسألة؛ يتبني أن موضع االتفاق أن الصحابة 
 _ على أن بعض اإلمامية خيالف يف آمنوا ابلنيب يف أول دعوته

وأما مواطن اخلالف فإنه أهنم إمنا تظاهروا ابإلسالم_ ذكر هذا وي
يتم ل يف ادعاء اإلمامية ومن وافقهم ارتداد معظم الصحابة بعد 
وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم، وأما أهل السنة وعموم املسلمني 

 فريون أهنم ثبتوا على اإلسالم، ونشروه، ودافعوا عنه.

حابة هل ارتد الص ،ه الدعوةإذا تبني هذا أمكن بعده النظر يف هذ
رضي هللا عنهم عن الدين بعد أن دخلوه أو مل يرتدوا؟ وهل ُوِجد 

من كتاب هللا تعاىل، أو  من األدلة ما يقوي هذه الدعوى سواءً 
 نبيه صلى هللا عليه وسلم، أو من سريهتم العملية؟ من سنة

 : تقدم سياق كم كبري من اآلايت واألحادين الدالةالوجه الثالث
على إميان الصحابة رضي هللا عنهم وعدالتهم وخريهتم، وأهنم بقوا 
على هذا األصل، ومل أيت ما ميكن أن يستدل به على النقل من 
هذا األصل إال حدين احلوض، فهل ميكن أن تعاَرض اآلايت 



واألحادين املتكاثرة حبدين واحد له معاٍن ميكن أن حيمل 
 .1عليها؟(

 ن عن احلوض علىياملردود ة صفيف أهل العلمقد اختلف _ و 
 :أقوال

هذا مما اختلف العلماء يف املراد به قال اإلمام النووي رمحه هللا: 
 :أقوالعلى 

ا ابلغرة فيجوز أن حُيشرو  واملرتدون، املنافقون،أن املراد به  أحدها:
أي ] فيناديهم النيب صلى هللا عليه وسلم للسيما والتحجيل،
إن  م،هبليس هؤالء مما ُوعدَت  قال:في عليهم،اليت  [للعالمات

 .إسالمهممل ميوتوا على ما ظهر من  أي: بعدك،هؤالء بدَّلوا 

مث  سلم،و أن املراد من كان يف زمن النيب صلى هللا عليه  وال اِن:
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إن مل يكن عليهم و  وسلم،فيناديهم النيب صلى هللا عليه  بعده،ارتد 
ياته من وسلم يف ح ملا كان يعرفه صلى هللا عليه الوضوء،سيما 

 .بعدكارتدوا  فيقال: إسالمهم،

أن املراد به أصحاب املعاصي والكبائر الذين ماتوا على  وال الن:
 1.إلسالم"اوأصحاب البدع الذين مل خيرجوا ببدعتهم عن  التوحيد،

 :- رمحه هللا –قال القرطيب 

 ،هللا فكلُّ َمن ارتد عن دين أمجعني:قال علماؤان رمحة هللا عليهم "
ن املطرودين فهو م هللا:ومل أيذن به  هللا،أو أحدث فيه ما ال يرضاه 

َمن خالف مجاعة  طرداً:وأشدهم  عنه،املبعدين  احلوض،عن 
 ا،فرقهكاخلوارج على اختالف   سبيلهم،وفارق  املسلمني،

 هوائها،أواملعتزلة على أصناف  ضالهلا،والروافض على تباين 
 والظلم، ر،اجلو الظلمة املسرفون يف  وكذلك مبدِّلون،فهؤالء كلهم 
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 ر،ابلكبائواملعلنون  وإذالهلم، أهله،وقتل  احلق،وتطميس 
مث  .دعوالب واألهواء، الزيغ،ومجاعة أهل  ابملعاصي،املستخفون 

يف  ويقربون بعد املغفرة إن كان التبديل حال،البعد قد يكون يف 
ور ون نوعلى هذا التقدير يك العقائد،ومل يكن يف  األعمال،
نافقني وإن كانوا من امل )سحقاً(،مث يقال هلم  به،يُعرفون  الوضوء،

الذين كانوا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُظهرون 
لغطاء مث يكشف له ا ابلظاهر،فيأخذهم  الكفر:وُيسرون  اإلميان،
 جاحد، كافر،وال خيلد يف النار إال   سحقاً(، )سحقاً  هلم:فيقول 
 .1إميان"يف قلبه م قال حبة من خردل من  ليس مبطل،

 :- رمحه هللا –وقال الشاطيب ـ

ألجل ما دل  األمة؛أهنم من الداخلني يف غمار هذه  "واألظهر:
 ألن ذلك ال يكون ألهل والتحجيل؛وهو الغرة  فيهم،على ذلك 

بدلوا  )قد ولقوله: .ارتداداً أو  أصاًل،كان كفرهم   احملض،الكفر 
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ا وأقرب م "،" قد كفروا بعدك  لقال: الكفر:ولو كان  بعدك(،
 قال:من و  البدع،وهو واقع على أهل  السنة،تبديل  عليه:حيمل 

ا ألن أهل النفاق إمن مقصودان؛فذلك غري خارج عن  النفاق:إنه 
وهو عني  ،مواضعهافوضعوها غري  تعبداً،ال  تقيًة،أخذوا الشريعة 

 .االبتداع

 إىل لسنَّة والعمل هبا حيلًة وذريعةً وجيري هذا اجملرى كل من اختذ ا
 هلا،بديل ألنه ت تعاىل؛ال على التعبد هبا هلل  الدنيا،نيل حطام 

 .1الشرعي"وإخراج هلا عن وضعها 

 كلُّ من أحَدث يف الدين ما ال يرضاه" قال احلافظ ابن عبد الرب:
هللا، ومل أيذن به هللا، فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه 

، وأشدُّهم طرًدا من خالف مجاعة املسلمني وفارق - أعلموهللا-
سبيلهم؛ م ل: اخلوارج على اختالف فرقها، والروافض على تباين 
ضالهلا، واملعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤالء كلهم مبدِّلون، 

                                                           
 (.1/96ـ )االعتصام  1



، وقتل  وكذلك الظلمُة املسرفون يف اجلَور والظلم، وتطميس احلقِّ
ع أهل ابلكبائر املستخفون ابملعاصي، ومجي أهله وإذالهلم، واملعلنون

الزيغ واألهواء والبدع، كل هؤالء خياف عليهم أن يكونوا ُعُنوا هبذا 
 .1"اخلرب

كل من ي  أ: "العاماملعىن " يف حدين احلوض "ابلصحبة"فالـمراد 
الـمعىن "س ، وليصحب النيب صل هللا عليه وسلم ولو مل يتابعه

 رأس الـمنافقني عبد هللا بن أيب ويدل على هذا أن، "االصطالحي
 بن سلول لـما قال:

 2{.لئن رجعنا إىل الـمدينة ليخرجن األعز منها األذل}
اي رسول هللا دعين أضرب عنق هذا  رضي هللا عنه: عمرقال  

دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل " النيب:فقال ، الـمنافق
 ."أصحابه

الـمعىن  ابه ولكن علىفجعله النيب صل هللا عليه وسلم من أصح
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ن ألن عبد هللا بن أيب ب ،اللغوي ال على الـمعىن االصطالحي
سلول رأس الـمنافقني وكان ممن فضحه هللا تبارك وتعاىل وممن أظهر 

 .نفاقه جهرة
قد يراد بكلمة أصحايب كل من صحب النيب صل هللا عليه وسلم و 

 إهنم»أو  «أميت»على هذا الطريق ولو مل يره ويدل على هذا رواية 
 .«أميت

ل هللا عليه فالنيب ص «أعرفهم» وسلم:وأما قول النيب صل هللا عليه 
 .من آاَثر الوضوء سلم قد بني أنه يعرف هذه األمة

 
اق أهل ابتف هذا احلدين ال يشملهمالصحابة رضي هللا عنهم ف

العلم، فقد زكاهم هللا تعاىل وشهد هلم ابإلميان يف مواضع عدة يف  
، يز، وزكاهم الرسول صلى هللا عليه وسلم يف غري موضعكتابه العز 

وتضحياهتم رضي هللا عنهم وجهادهم ونصرهتم لدين هللا متنع من 
 أن يكونوا معنيني هبذا احلدين.

هم  ال:ققال الفربري ذكر عن أيب عبد هللا البخاري عن قبيصة "



 ين حىت قتلوايع ،الذين ارتدوا على عهد أيب بكر فقاتلهم أبو بكر
 .1"وماتوا على الكفر

 :- رمحه هللا –قال احلافظ ابن حجر و 

وإمنا ارتد قوم من  أحد،مل يرتد من الصحابة " اخلطايب:وقال "
 وذلك ال يوجب قدحاً  الدين،ممن ال نصرة له يف  العرب،جفاة 

صغري على قلة ابلت )أصيحايب( قوله:ويدل  املشهورين،يف الصحابة 
 2".عددهم

 :- رمحه هللا –قاهر البغدادي وقال الشيخ عبد ال

أمجع أهل السنَّة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النيب صلى هللا "
كر بن وبين ب أسد،وحنيفة، وفزارة، وبين  ِكندة،عليه وسلم من  

 كة،موال من املهاجرين قبل فتح  األنصار،مل يكونوا من  وائل،
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لى هللا نيب صوإمنا أطلق الشرع اسم املهاجرين على من هاجر إىل ال
الدين  وأولئك حبمد هللا ومنِّه درجوا على مكة،عليه وسلم قبل فتح 

 .املستقيموالصراط  القومي،

ل من أه بدراً:وأمجع أهل السنة على أن من شهد مع رسول هللا 
 .1ابحلديبية"وكذلك كل َمن شهد معه بيعة الرضوان  اجلنة،

فكيف جيوز ": لافق الرافضةتعجَّب اإلمام ابن قتيبة من صنيع  وقد
أن يرضى هللا عز وجل عن أقوام، وحيمدهم ويضرب هلم م اًل يف 
التوراة واإلْنيل، وهو يعلم أهنم يرتدُّون على أعقاهبم بعد رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم؟  إال أن يقولوا: إنه مل يعلم، وهذا هو شّر 

 2".الكافرين

ارتدوا  هللا عنهم قد رضيإذا كان الصحابة مث إننا نقول للرافضة: 
بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم ـ كما تزعمون ـ فكيف قاتلوا 
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املرتدين من أصحاب مسيلمة وأصحاب طليحة بن خويلد 
وغريهم وأرجعوهم  وأصحاب األسود العنسي، وأصحاب سجاح

 إىل اإلسالم؟  

تال وق ردة،قد ثبت مبا ال يدع جمااًل للشك أنه قد حصلت ل
 نه،عوإن الذي قاتلهم هو أبو بكر الصدِّيق رضي هللا  للمرتدين،

لي ع قتاهلم:وقد شاركهم يف  -املهاجرين واألنصار  وإخوانه من
 عنه.بن أيب طالب رضي هللا 

 :- رمحه هللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ما ومن اتبعه وعمر،يدَّعون أن أاب بكر  -الرافضة  أي: –وهم "
أن أاب بكر هو الذي  والعام:علم اخلاص  وقد اإلسالم ارتدوا عن 

تلوا ق مظلومون،فإذا كانوا يدَّعون أن أهل اليمامة  املرتدين،قاتل 
ان هذا مما ك  هلم:متأولني  أولئك،وكانوا منكرين لقتال  حق،بغري 

ي: ابن أ –وقوله السلف... حيقق أن هؤالء اخللف تبع ألولئك 
هنم مل ين حنيفة مرتدين أل" إهنم مسُّوا ب –املطهر احللي الرافضي



ِنه؛ فإنه يَ حيملوا الزكاة إىل أيب بكر": فهذا ِمن أظهر الكذب، وأبـ  
إمنا قاتل بين حنيفة لكوهنم آمنوا مبسيلمة الكذاب، واعتقدوا نبوته، 
وأما مانعو الزكاة: فكانوا قومًا آخرين ، غري بين حنيفة ، وهؤالء  

نو تاهلم ، وأما بكان قد وقع لبعض الصحابة شبهة يف جواز ق
 1."حنيفة فلم يتوقف أحد يف وجوب قتاله

 :- رمحه هللا –وقال 

ع بين واتبا  النبوة،وادعاؤه  الكذاب،فأمر مسيلمة  اجلملة:ويف "
 تواتر،مأمر  ذلك:وقتال الصدِّيق هلم على  ابليمامة،حنيفة له 

 وليس هذا من أم اله،كتواتر   والعام، اخلاصقد علمه  مشهور،
هم بل ِعل م الناس بذلك أظهر من علم اخلاصة،لذي تفرد به العلم ا
فقد ذُكر عن بعض أهل الكالم أنه  "،"اجلَمل" و"صفِّني بقتال

و"صفني"، وهذا اإلنكار وإن كان ابطال: فلم  "،أنكر " اجلمل 
نعلم أحداً أنكر قتال أهل" اليمامة "، وأن مسيلمة الكذاب ادعى 
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لكن هؤالء الرافضة ِمن جحدهم ؛ ذلكالنبوة، وأهنم قاتلوه على 
مبنزلة إنكارهم لكون أيب بكر وعمر ُدِفَنا عند  به:وجهلهم  هلذا،

وعمر للنيب  بكر،وإنكارهم ملواالة أيب  وسلم،النيب صلى هللا عليه 
 1".صلى هللا عليه وسلم، ودعواهم أنه نص على " علي " ابخلالفة

 :يوم اجلمعة  انفضاض الصحابة عن النيب صلى هللا عليه وسلم
وا يف أك ر الصحابة الذين انفض نزلت يل: إن اآلية االنفضاضق

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل العري اليت جاءت من الشام، 
وتركوه وحده يف خطبة اجلمعة، وتوجهوا إىل اللهو، واشتغلوا 

 .2فضال عن العدالة ابلتجارة، وذلك دليل على عدم الداينة
 الفرية:  الرد على هذهو 

قصة انفضاض أك ر الصحابة عن رسول هللا صلى هللا أن  -1
عليه وسلم إىل العري القادمة من الشام، وتركهم خطبة اجلمعة، إمنا 
وقع ذلك يف بدء زمن اهلجرة، ومل يكونوا إذ ذاك واقفني على 
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اآلداب الشرعية كما ينبغي، كما أن كبار الصحابة كأيب بكر 
ده، كما ثبت ذلك يف األحادين وعمر كانوا قائمني عن

 الصحيحة.
فعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: بينما النيب صلى هللا 
عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة قائماً إذ قدمت عري املدينة، فابتدرها 
)أي أسرعوا إليها( أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت 

هللا  و بكر وعمر رضيمل يبق منهم إال اثين عشر رجاًل فيهم أب
 عنهم.

َها َوتـَرَُكوكَ   ونزلت اآلية: }َوِإَذا رََأو ا َِتَاَرًة َأو  هَل ًوا انـ َفضُّوا إِلَيـ 
  .1قَاِئًما{

ولذا مل يشنع عليهم، ومل يتوعدهم سبحانه وتعاىل بعذاب ومل 
 يعاتبهم الرسول صلى هللا عليه وسلم أيضاً.

هللا  ت ملا كان النيب صلىأنه ورد يف بعض األخبار أهنا وقع -2
عليه وسلم يقدم الصالة على اخلطبة يوم اجلمعة، وانفضاضهم وقع 
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يف اخلطبة، وليس يف الصالة كما هو الظاهر من بعض الرواايت، 
 واليت ركز عليها بعض الرافضة.

ويدل على أن االنفضاض كان يف اخلطبة، ما جاء يف رواية مسلم 
معة  عليه وسلم خيطب يوم اجلالسابقة: )بينما النيب صلى هللا

 قائماً(.
: "ترجيح كون االنفضاض وقع يف اخلطبة 1يقول احلافظ ابن حجر

ال يف الصالة، هو الالئق ابلصحابة َتسيناً للظن هبم، وعلى تقدير 
محل على أن ذلك وقع قبل النهى كآية }اَي  ،أن يكون يف الصالة

اَل تـُب ِطُلوا  َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل وَ أَيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ 
  .2أَع َماَلُكم {

 وقبل النهى عن الفعل الك ري يف الصالة ونزول قوله تعاىل: }الَِّذينَ 
 . 3ُهم  يف َصاَلهِتِم  َخاِشُعوَن{
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 ويؤيد ذلك: ما رواه أبو داود يف املراسيل: -3
سلم يصلي ه و أن هذه القصة كانت ملا كان رسول هللا صلى هللا علي

اجلمعة قبل اخلطبة، م ل العيدين، فخرج الناس فلم يظنوا إال أنه 
ليس يف ترك اجلمعة شيء، فأنزل هللا عز وجل: }َوِإَذا رََأو ا َِتَارًَة 

َها َوتـَرَُكوَك قَاِئًما{.  َأو  هَل ًوا انـ َفضُّوا إِلَيـ 
  .1ةالفقدم النيب صلى هللا عليه وسلم اخلطبة يوم اجلمعة، وأخر الص

 .2وهو ما رجحه أيضاً النووي يف شرحه على مسلم
وعلى تقدير أنه كان يف الصالة، فلم يكن تقدم هلم هنى عن  -4

 .3ذلك، فلما نزلت آية اجلمعة، وفهموا منها ذم ذلك، اجتنبوه
يقول األلوسي: "وابجلملة: الطعن يف الصحابة هبذه القصة اليت  

أعقبها منهم عبادات ال  كانت من بعضهم يف أوائل أمرهم، وقد
  4َتصى، سفه ظاهر، وجهل وافر".
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كيف يتم التغاضي عما قدمه الصحابة الحقا من جهاد وفتح   -5
، وحفظ للقرآن والسنة يف أرجاء املعمورة ونصر ونشر لإلسالم

اليت  هلزيلةا والعناية هبما ونقلهما لَلجيال، مث يتمسك هبذه الشبهة
، وهو حدين عهد هبذا احلكم ن بعضهمدثة وقعت ماَتكي عن ح

سنة مة ِبدلة القرآن والمث حيتج هبا على عدالة الصحابة املدعّ 
 والتاريخ بشواهد يقينية  

 خمالفة الصحابة لوصاية علي:
من الشبه التافهة أيضا اليت يتصور البعض أهنا تطعن بعدالة 

 ن عليا رضي هللا عنه هو الوصي بعد النيبِب زعمالصحابة، هو ال
 .هللا عليه وسلم، وأن الصحابة اغتصبوا حقه يف اخلالفةصلى 

والذهاب إىل مقتضى هذا الزعم سيؤدي إىل الطعن يف عدالة 
مجهور الصحابة، وذلك لرفضهم االنصياع لرغبة النيب صلى هللا 

 عليه وسلم يف تعيني علي وصيا عليهم.
وعمدة أدلتهم اليت ساقوها يف هذا الباب حدين الغدير، أو ما 



 لقون عليه "حدين الوالية".يط
فقد أخرج الرتمذي عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت أاب 

عن -ةشك شعب-الطفيل حيدث عن أيب سرحية أو زيد بن أرقم 
 .1النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "من كنت مواله فعلي مواله"

هذا احلدين جاء بزايدات أخرى بعضها عند الرتمذي وبعضها 
 عند غريه.

عى الشيعة أن هذا احلدين نص صريح على أن علياً رضي هللا واد
 عنه هو اخلليفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم.

 الرد على هذه الشبهة:
ْند أن أهل العلم اختلفوا يف صحته،  ،: من انحية السندأوال

فبعضهم حكم بضعفه، وإن تعددت طرقه، قال الزيلعي: )وََكم  ِمن  
يٌف كَحِديِن اتُهُ َوتـََعدََّدت  طُرُقُهُ َوُهَو َحِديٌن َضعِ َحِديٍن َك ـَُرت  ُروَ 
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 .1" َمن  ُكن ت َمو اَلُه ِفع ِليٌّ َمو الُه"(
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وأما قوله "من كنت مواله فعلي  

مواله" فليس هو يف الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع 
فة من إبراهيم احلريب وطائالناس يف صحته، فنقل عن البخاري و 

اللهم "أهل العلم ابحلدين أهنم طعنوا فيه... وأما الزايدة وهي قوله 
 2فال ريب أنه كذب(. "وال من وااله وعاد من عاداه اخل

ومنهم من حكم بصحته، قال الذهيب: )َوأَمَّا َحِديُن: "َمن  ُكن ت 
  3َمو الُه" فـََلُه طُُرٌق َجيَِّدٌة(.

ة، ألن  على التسليم بصحته ال دليل فيه على اخلالف: احلدين اثنيا
 كلمة "موىل" ال تعين الوالية ابملعىن الذي أراده الشيعة.

يقول الشيخ املباركفوري يف شرحه للحدين: "قوله: "من كنت 
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مواله فعلي مواله "، قيل: معناه من كنت أتواله فعلي يتواله، من 
 .بهالويل ضد العدو، أي: من كنت أحبه فعلي حي

وقيل: معناه: من يتوالِن فعلي يتواله، ذكره القاري عن بعض 
 .علمائه

وقال اجلزري يف النهاية: قد تكرر ذكر املوىل يف احلدين وهو اسم 
يقع على مجاعة ك رية فهو الرب، واملالك والسيد، واملنعم، واملعتق 
والناصر، واحملب والتابع، واجلار وابن العم ، واحلليف، والعقيد 

لصهر، والعبد، واملعتق، واملنعم عليه وأك رها قد جاء يف احلدين وا
فيضاف كل واحد إىل ما يقتضيه احلدين الوارد فيه، وكل من ويل 
أمرا، أو قام به فهو مواله ووليه، وقد ختتلف مصادر هذه األمساء، 
 فالوالية ابلفتح يف النسب والنصرة، واملعتق، والوالية ابلكسر يف

الء يف املعتق، واملواالة من واىل القوم ومنه احلدين: اإلمارة، والو 
"من كنت مواله فعلي  مواله" حيمل على أك ر األمساء املذكورة، 



له يعين بذلك والء اإلسالم كقو  -رضي هللا عنه-قال  الشافعي  
تعاىل: }ذلك ِبن هللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل 

 هلم{". انتهى. 
ىن بيح للقاضي: قالت الشيعة هو املتصرف وقالوا معويف شرح املصا

ا يستحق التصرف يف كل م -رضي هللا عنه-احلدين أن عليا 
من ذلك التصرف فيه، و -صلى هللا عليه وسلم-يستحق الرسول 

أمور املؤمنني فيكون إمامهم، قال الطييب: ال يستقيم أن َتمل 
ن ؤمنني، ألالوالية على اإلمامة اليت هي التصرف يف أمور امل

هو ال غريه  -صلى هللا عليه وسلم-املتصرف املستقل يف حياته 
فيجب أن حيمل على احملبة ووالء اإلسالم وحنومها. انتهى كذا يف 

 .1املرقاة"
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وقد وردت كلمة موىل يف عدة مواضع من القرآن الكرمي مبعىن 
 احلب والنصرة والتأييد:

ُبُكَما َوِإن  َتظَاَهرَا  فـََقد  َصَغت  قـُُلو ـ قال تعاىل: }ِإن  تـَُتواَب ِإىَل اَّللَِّ  
ِيُل َوَصاِلُح ال ُمؤ ِمِننَي َوال مَ  اَلِئَكُة بـَع َد َعَلي ِه فَِإنَّ اَّللََّ ُهَو َمو الُه َوِجرب 

 .1َذِلَك َظِهرٌي{
يَن ال وقال تعاىل: }َذِلَك ِبَِنَّ اَّللََّ َمو ىَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ ال َكاِفرِ  -

 .2َمو ىَل هَلُم {
ًئا َوال ُهم   - وقال تعاىل: }يـَو َم ال يـُغ يِن َمو ىًل َعن  َمو ىًل َشيـ 

 .3يـُن َصُروَن{
يٌَة َوال ِمَن الَِّذيَن كَ  - َفُروا وقول تعاىل: }فَال يَـو َم ال يـُؤ َخُذ ِمن ُكم  ِفد 
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 1َمأ َواُكُم النَّاُر ِهَي َمو الُكم  َوبِئ َس ال َمِصرُي{.
ليا نيب صلى هللا عليه وسلم عسأل عن سبب ختصيص الوقد ي

 رضي هللا عنه هبذا احلدين؟
اجلواب عن هذا السؤال يقتضي معرفة القصة اليت وردت يف سبب و 

هذا احلدين، فقد روى البخاري يف صحيحه عن  َعب ِد اَّللَِّ ب ِن 
ُ َعن هُ -بـَُري َدَة َعن  أَبِيِه  ُ َعَلي  -نَّيبُّ  القَاَل: "بـََعنَ  -َرِضَي اَّللَّ ِه َصلَّى اَّللَّ

ُُمَس، وَُكن ُت أُب ِغُض عَ  -َوَسلَّمَ  ِلي ًّا، َوَقد  َعِلي ًّا ِإىَل َخاِلٍد لِيَـق ِبَض اخل 
َنا َعَلى النَّيبِّ  اغ َتَسَل، فـَُقل ُت خِلَاِلٍد: َأال تـََرى ِإىَل َهَذا؟، فـََلمَّا َقِدم 

ُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ - : )اَي بـُرَي َدُة، أَتـُب ِغُض ر ُت َذِلَك َلُه، فَـَقالَ ذَكَ  -َصلَّى اَّللَّ
ُمُ  ُه، فَِإنَّ لَُه يف اخل  ، قَاَل: )ال تـُب ِغض  ِس َأك  ـََر َعِلي ًّا؟(، فـَُقل ُت: نـََعم 

 ،ومل يورد البخاري: )َمن  ُكن ُت َمو الُه فـََعِليٌّ َمو الُه(2ِمن  َذِلَك(،"
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 وهذا إشارة إىل أهنا ضعيفة عنده.
اك سبب آخر للحدين، فعن أيب سعيد اخلدري  قال: بعن وهن

 ،رسول هللا علَي بن أيب طالب إىل اليمن فكنت ممن خرج معه
فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا فكنا 
قد رأينا يف إبلنا خلاًل فأىب علينا وقال: إمنا لكم منها سهم كما 

ينا انطلق من اليمن راجعاً أّمر علللمسلمني، قال: فلما فرغ علي و 
إنساانً، وأسرع هو فأدرك احلج، فلما قضى حجته قال له النيب 
صلى هللا عليه وسلم: ارجع إىل أصحابك حىت تقدم عليهم، قال 
أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إايه 

 رنفعل، فلما جاء عرف يف إبل الصدقة أن قد ركبت، رأى أث
املركب فذم الذي أمره والمه، فقلت: إان إن شاء هللا إن قدمت 
املدينة ألذكرن لرسول هللا وألخربنه ما لقينا من الغلظة والتضييق، 
قال: فلما قدمنا املدينة غدوت إىل رسول هللا أريد أن أفعل ما  



كنت حلفت عليه، فلقيت أاب بكر خارجًا من عند رسول هللا 
ألين وسألته وقال مىت قدمت؟ قلت: فوقف معي ورحب يّب وس

قدمت البارحة فرجع معي إىل رسول هللا فدخل فقال: هذا سعد 
بن مالك بن الشهيد، قال: ائذن له، فدخلت فحييت رسول هللا 
وجاءِن وسلم علّي وسألين عن نفسي وعن أهلي فأحفى املسألة، 

ة بفقلت له: اي رسول هللا، ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصح
والتضييق، فانتبذ رسول هللا وجعلت أان أعدد ما لقينا منه عالنية.. 

"1 . 
 قال البيهقي رمحه هللا:

"وأما حدين املواالة فليس فيه ــــ إن صح إسناده ــــ نصٌّ على والية 
علي بعده، فقد ذكران من طرقه يف ) كتاب الفضائل ما دّل على 

ع ه لك، وهو أنه ملا بمقصود النيب )صلى هللا عليه وسلم( من ذ
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إىل اليمن ك رت الشكاة عنه وأظهروا بغضه فأراد النيب )صلى هللا 
عليه وسلم( أن يذكر اختصاصه به وحمبته إايه وحي هم بذلك على 
حمبته ومواالته وترك معاداته فقال: " من كنت وليه فعلي وليه "، 

ن مويف بعض الرواايت: "من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال 
وااله وعاد من عاداه" ، واملراد به : والء اإلسالم ومودته ، وعلى 

 .1املسلمني أن يوايل بعضهم بعضا وال يعادي بعضهم بعضا "
ع رسول ملا رج -وهللا أعلم-وقال ابن ك ري رمحه هللا: "..فلذلك 

رجع من حجته، وتفرغ من مناسكه، و  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
، دير خم، قام يف الناس خطيًبا، فربَّأ ساحة عإىل املدينة، فمر بغ ليٍّ

ورفع من قدره، ونبَّه على فضله، ليزيل ما وقر يف نفوس ك ري من 
 .2"الناس
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ال  : إن قيل بتعدد طرقه وَتسينه لغريه، فإنهواحلاصل أن احلدين
يدل على الوصاية أبدا، وعليه فال دليل للشيعة يف الطعن بعدالة 

 الصحابة به. 
بل على  ،بة مل خيالفوا حكمه ومل يرفضوا االنصياع ملوجبهفالصحا

أَم رُُهم  ُشوَرى  وَ العكس من ذلك مل يلتزموا إال ِبمر هللا تعاىل وقوله }
نَـُهم    {.بـَيـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شبهات خاصة أبفراد الصحابة
قرن  يطلع حجرة عائشة رضي هللا عنها منبع الفتنة ومنها

 :الشيطان
من حدين عبد هللا بن عمر رضي هللا جاء يف صحيح البخاري 

عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قام خطيبا، فأشار حنو مسكن 
ين يطلع من ح-ثالاَث -عائشة رضي هللا عنها، فقال: "هنا الفتنة 

 . 1قرن الشيطان"
وقد حاول الرافضة الطعن يف أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها 

يتها، لى هللا عليه وسلم أشار إىل بهبذا احلدين، وادعوا أن النيب ص
 فتكون هي مصدر الفنت اليت َتل ابملسلمني.

وهذا طعن يف النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن يكون طعنا يف أم 
املؤمنني رضي هللا عنها؛ إذ يلزم منه التناقض يف كالمه صلى هللا 

 فكيف يكون مسكنه ومدفنه واملكانعليه وسلم وهو املعصوم؛ 
 نزل فيه الوحي موضَع الفنت وخمرَج الشيطان؟!الذي ي
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حقد الشيعة على أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها جعلهم ف
يتطاولون على النيب صلى هللا عليه وسلم، بل وعلى رب العزة جل 
جالله، ألن الوحي كان ينزل على النيب صلوات هللا عليه يف هذا 

عليه  صلى هللاالبيت، كما جاء يف احلدين الصحيح أن النيب 
وسلم قال لزوجاته وهو يذكر فضل عائشة: "وهللا ما نَزل الوحي 

 1.وأان يف حلاِف امرأة منكّن غريها"
واحلدين ليس فيه أي داللة على أن بيت عائشة رضي هللا عنها 

 هو املقصود ابإلشارة، ومل يقل هبذا أحد من املسلمني.
ة مسكن فقول الراوي: "أشار حنو مسكن عائشة"؛ أي: جه

عائشة، ومسكن عائشة رضي هللا عنها يقع شرقّي مسجد النيب 
صلى هللا عليه وسلم، فاإلشارة إىل جهة املسكن وهو )املشرق( ال 
إىل املسكن نفسه، ولو كانت اإلشارُة إىل املسكن لقال: "أشار 
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 1إىل مسكن عائشة"، ومل يقل: "إىل جهة مسكن عائشة".
يف كتب السنة من الصحيحني وهذا احلدين قد جاء خمرًَّجا 

وغريمها من عدة طرق، وِبك َر من لفظ، وقد جاء التصريح يف 
بعض هذه الرواايت ِبن اإلشارة كانت إىل املشرق، وجاء النّص 
يف بعضها على البالد املشار إليها مبا يدحض الشبهة، ويُغين عن 

 التكلُّف يف الرد عليها ِبي شيء آخر.
 اي:وإليك بعضا من هذه الروا

فعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه 
ا؛ من حيُن هن وسلم وهو مستقِبل املشرق يقول: )أال إنَّ الفتنة ها

 .2َيطلع قرُن الشيطان(

ويف هذه الرواايِت َتديٌد صريح للجهة املشار إليها، )وهي جهة 
 ألخرى.ا املشرق(، وفيها تفسرٌي للمقصود ابإلشارة يف الرواية
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اللهم )لنيبُّ صلى هللا عليه وسلم قال: وعن ابن عمر أيضا عن ا
سول هللا، (، قالوا: اي ر امنا، اللهم ابرك لنا يف ميَِنناابرك لنا يف ش

نت، وهبا َيطُلع الف)هناك الزالزل و ْنِدان؟ فأظنه قال يف ال ال ة:  ويف
 .1(قرُن الشيطان

ينة املشرق، وَمن كان ابملد قال اخلطايبُّ رمحه هللا: "ْند من جهة
 .2ْنُده ابديُة العراق ونواحيها، وهي مشرُق أهِل املدينة"

وعن سامِل بن عبد هللا بن ُعمر أنه قال: اي أهَل العراق، ما أسأَلكم 
 عن الصَّغرية، وأركَبكم للكبرية  مسعُت أيب عبَد هللا بن عمر يقول:

نة َتيء من الفت إن)هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  مسعُت رسول
 .3(هاهنا( وأوَمأَ بيده حنو املشرق، )من حين َيطلع قران الشيطان
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فدلت هذه الرواايت داللة قطعّية على أن بالد املشرق هي 
، خالفا ملا (صودة بقوله صلى هللا عليه وسلم: )الفتنة هاهنااملق

ضي ر  يدعيه الشيعة الروافض من أن اإلشارة كانت إىل بيت عائشة
ساقط، مل يفهمه أحد وما  ي، فإن هذا قول ابطل، ورأعنها هللا

 .1قال به سوى الشيعة الروافض
وعليه تسقط هذه الشبهة اليت يتمسك هبا للطعن يف قاعدة عدالة 

 الصحابة رضي هللا عنهم.
 االعتداء على فاطمة رضي هللا عنها:

من افرتاءات الرافضة على الصحابة رضي هللا عنهم ادعاؤهم أن 
مة رضي هللا عنها تعرضت لظلم شديد بعد وفاة النيب صلى فاط

هللا عليه وسلم، حين قام عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بضرهبا، 
فكسر ضلعها وأسقط جنينها، وهددها حبرق بيتها مبَن فيه إن مل 
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 يبايعوا أاب بكر رضي هللا عنه على اخلالفة.
 عنها.وكان هذا االعتداء سببا يف استشهادها رضي هللا 

 الرد على هذه الفرية:
إن الناظر يف حي يات هذه القصة املليئة ابلتناقضات 
واالضطراابت، واملخالفة للعقل واملنطق والعادات، لن يرتدد يف 
احلكم ببطالهنا، وأن واضعها أراد اإلساءة للرعيل األول الذين 
زكاهم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وعلى رأسهم اخللفاء 

 دون رضي هللا عنهم، وبيان بطالهنا من وجوه:الراش
أن التعدِّي على النساء ليس من شيم العرب، بل يعد من األمور  -

القبيحة املنكرة، فكيف إذا كانوا من الصحابة، الذين تربوا على 
يد النيب صلى هللا عليه وسلم، واملعتدى عليها رحيانة رسول هللا 

ا عن لصحابة، ومل يدافعو صلى هللا عليه وسلم، ومع ذلك سكت ا
بيت النبوة، فالذي ساق هذه القصة أراد إيهام الناس ِبن الصحابة 



 مجيعاً شاركوا يف احلادثة.
 أن علي بن أيب طالب رضي هللامن افرتى هذه الفرية يزعم  أن -

أيخذ احتياطاته قبل حدوث يعلم الغيب، فلماذا مل كان عنه  
 ؟ الواقعة

نب لي رضي هللا ولباقي آل البيت ابجلأن القصة فيها اهتام لع -
واخلنوع، وأهنم مل يدافعوا عن عرضهم ومل يردوا العدوان عنهم، وهذا 
 يتعارض مع ما عرف عن علي رضي هللا عنه من شجاعة وإقدام.

ومن األدلة على كذب هذه القصة تلكم املصاهرة اليت مجعت  -
نة سبني علي وعمر رضي هللا عنهما، فقد ثبت يف مصادر ال

والشيعة مجيعا زواج عمر رضي هللا عنه من أم كل وم بنت علي 
رضي هللا عنه، فكيف يزوج علّي رضي هللا عنه ابنته ملن اعتدى 

 على أمها، وأسقط جنينها، وتسبب يف وفاهتا؟ .
وهذا اإلشكال أوقع الرافضة يف حرج فلم جيدوا خمرجا منه إال أن 



ن اهتام آخر آلل البيت ابجل يّدعوا ِبن الزواج مت ابإلكراه. وهذا
 .حاشاهم رضي هللا عنهم من افرتاءات الرافضة، والوهن

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
"ومنهم من يقول: إن عمر غصب بنت علي حىت زوَّجه هبا  وأنه 
تزوج غصباً يف اإلسالم  ومنهم من يقول: إهنم بعجوا بطن فاطمة 

ذه يه، وأم ال هحىت أسقطت، وهدموا سقف بيتها على من ف
األكاذيب اليت يعلم من له أدىن علم ومعرفة أهنا كذب، فهم دائما 
يعمدون إىل األمور املعلومة املتواترة ينكروهنا، وإىل األمور املعدومة 

ن  اليت ال حقيقة هلا ي بتوهنا، فلهم أوفر نصيب من قوله تعاىل )َومَ 
(َأو  َكذََّب اِبحل َ  َأظ َلُم ممَِّن اف رَتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذابً  فهم يفرتون  ،قِّ

 .1الكذب، ويكذبون ابحلق، وهذا حال املرتدين"
وقد شكك فيها ك ري من علماء الشيعة ملا احتوته من تناقضات 

                                                           

 (.493/ 4ـ منهاج السنة النبوية/ ابن تيمية، )1 



وإشكاالت عجزوا عن الرد عليها، من هؤالء العلماء شيخهم 
 حممد حسني آل كاشف الغطاء، حين يقول:

دها: مما ال يكاد يقبله ولكن قضية ضرب الزهراء، ولطم خ"
ل ألن السجااي ب....  وجداِن، ويتقبله عقلي، وتقتنع به مشاعري،

ا العربية، والتقاليد اجلاهلية، اليت رّكزهتا الشريعة اإلسالمية، وزادهت
أتييداً، وأتكيداً: متنع بشدة ضرب املرأة، أو متد إليها يد سوء، 

 ن الرجل كان يفحىت إن بعض كلمات أمري املؤمنني ما معناه: أ
 .1اجلاهلية إذا ضرب املرأة يبقى ذلك عاراً يف أعقابه ونسله"

أما الرواية اليت جاء فيها أن أاب بكر قال: "...فوددت أِن مل أكن  و 
، ألن ةفيجاب عنها أبهنا ضعيفكشفت بيت فاطمة وتركته..." 

مدارها على علوان بن داود البجلي وهو ضعيف عند علماء اجلرح 
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 .والتعديل
قال اهلي مي: " وفيه علوان بن داود البجلي وهو ضعيف، وهذا 

 .1األثر مما أنكر عليه "
وقال الذهيب يف "ميزان االعتدال": " علوان بن داود البجلي، موىل 
جرير بن عبدا هلل، ويقال علوان بن صاحل، قال البخاري: علوان 

 له :العقيليويقال ابن صاحل: منكر احلدين. وقال -بن داود 
حدين ال يتابع عليه، وال يعرف إال به. وقال أبو سعيد بن يونس: 

 . 2منكر احلدين "
فكيف أنخذ خبرب رواه رجل منكر احلدين، اتفقت كلمة احملدثني 

 على تضعيفه ورده؟ 
فخالصة األمر أن هذه القضية هي أسطورة بنيت على أكاذيب 
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 ياهنم.نلتحقيق مآرب خمتلقيها، وإذا هبا تنقلب عليهم وهتدم ب
ومن خالل كل ما تقدم نعلم أن مجيع شبه الشيعة على الصحابة 
وعدالتهم، إمنا هي من هذا القبيل: أي االستدالل ِبحادين ال 
تصح، والفهم السقيم ملا صح، دون ورع وال خوف ودون منهج 

 علمي وال طريق مستقيم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 على عقيدة الشيعة يف الصحابة الزامات
 : عليهم يف القرآنالزامات ثناء هللا

 الصحابة ارتدوا بعد النيب صلىالشيعة أن  قول من أقوى الزامات
 ، واليتلكرمييف القرآن ا ايت، خمالفته لك ري من اآلهللا عليه وسلم

 ي ين فيها هللا تعاىل على الصحابة رضي هللا عنهم، منها:
الَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهم  َصاِر وَ ﴿ َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمن  ال ُمَهاِجرِيَن َواألَن

َساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعنـ ُهم  َوَرُضوا َعن ُه َوأََعدَّ هَلُم  َجنَّاٍت ََت   رِي ََت تَـَها ِبِِح 
َاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلَك ال َفو ُز ال َعِظيُم ﴾  .1اأَلهن 

اُء  نَـُهم  َعَلى ال  ﴿ حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَيـ 
َوااًن ِسيمَ  اًل ِمَن اَّللَِّ َوِرض  تَـُغوَن َفض  اُهم  يف تـَرَاُهم  رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَبـ 

يِل  ُوُجوِهِهم  ِمن  أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َم ـَُلُهم  يف التـَّو رَاِة َوَم ـَُلُهم    يف اإل ِْنِ 
رََج َشط َأُه فَ  تَـَوى َعَلىَكَزر ٍع َأخ  تَـغ َلَظ فَاس  ُسوِقِه يـُع ِجُب  آَزرَُه فَاس 
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ا الصَّاحِلَاِت الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم ال ُكفَّاَر َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلو 
رًا َعِظيًما ﴾. ُهم  َمغ ِفَرًة َوَأج    1ِمنـ 

ُ َعِن ال ُمؤ ِمِننَي ِإذ  يـَُبايِ   ََت َت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما ُعوَنكَ ﴿ َلَقد  َرِضَي اَّللَّ
  2يًبا ﴾.يف قـُُلوهِبِم  َفأَنـ َزَل السَِّكيَنَة َعَلي ِهم  َوَأاََثهَبُم  فـَت ًحا َقرِ 

َن َصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـ  َوَُّلوَن ِمَن ال ُمَهاِجرِيَن َواأل  ُعوُهم  ﴿ َوالسَّاِبُقوَن األ 
َساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعنـ ُهم   نَّاٍت ََت رِي ََت تَـَها َوَرُضوا َعن ُه َوأََعدَّ هَلُم  جَ  ِبِِح 

َاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك ال َفو ُز ال َعِظيُم ﴾. َهن    3األ 
َتِوي ِمن ُكم  َمن  أَنـ َفَق ِمن  قـَب ِل ال َفت ِح َوقَاَتَل أُولَئِ  َك أَع َظُم ﴿ اَل َيس 

ُ ا ِمن  بـَع ُد َوقَاتـَُلوا وَُكال ًّ َوَعَد اَدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـ َفُقو  ىَن َواَّللَّ ُ احل ُس  َّللَّ
  4مبَا تـَع َمُلوَن َخِبرٌي ﴾.
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َن َصاِر الَِّذينَ  ُ َعَلى النَّيبِّ َوال ُمَهاِجرِيَن َواأل   اتَـّبَـُعوُه يف ﴿ َلَقد  اَتَب اَّللَّ
َرِة ِمن  بـَع ِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلو  ُهم  مُثَّ اَتَب َعَلي ِهم  ُب َفرِيَساَعِة ال ُعس  ٍق ِمنـ 

  1ِإنَُّه هِبِم  َرُءوٌف َرِحيٌم ﴾.
فهذه اآلايت وغريها تتضمن ال ناء على الصحابة رضي هللا عنهم 
من املهاجرين واألنصار وتبني فضلهم ومكانتهم، والالزم العلمي 
على من يقول بنفاقهم أو كفرهم وردهتم أنه يكذب القرآن الكرمي 

 ال ناء عليهم وتزكيتهم والشهادة هلم ابإلميان والصدق واجلهاد يف
فاة النيب صلى بعد و ارتدوا  يف سبيل هللا وإي ارهم ما عند هللا، فلو

هللا عليه وسلم ملا زكاهم هللا هبذه التزكيات؛ ألنه ال يتصور عن رب 
العاملني تزكية الكفار واملنافقني وأهل الردة وهو سبحانه وتعاىل 

 م الغيوب. عال
عدم علمه ب بة اجلهل إىل هللا تعاىل، والقولويلزم من قوهلم هذا نس
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الغيب، فإنه ال يُتصوَّر أن يعلم هللا العليم، ابرتداد أصحاب نبيه 
ى وخُيفي ذلك على نبيه األمني صل -كما تزعم الرافضة- الكرمي

هللا عليه وسلم، وعلى األمة مجعاء، وهو سبحانه الذي جعل القرآن 
 تبياان لكل شيء.

وال ميكن أن يعلم هللا ذلك وال أيمر نبيه الكرمي ابلبيان، إذ أتخريه 
 ال جيوز، وهو سبحانه الذي فصَّل لنا يف كتابه ما َحرََّم علينا.

ق هللا فيما أخربان به من أن الصحابة رضي هللا عنهم فإما أن نصد
كامل و اإلميان  قد انلوا رضاه مبا امتَلت به قلوهبم من صادق

   تحريفهانقول ب هذه اآلايت، أو نرداليقني، وإما أن 
الطعن يف حكمته عز وجل، حين  ،أيضا هذا ويلزم من قوهلم

اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلَّى هللا عليه سلم، فجاهدوا 
معه وآزروه ونصروه واختذهم أصهارا له، حين زوج ابنتيه ذا النورين 

نهما، بنيت الصديق وعمر رضي هللا عع مان رضي هللا عنه، وتزوج ا



 ؟ 1فكيف خيتار لنبيه أنصارا وأصهارا مع علمه ِبهنم سيكفرون
 عليهم: الزامات ثناء النيب صلى هللا عليه وسلم

وردت أحادين نبوية عدة يف مدح الصحابة رضي هللا عنهم وال ناء 
 عليهم وتزكيتهم، منها:

رب مع رسوِل ّلي ُت املغعن أيب بردة عن أبيه رضي هللا عنه قال: صَ 
ء اهللا صلى هللا عليه وسلم مث قلنا لو جلسنا حىت نصّلي معه العش

 هللا )ما زلتم ههنا، قلنا: اي رسولَ قال فجلسنا فخرج علينا فقال: 
صلَّينا معك املغرب مث قلنا ْنلُس حىت نصلي معك العشاء، قال: 

رياً ما يرفع ك أحسنتم أو أصبتم، قال: فرفع رأسُه إىل السماء وكان  
رأسه إىل السماء فقال: النجوم أََمَنُة السماِء، فإذا ذهبت النجوم 
أتى السماء ما توعد، وأان أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب 
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يت ما هب أصحايب أتى أُمَّ ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألُمَّيت فإذا ذ
 .1(يوعدون

ليد وبني بن الو وعن أيب سعيد رضي هللا عنه قال: كان بني خالد 
ى هللا لعبد الرمحن بن عوف شيءٌ فسبَّه خالٌد، فقال رسوُل هللِا ص

 )ال تُسبُّوا َأحداً من أصحايب، فإنَّ أحدكم لو أَنفق م لعليه وسلم 
 .2(اً ما أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفهُأُحٍد ذهب

ليه عوعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: ُسِئَل رسوُل هللاِ صلى هللا 
 الَِّذيَن يـَُلوهَنُم ، قـَر ِن مُثَّ الَِّذيَن يـَُلوهَنُم ، مُثَّ )لم أي النَّاِس خري؟ قال وس

يُء قـَو ٌم تـَب ُدُر َشَهاَدُة َأَحِدِهم  مَيِيَنُه، َوتـَب ُدُر مَيِينُ   .3(ُه َشَهاَدَتهُ مُثَّ جيَِ
سلم قال لنَّيّب صلى هللا عليه و وعن أيب سعيد رضي هللا عنه عن ا

على الناس زماٌن يغزو فئام من الناس فيقال هلم: فيكم َمن  )أي يت 
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 رأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح هلم، مث
يغزو فئاٌم ِمَن الناس فيقال هلم: فيكم َمن  رأى َمن  صِحب رسوَل 

ئام هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح هلم، مث يغزو ف
فيقال هلم: هل فيكم َمن  رأى َمن  َصِحَب َمن  َصِحَب من الناس 

 .1(ليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح هلمرسول هللا صلى هللا ع
عن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "آيَُة 

َن َصاِر" َن َصاِر، َوآيَُة النَِّفاِق بـُغ ُض األ  ميَاِن ُحبُّ األ   .2اإل ِ
لم ازب رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسوعن الرباء بن ع

أنه قال يف األنصار: "ال حيبهم إال مؤمٌن، وال يُبِغضهم إال منافٌق، 
 .3َمن أحبهم أحبه هللا، ومن أبَغضهم أبَغضه هللا"
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وملسلم من حدين أيب هريرة ومن حدين أيب سعيد، قاال: قال 
ٌل يؤمن ألنصاَر رجرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يُبِغض ا

 .1ابهلل واليوم اآلخر"
 فهذه مجلة من األحادين النبوية اليت تتضمن تزكية النيب صلى هللا

عليه وسلم للصحابة رضي هللا عنهم وال ناء عليهم وحرمة سبهم 
والطعن فيهم، فالتطاول عليهم رضي هللا عنهم والطعن فيهم يعد 

م ابلصدق كاهم وشهد هلطعنا يف النيب صلى هللا عليه وسلم الذي ز 
 واإلميان. 

فإما أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال هذه 
األحادين عن علم مبا كان عليه أصحابه، فيكون حاهلم كما 
وصفهم، ويف هذه احلالة ال جيوز رّد هذه األحادين، ألن رّدها 
تكذيب له وهو عني الكفر والعياذ ابهلل، وإما أن يكون قد قاهلا 
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اعتباطًا وُجزافًا وهؤالء أعلم ِبصحابه منه فتكون هذه األخبار  
 كاذبة، وهبذا نكون قد نسبنا الكذب إىل رسول هللا وهو كفر بواح

 .-والعياذ ابهلل-
ويلزم من الطعن يف الصحابة رضي هللا عنهم أيضا الطعن يف 
شخص النيب صلى هللا عليه وسلم، فهم تالمذته الذين كانوا 

نه، كان أينس هبم ويتحّدث إليهم فكان حيّبهم وحيّبو حييطون به و 
وكانوا جيتهدون يف أن تكون حياهتم حبركاهتا وسكناهتا مطابقة 

ت حلياته صلوات هللا عليه، فكل ما يُوجه هلم فهو يتوّجه إليه صلوا
يف  أعداء الرسل ابلطعن ييه، وحاشاه وحاشاهم، وإمنا يورِّ هللا عل

م يف الرسل، خاصة يف خامتهم عليه الصحابة عن الطعن املباشر
السالم، ويف هذا يقول ابن تيمية: "القدح يف خري القرون الذين 
صحبوا الرسول صلى هللا عليه وسلم قدح فيه عليه السالم، كما 
قال اإلمام مالك وغريه من أئمة العلم: هؤالء طعنوا يف أصحاب 



يقول ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إمنا طعنوا يف أصحابه
القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجاًل صاحلاً 

  1لكان أصحابه صاحلني".
 :الزامات أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بتبليغ رسالته

 لقد أمر هللا تعلى نبيه صلى هللا عليه وسلم بتبليغ الرسالة، قال
 ىل: اتع

َعل  َفَما ي َك ِمن رَّبَِّك ۖ وَ }اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّغ  َما أُنزَِل إِلَ  ِإن ملَّ  تـَف 
ِدي ال َقو َم بـَلَّغ َت رَِسالََتُه ۚ َواَّللَُّ يـَع ِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَه  

 ال َكاِفرِيَن{
 واملبلغ بعد النيب صلى هللا عليه وسلم هم الصحابة رضي هللا عنهم
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قرآن الكرمي فهم الذين بلغو ال ألهنم محلة الشريعة اليت وصلت إلينا،
 وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، فلو كانوا كما يقول الشيعة لََبطل

الدين من أساسه، ألن الطعن يف النقلة طعن يف املنقول، إذ كيف 
وكذلك  – والعياذ ابهلل –ن ق بكتاب نقله إلينا الفسقة واملرتدون 

 األمر ابلنسبة لَلحادين النبوية. 
م الصحابة رضوان هللا عليهم يف عدالتهم، صارت األسانيد فإذا اهت

 مرسلة مقطوعة ال حجة فيها.
كها فينبين على قول الرافضة أن هللا تعاىل مل حيفظ شريعته، بل تر 

تعاىل  ،يف أيدي أانس زاندقة مرتدين يتالعبون هبا كيف يشاؤون
 . 1هللا عما يقولون علوا كبريا
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 اخلامتة
، لصحابة وبينا فضلهم ومكانتهم عند املسلمنيبعد أن تكلمنا عن ا

ا فإننا نسجل يف هذه اخلامتة بعض النتائج والتوصيات اليت توصلن
 إليها من خالل هذا البحن، منها:

أواًل: عدالة الصحابة اَثبتة ابلقرآن والسنة فال ميكن ملن يؤمن ابهلل 
ه يورسوله الطعن فيهم بعد تعديل هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عل

 وسلم هلم.
شرفهم ف رضي هللا عنهم،اَثنياً: أن هللا تعاىل مّن على الصحابة 

سه بصحبة النيب صلى هللا عليه وسلم، فال جيوز لغريهم أن يقيس نف
 هبم وأن جيعل من نفسه حكماً عليهم.

اَثل اً: الصحابة هم محلة الدين، وحلقة الوصل بني األمة وبني  
ع صلة قطع هذه احللقة يعين قط نبيها صلى هللا عليه وسلم، وأن

 األمة بنبيها وشريعتها.



رابعاً: أن التطاول على الصحابة والطعن فيهم يعد تطاوال على 
 الوحيني ألن تزكيتهم اَثبتة ابلقرآن والسنة.

خامساً: أن الرافضة أشد الناس حقدا على الصحابة رضي هللا  
 عنهم. 

يف القول بتحر  سادساً: أن الطاعنني يف الصحابة اضطروا إىل
القرآن وأتويل ك ري من آايته أتوياًل ابطنيًا فاسدًا ليتماشى مع 

 أهوائهم وضالهلم، بعدما وجدوا آايته ت ين عليهم ثناًء مستفيضا.
 ساقطة.و سابعا: أن الشبهات اليت ت ار على عدالتهم متهافتة 

: أن املستفيد من التطاول على الصحابة هم أعداء اإلسالم اَثمنا
 لطعن يف محلة الدين يعد طعنا يف الدين الذي نقلوه.ألن ا

 
 .أمجعنيحابه أصحممد وعلى آله و  على نبينا وابرك وصلى هللا وسلم


