
 
 
 
 
 



 أهل البدع:  شعار  من 
يريدون من  حيثوالضالالت؛ البدع  أهل   شعار  هو  بطريقة وطريقة   ة  بسن   ة  استبدال سن  

الضاللة  ة  سن   نها أن تستبدل  م   يريدون   ، ابلذي هو خرياألدىن الذي هو  أن تستبدل   ة  األم  
وخلفائه  الكرام أصحابه صلى هللا عليه وسلم، وسنة   النيب ة  سن   ،اهلدايةالرشاد و  ة  بسن  والغواية 

 . أمجعني رضي هللا عنهمالراشدين 
وإسقاط عدالتهم، والتهوين من   ،عن يف الصحابة  األهواء من الط   ما يشيعه أهل   وانظر

التجديد، ودعاوى  مبزاعم  هذا  ، كل  وآرائهم حاجة إىل اجتهاداهتمأننا لسنا يف و  ،أقواهلم
 .(1)ايت العصريةالتحد    ومواكبة   العقالنية  

 !يف فهم القرآن؟ ع الصحابة  ك ما وس  أال يسع   : "فإذا سألين سائل اآلنأحدهم: قول ي
ختتلف عن  ة  يت العلمي  هم؛ ألن أرضي  ع  سعين ما وس  رأة ويقني هو: كال، ال ي  فجوايب بكل ج  

خمتلف متاًما عن  عندي ختتلف عنهم، وأعيش يف عصر   أرضيتهم، ومناهج البحث العلمي  
فهم إهدار  يف همكالم  بعض هذا .(2) عصرهم، والتحدايت اليت أواجهها ختتلف عن حتدايهتم"

  رضي هللا عنهم الصحابة  لفهمه بعيًدا عن فهم ة، والدعو والعمل به قرآن الكرميالصحابة لل
 دين يبغون؟! أي   ؟! بليريدونللقرآن فهم  أي   نفسه: فرضوالسؤال الذي ي ،له

ها من معرفة قدر  ة وما تتابع عليه علماؤ  إلمجاع األم   أن هذه الدعاوى خمالفة   وال شك  
يف كتاب  الشافعي   ؛ يقول اإلمام  وورًعا، وتقدميهم على من عداهمالصحابة علًما وديًنا 

فوقنا يف   : "وهمثناء عليهم مبا هم أهلهوال  رضي هللا عنهمبعد ذكر الصحابة  الرسالة القدمية
وىل بنا وأ   نبط به، وآراؤهم لنا أمحد  واست   ك به علم  در  وأمر است   كل علم واجتهاد وورع وعقل

صاروا  ي لنا عنه ببلدانك  أو ح   ىن أرض  ن أدركنا م  ألنفسنا، وهللا أعلم. وم  ان من آرائنا عند  
بعضهم   عوا، وقول  م  إىل قوهلم إن اجت   ةً موا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه سن  فيما مل يعل  
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عوا أخذان ابجتماعهم، وإن قال واحدهم ومل خيالفه غريه إذا اجتم   :قوا، فهكذا نقولإن تفر  
 .(1) هم"هم ومل خنرج من أقاويلهم كل   فوا أخذان بقول بعض  ل  ذان بقوله، فإن اخت   أخ  

جيته، أو ترتيب األخذ  وال يعنينا ابلكالم هنا قول الصحايب واختالف العلماء يف ح
رضي الصحابة  وجوب اتباععلى هنا سيقتصر الكالم ، وإمنا وتفاوت منازهلم عن الصحابة

ة من الكتاب والسنة واآلاثر تصرحًيا ت عليه األدل  وهو ما دل  ؛ من حيث اجلملة هللا عنهم
 . هم للشريعةهم ومل يعترب فهم  ت  دفًعا لشبهات من ألغى سن    ؛وتلميًحا

ة سنة ي  ف حج   مبجموعها للمنص   يتبني   قدمات؛من امل د  عد عليهم يف د   الر   وميكن إمجال  
 :رضي هللا عنهم الصحابة

 : اصطفاء هللا تعاىل للصحابة: املقدمة األوىل
ه صلى  نبي    اس، واختارهم لصحبة  على الن   رضي هللا عنهمى هللا سبحانه الصحابة ف  اصط  

م  ع ل ى ع ب اد ه  ال ذ ين  اصحط ف ى{  د  ّلِل    و س ال   ،[59]النمل: هللا عليه وسلم؛ قال تعاىل: }ق ل  احلح مح
د اصطفاهم هللا عباس فيما يرويه عنه أبو مالك: "أصحاب حمم   ويف تفسريها يقول ابن

 .(2) لنبيه"
د  ّلِل     وعن الوليد بن مسلم قال: قلت لعبد هللا بن املبارك: أرأيت قول هللا: }ق ل  احلح مح

م  ع ل ى ع ب اد ه  ال ذ ين  اصحط ف ى{، م  قال: "هم  ن هؤالء؟ فحدثين عن سفيان الثوريو س ال 
 .(3)أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

مبن قد مات،  ا فليست  ن  "من كان مست     بن مسعود رضي هللا عنه:وهلذا يقول عبد هللا
ها ها قلواًب، وأعمق  ، أبر  ة  هذه األم   أولئك أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم، كانوا خري  

 
 (.110للبيهقي )ص:  ،ينظر: املدخل إىل السنن الكربى( 1)
 (. 2906/ 9(، وتفسري ابن أيب حامت )482/ 19تفسري الطربي )ينظر: ( 2)
 (.484-483/ 19تفسري الطربي )ينظر: ( 3)



هوا دينه، فتشب   قل  ون   ه صلى هللا عليه وسلمهللا لصحبة نبي   ًفا، قوم اختارهم ها تكل  لًما، وأقل  ع  
 .(1) أبخالقهم وطرائقهم، فهم كانوا على اهلدي املستقيم"

اهم من األكدار، واخلطأ من  ، فيكون هللا تعاىل قد صف  من التصفية   االصطفاء: افتعال  و 
يف  ف الصحابة  ل  هذا مبا إذا اخت    أ، وال ينتقض  اخلط   ني من  األكدار، وعليه: فيكونون مصف  

هم، وهذا ألن خالف ب الكدر إىل قول بعض  هم، فال ينس  عد  مل ي   ما؛ ألن احلق   مسألة  
معاتبة النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعض أموره، فإهنا ال خترجه عن  بعضهم لبعض مبنزلة  

 .(2) حقيقة االصطفاء
 ابلعلم: شهادة هللا تعاىل هلم املقدمة الثانية: 

 أبهنم أوتوا العلم يف غري ما آية من كتابه:   رضي هللا عنهمشهد هللا تعاىل للصحابة 
]سبأ: فقال سبحانه: }و ي  ر ى ال ذ ين  أ وت وا الحع لحم  ال ذ ي أ نحز ل  إ ل يحك  م نح ر ب  ك  ه و  احلح ق {  -1

 .(3)هللا عليه وسلمد صلى حمم   النيب    أصحاب   -كما قال قتادة-، وعىن هبم [6
وقال تعاىل: }ح َّت  إ ذ ا خ ر ج وا م نح ع نحد ك  ق ال وا ل ل ذ ين  أ وت وا الحع لحم  م اذ ا ق ال  آن ًفا{   -2
 .(4) "رضي هللا عنهم، قال ابن زيد: "هؤالء املنافقون، والذين أوتوا العلم: الصحابة [16]حممد: 

وعن عكرمة قال: كانوا يدخلون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا خرجوا من 
ماذا قال آنًفا؟ فيقول: كذا وكذا، وكان ابن عباس  :ارضي هللا عنهمعنده قالوا البن عباس 

 .(5) ن الذين أوتوا العلما مرضي هللا عنهم
أن الالم يف "العلم" ليست لالستغراق، وإمنا هي للعهد، : تنيوجه الداللة من هذه اآليو 

كان   ، وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلمه صلى هللا عليه وسلم به نبي  لم الذي بعث هللاأي: الع
 .(1) اتباعهم واجًبا

 
 (.214/ 1للبغوي ) ،شرح السنةينظر: ( 1)
 ( بتصرف واختصار. 568/ 5ينظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم )( 2)
 (. 352/ 20ي )تفسري الطرب ينظر: ( 3)
 (. 170/ 22تفسري الطربي )ينظر: ( 4)
 (. 3298/ 10تفسري ابن أيب حامت )ينظر: ( 5)



 ملؤمنني أبن يكونوا معهم:  ا أمر  و  ابلصدقهلم هللا تعاىل  وصف املقدمة الثالثة: 
ابلصدق، كما أمر املؤمنني بتقواه وأن  رضي هللا عنهمشهد هللا تعاىل للصحابة الكرام 

مع الصادقني؛ فقال سبحانه: }اي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات  ق وا اّلِل   و ك ون وا م ع  الص اد ق ني {  وايكون
 :(2)، وقد وردت آاثر عن غري واحد من السلف يف تعيني الصادقني يف اآلية[119]التوبة: 
 قال انفع: مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.ف

 . -رمحة هللا عليهم-أيب بكر وعمر وأصحاهبما وقال الضحاك: مع 
 .-رمحة هللا عليهما-وقال سعيد بن جبري: مع أيب بكر وعمر 

يف   صادق بعدهم فبهم أيمت   الصادقني، وكل   ة  أئم   الصحابة   يقول ابن القيم: "وال ريب أن
وإن -شيء  ن خالفهم يفم   أن   ه معهم، ومعلوم  ه له، وكون  دقه، بل حقيقة صدقه اتباع  ص  

مل يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ  فيصدق عليه أنه ليس معهم،  -وافقهم يف غريه
 .(3) من املعية فيما وافقهم فيه" ت له قسط  فتنتفي عنه املعي ة املطلقة، وإن ثب  

 رائهم:الكرمي آلالقرآن موافقة : املقدمة الرابعة
خبصيصة ليست ألحد من األمة؛ أعين: نزول  رضي هللا عنهمهللا تعاىل الصحابة  حب  

أن أحًدا من جاء بعدهم ال يساويهم وال يدانيهم  على  القرآن الكرمي موافًقا آلرائهم؛ ما يدل  
 يف رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن مبوافقته؟! 

 ومنها:  ،وأمثلة نزول القرآن موافًقا آلراء الصحابة كثرية 
اي  :: فقلت: "وافقت ريب يف ثالث  يف قوله عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ما ذكره

}و اخت  ذ وا م نح م ق ام  إ ب حر اه يم  م ص ل ى{ ى، فنزلت: إبراهيم مصل   ذان من مقام  ، لو اخت  رسول هللا
  مهن  ه يكل   فإن   ؛نبك أن حيتج  نساء   وآية احلجاب، قلت: اي رسول هللا، لو أمرت   ،[125]البقرة: 

 
 (. 569/ 5إعالم املوقعني )ينظر: ( 1)
 (. 1906/ 6(، وتفسري ابن أيب حامت )559/ 14نظر: تفسري الطربي )( ي2)
 (. 570-569/ 5إعالم املوقعني )( 3)



عليه،  صلى هللا عليه وسلم يف الغرية   والفاجر، فنزلت آية احلجاب، واجتمع نساء النيب    الرب   
 .(1)، فنزلت هذه اآلية"ا منكن  ه أزواجا خريً فقلت هلن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدل  

يف مقام إبراهيم، ويف احلجاب، ويف  :وافقت ريب يف ثالث "رضي هللا عنه: وقال أيًضا 
 . (2)"أسارى بدر

ي عليه : اي رسول هللا، أتصل   عمر رضي هللا عنه سلول قال  ابنوملا تويف عبد هللا بن أيب  
إمنا خريين هللا فقال: »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  !وقد هناك هللا أن تصلي عليه؟

وسأزيد على ، [80]التوبة: َمرًَّة{  }اْستَ ْغِفْر هَل ْم َأْو اَل َتْستَ ْغِفْر هَل ْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَل ْم َسْبِعنيَ 
ى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأنزل هللا عز وجل: فصل   !قال: إنه منافق ،«سبعني

ن حه مح م ات  أ ب ًدا و ال  ت  ق مح ع ل ى ق ربح ه {   .(3)[84]التوبة: }و ال  ت ص ل   ع ل ى أ ح د  م 
فقال سعد: فإين  بن معاذ يف بين قريظة هللا صلى هللا عليه وسلم سعد   م رسول  وملا حك  

: وسلمسب ذراريهم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وت   لتهممقات   أحكم فيهم أن تقتل  
 .(4) « حبكم امللك»، أو: «حكمت حبكم هللا»

 ة من ظهور البدع:ة لألمَّ نَ إخباره صلى هللا عليه وسلم أبهنم أمَ املقدمة اخلامسة: 
سبته إىل عدهم كن  أصحابه إىل من ب   أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم أبن نسبة  لقد 

ة ابلصحابة ما هو يف وجوب اهتداء األم   شبيه  أصحابه، وكنسبة النجوم إىل السماء، وذلك الت  
 اهتدائهم بنبيهم صلى هللا عليه وسلم، ونظري اهتداء أهل األرض ابلنجوم.   إال نظري

مع رسول هللا صلى هللا عليه   رضي هللا عنه: صلينا املغرب  يقول أبو موسى األشعري 
»ما  فقال:  رج عليناالعشاء، قال: فجلسنا، فخي معه وسلم، مث قلنا: لو جلسنا حَّت نصل   

ي معك ، مث قلنا: جنلس حَّت نصل   ينا معك املغرب  قلنا: اي رسول هللا، صل   زلتم هاهنا؟«
، قال: فرفع رأسه إىل السماء، وكان كثريًا ما يرفع م«أصبت  »  :أو «»أحسنتم، قال العشاء  
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د، »النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعَ رأسه إىل السماء، فقال: 
يت، فإذا  دون، وأصحايب أمنة ألمَّ ت أتى أصحايب ما يوعَ ألصحايب، فإذا ذهبَ  وأان أمنة  

 .(1) يت ما يوعدون«ى أمَّ ذهب أصحايب أتَ 
أبو العباس القرطيب: "يعين: أن أصحابه ما داموا موجودين كان الدين قائًما، واحلق  يقول 

ظاهرًا، والنصر على األعداء حاصاًل، وملا ذهب أصحابه غلبت األهواء، وأديلت األعداء، 
قى على ظهر األرض أحد يقول: هللا وال يزال أمر الدين متناقًصا، وجده انكًصا إىل أن ال يب 

 .(2)وهو الذي وعدت به أمته" ،هللا
  هم يف أقواهلم وأفعاهلم من الفت والشرور والبدع، فإن متابعت   ةً ن  وإذا كانت حياهتم أم  

بعهم، كما سيأيت يف ات   ح هللا تعاىل من  لذا امتد   ؛الوقوع يف ذلك  من   أمنة   طريقتهم وسلوك  
 الفقرة التالية.

 : هم الصحابةَ التابعني املدَح ابتباعِ استحقاق :  سادسةاملقدمة ال
ر ين  و األح نحص ار  و ال ذ ين  ات  ب  ع وه مح   يقول املوىل سبحانه: }و الس اب ق ون  األح و ل ون  م ن  الحم ه اج 

س ان   ن  ف يه ا أ ب ًدا و ر ض وا ع نحه  و أ ع د  هل  مح ج ن ات  َت حر ي حت حت  ه ا األح هنح ار  خ ال د ي  رضي هللا عنهم ِب  حح
 . [100]التوبة: ذ ل ك  الحف وحز  الحع ظ يم { 

 : (3)وجه الداللة يف اآلية من جهتني
ع عليه  ب  عهم مت  ب  ثناء هللا تعاىل على من اتبع الصحابة؛ فإذا قال الصحابة قواًل فات    :لوَّ األ

 ذلك، وأن يستحق  ب أن يكون حمموًدا على بع هلم، فيج  ته، فهو مت  صح   قبل أن يعرف  
التابعون هلم املدح  ويف هذا املعىن يقول عالء الدين السمرقندي: "وإمنا استحق   .الرضوان

 .(4) التباعهم ابإلحسان، من حيث الرجوع إىل رأيهم"

 
 (.2531خرجه مسلم )( أ1)
 (.485/  6املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 2)
 (.559، 557/ 5ينظر: إعالم املوقعني )( 3)
 (. 485/ 1ميزان األصول يف نتائج العقول )( 4)



ال يكون قوهلم  ن متبوعني، وبتقدير أ ةً بيان استحقاق السابقني أن يكونوا أئم   الثاين:
ون هذا املدح وال مانًعا من املخالفة ال يكون هلم هذا املنصب، وال يستحق   موجًبا للموافقة

 والثناء.
 ابالقتداء هبم:  ه صلى هللا عليه وسلمأمر ة: بع املقدمة السا

رضي هللا أيب بكر وعمر ابخلليفتني من بعده  أوجب النيب صلى هللا عليه وسلم االقتداء  
قال: قال رسول هللا صلى هللا  ارضي هللا عنهمبن اليمان  ا، وذلك فيما يرويه حذيفةعنهم

 .(1) أيب بكر، وعمر« :»اقتدوا ابللذين من بعديعليه وسلم: 

وا أاب  »فإن يطيع  ًقا بطاعتهما؛ فقال: معل   م الرشد  كما جعل النيب صلى هللا عليه وسل
 رضي هللا عنهم وبه يتبني أنه من احملال أن يكون الرشد يف خمالفتهم  .(2) «وارشد  وعمر يَ  بكر

 عراض عن سبيلهم. أو اإل
من   رضي هللا عنهمالصحابة  به هللا تعاىل  ا اختص  ميض من ف   م غيض  ما تقد   مجيع  و 

ه صلى هللا عليه نبي    مل َتتمع لغريهم؛ فقد اصطفاهم هللا تعاىل لصحبة   اليت صائصاخلزااي و امل
 ما إىل هم، إضافةً ة الف  القرحية ودق   حهم من جودة  دق، مع ما من  د هلم ابلعلم والص   وسلم، وشه  

طة، ونزل الوحي بال واس   يف الدين؛ فقد شاهدوا التنزيل   ع والفقه  الفضل والور   وا به من  حتل  
 ل عليهم من القرآن والسنة؛ وأىن  هللا صلى هللا عليه وسلم فيما أشك   تهم، وراجعوا رسول  غ  بل  

 . (3)!؟أن َتتمع له هذه اخلصال واملزاايهم لغري  
  مأقواهل-أن سنة الصحابة  :وهي ،يةمل إىل نتيجة حتمات توص  املقد   تلك  فإن   هلذا كله

؛ فإن إصابة السنة عند االختالفإليها حجة شرعية جيب االلتزام هبا، والتحاكم  -موأفعاهل
 ، وبيان ذلك فيما يلي: والنجاة والفالح يف لزوم طريقتهم، والبدعة يف خمالفة آرائهم وأقواهلم

 هبا: عمل يلزم ال سنة  موأفعاهلأقوال الصحابة : أواًل 
 

وصححه األلباين يف السلسلة  (،23245وأمحد ) (،97(، وابن ماجه )3662خرجه الرتمذي )( أ1)
 (.1233الصحيحة )

 ( من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه.681خرجه مسلم )( أ2)
 ( بتصرف. 5/ 4ينظر: إعالم املوقعني )( 3)



ذلك موجوًدا يف  ع  ، سواء كان مرج  الكرام الصحابة عمل  كان عليه على ما   ة  ق السن  طل  ت  
 ت عندهمة ثبت  لوه اتباًعا لسن  ما عم   وذلك لكون  السنة، أو غري موجود فيهما؛ يف  الكتاب أو

إمجاعهم إمجاع، وعمل  ا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن  عً ا جمتم  ل إلينا، أو اجتهادً مل تنق   وإن
اقتضاه النظر  من جهة محل الناس عليه حسبما ؛ا إىل حقيقة اإلمجاعخلفائهم راجع أيضً 

 .(1)املصلحي عندهم
رابض بن سارية رضي ثبت يف احلديث الصحيح عن الع  ا م قهذا اإلطالوقد دل على 

وسنة اخللفاء املهديني فعليكم بسنيت »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه
  .(2) «وا عليها ابلنواجذالراشدين، متسكوا هبا وعض  

ويف احلديث: األمر ابتباع الصحابة، وأن سنتهم يف طلب االتباع كسنة النيب صلى هللا  
 .(3)عليه وسلم

ملعينة عليه،  "املبالغة يف التمسك هبذه الوصية جبميع ما ميكن من األسباب افيه أيًضا: و 
ن وجيوز أن يكو  ...مث يستعني عليه أبسنانه؛ استظهارًا للمحافظة كالذي يتمسك ابلشيء

ابلصرب على مقاساة الشدائد، كمن أصابه أمل فأراد أن يصرب  معناه احملافظة على هذه الوصية
عليه، وال يستغيث منه أبحد، وال يريد أن يظهر ذلك عن نفسه، فجعل يشتد أبسنانه 

 .(4) "بعضها على بعض
إطالق السنة على فعل الدالة على  وقوفةاملحاديث جاءت مجلة من األ وهبذا املعىن

 ومنها:،  ، وأهنا واجبة القبول، متعينة للعملالصحابة

 
 (.291-290/ 4املوافقات للشاطيب )( ينظر: 1)
هذا حديث قال الرتمذي: " (،42، وابن ماجه )(2676(، والرتمذي )4607ود )خرجه أبو دا( أ2)

، واحلافظ أبو نعيم األصفهاين، والدغويل، وقال شيخ اإلسالم أبو صححه احلاكمو  "،حسن صحيح
". ينظر: حتفة الطالب مبعرفة أحاديث وأحسنه وي: "هو أجود حديث يف أهل الشامإمساعيل اهلر 

 (.135خمتصر ابن احلاجب البن كثري )ص: 
 (.449/ 4املوافقات للشاطيب )ينظر: ( 3)
 (.89/ 1امليسر يف شرح مصابيح السنة للتوربشيت )( 4)



أنه اعتمر مع عمر بن اخلطاب يف ركب فيهم  ن بن حاطبعن حيىي بن عبد الرمح -
فاحتلم   -ا من بعض املياهقريبً -س ببعض الطريق عمرو بن العاص، وأن عمر بن اخلطاب عر  

جعل يغسل ما فركب حَّت جاء املاء، ف ،وقد كاد أن يصبح، فلم جيد مع الركب ماء ،مرع  
ت ومعنا ثياب، فدع فقال له عمرو بن العاص: أصبح ،حَّت أسفر رأى من ذلك االحتالم

 لئن كنت َتد ثياابً  !ا لك اي عمرو بن العاصواعجبً ثوبك يغسل، فقال عمر بن اخلطاب: 
بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما مل  ،وهللا لو فعلتها لكانت سنة !؟أفكل الناس جيد ثياابً 

 .(1)"أر
 ،من قلوب املؤمنني]يعين: عمر[ فإمنا كان ذلك لعلمه مبكانه قال احلافظ ابن عبد الرب: "

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء من  » :والشتهار قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم
، فخشي التضييق على من ليس له إال ثوب واحد ،وأهنم كانوا ميتثلون أفعاهلم ،«بعدي 

 .(2)"فيها هد  والز  ل من الدنيا يؤثر التقل   وكان رمحه هللا
جلد النيب صلى "شارب اخلمر: حد يف يقول  عنهعلي بن أيب طالب رضي هللا  وهذا -

 .(3)"إيل سنة، وهذا أحب   مثانني، وكل   مر  هللا عليه وسلم أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وع  
عمر، ولكن ن فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر سنة يعمل هبا، وكذا فعل أواملعىن: 

 . (4)فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر أحب إيل  
لقوله صلى  وهو موافق   ل هبا،عمَ ي   ة  فعل الصحايب سنَّ  أنالنووي: "وفيه: اإلمام يقول 

وا عليها ة اخللفاء الراشدين املهديني، عض  وسنَّ  يتفعليكم بسنَّ »هللا عليه وسلم: 
 .(5)"«ابلنواجذ

 
 (.50/ 1) -رواية حيىي بن حيىي- أخرجه مالك يف املوطأ ( 1)
 .(288/ 1( االستذكار )2)
 (.1707مسلم )خرجه ( أ3)
 (.217-216/ 11مسلم ) صحيح  شرح النووي على( 4)
 (.217/ 11املرجع السابق )( 5)



رضي هللا عن الصحابة لذا كانت طريقة أهل العلم وأئمة الدين هي االهتمام مبا جاء 
ا مأمورًا ابتباعه؛ يقول أبو حامت الرازي: "العلم عندان ما كان عن هللا تعاىل ابعتباره علمً  عنهم

ت به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه من كتاب انطق انسخ غري منسوخ، وما صح  
فوا مل لَ ليه، فإذا اخت َ فقوا عَ ما اتَّ  اء من الصحابةِ وما جاء عن األلبَّ له،  ما ال معارض  وسلم 

 .(1)"الفهمخيرج من اختِ 
ومن لوازم القول حبجية سنة الصحابة: وجوب قبوهلا ولزوم العمل به؛ يقول ابن القيم:  

 .(2) ""وإذا كان قول الصحايب حجة فقبول قوله واجب متعني    
 :  الصحابة سبيللزوم النجاة يف اثنًيا: 

أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتمسك واالعتصام ابجلماعة عند وقوع االفرتاق 
هللا  قال: أال إن رسول هللا صلى ارضي هللا عنهم واالختالف؛ فعن معاوية بن أيب سفيان

أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتني وسبعني »عليه وسلم قام فينا فقال: 
ملة، وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني: ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف 

مجاعة   :يعينأبو العباس القرطيب: "ويف بيان معىن اجلماعة يقول  .(3) « اجلنة، وهي اجلماعة
 .(4)"كما قال يف حديث الرتمذي  ،وسلك طريقهم ومن اتبعهم على هديهم ،أصحايب

ا قال: قال رسول رضي هللا عنهم يشري هبذا إىل ما رواه الرتمذي عن عبد هللا بن عمرو
»وتفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال ملة هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(5) «ما أان عليه وأصحايبرسول هللا؟ قال: »، قالوا: ومن هي اي واحدة«

 
 (. 560/ 3ينظر: إعالم املوقعني )( 1)
 (. 11/ 4إعالم املوقعني )( 2)
(، وجود إسناده احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء 102/ 4(، وأمحد )4597خرجه أبو داود )( أ3)

 (.1133)ص: 
 (.695/  6املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 4)
 (. 1348(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )2641الرتمذي ) ننس( 5)



 «ما أان عليه وأصحايب»" املذكور يف الرواية األوىل يفسره قوله: اجلماعةلفظ "أي: أن 
الذين أقاموا عماد هم  رضي هللا عنهممجاعة الصحابة  ذلك ألن ؛يف رواية الرتمذياملذكور 

 .ضاللة أصاًل الدين وأرسوا أواتده، وهم الذين ال جيتمعون على 
 ؛على اإلطالق وما اجتهدوا فيه حجة   وهوما سن   ه الصحابةما قالوهذا راجع إىل أن 

فعليكم بسنيت »يف قوله: ، كما ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلم بذلك خصوصً  لشهادة
؛ «ما أان عليه وأصحايب»ته صلى هللا عليه وسلم هلم بقوله: ، وتزكي«الراشدين وسنة اخللفاء

ه هللا ابلتلقي من نبي    الذين فهموا مراد  ، لكالم النبوة، املهتدون ابلشريعة وناملتلق   وألهنم 
  نخبالف غريهم، فإذ   ه، وهذا كل  ، على علم وبصرية مبواطن التشريع وقرائن األحوالمشافهةً 

 .(1)خبالف غريهم  ،فيه غري نظر ما سنوه فهو سنة من كل  
 فهو بدعة:  يف الدين اثلثًا: ما خالف قول الصحايب

العلماء خمالفة  ، فقد عد  املنيفة هبذه املنزلةوأفعاهلم ت أقوال الصحابة وآراؤهم ملا كان
يقول اإلمام الشافعي رضي هللا عنه: "احملداثت من األمور ضرابن: أقواهلم من البدع املنكرة؛ 

، ويف هذا داللة واضحة على (2)أحدمها: ما أحدث خيالف كتااًب أو سنة أو أثرًا أو إمجاًعا"
 .(3)أن قول الصحابة حجة يلزم الرجوع إليها، وأن خمالفتها من البدع احملداثت 

ريًا من رأينا وحقيق مبن كانت آراؤهم هبذه املنزلة أن يكون رأيهم لنا خيقول ابن القيم: "
وهو الرأي الصادر من قلوب متلئة نورًا وإميااًن، وحكمة وعلًما، ومعرفة  ألنفسنا، وكيف ال

وفهًما عن هللا ورسوله ونصيحة لألمة، وقلوهبم على قلب نبيهم، وال واسطة بينهم وبينه، وهم 
 ينقلون العلم واإلميان من مشكاة النبوة غض ا طراي  مل يشبه إشكال، ومل يشبه خالف، ومل

 .(4)"تدنسه معارضة، فقياس رأي غريهم آبرائهم من أفسد القياس 

 
 ( بتصرف واختصار. 214-212/ 3ينظر: االعتصام للشاطيب )( 1)
 (.206للبيهقي )ص:  ،املدخل إىل السنن الكربىينظر: ( 2)
 ( بتصرف. 551/ 5، 151/ 2إعالم املوقعني )( ينظر: 3)
 (.153/ 2ملرجع السابق )( ا4)



وسلوك طريقهم، وصلى  ،رضي هللا عنهمفاللهم إان نسألك الثبات على سنة الصحابة 
  وسلم تسليًما كثريًا. ،وعلى آله وصحبه ،هللا على نبينا حممد


