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 مقدمة: 
 الصحيح   النَّقل  مع  متَّسق  واضح    مذهب    الصَّحابة  يف  واجلماعة  نةالس    أهل  مذهب  

 الكرام   ابلصَّحابة  تتعلق  اليت  للموضوعات   السنة  أهل  تعاطي و   ، ووقائع التاريخ  ريحالصَّ   والعقل
  الكرام   الصَّحابة  روايكف     فلم  الشرعية،  املسائل   مع  التعامل  يف  واضحة  ةمنهجيَّ   عن  ينم    تعاط  
  ول   العلماين،  ارالتيَّ   يفعله  كما  الصحابة  جيل  بعد  أحد    كأي  جيعلوهم  ومل  الرافضة،  فعلت  كما

  فلهم   وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممد  هنبي     لصحبة  هللا  اختارهم  بشر    هم  اوإّنَّ   العصمة،  هلم  يدَّعون
  إلَّ   وسلم  عليه  هللا   صلى  لنبيه   خيتار  ل  هللا  أنَّ   ونؤمن  بعدهم،  جيل  ألي     ليست  خصائص

  فاختار   ،العباد  قلوب   يف  نظر    هللا  إنَّ )  عنه:   هللا  رضي  مسعود  ابن  يقول  كما  البشر  أفضل
  قلوب  يف  نظر  ثَّ   بعلمه،   ه وانتخب    ، برسالته  فبعثه  ، خلقه  إىل  فبعثه  ،وسلم  عليه  هللا   صلى  اد  حممَّ 
  عليه   هللا  صلى  هنبي     ووزراء  ، هدين    أنصار    فجعلهم  ه،أصحاب    له  هللا   فاختار  ، بعده  اسالنَّ 

 . (1)(وسلم
  املهاجرين:  عن  فقال  موضع،   ما  غري يف   العزيز  كتابه   يف  الكرام  حابة الصَّ   على  هللا   أثىن  وقد
ر ين    }ل ْلف ق ر اء   ر ه مْ   م نْ   أ ْخر ج وا  الَّذ ين    اْلم ه اج  ت  غ ون    و أ ْمو اهل  مْ   د َي    و ر ْضو ان    اّللَّ    م ن    ف ْضل    ي  ب ْ
  ت  ب  وَّء وا   }و الَّذ ين    األنصار:   عن  وقال  ، [8  ]احلشر:   الصَّاد ق ون {  ه م    أ ول ئ ك    و ر س ول ه    اّللَّ    و ي  ْنص ر ون  

مي ان    الدَّار     أ وت وا  ِم َّا   ح اج ة    ص د ور ه مْ   يف    جي  د ون    و ل    إ ل ْيه مْ   ه اج ر    م نْ   ُي  ب ون    ق  ْبل ه مْ   م نْ   و اْْل 
ه مْ   ع ل ى  و ي  ْؤث ر ون   ه    ش حَّ   ي وق    و م نْ   خ ص اص ة    ِب  مْ   ك ان    و ل وْ   أ نْ ف س   اْلم ْفل ح ون {  ه م    ف أ ول ئ ك    ن  ْفس 
ر ين    م ن    اأْل وَّل ون    }و السَّاب ق ون    واألنصار:  املهاجرين  عن  وقال  ،[9  ]احلشر:  و اأْل ْنص ار    اْلم ه اج 
ي    ِب  ْحس ان    ات َّب  ع وه مْ   و الَّذ ين     اأْل ْْن ار    َت ْت  ه ا  َت ْر ي   ج نَّات    هل  مْ   و أ ع دَّ   ع ْنه    و ر ض وا  ع ن ْه مْ   اّللَّ    ر ض 

ال د ين   ا  ف يه ا  خ    ذلك  ولذكر  كثرية،  ذلك   يف  ، والنصوص[100  ]التوبة:  اْلع ظ يم {  اْلف ْوز    ذ ل ك    أ ب د 
 . (2)واجلماعة نةالس   أهل كتب  يف منتشر   ِبم يتعلق وما الصحابة وموضوع ،مواضعه

 

 (. 375  / 1)  األصفياء   وطبقات  األولياء   حليةينظر:    (1)
 من من بيان املوقف الشرعي    الصحابة   يف  واجلماعة   السنة  أهل   عقيدة   كتبل يكاد خيلو كتاب من    (2)

  والواسطية  للربِباري،  السنة  وشرح  والطحاوية،  حنبل،  بن  أمحد  بن  هللا  لعبد  كالسنة  ،الكرام  الصحابة
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  الكتب  يف  س ط  رت   وقائع   بينهم  ووقعت  البشر،  كسائر   بينهم  فيما   حابة الصَّ   فاختل    وقد
  جهاهتا   كل  من  األحداث   تلك   مع  واجلماعة  السنة  أهل  تعامل  وكان  ها،ودوافع    هاأحداث  

  ومع   العصمة،  يدَّعون  ول  ، اخلطأ  ويبينون  الظَّن،  وُيسنون  بعلم،  ينقلون  فهم  تعامل،  أحسن
م  ذلك    بي   شجر  عمَّا  اْلمساك  وهي:  ،لديهم  واضحة  عقيدة    من  ينطلقون  األصل  يف  فإْنَّ

 الصحابة.
ا  حديث ا   ألسنتنا  طلقن    ل  ناأنَّ   عينذلك يو    ، ناتن  س  أب  فيها  نشارك  مل  أحداث    يف  وردًّا  وأخذ 

 هذا  على  أمجع  وقد  بيانه،  سيأيت  كما  داع    له   كان   ما  إلَّ   نا،تنلس أ و   أبقلمنا  فيهاخنوض    فل
  وعثمان   علي  عن  العزيز  عبد   بن  عمر  سئل  قدف  ووضَّحوه،   وبينوه  ، واجلماعة  السنة  أهل

 أغمس   أن  أكره  وأن  ،عنها  يدي  هللا  كفَّ   دماء    تلك "  فقال:  بينهم  كان  وما  فيوص    واجلمل
 . (1) "فيها لساين

  من  أحد    يذكر   ل  "وأن   :واجلماعة  نة الس    أهل  عقيدة  بيان   يف   القريواين  زيد  أبو  ويقول
  م وأْنَّ   بينهم،  شجر  اعمَّ   واْلمساك  ذكر،  أبحسن  إل  وسلم  عليه  هللا  صلى  سولالرَّ   صحابة

 . (2)املذاهب" أحسن ِبم ن  ظ  وي   املخارج، أحسن هلم سلتم  ي    أن الناس أحق
 ومعاوية  علي  حرب   عن  "والكف    واجلماعة:  السنة  أهل  عقيدة  امبين    الربِباري  يقولو 

  تبارك   هللا  إىل  أمرهم  لْ وك    فيهم،   ختاصم  ول  معهم،  كان  ومن  والزبري،   وطلحة  وعائشة
 . (3)وتعاىل"

  هللا  صلى  هللا   رسول  أصحاب   بي  شجر  عمَّا   الكفَّ   "ويرون   ابوين:الصَّ   عثمان   أبو  ويقول
 

 وعدال ة   الشيخ،  لناصر   الكرام  الصحابة   يف  السنة  أهل  عقيدة   املعاصرة:  الكتب   ومن  . وغريها
 السيد   عماد  للدكتور   الشبهات   ودفع  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  ضوء  يف   عنهم  هللا   رضي   الصحاب ة 
 والصحابة..   والصحبة   الكبيسي،  أيوب  لعيادة  والسنة  الكتاب  يف   هللا   رسول   وصحابة   الشربيين،
  وغريها   القحطاين،   اهلادي  هللا   عبد   للدكتور  -ونقد   عرض-  وضبطهم  الصحابة  عدالة  حول  شبهات

 . كثري
 (. 307  /5)   الكربى  الطبقات ينظر:    (1)
 (. 61 )ص:  الرسالة   (2)
 (. 106 )ص:  السنة   شرح  (3)
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 على   مالرتح    ويرون   فيهم،   ونقص ا  هلم   عيب ا  يتضمن  ما  ذكر  عن  األلسنة  وتطهري  وسلم،  عليه
 . (1) لكافتهم" واملوالة  مجيعهم،

  ُيسن  أن قوهلم: "ومن :أيض ا واجلماعة نةالس   أهل عقيدة بيان  يف الداين عمرو أبو ويقول
  حماسنهم،   وتنشر  فضائلهم،  تذكر   وأن   لم،السَّ   عليه   حممد  أصحاب   الكرام  ادات السَّ   يف  القول

  أصحايب  ذُكر  إذا»  وسلم:  عليه  هللا  صلى  لقوله  بينهم  شجر  ِما  ذلك   ىو س  اعمَّ   وميسك 
 أن   وجيب  ، (3)«أصحايب  ف   هللا  هللا»  ولقوله:  اجلميل،  بغري  ذكروا  إذا  يعين:  ،(2) «فأمسكوا

  ين الد     من  هموموضع    اْلسلم،   من  مملكاْن    ؛املذاهب  وأمجل  املخارج  أحسن  هلم   يلتمس
 .(4) للعباد" الناس  وأنصح  والجتهاد، الرأي أهل موأْنَّ  واْلميان،
  بن  أمحد  اْلمام  إىل  رجل    حضر  فقد  واجلماعة،   السنة  أهل  علماء   فعل  هو  ذلك   وكان

  ، هللا  عبد   أاب  َي   له:   فقيل  ، عنه  فأعرض  ، ومعاوية  علي  بي   جرى   ا عمَّ   فسأله   هللا،  رمحه   حنبل
  م ا   و ل ك مْ   ك س ب تْ   م ا   هل  ا   خ ل تْ  ق دْ   أ مَّة    }ت ْلك    اقرأ: "  فقال:  عليه  فأقبل  ، هاشم  بين  من  رجل    هو

ت مْ  ب ْ ان وا  ع مَّا ت ْسأ ل ون   و ل   ك س   . (5) "[134 ]البقرة:  ي  ْعم ل ون { ك 
  نبيَّ   أن  نريد  الورقة  ههذ  يف  ناولكنَّ   ،(6) هلا  أصيلوالتَّ   العقيدة  هذه  بيان  بصدد  ولسنا

  إجابة   وهي  هذه،  عقيدهتم  يف  منها  وانطلقوا  واجلماعة  السنة  أهل  علها  اعتمد  اليت  األصول
 الصحابة؟  بي شجر عمَّا نكف   ملاذا :سؤالال عن

 : وفضلهم ومنزلتهم الصَّحابة مكانة و  عل :األوَّل األصل
 لقرِبم   ؛خصائصه  يف  فريد    جيل    هو  بل  بعده،  أتى  جيل    كأي  ليس  الصَّحابة  جيل  فإنَّ 

 

 (. 294  )ص:   احلديث   وأصحاب   السلف  عقيدة   (1)
 األلباين   وصححه  (،108  /4)  األولياء   حلية  يف   نعيم  وأبو  (،1427)  الكبري  يف   الطرباين  أخرجه  (2)

 (. 34)   الصحيحة  األحاديث  سلسلة   يف طرقه مبجموع
 وضعفه.  ( 3862)   الرتمذي  خرجه أ  (3)
 (. 49 )ص:  الدَينت  وأصول   العتقادات   يف   السنة  أهل ملذهب  الوافية  الرسالة   (4)
 (. 221  )ص:  أمحد   اْلمام   مناقب   انظر:  (5)
 الرابط:  على   الصحابة"   يب  شجر عما   "السكوت  بعنوان:  علمية ورقة سلف  مركز  أعدَّ   قدف  (6)

/https://salafcenter.org/517 
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أظهرهم  الوحي  ولنزول  ،له  همورؤيت    له،  همومصاحبت    وسلم،  عليه  هللا  صلى  يبالنَّ   من  ، بي 
  وقد   عنهم،   ورضي   عدَّهلم  قد   وتعاىل  سبحانه  هللا   أنَّ   إىل  إضافة    يقي،  كل     من  أكرب  همفيقين  

  سيقع   هأبنَّ   هللا  علم  مع  هكل    وهذا  ،بعدهم  ألحد    يكن  مل  مبا  عليهم  ناءالثَّ   اآلايت  تضمنت
  اإذ    فهو   ،أحًدا  ناءاتالثَّ   تلك  من  هللا  يستثن   مل  ذلك  ومع  فتنة،  بينهم   وتقع  ،اقتتال  منهم
 نمل عام   الثناء هذا أنَّ  إىل إضافة ،أنفسهم يف وفضلهم حابةالصَّ  على هللا ثناء من مركَّب أصل  
 بعد. منهم سيقع ما هللا علم

  الكف    أه  ها:  من  ،القضاَي  من  عدد    إىل  األصل  هذا  من  ينطلقون  واجلماعة  نةالسَّ   فأهل
  سبحانه  هللا  علم    مع  معىن  بل   عليهم  هللا  ثناء   يكون  أن  ميكن  ل  هنَّ إ  إذ  ؛بينهم  شجر  عمَّا

  ل )  قال:  هأنَّ   عنه  هللا   رضي  عباس  ابن  عن  روي  وقد  هم،بين    ويقع  منهم  سيحصل  مبا  وتعاىل
  وهو   هلم  ابلستغفار  أمر  قد  وجل  عز  هللا  فإن   ؛وسلم  عليه   هللا  صلى  حممد  أصحاب   تسبوا
 .(1) (سيقتتلون أْنم يعلم

 بي   حصل  فيما  اخلوض  عن    الكبار  العلماء  من  مجاعة   ْني    هللا   رمحه  ةبطَّ   ابن  ذكر  وقد
  جرت   اليت  املنازعات   وسائر  ارالدَّ   ووقعة  واجلمل  فيص    كتاب   يف  ينظر  "ول  فقال:  حابةالصَّ 

  نِمَّ   تسمعه  ول  ،غريك  على  تقرأه   ول  ،أحد  عن  تروه   ول  ،كلغري    ول  ك لنفس    تكتبه   ول  ، بينهم
  بن   ادمحَّ   :منهم  ،وصفناه   عما  هيالنَّ   من  ةاألمَّ   هذه  علماء  سادات   فقاتَّ   ذلك   فعلى  يرويه.

  بن  ومالك   ،دريس إ  بن  هللا   وعبد  ، عيينة  بن  وسفيان   ، وريالثَّ   وسفيان  ،عبيد   بن  ويونس   ،زيد
  بن  ويوسف   ، الفزاري  سحاق إ  وأبو  ،حرب   بن  وشعيب  ، املبارك  وابن  ،ذئب  أىب  وابن  ،أنس

  هي النَّ   رأوا  قد  هؤالء  كل  ،الوراق  اب الوهَّ   وعبد  ،احلارث   بن  وبشر  ،حنبل  بن  وأمحد  ،أسباط
  روي   وقد  .جبمعها  واالهتمام  طلبها   من  روا وحذَّ   ،إليها  واالستماع   ،فيها  ظروالنَّ   ،عنها
  واْلنكار  ،ذلك   كراهية  على  املعاين  ةفق  مت    خمتلفة  أبلفاظ    كثرية    أشياء  ذلك   فعل  من  يف  عنهم
 . (2) إليها" واستمع رواها من على

  هللا  وثناء  الصحابة  فضل  من  بينَّاه  ما   على  مبين    هوأنَّ   ،القول  هذا   مستند    هللا   رمحه  ذكرو 

 

 . (1319  / 7)  واجلماعة   السنة  أهل اعتقاد  أصول  شرحينظر:    (1)
 . (249  )ص:   والدَينة   السنة  أصول على واْلابنة  الشرح   كتاب  (2)
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  واجلماعة:   نةالس    أهل  عقيدة  بيان  يف  بطة   ابن  يقول  منهم،  سيحصل    مبا  علمه  مع  عليهم
  اس النَّ   وسبقوا  ، معه  املشاهد  شهدوا  فقد  الكربى،   الفتنة  أحداث   يف  اخلوض  عن  هيالنَّ "

  على   ذلك  رضوف    ، مبحبتهم  إليه  قرب والتَّ   ،هلم  ابلستغفار  كوأمر    ، هلم  هللا  غفر  فقد  ،ابلفضل
  ألنَّ   اخللق  سائر  على  لواض   ف  ا ّنَّ إو   ،سيقتتلون   موأّنَّ   منهم   سيكون   ما  يعلم   وهو  هنبي     لسان
 .(1) هلم"  مغفور   بينهم شجر ما وكل ،عنهم ضعو   قد والعمد اخلطأ

  كتابه   يف  ومدحهم  فضلهم  وبيَّ   معليه  هللا  أثىن  من  على  اخلطأ  أنَّ   : األصل  هذا  وخلصة
  نا فإنَّ   قطع ا  الصحابة  فضل  ولثبوت   دوْنم،  الناس  من  أحد    أي     على  اخلطأ  من  وأعظم  أكرب
  كما  حدود    يف  ذلك   ُيكى  اوإّنَّ   جملس،  كل  ويف  أحد،   لكل     بينهم  حصل  ما  ذكر  عن  رعنتوَّ 

 من  بينهم  وقع  ما  أخبار  قبول  ف   االحتياط  غاية  حنتاط  ناأنَّ   أيًضا  ذلك  ويعين  بيانه،  سيأيت
   الناس. سائر  أخبار ف  احتياطنا من أكثر  واقتتال فنت

 : بينهم وقع  فيما  جمتهدين كانوا  صَّحابةال أنَّ   :الثَّاين األصل
  هللا  رضوان  الصَّحابة  فأفعال  ،أخطؤوا  وإن  فيه  اجتهدوا  فيما  يؤجرون  مأْنَّ   اجملتهدين  وغاية

  مواقف   يف  اجتهاد  عن  وإّنا  للفتنة،  وإرادة    ةالنيَّ   يف  فساد    عن  تصدر  مل  -األصل  يف-  عليهم
  اعتمد  وقد  بينهم،   شجر   اعمَّ   الكف     يف   أيض ا  السنة  أهل    اعتمد  هذا  وعلى  فيها،   اجتهدوا
  بي   شجر  عما  الكف     يف  السنة  أهل  مستند  بيان  يف  األصلي  هذين  على  هللا  رمحه  اآلجري

  كرذ " هللا: رمحه فقال منهم، عوق فيما همواجتهاد   منزلتهم، وعلو    فضلهم أصل أي: الصحابة،
 عليهم  تعاىل  هللا  ورمحة  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب   بي  شجر  اعمَّ   الكف   
 وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب   فضائل  من  رمسناه  ما  رتدبَّ   ملن  ينبغي  .أمجعي

  ل ويتوسَّ   ، هلم  ويستغفر  ،عليهم  م ويرتحَّ   ،هم ُيبَّ   أن   أمجعي  عنهم   هللا  رضي   بيته   أهل  وفضائل
  عنه   ينقر  ول  ، همبين    شجر    ما  يذكر   وال  ، هلذا  قهوفَّ   إذ  العظيم  هللا   ويشكر  ،ِبم  الكرمي  هللا  إىل
 .يبحث ول

  ،لفالن  فالن    قاتل  مل     فقال:  شادالرَّ   طريق  عن  به  خطئ   قد  مفتون   جاهل    عارضنا  فإن
  وفالن؟ لفالن فالن  قتل ومل

 

 (. 248-247ص:  )  السابق  املرجع  (1)
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   علمها. إىل اضطررن ول تنفعنا حاجة   هذا ذكر إىل وبك  نا ب    ما له: قيل
   ومل؟ قال:  فإن
 أراهم   ما  حسب  على  فيها   فكانوا  ، عنهم  هللا  رضي  حابةالصَّ   شاهدها   فت    ا ألْنَّ   له:   قيل

  أهل   مألْنَّ   ؛بعدهم  جاء  نِمَّ   سبيل    أهدى  وكانوا  ،غريهم  من  بتأويلها  أعلم  وكانوا  ،ِبا  العلم
  هلم   وشهد   ،معه   وجاهدوا  ،وسلم  عليه  هللا   صلى  سولالرَّ   وشاهدوا  ،القرآن  نزل  عليهم  ،اجلنة
 مأْنَّ   وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  هلم  وشهد  ،العظيم  واألجر  واملغفرة  ضوانابلر     وجل  عز  هللا

  ، نة وابلس    وابلقرآن  وسلم  عليه  هللا   صلى  وبرسوله  ،أعرف  وجل  عز  ابهلل  فكانوا  قرن.  خري
  وِبذا   ،نتبع   وهلم  ،ب نتأدَّ   وأبدِبم  ،حنكم  وأبحكامهم  ،نعيش  قوهلم  ويف  ،العلم  ؤخذي    ومنهم

   . (1)"مرنأ  
 عالشر   وثناء    للتنزيل،   رؤيتهم  من  م حاهل    وخصائص  فضلهم  على  اعتمد  فيك  فانظر

 . منهم وقع فيما  واجتهادهم عليهم،
  أهل  مذاهب  من  كان   وهلذا "  :فقال  هللا   رمحه  تيمية  ابن  اعتمد  أيًضا  األصلي   وعلى

  ، تهموحمبَّ   مموالهت    ووجبت   ،فضائلهم  ثبتت  قد  ه فإنَّ   ؛الصحابة   بي  شجر  عما   اْلمساك  :نةالس  
  ما  ومنه  منه،  صاحبه  اتب   ما  ومنه  اْلنسان،  على  خيفى  عذر    فيه  هلم  يكون  ما  منه  وقع  وما

   .(2) "لفالسَّ  أفاضل طريقة اْلمساك  كان   وهلذا  ...امغفور   يكون
  يف   املنقول  بعض  أنَّ   ونعلم  ،بينهم  شجر  اعمَّ   ابْلمساك  نؤمن  وكذلك "  :أيض ا  يقولو 
  ، احلالصَّ   عملهم  على  مثابي  أو   ،أجران  هلم   مصيبي  اإمَّ   جمتهدين؛  كانوا  وهم  كذب.  ذلك 

 . (3)خطؤهم" هلم مغفور
  إذ   به،  مقطوع   خطأ  حابةالصَّ   من  أحد    إىل  نسبي    أن  جيوز  "ل  :هللا  رمحه  القرطيب  ويقول

  ابلكف   دنتعب    وقد  ، ةأئمَّ   لنا  همكل    وهم  وجل،  عز  هللا  وأرادوا  فعلوه  فيما  اجتهدوا  همكل    كانوا
  عليه   هللا   صلى  يبالنَّ   ولنهي   ، حبةالص    حلرمة  ؛ الذكر  أبحسن  إل  نذكرهم  وأل   بينهم،  شجر  اعمَّ 

 

 (. 2485 /5)   الشريعة  (1)
 (. 449-448  / 4)  النبوية  السنة  منهاج   (2)
 (.406 /3)   الفتاوى  جمموع  (3)
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 .(1) عنهم" ضاابلر    وأخرب هلم، غفر هللا  وأنَّ  هم،سب    عن وسلم
 من   أحد    على  الطعن  منع  وجوب   على   السنة  أهل  فقواتَّ "  هللا:  رمحه  حجر  ابن  ويقول

  احلروب  تلك   يف  يقاتلوا  مل  مألْنَّ   ؛منهم  احملق    عرف  ولو  ،ذلك   من  هلم   وقع  ما  بسبب  حابةالصَّ 
  ، اواحد    اأجر    ؤجري    ه أنَّ   ثبت   بل  ، الجتهاد  يف  املخطئ  عن  تعاىل  هللا  عفا  وقد  ، اجتهاد  عن  إل
 .( 2) أجرين" يؤجر املصيب وأنَّ 

 كلهم  حابةالصَّ   يكون  أن  وبي  واحد    مع  احلق  كون  بي  منافاة  ل  هأنَّ   السفاريين  ويبي
  عليهم  هللا   رضوان  كلهم  م أْنَّ   نزول  عنه  ليس   الذي  واحلق  "  فيقول:  منهم،   وقع  فيما   نيجمتهد
  كان   وإن  هفإنَّ   املقاتلت،  هاتيك   يف  جمتهدون  اخلصومات،  تلك   يف  لونمتأو     مألْنَّ   ؛عدول
  ل   مأجور    قصريالتَّ   وعدم  الوسع   بذل  مع  فاملخطئ  ا، واحد    احلق  أهل  عند   املعتمد  على  احلق

  وابجلملة  ...اجتهادهم  اختلف  اشتباهها   فلشدة  القضاَي،  اشتباه    احلروب   تلك   وسبب  مأزور،
 على  اْلمجاع  يف  به  يعتد  نِمَّ   احلق  أهل  فقاتَّ   وهلذا  مأزورون،  ل  ومأجورون  ،معذورون  همفكل  
  ومنهم   نةالس    أهل  من  كغريهم  علماؤن   قال  وهلذا   هم،عدالت    وثبوت   ورواَيهتم،  شهاداهتم   قبول
  وقراءة    كتابة    بينهم  جرى  اعمَّ   والكف    الصحابة،  كل  حب    جيب  املبتدئي:  ْناية  يف  محدان  ابن

 حاملالتَّ   وترك  هلم،  ةواحملبَّ   عنهم،  يوالرتض     حماسنهم،  ذكر  وجيب  ا،وتسميع    اومساع    وإقراء  
 بل  ا،فسق    ول  اكفر    يوجب  ل  سائغ   ابجتهاد    فعلوا  ما  فعلوا  موأْنَّ   هلم،   العذر  واعتقاد  عليهم،

 .(3) " سائغ اجتهاد   ه ألنَّ  عليه يثابون ارمبَّ 
وإن   ذلك   يف  مأجورون  وهم  منهم،  وقع  فيما  اجتهدوا  الصحابة  أن  :األصل  هذ  وخلصة

 منهم.  ووقع  بينهم  شجر عم ا نكف   فإننا هذا وألجل ،أخطؤوا
 : كبرية  حسنات   هلم  كانت  اجتهادهم مع ةحابالصَّ  أنَّ   :الثالث األصل

 قضاَي  من   كثري  يف  واجلماعة  السنة  أهل  عليها  دميعت  اليت  األصول  من  عظيم  أصل    وهذا
  عنه   هللا  رضي  حاطب  ةقصَّ   يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  لذلك  أصَّل  وقد  الصحابة،

 

 .(321  /16)  القرطيب   تفسري   (1)
 (. 3 /1)   الباري  فتح  (2)
 (. 387  / 2)  البهية  األنوار  لوامع  (3)
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 غفرت   فقد  ، شئتم  ما  اعملوا  فقال:  ابدرً   شهد  من  على  لعاطَّ   هللا  لعلَّ   قال:  حي
 . (1) «لكم

 م ونصرهت    اْلسلم،  إىل  همسبق    ويكفي  م،سيئاهت    من  أعظم   م حسناهت    الكرام  حابةفالصَّ 
  خلفه،   موصلهت    له،  همورؤيت    املشاهد،  معه  هموشهود    وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  لرسول

 يف  التوحيد  راية    ورفعوا  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  نصروا  الذين  فهم  ين،الد     هلذا  همإقامت  و 
  ة ل  نق    ذلك   مع  وهم  املواقف،  أحلك   يف  اْلسلم   عن  يدافعون  ووقفوا  ومغارِبا،  األرض  مشارق
  هللا   أنَّ   ونعتقد  بينهم،  شجر  عمَّا  نكفَّ   أن  يف  كاف    -منه  جزء  بل  -  وهذا  نة،والس    القرآن

 بينهم.   شجر عما الكف    يف واجلماعة السنة أهل اعتمد هذا وعلى هلم، غفر
  بنا،وغ    وسلم  عليه   هللا  صلى   حممد  أصحاب   شهده   "قتال    :هللا  رمحه  البصري  احلسن  يقول

  قال   كما  نقول  فنحن  "  احملاسيب:  قال  . "فوقفنا  واختلفوا  فاتبعنا،   واجتمعوا  لنا،وجه    وعلموا
 ما   عند  ونقف  عليه،  اجتمعوا  ما  ونتبع  ا،منَّ   فيه  دخلوا  مبا  أعلم   كانوا  القوم  أنَّ   ونعلم  احلسن،
 متهمي  غري كانوا  إذ   وجل،  عز  هللا  وأرادوا  اجتهدوا  مأْنَّ   ونعلم  ا،منَّ  رأَي    نبتدع  ول  ،فيه  اختلفوا

 . (2)التوفيق" هللا ونسأل الدين، يف
  بعض  أن  ونعلم  ، بينهم  شجر  عما  ابْلمساك  نؤمن  وكذلك "  هللا:   رمحه   تيمية  ابن  يقولو 
 عملهم   على  مثابي   أو   أجران؛  هلم  مصيبي  إما  جمتهدين؛   كانوا  وهم  كذب.  ذلك   يف  املنقول
 فإنَّ   -احلسىن  هللا   من  هلم  سبق  وقد-  السيئات   من  هلم  كان   وما  ،خطؤهم  هلم  مغفور  الصاحل

  خري   مفإْنَّ   ذلك.  غري  أو  ،مكفرة  مصائب  أو  ،ماحية  حبسنات    أو  ،بتوبة  اإمَّ   ؛هلم  يغفرها  هللا
  ث   ، فيهم  بعثت  الذي   قرين   القرون   خري »  :وسلم  عليه   هللا   صلى  قال  كما   ة األمَّ   هذه  قرون

   .(4) " للناس أخرجت أمة خري  وهذه (3) «يلوّنم الذين
  يف   ةاملرويَّ   اآلاثر  هذه  إنَّ   "ويقولون:   قبله:   الذي   واألصل  األصل  هذا  على  امعتمد    ويقول

 

 (. 2494)  ومسلم   (،4274)  البخاري   خرجه أ  (1)
 (. 322  / 16)  القرطيب   تفسري   ظر:ان  (2)
 (. 2534)  مسلم   أخرجه   (3)
 (.406 /3)   الفتاوى  جمموع  (4)
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  هم  منه  والصحيح  ،وجهه  عن  وغري     ونقص  فيه   زيد   قد  ما   ومنها  ،كذب   هو  ما   منها  مساويهم
  أنَّ   يعتقدون  ل   ذلك   مع  وهم  ،خمطئون  جمتهدون  اوإمَّ   ،مصيبون  جمتهدون   إما  ؛معذورون  فيه
  ، اجلملة  يف  نوب الذ    عليهم  َتوز   بل  وصغائره؛  اْلث  كبائر  عن  معصوم  الصحابة  من  واحد    كل
  من   هلم  يغفر  هإنَّ   حىت  ،صدر  إن  منهم  يصدر   ما  مغفرة  وجبي    ما  والفضائل   وابقالسَّ   من  وهلم

  ملن   ليس  ما  السيئات   متحو  اليت  احلسنات   من  هلم  ألن  ؛بعدهم  ملن  يغفر  ل  ما  السيئات 
 من  املد   وإنَّ   ،(1) القرون  خري   مإْنَّ   وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  بقول  ثبت  وقد  ،بعدهم
 من   صدر   قد  كان   إذا   ثَّ  ،(2)بعدهم  ِمن ذهبا  أحد   جبل  من  أفضل كان  به  تصدق  إذا  أحدهم
  أو  ، سابقته  بفضل  له  غفر  أو  ،متحوه  حبسنات    أتى   أو  ،منه  اتب   قد  فيكون  ذنب    أحدهم
  الدنيا   يف  ببلء  ابتلي  أو  ،بشفاعته  الناس  أحق    هم  الذي  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  بشفاعة

  إن   ؛جمتهدين  فيها  كانوا  الت   ابألمور  فكيف  قةاحملقَّ  نوبالذ    ف   هذا  كان  فإذا  عنه.  به  كفر
 الذي   القدر  ثَّ   !هلم؟  مغفور  واخلطأ  ،واحد   أجر    فلهم  واؤ أخط  وإن   ،أجران  فلهم  أصابوا

  ابهلل   اْلميان  من   وحماسنهم  القوم  فضائل  جنب  يف  مغمور    نزر    قليل    بعضهم  فعل  من  رينك  
  سرية   يف  نظر    ومن  .الصاحل  والعمل  النافع  والعلم  والنصرة  واهلجرة  سبيله   يف   واجلهاد  ورسوله

  ، األنبياء  بعد  اخللق  خري  مأْنَّ   ايقين    علم  الفضائل  من  عليهم  به   هللا  منَّ   وما  وبصرية  بعلم    القوم
 وأكرمها   األمم  خري   هي   اليت  ةاألمَّ   هذه  قرون   من  الصفوة  هم  موأْنَّ   ، مثلهم  يكون   ول  كان   ل

 .(3) تعاىل" هللا على
  بي  ث  الصحابة،  بي  شجر  اعمَّ   الكفَّ   واجلماعة  السنة  أهل  عقيدةمن    الذهيب  بيَّ   وقد
  وعبادة   حماء،  وجهاد  منهم،   وقع  ملا  رةمكف     وأعمال  سوابق  هلم  "فالقوم  فقال:  ذلك   مستند

   .(4)صة"ِمح  
 احلسنات  من  هلم  فإنَّ   ،فيه  وأخطؤوا  اجتهاد  منهم  وقع  وإن  حىت  هفإنَّ   هذا  على  وبناء  

 بينهم.  وقع عمَّا ّنسك  هذا وألجل فيها، مغمورة واألخطاء السيئات  تكون ما الكبرية
 

 (. 2533)مسلم    حديث كما يف    (1)
 (. 3673) البخاري    حديث كما يف    (2)
 . -الواسطية- (156-155 /3)   الفتاوى  جمموع  (3)
 (.93  / 10)   النبلء  أعلم  سري   (4)
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 :مضطربة  كثرية    وقائعهم  ف  الواردة  األخبار   أنَّ  :الرَّابع األصل
  شروطنا   تكون   نأ  جيب  الوقائع  تلك   يف  الكرام  الصحابة  عن  ينقل  ما   أنَّ   سابق ا  بينَّا  وقد

  وتفاوتت   فضلء،  بقوم    قتتعلَّ   اأْنَّ   ذلك   األخبار،  سائر  تلقي  يف  شروطنا   من  أشدَّ   تلقيها  يف
  وَتريف    كثري  وكذب    كبري  خلط    ذلك   يف  ووقع   والوقائع،   األخبار  نقلت  اليت  الكتب

  منها   والختيار  ها حكايت    يف  الحتياط  غاية  ُيتاط  أن  املسلم  على  فينبغي  لألحداث،
  يكفون  اوإّنَّ   ،ذلك   يذكرون  ل  واجلماعة  السنة  أهل  كان  الباب   هذا   ومن  عليها،  والعتماد

  فيه   زيد  وبعضه  صريح،  كذب    هبعض    الوقائع  تلك   عن  الكتب  يف  جد و   فما  بينهم،  شجر  اعمَّ 
 مع  واألجرين  األجر   بي  دائر  فهو   ، ابينَّ   كما  الصحابة   اجتهده  اجتهاد    منه  حيحوالصَّ   ونقص،
 . الثابتة  الصحيحة الرواَيت  خلل من واملخطئ للمصيب اختيارن

  رضي  وقتاهلم  الصحابة  بي  شجر  اِمَّ   كثري    عن  الكف    رتقرَّ   "كما  هللا:  رمحه  الذهيب  يقول
  ذلك   أكثر  ولكن  واألجزاء،   والكتب  الدواوين   يف  ذلك   بنا  مير    زال   وما  ،أمجعي  عنهم  هللا

  بل  وإخفاؤه،  هطي    فينبغي  علمائنا،  وبي  أبيدينا  فيما  وهذا  كذب،  وبعضه  وضعيف  منقطع
 عن   متعي     ذلك   وكتمان   عنهم،   والرتضي  الصحابة   حب     على  وتتوفر  القلوب،  لتصفو  ؛إعدامه

  اهلوى،   من  العري    املنصف،  للعامل  خلوة  ذلك   مطالعة  يف  يرخص  وقد   العلماء،  وآحاد  ةالعامَّ 
  كتبهم   يف  البدع  وأهل  افضةالرَّ   تنقله  ما  افأمَّ   تعاىل...   هللا   منا علَّ   كما  هلم،   يستغفر  أن  بشرط

  رواية  الروافض  فدأب   وافرتاء،  وكذب    ابطل    فأكثره  كرامة،  ول  عليه   جنعر    فل  ذلك   من
 . (1) "؟!سكر به من إفاقة ومىت واملسانيد، الصحاح يف ما رد  أو األابطيل،

  "ما  ابخلصوص:   الصحابة   قضاَي  مع  عاملالتَّ   يف  ة عامَّ   قاعدة    يف  هللا   رمحه   تيمية   ابن  ويقول
  بنقول    دفعي    أن  جيوز  ل  وفضائلهم  الصحابة  حماسن  من  املتواتر  والنقل  والسنة  ابلكتاب   لمع  

 ابلشك،   يزول  ل  اليقي  فإنَّ   علم،  فيما  يقدح  ل  وبعضها  ف،حمرَّ   وبعضها  منقطع،  هابعض  
  من  ذلك   قيصد    وما  قبلنا،  السلف  وإمجاع   والسنة  الكتاب   عليه  دلَّ   ما  انَّ تيقَّ   قد  وحنن

  األنبياء،   بعد  اخللق  أفضل  عنهم   هللا  رضي  الصحابة  أنَّ   من  العقل  ةأدلَّ   من  املتواترة  املنقولت 

 

 (. 93-92  / 10)   النبلء  أعلم  سري   (1)
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 . (1) بطلْنا؟!" علم إذا فكيف ، فيها مشكوك   أمور هذا يف يقدح فل
 يف  املروية  اآلاثر  هذه  إنَّ   ويقولون:  حابة،الصَّ   بي  شجر  اعمَّ   "وميسكون  :هللا  رمحه  ويقول
  هم  منه  والصحيح  ،وجهه  عن  وغري     ونقص  فيه   زيد   قد  ما   ومنها  ،كذب   هو  ما   منها  مساويهم

   .(2) خمطئون" جمتهدون اوإمَّ  ،مصيبون جمتهدون  إما ؛معذورون فيه
 : وسلم عليه هللا  صلى النيب أصحاب ف  اخلوض عن النَّهي  :اخلامس األصل

  قوله   يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أصحاب   بي  وقع  فيما  اخلوض  عن  هيالنَّ   ورد  فقد
 وإذا  فأمسكوا،  النجوم  ذكرت  وإذا  فأمسكوا،   أصحايب  كرذُ   إذا»  والسلم:  الصلة  عليه
 .(3)«فأمسكوا القدر ذكر

  من  بينهم  شجر  ما  ذكر  :أي  «أصحايب  ذكر   إذا»"  الصنعاين:  إمساعيل  بن  دحممَّ   يقول
 .(4) اخلوض" من ُيمد  ل ما عنه ينشأ  هفإنَّ  ،ذلك  يف اخلوض عن «فأمسكوا» ،الختلفات 

  أو  صحته  رأينا   وسواء   صحته،   يف  خمتلف   احلديث  ألنَّ   األصل  هذا  ذكر  أخرت   اوإّنَّ 
  واجلماعة   السنة  هلأ  اعتمد   وعليها  ذكرنها،  اليت  ابقةالسَّ   ابألصول  اثبتة  العقيدة  فإنَّ   ضعفه
 إليه.  ذهبوا فيما

 املراد ابلكف: 
  كبار   أنَّ   عن  فضل    !العلم؟  كتمان  من  وهو  بينهم  شجر  عمَّا  نكف    كيف  قائل:  قال  فإن
 . كتبهم  يف الوقائع تلك  ذكروا قد العلماء

 ول   الوقائع،  تلك   درست    ل  أن  الصحابة  بي  شجر  عمَّا  الكف    من  املراد  ليس  يقال:
 ذكر  عن  النهي  ا وإّنَّ   مرغوب،  وتعليمها  وتدريسها   دراستها   أن   العلماء  بيَّ   بل  إطلق ا،   تذكر
،  ذلك   ذكر  أو  حاجة،   دون  املسلمي  عوام     عند  ذلك   النيب  أصحاب   من  ص اتنق    أو   ابتذال 

 

 . (305  / 6)  النبوية  السنة  منهاج   (1)
 (. 155 -154 /3)   الفتاوى  جمموع  (2)
 خترجيه.   سبق  (3)
 (. 52  /2) الصغري   اجلامع  شرح  التنوير  (4)
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 ينبغي. ل اِمَّ  هذا كل  فيهم، قدح ا أو  وسلم، عليه هللا صلى
 األحكام  واستنباط  العلم،  مقام  يف  ذلك   دويتأكَّ   بينهم  وقع  فيما   اخلوض  جيوز  اوإّنَّ 

 اخلوارج،  قتال  مثل  البغاة  قتال  فليس  منها،  نوع    كل  وأحكام  ،القتال  أنواع  ومعرفة  الشرعية،
  ةالعلميَّ   املسائل  فهم  يف   يساعد  ا ِمَّ   الصحابة   بي   وقع  ما   فمعرفة  الفتنة،   قتال  مثل   هو  وليس

 األحكام.  منها  وتستنبط وتعلَّم فتدرس ،وضبطها
  ذلك  من  الصحيح  ومعرفة  ة،األمَّ   اتريخ   من  مهم     اتريخ    حلفظ  دراستها  ينبغي  اِمَّ   هأنَّ   كما
  مبا  ليخوض  خائض  لكل  األمر  ترك  فإنَّ   شك،  بل  الصحابة  ملقام  حفظ    ذلك   ويف  التاريخ،

 ما  وأكثر  وقع،  الذي  اخللط  من  وتنقيحه  ذلك،  وبيان  حيحالصَّ   إبقاء  ذلك   ودواء  ،مضر    ءشا
 ل  الدوافع  وختمي  ، واملبالغة  ابلكذب   هو   ا إّنَّ   الوقائع   هذه  خلل  من  الصحابة  على  عيشن  

 ابحلقائق.
  أو   الصحابة،  يف  يطعنون  نِمَّ   املخالفي  على  الرد    الوقائع:  هذه   أجله  من  ت درس  اوِمَّ 

  يصلح   اإّنَّ   ذلك   يف  اخلوض  "وألنَّ   هللا:  رمحه  السفاريين  يقول  هذا  ويف  ويفسقوْنم،  يكفروْنم
  ويبينه  ذلك،  ل فيؤو    اآلاثر،   تلك   على  تشتمل  كتب  لتدريس   أو   املتعصبي،  على  وللرد  للتعليم،
  ابطل  وأكثره  موضوع،   الرافضة  ُيكيه  ما  كل  أو  غالب  أن  مع  ،ابلتأويل  جهلهم  لفرط  للعوام،

 . (1)"العظيم الضيق املدخل هذا عن اللسان وكف التسليم، يف  السلمة جرم فل مصنوع،
 عن   لسأ  ن    ل   ألن  بينهم؛   شجر   اعمَّ   ابْلمساك  أوصوا  وهلذا"  هللا:   رمحه   تيمية   ابن  ويقول

  أخضب   أن  أحب  فل   يدي،  منها  هللا  طهر   دماء    تلك )  العزيز:  عبد  بن  عمر  قال  كما  ،ذلك 
ت مْ   م ا  و ل ك مْ   ك س ب تْ   م ا  هل  ا  خ ل تْ   ق دْ   أ مَّة    }ت ْلك    آخر:  وقال  (،لساين  ِبا ب ْ   ع مَّا  ت ْسأ ل ون    و ل    ك س 

ان وا   الذب  من  بدَّ   فل  ابلباطل،   فيهم  يقدح  مبتدع    ظهر  إذا  لكن  ،[134  ]البقرة:  ي  ْعم ل ون {  ك 
 . (2)وعدل" بعلم حجته يبطل ما وذكر عنهم،
 

 

 (. 388  / 2)  البهية  األنوار  لوامع  (1)
 العقود   ابلعموم:  املذكورة  األصول  ويف  ابخلصوص  هذا  يف  وانظر  . (254  / 6)  النبوية  السنة  منهاج   (2)

 (. 361-360  / 2)  العمريي  سلطان   للدكتور:   الواسطية،  العقيدة   مقاصد  على   الذهبية
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   وأخريًا:
  عمَّا   الكف     على  واجلماعة   السنة  أهل  حرص   أجلها  من  اليت  املقاصد  أعظم  من  فإنَّ 

  َتاه   فهم  سوء  أو  ريب    يدخلها  أن  من  املسلمي  عامة  قلوب   حفظ  الصحابة:  بي  شجر
 الوقائع،   تلك   يف  والباطل  احلق  بي  مييزون  ل  املسلمي  من  العوام  أنَّ   ذلك   الكرام،  الصحابة

  غىن   يف  هم  ما  نفوسهم  يف  يثري  اِمَّ   هلم  ذلك   كل  وحكاية  والضعيف،  الصحيح  بي  فرقوني  ول
  وإل   الناس،  لعامة  ذلك   ذ كر  حكمة   ذلك   لذكر  وكان  الباطل  عن  الصحيح  لص  ف    فإن   عنه،

  ث  مبحد    أنت  ما)  عنه:  هللا  رضي  مسعود  ابن  قول  يف  ذلك   ويدخل  ذلك،  ذكر  عدم  فاألصل
   .(1) ( فتنة لبعضهم كان  إل عقوهلم تبلغه ل احديث   قوما

 كلم   يف  هللا  رمحه  اآلجري  يقول  واجلماعة،  السنة  أهل  عليه  سار  الذي  األصل  هو  هذاف
  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب   فضائل  من  رمسناه   ما  تدبر  ملن  "ينبغي  نفع:  طويل  

  إىل   ويتوسل  ،هلم  ويستغفر  عليهم  ويرتحم  ُيبهم  أن  أمجعي  عنهم  هللا   رضي   بيته  أهل  وفضائل
  ول   عنه  ينقر  ول  بينهم   شجر  ما  يذكر  ول   ،هلذا  وفقه  إذ  العظيم  هللا   ويشكر  ، ِبم  الكرمي   هللا

 .. يبحث.
  عنه؟ والبحث بينهم جرى  ملا معرفتنا من نيضر    الذي وإيش قال:  فإن
  أنقص  وعقولنا  ،عقولنا  من  أكرب  كانت  القوم  عقول  أنَّ   وذلك   فيه   شكَّ   ل  ما   له:  قيل

   فيهم.  أمرن عما فونتخل   ،احلق طريق عن فنزل   ،بينهم شجر اعمَّ  نبحث أن أنمن ول ،بكثري
 فيهم؟  أمرن ومب قال:  فإن

 ذلك   على  دلَّ   ،هلم  والتباع  ،هلم  واحملبة  ،عليهم  موالرتح    ،هلم   ابلستغفار  رن أم    قيل:
  صحبوا  قد  ، بينهم  جرى  ما  ذكر  إىل  حاجة   بنا  وما  ،املسلمي  أئمة  وقول  والسنة  الكتاب 
  ضمن  وقد  ،هلم   الكرمي  هللا  يغفر  فبالصحبة  ،وصاهروه  وصاهرهم  وسلم  عليه  هللا   صلى  الرسول

  يف   وصفهم  أن  كتابه  يف  تعاىل  هللا   لنا  ذكر  وقد  ، اواحد    منهم  خيزي  ل   أن  كتابه   يف  وجل  عز  هللا
  ه أنَّ   الكرمي  مولن  وأخربن  ،عتالنَّ   أبحسن  ونعتهم  ،الوصف  أبمجل  فوصفهم  ،واْلجنيل  التوراة

  ، عنه   ورضوا   عنهم  هللا   رضي  ، اأبد    منهم  اواحد    يعذب   مل  عليهم  اتب   وإذا  ، عليهم  اتب   قد
 

 (. 5)  مسلم   خرجه أ  (1)
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ْزب   }أ ول ئ ك   ْزب   إ نَّ  أ ل   اّللَّ   ح   . [22 ]اجملادلة:  اْلم ْفل ح ون { ه م   اّللَّ   ح 
   أكون  ألن  ذلك   من  مرادي   اإّنَّ   قائل:   قال   فإن

 
 يذهب   مل   فأكون  ،بينهم  جرى   مبا  ا عامل

   أجهله. ول ذلك  أحب   ألين فيه كانوا  ما علي
  ِبصلح   اشتغلت  ولو  ،ينفعك   ول  يضرك  ا عمَّ   تبحث  ك ألنَّ   ؛ فتنة  طالب   أنت  له:   قيل

  وقيل:   بك.   أوىل  كان   حمارمه   واجتناب   فرائضه  أداء   من  به   دك تعبَّ   فيما   عليك   وجل   عز  هلل  ما
  اشتغالك   له:  وقيل  الة.الضَّ   األهواء  من  فيه  ظهر  قد  ما  قبح  مع  هذا  زماننا  يف  ماسيَّ   ول

 أوىل  تنفقه  وفيما  هو  أين  من  لدرهك   وتكسبك   ،بك   أوىل  هو  أين   من  وملبسك   مبطعمك 
  فتهوى   ك قلب    مييل  أن   إىل  القوم  بي  شجر  ا عمَّ   وحبثك   بتنقريك  يكون  أن   أيمن  ل   وقيل:  بك.

  ته مبحبَّ   هللا   ركأم    من  وتبغض  فتسب    الشيطان  بك   ويلعب  ،هتواه  أن   لك   يصلح   ل  ما
 .(1) " الباطل طريق وتسلك ،احلق طريق عن فتزل ،وابتباعه له والستغفار

 غىن   يف  هم  ما   نفوسهم  يف  يثري  ِما  ةللعامَّ   ذلك   ذكر  أنَّ   على  يعتمد   هللا  رمحه  فاآلجري
  الدعاء و   هلم  والستغفار   وحبهم  الصحابة  عن  ي ض   لرت اب  ورسوله  هللا  أمر  يضاد   مايثري  و   عنه،
  النَّاس   من  كثري  نفوس   يف  يوقع  شجر  فيما  فاخلوض"  هللا:  رمحه  تيمية  ابن  يقول  هذا  ويف  ،هلم

  ذلك،   يف  معه  خاض   ومن  نفسه  فيضر    عاصي ا،  بل   خمطئ ا  ذلك   يف  هو   ويكون   وذمًّا،  بغض ا
 ذم   من  اإمَّ   ؛رسوله   ول  هللا  ُيبه  ل  بكلم    مواتكلَّ   مفإْنَّ   ،ذلك   يف  تكلَّم  من  ألكثر  جرى  كما
 .(2) "املدح تستحق ل أمور مدح من وإما الذم، يستحق ل من

  (3)«فأمسكوا  أصحايب  ذكر   إذا »  وسلم:  عليه  هللا   صلى  قال  وقد"  القاري:  املل  ويقول
  يكون  أن  بد  فل  ِبم،  تعلق  القرآن  من  مواضع  يف  تعاىل  هللا  رضا  فإن  فيهم،  الطعن  عن  أي:
  ينبغي   فل  األمة،  ذمة   يف  اثبتة  حقوق  هلم  وأيضا  املأوى،  وجنة  املوىل  ورضا  التقوى  إىل  مآهلم

 . (4)"اجلزيل والدعاء اجلميل ابلثناء  إل يذكروهم أن هلم

 

 (. 2485 /5)   الشريعة  (1)
 (. 449  / 4)  النبوية  السنة  منهاج   (2)
 . تقدم خترجيه  (3)
 (. 3397 /8)   املصابيح مشكاة  شرح   املفاتيح  مرقاة   (4)
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  شجر  عمَّا  اْلمساك  ويف  الكرام،  الصحابة  يف  واجلماعة  السنة  أهل  عقيدة  هي  فهذه
 مقام  حفظ  وبي  ومعرفته،  احلق  بيان   بي  وجيمعون  منضبطة،  أصول    عن  يصدرون  بينهم،

 وفضلهم.  الصَّحابة
 أمجعي. وصحبه آله وعلى حممد، نبيبنا  على وسلم هللا وصلى


