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(34) 
 (الصحابة)

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 .الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

ُهم؛ َواَل نَ َتبَ رََّأ ِمْن َأَحدٍ َوُنِحبُّ َأْصَحاَب رُسوِل اهلل صلى اهلل عليه وعلى  :أما بعد  آله وسلم، َوالَ نُفرُط في ُحبِّ َأَحٍد ِمن ْ
ُهم، َونُ ْبِغُض َمْن يُ ْبِغُضُهم، َوبِغَْيِر الَخْيِر يَْذُكُرُهم، وال نُْذُكُرُهم ِإالَّ ِبَخْيرٍ  َوُحب ُُّهم ِديٌن وإيَماٌن وإْحَساٌن َوبُ ْغُضُهم ُكْفٌر ونَِفاٌق ، ِمن ْ

 .وطُْغَيانٌ 
 متون العقيدة، وأهل السنة واجلماعة وسط -عادة–هذا شروع من الشيخ يف باب عظيم من أبواب العقيدة، خيتم به أهل السنة 

، حىت إن منهم من اا عظيم  ض قد غلوا يف علي وآل البيت غلو  بني قوم قد غلوا، وقوم قد جفوا، فالرواف: يف هذا الباب بني طرفني
حىت كفروهم، وهم اخلوارج النواصب، وأهل السنة  ادعى ألوهيته، وقوم قد جفوا يف علي وآل بيته وأصحاب رسول اهلل 

 . واجلماعة وسط بني الطرفني، وعدل بني عوجني
في  لقي النبي من : مجع صاحب أو صحايب، وحده عنده العلماء وممن يشتغل بتحرير ذلك أهل مصطلح احلديث :والصحابة
 .ا به ومات على ذلكحياته مؤمن  

، أو من من لقي النيب : فإنه ال تلزم الرؤية، رمبا كان أعمى، فيقال. من رأى: وهذا أفضل من قول. من اجتمع: وبعضهم يقول
، فيجمعهما ظرف مكاين، ال ظرف زماين، وإذا حصلت اللقيا فمن الزم ذلك أن حيصل الظرف الزماين، فاللقيا اجتمع بالنيب 

 . حيصل هبا الزمان واملكان
: يف املنام، وبينهما قرون فيدعي الصحبة، يعين يصبح من نومه فيقول وتكون يف حياته، ألنه رمبا ادعى مدع أنه رأى النيب 

 ايف حياته، أيض   هذا ال تثبت به صحبة، ال بد أن يكون رأى النيب . البارحة لصحابة، رأيت النيب أبشركم أين صرت من ا
بعد موته، وهذا وقع لرجل قدم املدينة يف اليوم الذي  وهو أن من لقي النيب : آخر صورة واحدة، ال أظن أن هلا مثاال  خترج به 

 . ، واجتمع به بعد موته، فهذا ال تثبت له صحبةتته الصحبة، رأى النيب ، ورآه مسجى قد تويف، فهذا قد فامات فيه النيب
، وهذا احال إسالمه فإنه ال يُعد صحابي   به، فلو لقيه حال كفره مث أسلم فيما بعد ومل يلقه ايف حياته مؤمن   إذن من لقي النيب 

ائل العرب إىل اإلسالم فيعرضون عنه، مث أسلموا فيما يدعو قب يف املوسم أيام كان النيب ينسحب على كثريين ممن رأوا النيب 
 . ، فال حيصل هلم وصف الصحبةبعد، بعد موت النيب 
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يف حياته وآمن به مث ارتد ومات على ردته بطلت صحبته، بل بطل كل  وال بد أن يبقى على اإلميان، فلو ُقدر أنه لقي النيب 
ر أنه ارتد مث عاد إىل اإلسالم يعود له وصف الصحبة، كما وقع لطليحة بن ولو ختلل ذلك ردة، فلو ُقد: عمله، قال العلماء

خويلد األسدي الذي ادعى النبوة مث بعد ذلك عاد إىل اإلسالم وحسن إسالمه، فيعود له وصف الصحبة، فهذا هو حد 
 .الصحايب

 :مراتب وطبقات وال ريب أن أصحاب النبي 
 .منهم السابقون األولون من املهاجرين واألنصار ـ
فهم ليسوا سواء بال ريب، بينهم مراتب متفاوتة، لكن  ،وهلة، أو رآه يف حجة الوداع عن بعد إال ومنهم من مل يلق النيب  ـ

 . حمبتهم، فإن حمبتهم دين وإميان وإحسان كما قال الشيخ أصحاب رسول اهلل  على وجه العموم من حق
 ِمن   َجاُءوا َوالَِّذينَ }: دالئل هذه املسألة كثرية جدا ، منها قول اهلل عز وجل يف صفة التابعني :وإْحَسانٌ  َوُحب ُُّهم ِديٌن وإيَمانٌ  :قال

َوانَِنا لََنا اغ ِفر   َربَـَّنا يـَُقوُلونَ }يعين بعد املهاجرين واألنصار، [ 01: احلشر]{ بـَع ِدِهم   خ  ميَانِ  َسبَـُقونَا الَِّذينَ  َوإلِِ  قـُُلوبَِنا يف  ََت َعل   َواَل  بِاإل ِ
فدعاؤهم باملغفرة إلخواهنم السابقني من املهاجرين واألنصار دليل  [01: احلشر]{  َرِحيم   َرُءوف   ِإنَّكَ  َربَـَّنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِغاًل 

ري القلوب من الغل أن يكون للذين آمنوا يدل على نقيض ذلك، فإن معىن تطه  تعاىل أال لععل يف قلوهبم غال  حمبتهم، وسؤال اهلل
، وغري ذلك مما يطول ذكره يف (حب األنصار من اإليمان: )احلب والود، وكذلك ما جاءت به النصوص، كقول النيب  احمله

 . ذكر حمبتهم
اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  حُمَمَّد  }: ثناء اهلل عز وجل عليهم يف كتابه اأيض   نَـُهم   ُرََحَاءُ  ال ُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّ ا رُكَّع ا تـَرَاُهم   بـَيـ   يـَب تَـُغونَ  ُسجَّد 

َوان ا اللَّهِ  ِمنَ  َفض ال   يلِ  يف  َوَمثـَُلُهم   التـَّو رَاةِ  يف  َمثـَُلُهم   َذِلكَ  السُُّجودِ  أَثَرِ  ِمن   ُوُجوِهِهم   يف  ِسيَماُهم   َورِض  ْنِ  رَجَ  َكَزر ع   اإل ِ  َفآَزرَهُ  َشط َأهُ  َأخ 
تَـغ َلظَ  تَـَوى فَاس  ُهم   الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ  ال ُكفَّارَ  هِبِمُ  لَِيِغيظَ  الزُّرَّاعَ  يـُع ِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى فَاس  ر ا َمغ ِفرَة   ِمنـ  { َعِظيم ا َوَأج 

أكرب، أي تاج، أي وسام كهذه اآلية العظيمة يف الثناء عليهم؟ فما أعظم خسارة من عاداهم وناوأهم، كذلك ، اهلل [ 92: الفتح]
َوَُّلونَ  َوالسَّابُِقونَ }: يقول اهلل تعاىل َن َصارِ  ال ُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  األ  َسان   اتَـّبَـُعوُهم   َوالَِّذينَ  َواأل  ُهم   اللَّهُ  َرِضيَ  بِِإح  : التوبة]{ َعن هُ  َوَرُضوا َعنـ 

 . إىل غري ذلك من اآليات [011
ُهمنحبهم، : قال  اط أي الغلو، وذلك أن احلب أحيان  نفرط من اإلفراط، وليس من التفريط، اإلفرا :َواَل نُفرُط في ُحبِّ َأَحٍد ِمن ْ

املسيح ابن مرمي، إمنا أنا ال تطروين كما أطرت النصارى : )حذر من هذا يف شخصه الكرمي فقال يتجاوز حده، حىت إن النيب 
، كما يدعون، وإال لو أحبوا ، وهو هبذا يشري إىل ما وقع من الروافض من اإلفراط يف حب علي(عبد اهلل ورسوله: عبد اهلل، فقولوا

وسية ويهودية وغري ما رفعوه فوق منزلته، بل أنزلوه املنزلة اليت أنزله اهلل تعاىل إياها، لكن َتارت هبم األهواء ودخلتهم جم اا حق  علي  
إن : هودي احلمريي قد قالوافإن السبئية أتباع عبد اهلل بن سبأ الي .ذلك من اللوثات اجلاهلية، حىت بلغ هبم األمر مبلغ أن يؤهلوه
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، [ 01: التوبة]{ قـَب لُ  ِمن   َكَفُروا الَِّذينَ  قـَو لَ  ُيَضاِهُئونَ } : يعين قالوا بعقائد. هو اهلل، وإنه مل ميت، وإنه يرجع يف آخر الزمان اعلي  
: مقالتهم أحضر السبئية مث خد هلم األخاديد يف باب كندة من أبواب الكوفة، وأضرم فيها النار وألقاهم فيها، قالوا له اوملا بلغ علي  

 : وقال. أنت اهلل، أنت أنت
 أججت ناري ودعوت قـُن رَبا امنكر   املا رأيت األمر أمـــر  

، فإنه ال اما ازددنا فيك إال يقين  : قالوا النار وألقاهم فيها، هلذه املقالة الفاجرة، حىت أنه ملا أمر بإلقائهم فخد األخاديد وأضرم فيها
ويدعونه من دون  افض إىل يومنا هذا يغلون فيه غلو  نعوذ باهلل، هكذا من يتجارى به اهلوى، وظل الروا. يعذب بالنار إال رب النار

ُعوا َفاَل  لِلَّهِ  ال َمَساِجدَ  َوأَنَّ } يدعونه من دون اهلل تعاىل، وقد قال اهلل تعاىل. يا علي: اهلل، لطاملا مسعناهم يقولون ا اللَّهِ  َمعَ  َتد  {  َأَحد 
يدعوهنم من دون اهلل عز . يا حسني، يا فاطمة: ، مث سحبوا ذلك على ذريته كاحلسن واحلسني، فما أكثر ما تسمع[ 01: اجلن]

 . رك الذي حذر منه النيب وجل، فقد وقعوا يف الش
ُهم: قال ال نتربأ من أحد منهم، ألن من  اأنا ال نفرط يف حب أحد منهم أيض  هذا مبقابل ذاك، يعين كما  :َواَل نَ َتبَ رََّأ ِمْن َأَحٍد ِمن ْ

أي ال حتصل الوالية لعلي وآل البيت إال بالرباءة . ال والء إال برباء: عقائد الروافض اللئام الرباءة من الشيخني، حىت إهنم يقولون
إخوان بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة  بني القضيتني، وحنن نعلم أن أبا من الشيخني أيب بكر وعمر، هكذا ربطوا

متحابون يف ذات اهلل، ليس بينهم خصومة وال ُخلف، وإمنا هؤالء املهوسون هم الذين تصوروا هذا وأوغروا الصدور واصطنعوا هذه 
 . بعد جيل اء ولقنوها ألجياهلم جيال  البغض
فإنه حقيق  اأبغض علي  حقيق بالبغض، كذلك من  عمر فإنه إي واهلل، من أبغض أبا بكر أو :َونُ ْبِغُض َمْن يُ ْبِغُضُهم: قال

 . بالبغض، فإنا حنب مجيعهم
إمنا يذكرهم بسوء الروافض، فإهنم قد شحنوا كتب  :َونُ ْبِغُض َمْن يُ ْبِغُضُهم، َوبِغَْيِر الَخْيِر يَْذُكُرُهم، وال نُْذُكُرُهم ِإالَّ ِبَخْيرٍ : قال

 .التاريخ باألخبار الواهية املكذوبة املوضوعة يف مساوئ الصحابة
، ومنها ما 0إن هذه اآلثار املروية منها ما هو كذب: ذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه اآلثار املروية يف مساوئ الصحابةوهل

إما جمتهدون مصيبون، وإما جمتهدون خمطئون، فمن : هم فيه معذورون 0، والصحيح يف ذلك9قد زيد فيه ونُقص وُغرير عن وجهه
                                                           

 .الكرام، وفشت في كتب التواريخكما وضع ذلك أبو مخنف لوط بن يحيى من مرويات باطلة توغر الصدور ضد الصحابة يعني في أصله مصطنع موضوع،   

اوية ومن معه من أهل يعني شيء يكون له أصل مما ابتلى اهلل تعالى به بعض الصحابة أيام الفتنة لما اختلفوا، فكان علي ومن معه من المهاجرين واألنصار، ومع 
د وقعت فعال ، لكن قد زيد فيها ونُقص وُغيرت عن وجهها، فقد يروي الشام، وما جرى من طلحة والزبير وعائشة من الفتنة المعروفة التي جرت، فهذه األمور ق

ثم يأتي فيزيد فيها وينقص بما يشوه صورة الصحابة ويخرجهم عن دائرة  -والقصة في أصلها ثابتة–أحد قصة التحكيم بين أبي موسى األشعري وعمرو بن العاص 
 . الحق واألمانة التي يعرفهم بها أهل السنة والجماعة
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جتهد فأخطـأ فله أجر، مث إن هلم من احلسنات السابقة واهلجرة والنصرة والعمل الصاحل والباليا اجتهد فأصاب فله أجران، ومن ا
ما يكفر اهلل به من سيئات، مث ما يُذكر من مساوئهم ما هو إال نذر يسري مغمور يف جنب حماسنهم، فال كان وال يكون مثلهم 

 . رضوان اهلل عليهم
ا والتماس املعاذير هلم ة واجلماعة القائم على احملبة لسلف األمة وإحسان الظن هبم مجيع  وهبذا يتبني الفرق بني منهج أهل السن

 وصفاء القلوب واملروءة واخللق الكرمي، وبني مذهب هؤالء الروافض الذين يقوم مذهبهم على البغض والكراهية والتكفري والتفسيق
 . والذم والتشنيع وإيغار الصدور والكذب، فرق بني منهج ومنهج، فما أسعد أهل السنة مبا هداهم اهلل تعاىل إليه

تلك دماء طهر اهلل منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، ونص أهل : وهلذا قال عمر بن عبد العزيز :وال نُْذُكُرُهم ِإالَّ ِبَخْيرٍ : قال
و  فيما شجر بني الصحابة، واملقصود بذلك أال يتكلم اإلنسان ابتداء فيما شجر بني الصحابة السنة واجلماعة على عدم اخل

ويتخذها مادة تارخيية للمسامرة واحلديث، وفعل فالن، وقال فالن، بل يوصد هذا الباب، ويرفع هذا امللف، لكن إن احتيج إىل  
العواصم من القواصم، يف : كما فعل ابن العريب حني ألف كتابهكشف شبهة أو إزالة لبس أو رد مفرت فإن اإلنسان يتجرد لذلك  

حتقيق مواقف الصحابة، وغريه وغريه من العلماء، فإذا فاه هؤالء املبطلون بأكاذيب وافرتاءات على الصحابة الكرام فحق على أهل 
لك يُفتتح ابتداء فال، فإن أهل السنة السنة أن يدفعوا يف حنرهم وأن يكشفوا زيفهم ويبينوا األمر على حقيقته، أما أن يكون ذ

 . يُعرضون عما شجر بني الصحابة
 َأنَّ  َلو   بَِيِدِه، نـَف ِسي فـََوالَِّذي َأص َحايب، َتُسبُّوا اَل »: قال وقد جاء يف صحيح مسلم أن النيب  :وال نُْذُكُرُهم ِإالَّ ِبَخْيرٍ : قال

 . «َنِصيَفهُ  َواَل  َأَحِدِهم ، ُمدَّ  أَد َركَ  َما َذَهب ا ُأُحد   ِمث لَ  أَنـ َفقَ  َأَحدَُكم  
ما وقع من خصومة بني خالد بن الوليد وعبد الرَحن بن : إن سبب القصةـ  وبعض أهل العلم يشكك يف سبب القصةـ وقيل 

طيلون تست 9ما بالكم يا أصحاب حممد: قال لعبد الرَحن بن عوف -إن صحت الرواية–عوف، غاية ما فيها أن خالد بن الوليد 
فعدر ذلك نوع سب، فما بالك (: َأص َحايب  َتُسبُّوا اَل : )قال ؟ فلما بلغت مقالته النيب علينا بأيام سبقتمونا هبا إىل رسول اهلل 

اإلسالم، مبن ليس بصحايب، خالد بن الوليد صحايب تأخر إسالمه بعد صلح احلديبية، قال ذلك يف حق صحايب سابق يف 
؟ فكيف إذا تكلم بباطل كما يفعل هؤالء الروافض؟ ماذا يُقال يف حقه؟ إذن ال يُذكرون إال خبري، اصحابي  فكيف إذا مل يكن 

ُدر هو ربع الصاع، و
مثن الصاع، (: نصيفه)وتُلتمس هلم املعاذير، وحُيسن هبم الظن رضوان اهلل عليهم، ال كان وال يكون مثلهم، وامل

                                                                                                                                                                                                               
 . مما قد يروى في مساوئهم أي 

 . يعني السابقين 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ما كافأ ذلك ربع صاع أو مثن صاع ينفقه ذلك الصحايب،  اا خالص  مشال املدينة ذهب   ل أحد املعروففلو أن أحدنا أنفق مثل جب
 . ألن فضل الصحبة ال يعدهلا شيء، تضاعف العمل مضاعفة عظيمة، فال بد أن نتوىل الصحابة وحنفظ هلم هذه املنزلة العظيمة

، ما اتدركناه على املصنف؟ تذكروا جيد  إىل أمر قد مضى مما اس أال تلفت نظركم هذه اجلملة :َوُحب ُُّهم ِديٌن وإيَماٌن وإْحَسانٌ : قال
. واإلميان تصديق باجلنان، وقول باللسان: هي أكرب مسألة تستدرك على منت الطحاوية؟ مسألة اإلميان، ماذا قال الطحاوي؟ قال

 .فقهاءومل لععل األعمال من مسمى اإلميان، على اخلالف الذي بني أهل السنة ومرجئة ال
أنطقه اهلل باحلق  -رَحه اهلل–هو يف الواقع ينقض ما عليه مرجئة الفقهاء، لكن احلب عمل قليب، فهو  قال قوال  : لكن تأملوا هنا

َسان  : هاهنا، وقال إذن احلب عمل قليب، فهذا دليل على أن العمل داخل يف مسمى اإلميان، وأظن أهنم . َوُحبـُُّهم ِدين  وإميَان  وإح 
خراج أعمال القلوب، يعين مرجئة الفقهاء ال يقولون بإخراج أعمال القلوب عن مسمى اإلميان، فكوهنم يسلمون بأن ال يلتزمون بإ

أعمال القلوب من خصال اإلميان فهذا ينسحب على أعمال اجلوارح، ال فرق، كله عمل، العمل داخل يف مسمى اإلميان وجزء 
 .مسماه وماهيته

وهي كلمات متقاربة، والدين أعم، واإلميان أخص، واإلحسان أخص من اإلميان، كما يف  :وإْحَسانٌ  َوُحب ُُّهم ِديٌن وإيَمانٌ : قال
 . حديث جربيل

متقاربة، إذ الكفر أعم، والنفاق نوع من الكفر، والطغيان   اوالكفر والنفاق والطغيان أيض   :َوبُ ْغُضُهم ُكْفٌر ونَِفاٌق وطُْغَيانٌ : قال
 . كذلك نوع منه

 :المتن
يِق َرضَي اهلُل َعْنُه، تَ ْفِضيال  َلُه وتَقديما  : َونُ ْثِبُت الِخاَلَفَة بَ ْعَد َرُسوِل اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم َأوَّال  ألبي َبْكٍر الصِّدِّ

ْنُه، ثُمَّ ِلَعِليٍّ بن أبي طَالٍب َرِضَي اهلُل َعْنُه، َعَلى َجِميِع األُمَِّة، ثُمَّ لُعَمَر بن الَخطَّاِب َرِضَي اهلُل َعْنُه، ثُم ِلُعْثَماَن َرِضَي اهلُل عَ 
  .َوُهُم الُخَلَفاُء الرَّاشُدوَن واألِئمَُّة الُمْهَتُدون

 :الشرح
أبو بكر  هذه املسألة تُعرف عند أهل السنة واجلماعة مبسألة اخلالفة، ال خيتلف أهل السنة واجلماعة أن اخلليفة بعد رسول اهلل 

خلليفة بعد أيب بكر عمر بن اخلطاب، وأن اخلليفة بعد عمر عثمان، وأن اخلليفة بعد عثمان علي، ال خيتلف أهل الصديق، وأن ا
 .، بل قد أمجعوا عليهاة واجلماعة على هذا الرتتيب أبد  السن

مث عمر، حىت إن  وإمنا اختلفوا يف مسألة املفاضلة بني علي وعثمان، مع إمجاعهم على أن أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر
وأنه . إن أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر: ر أنه خطب على منرب الكوفة قائال  علي بن أيب طالب قد روي عنه بالتوات

يعين مثانني جلدة، ال خيتلف املسلمون يف أن أفضل هذه األمة . من بلغين أنه يفضلين على أيب بكر وعمر جلدته حد الفرية: قال
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ما أحد أمنر علير يف : )أبو بكر، كيف وله من السوابق والفضائل ما ال حصر له إال مبشقة شديدة، حىت قال النيب  بعد نبيها
هبذه الشهادة العظيمة، وخلرد اهلل ذكره يف كتابه إذ  ، مع أن املنر هلل ولرسوله، ومع ذلك شهد له النيب (نفسه وماله من أيب بكر

، وأسلم على يديه السابقون األولون من املهاجرين، منهم على (01: التوبة( )ِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَناِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحبِ : )قال
، ومناقب أيب األقل مخسة من العشرة املبشرين باجلنة، وآخرون كثر، وبذل ماله يف ذات اهلل، وبذل نفسه فداء عن رسول اهلل 

 . بكر الصديق أشهر من أن تُذكر، فهو أفضل هذه األمة بعد نبيها 
 ا، فقد كان إسالمه فتح  ( )(ما لقيه الشيطان يف فج إال سلك فجا  آخر: )مث يليه يف الفضل عمر بن اخلطاب الذي قال النيب 

، اا فاحش  ا موجع  ضرب   ة بن ربيعة الذي ضرب أبا بكرعلى املسلمني، فاليوم الذي أسلم فيه عمر صارع املشركني واشتفى من عتب
وبرك على بطنه، وصارع بقية قريش، ومل يقم له أحد، وخرج هو وَحزة بن عبد املطلب ببقية املسلمني صفني مساطني وطافوا 

 .لإلسالم واملسلمني ايتعر  هلم أحد، فكان إسالمه عز   بالبيت مبرأى من املشركني، مل
دعا بذلك يوم األربعاء، وأسلم عمر يوم  أن يعز اهلل اإلسالم بأحد العمرين، وورد أن النيب  عوة النيب وهو كما ورد إثر د

فإن سرية عمر . طيبوا جمالسكم بذكر عمر: اخلميس، إىل غري ذلك من األمور اليت يطول ذكرها يف شأن عمر، حىت قالت عائشة
من سرية عطرة عجيبة، وملا مد اهلل تعاىل يف زمن خالفته وجرت فيها الفتوح، فُتحت األمصار ودونت الدواوين، جرى فيها 

األحداث الشيء الكثري واحملفوظات أشياء كثرية، مما يطيب اجملالس ذكرها، فكان املسلمون جممعون على أنه أفضل هذه األمة 
 . بعد أيب بكر، وإمنا وقع اخلالف يف املفاضلة بني علي وعثمان

 : ففي المسألة ثالثة أقوال
 . من قدم عثمان وربع بعلي: القول األول
 . ا على عثمانفضل علي  من : القول الثاني
 . من توقف: القول الثالث

وهذه ثالثة أقوال ال خُيطأ وال يُبدع وال يُفسق من قال بأي منها، فإهنا حمفوظة عن السلف، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل 
 :السنة واجلماعة تفضيل عثمان على علي، ويدل على هذا دالئل كثرية

: ملا اضطرب أحد وقد قال النيب . أبو بكر مث عمر مث عثمان: فنقول عهد رسول اهلل  كنا خناير يف: منها قول ابن عمر ـ 
 .(اسكن أحد، فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان)
 .ذو النورين: له باجلنة على بلوى تصيبه، وتزولعه من ابنتيه، وهلذا مسي وكذلك بشارة النيب  ـ

                                                           

ا َقطُّ  الشَّي طَانُ  لَِقَيكَ  َما بَِيِدهِ  نـَف ِسي َوالَِّذي»: َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  ، قَالَ (0180)برقم  أخرجه مسلم(0)  .«َفجِّكَ  َغيـ رَ  َفًجا َسَلكَ  ِإالَّ  َفًجا َساِلك 
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 .وَتهيزه جليش العسرة ـ
 .(على عثمان ما فعل بعد اليومما : )وقول النيب  ـ
أيت ر : عن ترشيح اخلليفة واستفتاء املسلمني ملا دار األمر بني عثمان وعلي، قال د الرَحن بن عوف الذي كان مسؤوال  وقول عب ـ

 . االناس ال يعدلون بعثمان أحد  
ألن املهاجرين واألنصار ارتضوا . األنصارعلى عثمان فقد أزرى باملهاجرين و  امن قدم علي  : ختياين من التابعنيوقول أيوب السـ 

 . على عثمان فقد أزرى هبم، يعىن انتقص رأيهم، إىل غري ذلك اة، وقدموه على علي، فمن قدم علي  عثمان خليف
 :ومع ذلك فإن اخلالف يف هذا سائغ، فلعلي من الفضائل والسوابق واملناقب الشيء الكثري

 .من الصبيان ، وأول من آمنوهو ابن عم رسول اهلل  ـ
 .، احلسن واحلسنيابنته فاطمة، وكان له منها ولد، حفدة للنيب  وهو الذي زوجه النيب  ـ
، فكان علي، إىل غري ذلك (ألعطني الراية غدا  رجال  حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله: )عنه يوم خيرب وهو الذي قال النيب  ـ

من املناقب، فأهل السنة واجلماعة استقر مذهبهم على تقدمي عثمان على علي، فصار خالصة األمر أن ترتيبهم يف الفضل  
 . كرتتيبهم يف اخلالفة، ومن نازع يف ترتيبهم يف اخلالفة فهو أضل من َحار أهله، كما قال األئمة

يِق َرضَي اهلُل َعْنهُ : َرُسوِل اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم َونُ ْثِبُت الِخاَلَفَة بَ ْعدَ : قال  اي صديق  ومسُ  :َأوَّال  ألبي َبْكٍر الصِّدِّ
إن كان قاله : ، قالإنه نال هذا الوصف إثر حادث اإلسراء واملعراج، ملا حدثته قريش مبا أخرب به النيب : لشدة تصديقه، وقيل

 . سماء يأتيه يف اجمللس الواحدفقد صدق، فإين أصدقه يف خرب ال
أي أنه فاضل مقدم، وقد انعقدت خالفته بالنص اخلفي واإلمياء واإلشارة ومبايعة  :تَ ْفِضيال  َلُه وتَقديما  َعَلى َجِميِع األُمَّةِ : قال

اخلليفة : النيب  املسلمني، وذهب ابن حزم إىل أن خالفته انعقدت بالنص اجللي، ولكن هذا ال يتم، ألن النص اجللي أن يقول
يأىب اهلل : )أليب بكر قال ا، حىت إنه ملا همر أن يكتب كتاب  أراد ذلك ولكن مث شواهد كثرية تدل على أن النيب . بعدي أبو بكر

قد  ال حاجة، هذا أمر ال ميكن أن خُيتلف فيه، فكان كما قال، وكان النيب : ، يعين كأنه يقول(ورسوله واملؤمنون إال أبا بكر
 . تخلفه يف الصالة أيام مرضه، وبايعه املسلمون يف سقيفة بين ساعدة، فخالفته ثابتة باإلمجاعاس
ثبتت خالفة عمر بإيصاء أيب بكر إليه وحسم األمر، إذ ال أحد كان يسامي عمر يف  :ثُمَّ لُعَمَر بن الَخطَّاِب َرِضَي اهللُ َعْنهُ : قال

َقرِيًا رَأَي تُ  َفَماحىت أخذها ابن اخلطاب : )االستحقاق هبذا املنصب، فكان كما قال النيب   َضَربَ  َحىتَّ  َفرِيَّهُ  يـَف رِي النَّاسِ  ِمنَ  َعبـ 
، فأمر عمر عظيم ال خيتلف عليه الناس يف استحقاقه للقيادة والريادة والسيادة، ، يف الرؤيا املنامية اليت رآها النيب (بَِعَطن   النَّاسُ 

ولذلك كان شجى يف حلوق هؤالء الروافض أحفاد اجملوس، وبعثوا إليه من يقتله منهم وهو أبو لؤلؤة اجملوسي، وال زالوا يغلون يف 
 . يؤمونه ويعظمونه الته، ويصنعون له يف بالدهم ضرحي  عأيب لؤلؤة اجملوسي بسبب ف
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وأما خالفة عثمان فقد ثبتت باتفاق الستة الباقني من العشرة املبشرين ومبايعة املسلمني، وذلك  :ثُم ِلُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْنهُ : قال
علي وعثمان، فانتدب عبد الرَحن بن عوف أن الستة الباقني الذين جعل األمر فيهم عمر قد خرجوا منها حىت آل األمر إىل 

، فصار يسأل الناس، حىت إنه كان يسأل ذوات اا ملزم  إليه وحكموه واعتربوا حكمه حكم   وكلوا األمر. أنظر يف الناس: وقال
، إىل اأبد  ع، ومل يقع بني املسلمني شر اخلدور يف خدورهن، حىت مجعهم وأخربهم بأن الناس ال يرضون بغري عثمان، وقبل علي وباي

أن خرجت اخلوارج الغوغاء الذين قدموا من األمصار، فقتلوا أمري املؤمنني عثمان، فلما وقع هذا احملذور بايع الصحابة علي بن أيب 
 . طالب، فانعقدت بيعته مببايعة املهاجرين واألنصار يف مسجد رسول اهلل 

َُلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَّيِت، فـََعَلي ُكم  : )اخللفاء الراشدون لقول النيب  :َتُدونَوُهُم الُخَلَفاُء الرَّاشُدوَن واألئِمَُّة الُمهْ : قال  الرَّاِشِدينَ  اخل 
ِديِّنيَ  يف هذا الوصف هم هؤالء األربعة، واخللفاء الراشدون يف الواقع ال خيتص هبؤالء األربعة، بل كل من  فأول الناس دخوال  (: ال َمه 

يف أمته بالعلم النافع والعمل الصاحل فهو خليفة راشد، لكن أوىل الناس بالدخول يف هذا الوصف هم هؤالء  خلف النيب 
 . األربعة الكرام، فهم اخللفاء الراشدون الذين يذهب الوهل إليهم حينما يقال هذا املصطلح

 .واهلل أعلم
 
 


