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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

73 
 الصحابة

َواْلَجَماَعِة َساَلَمُة قُ ُلوِبِهْم َوأَْلِسَنِتِهْم أَلْصَحاِب َرُسوِل  َوِمْن ُأُصوِل َأْهِل السُّنَّةِ  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم
َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا }:ِه تَ َعاَلىاهلُل ِبِه ِفي قَ ْولِ َفُهُم صلى اهلل عليه وسلم، َكَما َوصَ  اهللِ 

يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغالا ِللَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ َوطَاَعَة النَِّبيِّ صلى  ،{رَُءوٌف رَِحيمٌ َوِلِِ
َذَهًبا َما بَ َلَغ ُمدَّ  فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدُه َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحد   ََل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي]: اهلل عليه وسلم ِفي قَ ْوِلهِ 

  .ُة َواِِلْجَماُع ِمْن َفَضائِِلِهْم َوَمَراتِِبِهمْ ِبِه اْلِكَتاُب َوالسَّنَّ  َويَ ْقبَ ُلوَن َما َجاءَ . [َأَحِدِهْم َوَل َنِصيَفهُ 
ُموَن اْلُمَهاِجرِيَن ، اْلُحَديِْبَيِة   َوقَاَتَل َعَلى َمْن أَنْ َفَق ِمْن بَ ْعُد َوقَاَتلَ  َويُ َفضُِّلوَن َمْن أَنْ َفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِح   َوُهَو ُصْلحُ  َويُ َقدِّ

فَ َقْد َغَفْرُت . َما ِشْئُتم اْعَمُلوا): قَاَل أَلْهِل َبْدر    وََكانُوا َثالَث ِماَئة  َوِبْضَعَة َعَشَر  بَِأنَّ اهللَ  َويُ ْؤِمُنونَ . َعَلى األَْنَصارِ 
َلَقْد َرَضَي اهللُ  َبلْ  بَاَيَع َتْحَت الشََّجَرِة؛ َكَما َأْخبَ َر ِبِه النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم، َوبِأَنَُّه ََل َيْدُخُل النَّاَر َأَحدٌ . (َلُكمْ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه، وََكانُوا َأْكثَ َر ِمنْ  َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم،   ِهَد َلهُ َهُدوَن بِاْلَجنَِّة ِلَمْن شَ َوَيشْ . أَْلف  َوَأْرَبِع مِاَئة َعن ْ
، َوَغْيرِِهم مَِّن الصََّحابَ  َكاْلَعَشَرِة، َوثَاِبِت ْبِن ِقْيِس بنِ   .ةِ َشمَّاس 

نبيه حممد وعلى آله وصحبه على عبده و وبارك بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم 
 :أما بعد، أمجعني

  :فقد جرت طريقة أهل السنة واجلماعة بعد أن يتكلموا عن أصول اإلميان وما يلتحق بذلك من كبار املسائل
دوا فصوًلا تتعلق بأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأزواجه وقرابته، فر  كمسألة القرآن ومسألة اإلميان وحنوها، أن ي  

 :ومبعث ذلك من جهتين
أن الصحابة الكرام هم الواسطة بيننا وبني نبينا صلى اهلل عليه وسلم يف تبليغ الشرع والدين، وهلذا   :الجهة األولى

وإذا جاء عن رجل من أصحاب رسول اهلل  ،إذا جاء احلديث عن رسول اهلل فعلى الرأس والعني": الك يقولكان اإلمام م
فال ريب أن الصحابة الكرام هلم مزية ومنزلة . "وإذا جاء عن أحد من التابعني فهم رجال وحنن رجال ،فعلى الرأس والعني

اع من القبائل قد علم اهلل عز وجل ز  م عن علم وحكمة، فهم الن   ن اهلل تعاىل اختارهم لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلأإذ 
أهنم أصفى اخللق قلوباا يف ذلك الزمان فآواهم إىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم، فتجد فيهم من خمتلف القبائل بل ومن 

من خمتلف إذا رأيت قبائلهم جتد أهنم و وصهيب رومي وهكذا،  ،وسلمان فارسي ،خمتلف الشعوب، فهذا بالل حبشي
لكي يكونوا أهل الصحبة  ؛قبائل العرب، فجمع اهلل خرية خلقه يف ذلك الزمان وضمهم إىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم

أصحاب أحد من وأهل النصرة وأهل اجلهاد، فصاروا أوعية للعلم حفظ اهلل تعاىل هبم الدين، فإذا رأيت الرجل يطعن يف 
م الدين ويفسده هذا من م الواسطة بيننا وبني نبينا ليثل  نه زنديق ألنه أراد أن يثل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاعلم أ

 .جهة
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كاخلوارج والرافضة، فإن   :من بعض طوائف الضالل -أعين الطعن يف الصحابة-وقوع هذا األمر  :الجهة الثانية
م مل ئافإن الروافض الل ؛اخلوارج والرافضة طعنوا يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو بعضهم، ًل سيما الروافض

يستثنوا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إًل أفراداا يعدون على األصابع ومن سواهم زعموا أهنم ارتدوا عن 
يف ذلك أهنم مل يبايعوا عليًّا بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأهنم متالئوا وتواطئوا على جعل  اإلسالم، وعلتهم

 .البيعة أليب بكر مث عمر مث عثمان، فلذلك طعنوا يف مجيع الصحابة وزعموا أهنم مرتدين على ما سيأيت تفصيله
هم الواسطة بيننا وبني نبينا صلى اهلل عليه  من جهة كون الصحابة رضوان اهلل عليهم -فمن هاتني اجلهتني 

صار أهل العلم يتكلمون عن موضوع الصحابة يف أبواب اًلعتقاد، وإًل  -ومن جهة وقيعة الفرق الضالة فيهم ،وسلم
إذ إن مسألة الصحابة تلتحق يف مسألة احلديث ومصطلح احلديث وما أشبه، وهلذا  ؛فاألصل أنه ًل صلة له بأمر اًلعتقاد

 .ر احملدثون الكالم عنها ويعتنون هباث  كي  
 .بىن عليه غريههو ما ي   :واألصل، فعده أصالا : َواْلَجَماَعةِ  َوِمْن ُأُصوِل َأْهِل السُّنَّةِ  :قال
مجع صاحب أو مجع  :أصحاب: صلى اهلل عليه وسلم َساَلَمُة قُ ُلوِبِهْم َوأَْلِسَنِتِهْم أَلْصَحاِب َرُسوِل اهللِ : قال

هو من لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حياته مؤمناا به  :صحايب وهو يشمل الذكر واألنثى منهم، وتعريف الصحايب
من رأى ألنه رمبا كان  :ومل نقل ،من لقي يلزم منه ثبوت اللقيا :فقولنا. ومات على ذلك، وهذا التعريف تعريف جامع مانع

أو من اجتمع بالنيب صلى اهلل عليه وسلم مؤمناا به، فمن  ،د فلذلك كان التعبري من لقي أوىلالصحايب أعمى فلم يره بع
ر لقيه غري مؤمناا به مل تثبت له صحبة وهذا وقع لكثري لقيهم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املواسم مث مل يستجيبوا له وقد  

مث ًل بد أن تكون هذه اللقيا يف احلياة فلو . هلم وصف الصحبةأن أسلموا بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم فال يثبت 
قدر أنه لقيه بعد موته مل تثبت له الصحبة، وقد وقع هذا مبثال فريد لرجل هاجر إىل املدينة يف اليوم الذي مات فيه رسول 

حال احلياة، وكذلك من لقيه  رأسه مسجى، لكن هذا ًل يعد صحابيًّا ألنه مل يلقه يف  صلى اهلل عليه وسلم ورآه بعييناهلل
 ألنه مل يلق   ؛يف املنام ًل يعد صحابيًّا فلو نام امرؤ نومه ورأى النيب صلى اهلل عليه وسلم مث قام وادعى الصحبة مل نقبل منه

 .ليه وسلم يف حال احلياةالنيب صلى اهلل ع
 من هو النبي الصحابي؟ :ويقالهنا يلغز مبسألة نادرة وهو عيسى عليه السالم فإن عيسى يلغز به ولكن ها

النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حال احلياة، فإن عيسى  فقد لقي ؛وذلك أنك لو طبقت عليه حد الصحبة لوجدته منطبقاا
 ق  ت  ل وه   و م ا}: ، وقال يف اآلية األخرى[ 751: النساء]{  هل  م   ش ب ه   و ل ك ن   ص ل ب وه   و م ا ق  ت  ل وه   و م ا}: قد رفعه اهلل إليه مل ميت

مث لقيه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السماء الرابعة فاجتمع . [751 ،751: النساء]{ إ ل ي ه   الل ه   ر ف  ع ه   ب ل  ( 751) ي ق يناا
من : األصل ريفونعود إىل التع ،ز هبذا لكن هذه أفرادبالنيب صلى عليه وسلم مؤمناا به قطعاا وهو يف حال احلياة، فرمبا ألغ  

فلو قدر أنه ارتد عن اإلسالم لزال عنه وصف . لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حياته مؤمناا به ومات على ذلك
لكن لو قدر  ،ألنه يزول عنه ما هو أعظم من ذلك وهو وصف اإلسالم، فإذا زال وصف اإلسالم زال ما دونه ؛الصحبة



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                             العقيدة الواسطية                                                       شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

طليحة بن خويلد األسدي الذي   :نعم وقد وقع هذا لكثريين منهم :اجلوابأنه ارتد مث رجع فهل يعود له وصف الصحبة؟ 
 .إنه رجع إليه وصف الصحبة :اهلل تعاىل عليه وأسلم وحسن إسالمه، فيقال كان صحابيًّا مث ادعى النبوة مث من  

وهذا كثري "ضرماا خم:"أما من كان يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يلقه وكان مؤمناا به يف حياته فإنه يسمى
كان بأرض احلبشة وآمن بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وآوى أصحابه وأهدى النيب   -رمحه اهلل-مثل النجاشي فالنجاشي 

، وهكذا أويس القرين كان خمضرماا وكان قد آمن بالنيب "خمضرماا :"صلى اهلل عليه وسلم اهلدايا ولكنه مل يلقه فيقال عنه
 :حياته ومل مينعه من اهلجرة إًل خدمته ألمه وبره هبا، فهؤًلء يطلق عليهم يف املصطلحصلى اهلل عليه وسلم يف 

 ".خمضرمون"
ألن الذين لقوا النيب صلى اهلل عليه وسلم   ؛هبذا احلد والتعريفكثري   بة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمصحا نإذ

ا، يكفي أن نعلم أن الذي حج معه يف حجة الوداع أكثر من مائة ألف فكل هؤًلء صحابة ألهنم ينطبق  كثريون جدًّ
 .عليهم حد الصحبة

 :ثالث مراتب للصحبة -رحمه اهلل-لكن ينبغي أن نعلم أن مراتب الصحبة متفاوتة، وقد ذكر ابن الجوزي 
أعالها هي املالزمة التامة كمالزمة أيب بكر وعمر وخاصة أصحابه فهؤًلء هم التالد األوائل واألصحاب  (1

 .عليهم حد الصحبة انطباقاا كبرياا الذين ينطبق
مث هناك من لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جمالس دون ذلك ًل تبلغ حد املالزمة فهذه درجة دون  (2

 .ذلك
مث هناك من رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم ملرة كالذي جرى يف حجة الوداع لكثري من الناس فهؤًلء دون  (7

 .ذلك
مجيعاا لفظ الصحبة لكنهم يتفاوتون يف مراتبهم وفضائلهم كما سيأيت بعد ذلك، وقد فنحن وإن قلنا إنه يشملهم 

وهلذا ًل تضر جهالة الصحايب يف سند احلديث فالصحابة عدول ثقات، فقد  ؛قرر العلماء أن الصحابة كلهم عدول ثقات
د اء   ع ه  م   و ال ذ ين   الل ه   ر س ول   حم  م د  }: زكاهم اهلل تعاىل تزكية مطلقة فقال ن  ه م   ر مح  اء   ال ك ف ار   ع ل ى أ ش  ، [92: الفتح]{ ب  ي  

ر ين   م ن   األ  و ل ون   و الس اب ق ون  }:وقال فال مطعن يف أصحاب . [711: التوبة]{ ب إ ح س ان   ات  ب  ع وه م   و ال ذ ين   و األ  ن ص ار   ال م ه اج 
 .للسؤال عن حاهلم كما حيتاج للسؤال عن حال من بعدهمج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وًل حيتا  

  .فما الواجب تجاه هذه النخبة الكريمة والصفوة العظيمة من هذه األمة الذين هم خير القرون؟: س
سالمة القلوب واأللسنة، سالمة القلوب مم؟ من الغل واحلقد والشحناء وسوء الظن وما الواجب جتاههم  :ج 

. اليت تعرتي القلوب، وسالمة األلسنة مم؟ من اللعن والسب والقذف والشتم وما أشبه ذلكأشبه ذلك من األمور 
 .وأن يسلم اللسان من الوقيعة فيه ،فالواجب أن يسلم القلب ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 :هذا األصل العظيم استدل بآية وبحديث -رحمه اهلل -ولما قرر الشيخ
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 بعد من؟ بعد املهاجرين ، [71: احلشر]{و ال ذ ين  ج اء وا م ن  ب  ع د ه م  }: عز وجلفقول اهلل  :أما اآلية
 :فقال احلشر فإن اهلل ذكر أطباق املؤمنني يف سورة ،واألنصار
اللَِّه َوِرْضَوانًا َويَ ْنُصُروَن اللََّه ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوَأْمَواِلِهْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن } :أوًَل 

 .[8: الحشر]{ َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ 
يَماَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِ } :ثم ثنى فقال اَر َواِْلِ ِهْم َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ

{ ُحونَ ُأوُتوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفلِ َحاَجًة ِممَّا 
 .[9: الحشر]

ْخَوانَِنا الَِّذيَن سَ  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهمْ } :ثم ثلث فقال يَمانِ يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوِلِِ : الحشر]{ بَ ُقونَا بِاِْلِ
َوََل َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغالا ِللَِّذيَن }أرأيتم فابتدءوا بالدعاء هلم وإلخواهنم، ، وهم التابعون :و ال ذ ين  ج اء وا م ن  ب  ع د ه م   ،[11

{ ب ََّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ رَ }وهذا يقتضي سالمة القلوب وإذا سلمت القلوب سلمت األلسنة،  ،[11: الحشر]{ آَمُنوا
من سياق هذه اآليات أن الرافضة ًل يستحقون الفيء مم؟ قد   -رمحه اهلل-وقد استنبط اإلمام مالك  ،[11: الحشر]

ل  ال ق ر ى ف ل ل ه  و ل لر س ول  }: كان اهلل ذكر يف أول هذه اآلية ، مث قال بعد ذلك [1 :احلشر]{ م ا أ ف اء  الل ه  ع ل ى ر س ول ه  م ن  أ ه 
داخلون يف الفيء ،  -قراء املهاجرين واألنصارف - فجعل الالم هاهنا للتمليك، يعين أن الفقراء[ 1: احلشر]{ ل ل ف ق ر اء  }

ألهنم  ؛مل حيل هلم يفء ؛وكذلك من يأيت من فقراء التابعني، لكن ملا كان هذا الوصف وهذا الشرط ًل ينطبق على الرافضة
يَمانِ }: ًل يقولون كما يقول سائر التابعني ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ ، بل إن يف قلوهبم [11: الحشر]{ رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوِلِِ

و أصحاب موسى، ول :لو قيل لليهود من خري ملتكم لقالوا :غالًّ للذين آمنوا ويف ألسنتهم بذاءة يف الوقيعة هبم حىت قيل
أصحاب حممد، وهذا هو  :أصحاب عيسى، ولو قيل للرافضة من شر ملتكم لقالوا :قيل للنصارى من خري ملتكم لقالوا

 .الواقع فإهنم مل يزالوا يقعون يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ء أعظم من فإن اخلوارج قد كفروا عليًّا وأصحاب اجلمل وأصحاب صفني واحلكمني، وليس شي ؛واخلوارج كذلك

 .قد وقعوا يف أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم -اخلوارج والروافض-فكال الفريقني  ؛التكفري
 والسب معروف- ََل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي] :فقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املتفق عليه :وأما الحديث- 

صلى اهلل عليه وسلم يف تأكيد أمر من األمور عرب به أن  وهو القسم الذي إذا اجتهد النيب [: فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهُ 
 .والذي نفس حممد بيده :يقول

وأحد جبل معروف يف مشال املدينة كبري متوحد  :َذَهًبا فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدُه َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحد  : قال
ا  .ولذلك مسي أحدا

 .لو استحال له جبل أحد ذهباا فأنفقه يف سبيل اهلل :َذَهًبا أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحد  َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم : قال
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فالصاع النبوي أربعة  ،واملد هو ربع الصاع يعين تقريباا مبقاس هذه القارورة أو أكثر تقريباا :َما بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهمْ : قال
لكان ثوابه أعظم من ثواب من سواه  ؛اإلنسان املعتدل اخللقةفلو أنفق الصحايب هذا املد الذي قدر ما ميأل كفي . أمداد

فهذا يدل على فضل الصحبة وأن أعمال الصحابة مضاعفة، وذلك ملا سيأيت من سابقتهم يف . ممن أنفق مثل أحد ذهباا
 .ااهلجرة والنصرة واجلهاد يف سبيل اهلل والعلم والعبادة وغري ذلك من الفضائل اليت اختصهم اهلل تعاىل هب

 .والنصيف هو نصف املد فيكون مثن الصاع على هذا :َوَل َنِصيَفهُ : قال
هذا هو الواجب سالمة القلوب واأللسنة، ومن ًلزم ذلك حصول احملبة واملودة واملواًلة ألصحاب رسول اهلل  نإذ

مي ان  ): صلى اهلل عليه وسلم، وهلذا قال نبينا صلى اهلل عليه وسلم يف الصحيح ح بُّ األ ن ص ار ، و آي ة  الن  ف اق  ب  غ ض  آي ة  اإل 
 .وهم من صحابة رسول اهلل ، (األ ن ص ار  

ملا ذكر  -رمحه اهلل-أي أن الشيخ  :ِبِه اْلِكَتاُب َوالسَّنَُّة َواِِلْجَماُع ِمْن َفَضائِِلِهْم َوَمَراتِِبِهمْ  َويَ ْقبَ ُلوَن َما َجاءَ : قال
هنم ليسوا سواء، وًل تعجب إذا كان أبيان احلق اخلاص املتعلق بتمايزهم ومراتبهم إذ إىل احلق العام لعموم الصحابة انتقل 

ت ل ك  الرُّس ل  ف ض ل ن ا }: فمن باب أوىل أن يكون من دوهنم بينهم تفاضل، قال اهلل تعاىل عن النبيني ؛أنبياء اهلل بينهم تفاضل
 .!؟حاصل حىت بني رسل اهلل فكيف مبن دوهنم، فالتفاضل [952: البقرة]{ ب  ع ض ه م  ع ل ى ب  ع ض  

والواقع أن التفاضل بني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تارة يكون نوعاا من املفاضلة العامة وأحياناا 
فقال  -رمحه اهلل- الشيخ اجلماعة، كما بنيًّ و املفاضلة على أساس الفئة  :يكون مفاضلة باألعيان، أقصد باملفاضلة العامة

أَنْ َفَق ِمْن بَ ْعُد  اْلُحَديِْبَيِة   َوقَاَتَل َعَلى َمنْ  َويُ َفضُِّلوَن َمْن أَنْ َفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِح   َوُهَو ُصْلحُ : الا من أنواع املفاضلةمث
ت و ي م ن ك م  م ن  أ ن  ف ق  م ن  ق  ب ل  ال ف ت ح  }: قال اهلل تعاىل ،فهذا تفضيل على وجه العموم ًل على سبيل التعيني: َوقَاَتل ًل  ي س 

، ما املراد بالفتح يف [71: احلديد]{ و ق ات ل  أ ول ئ ك  أ ع ظ م  د ر ج ةا م ن  ال ذ ين  أ ن  ف ق وا م ن  ب  ع د  و ق ات  ل وا و ك الًّ و ع د  الل ه  احل  س ىن  
ن ا ل ك  ف  ت حاا م ب يناا}: صلح احلديبية ألن اهلل مساه فتحاا فقال :هاهنااآلية؟ املراد بالفتح  ، وبالفعل كان [7: الفتح]{ إ ن ا ف  ت ح 

نصراا للمسلمني  م ونصر املسلمني، فقد كانت بدرصلح احلديبية انعطافاا يف تاريخ السرية النبوية فصار كل ما بعده لإلسال
 .، مث جاء بعد ذلك صلح احلديبية فكان هو وما بعده فتحاا على املسلمنيبني بني وأحد هزمية على املسلمني واألحزاب

فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل، إذ اإلنفاق من قبل والقتال كان فيه تعريض 
ز اهلل ما دخول يف اإلسالم، فلهذا مي  للنفوس لإلزهاق واألموال للفناء، وأما ما بعد صلح احلديبية فقد اطمأن الناس وكثر ال

 .قبل عما بعد فهذا من أوجه املفاضلة
  :من أوجه المفاضلة العامة

                                                           
 
 (.71)صحيح البخاري  
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

هم من انتقل من مكة إىل املدينة يريد اهلل ورسوله،  :، واملقصود باملهاجرينتفضيل المهاجرين على األنصار: أوًَل 
 فمن ]

، فكانت اهلجرة يف أول اإلسالم هي اًلنتقال من مكة إىل [ورسولهكانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل 
ولزم النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،املدينة، فمن وقع له ذلك فهو مهاجر، وحىت لو قدر أنه هاجر من غري مكة إىل املدينة

ن يرجع إىل باديته ويلزمه هو أ :فهو مهاجر، وهلذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ينهى عن تعرب املهاجر، تعرب املهاجر
أن يبقى مع النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني يف املدينة، فكان للهجرة فضل عظيم، وقد نال املهاجرين من العنت 

ر ج وا م ن  د ي ار ه م  و أ م و اهل  م  ي  ب ت  غ  }: واملشقة واألذى كما تلونا آنفاا ر ين  ال ذ ين  أ خ  { ون  ف ض الا م ن  الل ه  و ر ض و اناال ل ف ق ر اء  ال م ه اج 
 -رضي اهلل عنه-كما وقع لصهيب الرومي   ،ويدعون أمواهلم وبيوهتم وأهليهم هلل تعاىل ، كانوا ينفذون جبلودهم[1: حلشرا]

أن يردوه  حينما هم أن يهاجر فلحقته قريش، وكان قد ورد عليهم وهو فقري ًل ميلك شيئاا مث أغناه اهلل فلما أدركوه وأرادوا
واهلل إن يف كنانيت أسهماا بعددكم، ولقد علمتم أين من أرماكم ولو شئت لرميت كل واحد منكم بسهم، قالوا  :قال هلم

نعم، فدهلم  :قالوا ؟أرأيتم إن دللتكم على مايل أكنتم ختلون بيين وبني اهلجرة :أتيتنا صعلوكاا ًل مال لك وكذا وكذا، قال
نه اشرتى اهلجرة مباله، فهذا أإذ  ،ربح البيع ربح البيع :على موضع ماله ومضى، فلما لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 .وأمثاله كثري من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يطول املقام بذكرهم ،-رضي اهلل عنه-صهيب 
؟ يبدأ قني مبن يبدأفضلهم عليهم أن اهلل تعاىل إذا ذكر الفرياملهاجرون أفضل من األنصار، ومما يدل على  نإذ

ر ين   م ن   األ  و ل ون   و الس اب ق ون  }: باملهاجرين، ومن بدأ اهلل تعاىل به فهو أحق بالفضل فقال تعاىل  و ال ذ ين   و األ  ن ص ار   ال م ه اج 
-، فيقدم اهلل املهاجرين على األنصار، ولكن األنصار [711: التوبة]{ ع ن ه   و ر ض وا ع ن  ه م   الل ه   ر ض ي   ب إ ح س ان   ات  ب  ع وه م  

على  يانة الدين حىت إنه ما نزل مهاجرأيضاا هلم فضل عظيم إذ إهنم بذلوا أمواهلم وبذلوا أنفسهم يف ص -رضي اهلل عنهم
يَماَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  يَن تَ بَ وَُّءوا الدَّارَ َوالَّذِ } :أنصاري إًل بقرعة، ويكفيكم هذا الوصف الذي وصفهم اهلل تعاىل به قال َواِْلِ

، فهم يبذلون ما يبذلون بسخاوة [9: الحشر]{ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا
  .أي املدينة :الدَّارَ ، نفس وطيب نفس ًل بشيء من املنة واإلدًلء على إخواهنم املهاجرين

قَاَل أَلْهِل َبْدر    وََكانُوا َثالَث ِماَئة   َويُ ْؤِمُنوَن بَِأنَّ اهللَ  :قال الشيخ تفضيل البدريين على من سواهم، :ثانًيا
: هل هذه آية يف كتاب اهلل هل جتدون يف كتاب اهلل  هذه اآلية: (فَ َقْد َغَفْرُت َلُكمْ  ،َما ِشْئُتم اْعَمُلوا: )َوِبْضَعَة َعَشَر 

هذه آية قد نسخت تالوهتا لكن قد ثبت حكمها، وإمنا علمنا أهنا آية من قصة  ؟(فَ َقْد َغَفْرُت َلُكمْ  ،َما ِشْئُتم اْعَمُلوا)
بفتح مكة إىل املشركني وبعث  م  حاطب بن أيب بلتعة، فإن حاطباا قد أفشى سر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حينما ه  

مبن يأيت هبذه الرسالة يف قصة  النيب صلى اهلل عليه وسلموبعث  ،برسالة إىل قريش، فأعلم اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم
فقال يا رسول اهلل ما من أحد من أصحابك إًل وله  !ل حاطب بني يديه قال له ما محلك على ما صنعت؟ث  معروفة، وملا م  

ا عندهم، فقال عمر  ؛شرية يدفع اهلل به عنهم إًل أنا فقد كنت لصيقاا يف القومأهل وع رضي -فأردت أن أختذ بذلك يدا
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 :وما يدريك يا عمر لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال :مرين فألضرب عنقه فلقد نافق، قال ،يا رسول اهلل :-اهلل عنه
ل وا) ئ ت م اع م  اطلع على أهل بدر بسبب حسنتهم اجلميلة  ،فتبني بأن هذا من كالم رب العاملني ،(ف  ق د  غ ف ر ت  ل ك م   ،م ا ش 

ل وا) :هذه وهي فداؤهم وتضحيتهم يف يوم الفرقان، فقال ئ ت م اع م  ، فلهذا كانت البدرية وصفاا كرمياا (ف  ق د  غ ف ر ت  ل ك م   ،م ا ش 
 .احبهافالن بن فالن بدري شهد بدراا فيعد منقبة عظيمة لص :أن يقال

ألن اهلل تعاىل أثىن عليهم ونبيه صلى اهلل عليه وسلم، : تفضيل أصحاب بيعة الرضوان على من سواهم :ثالثًا
ي  الل ه  ع ن  ال م ؤ م ن ني  إ ذ  ي  ب اي ع ون ك  َت  ت  الش ج ر ة  }: فقد قال اهلل تعاىل ، فهذا رضا من اهلل مثبت يف  [71: الفتح]{ ل ق د  ر ض 

 .يوم القيامة كتابه إىل
فقال النيب : بَاَيَع َتْحَت الشََّجَرِة؛ َكَما َأْخبَ َر ِبِه النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َوبِأَنَُّه ََل َيْدُخُل النَّاَر َأَحدٌ : قال

 .، فهذا دليل على عتقهم من النار[ًل يدخل النار أحد بايع َتت الشجرة]: صلى اهلل عليه وسلم
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه،كما في اآليةَبْل َلَقْد رَ : قال الذين بايعوا َتت  :أَْلف  َوَأْرَبِع مِاَئة وََكانُوا َأْكثَ َر ِمنْ ، َضَي اهلُل َعن ْ

فإن النيب صلى اهلل عليه  ،؟ على املوتمالشجرة كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، وبايعوا النيب صلى اهلل عليه وسلم عال
فأشيع يف معسكر  -رضي اهلل عنه-وسلم كان بينه وبني قريش سفارات وكان من آخر هذه السفارات أن بعث عثمان 

املسلمني أن عثمان قد قتل، فدعا النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه إىل بيعة املوت، فأتوا وبايعوه حىت إنه كان معهم 
قته حىت ًل يبايع، وأما سائر املؤمنني فقد بايعوا النيب صلى اهلل عليه وسلم وكانوا ألفاا وأربعمائة، منافق كان يتخفى خلف نا

 .فال شك أن هذه منقبة عظيمة
ُدوَن َوَيْشهَ  :فقال، ولما فرغ الشيخ من ذكر المفاضلة العامة أشار إلى الفضل الخاص الذي يتعلق باألعيان

فال ريب أن العشرة املبشرين باجلنة أفضل من غريهم، : َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، َكاْلَعَشَرةِ  ِهَد َلهُ بِاْلَجنَِّة ِلَمْن شَ 
 ،وعلي يف اجلنة ،وعثمان يف اجلنة ،وعمر يف اجلنة ،أبو بكر يف اجلنة]: فقد صعد النيب صلى اهلل عليه وسلم املنرب وقال

وطلحة يف اجلنة طلحة بن ،  -عبد الرمحن بن عوف  -يف اجلنة  وعبد الرمحن ،-سعد بن أيب وقاص  -وسعد يف اجلنة 
فهؤًلء هم العشرة املبشرون باجلنة على لسان . [وسعيد بن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة يف اجلنة ،والزبري يف اجلنة ،عبيد اهلل

علم أهنم يف ني الناس وهم ي  حممد صلى اهلل عليه وسلم، وزع عليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم البشارات فكانوا ميشون ب
اجلنة، وأفضلهم على اإلطالق أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي مث بني بقيتهم خالف بني العلماء يف تقدمي بعضهم على 

 .ما يسعى إليه املؤمنونغاية د له باجلنة ًل ريب أنه يشهد له ويفضل ألن اجلنة ه  بعض، فمن ش  
، َوَغْيرِِهم مَِّن الصََّحابَةِ  َوثَاِبِت ْبِن ِقْيِس بنِ  :قال أيضاا هذه من احلاًلت اليت وقعت فيها البشارة باجلنة : َشمَّاس 

ي ا }: خارج العشرة، وقد كان ثابت بن قيس بن مشاس خطيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما نزل قول اهلل تعاىل
ر  ب  ع ض ك م  ل ب  ع ض  أ ن  َت  ب ط  أ ع م ال ك م  و أ ن  ت م  أ ي ُّه ا ال ذ ين  آم ن وا ًل  ت  ر ف  ع وا أ ص و ات ك م  ف    و ق  ص و ت  الن يب   و ًل  جت  ه ر وا ل ه  ب ال ق و ل  ك ج ه 

ع ر ون   أنا أرفع  :فقعد يف بيته مهموماا مغموماا وقال ،وكان خطيباا ومن شأن اخلطيب أن يرفع صوته، [9: احلجرات]{ ًل  ت ش 
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ا وه أنه يعيش أخرب   ]: فقالوأغلق عليه بابه، فافتقده النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل عنه فأخرب  صويت حبط عملي  محيدا
ا ويدخل اجلنة  .شر باجلنة يف حياتهفيا هلا من بشارة ب   ،[وميوت شهيدا

فإن عكاشة ملا ذكر النيب صلى اهلل عليه  ،مثل من؟ مثل عكاشة بن حمصن األسدي: َوَغْيرِِهم مَِّن الصََّحابَةِ  :قال
أنت  :قال ،اهلل أن جيعلين منهم ادع   ،يا رسول اهلل :ا الذين يدخلون اجلنة بال حساب وًل عذاب، قالوسلم السبعني ألفا 

النيب صلى اهلل عليه وسلم إهنما سيدا شباب أهل اجلنة، ومن؟ بالل فقد  ااحلسن واحلسني قال عنهم ؟ومثل من ،منهم
إًل مسعت خشخشة  -يعين يف رؤيا منامية  -ما دخلت اجلنة ]: اء يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالج

وكذلك أيضاا ما يروى يف األخبار والسري عن . [نعليك فسأله عن ذلك فأخربه بأنه ما توضأ وضوءاا إًل صلى بعده ركعتني
وعبد اهلل بن سالم أيضاا . أبشروا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة، وهم ياسر وزوجه مسية وعمار: أنه قال اآل ياسر، فجاء فيه

 .فهناك أفراد سوى العشرة بشروا باجلنة فهؤًلء ًل شك أهنم هلم فضل خاص بأعياهنم ،بشر بذلك
 


