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الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على محمد بن عبدهللا و آله و صحبه أجمعين وبعد :

لم تحظ صحبة عبر التاريخ باهتمام وعناية كما حظيت به صحبة رسول هللا عليه الصالة و السالم  ،ولم

ينقل فضائل لصحبة ما كما نقل فضائل كثيرة ألصحاب رسول هللا عليه الصالة و السالم.وصحابة رسول

هللا عليه الصالة و السالم على عظيم قدرهم وعلو منزلتهم وعلى الرغم مما امتازوا به من صفاء نية وصدق
في اإلخالص وتفان في العمل ،وعلى ما شهدوه من آيات لرسول هللا عليه الصالة و السالم  ،وعلى عمق
فهمهم  ،وصفاء فطرتهم إال أنهم لم يسلموا من ألسنة بعض الحاقدين المغرضين فتج أر بعضهم على

انتقاصهم والنيل منهم بشتى الوسائل.ولم يكن الهجوم مسلطاً على من أسلم متأخ اًر من صحابة رسول هللا

عليه الصالة و السالمكمن اسلم بعد فتح مكة وفي عام الوفود بل إن التعرض للصحابة قد شمل حتى

بعض المبشرين بالجنة ،وحتى أهل بدر والمهاجرين واألنصار وأصحاب بيعة الرضوان ،فلم يشفع لهؤالء

الصحابة السابقين تقدمهم وتضحيتهم في دين هللا عز وجل .ولم يكن الهجوم على صحابة رسول هللا عليه

الصالة و السالم بوصف بعضهم بالضالل أو االبتداع أو الفسق ،بل أن األمر تعدى ذلك إلى أطالق حكم

الردة عليهم ،وتكفير كبارهم عياناً.
مععع أن الحععدي عععن صععحابة رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالم مسععألة متفرعععة عععن اإليمععان بصععدق
كتععاب هللا عععز وجععل الععذه ال يأتيععه الباطععل مععن بععين يديععه و ال مععن خلفععه ،ألنهععم هععم كععانوا األمنععاء علععى نقلعه،
وكععذلك هععي متفرعععة عععن اإليمععان بصععدق رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالمبما أخبععر بععه عنععه أصععحابه نقل عوا

جميع سنته و سيرته المباركة .فهي مسألة عقدية – أه إيمان الصحابة – ثابعت فعي الكتعاب والسعنة بعل وفعي

بعععض كتععب األمععم السععابقة التععي تععذكر إيمععانهم وصععفاتهم وقععد كععرمهم هللا عععز وجععل بمواضععع كثيعرة جععداً ،ومععن
كرمه هللا عز وجل ثبت له من اإليمان واإلسالم ما يفوق مسألة العدالعة فعي الروايعة و الحعدي ومعن وثقعه هللا
َّح ُه.فكما ثبت إيمان الصحابة بنص ودليل شرعي ،ال يقبل
عز وجل ال يمكن أله عالم أياً كان علمه أن ُي َجر ُ
قول قائل بردة أه صحابي إال أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة ينسخ الدليل الذه اثبت إيمانهم.
مشكلة الدراسة :

تعد منزلة الصحبة منزلة هام ًة في اإلسالم /لما يبنى عليها من مسائل تتعلق في نقل القرآن الكريم و السنة
النبوية ،ومشكلة الدراسة في إثبات أن الصحابة رضولن هللا عليهم استمروا على إيمانهم بعد وفاة النبي عليه
الصالة و السالم ،لذا يسعى الباح

إلى إثبات ذلك من خالل نصوص كتاب هللا تعالى ،للرد على

المخالفين في موضوع عدالة الصحابة .
أهداف البحث :
يهدف البح

إلى الرد على القائلين بردة الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصالة والسالم ،و بيان أن

ما يشهد إليمان الصحابة هو القرآن الكريم ،الذه ال يمكن نسخه بعد انقطاع الوحي ،والنتيجة المتحصلة من

ذلك أن إيمان الصحابة ثابت ومستمر بشهادة القرآن الكريم وال يمكن إنكاره .
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منهج البحث:

على المنهج الإلستقرائي بتتبع اآليات التي تثبت استمرار إيمان الصحابة رضوان هللا

يعتمد البح

عليه ،وتحليلها تحليال علمياً بما يرشد إلى المقصود من البح
الدراسات السابقة

.

عن عدالة الصحابة كما هي في علوم الحدي

تعد الدراسات السابقة كثيرة جداً ،ومعظمها يتحد
إال أن ما يضيفه هذا البح هو بتحليل آيات كتاب هللا تعالى لالتدالل بها على استم ار ار إيمان الصحابة
وليس فقط عدالتهم .

خطة البحث :

جاء هذا البح

في مقدمة  ،و أربعة مباح  ،و خاتمة فيها أهم النتائج.

 -المبحث األول  :تعريف الصحبة  ،لغة  ،و اصطالحا.

-

المبحث الثاني  :أحكام تتعلق بالصحبة .

-

المبحث الثالث  :تنوع شهادة القرآن الكريم وتعددها للصحابة – رضوان هللا عليهم – على عدم ردتهم

-

المبحث الرابع  :موقف بعض الفرقو العلماء قديماً و حديثاً من الصحابة رضوان هللا عليهم.
الخاتمة  ،و بها أهم النتائج .

المبحث األول اتعريف الصحبة لغة و اصطالحاً :
المطلب األول تعريف الصحبة في اللغة
-

صحب :الصاحب ،يجمعع بالصعحب والصعحبان والصعحبة والصعحاب ،ويقعال عنعد العوداع :مصعاحباً مععافى،

-

صحب :الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل علعى مقارنعة شعيء ومقاربتعه  ...ومعن البعاء :أصعحب فعالن إذ

ويقال صحبك هللا (أه حفظك) .
()i

انقاد

.

()ii

-

الفرر بررين الصرراحب والقرررين :أن الصععحبة تفيعد انتفععاع أحعد الصععاحبين بععاآلخر ... ،و أصعله فععي العربيعة

-

صحب :فيه :اللهم أصبحنا بصحبة واقلبنا بذمة ،أه احفظنا في سفرنا  ...وفيه فأصبحت الناقة :أه انقادت

الحفظ ومنه يقال :صحبه هللا  ،وسر مصاحباً أه محفوظاً ،وفي القعرآن الكعريم:و وال هعم منعا يصعحبون و ،أه
()iii
يحفظون.
واسترسلت وتبعت صاحبها .
()iv

-

ويصبحه صحبه ،بالضم ،وصحابة بالفتح ،وصاحبه عاشره(.)v
صحبه ،
صحب:
ُ
ُ
من التعريفات السابقة يمكن القول إن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،هم الذين قارنوا

رسول هللا و انتفعوا به و عاشروه  ،فحفظوا هديه و حفظهم هللا بذلك .
المطلب الثاني  :تعريف الصحبة في االصطالح :

يعرف ابن حجر الصحبة في االصطالح فيقول  :و وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي :من لقي
النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به ،ومات على اإلسالم ،فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو
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قصرت ،ومن روى عنه أو لم يرو ،ومن غ از معه أو لم يغز ،ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ،ومن لم يره

لعارض كالعمى.

ويخرج بقيد «اإليمان» من لقيه كاف ار ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى .

وقولنا« :به» يخرج من لقيه مؤمنا بغيره ،كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة .وهل يدخل من لقيه
منهم وآمن بأنه سيبع

أو ال يدخل؟ محل احتمال .ومن هؤالء بحي ار الراهب ونظراؤه  ،ويدخل في قولنا:

«مؤمنا به» كل مكلف من الجن واإلنس ..... ،وخرج بقولنا« :ومات على اإلسالم» من لقيه مؤمنا به ثم
ارتد ،ومات على ردته و العياذ باهلل و

ثم قال  :و و هذا التعريف مبني على األصح المختار عند المحققين  ،كالبخاره و شيخه أحمد بن حنبل ،
و من تبعهما و

()vi

المبحث الثاني  :أحكام تتعلق بالصحبة :

هذه مجموعة من المسائل التي تتعلق بالصحابة – رضي هللا عنهم  ، -ال بد من بيانها في البداية  ،حتى
هو إثبات العصمة – التي ال تصح إال لألنبياء – للصحابة  ،أو

ظان أن الغاية من هذا البح
ال يظن ٌ
يظن أن الغاية من هذا البح هو الغلو في الصحابة  ،و عدم قبول الحق فيهم أو عليهم  ،وهي مقدمات
يحتكم إليها باقي البح

بإذن هللا تعالى.

يعتذر لهم عند الخالف أو الخطأ :
المطلب األول :الصحابة أولى من
ُ
لقد حمل الصحابة – رضوان هللا عليهم – هعذا العدين و بعذلوا فعي سعبيله الغعالي و النفعيس  ،و هجعروا

أحبابهم و أموالهم لنصرته  ،فكانوا أكعرم معن بعذل  ،و أصعدق معن قعال و فععل  ،وهعم بشعر  ،يحرصعون علعى

الحق  ،و يسعون وراءه  ،و ذلك ال يمنع معن صعدور بععض األخطعاء معنهم  ،قعوالً أو فععالً  ،إال أن سعابقتهم
في اإلسالم  ،و عطائهم الكبير الصادق في خدمته  ،تعدعونا ألن نجعلهعم أول و أولعى معن يعتعذر لهعم  ،فعي
حال صدور الزلعل معنهم  ،و قعد كعان معن دأب العلمعاء اإلعتعذار ععن زالت أصعحاب الفضعل و هفعواتهم  ،و

حفعظ سعابقتهم و فضعله  ،و ال شعك أن صعحابة رسعول هللا – صعلى هللا عليعه و سعلم – هعم أولعى معن العلمععاء

في اإلعتذار عنهم .

يقول اإلمام الذهبي ت (748هر):
و ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحاد المسائل خطأ مغفور لعه قمنعا عليعه وبعدعناه وهجرنعاه،

لععم يسععلم معنععا ابععن نصععر وال ابععن منععده وال مععن هععو أكبععر منهمععاو

(. )vii

ويقررول :و ولععو أن كععل مععن أخطععأ فععي

اجتهاده معع صعحة إيمانعه وتوخيعه إلتبعاع الحعق  ،أهعدرناه وبعدعناه ،لقعل معن يسعلم معن األئمعة معنعا ،رحعم هللا

الجميع بمنه وكرمهو

(. )viii

ويقول ابن القيم ت (751هر):

و ومعن لعه معن لعه علعم بالشععرع والواقعع يعلعم قطععاً أن الرجعل الجليعل الععذه لعه فعي اإلسعالم قعدم صععالح
وآثار حسنة وهو من اإلسالم وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور الجتهاده فال
يجوز أن يتبع فيها وال يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمينو
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ويقول رحمه هللا :وومن قواعد الشرع والحكمة أيضعاً أن َمعن كثعرت حسعناته ،وعظمعت ،وكعان لعه فعي اإلسعالم
تأثير ظاهر فإنه ُيحتمل له ما ال ُيحتمل لغيره ويعفى عنه ما ال يعفى عن غيرهو(.)1( )x
فهذه األقوال السابقة هي في االعتذار لبعض علماء المسلمين حين ظهرت منهم الزلة والخطأ ،وال

شك أن صحابة رسول هللا عليه الصالة و السالمهم أولى من يعتذر لهم  ،وهم أولى من العلماء في أن

يحمل كالمهم على خير محمل.

وال يصح أن تُعدافع كعل طائفعة وكعل فرقعة معن فعرق المسعلمين ععن علمعائهم وتلعتمس لهعم األععذار ،ثعم
يأتي منهم من ينتقص صحابة رسول هللا صلى هللا عليعه و سعلم  ،ويمنعع التمعاس الععذر لهعم ،معع أن فضعائل

صععحابة رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالم و مكععانتهم  ،هععي مكانععة ال يععدانيها وال يقرهععا منزلععة أه عععالم م عن

علماء المسلمين قديماً و حديثاً و إلى قيام الساعة .

فععاذا كععان اإلمععام والعععالم يلععتمس لععه العععذر وهععو لععم يكععن لععه مععن الفضععل مععا للصععحابة -رض عوان هللا

عليهم -فكيف ال يلتمس العذر لمن زكاهم هللا تعالى في كتابه الكريم والنبي عليه الصالة و السعالمفي السعنة
المطهرة.

المطلب الثاني :تفاوت الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين

على الرغم من فضل الصحابة رضوان هللا عليهم وسبقهم في الدين وتحملهعم العدعوة إليعه إال أن هعذا

ال يعني أن الصحابة رضوان هللا علعيهم جميععاً كلهعم بعنفس المنزلعة أو الدرجعة .فعال يصعح شعرعاً وال عقعالً أن
يستوه إيمان واسالم وفضل من آمعن ببدايعة العدعوة وتحمعل مشعاقها ومعاناتهعا ،وقعدم ألجلهعا المعال والولعد معع
من أسلم بعد أن قويت شوكة اإلسالم ،وأصبح له جند وحمى يذود عنه.

فععال يسععتوه إيمععان الصععديق أو الفععاروق أو ذه النععورين أو علععي بععن أبععي طالععب –رضععي هللا عععنهم

جميعا  -مع من آمن بعد صلح الحديبية أو بعد فتح مكة .مع أن الكل له شرف الصحبة ،ولكعنهم معع ذلعك
عر ُ ال َّسعمو ُ
متفاوتون في الفضل والمكانة ،ودليل ذلك قولعه تععالى :ومعا َل ُكعم أ ََّال تُأن ُفُقعوا ُفعي سعُب ُ
ات
ُّ َوَُّلِلُ ُمي َا
يل َّ
ََ
َ
ََ أ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ض َال يسععتَ ُوه ُمع أعن ُكم مععن أ أَنَفع ُ
و أاأل أَر ُ
عاتُلوا
ع
ق
و
عد
ع
ع
ب
عن
ع
م
ا
و
ع
ق
ف
َن
أ
ين
عذ
ع
ال
عن
ع
م
ة
ع
ج
ر
د
م
ع
ظ
َع
أ
َ
ً
َ
ُ
َ أَ
أ َأ ُ َ َ
أ َأ
عك أ ُ َ َ َ َ
عق مع أعن َق أبع ُعل األَفع أعت ُح َوَقاتَع َعل أُوَلئع َ
َ
َأ
َ
ا
ُ
ُ
ون
ُّ ب َما تَ أع َمُل َ َخب ٌير (الحديد.)١٠ :
ُّ األ ُح أسَنى َو َّ
َوُكال َو َع َد َّ
يقول اإلمام مجاهد (ت  104هع) في تفسير اآلية السابقة و ليس من أنفق وهاجر كمن لم ينفق ولعم

يهاجرو(.)xi

ويقول اإلمام الطبره (ت 310هع) في اآلية؛ بقوله تعالى ذكره :وهؤالء الذين أنفقوا فعي سعبيل هللا معن

قبع ععل فع ععتح الحديبيع ععة وقع ععاتلوا المشع ععركين أعظع ععم درجع ععة فع ععي الجنع ععة عنع ععد هللا مع ععن الع ععذين أنفق ع عوا مع ععن بعع ععد ذلع ععك

وقاتلواو(.)xiiفالصحابة رضعوان هللا علعيهم جميععاً ،يتفاضعلون فيمعا بيعنهم بععدة مسعائل مثعل التفاضعل فعي السعبق
إلى اإلسالم ،واالنفاق والجهاد وفي شهود بدر وفي شهادة رسول هللا عليه الصالة و السعالملهم بالجنعة ،وفعي

شهود بيعة الرضوان(.)xiii
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المطلب الثالث :الصحبة ال تمنرع مرن الحكرم برالردة علرى مرن ارترد أو بالفسرق علرى مرن ارتكرب كبيررة مرن

الكبائر:

صعحابة رسعول هللا عليعه الصعالة و السعالمعلى عظعيم مكعانتهم فعإنهم معع ذلعك ليسعوا بمعصععومين ،وال

يوجععد دليععل مععن الكتععاب أو السععنة علععى أن مععن رأى وصععحب رسععول هللا – صععلى هللا عليععه و سععلم  -بأنععه لععن

يخطئ أو انه معصوم من الردة أو المعصية.

فالصحبة ال تعصم صاحبها  ،واثباتها لكل معن رأى رسعول هللا عليعه الصعالة و السعالمال يمنعع ذلعك

عذكر ععنهم ،وال تمنعع الصعحبة معن الحكعم بعالردة علعى معن ارتعد
من تخطئة بعضهم في بععض المسعائل التعي تُ ُ
منهم أو على من ارتكب كبيرة يفسق بها ،كما أن الصعحبة ال تمنعع معن إقامعة الحعد علعى معن تلعبس بمعصعية

توجب الحد أو القصاص.فمن العذين خسعر الصعحبة وثبتعت ردتهعم؛ عبعد هللا بعن جحعي العذه معات مرتعداً فعي
ارض الحبشة(.)xiv
ومععن الععذين ثبععت ارتكععابهم كبععائر :مععاعز الغامععده الععذه اقععر علععى نفسععه فععي الزنععا

()xv

فععأقيم عليععه حععد

عف أحع ٌعد مععن إقامععة الحععد حتععى ولععو كععان صععحابياً .وكععذلك الصععحابي الععذه اسععمه عبععد هللا ويلقعب
الععرجم فععال ُي أعع َ
()xvi
حما اًر ،الذه جلد غير مره بسبب شربه الخمر  ،فال تمنع صفة الصعحبة معن اقامعة الحعد علعى معن أصعاب
حداً من حدود هللا عز وجل.لعذا فعان إطعالق صعفة الصعحبة علعى كعل معن صعحب رسعول هللا عليعه الصعالة و
السعالمال حعرج فيعه معا دام أن صعفة الصعحبة متفاوتععة بعين الموصعوفين ،ومعا دام أنهعم ال يقعرون علعى خطععأهم

وزالتهم ويعاقبون عليها.

المبحث الثالث  :تنوع شهادات القرآن الكريم وتعددها للصحابة رضوان هللا عليهم ،على عدم ردتهم -:
كمععا سععبق القععول فععان مععا ثبععت لصععحابة رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالم فععي كتععاب هللا مععن فضععائل

ومععدح وثنععاء لععم يسععبق إليععه طائفععة أخععرى ،ولععم تلحقععه طائفععة مععن بعدهم.وهععذه الشععهادات العواردة فععي كتععاب هللا
والتي تحمل في طياتها أساليب متعددة وفضائل متجددة ،بمجموعها تمنع القول بردة الصحابة بعد رسعول هللا

صععلى هللا عليععه و سععلم  ،إال مععن ثبتععت ردتععه كمععا فععي المبح ع

عنهم بقول أو فتوى من بعدهم وفي هذا المبح

األول ،فبقيععت الصععحبة خالصععة لهععم ال تنسععخ

اعرض الشهادات الواضحة المبينعة فعي كتعاب هللا ععز وجعل

اليمان الصحابة رضوان هللا عليهم ،واستم اررية إيمانهم واسالمهم ،بما تظهعره هعذه االيعات معن فضعائل وم ازيعا

لهم تمنع القول بردتهم بشهادة كتاب هللا عز وجل بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.
المطلب األول :استجابة دعوة سيدنا إبراهيم :

ُ
ُ
ُ
عك
قععال تعععالى علععى لسععان سععيدنا إب عراهيم عليععه السععالمَ :ربََّنععا َو أاب َع ع أ فععي ُه أم َرُس عوالً مع أعن ُه أم َي أتُلععو َعَلع أعي ُه أم َآياتع َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
عك أ أَن َ ُ
عيم (البقعرة.)١٢٩ :وقععال تععالىُ :هع َعو َّال ُعذه َب َعع َ ُفععي
عاب َواألح أك َمع َة َوُيع َعزِّكي ُه أم ُإَّنع َ
َوُي َعِّل ُم ُه ُعم األكتَع َ
عت األ َعزيع ُعز األ َحك ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُُ ُ
ُ
ُ
ض ب
عالل ُمُب ب
عين
عاب َواألح أك َمع َة َواُ أن َكع ُانوا م أعن َق أب ُعل َلفعي َ
األ ُِّمُِّي َ
ين َرُسوًال م أن ُه أم َي أتُلو َعَل أي ُه أم َآياته َوُي َزِّكي ُه أم َوُي َعِّل ُم ُه أعم األكتَ َ

(الجمعععة .)٢ :سععأل أبععو أمامععه رسععول هللا صععلى هللا عليععه و سععلم :مععا كععان اول بععدء أمععرك؟ قععال :دعععوة أبععي
إبراهيم وبشرى عيسى عليه السالم( .)xviiويقصد عليه الصالة و السعالمبقوله دععوة أبعي إبعراهيم ،قولعه تععالى:
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وفي اآلية السابقةو ربنا وابع

المسائل:

فيهم رسوالً منهم .وقد شملت دعوة سيدنا إبراهيم عليره السرالم مجموعرة مرن

أوالً :دعاء هللا عز وجل في أن يبع

من ذريته رسوالً إليهم .

ثانياً :أن يقوم هذا الرسول بتالوة اآليات والحكمة ويزكعي تلعك االمعة وقعد اسعتجاب هللا ععز وجعل ذلعك
الدعاء ،وجعله في اخر الزمان كما نقل الطبره في تفسيره( .)xviiiواسعتجاب هللا ععز وجعل لسعيدنا إبعراهيم عليعه

الصالة و السالم لدعوته في صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،وبالذات في قوله تععالى :وويعزكيهمو،
والتي فسرها العلماء بمعنى الطهعارة معن الشعرك بعاهلل وعبعادة االوثعان ،وقعد روه هعذا المعنعى ععن ابعن عبعاس،
فقال :يزكيهم يعنعي بالزكعاة :طاععة هلل واالخعالص ( ،)xixوفسعر البغعوه قولعه تععالى ويعزكيهم :أه يطهعرهم معن

الشرك والعذنوب ،وقيعل بأخعذ الزكعاة معن أمعوالهم ،وقعال ابعن كيسعان :يشعهد لهعم يعوم القيامعة بالعدالعة إذا شعهدوا

لالنبياء بالبالغ من التزكية وهي التعديل(.)xx

والععدليل أن هللا عععز وجععل اسععتجاب دعععاء سععيدنا اب عراهيم عليععه السععالم جععاء فععي قولععه سععبحانه تعععالى:
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
ُُ ُ
ُ
ُ
عانوا ُم أعن َق أبع ُل َل ُفعي
اب َواأل ُح أك َم َة َواُ أن َك ُ
الذه َب َع َ في األ ُِّمُِّي َ
ين َرُسوًال م أن ُه أم َي أتُلو َعَل أي ُه أم َآياته َوُي َزِّكي ُه أم َوُي َعِّل ُم ُه أم األكتَ َ
ُ
ض ب
الل مُب ب
ين ُإ أذ َب َعع َ ُفعي ُه أم َرُسعوًال ُم أعن أ أَنُف ُسع ُه أم
ين (الجمعة.)٢ :وكذلك في قوله تعالىَ :لَق أد َم َّن َّ
ُّ َعَلى األ ُم أؤ ُمن َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ضعال بل مُب ب
عين (آل عمعران.)١٦٤ :
اب َواألح أك َم َة َواُ أن َك ُانوا م أن َق أب ُل َلفي َ
َي أتُلوا َعَل أي ُه أم َآياته َوُي َزِّكي ُه أم َوُي َعِّل ُم ُه أم األكتَ َ
ُ
فهذه اآليات تدلل على استجابة هللا ععز وجعل لعدعوة سعيدنا ابعراهيم عليعه السعالم ،وهعي معن نععم هللا ععز وجعل
التي يمن بها على عبعاده بعان بعع

إلى التوحيد واإليمان .

فعيهم رسعوالً ،قعام بعاخراجهم معن الظلمعات إلعى النعور ،ومعن الشعرك والكفعر

وجه االستدالل باآليات السابقة:
أن مععن يقععول بتكفيععر صععحابة رسععول هللا صععلى هللا عليععه و سععلم  ،فععان اآليععات السععابقة تكذبععه وتبععين

بطالن قوله ،فهي تبين أن هللا قد استجاب دععوة نبيعه إبعراهيم عليعه السعالم  ،وان معن نععم هللا ععز وجعل علعى

المعؤمنين  ،أن بعع

فععيهم رسعوالً  ،بععين لهعم طريععق الهدايعة و الضعالل  ،و صع ار الحعق مععن صع ار الباطععل،

فقععام هععذا الرس ع ول بهدايععة أصععحابه و زكععاهم و زرع اإلخععالص فيهم.فالقائععل بكفععر صععحابة رسععول هللا عليععه
الصالة والسالم ،يقال له ما فائدة أن هللا يمن على عباده ببع

األنبيعاء ،معا دامعوا معن قبلعه فعي ضعالل مبعين

ومععن بعععده كفععروا و ارتععدوا .فإثبععات إيمععان الصععحابة و إسععالمهم هععو اسععتجابة لععدعاء سععيدنا إب عراهيم – عليععه

السالم  -هلل عز وجل .

ُ
ُُ ُ
ُ
اهتَع َعدوا واُ أن تَوَّلععوا َفُإَّنمععا ُهععم ُفععي ُش عَق ب
اق
آمنععتُ أم ُبععه َفَقع أعد أ
َ َ أ َ أ
آمُن عوا بم أثععل َمععا َ
المطلررب الثرراني  :فرري قولرره تعررالىَ :ف عإ أن َ
ّ وهو َّ ُ
ُ
يم (البقرة.)١٣٧ :
َف َسَي أك ُف َ
السم ُ
يك ُه أم َّ ُ َ ُ َ
يع األ َعل ُ
يمكن االستدالل على ثبوت استمرار إيمان الصحابة م هذه اآلية من خالل:

اوالً  :اإليمان هنا :أن يؤمن أهل الكتاب بإيمان صادق كما آمن المسلمون المذكورون في اآلية .
ثانياً  :دعت اآلية الكريمة أهل الكتاب إلى اإليمان بالمفردات التي آمن بها المسلمون المذكورون في
ِ ِ ِ
اآلية قال تعالى " ُقوُلوا آمَّنا ِب َّ ِ
ِ
ِ
وب
يل َواِ ْس َحا َ َوَي ْعُق َ
يم َواِ ْس َماع َ
اَّلل َو َما أُْن ِز َل إَل ْيَنا َو َما أُْن ِز َل إَلى إ ْبَراه َ
َ
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و ْاأل ِ
ِ
ِ
الن ِبُّيو َن ِم ْن َربِ ِه ْم َال ُن َف ِر ُ َب ْي َن أَ َح ٍد ِمْن ُه ْم َوَن ْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُمو َن
يسى َو َما أُوِتي َّ
َ ْ
وسى َوع َ
َسَباط َو َما أُوت َي ُم َ
َ
" ( )136البقرة
فاآلية تشمل:

 -1المماثلة في اإليمان بصدقه ويقينه.

 -2المماثلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي المفع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععردات التع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي يجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععب اإليمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععان بهع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا.
ُُ ُ
ُ
ي
آمنعتُ أم ُب ُعه ،فعان صعدق اليهعود
آمُنوا بم أثل َما َ
يقول اإلمام الطبر (ت  310هر)  :يعني تعالى ذكره بقولهَ :فإ أن َ
والنصارى باهلل وما انزل إليكم وما انزل إلى إبعراهيم واسعماعيل واسعحاق ويعقعوب واألسعبا  ،ومعا أوتعي موسعى
وعيسى ،وما أوتي النبيون من ربهم ،فان اقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم فقعد وفقعوا
ورشدوا ورزقوا طريق الحق واهتدوا(.)xxi
ُُ ُ
آمنعتُ أم ُب ُعه )هعم صعحابة رسعول هللا صعلى هللا عليعه و سعلم  ،فقعد
والمقصودون بقوله تعالى ( :بم أثل َمعا َ
جعل هللا عز وجل طريق الهداية لليهود والنصارى بأن يؤمنوا مثل إيمان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و

سععلم .و جرراء فرري تفسررير السررمرقندي بحررر العلرروم :و  ...ثععم قععال تعععالى للمععؤمنين فععان امنعوا – يعنععي اليهعود

والنصارى – بمثل ما آمنتم به يا أصعحاب محمعد عليعه الصعالة و السعالمفقد اهتعدوا معن الضعاللة( .)xxiiويقعول
ُ ُ
ُُ ُ
ُ
اهتََد أواو  :والخطاب لمحمد عليعه الصعالة و
آم أنتُ أم ُبه َفَقد أ
آمُنوا بم أثل َما َ
اإلمام القرطبي في قوله تعالى :و َفإ أن َ
السالم وامته ،المعنى فان امنوا مثل ايمانكم ،وصعدقوا مثعل تصعديقكم فقعد اهتعدواو( .)xxiiiفهعذه اآليعة جعلعت معن

إيمان اصحاب محمد عليه الصالة و السالممقياساً ومعيا اًر لكل األمم لكي يؤمنوا كأصحاب محمد صعلى هللا
عليه و سلم  ،وعلى كل امة أن تتحرى اإليمان بطريق يهده إلى الحق مثل طريق صحابة رسول هللا صعلى

-

هللا عليه و سلم (.)xxiv

أما وجه الداللة على عدم ردة الصحابة رضوان هللا عليهم من هذه اآليات فهو :

أن إيم ععان الص ععحابة وطع عريقهم ف ععي الهداي ععة ق ععد جعل ععه رب الع ععالمين مي ازنع عاً لألم ععم األخ ععرى المخاطب ععة

باإلسععالم لكععي تععدخل فععي اإلسععالم بصععدق ويقععين كمععا دخلععه الصععحابة رضععوان هللا علععيهم .ولععو كععان صععحابة

رسول هللا عليه الصالة و السالم قد ارتدوا لما جاز أن يكون إيمانهم ميزاناً لالمعم األخعرى ،ولمعا دععا هللا ععز
وجل تلك األمم أن يؤمنوا كإيمان الصحابة ما دام أن إيمان المدعو إليه فاسد أو باطل.
ُم ًة وس ً ُ
ُ
الن ُ
ونوا ُشه َداء َعَلى َّ
ول َعَل أي ُك أم
ون َّ
ك َج َعألَن ُ
اس َوَي ُك َ
المطلب الثالث  :قال تعالىَ :ووَك َذل َ
الرُس ُ
اك أم أ َّ َ َ
طا لتَ ُك ُ َ َ
َش ُه ًيدا و (البقرة.)١٤٣ :
تظهر اآلية فضيلة من فضائل امة محمعد صعلى هللا عليعه و سعلم  ،لعم تععط هعذه الفضعيلة لغيعر امتعه .يقعول

صلى هللا عليه و سعلم :ويجعيء نعوح وأمتعه ،فيقعول هللا تععالى :هعل بلغعت؟ فيقعول :نععم أه رب ،فيقعول المتعه:

هععل بلغكععم؟ فيقولععون :ال ،مععا جاءنععا مععن نبععي ،فيقععول لنععوح :مععن يشععهد لععك؟ فيقععول :محمععد عليععه الصععالة و

السالموامته ،فنشهد انه قد بلغ وهو قوله جل ذكره :و وكذلك جعلناكم امة وسعطاً لتكونعوا شعهداء علعى النعاس
و ،والوسط  :العدلو(.)xxvفأمة محمد عليه الصالة و السالمأمة وسط وعدل ،أهلها ذلك الن تكون شاهداً على
األمععم السععابقة لهععا .وال شععك أن أولععى امععة محمععد عليععه الصععالة و السالمبالوسععطية والعععدل ،وبالتععالي الشععهادة
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على األمم ،هعم صعحابة رسعول هللا صعلى هللا عليعه و سعلم  ،لمعا لهعم معن فضعل فعي سعبقهم لإلسعالم ،ومرافقعة

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،وشعهدوهم العوحي ومعاصعرتهم لتيعات.وهم أوسعط االمعة و أععدلها لتفضعيل
رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالملهم علععى سععائر االمععة مععن بعدهم.لقولععه عليععه الصععالة والسععالم :وخيععر أمتععي

قرنععي ثععم الععذين يلععونهم ،ثععم الععذين يلععونهم ثععم الععذين يلععونهم ،ثععم يجععيء قععوم تسععبق شععهادة اأحععدهم يمنيععه ويمنععه

شععهادته( .)xxviفهععذا الحععدي

النبععوه يقععدم صععحابة رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالمعلى غيععرهم مععن األمععم و

يزكععي شععهادتهم ويميعُعنهم ،لهععذا فععان أولععى مععن شععهد علععى األمععم السععابقة مععن هععذه االمععة هععم صععحابة رسععول هللا

صلى هللا عليه و سلم.

وجه الداللة من اآلية:

إذا كانععت أمععة محمععد عليععه الصععالة و السالمشععاهدة علععى األمععم السععابقة وشععاهدة ألنبيععائهم ،واذا كععان

صحابة رسول هللا عليه الصالة و السالمهم خير هذه االمة كما شهد لهم رسول هللا صلى هللا عليعه و سعلم ،

فذاك يمنع القول بردتهم أو انتكاسهم عن دين اإلسالم ،ما دام أنهم هم أولى المخعاطبين بالشعهادة علعى األمعم

األخععرى ،ولععو صععحت ردتهععم لمععا كععان الصععحابة شععهوداً وال وسععطاً وال عععدالً كمععا تصععفهم اآليععة السععابقة و لمععا
صحت شهادة من جاء بعدهم ألنهم أقل درجة و قد اًر من الصحابة رضوان هللا عليهم .
ُُ
ُ ُ ُ َّ ُ
ون )
طَفى أ َّ
َُّ َخ أي ٌعر أ َّ
صع َ
َمعا ُي أش ُعرُك َ
عالم َعَلعى عَبعاده العذ َ
ين ا أ
المطلب الرابع  :قوله تعرالى ُ ( :ق أعل األ َح أم ُعد َّلِل َو َس ٌ
(النمل.)٥٩ :
تحمل هذه اآلية في طياتها فضائل متعددة لصحابة رسول هللا و تبين فضعائلهم عنعد هللا ععز وجعل،

بما يؤكعد اسعتم اررية إيمعانهم وععدم ردتهعم كمعا فعي هعذه اآليعة الكريمعة.يقرول اإلمرام الطبرري فري تفسرير اآليرة:
ويقعول تعععالى ذكعره لنبيعه محمععد عليععه الصعالة و السععالمقل يععا محمعد (الحمععد هلل علععى نعمعه علينععا ،وتوفيقععه لمععا
وفقنا من الهداية ،و (سالم) يقعول :و أمنعة منعه معن ُعقاب ُعه العذه عاقعب بعه قعوم لعو وقعوم صعالح علعى العذين

اصطفاهم .يقول :و الذين اجتباهم لنبيه محمد صعلى هللا عليعه و سعلم  ،فجعلهعم أصعحابه ووزراءه علعى العدين

الذه بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيه و( ،)xxviiفالمقصود (وسالم على الذين اصطفى)
الذين ذكروا في سورة النمل هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،وقد نقل هعذا المعنعى ععن عبعد هللا

بن عباس وسفيان الثوره .وجاء في تفسير ابن أبي هاشم (ت 327هر) :وسمعت عبد الرحمن بن زيعد بعن
أسععلم فععي قولععه تعععالى :وسععالم علععى عبععاده الععذين اصععطفىو فق ع أر سععالم علععى نععوح فععي العععالمين ،وسععالم علععى

إبراهيم ،وسالم على المرسلين ،ثم قال وسالم على عباده الذين اصطفى ،فجعلهم في سالم مثل األنبياء... ،

ثععم سععاق قععول ابععن عبععاس – رضععي هللا عنععه – فععي تفسععير أن المقصععود فععي قولععه تعععالى :ووسععالم علععى عبععاده

الذين اصطفىو هم صحابة رسعول هللا صعلى هللا عليعه و سعلمو ( .)xxviiiوقعد ذكعر السعالم علعى أصعحاب محمعد
عليه الصالة و السالم في آية أخرى كما في قوله تعالى ( :واُ َذا جاءك َّال ُذين يؤ ُمن ُ ُ
الم َعَل أعي ُك أم
َ ُأ ُ َ
َ َ ََ
ون ب َآياتَنا َفُق أل َس ٌ
ُكععم عَلععى َنأف ُسع ُعه الرَّحمع َة أََّنععه مع أعن ع ُمععل ُمع أعن ُكم سععوءا ُبجهاَلع بعة ثُع َّعم تَععاب ُمع أعن بعع ُعد ُه وأَصعَلح َفأََّنععه َغُفععور ر ُ
عيم
ع
ح
َأ َ أ َ ُ
عب َرب ُ أ َ
َ
َكتَع َ
ُ َ َ َ
ٌ َ ٌ
أ ُ ً ََ
أَ

)(األنعععام ،)٥٤ :يقععول الماتريععده فععي تفسععير اآليععة :و أمععر رسععول هللا عليععه الصععالة والسععالم بالسععالم علععى
المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين( .)xxixفهذه اآلية تشير وبوضوح إلى صحابة رسول هللا عليه الصالة
و السععالم ،نزلععت فععي بعععض الصععحابة الععذين جععاءوا إلععى رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالم فقععالوا :إنععا أصععبنا
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ذنوب عاً عظام عاً فلععم يععرد علععيهم رسععول هللا صععلى هللا عليععه و سععلم  ،فلمععا ذهب عوا وتول عوا نزلععت هععذه اآليععةَ ( :واُ َذا
جاءك َّال ُذين يؤ ُمن ُ ُ
ُ ُ
ُكم َعَلى َنأف ُس ُه الر أ َّ
وءا ُب َج َهاَل بة ثُ َّعم
َ ُأ ُ َ
َ ََ
ون ب َآياتَنا َفُق أل َس ٌ
الم َعَل أي ُك أم َكتَ َب َرب ُ أ
َّح َم َة أَن ُه َم أن َعم َل م أن ُك أم ُس ً
()xxx
ُ
ُ
ُ
ُ
عيم )  .فعإذا كععان هللا ععز وجععل قععد أمعر رسععوله الكعريم أن يسععلم علععى
َصعَل َح َفأََّن ُعه َغُفع ٌ
تَ َ
عاب مع أعن َب أععده َوأ أ
عور َرحع ٌ
السالم أيضا يشمل حتى الصحابة الذين لم تنزل هذه اآليات بسببهم.
بعض أصحابه المذنبين فال شك أن ً
وجه الداللة في اآليات السابقة:

أن هللا عز وجل قد خص صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،باالصطفاء والرفقعة لرسعوله ،و

أن السالم من هللا عز وجل عليهم شمل كل الصحابة على اختالف أزمنتهم ،وزمعن رفقعتهم لرسعول هللا صعلى

هللا عليععه و سععلم  ،وهععذا يظهععر بععأن السععالم مععن هللا عععز وجععل قععد وجععه حتععى إلععى الععذين اقععروا علععى أنفسععهم
بالعذنب ،فععال شععك أن غيععرهم أولععى بهععذا السععالم ،فكيعف يقععال أن صععحابة رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالمقد

ارتدوا من بعده ،ورب العالمين يثبت لهم الصفوة واالصطفاء ،ويسلم عليهم جميعاً حتى على المذنبين منهم.
 :يقععول هللا تعععالى :يععا أَي َّ ُ
عر (َ )41و َسعُِّعب ُحوهُ ُب أكع َعرًة
َّ ُذ أكع ًار َكُثيع ًا
آمُنعوا ا أذ ُكع ُعروا َّ
المطلررب الخررام
ُهعا الععذ َ
ين َ
َ َ
ُ
الظُلم ُ
الئ َكتُه لُي أخ ُرج ُكم ُمن ُ
يال هو َّال ُذه يصِّلُي عَلي ُكم وم ُ
ُ
ات ُإَلى الُن ُ
ين َر ُحي ًمعا (األحعزاب:
ُ ُ َ أ أ
ان ُباأل ُم أؤ ُمن َ
ور َوَك َ
َوأَص ً ُ َ
َ
َ أ أ ََ
َُ
.)٤٣ – ٤١
فهععذه اآليععة الكريمععة علععى الععرغم أنهععا لععم تنععزل بالصععحابة رضعوان هللا علععيهم ،إال انهععم أولععى المسععلمين

بها ،وبما فيها من فضائل يقدمون على غيرهم في اإلشارة إليهم بهعذه الفضعائل بمعا أكعرمهم هللا ععز وجعل فعي
القرآن الكريم بذكر مناقبهم وتثبيت إيمانهم و إسالمهم.وكذا الحال مع أه آية فيها فضعل فهعم أولعى المسعلمين

عمعا فيها.لعذا كعان صعحابة رسعول هللا عليعه الصعالة و
بها وكل آية بها ذم لطائفة أو فرقة فهم أبعد المسعلمين َّ
السالممحل تقدير وتقعديم عنعد معظعم طوائعف المسعلمين ،كعل طائفعة تكعرمهم وتععرف فضعلهم فعي اإلسعالم ولعم

يشذ عن ذلك إال بعض اصحاب االهواء والضالالت من الفرق أو بععض العلمعاء العذين اخطعؤوا باجتهعاداتهم

الخاصة.

المطلب الساد  :قوله تعالى :مح َّمد رسول َّ ُ َّ ُ
َّ ُ
ُ َّ
اه أم
ّ َوالذ َ
عاء َب أي َعن ُه أم تَ َعر ُ
َُ ٌ َُ ُ
اء َعَلعى األ ُكفعار ُر َح َم ُ
ين َم َع ُعه أَشعد ُ
رَّكعا سجَّدا يبتغون َفض ًال ُمن َّ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ك َمَثُل ُه أم فعي الت أعوَراة َو َمعَثُل ُه أم
اه أم ُفي ُو ُجوهه أم م أن أثَر ا ُ
ّ َوُر أ
أ
ُ ً ُ ً َأ َ ُ َ أ
لس ُجود َذل َ
يم ُ
ض َو ًانا س َ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُفعي ُ
عار َو َعع َعد َّ
َخع َعرَج َشع أ
َّاع ُلَيغععي َ
اسععتَ أغَل َ
طأَهُ َف َ
اإل أن ُجي ُعل َك َعزأربع أ أ
عب ال ُعزر َ
ظ ُب ُه أعم األ ُكف َ
اسعتََوى َعَلعى ُسععوُقه ُي أعج ُ
ُّ
ظ َف أ
عآزَرهُ َف أ
ُ
َّال ُذين آمنوا وع ُمُلوا َّ ُ ُ ُ
ُ
يما (الفتح.)٢٩ :
َ َُ َ َ
الصال َحات م أن ُه أم َم أغف َرةً َوأ أ
َج ًار َعظ ً

يقول اإلمام الشافعي رحمه هللا في هذه اآليات :ثعم اصعطفى هللا ععز وجعل – سعيدنا محمعداً عليعه الصعالة و
السالم– من خير آل إبراهيم وانزل كتبه قبل انزاله الفرقان على محمد عليه الصالة و السالم بصفة فضيلته،

وفضععيلة مععن اتبعععه معععه( .)xxxiواخععرج الطبععره فععي تفسععيره عععن ابععن عبععاس فععي قولععه تعععالى :ومحمععد رسععول هللا

وال ع ععذين مع ع ععه  ...أص ع ععحابه م ع ععثلهم ،يعن ع ععي نع ع ععتهم مكتوبع ع عاً ف ع ععي الت ع ععوراة واالنجي ع ععل قب ع ععل أن يخل ع ععق الس ع ععموات
واالرض(.)xxxiiفتععذكر اآليععات فععي سععورة الفععتح مجموعععة مععن الصععفات للصععحابة التععي ورد ذكرهععا فععي التععوراة
واالنجيل ،مثل اللين لبعضهم بعضعاً ،والغلظعة والشعدة علعى ععددهم .يقعول اإلمعام مالعك رحمعه هللا :وبلغنعي أن
النصارى كانوا إذا أروا الصحابة الذين فتحعوا الشعام يقولعون :وهللا لهعؤالء خيعر معن الحعوارين فيمعا بلغنعاو(.)xxxiii
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ويعلق اإلمام ابرن كثيرر علرى ذلرك فيقرول :ووصعدقوا فعي ذلعك ،فعإن هعذه األمعة معظمعة فعي الكتعب المتقدمعة،
وأعظمهععا و أفض ععلها أص ععحاب رس ععول هللا ص ععلى هللا علي ععه و س ععلم  ،وق ععد ن ععوه هللا ب ععذكرهم ف ععي الكت ععب المنزل ععة
واألخبععار المتداولععة  ...ثععم قععال :ومععن هععذه اآليععة انتععزع اإلمععام مالععك -رحمععه هللا ،فععي روايععة عنععه -بتكفيععر

الروافض الذين يبغضون الصحابة ،قال :و ألنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه اآليةو (.)xxxiv
وجه االستدالل بآيات سورة الفتح:

إن فضل صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ،وصدق إيمانهم و إسالمهم ،أمر مععروف حتعى

في الكتب التي سبقت ظهورهم كالتوراة واالنجيل.و أن من يقعول بعردة الصعحابة أو كفعرهم ،فانعه ال ُيععد مكعذباً
بالقرآن الكريم وحسب بعل ُيععد مكعذباً للتعوراة واالنجيعل قبعل تحريفهمعا  ،فقعد نقعالً -التعوراة و اإلنجيعل  -صعفات
أصععحاب رسععول هللا صععلى هللا عليععه و سععلم  ،وصععدقهم الق عرآن الك عريم بععذلك .والق عول بععردة صععحابة رسععول هللا
صلى هللا عليه و سلم  ،حكم بنسخ إيمان الصعحابة العذه ورد ذكعره فعي التعوراة واإلنجيعل والقعرآن .وقعد ع َّعددت

سورة( محمد) صفات صحابة رسول هللا عليه الصالة و السالم ،مثل الشدة على الكفار ،و الرحمة ،و اللين

بيععنهم ،و الركععوع والسععجود ،واإلخععالص ،و إرادة الفضععل مععن هللا تعععالى  ،والرضععا منععه عععز وجععل  ،ثععم ختمععت
اآليات بالوعد من هللا لهم خاصة بالمغفرة ،واألجر العظيم.

ُّ
المطلررب السررابع  :قررال تعررالى :لُألُفَقععر ُاء األمهععا ُج ُر َّ ُ
ُخ ُر ُج عوا ُمع أعن ُديع ُ
ضع ًعال ُمع أعن َّ
ين أ أ
عارُه أم َوأ أَمع َعوالُ ُه أم َي أبتَ ُغع َ
عون َف أ
ين الععذ َ
َ
َ َُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ون
ون
اج َر
ه
ن
م
ب
ح
ي
م
ه
ل
ب
ق
ن
م
ان
يم
اإل
و
ار
الد
ا
و
ء
و
ب
ت
ين
ذ
ال
و
ق
اد
الص
ك ُه أم
ون َّ
ُ
َّ
َّ
ص ُر َ
َوُر أ
َّ َوَرُسوَل ُه أ أُوَلئ َ
َ َ َ َ أ َأ أ ُ َ َ أ َ َ
ض َو ًانا َوَي أن ُ
ُ َ َ َ ََ ُ
ون َعَلعى أ أَنُف ُسع ُهم وَلعو َكع َ ُ ُ
ون ُفي ص ُد ُ
عوق ُش َّعح
اج ًة ُم َّما أُوتُعوا َوُي أعؤُث ُر َ
ُإَل أي ُه أم َوال َي ُج ُد َ
اصع ٌة َو َم أعن ُي َ
ورُه أم َح َ
أ َ أ
ص َ
ان به أعم َخ َ
ُ
ُ َّ ُ
ُُ
َّ ُ
ُُ ُ
ُ
عون رَّبَنعا أ ُ
ين س َعبُق َ ُ ُ
اإليم ُ
عان َوال
ك ُه أم األ ُمأفلُ ُح َ
ون َوالذ َ
َنأفسه َفأ أُوَلئ َ
اءوا م أن َب أععده أم َيُقوُل َ َ
ونا ب َ
اغف أعر َلَنعا َوُإل أخ َوانَنعا العذ َ َ
ين َج ُ
ُ َُّ ُ
ُ
ُ
يم (الحشر.)١٠ – ٨ :
ك َرُء ٌ
تَ أج َع أل في ُقُلوبَُنا غ ًال للذ َ
آمُنوا َربََّنا ُإَّن َ
وف َرح ٌ
ين َ
تتحد

اآليعات السعابقة ععن المهعاجرين واالنصعار وتظهعر فضعائلهم وتععدد م ازيعاهم مثعل أنهعم يبتغعون

الفضل من هللا وحده وانهم صادقون ،ويحبون إخوانهم ،ويؤثرون على أنفسهم ،وكعان ذلعك فعي اآليتعين الثامنعة
والتاسعة من سورة الحشر ،وفي اآلية العاشرة تتحد

عن صنف ثال

هم التابعون :الذين دخلوا في اإلسعالم

إل ععى ي ععوم القيام ععة( .)xxxvوق ععد ب ععين هللا ع ععز وج ععل ق ععول الت ععابعين وح ععالهم ف ععي انه ععم يس ععتغفرون لم ععن ق ععبلهم م ععن

المهاجرين واالنصار ،وهذه عالم ٌة علعى ثبعات إيمعان صعحابة رسعول هللا عليعه الصعالة و السعالموعدم ردتهعم،
واال كيععف يصععح أن يسععتغفر المسععلمون لغيععر المسععلمين ،وق ععد نهععى هللا عععز وجععل المععؤمنين عععن االس ععتغفار
للمشركين .قال تعالى( :ما َكان لُ َّلنُب ُ َّ ُ
ُ
ُ ُ
عانوا أ أُولُعي ُق أرَبعى ُم أعن َب أعع ُد َمعا
ين َوَلع أو َك ُ
آمُنعوا أ أ
َن َي أسعتَ أغف ُروا لأل ُم أش ُعرك َ
عي َوالعذ َ
َ َ
ين َ
ِّ
اب األ َج ُحيمُ) (التوبة.)١١٣ :
تََبي َ
َص َح ُ
َّن َل ُه أم أََّن ُه أم أ أ
وجه داللة اآلية :يقول الماتريدي في تفسيره:
وقععد علععم هللا تعععالى أنععه قععد يكععون فععي أمععة محمععد عليععه الصععالة و السععالممن يلعععن سععلفه حتععى أمععرهم

باالستغفار لهم ،وفيه داللة علعى فسعاد قعول العروافض والخعوارج والمعتزلعة ألن العروافض معن قعولهم :إن القعوم
ّ ع أنعه  -كفعروا .ومعن قعول الخعوارج :إن عليعا  -ر ُ
ُ
ُّ َع أن ُعه
ضعي َّ
لما ولوا الخالفة أبا بكر الصديق َ -رض َي َّ ُ َ ُ
َ َ
 كفر بقتاله معاوية وأصحابه .وقالعت المعتزلعة بعأن معن ععدل ععن الحعق فعي القتعال خعرج ععن اإليمعان ،ولعو162
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ّ تععالى نهعى
كان ما ارتكبوا من الزالت يكفرهم أو يخرجهم عن اإليمان لم يكن لالستغفار لهم معنعى؛ ألن َّ
عععن االسععتغفار للمشععركين ،فععإذا أذن  -هاهنععا  -باالسععتغفار لهععم تبععين بهععذا أن مععا ارتكب عوا مععن الععذنوب ،لععم

يخرجهم من اإليمان(.)xxxviفاالستغفار لصعحابة رسعول هللا عليعه الصعالة و السعالمأمر ُيعؤمر بعه كعل معن دخعل
ف ععي اإلس ععالم إل ععى ي ععوم القيام ععة ،إال أن أه ععل الض ععالل أم ععروا أن يس ععتغفروا ألص ععحاب النب ععي علي ععه الص ععالة و

السالمفسبوهم(.)xxxvii

المبحث الرابع  :موقف بعض الفر والعلماء من الصحابة قديماً وحديثاً :
لم يكن الموقف من الصحابة موحداً من قبل جميع الفرق والجماعات  ،بعل اختلفعت اآلراء بيعنهم بعين
مكفر للصحابة رضعوان هللا عليعه ومفسعق ومبعدع ،أو منعتقص معن قعدرهم ومكعانتهم وفعي االتعي ععرض معوجز

-

لبعض مواقف الفرق والعلماء الذين كان لهم رأه فيه هدر لمنزلة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:
المطلب األول من كفر الصحابة رضوان هللا عليهم:

وكان اول من كفر صحابة رسعول هللا عليعه الصعالة و السعالمهم الخعوارج ،و العذين قعالوا بعالبراءة معن

عثمععان وعلععي رضععي هللا عنهمععا( .)xxxviiiوالمحكمععة األولععى طعن عوا فععي عثمععان رضععي هللا عنععه لألحععدا

التععي

عععدوها عليععه ،وطعنعوا فععي أصععحاب الجمععل و أصععحاب حطععين(.)xxxixو األزارقععة اتبععاع نععافع بععن االزرق كفععروا

علياً رضي هللا عنه( .)xlيقول شيخ اإلسالم :ووكان شيطان الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجتمععين فعي
عهعد الخلفعاء الثالثععة أبعي بكععر وعمعر وعثمعان ،فلمععا افترقعت األمععة فعي خالفعة علععي بعن أبععي طالعب رضععي هللا

عنععه ،وجععد شععيطان الخعوارج موضععع الخععروج ،فخرجعوا وكفععرواً عليعاً ومعاويععة ومععن واالهمععاو(.)xliثع َّعم كععان الشععيعة
الروافض الذين كفروا صحابة رسول هللا عليه الصالة و السالمبالجملة ومن أقوالهم :يقول المجلسي فعي معرآة
العقععول فععي شععرح قولععه تعععالى :وَقع َّ ُ
َّ
َضععالََّنا ُمع أعن األ ُجع ُِّعن و ُ
اإل أنع ُ
عت
عس َن أج َعأل ُه َمععا تَ أحع َ
ين َكَفع ُعروا َربََّنععا أ َُرَنععا ال ع َذ أي ُن أ َ
عال الععذ َ
َ َ
َ
ُ
ونععا ُمع أعن األ ُ
ين (فصععلت ،)٢٩ :قععال :همععا  ،ثععم قععال :وكععان فالن عاً شععيطانا ،.قولععه عليععه السععالم
أَ أقع َعدامَنا لَُي ُك َ
َسعَعفل َ
أ

هما :أه أبو بكر وعمر ،والمراد بفالن عمر ،أه المذكور في اآلية عمر ،و إنما سمي بعه ألنعه كعان شعيطاناً
 ،إمععا ألنععه كععان شععرك شععيطان لكونععه ولععد زنععا  ،أو ألنععه كععان فععي المكععر والخديعععة كالشععيطان( ،)xliiبععل الشععيعة
على القول بان رسول هللا عليه الصعالة و السعالمقد أُبتلعي بأصعحاب قعد ارتعدوا معن بععده ععن العدين إال القليعل
ممععن رعععى حرمتععه فععي آلععه الطععاهرين( .)xliiiوفععي تكفيععر عمععوم الصععحابة ذكععر الكلينععي ف عي كتابععه الكععافي  :و

...عن أبي عبدهللا  ...قال  ...:و ثالثة هم شر الخلق  ،أُبتلي بهم خيار الخلق  :أبعو سعفيان أحعدهم  ،قاتعل
رسعول هللا و ععاداهُ  ،و معاويعة  ،قاتعل عليعاً و ععاداهُ و( .)xlivو يعروه ععن أبعي جعفعر الصعادق عليعه السعالم :
قال  :و كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى هللا عليه و سلم إال ثالثة  ،فقلعت و معن الثالثعة ؟ فقعال :المقعداد

ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن أس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععود  ،و أب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو ذر الغف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاره  ،و س ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععلمان الفارس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي و(.)4( )xlv
فالصععحابة عنععد الشععيعة َّ
ظ و ال نص ععيب  ،وهععي إسععاءةٌ بليغ ععة
عار و مرتععدون  ،لععيس له ععم فععي اإلسععالم ح ع ٌ
كف ع ٌ
للصعحابة  ،بععإخراجهم مععن ديعن هللا عععز وجععل معن دون أه دليععل علععى ذلعك  ،و إهععدارهم فضععائلهم و أسععبقيتهم
لدين هللا عز وجل  .ثم كان المعتزلة من بعد الشيعة :فقد كان للمعتزلة عدة أقوال فيها انتقاص لمقام بعض
صععحابة رسععول هللا عليععه الصععالة و السععالمومن ذلععك :واصععل بععن عطععاء الغ عزال يقععول فععي الف عريقين أصععحاب
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الجمعل وأصعحاب صعفين أن احعدهما مخطعئ بعينعه  ...قعال :إن أحعد الفعريقين فاسعقاً ال محالعة  ...ولعم يجعوز
قبول شهادة طلحة والزبير على باقعة بقعل .وقعال عمعرو بعن عبيعد :و لعو شعهد رجعالن معن أحعد الفعريقين  ،مثعل
علعي و رجعل مععن عسعكره  ،أو طلحععة والزبيعر لععم تقبعل شعهادتهما و.و إبعراهيم بعن سععيار النظعام :وقععع فعي كبعار

الصععحابة ومععن ذلععك أن عم ع اًر رضععي هللا عنععه كععتم إمامععة علععي بععن أبععي طالععب رضععي هللا عنهمععا.و أن عمععر
ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتعى القعت الجنعين معن بطنهعا ،ثعم وقعع فعي عثمعان وعلعي وعبعد هللا بعن مسععود

رضي هللا عنهم جميعاً(.)xlvi
المطلب الثاني  :من انرتق

بعرض الصرحابة مرن المعاصررين  ،فرانتق

رضوان هللا عليهم – ومن هؤالء:

وعراب علرى بعرض الصرحابة -

 -1من المعاصرين الذين لم يراع حق الصحبة د .عدنان إبراهيم:

الذه أخرج سلسلة مرئية من ( )28حلقة بعنوان ،معاوية بن أبي سفيان في الميزان ،جمع فيها ما يعتقدهُ
ُ
وصفه بالحقير والطاغية والطاغوت ،والقتل
منقصه ومثلبة لمعاوية بن سفيان ،وصل بها إلى درجة
للمخالفين ،إال أنه عاد وندم عن هذه السلسلة ولم يكملها ،و أيضا لم ُ
ينف ما فيها أو يتراجع عن تفاصيلها،

ابتداء (4.)xlvii
بل امتنع عن إكمالها مع ندمه عن الدخول بها
ً
 - -2ومن الطاعنين بالصحابة كذلك عبدهللا الهرري الحبشي ،
-

في كتابه و صريح البيان في الرد على من خالف القرآن و(:)xlviii

إذ أفرد خمساً و ثالثين صفحة في كتابه إلثبات فسق و ضالل و بغي من قاتل علياً بن أبي طالب  ،و
يخص بالذكر معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العاص – رضي هللا عنهما – والعديد من الصحابة في
جيي الشام  .و قد َنَقل نقوالً كثيره في ب
كتاب آخر له ( ،)xlixتُ ُأث ُم الصحابة و تصفهم بالبغي و العدوان و
َ
الظلم و منها :

 - 1يقول في صفحة  : 20و  ...و قد ثبت أن علياً -رضي هللا عنه – هو اإلمام الخليفة أمير المؤمنين
علم مما تقدم أن كل من خرج و نازع أمير المؤمنين علياً فهو با بغ و
َ ،فُي ُ
لعلي بغاةٌ آثمون  : -و ثم إن وصف النبي عليه
 - 2و يقول صفحة ( ) 37تحت -عنوان المقاتلون ب
الصالة والسالم لمعاوية و فئته الذين قاتلوا علياً بالنص الصريح في أنهم آثمون  ،ألن البغي إذا أُطلق في
مقام الذم ال يكون إال بمعنى التعده الذه هو ظلم و .

 -3و يقول صفحة ( : )47عن الصحابة الذين قاتلوا  :و  ....بل نعتقد أنهم كغيرهم آثمون بال استثناء و
ُ
طمع في
و يقول صفحة ( : ) 52و  ...ثم ليعلم أن معاوية كان قصده من هذا القتال الدنيا  ،فلقد كان به ٌ
الملك و فر ُ الغرام في الرئاسة و

فهذه النقول من الحبشي تصف صحابة رسول هللا  -عليه الصالة و السالم -بأنهم بغاة و عصاة وآثمون ،

إهدار لمقام الصحبة و
و تصف معاوية بن أبي سفيان بأنه صاحب طم بع في الملك و الرئاسة  .فهذا ٌ
متعمد لفضائل الصحابة المبثوثة في كتاب هللا و صحي ُح السنة النبوية .
إهمال
يح لعمو ُم الصحابة  ،و
ٌ
تجر ٌ
ٌ
و قد تنبه السلف الصالح إلى خطورة الخوض في خالفات الصحابة وكل من طعن في صحابة رسول هللا

صلى هللا عليه و سلم  ،وجب عليهم الكف عن ذلك  ،و األخذ بقول عمر بن عبدالعزيز الذه قال  :و تلك
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دماء طهر هللا منها أيدينا  ،فال نلو بها ألسنتنا و(.)lو قال أبو زرعة الرازه  :و إذا رأيت الرجل ينتقص

أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاعلم أنه زنديق  ،و ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه و
السنن  ،أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ،
حق ،وانما أدى إلينا هذا القرآن و
ُ
سلم حق  ،و القرآن ٌ
()li
و إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا و يبطلوا الكتاب و السنة ،و الجرح بهم أولى  ،و هم زنادقة و
الخاتمة:

بفضل هللا في نهاية البح

ظهرت النتائج التالية:

 -1عدالة الصحابي ال تعني عصمته من الذنوب و المعاصي .

 -2الصحبة درجات بسحب إيمان الصحابي وبحسب ما ذكر له من فضائل .

 -3إن الصحابة ثبت لهم في كتاب هللا تعالى اإليمان وعدم ردتهم عن اإلسالم بعد وفاة النبي عليه الصالة
والسالم ،وال يمكن نسخ هذا الحكم بعد وفاة النب يعليه الصالةة والسالم النقطاع الوحي .

 -4إن ما يثيره بعض المعاصرين من شبه حول الصحابة رضوان هللا عليهم ما هو إالتكرار ألقوال سابقة ثبت
بطالنها تاريخيا .

املراجع
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الفراهيده ،الخليل بن أحمد (ت 170هع) ،العين ،تحقيق مهعده مخزومعي ،د .ابعراهيم السعامرائي ،دار ومكتبعة

الهالل ( ج ،3ص  ،)124باب الحاء والباء والصاد.
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والثقافة للنشر والتوزيع ،مصر  ،الفرق بين الصاحب

()ivابن االثير ،أبو  ،ج ،3ص  11وما بعدها ،باب الصاد مع الحاء.

()vابن منظور ،محمعد بعن مكعرم بعن علعي (ت 711هعع) ،لسعان الععرب ،دار الصعادر ،بيعروت1414 ،3 ،ه ع  ،ج،1
ص  ،519فصل الصاد المهملة.

()viابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج  ،1ص  158و ص  ، 159بتصرف و اختصار

()viiالع ععذهبي  ،محمع ععد بع ععن أحمع ععد ،سع ععير أعع ععالم النع ععبالء ( ،تحقيع ععق مجموعع ععة مع ععن المحققع ععين بإش ع عراف شع عععيب
األرناؤو ) مؤسسة الرسالة ،ج ، 27ص 38

()viiiالمرجع السابق  ،ج ، 27ص 427
()ix
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()xابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب  ،مفتاح دار السعادة و منشور والية العلم واإلرادة  ،دار الكتب
العلمية  ،بيروت  ،ج ، 1ص176

()xiبن جبر ،مجاهد (ت 104هع) ،تفسير مجاهد ،تحقيق محمد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي
الحديثة1410 ،1 ،هع .

 ،ص .646

()xiiالطبره ،محمد بن جرير (ت 310هع) ،جامع البيان عن تأويل أه القرآن ،تحقيق احمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة1420 ،1 ،ه،

ج ،23ص .177-176

()xiiiالشععظيفي ،محمععد بععن عبععد الععرحمن ،مباحع

المفاضععل فععي العقيععدة ،دار ابععن عفععان  ،ص  ،244ومععا بعععدها ،فقععد

ذكعر المؤلععف فععي كتابععة كثيع اًر مععن األدلععة عععن الكتعاب والسععنة التععي تؤكععد تفاضعل الصععحابة ،كمععا ضععرب أمثلععة

على تفاضلهم والمسائل التي يتفاضلون بها.

()xivابععن سعععد ،محمععد بععن سعععد بععن منيععع (ت 230هعع) ،الجععزء الممععتم لطبقععات ابععن سعععد ،تحقيععق عبععد العزيععز عبععد هللا
السلومي ،مكتبة الصديق ، 1416 ،ج ،1ص.67وانظر :ابن عبد البر ،االسعتيعاب فعي معرفعة االصعحاب،

 ،ص  ،877ترجمة رقم .1484

()xvالبخاره ،محمد بن اسعماعيل ،صعحيح البخعاره ،دار طعوق النجعاة1422 ،1 ،ه ع  ،كتعاب الطالق،بعاب الطعالق

فعي االغعالق والكعره والسعكران والمجنععون وامعرهم والغلعط والنسععيان فعي الطععالق والشعرك وغيعره ،ج ،7ص ،46

حدي

رقم (.)5271

()xviالبخععاره ،المرجععع السععابق ،ج ،8ص  /158كتععاب الحععدود /بععاب مععا يك عره مععن لعععن شععارب الخمععر ،حععدي
.6760

رقععم

()xviiابن حنبل ،احمد بن محمد بن حنبل( ،ت 241هع) ،المسند ،تحقيق شعيب األرناؤو وآخرون ،مؤسسعة الرسعالة،
2001 ،1م  ،ج ،36ص  595وما بعدها ،حدي

رقم ( ،)22261قال الشيخ شعيب :صحيح لغيره.

( )xviiiتفسير الطبره ،مرجع سابق ،ج ،2ص  ،574وما بعدها.
( )xixتفسير الطبره ،مرجع سابق ،ج ،2ص .577

()xxالبغوه ،الحسين بن مسعود (ت 510هع) ،معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوه ،تحقيق عبد
رزاق مهده ،دار احياء الت ار العربية ،بيروت1420 ،1 ،ه ،ج ،1ص169

( )xxiالطبره ،جامع البيان في تأويل آيات القرآن ،ج ،1ص .600-599

()xxiiالسمرقنده ،نصر بن محمد بن احمد( ،ت 373هع) ،بحر العلوم ،بدون تاريخ ،ج ،1ص .97

( )xxiiiالقرطبي ،محمد بن احمعد ت( ،)671الجعامع ألحكعام القعرآن،دار الكتعب المصعرية  ،القعاهرة 1964 ،)2( ،م،
ج ،2ص .142
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()xxivالبيضعاوه ،عبعد هللا بععن عمعر بعن محمععد (ت 685هعع)،أانعوار التنزيععل أاسعرار التأويعل ،تحقيععق محمعد عبععد
الرحمن المرعشلي ،دار احياء الت ار العربي ،بيروت1418 ،1 ،ه ،ج ،1ص  ،109بتصرف يسير.

( )xxvالبخاره ،مرجع سابق ،ج ،4ص  ،134حدي رقم ( ،)3339كتاب احادي األنبياء ،باب قوله تععالىَ ( :لَق أعد
ب
ُ
ُ
ُ
ُ
اب َيع أعو بم َع ُظععيمب)
اعُبع ُعدوا َّ
َّ َمععا َل ُكع أعم مع أعن ُإَلععه َغ أيع ُعرهُ ُإِّنععي أ َ
عال َيععا َقع أعو ُم أ
َخع ُ
عاف َعَلع أعي ُك أم َع ع َذ َ
أ أَرَس عألَنا ُن ً
وحععا إَلععى َق أو ُمععه َفَقع َ
(األعراف.)٥٩ :
( )xxviمسععلم ،مسععلم بععن الحجععاج القشععيره (ت 261ه عع) ،صععحيح مسععلم ،تحقيععق محمععد ف عؤاد عبععد البععاقي ،دار احيععاء
الت ع ار العربععي ،بيععروت ، .ج ،4ص  / 1962كتععاب فضععائل الصععحابة رضععي هللا تعععالى عععنهم /بععاب فضععل
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .حدي

رقم (.)2533

( )xxviiتفسير الطبره ،مرجع سابق ،ج ،18ص  ،99-98بتصرف واختصار.

( )xxviiiابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت 327هع) ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق اسعد

محمد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،السعودية1419 ،3 ،هع،ج ،9ص  ،2906اثر رقم (.)16495

( )xxixالماتريده ،محمد بن محمد ت ( ،)333تأويالت أهعل السعنة،دار الكتعب العلميعة ،بيعروتن 2005 ،1م ،ج،8
ص .126

()xxxالواحده ،علي بن احمد بن محمد (ت 468هع) ،أسباب نزول القرآن ،تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميعدان،
دار االصالح ،الدمام1992 ،2 ،م ج ،1ص .219-218

()xxxiالشافعي ،محمد ادريس بن العباس( ،ت204هع) ،تفسير اإلمام الشافعي ،تحقيق احمد بن مصطفى

الفران ،الدار التدمرية ،السعودية2006 ،1 ،م ،ج ،3ص  ،1268تفسير قول هللا عز وجل :ومحمد رسول

هللا والذين معه...و.

( )xxxiiالطبره ،مرجع سابق ،ج ،1ص .327

()xxxiiiابن كثير ،اسماعيل بن عمر بن كثيعر القرشعي( ،ت 774هعع) ،تفسعير القعرآن العظعيم (،تحقيعق سعامي بعن محمعد
سالمة ) دار طيبة1999 ،2 ،م  ،ج ، 7ص362

( )xxxivابن كثير ،المرجع نفسه  ،ج ،7ص  ،362باختصار.

()xxxvمقاتل ،مقاتل بن سليمان بن بشير (ت 150هع) ،تفسير مقاتل بن سعليمان ( ،تحقيعق عبعد هللا محمعود شعحاته) ،

دار احيععاء التع ار بيععروت1423 ،1 ،ه ع  ،ج ،4ص  .280وانظععر :تفسععير الطبععره ،مرجععع سععابق ،ج،22

ص .628

( )xxxviتفسير الماتريده ،مرجع سابق ،ج ،9ص .591

( )xxxviiصععحيح مسععلم ،مرجععع سععابق ،كتععاب التفسععير /بععاب فععي تفسععير اآليععات متفرقععة ،ج ،4ص  ،2317حععدي
(.)3022

رقععم

()xxxviiiالشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم (ت 548هع) ،الملل والنحل ،مكتبة االيمان، 2006 ،1 ،ج ،1ص .98
( )xxxixالمرجع السابق ،ص .100
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( )xlالمرجع السابق ،ص.102

()xliابن تيمية ،احمد بن عبد الحليم (ت 728هعع) ،مجمعوع الفتعاوى ،داو الوفعاء للطباععة1997 ،1 ،م  ،ج ،19ص
.89

()xliiالمجلس ععي ،محم ععد ب ععاقر( ،ت1111هع عع) ،مع عرآة العق ععول ف ععي ش ععرح اخب ععار الرس ععول ،دار الكت ععب االس ععالمية،1 ،
1411هع  ،ج ،26ص  488وما بعدها.

()xliiiالفيععروز آبععاده ،مرتضععي الحسععيني ،سععبعة مععن السععلف ،مؤسسععة دار الهج عرة1417 ،1 ،ه  ،ص ، 29-28
جمعع فيعه المؤلعف روايععات تعتهم سعبعة معن الصععحابة و هعم  :أبعو بكعر  ،و عمععر بعن الخطعاب  ،و عثمععان و

عائشة  ،و حفصة  ،و خالد بن الوليد  ،و معاوية بن أبي سفيان  -رضي هللا عنهم جميعاً.

( )xlivالكلين ععي  ،محم ععد ب ععن يعق ععوب ت (  ، ) 329الك ععافي ،منش ععورات الفج ععر  ،بي ععروت 2007 ،1 ،م ج ، 8ص
 ، 127فقرة رقم ()311

( )xlvالكافي  ،المرجع السابق ،ج ، 8ص ، ،133فقرة رقم .341
( )xlviالملل والنحل ،مرجع سابق ،ص  ،52-43بتصرف واختصار.

()xlviiدروس عععدنان ابراهيم(،برنععامج مسععجل ) سلسععة معاويععة فععي المي عزان ،سلسععلة مرئيععة لععم تطبععع فععي كتععاب
موجوده على موقع يوتيوب ،وكذلك توبته ورجوعه عن أقوالعه مقابلعة تلفزيونيعة ،وكالهمعا موجعود علعى الشعبكة

العنكبوتيع ع ع ع ع ععة .نشع ع ع ع ع ععرت بتع ع ع ع ع ععاريخ ( 2012/1/17م ،تع ع ع ع ع ععم االطع ع ع ع ع ععالع عليهع ع ع ع ع ععا بشع ع ع ع ع ععهر  2018/4أنظع ع ع ع ع ععر
http://www.adnanibrahim.net/category/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D

8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A-

/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86

()xlviiiالحبشي  ،عبدهللا الهرره  ،صعريح البيعان فعي العرد علعى معن خعالف القعرآن  ،دار المشعاريع للطباععة و النشعر و
التوزيع 1995 ، 1 ،م من ص  211إلى ص 245

()xlixالحبشي  ،عبدهللا الهرره  ،الدليل الشرعي إثبات عصيان من قاتلهم علي من صحابي و تابعي  ،دار
المشاريع 2004 ، 2 ،م .

()lالبغوه  ،حسين بن مسعود ت () 510هع  ،شرح السنة  ( ،تحقيق  :شعيب األرناؤو ) المكتب
اإلسالمي  ،دمشق 1403 ، 2 ،هع .

()liالخطيععب البغععداده  ،أحمععد بععن علععي بععن ثابععت  ،ت ()463ه ع ،الكفايععة فععي علععم الروايععة ،المكتبععة العلميععة  ،المدينععة
المنورة ،.بدون تاريخ  ،ج ،1ص 49
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