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 ملخص البحث
 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد

جبامعة املدينة العاملية  ث وعلومه بكلية العلوم االسالميةفهذا ملخص للرسالة املقدمة لقسم احلدي
للحصول على درجة املاجستري بعنوان: " عدالة الصحابة عند أهل احلديث". وقد احتويت خطة القضية 

.وخامتة ,قسمني, متهيد ,مقدمةعلى   

التعريف ابلصحابة ومكانتهم األول:القسم    

معرفة الصحابة وعلومهم األول: فوائدالفصل    

الصحايب الثاين: تعريفالفصل    

العدالة الثاين: مفهومالقسم    

ابلعدالة األول: التعريفالفصل    

على عدالة الصحابة عند أهل احلديث الفصل الثاين: الدليل  

  

:أما عن أهم النتائج وأبرز التوصيات فكما يلي  

اتفق أهل احلديث على أّن مجيع الصحابة عدولأواًل:   

هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام, تضافرت األدلة من كتاب هللا وسنة رسول  اثنياً:
.مما ال يبقى معها ملراتب شك يف حتقيق عدالتهم  

وأحث  عنهم,الصحابة رضي هللا  على تعديل األدلةابلعناية هبذا املشروع الذي جبمع  اثلثاً: أوصي
.منه لالنتفاعاجلامعة على طبعه وإخراجه    
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ABSTRACT 
This dissertation scans the authenticity and benevolence of the “Sahaba” (Companions of 

the Prophet Muhammad Peace and Blessings of Allah be upon him) in relating, narrating, 

preserving, and correctly attributing the “Hadith” (the Prophet teachings). By examining this 

historically imperative case, I clarify the process and means by which all the Companions are 

scholarly established as an authentic generation not requiring an investigation on their behalf. 

The time period studied includes the era: the advent of the Prophet as a Messenger to 110. AH 

(after Hijra). I use two major research strategies:  

(1) A general analysis of the tenure “Sahabi” (Companion) constituting its definition, 

description, prof, and length of time 

 (2) Authentic references alluding to all the “Sahaba” uprightness and validity in 

narration.  

The data collected is from the Quran, Sunnah, Companions, and historical scholarly 

documentation and work.  

This dissertation challenges the notion that the Companions are a negligible generation 

constituting a major need in investigating their uprightness and authenticity.   
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 الشكر والتقدير
 

كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك أبن سخرت قليب   فيه,أمحدك اللهم محداً كثريا طيبا مباركا 
اللهم  لطلبه,تربيتك لعبادك املسلمني وأبن سددتين فيما سخرتين  طرائقمن  لطريقة لالهتداءوعقلي 

.اجعله عمال خالصا لك انفعا لعبادك يف الدارين اي أكرم األكرمني  

.هللا يوسف حفظهمنصور  الدكتور:مث أتقدم أبمسى معاين الشكر والتقدير ملدير هذا الصرح التعليمي      

ألعضاء جلنة املناقشة الذين أكرمين هللا بقبوهلم ملناقشة  واالحرتام معاين الشكر والتقدير وأتقدم بصميم
.رساليت ورفعوا من شأهنا بنقدهم وتوجيهاهتم اهلادفة  

البحوث  متعادلة,ووفرته يل من مراجع وخدمات  ما قدمتهكما أشكر مكتبة اجلامعة املدينة العاملية على 
ومكتبة إسالم ويب ,القرىالعلمية جلامعة أم   

وأتقدم أخص الشكر لزوجيت الفاضلة "هنا العريف" اليت ساندتين ووقفت جبانيب بعلمها وخلقها الفاضل. 
.فأسأل هللا هلا التوفيق والسداد   

والسالم على سيدان  والصالة .الشكر احلمد وعظيمواحلمد هللا الذي ساندين يف مسرييت العلمية. فلله 
.عليه أفضل الصالة وأمت التسليم-هللا بن عبد  حممد-ومعلمنا رسول هللا   
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 املقدمة .1

 

فالکه( ١٠)" ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمران رشدا  "    

دا ابلغا أمد التمام ومنتهاهمح رضاه,الكايف من حترى  اتقاه,الواقي من  استهداه,احلمد هلل اهلادي من    

.نيآم ورمحاه,ما رجا راج مغفرته  على نبينا وآل كل األمالنوالصالة والسالم   

  

كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل ولو آمن أهل الكتاب 
نِعمرَا ( آل١١٠)" لكان خريا هلم منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون  

  

خاصة الرواة والدعاة الذين أمر هللا املسلمني  هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم"قال الضحاك : 
 بطاعتهم"1  

فجميعهم رضي هللا عنهم  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.يف أصحاب  تيقنهاالعدالة يف أحد  تستوثقومل 
.تعديل من هللا تعاىل ورسوله َصلَّى هللا عليه وسلم للصحابة أمجعني .فيهم صفة العدالة استثبتتعدول   

دُهو  (٨٨) أنيب(توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه  )وما    

 أهداف البحث .2
                                                            

 تفسري البغوي 1
 احلسني بن مسعود البغوي

 دار طيبة
pg 89-90 

 اجلزء الثاين
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مما ال  سلم على تعديل الصحابة الكراماألدلة من كتاب هللا وسنة رسول هللا َصلَّى هللا عليه و  تناصرت
به إال بعد أن تثبت  فكل حديث له سند متصل يلزم العمل عدالتهم. توفريمعها ملراتب شك يف يبقى 

عدالة الصحابة اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم وإخباره  .و النظر يف أحواهلم سوى الصحايب عدالة رجاله
.ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه الذي عن طهارهتم واختياره بنص القرآن الكرمي  

 
 

 منهج البحث .3

أحلديث ومفهوم علماءداللة السنة, مث مفهوم الصحابة  , مثالقرآناملنهج االستقرائي ـ االستنباطي بداللة    

 

 املؤلفات فيهم .4

 

فإن من أشرف العلوم الدينية علم احلديث النبوّي, ومن أجّل معارفه متييز أصحاب رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ 
.بعدهمعليه وسلم ممن خلف   

 

 

 

 

:منها وقد مجع يف ذلك مجع من احلفاظ تصانيف   



9 
 

 

رضوان -إليه ابن حجر يف مقدمة )اإلصابة( على أنه أول ما ألف يف الصحابة  دلكتاب البخاري, وقد 
   خباصة. -هللا عليهم

إىل من  جمموعايف ذلك تصنيفا, ينقل منه أبو القاسم البغوّي وغريه, ومجع أمساء الصحابة  خصص
من طبقة مشاخيه, كخليفة بن خّياط, وحمّمد بن سعد, ومن قرانئه كيعقوب بن سفيان, وأيب  فوجهم بعد

 بكر ابن خيثمة, وصنف يف ذلك بعدهم كأيب القاسم البغوّي.2 

  

مث أييت كتاب )أسد الغابة يف معرفة الصحابة( لإلمام عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن 
هـ واملتوىف 555اببن األثري اجلزري, واملولود سنة  املشهورحممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين 

)اإلصابة( على جتريد الذهيب  ابن حجر يف أركنهذا كتاب خلصه الذهيب يف )التجريد(, مث  .هـ630سنة 
إليه. والرتاجم يف كتابه نّيفت على مثانية آالف, وزاد الذهيب عليه. فوصلت ترامجه إىل مثانية آالف  وزاد

.كالعليهم   وزاد-تعاىلرمحه هللا -. مث جاء ابن حجر تقديرا  

 

صحابة.ال ابن حبان يف اإلصابة( كتابيف ) أيًضا من الكتب اليت أشار إليها ابن حجر   

 

                                                            
 اإلصابة يف متييز الصحابة 2

هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   
 دار الكتب العلمية 

8عدد األجزاء:   
 153/1 [جزء / صفحة]
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مث أييت على رأس هذه الكتب مجيًعا )اإلصابة يف متييز الصحابة( لشيخ اإلسالم وإمام احلفاظ يف زمانه 
هـ, واملتوىف سنة 773لود سنة شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي العسقالين, املشهور اببن ة املو 

هـ. 852  

للكىن,  1268ترمجة لألمساء, و  9477 حنوترمجة  12297الرتاجم يف كتاب ابن حجر وصلت إىل 
الكتب يف  أكرب ومائتني. وهذاللصحابيات فيكون اجملموع: اثين عشر ألًفا مع سبعة وتسعني  1552و 

صحابّيا, و)التجريد(  7554ابن األثري يف )أسد الغابة(  أخربفقد  -رضوان هللا عليهم-تراجم الصحابة 
عليهم قريًبا من  فذخرلذي بىن عليه ابن حجر, وهذا الكتاب هو ا .8876الرتاجم  أطلعتللذهيب 
ترمجة. 3500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملتوى
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 التعريف ابلصحابة ومكانتهم

 

  فوائد معرفة الصحابة وعلومهم -أ
 

يف  وأودعوهللمتخصص يف احلديث وعلومه ولذلك اعتىن به علماؤان  املركوانتمعرفة الصحابة من أهم 
  .صنفاهتمم

  :؛ منهاعديدة -رضوان هللا عليهم-معرفة الصحابة  مكانةوأسباب 
 

فظ القرآن حب فتتحي لعلمابجزء من العناية ابلسنة بعد كتاب هللا تعاىل, فأي مشتغل  رايتهمدأن  
اليت  لسنن هيالك أن ابلسنن؛ ذ الرعايةإىل  يتحولمث بعد ذلك  على معانيه. والوقوفالكرمي 
ان الرئيس ملوردانالكرمي اقرآن فالسنة مع ال القرآن.وتبنّي كتاب هللا تعاىل, مث هي تشرّع مع  تصرح

 من موزهمر  ونيستقكل أهل التخصصات املتعددة من فقه وأصول وعقيدة وغريها   لإلسالم.
 .هاء بنقلتالعتناا يستوجبابلسنن مع كتاب هللا تعاىل  فالرعاية والسنة.القرآن الكرمي 

 
وإمنا الذين تلقوا  - سلمو صلى هللا عليه -إن أحًدا من هذه األجيال مل يشرف ابلتلقي عن النيب  

 .الزمةفمعرفتهم  ؛-رضوان هللا عليهم-هم الصحابة عنه 
 
 علمهمصلى هللا عليه وسلم -هذه األمة بعد نبيها  قرونخري  -رضوان هللا عليهم-الصحابة  

أن التابعي هو الذي رفعه  مبعىن :املرَسل .عليها معرفة املرَسل من األحاديث من املرفوع يتناظم
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أن الصحايب هو الذي يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه  ومرفوع مبعىن .وسقط منه الصحايب للنيب 
 .3وسلم

 
 ةملقولايح أو عند عند الرتج يعاونزمن الصحبة الذي  تقييد :الصحابة علم نافعمأيًضا من  

 ثحمدايب اه صحمع حديث رو  وتناقضإذا روى احلديث صحايب تقدم إسالمه  فنظريا .ابلنسخ
صلى هللا -مرين من النيب إن آخر األ :اإلسالم, رمبا كان الرتجيح بني هذين املتعارضني أن نقول

 على نصبةاملرائن ذلك من الق سيصوغ)ذي رواه الذي أتخر إسالمه هو احلديث ال -عليه وسلم
  ).الرتجيح

 
ومات معل ييدتقعلى  يعاوندوره يف الغزوات  وعلمإسالم الصحايب  عصرو معرفة الصحبة  

عن سريهم  والتحقيقئهم على أمسا اإلجنازاتفواجٌب  .يف العقيدة ونستلزمهايف الفقه  نستلزمها
 به وأمتثل هنجههبديهم, فهم خري من سلك  ليهتدايوأحواهلم 

 
 
 
 

                                                            
 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي 3

 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي

 مكتبة السنة

م2003هـ / 1424سنة النشر:     

 اجلزء األول

169,170,171 
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 [ تعريف الصحايب ] -ب
 

:فيه ختالفوا  
 

صلى هللا عليه وسلم , وصحبه ولو ساعة , روى  مبحمد- مؤمنا- التقىفذهب األكثرون إىل أنه من  
.عنه أو ال  

 
وطول الصحبة  الرواية,يشرتط  وقيل:    
 

أحدمها. حيدد وقيل:   
 

من طالت صحبته مع  والبنيهو من حيث اللغة ": هـ( 489 - 426أبو املظفر السمعاين )  وقال 
واألخذ  طيل املكث معه على طريق التبع لهوينبغي أن ي - مداولتهالنيب صلى هللا عليه وسلم , وكثرت 

 عنه. وهلذا يوصف من توسع جمالسة أهل العلم أبنه من أصحابه... )مث قال( هذه طريقة األصوليني".4 
 

ولذلك  به,واختص  جمالسته,هو من أكثر " :(406حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين )املتوىف وقال 
أنه لقيه وروى عنه وإن مل تطل  مبغزىفالن من الصحابة  يقال:وقد  الصحابة,مل يعد الوافدون من 

 صحبته ومل خيتص به, إال أن ذلك بتقييد, واألول إبطالق".5
                                                            

 البحر احمليط 4
 بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي

 دار الكتيب
م1994هـ/1414سنة النشر:    

1رقم الطبعة: ط   
 اجلزء السادس
190-191 
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لفظ الصحايب من " :ه( 465شريي النيسابوري )املتوىف أبو نصر عبد الرحيم  بن هوازن الق وقال 
غري أن العرف  لفظا,. فكل من صحبه صلى هللا عليه وسلم حلظة يطلق عليه اسم الصحايب الصحبة

وال تضبط هذه ' (..قال..)فيها.فال يطلق هذا اللفظ إال على من صحبه مدة طالت صحبته  به,اقرتن 
 املدة حبد معني, وكذا قال الغزايل'"6

 
 
 
  

 القول الراجح  
 

                                                                                                                                                                                                
 البحر احمليط 5

 بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي
 دار الكتيب

م1994هـ/1414سنة النشر:    
1رقم الطبعة: ط   
 اجلزء السادس
190-191 

 
 البحر احمليط 6

 بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي
 دار الكتيب

م1994هـ/1414سنة النشر:    
1رقم الطبعة: ط   
 اجلزء السادس
190-191 
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: "من لقي النيّب صّلى اَّللَّ عليه وسلم مؤمنا به, هـ( 852 -هـ  773احلافظ ابن حجر العسقالين )قال 
ومن ومات على اإلسالم, فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له أو قصرت, ومن روى عنه أو مل يرو, 

غزا معه أو مل يغز, ومن رآه رؤية ولو مل جيالسه, ومن مل يره لعارض كالعمى".7 وطلع من لقيه مؤمنا به مث 
أم حبيبة, يسري, كعبيد اَّللَّ بن جحش اّلذي كان زوج  سردمن ذلك  عشقوقد  رّدته أانفارتّد, ومات 

على نصرانيته. وكعبد اَّللَّ بن خطل اّلذي قتل وهو  وتوىفإىل احلبشة فتنّصر هو فإنه أسلم معها وهاجر 
.متعّلق أبستار الكعبة, وكربيعة بن أمّية بن خلف  

 
به صّلى اَّللَّ عليه وسلم مرة أخرى أم  التقى, سواء يتوىفإىل اإلسالم قبل أن  ورجعويدخل فيه من ارتّد 

.الصحيح(وهذا هو )ال   
 

 وهذا التقدمي مشيد على األصح املختار عند احملققني, كالبخاري, و أمحد ابن حنبل ومن تبعهما.8 
 

فيطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا , أو كلمة , ويتوسعون حىت يعدون من رآه رؤية 
منزلة النيب صلى هللا عليه وسلم أعطوا كل من رآه حكم الصحابة ؛ ألنه قال  لكرامةمن الصحابة وهذا 

 } طوىب ملن رآين , ومن رأى من رآين { , واألول الصحابة , والثاين التابعون .
 

                                                            
 اإلصابة يف متييز الصحابة  7

هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   
 دار الكتب العلمية 

 158/1 [جزء / صفحة] 
 

 اإلصابة يف متييز الصحابة 8
هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   

 دار الكتب العلمية 
 159/1-158 [جزء / صفحة] 
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  الصحبة[البلوغ شرط يف اعتبار  ]هل -ت

 
وهو ضعيف فإنه خيرج حنو حممود بن الربيع  الواقدي,حكاه القاضي عياض عن  بلوغه.يشرتط  قيل:

.الذي عقل من النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ابن مخس سنني وعدوه من الصحابة  
 

يقتضي اشرتاط التمييز , فإنه قال يف حديث عبد هللا بن ثعلبة بن صعري } وكان النيب صلى  السفاقسي 
إن كان عبد هللا هذا عقل ذلك , أو عقل عنه كلمة  "وجهه عام الفتح { . قال  هللا عليه وسلم قد مسح

 كانت له صحبة , وإن مل يعقل شيئا كانت تلك فضيلة , وهو من الطبقة األوىل من التابعني"9
 

حجر العسقالين: "...وحرر فريق أّن من رأى النيب صّلى اَّللَّ عليه وسلم فهو صحايب.  ابنقال احلافظ 
 وهو حمطوط على من بلغ سّن التمييز".10

 

                                                            
 البحر احمليط 9

 بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي
 دار الكتيب

م1994هـ/1414سنة النشر:    
1رقم الطبعة: ط   
 اجلزء السادس
192-193 

 
 اإلصابة يف متييز الصحابة 10

هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   
 دار الكتب العلمية 

8عدد األجزاء:   
 159/1-158 [جزء / صفحة]
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إذ من مل مييز ال تصّح نسبة الرؤية إليه. نعم يصدق أن النيّب صّلى اَّللَّ عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من 
.ياهذه احليثية, ومن حيث الرواية يكون اتبع  

 
 

صحايبالطريق إىل معرفة كون  -ث  
 

أن يثبت بطريق التواتر أنه صحايب, مث ابالستفاضة والشهرة, مث أبن يروى عن آحاد من الصحابة أن 
مث أبن يقول هو إذا كان اثبت العدالة  (وهو الراجح)فالان له صحبة مثال, وكذا عن آحاد التابعني, 

 واملعاصرة: "أان صحايب11
 

 تفسريه 
 

ل والقلب مًعا تواطؤهم العق يضمن كثريا  متعددةيف كل حلقة من حلقات اإلسناد أعداد  يتواجد املتواتر:
.(مثل العشرة املبشرين ابجلنة) اتفاقًا الكذب منهم ولو حيصلوأال  على الكذب  

 
 دليليف  يضرمونقد ال  الصحبة.من طرق إثبات  عظيم مدقوقاالستفاضة والشهرة  :االستفاضة والشهرة

لكنهم قد استفاض عند األمة واشتهر أهنم من الصحابة. مثال  ,التواترالصحبة إىل ما ثبت به أهل 
.لذلك الصحابة اجللي عّكاشة بن حمصن   

 

                                                            
 اإلصابة يف متييز الصحابة  11

هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   
 دار الكتب العلمية 

8عدد األجزاء:   
 160/1 [جزء / صفحة]
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يب لصحايب أبنه من أن يشهد صحايب لصحايب آخر: الصحابة كلهم عدول, فحني يشهد صحا
.الصحابة فهذه الشهادة كافية يف إثبات الصحبة, وال نبحث بعد ذلك عن أدلة أخرى  

 
يشهد لنفسه أبنه صحايب فالبد أن يكون اثبت العدالة, وأن يكون يف  : حنيأن خيرب صحايّب عن نفسه

هـ. 110واملدة املمكنة إلثبات الصحبة حىت سنة  دة املمكنة إلثبات الصحبة.امل  
 

فيه العدالة مبنية  يشرتطأن يشهد اتبعّي: يُروى عن فالن من التابعني أن فالان له صحبة, وهذا التابعي 
 على إخبار الصحايب له أبنه صحايب

 
ددة لعصر هـ. البد أن يكون داخل املدة الزمنية احمل110املدة املمكنة إلثبات الصحبة حىت سنة 

.الصحابة إسالماالصفة, فمن املهم أن نعلم من األول واألخري من  العلم. هبذهالصحابة ابتفاق أهل   

 
 أول الصحابة إسالما -ج

 
قتادة, وحممد  الزهري, , عنعباسروي عن ابن  :روي ذلك من وجوه املؤمنني.أول من أسلم خدجية أم 

.وهو ظاهر معىن حديث بداية الوحي ,ومجاعة بن إسحاق بن يسار  
 

.م إمنا هو يف أول من أسلم بعدهاعلى أن أول من أسلم خدجية وأن اختالفه العلماء مجاعةوادعى   
  

 النخعي,وإبراهيم  ,اثبتوحسان بن  عباس,روي ذلك عن ابن  الصديق,أبو بكر  أسلمأول من  :قيل
.وغريهم  

 
  .وغريهم واملقداد, ذر,وأيب  أرقم,روي ذلك عن زيد بن  أسلم,أول من  على :وقيل
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.وذكر معمر حنو ذلك عن الزهري ,حارثةأول من أسلم زيد بن  :وقيل  

  
نقول خدجية أول من أسلم, فاذ: أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر, ومن الصبيان  مل لو       

.ومن العبيد بالل حارثة,زيد بن  ومن املوايل خدجية,علي, ومن النساء   
 

    وهللا أعلم 12
 

 آخر الصحابة موات -ح
 

وأما ابإلضافة إىل   .اهلجرةمات سنة مائة من  واثلة.آخرهم على اإلطالق موات أبو الطفيل عامر بن 
 منهوآخر من مات  (.عن قتادةحنبل رواه أمحد بن هللا )بن عبد  جابر ابملدينةفآخر من مات  ,الطرائق

فهو إذا اآلخر هبا. وآخر من  ماتوذكر علي بن املديين أن أاب الطفيل مبكة  ,عمرعبد هللا بن  مبكة
عبد هللا بن بسر.  عبد هللا بن أيب أوىف وابلشام أنس بن مالك. وآخر من مات ابلكوفة مات ابلبصرة

 ويف بعض ما ذكرانه خالف13
 

                                                            
 علوم احلديث البن الصالح 12

 أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري
دار الفكر املعاصر -دار الفكر  

م2004هـ / 1425سنة النشر:    
300ص:  ] :اجلزء األول /] 

 
 علوم احلديث البن الصالح 13

 أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري
دار الفكر املعاصر -دار الفكر  

م2004هـ / 1425سنة النشر:    
#300-301 

 



20 
 

 
 

العدالة مفهوم  
 

 العدالة -خ
 

, ومنه إفراط يف طريف الزايدة والنقصان من غري الشؤونعن املتوسط يف  مجلةفهو  اللغة,أما العدل يف 
عدال :( أيوكذلك جعلناكم أمة وسطا )  تعاىل:قوله    

 
.فالوسط والعدل مبعىن واحد   

 
  .يتعدى الفاعل إىل غريه الربويراد به ما كان من األفعال  يطلقوقد 

 
.فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم املتشرعة, لغةوأما يف    

 
ثقة النفوس  نتجحىت  مجيعا,التقوى واملروءة  مرافقةيف النفس حتمل على  اثبتةوحاصلها يرجع إىل هيئة 

.بصدقه   
 

.ابجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض املباحات يستوثقوذلك إمنا    
 

:قالعن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أما الكبائر ف  
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ْرُك اِبَّللَِّ , »ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ , َوَما ُهنَّ؟ قَاَل: « اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاتِ »" ْحُر , َوقـَْتُل النـَّْفِس الشِّ َوالسِّ
ُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ , َوَأْكُل الّراَِب , َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم , َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحِف ,  َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت الَّيِت َحرََّم اَّللَّ

 اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناتِ "14
  
 

الكذب.وعدم الرتفع عن  الدين, إخاللالصغائر فما يدل فعله على  قسموأما   
 

وأما قسم املباحات فيما يلفت على خلل املروءة ودانءة اهلمة كالبول يف الشوارع ورفقة األراذل, والتجاوز 
.يف املزح. وحنو ذلك مما يدل على عجلة اإلقدام على الكذب, وعدم االكرتاث به            

15 

ُ قَاَل: ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب , َرِضَي  ُ َعْنُه: " ِإنَّ أاَُنًسا َكانُوا أَيُْخُذوَن اِبْلَوْحي يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ
َا ََنُْخذُُكُم اآْلَن مبَا َظَهَر ِمْن َأْعَماِلُكْم , َفمَ  ا أَِمنَّاُه ْن َأْظَهَر لََنا َخريًْ َعَلْيِه َوَسلَّمَّ , َوِإنَّ اْلَوْحَي َقِد انـَْقَطَع , َوِإمنَّ

ُ حُيَاِسُبُه يف َسرِيَرتِِه , َوَمْن َأْظَهَر لََنا ُسو  َنا ِمْن َسرِيَرتِِه َشْيٌء , اَّللَّ ًءا مَلْ ََنَْمْنُه َومَلْ ُنَصدِّْقُه , َوقـَرَّبـَْناُه , َولَْيَس ِإلَيـْ
"َوِإْن قَاَل: ِإنَّ َسرِيَريت َحَسَنةٌ    

                                                            
 كتاب السنن الكربى 14

 أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي
 دار املعرفة

 مسألة 15373
 

 اإلحكام يف أصول األحكام 15
 علي بن حممد اآلمدي

 املكتب اإلسالمي
 اجلزء الثاين
76-77 
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ُ:"... فَِإَذا َكاَن اأْلَْغَلُب الطَّاَعَة فـَُهَو اْلُمَعدَُّل , َوِإَذا َكاَن  (ه204-150) قَاَل الشَّاِفِعي    َرمِحَُه اَّللَّ
 اأْلَْغَلُب اْلَمْعِصَيَة فـَُهَو اْلُمَجرَّحُ "16

:فائدة   

َواأْلََمانَِة اَل حَيَْتاُج ِإىَل "َأنَّ اْلُمَحدَِّث اْلَمْشُهوَر اِبْلَعَداَلِة َوالثَِّقِة :( ه 346-392) بغداديقال اخلطيب أل 
َنَة َوُشْعبَ  َة ْبَن احلَْجَّاِج َوَأاَب تـَزِْكَيِة اْلُمَعدِِّل ِمثَاُل َذِلَك َأنَّ َماِلَك ْبَن أََنٍس َوُسْفَياَن الثَـّْورِيَّ َوُسْفَياَن ْبَن ُعيَـيـْ

ٍد َوَعْبَد اَّللَِّ ْبَن اْلُمَباَرِك َوحَيََْي  ْبَن َسِعيٍد اْلَقطَّاَن َوَعْبَد الرَّمْحَِن َعْمرٍو اأْلَْوزَاِعيَّ َواللَّْيَث ْبَن َسْعٍد َومَحَّاَد ْبَن َزيْ 
َبٍل َوَعِليَّ  ْبَن اْلَمِدييِنِّ َوحَيََْي  ْبَن َمْهِديٍّ َووَِكيَع ْبَن اجْلَرَّاِح َويَزِيَد ْبِن َهاُروَن َوَعفَّاَن ْبَن ُمْسِلٍم َوَأمْحََد ْبَن َحنـْ

ْدِق َواْلَبِصريَِة ْبَن  َواْلَفْهِم , اَل َمِعنٍي َوَمْن َجَرى جَمْرَاُهْم يف نـََباَهِة الذِّْكِر َواْسِتَقاَمِة اأْلَْمِر َوااِلْشِتَهاِر اِبلصِّ
َا ُيْسَأُل َعْن َعَداَلِة َمْن َكاَن يف ِعَداِد اْلَمْجُهوِلنَي , َأْو أَ  ْشَكَل أَْمرُُه َعَلى ُيْسَأُل َعْن َعَدالَِتِهْم , َوِإمنَّ

 الطَّالِِبنيَ "17   أقول: فكيف مبن جاءت العدالة من هللا سبحانه و تعاىل...؟

                                                            
 قول عمر والشافعي:  16

 الكفاية في علم الرواية

هـ(463الخطيب البغدادي )المتوفى: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي    

 أبو عبدهللا السورقي , إبراهيم حمدي المدني 

م 2010نوفمبر  14المدينة المنورة    -المكتبة العلمية    

#79  

 
 الكفاية في علم الرواية 17

هـ(463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:    

السورقي , إبراهيم حمدي المدنيأبو عبدهللا    

م 2010نوفمبر  14المدينة المنورة    -المكتبة العلمية    

#87-86  
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 عدالة الصحابة -د
 

ومل تتحقق العدالة يف أحد حتققها يف أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم, فجميعهم رضي هللا عنهم 
.تعديل من هللا تعاىل ورسوله َصلَّى هللا عليه وسلم للصحابة أمجعني فيهم صفة العدالة. أتكدتعدول   

 
  داللة القرآن -ذ

 
تضافرت األدلة من كتاب هللا على تعديل الصحابة الكرام مما ال يبقى معها ملراتب شك يف حتقيق 

به  فكل حديث له سند متصل بني من رواه وبني املصطفى َصلَّى هللا عليه وسلم مل يلزم العمل .عدالتهم
.أحواهلم سوى الصحايب والنظر يف إال بعد أن تثبت عدالة رجاله  

 
[143ْم َشِهيًدا{ ]البقرة: }وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُواْ ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيكُ   

 
 

 وكذلك جعلناكم أمة وسطا تعاىل:قوله : ""(ه671-600) حممد بن أمحد األنصاري القرطيب قال  
وكما أن الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة وسطا , أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم  املعىن:

وروى الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب  أوسطها.وأصل هذا أن أمحد األشياء  العدل, والوسط:. 
( . قال : هذا حديث  ) عدال: قال  وكذلك جعلناكم أمة وسطاصلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل : 

.حسن صحيح   
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فكل عصر  الناس.وفيه دليل على صحة اإلمجاع ووجوب احلكم به ؛ ألهنم إذا كانوا عدوال شهدوا على 
وإذ  بعدهم.وقول التابعني على من  التابعني.الصحابة حجة وشاهد على فقول  .شهيد على من بعده

 جعلت األمة شهداء فقد وجب قبول قوهلم"18
 

.املخاطبون هبذه اآلية مباشرة ووجه االستدالل هبذه اآلية: أن معىن كلمة "وسطا": عدواًل خيارًا, وأهنم  
 

{ ]آل عمران: }ُكنُتْم َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس  َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
110 

 
هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم خاصة الرواة والدعاة الذين أمر هللا املسلمني " الضحاك:قال 

 بطاعتهم".19 
يف هذه  يوجلوأول من  سائر األمم قبلها. هلذه األمة على الصادرةووجه االستدالل: أهنا أثبتت اخلريية 

وهم الصحابة الكرام رضي هللا عنهم, وذلك يقتضي  ,النزولعند  رأسااخلريية املخاطبون هبذه اآلية 
.يف كل حال أمانتهم  

 
                                                            

 تفسري القرطيب 18
 حممد بن أمحد األنصاري القرطيب

 دار الفكر
 عدد األجزاء: عشرون جزءا

 اجلزء الثاين
143,144,145,146 

 
 تفسري البغوي  19

 احلسني بن مسعود البغوي
 دار طيبة

pg 89-90 
 اجلزء الثاين
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ُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َوَأَعدَّ }َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهم إبِِْحَساٍن  ُ َعنـْ رَِّضَي اَّللَّ
100هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَـَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ التوبة:   

 
هلم  صاغعنه مبا  ورضاهم تعاىل رضاه عن السابقني من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم إبحسان يبلغ

.من جنات النعيم   
 

والسابقون األولون من املهاجرين مر عمر بن اخلطاب برجل يقرأ : ) ": وقال حممد بن كعب القرظي
فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا ؟ فقال : أيب بن كعب . فقال : ال تفارقين حىت  واألنصار (

أقرأت هذا هذه اآلية هكذا ؟ قال : نعم . قال : ومسعتها 'أنت  عمر:أذهب بك إليه . فلما جاءه قال 
 بعدان,من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : نعم . لقد كنت أرى أان رفعنا رفعة ال يبلغها أحد 

]  وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو العزيز احلكيم ()  اجلمعة:تصديق هذه اآلية يف أول سورة  أيب:فقال 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ويف سورة احلشر : )  [ 3اجلمعة : 
) والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم [ ويف األنفال :  10] احلشر :  ابإلميان (

[ إىل آخر اآلية , رواه ابن جرير 75] األنفال :  (   
 

فقد أخرب هللا العظيم أنه قد رضي عن السابقني األولني من " (:ه 477-701) بن كثري وقال
ضهم أو سبهم أو أبغض أو سب املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان فيا ويل من أبغ

 بعضهم."20
                                                            

 تفسري ابن كثري 20
 إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي

 دار طيبة
م2002هـ / 1422سنة النشر:    

203# 
 عدد األجزاء: مثانية أجزاء

 اجلزء الرابع
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 تنشئللرضا, وال  أزراإال ملن كان  إرضاؤهووجه الداللة: أن هللا تعاىل أخرب فيها برضاه عنهم وال يُثبت هللا 

.عداًل يف دينه األمانةإال ملن كان من أهل   
 

ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِْم َفأَنَزَل السَّ  ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثهَبُْم }َلَقْد َرِضَي اَّللَّ
[18فـَْتًحا َقرِيًبا{ ]الفتح:   

 
اليت أخرب هللا تعاىل أنه رضي عن املبايعني لرسول  الشجرة,بيعة الرضوان حتت هي : "حممد القرطيب قال
 النار.ال يدخلون  أهنم-هللا عليه وسلم  صلى-وأخرب رسول هللا  حتتها.-هللا عليه وسلم  صلى-هللا 

وذكر وكيع عن  .فهو كمن شهدها لعثمان,يف مشاله  بيمينه-هللا عليه وسلم  صلى-وضرب رسول هللا 
احلديبية أبو  يوم-هللا عليه وسلم  صلى-أول من ابيع رسول هللا ' قال:إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 

 وأربعمائة,كنا يوم احلديبية ألفا   قال:ويف صحيح مسلم عن أيب الزبري عن جابر  .'سفيان األسدي
 فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت الشجرة وهي مسرة...21 

 

على تعديل الصحابة الذين كانوا مع النيب َصلَّى هللا عليه وسلم يوم  صرحيةية فيها داللة وهذه اآل
يف قلوهبم وال  استتبووجه داللة أن هللا تعاىل أخرب برضاه عنهم وشهد هلم ابإلميان وزكاهم مبا  .احلديبية

.ما أمر هللا به توفقتلك التزكية العظيمة من هللا تعاىل إال ملن بلغ االستقامة على  تطلق  
 

                                                            
 تفسري القرطيب  21

 حممد بن أمحد األنصاري القرطيب
 دار الفكر

 عدد األجزاء: عشرون جزءا
251-J2: 250  
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َن اَّللَِّ َوِرْضوَ  تَـُغوَن َفْضاًل مِّ ااًن َويَنُصُروَن اَّللََّ }لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِداَيرِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَبـْ
[8َوَرُسوَلُه أُْولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُوَن{ ]احلشر:   

 
املهاجرون الذين تركوا الداير واألموال والعشائر وخرجوا حبا هلل هؤالء " :(ه118-61) قتادةقال 

ولرسوله واختاروا اإلسالم على ما كانوا فيه من شدة حىت ذكر لنا أن الرجل كان يعصب احلجر على 
 بطنه ليقيم به صلبه من اجلوع وكان الرجل يتخذ احلفرية يف الشتاء ما له داثر غريها".22 

 

اَر مث قال يف األنصار:  .وال مسعة, ولكن عن صدق نية منافقةأي: مل يفعلوا ذلك  }َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءو الدَّ
َّا أُوتُوا َويـُؤْ  ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممِّ ميَاَن ِمن قـَْبِلِهْم حيُِب وَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل جيَِ ثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َواإْلِ

[9]احلشر:  َخَصاَصٌة{ َوَلْو َكاَن هِبِمْ   

ميَاِن مث قال تعايل بعد ذلك:  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقواَن اِبإْلِ }َوالَِّذيَن َجاُءو ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
[, 10ٌم{ ]احلشر: َواَل جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغالا لِّلَِّذيَن َءاَمُنوا رَبَـَّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحي  

القيامة.التابعني ومن دخل يف اإلسالم إىل يوم  ميض  

والذين  واإلميان,والذين تبوءوا الدار  املهاجرون, منازل:الناس على ثالثة " :(ه 83) ليلىقال ابن أيب  
فإن مل تستطع فكن  مشسا,كن " بعضهم:وقال  "املنازل.فاجهد أال خترج من هذه  بعدهم.جاءوا من 

 "تنقطع.ومن جهة النور ال  صغريا,فإن مل تستطع فكن كوكبا  مضيئا,فإن مل تستطع فكن كوكبا  قمرا,

                                                            
 تفسري البغوي  22

 احلسني بن مسعود البغوي
 دار طيبة

pg 75 JZ 8 
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فإن مل تستطع  كأعماهلم.فاعمل   تلقىفإن مل  راي.أنصافكن  نقصتفإن  مهاجراي,كن   هذا:ومعىن 
 فأحبهم واستغفر هلم كما أمرك هللا.23 

 

من  " مالك:قال  .وأن من سبهم أو اعتقد فيه شرا أنه ال حق له حمبة الصحابة لزومهذه اآلية دليل على 
كان يبغض أحدا من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم , أو كان يف قلبه عليهم غل , فليس له حق 

 يف يفء املسلمني ؛ مث قرأ : والذين جاءوا من بعدهم اآلية24 

ُ َوَمِن اتَـّبَـ  (64ُمْؤِمِننَي{ )األنفال: َعَك ِمَن الْ }اَي أَيـ َها النَّيب  َحْسُبَك اَّللَّ  

 أخرج ابن إسحاق , وابن أيب حامت , عن الزهري يف اآلية قال : نزلت يف األنصار25 
                                                            

 تفسري القرطيب   23
 حممد بن أمحد األنصاري القرطيب

 دار الفكر
 عدد األجزاء: عشرون جزءا

29-30  
J:81 

 
 تفسري القرطيب    24

 حممد بن أمحد األنصاري القرطيب
 دار الفكر

 عدد األجزاء: عشرون جزءا
-30  

J:81 
 

 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية 25
 حممد بن علي بن حممد الشوكاين

 دار املعرفة
م2004هـ / 1423سنة النشر:    

  --- :رقم الطبعة
 55# اجلزء األول -عدد األجزاء: جزء واحد
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َوقاتـَُلوا وَُكالا بـَْعُد ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقاَتَل أُولِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن 
ْسىن ]احلديد:  ُ احلُْ [10َوَعَد اَّللَّ  

(احلسىن اجلنة)  

 قال أبو حمّمد بن حزم )384-456 ه(: "الصحابة كّلهم من أهل اجلنة قطعا".26 

[59مل: ُقِل احْلَْمُد َّللَِِّ َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذيَن اْصَطفى ]الن   

 قال سفيان الثوري )97 - 161 هـ(: "هم أصحاب حممد صّلى اَّللَّ عليه وسلم".27  

 

 مجيع الصحابة عدول -ر

فجميع  .عديدةهلم يف آايت  واصطفاؤهعن طهارهتم  وإنباؤهعدالة الصحابة اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم, 
احلال اليت كانوا عليها من  لوجبت ,شيءمن هللا فيهم  يهيئأنه لو مل القطع بتعديلهم.  يستلزمذلك 

                                                                                                                                                                                                
 

 اإلصابة يف متييز الصحابة  26
هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   

 دار الكتب العلمية 
8عدد األجزاء:   

 163/1 [جزء / صفحة]
 

 اإلصابة يف متييز الصحابة   27
هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   

 دار الكتب العلمية 
8عدد األجزاء:   

 166/1-165 [جزء / صفحة]
 



30 
 

اإلميان, واليقني  وقوةيف الدين,  والنصرة, واألموال, األقالب جبواداهلجرة, واجلهاد, ونصرة اإلسالم 
.أهل احلديث العلماء مجيع معتقدهذا  .بتعديلهم   

 

 إذا رأيت الرجل ينتقص"من َأَجلِّ شيوخ مسلم:  (هـ 264-200) قال إمام عصره أبو زرعة الرازي
أحدا من أصحاب رسول هللا فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول حق, والقرآن حق, وما جاء به حق 

فمن جرحهم إمنا أراد إبطال الكتاب والُسنَّة؛ فيكون اجلرح به ألصق  .وإمنا أدى إلينا ذلك كله الصحابة
 واحلكم عليه ابلزندقة والضاللة والكذب والفساد هو األقوم األحق".28

 

 

يف الُسنَِّة املطهرةِ الصحابة  -ز  
 

صلى هللا -مل يلتِق ابلنيب  القومإن من هذه  .لنا خطوتهعلى هذا الدين وهم  شهداؤانالصحابة 
كل   ,التاريخ وال اهلجرة  وصلالغزوات وال   قدمالقرآن وال السنة وال  منه يلقيومل  -عليه وسلم

 لعلالصحابة هبذا اجلهد  يكسح. لو مل -رضوان هللا عليهم-الصحابة  سبيللنا عن  نسخذلك 
.هللاحلمد و  الدين...ضاع   

 
فإن السنة حصن هللا احلصني الذي من دخله كان من " (751-691) قيم اجلوزية ابن قال

تقوم أبهلها وإن قعدت هبم  .واببه األعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلني اآلمنني.

                                                            
 اخلطيب البغدادي 28

1/10مقدمة اإلصابة   
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هم املبيضة  السنة وأهل .أنوارهموالنفاق  ألهل البدعطفئت  أيديهم إذاأعماهلم ويسعى نورها بني 
 اآلية, وجوه(تبيض وجوه وتسود  )يوم تعاىل:قال هللا  .وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة

 قال ابن عباس: 'تبيض وجوه أهل السنة واالئتالف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق'".29

 
 عن أيب أمامة قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "طوىب ملن رآين وآمن يب"30

 

السالم عليكم دار قوم " فقال: املقربة,عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج إىل 
. قالوا : اي رسول هللا , ألسنا وددت أين قد رأيت إخواننا الحقون,وإان إن شاء هللا بكم  مؤمنني,

 إبخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحايب , وإخواننا الذين مل أيتوا بعد , وأان فرطهم على احلوض".31

                                                            
 اجتماع اجليوش اإلسالمية 29

قيم اجلوزية( )ابنأبو عبد هللا حممد بن أيب بكر   
 مكتبة ابن رشد

م1999هـ / 1419سنة النشر:    
39ص:  ]  ] 

 
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 30

 أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب
 مكتبة ابن تيمية

 اجلزء العشرون
238/250 

 
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 31

 أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب
 مكتبة ابن تيمية

 اجلزء العشرون
238/250 

 



32 
 

 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 "خرُي القروِن قـَْرين مث الذين يـَُلوهَنم مث الذين يُلوهَنم"32     

 

 هللا صلى هللا عليه وسلمرسول  قال

فيكم من رأى رسوَل هللِا صلى هللاُ عليِه  هلم:فيقاُل  الناِس.أييت على الناِس زماٌن . يغزو فئاٌم من "
فيكم من رأى من صحَب  هلم:فيقاُل  الناِس.مث يغزو فئاٌم من  هلم.فُيفتُح  نعم. فيقولون: وسلََّم؟

هل  هلم:فيقاُل  الناِس.مث يغزو فئاٌم من  هلم.فُيفتُح  نعم. ولون:فيق وسلََّم؟رسوَل هللِا صلى هللاُ عليِه 
 فيكم من رأى من صحَب من صحَب رسوَل هللِا صلى هللاُ عليِه وسلََّم؟ فيقولون نعم. فُيفتُح هلم"33

 "إنَّ هللَا اختار أصحايب على الثَّقَلنْي سَوى النَّبيِّني واملرسلني"34

  

 فضل الصحابة من  كشف الصحابة -س

                                                            
 الراوي: عبدهللا بن مسعود و عمران بن احلصني و أبو هريرة و عائشة  32

36الصفحة:  -تصحيح العقائد   األلبان  
أخرجاه يف "الصحيحني" خري الناس قرين" خري أميت قرين  " 

 
 الراوي: أبو سعيد اخلدري  33

 صحيح مسلم 
2532 

 
 الراوي: جابر بن عبدهللا  34

ابن حجر العسقالين    
1/12اإلصابة   -   

 رجاله موثقون
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إن هللا نظر يف قلوب ": (ه 32ابملدينة ودفن ابلبقيع سنة  تويف) عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال
مث نظر يف قلوب العباد  برسالته.وابتعثه  لنفسه,فاصطفاه  العباد,فوجد قلب حممد خري قلوب  العباد,

بعد قلب حممد صلى هللا عليه وسلم , فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيه , 
 يقاتلون على دينه , فما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن , وما رأوه سيئا فهو عند هللا سيء".35

 

بل قد فضلتهم  النبيني؟بعد  ت أولياء هللا تعاىلوسادا املؤمنني,فمن أضل ممن يكون يف قلبه غل خليار   

من  للنصارى:وقيل  موسى,أصحاب  قالوا: ملتكم؟من خري أهل  لليهود:قيل  خبصلة,اليهود والنصارى 
مل   حممد!أصحاب  قالوا: ملتكم؟ل من شر أه للرافضة:وقيل  عيسى,أصحاب  قالوا: ملتكم؟خري أهل 

 يستثنوا منهم إال القليل, وفيمن سبوهم من هو خري ممن استثنوهم أبضعاف مضاعفة36 

فيهم احلديثأقوال العلماء  -ش   

للصحابة ": (643-557) املعروف إببن صالح الشهرزوري الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو قال
, لكوهنم على بل ذلك أمر مفروغ منه .أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم خصيصة وهيأبسرهم 

 37."اإلطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة

                                                            
 الراوي: زر بن حبيش احملدث: ابن حجر العسقالين 35

65الصفحة:  -األمايل املطلقة  -  
 حسنا

 
 شرح العقيدة الطحاوية 36

 علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي
 مؤسسة الرسالة

م1997هـ / 1417سنة النشر:    
695 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=147&idto=147&bk_no=90&ID=93


34 
 

 

ابتفاق  -رضي هللا عنهم  - "وهم: (902-831)السخاويقال أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن 
أهل السنة  عدول  كلهم مطلقا , كبريهم وصغريهم , البس الفتنة أم ال , وجواب حلسن الظن هبم 

وفتحهم األقاليم ,  -صلى هللا عليه وسلم  -ونظرا إىل ما متهد هلم من املآثر من امتثال أوامره بعده 
مع  الصلوات والزكوات وأنواع القرابتبتهم على , ومواظنه الكتاب والسنة , وهداية الناسوتبليغهم ع

 38."الشجاعة والرباعة والكرم واإليثار واألخالق احلميدة اليت مل تكن يف أمة من األمم املتقدمة

 

َا   َوَرُسولِِه لِلصََّحابَةِ " َما َجاَء يف تـَْعِديِل اَّللَِّ  :قال اخلطيب البغدادي ُهْم , َوِإمنَّ َوأَنَُّه اَل حُيَْتاُج لِلس َؤاِل َعنـْ
ُ َعلَ  ُب َذِلَك ِفيَمْن ُدوهَنُْم ُكل  َحِديٍث اتََّصَل ِإْسَناُدُه َبنْيَ َمْن َرَواُه َوَبنْيَ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلَّمَّ ملَْ يـَْلَزِم جيَِ

ُب النََّظُر يف َأْحَواهلِِم ِسَوى الصََّحايبِّ الَِّذي َرفـََعُه ِإىَل َرُسوِل اْلَعَمُل ِبِه ِإالَّ بـَْعَد ثـُُبوِت َعدَ  اَلِة رَِجالِِه َوجيَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَّ     39“. اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

                                                                                                                                                                                                
 علوم احلديث البن الصالح 37

 أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري
دار الفكر املعاصر -دار الفكر  

م2004هـ / 1425سنة النشر:    
 [/294ص:  ] :اجلزء األول

 
 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي 38
 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي

 مكتبة السنة
م2003هـ / 1424سنة النشر:     

 اجلزء الرابع
 94:ص ]

 
 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي 39
 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي
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عدالة الصحابة اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم , وإخباره عن طهارهتم  ": قال اخلطيب البغدادي
 40."واختياره هلم

 

صلى هللا  -إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول هللا ": عن أيب زرعة الرازي أنه قال
حق , والقرآن حق   -صلى هللا عليه وسلم  -فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول  -عليه وسلم 

 ...41"وما جاء به حق , وإمنا أدى إلينا ذلك كله الصحابة

 

                                                                                                                                                                                                

 مكتبة السنة
م2003/  هـ1424سنة النشر:     

 اجلزء الرابع
 94:ص ]

 
 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي 40
 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي

 مكتبة السنة
م2003هـ / 1424سنة النشر:     

 اجلزء الرابع
 94:ص ]

 
 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي 41
 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي

السنةمكتبة   
م2003هـ / 1424سنة النشر:     

 اجلزء الرابع
 95:ص ]
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من البس الفنت وغريهم إبمجاع من يعتد  عدول,الصحابة كلهم ": (676-631) قال إمام النووي
  42"به

 

 الشريعة؛أهنم محلة  والسبب يف عدم الفحص عن عدالتهم..." :(478-419) احلرمنيقال إمام 
وملا اسرتسلت على  وسلم,فلو ثبت توقف يف روايتهم الحنصرت الشريعة على عصره صلى هللا عليه 

  43"سائر األعصار

 

حجر العسقالين: "اتفق أهل السّنة على أّن اجلميع عدول, ومل خيالف يف ذلك إال  ابنقال احلافظ 
 ".44شذوذ من املبتدعة

 

                                                            
 تدريب الراوي 42

 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
 دار طيبة

675ص:  ]  اجلزء الثاين   ] 
 

 تدريب الراوي  43
 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي

 دار طيبة
675ص:  ]  اجلزء الثاين   ] 

 
 اإلصابة يف متييز الصحابة  44

هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   
 دار الكتب العلمية 

8عدد األجزاء:   
 162/1 [جزء / صفحة]
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 نتائج البحث .5
 

, وأعمقها علًما, وأقَلها إنَّ أصحاب حممٍد َصلَّى هللا عليه وسلم كانوا أحسن هذه األمة, وأوفاها قلوابً 
وقد أشاد هللا عز وجل عليهم,  ى هللا عليه وسلم, ولتأسيس دينه.اجتباهم هللا لصحبة نبيه َصلَّ  تكلًفا.

ناء رسوله َصلَّى هللا , وثتت عدالة كلهم بثناء هللا عز وجلوقانع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عنهم, وثب
فوجد قلب  ظر هللا يف قلوب األممرته, فقد نوال أعدل ممن ارتضاه هللا لصحبة نبيه ومؤاز  عليه وسلم.

مث نظر يف قلوب العباد فوجد  , وبعثه خبطابه.فاصطفاهقلوب العباد,  صالححممد َصلَّى هللا عليه وسلم 
وقد حال هللا عز وجل أصحاب رسوله َصلَّى هللا عليه  قلوب الصحابة أنقى القلوب, فجعلهم وزراء نبيه

بدوره يف  هنضالذي  امليموناجليل  أمجعنيفرضي عنهم  اإلمامة.ليهم من العدالة والدين و وسلم بثنائه ع
الذين نشروا دين اإلسالم  وهم النبوة.يف مدرسة  جتلواألول الذي  العصرفهم  .خدمة السنة املطهرة

  .يف ذلك ومحلوا أرواحهم ليبلغوا دين هللا إىل العاملني وأنفقوا

 

 

 استنتاج البحث
 

فجميعهم رضي  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.يف أصحاب  تيقنهامل تتحقق العدالة يف أحد   
.العدالة مسةهللا عنهم عدول حتققت فيهم   

 



38 
 

: من لقي النيّب صّلى اَّللَّ عليه وسلم مؤمنا به, ومات على الصحايبالقول الراجح يف معرفة  
أو قصرت, ومن روى عنه أو مل يرو, ومن غزا اإلسالم, فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له 

.معه أو مل يغز, ومن رآه رؤية ولو مل جيالسه, ومن مل يره لعارض كالعمى  
 
والشهرة, أبن يروى عن آحاد  , ابالستفاضةالتواتريثبت بطريق  : أنالصحايب إىل معرفة السبيل 

مث أبن يقول إذا كان اثبت العدالة  ن آحاد التابعني,وكذا ع صحبة,من الصحابة أن فالان له 
"واملعاصرة: "أان صحايب  

 
أّن اجلميع عدول احلديث اتفق أهل   

 
تضافرت األدلة من كتاب هللا وسنة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام  

ه وبني فكل حديث له سند متصل بني من روا تهم.مما ال يبقى معها ملراتب شك يف حتقيق عدال
ب النظر يف املصطفى َصلَّى هللا عليه وسلم مل يلزم العمل به إال بعد أن تثبت عدالة رجاله, وجي

 أحواهلم سوى الصحايب. 
 هللا أعلم
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     قائمة املراجع:
 

 البحر احمليط (1

الزركشيبدر الدين بن حممد هبادر   

 دار الكتيب

م1994هـ/1414سنة النشر:    

1رقم الطبعة: ط   

 
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (2

 أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب

 مكتبة ابن تيمية

 
 اجتماع اجليوش اإلسالمية (3

 أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر ) ابن قيم اجلوزية(

 مكتبة ابن رشد
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م1999هـ / 1419النشر: سنة   

 
 

 اإلصابة يف متييز الصحابة (4

هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:   

 دار الكتب العلمية

 
 اإلحكام يف أصول األحكام (5

 علي بن حممد اآلمدي

 املكتب اإلسالمي

 
 األمايل املطلقة (6

 ابن حجر العسقالين

 
   الروايةالكفاية يف علم 

هـ(463أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:    

 أبو عبدهللا السورقي , إبراهيم محدي املدين 

م 2010نوفمرب  14املدينة املنورة    -املكتبة العلمية    

 
 

 تدريب الراوي (7

 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي

 دار طيبة
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 تصحيح العقائد (8

األلباين حممد انصر الدين  

و عمران بن احلصني و أبو هريرة وراوي: عبدهللا بن مسعود ال  

 
 تفسري ابن كثري (9

 إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي

 دار طيبة

م2002هـ / 1422سنة النشر:    

 
 

 تفسري البغوي (10

 احلسني بن مسعود البغوي

 دار طيبة

 
 

 تفسري القرطيب (11

 حممد بن أمحد األنصاري القرطيب

 دار الفكر

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A&ei=ySZDU66VOImnlQWG6YDACA&usg=AFQjCNHV5fh3hortWXiO9IccGvynJmLIpA&sig2=uAAYq6EKs9L6GV2UvX7grA&bvm=bv.64125504,d.aWc
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احلديث البن الصالحعلوم  (12  

 أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري

دار الفكر املعاصر -دار الفكر  

م2004هـ / 1425سنة النشر:   

 
 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي (13

 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي

 مكتبة السنة

2003هـ / 1424سنة النشر:    

 
 
 

فين الرواية والدرايةفتح القدير اجلامع بني  (14  
 حممد بن علي بن حممد الشوكاين

 دار املعرفة
م2004هـ / 1423سنة النشر:    

 

 

 شرح العقيدة الطحاوية (15

 علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي

 مؤسسة الرسالة

م1997هـ / 1417سنة النشر:    

 

16) كتاب السنن الكربى  
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 أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي

املعرفة دار  

 مسألة 15373

 

 

 


