
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

فً حب احد منهم  قال رحمه هللا ونحب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال نفرط

وال نتبرأ من احد منهم ونبغض من ٌبغضهم وبغٌر الخٌر ٌذكرهم وال 

نذكرهم اال بخٌر وحبهم دٌن واٌمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغٌان 

. 

الواجب فً اصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص امران االمر االول محبتهم واالمر 

الثانً التبرإ ممن ٌبغضهم والمصنف رحمه هللا هنا ذكر االمرٌن وهذان 

االمران اٌضا ذكرهما شٌخ االسالم رحمه هللا فً العقٌدة الواسطٌة االمر 

اهل بٌت رسول هللا االول حب الصحابة وقال عنه شٌخ االسالم وٌتولون 

ملسو هيلع هللا ىلص وهنا المصنف قال ونحب اصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص القسم الثانً التبرإ 

وذكر المصنف هنا بقوله ونبغض من ٌبغضهم وبغٌر الخٌر ٌذكرهم وشٌخ 

االسالم قال فً الواسطٌة وٌتبرإون من طرٌقة الروافض وطرٌقة 

ق الصحابة فقط حبهم بل ٌجب اٌضا بغض من النواصر اذا ال ٌكفً فً ح

ٌبغضهم والتبرإ من طرٌقتهم فً بغضهم للصحابة وقال المصنف رحمه 

هللا ونحب اصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعنً جمٌعا نحبهم الن هللا احبهم نحبهم 

الن هللا رضً عنهم ونحبهم الن هللا سبحانه اصطفاه الن ٌختارهم لصحبة 

بعثه ونحبهم النهم بذلوا من المال والنفس والروح ما لم ٌبذله افضل نبً 

حتى ولو بذل غٌرهم اكثر مما بذل ال ٌساوي اخالصهم ولن غٌرهم 

ٌساوي سبقهم الى الدٌن فهم فً منقبة عظٌمة الصحبة والسبق للدٌن فلو 

اتى من اتى بعدهم وعمل مالم ٌعملونه من اعمال ال ٌكون مثلهم لصحبتهم 

لهذا الدٌن فلو شخص عمل عمال كثٌرا نقول نعم عملت اعماال ولسبقهم 

كثٌرة لكن هم سبقوك ونحب اصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص النهم ابلو بالءاً حسناً حتى 



نقلوا الٌنا هذا الدٌن مع ما القوه من مصاعب ومصائب وقتل وخوف 

ن عنكم ونحو ذلك كما قال سبحانه وٌوم حنٌن اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغ

شٌئا وضاقت علٌكم االرض بما رحبت ثم ولٌتم مدبرٌن االٌات وكذلك فً 

االحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باهلل الظنونا هنالك ابتلً 

المإمنون وزلزلوا زلزاال شدٌدا واٌضا قوله عزوجل ام حسبتم ان تدخلوا 

ضراء وزلزلوا الجنة ولما ٌؤتكم مثل الذٌن خلو من قبلكم مستهم البؤساء وال

حتى ٌقول الرسول والذٌن ءامنوا معه متى نصر هللا ومن اتبع هذا الدٌن 

الصحابة كسبوا صنفٌن من بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص الى قٌام الساعة ثالثة اصناف 

وبقٌة االمة فً صنف واحد وهم المهاجرون والقسم الثانً االنصار والقسم 

كرهم هللا عز وجل فً سورة واحدة قال الثالث الذٌن جاإوا من بعدهم ذ

سبحانه للفقراء المهاجرٌن الذٌن اخرجوا من دٌارهم واموالهم وقال فً 

االنصار والذٌن تبوإا الدار واالٌمان من قبلهم ٌحبون من هاجر الٌهم وال 

ٌجدون فً صدورهم حاجة مما اوتوا وٌإثرون على انفسهم ولو كان بهم 

المإمنٌن والذٌن جاإوا من بعدهم ٌقولون خصاصة وقال فٌمن بعدهم من 

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا باإلٌمان ٌعنً من المهاجرٌن 

واالنصار وٌكفٌك رضى هللا عز وجل عنهم ووعدهم بالجنة فً قوله 

والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان 

 عنهم ورضوا عنه هذا من باب رضً هللا عنهم ورضوا عنه , رضً هللا

االخبار ٌعنً اٌها الناس اعلموا بانً قد رضٌت عنهم واعلموا انهم هم 

رضوا عن ربهم لما وهبهم هذا الدٌن فقوله رضً هللا عنهم ورضوا عنه 

لٌس من باب الدعاء اإلخبار لذلك قال ابن كثٌر رضً هللا عنهم ورضوا 

نهم سبحانه واعد لهم جنات عنه قال وقد فعل ٌعنً هو سبحانه رضً ع



تجري تحتها االنهار خالدٌن فٌها ابدا ذلك الفوز العظٌم ومن رضا هللا 

رضً هللا عنهم عنهم انه بشرهم بالجنة وهم احٌاء كما فً هذه االٌة

ورضوا عنه وفً قوله وكال وعد هللا الحسنى ٌعنً من انفق من قبل الفتح 

ل ابن حزم جمٌع الصحابة فً الجنة وبعد الفتح جمٌعا وعدهم هللا بالجنة قا

قطعا لالٌة وكال وعد هللا الحسنى فاهل السنة ٌحبون الصحابة وٌشهدون 

لهم بانهم جمٌعا فً الجنة ومحبتهم اٌمان كما سٌؤتً لقول النبً علٌه 

الصالة والسالم عن االنصار ال ٌحبهم اال مإمن كما فً صحٌح مسلم لذلك 

ب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا من الوفاء منك من معتقد اهل السنة ونحب اصحا

لهم لما بلغوك العلم تحبهم لوال نقلهم للعلم لعشت فً التٌه والضالل 

والظالم لذلك قال ونحب اصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وال نفرط فً حب احد منهم 

ٌعنً كما ٌفعل الرافضة وانما نحبهم جمٌعا ونفضل بعضهم على بعض 

ت كما جاءت النصوص فنفضل اهل البٌعة على غٌرهم واهل بدر درجا

على غٌرهم وممن خص بالجنة على غٌرهم والخلفاء الراشدٌن اٌضا على 

لى غٌرهم ونفضل ابا غٌرهم ونفضل الخلٌفتٌن الراشدٌن ابا بكر وعمر ع

فهو افضل الصحابة واجلهم واعظمهم رضً هللا عنهم  بكر على جمٌعهم

ال وال نفرط فً حب احد منهم ٌعنً دون مع بغض جمٌعا وارضاهم ق

وانما نحبهم جمٌعا لكن فً حبنا لمن سبقوا الفضائل نحبهم وال  االخرٌن

نفرط فً حب احد منهم وال نتبرأ من احد منهم اٌضا كما ٌفعل الرافضة 

وٌتبرأون أٌضا كما ٌتبرأون منهم فال نتبرأ من أحد منهم كؤبً بكر وعمر 

حن جمٌعا نحبهم فهم كآبائنا قال شٌخ اإلسالم فً من غٌرهم وانما ن

الواسطٌة ال كان وال ٌكون مثلهم ابدا ال كان فً القرون السابقة مثلهم ولن 

ٌكون فً هذه األمة مثلهم فهم الصفوة فً هذه األمة بل الصفوة فً جمٌع 



األمم فهم خٌر خلق بعد األنبٌاء علٌهم السالم ما ٌؤتً درجة بعد الرسل اال 

لذلك قال وال نتبرأ من أحد منهم بل نحبهم رضً هللا عنهم وأرضاهم  هم

جمٌعا للصحبة ٌعنً الختٌار هللا عز وجل لهم فً صحبتهم فاذا قٌل اٌهما 

مثال أفضل عمر بن عبدالعزٌز أو األعرابً الذي بال فً المسجد نقول 

عمر بن عبدالعزٌز شعره من شعرات أنف األعرابً افضل من عمر بن 

من رأسه إلى قدمه للصحبة لذلك قال اإلمام أحمد بن حنبل  لعزٌزعبدا

رحمه هللا غبار نعلً معاوٌة خٌر من عمر بن عبدالعزٌز لماذا ؟ ألنه 

التً ال ٌفاضلها صحابً والصحابً نال رتبة عظٌمة وهً رتبة الصحبة 

رتبة سوى رتبة الرسل فهم قد نالوا منزلة عظٌمة أي منزلة الصحبة مثل 

ل منزلة النبوة منزلة الرسالة هم نالوا منزلة اسمها منزلة الصحبة ما تقو

على غٌره حتى ولو أتى من بعدهم من فالصحابً له منزلة عظٌمة مقدم 

التابعٌن والعلماء ما ٌصل الى مرتبة الصحبة الذٌن منحهم هللا عزو جل 

ٌده اٌاها لذلك قال علٌه الصالة والسالم ال تسبوا أصحابً فو الذي نفسً ب

لو انفق احدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصٌفه ثم قال ونبغض 

من ٌبغضهم هذا الركن الثانً من أركان محبة الصحابة اللً هو بغض من 

ٌبغضهم وهو التبرإ ممن ٌبغضهم قال ونبغض من ٌبغضهم فكل من 

من ٌبغضهم الن أبغض الصحابة نبغضه وهذا من محبتنا للصحابة نبغض 

علٌه الصالة والسالم قال ال ٌحبهم اال مإمن وال ٌبغضهم اال منافق  النبً

فنبغضهم الن فٌهم اٌه من اٌات النفاق وهً بغضهم للصحابة قال ونبغض 

بغٌر من ٌبغضهم وبغٌر الخٌر ٌذكرهم ٌعنً من ٌسب الصحابة وٌذكرهم 

الخٌر نبغضه قال والنذكرهم اال بخٌر ٌعنً واجب على الناس جمٌعا اال 

ذكر الصحابة اال بكل خٌر وثناء وترض ومحبة وشكر ووفاء لما قدموه ٌ



لهذا الدٌن العظٌم فمنهم من شلت ٌده ومنهم من مات ومنهم من خاف 

فؤبو طلحة شلت ٌده ومنهم من فارق وطنه من اجل ان ٌصلك هذا الدٌن 

ألنه ٌقً النبً علٌه الصالة والسالم لئال ٌصٌبه شًء من النبل ٌعنً 

نبً علٌه الصالة والسالم شٌئا وهكذا ولكثرة مناقبهم جمع أهل ٌصٌب ال

العلم مجلدات كبٌرة فً ذكر فضائلهم مثل فضائل الصحابة ألبً نعٌم 

األصفهانً واإلستٌعاب البن عبد البر واإلصابة كذلك البن حجر وذكر 

جملة كبٌرة منهم الذهبً فً سٌر أعالم النبالء لماذا لكثرة فضائلهم ما 

ً مجلدات رضً هللا عنهم وارضاهم قال وبغٌر الخٌر نذكرهم تحصى ف

وال نذكرهم إال بخٌر ثم ذكر بعد ذلك جملة عظٌمة ٌنبغً لكل مسلم أن 

ٌحفظها وهً قوله وحبهم دٌن واٌمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق 

وطغٌان هنا قوله وحبهم دٌن ٌعنً حبهم من الدٌن الذي ٌإجر علٌه 

الشخص وهو من اعظم المحبة فً هللا حب الصحابة رضً هللا عنهم النهم 

مجاهدون صابرون عباد زهاد علماء أوفٌاء مع النبً علٌه  رجال صالحون

الصالة والسالم قال حبهم دٌن واٌمان لقول النبً علٌه الصالة والسالم ال 

ٌحبهم إال مإمن فمن خٌر ما ٌتقرب به العبد هو حبهم وحبهم عالمة 

عظٌمة  من عالمات اإلٌمان قال وإحسان أي حبهم احسان وفضل وكرم 

ك فً محبتك لهم وال ٌمكن ان ٌصل الشخص الى مرتبة تحسن فٌه لنفس

االحسان وهو ٌبغض الصحابة وقد ٌصل الى مرتبة االحسان بحبه 

للصحابة كما قال سبحانه ان هللا مع المحسنٌن وقال النبً علٌه الصالة 

والسالم المرء مع من احب ٌعنً ٌحشر مع من احب فحبهم احسان قال 

قال وبغضهم كفر ونفاق وطغٌان غضهم وبغضهم ٌعنً ما هو حكم من ٌب

كفر ٌعنً المصنف رحمه هللا هنا ٌرى ان من ٌبغض الصحابة ٌكفر وهو 



الصواب لموافقته للنصوص ألن هللا قال رضً هللا عنهم ورضوا عنه وهو 

ٌبغض من رضً هللا عنهم فقد صادم النصوص هذا اذا كان عملهم فقط 

صحابة امراً آخر وهو بغض الصحابة اما اذا اضافوا الى بغض ال

االستغاثة بغٌر هللا كاالستغاثة بعلً والحسن والحسٌن هنا شرك اخر هو 

شرك العبادة وبغضهم كفر بنصوص القران قال وبغضهم كفر وشٌخ 

االسالم رحمه هللا كفَّر الرافضة فً منهاج السنة وكفرهم اٌضا فً الفتاوى 

اق ونفاق كما قال علٌه فً المجلد الثامن والعشرٌن قال وبغضهم كفر ونف

الصالة والسالم ال ٌبغضهم اال منافق قال وطغٌان ٌعنً من العصٌان فً 

دٌن هللا فمن ابغضهم فقد طغى واسرف على نفسه فً تلك المعصٌة 

 العظٌمة وهً بغض الصحابة وهللا أعلم .


