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   الرتبةِ ِف   بينهم    ، وفاضل  ه  ى أولياء  ي اصطف  الذِ   هللِ  احلمد  

  إل    اخللِق   ، أحب  اهللِ   رسولِ عل    والسالم    الصالة  ، و  واملكانةِ 

  بعد   الناسِ  ه أفضل  ، وصحابت  اهللِ
ِ
 . واملرسلي   األنبياء

َّل   وأشهد   إله  أن  اهلل إَّل      أنَ   وأشهد    له     رشيك  ّل    ه  وحد     

 هه ورسول  حممدًا عبد  

ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم  ﴿ َ َيا َأُّيه

 [102]آل عمران:  ﴾ُمْسلُِمونَ 

 : ا بعد  أمَ 

  ا حممد  نبين   لصحبةِ   اهلل   اصطفاهم    الذين    األمةِ   هذهِ   خي    فإنَ 

  ” :  قال    -عنه    اهلل   رض  -  مسعود    ابنِ   عنِ   أمحد    ى اإلمام  رو    ملسو هيلع هللا ىلص
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 قلوِب   خيَ   ملسو هيلع هللا ىلص  حممد    قلَب   فوجَد   ،العبادِ   قلوِب   ِف   نظرَ   اَّللَ  إنَّ 

فابتعثَ لنفِس   ، فاصطفاهُ العبادِ  ثمَّ برسالتِ   هُ ه،     قلوِب ِف   نظرَ   ه، 

فوجَد حممد    قلِب   بعَد   العبادِ  خيَ أصحابِ   قلوَب   ،    قلوِب   ه 

 . ”هنبي   هم وزراءَ ، فجعلَ العبادِ 

 -عنه    اهلل   رض  -  مسعود    ابنِ   عنِ   ومسلم    البخاري    ىورو  

ثمَّ قرِن   الناسِ   خيُ قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص  النبَي   أنَ  ثمَّ مْ يلونُ   الذينَ   ،   ، 

 «.مْ يلونُ  الذينَ 

فقال  هسامواتِ   سبعِ   فوِق   من    اهلل   اهم  زكَ   وقد   :  ه  سبحان    ، 

ِمْن  ﴿ ُلوَن  األَوَّ ابُِقوَن  َوالَِّذيَن َوالسَّ َواألَنَصاِر  اْلَُْهاِجِريَن 

ْم  ََلُ َوَأَعدَّ  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم  اَّللَُّ  َرِِضَ  بِإِْحَسان   َبُعوُهْم  اتَّ

َخالِِدينَ  األَْنَاُر  َتَها  ََتْ ِري  ََتْ اْلَفْوُز   َجنَّات   َذلَِك  َأَبًدا  فِيَها 

وَ ﴿:  وقال    ﴾اْلَعظِيمُ  ٌد َرُسوُل اَّللَِّ  َعََل  حُمَمَّ اُء  َأِشدَّ َمَعُه  الَِّذيَن 
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ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًًل ِمْن اَّللَِّ   ًعا ُسجَّ اُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اِر ُرََحَ اْلُكفَّ

 .﴾َوِرْضَواًنا

رو  منزلتِ   فلعلو   البخاري  هم  سعيد  أِب   عن    ومسلم    ى     -

  و أنَّ ، فلَ ِب وا أصحا تسبه ََل : » قال    ملسو هيلع هللا ىلص  النبَي   أنَ   -عنه    اهلل   رض  

 «.ههم، وَل نصيفَ أحدِ   مدَّ   ا بلغَ هًبا مَ ، ذَ حد  أُ   مثَل   كم أنفَق أحَد 

ه رمح  -  تيمية    ابن    سالمِ اإل    م شيخ  ال فيهِ ا ق  م    لطيِف   ومن  

 (:  الواسطيةِ   )العقيدةِ ِف  -تعال   اهلل 

َمنَّ اَّللُ َعَلْيِهم  َوَمن نَظَر ِف ِسَيِة اْلَقْوِم بِِعْلم  َوَبِصَية ، َوَما  )

َبْعَد األَْنبَِياِء؛ َلَ  ْلِق  اْْلَ ِخْيُ  ُْم  َأنَّ َيِقينًا  َعلَِم  ِل؛ 
اْلَفَضائِ ِمَن  بِِه 

ِة   األُمَّ َهِذِه  ُقُروِن  ِمْن  ْفَوُة  الصَّ ُُم  َوَأنَّ ِمْثُلُهْم،  َيُكوُن  َوَل  َكاَن 

 (.الَّتِي ِهَي َخْيُ األَُمِم َوَأْكَرُمَها َعََل اَّللِ
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   وأفضل  
ِ
 رض  -  الصديق    و بكر  أب    األخيار    الصحابة    هؤّلء

 األكب    ديق  الص    ، فهو  التيمي    عثامن    بن    اهللِ  عبد    وهو    -عنه    اهلل 

وأول  األول    الراشد    واخلليفة   وأكثر    الصحابةِ   ،  هم  إسالًما 

  ه ِف احب  و ص، وه  إليهِ   الناسِ   وأحب    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  صحبًة لرسولِ 

إِْذ    ِنَ َثا﴿ :   فيهِ تعال    اهلل   ، قال   الغارِ ه ِف وجليس    اهلجرةِ  اْثنَْْيِ 

َزْن إِنَّ اَّللََّ َمَعنَا﴾ ا ِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه َل ََتْ  .ُُهَ

ُهْم  ﴿:  وقال   ُأْوَلئَِك  بِِه  َق  َوَصدَّ ْدِق  بِالص  َجاَء  َوالَِّذي 

( الَِّذي ُيْؤِِت  17َوَسُيَجنَُّبَها األَْتَقى )﴿تعال:  وقال    ﴾اْلُْتَُّقونَ 

َزى )18َماَلُه َيَتَزكَّى )  َُتْ
( إَِلَّ 19( َوَما ألََحد  ِعنَْدُه ِمْن نِْعَمة 

ِه األَ   . ﴾( َوَلَسْوَف َيْرَض 20) ْعََل اْبتَِغاَء َوْجِه َرب 

 و بكر  أب    الثالِث   ه اآلياِت هبذِ   املراد    أنَ   ى املفرسون  حك    وقد  

 .-عنه   اهلل  رض  - الصديق  
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: قال   -عنه   اهلل  رض  - ياس   بنِ  عامر   عن   البخاري   ىورو  

وأبو   أعُبد  وامرأتانِ   إَل مخسةُ   ا معهُ ومَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللِ  رسوَل   رأيُت 

كان  أي    .بكر    - وأرضاه    عنه    اهلل   رض  -إسالًما    األول    : 

رسول  ووصف   صديق  بأنَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  ه  البخاري  رو    وقد  ،  ه   ى 

  ملسو هيلع هللا ىلص   النبَي   أنَ   -عنه    اهلل   رض  -  مالك    بنِ   أنس    عن    ومسلم  

)جبل  صع   أحًدا  وأب  أحد    د   بكر  (  فقال  وعثامن    وعمر    و   ، :

يٌق، َوَشِهيَدانِ » ، َوِصد  ََم َعَلْيَك َنبِيٌّ  .«اْثُبْت ُأُحُد َفإِنَّ

 اهلل   رض  -  العاصِ   و بنِ عمر    عن    ومسلم    البخاري    ىورو  

سأل  أنَ   -عنه   م  ملسو هيلع هللا ىلص  النبَي   ه  أحب  :  قال  إليك    الناسِ   ن  : ؟ 

  و بكر  أب    :«. أي  اوهَ أبُ : »؟ قال  الرجالِ   ن  : مِ «، فقلت  عائشةُ »

 .الصديق  
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ُكنَّا »:  قال    -عنه    اهلل   رض  -  عمر    ابنِ   عنِ   البخاري    ىورو  

[  ُ ل :  أيُنَخي  ِف  ُنفض  النَّاِس  َبْْيَ  َعَلْيِه  [  اَّللُ  النَّبِي  َصَلَّ  َزَمِن 

اَن  ، ُثمَّ ُعَمَر ْبَن اَْلطَّاِب، ُثمَّ ُعْثََمَن ْبَن َعفَّ ُ َأَبا َبْكر  َم َفنَُخي  َوَسلَّ

 « َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْهمْ 

  العلمِ   أهلِ   بعض    ذهب    فقد     اإلسالمِ ه ِف مكانتِ   ولعظيمِ 

قتل    كفر  و  ه ردة  ه وانتقاِص سب    جمرد     أنَ إل   نتقص    بهِ   ي  ه؛  ساب ه وم 

كذ  ألنَ   -عنه    اهلل   رض  -ه  فضائلِ   من    اهللِ   دينِ ِف   ا جاء  ب مل  ه م 

  رسولِ   وفاةِ   بعد    الناس    بهِ   مجع    اهلل   أنَ   ه العظيمةِ فضائلِ   ومن  

ِش    وا عليهِ جيتمع    ل    م لو  ه، فإَّن  خالفتِ وا عل  فأمجع    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  خ 

ق   مجع  في بدَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    وفاةِ   بعد    املسلمي    تفر  تفر  ل  ًقا، هم 

 .الكافرون   فيهم   ويطمع   ى املنافقون  م ضعًفا، فيقو  وقوت  
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ه أنَ  -عنه    اهلل  رض  - اخلطاِب  بنِ  عمر   عن   البخاري   ىرو  

ذكر  ملَ  ساعدة  بنِ   سقيفة    خب     ا  البيعةِ ِف   واّلختالف    ي   بعد     

َفاْخَتَلُفوا   ...»:  -عنه    اهلل   رض  -  عمر    قال    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسولِ 

التَّنَاُزعُ  ِعنِْدي  َينَْبِغي  َوَلَ  َعن ي،  »ُقوُموا  َقاَل:  اللََّغُط،  «  َوَكُثَر 

« : ول  ق  َباس  ي  ج  اب ن  ع  ر  ِة، َما َحاَل َبْْيَ  ف خ  ِزيَّ َة ُكلَّ الرَّ ِزيَّ إِنَّ الرَّ

َم َوَبْْيَ كَِتابِهِ   « َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ه ببيعتِ   أحد    يرتدد    ه ل  بمكانتِ   واألنصارِ   املهاجرين    ملعرفةِ و

 .-عنه   اهلل  رض  - اخلطاِب  بن   ه عمر  ه وبايع  يد   ا بسط  ملَ 

 ، إنه  روه  فم فاستغ ولك  ِل   اهلل   وأستغفر    ا تسمعون  م    أقول   

 . الرحيم   الغفور   هو  
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نعمِ عل    هللِ  احلمد   وحديًثا،   والباطنةِ   الظاهرةِ ه    قدياًم 

عبدِ عل    والسالم    والصالة   ورسولِ   نبين ه  حممد  ه  وعل  ا   ، 

الذين  أصحابِ  ِف سار    ه  نرصةِ وا  وعل  دينِ     حثيًثا،  سًيا    ه 

الذين  أتباعِ  علم  ورث    هم  والعلامء  وا     ورثة    هم، 
ِ
أكرم  األنبياء  ، 

 :ا بعد  وارًثا وموروًثا، أمَ  هبم  

ِ    تعل مِ عل    حيرصون    السلف    كان    فقد      السابقي    األجمادِ   ِسي 

  ابنِ   عنِ   ومسلم    ى البخاري  رو    م، وقد   قلوهِب هم ِف حب    ليزداد  

 ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رسولِ إل    رجل    ه جاء  أنَ   -عنه    اهلل   رض  -  مسعود  

ي  فقال   رسول  :  كيف  اهللِ  ا  ِف تر    ،  و  ى  قوًما  أحَب  رجل   ملَا   

 «. أحبَّ  منْ  معَ  اْلرءُ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسول   م؟ قال  هبِ  يلحق  
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)جامع  ِف   الب    عبدِ   ابن    ىورو   عن  وفضلِ   العلمِ   بيانِ       ه( 

اهلل رمح  -  مرسوق    وعمرَ   بكر    أِب   حبه   ”:  قال    أنه    -تعال    ه 

 . “ السنةِ  منَ  هَمفضلِ  ومعرفةُ  عنهََم  اَّللُ رَِض 

)رشح  ِف   الاللكائي    ىورو     السنةِ   أهلِ   اعتقادِ   أصولِ    

: ؟ قاَل سنةٌ   وعمرَ    بكر  أِب   حبه :  للحسنِ   ه قيل  ( أنَ واجلامعةِ 

 . فريضةٌ  ، بْل ََل 

اعرف  املسلمون    اأّي   ِسي   ،    املهاجرين    من    الصحابةِ   وا 

ِف هم ومكانت  وا فضائل  ، وتذاكر  واألنصارِ  فإنَ  اإلسالمِ هم   ، 

ه ، وإنَ أحَب   من    مع    واملرء  ،  هلم    هم والشوِق حب    من    ا يزيد  هذ  

م  ي طالع    أن    ليوشك   بي  نا  متحذلقون    وآخر    حي    ا    أقوام  

   وإنَ أّل    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أصحاب    ، ينتقصون  ون  مشاهب    وبالرافضةِ 

عاَم صحابي    انتقص    نِ م    كَل  فضاًل  واحًدا  هو  ا  فهو  أكثر       ، 
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ضال   بالنهارِ   كان    ولو    مبتدع   بالليلِ   صَواًما  ن    قَواًما  حس 

  فيام    السنةِ   ا أهل   هذ  عل     أمجع  ، كام  األخالِق كثي  الصدقاِت 

 .اّلعتقادِ   كتِب وه ِف قرر  

ذلك  فاحذر    أّل   من  وحذ    وا  فإنَ ينتقص    ن  م    كل    روا  ه هم، 

 . ملسو هيلع هللا ىلص األميِ  النبي   صادم  لسنةِ ، وم  الف  للتنزيلِ م   بذلك  

الذين  ِف   -تعال    اهلل   رمحه  -  مالك    اإلمام    قال     ون  يسب     

هؤَلءِ إنَّ :  الصحابةِ  القدَح أرادُ   أقوامٌ   َم  النبي  ِف   وا   فلمْ   ملسو هيلع هللا ىلص   

، لو  سوء    رجُل   ى ُيقاَل ه حتَّ  أصحابِ وا ِف ، فقدُح هم ذلَك يمكنْ 

 . ه صاحلْيَ أصحابُ  رجًًل صاحًلا لكانَ  كانَ 

 رجًًل يذكرُ   ا رأيَت إذَ :  -تعال    اهلل   رمحه  -  أمحد    اإلمام    وقال  

 . اإلسًلمِ ه عََل فاهتمْ  بسوء   الصحابةِ  أحًدا منَ 
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زرعة  أب    وقال   رأيَت إذَ :  - تعال    اهلل   رمحه  -  و   الرجَل   ا 

؛ ه زنديٌق أنَّ   فاعلمْ   ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللِ  رسولِ   أصحاِب   أحًدا منْ   ينتقُص 

أدَّ ، وإنََم حقٌّ   والقرآنَ ،  ا حقٌّ عندنَ   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوَل   أنَّ   وذلَك  ى   

هَذ إلينَ  القرآنَ ا    وإنََم   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللِ   رسولِ   أصحاُب   والسنةَ   ا 

 ، واجلرُح والسنةَ   وا الكتاَب ا لُيبطلُ نَ وا شهودَ أن جيرُح   يريدونَ 

 . زنادقةٌ  وهمْ  أوَل  مْ بِ 

بيانِ ِف   اإلسالمِ   أئمةِ   كلامِت   آخرِ   إل    ِف   ِح القد    خطورةِ    

 .األخيارِ   الصحابةِ 

 مع    املرء    ، فإنَ هم  حلق    ن  ا مَ هم واجعلن ا بحب  لن   اغفر    اللهمَ 

 أحَب  من  

 . توليت   لنا فيمن  وتوَ  هديت   ا فيمن  اهدن    اللهمَ 

 

   


