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 . اجمعين واصحابه

في هذه المحاضرة نتكلم عن الصحابة )رضي هللا عنهم( ونسأل هللا سبحانه  :بعد اما

 وتعالى أن يفتح عليكم من كنوز علمه .

 الصحبة إثبات  وطرق الصحابي تعريف

 :الصحابي تعريف -أ

ْحبَة   يَْصَحب ه   َصِحبَه  : تقريبا  ( هـ 398 ت ) الجوهري قال  - وصحابة ،- بالضم -  ص 

ْحبَةٌ  َصْحٌب، : الصاحب  وجمع - بالفتح  وجياع  جائع  مثل) وِصَحاب  - بالضم - َوص 

 األصحاب  وجمع مصدر، األصل في وهي األصحاب،: -  بالفتح - والَصَحابة... 

 ".أصاحيب 

 الطيب  ابن محمد بكر أبي إلى بسنده( هـ 463 ت ) البغدادي الخطيب  وأخرج

 : قال أنه( هـ 403 ت )  الباقالني

 بمشتق ليس  وأنه الصحبة من مشتق" صحابي"  القول أن اللغة أهل بين خالف ال"

 كثيرا   أو كان  قليال   غيره،  صحب  من كل على جار هو بل مخصوص، منها  قدر من

 وساعة،  ويوما ، وشهرا ، وسنة، ودهرا ، حوال ، فالنا   صحبت : يقال وكذلك ،... 

 إجراء اللغة حكم في يوجب وذلك   وكثيره، منها يقع ما بقليل المصاحبة اسم فيوقع



 األصل هو هذا نهار، من ساعة ولو  وسلم عليه هللا  صلى النبي صحب  من  على هذا

  هذه يستعملون ال أنهم في عرف لألئمة تقرر فقد ذلك  ومع االسم، اشتقاق في

 المرء لقي من على ذلك   يجرون وال  لقاؤه، واتصل صحبته كثرت  فيمن إال التسمية

 في االسم هذا يجري ال أن  لذلك  فوجب  حديثا ، منه وسمع خطى معه ومشى ساعة

 ... ".   حاله  هذه من على إال االستعمال عرف

 :قال أنه حنبل  بن أحمد عن بسنده - أيضا   - الخطيب  وأخرج

  أو ساعة أو  يوما   أو شهرا   أو سنة  وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول صحب  من كل"

 ". صحبه ما قدر على الصحبة من له  أصحابه،  من فهو رآه

  المسلمين من رآه أو النبي صحب  ومن ( : "هـ 256 ت ) البخاري هللا عبد أبو  وقال

 ". أصحابه من فهو

  تعريف من  البخاري به جزم ما وجدت  وقد( : "هـ 852 ت ) حجر ابن الحافظ  وقال

  ابن القاسم ألبي" المستخرج" في فقرأت  المديني، بن علي شيخه كالم في الصحابي

  ولو رآه أو  وسلم عليه هللا  صلى النبي صحب  من : المديني  بن علي قال بسنده منده

 ". وسلم عليه هللا  صلى النبي أصحاب  من فهو نهار من ساعة

 السابقة التعريفات  ذكر بعد  -( هـ 806 ت ) العراقي الدين زين  الحافظ قال

 : - عليها واالعتراضات 

 عليه هللا صلى  النبي لقي من الصحابي: يقال أن االعتراض من السالمة فالعبارة"

 بن هللا كعبد كافرا   ومات  ارتد من بذلك  ليخرج اإلسالم، على  مات  ثم مسلما   وسلم

 ". ونحوهم ضبابة  بن ومقيس أمية بن وربيعة خطل

( :  هـ 852 ت ) - حجر بابن المعروف - علي بن أحمد  الفضل أبو الحافظ  وقال

  وسلم عليه هللا  صلى النبي لقي من: الصحابي  أن: "ذلك  من  عليه  وقفت  ما وأصح"

 قصرت، أو  له مجالسته  طالت  من لقيه  فيمن فيدخل اإلسالم، على ومات  به مؤمنا  

 يجالسه، لم ولو رؤية رآه ومن يغز، لم أو معه غزا ومن يرو، لم أو عنه روى ومن

 .كالعمى لعارض  يره لم ومن

 .أخرى مرة به يجتمع لم  إذا ذلك  بعد أسلم ولو  كافرا   لقيه من  اإليمان بقيد ويخرج

  قبل الكتاب  أهل مؤمني من لقيه كمن بغيره، مؤمنا   لقيه من يخرج" به: "وقولنا

 . البعثة



 ردته على ومات  ارتد ثم به مؤمنا لقيه من" اإلسالم على  ومات : "بقولنا ويخرج

  قبل اإلسالم  إلى وعاد ارتد من فيه ويدخل  خطل، بن هللا وكعبد جحش بن هللا كعبيد

 الصحيح هو وهذا ال، أم أخرى مرة وسلم عليه هللا صلى به اجتمع  سواء  يموت، أن

 ".  المعتمد

  معدود أنه  فالصحيح عوده، بعد ثانيا   يره لم لكن اإلسالم إلى عاد ثم ارتد  فلو: "وقال

 وعلى الصحابة،  في قيس بن األشعث  عد  على المحدثين إلطباق الصحابة  في

 الصحاح  في أحاديثه تخريج

 

 :الصحبة إثبات  طرق -ب 

 ( :هـ  643 ت )  الصالح بن عمرو أبو الحافظ قال

 القاصرة باالستفاضة وتارة بالتواتر، يعرف تارة صحابيّا   منهم الواحد كون  إن ثم"

 وإخباره بقوله وتارة صحابي، أنه الصحابة آحاد عن ي روى بأن وتارة التواتر، عن

 ". أعلم وهللا صحابي، بأنه عدالته ثبوت  بعد نفسه عن

 ( :هـ  806 ت ) العراقي  الدين زين وقال

 وبقية وعمر بكر كأبي  بالتواتر إما  وذلك : الصحبة به تعرف فيما: األولى المسألة"

 بن كعكاشة التواتر عن القاصرة والشهرة باالستفاضة وإما  منهم، خلق في العشرة

 صحابي  أنه عنه  الصحابة بعض بإخبار وإما وغيرهما، ثعلبة بن وضمام محصن

 سمع أنه األشعري موسى أبو له فشهد مبطونا   بأصبهان  مات  الذي الدوسي كحممة

"  أصبهان تاريخ" في نعيم  أبو ذلك  ذكر بالشهادة له حكم وسلم عليه هللا صلى النبي

  بإخباره وإما ، "الطبراني معجم" و "الطيالسي داود أبي" مسند في قصته وروينا

  الصالح ابن أطلق هكذا بذلك، إخباره قبل عدالته ثبوت  بعد صحابي أنه نفسه عن

 يقتضيه لذلك  ادعاؤه يكون بأن ذلك  أطلق من  تقييد من  بد وال ، للخطيب  تبعا  

 ال  فإنه وسلم عليه هللا صلى وفاته حين من سنة مائة مضي بعد ادَّعاه  لو أما  الظاهر،

 .ملخصا   اهـ "ذلك   قبل عدالته ثبتت قد كانت  وإن يقبل،

 ( :هـ  852 ت )  حجر بن الدين شهاب  الحافظ  وقال

 :بأشياء وذلك  صحابيّا ، الشخص كون معرفة إلى الطريق في الثاني الفصل"

 .صحابي أنه التواتر بطريق يثبت  أن: أولها



 .والشهرة االستفاضة: ثانيها

  آحاد عن  وكذا مثال ،  صحبة له فالنا    أن الصحابة من أحد عن ي ْروى أن : ثالثها

 الراجح  وهو  واحد، من التزكية قبول  على بناء التابعين،

 .صحابي أنا: والمعاصرة العدالة  ثابت  كان  إذا هو يقول أن: رابعها

 عليه هللا صلى النبي هجرة من سنين  وعشر سنة مائة بمضي المعاصرة وتعتبر

 ال ِمْنَها َسنَة   ِمائَةِ  َرأْسَ  فَإِنَّ  َهِذهِ  لَْيلَتَك مْ  أََرأَْيتَك مْ : "ألصحابه عمره آخر في لقوله  وسلم،

نْ  األَْرِض  َوْجهِ  َعلَى يَْبقَى  حديث  من  ومسلم البخاري رواه" أََحدٌ   َعلَيها اليَْومَ  ه وَ  ِممَّ

 .عمر ابن

: ولفظه بشهر، وسلم عليه  هللا صلى موته قبل كان ذلكم أن جابر حديث  من مسلم زاد

  َعلَى َما بِاّللَِّ  أ ْقِسم  : "بشهر يموت  أن قبل يقول وسلم عليه هللا صلى النبي  سمعت 

 ". يَومئِذ   َحيَّةٌ  وِهيَ  َسنَة    ِمائَة   َعلَْيَها يَأْتِي  اليَومَ  َمْنف وَسة   نَْفس   ِمنْ  األَْرِض 

  ادعاها  وقد  المذكورة، الغاية  بعد الصحبة ادعى أحدا   األئمة يصّدق لم النكتة  ولهذه

 .."الهندي َرتَن آخرهم  وكان فك ذّبوا، جماعة

 

 ادلة عدالة الصحابة

ْؤِمنِينَ  َعنِ  هللا    َرِضيَ  لَقَدْ : } تعالى قال   فِي َما فَعَِلمَ  الشََّجَرةِ   تَْحتَ  ي بَايِع ونَكَ  إذْ  الم 

 . اآلية{ ق ل وبِِهم

ل ونَ  َوالسَّابِق ونَ : }وجل عز وقال َهاِجرينَ  ِمنَ  األَوَّ   اتَّبَع وه مْ  َوالَِّذينَ  َواألَْنَصارِ  الم 

مْ  َوأََعدَّ  َعْنه   َوَرض وا َعْنه مْ  هللا   َرِضيَ  بِإِْحَسان    َخاِلِدينَ  األَْنَهار   تَْحتََها تَْجِري َجنَّات   لَه 

 { . العَظيم   الفَْوز   ذَِلكَ  أَبَدا   فِيَها

ْؤِمنينَ  ِمنَ   اتَّبَعَكَ  َوَمنِ  هللا   َحْسب كَ  النَّبِي  أَيَُّها يَا: } وتعالى سبحانه وقال  { .الم 

وا  آَمن وا َوالَِّذينَ : }وتعالى  تبارك  وقال   آَوْوا َوالَِّذينَ  هللاِ  َسبِيلِ  فِي َوَجاَهد وا َوَهاَجر 

ْؤِمن ونَ  ه م   أ ولئِكَ  َونََصروا  {َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغِفَرةٌ  لَه مْ  َحقّا   الم 

  هللا صلى هللا  رسول قال:  قاال عنهما هللا  رضي  هريرة وأبي الخدري سعيد أبي عن

 : وسلم عليه



  ِمثْلَ  أَْنفَقَ   أََحَدك مْ  أَنَّ  لَو بِيَِدهِ  نَْفِسي فََوالَِّذي  أَْصَحابِي، تَس بُّوا ال أَْصَحابِي، تَس بُّوا ال"

د   دَّ  بَلَغَ   َما ذََهبا   أ ح   ". نَِصيفَه   َوال أََحِدِهمْ  م 

 هللا  صلى النبي أن عنهما هللا  رضي مسعود بن هللا وعبد حصين بن عمران وعن

 :قال وسلم عليه

تِي َخْير  " ْم، الَِّذينَ  ث مَّ  -" قَْرنِي النَّاِس  َخْير  : "مسعود  ابن حديث  وفي - قَْرنِي أ مَّ   يَل ونَه 

 .الحديث  " يَل ونَه مْ  الَِّذينَ  ث مَّ 

  قال: قال أو وسلم، عليه هللا صلى النبي سمعت : قال عنه هللا  رضي  البراء وعن

ْؤِمٌن، إاِلَّ  ي ِحبُّه مْ  ال األَْنَصار  : "وسلم عليه هللا صلى النبي ه مْ  َوال م  نَافٌِق، إِالَّ  ي ْبِغض    م 

 ". َّللاَّ   أَْبغََضه   أَْبغََضه مْ  َوَمنْ  َّللاَّ ، أََحبَّه   أََحبَّه مْ  فََمنْ 

 :قال  وسلم عليه هللا صلى  النبي عن عنه هللا رضي مالك  بن أنس وعن

بُّ  اإِليَمانِ  آيَة  "   اآليات  من ذلك  وغير  ،" األَْنَصارِ  ب ْغض   النِّفَاقِ  َوآيَة   األَْنَصاِر، ح 

  ذلك  وجميع تعدادها، يكثر التي الشهيرة واألحاديث  ذكرها يطول التي  الكثيرة

  من أحد تعديل  إلى له هللا تعديل مع  منهم أحد يحتاج وال  بتعديلهم القطع يقتضي

 . الخلق

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين


