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 !نظراً لطبيعة حمتوى الرسالة؛ وضع هذا الفهرس يف بدايتها ١
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 ".شبه وأباطيل"من حماضرة  ٢
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 ".هل أتاك حديث الرافضة"مقدمة افتتح ا الشيخ الشهيد أبو مصعب حماضراته  ٣
 - معناه اللغوي والتارخيي  وعدم االقتصار يف فهمه على- "الرافضة" معرفة مقصود الفقهاء مبصطلح ٤

  :على هذا املسمىبأحكامهم مهم ملعرفة من املعين 
" السري) ["من قال؛ إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامني، فهو رافضي: ( يف تعريفهقال اإلمام الشافعي

  .]للذهيب، يف ترمجته
م  ويسبوجالرافضة؛ هم الذين يتربؤن من أصحاب حممد رسول اهللا : (وقال اإلمام أمحد

  ].للخالل" السنة) ["وينتقصوم
ستعمل هذا اللقب يف كل من غال يف هذا املذهب، وأجاز الطعن يف اُ (:وقال اخلرشي

  .]شرح خمتصر خليل) [ابةـحـالص
 أو ج  من سب أصحاب رسول اهللا"وحكى الكرماين إمجاع أهل العلم واألثر وأهل السنة؛ أن 

 .فهو رافضي" ض بعيبهم أو عاب أحداً منهممنهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرواحداً 
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ن يسري املرء يف حياته الدنيا وفق ما سنه أ، وكتاب والسنة الصستسالم لنصو االعينسالم ي اذا كان اإل٥

الدنيا العلمانية تعين عزل احلياة إذا كانت  و يف ذلك،- كل املصلحة -ن املصلحة أله الشرع، واعتقاد 
  كان، فكل منعليه" املصلحة"قُدمت " املصلحة"عارض النص الديين مع فإذا ما ت، عن الدين ونصوصه

 من امساء تسمىتسمى مبا لو  و، فهو علماين؛ على النص الشرعي"املصلحة" أصله ومنهجه؛ تقدمي
 .، فالعربة باحلقائق ال باملسمياتسالميةإ
 ". حزب الالت"من رد له على فتوى ابن جربين يف حكم مناصرة  ٦
 .م٧/٢٠٠٦بتاريخ "! االحتاد العاملي لعلماء املسلمني"ملا أمساه أصحابه  من بيان ٧
  . ذكريات ال مذكرات، للتلمساين٨
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وقد وضعت تراجم ألغلب أولئك الفقهاء، ليعرف القارئ قدرهم، وان من خيالفهم اليوم ممن ينسب  ٩

للجلوس يف حلقام، وقد   حىت انه أصغر من صغار تالميذهم، بل؛ ليس أهالً؛نفسه إىل العلم؛ ال نقول
 ".إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم: "قيل
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  .هذا اإلمجاع؛ إمجاع على كفر طائفة الرافضة ١٠

 بعد أن تكلم يف حكم قتاهلم كطائفة ممتنعة، كما هو حاهلم اليوم يف - ابن تيميةاما األعيان؛ فقال 
احد املقدور عليه منهم؛ فـيـه خـالف بني العراق، وحكى اإلمجاع على وجوبه، وأن قتل الو

، مث )للعلماء قوالن مشهوران، ومها روايتان عن أمحد أيضاً وأما تكفريهم وختليدهم؛ ففيه(: -الفقهاء 
 وكذلك ، كفر؛علم أا خمالفة ملا جاء به الرسول اليت ي، أن هذه األقوال اليت يقولوا؛والصحيح: (قال

لكن تكفري الواحد املعني منهم ... أيضاً هي كفر ؛فعال الكفار باملسلمنيأفعاهلم اليت هي من جنس أ
 فإنا نطلق القول بنصوص ، موقوف على ثبوت شروط التكفري وانتفاء موانعه؛واحلكم بتخليده يف النار

 وال حنكم للمعني بدخوله يف ذلك العام حىت يقوم فيه املقتضى الذي ،الوعد والوعيد والتكفري والتفسيق
  ].ميةجمموع الفتاوى، مسألة يف الرافضة اإلما) [ معارض لهال

 ،ومع ذلك: (- بعد أن تكلم عن ضالالت الرافضة -" اجلامع"وقال عبد القادر بن عبد العزيز يف 
 وإمنا شاع هذا القول يف السنوات األخرية ألسباب سياسية ،فلم يقل أحد بتكفري الرافضة على التعيني

 ،فأصيبت دول اخلليج النفطية الضعيفة بالرعب، هـ ١٣٩٩ إيران عام مع ظهور دولة للشيعة يف
، مث ) فتطوع البعض بالقول بكفرهم، وليس هذا قول أهل السنة،وشجعت كل من يكتب ضد الشيعة

شيعة ـال أن الإ أن الكفر هو الكفر، وما يكفر به الرافضي الشيعي يكفر به السين، ؛واعلم: (قال
 أصبحت من خصائصهم وأكثر شيوعاً ،مبقاالت مكفرة - ر فرق املسلمني من دون سائ- اختصوا
  .)فيهم
، ولد )، سيد احلفاظ، عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ، حمدث الرياإلمام: ( قال الذهيب١١

  . هـ٢٦٤، تويف سنة )هذا الفىت قد حفظ ست مئة ألف حديث: ( أمحداإلمام هـ، قال ٢٠٠سنة 
، احلافظ، الناقد، شيخ احملدثني، احلنظلي، اإلمام، حممد بن إدريس بن املنذر (: قال الذهيب١٢

كان من حبور العلم، طوف البالد، وبرع يف املنت واالسناد، ومجع وصنف، وجرح وعدل، ... الغطفاين
، تويف ) احلفاظ االثباتاألئمةحامت أحد  أبو كان: ( هـ، قال اخلطيب١٩٥، ولد سنة )وصحح وعلل

  . هـ٢٧٧سنة 
 أيب حامت نياإلمامعند ذكره لعقيدة " السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد" يف لاللكائينقله ا ١٣

  .وأيب زرعة
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بن سعيد بن  أمحد حممد، علي ابن أبو ، البحر، ذو الفنون واملعارف،األوحد اإلمام: ( قال الذهيب١٤

فظ، املتكلم، االديب، الوزير، الظاهري، الفقيه احلا... ، القرطيبندلسي، مث األ األصلالفارسي... حزم
 هـ، قال ٣٨٤، ولد سنة )رزق ذكاء مفرطا، وذهنا سياال، وكتبا نفيسة كثرية... صاحب التصانيف

ي ـوفـ، ت)البن حزم" احمللى" يف العلم مثل سالمما رأيت يف كتب اإل: (المـسـز بن عبد الـعـال
  . هـ٤٥٦سنة 
  . العاشر؛ يف االخذ مبوجب القرآن اإلحكام يف أصول األحكام، الباب١٥
... سعد عبد الكرمي أبو ، الثقة، حمدث خراسان،األوحد احلافظ الكبري، اإلمام: ( قال الذهيب١٦

قال ابن   هـ،٥٠٦، ولد سنة )التميمي، السمعاين، اخلراساين، املروزي، صاحب املصنفات الكثرية
  . هـ٥٦٢، تويف سنة )ف شيخسعد؛ سبعة آال أيب مسعت من يذكر أن عدد شيوخ: (النجار

  .الزيدي،  األنساب، باب؛ الزاي والياء١٧
 صاهر احلافظ... القرشي، البصروي، الدمشقي... إمساعيل بن كثري بن ضوء: ( قال ابن قاضي شهبة١٨

 ومسع ...احلجاج املزي والزمه وأخذ عنه، وأقبل على علم احلديث، وأخذ الكثري عن ابن تيميةأبا 
مشيخة دار احلديث " بعد موت الذهيب، وبعد موت السبكي ويل "شيخة أم الصاحلم"الكثري، وويل 

... كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه، واتباع له يف كثري من آرائه...  مدة يسرية"األشرفية
فقيه متفنن، وحمدث : ( هـ، قال عنه شيخه الذهيب٧٠١، ولد سنة )وامتحن بسبب ذلك وأوذي

  .  هـ٧٧٤، تويف سنة )ال، وله تصانيف مفيدةمتقن، ومفسر نق
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  .املدام؛ اخلمر ١٩
  .قصة سقيفة بين ساعدة،  البداية والنهاية٢٠
 إىل الشيخ مال علي قاري بن سلطان بن حممد اهلروي، احلنفي، ولد راة ورحل: ( قال الشوكاين٢١

اجلامع للعلوم : (لعصامي، قال ا...)مكة واستقر ا، وأخذ عن مجاعة من احملققني كابن حجر اهليتمي
، تويف )فهامعالم مشاهري أوىل احلفظ واألأالنقلية والعقلية، واملتضلع من السنة النبوية، أحد مجاهري و

  . هـ١٠١٤سنة 
  ). فقد باء ا أحدمها، كافر:أميا رجل قال ألخيه: (، حديث مرقاة املفاتيح٢٢
اء الترك املستعربني، ولد بقرب السعود، حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، من علم أبو ٢٣

 هـ، ودرس ودرس يف بالد متعددة، وتقلد القضاء يف بروسة، مث ٨٩٨القسطنطينية، سنة 
  . هـ٩٨٢بالقسطنطينية، وأضيف إليه االفتاء، وكان مهيبا حظيا عند سالطني بين عثمان، تويف سنة 

  . أبا حنيفةيعين؛ ٢٤
 .بن عابدين، باب؛ الردة والتعزيرالعقود الدرية يف الفتاوى احلمدانية، ال ٢٥
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 البغدادي، احلسين، -إحدى قرى األنبار  إىل  نسبة-الثناء، شهاب الدين حممود اآللوسي  أبو ٢٦

 عني من حنيفة يف مسائل كثرية، أبا  كان يقلدانه شافعي املذهب، إال ،"روح املعاين"صاحب تفسري 
  . هـ١٢٧٠ هـ، وتويف سنة ١٢١٧قبل الدولة العثمانية مفتياً للحنفية، ولد سنة 

  .، الفصل الثالثاألسئلة الالهورية العراقية على جوبةاأل ٢٧
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البغدادي، ... يعلى، حممد بن احلسني أبو ، العالمة، شيخ احلنابلة، القاضياإلمام: ( قال الذهيب٢٨

 وكان عامل ة يف الفقه،اإلمام، وانتهت إليه صحاب األهأفىت ودرس، وخترج ب... احلنبلي، ابن الفراء
وكان متعففا، نزه النفس، كبري ... األصولوتفسريه، والنظر و القرآن العراق يف زمانه، مع معرفة بعلوم

  . هـ٤٥٨ هـ، تويف سنة ٣٨٠، ولد سنة )القدر، ثخني الورع
  .جل؛ سب النيب  ، باب جامع، فص فتاوى السبكي٢٩
، اإلمامنصاري، اخلزرجي، الشيخ، األ... علي بن عبد الكايف بن علي: ( قال ابن قاضي شهبة٣٠

، املتكلم، النحوي، اللغوي، األديب، احلكيم، األصويل، ئالفقيه، احملدث، احلافظ، املفسر، املقر
احلسن بن القاضي زين  أبو ، قاضي القضاة؛ تقي الدين،سالماملنطقي، اجلديل، اخلاليف، النظار، شيخ اإل

 أقبل على التصنيف والفتيا، وصنف: (قال السيوطي هـ، ٦٨٣، ولد سنة )حممد السبكي أيب الدين
من مائة ومخسني مصنفا، وتصانيفه تدل على تبحره يف احلديث وغريه وسعة باعه يف العلوم، أكثر 

  . هـ٧٥٦، تويف سنة )وخترج به فضالء العصر
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  .ستأيت حكايته يف الفصل التايل ٣١
  .جل؛ سب النيب  ، باب جامع، فص فتاوى السبكي٣٢
 هـ، بلغ عدد ٨٤٩بكر بن حممد السيوطي، ولد بالقاهرة سنة  أيب فضل، عبد الرمحن بنال أبو ٣٣

 شيخاً، منهم البلقيين واجلالل احمللي واملناوي وابن قطلوبغا، وزادت مصنفاته على ١٥٠مشاخيه حنو 
  . هـ٩١١ مصنف، تويف سنة ٥٠٠

  .يعين؛ الشافعية ٣٤
د، القاضي، أبو علي املروذي، صاحب التعليقة احلسني بن حممد بن أمح: (قال ابن قاضي شهبة ٣٥

املشهورة يف املذهب، أخذ عن القفال، وهو والشيخ أبو علي؛ أجنب تالمذة القفال، وأوسعهم يف الفقه 
يف كتب متأخري املراوزة؛ " القاضي"ومىت أطلق ... دائرة، وأشهرهم فيه امساً، وأكثرهم له حتقيقا

كان كبرياً غواصاً يف الدقائق، من الصحاب الغر امليامني، وكان يلقب (: ، قال الرافعي)فاملراد املذكور
  . هـ٤٦٢، تويف سنة )حبرب األمة
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  .، الفضل الثالثبكر وعمر أيب  إلقام احلجر ملن زكى ساب٣٦
الثناء  أيب  حفيد العالمة- بن عبد اهللا بن شهاب الدين حممود اآللوسي، احلسيين ي حممود شكر٣٧

 أهل كان شديداً علىحنفي املذهب،  هـ، ١٢٧٣ ولد يف الرصافة سنة -ري اآللوسي صاحب التفس
األناضول مث عدلت عن ذلك بوساطة بعض  إىل البدع، حىت كادوا به عند الدولة العثمانية فرامت نفيه

الطاغوت  إىل  هـ موفدا١٣٣٣ أرسلته الدولة العثمانية سنة األوىلحمبيه، وملا نشبت احلرب العاملية 
جنليز آل سعود ليستحثه على مناصرة املسلمني ضد أسياده الصليبني، لكن أىن للكلب أن ينقلب عبد اإل
داد ـغـبـليبني لـ، ففشلت حماوالت اآللوسي وعاد خبفي حنني، وبعد احتالل الصسيدهعلى 

 هـ عرضوا عليه منصب القضاء، فرفض ذلك بشدة رغم قلة ذات اليد، ولزم بيته ١٣٣٥نة ـس
اب ـ كتؤلفا بنيـ م٥٠ؤلفاته حنو ـأليف، بلغت مـتـاً على التدريس والومسجده، عاكف

  . هـ١٣٤٣ويف سنة ـورسالة، ت
 .اإلمام أبا حنيفةيعين  ٣٨
 .أي ر جيحون ٣٩
  .صب العذاب على من سب األصحاب ٤٠
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  .سئلة الالهورية، الفصل الثالث العراقية على األجوبةاأل ٤١
  .ورية، الفصل الثالثسئلة الاله العراقية على األجوبةاأل ٤٢
  . هـ١٠٧٠ويل اإلفتاء ببغداد سنة زين العابدين بن يوسف بن حممد الطوراين األردالين،  ٤٣
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  .افضة املخذولة، املقالة الرابعةاليمانيات املسلولة على الر ٤٤
العالمة الكبري، ذو الفنون، فخر الدين، حممد بن عمر بن احلسني، القرشي، البكري، : ( قال الذهيب٤٥
انتشرت تواليفه يف البالد شرقا ... ، املفسر، كبري االذكياء واحلكماء واملصنفنياألصويللطربستاين، ا

 األشاعرة مث تاب آخر عمره  أئمةمن إماما  هـ، وكان٥٤٤، ولد سنة )وغربا، وكان يتوقد ذكاء
، ...)روي غلياللقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال ت: (وقال

  . هـ٦٠٦تويف سنة 
  .اصر القفاري، لنيةاإلمامأصول مذهب الشيعة  للرازي، نقالً عن  اية العقول،٤٦
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التصال نسبه بزين العابدين علي " ابن عابدين" حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، احلنفي، لُقب بـ ٤٧

، مام احلنفية يف عصره  هـ بدمشق، إ١١٩٨، ولد سنة يطالب  أيب بن احلسني بن علي بن
 حفظ القرآن، أتقن القراءات واشتغل بعلوم اللغة العربية األصويل، املفسر، وفقيه الديار الشامية 

  . هـ١٢٥٢واحلديث والتفسري والتصوف والفرائض، تويف سنة 
 .أي يف كفرهم ٤٨
 .ود الدرية يف الفتاوى احلمدانيةالعق ٤٩
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ليفة، أبو الفضل، جعفر بن املعتصم باهللا حممد بن الرشيد هارون املتوكل على اهللا، اخل: (قال الذهيب ٥٠

ة ـالفـويع باخلـ هـ، وب٢٠٥، ولد سنة )بن املهدي بن املنصور، القرشي، العباسي، البغدادي
استخلف املتوكل؛ فأظهر السنة، وتكلم ا يف جملسه، : ( هـ، قال خليفة بن خياط٢٣٢نة ـس

  . هـ٢٤٧، قُتل سنة )بسط السنة، ونصر أهلهاوكتب إىل اآلفاق برفع احملنة، و
ديبق؛ قرية من قرى دمياط، ينسب إليها الثياب املثقلة والعمائم الشرب امللونة، : ( قال املقريزي٥١

املواعظ واالعتبار) [ العلم املذهب؛والديبقي.[  
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 . أيب احلسن الزياديالبن عساكر، عند ترمجة القاضي" تاريخ دمشق" ٥٢
،  األصلالعباس، احلسيين العبيدي البعلي أبو التقى...  بن عبد القادريأمحد بن عل: (ين قال الشوكا٥٣

 نظر ىف عدة - وهي نسبة حلارة يف بعلبك تعرف حبارة املقارزة -القاهري، ويعرف بابن املقريزي 
لقاهرة فنون، وشارك ىف الفضائل، وقال النظم والنثر، وناب ىف احلكم، وكتب التوقيع، وويل احلسبة با

الفائق، والنثر الرائق، والتصانيف الباهرة، خصوصا ىف تاريخ  له النظم: (، قال ابن حجر...)غري مرة
  . هـ٨٤٥، تويف سنة )القاهرة؛ فانه أحيا معاملها، وأوضح جماهلها، وجدد مأثرها، وترجم أعياا

مرو بن ـتتح عمصر وحنلهم منذ اف أهل مذاهب،  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار٥٤
 رمحهم اللّه تعاىل، وما كان األئمةاعتقاد مذاهب  إىل أن صاروا إىل  أرض مصرااص ـعـال

  .من األحداث يف ذلك
 أبو ، مفخر العراق، مجال الدين،سالم العالمة، احلافظ املفسر، شيخ اإلاإلمامالشيخ : ( قال الذهيب٥٥

 أيب ؛ج   ابن خليفة رسول اهللا-لقاسم بن حممد ابن الفقيه ا... الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد
 هـ، ٥٠٩، ولد سنة )البغدادي، احلنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف...  القرشي-بكر الصديق 

، )بأصبعي هاتني كتبت ألفي جملدة، وتاب على يدي مئة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألفا: (الـق
  . هـ٥٩٧تويف سنة 

  .يعين احلنابلة ٥٦
  . هـ٤٣٣يف حوادث سنة " املنتظم"، وقد ذكر نصه ابن اجلوزي يف ي القادرليفة العباس ألفه اخل٥٧
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بكر، حممد بن احلسن بن  أبو ، العالمة، الصاحل، شيخ املتكلمني،اإلمام (":السري" يف  قال الذهيب٥٨

احب ـ ص- احلسن الباهلي أيب كان أشعريا، رأسا يف فن الكالم، أخذ عن... فورك االصبهاين
... درس بالعراق مدة: ( الشافعي، قال ابن خلكاناإلمام، وكان يف الفقه على مذهب )- عريشاأل

  . هـ٤٠٦، تويف سنة )وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف
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 ].١٦: النمل [_+:  فتاوى السبكي، باب جامع، قوله تعاىل٥٩
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برع ىف ... مي، املصري، مث املكيتوائلي، السعدي، اهليأمحد بن حممد بن حجر ال: ( قال الشوكاين٦٠

كان زاهدا متقلال، على طريقة ... مجيع العلوم، خصوصا فقه الشافعي، وصنف التصانيف احلسنة
  . هـ٩٧٣ هـ، وتويف سنة ٩٠٩، ولد سنة ) آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر،السلف

  . األولالصواعق احملرقة، الباب الثالث، الفصل ٦١
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، مؤرخ ئ، العالمة، احلافظ، املقراإلمامبن عثمان بن قائماز،  أمحد حممد بن: ( قال ابن قاضي شهبة٦٢
مسع يف بالد كثرية من خالئق يزيدون على ... عبد اهللا، التركماين، الفارقي، الدمشقي أبو ،سالماإل

عة احلديث فأتقنها، قرأ القراءات وأتقنها، وشارك يف بقية العلوم، وأقبل على صنا... ألف ومائتني
، ولد )وخترج عليه حفاظ العصر، وصنف التصانيف الكثرية املشهورة، مع الدين املتني، والورع والزهد

 حمدث العصر، وخامت احلفاظ، القائم بأعباء هذه الصناعة، وحامل راية: ( هـ، قال السبكي٦٧٣سنة 
عصره ويقولون؛  أهل لدهر الذي يذعن لهعصره حفظاً وإتقاناً، وفرد ا أهل السنة واجلماعة، إمامأهل 

  . هـ٧٤٨، تويف سنة )ال ننكر أنك أحفظنا وأتقانا وشيخنا وأستاذنا وخمرجنا
  .العتدال، يف ترمجة أبان بن تغلب ميزان ا٦٣
، اإلمامابن تيمية احلراين، مث الدمشقي، ... أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم: ( قال ابن رجب٦٤

 وعلم سالمالعباس، شيخ اإل أبو ،حملدث، احلافظ، املفسر، األصويل، الزاهد، تقي الدينا الفقيه، اتهد،
 هـ، قال ابن ٦٦١، ولد سنة )األعالم، وشهرته تغين عن اإلطناب فعب ذكره، واإلسهاب يف أمره

  . هـ٧٢٨، تويف يف سجنه سنة )ما كنت أظن أن اهللا بقي خيلق مثلك: (دقيق العيد
  .منهاج السنة ٦٥
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د، ـد يف جنـبلي، ولـنـ العائذي، احل،أبا بطَين... بد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز ع٦٦

  .هـ١٢٨٢ هـ، ويل قضاء الطائف وشقراء مث مجيع بلدان القصيم، تويف سنة ١١٩٤سـنـة 
  .، القسم الثالثاألولاجلزء  الرسائل واملسائل النجدية؛ ٦٧
  .ولة، اخلامتة على الرافضة املخذاليمانيات املسلولة ٦٨
  .سئلة الالهورية، الفصل الثالث العراقية على األجوبةاأل ٦٩
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  .أي عند الشافعية ٧٠
القتل أجنب : (؟ قالج.سألت أمحد عمن شتم أصحاب النيب : يشري إىل ما رواه أبو طالب، قال ٧١

  .]الصارم املسلول) [عنه، ولكن أضربه ضرباً نكاالً
  .جالنيب  ل؛ سب ، باب جامع، فص فتاوى السبكي٧٢
عبد اهللا، مالك ابن  أبو ، إمام دار اهلجرة، األمة، حجةسالم؛ هو شيخ اإلاإلماممالك : ( قال الذهيب٧٣

:  انه قالج   هـ، روي عن النيب٩٣، ولد سنة ...)احلمريي مث االصبحي، املدين... كأنس بن مال
اإلمام أمحد رواه ) [عامل املدينةليضربن الناس أكباد االبل يف طلب العلم، فال جيدون عاملا أعلم من (

  . هـ١٧٩، تويف سنة ]والترمذي وحسنه، وصححه احلاكم وابن حبان
 وتنقصهم حرام جه أصحابه وأزواج الشفا بتعريف حقوق املصطفى، فصل؛ وسب آل بيته و٧٤

  .ملعون فاعله
دعوة  جدد اهللا به هـ، ١١١٥، حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد سنة اإلمام ٧٥

  . هـ١٢٠٦ تويف سنة، التوحيد
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  .مطلب السب،  رسالة يف الرد على الرافضة٧٦
  .اصر القفاري، لنيةاإلمامأصول مذهب الشيعة ، نقالً عن  شم العوارض يف ذم الروافض٧٧
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  . الصارم املسلول، فصل؛ يف تفاصيل القول فيهم٧٨
فقيه جمتهد،  -يف البحرية مبصر " و خراشأب"قرية  إىل  نسبة-عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا اخلرشي  أبو ٧٩

 ١١٠١ وتويف سنة ، هـ١٠١٠وأول من توىل مشيخة األزهر، ولد سنة ،  يف مصرةاإلمامانتهت إليه 
  .هـ يف القاهرة

  .ل مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل، باب الردة، مسألة سب عائشة ٨٠
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  .جل؛ سب النيب  ، باب جامع، فص فتاوى السبكي٨١
  ...بيته وغريهم أهل  رسول اهللا منأصحابمن  أحداً صارم املسلول، فصل؛ فاما من سب ال٨٢
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شبل، علقمة  أبو ، احلافظ، اود، اتهد الكبري،اإلمامفقيه الكوفة وعاملها ومقرئها، : ( قال الذهيب٨٣

هاجر يف طلب ولد يف أيام الرسالة احملمدية، وعداده يف املخضرمني، و... النخعي، الكويف... بن قيس
العلم واجلهاد، ونزل الكوفة، والزم ابن مسعود حىت رأس يف العلم والعمل، وتفقه به العلماء، وبعد 

الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة وخباب  وأيب حدث عن عمر وعثمان وعلي وسلمان... صيته
ل ، قيا، شهد صفني مع علي ...)موسى وأيب مسعود البدري وأيب وعائشة وسعد وعمار

 ،)بن قيس أيب تل أخوه وقاتل حىت خضب سيفه دما، وقُ،نعم(: شهد علقمة صفني؟ قال: إلبراهيم
  . هـ٦١تويف سنة 

  ".كتاب السنة"يف  أمحد  رواه عبد اهللا بن٨٤
 رأى... عمرو اهلمداين مث الشعيب أبو ، عالمة العصر،اإلمام... عامر بن شراحيل: (قال الذهيب ٨٥
: قال ابن سريين هـ، ٢١، ولد سنة )ع من عدة من كرباء الصحابة وصلى خلفه، ومسالياً ـع
)هـ٩٦، تويف سنة ) متوافرونج   رسول اهللاأصحابستفىت والزم الشعيب، فلقد رأيته ي .  
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  . منهاج السنة، فصل؛ مشاة الرافضة لليهود والنصارى من وجوه كثرية٨٦
... حممد اليامي اهلمداين الكويف أبو ،سالم احلافظ املقرئ، اود، شيخ اإلاإلمام: (قال الذهيب ٨٧

  . هـ١١٢، تويف سنة ...)أوىف أيب حدث عن أنس بن مالك، وعبد اهللا بن
  ".اإلبانةالشرح و" رواه ابن بطة يف ٨٨
  ".السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد" رواه الاللكائي يف ٨٩
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اخلطاب  أبو وة املفسرين واحملدثني،حافظ العصر، قد... قتادة ابن دعامة بن قتادة: ( قال الذهيب٩٠

وكان من أوعية العلم، وممن ... روى عن عبد اهللا بن سرجس، وأنس بن مالك... السدوسي البصري
فيان ـ هـ، قال س٦٠، ولد سنة ...)سالم اإل أئمةيضرب به املثل يف قوة احلفظ، روى عنه

  . هـ١١٧، تويف سنة !)وهل كان يف الدنيا مثل قتادة( :وريـالث
  ].٧: آل عمران [_اآلية... +:  تفسري الطربي، قوله تعاىل٩١
بكر القرشي الزهري، أحد  أبو ...الزهري، حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب: ( قال ابن كثري٩٢

قال ،  هـ٥٨ ولد سنة ،)، تابعي جليل، مسع غري واحد من التابعني وغريهمسالم اإل أئمةمناألعالم 
، تويف )أعلم بالسنة املاضية منه أحداً  فإنكم ال تلقون،عليكم بابن شهاب هذا(: بن عبد العزيز عمر
  . هـ١٢٤سنة 

  ".الشريعة"رواه اآلجري يف كتاب  ٩٣
 ،عبد اهللا الثوري أبو ، إمام احلفاظ، سيد العلماء العاملني يف زمانه،سالمهو شيخ اإل: ( قال الذهيب٩٤
ما رأيت : (بن عيينةا هـ، قال ٩٧، ولد سنة )روى له اجلماعة الستة يف دواوينهم...  اتهد،كويفال

  . هـ١٢٦، تويف سنة )رجال أعلم باحلالل واحلرام من سفيان الثوري
  .يف ترمجته" ريالس"ذكره الذهيب يف  ٩٥
ث عن أنس بن مالك، وعن  الكويف، حد،عبد اهللا العبدي أبو  الثبت، العامل،اإلمام: ( قال الذهيب٩٦

ويف ـت ،)ثقة، وكان مفوها يعد من رجاالت العرب: (، قال العجلي...)رباح، ونافع أيب عطاء بن
  .هـ ١٢٩سنة 

  ".اإلبانةالشرح و" رواه ابن بطة يف ٩٧
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)١٠٧(
                                                                                                                        

عبد الرمحن البصري، االحول،  أبو  احلافظ، حمدث البصرة،اإلمامعاصم بن سليمان، : ( قال الذهيب٩٨
وحفصة بنت ... ومعاذة... روى عن عبد اهللا بن سرجس، وأنس بن مالك... ائنحمتسب املد

عثمان النهدي، واحلسن، وابن  وأيب ...قالبة، والشعيب وأيب وعبد اهللا بن شقيق العقيلي،... سريين
  . هـ١٤٣ تويف سنة ،)وكان من احلفاظ املعدودين... سريين

  ."نة واجلماعةالس أهل شرح أصول اعتقاد" رواه الاللكائي يف ٩٩
سلمة اهلاليل، الكويف، األحول، احلافظ، من أسنان  أبو  الثبت، شيخ العراق،اإلمام: ( قال الذهيب١٠٠
كان مسعر قد مجع العلم : (، قال يعلى بن عبيد)روى عنه سفيان بن عيينة، وحيىي القطان... شعبة

  . هـ١٥٥، تويف سنة )والورع
  ."السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد" رواه الاللكائي يف ١٠١
حممد  أبو ، شيخ املقرئني واحملدثني،سالم، شيخ اإلاإلمامسليمان بن مهران، : ( قال الذهيب١٠٢

 هـ، قال حيىي بن ٦١، ولد سنة )كان فيه تشيع...  احلافظ، الكويف،االسدي، الكاهلي، موالهم
  . هـ١٤٨، تويف سنة )سالمهو عالمة اإل: (سعيد القطان

 هو ،"اإلبانة الكربى"عبد اهللا بن بطة يف  أبو  رواها،هذه آثار ثابتة": (نهاجامل"ية يف قال ابن تيم ١٠٣
  ).وغريه
عمرو  أبو الشام، أهل ، وعاملسالمعبد الرمحن بن عمرو بن حيمد، شيخ اإل: ( قال الذهيب١٠٤

وكان ... أن مات إىل بريوت مرابطا ا إىل بدمشق، مث حتول ...االوزاعي، كان يسكن مبحلة االوزاع
، ولد )وكان خريا، فاضال، مأمونا كثري العلم واحلديث والفقه، حجة... مولده يف حياة الصحابة

  . هـ١٥٧، تويف سنة )قتدى بهاالوزاعي إمام ي: ( مالكاإلمام هـ، قال ٨٨نة ـس
  ".اإلبانةالشرح و" رواه ابن بطة يف ١٠٥
... عالمعبد اهللا النخعي، أحد األ أبو القاضي،شريك ابن عبد اهللا، العالمة، احلافظ، : ( قال الذهيب١٠٦

كان عاقال، صدوقا، حمدثا، وكان : ( أمحداإلمام هـ، قال ٩٥، ولد سنة ...)وكان من كبار الفقهاء
  . هـ١٧٨، تويف سنة )الريب والبدع أهل شديدا على
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  ".الشريعة" رواه اآلجري يف كتاب ١٠٧
 هو ،"اإلبانة الكربى"عبد اهللا بن بطة يف  أبو  رواها،ةهذه آثار ثابت": (نهاجامل"قال ابن تيمية يف  ١٠٨

 ).وغريه
 .لة؛ يعترب يف الشاهد سبعة شروطاملغين البن قدامة، مسأ ١٠٩
حممد، روى عن أبيه  أبو عبد اهللا بن ادريس بن يزيد األودي، الكويف،: (حامت أيب  قال ابن١١٠

، )كان نسيج وحده: ( أمحداإلمامل ، قا)والشيباىن ومطرف ومالك بن أنس، روى عنه مالك بن انس
  . هـ١٩٢تويف سنة 

  ...بيته وغريهم أهل  رسول اهللا منأصحابمن  أحداً  الصارم املسلول، فصل؛ فاما من سب١١١
 املقرئ، الفقيه، احملدث، ...سدي، موالهم، الكويفأبو بكر بن عياش، ابن سامل األ: ( قال الذهيب١١٢

، )النجود أيب وجوده ثالث مرات على عاصم بن القرآن بكرو  أبقرأ... عالم وبقيه األسالمشيخ اإل
ويف ـ، ت)بكر بن عياش أيب السنة من إىل أسرع أحداً ما رأيت: ( هـ، قال ابن املبارك٩٥ولد سنة 

  . هـ١٩٣ سنة
  .يف ترمجته" السري"ره الذهيب يف ذك ١١٣ 
سعيد  أبو ود، سيد احلفاظ،، الناقد، ااإلمامعبد الرمحن بن مهدي ابن حسان، : ( قال الذهيب١١٤

، ولد )حجة، قدوة يف العلم والعمل إماما كان... زدي، موالهم، البصري، اللؤلؤياأل: العنربي، وقيل
  . هـ١٩٨، تويف سنة )أعلم الناس باحلديث عبد الرمحن بن مهدي: ( هـ، قال ابن املديين١٣٥سنة 
  .ألذين يريدون أن يبدلوا كالم اهللا العلم للمعطلة ال أهل ما ذكر، باب؛  خلق أفعال العباد١١٥
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)١١٨( 


)١١٩()١٢٠()١٢١( 

)١٢٢()١٢٣( 

)١٢٤(
           

                                                                                                                        
ال يتوارث أهل ملتني : (جالنه يرى كفر من سب الصحابة، وقد روي عن النيب  ١١٦
  ].رواه أمحد وأبو داود) [شىت
  ".اإلبانةالشرح و" رواه ابن بطة يف ١١٧
 الكبري، حافظ العصر، شيخ اإلمام... عمران ميمون أيب سفيان بن عيينة ابن: ( قال الذهيب١١٨
طلب احلديث وهو حدث بل غالم، ولقي الكبار ... حممد اهلاليل، الكويف، مث املكي أبو ،سالماإل

، وازدحم اخللق عليه، وانتهى إليه علو  ومجع وصنف، وعمر دهراً،ومحل عنهم علما مجا، وأتقن وجود
ما : (ي هـ، قال الشافع١٠٧، ولد سنة )جدادحفاد باألحل إليه من البالد، وأحلق األاالسناد، ور

 . هـ١٩٨ ، تويف سنة)فيه من آلة العلم ما يف سفيان بن عيينة أحداً رأيت
  ".القضاء والقدر"رواه البيهقي يف كتاب  ١١٩
 رد على أولئك الذين خرجوا -لف الرافضة خ عن الصالة األئمة وفيما سيأيت من ي -يف هذا  ١٢٠

، فليعلم أولئك "الوحدة الوثنية"حتقيق  أجل على املسلمني ببدعة الصالة املشتركة خلف الرافضة، من
  .ان صالم باطلة، إذ ان من شروط اإلمام أن يكون مسلماً

  ."السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد" رواه الاللكائي يف ١٢١
 -بكر احلمريي  أبو عبد الرزاق بن مهام، ابن نافع، احلافظ الكبري، عامل اليمن،: ( قال الذهيب١٢٢

عبيد اهللا بن عمر، وأخيه عبد اهللا، وابن جريج، ... ؛حدث عن... ، الثقة، الشيعي الصنعاين-موالهم 
ومالك بن أنس، ... وسفيان الثوري... واالوزاعي...  وحجاج بن أرطاة- فأكثر عنه -ومعمر 

وأمحد بن حنبل، وابن راهويه، وحيىي بن معني، ...  شيخه سفيان بن عيينة؛حدث عنه... ووالده مهام
، ولد سنة )، وحمدث الوقت، ومن احتج به كل أرباب الصحاحسالمشيخ اإل... ملديينوعلي بن ا

  . هـ٢١١ هـ، وتويف سنة ١٢٦
  ".تاريخ دمشق" رواه ابن عساكر يف ترمجته يف ١٢٣
عبد  أبو ،سالم احلافظ، شيخ اإلاإلمامحممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريايب، : (ال الذهيبق ١٢٤

، مسع منه البخاري وأمحد بن حنبل، قال )زيل قيسارية الساحل من أرض فلسطنياهللا الضيب، موالهم، ن
  . هـ٢١٢، تويف سنة )زمانه أهل كان من أفضل: (البخاري
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  ."كتاب السنة" رواه اخلالل ١٢٥
  ."السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد" رواه الاللكائي يف ١٢٦
: قيل... زكريا، حيىي بن معني ابن عون أبو ثني، احلافظ اجلهبذ، شيخ احملداإلمامهو : ( قال الذهيب١٢٧

كتبت بيدي ألف ألف : ( هـ، قال١٥٨، ولد سنة ...)أصل ابن معني من االنبار، ونشأ ببغداد
  . هـ٢٣٣، تويف سنة )حديث

  .تليد بن سليمان احملاريب، يف ترمجة "ذيب التهذيب"ذكره ابن حجر، يف  ١٢٨
 .تاريخ حيىي بن معني، للدوري ١٢٩
 اللغة والفقه واحلديث والقرآن  أئمةعبيد القاسم بن سالم، البغدادي، أحد أبو (...:  ابن كثري قال١٣٠

ويل القضاء  هـ، ١٧٥، ولد سنة )واالخبار وأيام الناس، له املصنفات املشهورة املنتشرة بني الناس
 أعلم مين ؛عبيد أبو ،إن اهللا ال يستحيي من احلق: ( بن راهويهإسحاق، قال بطرسوس مثاين عشرة سنة
  . هـ٢٢٤، تويف سنة )ومن ابن حنبل والشافعي

 من الثغر لكوم مبتدعة، ألن البدعة معصية، واملعصية من أعظم اإلمام كيف أخرجهم انظر ١٣١
دو ـعـال"د ـأسباب اهلزمية أمام العدو، فأىن بالنصر ملن يوايل الرافضة ويريد اجلهاد معهم ض

  !؟-!  زعموا-" املشترك
  ".كتاب السنة"اخلالل  رواه ١٣٢
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، ولد سنة ...)اهللا بن يونس التميمي بن عبد أمحد عبد اهللا، أبو  احلجة احلافظ،اإلمام: (قال الذهيب ١٣٣

بن يونس، فإنه شيخ  إىل أمحد ارحل(: قالفعمن أكتب؟ : أمحد اإلمامأل رجلٌ س هـ، ١٣٢
  . هـ٢٢٧، تويف سنة )سالماإل
  ...بيته وغريهم أهل  رسول اهللا منأصحابمن  أحداً  الصارم املسلول، فصل؛ فاما من سب١٣٤
، العامل، احملدث، الزاهد، الرباين، اإلمامبشر بن احلارث ابن عبد الرمحن بن عطاء، : ( قال الذهيب١٣٥

ارحتل يف العلم، فأخذ عن ... نصر املروزي، مث البغدادي، املشهور باحلايف أبو ،سالمالقدوة، شيخ اإل
كان رأسا يف الورع ... وابن املبارك... وفضيل ابن عياض... زيدمالك وشريك ومحاد بن 

  . هـ٢٢٧، تويف سنة )زاهد، جبل، ثقة: ( هـ، قال عنه الدارقطين١٥٢، ولد سنة )واالخالص
  ".الشرح واإلبانة" رواه ابن بطة يف ١٣٦
...  بن خملدبن إبراهيم... يعقوب أبو  الكبري، شيخ املشرق، سيد احلفاظ،اإلمامهو : ( قال الذهيب١٣٧

  أئمةيف التفسري، رأسا يف الفقه، من إماما قد كان مع حفظه؛... التميمي مث احلنظلي، املروزي
كان إسحاق قرين أمحد، وكان لآلثار مثريا، والهل : (نعيم أبو  هـ، قال١٦١، ولد سنة )االجتهاد
  . هـ٢٣٨، تويف سنة )الزيغ مبريا

  ...رسول اهللا من أهل بيته وغريهم أصحابمن اً  أحد الصارم املسلول، فصل؛ فاما من سب١٣٨
عبد اهللا  أبو هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة اجلعفي، موالهم،: ( قال ابن كثري١٣٩

احلديث يف زمانه، واملقتدى به يف أوانه، واملقدم على سائر أضرابه  أهل البخاري، احلافظ، إمام
ويف ـ، ت)حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق: (حامت الرازيأبو قال   هـ،١٩٤، ولد سنة )وأقرانه
  . هـ٢٥٦سنة 
  .ألالعلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كالم اهللا  أهل ما ذكر، باب؛  خلق أفعال العباد١٤٠
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  . ما جاء يف تعديل اهللا ورسوله للصحابة؛باب،  للخطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية١٤١
، العالمة، احلافظ، الناقد، شيخ تلك اإلمام ؛عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد: (ال الذهيبق ١٤٢

أخذ علم احلديث وعلله عن علي وحيىي وأمحد، ... سعيد، التميمي، الدارمي، السجستاين أبو الديار،
  .هـ ٢٨٠ هـ، وتويف سنة ٢٠٠سنة ولد ، )زمانه، وكان هلجا بالسنة، بصريا باملناظرة أهل وفاق
  .باب؛ االحتجاج يف إكفار اجلهمية الرد على اجلهمية، ١٤٣
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حلسني بن عبد اهللا ابكر، حممد بن  أبو  احملدث القدوة، شيخ احلرم الشريف،اإلمام: ( قال الذهيب١٤٤

، قال )كان صدوقا، خريا، عابدا، صاحب سنة واتباع...  اآلجري، صاحب التواليف،البغدادي
  .هـ ٣٦٠، تويف سنة )ثقة كان ديناً: (اخلطيب البغدادي

  . ذكر ما جاء يف الرافضة وسوء مذهبهم؛ باب كتاب الشريعة،١٤٥
  ...بيته وغريهم أهل  رسول اهللا منأصحابمن  أحداً  الصارم املسلول، فصل؛ فاما من سب١٤٦
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  .اب ذكر ما جاء يف الرافضة وسوء مذهبهمالشريعة، ب ١٤٧
  ".السنة" أيب عاصم يف ، وابن" واجلماعةالسنة أهل شرح أصول اعتقاد" رواه الاللكائي يف ١٤٨
  ".املنهاج"ذكره ابن تيمية يف  ١٤٩
  ).وهذا سند حسن: (بسنده، وقال" الفتح"رواه ابن حجر يف  ١٥٠
  ".الشريعة" رواه اآلجري يف كتاب ١٥١
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، زين العابدين، اإلمامالسيد، ... طالب أيب  علي بناإلمامعلي بن احلسني، ابن : ( قال الذهيب١٥٢

حدث عن أبيه احلسني الشهيد، وكان معه يوم كائنة كربالء وله ثالث ... لعلوي، املديناهلامشي، ا
وحدث أيضا عن جده مرسال، وعن صفية أم ... وعشرون سنة، وكان يومئذ موعوكا فلم يقاتل

رافع، وعمه احلسن، وعبد اهللا بن عباس، وأم سلمة،  أيب وعن... هريرة، وعائشة أيب وعن... املؤمنني
 وكان له جاللة عجيبة، وحق له واهللا ذلك، فقد كان... سلمة أيب ر بن خمرمة، وزينب بنتواملسو
مل : ( هـ، قال الزهري٣٨، ولد سنة )مامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتأهله وكمال عقلهلإلأهالً 

  . هـ٩٤، تويف سنة )البيت أفضل من علي بن احلسني أهل أدرك من
  . إذا جثوا للركب فاقتتلوا؛"رب احلابتركُوا يف: "يقال ١٥٣
  .يف ترمجته" السري"ا الذهيب يف ذكرمه ١٥٤
احلسن  أيب حممد احلسن، ابن أمري املؤمنني أيب  السيدج  احلسن ابن سبط رسول اهللا: ( قال الذهيب١٥٥

حممد، حدث عن أبيه، وعبد اهللا بن جعفر،  أبو ،اإلمامطالب، اهلامشي، العلوي، املدين،  أيب علي بن
وكان ممن حضر استشهاد ، )وكان يصلح للخالفة...  قليل الرواية والفتيا مع صدقه وجاللتهوهو

  . هـ٩٩ وتويف سنة ،ااحلسني 
  .، يف ترمجته"ذيب الكمال يف أمساء الرجال"ذكره املزي يف  ١٥٦
 املغرية بن ؛ بن عبد اهللا القسريوفيها قتل خالد: (- هـ ١١٩ يف حوادث سنة -قال ابن كثري  ١٥٧

...  شيعيا خبيثا،ساحرا فاجرا؛ ه الذين تابعوه على باطله، وكان هذا الرجلأصحابسعيد ومجاعة من 
 إىل برز سريرهسبعة نفر، فأمر خالد فأُ أو  فجئ به يف ستة نفر، أمر بإحضاره؛وملا بلغ خالدا أمره

 ،با منها، فامتنعاملسجد، وأمر باحضار أطناب القصب والنفط فصب فوقها، وأمر املغرية أن حيتضن طن
عل ببقية وكذلك فُ، وصب فوق رأسه النفط، مث أضرم بالنارواحداً رب حىت احتضن منها طنبا فض

  .)هأصحاب



 
 

   منرب التوحيد واجلهاد

 


)١٥٨( 

            
)١٥٩()١٦٠(
    

        
      

أل)١٦١( 

)١٦٢(
)١٦٣( 

                                                
  .يف ترمجته" السري"ره الذهيب يف ذك ١٥٨
جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي، العلوي، الفاطمي،  أبو ،اإلمامهو السيد : ( قال الذهيب١٥٩

احلسن ؛  وعن جديه، مرسالا وعلي ج  النيب؛ روى عن جديه... بديناملدين، ولد زين العا
  وعن ابن عمر، وجابر،- مرسال - وعن ابن عباس، وأم سلمة، وعائشة - مرسال أيضا -واحلسني 

 أيب وعن... سعيد، وعبد اهللا بن جعفر، وسعيد بن املسيب، وأبيه زين العابدين، وحممد بن احلنفيةوأيب 
جعفر إماما، جمتهدا، تاليا لكتاب اهللا، كبري  أبو  ولقد كان- مرسال أيضا -ندب هريرة، ومسرة بن ج

وال يف  الزناد وربيعة، أيب درجة ابن كثري وحنوه، وال يف الفقه درجه القرآن الشأن، ولكن ال يبلغ يف
جتمع فيه احلفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب، فال حنابيه، وال حنيف عليه، وحنبه يف اهللا ملا 

 هـ، قال بسام ٥٦، ولد سنة )واتفق احلفاظ على االحتجاج بأيب جعفر... من صفات الكمال
 واهللا إين التوالمها وأستغفر هلما، وما أدركت: بكر وعمر؟ فقال أيب جعفر عن أبا سألت: (الصرييف
 . هـ١١٤، تويف سنة )بييت إال وهو يتوالمها أهل منأحداً 
 ".قاد أهل السنة واجلماعةرح أصول اعتش" رواه الاللكائي يف ١٦٠
  ".الشرح واإلبانة" رواه ابن بطة يف ١٦١
احلسني، اهلامشي، العلوي،  أبو طالب، أيب زيد بن علي ابن احلسني بن علي بن: ( قال الذهيب١٦٢

روى عن أبيه زين العابدين، وأخيه الباقر، وعروة بن الزبري، وعنه ابن ... جعفر الباقر أيب املدين، أخو
، قال عيسى بن )وكان ذا علم وجاللة وصالح، هفا، وخرج، فاستشهد... خيه جعفر بن حممدأ

 إذا :بل أتوالمها، قالوا: بكر وعمر حىت ننصرك، قال أيب تربأ من: جاءت الرافضة زيدا، فقالوا: (يونس
ن القاسم ، وعن عمرو ب)نرفضك، فمن مث قيل هلم الرافضة، وأما الزيدية؛ فقالوا بقوله وحاربوا معه

: إم يربؤون من عمك زيد، فقال: دخلت على جعفر الصادق، وعنده ناس من الرافضة، فقلت: (قال
برأ اهللا ممن تربأ منه، كان واهللا أقرأنا لكتاب اهللا، وأفقهنا يف دين اهللا، وأوصلنا للرحم، ما تركنا وفينا 

  . هـ١٢٥، استشهد سنة )مثله
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  .تهيف ترمج" تالوايف بالوفيا"ذكره الصفدي يف  ١٦٣
 حممد اهلامشي، من أبو ...طالب أيب عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن: ( قال ابن عساكر١٦٤

 . هـ١٤٥، تويف سنة ...)طالب أيب وعبد اهللا بن جعفر بن... املدينة، روى عن أبيه وأمهأهل 
  .يف ترمجته" تاريخ دمشق"ساكر يف رواههما ابن ع ١٦٥
 وسبطه وحمبوبه ج   رحيانة النيب-عبد اهللا  أيب  حممد ابن علي بن الشهيدجعفر بن: ( قال الذهيب١٦٦

عبد  أبو  الصادق، شيخ بين هاشم،اإلمام... طالب أيب احلسن علي بن أيب  بن أمري املؤمنني-احلسني 
 ناهللا القرشي، اهلامشي، العلوي، النبوي، املدين، أحد االعالم، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن حممد ب

بكر  أبو ولدين: "بكر، وهلذا كان يقول أيب رمحن بنعبد البكر التيمي، وأمها هي أمساء بنت أيب 
 ظاهرا -بكر  أيب علم أم يتعرضون جلده إذا ، وكان يغضب من الرافضة، وميقتهم"الصديق مرتني

 جعفر بن أفقه من أحداً ما رأيت: (حنفية أبو  هـ، قال٨٠، ولد سنة )هذا ال ريب فيه -وباطنا 
  . هـ١٤٨ ، تويف سنة)حممد
  .املعرفة والتاريخ، للفسوي ١٦٧
هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد باهللا : (، يف ترمجته، وقال"السري"  يف الذهيبذكره  ١٦٨

  ).حد، فقبح اهللا الرافضةإنه لبار يف قوله، غري منافق أل
بكر  أيب  يف†لب وأوالد علي طا أيب  للدارقطين، ذكر ما روي عن آل، فضائل الصحابة١٦٩

  .وعمر عليهما السالم
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طالب اهلامشي، املدين، األصغر، روى عن  أيب عمر بن علي بن احلسني بن علي بن: ( قال ابن حجر١٧٠

ذكره ابن حبان يف ... ج  رسل عن النيبأأبيه وابن أخيه جعفر بن حممد بن علي وسعيد بن مرجانة و
كان عمر ابن علي بن حسني يفضل، وكان كثري العبادة : "ديسوقال عتمة بن بشري األ... الثقات

  )."جعفر يكرمه ويرفع من مرتلته أبو واالجتهاد، وكان اخوه
بكر  أيب  يف†طالب وأوالد علي  أيب  للدارقطين، ذكر ما روي عن آل، فضائل الصحابة١٧١

  .وعمر عليهما السالم
  ".انةاإلبالشرح و" رواه ابن بطة يف ١٧٢
  ".اإلبانةالشرح و"ة يف  رواه ابن بط١٧٣
مري، صاحب جرجان، احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن الزيدي، األ: ( قال الذهيب١٧٤

طالب العلوي، فجده إمساعيل هو أخو الست نفيسة، ظهر هذا  أيب  علي بناإلمامزيد بن احلسن بن 
حية، واستفحل أمره، وهزم يف سنة مخسني ومئتني، وكثر جيشه، واستوىل على جرجان وتلك النا
  . هـ٢٧٠، تويف سنة )جيوش اخللفاء، مث أخذ الري، وصاهر الديلم، ومتكن وعظم، وامتدت أيامه
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 ".صول اعتقاد أهل السنة واجلماعةشرح أ" رواه الاللكائي يف ١٧٥
فتملك بعده أخوه حممد بن زيد، فطالت أيامه، وظلم : (... هو أخو احلسن بن زيد، قال الذهيب ١٧٦
  ). قبل التسعني ومئتني:تل أن قُ إىل سف،وع
  غريةت سوء يف الرجل الذي الـعـن... القَرنانُ؛ الذي يشارك يف امرأَته كأَنه، يقْرن به غريه ١٧٧
 .]لسان العرب [هـل

 .ج   النيبأزواجالصارم املسلول، فصل؛ فاما من سب  ١٧٨
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... بن حممد بن حنبل أمحد عبد اهللا، أبو  صدقا،سالم حقا، وشيخ اإلاإلمامهو : ( قال الذهيب١٧٩

:  هـ، قال إسحاق بن راهويه١٦٤، ولد سنة ) االعالماألئمةالشيباين، املروزي، مث البغدادي، أحد 
  . هـ٢٤١، تويف سنة )أمحد حجة بني اهللا وبني خلقه(

  . لإلمام أمحد،السنةكتاب  ١٨٠
  .جل؛ سب النيب  ، باب جامع، فص فتاوى السبكي١٨١
  ."السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد"ائي يف  رواه الاللك١٨٢
بن  أمحد حممد، حرب بن إمساعيل الكرماين، الفقيه، تلميذ أبو ، العالمة،اإلمام: ( قال الذهيب١٨٣
عبيد، وسعيد بن منصور، وأمحد بن  وأيب بكر احلميدي، وأيب الوليد الطيالسي، أيب أخذ عن... حنبل

وبلغين أنه كتب ... عبد اهللاأصحاب أيب من كبار : (بكر اخلالل أبو ، قال)حنبل وإسحاق بن راهويه
  . هـ٢٨٠، تويف سنة )عبد اهللا حنوا من عشرين ألف حديث، وكان رجالً جليل القدر جداً أيب عن
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  . يف ذكر من يستحق هذه البشارة دون غريه؛الباب السبعونبالد األفراح،  إىل حادي األرواح ١٨٤
حممد احلسن بن علي بن خلف  أبو ،اإلمامشيخ احلنابلة، القدوة، الرباري؛ : ( قال الذهيب١٨٥

االثر، ال خياف يف اهللا لومة الئم، صحب املروذي،  إىل الرباري، الفقيه، كان قواال باحلق، داعية
البدع واملعاصي، وكان  أهل كان شديد على: (قال ابن كثري ،)اهللا التستري وصحب سهل بن عبد
اصة والعامة، وقد عطس يوما وهو يعظ؛ فشمته احلاضرون، مث مشته من مسعهم، كبري القدر، تعظمه اخل

ففر سجنه  ليفةاخلأراد  ،)دار اخلالفة، فغار اخلليفة من ذلك إىل بغداد، فانتهت الضجة أهل حىت مشته
  . هـ٣٢٨منه، ومات مستتراً سنة 

  .شرح السنة ١٨٦
عبد  أبو - ج   صاحب رسول اهللا-بة بن فرقد بن عت... عبيد اهللا بن حممد بن حممد: ( قال الفراء١٨٧

، القدوة، العابد، الفقيه، اإلمام: ( هـ، قال الذهيب٣٠٤، ولد سنة )اهللا العكربي، املعروف بابن بطة
  . هـ٣٨٧، طلبه السلطان ليسجنه ففر منه، تويف سنة ...)احلنبلي... احملدث، شيخ العراق

باملعروف والنهي عن املنكر إال بوجود اإلمام أو مر  األإذن فأصحاب دعاوى عدم جواز اجلهاد أو ١٨٨
   - شعروا أم مل يشعروا -بإذنه؛ وقعوا يف أصل من أصول الرافضة 

وأمجعت الروافض على إبطال اخلروج وإنكار السيف، ": (املقاالت"قال أبو احلسن األشعري يف 
  يغزون الكفار وال يقاتلون معوهلذا ال: حىت يظهر هلا اإلمام، وحىت يأمرها بذلك، قلت! تلتولو قُ
  ). اجلماعة إال من يلتزم مذهبه منهمأئمة

ومع أن الشيعة خالفوا هذه العقيدة مع بدء ثورة ": (العدة"وقال عبد القادر بن عبد العزيز يف 
اخلميين، وهذا من أظهر األدلة على فساد هذا االعتقاد الذي ما زال مكتوبا يف كتبهم، فالعجيب هو 

  )! هذه الشبهة ببعض املنتسبني إىل أهل السنةأن تعلق
باملعروف ما مل خيرج اإلمام املعصوم، وهو اإلمام  األمر ال جيوز: فقالوا" (اإلحياء"وقال الغزايل يف 

إذا جاءوا إىل القضاء طالبني : احلق عندهم، وهؤالء أخس رتبة من أن يكلموا، بل جوام أن يقال هلم
م؛ إن نصرتكم أمر باملعروف، وما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب حلقوقهم يف دمائهم وأمواهل

  !).احلقوق، ألن اإلمام احلق بعد مل خيرج
  . وهو يبث يف األمة روح التخذيل وأصول الروافض"السلفية" من يدعي فقاتل اهللا
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  .سالم التحذير من استماع كالم قوم يريدون نقض اإل؛باب،  اإلبانة١٨٩
  . النيبأزواج فاما من سب ل؛الصارم املسلول، فص ١٩٠
... الوفاء، علي بن عقيل بن حممد أبو ، العالمة، البحر، شيخ احلنابلة،اإلمام: ( قال الذهيب١٩١

كان يتوقد ذكاء، وكان حبر معارف، وكرت ... احلنبلي املتكلم، صاحب التصانيف... البغدادي
د خالط املعتزلة فتأثر ببعض ، وكان ق هـ٤٣١، ولد سنة ...)فضائل، مل يكن له يف زمانه نظري

وكان ... هو فريد فنه، وإمام عصره: (بدعهم واشتد انكار احلنابلة عليه حىت تاب، قال ابن اجلوزي
  . هـ٥١٣، تويف سنة )كرميا ينفق ما جيد، وما خلف سوى كتبه وثياب بدنه

  .، ذكر تلبيسه على الرافضة تلبيس ابليس١٩٢
  ".إغاثة اللهفان"نقله ابن القيم يف  ١٩٣
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  .، ذكر تلبيسه على الرافضةبليسإ تلبيس ١٩٤
  .السنة منهاج ١٩٥
، املفسر، األصويلالزرعي، مث الدمشقي، الفقيه، ... بكر بن أيوب أيب حممد بن: ( قال ابن رجب١٩٦

تفقه يف املذهب، وبرع وأفىت، ... عبد اهللا، بن قيم اجلوزية، شيخنا أبو النحوي، العارف، مشس الدين،
وليس هو املعصوم، ولكن مل أر يف ... سالملدين وأخذ عنه، وتفنن يف علوم اإلوالزم الشيخ تقي ا

حبس مع الشيخ تقي الدين يف املرة األخرية بالقلعة، منفرداً عنه، ومل يفرج عنه إال بعد ... معناه مثله
  . هـ٧٥١ هـ، وتويف سنة ٦٩١، ولد سنة )موت الشيخ

 . كتاب اهللا نوعان وأما الفسوق فهو يف؛فصل،  مدارج السالكني١٩٧
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 . مث إن يف اختاذ القبور أعيادا من املفاسد العظيمة؛فصل،  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان١٩٨
  ...".ال مهدي إال عيسى: "وسئلت عن حديث، فصل؛  املنار املنيف١٩٩
  . يف بيان تضمنها للرد على الرافضة؛فصل،  مدارج السالكني٢٠٠
بن رجب، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي،  أمحد رمحن بنعبد ال (:احملاسن احلسيين أبو  قال٢٠١

 العباد، مفيد احملدثني، واعظ األئمةاحلجة، والفقيه العمدة، احد العلماء الزهاد و ، احلافظاإلمام
ورعا زاهدا، مالت القلوب  إماما  تعاىل:كان ... الفرج أو أبو العباس أبو املسلمني، شهاب الدين،

د ـ، ول) الفرق عليه، كانت جمالس تذكريه الناس عامة نافعة وللقلوب صادعةباحملبة إليه، وامجعت
  . هـ٧٩٥ هـ، وتويف سنة ٧٣٦نة ـس

  ".بعثت بني يدي الساعة: " من قول النيب احلكم اجلدير باإلذاعة٢٠٢
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  . يف بيان مذهب الزيدية من البدع؛ جواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية، فصل٢٠٣
  . يف إنصاف أهل السنة وكذب الروافض؛، فصلب أهل السنة النبوية جوا٢٠٤
  .الدرر السنية، كتاب العقائد ٢٠٥
 هـ، قرأ على جده ١١٩٦حممد بن عبد الوهاب، ولد سنة  بن  العالمة عبد الرمحن بن حسن٢٠٦

ال  أفقه وال أورع و؛مل يكن يف زمانه: ( قال ابن قاسموعلى محد بن ناصر بن معمر وحسني بن غنام،
ي ـوفـ ت،)نامهاـنال سرتقى ذروا وال ي وكان من اجلبال اليت ال ت،أزهد وال أتبع للسنة منه

  . هـ١٢٨٥ة ـنـس
  .كتاب األمساء والصفات الدرر السنية، ٢٠٧
+: د قال تعاىلـوذلك ألنه يرى كفر الرافضة، وق ٢٠٨     
_] ٢٨: التوبة.[  
  .كتاب احلجالدرر السنية،  ٢٠٩
ري ـكـ عبد اللطيف عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، قال عنه حممود ش٢١٠

، ولد )األصول الكبري، عالمة املعقول واملنقول، حاوي علمي الفروع واألوحدهو العالمة : (اآللوسي
  . هـ١٢٩٣تويف سنة و هـ، ١٢٢٥سنة 
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  .سنية، كتاب اجلهادالدرر ال ٢١١
  .كتاب العقائد  الدرر السنية، ٢١٢
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الرشيد، اخلليفة، أبو جعفر، هارون، بن املهدي حممد، بن املنصور أيب جعفر عبد : ( قال الذهيب٢١٣

كان من أنبل اخللفاء، وأحشم ... اهللا، بن حممد، بن علي، بن عبد اهللا بن عباس، اهلامشي، العباسي
 هـ، ١٧٠ هـ، وويل اخلالفة سنة ١٤٨ولد سنة ) وشجاعة، ورأيامللوك، ذا حج وجهاد، وغزو 

شرف أصحاب ) [طلبت الكذب؛ فوجدته عند الرافضة(: ، وكان يقول هـ١٩٣وتويف غازياً سنة 
  ]. للخطيب البغدادي،احلديث

عه السنن وكراهيته  باب؛ اتبا،"ترتيب املدارك وتقريب املسالك" ذكرمها القاضي عياض يف ٢١٤
  ...احملدثات

  ".كتاب السنة" رواه اخلالل ٢١٥
 وتنقصهم حرام جه أصحابه وأزواج الشفا بتعريف حقوق املصطفى، فصل؛ وسب آل بيته و٢١٦

  .ملعون فاعله
كان أصلهم من ... مروان أبا يكىن... عبد امللك بن حبيب بن سليمان: ( قال القاضي عياض٢١٧

ويف ـ، ت)امل الدنياـ ع– واهللا -ل ـس، بـمات عامل األندل: (سحنون فقال إىل ، نعي)طليطلة
  . هـ٢٣٨نة ـس
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 وتنقصهم حرام جه أصحابه وأزواج الشفا بتعريف حقوق املصطفى، فصل؛ وسب آل بيته و٢١٨

  .ملعون فاعله
 التنوخي، احلمصي ...سعيد، عبد السالم بن حبيب أبو ، العالمة، فقيه املغرب،اإلمام: ( قال الذهيب٢١٩

مسع من سفيان بن عيينة، "... املدونة"كي، قاضي القريوان، وصاحب ، املغريب، القريواين املالاألصل
الزم ... والوليد بن مسلم، وعبد اهللا بن وهب، وعبد الرمحن بن القاسم، ووكيع بن اجلراح، وأشهب

املغرب يف حترير املذهب،  أهل ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، حىت صار من نظرائهم، وساد
  . هـ٢٤٠، تويف سنة )ما قدم علينا أحد مثل سحنون: ( قال أشهب،)وانتهت إليه رئاسة العلم

 وتنقصهم حرام جه أصحابه وأزواج الشفا بتعريف حقوق املصطفى، فصل؛ وسب آل بيته و٢٢٠
  .ملعون فاعله

  . حاشية الصاوي على الشرح الصغري، باب يف تعريف الردة وأحكامها٢٢١
الفضل، عياض بن  أبو ، القاضي،سالم، شيخ اإلداألوح، العالمة، احلافظ، اإلمام: ( قال الذهيب٢٢٢

استبحر من العلوم، ومجع وألف، ... ، مث السبيت، املالكيندلسياليحصيب، األ... موسى بن عياض
شيوخ : ( هـ، قال ابن خلكان٤٧٦، ولد سنة )وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر امسه يف اآلفاق

  . هـ٥٤٤، تويف سنة )القاضي يقاربون املئة
  ... بيان ما هو من املقاالت كفر الشفا، فصل؛ يف٢٢٣ 
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الوليد، سليمان بن خلف بن  أبو ، العالمة، احلافظ، ذو الفنون، القاضي،اإلمام: ( قال الذهيب٢٢٤
عمر بن  أبو حدث عنه... ، القرطيب، الباجي، الذهيب، صاحب التصانيفندلسيالتجييب، األ... سعد

، واشتهر امسه، وصنف التصانيف  أئمةوتفقه به... ر اخلطيببك وأبو حممد بن حزم، وأبو عبد الرب،
  . هـ٤٧٤ هـ، وتويف سنة ٤٠٣، ولد سنة )النفيسة

  ...).ما رأيك يف هؤالء القدرية: ( املنتقى شرح املوطأ، عند حديثه عن قول عمر بن عبد العزيز٢٢٥
حممد بن عبد اهللا،  اهللا بنبكر، حممد بن عبد  أبو ، العالمة، احلافظ، القاضي،اإلمام: ( قال الذهيب٢٢٦

صنف ومجع، ويف فنون العلم برع، ... ، االشبيلي، املالكي، صاحب التصانيفندلسيابن العريب، األ
  . هـ٥٤٣ هـ، وتويف سنة ٤٦٨، ولد سنة )وكان فصيحا بليغا خطيبا

  .قاصمة؛ كانت اجلاهلية مبنية على العصبية،  العواصم من القواصم٢٢٧
  .شكلإمنا يكون ذلك يف املعاين اليت ت: قاصمة؛ فإن قيل ، العواصم من القواصم٢٢٨
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  ].١٢٨: التوبة [_ ...+:  أحكام القرآن، قوله تعاىل٢٢٩
 .عاصمة؛ يكفيك من شر مساعه،  العواصم من القواصم٢٣٠
  ].١٧: النور [_ ...+: ، قوله تعاىل أحكام القرآن٢٣١
العباس بن احلطيئة اللخمي، الفارسي، املقرئ،  أبو ...أمحد بن عبد اهللا بن أمحد: ( قال الصفدي٢٣٢

ولد بفاس، وحج، ودخل الشام فلقي ... الناسخ، إمام صاحل كبري القدر، مقرئ بارع جمود من األعالم
 هـ، ٤٧٨ولد سنة ، )عتقاد كبري ال مزيد عليهكان ألهل مصر فيه ا... الكبار، واستوطن جامع مصر

  . هـ٥٦٠تويف سنة و
  ".السري" ره الذهيب يف ترمجته يفذك ٢٣٣
عبد اهللا األنصاري،  أبو ،اإلمام الشيخ، ...حبكر بن فر أيب بن أمحد حممد بن: ( قال ابن فرحون٢٣٤
 الورعني، الزاهدين يف الدنيا، ، القرطيب، املفسر، كان من عباد اهللا الصاحلني والعلماء العارفنيندلسياأل

ي ـوفـ، ت)املشغولني مبا يعنيهم من أمور اآلخرة، أوقاته معمورة ما بني توجه وعبادة وتصنيف
  . هـ٦٧١ة ـنـس

+: اىلـعـه تـولـ، قرميـالك القرآن  اجلامع ألحكام٢٣٥     
_] ١٤٢: األعراف.[  
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  .شرح خمتصر خليل للخرشي، باب؛ الردة والسب وأحكامهما ٢٣٦
 شيخ املالكية يف - نسبة إىل أجهور الورد؛ قرية بريف مصر - علي بن زين العابدين األجهوري ٢٣٧

  . هـ١٠٦٦عصره بالقاهرة، تويف سنة 
  . شرح خمتصر خليل للخرشي، باب؛ الردة والسب وأحكامهما٢٣٨
 فقيه مالكي، ولد سنة -" صاء احلجر" إىل  نسبته-الصاوي ، ويتبن حممد اخلَلْ أمحد العباس، أبو ٢٣٩

 هـ باملدينة ١٢٤١تويف سنة  تفقه على الشيخني الدردير والدسوقي وغريهم،،  هـ مبصر١١٧٥
  .املنورة

  . حاشية الصاوي على الشرح الصغري، باب يف تعريف الردة وأحكامها٢٤٠
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، عامل العصر، ناصر اإلمام... املطلب بن عبد منافبن هاشم بن ... حممد بن إدريس: ( قال الذهيب٢٤١

ول ـب رسـ املكي، الغزي املولد، نسي،عبد اهللا القرشي، مث املطليب، الشافعي أبو احلديث، فقيه امللة،
بن  أمحد هـ، قال ١٥٠، ولد سنة )- فاملطلب هو أخو هاشم والد عبد املطلب - وابن عمه ج  اهللا

 ج  ول اهللاـن رسـ رأس كل مئة من يعلمهم السنن، وينفي عإن اهللا يقيض للناس يف: (حنبل
 ٢٠٤ويف سنة ـ، ت)فنظرنا، فإذا يف رأس املئة عمر بن عبد العزيز، ويف رأس املئتني الشافعي... الكذب

  .هـ
  ".اإلبانة"رواه ابن بطة يف  ٢٤٢
  .يف ترمجته" السري"ره الذهيب يف ذك ٢٤٣
القاسم، هبة اهللا بن احلسن بن منصور، الطربي،  أبو املفيت،، احلافظ، اود، اإلمام: ( قال الذهيب٢٤٤

، تويف )حامد، وبرع يف املذهب أيب تفقه بالشيخ... الرازي، الشافعي، الاللكائي، مفيد بغداد يف وقته
  . هـ٤١٨سنة 
  ".السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد"رواه الاللكائي يف  ٢٤٥
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منصور البغدادي، نزيل  أبو ،األستاذالعالمة البارع، املتفنن عبد القاهر ابن طاهر، : ( قال الذهيب٢٤٦
إسحاق  أيب كان أكرب تالمذة... خراسان، وصاحب التصانيف البديعة، وأحد أعالم الشافعية

 أبو ، قال) مثرياً حمتشماً، ويضرب به املثل، وكان رئيساًاالسفراييين، وكان يدرس يف سبعة عشر فناً
الفضل،  أهل  بإمجاعسالم وصدور اإلاألصول  أئمةمنصور منستاذ أبو األكان : (عثمان الصابوين

ي ـوفـ، ت)، ومن خراب نيسابور خروجه منهامقدما مفخماً  إماماًبديع الترتيب، غريب التأليف،
  . هـ٤٢٩سنة 
  .الفصل الثالث، الركن اخلامس عشرالفرق بني الفرق، الباب اخلامس،  ٢٤٧
  .س، الفصل الرابعرق، الباب اخلامالفرق بني الف ٢٤٨
 أمحد بكر، أبو ، العالمة املفيت، احلافظ الناقد، حمدث الوقت،األوحد اإلماماخلطيب، : ( قال الذهيب٢٤٩

كتب الكثري، وتقدم يف هذا ... البغدادي، صاحب التصانيف، وخامتة احلفاظ ...بن علي بن ثابت
 أهل أوضح، وصار أحفظالشأن، وبذر االقران، ومجع وصنف وصحح، وعلل وجرح، وعدل وأرخ و

 هـ، ٣٩٢، ولد سنة )عمل نيفا ومخسني مصنفا... وكان من كبار الشافعية... عصره على االطالق
كان اخلطيب مهيبا وقورا، ثقة متحريا، حجة، حسن اخلط، كثري الضبط، : (سعد السمعاين أبو قال

 يف يائل الصحابة ، وقد هم الروافض بقتله يف دمشق لكونه يروي فض)فصيحا، ختم به احلفاظ
  . هـ٤٦٣صور، تويف سنة  إىل السنة ببغداد وأخرجوه منها أهل اجلامع إال ام تركوه خوفاً من انتقام
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والنشر حملاسن أعماهلم  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، إمالء فضائل الصحابة ومناقبهم ٢٥٠
  .وسوابقهم

عثمان، إمساعيل  أبو ،سالم املذكر، احملدث، شيخ اإل، العالمة، القدوة، املفسر،اإلمام: ( قال الذهيب٢٥١
ثر، له مصنف يف السنة واعتقاد  األ أئمةكان من... النيسابوري، الصابوين... بن عبد الرمحن بن أمحد

حدثنا إمام : (بكر البيهقي أبو  هـ، قال٣٧٦، ولد سنة )السلف؛ ما رآه منصف إال واعترف له
  .هـ ٤٤٩، تويف سنة )عثمان الصابوين أبو ا؛ صدقسالماملسلمني حقا، وشيخ اإل

  . احلديثأصحاب عقيدة السلف ٢٥٢
املظفر، طاهر بن حممد االسفراييين، مث الطوسي،  أبو شاهفور، العالمة، املفيت،: ( قال الذهيب٢٥٣

، تويف )منصور البغدادياألستاذ أبا صاهر ... ، كان أحد االعالم"التفسري الكبري"الشافعي، صاحب 
  .هـ ٤٧١سنة 
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يف تفصيل مقاالت الروافض وبيان : لناجية عن الفرق اهلالكني، باب التبصري يف الدين ومتييز الفرقة ا٢٥٤

  .فضائحهم
يف طريق حتقيق النجاة ألهل السنة ؛ فصل  التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني،٢٥٥

  واجلماعة
 أبو ، أعجوبة الزمان، زين الدين،سالمحر، حجة اإل، الباإلمام؛ الشيخ، يلالغزا: ( قال الذهيب٢٥٦

، )الطوسي، الشافعي، الغزايل، صاحب التصانيف، والذكاء املفرط... حامد، حممد بن حممد بن حممد
  .هـ ٥٠٥ هـ، تويف سنة ٤٥٠ ولد سنة

 .ين؛ النسخيع ٢٥٧
  .األول املستصفى، كتاب النسخ، الباب ٢٥٨
  ].١٥٦: النساء [_+: ، قوله تعاىل مفاتيح الغيب٢٥٩
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  . أيب عروبة، يف ترمجة سري أعالم النبالء٢٦٠
  ".االنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال"، عن كتاب  ترتيب املوضوعات٢٦١
  .كتاب الكبائر، الكبرية السبعون ٢٦٢

  ].١٦: النمل [_+: عاىل فتاوى السبكي، باب جامع، قوله ت٢٦٣ 
  .جل؛ سب النيب  ، باب جامع، فص فتاوى السبكي٢٦٤
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حامد الرملي، املقدسي، الشافعي، نزيل  أبو ...حممد بن خليل بن يوسف: ( قال الشوكاين٢٦٥
واملناوي القاهرة وأخذ عن احلافظ بن حجر  إىل مث ارحتل... حفظ كثريا من املختصرات... القاهرة
  . هـ٨٨٨ هـ، وتويف سنة ٨١٩، ولد سنة ...)ومجاعة

  .اصر القفاري، لنيةاإلمامأصول مذهب الشيعة ، نقالً عن  رسالة يف الرد على الرافضة٢٦٦
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 .نة يف االعتصام بالسنة، املقدمةمفتاح اجل ٢٦٧
  .، باب؛ الردة والتعزيرالعقود الدرية يف الفتاوى احلمدانية ٢٦٨
، اشتغل الشافعي -رملة املنوفية مبصر  إىل  نسبة-ن محزة األنصاري، الرملي ب أمحد  شهاب الدين٢٦٩

تتلمذ ممن وعلم الكالم، من أبرز شيوخه؛ زكريا األنصاري، و  والتفسري واحلديث وعلوم العربيةبالفقه
بن حممد املصري  أمحد  ومشس الدين- امللقب بالشافعي الصغري -عليه؛ ولده مشس الدين حممد الرملي 

  . هـ٩٥٧خلطيب الشربيين، تويف سنة ا
  .شجاع، فصل؛ يف الردة أيب  حاشية البجريمي على شرح اخلطيب ملنت٢٧٠
  .امتة؛ يف بيان اعتقاد أهل السنةالبدع والزندقة، اخل أهل احملرقة يف الرد على الصواعق ٢٧١
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  .دقة، الباب األول، الفصل اخلامسالبدع والزن أهل احملرقة يف الرد على الصواعق ٢٧٢
  .ل الثاينالبدع والزندقة، الباب الثالث، الفص أهل احملرقة يف الرد على الصواعق ٢٧٣
 .ا أيب طالب يعين أمري املؤمنني علي بن ٢٧٤
  .سئلة الالهورية، الفصل الثالث العراقية على األجوبةاأل ٢٧٥
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... الكويف... ىحنيفة، النعمان بن ثابت بن زوط أبو ، فقيه امللة، عامل العراق،اإلمام: ( قال الذهيب٢٧٦

يف حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك ملا قدم عليهم ... ولد... يقال؛ إنه من أبناء الفرس
عين بطلب اآلثار، وارحتل يف ذلك، وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه؛ فإليه املنتهى ... الكوفة

  . هـ١٥٠تويف سنة و هـ، ٨٠، ولد سنة )والناس عليه عيال يف ذلك
  .دقة، الباب األول، الفصل اخلامسالبدع والزن أهل احملرقة يف الرد على الصواعق ٢٧٧
ر عنه من احملاسن  وفضائله وما يؤثاإلمام الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، نبذ يسرية من مناقب ٢٧٨

  .وحسن االعتقاد
، يعقوب بن إبراهيم بن يوسف أبو  اتهد، العالمة احملدث، قاضي القضاة،اإلمامهو : ( قال الذهيب٢٧٩

... - وسعد بن جبري له صحبة -حبيب بن حبيش بن سعد بن جبري بن معاوية االنصاري، الكويف 
 كمحمد بن  أئمةحنيفة، ولزمه وتفقه به، وهو أنبل تالمذته، وأعلمهم، خترج به أيب ...حدث عن

رئاسة العلم ما ال مزيد يوسف من  أبو بلغ... وحدث عنه حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل... احلسن
 الرأي أصحابما رأيت يف : ( هـ، قال ابن معني١١٣، ولد سنة )عليه، وكان الرشيد يبالغ يف إجالله

  . هـ١٨٢، تويف سنة )يوسف أيب أثبت يف احلديث، وال أحفظ، وال أصح رواية من
  ".هاويةمن سب الصحابة ومعاوية فأُمه "، عن كتاب أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة٢٨٠ 
  ".السنة واجلماعة أهل شرح أصول اعتقاد"رواه الاللكائي يف  ٢٨١



 
 

   منرب التوحيد واجلهاد

 

 )٢٨٢( ج



)٢٨٣( 

)٢٨٤(
     )٢٨٥(    

          
)٢٨٦( 

)٢٨٧(
      ج  
)٢٨٨( 

                                                
بن  أمحد جعفر، أبو ، العالمة، احلافظ الكبري، حمدث الديار املصرية وفقيهها،اإلمام: ( قال الذهيب٢٨٢

برز يف علم احلديث ويف ... االزدي، احلجري، املصري، الطحاوي، احلنفي... حممد بن سالمة
  هـ، قال٢٣٩، ولد سنة ) علم حمله من العلم، وسعة معارفهاإلمامر يف تواليف هذا من نظ... الفقه
  . هـ٣٢١، تويف سنة )حنيفة مبصرأصحاب أيب أبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة : (إسحاقأبو 
السنة واجلماعة على  أهل هذا ذكر بيان عقيدة: (، وكان قد قال يف مقدمتهاالعقيدة الطحاوية  ٢٨٣

 وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، وأيب حنيفة النعمان بن ثابت الكويف أيب قهاء امللة؛مذهب ف
عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين رضوان اهللا عليهم، وما يعتقدون يف اصول الدين، ويدينون به رب 

  ).العاملني
، األئمة سـمـبكر السرخسي، ش أبو سهل، أيب بن أمحد حممد بن: ( قال إبن قطلوبغا٢٨٤
: قال ، سجن يف جب بسبب يه عن املنكر،) مناظراً أصولياًوكان عاملاً... "املبسوط"احب ـص
رأيت له كتابا يف أصول الفقه جزآن ضخمان، وشرح السري الكبري يف جزأين ضخمني، أمالمها وهو (

من اجلب ذه ى تالمي، وكان ميلي عل)؛ حصل الفرج، فأُطلق"باب الشروط" إىل يف اجلب، فلما وصل
  . هـ٥٠٠ على أعلى اجلب يكتبون ما ميلي عليهم، تويف سنة همو

  .تاب الوالء، باب؛ والء املواالة املبسوط، ك٢٨٥
  . أصول السرخسي، باب القياس٢٨٦
صدر الدين حممد بن عالء الدين، األذرعي، الصاحلي، الدمشقي، توىل اخلطابة بالبلقاء مدة، وويل  ٢٨٧

 هـ، ٧٣١د سنة وذي وسجن بسبب إنكاره على بعض املبتدعة، ولقضاء دمشق، مث قضاء مصر، أ
  . هـ٧٩٢وتويف سنة 
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، ج رسول اهللا أصحابومن أحسن القول يف : (، يف شرح قول الطحاوي شرح الطحاوية٢٨٨
  ). فقد برئ من النفاق؛ه الطاهرات من كل دنس، وذرياته املقدسني من كل رجسأزواجو

  . ويل لألعقاب من النار؛ب ما جاءبا،  العرف الشذي شرح سنن الترمذي٢٨٩
  .كتاب النكاح،  حاشية رد احملتار٢٩٠
، وهي من املطوالت يف الفقه احلنفي، "الفتاوى اهلندية"من كبار فقهاء األحناف باهلند، صاحب  ٢٩١

 - املظفر حممد اورنك عاملكري أيب السلطان اهلندي إىل ، نسبة"الفتاوى العاملكريية" بـ أيضاًوتعرف 
 الذي أمر فقهاء سلطنته جبمع كتاب يف الفتاوى حيوي الصحيح من مذهب -" فاتح العامل"وتعين 

  .اإلمام أيب حنيفة
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  .كتاب السري، الباب التاسع، مطلب؛ موجبات الكفر أنواع،  الفتاوى اهلندية٢٩٢
 فقيه حنفي، ويل قضاء التركي، ،"شيخي زاده" عبد الرمحن بن حممد بن سليمان، الشهري بـ ٢٩٣

  . هـ١٠٧٨تويف سنة  اجليش،
 جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، كتاب الصالة، باب؛ صفة الصالة، فصل؛ اجلماعة سنة ٢٩٤

  .مؤكدة
 فقيه حنفي، كان له وألبيه واخوته -دهلي باهلند  إىل  نسبة- عبد العزيز بن شاه ويل اهللا الدهلوي ٢٩٥

ب الدين ـقال حم، "سراج اهلند"بـ  حىت لُقب دور بارز يف إحياء علوم السنة النبوية باهلند،
 ،)بحراً فيهات مطلعاً على كتب الشيعة م:كان كبري علماء اهلند يف عصره، وكان (: طيبـاخل

  . هـ١٢٣٩تويف سنة 
  .، اخلامتة التحفة األثىن عشرية٢٩٦
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 .صب العذاب على من سب األصحاب ٢٩٧
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 .تهيف ترمج" مجتاج الترا"بن قطلوبغا يف  اه ذكر٢٩٨
مطلب يف أتباع عبد : (ابدين يف حاشيته عن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهابيقول ابن ع ٢٩٩

اعتقدوا أم هم املسلمون وأن من خالف اعتقادهم : (مث زعم ام)! الوهاب اخلوارج يف زماننا
  )!مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم

؛ - وهو عادل املعاودة -برملانيي دويلة البحرين من " السلفية السعودية" املنتسبني إىل يقول أحد ٣٠٠
هناك تكفرييون من املنتمني إىل أهل  (:] هـ١٤٢٧/شعبان/١٤ ["الشرق األوسط"جريدة  لقاء مع يف

 - كما صرح -، ويقصد بالتكفريين )السنة، يرون أن الشيعة كلهم كفار مرتدون، جيب قتلهم وقتاهلم
 ، فانيعد يف دينه من الغلو يف التكفرين كان تكفري عموم الشيعة لئ: ، فنقول"السلفية اجلهادية"تيار 
 رداً على  حيث جاء يف فتوى جلنتهم الدائمة،واقع فيه هم مشاخيه من سدنة النظام السعوديأول 

  أئمةمن إماما من شايع من العوام: ()ما حكم عوام الروافض اإلمامية اإلثين عشرية؟: (سؤال نصه
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فتوى  [!) وفسقاً كفراً، حكم له حبكمهم؛-  وعدواًبغياً -تصر لسادم وكربائهم الكفر والضالل، وان
 ان وصف مشاخيه ؛واحلق! ، أليس هذا ذات املذهب الذي يزعم انه مذهب اخلوارج؟]٩٢٤٧: رقم
 ما كان فيهم - على بدعتهم -فان اخلوارج ! ، ال جيوز، ملا يف ذلك من ظلم للخوارج"خوارج"م اب

 !خائنعميل وال 
 .رواه مسلم ٣٠١
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