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الرحيم الرحمن الله بسم

على إل عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
السماوات رب له شريك ل وحد الله إل إله ل أن وأشهد الظالمين
ًا أن وأشهد ، العظيم العرش ورب بينهما وما والرض محمد
عليه الله صلى – المنير والسراج النذير المبشر ورسوله عبدالله
. أما الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى – وسلم

: بعـد

الصحابة حب السلم في المقررة والصول العقائد من فإن
ـيلتهم واعتقاد بإحسان اتبعوهم والذين والنأصار المهاجرين من فـض

وصـيانأة وآخرهـم وأولهم وكبيرهم صغيرهم على والترحم وصدقهم
الـضـروريات أـحـد وـهـو ـضـروري أـمـر ـفـذلك وحرـمـاتهم أعراـضـهم

ـجـاءت اـلـتي – والـمـال والعـقـل والنـسـل  والنفس الدين – الخمس
ا وضبط عليها بالمحافظة الشريعة ذ)1( حقوقه ى  والخ د عل ن ي م

مجمـــع ـفـي وســـلم – عـــليه الـلـه ـصـلى – الـنـبي ـقـال وقد ، هتكها
وأموالكم دماءكم ( إن              المسلمين مجامع أعظم من عظيم

ـفـي ـهـذا ـشـهركم ـفـي ـهـذا يومكم كحرمة حرام بينكم وأعراضكم
( ) ومـسـلم67( البـخـاري ) رواه  الـغـائب الشاهد فليبلغ هذا بلدكم
ـعـن بـكـرة أـبـي بن عبدالرحمن عن سيرين ابن طريق ) من1679

. عنه الله رضي بكرة أبي

الله عند عظيم عليه والجناية المسلم عرض فهتك
التشبه ومن الذنأوب كبائر من وهو ،  والمؤمنين ورسوله

العلم أهل في والقلم اللسنة غمس منه وأعظم بالمنافقين
بالدخول واليغال وهناك هنا من بأوهام قدرهم إسقاط ومحاولة

. بحقوقهم والستخفاف سبيلهم عن والصد ومقاصدهم نأياتهم في

.  ) للشاطبي1/31( الموافقات  انأظر)(1
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استخف ( مـن الله رحمـه المبارك بن عبـدالله المـام قال
.)2()  آخرته ذهبت  بالعلماء

من السلف : ( وعلماء عقيدته في الطحاوي المام وقال
الـفقه وأهـل والثأـر الخير أهل التابعين من بعدهم ومن السابقين

غير على فهو بسوء ذكرهم ومن بالجميل إل يذكرون ل – والنظر
 .)2()  سبيل

وإياك الله - وفقنا أخي يا : ( واعلم عساكر ابن الحافظ وقال
- العـلماء لحوم - أن تقاته حق ويتقيه يخشاه ممن وجعلنا لمرضاته

أستار هتك في الله وعادة ، مسمومة - عليهم الله رحمة
عظيم أمره براء منه هم بما فيهم الوقيعة لن ؛ معلومة منتقصيهم

على والختلقا ، وخيم مرتع والفتراء بالزور لعراضهم والتناول ،
 .)3()   ذميم خلق العلم لنعش منهم الله اختاره من

ًا وأكبر ً وأسوأ ظلم هذه احتراف العظيمة البلية هذه من حال
في يفري للسان العنان وإطلقا الكرام الصحابة في الظاهرة

.  تاريخهم حقائق ويحطم وعدالتهم أعراضهم
ّد وقد لسانأه يبسط ( ل أنأه وقرروا زنأدقة ذلك العلم أهل ع

– وسلم عليه الله صلى – النبي في طويته ساءت من إل فيهم
 .)4()  والمسلمين والسلم وصحابته
الذين وهم متبوع لخير تابع وأفضل للناس الناس خير فهم

البشري التاريخ يعرف ولم ، باليمان والقلوب بالسنان البلد فتحوا
ًا بدايته منذ ً ول تاريخهم من أعظم تاريخ أفضل النأبياء دون رجال

على سيرهم في فلينظر هذا في شك داخله ومن ، أشجع ول منهم
ًا يرى الثابتة والثأار الصحيحة الحاديث ضوء ً أمر حال من هائل

والقوة والشجاعة والحكمة اليمان من الله آتاهم ما وعظيم القوم
.

) .17/251 _ 8/408( النبلء أعلم  سير)(2
. الله رحمه اللبانأي الشيخ  ) بتعليق58 ( ص الطحاوية  العقيدة)(2
 ).49 ( ص المفتري كذب  تبيين)(3
. الصبهانأي نأعيم أبي  ) للمام376 ( ص المامة  كتاب)(4
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الهل مفارقة واستثقلوا والمال بالنفس غيرهم ضن وحين
والشعوب المم وتمكين الدين إقامة في استرخصوها والولدان

يكون ول كان فل السلم حكم تحت ورغد أمن في العيش من
ووزراء الدين وأنأصار والبراء الولء وأهل العداء غيض فهم مثلهم
. العالمين رب رسول

شاء من فأخرجوا دينه ونأشر نأبيه لصحبة الله اصطفاهم وقد
إلى الدنأيا ضيق ومن العباد رب عبادة إلى العباد عبادة من الله

أيديهم وعلى ، السلم عدل إلى الطغيان أهل جور ومن سعتها
رقاب وذلت اللحاد شعائر وتحطمت الكفر عروش سقطت
.  الممالك لهم ودانأت والطغاة الجبابرة

بلطائف القلم تحريك المعاد ليوم الزاد خير من أن رأيت ولذا
لدفع المختصرة المعارف من وشذرات المهمة الشارات من

الصحابة وتبرئة المتعالمين زوبعة وكشف الظالمين عدوان
والمؤرخين الدباء وجهلة الحاقدين أقلم من ومناصرتهم المتقين

الحقائق وقلب والهوى بالجهل الكبير المقام هذا في الخائضين
. والمتروكة الواهية والخبار الضعيفة الثأار على ذلك في والعتماد
من كوكبة في طعنوا حين فعلهم وعظم هؤلء جرم زاد وقد
احتمالت وفرض الظن بسوء عليهم الصدور وأوغروا الصحابة
حين في العقل في مكان ول الشرع في أصل لها ليس وتكهنات

ًا ترى والمعتزلة ودعاتهم بالرافضة الظن يحسنون أولئك من بعض
الفكر رجالت ويعظمون ومدارسهم والماتريدية والشاعرة
وآرائهم بكتبهم ويحتفون الملحدين الفساد وزعماء المنحرفين

والعظمة القصد في والسلمة التحقيق في الدقة عليها ويضفون
. النأصاف في

ًا لقيت وقد فكانأت ، الفكر بهذا نأفوسهم تشبعت ممن نأفر
العلماء حقوقا وحفظ والنأصاف العدل عن الحديث بداية

ّعمت المسلمين من والدب الفكر وأهل والمجتهدين الرتياحية ف
على أوافقهم وكنت ، أشده والحماس التفاعل وبلغ وبشوا وهّشوا

عن والحديث الناس تقويم في العدل ومشروعية الصل هذا
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عن الحديث جاء فحين ، شيء إلى يرمون القوم أن بيد جهودهم
وعميت وعيهم عن العدل غاب أعدائهم وضلل ومنـزلتهم الصحابة
. ذلك عن بصيرتهم

تنقص في وجهدوا الباطيل ورواية الكذب في فتسارعوا
، ذلك بعد أسلم ممن وجماعات الفتح قبل مسلمة من أفراد

دعواهم من حينئذ - فتعجبت عنه الله - رضي  معاوية وبالخص
يلوكون وهم    الخرين على الحكم في بالعدل والمطالبة النأصاف
بهم ودفع دينه بهم الله أقام الذين المفلحين الله جند في ألسنتهم

.  أعدائه بأس
غضبه من الهرب في وجهدت الله إلى آنأذاك وعجلت

ّلسان العنان فأطلقت وسخطه عظيم ويبدي منهجهم سوء يبين ل
. أفكارهم وفساد فعلهم

سيما ول منـزلتهم وكبير الصحابة حقوقا في القول وبسطت
ينل لم ما ألسنتهم سلطة من نأاله - فقد عنه الله - رضي معاوية

.  غيره
وليست اجتهادية المسألة هذه قالوا أن إل جوابهم كان فما

من وليسوا وفساد هدم دعاة أنأهم حينئذ فعلمت القطعيات من
.  بشيء والعدل الصلحا

تاريخ زعماء أعراض وحماية الدين أئمة نأصرة في البيان فإلى
والتجريح العثرات بتصيد المفتونأين مفتريات من السلمية المة

. بالشهوات
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فصـل

والتباع الثأر أهل وعلمات والجماعة السنة أهل سمات من
التقياء الشريعة وحملة الخيار للصحابة وألسنتهم قلوبهم  سلمة
وثألب الجراحين رموز من وأعراضهم حرماتهم عن والذب البرار

بخيوط تعلق من على والتغليظ والزجر ، الحاقدين وألسنة العابثين
والثأام البهت في لسانأه فغمس الظلم أودية في وبات الوهام
مالهم لهم النأام كسائر وجعلهم العدالة الصحابة من وسلب
مساويهم وجمع وأعراضهم حرماتهم في فولغ عليهم ما وعليهم

. وعثراتهم
الخبار جمع من على – الله رحمه – أحمد المام أنأكر وقد

عليه الله صلى – الله رسول أصحاب بعض على طعن فيها التي
ًا لذلك وغضب – وسلم ًا غضب أفناء في هذا كان : ( لو وقال شديد
عليه الله صلى – الله رسول أصحاب في فكيف ، لنأكرته الناس
: قلت المروذي قال ، الحاديث هذه أكتب لم : أنأا وقال – وسلم

ويجمعها الرديئة الحاديث هذه يكتب عرفته : فمن عبدالله لبي
الرجم الـرديئة الحـاديث هـذه صاحب يستأهـل : نأعـم قال أيهجر؟
.)1(  صحيح ) بسند3/501( السنة في الخلل ) رواه

الفتنة دعاة مساويهم في المروية الخبار هذه امتطى وقد
العالمين رب رسول ووزراء المؤمنين بحرمات فاستخفوا والضللة
من بضروب منهم والتشفي تجريحهم في ألسنتهم فبسطوا
عن الثقة نأزع منتهاه التربص وهذه ، بالباطل والقذف التطاول

، وعدالتهم وعلومهم وفتوحاتهم أعمالهم في والتشكيك المة خيار

المحجة بيـان في ) والحجـة269-268( ص بطة لبن والبانأة الشرحا  وانأظر)(1
( الللكائي للمـام السنة أهل اعتقاد أصول ) وشرحا371-2/368( الصبهانأي للمام

= الصابونأي عثمان أبي للمام الحديث وأصحاب السلف ) وعقيدة7/1241-1270
- الله -رحمه اللبانأي الشيخ ) بتحقيق57( ص الطـحاوية ) والعقيدة81-80( ص

)3/1085( السلم لشيخ الرسول شاتم على المسلول والصارم
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ًا المة مضت وقد عليهم والثناء الصحابة مدحا على خيار عن خيار
. بهم الظن وسوء مساويهم عن والكف بهم الظن وحسن

السفهاء وجرأ الفتنة نأار وأوقد بسوء لهم تعرض من ويل فيا
وسلم عليه الله صلى – النبي قال وقد فيهم الوقيعة على والغوغاء

ًا أحد مثل أنأفق أحدكم أن فلو أصحابي  تسبوا - : ( ل بلغ ما ، ذهب
ّد من صحيحيهما في ومسلم البخاري ) رواه نأصيفه ول أحدهم م

مسلم ورواه  ،)1( به سعيد أبي عن صالح أبي عن العمش طريق
خالد بين : ( كان بلفظ العمش عن جرير طريق من صحيحه في
رسول فقال خالد فسبه شيء عوف بن عبدالرحمن وبين الوليد بن

ًا تسبوا ل – وسلم عليه الله - صلى الله ... ) أصحابي من أحد
عن رواه فقد ، محفوظة غير الحديث ورود سبب في الزيادة وهذه

وهم وغيرهم معاوية وأبو ووكيع  وشعبة)2( الثوري سفيان العمش
على الزيادة هذه يذكروا ولم العمش لحديث الناس وأحفظ أضبط

) عن161(  ماجه ابن رواه فقد فيها جرير على اختلف قد أنأه
– البخـاري عنها أعرض ولذا بدونأها)3( جرير عن الصباحا بن محمد
( صحيحه - في الله رحمـه – مسـلم وقـال – الله رحمـه

شعبة حديث في ( وليس العمش عن الرواة ذكر ) بعد4/1968
هو ) وهذا الوليد بن وخالد عوف بن عبدالرحمن ذكر ووكيع

 بسند)5( ماجه  وابن)4( الصحابة فضائل في أحمد وروى ، الصواب
ُلوقا ُنأسيرين عن سفيان طريق من صحيح : كان قال ، ثأقة وهو ُذع

وسلم عليه الله - صلى مـحـمد أصحاب تسبوا : ( ل يقول عمر ابن
) . ُعمَره أحدكم عمل من خـير ساعـة أحدهم فلمقام –

)1967/ 4( ) ج2541(  رقم ) ومسلم3673( رقم  البخاري)(1
منصر بن بشر حدثأنا الوليد بن عباس ) عن988( السنة في عاصم أبي ابن  رواه)(2

)1/365(  لحمد الصحابة فضائل على  القطيعي زيادات في وجاء ، به سفيان عن
. أصح والول بالزيادة العمش عن سفيان طريق من الخبر رواية

. غلط وهذا هريرة أبي مسند من جعله  وقد)(3
 ) .1/57 ج()(4
) .162(  رقم)(5
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أن  " علمت)1( السماك بن ُصبيح بن محمد المام وقـال
ل النصارى - وأن السلم - عليه موسى أصحاب يسبون ل اليهود

جاهل يا بالك فما – وسلم عليه الله - صلى عيسى أصحاب يسبون
من علمُت وقد – وسلم عليه الله صلى – محمد أصحـاب سببت

لقد ، ربك لخفَت ذنأبك شغلك لو أما ، ذنأبك يشغلك لم ، ُأتيت أين
المحسنين عن يشغلك لم فكيف المسيئين عن شغل ذنأبك في كان

لهم ولرجوت المسيئين تناولت لما المحسنين من كنت لو أما ،
الشهداء عبت ّثأم فمن ، المسيئين من ولكنك ، الراحمين أرحم

– وسلم عليه الله صلى – محمد لصحاب العائب أيها ، والصالحين
وصوم ليلك قيام من لك خيرا لكان نأهارك وأفطرت ليلك نأمت لو

ول ليٍل قيام ! ل   فويحك ، محمد  أصحاب في قولك سوء مع نأهارك
إن البشرى فيه ليس بما فأبشر ، الخيار تتناول وأنأت نأهار  صوم

جاء وهؤلء ُأحد في شرفوا ! هؤلء ويـحك وترى تسمع مما تتب لم
إإّن:  فقال فيهم تعالى الله عن العفو إذيَِن {  ّل ّلْوا ا ُكْم َتَو ْن َيِْوَم إم

َتَقىَ ْل إن ا ْلَجْمَعا ّنَما ا ّلُهْم إإ َتَز َطاُن اسْإ ْي إض الّش َبْع ُبوا َما إب َكَس
ْد َلَق ّلُه َعَفا َو ْنُهْم ال الله عفا فيمن تقول   فما)155( آية  عمران آل } َع

شتم خلُُُُف الخلف شر ، بالجاهلين إل جاهل يا تحتج وبَم ؟ عنه
 .)2("  الخلف من ألف من خير السلف من لواحد والله ، السلـف

جاء فقد النأبياء بعد الناس خير أنأهم على العلم أهل اتفق وقد
- رضي عبدالله عن عبيدة عن إبراهيم طريق من الصحيحين في
الناس ( خير قال – وسلم عليـه الله صـلى – النبي - أن عنه الله

علي ثأم عثمان ثأم عمر ثأم بكر أبو الصحابة  وأفضل)3(... )  قرنأي
أهل وعامة كثيرة هذا وأدلة أجمعين عنهم الله رضي طالب أبي بن

للمة أمنة الصحابة بقاء وعل جل الله جعل وقد ، هذا على العلم
وظهرت الفتن بعدهم بمن حلت جيلهم وانأقرض قرنأهم ذهب فإذا

) .5/368( بغداد تاريخ في ترجمته  انأظر)(1
من ) بأطول2/392( الصالح الجليس كتابه في الجريري زكريا بن المعافى  رواه)(2

.  هذا
).2533( ) ومسلم2652(  البخاري)(3
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سعيد طريق من)1( مسلم صحيح ففي والفساد الجور وفشا البدع
رسول مع المغرب : صلينا قال أبيه عن بردة أبي عن  بردة أبي بن

معه نأصلي حتى جلسنا : لو قلنا ثأم – وسلم عليه الله صلى – الله
: ؟) قلنا ههنا زلتم : ( ما فقال علينا فخرج : فجلسنا قال ، العشاء

نأصلي حتى نأجلس ، قلنا . ثأم المغرب معك صلينا ، الله رسول يا
إلى رأسه فرفع ) قال أصبتم أو : ( أحسنتم ،قال العشاء معك

ًا وكان السماء ( النجوم فقال السماء إلى رأسه يرفع مما كثير
أمنة . وأنأا توعد ما السماء أتى النجوم ذهبت . فإذا للسماء أمنة

، لمتي أمنة وأصحابي يوعدون ما أصحابي أتى ذهبت فإذا لصحابي
) . يوعدون ما متى لصحابي أتى أصحابي ذهب فإذا

البدع من بهم الله دفع ما وعظيم فضلهم على دليل وهذا
وحزب نأبيه وزراء الله جعلهم أن جرم فل والفساد والجور والفتن
. خليله

في نأظر الله ( إن – عنه الله رضي – مسعود بن عبدالله قال
خير – وسلم عليه الله صلى – محمد قلب فوجد العباد  قلوب
قلوب في نأظر ثأم برسالته فابتعثه لنفسه فاصطفاه العباد قلوب
العباد قلوب خير الصحابة قلوب فوجد محمد قلب بعد العباد

( أحمد المام ) رواه دينه على يقاتلون نأبيه وزراء الله فجعلهم
عن حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم طريق من )1/379
. حسن وسنده عبدالله

: ( قال – عنه الله رضي – مسعود بن عبدالله عن قتادة وذكر
ًا منكم كان من عليه الله صلى – محمد بأصحاب فليتأس متأسي

ًا المة هذه أبّر كانأوا فإنأهم – وسلم ًا وأعمقها قلوب ًا وأقلها علم تكلف
ًا وأقومها ً وأحسنها هدي ًا ، حال نأبيه لصحبة تعالى الله اختارهم قوم

في واتبعوهم فضلهم لهم فاعرفوا – وسلم عليه الله صلى –
في عبدالبر ابن ) رواه المستقيم الهدى على كانأوا فإنأهم آثأارهم
مسعود ابن توفي فقد ، انأقطاع  وفيه)2( وفضله العلم بيان جامع
. قتادة يولد أن قبل

) .2531(   رقم)(1
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: مسعود بن عبدالله - : ( وقول الله رحمه– السلم شيخ قال
ًا  المة هذه أبر كانأوا ًا وأعمقها قلوب ًا وأقلها علم جامع كلم ؛ تكلف
ّيَن المعرفة كمال فيه وبين القلوب ببر ونأياتهم قصدهم حسن فيه ب

مـن وامتنـاعهم عـليهم ذلك تيسر فيـه وبين ، العلم بعمق ودقتها
 .)1()   التكلف بقلة علم بـل القـول

أصحاب ( فأما – الله رحمه – حاتم أبي ابن المام وقال
الوحي شهدوا الذين فهم – وسلم عليه الله صلى – الله رسول

- عز الله اختارهم الذين وهم والتأويل التفسير وعرفوا والتنـزيل
دينه وإقامة ونأصرته – وسلم عليه الله صلى – نأبيه - لصحبة وجل

ًا لنا وجعلهم صحابة له فرضيهم حقه وإظهار فحفظوا وقدوة أعلم
- وجل - عز الله عن بلغهم ما – وسلم عليه الله صلى – عنه

ووعوه ، وأدب ونأهى وأمر ونأدب وقضى وحكم شرع وما وماسن
بمعاينة ومراده ونأهيه الله أمر وعلموا الدين في ففقهوا وأتقنوه
تفسير منه ومشاهدتهم – وسلم عليه الله صلى – الله رسول
- عز الله فشرفهم ، عنه واستنباطهم منه وتلقفهم وتأويله الكتاب

القدوة موضع إياهم وضعه من به وأكرمهم عليهم َمّن - بما وجل
عدول وسماهم والغمز والريبة والغلط والكذب الشك عنهم فنفى
إلَك:  كتابه محكم - في ذكره - عز فقال ، المة َذ َك ُكْم { َو َنا ْل َجَع

عن نأبهان بن عمر طريق ) من1/305( الحلية في  نأعيم أبو ) ورواه2/97 ()(2
: نأبهان بن عمر ، ضعيف وسنده – عنه الله - رضي عمر ابن عبدالله عن الحسن
، بشيء : ليس معين بن يحيى وقال ، وجماعة والعقيلي سفيان بن يعقوب ضعفه
( المجروحين في حبان ابن وقال ، حديثه على يتـابع : ل البخاري وقال ، : ثأقة وعنه

. الترك استحق حديثه في ذلك كثر فلما المشاهير عن المناكير ) : يروي2/90
ابن عن .والحسن فيه العدل وهذا ، ) ضعيف4975( التقريب في حجر ابن وقال      

ًا :  سمع بهز . قال نأظر وفيه ، يسمع :لم قيل عمر حاتم أبي لبن " المراسيل حديث
 " .43ص

 " .44-43 ص " المراسيل عـمر ابن من الحسن : سمع حاتم وأبو أحمد وقال      
. : نأعم قال ؟ عمر ابن لقي : الحسن زرعة  لبي وقيل

الدورقي طريق ) من2/97( عبدالبر ) وابن1161(  الشريعة في الجري الخبر وروى
ّكام نأا في الحسن كان قال عبدربه عن قيس أبي بن عمرو عن الرازي سلم بن ح

هذه أبّر ( إنأهم - فقال وسلم عليه الله صلى – الله رسول أصحـاب فذكـر مجلس
ًا المة . أصح ... ) وهذا قلوب

 ) .2/79( السنة  منهاج)( 1
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ًطا ُأّمًة ُنوا َوسَإ ُكو َت َء إل َدا َلىَ ُشَه إس َع ّنا  فـفسر)143( آية (البقرة } ال
: - قوله ذكره - عز الله عن – وسلم عليه الله صلى – النبي

ًا ً قال ( وسط الدين وحجج الهدى وأئمة المة عدول فكانأوا ، : عدل
بهديهم التمسك - إلى وجل -عز الله . ونأدب والسنة الكتاب ونأقلة

{:  فقـال بهـم والقتداء لسبيلهم والسلوك منهاجهم على والجري
إبْع ّت َيِ ْيَر َو إل َغ إبي إنيَن سَإ إم ْلُمْؤ إه ا ّل ّلىَ... } َما ُنَو )115( آية ( النساء َتَو

)1( . (

: الصحابة عن – الله رحمه – الصبهانأي نأعيم أبو المام وقال
والولد والمال بالنفس – عنهم الله رضي – نأفوسهم ( سمحت

الباء وقتلوا الخوان وهاجروا الوطان ففارقوا ، والدار والهل
محتسبين الموال وأنأفقوا صابرين النفوس وبذلوا والخوان
والذل ، الغناء على الله رضاء فآثأروا ، متوكلين نأاوأهم من ونأاصبوا

من أخرجوا الذين المهاجرون هم ، الوطن على والغربة ، العز على
ً يبتغون وأموالهم ديارهم ًا الله من فضل الله وينصرون ورضوانأ

ًا الصادقون هم أولئك ورسوله أهـل النأصار من إخوانأهم ثأم ، حق
ًا العرب قبائل أعز واليثار المواساة عليه – الرسول واتخذ ، جار

ًا - دارهم السلم ًا أمن ّفاء ، وقرار َلع { الزهر والصدقـاء الصبر  ا
إذيَِن ّل ُءوا َوا َبّو ّداَر َت إْليَِماَن ال إهْم إمْن َوا إل ْب ّبوَن َق إح َمْن ُيِ

إهْم َهاَجَر ْي َل َ إإ ُدوَن َولَ إج إهْم إفيِ َيِ إر ُدو إمّما َحاَجًة ُص
ُتوا إثُروَن ُأو ُيِْؤ َلىَ َو إهْم َع إس ْنُف َلْو َأ إهْم َكاَن َو خَأَصاَصٌة إب

) .9( آية ( الحشر} 

بتفضيلهم تعالى الله ودان محبتهم على سريرته انأطوت فمن
مدحهم الذي بالمدحا الفائز فهو بغضهم أضمر ممن وتبرأ ومودتهم

إذيَِن فـقـال تعـالى الله ّل ُءوا :{ َوا إهْم إمْن َجا إد ُلوَن َبْع َنا َيُِقو ّب َر
إفْر َنا اْغ َنا َل إن إإلخْأَوا إذيَِن َو ّل َنا ا َبُقو إن سَإ إْليَِما إفيِ َتْجَعْل َولََ إبا

َنا إب ُلو لل ُق إذيَِن إغ ّل ُنوا إل َنا آَم ّب ّنَك َر ُءوٌف إإ إحيم َر ) }10ٌ( َر
 .( الحشر)

) .1/7( والتعديل الجرحا كتاب  انأظر)(1
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شرحا الله تولى الذين - هم عنهم الله - رضي فالصحابة
ورحمته برضوانأه وبشرهم قلوبهم على السكينة فأنأزل صدورهم

َبّشُرُهْم: {  فقال ّبُهْم ُيِ ْنُه إبَرْحَمٍة َر إرْضَواٍن إم .)  ) 21( آية ( التوبة} َو
وينهون بالمعروف يأمرون ، للناس أخرجت أمة خير جعلهم

ً فجعلهم ورسوله الله ويطيعون المنكر عن لهل للكتابين مثل
من الله يرفع قرنأه القرون وخير أمته المم خير والنأجيل التوراة

لما - بمشاورتهم وسلم عليه الله - صلى الرسول أمر إذ أقدارهم
عقلهم ووفور مودتهم وخالص إيمانأهم وصحة صدقهم من علم

عنهم الله رضي أمانأتهم وتبين نأصيحتهم وكمال رأيهم ونأبالة
.)1()   أجمعين

مثل يكون ول كان فل السنة أهل من اتفاقا محل وهذا
وعلو وسبقهم وفضلهم إمامتهم في – عنهم الله رضي – الصحابة
سبيله في والجهاد الله إلى والدعوة والعلم والنهي بالمر مقامهم

اليمان من القيامة يوم إلى المسلمون فيه خير : ( كل قيل ولهذا
الجنة ودخول والعبادات والمعارف والعلم والقرآن والسلم
هو فإنأما الله كلمة وعلو الكفار على وانأتصارهم النار من والنجاة

، الله سبيل في وجاهدوا الدين بلغوا الذين الصحابة فعله ما ببركة
إلى الفضل – عنهم الله رضي – فللصحابة بالله آمن مؤمن وكل
 .)2()   القيامة يوم

إبُقوَن – ومآلهم فضلهم في – تعالى قال وقد { َوالّسا
ُلوَن َْلّو إريَِن إمْن ا إج ْلُمَها إر ا َْلنَصا إذيَِن َوا ّل َبُعوُهْم َوا ّت ا
إإْحَساٍن إضيَِ إب ّلُه َر ْنُهْم ال ْنُه َوَرُضوا َع ّد َع َأَع ّناٍت َلُهْم َو َج

إريِ َتَها َتْج ْنَهاُر َتْح َْل إديَِن ا إل ًدا إفيَها خَأا َب إلَك َأ ْلَفْوُز َذ إظيم ا ْلَع ُ( ا
تأخر الذين هم بإحسان اتبعوهم بالذين  . والمراد) ( التوبة )}100

أهل من جماعة - قاله عنهم الله - رضي الصحابة من إسلمهم
كلها اليات ( بأن الله رحمه العلئي الحافظ قاله ما ويؤيده العلم

) .211-209( الرافضة على والرد  المامة)(1
للمام الهجرتين طريق وانأظر - ، الله رحمه – تيمية ابن السلم شيخ كلم  من)(2

 ) .362 ( ص – الله رحمه – القيم ابن



4444
الخأيار الصحابة عن للذب السإتنفار                                 

               

من وسلم عليه الله صلى النبي عن بالمتخلفين يتعلق فيما
الذين الصحابة بفضيلة ذلك الله فأتبع تبوك غزوة في المنافقين

الولين السابقين إلى وقسمهم وسلم عليه الله صلى معه غزوا
في الذين البوادي وأهل العراب بذكر ذلك أتبع ثأم بعدهم ومن

إمّمْن تعالى فقال السلم في  يرسخوا لم أو نأفاقا قلوبهم { َو
ُكْم َل إب إمْن َحْو َْلْعَرا إفُقوَن ا َنا أن على  . فدل) 101( التوبة } ُم

، إسلمهم تأخر الذين بقية هم بإحسان اتبعوهم بالذين المراد
.)1()   الصحابة جميع الية فشملت

الله - صلى النبي لقي مسلم كل على يصدقا الصحبة ولفظ
شرف لـه ثأبت ومن ، ذلك على ومات لحظة - ولو وسلم عليه

ً الصحبة بشرف ُيكتفى بل التعديل شروط يتطلب ل الصحبة تعديل
.

لمهاجري إل تصح ل الصحبة أن الهواء أهل بعض زعم وقد
عدالة به تثبت بما إل بعدهم جاء من عدالة تثبت ل وحينئذ وأنأصاري

أهل من أحد به يقل لم غلط وهذا ، بعدهم فمن التابعين من غيرهم
يعد ل أنأه المسيب بن سعيد عن المروي المذهب ونأظيره ، السنة

- سنة وسلم عليه الله - صلى الله رسول مع أقام من إل الصحابي
سعيد  عن)2( يصح ل وهذا غزوتين أو غزوة معه وغزا سنتين أو

- الله - رحمه العلئي الحافظ قال ، خلفه على والجماع
في الشرط هذا اعتبار عدم على عصر كل في منعقد ( والجماع

من بعدها وما تسع سنة في والمسلمون - كيف الصحابي اسم
قريش من الفتح زمن أسلم من وكذلك كثيرة آلف الصحابة
ًا إل وسلم عليه الله صلى النبي يصحب ولم وغيرها ًا زمن يسير
)3() .  الصحابة جملة من أنأهـم عـلى العلمـاء واتفق

ٌد:  الـصحابـة مـدحا في تعالى وقال إه َرسُإوُل { ُمَحّم ّل ال
إذيَِن ّل ُء َمَعُه َوا ّدا إش َلىَ َأ إر َع ُكّفا ْل ُء ا َنُهْم ُرَحَما ْي ّكًعا َتَراُهْم َب ُر

.63 ص الصحبة شريف له ثأبت لمن الرتبة منيف تحقيق  كتاب)(1
. العراقي  ) للحافظ297 ( ص واليضاحا التقييد  انأظر)(2
 ).7/4(  الباري فتح  ) وانأظر43 ( ص الرتبة منيف تحقيق  كتاب)(3
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ًدا َتُغوَن سُإّج ْب إه إمْن َفْضًل َيِ ّل ًنا ال إرْضَوا إفيِ إسإيَماُهْم َو
إهْم إه إر إمْن ُوُجو َث إد َأ إلَك الّسُجو ُلُهْم َذ َث إة إفيِ َم ّتْوَرا ُلُهْم ال َث َوَم

إل إفيِ إجي ْن إْل ُه َأخْأَرَج َكَزْرٍع ا َأ ْط ُه َش َلَظ َفآََزَر َتْغ َتَوىَ َفاسْإ َفاسْإ
َلىَ إه َع إق إجُب سُإو إغيَظ الّزّراَع ُيِْع َي إهْم إل ُكّفاَر إب ْل َد ا ّلُه َوَع ال

إذيَِن ّل ُنوا ا ُلوا آَم إم إت َوَع إلَحا ْنُهْم الّصا ًة إم إفَر َأْجًرا َمْغ َو
إظيًما( ُكْم َوَما:{  تعالى وقال  ،الفتح)() } 29َع إفُقوا َألَّ َل ْن إفيِ ُت

إل إبي إه سَإ ّل إه ال ّل إل إت إميَراُث َو إض الّسَماَوا َْلْر إويِ لََ َوا َت َيِْس
ُكْم ْن ْنَفَق َمْن إم إل إمْن َأ ْب إح َق ْت ْلَف َتَل ا إئَك َوَقا َل َظُم ُأْو َدَرَجًة َأْع

إذيَِن إمْن ّل ْنَفُقوا ا ُد إمْن َأ ُلوا َبْع َت لل َوَقا ُك َد َو ّلُه َوَع َنىَ ال ْلُحْس ا
ّلُه ُلوَن إبَما َوال إبيٌر( َتْعَم (الحديد). ) } 10خَأ

وقيل مكة فتح هنا بالفتح المراد أن على العلم أهل وأكثر
فتح – الله - رحمه القيم ابن المام ذكر وقد ، نأظر وفيه الحديبية

وجنده ورسوله دينه به الله أعز الذي العظم ( الفتح وأنأه مكة
للعالمين هدى جعله الذي وبيته بلده به واستنقذ  ، المين وحزبه

أهل به استبشر الذي الفتح وهو ، والمشركين الكفار أيدي من
لناس ا ودخل الجوزاء مناكب على عزه أطناب وضربت ، السماء

ًا الله دين في به ًا ضياء الرض وجه به وأشرقا ، أفواج ، وابتهاج
السلم - بكتائب وسلم عليه الله صلى – الله رسول لـه خرج

فتح  وهذا)1 ()  رمضان من مضين لعشر ثأمان سنة الرحمن وجنود
على القعدة ذي في السادسة السنة في كانأت الحديبية لن مكة
. وغيرهم إسحاقا بن ومحمد والزهري قوليه أحد في عروة  قول

– وسلم عليه الله صلى – نأبيه -على وعل - جل الله أنأزل وقد
ّنا{  الـحديبية مـن منصرفـه َنا إإ َتْح ْتًحا َلَك َف ًنا َف إبي ) ( الفتح}) 1( ُم

ًا الصلح هذا تعالى الله فسمى سـورة في المذكور الفتح وأما فتح
- : ( ل وسـلم عـليه الله - صلى وقـوله النصر وسورة الحديد
أنأه ريب ،فل عباس ابن حديث من عليه ) متفق الفتح بعد هجرة

. واضح أمر وهذا العظم الفتح فهو مكة فتح

 ) 3/394(  المعاد  زاد)(1
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وكبير الصحابة مقام عظيم على الية دللة بيان والمقصود
من وأن بعض على بعضهم وتفضيل منازلهم تفاوت وعلى قدرهم

ًا أعظم وقاتل مكة فتح قبل من أنأفق أنأفق ممن منـزلة وأعلى أجر
ً تعالى – الله وعد وقد وقاتل الفتح بعد من الطائفتين من - كل

وغيرهم الطلقاء من مكة فتح بعد أسلم من أن بهذا . فتحقق الجنة
: تعـالى قـولـه في داخـل أنأـه مـالـه وأنأفق الله سبيل في وجـاهـد

ل { ُكل َد َو ّلُه َوَع َنىَ ال ْلُحْس  .) )95( آية ( النساء}  ا
رميهم أو فيهم الطعن في قلمه وسخر لسانأه أعمل فمن

الله من بيان بدون الحتمالت وأورد إسلمهم في شكك أو بالنفاقا
الدليل عليه قام برهان وبدون – وسلم عليه الله صلى – ورسوله

ّد فقد ًا الصحابة هؤلء على وافترى خبره   الله على ر ًا بهتانأ وإثأم
ًا ّد ظلمه وعظم دينه قّل ممن إل يصدر ل هذا ومثل ، مبين واسو
ًا القوم وسيرة والسنة بالكتاب الجهل منه وبلغ قلبه ًا مبلغ عظيم
أسلموا الذين الله- : ( فالطلقاء رحمه – السلم شيخ قال وقد
وصفوان جهل أبي بن وعكرمة يزيد وأخيه معاوية مثل الفتح عام
عند بالتواتر ثأبت قد عمرو بن وسهيل هشام بن والحارث أمية بن

  )1 () الموت حين إلى السلم على وبقاؤهم إسلمهم الخاصة
وذكـر النأصار ومـدحا المهاجـرين وصف - في - تعالى وقال

إء: {  طريقتهم على وسار بعدهم أسـلم مـن ْلُفَقَرا إل
إريَِن إج ْلُمَها إذيَِن ا ّل إرُجوا ا إهْم إمْن ُأخْأ إر إهْم إديِا إل َأْمَوا َتُغوَن َو ْب َيِ

إه إمْن َفْضلً ّل ًنا ال إرْضَوا ْنُصُروَن َو َيِ ّلَه َو َلُه ال إئَك َوَرسُإو َل ُهْم ُأْو
إدُقوَن إذيَِن8( الّصا ّل ُءوا ) َوا َبّو ّداَر َت إْليَِماَن ال إهْم إمْن َوا إل ْب َق

ّبوَن إح إهْم َهاَجَر َمْن ُيِ ْي َل ُدوَن َولََ إإ إج إهْم إفيِ َيِ إر ُدو َحاَجًة ُص
ُتوا إمّما إثُروَن ُأو ُيِْؤ َلىَ َو إهْم َع إس ْنُف َلْو َأ إهْم َكاَن َو خَأَصاَصٌة إب

َق َوَمْن إه ُشّح ُيِو إس إئَك َنْف َل ُأْو إلُحوَن ُهْم َف ْلُمْف إذيَِن9( ا ّل ) َوا
ُءوا إهْم إمْن َجا إد ُلوَن َبْع َنا َيُِقو ّب إفْر َر َنا اْغ َنا َل إن إإلخْأَوا إذيَِن َو ّل ا

َنا َبُقو إن سَإ إْليَِما َنا إفيِ َتْجَعْل َولََ إبا إب ُلو لل ُق إذيَِن إغ ّل ُنوا إل آَم
َنا ّب ّنَك َر ُءوٌف إإ إحيٌم َر  . ) الحشر ( سورة} ) 10( َر

 ) .4/466(  الفتاوى)(1
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في يكن ول عنهم ورضاه عليهم الله ثأناء الله رعاك يا فاحفظ
، القلوب خبث أعظم من هذا فإن منهم أحد على ِغل قلبك

ًا بهم واستوص . والدماء الرواحا تهون ذلك سبيل ففي خير
وآذى نأفسه اتعب فقد ، الظن وسوء الطعن محترف بخلف

أحاديث بشبهة بعضهم في وطعن السراب وراء فركض ، غيره
، ومثالب هفوات فقلبها حميدة محامل لها وأخبار ومكذوبة ضعيفة

بكعب متأثأرة شخصية وجعله هريرة أبي في للوقيعة نأفسه ونأذر
صّب وآخر  ،)1( المويين لصالح النصوص توظف وشخصية ، الحبار

ّتاب بعض شأن  ) وهذا275- 265 ( ص السلم في  السلطة)(1 المعاصرين الك
ّظام وبآراء بالمستشرقين المتأثأرين ًا أنأفسهم فنصبوا ، دينهم عليهم رخص الن حكام

بالعجائب وأتوا الحقائق فقلبوا – وسلم عليه الله صلى – الله رسول أصحاب على
ًا هريرة أبي في فطعنوا ًا ل تصريح التوراتية السرائيليات معظم ( أن وزعموا تلويح

مرويات من هي الصحيحان فيها بما الحاديث كتب إلى تسربت التي التوراتية وغير
تعمل شخصية كعب من هؤلء جعل ...) وقد هريرة أبو رأسهم وعلى كعب تلميذ
كلم وهذا– وسلم عليه الله - صلى الله رسول على والكذب اليهودية نأشر على
ولم ، السيئة الخبيئة أو والجهل الهوى ومصدره والحجة البيان من شيئ فيه ليس
ً قائله يذكر إليه لنهض هذا من شيء ولوحصل ، فريته على دليل شبهة ول دليل

ولم  السنن عنهم ويأخذ بينهم يعيش كان فقد ، جسده عن رأسه وفصلوا الصحابة
، والعجائب بالغرائب وإتيانأه الكتاب أهل عن التحديث من إكثاره سوى عليه يعيبوا
ًا أن على . يصح وجه من عنه يأت ولم له أصل ل عنه ُينقل مما بعض

الديانأة متين السلم حسن كان ) ( أنأه3/489( السير في الذهبي الحافظ ذكر وقد
من الشيء بعض – عنه الله رضي – هريرة أبو منه سمع ... ) وقد العلماء نأبلء مـن

ُعذره ، إسرائيل بني عن أخباره وسـلم عـليه الله صـلى – النبي ترخيص ذلك في و
بن عمرو بن عبدالله عن صحيحه ) في3461(  البخاري رواه عنهم بـالتحديث  –

ًا ذلك من واتخذ لسانأه الهواء أهل بعض فبسط العاص هريرة أبي في طعن
ًا في وطعن عظيم تحامل وهذا ، بالسرائيليات واختلطها مروياته في وتشكيك
ًا يكون أن قبل الشريعة عنه.  الله رضي هريرة أبي في طعن

ينطق ول مسلم يقوله ل فهذا عنه لمسك حقيقته قائله علم لو المبين الفك هذا ومثل
وأضبطهم ، الئمة باتفاقا للحاديث الناس أحفظ من هريرة أبو كان فقد ، عاقل به

ًا وأكثرهم كعب من سمعها يسيرة حكايات عليه تختلط أن يمكن ول يروي لما تمييز
رضي – هريرة أبا أن هذا ويؤيد – وسلم عليه الله صلى – المصطفى بكلم الحبار

ًا ينسى يكن لم – عنه الله – وسلم عليه الله صلى – الله رسول من سمعه شيئ
المقبري سعيد عن ذئب أبي ابن طريق ) من119( صحيحه في – البخاري فروى

منك أسمع إنأي – الله رسول يا – : (( قلت قال – عنه الله رضي – هريرة أبي عن
ًا ًا حديث : قال ثأم بيديه : فغرف قال فبسطته رداءك : ابسط قال ، أنأساه كثير

ًا نأسيت فما ))فضممته (( ضمه ( ) ومسلم7354( البخاري )) رواه بعده شيئ
.  آخر بلفظ هريرة أبي عن العرج عن الزهري طريق ) من2492
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- الزبير بن وعبدالله العاص بن وعمرو معاوية على غضبه شآبيب
ًا عنهم الله رضي )1( البيت أهل عن الدفاع ذلك في - ممتطي

ًا فقد الهدى بعد الزيغ من بالله نأعوذ بقيعة كسراب بشبه  محتمي
من يسلم ولم والضلل الكفر وقادة والنصارى اليهود منه سلم

وخابت الجهود هذه شاهت أل العداء وغيض الدين أئمة زوبعته
. مساعيهم
معاويـة أو السلم راويـة هريرة أبي في الطعن كان هنا ومن

ّتاب سفيان أبي بن – وسلم عليه الله صلى –  للنبي)2( الوحي أحدك

واضح غير منهجها من والغاية ، المور بها تزن شرعية ثأوابت لها ليس الفئة  وهذه)(1
وكتاب ، المستوري للزيدي المنقذة الرسالة كتاب قرأت وقد ، مشتبهة ومعالمه

ًا فوجدت المحطوري المرتضى للزيدي والشهود الرواة عدالة الطرحا في تشابه
ًا ، والعرض ، تناقضات كلمهم في . ورأيت الصحابة بعض في الطعن في واتفاق

ً ًا ، التقويم في وخلل نأصر يمكن ل أنأه مقالتهم من تبين . وقد الحكم في وتطفيف
والعصبية بالجور إل الباطل من الحق تمييز يتم ول الباطل من بشيء إل الحق

وبيان ونأصرتهم البيت أهل حب يمكن ل أنأه ذلك فمن البرياء على والحمل
من وهذا ، معه - ومن عنه الله رضي – معاوية في بالطعن إل وفضائلهم محاسنهم

أهل أجل من الصحابة آحاد في فالطعن ، بالباطل الحق ونأصر والضلل الجهل
أهلها هم الذين السنة فأهل ، الباطل في وتوغل الحق عن عمًى ذلك غير أو البيت
وحرماتهم أعراضهم عن ويذبون ويتولونأهم إطراء ول غلو بدون البيت أهل يحبون

عامة يتولون - كما وسلم عليه الله - صلى الله رسول وصية فيهم ويحفظون
ًا يسبون ول منزلتهم لهم ويعرفون الصحابة الرافضة بين وسط فهم ، منهم أحد

ًا الناس أعظم كانأوا لما فالرافضة ، والنواصب ًا به الله أمر لما ترك حرم لما وإتيانأ
ّفروا الله الرب خصائص عليهم وأضفوا فيهم غلوا فقد البيت أهل إل الصحابة عامة ك

الشقاقا فيهم وكثر طباعهم وغلظت جهلهم كثر لما والنواصب ؛ وتعالى تبارك
 .الهدى بعد الضلل من بالله نأعوذ لهم العداوة ونأصبوا البيت أهل من تبرؤا والنفاقا

حدثأنا عكرمة طريق ) من2501( مسلم صحيح وفي ، صحيحة بأسانأيد هذا  جاء)(2
– وسلم عليه الله صلى– النبي من طلب سفيان أبا : أن عباس ابن حدثأني ُزميل أبو
ًا معاوية يجعل أن في العلم أهل بعض تكلم ... ) وقد : نأعم . فقال  يديه بين كاتب
( المعاد زاد . انأظر شرحها يطول لسباب عمار بن عكرمة به واتهموا ، السناد هذا

الله - رضي معاوية كون في العلم أهل من أحد بين خلف ل أنأه ) بيد1/109/110
كتب قرأت وقد – وسلم عليه الله صلى– الله لرسول الوحي كتاب - أحد عنه

أجد فلم الكتب بطون في وفتشت والمغازي السير كتب وتتبعت والعقيدة الحديث
ًا أبي إلى  رقعة وّجهنا الصائغ محمد بن أحمد . " قال المر هذا في خالف أحد

أقول ول الوحي كاتب معاوية إن أقول : ل قال فيمن الله رحمك تقول ما عبدالله
ًا بالسيف أخذها فإنأه ، المؤمنين خال أنأه سوء قول : هذا عبدالله أبو قال ؟ غصب

في الخلل " رواه للناس أمرهم ونأبين يجالسون ول القوم هؤلء يجانأبون رديء
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ًا إليها يتوصل ل فالمقاصد الخرين الشريعة ُحّراس من للنيل درك
أحكام الوسائل تأخذ وحينئذ ، إليها وتؤول ُتفضي بأسباب إل

. المقاصد
– عنه الله - رضي : ( معاوية يقولون السلف أئمة كان وقد

 )1()  فوقه من على اتهمناه حّركه من الباب حلقة بمنـزلة
أصحاب ستر سفيان أبي بن : ( معاوية نأافع بن الربيع وقال

اجترأ الستر الرجـل  كشف فإذا – وسلم عليه الله صلى – النبي
جحد إلى ذلك وسـاقـه والنأصـار المهاجرين  من)2()  وراءه ما على

عليه الله صلى –  الله رسول في والطعن السنة وتكذيب الكتاب
- .  وسلم

طريق ) من10/174( تاريخه في البغدادي الخطيب ذكر وقد
ُدالله بن مصعب عمي حدثأني بكر أبي بن الزبير : حـدثأني قال عب

ُدالله أبي – المهدي المؤمنين أمير لي – : قال قال مصعب بن عـب
الله صلى – الله رسول أصحاب ينتقص فيمن تقول ما بكر أبا يا

ًا سمعت ما قال ، زنأادقة : قلت قال - ؟ وسلم عليه هذا قال أحد
ًا يجدوا فلم ، بنقص الله رسول أرادوا : هم : قلت قال ، قبلك أحد

، هؤلء أبناء عند هؤلء فتنقصوا ، ذلك على يتابعهم المة من
الله صلى – الله : رسول قالوا فكأنأهم ، هؤلء أبناء عند وهؤلء

يصحبه أن بالرجل اقبح وما السوء صحابة يصحبه – وسلم عليه
. قلت كما إل أراه : ما فقال السوء صحابة

ينتقص الرجل رأيت ( إذا – الله رحمه – زرعة أبو المام قال
ًا أنأه فـاعـلم  – وسلم عليه الله صلى – الله رسول أصحاب من أحد

حق عندنأا  – وسلم عليه الله صلى – الرسول أن وذلك ، زنأديق
رسول أصحاب والسنن القرآن هذا إلينا أدى وإنأما ، حق والقرآن

شهودنأا يجرحوا أن يريدون -  وإنأما وسلم عليه الله صلى – الله
) رواه زنأـادقـة وهم أولى بهم والجرحا والسنة الكتاب ليبطـلـوا

. صحيح ) بسند2/434( السنة
) .59/210( عساكر ابن للحافظ دمشق  تاريخ)(1
) .59/209( عساكر ابن للحافظ دمشق  تاريخ)(2
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( تاريخه في عساكر ) وابن97( ص الـكفـايـة في الخطيب
38/32. (

سجف هتكوا فقد كثير الباب هذا في العلم أهل عن والمنقول
وزلتهم هفواتهم بتتبع المفتونأين الصحابـة أعراض في الخائضين

لم ما وبغيهم هؤلء ظلم من  – عنه الله رضي  – معاوية أصاب وقد
. غيره يصب

منه أفضل هو من - ول عنه الله - رضي معاوية نأنـزه ل ونأحن
وله فساد هؤلء وطعن ، ضوابط ولـه باب هذا أن غير الذنأوب عن

طلب المة في علم – عنه الله رضي –  فمعاوية بعيدة مرامي
واهتمامه وعدله وحلمه وعفافه صدقه فظهر ، فارتقاه المجد
رغباتهم وتنوع منازلهم اختلف على لهم سياسته وحسن برعيته

. وأمانأته إسلمه وصدقا فضله على المسلمون أجمع وقد
حنين غزوة – وسلم عليه الله - صلى النبي مع شهد وقد

قوله في عليهم سكينته الله أنأزل الذين المؤمنين جملة في فدخل
َيِْوَم:  ْيٍن { َو َن ْذ ُح ُكْم إإ ْت َب ُكْم َأْعَج ُت ْثَر َلْم َك إن َف ُكْم ُتْغ ْن ًئا َع ْي َش

ُكْم َوَضاَقْت ْي َل َْلْرُض َع َبْت إبَما ا ُتْم ُثّم َرُح ْي ّل إريَِن َو إب ْد )25( ُم
ّلُه َأنَزَل ُثّم َتُه ال َن إكي َلىَ سَإ إه َع إل َلىَ َرسُإو إنيَن َوَع إم ْلُمْؤ َأنَزَل ا َو

ًدا ُنو ّذَب َتَرْوَها َلْم ُج إذيَِن َوَع ّل إلَك َكَفُروا ا َذ ُء َو إريَِن َجَزا إف َكا ْل ا
 .) التوبة ( سورة ) }26(

احتمل فقد باليمان لـه الشهـادة بعـد بالنفـاقا وصفه فمن
ًا ًا بهتانأ ًا وإثأم وإل ربه إلى وأنأاب تاب فإن استتابته تجب ومثله ، مبين
لمن عذر ول ، العلماء قولي أصح في قتله السلطان على وجب
على أو ، عقاب بدون يدعه أن منه ومكنه المسلمين أمر الله وله

تعيقه التي الغلل ورجليه يديه في ويضع الشاذ فكره يخنق القل
. خطام ول زمام لها ليس وأوهام غاشم وهجوم ظالم مسار عن

الجتهادات على الحجر من هذا أن عنده علم ل من يظن وقد
هذا وليس صحيح غير وهذا أصحابها على والعتداء الراء واحتكار

. مكانأه في الظن
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فيها المختـلف والمسائل الشريعة فروع في فالجتهاد
الحياة مستجدات في والنظر ترجيحه الدليل يقتضي ما وترجيح

، والنظر العلم أهل على واجب أمر حكمها بيان في والجتهاد
.  إليه داعية والحاجة
المجتهد للحاكم – وسلم عليه الله - صلى النبي جعل وقد

ًا ، الحق أصاب إن أجرين ًا وأجر طريق عن قدمه زلت إن واحد
رضي العاص بن عمرو حديث من الصحيحين في والخبـر الصـواب

. عنه الله
ينازع ل الشرعية وشروطـه بقيوده الجتهاد من اللون وهذا

المذموم الجتهاد ولكن ، مصنفات فيه ولهم ، العلم أهل فيه
الصحابة عن الكلم في الجّراحين هؤلء زوبعة هو المطرحا
من والحط فيهم للطعن المجال وفتح عدالتهم في والخوض

. بعدهم فيمن الحال هو كما وتقويمهم تصنيفهم أو قدرهم
هؤلء ومثل ، الصحيح للجماع والخرقا الفوضوية حقيقة وهذه

عن عدول فل المقنع والبلغا والوعيد بالوعد يرتدعوا لم إذا
كيدهم ويبطل شرهم يكف بما عليهم والحكم بالحديد تقويمهم

والله العتزال ونأزعة الرفض لوثأة من المسلمين لعقائد صيانأة
. المستعان
عليه الله صلى – النبي - أن عنه الله - رضي مناقبه ومن

َأنأاله رفيعة مكانأة بوأه – وسلم ًا فجعله كبيرة ثأقة و ، للوحي كـاتب
ًا عزا بذلك ونأاهيك حتى العظيمة المنقبة في يزل ولم ، وشرف

.  الدنأيا – وسلم عليه الله صلى – النبي فارقا
 بعد)1( دمشق ولية على – عنه الله رضي – عمر واستعمله 
الصحابة من أحد طعن ول وليته في يتهمه ولم  ،)2(يزيد أخيه موت

وبعلبك دمشق معاوية ولى عمر ) أن155( تاريخه في خياط بن خليفة  وذكر)(1
)3/133( السير في الذهبي الحافظ قال ، لمعاوية كلها الشام جمع ثأم والبلقاء

) .  عثمان بالشام معاوية أفرد الذي أن والمحفوظ
معاوية أخاه استخلف مرض - لما عنه الله - رضي سفيان أبي بن يزيد إّن  وقيل)(2

أمير ذلك فأمضى البلد سياسية على والقدرة والكفاءة الهلية من عنه يعرفه لما
- صلى النبي قال وقد ، الرجال معرفة في به وحسبك – عنه الله رضي – المؤمنين

( الترمذي )) رواه وقلبه عمر لسان على الحق جعل الله - : (( إن وسلم عليه الله
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ذلك على أقره – عنه الله رضي – عثمان  ولي ولما ، ذلك في
ًا وزاده سبع سنة ففي كثير خير  ذلك من فحصل أخرى بلد

ًا المسلمون ( وسكنها قبرص جزيرة افتتح وعشرين من قريب
ًا والجهاد الفتوحات تزل ولم بعده ومن أيامه في سنة ستين قائم
هذا  فصار)1()  وغيرها والفرنأج الروم بلد في أيامه في ساقه على

البلد سياسة على وقدرته فضله على القوم علية من كالجماع
ولم ، العلم أهل عند ثأابتة تاريخية حقائق وهذه ، حال أحسن على

هذه عليه عميت ومن ، التاريخ بحقيقة عارف منها شيء في يطعن
حقائقها طمس أو بها المخاصمة في قلمه فسلط الحقيقة

واتباع المشاقة في وقع فقد صحفية وصيحات عقلية باحتمالت
هذا بمثل تتغير أن يمكن ل التاريخ فحقائق ، المؤمنين سبيل غير

وفسقه الحجاج ظلم أثأبت كما التاريخ فإن الخصام في الرجاف
وحلمه وعلمه معاوية إيمان أثأبت فقد معاوية بن يزيد وسفه

. فتوحاته وعظيم
 كان)2( المة هذه ملوك أفضل وهو ملك لما أنأه مناقبه ومن

من يده على تحقق وقد العدل عظيم القدر كبير السيرة حسن
ولذلك بعده جاء من يدي على يتحقق لم ما الدين ونأصرة الخير
الله صلى – النبي قال وقد ، المسلمون عـليه وأثأنى رعيتـه أحبتـه
ويصلون ويحبونأكم تحبونأهم الذين أئمتكم - : ( خيار وسلم عليه

تبغضونأهم الذين أئمتكم وشرار عليهم وتصلون عليكم
صحيحه في مسلم ... ) رواه ويلعنونأكم وتلعنونأهم ويبغضـونأـكم

بهذا الملوك وأحـق – عنه الله - رضي مالك بن عوف حديث من
ويدعون يحبونأه المسلمين فإن - ، عنه الله - رضي معاوية الخبر

. دينه عليه رخص من إل يتنقصه أو فيه يطعن فل ، له

– عنهما الله رضي – عمر ابن عن نأافع عن الله عبد بن خارجة طريق  ) من3682
( والنهاية البداية . وانأظر الـوجـه هـذا مـن غـريب صـحيح حسن حديث : هذا وقال
-35/64(   ) ،4/472(  السلم شيخ وفتاوي كثير ابن  ) للـحافظ8/21(   ) ،7/95

65. ( 
. كثير ابن  ) للحافظ118/ 8(  والنهاية  البداية)(1
) .4/478( الفتاوى - في الله - رحمه السلم شيخ قاله بالجماع)(2
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ضرب عبدالعزيز بن عمر رأيت : ( ما ميسرة بن إبراهيم قال
ًا ًَا إل قط إنأسانأ ًا فضربه معاوية شتم إنأسانأ .)1()  أسواط

ً سب رجل عن أبي : ( سألت أحمد بن عبدالله وقال رجل
يضرب أن أرى قال – وسلم عليه الله صلى – الـنبي أصحـاب مـن

أراه وما قال:يضرب أنأه إل الحد على يقف . فلم حد : له فقلت ،
.)2() السلم على

ًا انأتقص : ( ومن الله رحمه وقال الله رسول أصحاب من أحد
ًا كان مساويه ذكر أو منه كان لحـدث أبغضه أو يترحم حتى مبتدع

ًا لهم قـلبه ويكـون عليهم  .)3()  سليم
رجل عن وسئل عبدالله أبا : سمعت زياد بن الفضل وقال

لم إنأه قال ؟ : رافضي له أيقال العاص بن وعمرو معاوية انأتقص
ًا أحد يبغض ما سوء خبيئة إل عليهما يجتري رسول أصحاب من أحد

.)4( سوء داخلة وله إل – وسلم عليه الله صلى – الله
من عبدالعزيز بن عمر : أين عمران بن المعافى وسئل

ًا ذلك من فغضب سفيان أبي بن معاوية ًا غضب : ل وقال شديد
أما ، أحد – وسلم عليه الله صلى – الله رسول بأصحاب يقـاس
- وجل - عز الله وحي على وأمينه وكاتبه وصهره صاحبه معـاوية

)5(. 
الله - صلى الله رسول بأصحاب يقاس هل أحمد للمام وقيل

عمر من أفضل : فمعاوية قيل الله معاذ قال ؟ أحد – وسلم عليه
عليه الله - صلى النبي قـال ، لعمـري أي قـال  ؟ عبدالعزيز بن

 .)6("  قرنأي الناس -      " خير وسلم
كحديث – عنه الله رضي – معاوية ذم في الخبار من جاء وما

: ( يا ) وحديث فاقتلوه منبري على يخطب معاوية رأيتم : ( إذا

) .7/1266( السنة أهل أصول في الللكائي  رواه)(1
) .7/1266( السنة أهل أصول في الللكائي  رواه)(2
) .210( الجوزي لبن أحمد  مناقب)(3
) .447( للخلل السنة ) وانأظر59/210( تاريخه في عساكر ابن  رواه)(4
) .59/208( تاريخه في عساكر ابن  رواه)(5
) .435( للخلل  السنة)(6
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ًا وليت إذا بك  كيف معاوية ًا والقبيح حسنة السيئة تتخذ حقب حسن
) عظيم وظلمك يسير أجلك الكبير فيها ويهرم الصغير فيها يربو

ملتي غير على يحشر أمتي من رجل الفج هذا من : ( يطلع وحديث
أسفل في نأار من تابوت في معاوية : ( إن ) وحديث معاوية فطلع
أنأها بالحديث عناية لـه من يشك ل مكذوبة أخبار ) فهذه منها درك
ول المعروفة السلم أهل دواوين في ترد ولم ، الكذابين وضع من
أحاديث وضع إلى الروافض عمدت وقد المشهورة مصنفاتهم في
 وابن)1( العلل في الخلل بعضها إلى أشار كما معاوية ذم في

منها. ) وبقيتها2/15( الموضوعات كتابـه في الجوزي
فقد ، البرية أكذب فهم هذا عند الروافض كذب يقف ولم
مدحهم عن غنيون وهم ، البيت أهل مـدحا في أحاديث اختلقوا
في أحاديث اختلقوا كما ، فضلهم من السنة في صح بما بالكذب

، الفتنة بعد عنه الله  رضي)2( عليا يسب بعضهم لكون أمية بني ذم
عدل ميزان لديها ليس ضالة طوائف الذم هذا في شاركهم وقد

. عواهنه على بالكلم ورمت السب في فأقذعت
في فإن الجاهلية والعصبية والهوى  الجهل إل لهذا وجه ول

وصحابة – عنه الله رضي – عفان بن عثمان الخلفاء ثأالث أمية بني
العاص وأبي سفيان أبي بن كيزيد الفتنة قبل ماتوا قد خيار أبرارا

وفيهم – وسلم عليه الله صلى – الرسول بنت زينب زوج الربيع بن
يفقهون ل ولكنهم ، الصحاحا الحاديث في معروف هو مما ذلك غير
، كفرا المعصية ومن سيئة الحسنة من فيجعلون يعقلون ول

( المنيف والمنار المقدسي، قدامة ) لبن227( للخلل العلل من المنتخب  انأظر)(1
. القيم ) لبن117

– النبي من وقرابته للسلم وسبقه – عنه الله رضي – طالب أبي بن علي  وفضل)(2
وجهاده مقامه وسمو وأحكامه بالدين وعلمه ومصاهرته – وسلم عليه الله صلى

يجهله ل به مقطوع أمر بالجنة لهم المشهود الراشدين الخلفاء رابع وكونأه وشجاعته
ً افترى فقد فيه طـعن أو سبه ومن ، القبلة أهل من أحد فيه يكابر ول مسلم قول
ًا ًا واحتمل عظيم ًا بهتانأ ًا وإثأم  ) من2409(  مسلم صحيح في المخرج والخبر ، مبين
: (( استعمل قال سعد بن سهل عن حازم أبي عن حازم أبي بن العزيز عبد طريق

ًا يشتم أن فأمره ، سعد بن سهل : فدعا قال مروان آل من المدينة على : . قال علي
يذوب كبيرة زلة )) فهذه تراب أبا الله لعن فقل أبيت إذا : أما . فقال سهل فأبى
 . العالمين رب عند والحساب لذلك يلتفت فل المؤمن قلب لهو
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مروان أو معاوية بن يزيد أخطأ فإذا ، غيره بجريرة الرجل ويأخذون
الذين أمية وبني معاوية على والضلل بالخطأ حكموا ؛ الحكم بن

بصائرهم أعمى من فسبحان  ومروان يزيد يولد أن قبل ماتوا
المسألة ولهذه ، يعونأه ول الحق يفقهون فل قلوبهم على وطمس

معاوية فضل على التنبيه هنا فالمقصود ، لها تراجع مستقلة بحوث
غير هذا مع وهو فيه طعن من على - والنأكار عنه الله - رضي
من يقع  كما)1( صفين يوم كقتاله – منه يقع بل الخطأ عن معصوم

من أحـد عصمة أو بعصمته السنة أهل من أحد يقل ولم ، غيره
ًا الصحـابة البيت وأهل لعلي العصمة يثبتون فإنأهم للرافضة خـلف

. باطل وهذا
هو لمن لمكنة – عنه الله رضي – لعلي العصمة أمكنة ولو

علم هؤلء حق في امتنعت فإذا وعثمان وعمر بكر كأبي منه أفضل
-  .  عنه الله رضي –  علي حق في بطلنأها

مذهب وهو والجماعة السنة أهل عامة عليه ما والحق
لحـد عصمة ل أنأـه العصور مر على الهدى وأهل والتابعين الصحابة

في الذنأوب عليهم تجوز بـل وصغائرها الثأم كبائر عـن الصحابة من
. الجملة

ّتاب وبعض الـرافضة اتخذت  وقـد)(1 في طعنا الواقعة هذه من المعاصرين الك
ًاله والمكارم الفضائل من له وتعرية معاوية في وهولوا ، ونأيته مقصده في واتهام

والحكـايات الكـاذيب واختلقوا بالباطل الحق ولبسوا ونأقصوا وزادوا القضية هذه
سعيد أبا يا للحسن (( قيل والجور الحقد من بالله نأعوذ منه والتشفي وذمه لشينـه

ًا هاهنا إن الذين أولئك : على فقال الزبـير وابن معاوية يلعنون أو يشتمون قوم
المام إلى رجل ) وجاء59/206(  تاريخه في عساكر ابن )) رواه الله لعنة يلعنون

قاتل : لنأه قال ؟ : لم قال معاوية أبغض أنأا ، زرعة أبا : يا فقال الرازي زرعة أبي
خصم معاوية وخصم ، رحيم رب معاوية رب : إن زرعة أبو فقال طالب أبي بن علي

في عساكر ابن ) رواه أجمعين عنهم الله رضي – بينهما أنأت دخولك . فـأيش كـريم
هو الحق إلى القرب إن القضية هذه في يقولون السنة وأهل ) ،59/141(  التاريخ

قـال ، ذلك في يستـريب ل عليهـا والواقف كثيرة هذا وأدلة – عنه الله رضي – علي
على السلف وإجماع والسنة بالكتاب ) (( فثبت4/433( الفتاوى في السلم شيـخ
من بالحق أولى كانأوا معه والـذين طـالب أبي بن علي وأن ، مسلمون مؤمنون أنأهم

ًا كان – عنه الله رضي – معاوية أن شك )) ول له المقاتلة الطائفة ً مجتهد له متأول
.  الله شاء إن سيأتي كما والتأويل الجتهاد لهل ما
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– الله رسول مع والجهاد السلم في السبق من لهم ولكن
الشرك معالم وطمس وتبليغه العلم ونأشر – وسلم عليه الله صلى

- ما عـالية وروحا زكية بنفس الدين حرمات عن والذب أهله وإذلل
عنهم الله رضي وقد درجاتهم ويرفع سيئاتهم به الله يكفر

على فهي مساويهم في المروية الثأار مـن جـاء ومـا وأرضاهـم
:  مراتب ثألث

أبي روايـة من إل يعرف ول يروى ل محض كذب هو  ما: ولهاأ
عمر بن سيف  أو)1( الكذاب الـرافضي يحيى بن لوط مخنف

أهل عند بشيء ليس ) وهو والفتوحا ( الردة كتاب صاحب التميمي
عليهم يعتمد ل ممن  غيرهم  أو)3(  المتروك الواقدي  أو)2( الحديث

- عنهم الله - رضي الصحابة خصوم عمدة وهـم مروياتهم على ول
الحديث أهل كان وما الملفقة والوقائع والمثالب المساوي نأقل في

لعدم منهم واحد على يعتمدون والتعديل الجرحا وجهابذة ونأقاده
. كذبهم وكثرة ضبطهم
عليه حمله فيجب ، حسن محمل وله ، سنده صح  ما: ثانيها
ًا ألفاظهم بحمل وأولهم بهذا الناس أحق فهم ، بهم للظن إحسانأ

: ) ( وهذا6/2110( الكامل في عدي ابن وقال ، بشيء : ليس معين ابن عنه  قال)(1
، واسمه بكنيته معروف يحيى بن لوط فإن ، الئمة عليه يوافقه حبان ابن قاله الذي
شيعي وهو يتناولهم أن منه يبعد ول ، الصالحين السلـف من تـقدم من بأخـبار حدث

حاتم أبو تركه ، به يوثأق ل تالف ) ( إخباري3/419(  الـذهبي ) وقـال  محترقا
) . وغيره

) وقال منه خير ) : ( فلس2/1271( عـدي لبن الكـامـل – مـعين ابن عنه  قـال)(2
في حبان ابن ) وقال بشيء ) - : ( ليس12/326(  الكمـال تهـذيـب – داود أبو

الثأبات) عن الموضوعات يـروي بـالـزنأدقـة ) : ( اتهم1/340(  المجروحين كتابه
– الفسوي وقـال ) ،104(  ص والمتروكين الضعفاء في قطني الدار المام وذكر

) . بشيء ليست وروايته حديثه ) - ( سيف3/58( والتاريخ المعرفـة
بـن يحيى عنـه قـال ، الشديـد ضعـفـه عـلى وسيف ، مخنف أبي من خير  وهو)(3

تهذيب – المديني بن على ) وقـال بشيء ) - : ( ليـس2/532( التارخ – مـعـين
في أرضاه ول الواقدي من عندي أوثأق عدي ابن ) ( الهيثم26/187(  الكمال
وأحمد ومسلم البخاري المام تركه وقد ) ، شيء في ول النأساب في ول الحديث

( الكمـال ) وتهـذيب3/622(  العتـدال ميزان ذلك في وانأظر والحاكم والنسائي
) .2/290(  حبان لبن ) والمجروحين26/180-194
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الخير، نأفسه أبت ومن ، عمل وأنأبل مقصد أحسن على وأفعالهم
، الدين أئمة وألفاظ مقاصد على ووثأب القصد سلمة وحرمت

ًا الظن ومن ، زلة المحتمل من وجعل ظلمه عظم فقد ؛ جرح
. القلوب مرضى من أمثاله نأال ما الحرمان من ونأاله جهله وغلب
كالوقائع ، والتأويل والشبهة الجتهاد محض عن صدر  ما: ثالثها

أمور فهذه ، والفعلية القولية المور من وغيرها ، بينهم كانأت التي
أجر وللمخطي أجران فيها فللمصيب ، وتأويل اجتهاد عن واردة
(  ) ومسلم7352( البخاري روى لما ، مغفور والخطأ ، واحد

بن إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن يزيد  طريق ) من1716
العاص بن عمرو مولى قيس أبي عن سعيد بن بسر عن الحارث

- وسلم عليه الله صلى – الله رسول سمع أنأه العاص بن عمرو عن
حكم وإذا أجران فله أصاب ثأم فاجتهد الحاكم حكم : ( إذا يقول

) . أجر فله أخطأ ثأم فاجتهد
قامت لشبهة الحق بخلف قال أو قضى أو حكم أو أفتى فمن

هـذا عـلى  يثاب فإنأه وجهه له تأويل أو تبلغه لم سنة أو عنده
تعالى قال وكما الخـبر هـذا عليه دل كما ، مغفور والخطأ الجتهـاد

َنا:  المؤمنين دعـاء في ّب َ { َر َنا لَ ْذ إخأ َنا إإْن ُتَؤا إسي َنا َأْو َن ْأ َط } َأخْأ
طريق ) من  نأووي2/146(  مسلم صحيح  وفي) )286( البقرة ( سورة
ًا عباس ابن عن جبير بن سعيد وتعالى تبارك الله : (( أن مرفوع
)) . فعلت : ( قد قال

وخالفهم والجماعة السنة أهل عليه اتفق مما الصل وهذا 
من الصنف هذا يعذروا فلم شابههم ومن والمعتزلة الخوارج

من وجعلوهم الوعيد أدلة بهم وألحقوا المتأولين المجتهدين
. الضالين المذمومين

من الدلة دلت . فقد الحكم في والجور القلوب فساد من وهذا      
الثأم عنه مرفوع المخطيء المجتهد أن على والسنة الكتاب
أدلة به وألحق بالهوى فيه طعن . ومن تأخر أم عهده تقدم سواء

لـه علم مال قال فقد والبدعة بالضللة ورماه التعيين على الوعيد
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لحق ما الذم من ولحقه المـارقين الخوارج ذلك في وشابه به
. المعتدين من أشباهه

      

: سإببين عن ناتج الباب هذا فيِ البلء وأصل      
من الوعيد نأصوص بموجب القول بين التفريق عدم : الول   

الوعيد لحوقا وبين والطلقا العموم حيث من والسنة الكتاب
القول هذا عن نأتج وقد ، التعيين على الشخاص على ولزومه
من فئة بحال هذا واعتبر للعباد وظلم المنهج في فساد الباطل

ًا بعضهم تبديع من العصر هذا أبناء اجتهادات في وطعنهم بعض
مذهب عن والخروج بالضلل الله إلى الدعاة ورميهم إخوانأهم

. السنة أهل
الهدى طريق عن العبد يصدان اللذان والهوى  الحسد: الثانيِ   

.  الحق واتباع
: عظيمين بأمريِن منهما الخلصا وطريِق      

   ً وما والحرام الحلل وأحكام وصفاته الله بأسماء  العلم: أولَ
العباد على الجهل من يمنع هـذا فإن ، يذر وما المرء يأتي

.  والعمل القول في العدل إلى ويدعو ، وظلمهم
ًا    ، عليه والباعث خير كل أصل فهو تعالى لله  الخلص: ثاني

تعـالى قـال ، منـه أنأفـع دواء وشهواتـها النفس لحظوظ وليس
إلَك الصديق يوسـف الكريم نأبيه عـن َذ َك إرَف (  َنْص ْنُه إل َء َع الّسو

َء ْلَفْحَشا ّنُه َوا َنا إمْن إإ إد َبا إصيَن إع َل ْلُمْخ .يوسف)  ( سورة ) )24( ا
َلصين الكوفة وأهل نأافع قرأ أي ، اللم  بفتح) ( المخ

أن على فدلت ، بكسرها آخرون وقرأ ، المصطفين المختارين
الله نأسأل والبليات الفواحش في الولوغا من للعبد وقاية الخلص
.   ذلك من السلمة
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فصل
وسجية عظيمة بلية الخرين في الطعن احتراف ظاهرة إن

في كانأت إذا سيما ول خطيرة ومراميها سيئة وعواقبها قبيحة
التاريخ قواصم أبعادها فإن الموحدين الرحمن حزب الدين أنأصار

وتتبع معاوية بثلب يكتفوا لم الطعن محترفي فإن ولهذا ، والدين
الصحابة من أعداد إلى ذلك تجاوزوا بل وهناك هنا من السقطات

أو بالنفاقا والرمي بالباطل القذف من عدوانأهم من نأصيب ونأالهم
للسياسة القتال أو السلم عدل عن والنأحراف والمحاباة التجبر

المزورين مفتريات من ذلك وغير العرب قبائل وحماية والعصبية
رسول عمة ابن أصاب وقد ، الصحيحة والمعالم الثابته للحقائق

كلمهم عواهن من حواريه وابن – وسلم عليه الله صلى – الله
اتفق وقد منصف كل ببطلنأه ويقطع مؤمن كل منه يبرأ ما وسقطه

البطال الصحابة أحد الزبـير ابن أن على العلم أهل من الكابر
بلء السلم في وأبلى جهاده حق الله سبيل في جاهدوا الذين
والحروب المعارك وخاض الله سبيل في نأفسه عليه وهانأت حسنا

الفتوحات معظم في واشترك الشهوات وعبيد الدين أعداء ضد
علم صاحب وكان عمره من عشرة الرابعة بلوغه من السلمية

وقـد ، للعدو وجهاد الباطل أهل على وقيام وعبادة وتأله ورواية
- يحبونأه عائشة المؤمنين أم خالته سيما - ول الصحابة كـان

ذلك على وقتاله بالمارة قيامه وأما ، وفضلـه قدره لـه ويعرفون
رب لله أنأه  والصلحا الخير أهل من أمثاله وفي فيه فالظن

الظلم ودفع التوحيد راية ورفع دينه ونأصر كلمته لعلء العالمين
الرعية بين الخير ونأشر حقوقهم واستخلص المظلومين عن

. الجهاد وإقامة
عن يعقوب طريق ) من1/64( المسند في الوارد والخبر

– عنه الله رضي – عثمان عن أبزى ابن عن المغيرة أبي بن جعفر
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: ( يلحد يقول – وسلم عليه الله صلى – الله رسول : سمعت قال
الناس أوزار نأصف مثل عليه عبدالله اسمه قريش من كبش بمكة
. الزبير بن عبدالله أنأه على يدل ما فيه وليس نأظر ) فيه

إسناده ) ( في3/375( السير في – الذهبي الحافظ قال
( البداية - في الله رحمه – كثير ابن الحـافظ وقـال ) ، مقال

ًا منكر الحديث ) - : هذا8/339 ويعقوب ضعف إسناده وفي جد
صحته وبتقدير به تفرده يقبل ل هذا ومثل تشيع وفيه القمي هو هذا

وقيامه حميدة صفات على كان فإنأه الزبير بن عبدالله هو فليس
موت بعد المام كان هو ثأم ، وجل عز لله كان إنأما المارة في

حيث الحكم بن مروان من أرشد وهو محالة ل يزيد بن معاوية
الفاقا في له البيعة وقامت عليه الكلمة اجتمعت أن بعد نأازعه

) . أعلم والله المر له وانأتظم
بتشيع تضعيفه يصح ل ولكن معلوم والخبر وجيه الكلم وهذا

والترمذي داود وأبو ومسلم البخاري الئمة يزال  فل)1( القمي
السلم عـن بدعـته تخرجه ل ممن البدع لهل يخرجون وغيرهم

 فالعبرة)2( ل أم بدعته يؤيد مـا روى وسواء ل أم داعية كان سواء

على فالغالب المتأخرين عند حقيقته تخالف الحديث أهل عند التشيع  وحقيقة)(1
ذلك ونأحو المؤمنين أمهات من والبراءة الصحابة وتكفير الرفض المتأخرين تشيع

منهم أحد عند يروون الحديث أهل يكن لم الضرب هذا ومثل دينهم عظائم من
بن وعبيدالله تغلب بن أبان ومثله القمي وتشيع  ، أمانأتهم وعدم كذبهم لكثرة

ول غلو بل التشيع هو العـلم أهـل دواوين في أحـاديثهم كثـيرة وجمهـرة موسى
ذلك في وانأظر عنها الله رضي لعائشة وقذف للصحابة تكفير ول الشيخين في طعن

) .1/5( العتدال ميزان
فهم ، وإنأصافهم عدلهم عظيم على دليل الصدوقا المبتدع لرواية الئمة  وتعديل)(2

ًا وكان روايته جاءت فإذا منه ويحذرون المبتدع رأي في يطعنون بالصدقا متصف
في بها والحتجاج كتبهم في وتدوينها روايته قبول من مانأع يمنعهم لم والضبط

في الئمة من نأازع ومن ، بالحق والقيام والقسط العدل تمام من وهذا مصنفاتهم
يخلو ل فإنأه ، نأظر نأزاعه ففي السلم عن بدعته تخرجه ل الذي المبتدع رواية قبول
الست والمهات أحمد مسند في ذلك واعتبر ، النوع لهذا التخريج من حديثي كتاب

والمعاجم حبان وابن خزيمة ابن وصحيحي شيبة أبي وابن عبدالرزاقا ومصنفي
صحيحه مقدمة في الله رحمه حبان ابن المام ذكر وقد ، وغيرها للطبرانأي الثلثأة
وقد نأظر هذا ) وفي ينتحل ما إلى داعية يكن لم ما الثقة المبتدع رواية يقبل ( أنأه
. هذا يخالف ما صحيحه في جاء
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ًا كان فإذا ،  وضبطه الراوي بحفظ )3( حديثه صح عدل ثأقة حافظ

: ليس النسائي المام عنه وقال ، واحد غير وثأقـه قد هذا ويعقوب
فإنأه الزبير بن بعبدالله الخبر تفسير يصح ل أنأه تقدم . وقد بأس به

العلم من الزبير بن عبدالله فأمـر ، علم بل الله على وقـول بهت
العبادة وكثـرة بالحق والصدع سبيله في والجهاد الله إلى والدعوة

مكـة في الملحد هو يكون أن معه يستحيل أمر وصوم صلة من
عـليه يثنون وقـتـه -  في عـنهم الله - رضي الـصحابـة كـان وقـد

) - الفتح8/326( البخـاري في جـاء .وقـد حـقـه له ويـعرفـون
ًا قال أنأـه – عـنه الله - رضي عـباس بـن عبـدالله عـن - عليه - مثني

الزبير يريد – وسلم عليه الله صلى – النبي فحواري أبوه : ( أما
يـريد النطـاقين فذات أمه وأما بكر أبا يريد الغار فصاحب جده وأما

فزوج عمته وأما عائشة يريد المؤمنين فأم خـالته وأمـا أسماء
صلى النبي عمة وأما خديجة يريد – وسلم عليه الله صلى – النبي
قارئ السلم في عفيف ثأم صفية يريد فجدته وسلم عليه الله

قدره وجللة فضله على قائمة والدلئل ظاهرة ) فالحقائق  للقرآن
في ولج وسخطه الله لمقت تعرض لمن تصغ فل دينه وسلمة
وفضلء المة خيار في لسانأه وبسط الضلل طرقا وتقحم الباطل
لم ومن الفتن منهم لبس من عدول كلهم فالصحابة الرجال
نأصر من الجليلة والفضائل العظيمة المآثأر من لهم لما يلبسها

لحماية والنفوس الموال وبذل والمجرمين الكفار وإغاظة الدين
ًا البلد وفتح عنه والذب – وسلم عليه الله صلى– الله رسول شرق
ًا كلمة وإعلء وأقطارها الرض فجاج في العلم وتبليغهم وغرب

المرجئة دعاة من وهو الستة رجال أحد الضرير خازم بن محمد معاوية لبي روى فقد
رجال أحد سوار بن لشبابة وروى ، ) وغيره9/299( بغداد تاريخ  زرعة أبو قاله ،

) ،2/260( العتدال ( ميزان حنبل بن أحمد قاله ، المرجئة دعاة من وهو الستة
غير الجعبة ) وفي9/299( بغداد ( تاريخ زرعة أبو . قاله رأيه عن شبابة رجع وقيل
أهل دواوين من وغيره حبان ابن صحيح في لهم المخرج البدع أهل دعاة من ذلك

من والموضوع ، صفحات تستغرقا فالمثلة ، ذلك بذكر أطيل فل المشهورة السلم
. الموفق والله تمثيل كثير إلى معه يحتاج مال الوضوحا

. ذلك غير أو منه أوثأق هو عمن تفرد من علة حديثه على يطرأ لم  ما)(1
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ًا بها العمل وتحقيق الخلص ًا باطن )1( بالتفاقا كله وهذا وظاهر

له مباحا أنأـه وزعم هـذا بعـد  تزبع فمن والسنة الكتاب لدللت
آذى فقد الدين وحملة الرجال نأخبة من وغيره الزبير ابن في الكلم
} . أنصار من للظالمين وما{  غيره وظلم نأفسه

تقول ( ما – الله رحمه – حنبل بن أحمد عبدالله لبي قيل
– الله رسول أصحاب مساوي في يتكلم أن له مباحا أنأه زعم فيمن
رديء سوء كلم : هذا عبدالله أبو فقال – وسلم عليه الله صلى

) رواه  للناس أمـرهـم ويبين يجالسون ول القوم هؤلء يجانأبون
. صحيح ) بسند512( ص السنة في الخـلل

من والتحذير وهجرهم الصنف هذا ذم في الئمة وكلم
ًا وتراه كثير مسالكهم السنة أهل اعتقاد أصول شرحا في مبسوط
. وغيرها للخلل والسنة بطة لبن والبانأة والشرحا لللكائي
ًا أحسب ول عن لهم ويبحث الصحابة عثرات عن ينقب أحد
. دينه عليه رخص وقد إل الواهية الشبه على المبنية الزلت

ًا رأيت - : ( إذا الله رحمه – أحمد المام قال وقد يذكر أحد
على فاتهمه - بسوء وسلم عليه الله -  صلى الله رسول أصحاب
 .)2()  السلم

الصحابة محبة والسنة السلم يدعي ممن المفترض وكان
عن والكف ومحاسنهم فضائلهم ونأشر عنهم والذب ونأصرتهم
أعداء من وأمثالهم الروافض من أعدائهم على والرد مساويهم

. الشيطان وأتباع الملة
من قبل ومن الزمان هذا مجرمي عن الطرف غض أما
السلم أئمة إلى والقفز وعلمانأيين وقوميين وشيوعيين روافض

وتصيد وفريهم ، عنهم الله رضي الزبير وابن ومعاوية هريرة كأبي
محاسنهم وطمس بهم الظن وإساءة مقاصدهم واتهام عثراتهم
وهتك مبين ظلم فهذا محتملة ومقامات واهية شبه بمجرد

وشرحا عبدالبر لبن والستيعاب البغدادي للخطيب الكفاية في التفاقا هذا  انأظر)(1
. وغيرها الراوي تدريب مع والتقريب مسلم على النووي

، الله رحمه ) لللكائي7/1252( والجمـاعـة السنة أهل اعتقاد أصول  شرحا)(2
) .59/209( عساكر ابن وتاريخ
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غيرهم تناول على وتجرئة ، وبمروياتهم بهم للثقة ونأزع لعراضهم
) ) فيا الناس على ما وعليهم للناس ما ( لهم أسلفهم نأسق على

هذا فإن ، العالمين لرب الناس ويقوم السرائر تبلى يوم ويلهم
الموحدين الرحمن وحزب الدين أنأصار في التجريح وهذا المشرب

تحركت من فإن الدين في ورقة الرأي في وفساد القبح في لغاية
أن منه بغريب فليس الخيار الصحابة من واحد في للطعن نأفسه
والثأر البعير على تدل فالبعرة وآخرين آخرين ثألب في جهله يحركه

. المسير على يدل
والتاريخ والحديث السنة في قرأت ما كثرة مع – وإنأني

ًا أعهد لم – وغيرها احترف لعدائها المناوئين السنة أهل من أحد
الزبير بن عبدالله ول معاوية ل الصحابة من لحد التجريح ظاهرة

- معاوية في الطعن الروافض كتب في جاء وإنأما ، غيرهما ول
. وشتمه ذمه في والحكايات الحاديث - واختلقا عنه الله رضي

و الورى همج فهم المخذولين الروافض من غريب غير وهذا
في والمناظرة المنقولت بعلم وأجهلهم الضالة الطوائف أكذب

– وسلم عليه الله صلى – محمد أمة عـلى ولـيس ، المعقـولت
اللحاد ومراتع الضلل مستنقعات جمعوا فقد منهم أضر طائفة
. باليهود الضالة الطوائف وألصق أشبه فهم السابقة المم ونأتن

من السلف بعض عن نأقل ما استقل كتبهم في نأظر ومن
. وأجهلهم الناس أكذب كونأهم

فيها ما ويعتقدونأها ، بها الله يدينون التي كتبهم في جاءت فقد
الباطلة والكاذيب الفاسدة العقائد من شآبيب ، عنها وينـاضلون
.  والمعقول للمنقول المخالفة
ًا يظهرون ل وخداعهم لمكرهم أنأهم إل اعتقاداتهم من كثير

يخالطون وحين ، دينهم على هو ومن لتباعهم هو إنأما ، أحد لكل
 . أوباصطلحا)1( التقية إلى معهم يلجؤون ويناظرونأهم السنة أهل

والتعمية الفاسدة للغراض ليتوصل يبطن ما خلف مخالفيه عند يظهر أن  وهي)(1
.  لمره
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بل تاركها يأثأم عندهم عقيدة ) وهذه الوسإيلة تبرر الغايِة(  آخر
. الصلة ترك بمنـزلة تركها جعلوا

بابويه ابن – عندهم المحدثأين برئيس الملقب – قال كما
) . الصلة ترك من بمنزلة كان تركها من واجبة : ( التقية القمي

والنأكار بالقرآن اعتقاد والمتعة بالتقية : ( العتقاد آخر وقال
) . به وكفر للقرآن إنأكار لهما

ًَا واختلقوا ًا كذب : ( إن قال أنأه محمد بن جعفر على وزور
 . ولهم)1()  له تقية ل لمن دين ول التقية في الدين أعشار تسعة

ولول ، بذلك اليات بعض فسروا فقد هذه غير أقوال التقية في
ًا لذكرت الطالة خشية الختصار هنا آثأرت لكنني ؛ ذلك من طرف

ًا المسلم ليكون دينهم حقيقة بيان القصد لن ًا بهم بصير عالم
أعظم هذا فإن عقائدهم بعض كتبهم من أنأقل أنأا . وها بعقيدتهم

بعض يسمع أن العظم والداء الكبر الخطر لن ؛ شاهد وأبلغ زاجر
أفعالهم عن يعرف مال وحفاوتهم كلمهم زخرف من الناس

دون بألسنتهم يقولونأه بما يغتر أو أمرهم عليه فينطوي ، وعقيدتهم
فاسمع الدين أعشار تسعة عندهم التقية أن تقدم فقد ، قلوبهم

. حقيقتهم لك يكشف ما كتبهم من
 ) :8 ( ص الشيعـة مقالـة في – الشيرازي محمـد  يقـول*

الطاهرين والئمة – وسلم عليه الله صلى – النبي أن ( ونأعتقد
بآثأارهم ونأتبرك قبورهم نأزور فإنأنا ولذا ، يرزقون ربهم عند أحياء

ّبل ُنأق القرآن جلد نأقبل وكما السود الحجر نأقبل كما أضرحتهم و
) .  الكريم
من الشيعة طلب : ( أمـا الرضوي محمـد الـرافضي  وقال*

ًا القبور أصحاب إل هو فليس ، تعالى الله إل عليها يقدر ل أمور
ً نأجاحها في  إليه وشفعاء الله وبين بينهم وسائط جعلهم امتثال
... )  تعالى لمره

على التقية فليست – وسلم عليـه الله صلى– رسوله وعلى الله على كذب  وهذا)(1
أقوالهم – علم ذا كنت إن – وانأظر ، محض نأفاقا هي بل الدين من عليه اصطلحوا ما

( ) والعتقادات226-2/217( الـكافي مـن : الصول التية المراجـع في التقية في
) .373( الشيعة على وكذبوا ) ،259( المحاسن و بابويه ) لبن114-115
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على أتقولون ، بهذا الله يأمر - فلم الله لعمر – كذبتم أقول
شفعاء اتخاذ من الوجه هذا على ؟! فالواسطة تعلمون مـال الله

باتفاقا كفر المضـار ودفع المنافع جلب ويسألهـم يدعوهم ووسائط
قـال القـرآن في الـمذكـور المشركين شـرك وهـذا المسلمين

ْدُعوا  ُقْل: { تعـالى إذيَِن ا ّل ُتْم ا إه إمْن َزَعْم إن َ ُدو ُكوَن َفل إل َيِْم
ُكْم الّضّر َكْشَف َ َعنـ ً َولَ إويِل إئَك56( َتْح َل ُأْو إذيَِن )  ّل ْدُعوَن ا َيِ

َتُغوَن ْب َلىَ َيِ إهْم إإ ّب َلَة َر إسإي ْلَو ّيُِهْم ا َيِْرُجوَن َأْقَرُب َأ َتُه َو َرْحَم
َيَِخاُفوَن َبُه َو َذا َذاَب إإّن َع ّبَك َعـ ُذوًرا كـاَن َر (سورة} )57( َمْح

 .) السراء
إذيَِن: {  تعالى وقال ّل ُذوا َوا ّتَخ إه إمْن ا إن َء ُدو َيا إل َما َأْو
ُدُهْم ُب ّ َنْع َنا إلَ ُبو ُيَقّر َلىَ إل إه إإ ّل ْلَفىَ ال ّلَه إإّن ُز ُكُم ال َنُهْم َيِْح ْي َب

إه ُهْم َما إفيِ إلُفوَن إفي َت ّلَه إإّن َيِْخ َ ال إديِ لَ إذٌب ُهَو َمْن َيِْه َكا
ُدوَن: {  وقـال).  الزمر ( سورة}) 3( َكّفاٌر ُب َيِْع إن إمْن َو إه ُدو ّل َمـا ال

َ َيُِضّرُهْم لََ ْنَفُعُهْم َولَ ُلوَن َيِ َيُِقو إَل َو َنا َهُؤ َد ُشَفَعاُؤ ْن إه إع ّل ال
ُئوَن ُقْل ّب َن ُت ّلَه َأ َ إبَما ال َلُم لَ إت إفيِ َيِْع َ الّسَماَوا إفيِ َولَ

إض َْلْر َنُه ا ْبَحا َلىَ سُإ َتَعا إركـوَن َعّما َو  .) يونأس ( سورة} )18( ُيِْش
إذيَِن:{  تعالى وقال ّل ْدُعوَن َوا إه إمْن َت إن ُكوَن َما ُدو إل إمْن َيِْم

إميٍر ْط إإْن13( إق ْدُعوُهْم )  َ َت ُكْم َيِْسَمُعوا لَ َء َلْو ُدَعا إمُعوا َو سَإ
ُبوا َما َتَجا ُكْم اسْإ َيِْوَم َل إة َو َياَم إق ْل ْكُفُروَن ا ُكْم َيِ إك إشْر َ إب َولَ

ُئَك ّب َن ْثُل ُيِ إبيٍر إم  .) فاطر ( سورة} )14( خَأ
ـبين  الصل هذا يقرر ختمته إلى فاتحته من كله والقرآن أن وـي

الولـيـاء مـن برـجـل أو النأبياء من نأبي في غل أو الله غير دعا من
ًا فيه فجعل عليـهـم وتوـكـل ـبـالموات اـسـتغاث أو اللهية من شيئ
ـران وـسـألهم قبورهم على طاف أو وحاجته فاقته بهم وأنأزل غـف

في للخلود ومستحق بالله مشرك أنأه ؛ الكروب  وتفريج الذنأوب
. الجحيم
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ّنُه :{ تعالىَ قال إرْك ـَمـْن إإ إه ُيِـْشـ ّل ْد إـبـال ّـلـُه ـَحـّرَم َفـَقـ ال
إه ْي َل ّـنـَة َع ْلَج ُه ا ْأَوا ّـنـاُر َوـَمـ إميَن َوـَمـا ال إل ّـظـا ( َأنـَصـاٍر إـمـْن إلل

) . المائدة )} ( سإورة72
إرْك َوَمْن: {  تعالى وقال إه ُيِْش ّل ّنَما إبال َأ َك إء إمْن خَأّر َف الّسَما

َطُفُه َتْخ ْيُر َف ّط إويِ َأْو ال إه َتْه َكاٍن إفيِ الّريُِح إب إحيٍق َم ( سَإ
.)  الحج ( سورة})31
المخلوقا شبه حيث ؛ وأخبثهم الخلق أجهل بالله والمشرك      

ًا العابد وجعل ، بالمخلوقا والخالق ، بالخالق ًا والعاجز ، معبود غني
ًا ًا والباطل ، قادر ً والحق ، حق بالله الجهل غاية وهذا ، باطل

.   للنفس والظلم
أعظم الذنأب أي – وسلم عليه الله صلى – النبي سئل وقد

( البخاري ) رواه  خلقك وهو نأدا ، لله تجعل : ( أن قال الله عند
وائل أبي عن منصور عن جرير طريق ) من86( ) ومسلم4477

- . عنه الله - رضي مسعود بن عبدالله عن شرحبيل بن عمرو عن

ّد َ:{  تعـالى قـال والمثيـل الشبيـه هــو والـنـ َفل
ُلوا إه َتْجَع ّل ًدا إل َدا ُتْم َأن ْن َأ َلُموَن َو . ) البقرة ( سورة})22( َتْع
: ( انأكب – عنه الله رضي– علي قبر زيارة في – قالوا  وقد*

، مقامي وتشهد كلمي تسمع أنأك أشهد وقل فقبله ، القبر على
أمين يا الله حجة يا مولي يا والداء بالبلغا الله ولي يا لك وأشهد

ًا الله وبين بيني إن الله ولي يا الله فبحق ، ظهري أثأقلت قد ذنأوب
بطـاعته طاعتك وقرن خلقه أمر واسترعاك سره على أئتمنك من

ًا لي كن بموالته وموالتك ًا النار ومن ، شفيع الدهر وعلى مجير
ًا ًا)  فقبله القبر على انأكب ثأم ، ظهير  .)1(أيض

فهم ، ورسائلهم كتبهم في كثير القبور في الشرك هذا ومثل
، القبلة لغير ولو ، إليها ويصلون حولها ويطوفون القبور يعظمون

قبور شيوخهم بعض جعل وقد ، القرابين وينحرون ينذرون ولها
ًا المخلوقين إلى الحج كمناسك مناسك لها وصنفوا ، للطائفين مكانأ

يسمى أن خليق وهو ، الـكتاب هـذا اسـم ) هكـذا  للجوهـرجي الصالحين  ( ضياء)(1
. القبوريين عقيدة
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لليهود  مشابهة)1( المساجد بنىعليها من أول وهم ، العتيق الله بيت
ًا ، والنصارى عليه الله صلى – النبي حذر وقد أئمتهم في وغلو

) ومسلم435(  البخاري ،فروى فاعله ولعن هذا فعل من – وسلم
عائشة أن عبدالله بن الله عبيد أخبرنأي الزهري طريق ) من531(

عليه الله - صلى الله برسول نأزل : لما قال عبـاس بن وعبدالله
عن كشفها بها اغتم فإذا وجهه على لـه خميصة يطرحا - طفق سلم
اتخذوا والنصارى اليهود على الله : ( لعنة كـذلك وهو فقال ، وجهه
. صنعوا ما ) يحذر مساجد أنأبيائهم قبور

كانأوا قبلكم كان من وإن " أل – وسلم عليه الله صلى – وقال
القبور تتخذوا فل أل ، مساجد وصالحيهم أنأبيائهم قبور يتخذون
زيد طريق ) من532( مسلم " رواه ذلك عن أنأهاكم إنأي مساجد

النجرانأي الحارث بن عبدالله عن مـرة بن عمرو عـن ُأنأيسة أبي بن
- .  عنه الله رضي– جندب عن

السنة ودلت ، القبور على البناء تحريم في متواترة والدلة
أولى بالهدم وهي ، وإزالتها البنية هذه هدم وجوب على الصحيحة

الهياج أبو قـال ذلك ونأحو ، الغاصب وبناء الضرار مسجد من
أبعثك -  :  أل عنه الله - رضي طـالب أبي بن علي لي قال السدي

ل أن - ؟ وسلم عليـه الله صـلى – الله رسول عليه بعثني ما على
ًا . ول طمسته إل تمثال تـدع ًا قبر ( مسلم " رواه سويته إل مشرف
) . القبر بتسوية المر ( باب تحت صحيحه ) في989

معهم نأجتمع لم : ( إنأا الجزائري الله نأعمـة الرافضي  وقال*
أنأهم وذلك إمام على ول نأبي على ول الله على – السنة أهل أي –

ًا كان الذي هو ربهم : ( إن يقولون بكر أبو بعده وخليفته نأبيه محمد
خليفة الذي الرب إن ، النبي بذلك ول الرب بهذا نأقول ل ونأحن ،

 .)2()  نأبينا النبي ذلك ول ربنا ليس بكر أبو نأبيه
وأنأه ، ومبدل محرف - : بأنأه القرآن عن – الروافض وقالت

: ( إن الرافضي الجزائري الله نأعمة قال ، ونأقص فيه زيد قد

) .1/62( عبدالوهاب بن محمد السلم شيخ مؤلفات  انأظر)(1
 ) .1/278( النعمانأية  النأوار)(2



4444
الخأيار الصحابة عن للذب السإتنفار                                 

               

الخبار صحة على أطبقوا قد – الرفض أهل بذلك يعني – الصحاب
في التحريف وقوع على بتصريحها الدالة المتواترة بل المستفيضة

)1() .  القرآن

ًا علمائهم أحد وقدكتب إثأبات في الخطاب ( فصل أسماه كتاب
في والتبديل بالتحريف القول وهذا ) ، الرباب رب كتاب تحريف
وأكثر منه وينفر هذا ينكر  وبعضهم)2( منهم لجماعة قول القرآن

ًا هذا عن يعرفون ل عوامهم . شيئ
شهرة يفيد ما النصارى عند الدين رجال أقاويل في جاء وقد

– الله رحمه – حزم ابن المام أثأبت فحين ، الرافضة عن القول هذا
بقول عليه اعترضوا ، والتبديل التحريف من النصارى كتب في  ما

– جوابه وكان ، ونأقص فيه زيد وقد مبدل بأنأه القرآن عن الروافض
ًا – الله رحمه دعوى في قولهم : ( وأما لهم قال حيث موفق

إنأما المسلمين من ليسوا الروافض فإن ، القرآن تبديل الروافض
وسلم عليه الله صلى – الله رسول موت بعد أولها حدث فرقة هي

تعالى الله خذله ممن إجابة مبدؤها وكان سنة وعشرين بخمس –
والنصارى اليهود مجرى تجري طائفة وهي ، السلم كاد من لدعوة

 .)3()   والكفر الكذب في
قول دحض على قاطعة وبراهين ظاهرة حجج  بعد – وقال

: ( ومما – الكريم القرآن على التحريف أيدي امتداد من الرافضة
الله رضي – طالب أبي بن علي أن ذلك في الروافض كذب يبين
، نأاطق نأبي بعضهم وعند ، خالق إله أكثرهم عند هو الذي – عنه

فبقي وملك المر ولي طاعته مفترضة معصوم إمام سائرهم وعند
ًا خليفة أشهر وتسعة أعوام خمسة ًا المر ظاهر مطاع ساكن

ًا بالكوفة ُيقرأ والقرآن ، والفرات ومصر الشام حاشا ، للدنأيا مالك
معه والمصاحف ، به الناس يؤم وهو مكان كل وفي المساجد في

 ) .2/357( النعمانأية  النأوار)(1
) .189-183(  ص القرآن تحريف مبحث ، والتصحيح الشيعة كتاب  انأظر)(2
) .2/213( والنحل والهواء الملل في  الفصل)(3
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ً فيه رأى فلو ، يديه وبين على يقرهم أكان الرافضة تقول كما تبديل
؟! ذلك

كأبيه عندهم وهو – عنه الله رضي – الحسن ابنه ولي ثأم
في  : إن يقولوا أن النوكى لهؤلء يسوغا كيف ، ذلك على فجرى

ًا المصحف ًا حرف ًا أو زائد ً أو نأاقص )1(؟! ) . هذا مع مبدل

تجهيل وهو ، وأشنعه القول فأعظم أئمتهم في القول وأما
جعفر عن قالوا فقد ، المسلمين بإجماع الدين عن وخروج للعقول

الرض في وما السماوات في ما لعلم : ( إنأي قال : أنأه محمد بن
)2()   يكون وما كان ما وأعلم النار في ما وأعلم الجنة في ما وأعلم

.
الولين علم أعطينا لقد : ( والله قال أنأه الصادقا عن وذكروا

الرجال أصلب في ما لعلم إنأي : ويحك لـه فقال ، والخرين
 .)3()  النساء وأرحام

) الرافضى أئمة ( يعني الئمة أن الكافي كتابهم في وجاء
هذا ومثل ، شيء عليهم يخفى ل وأنأهم يكون وما كان ما يعلمون

لول ، به والنطق اعتقاده تستغرب الثأيم والقول العظيم الفك
في تكابر حساكل وعقول ، الكفر كسب عليها ران غلف قلوب

قيل فلو ، بالمنقولت وتكذب ، المعقولت وتعارض ، المحسوسات
يعلم بأنأه المقربين الملئكة وأعظم والمرسلين النأبياء أفضل في

وما ، كان وما والرض السماوات في ما ويعلم المطلق الغيب
ًا لكان السماء في ول ، الرض في شيء عليه يخفى ول يكون كفر

فل الغيب - بعلم وعل - جل الله اختص فقد ، المسلمين بإجماع
َ ُقْل:{  تعالى قال مشرك إل فيه ينازعه َلُم لَ إفيِ َمْن َيِْع

إت إض الّسَمـاَوا َْلْر ْيَب َوا ْلَغ ّلُه إإلَّ ا ّيِاَن َيِْشُعُروَن َوَما ال َأ

ُثوَن ْبَع عـليه الله - صلى لنبيه تعـالى وقـال  ،)  النمل  سورة }()65( ُيِ
َ ُقْل- : {  وسـلـم إلُك لَ إسيِ َأْم َنْف لرا َولََ َنْفًعا إل َء َما إإلَّ َض َشا

) .217-2/216( والنحل والهواء الملل في  الفصل)(1
الروافض ولكن ، جعفر عن يصح ل هذا أن واعلم ) ،1/261(  الكافي من  الصول)(2

. بالكذب إل الكلم لهم يطيب ل
) .2/456( المجهود بذل ) بواسطة26/27( النأوار  بحار)(3
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ّلُه َلْو ال َلُم ُكنُت َو ْيَب َأْع ْلَغ ْكثـْرُت ا َت إر مـْن لَسَْإ ْي ْلَخ َوَما ا
إنيِ ُء َمّس َنا إإْن الّسو إذيٌِر إإلَّ َأ إشيٌر َن َب ٍم َو ُنوَن إلَقْو إم ( ُيِْؤ

ّلَه إإّن:{  تعالى . وقال ) العراف ( سورة} )188 ُه ال َد ْن ْلُم إع إع
إة َنّزُل الّساَع ُيِ ْيَث َو ْلَغ َلُم ا َيِْع إم إفيِ َما َو َْلْرَحا إريِ َوَما ا ْد َت

َذا َنْفٌس إسُب َما ْك ًدا َت إريِ َوَما َغ ْد َأيِّ َنْفٌس َت إإّن َتُموُت َأْرٍض إب
ّلَه إليٌم ال إبيٌر َع  .) لقمان ( سورة} ) 34( خَأ

عبدالله عن سفيان طريق ) من1039( البخاري صحيح وفي
عليه الله - صلى الله رسول : قال قال عمر ابن عن دينار بن

ما أحد يعلم : ل الله إل يعلمها ل خمس الغيب " مفتاحا – وسلم
ٍد في يكون ماذا نأفس تعلم ول الرحام في يكون ما أحد يعلم ول غ

ًا تكسب متى أحد يدري وما تموت أرض بأي نأفس تدري وما غد
" . المطر يجيء

ًا تقرأ فل وأخبثها العقائد فشر الصحابة في عقيدتهم وأما كتاب
ًا وتجد إل كتبهم من وتكفيرهم وسبهم الصحابة للعن مخصصة أبواب
. منهم قليل إل

ممن اثأنان فيه يختلف ل مما : ( إن الرافضي  الرضوي قال
– الصحابة طليعة في هم الذين الثلثأة أن الرض وجه على هم

 .)1()   أوثأان عبدة كانأوا – وعثمان وعمر بكر أبا يعني
خلف  يصلي)2( : ( كـان عنه الله رضي بكر أبي عن وقال

عنقه في معلق والصنم – وسلم عليه الله صلى – الله رسول
) . له يسجد

لكفر مساو كفره : ( إن عنه الله رضي عمر عن وقالوا
:  الرافضي الجزائري  الله  نأعمة وقال  ،)3( أشد يكن لم إن إبليس
أظهر - ممن وسلم عليه الله صلى – النبي زمن في عثمان ( كان

) . النفاقا وأبطن السلم

) .223( ص الرضوي لمحمد الشيعة على  كذبوا)(1
) .1/53( للجزائري النعمانأية  النأوار)(2
) .224-2/223( العياشي  تفسير)(3
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على دارجة وأهلها بها أحق هم التي اللفاظ هذه ومثل
اعتادوا فقد مصنفهاتهم ونأظائرها مثلها من تخلو ول ، ألسنتهم
، البرار الصحابة سب في الروايات وتلفيق الخبار في الكذب
ول ، بالمكفرات ورميهم ، بالموبقات وقذفهم عدالتهم في والقدحا

جعلوهم فقد ، وعثمان وعمر بكر أبـو الراشدون الخلفاء سيما
. ونأفاقا كفر وأهل أوثأان عبدة

– وسلم عليه الله صلى – النبي عن الثابتة الخبار تواترت وقد
عنهما الله - رضي وعمر بكر أبا بأن البيت أهل عن الثأار وصحت

الصحابة وأفضل – وسلم عليه الله صلى – نأبيهم بعد الناس -خير
وسلم عليه الله صلى – الله لرسـول وأطوعهم الله بأمر وأقومهم

خالد طريق ) من2384( ) ومسلم3662( البخـاري روى وقـد –
الله - رضي العاص بن عمرو  حدثأني قال عثمان أبو حدثأنا الحذاء

ذات جيش على بعثه – وسلم عليه الله صلى– النبي - أن عنه
فقلت : عائشة قال ؟ إليك أحب الناس أي فقلت فأتيته السلسل

بن عمر : ثأم قال ؟ من ثأم . قلت أبوها فقال ؟ الرجال من
ً فعد الخطاب – عثمان تفضيل على السنة أهل ) وأجمع رجال

ولقول ، الخلفة في تقديمه على للتفاقا بعدهما – عنه الله رضي
في الناس بين نأخير - : " كنا عنهما الله - رضي عمر ابن عبدالله

بن عمر ثأم بكر أبا فنخير – وسلم عليه الله صلى – النبي زمن
البخاري " رواه – عنهم الله رضي– عفان بن عثمان ثأم الخطاب

ابن عن نأافع عن سعيد بن يحيى طريق ) من3655( صحيحه في
في " كنا بلفظ نأافع عن عبيدالله طريق ) من3697. ورواه( عمر
ًا بكر بأبي نأعـدل ل – وسلم عليه الله صلى – النبي زمن ثأم أحد
ل  – وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب نأترك ثأم عثمان ثأم عمر

"   بينهم نأفاضل
أبي بن جامع طريق ) من3671( صحيحه في البخاري وروى

: أي لبي قلت قـال الحنفية بن محمد عن يعلى أبو حدثأنا راشد
قال ؟ –  وسلم عليه الله صلى – الله رسـول خيربـعـد الناس
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، عثمان يقول أن . وخشيت عمر : ثأم قال ؟ من : ثأم . قلت أبوبكر
" . المسلمين من رجل إل أنأا : ما . قال أنأت ثأم قلت

- متواتر عنه الله - رضي علي المؤمنين أمير عن النقل وهذا
( ص أحمد للمام الصحابة فضائل كتاب في ذلك طرقا وانأظر ،

) .313( ص ) إلى300
)7/34( الباري فتح - في الله - رحمه حجر ابن الحافظ قال

: وعمر بكر أبي بعد أفضل الرجلين أي في الختلف بيان سبق قد
ترتيبهم أن السنة أهل بين بآخره انأعقد الجماع وأن علي أو عثمان

" . أجمعين عنهم الله رضي الخلفة في كترتيبهم الفضل في
الله - رضي موسى أبي حديث  من)1(الصحيحين في جاء وقد

بكر أبا يبشر أن - أمره وسلم عليه الله صلى – النبي - أن عنه
. بالجنة وعثمان وعمر

عن سعيد طريق ) من3675( صحيحه في البخاري وروى
صلى – النبي أن - حدثأهم عنه الله - رضي مالك بن أنأس أن قتادة
ًا صعد – وسلم عليه الله . بهم فـرجف وعثمان وعمر بكر وأبو أحد

" . وشهيدان وصديق نأبي عليك فإنأما أحد " اثأبت فقال
بكر أبي الثلثأة الخلفاء فضائل في الصحيحة الحـاديث وهـذه

نأفاقا ، هذا بعد فيهم ،فـالطعن فيض من غيض وعثمان وعمر
فيه ينازع ل أكبر كفر للصنام وعبادتهم ردتهم ودعوى  ، محض
المسلمين وإجمـاع المتواترة والسنة الكتـاب دل فقـد ، مسلـم

إبُقوَن: {  تعـالى قـال الروافض قـول خـلف عـلى َوالّسا
ُلوَن َْلّو إريَِن إمْن ا إج ْلُمَها إر ا َْلنَصا إذيَِن َوا ّل َبُعوُهْم َوا ّت ا
إإْحَساٍن إضيَِ إب ّلُه َر ْنُهْم ال ْنُه َوَرُضوا َع ّد َع َأَع ّناٍت َلُهْم َو َج

إريِ َتَها َتْج ْنَهاُر َتْح َْل إديَِن ا إل ًدا إفيَها خَأا َب إلَك َأ ْلَفْوُز َذ إظيُم ا ْلَع ( ا
 ) . التوبة } ( سورة)100

َ: {  تعـالى وقـال إويِ لَ َت ُكْم َيِْس ْن ْنَفَق َمْن إم إل إمْن َأ ْب َق
إح ْت ْلَف َتَل ا إئَك َوَقا َل َظُم ُأْو إذيَِن إمْن َدَرَجًة َأْع ّل ْنَفُقوا ا ُد إمْن َأ َبْع

 ) .2403(  ومسلم  ) ،3674(   البخاري)(1
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ُلوا َت لل َوَقا ُك َد َو ّلُه َوَع َنىَ ال ْلُحْس ّلُه ا ُلوَن إبَما َوال إبيٌر َتْعَم ( خَأ
.)  الحديد ( سورة} )10

الولين السابقين من  الصحابة بفضل آمن ؛ بالقرآن آمن فمن
لهم وحفظ بإحسان اتبعوهم  والذين والنأصار المهاجرين من

قول كل من وتبرأ ، به والعدل بالحق وقيامهم وجهادهم سابقتهم
الحط أو ، تاريخهم حقائق على السطو إلى ويدعو  ، ذلك يناقض

. عدالتهم في والقدحا قدرهم من
صالح بن عبدالله طريق من عساكر ابن الحافظ روى وقد

: قلت قال زياد بن حميد صخر أبي عن حميد بن خالد حدثأني
ًا القرظي كعب بن لمحمد الله رسول أصحاب عن تخبرنأي : أل يوم

الفتن أريد وإنأما ، رأيهم من كان فيما – وسلم عليه الله صلى –
عليه الله صلى – الله رسول أصحاب لجميع غفر قد الله : إن فقال
.قلت ومسيئهم محسنهم كتابه في الجنة لهم الله وأوجب – وسلم
: سبحان فقال ؟ كتابه في الجنة لهم الله أوجب موضع أي : في
إبُقوَن: {  قوله ! تقرأ الله ُلوَن َوالّسا َْلّو إريَِن إمْن ا إج ْلُمَها ا

إر َْلنَصا إذيَِن َوا ّل َبُعوُهْم َوا ّت إإْحَساٍن ا إضيَِ إب ّلُه َر ْنُهْم ال َع
ْنُه َوَرُضوا ّد َع َأَع ّناٍت َلُهْم َو إريِ َج َتَها َتْج ْنَهاُر َتْح َْل إديَِن ا إل خَأا

ًدا إفيَها َب إلَك َأ ْلَفْوُز َذ إظيُم ا ْلَع ) . التوبة } ( سورة) 100( ا
– وسلم عليه الله صلى – النبي أصحاب لجميع الله فأوجب

ًا التابعين على وشرط ، والرضوان الجنة ، عليهم يشرطه لم شرط
يتبعوهم أن عليهم اشترط قال ، عليهم اشترط : ومـا قلت

، ذلك غير في بهم يقتدون ول الحسنة : بأعمالهم يقول ، بإحسان
لتفسيرها عرفت وما قط أقرأها لم لكأنأي : فوالله صخر أبو قال
 .)1(كعب)  بن محمد علّي قرأها حتى

ويزعمون وبغض ، كيد كل السنة لهل يحملون والرافضة
الردة أنأواع أعظم من وهذا ، السعير أصحاب مـن وأنأهم ، ردتهم

.  الكفر وأقبح الدين عن

) .147-55/146( دمشق  تاريخ)(1
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مـن الـروافض كفـر – الله رحمه – مالك المـام انأتزع وقـد
إغيَظ تعالى قوله َي إل إهْم :{  ُكّفاَر إب ْل مما  . وهذا))29 ( آية الفتح  سورة(}  ا

مـن أن على اتفقوا فقد ، السلم أئمة عليه نأص كما فيه شك ل
أو ، فسقهم أو ، ردتهم وزعم ، الصحابة على غيض قلبه في كان

. كافر أنأه الدين تبليغ في خيانأتهم
صلى – الله رسول أصحاب شتم : من الحارث بن بشر قال

من أنأـه وزعـم وصلى صـام وإن كافر فهو – وسلم عليه الله
- الصديق بـكر أبا شتم : ( من الوزاعي  ) وقـال)1( المسـلمين

 ) .)2( دمه وأباحا دينه عن ارتد فقد – عنه الله رضي
- : أحمد المام يعني – عبدالله أبا : سالت المروزي وقال

فقال – عنهم الله رضي– وعائشة وعثمان وعمر بكر أبا شتم عمن
 .)3( السلم على أراه : ما

؟ عثمان يشتم : الرجل أحمد للمام طالب أبو وقال
ً أن فأخبرونأي ( الخلل " رواه زنأدقة هذه فقال فيه تكلم رجل

.  صحيح ) بسند3/493
:  نأوعان السب أو والشتم

، يكفر ل فهذا دينهم أو عـدالتـهم في يكون ل : أن أحدهما
أو بخيل هـذا يقول أن وذلك ، وتأديبه تعزيره ضال. ويجب ولكنه
من والتقليل لقدرهم التنقص يوهم مما ذلك ونأحو جبان هـذا

. شأنأهم
، ذلك يتجاوز أو عـدالتهم أو دينهم في الطعن يكون : أن الثانيِ
. وقال قليل قبل تقـدم وقد ، مرتد فهذا فسقهم أو ردتهم فيزعم

الله رسول بعد ارتدوا أنأهم ( زعم - من الله - رحمه السلم شيخ
ًا إل – وسلم عليه الله صلى – ً نأفر ًا عشر بضعة يبلغون ل قليل نأفس
ًا ريب ل فهذا عامتهم فسقوا أنأهم أو مكذب فإنأه ، كفره في أيض

بل ، عليهم والثناء عنهم الرضى من موضع غير في القرآن نأصه لما

) .162( ص بطة ابن للمام والبانأة  الشرحا)(1
) .161( ص  السابق  المرجع)(2
) .161( ص السابق  المرجع)(3
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هذه مضمون فإن ، متعين كفره فإن ؛ هذا مثل كفر في يشك من
التي المة هذه وأن فساقا أو كفار والسنة الكتاب نأقلة أن المقالة

ُتْم(  هي ْن ْيَر ُك إرَجْت ُأّمٍة خَأ إس ُأخْأ ّنا الول القرن هو ) وخيرها إلل
ًا عامتهم كان ، ًا أو  كفار المم شر المة هذه أن , ومضمونأها فساق

بالضطرار يعلم مما هذا وكفر ، شرارها هم المة هذه سابقي وأن
هذه من شيء عنه ظهر من عامة تجد ولهذا ، السلم دين من

يستترون إنأما ، الزنأادقة وعامة زنأديق أنأه يتبين فإنأه القوال
)1() . مثلت فيهم لله ظهرت وقد بمذهبهم

فيهم طعن ) : ( فمن2/134(  أصوله في – السرخسي وقال
). يتب لم إن السيف دواؤه للسلم منابذ ملحد فهو

كما مائة وسبع وستين ست سنة في المؤمنون ذلك فعل وقد
- الله - رحمه كثير ابن ) للحافظ13/310(  والنهاية البداية في
رجل وجد النهار أول عشرة سابع الخميس يوم : ( وفي قال

يسب وهو ، الشيرازي إبراهيم بن محمود اسمه الموي بالجامع
قاضي المالكي القاضي إلى فرفع ، بلعنهما ويصرحا الشيخين

، الضراب وأحضر ذلك عن فاستتابه ، المسلتي جمال القضاة
الثانأية ضربه ولما  ، الله ولي علي ، الله إل إله : ل قال ضربة فأول

ًا وأوسعوه العامة فالتهمه ، وعمر بكر أبا لعن ، ًا ضرب فجعل مبرح
يسب الرافضي فجعل ، ذلك يستطع فلم عنه يستكفهم القاضي

إلى حمل ذلك فعند ، الضلل على : كانأوا وقال الصحابة ويلعن
فعند ، الضللة على كانأوا بأنأهم قوله عليه وشهد السلطنة نأائب
فضربت البلد ظاهر إلى فأخذ ، دمه بإراقة القاضي عليه حكم ذلك

الله) . قبحه العامة وأحرقته عنقه
فلم فيض من غيض الروافض عن هنا ذكر ما أن اعلم ثأم

ً الطالة أقصد الولياء في عقائدهم بيان في الستيعاب عن فضل
على زادوا فقد وغيرهم الطواغيت من الموات وسائر والصالحين

– وسلم عليه الله صلى – النبي بعثة زمن العرب مشركي شرك

) .1111-3/1110( المسلول  الصارم)(1
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خالص وصرف أئمتهم في غلوهم كان كيف وسمعت بك مر وقد
.  لهم الله حق

منهم يحذرون المسلمين أئمة كان فقد حذر على منهم فكن
بهم والستعانأة إليهم والركون  ومخالطتهم مجالستهم عن وينهون

ًا وتوليتهم . )1( المسلمين أعمال من شيئ
يشهدون ول بيعة ول إمام ول ذمة ول دين لهم ليس خونأه فهم

ًا كانأوا وقد ، جماعة ول جمعة في السلمية الدولة سقوط في سبب
المسلمين على ويعاونأونأهم الكتاب وأهل المشركين يتولون ، بغداد
،يخربون الملعين مجازرلهؤلء المسلمين بلد صارت حتى

أهل ذكر وقد ، الموال وينهبون العراض وينتهكون ويفسدون
ًا والمؤرخون العلم تدمع فلها ، ووصفها ذكرها يطول ذلك من أمور
إليه وإنأا لله إنأا الرب يرضي ما إل نأقول ول القلب ويحزن العين

راجعون! . 
الله رحمه – السلم  لشيخ)2() 6/374( المنهاج في جاء وقد

الله لعداء ومعاونأتهم وجورهم الرافضة ظلم عن حديث –

التناقضات وكشف دينهم وزعزعة ودعوتهم مناظرتهم عن التخلي هذا يعني  ول)(1
والنظر والسنة الكتاب - خلف قاله من قاله - وإن القول هذا ،فإن فيه الموجودة

وأذن الكتابين وأهل والوثأان القبور وعباد المشركين بدعـوة أمر الله ،فإن الصحيح
موسى وكليمه - نأبيه وعل - جل الله وأمر ، أحسن هي بالتي ومجادلتهم بمناظرتهم

القائل الرض أهل أكفر فرعون - إلى السـلم - عليهما هارون وأخوه هو يذهب بأن
تعالى الله رحمة نأتحّجر فل ، بالله واليمان التوحيد إلى فيدعواه العلى ربكم أنأا

وتوجهاتهم مسالكهم تنوعت ومهما ، وإعراضهم كفرهم بلغ مهما لعباده وهدايته
.  قال من أحسن وقد ، ُيعلى ول ويعلو ، نأفسه يفرض الحق فإن

. ويشرقا يسري الحق فنور ... ودعه سامع صدر في الحق قول وجه اين    
بالدين الضرار وإحداث أمرهم وتفاقم تزايدهم يقتضي وشأنأهم هؤلء ترك إن ثأم     

ًا عنهم التخلي نأظرية تجنيه ما . وهذا والدنأيا أفواههم يكمم من يوجد ل لنأه ؛ مطلق
ونأصر شبههم وكشف والمناظرة المناصحة سبيل إل يبق فلم أيديهم على ويأخذ
. مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والله المكان بقدر الحق

:  أساسيان أمران عليه يجب والمناظر الله إلى الداعي أن غير
ً ويوقعوه عليه يلبسوا لئل والجماعة السنة أهل وعقيدة المسلمين بدين : العلم أول

. الهلكة في
ًا . وواقعهم كتبهم طريق عن وأحوالهم بدينهم : العلم ثأانأي

. مناظرتهم تجوز ل المرين هذين وبدون 
) .480-28/477( الفتاوى في  ونأحوه)(2
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الكفار يعاونأون : الرافضة قال الرحمن لحزب ومعاداتهم
هولكو دخل لما ، الناس شاهده كما المسلمين على وينصرونأهم

فإن مائة وست وخمسين ثأمان سنة الشام الترك الكفار ملك
وما حلب أهل من والعواصم بالمدائن بالشام كانأوا الذين الرافضة

الناس أعظم من كانأوا ، وغيرهم حولها وما دمشق أهل ومن حولها
ًا ملك زوال في أمره وتنفيذ ملكه إقامة على وأعوانأا أنأصار

.  المسلمين
قدم لما بالعراقا كان ما –  وخاصة عامة الناس يعرف وهكذا

مال الدماء من فيها وسفك ، الخليفة وقتل ، العراقا إلى هولكو
هم والرافضة العلقمي ابن الخليفة وزير فكان الله إل يحصيه
يطول وظاهرة باطنة كثيرة بأنأواع ذلك على أعانأوه الذين بطانأته
.  وصفها

المسلمون رآهم وقد ، خان جنكيز مع كانأوا أنأهم ذكر وهكذا
مع هواهم والنصارى المسلمون اقتتل إذا ، وغيرها الشام بسواحل
كما ، مدائنهم فتح ويكرهون ، المكان بحسب ينصرونأهم النصارى

حتى ، المسلمين على إدالتهم ويختارون ، وغيرها عكا فتح كـرهوا
وتسعين تسع سنة ، غازان سنة المسلمين عسكر انأكسر لما أنأهم

البلد في عاثأوا ، المسلمين جيش من الشام وخلت  ، مائة وخمس
وحمل ، الموال وأخذ القتل ،من الفساد من أنأواع في وسعوا ،

السبي وحمل ، المسلمين على النصارى وتفضيل ، الصليب راية
الحرب أهل ، النصارى إلى المسلمين من والسلحا والمـوال

) .  وغيرها بقبرص
وإعانأة ، للمسلمين الروافض خيانأة من كثير من قليل وهذا

تاريخهم من العلم أهل ذكره ما أتتبع أخذت ولو ، عليهم الكفار
من – الله رحمه – الشيخ كلم في جاء وما ، المقام لطال ، السود
الماضي في ونأظائر أشباه له فهذا ، العلقمي ابن الوزير خيانأة

وجنى والنسل الحرث أهلك ، تولى لما الخميني فإن  ، والحاضر
لما العلقمي ابن والوزير ، هاهنا وصفه يمكن مال الدين على

نأهب على التتار مع تآمر ، العباسي المعتصم الخليفة من استمكن
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َكاَن: { الله أمر فتم وخيارهم علمائهم وقتل ، المسلمين ديار َو
إه َأْمُر ّل َدًرا ال ُدوًرا َق ) . الحزاب } ( سورة)38( َمْق

الخير لمور بصائر السلمية المة في والمواجع الجراحا وهذا
من والعبر ، الدروس وأخذ ، بها العتبار من بد فل ، الشر وعواقب

المفسدين الرافضة لتنحية المكان بقدر والسعي ، آلمها أسباب
، والعمال المناصب تولي من ومنعهم ، شرهم واستئصال
ًا نأكون أن ،قبل بالمصلحين عنهم والعتياض ًا للعداء سلب وحديث

. البلد وخراب الديار فساد فهم ، للغابرين
الخلقا منكرات عن يمنعهم دين ول ذمة ول عهد لهـم ليس

الحكومات يعتبرون لنأهم لحد بيعة يرون ول ، العمال وفساد
السلم على متآمرين طواغيت العصور كل في وقضاتها السلمية

والمسلمين بالسـلم الثأيمة اليادي : ( تلعبت بعضهم قال كما ،
الله صلى – محمد الكريم النبي وفـاة منذ والحاكمين الحكام مـن
- ) . وسلم عليه

مهديهم يظهر أن إلى التشيع حكومـات بعضهم يستثني وقد
سرداب في دخل الـذي العسكري الحسن بن ! محمد المـزعوم

قـول في التاسعة يتجاوز ل عمر عن ومئتين ستين  عام)1( سامراء
ًا يزال ول  ،)2( أن الرافضة وتزعم ، الن حتى النأظار عن مختفي

وأن ، متواترة كثيرة الغائب هذا انأتظار فضل في الواردة الخبار
ًا جحد كمن جحده من " ومثل علمائهم أحد وقال ، النأبياء من نأبي
امتناعه في إبليس مثل غيبته - في السلم - عليه القائم أنأكر من
 .)3 () لدم السجود عن

ومهديها المامية الرافضة عن حديث في القيم ابن المام قال
على بالخيل يقفون يوم كل ينتظرونأه ( وهم المعدوم المستحيل

ُاخـرْج إليهم يخرج أن به ويصيحون ، السرداب باب ، مولنأا يا : 
.  ودأبه دأبهم . فهذا  والحرمان بالخيبة يرجعون ثأم مولنأا يا ُاخرْج

) .13/120( النبلء أعلم ) وسير5/373( الثأير لبن الكامل  انأظر)(1
) 13/121( للذهبي السير  انأظر)(2
. بابويه ابن  ) للرافضي13( ص الدين  إكمال)(3
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: قال من أحسن ولقد
َد أن للسرداب آن ما ِل آنأا ما بجهلـكم         كلمتموه الذي َي

ُء عقولكم فعلى َء ثألثتُمفإنأكم العفا ْنقا َع ِغيــلنأا ال وال
ًا هؤلء أصبح ولقد كل منهم يسخر وضحكة آدم بني على عار

 )1()  عاقل
.  والمعافاة العافية الله نأسأل 

كتبه 
العلوان ناصر بن سإليمان                                 

هـ29/1/1419 فيِ                                   
بريِدة – القصيم                                     

الموضوعات فهرس                                    

).152(  ص المنيف  المنار)(1
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لموضوعا
الصفحة

2        لمقدمةا
الضروريات على بالمحافظة أتت الشريعة أن على المة اتفقت

2.                 الخمس
.               آخرته ذهبت بالعلماء استخف من المبارك ابن قال

       3
3       . مسمومة العلماء لحوم
.  عدالتهم في والقدحا الصحابة في الطعن حكم

       3 
ًا البشري التاريخ يعرف لم . الصحابة تاريخ من أعظم تاريخ

       3
4       . الكتاب هذا تأليف على الباعث
6        السنة أهل صفات فيِ فصل

بعض على طعن فيها التي الحاديث .. جمع أحمد المام أنأكر
6       . الصحابة

7        .......... أصحابي تسبوا (( ل حديث تخريج
ًا منكم كان من ] مسعود ابن قول تخريج صلى محمد بأصحاب فليتأس متأسي

9.        وسلم عليه الله
11  . القيامة يوم إلى الفضل فللصحابة بالله آمن مؤمن كل

ِذيَن تعالى قوله معنى ّل َوا ُهْم {  ُعو َب ّت ِإْحَساٍن ا  12  } . ِب
َبت من 12  . التعديل شروط يتطلب ل صحبته ثأ
12  . والنأصار بالمهاجرين الصحبة حصر من على الرد

َ تعالى قوله في بالفتح المراد ِوي { ل َت ُكْم َيْس ْن َق َمْن ِم َف ْنأ ْبِل ِمْن َأ َق
ْتِح َف ْل 13  } .  ا

14  .  الصحابة منازل تفاوت
15  . السلم في السلطة كتاب على تعليق

15  . مهمة حاشية
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 الموضوع
الصفحة

16  ... الباب حلقة بمنـزلة (( معاوية يقولون السلف كان
17  . الصحابة ينتقص فيمن مصعب بن الله عبد قول
17   ذلك في زرعة أبي المام قول

17  ... المة في علم  عنه الله رضي معاوية
18  . الجتهاد على الحجر حكم

19  .  المة هذه ملوك أفضل معاوية
20  . الصحابة سب حكم

21  .  كذب كلها عنه الله رضي معاوية ذم في الواردة الحاديث
21  . أمية بني على الروافض كذب إلى مختصرة إشارة
21  . عنه الله رضي طالب أبي ابن على فضل في حاشية

22  .      الصحابة من أحد بعصمة السنة أهل أحدمن يقل لم
23  .  مراتب ثألث على الصحابة مساوي في المروية الثأار
23  . يحيى بن لوط الرافضي في والتعديل الجرحا أهل كلم
23  . التميمي عمر بن سيف في والتعديل الجرحا أهل كلم
23  .   الواقدي في والتعديل الجرحا أهل كلم
24  . إثأم المخطئ المجتهد على ليس
25  .   الجتهاد أهل تضليل في البلء أصل
26  . الخرين في الطعن احتراف خطورة في فصل

26  . الزبير بن عبدالله فضائل
 .[  عبدالله اسمه قريش من كبش بمكة  يلحد] حديث تضعيف

  26
27  . الحديث أهل عند التشيع حقيقة في حاشية

الصفحة  الموضوع
مساوي في يتكلم أن له مباحا أنأه زعم فيمن أحمد المام قول

28  . الصحابة
من أضر طائفة وسلم عليه الله صلى محمد أمة على ليس

30  .  الروافض
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30  . الروافض عند التقية
31  . القبور أصحاب في الرافضة عقيدة
 الشرك ويبطل التوحيد يقرر خاتمته إلى فاتحته من كله القرآن

  32
33  . القبور على البناء تحريم في متواترة الدلة
34  .  القرآن في الرافضة عقيدة

34  . المسلمين عداد في ليسوا الرافضة بأن حزم ابن المام قول
35  . الغيب يعلمون وأنأهم أئمتهم في الرافضة عقيدة

35  . القول بهذا قال من كفر على الجماع نأقل
36  . عنهم الله رضي الصحابة في الرافضة عقيدة
37  . وعثمان وعمر بكر أبي فضل على الصحيحة الدلة
فيِ ترتيبهم أن علىَ السنة أهل بين انعقد الجماع إن((  حجر ابن الحافظ قال

37    الخلفة فيِ كترتيبهم الفضل
38  . الصحابة بفضل آمن الله كلم وأنأه بالقرآن آمن َمْن

39  . الرافضة تكفير في السلف أئمة أقوال
40  ....  نأوعان للصحابة السب أو الشتم
41  .  الرافضة مجالس من الحذر

41  . الرافضة مناظرة في مهمة حاشية
42  .  للكفار ومعاونأتهم وجورهم الرافضة ظلم في تيمية ابن قول

الشر وعواقب الخير لمور بصائر السلم أمة في والمواجع الجراحا
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