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مقدمة  
بسم اهلل الرحمن الرحيم  

احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على خامت األنبياء 
.  وادلرسلُت زلمد وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه إذل يوم الدين

:  أما بعد
إن ظاىرة سب الصحابة رضوان اهلل عليهم دل تكن وليدة اليوم 

وال األمس القريب وإمنا تفشت وظهرت على حيز الوجود منذ مؤازرة 
.  ومناصرة أولئك األخيار األطهار للمصطفى 
 حيث إهنم دل وإن الطعن يف الصحابة طعن يف النيب 

 صراحة لئال ينكشف أمرىم فعمدوا إذل يستطيعوا الطعن يف النيب 
تشويو سَتة أصحابة وتسويد صحائفهم البيضاء النقية ووضع ادلثالب 

 رجل سوء ومن أجل ذلك صاحب أولئك فيهم ليقال أن النيب 
وإن الذين يقودون زتلة سب الصحابة . األشرار على حد زعمهم

.   ددياً وحديثاً ما ىم إال أراذل الناس عقاًل وديناً 
 ومن ادلكابرة أن يزعم أولئك الطاعنون يف الصحابة رضوان اهلل 

 بكبَتة الزنا عليهم أهنم مسلمون مع أهنم يرمون زوجات النيب 
وبعض أصحابو ادلقربُت إليو بالشذوذ اجلنسي واجلشع ادلادي الدنيوي 

 ما ىي إال ستار لتحقيق مآرهبم ادلادية وإن صحبة الصحابة للنيب 
.  والكيد بو وبدعوتو 

  



 6 حكم سب الصحابة
 

: عدالة الصحابة من القرآن الكريم
 كفى فخراً للصحابة رضوان اهلل عليهم أرتعُت أن اهلل سبحانو 
وتعاذل اصطفاىم لصحبة نبيو عليو الصالة والسالم وأن ذكرىم يف 

.  القرآن الكرمي باٍق إذل أن يرث اهلل تعاذل األرض ومن عليها
:   وصحابتو األبرار يقول احلق تبارك وتعاذل واصفاً نبيو 

 ُمَحَمٌد َرُسوُل الَّلِو َواَلِذيَن َمَعُو َأِشَداُء َعَّلى اْلُكَّفاِر رَُحَماُء
نَ ُهْم تَ َراُىْم رَُّكًعا ُسَّجًدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًًل ِمَن الَّلِو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم  بَ ي ْ
ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر الُسُّجوِد َذِلَك َمثَ ُّلُهْم ِفي التَ ْورَاِة َوَمثَ ُّلُهْم ِفي 
ْنِّجيِل َّكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْستَ ْغَّلَظ فَاْستَ َوى َعَّلى ُسوِقِو  اْْلِ
يُ ْعِّجُب الُزرَاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكَّفاَر َوَعَد الَّلُو اَلِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُّلوا 

ُهْم َمْغِّفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما .  [29:الفتح]. الَصاِلَحاِت ِمن ْ
و ال جل جاللو سلرباً برضاه عن أولئك السابقُت إذل اإلسالم 

من ادلهاجرين واألنصار ومن تبعهم بإحسان إذل يوم الدين وإعداده 
ت وال أُذن مسعت وال خطر عليو  لب أذلم جنات فيها ما ال عُت ر

َوالَساِبُقوَن اْْلََوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َواَلِذيَن : بشر
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعَد َلُهْم َجَناٍت  اتَ بَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي الَّلُو َعن ْ

َتّْجِري َتْحتَ َها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَّفْوُز 
.  [100:التوبة]اْلَعِظيمُ 

ْلُّفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن اَلِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ا : و ال تبارك وتعاذل
ِديارِِىْم َوَأْمَواِلِهْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًًل ِمَن الَّلِو َوِرْضَوانًا َويَ ْنُصُروَن الَّلَو 

يَماَن ِمْن * َوَرُسوَلُو ُأولَِئَك ُىُم الَصاِدُقوَن  َواَلِذيَن تَ بَ َوُءوا الَداَر َواْْلِ
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قَ ْبِّلِهْم ُيِحُبوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِّجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِمَما 
ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَّلى أَنْ ُّفِسِهْم َوَلْو َّكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشَّح 

َواَلِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن * نَ ّْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمّْفِّلُحوَن 
يَماِن َوََل َتّْجَعْل ِفي قُ ُّلوبَِنا  ْخَوانَِنا اَلِذيَن َسبَ ُقونَا بِاْْلِ رَبَ َنا اْغِّفْر لََنا َوِْلِ

  ِغًِل ِلَّلِذيَن َآَمُنوا رَبَ َنا ِإَنَك رَُءوٌو رَِحيمٌ 
.  [10، 9، 8:احلشر]

:  و ال جل شأنو
 َواَلِذيَن َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل الَّلِو َواَلِذيَن َآَوْوا

 َوَنَصُروا ُأولَِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحِقا َلُهْم َمْغِّفَرٌة َوِرْزٌق َّكرِيمٌ 
.  [74:األنفال]

َلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت : و ال تعاذل
الَّشَّجَرِة فَ َعِّلَم َما ِفي قُ ُّلوِبِهْم فَأَنْ َزَل الَسِكيَنَة َعَّلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا 

.  [18:الفتح] َقرِيًبا
َلَقْد تَاَب الَّلُو َعَّلى الَنِبِي َواْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر : و ولو تعاذل

اَلِذيَن اتَ بَ ُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بَ ْعِد َما َّكاَد يَزِيُغ قُ ُّلوُب َفرِيٍق 
ُهْم ثَُم تَاَب َعَّلْيِهْم ِإنَُو ِبِهْم رَُءوٌو رَِحيمٌ  .  [117:التوبة] ِمن ْ

َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناِس تَْأُمُروَن : و ولو تعاذل  ُّكْنُتْم َخي ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِالَّلِو َوَلْو َآَمَن َأْىُل  بِاْلَمْعُروِو َوتَ ن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأّْكثَ ُرُىُم اْلَّفاِسُقونَ  ًرا َلُهْم ِمن ْ آل ] اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ

.  [110:عمران
وََّكَذِلَك َجَعّْلَناُّكْم أَُمًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء : و ولو تعاذل
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َّلَة الَِتي  َعَّلى الَناِس َوَيُكوَن الَرُسوُل َعَّلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعّْلَنا اْلِقب ْ
َقِّلُب َعَّلى َعِقبَ ْيِو  َها ِإََل لِنَ ْعَّلَم َمْن يَ َتِبُع الَرُسوَل ِمَمْن يَ ن ْ ُّكْنَت َعَّلي ْ
َوِإْن َّكاَنْت َلَكِبيَرًة ِإََل َعَّلى اَلِذيَن َىَدى الَّلُو َوَما َّكاَن الَّلُو لُِيِضيَع 

.  [143:البقرة] ِإيَماَنُكْم ِإَن الَّلَو بِالَناِس َلَرُءوٌو رَِحيمٌ 
يأت عّلى » :  ال رسول اهلل : عن أيب سعيد اخلدري  ال

فيكم من صاحب :  من الناس، فيقولون()الناس زمان فيغزو فئام
ثم يأتي عّلى . نعم، فيّفتّح لهم: ؟ فيقولون لهمرسول اهلل 

فيكم من صاحب : الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال
ثم يأتي عّلى . نعم، فيّفتّح لهم: ؟ فيقولونأصحاب رسول اهلل 

ىل فيكم من صاحب : الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال
.  ()«نعم، فيّفتّح لهم: ؟ فيقولونأصحاب رسول اهلل 

 ال رسول اهلل : وعن عمران بن حصُت رضي اهلل عنهما  ال
 :«ال «خير أمتي قرني، ثم الذين يّلونهم، ثم الذين يّلونهم  

ثم أن بعدّكم قوماً ». فال أدري أذكر بعد  رنو اانُت أو االااً : عمران
يّشهدون وَل يستّشهدون ويخونون وَل يؤتمنون، وينذرون وَل 

. ()«يوفون، ويظهر فيهم السمن

:  ال رسول اهلل : وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو  ال
                              

.  أي رتاعة()
فضائل »: ، ومسلم«فضائل أصحاب النيب»:76رواه البخاري يف باب اجلهاد ص  ()

.  7 ص3جـ: ، وأزتد يف مسنده208ص«الصحابة
" . فضائل أصحاب النيب: "  رواه البخاري يف صحيحو()
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خير الناس قرني، ثم الذين يّلونهم، ثم الذين يّلونهم، ثم يّجيء »
.  ()«قوم تسبق شهادة أحدىم يمينو، ويمينو شهادتو

آية اْليمان »:  ال رسول اهلل : وعن أنس رضي اهلل عنو  ال
.  «حب اْلنصار، وآية النّفاق بغض اْلنصار

َل »: ال رسول اهلل : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو  ال
تسبوا أصحابي فوالذي نّفسي بيده لو أن أحدّكم أنّفق مثل أحد 

.  ()«ذىباً ما أدرك مد أحدىم وَل نصيّفو
اهلَل اهلل في »: ال رسول اهلل : وعن عبد اهلل بن مغفل  ال

أصحابي َل تتخذوىم غرضاً من بعدي من أحبهم فقد أحبني، 
ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاىم فقد آذاني ومن آذاني فقد 

.  ()«آذي اهلل ومن آذى اهلل فيوشك أن يأخذه
ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إَل بعث »:و ال 

.  ()«قائداً من نور لهم يوم القيامة
فقولوا لعنة اهلل ، إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي»: وعنو 

                              
. فضائل الصحابة: ومسلم، " فضائل أصحاب النيب : "  رواه البخاري()
-221ص" فضائل الصحابة" ومسلم 5ص" فضائل أصحاب النيب" رواه البخاري ()

22 .
.  87ص4، وأزتد بن حنبل جـ58ص«ادلنا ب» رواه الًتمذي يف ()
.  58ص«ادلنا ب» رواه الًتمذي يف ()
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.  ()«عّلى شرّكم
النّجوم أمنة لّلسماء، فإذا ذىبت النّجوم أتي »: و ال 

السماء ما يوعد، وأنا أمنة أصحابي فإذا ذىبت أنا، أتي أصحابي 
ما يوعدون، وأصحابي أمنة ْلمتي، فإذا ذىب أصحابي أتى أمتي 

.  ()«ما يوعدون
من أحب » :  ال رسول اهلل : وعن الرباء بن عازب  ال

. ()«اْلنصار أحبو اهلل، ومن أبغض اْلنصار أبغضو اهلل

 * * *
قول أئمة اْلسًلم في من سب الصحابة  

 أرتع علماء اإلسالم على أن الصحابة عدول ال جيوز للمسلم 
.  أن ينتقضهم بل ذكر زلاسنهم واإلعراض عما شجر بينهم

 إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول اهلل : و ال اإلمام أزتد
. بسوء فاهتمو على اإلسالم

 يعا ب من شتم أصحاب النيب : و ال إسحاق بن راىويو
.  وحيبس

                              
. 59ص«ادلنا ب» رواه الًتمذي يف ()
.  299 ص4، ورواه أزتد بن حنبل جـ207ص«فضائل الصحابة»: رواه مسلم()
.  501 ص2، وأزتد بن حنبل جـ11ص«مقدمة»: رواه ابن ماجو()



 

 حكم سب الصحابة

 

11 
 

  تل ومن سب أصحابو من شتم النيب : و ال اإلمام مالك
.  أدب

الذي عليو الفقهاء يف سب الصحابة إن : و ال القاضي أبو يعلى
.  كان مستحاًل لذلك كفر وإن دل يكن مستحاًل فسق

من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد : و ال شيخ اإلسالم ابن تيمية
رسول اهلل إال نفراً  لياًل ال يبلغون بضعة عشر نفساً أو أهنم فسقوا 

.  عامتهم فهذا ال ريب يف كفره
إذا رأيت الرجل ينتقض أحًدا من : و ال أبو زرعة الرازي

 حق  فاعلم أنو زنديق، وذلك أن الرسول أصحاب النيب 
والقرآن الكرمي حق، وما جاء بو حق، وإمنا أدى إلينا ذلك كلو 

الصحابة،وىؤالء الزناد ة يريدون أن جيرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 
.  والسنة فاجلرح هبم أوذل

 * * *
ثناء أّكابر أىل البيت عّلى الّشيخين  

ال يفضلٍت أحد على أيب بكر :   ال اإلمام علي رضي اهلل عنو
.  وعمر رضي اهلل عنهما إال جلدتو حد ادلفًتي

:  وسأل رجل علياً رضي اهلل عنو
اللهم أصلحنا مبا أصلحت بو اخللفاء : نسمعك تقول يف اخلطبة
ىم حبيباي : ؟ فاغرور ت عيناه، فقال:الراشدين ادلهديُت، فمن ىم
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أبو بكر وعمر، إماما اذلدى، وشيخا اإلسالم، ورجال  ريش، 
، ومن ا تدى هبما ُعصم ومن اتبع وادلقتدى هبما بعد رسول اهلل 

آاارمها ُىدى الصراط ادلستقيم، ومن دتسك هبما فهو من حزب اهلل 
.  تعاذل

:  وسئل عبد اهلل ادللقب بالنفس الزكية
فقال لو . أمسح فقد مسح عمر: أدتسح على اخلفُت، فقال

أخربك عن ، ذلك أعجز لك:  ال. إمنا أسألك أنت دتسح: السائل
: فقيل لو.فعمر خَت مٍت وملء األرض مثلي، عمر وتسألٍت عن رأيي

ضلن بُت القرب وادلنرب اللهم ىذا  ورل يف السر : ىذا تقية؟ فقال
من ىذا الذي يزعم أن : فال تسمع  ول أحد بعدي مث  ال، والعالنية

 أمره بأمر فلم ينفذه فكفى هبذا إزراء علياً كان مقهوراً وأن النيب 
.  ومنقصة لو

:  وجاء رجل إذل زين العابدين و ال لو
وتسميو : عن الصديق، فقال: أخربين عن أيب بكر، فقال

 رسول اهلل «صديقاً » د مساه.. اكلتك أمك: الصديق؟ فقال
فال صدق اهلل عز وجل «صديقاً »وادلهاجرون واألنصار ومن دل يسميو 

.   ولو يف الدنيا واآلخرة، اذىب فأحب أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما
اللهم إين أتوذل أبا بكر وعمر وأحبهما، : و ال جلعفر بن زلمد

.  فال نالتٍت شفاعة زلمد يوم القيامة، اللهم إن كان يف نفسي غَت ىذا
:  وجعفر الصادق أنو  ال
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شيئاً إال وأنا أرجو من شفاعة أيب «عّلي»ما أرجو من شفاعة 
.  بكر مثلو

وأتى زلمد بن عبد اهلل احلسن  وم من أىل الكوفة واجلزيرة 
.  إهنما عندي أفضل من علي: فسألوه عن أيب بكر وعمر، فقال

.  من تربأ من أيب بكر وعمر فأنا بريء منو: و ال جعفر الصادق
وىذا  ليل من كثَت وغيض من فيض ولو أردنا استقصاء ما ورد 
من أكابر أىل البيت يف الثناء على الشيخُت رضي اهلل عنهما لطال 

.  بنا ادلقام
وإنٍت أرجو من اهلل سبحانو وتعاذل أن يهدي  وماً دان على 

.   لوهبم التعصب الطائفي البغيض
.  واهلل من وراء القصد وىو يهدي إذل سواء السبيل

 
 
 

 * * *
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حكم سب الصحابة َلبن حّجر الهيثمي  
أعلم أن الذي أرتع عليو أىل السنة واجلماعة أنو جيب على كل 

مسلم تزكية رتيع الصحابة بإابات العدالة ذلم، والكف عن الطعن 
فيهم والثناء عليهم، فقد أاٌت اهلل سبحانو وتعاذل عليهم يف آيات من 

َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناسِ : كتابو منها  ولو تعاذل آل ]ُّكْنُتْم َخي ْ
فأابت اهلل تعاذل ذلم اخلَتية على سائر األمم، وال . [110:عمران

شيء يعادل شهادة اهلل تعاذل ذلم بذلك؛ ألنو تعاذل أعلم بعباده وما 
انطووا عليو من اخلَتات وغَتىا، بل ال يعلم ذلك غَته تعاذل، فإذا 

شهد تعاذل فيهم بأهنم خَت األمم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك 
واإلديان بو وإال كان مكذباً هلل تعاذل يف أخباره وال شك أن من ارتاب 

 كان كافراً بإرتاع يف حقيقة شيء شلا أخرب بو اهلل تعاذل أو رسول 
 وََّكَذِلَك َجَعّْلَناُّكْم أَُمًة َوَسطًا لَِتُكونُوا : ادلسلمُت، ومنها  ولو تعاذل

رضوان اهلل عليهم - والصحابة [143:البقرة] ُشَهَداَء َعَّلى الَناسِ 
 يف ىذه اآلية واليت  بلها ىم ادلشافهون هبذه اخلطاب على –أرتعُت 

 حقيقة، فانظر إذل كونو تعاذل خلقهم عدواًل لسان رسول اهلل 
وخياراً؛ ليكونا شهداء على بقية األمم يوم القيامة، وحينئذ فكيف 

 إال يستشهد اهلل تعاذل بغَت عدول أو مبن ارتدوا بعد وفاة نبيهم 
ضلو ستة أنفس منهم كما زعمتو الرافضة  بحهم اهلل ولعنهم وخذذلم، 

!!  ما أزتقهم وأجهلهم وأشهدىم بالزور واالفًتاء والبهتان
 يَ ْوَم ََل ُيْخِزي الَّلُو الَنِبَي َواَلِذيَن َآَمُنوا َمَعُو : ومنها  ولو تعاذل

نُورُُىْم َيْسَعى بَ ْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَا 
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.  [8:التحرمي]  َواْغِّفْر لََنا ِإَنَك َعَّلى ُّكِل َشْيٍء َقِديرٌ 
فأمنهم اهلل تعاذل من خزيو وال يأمن خزيو يف ذلك اليوم إال الذين 

. ماتوا واهلل سبحانو وتعاذل ورسولو عليو الصالة والسالم عنهم راض
فآمنهم من اخلزي الصريح ذلم من أعظم األدلة على كمال وحقائق 
اإلحسان وأن اهلل تعاذل دل يزل راضياً عنهم حيث يقول احلق تبارك 

 َلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت الَّشَّجَرِة : وتعاذل
 فَ َعِّلَم َما ِفي قُ ُّلوِبِهْم فَأَنْ َزَل الَسِكيَنَة َعَّلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا

.  [18:الفتح]
فصرح اهلل تعاذل برضاه على أولئك األصحاب رضوان اهلل عليهم 

أرتعُت، وىم ألف وضلو أربعمائة، ومن رضي عنو تعاذل ال ديكن أن 
ديوت على الكفر؛ ألن العربة بالوفاء على اإلسالم، وإن الرضا من اهلل 
تعاذل ال يقع إال على من علم موتو على اإلسالم، وأما من علم موتو 
على الكفر فال ديكن أن خيرب اهلل تعاذل بأنو راض عنهم، فعلم أن كال 
من ىذه اآلية وما  بلها رد صريح فيما زعمو وافًتاه أولئك ادللحدون 
اجلاحدون حىت للقرآن العزيز؛ إذ يلزم من اإلديان بو اإلديان مبا فيو، 

و د علمت أن الذي فيو أهنم خَت األمم وأهنم عدول خيار وأن اهلل 
تعاذل ال خيزيهم وأنو رضي عنهم فمن دل يصدق بذلك فيهم فهو 

مكذب دلا يف القرآن ومن كذب مبا فيو شلا ال حيتمل التأويل كان كافراً 
 َوالَساِبُقوَن اْْلََوُلوَن ِمَن : ومنها  ولو تعاذل. جاحداً ملحداً مار اً 

ُهْم  اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َواَلِذيَن اتَ بَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي الَّلُو َعن ْ
َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعَد َلُهْم َجَناٍت َتّْجِري َتْحتَ َها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

.  [100:التوبة] أََبًدا َذِلَك اْلَّفْوُز اْلَعِظيمُ 
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ِلّْلُّفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن اَلِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِىْم : و ولو تعاذل
َوَأْمَواِلِهْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًًل ِمَن الَّلِو َوِرْضَوانًا َويَ ْنُصُروَن الَّلَو َوَرُسوَلُو 

يَماَن ِمْن قَ ْبِّلِهْم * ُأولَِئَك ُىُم الَصاِدُقوَن  َواَلِذيَن تَ بَ َوُءوا الَداَر َواْْلِ
ُيِحُبوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِّجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِمَما ُأوتُوا 
َويُ ْؤثُِروَن َعَّلى أَنْ ُّفِسِهْم َوَلْو َّكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشَّح نَ ّْفِسِو 

َواَلِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا * فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمّْفِّلُحوَن 
يَماِن َوََل َتّْجَعْل ِفي قُ ُّلوبَِنا ِغًِل  ْخَوانَِنا اَلِذيَن َسبَ ُقونَا بِاْْلِ اْغِّفْر لََنا َوِْلِ

.  [10-8:احلشر] ِلَّلِذيَن َآَمُنوا رَبَ َنا ِإَنَك رَُءوٌو رَِحيمٌ 
فتأمل ما وصفهم اهلل تعاذل يف ىذه اآليات تعلم بو ضالل من 

ومنها  ولو . طعن فيهم من شذوذ ادلبتدعة ورميهم مبا ىم بريئون منو
 ُمَحَمٌد َرُسوُل الَّلِو َواَلِذيَن َمَعُو َأِشَداُء َعَّلى اْلُكَّفاِر رَُحَماُء : تعاذل

نَ ُهْم تَ َراُىْم رَُّكًعا ُسَّجًدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًًل ِمَن الَّلِو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم  بَ ي ْ
ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر الُسُّجوِد َذِلَك َمثَ ُّلُهْم ِفي التَ ْورَاِة َوَمثَ ُّلُهْم ِفي 
ْنِّجيِل َّكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْستَ ْغَّلَظ فَاْستَ َوى َعَّلى ُسوِقِو  اْْلِ
يُ ْعِّجُب الُزرَاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكَّفاَر َوَعَد الَّلُو اَلِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُّلوا 

ُهْم َمْغِّفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما .  [29:الفتح] الَصاِلَحاِت ِمن ْ
فانظر إذل عظيم ما اشتملت عليو ىذه اآلية، فإن  ولو تعاذل 

 ُِمَحَمٌد َرُسوُل الَّلورتلة مبينة للمشهود بو يف  ولو تعاذل  : ُىَو 
ففيها اناء  [33:التوبة] اَلِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِ 

- رضوان اهلل عليهم-عظيم على رسولو مث اٌت بالثناء على أصحابو
نَ ُهمْ : بقولو  و ولو َواَلِذيَن َمَعُو َأِشَداُء َعَّلى اْلُكَّفاِر رَُحَماُء بَ ي ْ
يَا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا َمْن يَ ْرَتَد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَو يَْأِتي : تعاذل
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الَّلُو ِبَقْوٍم ُيِحبُ ُهْم َوُيِحُبونَُو َأِذَلٍة َعَّلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعَزٍة َعَّلى اْلَكاِفرِيَن 
ُيَّجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل الَّلِو َوََل َيَخاُفوَن َلْوَمَة ََلِئٍم َذِلَك َفْضُل الَّلِو 

.  [54:ادلائدة] يُ ْؤتِيِو َمْن َيَّشاُء َوالَّلُو َواِسٌع َعِّليمٌ 
فوصفهم اهلل تعاذل بالشدة والغلظة على الكفار، وبالرزتة والرب 

والعطف على ادلؤمنُت والذلة واخلضوع ذلم، مث أاٌت عليهم بكثرة 
األعمال مع اإلخالص وسعة الرجاء يف فضل اهلل تعاذل ورزتتو 

بابتغائهم فضلو ورضوانو، وبأن آاار ذلك اإلخالل وغَته من أعماذلم 
الصاحلة ظهرت يف وجوىهم حىت إن من نظر إليهم هبره حسن مستهم 

بلغٍت أن النصارى : وىديهم، ومن مث  ال اإلمام مالك رضي اهلل عنو
الذين فتحوا الشام، - رضوان اهلل عليهم- كانوا إذا رأوا الصحابة

.  واهلل ذلؤالء خَت من احلواريُت فيما بلغنا:  الوا
و د صد وا يف ذلك فإن ىذه األمة احملمدية خصوصاً الصحابة 

كما  ال . دل يزل ذكرىم معظماً يف الكتب- رضوان اهلل عليهم–
ْنِّجيِل َّكَزرٍْع َأْخَرَج : تعاذل َذِلَك َمثَ ُّلُهْم ِفي التَ ْورَاِة َوَمثَ ُّلُهْم ِفي اْْلِ

َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْستَ ْغَّلَظ فَاْستَ َوى َعَّلى ُسوِقِو يُ ْعِّجُب الُزرَاَع لَِيِغيَظ 
ُهْم َمْغِّفَرًة  ِبِهُم اْلُكَّفاَر َوَعَد الَّلُو اَلِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت ِمن ْ

.  [29:الفتح] َوَأْجًرا َعِظيًما
 آزروه وأيدوه ونصروه فهم معو فكذلك أصحاب زلمد 

ومن ىذه اآلية أخذ اإلمام . كالشطء مع الزرع؛ ليغيظ هبم الكفار
مالك يف رواية عنو بكفر الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي اهلل 

ألن الصحابة يغيظوهنم ومن غاظو : عنهم أرتعُت حيث يقول
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.  الصحابة فهو كافر
وىو مأخذ حسن يشهد لو ظاىر اآلية ومن مث وافقو الشافعي 

رضي اهلل تعاذل عنهما يف  ولو بكفرىم، ووافقو أيضاً رتاعة من األئمة 
أمثال اإلمام أزتد بن حنبل والقاضي أبو يعلى وشيخ اإلسالم ابن 

.  تيمية
ويكفيهم شرفاً أي شرف اناء احلق تبارك وتعاذل عليهم يف 

اآليات السابقة حيث ذكر تعاذل رضاه عنهم ووعده إياىم رتيعاً 
بادلغفرة واألجر العظيم ووعد اهلل صدق وحق ال يتخلف وال خيلف ال 

.  مبدل لكلماتو وىو السميع العليم
ولو دل يرد من اهلل تعاذل ورسولو عليو الصالة والسالم فيهم شيء 

شلا سبق ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من اذلجرة واجلهاد ونصرة 
اإلسالم وبذل ادلهج واألموال و تل اآلباء واألوالد، وادلناصحة يف 

الدين، و وة اإلديان واليقُت القطع بتعديلهم واالعتقاد بنزاىتهم وأهنم 
أفضل من رتيع اجلائُت بعدىم، وادلعدلُت الذين جييئون من بعدىم، 
ىذا مذىب كافة العلماء ومن يعتمد  ولو، ودل خيالف فيو إال شذوذ 

. فال يلتفت إليهم وال يعول عليهم، من ادلبتدعة الذين ضلوا وأضلوا
: و د  ال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أجل شيوخ البخاري

 فاعلم أنو إذا رأيت الرجل ينتقض أحًدا من أصحاب رسول اهلل 
 حق والقرآن الكرمي حق وما جاء بو زنديق، وذلك أن الرسول 

حق، وإمنا أدى إلينا ذلك كلو الصحابة، فمن جرحهم إمنا أراد إبطال 
الكتاب والسنة، فيكون اجلرح هبم ألصق، واحلكم عليهم بالزند ة 
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.  والضاللة والكذب والفساد ىو األ وم األحق
: الصحابة كلهم من أىل اجلنة  طعاً،  ال تعاذل: و ال ابن حزم

 ََل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْ َّفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَّفْتِّح َوقَاَتَل ُأولَِئَك َأْعَظُم
 َدرََجًة ِمَن اَلِذيَن أَنْ َّفُقوا ِمْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُّلوا وَُّكًِل َوَعَد الَّلُو اْلُحْسَنى

ِإَن اَلِذيَن َسبَ َقْت َلُهْم ِمَنا اْلُحْسَنى : و ال تعاذل [10:احلديد]
َعُدونَ  َها ُمب ْ فثبت أن رتيعهم من أىل  [101:األنبياء] ُأولَِئَك َعن ْ

اجلنة وأنو ال يدخل أحد منهم النار؛ ألهنم ادلخاطبون باآلية األوذل 
اليت أابتت لكل منهم احلسٌت وىي اجلنة، وال يتوىم أن التقييد 

باإلنفاق أو القتال فيها وباإلحسان يف الذين اتبعوىم بإحسان خيرج 
من دل يتصف بذلك منهم ألن تلك القيود خرجت سلرج الغالب فال 

.  مفهوم ذلا على أن ادلراد من اتصف بذلك ولو بالقوة أو العزم
مث الصحابة أصناف فمنهم ادلهاجرين واألنصار، ومن أسلم يوم 
الفتح أو بعده، فأفضلهم إرتااًل ادلهاجرون فمن بعدىم على الًتتيب 

ادلذكور، وأما تفضياًل فسباق األنصار أفضل من رتاعة مستأخري 
ادلهاجرين وسباق ادلهاجرين أفضل من سباق األنصار مث ىم بعد 

.  ذلك يتفاوتون،  رب متأخر إسالماً أفضل من متقدم كبالل
أرتع أىل السنة أن أفضل الصحابة : و ال أبو منصور البغدادي

أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فبقية العشرة ادلبشرين باجلنة فأىل بدر 
.  فبا ي أىل أحد فبا ي أىل بيعة الرضوان باحلديبية فبا ي الصحابة

وجيب اإلمساك عما و ع بينهم من االختالف صفحاً عن أخبار 
ادلؤرخُت ال سيما جهلة الروافض، وضالل الشيعة وادلبتدعُت القادحُت 
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.  يف أحد منهم
 
 

 * * *
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حكم سب الصحابة لّشيخ اْلسًلم ابن تيمية  
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على خامت األنبياء 

.  وادلرسلُت وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه إذل يوم الدين
  ...أما بعد

،  من أىل بيتو وغَتىممن سب أحداً من أصحاب رسول اهلل 
.  فقد أطلق اإلمام أزتد أنو يضرب ضرباً نكااًل وتو ف عن  تلو وكفره

:   السألت أزتد عمن شتم أصحاب النيب :  ول أبو طالب
سألت أيب : و ال عبد اهلل. القتل أجج عنو ولكن أضربو ضرباً نكاالً 

أرى أن يضرب  لت لو حد ؟ فلم :   العمن شتم أصحاب النيب 
. ما أراه على اإلسالم: و ال. يضرب: يقف على احلد إال أنو  ال

الذي يشتمون أو يسبون أبا : من الرافضة ؟ فقال: و ال سالت أيب
و ال يف الرسالة اليت رواىا أبو العباس . بكر وعمر رضي اهلل عنهما

 أبو وخَت األمة بعد النيب : أزتد بن يعقوب االصطخري وغَته
بكر وعمر بعد أيب بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، 
 وو ف  وم وىم خلفاء راشدون مهديون مث أصحاب رسول اهلل 
بعد ىؤالء األربعة خَت الناس ال جيوز ألحد أن يذكر شيئاً من 

مساوئهم وال يطعن أحًدا منهم بعيب وال نقص فمن فعل ذلك فقد 
وجب تأديبو وعقوبتو ليس لو أن يعفو عنو بل يعا بو ويستتبو فإن 
تاب  ُبل منو، وإن ابت أعاد عليو العقوبة وخلده يف احلبس حىت 

.  ديوت أو يراجع
وحكى اإلمام أزتد ىذا عمن أدركو من أىل العلم وحكاه 
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. الكرماين عنو وعن إسحاق واحلميدي وسعيد بن منصور وغَتىم
مسعت أزتد يقول ما ذلم وما دلعاوية نسال اهلل العافية، : و ال ادليموين

 و ال رل يا أبا احلسن إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول اهلل 
فقد نص رضي اهلل عنو على وجوب ، بسوء فاهتمو على اإلسالم

تعزيزه واستتابتو حىت يرجع باحلد وإن دل ينتبو حبس حىت ديوت أو 
واهتمو على اإلسالم، : ما أراه على اإلسالم، و ال: يرجع، و ال

.  أجج عن  تلو: و ال
 يعا ب من شتم أصحاب النيب : و ال إسحاق بن راىوية

ومن : وحيبس وىذا  ول كثَت من أصحابنا؛ منهم ابن أيب موسى  ال
سب السلف من الروافض فليس بكُفؤ وال يزوج، ومن رمى عائشة 

رضي اهلل عنها مبا برَأىا اهلل منو فقد مرق من الدين، ودل ينعقد لو 
نكاح مسلمة إال أن يتوب ويظهر توبتو، وىذا يف اجلملة  ول عمر بن 

.  عبد العزيز وعاصم األحول وغَتمها من التابعُت
إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب :  ال احلارث بن عتبة

وإن :  ال. أبغضو: ما زتلك على أن تسبو؟  ال: عثمان فقال
 ال إبراىيم . فأمر بو فجلد االاُت سوطاً : أبغضت رجاًل سببتو  ال

ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً  ط إال رجل : بن ميسرة
و د تقدم عنو أنو . (روامها الاللكائي)شتم معاوية فضربو أسواطاً 

، ولكن أجلده فوق كتب يف رجل سبو ال يقتل إال من سب النيب 
.  رأسو أسواطاً لوال أين رجوت أن ذلك خَتاً لو دل أفعل

حدانا عاصم األحول ، حدانا أبو معاوية: وروى اإلمام أزتد
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مث :  ال، أتيت برجل  د سب عثمان  ال فضربتو عشرة أسواط:  ال
فلم يزل يسبو حىت ضربتو :  ال، فضربتو عشرة أخرى، عاد دلا  ال

من شتم : وىو ادلشهور من مذىب مالك،  ال مالك. سبعُت سوطاً 
: و ال عبد ادللك بن حبيب.    ُتل ومن سب أصحابو أُدبالنيب 

من غال من الشيعة إذل بغض عثمان والرباءة من أدب أدباً شديداً أو 
من زاد على بغض أيب بكر وعمر فالعقوبة عليو أشد ويكرر ضربو 
ويطال سجنو حىت ديوت، وال يبلغ القتل إال يف سب من بعد النيب 

 .
:  و ال القاضي أبو يعلى الذي عليو الفقهاء يف سب الصحابة
إن كان مستحاًل لذلك كفر وإن دل يكن مستحال فسق ودل يكفر 
سواء كفرىم أو طعن يف دينهم مع إسالمهم و د  طع طائفة من 

الفقهاء من أىل الكوفة وغَتىم بقتل من سب الصحابة وكفر 
.  الرافضة

: وسئل عمن شتم أبا بكر  ال:  ال زلمد بن يوسف الفريايب
وسألو كيف يصنع بو وىو يقول . ال: فيصلي عليو  ال:  يل، كافر

ال دتسوه بأيديكم ادفعوه باخلشب حىت تواروه :  ال" ال إلو إال اهلل"
.  يف حفرتو

لو أن يهودياً ذبح شاه وذبح رافضي شاه : و ال أزتد بن يونس
ألكلت ذبيحة اليهودي ودل آكل ذبيحة الرافضي؛ ألنو مرتد عن 

ال تؤكل ذبيحة الروافض : وكذلك  ال أبو بكر بن ىانئ. اإلسالم
والقدرية كما ال تؤكل ذبيحة ادلرتد مع أنو تؤكل ذبيحة الكتايب؛ ألن 
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ىؤالء يقامون مقام ادلرتد، وأىل الذمة يقرون على دينهم ويؤخذ منهم 
ليس : وكذلك  ال عبد اهلل بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة. اجلزية

.  لرافضي شفعة إال دلسلم
مسعت احلسن بن احلسن يقول لرجل من : و ال فضيل بن مرزوق

واهلل إن  تلك لقربة إذل اهلل، وما أمتنع عن ذلك إال باجلواز، : الرافضة
رزتك اهلل  ذفت إمنا تقول ىذا دتزح،  ال ال واهلل ما : ويف رواية  ال

لئن أمكننا اهلل منكم : ىو بادلزاح ولكنو اجلد،  ال ومسعتو يقول
.  لنقطعن أيديكم وأرجلكم

وصرح رتاعات من أصحابنا بكفر اخلوارج ادلعتقدين الرباءة من 
علي وعثمان وبكفر الرافضة ادلعتقدين لسب رتيع الصحابة الذين 

.  كفروا الصحابة وفسقوىم وسبوىم
فإن كان ، فأما الرافضي: و ال أبو بكر عبد العزيز يف ادلقنع

ولفظ بعضهم وىو الذي نصره القاضي أبو . يسب فقد كفر فال يزوج
إنو إن سبهم سباً يقدح يف دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن : يعلى

سبهم سباً ال يقدح مثل أن يسب أبا أحدىم أو يسبو سباً يقصد بو 
.  غيظو وضلو ذلك دل يكفر

.   ال أزتد يف رواية أيب طالب يف الرجل يشتم عثمان ىذا زند ة
و ال يف رواية ادلروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه 

فقد أطلق القول فيو أنو يكفر : على اإلسالم و ال القاضي أبو يعلى
بسبو ألحد من الصحابة وتو ف يف رواية عبد اهلل وأيب طالب عن 

 ال .  تلو وكمال احلد وإجياب التعزيز يقتضي أنو دل حيكم بكفره
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فيحتمل أنو حيمل  ولو ما أراه على اإلسالم إذا استحل سبهم بأنو 
يكفر بال خالف، وحيمل إسقاط القتل على من دل يستحل ذلك 

فعلو مع اعتقاده لتحرديو كمن يأيت ادلعاصي،  ال وحيتمل  ولو ما أراه 
على اإلسالم سب يطعن يف عدالتهم ضلو  ولو ظلموا وفسقوا بعد 

، وأخذوا األمر بغَت حق، وحيمل  ولو يف إسقاط القتل على النيب 
سب ال يطعن يف دينهم ضلو  ولو كان فيهم  لة علم و لة معرفة 

: بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح وزلبة للدنيا وضلو ذلك،  ال
: وحيتمل أن حيمل كالمو على ظاىرة فتكون يف ساهبم روايتان

وعلى ىذا استقر  ول القاضي وغَته . أحدامها يكفر، والثانية يفسق
 ال القاضي ومن  ذف عائشة رضي اهلل . حكماً يف تكفَتىم روايتُت

:  عنها مبا برأىا اهلل منو كفر بال خالف، وضلن نرتب الكالم يف فصلُت
.  أحدمها يف سبهم مطلقاً، والثاين يف تفصيل أحكام الساب

.  حرام بالكتاب والسنة فسب أصحاب رسول اهلل :أما اْلول
 َوََل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا: فألن اهلل سبحانو يقول: أما األول

َواَلِذيَن : و ال تعاذل. وأدد أحوال الساب ذلم أن يكون مغتاباً 
يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اّْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُّلوا بُ ْهَتانًا 

وىم صدور ادلؤمنُت فإهنم ىم ادلواجهون باخلطاب يف . َوِإْثًما ُمِبيًنا
 حيث ذكرت ودل يكتسبوا ما يَا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا:  ولو تعاذل

يوجب آذاىم، ألن اهلل سبحانو وتعاذل رضي عنهم رضي مطلقاً 
َوالَساِبُقوَن اْْلََوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َواَلِذيَن : بقولو

ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ   فرضي اهلل عن اتَ بَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي الَّلُو َعن ْ
السابقُت من غَت اشًتاط إحسان ودل يرض عن التابعُت إال أن 
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َلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ :  ال تعاذل. يتبعوىم بإحسان
 والرضا من اهلل صفة  ددية فال يرضى إال يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت الَّشَّجَرةِ 

عن علم أنو يوافيو على موجبات الرضا ومن رضي اهلل عنو دل يسخط 
، سواء كانت ظرفاً زلضاً أو ِإْذ يُ َباِيُعوَنكَ : عليو أبداً و ولو تعاذل

كانت ظرفاً فيها معٌت التعليل فإن ذلك لتعلق الرضا هبم فإنو يسمى 
رضا أيضاً كما يف تعلق العلم وادلشيئة والقدرة وغَت ذلك من صفات 

اهلل سبحانو، و يل بل الظرف يتعلق ّتنس الرضا وإنو يرضى عن 
ادلؤمن بعد أن يطيعو ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيو، وحيب من 

ابتع الرسول بعد أتباعو لو وكذلك أمثال ىذا، وىذا  ول رتهور 
السلف وأىل احلديث، وكثَت من أىل الكالم وىو األظهر، وعلى 

ىذا فقد بُت يف موضع آخر أن ىؤالء الذين رضي اهلل عنهم ىم من 
أىل الثواب يف اآلخرة ديوتون على اإلديان الذين بو يستحقون ذلك 

َوالَساِبُقوَن اْْلََوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر : كما يف  ولو تعاذل
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعَد َلُهْم  َواَلِذيَن اتَ بَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي الَّلُو َعن ْ
َجَناٍت َتّْجِري َتْحتَ َها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَّفْوُز اْلَعِظيُم 

َوِمَمْن َحْوَلُكْم ِمَن اْْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْىِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا * 
َعَّلى النِ َّفاِق ََل تَ ْعَّلُمُهْم َنْحُن نَ ْعَّلُمُهْم َسنُ َعِذبُ ُهْم َمَرتَ ْيِن ثَُم يُ َرُدوَن 

و د ابت يف الصحيح عن النيب . [100:التوبة] ِإَلى َعَذاٍب َعِظيمٍ 
وأيضاً . «َل يدخل النار أحد بايع تحت الّشّجرة»:  أنو  ال

فكل من أخرب اهلل عنو أنو رضي عنو فإنو من أىل اجلنة، وإن كان 
رضاه بعد إديانو وعملو الصاحل فإنو يذكر ذلك يف معرض الثناء عليو 

وادلدح لو فلو علم أنو يتعقب ذلك مبا يسخط الرب دل يكن من أىل 
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اْرِجِعي * يَا أَيَ تُ َها النَ ّْفُس اْلُمْطَمِئَنُة : ذلك وىذا كما يف  ولو تعاذل
 َواْدُخِّلي َجَنِتي* فَاْدُخِّلي ِفي ِعَباِدي * ِإَلى رَِبِك رَاِضَيًة َمْرِضَيًة 

َلَقْد تَاَب الَّلُو َعَّلى : وألنو سبحانو وتعاذل  ال [30-27: الفجر]
الَنِبِي َواْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر اَلِذيَن اتَ بَ ُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن 
ُهْم ثَُم تَاَب َعَّلْيِهْم ِإنَُو ِبِهْم رَُءوٌو  بَ ْعِد َما َّكاَد يَزِيُغ قُ ُّلوُب َفرِيٍق ِمن ْ

َواْصِبْر نَ ّْفَسَك َمَع : و ال سبحانو وتعاذل. [117: التوبة] رَِحيمٌ 
 [28:الكهف] اَلِذيَن َيْدُعوَن رَبَ ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِّشِي يُرِيُدوَن َوْجَهوُ 

ُمَحَمٌد َرُسوُل الَّلِو َواَلِذيَن َمَعُو َأِشَداُء َعَّلى اْلُكَّفاِر رَُحَماُء : و ال
نَ ُهمْ  وىم أول من . وََّكَذِلَك َجَعّْلَناُّكْم أَُمًة َوَسطًا: ، و ال تعاذلبَ ي ْ

: و ال سبحانو وتعاذل. وجو هبذا اخلطاب فهم مرادون بال ريب
 ْخَوانَِنا اَلِذيَن َواَلِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا اْغِّفْر لََنا َوِْلِ

يَماِن َوََل َتّْجَعْل ِفي قُ ُّلوبَِنا ِغًِل ِلَّلِذيَن َآَمُنوا رَبَ َنا ِإَنَك  َسبَ ُقونَا بِاْْلِ
فجعل سبحانو ما أفاء اهلل على رسولو . [10:احلشر] رَُءوٌو رَِحيمٌ 

من أىل القرى للمهاجرين واألنصار والذين جاؤوا من بعدىم 
مستغفرين للسابقُت وداعُت اهلل أن ال جيعل يف  لوهبم غاًل ذلم فعلم 
أن االستغفار ذلم وطهارة القلب من الغل ذلم أمر حيبو اهلل ويرضاه 

 : ويثٌت على فاعلو كما أنو  د أمر بذلك رسولو يف  ولو تعاذل
 فَاْعَّلْم أَنَُو ََل ِإَلَو ِإََل الَّلُو َواْستَ ْغِّفْر ِلَذنِْبَك َوِلّْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 

ُهْم َواْستَ ْغِّفْر َلُهمْ : و ال تعاذل. [19:زلمد] آل ] فَاْعُ  َعن ْ
.  [159:عمران

وزلبة الشيء وكراىتو لضده فيكون اهلل سبحانو يكره السب ذلم 
الذي ىو ضد االستغفار، والبغض ذلم الذي ىم ضد الطهارة، وىذا 



 28 حكم سب الصحابة
 

معٌت  ول عائشة رضي اهلل عنها أمروا باالستغفار ألصحاب زلمد 
.  (رواه مسلم)فسبوه 

 فإن ال تسبوا أصحاب زلمد : وعن رلاىد عن ابن عباس  ال
رواه اإلمام )و د علم أهنم سيقتتلون . اهلل  د أمر باالستغفار ذلم

.  (أزتد
الناس على االث منازل فمضت : وعن سعد بن أيب و اص  ال

منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليو أن تكونوا هبذه 
 فهؤالء ادلهاجرون ِلّْلُّفَقَراِء اْلُمَهاِجرِينَ ادلنزلة اليت بقيت  ال مث  رأ 

.  وىذه منزلة  د مضت
 ْيَماَن ِمْن قَ ْبِّلِهم َوَلْو :  إذل  ولوَواَلِذيَن تَ بَ َوُءوا الَداَر َواْْلِ

مث .   ال ىؤالء األنصار وىذه منزلة  د مضتَّكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
 د مضت . رَِحيمٌ  إذل  ولو َواَلِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىمْ  رأ 

ىاتان وبقيت ىذه ادلنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليو أن تكونوا هبذه 
 وألن من جاز سبو إن تستغّفروا لهم: ادلنزلة اليت بقيت يقول

بعينو أو بغَته دل جيز االستغفار لو كما ال جيوز االستغفار للمشركُت 
َما َّكاَن ِلّلَنِبِي َواَلِذيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِّفُروا ِلّْلُمّْشرِِّكيَن : لقولو تعاذل

َوَلْو َّكانُوا ُأوِلي قُ ْرَبى ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ َيَن َلُهْم أَنَ ُهْم َأْصَحاُب 
، وكما ال جيوز أن يستغفر جلنس العاصُت [113:التوبة] اْلَّجِحيمِ 

وألنو شرع لنا أن ، مسمُت باسم ادلعصية؛ ألن ذلك ال سبيل إليو
نسأل اهلل أن ال صلعل يف  لوبنا غاًل للذين آمنوا والسب باللسان 

أعظم من الغل الذي ال سب معو ولو كان الغل عليهم والسب ذلم 
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جائزاً أدل يشرع لنا أن نسألو ترك ما ال يضر فعلو، وال وصف مستحق 
الفيء هبذه الصفة كما وصف السابقُت باذلجرة والنصر فعلم أن ذلك 
صفة دلؤار فهم، ولو كان السب جائزاً دل يشًتط يف استحقاق الفيء 

ترك أمر جائز كما ال يشًتط ترك سائر ادلباحات بل ودل يكن 
االستغفار ذلم واجباً دل يكن شرطاً يف استحقاق الفيء ال يشًتط فيو 
ما ليس بواجب بل ىذا دليل على أن االستغفار ذلم داخل يف عقد 

.  الدين وأصلو
وأما السنة ففي الصحيحُت عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 

َل تسبوا أصحابي، »: ال رسول اهلل : سعيد رضي اهلل عنو  ال
فوالذي نّفسي بيده لو أن أحدّكم أنّفق مثل أحد ذىباً ما أدرك مد 

: ويف رواية دلسلم واستشهد هبا البخاري  ال. «أحدىم وَل نصيّفو
كان بُت خالد بن الوليد وبُت عبد الرزتن بن عوف شيء فسبو 

َل تسبوا أصحابي، فإن أحدّكم لو » فقال رسول اهلل . خالد
ويف رواية . «أنّفق مثل أحد ذىباً ما أدرك مد أحدىم وَل نصيّفو

َل تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي فإن »: للرب اين يف صحيحو
أحدّكم لو أنّفق مثل أحد ذىباً ما أدرك مد أحدىم وَل 

واألصحاب رتع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صحبو «نصيّفو
يصحبو وذلك يقع على  ليل الصحابة وكثَتىا؛ ألنو يقال صحبتو 

َوالَصاِحِب : ساعة وصحبتو شهراً وصحبتو سنة،  ال اهلل تعاذل
و د  يل ىو الرفيق يف السفر و يل ىو . [36:النساء] بِاْلَّجْنبِ 

الزوجة، ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة  د تكون ساعة فما 
فو ها و د أوصى اهلل بو إحساناً مادام صاحباً، ويف احلديث عن النيب 



 30 حكم سب الصحابة
 
 « خير اْلصحاب عند اهلل خيرىم لصاحبو، وخير الّجيران عند

. «اهلل خيرىم لّجاره
 و د دخل يف ذلك  ليل الصحبة وكثَتىا و ليل اجلوار وكثَته، 

 سنة أو كل من صحب النيب : وكذلك  ال اإلمام أزتد وغَته
شهر أو يوماً أو رآه مؤمناً بو فهو من أصحابو لو من الصحبة بقدر 

فلم هنى خالداً عن أن يسب أصحابو إذا كان من : فإن  يل. ذلك
لو أن أحدّكم أنّفق مثل أحد ذىباً ما بّلغ مد »: أصحابو أيضاً و ال
ألن عبد الرزتن بن عوف ونظراءه ىم من :  لنا. «أحدّكم وَل نصيّفو

السابقُت األولُت الذين صحبوه يف و ت كان خالد أو أمثالو يعادونو 
فيو وأنفقوا أمواذلم  بل الفتح و اتلوا وىم أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد الفتح و اتلوا وكاًل وعد اهلل احلسٌت فقد انفردوا من الصحابة 
مبا دل يشركهم فيو خالد ونظراؤه شلن أسلم بعد الفتح الذي ىو صلح 

احلديبية و اتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه  بلو، ومن دل 
.  يصحبو  ط نسبتو إذل من صحبو كسبة خالد إذل السابقُت وأبعد

خطاب لكل أحد أن يسب من « َل تسبوا أصحابي»و ولو 
أيها الناس »:  يف حديث آخر وىذا كقولو انفرد عنو بصحبتو 

فقّلتم ّكذبت وقال ، إني قد أتيتكم فقّلت إني رسول اهلل إليكم
أبو بكر صدقت فهل أنت تارّكو لي صاحبي فهل أنتم تارّكو لي 

  ال ذلك دلن عاير بعض كما  ال بأيب ىو أمي «صاحبي
الصحابة أبا بكر وذاك الرجل من فضالء أصحابو، ولكن امتاز أبو 

.  بكر عنو بصحبتو وانفرد هبا عنو
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وعن زلمد بن طلحة ادلدين عن عبد الرزتن بن سادل بن عتبة بن 

إن »:  ال رسول اهلل :  ال. عومي بن ساعايدة عن أبيو عن جده
اهلل اختارني واختار لي أصحاباً جعل لي منهم وزراء وأنصارا 

وأصهارا فمن سبهم فعّليو لعنة اهلل والمًلئكة والناس أجمعين َل 
. وىذا زلفوظ هبذا اإلسناد«  يقبل منو يوم القيامة صرفاً وَل عدَلً 

و د روى ابن ماجو هبذا اإلسناد حديثاً، و ال أبو حامت يف حتديثو ىذا 
ومعٌت ىذا . زللو الصدق يكتب حديثو وال حيتج بو على انفراده

الكالم أنو يصلح لالعتبار حتديثو واالستشهاد بو فإذا عضده آخر 
وعن عبد اهلل بن . مثلو جاز أن حيتج بو وال حيتج بو على انفراده

اهلَل اهلل في أصحابي تتخذوىم »: ال رسول اهلل : مغفل  ال
غرضاً من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد 

أبغضني، ومن آذاىم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل ومن 
رواه الًتمذي وغَته من حديث عبيدة .«آذى اهلل يوشك أن يأخذه

غريب ال : و ال الًتمذي. بن أيب رائطة عن عبد الرزتن بن زياد عنو
نعرفو إال من ىذا الوجو، وروى ىذا ادلعٌت من حديث أنس أيضاً 

من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب »ولفظو 
لعن اهلل »: وعن عطاء بن أيب رباح عن النيب  (رواه ابن البناء)«اهلل

رواه أبو أزتد الزبَتي حدانا زلمد بن خالد . «من سب أصحابي
.  عنو، و د روى عنو ابن عمر مرفوعاً من وجو آخر، روامها الاللكائي

حداٍت أبو  البة عن .. أنبأنا أبو  حذم: و ال علي بن عاصم
إذا ذّكر القدر فامسكوا وإذا »:  ال رسول اهلل : ابن مسعود  ال

، رواه الاللكائي، ودلا جاء فيو من الوعيد «ذّكر أصحابي فامسكوا
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كان يقال شتم أيب بكر وعمر من الكبائر اليت :  ال إبراىيم النخعي
َهْوَن َعْنوُ :  ال اهلل تعاذل  [31:النساء]  ِإْن َتّْجَتِنُبوا َّكَبائَِر َما تُ ن ْ

وإذا كان شتمهم هبذه ادلشابة فأ ل ما فيو التعزيز؛ ألنو مشروع يف كل 
أنصر أخاك ظالماً »: و د  ال . معصية ليس فيها حد وال كفارة

وىذا شلا ال نعلم فيو خالفاً بُت أىل الفقو والعلم من . «أو مظّلوماً 
 والتابعُت ذلم بإحسان وسائر أىل السنة أصحاب رسول اهلل 

واجلماعة فإهنم رلمعون على أن الواجب الثناء عليهم واالستغفار ذلم 
والًتحم عليهم والًتضي عنهم، واعتقاد زلبتهم ومواالهتم وعقوبة من 

 فإنو يستدل ال أ تل بشتم غَت النيب : أساء فيهم القول مث من  ال
ويف رواية شتمو فقال ، بقصة أيب بكر ادلتقدمة وىو أن رجاًل أغلظ لو

، وبأنو ليس ىذا ال حد بعد النيب : ا تلو فانتهره و ال: لو أبو برزة
كتب على ادلهاجر بن أيب أمية أن حد األنبياء ليس يشبو احلدود كما 

تقدم، وألن اهلل تعاذل ميز بُت مؤذي اهلل ورسولو ومؤذي ادلؤمنُت 
فجعل األول ملعوناً يف الدنيا واآلخرة، و ال يف الثاين فقد احتمل 

ومطلق البهتان واإلمث ليس مبوجب للقتل، وإمنا ىو . هبتاناً وإذتا مبيناً 
موجب للعقوبة يف اجلملة فتكون عليو عقوبة مطلقة وال يلزم العقوبة 

َل يحل دم امرئ مسّلم يّشهد أن »:   الجواز القتل وألن النيب 
َل إلو إَل اهلل بإحدى ثًلث ّكّفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، أو 

ومطلق السب لغَت األنبياء ال يستلزم . «رجل قتل نّفساً فيقتل بها
كان رمبا سب بعضهم ألن بعض من كان على عهد النيب ، الكفر

بعضا ودل يكفر أحد بذلك وألن أشخاص الصحابة ال جيب اإلديان 
هبم بأعياهنم فسب الواحد ال يقدح يف اإلديان باهلل ومالئكتو وكتبو 
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.  ورسلو واليوم اآلخر
يقتل الساب أو  ال يكفر فلهم دالالت احتجوا : وأما من  ال

 ُمَحَمٌد َرُسوُل الَّلِو َواَلِذيَن َمَعُو َأِشَداُء َعَّلى : هبا، منها  ولو تعاذل
نَ ُهمْ   فالبد أن  لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكَّفارَ  إذل  ولو  اْلُكَّفاِر رَُحَماُء بَ ي ْ

يغيظ الكفار وإذا كان الكفار يغاظون هبم فمن غيظ هبم فقد شارك 
الكفار فيما أذذلم اهلل هبم وأخزاىم وكبتهم على كفرىم، وال يشارك 
الكفار يف غيظهم الذي كبتوا بو جزاء لكفرىم إال كافر؛ ألن ادلؤمن 

.  ال يكبت جزاء للكفر
تعليق   لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكَّفارَ : يوضح ذلك أن  ولو تعاذل

للحكم بوصف مشتق مناسب؛ ألن الكفر مناسب؛ ألن يغاظ 
صاحب فإذا كان ىو ادلوجب؛ ألن يغيظ اهلل صاحبو بأصحاب زلمد 

فمن غاظو اهلل بأصحاب زلمد فقد وجد يف حقو موجب ذاك وىو 
.  الكفر

ما آمن أن يكونوا  د :  ال عبد اهلل بن إدريس األودي اإلمام
 لَِيِغيَظ ِبِهُم : ألن اهلل تعاذل يقول- يعٍت الرافضة- ضارعوا الكفار

ومن ذلك .  وىذا معٌت  ول اإلمام أزتد ما أراه على اإلسالماْلُكَّفارَ 
من أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاىم فقد »: ما روي عن النيب 

فمن سبهم فعّليو لعنة »: و ال«آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل
اهلل والمًلئكة والناس أجمعين َل يقبل منو يوم القيامة صرفاً وَل 

.  «عدَلً 
وأذى اهلل ورسولو كفر موجب للقتل كما تقدم، وهبذا يظهر 

الفرق بُت أذاىم  بل استقرار الصحبة وأذى سائر ادلسلمُت، وبُت 
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أذاىم بعد صحبتهم لو فإنو على عهد  د كان الرجل شلن يظهر 
اإلسالم ديكن أن يكون منافقاً وديكن أن يكون مرتداً، فأما إذا مات 

 وىو غَت مزنون بنفاق فأذاه أذى مقيماً على صحبة النيب 
:  و الوا. اعتربوا الناس بأ راهنم:  ال عبد اهلل بن مسعود. مصحوبة

 عن ادلرء ال تسأل وسل عن  رينو
 

 
 فكل  رين بادلقارن يقتدي 

إمنا ىؤالء أ وام أرادوا القدح يف النيب : و ال مالك رضي اهلل عنو 
 فلم ديكنهم ذلك فقدحوا يف أصحابو، حىت يقال رجل سوء ولو 

كان رجاًل صاحلاً لكان أصحابو صاحلُت، أو كان  ال وذلك أنو ما 
 بنفسو منهم رجاًل إال كان ينصر اهلل ورسولو ويذب عن رسول اهلل 

ومالو ويعينو على إظهار دين اهلل، وإعالء كلمة اهلل، وتبليغ رساالت 
اهلل و ت احلاجة، وىو حينئذ دل يستقر أمره ودل تنتشر دعوتو ودل 

تطمئن  لوب أكثر الناس بدينو ومعلوم أن رجاًل لو عمل بو بعض 
. الناس ضلو ىذا مث أذاه أحد لغضب لو صاحبو وعد ذلك أذى لو

مسعت ابن عمر :  وإذل ىذا أشار ابن عمر  ال نسَت بن ذعلوق
ال تسبوا أصحاب زلمد فإن مقام أحدىم خَت ): رضي اهلل عنو يقول

لو » ، رواه الاللكائي، وكأنو أخذه من  ول النيب (من عملكم كلو
وىذا . «أنّفق أحدّكم مثل أحد ذىب ما بّلغ مد أحدىم أو نصيّفو
والذي ): تفاوت عظيم ومن ذلك ما روى عن علي رضي اهلل عنو  ال

فلق احلبة وبرا النسمة إنو لعهد النيب األمي إال أنو ال حيبك إال مؤمنا 
.  رواه مسلم.(وال يبغضك إال منافقا
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:    الومن ذلك ما خرجا يف الصحيحُت عن أنس أن النيب 
ويف لفظو . «آية اْليمان حب اْلنصار وآية النّفاق بغض اْلنصار»

.  «َل يحبهم إَل مؤمن وَل يبغضهم إَل منافق»:  ال يف األنصار
َل »: ويف الصحيحُت أيضاً عن الرباء بن عازب عن النيب 

يحبهم إَل مؤمن وَل يبغضهم إَل منافق ومن أحبهم أحبو اهلل ومن 
َل »:   الودلسلم عن أيب ىريرة عن النيب .«أبغضهم أبغضو اهلل

وروى مسلم يف .«يبغض اْلنصار رجل آمن باهلل واليوم اآلخر
َل »:   الصحيحو أيضاً عن أيب سعيد رضي اهلل عنو عن النيب 

يبغض اْلنصار رجل يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فمن سبهم فقد زاد 
عّلى بغضهم فيّجب أن يكون منافقاً َل يؤمن باهلل وَل باليوم 

. «اآلخر
 وإمنا خص األنصار، واهلل أعلم؛ ألهنم ىم الذين تبوؤوا الدار 

، ونصروه، ومنعوه، واإلديان من  بل ادلهاجرين، وأووا رسول اهلل 
وبذلوا يف إ امة الدين النفوس واألموال، وعادوا األزتر واألسود من 
أجلو، وأووا ادلهاجرين وواسوىم يف األموال وكان ادلهاجرين إذ ذاك 

 وما ومن عرف السَتة أيام رسول اهلل .  يال غرباء فقراء مستضعفُت
 اموا بو من األمر مث كان مؤمناً حيب اهلل ورسولو دل ديلك أن ال حيبهم 

كما أن ادلنافق ال ديلك أن ال يبغضهم وأراد بذلك، واهلل أعلم، أن 
يعرف الناس  در األنصار لعلمو بأن الناس يكثرون واألنصار يقلون 

وأن األمر سيكون من ادلهاجرين فمن شارك األنصار يف نصر اهلل 
 يَا أَيُ َها : ورسولو مبا أمكنو فهو شريكهم يف احلقيقة كما  ال تعاذل

فبغض من نصر اهلل  [14:الصف] اَلِذيَن َآَمُنوا ُّكونُوا أَْنَصاَر الَّلوِ 
.  ورسولو من أصحابو نفاق
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كان يقال بغض بٍت : ومن ىذا رواه طلحة بن مصرف  ال
ىاشم نفاق، وبغض أيب بكر وعمر نفاق، والشاك يف أيب بكر 

ومن ذلك ما رواه كثَت النواء عن إبراىيم بن . كالشاك يف السنة
 ال علي بن : احلسن بن علي بن أيب طالب عن أبيو عن جده  ال

يظهر في أمتي في »:  ال رسول اهلل : أيب طالب رضي اهلل عنو
، رواه «آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون اْلسًلم ىكذا

عبد الرزتن بن أزتد يف مسند أبيو، ويف السنة من وجوه صحيحو عن 
حيِت بن عقيل حدانا كثَت ورواه أيضاً من حديث أيب شهاب عبد ربو 

بن نافع اخلياط عن كثَت النواء عن إبراىيم بن احلسن عن أبيو عن 
يّجيء قوم قبل الساعة يسمون الرافضة براء من »: جده يرفعو  ال

.   وكثَت النواء يضعفو«اْلسًلم
وروى أبو حيِت احلماين عن أيب جناب الكليب عن أيب سليمان 

يا »: ال رسول اهلل : اذلمداين أو النخعي عن عمو عن علي  ال
عّلي أنت وشيعتك في الّجنة وإن قوماً لهم نبز يقال لهم الرافضة 

ينتحلون حبنا :  ال على. «إن أدرّكتهم فاقتّلهم فإنهم مّشرّكون
أىل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أهنم يشتمون أبا بكر وعمر 

رضي اهلل عنهما، رواه عبد اهلل بن أزتد، حداٍت زلمد بن إمساعيل 
األزتسي حدانا أبو حيِت ورواه أبو بكر األارم يف سننو حدانا معاوية 

بن عمر وحدانا فضيل بن مرزوق عن أيب جناب عن أيب سليمان 
 ال علي رضي اهلل عنو  ال رسول : اذلمداين عن رجل من  ومو  ال

أَل أدلك عّلى عمل إن عمّلتو ّكنت من أىل الّجنة »: اهلل 
وإنك من أىل الّجنة إنو سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم 



 

 حكم سب الصحابة

 

37 
 

و ال : ال . «الرافضة فإن أدرّكتموىم فاقتّلوىم فإنهم مّشرّكون
سيكون بعدنا  وم ينتحلون مدوتنا يكذبون علينا : علي رضي اهلل عنو

.  آية ذلك أهنم يسبون أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما، مار ة
ورواه أبو القاسم البغوى، حدانا سويد بن سعيد حدانا زلمد بن 
حازم عن أيب جناب الكليب عن أيب سليمان اذلمداين عن علي رضي 

خيرج يف آخر الزمان  وم ذلم نبز يقال ذلم الرافضة ): اهلل عنو  ال
وآية ذلك أهنم ، يعرفون بو وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا

.  (يشتمون أبا بكر وعمر أينما أدركتموىم فا تلوىم فإهنم مشركون
و ال سويد حدانا مروان بن معاوية عن زتاد بن كيسان عن أبيو 

يكون ): مسعت علياً يقول: وكانت أختو سرية لعلي رضي اهلل عنو  ال
يف آخر الزمان  وم ذلم نبز يسمون الرافضة يرفضون اإلسالم فا تلوىم 

فهذا ادلو ف على علي رضي اهلل عنو شاىد يف ادلعٌت . (فإهنم مشركون
.  لذلك ادلرفوع

:  ال رسول اهلل : وروى ابن بطة بإسناده عن أنس  ال
اختارني واختار لي أصحابي فّجعّلهم أنصاري وجعّلهم أصهاري »

أَل فًل تؤاّكّلوىم وَل ، وأنو سيّجيء في آخر الزمان قوم يبغضونهم
تّشاربوىم أَل فًل تناّكحوىم أَل فًل تصّلوا معهم وَل تصّلوا 

.  «عّليهم حّلت الّلعنة، عّليهم
ويف ىذا احلديث نظر، وأرى ما ىو أغرب من ىذا وأضعف، 

َل تسبوا »:  ال رسول اهلل : رواه ابن البناء عن أيب ىريرة،  ال
وأيضاً فإن ىذا مأاور عن أصحاب . «أصحابي فإن ّكّفارتهم القتل
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:  فروى أبو األحوص عن مغَتة عن شباك عن إبراىيم  الالنيب 
بلغ علي بن أيب طالب أن عبد اهلل بن السوداء يبغض أبا بكر وعمر، 

ال : تقتل رجاًل يدعو إذل حبكم أىل البيت فقال: فهَم بقتلو فقيل لو
بلغ علياً أن ابن : ويف رواية عن شباك  ال. يساكنٍت يف دار أبداً 

فدعاه ودعا بالسيف أو  ال فهَم : السوداء يبغض أبا بكر وعمر  ال
. ال يساكنٍت ببلد أنا فيو فنفاه إذل ادلدائن: بقتلو، فُكلم فيو فقال

وىذا زلفوظ عن أيب األحوص و د رواه النجاد وابن بطة والاللكائي 
وغَتىم ومراسيل إبراىيم جياد وال يظهر عن علي رضي اهلل عنو أنو 

أن يكون إمنا . يريد  تل رجاًل إال و تلو حالل عنده ويشبو، واهلل أعلم
 ديسك عن  تل بعض تركو خوف الفتنة بقتلو كما كان النيب 

ادلنافقُت، فإن الناس تشتتت  لوهبم عقب فتنة عثمان رضي اهلل عنو 
وصار يف عسكره من أىل الفتنة أ وام ذلم عشائر لو أراد االنتصار 
.  منهم لغضبت ذلم عشائرىم وبسبب ىذا وشبهو كانت فتنة اجلمل
: وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرزتن بن أبزى  ال

 لت أليب يا أبت لو كنت مسعت رجاًل يسب عمر بن اخلطاب رضي 
نعم، روامها اإلمام أزتد : اهلل عنو بالكفر أكنت تضرب عنقو،  ال

وغَته، ورواه ابن عيينة عن خلف بن حوشب عن سعيد بن عبد 
 لت أليب لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما : الرزتن بن أبزى  ال
.  أضرب عنقو،  لت فعمر  ال أضرب عنقو: كنت صانعاً،  ال

 أدركو وصلى خلفو وعبد الرزتن بن أبزى من أصحاب النيب 
ىو شلن رفعو اهلل : وأ ره عمر رضي اهلل عنو عاماًل على مكة و ال

بالقرآن بعد أن  يل لو أنو عادل بالفرائض  ارئ لكتاب اهلل، واستعملو 
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وروى  يس بن ربيع عن وائل بن . علي رضي اهلل عنو على خراسان
و ع بُت عبيد اهلل بن عمر وبُت ادلقداد كالم فشتم عبيد : البهي  ال

على باحلداد أ طع لسانو ال جيًتئ أحد بعده : اهلل ادلقداد فقال عمر
، ويف رواية فهَم عمر بقطع لسانو، بشتم أحد من أصحاب النيب 

ذروين أ طع لسان ابٍت ال جيًتئ : فقال فكلمو فيو أصحاب زلمد 
، رواه حنبل وابن بطة أحد بعده يسب أحداً من أصحاب زلمد 

.  والاللكائي وغَتىم
ولعل عمر إمنا كف عنو دلا شفع فيو أصحاب احلق وىم 

وعن عمر بن اخلطاب أنو .  ولعل ادلقداد كان فيهمأصحاب النيب 
رواه . لوال أن لو صحبة لكفيتكموه: أتى بأعرايب يهجو األنصار فقال

مسعت : أبو ذر اذلروى، ويؤيد ذلك ما روى احلكم بن حجل  ال
ال يفضلٍت أحد على أيب بكر وعمر رضي : علياً رضي اهلل عنو يقول

.  اهلل عنهما إال جلدتو حد ادلفًتي
إنو : خطبنا علي رضي اهلل عنو فقال: وعن علقمة بن  يس  ال

بلغٍت أن  وماً يفضلوين على أيب بكر وعمر ولو كنت تقدمت يف ىذا 
لعا بت فيو ولكٍت أكره العقوبة  بل التقدم ومن  ال شيئاً من ذلك 

 أبو فهو مفًٍت عليو ما على ادلفًتي خَت الناس كان بعد رسول اهلل 
روامها عبد اهلل بن أزتد وروى ذلك بن بطة والاللكائي . بكر وعمر

.  من حديث سويد بن غفلة عن علي يف خطبة طويلة خطبها
تداروا : روى اإلمام أزتد بإسناد صحيح عن ابن أيب ليلى  ال

عمر أفضل من أيب بكر، : يف أيب بكر وعمر فقال رجل من عطارد
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فبلغ ذلك عمر فجعل :  ال. فقال اجلارود بل أبو بكر أفضل منو
فقال إليك عٍت مث : يضربو ضرباً حىت شغر برجلو مث أ بل إذل اجلارود 

 يف كذا وكذا، أبو بكر كان خَت الناس بعد رسول اهلل :  ال عمر
. من  ال غَت ىذا أ منا عليو ما نقيم على ادلفًتي: مث  ال عمر

 فإذا كان اخلليفتان الرائدان عمر وعلي رضي اهلل عنهما جيلدان 
حد ادلفًتي من يفضل علياً على أيب بكر وعمر، أو من يفضل عمر 
على أيب بكر مع أن رلرد التفضيل ليس فيو سب وال عيب علم أن 

.  عقوبة السب عندمها فوق ىذا بكثَت

 * * *
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 (فصل)
يف تفصيل القول فيهم أما من ا ًتن بسبو دعوى أن علياً ألو أو 

أنو كان ىو النيب وإمنا غلط جربيل يف الرسالة، فهذا ال شك يف كفره، 
وكذلك من زعم منهم أن . بل ال شك يف كفر من تو ف يف تكفَته

القرآن نقص منو آيات وكتمت أو زعم أن لو تأويالت باطنة تسقط 
األعمال ادلشروعة، وضلو ذلك وىؤالء يسمون القرامطة والباطنية، 

ومنهم التناسخية، وىؤالء ال خالف يف كفرىم، وأما من سبهم سباً 
ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو 

اجلج، أو  لة العلم أو عدم الزىد وضلو ذلك فهذا ىو الذي يستحق 
التأديب والتعزيز وال ضلكم بكفره مبجرد ذلك، وعلى ىذا حيمل كالم 

من دل يكفرىم من العادل، وأما من لعن و بح مطلقاً فهذا زلل 
اخلالف فيهم لًتدد األمر بُت لعن الغيظ ولعن االعتقاد، وأما من 

 إال نفراً  لياًل ال جاوز ذلك إذل أن زعم أهنم ارتدوا بعد رسول اهلل 
يبلغون بضعة عشر نفساً أو أهنم فسقوا عامتهم فهذا ال ريب أيضاً يف 

كفره؛ ألنو مكذب دلا نصو القرآن يف غَت موضع من الرضا عنهم 
والثناء عليهم، بل من يشك يف كفر مثل ىذا فإن كفره متعُت، فإن 
مضمون ىذه ادلقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار وفساق وأن ىذه 

َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناسِ اآلية ىي  ، وخَتىا ىو القرن  ُّكْنُتْم َخي ْ
األول كان عامتهم كفاراً أو فسا اً ومضموهنا أن ىذه األمة شر األمم 

وأن سابقي ىذه األمة ىم شرارىا، وكفر ىذا شلا يعلم باإلضرار من 
دين اإلسالم، وذلذا جتد عامة من ظهر عليو شيء من ىذه األ وال 

فإنو يتبُت أنو زنديق وعامة الزناد ة إمنا يستًتون مبذىبهم، و د ظهرت 
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هلل فيهم مثالت وتواتر النقل بأن وجوىهم دتسخ خنازير يف احمليا 
.  وادلمات ورتع العلماء ما بلغهم يف ذلك

وشلن صنف فيو احلافظ الصاحل أبو عبد اهلل زلمد بن عبد الواحد 
كتابو يف النهي عن سب األصحاب وما جاء فيو من اإلمث )ادلقدسي 
وباجلملة فمن أصناف السابة من ال ريب يف كفره ومنهم  (والعقاب

من ال حيكم بكفره، ومنهم من تردد فيو، وليس ىذا موضع 
االستقصاء يف ذلك وإمنا ذكرنا ىذه ادلسائل؛ ألهنا من دتام الكالم يف 
ادلسألة اليت  صدنا ذلا، فهذا ما تيسر من الكالم يف ىذا الباب، ذكرنا 

ما يسر اهلل وا تضاه الو ت واهلل سبحانو جيعلو لوجهو خالصاً وينفع 
.  بو ويستعملنا فيما يرضاه من القول والعمل

واحلمد هلل رب العادلُت وصلى اهلل على نبينا زلمد وآلو وصحبو 
.  وسلم تسليماً كثَتاً 
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حكم سب الصحابة َلبن عابدين  
الكافر بسب نيب من األنبياء فإنو يقتل حداً وال تقبل توبتو 

مطلقاً، ولو سب اهلل تعاذل  بلت ألنو حق اهلل تعاذل، واألول حق 
عبد ال يزول بالتوبة، ومن شك يف عذابو وكفره كفر، ودتامو يف الدرر 

.  يف فصل اجلزية معزيا للبزازية، وكذا لو أبغضو بالقلب فتح أشباه
جيب إحلاق االستهزاء واالستخفاف بو : ويف فتاوى ادلصنف

لعن اهلل والديك : وفيها سئل عمن  ال لشريف. لتعلق حقو أيضا
اجلمع ادلضاف يعم ما دل يتحقق : فأجاب. ووالدي الذين خلفوك

عهد، خالفاً أليب ىاشم وإمام احلرمُت كما يف رتع اجلوامع، وحينئذ 
فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره، وإذا كفر بسبو ال توبة لو 

على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون، نعم لو لوحظ  ول أيب ىاشم 
وإمام احلرمُت باحتمال العهد فال كفر، وىو الالئق مبذىبنا لتصرحيهم 

من نقص مقام الرسالة بقولو بأنو سبو : وفيها. بادليل إذل ما ال يكفر
 أو بفعلو بأن بغضو بقلبو  تل حداً كما ىو التصريح بو، لكن 

صرح يف آخر الشفاء بأن حكمو كادلرتد، ومفاده  بول التوبة كما ال 
و د مسعت من مفيت احلنفية مبصر شيخ : خيفى، زاد ادلصنف يف شرحو

.  اإلسالم ابن عبد العال أن الكمال وغَته تبعوا البزازي
عزاه إليو ودل يعزه ألحد  (السيف ادلسلول)والبزازي تبع صاحب 

من علماء احلنفية و د صرح يف النتف ومعُت احلكام وشرح الطحاوي 
وحاوي الزاىدي وغَتىا بأن حكمو كادلرتد ولفظ النتف من سب 

 فإنو مرتد، وحكمو حكم ادلرتد يفعل بو ما يفعل بادلرتد الرسول 
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.  اىـ.انتهى، وىو ظاىر يف  بول توبتو كما مر عن الشفاء
وظاىر الشفاء أن  ولو يا ابن ألف خنزير، أو يا ابن مائة :  لت

كلب، وأن  ولو ذلامشي لعن اهلل بٍت ىاشم كذلك وأن شتم ادلالئكة 
.  كاألنبياء فليحرر

ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسبب نيب ىل 
نعم؛ ألهنا حاداة أخرى : للشافعي أن حيكم بقبول توبتو، والظاىر

.  وإن حكم مبوجبو هنر
: مث رأيت يف معروضات ادلفيت أيب السعود سؤااًل ملخصو:  لت

 أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النيب 
فأجاب بأنو يكفر أواًل بسبب استفهامو اإلنكاري، . صدق يعمل هبا

، ففي كفره األول من اعتقاده يؤمر واانياً بإحلا و الشُت للنيب 
بتجديد اإلديان فال يقتل، والثاين يفيد الزند ة، فبعد أخذه ال تقبل 

توبتو اتفا اً فيقتل، و بلو اختلف يف  بول توبتو، فعند أيب حنيفة تقبل 
فال يقتل، وعند بقية األمة ال تقبل ويقتل حداً فلذلك ورد أمر 

 لقضاء ادلمالك احملمية برعاية رأي اجلانبُت، 944سلطاين يف سنة 
بأنو إن ظهر صالحو وحسن توبتو وإسالمو ال يقتل، ويكتفى بتعزيره 

وحبسو عماًل بقول اإلمام األعظم وإن دل يكن من أناس يفهم خَتىم 
 تقرر ىذا األمر بآخر، 995يقتل عماًل بقول األئمة، مث يف سنة 

اىـ .فينظر القائل من رأي الفريقُت ىو فيعمل مبقتضاه
بسبب  (الشيخُت أو)الكافر بسبب  (أو) وليكن التوفيق 
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 يف البحر عن اجلوىرة معزياً للشهيد يف سب الشيخُت أو () (أحدمها)
طعن فيهما كفر، وال تقبل توبتو، وبو أخذ الدبومسي وأبو الليث، 
: وىو ادلختار الفتوى انتهى، وجزم بو يف األشباه وأ ره ادلصنف  ائالً 

، وىو الذي وىذا يقوي القول بعدم  بول توبتو ساب الرسول 
ينبغي التعويل عليو يف اإلفتاء والقضاء رعاية جلانب حضرة ادلصطفى 

ىـ، لكن يف النهر وىذا ال جود لو يف أصل اجلوىرة، وإمنا وجد . أ
على ىامش بعض النسخ، فأحلق باألصل مع أنو ال ارتباط لو مبا  بلو 

.  انتهى

                              
نعم نقل يف البزازية عن اخلالصة أن الرافض إذا كان يسب الشيخُت ويلعنهما :   أ ول()

فهو كافر، وإن كان يفضل علياً عليهما فهو مبتدعاً وىذا ال يستلزم عدم  بول 
على أن احلكم عليو بالكفر مشكل، ويف االختبار اتفق األئمة على تضليل . التوبة

أىل البدع أرتع وختطئتهم، وسب أحد من الصحابة وبغضو ال يكون كفراً، لكن 
.  اخل...يضلل

وذكر يف فتح القدير أن اخلوارج الذين يستحلون دماء ادلسلمُت وأمواذلم ويكفرون 
وذىب بعض . الصحابة حكمهم عند رتهور الفقهاء وأىل احلديث حكم البغاة

.  أىل احلديث إذل أهنم مرتدون
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