
 

 

 

إن عدد  جاا اللعع باللصابب هي  فرر   ): ق ال المعتزلي عدنان إبراهيم
 ( أجوب  ااا ببا لفي   ويس أعااوب  

 

  :علٌه ٌجاب

 

 البدع أهل عالمات من عالمة  ، عنهم هللا رضً الصحابة سب : أوًال 

 مسلكهم سلك ومن المعتزلة وأصحابه والنواصب والخوارج كالروافض

 .والضالل الزٌػ أهل من

 

 (:٤/٣٦٥) الفتح فً :حجر ابن الحافظ قال

 

 فاعله خذالن على عالمة الصحابة جانب إلى التعرض: السمعانً ابن قال

 اهـ.وضاللة بدعة هو بل

 

 أي - ٌعادهم لم فإنه(: ١٠٧) الجوهر نثر فً :الشوكانً العالمة وقال

 إلى المنتسبة الطوائؾ أخبث إال المصونة ألعراضهم وٌتعرض - الصحابة

 أهلها وأقل ، الملة هذه أهل من األرض وجه على من وشر ، اإلسالم

 دعوتهم أصل بل ، حلوماًال  وأضعفهم ، علوماًال  اإلسالم أهل وأحعر ، ععوالًال 



 وٌجهله ٌعرفه من ذلك ٌعرؾ ، المسلمٌن شرٌعة ومخالفة ، الدٌن لمكٌدة

 اهـ.ٌجهله من

 

 شجر عما والكؾ بالجمٌل وذكرهم عنهم والترضً الصحابة حب : ثانثًال 

 أمر مما وهو والجماعة السنة أهل عند اإلعتعاد أصول من أصل ، بٌنهم

 .والسالم الصالة علٌه رسوله به وأمر به هللا

 

 الذٌن وإلخواننا اؼفرلنا ربنا ٌعولون بعدهم من جاؤوا والذٌن: ) تعالى قال

 (ءامنوا للذٌن ؼالًال  قلوبنا فً تجعل وال باإلٌمان سبعونا

 

 :والسالم الصالة علٌه هللا رسول وقال 

 أحبهم فبحبً أحبهم من ؼرضاًال  أصحابً تتخذوا ال أصحابً فً هللا هللا )

 آذى فعد آذانً ومن آذانً فعد آذاهم ومن أبؽضهم فببؽضً أبؽضهم ومن

 حسن حدٌث:وقال ، المؽفل بن عبدهللا عن( ٣٨٧١) الترمذي رواه ( هللا

 .(٧٢١٢) حبان ابن وصححه ، ؼرٌب

 

 ، إبراهٌم عدنان قال كما أموٌة بدعة لٌس الصحابة سب عن النهً : ثا ثًال 

 األحادٌث استفاضة وقد ، والسالم الصالة علٌه النبً عنه نهى مما هو بل

 .عنهم هللا رضً سبهم عن النهً فً

 

 والسالم الصالة علٌه هللا رسول قال عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبو قال

 ولو أحدهم مد بلػ ما ذهباًال  أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو أصحابً تسبوا ال) 

 . (نصٌفه

 .(٢٥٤٠) ومسلم( ٣٦٧٣) البخاري رواه



 

 آٌة ) والسالم الصالة علٌه هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً أنس وعن

 .(١٢٨) مسلم رواه ( األنصار حب اإلٌمان وآٌة األنصار بؽض النفاق

 

 الصالة علٌه هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً وعن

 مسلم رواه ( اآلخر والٌوم باهلل ٌؤمن رجل األنصار ٌبؽض ال)  والسالم

(١٣٠). 

 

 من: ) قال والسالم الصالة علٌه النبً أن عنهما هللا رضً عباس ابن وعن

 الطبرانً رواه(  أجمعٌن والناس والمالئكة هللا لعنة فعلٌه أصحابً سب

(٣/١٧٤). 

 (٦٢٨٥)الجامع فً واأللبانً السٌوطً وحسنه

 

  :قال عنه هللا رضً عمر وعن

 الذٌن ثم أصحابً إلى أحسنوا ) والسالم الصالة علٌه هللا رسول قال 

 . (ٌلونهم الذٌن ثم ٌلونهم

 .شاكر أحمد وصححه( ١/٩٨)المسند فً أحمد رواه

 

 أحدهم فلمعام محمد أصحاب تسبوا ال)  :عنهما هللا رضً عمر ابن وقال

 .( سنة أربعٌن أحدكم عبادة من خٌر ساعة

 هللا رضً عباس ابن قال وكذا(  ١/٥٧) الصحابة فضائل فً أحمد رواه

 أبً البن الطحاوٌة شرح فً كما صحٌح بإسناد بطة ابن عنه رواه ، عنهما

 .(٦٦٩) العز



 

 سب عن النهً فً كتاباًال  المعدسً الدٌن ضٌاء الحافظ اإلمام صنؾ وقد- 

  :سماه الصحابة

 

 فٌه جمع ( والععاب اإلثم من فٌه وما األصحاب سب عن النهً) 

 .عنهم هللا رضً سبهم عن النهً فً السلؾ وأقوال النصوص

 

 عصا قد قدرهم انتعص أو لعنهم أو عنهم هللا رضً  الصحابة سب فمن

 ، نهً وهذا( أصحابً تسبوا ال: )قال حٌث والسالم الصالة علٌه النبً

 قال ، والسالم الصالة علٌه نهٌه خالؾ فعد سبهم فمن ، للتحرٌم والنهً

 عذاب ٌصٌبهم أو فتنة تصٌبهم أن أمره عن ٌخالفون الذٌن فلٌحذر ) تعالى

 (أمره عن : )قوله فً الضمٌر ( ألٌم

 

 والمعنى ، عزوجل هللا إلى وقٌل ، والسالم الصالة علٌه النبً إلى راجع 

 عن مبلػ والسالم الصالة علٌه والنبً ، عزوجل هللا من األمر ألن ، واحد

 وعلٌنا البالغ هللا رسول على الرسالة هللا من)  :الزهري اإلمام قال. هللا

 .( التسلٌم

 

 ٌا : )تعالى هللا قول باب - التوحٌد كتاب فً صحٌحه فً البخاري علعه

 (. رسالته بلؽت فما تفعل لم وإن ربك من إلٌك أنزل ما بلػ الرسول أٌها

 

 بما ُنعر لم إذا: أحمد اإلمام قال(: ٦/٥٠٠) الفتاوى فً اإلسالم شٌخ وقال

 ، أمره هللا على رددنا ودفعناه والسالم الصالة علٌه النبً عن جاء

 (فانتهوا عنه نهٰىكم وما فخذوه الرسول ءاتٰىكم وما:) هللا قال 



 

 .الصحابة سب حكم : رابثًال - 

 

 على الصحابة سب(: ٩٤) اإلعتعاد لمعة شرح فً عثٌمٌن ابن العالمة قال

 :أقسام ثالثة

 

 ، كفر فهذا ، فسعوا عامتهم أن أو أكثرهم كفر ٌعتضً بما ٌسبهم أن: األول

 كفر فً شك من بل ، عنهم والترضً علٌهم بالثناء ورسوله هلل تكذٌب ألنه

 والسنة الكتاب نعلة أن المعالة هذه مضمون ألن ، متعٌن كفره فإن هذا مثل

 .فساق كفار

 

 وعلى ، العلم ألهل قوالن كفره ففً ، والتعبٌح باللعن ٌسبهم أن: الثانً

 .قال عما ٌرجع أو ٌموت حتى وٌحبس ٌجلد أن ٌجب ٌكفر ال بأنه العول

 

 ولكن ، ٌكفر فال ، والبخل كالجبن دٌنهم فً ٌعدح ال بما ٌسبهم أن: الثالث

 اهـ.ذلك عن ٌردعه بما ٌعزر

 

 

/ كتبه

بدد بع أصمد البدد  

 ه 1436/ مادى ا ال/14


