
 

 

 ف  طعن  بالصب ب  

 

 فً ٌطعن تارة فتجده الكرام للصحابة وسبه بطعنه معروف إبراهٌم عدنان

 عثمان فً وتارة عنه هللا رضً هرٌرة أبً فً وتارة عنه هللا رضً عمر

 رضً عائشة فً وتارة عنه هللا رضً معاوٌة فً وتارة عنه هللا رضً

 أهل شأن وهذا ، عنه هللا رضً الصحابة من غٌرهم فً وتارة عنها هللا

 .عنهم هللا رضً الكرام الصحابة فً والسب الطعن األهواء

 

 والرسل األنبٌاء بعد الناس خٌر ، عنهم هللا رضً الصحابة أن  شك وال

 الذٌن ثم ٌلونهم الذٌن ثم قرنً الناس خٌر:)والسالم الصالة علٌه لقوله

 (ٌلونهم

 

 (٢٥٠٩)البخاري رواه

 

 .واإلجماع والسنة الكتاب قدرهم وعظم مكانتهم علو فضلهم على دل وقد

 

 :الكتاب- 

بقون) تعالى قال ـٰ جرٌن من األولون والس ـٰ  اتبعوهم والذٌن واألنصار المه

ن  . (عنه ورضوا عنهم هللا رضً بإحسـٰ



 ما فعلم الشجرة تحت ٌباٌعونك إذ المؤمنٌن عن هللا رضً لقد) تعالى وقال

بهم علٌهم السكٌنة فأنزل قلوبهم فً ـٰ  .( قرٌباًا  فتحاًا  وأث

تل الفتح قبل من أنفق من منكمـ ٌستوي ال) تعالى وقال ـٰ  أعظم أولئك وق

تلو بعد من أنفقوا الذٌن من درجة ـٰ  .( الحسنى هللا وعد وكال وق

 

 :السنة- 

 أنها عنها هللا رضً مبشر أم أخبرتنً قال عوه هللا رضً جابر عن

 :حفصة عند ٌقول والسالم الصالة علٌه النبً سمعت

 ( تحتها باٌعوا الذٌن أحد الشجرة أصحاب من هللا شاء إن النار ٌدخل ال )

 .(٤/١٩٤٣)مسلم رواه

 ال ) والسالم الصالة علٌه هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً جابر وعن

 .( الشجرة تحت باٌع ممن أحد النار ٌدخل

 .وصححه( ٤١٣٣)والترمذي( ٤٦٥٣)داود أبو رواه

 أهل على اطلع هللا لعل ٌدرٌك وما)  مرفوعاًا  عنه هللا رضً علً وعن

 .(٢٤٩٤ )مسلم رواه(  لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر

 الذي القرن القرون خٌر) مرفوعاًا  عنه هللا رضً حصٌن بن عمران وعن

 .( ٌلونهم الذٌن ثم ٌلونهم الذٌن ثم فٌهم بعثت

 .(٤/١٩٦٤) ومسلم( ٣/١٥١) البخاري رواه

 

 :اإلجماع-

 (:١/١١١) العراقٌة الفتاوى فً اإلسالم شٌخ قال

 خٌر والسالم الصالة علٌه هللا رسول أصحاب أن على المسلمون اتفق وقد

 اهـ.األمة طبقات



 فً طعن بهم والطعن ، والسنة القرآن حملة عنهم هللا رضً الصحابة- 

 .والسنة القرآن

 أصحاب من أحداًا  ٌنتقص الرجل رأٌت فإذا: الرازي زرعة أبو اإلمام قال

 صلى الرسول أن وذلك ، زندٌق أنه فأعلم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 والسنة القرآن هذا إلٌنا أدى وإنما حق، والقرآن حق، عندنا وسلم علٌه هللا

 شهودنا ٌجرحوا أن ٌرٌدون وإنما وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 .زنادقة وهم أولى بهم والجرح والسنة، الكتاب لٌبطلوا

 .( ٩٨ -للخطٌب الكفاٌة )

 .اإلسالم أراد إنما الصحابة آذى فمن: النسائً اإلمام قال

 .( ١/٣٣٩ - للمزي الكمال تهذٌب)

 (:١/١٣٩)العراقٌة الفتاوى فً اإلسالم شٌخ قال

 علٌهم والثناء الصحابة فضائل فً متواترة بل مستفٌضة األحادٌث وهذه

 القرآن فً قدح فٌهم فالقدح القرون من بعدهم من على قرنهم وتفضٌل

 اهـ.والسنة

 اختار عزوجل ألنه ، هللا فً طعن عنهم هللا رضً بالصحابة والطعن- 

 رضً بالصحابة والطعن ، صالحة غٌر صحبة والسالم الصالة علٌه لنبٌه

 غٌر صحبة صاحب ألنه والسالم الصالة علٌه بالنبً طعن عنهم هللا

 .صالحة

 هؤالء إنما: قال –  الصحابة ٌسبون الذٌن هؤالء عن – مالك اإلمام قال

 فقدحوا ذلك، ٌمكنهم فلم وسلم، علٌه هللا صلى النبً فً القدح أرادوا أقوام

 أصحابه لكان صالحاًا  رجالًا  كان ولو سوء رجل ٌقال حتى أصحابه، فً

 .صالحون

 .( ٥٨٠ -المسلول الصارم )

 



 .اإلسالم على وٌتهم فٌه خٌر ال سوء امرؤ فإنه بالصحابة ٌطعن ومن- 

 

 لهم لٌس وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب ٌشتم الذي: مالك اإلمام قال

 .سالمألا فً نصٌب قال أو إسم

 .( ٢/٥٥٧-للخالل السنة) 

ا ٌذكر رجالًا  رأٌت إذا: أحمد اإلمام وقال  فاتهمه بسوء الصحابة من أحدًا

 .اإلسالم على

 .( ٨/١٤٢-كثٌر البن  والنهاٌة البداٌة )

 خباب؟ بن ٌونس عن وسئل: ٌقول معٌن بن ٌحٌى سمعت: الجنٌد ابن وقال

 فلٌس النبً أصحاب ٌشتم ومن ، النبً أصحاب ٌشتم كان ، بثقة لٌس: فقال

 .بثقة

 .( ١١٤-معٌن البن الجنٌد ابن سؤاالت )

 

 

: كتبن

 بد  ب  صحب  اببد  
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