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 المبحث الرابع 

 مطاعن الرافضة على

 أئمة أهل السنة وعلمائهم

 
 انفرد الرافضة من بين طوائف األمة بحقدهم العظيم، 

ن موطعنهم الشديد، على سائر سلف األمة وعلمائها ابتداء 

 الصحابة إلى علماء السنة المعاصرين، على ما هو معلوم

 لدى المطلع على كتبهم.

لعداوة الرافضة لسلف األمة  وفي الحقيقة إن المتأمل 

وعلمائها يدرك أن هذه العداوة نابعة من بغض مؤسسي 

هذا المذهب الخبيث لهذا الدين وأهله، حيث وضعوا 

 من ألتباعهم الطعن في نقلة هذا الدين وعلمائه بقصد هدمه

 أساسه.

وإن من األدلة الظاهرة، والبراهين الساطعة، على  

صحة هذا أن عداوة الرافضة تزداد بحسب مكانة الرجل 

لع في اإلسالم، وسبقه إليه، وبالئه فيه. ولهذا يجد المط

ق حعلى أقوالهم وكتبهم، أنه قد ورد فيها من المطاعن في 

ي حق فما لم يرد   -مارضي هللا عنه-أبي بكر وعمر 

 --غيرهما من الصحابة حتى من الذين اختلفوا مع علي 

ن ما أكوحسن بالئهما فيه، وذلك لمكانتهما العالية في الدين 

ً ما ليس في من  لهم من المطاعن في الصحابة عموما

بعدهم من السلف، وكذلك لهم من المطاعن فـي أئمة 

 ل.ــاإلسالم وعلمائه ما ليس في من هم دونهم في الفض
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وأغرب من هذا كله: أن هؤالء الرافضة في الوقت  

م الذين هم أعظ-الذي يطعنون فيه في خيار أئمة أهل السنة 

ً لمواالة علي  بة الشرعية ومحبته المح --الناس تحقيقا

ا يرمونهم به من الكفر، والنفاق، ويرمونهم بم -الصحيحة

يغضون الطرف عن الخوارج الذين يكفرونه، والنواصب 

ما الذين يفسقونه، وإذا ما ذكروهم، فإنهم ال يذكرونهم ب

 يذكرون به أئمة أهل السنة من الذم والقدح.

ن كان الحديث قد سبق بذكر بعض مطاعنهم على وإ 

الصحابة، فإني أذكر هنا بعض مطاعنهم على أئمة أهل 

 السنة وعلمائهم، الذين هم خيار األمة بعد الصحابة:

في كتابه الصراط  (1)فمن ذلك ما أورده النباطي 

 الثالمستقيم إلى مستحقي التقديم حيث أورد في المجلد الث

ً بالطعن على رواة أهل السن ة من هذا الكتاب فصالً خاصا

 وعلمائهم عنون له بقوله:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو: زين الدين علي بن يونس العاملي النباطي، متوفى عام  ( 1)

 هـ.877

كان عالماً، فاضالً، محققاً، مدققاً، ثقة، »قال عنه الحر العاملي:  

شاعراً، أديباً، متبحراً، له كتب منها: كتاب الصراط  متكلماً، 

 .1/135أمل اآلمل «. التقديم المستقيم إلى مستحقي 

 )في ذكر رواتهم والطعن فيهم(.

قال بعد الطعن في طائفة كبيرة من فقهاء الصحابة  

وفي سياق طعنه في أئمة أهل السنة من بعد الصحابة: 

، ثينومنهم: مقاتل، قال الجزري: كان كذاباً بإجماع المحد»

 وقال وكيع: كذاب، وقال السعدي: كان حسوداً...
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ً للحجاج على   با ومنهم: محمد بن سيرين كان مؤد ِّ

ً فال ينكر عليه، فلما لع ن ولده، وكان يسمعه يلعن عليا

الناس الحجاج خرج من المسجد وقال: ال أطيق أسمع 

 شتمه.

ة هشام بن ومنهم: سفيان الثوري كان في شرط 

 عبدالملك.

ومنهم: الزهري، قال سفيان بن وكيع: إنه كان يضع  

األحاديث لبني مروان وكان مع عبدالملك يلعن علياً. 

 بطريقين أنه قتل غالماً له. (1)وروى الشاذكوني
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْنقَري  ( 1) هو: أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد المِّ

 المعروف بالشاذكوني، من أهل البصرة. البصري، 

قال السمعاني: يتهم بشرب النبيذ، وغير ذلك، وكان يتهم بوضع  

الحديث. وذكره البخاري فقال: هو أضعف عندي من كل  

أبو عبدالرحمن النسائي: هو ليس بثقة، مات سنة  ضعيف. وقال 

 هـ. 234

 .3/371نساب انظر األ 

ومنهم: سعيد بن المسيب، فقيه الحجاز، روى أبو  

معشر أنه تأبى  من حضور جنازة علي بن الحسين، وهو 

: ابن ناقل هذا الدين، ومحمود عند سائر المسلمين، وقال

 ين.ــركعتين أحب إليَّ من حضور علي بن الحس

 ومنهم: خالد الواسطي، روى: الجنة والنار يخربان. 

ً لهشام بن   ومنهم: منصور بن المعتمر كان شرطيا

 عبدالملك.
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ومنهم: سعيد بن جبير، كان على عطاء الخيل في  

 زمرة الحجاج وتخلف عن الحسين.

ومنهم: الحسن البصري، خرج مع ابن األشعث،  

وتخلف عن الحسين، وخرج في جند الحجاج إلى خراسان، 

مع جوقال في عثمان: قتله الكفار، وخذله المنافقون، فنسب 

 المهاجرين واألنصار إلى النفاق.

ة الهمدانيان: لم   ومنهم: مسروق بن األجدع، ومر 

يخرجا مع علي إلى صفين، بل أخذا عطاءهما منه وهربا 

ن بإلى قزوين، وكان مسروق يلي الجسر بالبصرة لعبيدهللا 

 زياد يأخذ له المكس...

ومنهم: كعب األحبار، ضربه أبو ذر بمحجنه فشجه،  

 فقال له: ما خرجت اليهودية من قلبك.

ومنهم: إبراهيم النخعي، تخلف عن الحسين، وخرج  

 .مع ابن األشعث، وفي جيش عبيدهللا بن زياد إلى خراسان

-ومنهم: أبو إسحاق السبيعي، خرج إلى قتال الحسين  

-. 

ومنهم: الشعبي، خرج مع ابن األشعث، وتخلف عن  

 من بيت المال مائةالحسين، وأسند الشاذكوني: أنه سرق 

ة، كانوا  درهم في خفية، وأن شريحاً، ومسروقاً، ومر 

نون على دعائه.  اليؤم 

وأسند العطار إلى بهلول إلى أبي حنيفة قال: دخلت  

على الشعبي وبين يديه شطرنج، وروى أبو بكر الكوفي 

عن المغيرة: أن الشعبي كان اليهون عليه أن تقوم الصالة 

وهو يلعب بالشطرنج والنرد، وروى الفضل بن سليمان 
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عن النضر بن محارب أنه رأى: الشعبي يلعب بالشطرنج، 

 فإذا مر عليه من يعرفه أدخل رأسه في قطيفتــــه.

ومنهم: خالد الحذ اء، روى عنه أبو عاصم النيلي أنه  

أول من وضع العشور، وروى فقهاؤهم مثل: حماد بن 

ً بمنزلة الع وا بن جل الذي اتخذهزيد، وغيره: إنا لنرى عليا

 إسرائيل.

فهذا اختالف من أخذوا عنهم أمر دينهم واعتمدوا في  

ق االحتجاج على قولهم. وقد ذكر علماؤهم أن عامة من تعل

 (1)«.بهم علم الحديث مبتدعة

هذا ما ذكره النباطي في الطعن على أئمة أهل السنة  

 والنيل منهم

 وبعض ما ذكره منقول بنصه من كتاب اإليضاح

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .254-3/244الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم  ( 1)

 (1)البن شاذان.

ويقول نعمة هللا الجزائري في كتابه: )األنوار  

النعمانية( تحت عنوان: )ظلمة حالكة في بيان أحوال 

هذا االسم وهو: التصوف  اعلم أن»الصوفية والنواصب(: 

كان مستعمالً في فرقة من الحكماء الزائغين عن طريق 

الحق، ثم قد استعمل بعده في جماعة من الزنادقة، وبعد 

مجئ اإلسالم استعمل في جماعة من أهل الخالف كالحسن 

البصري، وسفيان الثوري، وأبي هشام الكوفي، ونحوهم، 

وقد كانوا في طرق من الخالف مع األئمة عليهم السالم، 

فإن هؤالء المذكورين قد عارضوا األئمة عليهم السالم في 
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أعصارهم، وباحثوهم وأرادوا إطفاء نور هللا، وهللا متم 

نوره ولو كره الكافرون، والذي وجد منهم في أعصار 

علمائنا رضوان هللا عليهم، قد عارضهم ورد عليهم، 

 (2)«.وصنف علماؤنا كتباً في ذمهم والرد عليهم

فهذا هو موقف الرافضة من خيار األمة بعد الصحابة  

س لنااوهم التابعون وأتباعهم، الذين هم حملة العلم، وقدوة 

في الخير والفضل. وإنما ذكرت هنا نماذج من طعنهم 

 فيهم، بغية االختصار،

ك ولئوإال فكتبهم تزخر بالكثير من المطاعن والشتائم على أ

 األخيار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47-45انظر: اإليضاح ص ( 1)

 .2/281األنوار النعمانية  (2)

وأما أئمة المذاهب الفقهية األربعة عند أهل السنة فقد  

 بالغوا في الطعن عليهم بحسب مقامهم في األمة وانتفاع

 الناس بعلومهم.

 يهم:وها هي ذي نماذج من مطاعنهم عل 

 :-حمه هللار-طعنهم في اإلمام أبي حنيفة 

يقول النباطي ضمن فصل خاص عقده للطعن في  

 األئمة األربعة بعنوان: )في تخطئة كل واحد من األئمة

 األول أبو حنيفة، وفيه أمور: ...:»األربعة( 

قال الغزالي: أجاز أبو حنيفة وضع الحديث على وفق  

 مذهبه.

وعن يوسف بن أسباط، قال أبو حنيفة: لو أدركني  

 ألخذ بكثير من أقوالي... رسول هللا 
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وفي مجالس ابن مهدي: كان أبو حنيفة يشرب مع  

 مساور فلما تنسك عاب مساوراً فكتب إليه شعراً:

بغير شتمي     إن كـــان فقهك ال يتـــم    

 وانتقاصـــــــي

من األداني     فاقعد وقم بي حيث شئت    

 ـــيواألقاصــــ

أنا مقيم علـــى     فلطـــال مــا زك يتنـــي و    

 المعاصــــي

في أبـــاريق     أيــــام تعطينــى وتأخـــذ    

 الرصـــــــاص

 الخ( 1)«فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال وكف عنه... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/213الصراط المستقيم  ( 1)

ه ماذكره من مطاعن وأكاذيب على هذا اإلمام الجليل. علي

 من هللا ما يستحق.

وأما أبو حنيفة فكان يقول قال »ويقول البحراني:  

 أنا أقول خالفاً لقوله، وُحكي عنه أنه كان يقولو --علي

 خالفت جعفر بن محمد في جميع أقواله وفتاواه، ولم يبق

فما أدري أنه يغمض عينيه أو يفتحها السجود،  إال حالة 

 (1)«.هــــخالفه وأفتى الناس بنقيض فعل حتى أذهب إلى 

 :-حمه هللار-طعنهم في اإلمام مالك 

ً يذكر »يقول النباطي ضمن طعنه عليه:   كان مالكا

ً وعثمان وطلحة والزبير، ويقول: وهللا ما اقتتلو ال ا إعليا

 على الثريد األعفر.
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ودخل محمد بن الحسن على مالك ليسمع منه الحديث  

 ال فسمع في داره المزمار واألوتار فأنكر عليه فقال: إنا

 نرى به بأساً.

وفي حلية األولياء وغيرها عن ابن حنبل وأبي داود  

 أن جعفر بن سليمان ضرب مالكاً وحلقه وحمله على بعير،

 وروي أنه كان

نعلى رأي الخوارج فسئل عنهم فقال:ما أقول في قوم ول ا و 

 2((«.فعدلوا فينــــــا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/46الكشكول ليوسف البحراني  (1)

 .3/220الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم  (2)

 :-حمه هللار-طعنهم في اإلمام الشافعي 

عن أبي بكر »يقول النباطي في معرض طعنه عليه:  

د هللا وجه ابن إدريس.  ابن عياش أنه قال: سو 

وقال عمار بن زريق: ذكر الشافعي عند الثوري  

 فقال: غير فقيه وال مأمون.

وقال القاضي بن شهري: كان الشافعي ال يحدث إال  

 ولجانبه غالم أمرد حسن الوجه...

]وقال النباطي[: ونسب نبينا إلى الرغبة في الحرام  

ر امرأة وأعجبته وجب على زوجها حيث قال: إذا أبص

 1((«.طالقها 

 :-حمه هللار-طعنهم في اإلمام أحمد 

هو من أوالد ذي الثدية، »يقول الكشي في ترجمته:  

 (2)«.جاهل، شديد النصب يستعمل الحياكة اليعد من الفقهاء
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في مسند جعفر قال أحمد: اليكون »ويقول النباطي:  

 (3)«.حتى يبغض علياً ولو قليالً  الرجل سنياً 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .219-3/217الصراط المستقيم  ( 1)

إلى مستحقي التقديم نقله عن الكشي، النباطي: في الصراط  (2)

 3/223 المستقيم 

 .3/224الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم  (3)

 لراضي باهلل نسخة للحنابلة فيها:ووقع ا»ويقول أيضاً:  

 وقد

تأمل أمير المؤمنين جماعتكم، وكشفت له الخبرة عن مذهب 

صاحبكم. فوجده كاللعين إبليس يزين لحزبه المحظور، 

 (1)«.ويركب بهم صعاب األمور، ويدلي لهم حبل الغرور
 وأما اإلمامان المحدثان البخاري ومسلم: 

كتم البخاري ومسلم »فيقول النباطي في الطعن عليهما:  

 (2)«.أخباراً جمة في فضائل أهل البيت صحيحة على شرطهما
ويقول: بعد أن ذكر جملة من األحاديث الموضوعة  

فهذه : » -والضعيفة زعم أن الشيخين قد أسقطاها من كتابيهما

األحاديث إن كانت لم تصل إلى الشيخين مع شهرتها، فهو 

ما ويلهجون بذكرهما دليل قصورهما فكيف يرجحون كتابيه

 على غيرهما، وإن وصلت إليهما فتركا روايتها ونقلها كان

ذلك من أكبر التهمة واالنحراف والرجوع عن السبيل 

 3((«.الواضح إلى االعتساف
ً في طعنه على اإلمام البخاري:   ما رأينا »ويقول أيضا

ً منه وال أكثر درجة منه فكأنه جيفة  عند العامة أكثر صيتا
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 (4)علت، أو كلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/225الصراط المستقم إلى مستحقي التقديم  ( 1)

 3/232المصدر نفسه  (2)

 .3/234المصدر نفسه  (3)
رة تعلو الوجه، وقيل: لون بين السواد والحمرة،  (4) الكلفة: حمرة َكدِّ

 .9/307في الوجه. لسان العرب سواد يكون  وقيل: هو 

 (1)«.غشت بدراً، كتم الحق وأقصاه، وأظهر الباطل وأدناه

فهذه نماذج مما جاء في كتب الرافضة في حق أئمة  

أهل السنة وعلمائهم، توضح مدى حقدهم وبغضهم، وشدة 

 عدائهم لهم.

وليعلم القارئ أني إنما سقت هنا أمثلة فقط وإال فقد  

تركت نصوصاً أخرى لهم في الطعن في السلف فيها قدح 

ً عن نقلها  شنيع ونيل عظيم من أعراضهم ودينهم تنزها

 وتأثماً من نشرها بين الناس.

وأختم الحديث هنا بنقل مهم عن شيخ اإلسالم ابن  

ف الرافضة من سلف األمة في بيان موق -رحمه هللا-تيمية 

 وأئمتها تأكيداً لما تقدم نقله من كتبهم.

الرافضة كف رت أبا بكر وعمر »: -ه هللارحم-يقول  

وعثمان، وعامة المهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم 

بإحسان، الذين رضي هللا عنهم ورضوا عنه،وكفروا 

 من المتقدمين والمتأخرين. جماهيرأمة محمد

فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر  

والمهاجرين واألنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي 

هللا عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر هللا باالستغفار لهم، ولهذا 

يكفرون أعالم الملة: مثل سعيد بن المسيب، وأبي مسلم 
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الخوالني، وأويس القرني، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم 

النخعي، ومثل: مالك، واألوزاعي، وأبي حنيفة، وحماد بن 

 زيد،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/226الصراط المستقم إلى مستحقي التقديم  ( 1)

وحماد بن سلمة، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، 

وفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف 

الكرخي ، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبدهللا التستري 

 وغير هؤالء.

ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى،  

ألن أولئك عندهم كفار أصليون، وهؤالء مرتدون، وكفر 

 الردة أغلظ باإلجماع من الكفر األصلي.

يرون أبا بكر  -عندهم-إلى أن قال: وأكثر محققيهم  

 وعمر وأكثر المهاجرين واألنصار، وأزواج النبي 

مثل: عائشة، وحفصة، وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما 

ر لكفنوا باهلل طرفة عين قط، ألن اإليمان الذي يتعقبه اآم

ة، عندهم يكون باطالً من أصله كما يقوله بعض علماء السن

الذي جامع به عائشة  ومنهم من يرى أن فرج النبي 

 وحفصة البد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر

 1((«.على زعمهم ألن وطء الكوافر حرام عندهم

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .481-28/477مجموع الفتاوى  ( 1)

 المبحث الخامس

 موقف أهل السنة من الرافضة ومن عقيدتهم

 

 أوالً: موقف أهل البيت من الرافضة ومن عقائدهم:

كسائر أهل السنة في موقفهم   أئمة أهل بيت النبي  

ن عقائدهم، فهم يعتقدون ضاللهم من الرافضة وم

وانحرافهم عن السنة، وبعدهم عن الحق. وهم من أشد 

ً لهم وذلك لنسبتهم تلك العقائد الف ً ومقتا ة اسدالناس ذما

يت إليهم، وكثرة كذبهم عليهم، وقد تعددت عبارات أهل الب

 وتنوعت في ذم الرافضة وبراءتهم من عقيدتهم.

فمما جاء عنهم في براءتهم من عقائد الرافضة  

 وتأصيلهم عقيدة أهل السنة:

وتواتر عنه أنه قال وهو على  --ما ثبت عن علي  

-ر منبر الكوفة: )خير هذه األمة بعد نبيها أبوبكر ثم عم

 (1)(.-اــرضي هللا عنهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن أبي عاصم في 1/106مسند أخرجه اإلمام أحمد في ال ( 1)

وصححه األلباني في ظالل الجنة، وأخرجه  ، 556السنة ص

ورواه أبو نعيم في كتاب اإلمامة  ، 1397-7/1366الاللكائي 

في النهي عن سب  ، ومحمد بن عبدالواحد المقدسي  283ص

 ، وأبو حامد المقدسي في رسالة    ==73األصحاب ص

أنه قال: )اليفضلني أحد على الشيخين إال  وعنه  

 (1)تري(.ــجلدته حد المف

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 112 - 

 - 112 - 

وفي الصحيحين أنه قال في حق عمرعند تشييعه:)ما  

 ايموخلفت أحداً أحب إلى  من أن ألقى هللا بمثل عمله منك 

 هللا إن كنت ألظن أن يجعلك هللا مع صاحبيك، وذلك أني

 يقول:ذهبت أنا وأبوبكر كنت أسمع كثيراً رسول هللا 

أنا وأبوبكر وعمر،وخرجت أنا وأبوبكر  وعمر، ودخلت

 (2)وعمر، وإن كنت ألظن أن يجعلك هللا معهما(.

تناقض عقيدة  --وهذه اآلثار الثابتة عن علي  

 --الرافضة في الشيخين كماتقدم، وتدل على براءة علي

 من الرافضة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 296في الرد على الرافضة ص )=(

وقد تواتر عنه »من الرافضة:  --عن براءة علي  ضمن حديثه 

قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر:  من الوجوه الكثيرة أنه 

ثم عمر.وبذلك أجاب ابنه محمد بن  خير هذه األمة بعد نبيها:أبوبكر، 

-1/11منهاج السنة  « مارواه البخاري في صحيحهالحنفية.في

باب قول  ،وانظر األثر في البخاري )كتاب فضائل الصحابة، 12

 .3671ح7/20لو كنت متخذاً خليالً(. فتح الباري  النبي 

، وابن أبي عاصم في 2/562اخرجه عبدهللا بن أحمد في السنة  ( 1)

، وأبو حامد المقدسي في رسالة في الرد على 561ص السنة 

 .298الرافضة ص

أخرجه البخاري في )كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر  (2)

، ومسلم )كتاب فضائل 3685، ح7/41فتح الباري  بن الخطاب( 

 .2389، ح- )4/1858-فضائل عمر  الصحابة، باب من 

، ومن عقيدتهم، وتوليه للشيخين وسائرأصحاب النبي 

فضل عليه، وعقوبته من وحبه لهم، وإقراره للشيخين بال

فضله عليهما، وتمنيه أن يلقىاهلل بمثل عمل عمر. فرضي 

الطيبين المطهرين  هللا عنه وعن سائر أصحاب النبي 
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من كل ماينسبه إليهم أهل البدع من الرافضة والخوارج 

 المارقين.

جاءت أقوال أبنائه، وأهل بيته،  --ثم من بعد علي  

ة في البراءة من الرافضة ومن عقيدتهم، وانتصارهم لعقيد

 أهل السنة. وإليك طرفاً من أقوالهم في ذلك:

 :-رضي هللا عنهما-قول الحسن بن علي  

عن عمرو بن األصم قال: قلت للحسن: إن الشيعة  

  ماهللاتزعم أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة، قال: )كذبوا و

ال وهؤالء بالشيعة؛ لو علمنا أنه مبعوث، ما زوجنا نساءه 

 (1)اقتسمنا ماله(.

رضي هللا -وروى أبو نعيم قيل للحسن بن علي  

ت قولون: إنك تريد الخالفة، قال: )كان: إن الناس ي-عنهما

جماجم العرب في يدي. يحاربون من حاربت، ويسالمون 

من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه هللا، وحقن دماء أمة 

  .)(2) محمد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفي فضائل الصحابة 1/148أخرجه اإلمام أحمد في المسند  ( 1)

 .3/263وأورده الذهبي في السير  ، 2/175

 .2/37حلية األولياء  (2)

 :-رضي هللا عنهما-قول الحسين بن علي  

الذين كاتبوه ووعدوه -شيعة العراق كان يقول في  

: )اللهم إن -بالنصر، ثم تفرقوا عنه وأسلموه إلى أعدائه

وني، وخدعوني، وصنعوا بأخي ما  أهل العراق غر 

 (1)صنعوا، اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصهم عدداً(.

هو  --ثم كان نتيجة غدرهم وخذالنهم له استشهاده  

وعامة من كان معه من أهل بيته، بعد أن تفرق عنه هؤالء 
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مصيبة عظيمة، ومأساة جسيمة،  --الخونة. فكان مقتله 

يتفطر لها قلب كل مسلم. تولى كبرها هؤالء الشيعة، الذين 

يظهرون اليوم تحسرهم وندمهم على مقتل الحسين بإقامة 

تلك المآتم المبتدعة في يوم عاشوراء من كل سنة، فقبحهم 

أهل البيت، وأعظم غدرهم هللا ما أكذب دعواهم في والية 

 وخذالنهم لهم !!

 :-رحمه هللا-قول علي بن الحسين  

ثبت عنه أنه قال: )يا أهل العراق أحبونا حب  

ى اإلسالم، وال تحبونا حب األصنام، فما زال بناحبكم حت

 (2)صار علينا شيناً(.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/302أورده الذهبي في السير  ( 1)

، 7/1398أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (2)

 .4/390، والذهبي في السير 3/137نعيم في الحلية  وأورده أبو 

: أنه جاءه نفر من أهل العراق، -رحمه هللا-وعنه  

، فلما -رضي هللا عنهم-فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان 

لهم: )أال تخبروني أنتم المهاجرون األولون  فرغوا قال

الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضالً من هللا 

ً وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون؟  ورضوانا

قال: فأنتم الذين تبوؤا الدار واإليمان من قبلهم،  !قالوا: ال

يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صدورهم حاجة مما 

أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن 

قال: أشهد  !يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قالوا: ال

والذين جاءوا من بعدهم : }أنكم لستم من الذين قال هللا 

يقولون ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال 
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تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 

 (2)(.!!اخرجوا فعل هللا بكم  (1){حيمر

 قول محمد بن علي )الباقر(: 

عن محمد بن علي أنه قال: )أجمع بنو فاطمة على أن  

 (3)يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول(.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10سورة الحشر آيه  (1)

 .3/137أورده أبو نعيم في الحليه  ( 2)

أ، وأورده الذهبي  15/355أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق  (3)

، وأبو حامد المقدسي في الرد على الرافضة 4/406 في السير 

 .302ص

أنه قال لجابر الجعفي: )إن قوماً  -رحمه هللا-وعنه  

 بالعراق

رضي -ر يزعمون أنهم يحبوننا، ويتناولون أبا بكر وعم

ي أمرتهم بذلك؛ فأخبرهم: أني ، ويزعمون أن-هللا عنهما

حمد س مأبرأ إلى هللا تعالى منهم، وهللا برئ منهم، والذي نف

 اعةبيده لو وليت؛ لتقربت إلى هللا بدمائهم. النالتني شف

اء محمد، إن لم أكن أستغفر لهما، وأترحم عليهما، إن أعد

 (1)هللا غافلون عنهمــا(.

وعن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبي  

وما  بكر وعمر فقال: )وهللا إني ألتوالهما، وأستغفر لهما.

 (2)أدركت أحداً من أهل بيتي إال هو يتوالهما(.

 :-رحمه هللا-قول زيد بن علي  

عن زيد بن علي أنه قال:)كان أبوبكر إمام  

ثم (3){وسيجزي هللا الشاكرينالشاكرين.ثم تال }
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 اءة من أبي بكر هي البراءةقال:البر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه محمد بن عبدالواحد المقدسي في النهى عن سب  ( 1)

، 361وأورده البيهقي في كتاب االعتقاد ص ، 75األصحاب ص

 .303على الرافضة ص وأبو حامد المقدسي في الرد 

، وابن عساكر في تاريخ 5/321أخرجه ابن سعد في الطبقات  (2)

، 9/321ب، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 15/355 دمشــق 

،  وأبو حامد المقدسي في الرد على 4/403السير  والذهبي في 

 .304الرافضة ص

 .144سورة آل عمران من اآلية:  (3)

 (1)من علي(.

أبي بكر  أنه قال: )البراءة من -رحمه هللا-وعنه  

. فإن شئت -مرضي هللا عنه-وعمر، البراءة من علي 

 (2)فتقدم، وإن شئت فتأخر(.

 قول جعفر بن محمد )الصادق(: 

عن عبدالجبار بن عباس الهمداني: أن جعفر بن محمد  

ن إأتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة.فقال:)إنكم 

شاء هللا من صالحي أهل مصركم، فأبلغوهم عني:من زعم 

أني إمام معصوم مفترض الطاعة؛ فأنا منه برئ، ومن 

 (3) زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر؛ فأنا منه برئ(.

وعن سالم بن أبي حفصه قال: سألت أبا جعفر وابنه  

 جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: يا سالم تولهما وابرأ من

م عدوهما؛ فإنهما كانا إمامي هدى، ثم قال جعفر: يا سال

 ل جده؟ أبو بكر جدي، ال نالتني شفاعة محمد أيسب رج

 (4)يوم القيامة إن لم أكن أتوالهما وأبرأ من عدوهما(.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 7/1302أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ( 1)

ب، وأورده الذهبي في السير 6/324عساكر في تاريخ دمشق  وابن 

5/390. 

أخرجه محمد بن عبدالواحد المقدسي في النهي عن سب  (2)

 .75األصحاب ص

 .6/259أورده الذهبي في سير أعالم النبالء  (3)

، والاللكائي في 2/558أخرجه عبدهللا بن أحمد في كتاب السنة  (4)

، وأورده الذهبي في 7/1301أصول اعتقاد أهل السنة  شرح 

 .6/258 السير

وعن جعفر بن محمد أنه كان يقول: )ما أرجوا من  

، ثلهشفاعة علي شيئاً، إال وأنا أرجوا من شفاعة أبي بكر م

 (2)(.(1)لقد ولدني مرتين

أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال:  -رحمه هللا-وعنه  

 )إنك تسألني عن رجلين قد أكال من ثمار الجنة(.

وعنه أنه قال: )برئ هللا ممن تبرأ من أبي بكر  

 (3)وعمر(.

ً على هذا األثر:   قلت هذا القول »قال الذهبي معقبا

ه، متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد باهلل إنه لبار في قول

 (4)«.غير منافق ألحد، فقبح هللا الرافضة

فهذه هي أقوال أئمة أهل البيت، الطيبين، الطاهرين،  

بون إليهم الذين تدعي الرافضة إمامتهم وواليتهم، وينس

عقيدتهم؛ جاءت موضحة ومبينة موقفهم من الرافضة، 

 ومن دينهم، وبراءتهم منهم ومن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمه هي أم فروة بنت »قال الذهبي في ترجمة جعفر بن محمد:  ( 1)

محمد بن أبي بكر التيمي، وأمها هي أسماء بنت  القاسم بن 
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ولهذا كان يقول: ولدني أبوبكر الصديق  عبدالرحمن بن أبي بكر، 

 .6/255سير أعالم النبالء «مرتين

، 7/1301أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (2)

 .6/259الذهبي في السير  وأورده 

 .6/260أورده الذهبي في سير أعالم النبالء  (3)

 .6/260سير أعالم النبالء  (4)

 كل ما يلصقونه بهم من عقائدهم المكفرة، ومطاعنهم على

 خيار الصحابة، وأمهات المؤمنين؛ وأن هؤالء األئمة من

ل كأهل البيت على عقيدة أهل السنة، ظاهراً وباطناً؛ في 

كبير وصغير؛ فهي عقيدتهم التي بها يدينون، وعليها 

يوالون ويعادون؛ وأن من نسب لهم غير ذلك فهو كاذب 

عليهم ظالم لهم، فرحمهم هللا رحمة واسعة، وقبح هللا 

 الرافضة ما أعظم فريتهم عليهم وأشد أذيتهم لهم.

 

 ن:من األئمة المتقدمي (1)ثانيا: أقوال المنسوبين للتشيع

روى الاللكائي عن ليث بن أبي سليم قال: )أدركت  

 (2)الشيعة األولى ما يفضلون على أبي بكر وعمر أحداً(.

سلمة بن كهيل أنه قال: )جالست المسيب بن وعن  

ً من  نجبة الفزاري في هذا المسجد عشرين سنة، وناسا

 الشيعة كثيراً، فما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشيع في اصطالح العلماء المتقدمين هو: تقديم علي على  ( 1)

رضي هللا -التعرض للشيخين أبي بكر وعمر  عثمان، دون 

الذهبي: أن هذا قد وجد في التابعين  قدم في كالم ، وقد ت-عنهما

 والصدق. وتابعيهم، مع الدين، والورع، 

 من هذا الكتاب. 31انظر: نص كالمه ص  
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، وأورده الذهبي في 7/1302شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (2)

 .6/255 السير 

 من أصحاب رسول هللا  سمعت أحداً منهم تكلم في أحد

 (2)(.(1)إال بخير، وما كان الكالم إال في علي وعثمان

ولهذا كانت الشيعة »ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:  

 ان،المتقدمون، الذين صحبوا علياً، أو كانوا في ذلك الزم

م لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعه

في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء 

 (3)«.الشيعة األكابر من اآلوائل واألواخر

وروى الاللكائي عن إبراهيم بن أعين قال: قلت  

مق : )أرأيت من قال: ال أفضل أحداً، قال: هذا أح(4)لشريك

ل أبوبكر وعمر؟(.  (5) أليس قد فُض ِّ

وعن سليمان بن أبي شيخ قال: لقي عبدهللا بن مصعب  

 الزبيري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-رضي هللا عنهما-أي: في المفاضلة بينهما  ( 1)

 .7/1368أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (2)

 .1/13منهاج السنة  (3)

ْيك بن عبدهللا النخعي، القاضي أبو عبدهللا، أحد األعالم،  (4) هو: َشرِّ

 وفاته سنة سبع وسبعين ومائة. كانت 

 قال عنه الذهبي: فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده. 

 .202-8/200انظر: سير أعالم النبالء  

، وأورده الذهبي في 7/1369شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (5)

 .8/205 السير 
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ً فقال: بلغني أنك تنال من أبي بكر وعمر؟ فقال  شريكا

 الزبير، فكيف أنال من أبي بكرشريك: )وهللا ما أنتقص 

 (1)(.!!وعمر

ً يقول:   وعن حفص بن غياث قال: سمعت شريكا

ا ، واستخار المسلمون أبا بكر، فلو علمو)قُبض النبي 

ف أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد َغشُّونا، ثم استخل

أبوبكر عمر، فقام بما قام به من الحق والعدل؛ فلما 

حضرته الوفاة جعل األمر شورى بين ستة فاجتمعوا على 

 (2)ا(.عثمان، فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد َغشُّون

قال علي بن خشرم: )فأخبرني بعض أصحابنا من  

أهل الحديث أنه عرض هذا على عبدهللا بن إدريس، فقال 

ابن إدريس: أنت سمعت هذا من حفص؟ قلت: نعم، قال: 

ان كإن وهللا إنه لشيعي، الحمد هلل الذي أنطق بهذا لسانه، فو

 (3)شريكاً لشيعي(.

قال الذهبي معقباً: )قلت: هذا التشيع الذي ال محذور  

ً إال من قبي  -إن شاء هللا-فيه  - ل الكالم فيمن حارب عليا

- (4)ة، فإنه قبيح يؤدب فاعله...(.من الصحاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/206أورده الذهبي في السير  ( 1)

 .8/209المصدر نفسه  (2)

 المصدر نفسه. (3)

 المصدر نفسه. (4)

يقول:  (1)وعن سلمة بن شبيب قال: سمعت عبدالرزاق 

ً على أبي بكر  -)ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا
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، ورحم هللا عثمان وعلياً، من لم يحبهم فما -فرحمهما هللا

 (2)عملي حبي إياهـــم(.هو بمؤمن أوثق 

ً أنه قال: )أفضل الشيخين   وعن عبدالرزاق أيضا

بتفضيل علي إياهما على نفسه، كفي بي إزراء أن أخالف 

 -.)(3)-علياً 

وروى الاللكائي عن أبي السائب عتبة بن عبدهللا  

ً بحضرة الحسن بن زيد الداعي  الهمداني قال: )كنت يوما

بطبرستان... وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح، 

 ون:من الفاحشة. فقال: يا غالم اضرب عنقه فقال له العلوي

 هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ هللا هذا رجل طعن على

ون الخبيثات للخبيثين والخبيث: }، قال هللا النبي 

للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 

فإن كانت  (4){ق كريممبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائشة 

 هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني. (1)
حافظ،مصنف، شهير، عمي في آخر عمره، »قال ابن حجر: 

 «.وكان يتشيع

 .354تقريب التهذيب ص 

 .9/574أورده الذهبي في السير  (2)

 المصدر نفسه. (3)

 .26سورة النور آيه:  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com


