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 طعـن الرافضـي علـى الصحابـة بقـول

 أنس )فلم نصبر( والرد عليه

 

تحت عنوان: )الصحابة  132قال الرافضي ص 

 يشهدون على أنفسهــم(.

قال لألنصار:  روى أنس بن مالك أن رسول هللا » 

إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا هللا 

 ورسوله على الحوض، قال أنس: فلم نصبر.

عن العالء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البـراء بن و 

قلت طوبى لك صحبت النبي ف -ضي هللا عنهمار-عـــازب 

 ما وبايعته تحت الشجرة فقال: يا ابن أخي إنك ال تدري 

 أحدثنا بعده.

وإذا كان هذا الصحابي من السابقين األولين، الذين  

ا تحت الشجرة، ورضي هللا عنهم، وعلم م بايعوا النبي 

ً قريباً، يشهد على نفسه وعلى  في قلوبهم فأثابهم فتحا

، وهذه الشهادة هي أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي 

وتنبأ به من أن أصحابه سيحدثون  مصداق ما أخبر به 

 «بعده، ويرتدون على أدبارهم...

إن من أغرب الغريب أن يطعن هذا الرافضي  قلـت: 

م، بفضل الصحبة والسبق لإلسال الحاقد، فيمــن يعترف لهم

 مضمناً كالمــه في 

 

لى الطعن عليهم، ما دلت عليه اآلية الكريمة في الثناء ع

 أولئك السابقين 
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ذ إلقد رضي هللا عن المؤمنين األولين وهي قوله تعالى: }

ة يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكين

 ً ً قريبا ناء وهو بهذا يؤكد أنه أث (1){عليهم وأثابهم فتحا

طعنه في الصحابة غير غافل عن هذه اآلية وغيرها من 

، اآليات المتضمنة ثناء هللا العظيم على هؤالء الصحابة

وإخبار هللا أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 

 تجري تحتها األنهار.

وهذا تكذيب منه صريح لنص القرآن، ورد قبيح  

فر ألحكامه، وهذا وهللا هو الك ألخباره، ومشاقة ومعاندة

ا الصريح الذي ال يشك فيه أحد من أهل العلم، خصوصاً إذ

ما اقترن الرد ألحكام القرآن بشيء من السخرية 

وإذا كان هذا »واالستهزاء، وذلك في قول الرافضي: 

حت ت الصحابي من السابقين األولين الذين بايعوا النبي 

ً الشجرة ورضي هللا عنهم، وعلم ما في قلوبهم فأثابهم ف  تحا

ً يشهد على نفسه وعلى أصحابه بأنهم أحدثوا بعد  قريبا

...«  وهذه الشهادة هي مصداق ما أخبر به  النبي 

 لخ كالمه.ا

)فلم نصبر( على طعنه  --وأما استشهاده بقول أنس  

 في

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18سورة الفتح آيه   (1)

، الصحابة، وما ادعاه من إحداثهم وردتهم بعد الرسول 

 فليس في
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قول أنس ما يدل على تلك الدعوى الفاسدة المن قريب أو 

 بعيد.

عهد لألنصار عهداً أنهم  وبيان ذلك أن النبي  

ً شديداً بعده، كما جاء في الصحيح ين سيالقون أثرة وظلما

: )... إنكم سترون من حديث أنس، وفيه يقول النبي 

بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا هللا ورسوله على 

 (1)الحوض، قال أنس فلم نصبر(.

متعلق بما أوصاهم به من الصبر  --فقول أنس  

دل يعلى ظلم الوالة واستئثارهم بالحقوق عليهم، وغاية ما 

عليه أنهم لم يصبروا على ظلم الوالة، بخالف ما ادعى 

 حداث والردة فهذا اليتحمله السياق والإلافضي من االر

 يدل عليه.

األنصار وأمر به  والصبر الذي أمر به النبي  

 غيرهم في

حق الوالة جاء مفسراً في أحاديث أخرى، ففي الصحيحن 

 من

 قال: ن النبي ع -ضي هللا عنهمار-حديث ابن عباس 

ً فليصبر فإنه من خرج من  )من كره من أميره شيئا

 السلطان شبراً 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزء من حديث أنس في خبر قسمة الغنائم يوم حنين رواه  (1)

 البخاري

يعطي المؤلفة  في )كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي  

ب ، ومسلم )كتاب الزكاة، با3147، ح6/251فتح الباري  قلوبهم...( 
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 إعطاء 

 .1059، ح2/733،734المؤلفة قلوبهم(  

 (1)مات ميتة جاهلية(.

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً: )من رأى من  

ً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماع ة أميره شيئا

 (2)ة(.ـــشبراً فمات إال مات ميتة جاهلي

فتبين أن الصبر على الوالة يكون بلزوم جماعة  

-المسلمين، وعدم الخروج على السلطان، وعلى هذا فأنس 

- سائر األنصار من الصابرين على الوالة المتمسكين و

 إذ ال يعرف في تأريخ األنصار أن أحداً  بوصية نبيهم 

 منهم خرج على الحكام، ال في عهد الخلفاء الراشديــن،

-س وال فيمـا أدركوا من عهد الدولة األموية، وقد كان أن

- كما تقدممن آخر الصح ً ، وقد أدرك بعض (3)ابة موتا

األمراء الظلمة مثل الحجاج بن يوسف الذي كان أميراً 

 عليه عندما كان في العراق، ومع هذا ال يعرف من سيرته

 أنه نازعه في سلطانه، وال خرج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سترون  رواه البخاري )في كتاب الفتن، باب قول النبي  (1)

، ومسلم 7053، ح13/5تنكرونها( فتح الباري  بعدي أموراً 

وجوب مالزمة جماعة المسلمين...(  )كتاب اإلمارة، باب 

 .1849، ح3/1478

سترون  رواه البخاري )في كتاب الفتن، باب قول النبي  (2)

سلم ، وم7054، ح13/5تنكرونها( فتح الباري  بعدي أموراً 

وجوب مالزمة جماعة المسلمين ...(  )كتاب اإلمارة، باب 

 .1849، ح3/1477

 من هذا الكتاب. 381انظر ص (3)
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عليه، مع ما هو معروف به الحجاج من الظلم والبطش بل 

كان في ذلك صابراً محتسباً، وكان الحجاج لربما تعرض 

-له بشيء من السب والشتم فال يخرجه ذلك عن صبره 

- لى ما نقل ابن كثير من رواية علي بن يزيد قال: ع

)كنت في القصر مع الحجاج وهو يعرض الناس ليالي ابن 

األشعث، فجاء أنس بن مالك فقال الحجاج: هي ياخبيث 

 ع جوال في الفتن مرة علّي، ومرة مع ابن الزبير، ومرة م

ا ابن األشعث، أما والذي نفس الحجاج بيده ألستأصلنك كم

 وألجردنك كما تجرد الضب.تستأصل الصمغة، 

قال يقول أنس: إياي يعني األمير؟ قال: إياك أعني  

 (1)أصم هللا سمعك قال: فاسترجع أنس(.

ً لوصية رسول   وهذا مما يدل على صبر أنس تحقيقا

أرضاه، وأمــا و --وتمسكاً بالعهد الذي عهده إليه  هللا 

فلم نصبر( فهذا ال يشكل على من ) --قــول أنــس 

عرف سيرة الصحابة رضوان هللا عليهم وما كانوا عليه 

 من مقتهم ألنفسهم واستعظامهم ذنوبهم لشدة خوفهم من هللا

تعالى، وتعظيمهم له، ولذا ثبت في صحيح البخاري عن 

نه قال: )إنكم لتعملون أعماالً هي أدق في أ --أنس 

 أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/96البداية والنهاية البن كثير  (1)

 1((من الموبقات(. النبي 

أراد بقوله: )لم نصبر( ما قام به من  --ولعل أنس  

شكوى الحجاج على الخليفة لما اشتد أذاه له على ما روى 

ً بعث إلى عبد  ابن كثير عن أبي بكر بن عياش أن أنسا

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 406 - 

 - 406 - 

الملك يشكو إليه الحجاج ويقول: )وهللا لو أن اليهود 

والنصارى رأوا من خدم نبيهم ألكرموه وأنا خدمت رسول 

 2((عشر سنين(. هللا 

  ً قدم دمشق  --وقد تقدم نقالً عن ابن حجر أن أنسا

ً الحجاج على الخليفة، وهو إذ ذاك الوليد بن عب د شاكيا

 3((الملك.

ى أنس للحجاج التنافي الصبر، وال ومعلوم أن شكو 

ً مستبداً مؤذياً ف --تقدح في أنس  إن الحجاج كان ظالما

لألخيار ومنهم أنس، فرفع أمره للخليفة دفع لظلمه، 

وانتصار بالحق، وهذا جائز في الشرع، بل محمود قال 

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من تعالى: }

 عموا إال الذين آمنوا و: }--، وقال (4){سبيل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه البخاري في: )كتاب الرقاق، باب مايتقى من محقرات  (1)

 .6492، ح11/329الباري  الذنوب( فتح 

 .9/96البداية والنهاية  (2)

 من هذا الكتاب. 379انظر: ص  (3)

 .41سورة الشوري آية  (4)

الصالحات وذكروا هللا كثيراً وانتصروا من بعد ما 

، وقال تعالى في وصف المؤمنين في معرض (1){ظلموا

 2((.{والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرونالثناء عليهم: }

انتصر لنفسه بحق ثم إنه رأى بعد هذا أن  --فأنس  

 فح،األليق بمقامه هو العفو والص األولى هو عدم ذلك، وأن

 وعليه يتنزل قوله: )لم نصبر( وهللا تعالى أعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 407 - 

 - 407 - 

: )إنك ال تدري ما --وأما قول البراء بن عازب  

فمحول على ماتقدم من مقت الصحابة  (3)أحدثنا بعده(

رضوان هللا عليهم ألنفسهم، لكمال إيمانهم، وتعظيمهم 

 لربهم.

يشير إلى ما وقع لهم من »قال ابن حجر في شرحه:  

فخاف غائلة ذلك، وذلك من كمال  الحروب وغيرها،

 4((«.فضله

وهذا حال كل مؤمن كامل اإليمان، فهو دائماً  قلت: 

يستصغر عمله ويستقله، ويستعظم ذنبه ويستكثره، وذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكمال علمه باهلل 

 .227سورة الشعراء آية  (1)

 .39سورة الشورى آية  (2)

المغازي، باب غزوة الحديبية( فتح  أخرجه البخاري في: )كتاب (3)

 .4175، ح7/449 الباري 

 .7/450فتح الباري  (4)

وقوة تعظيمه له، بخالف الفاسق، فإنه يستعظم عمله، 

 ويستقل ذنبه، لضعف اإليمان في نفسه وجرأته على ربه.

أنه قال:  --روى البخاري عن عبدهللا بن مسعود  

 )إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع

ه بعليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مّر على أنفه فقال 

 1((هكذا(.

ولهذا كثرت اآلثار عن الصحابة، وخيار سلف األمة  

في لوم النفس، واستشعار التقصير لكمال إيمانهم وعلمهم 

وما قول البراء وأنس بن مالك إال من هذا  --باهلل 

الباب، ولو كان في هذا مطعن عليهما للزم ذلك الطعن 
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على خيار الصحابة وسلف األمة، الذين نقل عنهم من 

 أمثال ذلك ما يصعب حصره.

وإنما اذكر هنا بعض ما جاء من ذلك عن الصحابة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذين هم 

رواه البخاري في: )كتاب الدعوات، باب التوبة...( فتح الباري  (1)

، وهذا الحديث مختلف فيه، هل هو من قول 6308، ح11/102 

أو من قول ابن مسعود، ألن رواي الحديث عن عبدهللا بن   النبي 

الحارث بن سويد قال: حدثنا ابن مسعود حديثين:  مسعود وهو 

واآلخر عن نفسه، وذكر هذا الحديث ثم ذكر   أحدهما: عن النبي 

وذكر النووي أن المرفوع هو الثاني،  )هلل أفرح بتوبة العبد...( 

 .17/61شرح صحيح مسلم 

 وكذا جزم ابن بطال بأن األول هو الموقوف،»قال ابن حجر:  

 .11/105المرفوع وهو كذلك( فتح الباري  والثاني هو 

ما ثبت عن علي  محل تقدير الرافضة وتعظيمهم، فمن ذلك

-- حتى إنه قال البنه م ً ً عظيما ن ندمه يوم الجمل ندما

: لحسن: )يا حسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة، فقال لها

مر األ يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا قال: يابني إني لم أر أن

 1((يبلغ هذا(.

وفيه رواية: )أنه لما اشتد القتال يوم الجمل ورأى  

علي الرؤوس تندر، أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى 

صدره، ثم قال: إنا هلل ياحسن؟ أي خير يرجى بعد 

 2((هذا؟(.

وروى أبو نعيم عن سعيد بن المسيب )أن سعد بن  

يعودانه  --مالك وعبدهللا بن مسعود دخال على سلمان 

فبكى فقاال: ما يبكيك يا أبا عبدهللا؟ فقال: عهد عهده إلينا 
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فظه أحد منا قال: ليكن بالغ أحدكم فلم يح رسول هللا 

 3((كزاد الراكب(.

أنه قال: )وهللا لوددت أني شجرة  --وعن أبي ذر  

 (4)د(.ــتعض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والطبري في تأريخه 7/251ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  (1)

 ولم يذكر قول الحسن. ، 4/537

 .7/251ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  (2)

 .1/196حلية األولياء  (3)

، والحاكم في المستدرك، وقال 5/173أخرجه أحمد في المسند  (4)

شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي              صحيح على 

      == 

ء فإذا كانت مثل هذه اآلثار ال تستلزم الطعن في هؤال 

وهم ممن تعتقد الرافضة  األخيار من أصحاب النبي 

ء عدالتهم وفضلهم، فكذلك الشأن فيما ثبت عن أنس والبرا

 لطعن عليهما أو تنقصهما.االيلزم منه  -ضي هللا عنهمار-

وأما ما ادعاه الرافضي من أن تلك اآلثار تصديق لما  

دم من أن أصحابه سيحدثون بعده، فقد تق أخبر به النبي 

 الرد على ذلك مفصالً بما يغني عن إعادته هنا وليراجع

 1((في موضعه.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وليس في رواية الحاكم النص 4/625المستدرك مع التلخيص  )=(

العبارة من كالم أبي ذر، وإنما جاءت مدرجه في  على أن هذه 

ترون وأسمع ما ال تسمعون...( والصحيح أنها  يث: )إني أرى ماال حد

وقد نبه  --بل هي من كالم أبي ذر   ليست من كالم النبي 

 على ذلك الشيخ األلباني 

 .4/300في سلسلة األحاديث الصحيحة  -حفظه هللا- 

 من هذا الكتاب. 350انظر: ص  (1)

 طعن الرافضي على الشيخين ببعض ما أثر

 عنهما من أقوال في شدة خوفهما

 من هللا والرد عليه

 

تحت عنوان: )شهادة الشيخين  133قال الرافضي ص 

 على نفسيهما(.

خرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن » 

الخطاب قال: لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس 

ُعهُ: يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك  حبت صقد لوكأنه يَُجـّزِّ

، فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض سول هللا ر

ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك 

، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن راض

 فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون.

ورضاه  قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول هللا  

فإنما ذاك من مّن هللا تعالى مّن به علّي، وأما ما ذكرت من 

صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من مّن هللا جل ذكره مّن 

به علّي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل 
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ً الفتديت به  أصحابك، وهللا لو أن لي طالع األرض ذهبا

 قبل أن أراه. من عذاب هللا 

ً قوله: ياليتني كنت كبش   وقد سجل التاريخ له أيضا

 بدا لهم، حتى إذا كنت أسمن ما أكون أهلي يسمنونني ما

زارهم بعض من يحبون، فجعلوا بعضي شواء وقطعوني 

 قديداً، ثم أكلوني وأخرجوني عذرة ولم أكن بشراً. كما

لى سجل التاريخ ألبي بكر مثل هذا قال لما نظر أبو بكر إ

طائر على شجرة: طوبي لك ياطائر تأكل الثمر وتقع على 

الشجر، وما من حساب وال عقاب عليك، لوددت أني 

شجرة على جانب الطريق مّر على جمل فأكلني وأخرجني 

 في بعره ولم أكن من البشر.

إلى أن قال: فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر، وعمر، أن  

كان وإذامخلوقاته،سائرعلىالذي كرمه هللا يكونامن البشرال 

ة ئكالمؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتنزل عليه المال

وتبشره بمقامه في الجنة فال يخاف من عذاب هللا وال 

يخرن... فما بال عظماء الصحابة الذين هم خيرالخلق 

 «.تمنون أن يكونواعذرةي-لككما تعلمنا ذ-بعدرسول هللا

 والرد عليه من عدة وجوه: 

أن هذه اآلثار المذكورة تدل على شدة الوجه األول:  

ن خوف الشيخين من هللا تعالى وتعظيمهما لربهما، وهذا م

ي كمال فضلهما وعلو شأنهما في الدين، ولذا أثني هللا ف

يات آه المشفقين من عذابه في نمكتابه على عباده الخائفين 

وأما من خاف مقام ربه ونهى كثيرة كقوله تعالى: }

 ،1(({فإن الجنة هي المأوى النفس عن الهوى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 41-40سورة النازعات آيتا  (1)

، وقال (1){ولمن خاف مقام ربه جنتانوقال تعالى: }

الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة تعالى: }

رجال ال ، وقال تعالى في وصف المؤمنين: }(2){مشفقون

اء تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيت

ً تتقلب فيه القلوب واألبصار ، (3){الزكاة يخافون يوما

والذين يصلون ما أمر هللا به أن وقال في وصفهم: }

، (4){يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

 واآليات في هذا كثيرة، وهي تدل على أن الخوف من هللا

، نهمممن صفات المؤمنين التي أثنى هللا بها عليهم، وأحبها 

تهم ونجاتهم في اآلخرة بخوفهم منه ورتب على ذلك سعاد

قاال إال  ماقاال الذي -مارضي هللا عنه-في الدنيا. والشيخان 

لك ذلتحقيقهما أعلى مقامات الخوف من هللا الذي استحقابه 

مة الفضل العظيم عند هللا تعالى وسبقا به غيرهما من األ

 .فكانا أفضل هذه األمة بعد نبيها 

أن حمل الرافضي شدة خوف الشيخين الوجه الثاني:  

ا مخالفتهما ومعصيتهما، وأنهما لوال ذلك ما حصل لهمعلى 

 هـمن جهلذا هف ،هذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46سورة الرحمن آية  (1)

 .49سورة األنبياء آية  (2)

 .37سورة النور آية  (3)

 .21سورة الرعد آية  (4)

م بالشرع فإنه من المعلوم أن الخوف والخشية من العظي

إنما يخشى هللا من عباده لوازم العلم، كما قال تعالى: }
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، وكل ماقوي ذلك العلم قويت الخشية في نفس (1){العلماء  

ألصحابه: )وهللا لو تعلمون ما  العبد، ولذا قال النبي 

أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على 

، وهذا (2)الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى هللا(

كله يورث اإلستقامة على الطاعة، وحسن العبادة، 

رجال ال تلهيهم }واالنقطاع إلى هللا تعالى، قال تعالى: 

تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 

ً تتقلب فيه القلوب واألبصار : ال ، وق(3){يخافون يوما

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً }

، فََوْصف هللا عباده بالخوف (4){ومما رزقناهم ينفقون

 والعبادة دليل تالزمهما واجتماعهما.

وبعكس هذا عدم الخوف فإنه مصاحب للتفريط وترك  

ما سلككم في سقر العمل، قال تعالى في وصف الكفار: }

 قالوا لم نك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28سورة فاطر آية  (1)

، وقال صحيح اإلسناد على 4/623أخرجه الحاكم في المستدرك  (2)

الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.  انظر: التلخيص مع  شرط 

 المستدرك.

 .37سورة النور آية  (3)

 .16السجدة آية  (4)

وكنا نخوض مع  ولم نك نطعم المسكين مصلينمن ال

 كل، إلى أن قال: }(1)وكنا نكذب بيوم الدين{ الخائضين

، فوصفهم بعدم العمل وعدم (2){بل ال يخافون اآلخرة

 الخوف.
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وبهذا يتبين جهل الرافضي في ذمه الشيخين بالخوف،  

 الذي هو من أخص صفات المؤمنين العاملين.

عليها -أن هللا تعالى أخبر عن مريم الوجه الثالث:  

نظير ما ثبت عن أبي بكر، وعمر في قوله: ب -السالم

{ ً  (3){.قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا

قال ابن عباس في معنى نسياً منسياً أي: )لم أُخلق ولم  

 أك شيئاً(.

 وقال قتادة أي: )شيئاً ال يُعرف وال يُذكر(. 

 4(()السَّْقط(.وقال الربيع بن أنس هو:  

كما تقدم في النقل عنه أنه قال يوم  --وثبت عن علي 

الجمل البنه الحسن: )ياحسن ليت أباك مات منذ عشرين 

 5((سنة(.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46-42سورة المدثر اآليات من  (1)

 .53سورة المدثر اآلية  (2)

 .23سورة مريم اآلية  (3)

 .326-8/325تفسير الطبري  (4)

 .409تقدم تخريجه ص  (5)

كما ثبت عن أبي ذر قوله: )وهللا لوددت أني شجرة  

، فهل هؤالء مذمومون بهذا؟ فإن لم يكونوا (1)تعضد(

 مذمومين فلم القدح في الشيخين بمثل ما ثبت عن هؤالء؟

ن العادي أن قول الرافضي إن المؤمالوجه الرابع:  

تتنزل عليه المالئكة وتبشره بمقامه في الجنة، وأنه ال 

إن الذين يخاف وال يحزن، وهو يشير بهذا لقوله تعالى: }
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قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة أال تخافوا 

من جهله العظيم وفهمه السقيم لمعنى فهذا ، (2){وال تحزنوا

البشارة الواردة في اآلية إنما تكون عند  هاآلية فإن هذ

الموت، كما ذكر ذلك المفسرون ونقلوه عن أئمة التفسير: 

، والمسلم (3)كمجاهد والسدي وزيد بن أسلم، وابنه وغيرهم

ً خائف  قبل ذلك اليدري هل يبشر بهذا أم ال، فهو دائما

وجل، اليعلم بم يختم له، وخوف الشيخين من ربهما أمر 

علمهما باهلل ومعرفتهما  طبيعي، بل هو الالئق بهما لكمال

عباده يخشى هللا من  إنما} به، وهللا يقول:

للشيخين بالجنة  ييشكل على هذا بشارة النبوال(4){العلماء

  فإن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .409تقدم تخريجه ص  (1)

 .30سورة فصلت آية  (2)

 .4/99، وتفسير ابن كثير 11/108انظر: تفسير الطبري  (3)

 .28سورة فاطر أية  (4)

الخوف من هللا من أخص صفات المؤمنين الراسخة في 

قلوبهم، التي ال ترتفع بشيء واليستطيعون دفعها، بل كلما 

هلل ازداد خوفاً، ولهذا كان  ةازداد العبد إيماناً وعلماً وطاع

عن نفسه وأقسم  أخشى األمة هلل كما أخبر بذلك النبي 

، (1)عليه في قوله: )أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له(

أولئك وهكذا حال أنبياء هللا كما أخبر هللا عنهم في قوله: }

الذين أنعم هللا عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن 

حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا 

واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 416 - 

 - 416 - 

 ً أعظم خشية هلل من الشيخين  فإذا كان النبي  (2){وبكيا

وسائر األمة، وكذلك أنبياء هللا هم أعظم خشية هلل منهما 

بالشك، فأي لوم عليهما في ذلك، وإذا كان المؤلف يرى 

بفهمه السقيم أن الواجب على المؤمن أن ال يخاف ألنه 

 -رضي هللا عنهما-الشيخين مبشر من هللا بالجنة، ويقدح في

بالخوف، فإن أولى الناس بعدم الخوف لو كان ما ادعاه 

صحيحاً هم رسل هللا الذين اصطفاهم هللا برسالته، ووعدهم 

 بأعلى الدرجات في الجنة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه البخاري في: )كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح...( فتح  (1)

، ومسلم: )كتاب النكاح، باب 5063، ح 9/104 الباري  

 .1401، ح2/1020 استحباب النكاح...( 

 .58سورة مريم آية  (2)

أنه ظاهر أن الحامل للشيخين على الوجه الخامس:  

ما قاال هو شدة خوفهما من هللا، والخوف من هللا من 

دم عها باتفاق العقالء، كما أن الصفات الفاضلة الممدوح ب

الخوف من هللا من الصفات الرذيلة المذموم بها عند 

 النالعقالء، ولهذا يصف الناس من أرادوا مدحه بقولهم: )ف

يخاف هللا( ويصفون من أرادوا ذمه بعكس ذلك فيقولون: 

وف )فالن ال يخاف هللا( فتبين أن ذم الرافضي للشيخين بخ

د هللا، معارض بالشرع والعقل، بل إنه غاية في العجب عن

 ر.ــــأهل العقول والنظ

 وبهذا يتبين لك أيها القارئ صدق كالم أهل العلم في 

 الرافضــــة.
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: )نظرت في هذه األهواء -رحمه هللا-كقول الشعبي  

ً أقل عقوالً من الخشبية( ، (1)وكلمت أهلها فلم أر قوما

 ]يعني الرافضة[.

لم أر أحداً من أصحاب : )-رحمه هللا-وقول الشافعي  

 (2)األهواء أكذب في الدعوى، وال أشهد بالزور منهم(.

والقوم من »فيهم:  -رحمه هللا-سالم إلوقول شيخ ا 

، ليةأضل الناس على السواء، فإن األدلة إما نقلية وإما عق

 والقوم من أضل الناس في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125تقدم تخريجه ص  (1)

 .130تقدم تخريجه ص  (2)

 المنقول والمعقول، في المذاهب والتقرير، وهم من أشبه

ا ل موقالوا لوكنا نسمع أو نعقالناس بمن قال هللا فيهم: }

 2((«.(1){عيرـــكنا في أصحاب الس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10سورة الملك آية  (1)

 .1/8منهاج السنة  (2)
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