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 . د من يرشده ويبصره بالصوابفادلقصود أن من سأل اإلرشاد فسيج
ِإنََّك ََل لرسولو :} تعاىل  قال اهلل, ق واإلذلام فهذه ليست ألحدأما ىداية التوفي

 .(1){تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ 
ىي ىداية التوفيق واإلذلام  صلى اهلل عليو وسلم عن النيب  ةوىذه اذلداية ادلنفي

 . رشادواإل
 .(2){ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإىَل جل وعال يف رسولو } وقال 
وىي اذلداية اليت جاءت هبا الرسل وىي البيان والتوضيح  ,فأثبت لو ىدايةً  

 . واإلرشاد وإقامة احلجة وما يتعلق هبذا
ء , نقول اذلدى ىنا إذا كان مبعىن الدعا"فرزق الهدى من للهداية يسأل" 

 . يشمل ىداية اإلرشاد وىداية التوفيق
وإذا كان ادلراد هبا السؤال اَلستبصار واَلستفهام واَلسرتشاد فاذلداية ىنا ىداية  

 . إرشاد وبيان وتوضيح
 واألمر طلب الفعل على وجو العلو. وىذا أمر , " اسمع :"رمحو اهلل  قال 
 .لعلواألمر تعريفو عند علماء األصول طلب الفعل على وجو ا 
إمنا األمر ألجل التأكيد على أمهية  ,لكن يف مثل ىذا ليس األمر ألجل العلو 

بأن يدرك ما يأمره بو وىذا  ,وبيان عظيم حرص اآلمر على ادلأمور ,ادلأمور بو

                                                 

 56سورة القصص: (1)
 .52سورة الشورى: (2)
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امسع  ", " اعلم رمحك اهلل"يف قوذلم : رمحهم اهللىو ادلقصود يف كالم أىل العلم 
 . , وما أشبو ذلكرمحك اهلل"

وإىل أمهية  ,إمنا للفت النظر إىل أمهية ادلعلوم ,ا األمر ليس للعلو واَلرتفاعىذ 
 . ادلسموع وإىل وجوب العناية هبذا

 . فاحلامل لو أو احلامل عليو الشفقة والرمحة َل العلو واَلرتفاع 
 فَاْعَلْم أَنَُّو ََل م لبيان عظيم شرف ادلعلوم, فقال تعاىل:}وقد أمر اهلل تعاىل بالعل 

 .(1){إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبكَ 
اسمع  "ويف بعض النسخ :  " اسمع مقال محقق ال ينثني "قال رمحو اهلل  

ويف بعض النسخ :  " كالم محقق ال ينثني عن قوله يومًا وال يتحول
 ."يتبدل"
, ولكنو وصف صاحب أمر بسماع كالم سيبينو ويوضحورمحو اهلل  فادلؤلف 

والثالث َل يتبدل أو  ,والثاين َل ينثين عن قولو ,م بأوصاف أوذلا أنو حمققالكال
 . َل يتحول

 . وصاف ذلذا الذي أمر بسماع كالموفذكر ثالثة أ 
 . وإذا نظرت يف ىذه األوصاف وجدت أن فيها تزكيةً  
 :الثالثة وضح وىو يشهد لنفسو هبذه األوصافسيبٌن وي ادلؤلف رمحو اهلل 

 . بات وعدم الرجوعوالث ,التحقيق

                                                 

 .19سورة حممد: (1)
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 . والثبات وعدم الرجوع متقاربان 
؟ اجلواب : ىذه التزكية سائغة وذلا ية ؟ وىل ىذه التزكية سائغةفما احلامل للتزك 

 . تعاىلشاىٌد يف كتاب اهلل 
قَاَل }دلا طلب الوَلية عند العزيز  قال اهلل تعاىل يف خرب يوسف عليو السالم

 .(1){ْرِض ِإينح ي َحِفيٌ  َعِليمٌ اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَ 
ىذا َل شك تزكية للنفس , لكن ىذه التزكية ومثلها التزكية اليت ذكرىا ادلؤلف 

 .(2){َفاَل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكمْ رمحو اهلل يف نظمو َل تعارض قول اهلل تعاىل:}
لو واليت فإن التزكية ادلنهي عنها ىي التزكية اليت يقصد هبا اإلنسان اَلرتفاع والع

العلو يف األرض , قال اهلل عن طلب  تعاىلوقد هنى اهلل  ,َل مصلحة فيها
اُر اآْلِخَرُة ََنَْعُلَها لِلَِّذيَن ََل يُرِيُدوَن ُعُلوِّا يف اأْلَْرضِ :}تعاىل َوََل  تِْلَك الدَّ
 .(3){َفَساًدا

 ن علو وعجب وافتخار فهذه َل جتوز.فمن كانت تزكية نفسو صادرة ع
ية ألجل احلث على القبول للحق أو اإلقبال عليو أو بيان كن كانت التز إ وأما 

, فإن ىذه لبيان عليو السالماَلستحقاق , كما كان يف قصة يوسف 
ِإينح ي َحِفيٌ  }ا ذكر ذلك لبيان أنو يستحق ىذه ادلنزلة ألنو إمن, اَلستحاق

 . وأمٌن يتعلق بعدم اخليانة ,حفي  يتعلق بالثقة{, َعِليمٌ 
                                                 

 .55سورة يوسف: (1)
 .32سورة النجم: (2)
 .83سورة القصص: (3)
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, ٌنَّ بذلك استحقاقو ذلذه ادلنزلةفهو ب ,َل شك أن ىذه ادلنزلة حتتاج إىل ىذينو  
 :فإذا كانت التزكية دلعىن صحيح 

 . مثل : بيان اَلستحقاق
 . مثل : احلث على القبول 
عنو من  تعاىلأو غًن ذلك من ادلعاين الصحيحة فإهنا َل تدخل فيما هنى اهلل  

 .{تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكمْ َفاَل :}تعاىل  التزكية يف قولو
تزكية من ادلؤلف لنفسو ودلا سيبينو , لكن ىذه التزكية ألجل احلث إذاً: ىذه 

 , ومثل ىذا َل بأس بو.على قبول ما ذكره من احلق
, واحملقق ىو ", حمقق : وصف مأخوذ من احلق اقبل كالم محقق"قال رمحو اهلل

 . وأصلو مأخوذ من احلق ,ادلتثبت
 . كان مطابقاً للواقعواحلق ىو ما   
 . فاحملقق ىو الساعي يف مطابقة قولو وعقده وعملو للصدق والواقع  
طابقة للواقع ادلاحملقق ىو الساعي دلطابقة قولو وعقده وعملو للحق الذي ىو  

يعين ىذا الكالم  "اسمع ما قال محقق :"رمحو اهلل  وعدم الكذب , فقولو
وَل   مرجتالً  أبٌن فيو عقدي ليس كالماً وىذا اجلواب الذي س ,الذي سأقولو لك

بل ىو كالم حتقيق رجل سعى وبذل ألن  ,بال بصًنة وَل ىدى مضطرباً  كالماً 
 . للحق يكون عقده وقولو وعملو مطابقاً 

 ". محقق :"ىذا معىن قولو  رمحو اهلل 
 ". ال ينثني عن قوله يوما وال يتحول "مث قال : 
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يعين َل يتبدل كما ىو يف بعض النسخ  "،ولوال يتح": أي َل يرجع "ال ينثني "
 .َل يتبدل

يف وصف القرآن  {َمثَاينَ  وىو الرجوع كما قال اهلل تعاىل:} "َل ينثين"وقولو  
 .(1){َمثَاينَ اللَُّو نَ زََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا }
 . قيقاً وادلثاين ىنا معاين يرجع بعضها إىل بعض تصديقاً وتوكيداً وحت 

" يعين طال الزمان أو يوماً " أي َل يرجع عن قولو "َل ينثين عن قولوفقولو "
 قصر.

, ألن تغًن األقوال لو أي َل ينتقل عن قول إىل قول ",وَل يتحول :"مث قال 
 صورتان:

الصورة األوىل : الرجوع عنو وقد يرجع إىل قول آخر وقد يرجع عن ىذا القول 
 .إىل غًنه إىل نفيو

ىو التنقل من قول إىل قول وىو نوع رجوع لكنو رجوع على صورة  :تحولوال 
 .معينة
 .حتول كلي وذلك باَلنثناء والرجوع عن القول فالتغًن والتحول لو صور, 
أو التحول وىو التبدل من قول إىل قول كأن يكون يف مسألة عدة أقوال فينتقل  

 .من قول إىل قول آخر
 .من ىذا القول قد يكون قريب وقد يكون بعيد 

                                                 

 .23سورة الزمر: (1)
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رسوخ ىذا فيو بيان  ",ال ينثني عن قوله يومًا وال يتبدلفقولو رمحو اهلل:" 
وأن ىذا العقد خالف ما عليو أصحاب العقائد ادلنحرفة من اَلختالف , العقد

 .واَلضطراب
م سادلة من هتمسة وميزة يتميز هبا أىل السنة واجلماعة أن عقيد اوىذ 

 . اَلضطراب
 .(1){ِمْن ِعْنِد َغًْنِ اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثًنًاَوَلْو َكاَن :}اىل تع –قال اهلل  

فهذه العقيدة دلا كانت مبنية على الكتاب والسنة سلمت من اَلضطراب 
 .والتشوش

صلى  يدهتم على قول اهلل أو قول رسولووأما أصحاب العقائد الذين مل يبنوا عق 
 . اشتباه واضطراب عظيماهلل عليو وسلم فعندىم 

يف اْلِكَتاِب َلِفي َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا :} أولئكتعاىل يف وصف  ولذلك قال اهلل 
 .(2){ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

بُوا بِاحلَْقح ي َلمَّا َجاَءُىْم فَ ُهْم يف أَْمٍر }:أيضا يف سورة ق  وقال اهلل تعاىل َبْل َكذَّ
 .(3){َمرِيجٍ 

 .أي مضطرب
 ". حب الصحابة كلهم لي مذهب "رمحو اهلل ما يتعلق بالصحابة : مث قال 

                                                 

 .82سورة النساء: (1)
 .176سورة البقرة:  (2)
 .5سورة ق: (3)
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احلب منو ما ىو عبادي ومنو ما ىو ", احلب : ىو ميل القلب و حب الصحابة"
 . عادي

 . فأعظم احلب ىو احلب يف اهلل  جل وعال 
فإن اهلل رتب عليو عظيم  جل وعال بٌن اخللق احلب هلل الكائن أعظم احلب  
 ن من حمبة اهلل تعاىلفإ ن أعظم احملبات وىى حمبة اهلل تعاىل,ألجر, وىو فرع عا

 ديناً  لصاحلٌن ولذلك كانت حمبة الصحابة رضي اهلل عنهمحمبة أوليائو وعباده ا
يتعبد بو عباد اهلل ادلؤمنون ألن الصحابة ىم خًن يتقرب بو أىل السنة واجلماعة و 
 . القرون وأفضل طبقات األمة

حابة مجع الص ", حب الصحابة كلهم لي مذهب:" رمحو اهلل يقول ادلؤلف 
مؤمنًا بو ومات على  صحايب وىو من لقي النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم

 . ذلك طالت ادلدة أو قصرت , أي طالت مدة اللقاء والصحبة أو قصرت
سيأيت من حيث حتقيقهم كما   كبًناً   متفاوتون تفاوتاً  رضي اهلل عنهموالصحابة  

يو مجيع الصحابة ىو لقياىم للنيب , لكن اجلامع الذي يشرتك فصفذلذا الو 
بو  مؤمناً  صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم فكل من لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم

 مات على ذلك فإنو من صحابة النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.و 
وىذا القيد  ,تويف حيا صلى اهلل عليو وسلمواللقاء ادلقصود بو اَلجتماع بالنيب  

الذي ذكرناه وىو يف حياتو ليخرج من اجتمع بو بعد موتو كالذي جيتمع بو يف 
 . ألن األحكام متعلقة باليقظة َل بادلنام ادلنام مثالً فإنو َل يعد صحابياً 
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 الذين يزعمون أهنم يلتقون بالنيبوكذلك فيو الرد على طوائف من ادلنحرفٌن 
ويتلقون عنو بعد موتو كجماعة من غالة  وسلمصلى اهلل عليو وعلى آلو 

كذب   ذلكومعلوم أن  ,در أنو واقعيثبت بو الصحبة لو قُ  الصوفية فهذا َل
 . وافرتاء

ادلقصود أن الصحابة ادلعىن العام الذي اجتمع عليو أىل اإلسالم يف بيان حد  
 بو ومات على مؤمناً  صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلمالصحايب ىو من لقي النيب 

 . ذلك
وزكاىم وجعل دلن  ,أثىن عليهم يف كتابوحب ىؤَلء عبادة وقرىب ألن اهلل تعاىل  

 ء.ذلم نصيباً يف الفي ااستغفر ذلم ودع
ذلم ففي عدة آيات من كتاب اهلل تعاىل من ذلك قول اهلل تعاىل  اهلل أما تزكية 

ْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َواأْلَ َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن : } تعاىل
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوأََعدَّ ذَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  َرِضَي اللَُّو َعن ْ

 .(1){أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن :}لوهم وأهنم رضوا عنو يف قو أنو رضي عن فأخرب اهلل تعاىل 
أصحاب التقدم من وىذا لفئة منهم َل ريب وىم , {اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصارِ  ِمنَ 

 على آلو وصحبو وسلم.اهلل عليو و  صلى صحابة رسول اهلل

                                                 

 .11سورة التوبة: (1)
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حُمَمٌَّد تعاىل:} اهلل ومن اآليات اليت جاء فيها التزكية العامة جلميع الصحابة قول 
نَ ُهْم تَ رَاُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا َرُسوُل ال اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ لَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

 .(1){يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم يف ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجودِ 
  عليو وسلم.ية والتعديل لكل صحابة رسول اهلل صلى اهللىذا فيو التزك 
م فهي أكثر من أن حتصى, والفضائل  فضائل وأما األحاديث يف بيان فضله 

 ة على وجوب حبهم.دال الصحابة رضي اهلل عنهم
منهم فذكر حمبة  اموجوب حمبة فئ وقد بٌنَّ النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم 

 فاق.األنصار وأن حمبة األنصار إميان وبغضهم ن
وكل ىذا يدل  راد من أصحابو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلموذكر ذلك يف أف 

وقربة يتقرب هبا العبد إىل اهلل  عبادة رضي اهلل عنهمعلى أن حمبة الصحابة 
 تعاىل.

قال   على الذين جاءوا من بعد الصحابة ودعوا ذلم كما وأيضا أثىن اهلل تعاىل 
ْخَوانَِنا الَِّذينَ َن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلو تعاىل:} َسبَ ُقونَا  َوإلِِ

ميَاِن َوََل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ   .(2){بِاإْلِ
 ءوىذا فيو بيان منزلة من اتصف هبذا الوصف فإن اهلل جعل لو نصيبا من الفي 

ورضي  ءكره يف مجلة أىل اإلميان الذين جعل ذلم نصيبًا يف الفيوأثىن عليو وذ 
 زلتهم. فإن ىذا فرع عن فضلهم وعن علو من ,عنهم

                                                 

 .29سورة الفتح: (1)
 .11سورة احلشر: (2)
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ادلقصود أن حمبة الصحابة رضي اهلل عنهم دل عليها كتاب اهلل تعاىل وسنة النيب  
 . وأمجع على ذلك أىل اإلسالم صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم

سالم يف وجوب حمبتهم وتوليهم وذكرىم باجلميل فال خالف بٌن أىل اإل 
دىم كما فعل الطحاوي ولذلك نصَّ أئمة السنة على ىذا األصل يف عقائ

 وغًنه. 
نفرط يف أحد منهم :" وحنب أصحاب رسول اهلل وَل رمحو اهلل  قال الطحاوي 

 ".وَل نتربأ من أحد منهم وَل نذكرىم إَل باخلًن
حبهم دين وإميان وإحسان :"تقاده فيهم قالمث قال بعد أن ذكر ما جيب اع 

ذه الشعًنة وىي وىذا يدل على علو منزلة ى ,(1)"وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
 . على آلو وسلمو  صلى اهلل عليو حمبة أصحاب النيب

 .ذكرىم باجلميل: واحملبة تتضمن أموراً فمن ذلك  
 .ومن ذلك إثبات ما جاء يف فضائلهم 
 .واَلستغفار ذلمومن ذلك الرتضي عنهم  
 .من القدح والذم فضالً عن السب واللعن وحفظهم ومن ذلك صيانتهم 
كل ىذا من حقوق أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم ولذلك ذكر شيخ   

مة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب أن من أصول أىل السنة سال اإلسالم رمحو اهلل
عن سبهم عن سب وقد جاء التحذير بل النهي  النيب صلى اهلل عليو وسلم

                                                 

 (.467ص) شرح ابن أيب العز "العقيدة الطحاوية" (1)
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" من الصحيحٌن"على آلو وسلم وذلك يف صلى اهلل عليو و أصحاب النيب 
َلَ »قال  حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم

َل بَِيِدِه َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمثْ  ينَ ْفسِ  يفَ َوالَّذِ  ََل َتُسبُّوا َأْصَحايب  َتُسبُّوا َأْصَحايب 
 .(1)«َوَلَ َنِصيَفوُ ُأُحٍد َذَىًبا َما أَْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِىْم 

 .ادلد فالنصيف لغة يف النصف فنصوَل أي 
تعاىل بو  عظيم سبقهم وىذا األصل منَّ اهللو  وىذا يبٌن علو منزلة الصحابة 

 على أىل السنة.
اًل منو وقد النيل من الصحابة ني وعلى آلو وسلم صلى اهلل عليو وقد جعل النيب 

صلى اهلل بن مغفل الذي رواه الرتمذي وفيو قال النيب  جاء ىذا يف حديث عبد
, َفَمْن اللََّو اللََّو يف َأْصَحايب, ََل تَ تَِّخُذوُىْم َغَرًضا بَ ْعِدي »  اهلل عليو وسلم
, َوَمْن آَذاُىْم فَ َقْد َأَحب َُّهْم, َوَمْن أَبْ َغَضُهْم, فَِببُ ْغِضي أَبْ َغَضُهمْ  َأَحب َُّهْم فَِبُحيبح ي 

 .(2)...«آَذاين, َوَمْن آَذاين فَ َقْد آَذى اللَّوَ 
الرمحن بن زياد بن عمر األفريقي وىو  إَل أن ىذا احلديث َل يصح ففيو عبد 

 . اهلل بن مغفل ضعيف وىو الراوي عن عبد
 .يث وشهادهتا على معناىادواستدل بو بعض أىل العلم لدَللة األحا 

                                                 

 (.2541(, ومسلم )3673"صحيح البخاري") (1)
 (.5/57(, وأمحد)4236أخرجو الرتمذي ) (2)
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ك أن معىن احلديث تدل عليو النصوص وحب صحابة رسول اهلل وما يف ش 
يشرتك فيو مجيعهم لكن ىذا احلب متفاوت  وعلى آلو وسلم صلى اهلل عليو

 . بقدر ما يكون معهم من حتقيق الوصف
الذين نصروه  صلى اهلل عليو وسلمحنن حنبهم دلاذا ؟ نعم ألهنم أصحاب النيب  

 . وأحبوه وجاىدوا معو
 .ن يف ىذا الوصف آكد كان حقو من احملبة أكربفكل من كا 
على درجة واحدة كما سيبٌن ولذلك اجلامع ذلم احملبة لكن ىذه احملبة ليست  

 ". لكنما الصديق منهم أفضل" يف قولورمحو اهلل  ادلؤلف
 ذي من أجلو ثبت حقهم ووجب حبهم.فيزداد احلب بازدياد وصف الصحبة ال 
الح  ىذا ادلعىن وأن يعرف أهنم درجات فإن اهلل وذلذا جيب على ادلؤمن أن ي 

 .فاوت بينهم , فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل ليس كمن أنفق من بعد وقاتل
بشرون والعشرة ادل ,وأىل بيعة الرضوان ليسوا كغًنىم ,وأىل بدر ليسوا كغًنىم 

وأبو  ,فاء الراشدون ادلهديون األربعة ليسوا كغًنىمباجلنة ليسوا كغًنىم, واخلل
وأبو بكر ليس كغًنه من الصحابة يف وجوب احملبة  ,بكر وعمر ليسا كغًنىم

 . والوَلية
فلم أيضًا كانت متفاوتة   وعلى آلو وسلم ألصحابو وحمبة النيب صلى اهلل عليو 

 . تكن على درجة واحدة
ديث عمرو بن العاص أنو سأل النيب من ح "الصحيحٌن"دلَّ على ذلك ما يف  

فَ ُقْلُت ِمَن  ,«َعاِئَشةُ :»قَاَل  ؟إِلَْيكَ  َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ  : وسلم صلى اهلل عليو
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طَّابِ  :»مُثَّ َمْن قَالَ  :قُ ْلتُ  «أَبُوَىا:»فَ َقاَل  ؟الرح يَجالِ  فَ َعدَّ  «مُثَّ ُعَمُر ْبُن اخلَْ
 .(1)رَِجاَلً 
 مل تكن وعلى آلو وسلم صلى اهلل عليو ى أن احملبة؛ حمبة النيبوىذا يدل عل 

 والظاىر أن تفاوهتا راجع إىل معناً على درجة واحدة جلميعهم بل كانت متفاوتة 
 .ديين وىو حتقيقهم لإلميان وحتقيقهم للصحبة

والذي جيب على ادلؤمن أن حيب مجيعهم وأن يصون مجيعهم عن أي قدٍح أو  
 . ذم وأن يُذبَّ عنهم

بعض أصحاب  الذين يغلون يف الطوائف ادلنحرفة بعضوىذا خالف ما عليو 
يهضمون بعضهم وأبرز ىذه الطوائف وعلى آلو وسلم و  صلى اهلل عليو النيب

 أصحاب النيب صلى اهلل عليو بغضوبقية فرق الشيعة فإهنم جيعلون  ,الرافضة
 بل منهم من جيعل السب واللعن ,من اإلميان والدين والقرىب وعلى آلو وسلم

َل شك أن ىذا من الضالل ادلبٌن بو و  والشتم والقدح دينًا يتعبد اهلل تعاىل
قدح يف الصحابة وقدٌح يف الرسول صلى اهلل عليو وسلم  واحلرمان الكبًن وفيو

 . تعاىل وقدح يف الشريعة وقدح يف اهلل
صحابة رسول اهلل صلى اهلل ولو أن العاقل تأمل ىذا ادلعىن أي معىن تنقص  

ادلفاسد لكان يف ذلك وما يدل عليو وما يفضي إليو من  عليو وعلى آلو وسلم
 .يءغاية الزجر عن ىذا ادلسلك الرد

                                                 

 (.2384(, ومسلم)3662"صحيح البخاري") (1)


