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 افتراءات عن الـصــــحــــابــــة

 
 ؟ االفزشاء: ٌّبرا ٌُ ٠زٕبصي ع١ذٔب ػضّبْ ػٓ اٌخالفخ دسًءا ٌٍفزٕخ ثبٌّذ٠ٕخ 

ْْ  ٕبصي ػٓ اٌخالفخ ؽبػخ ٌشعٛي هللاٌُ ٠ز ←اٌشد  ُّ  نَ ، ٚأسادَ ٘زا األِشَ  هللاُ  نَ ٚاّل  "ئ ْْ ٕبفِ اٌ ّّظه هللا فال  هَ ل١ّظَ  رخٍغَ  مْٛ أ  اٌزٞ ل

 ، فىبْ رٕبصٌٗ ػٓ اٌخالفخ ألٔظبس اٌفزٕخ ِخبٌفخ طش٠ؾخ ٌؾذ٠ش سعٛي هللا  )اٌزشِزٞ("  )صالصًب( ُٗ ؼْ رخٍ           

 ، فٍّبرا ٌُ ٠غّؼ ٌٍظؾبثخ ثبٌمؼبء ػٍٝ اٌفزٕخ فٟ اٌّذ٠ٕخ ؟ االفزشاء: وبْ ِٛلف ع١ذٔب ػضّبْ ِٓ اٌفزٕخ ِٛلفًب عٍج١ًب -1

  ٜغٛص رغ١١ش إٌّىش ثّٕىش أوجش ِٕٗ".. أطاللًب ِٓ ٘بر١ٓ اٌمبػذر١ٓ سأ٠"ال " ، ٌّفبعذ ِمذَ ػٍٝ عٍت إٌّبفغ ا )ئثؼبد("دسء  ←اٌشد 

             ، ِمبثً أال ٠ذخً اٌظؾبثخ فٟ لزبي ِغ أٔظبس  -ٚوبْ ػٍٝ ٠م١ٓ ِٓ رٌه  - ئر ٚطً األِش ئٌٝ لزٍٗ ،ِٚؼٗ اٌؾك 

 ؼؾٟ ثٕفغٗ ، فشػٟ أْ ٠ُ  ، فٙزا أفؼً ٌإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ ُ ػذدًا ٚػذحٙٔاٌفزٕخ اٌز٠ٓ وبٔٛا لذ صؽفٛا ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٚوبٔٛا ٠فٛلٛ          

 شغبػخ ٔبدسح ١ٌغذ عٍج١خ أٚ ػغًضا! ّذٖ.. ٚؼؾٟ ثبٌظؾبثخ.. فألغُ ػٍٝ وً ِٓ ٌٗ ؽك ػ١ٍٗ أْ ٠ؼغ ع١فٗ فٟ غِ ٚال ٠ُ           

                   ٌظؾبثخ ؽ١ش خشط ِؼظُّٙ ئٌٝ اٌؾظ أٚ ئٌٝ اٌضغٛس أٚ فٟ اٌفزٛؽبد!!ٍِؾٛظخ: ٌُ ٠ىٓ ثبٌّذ٠ٕخ أصٕبء اٌفزٕخ ئال ٔفش ل١ًٍ ِٓ ا 

 ، ِٚٓ صُ وبْ ٠ؾك ٌّؼب٠ٚخ أال ٠ؼط١ٗ اٌج١ؼخ! ػ١خ ألٔٙب وبٔذ ِٓ أً٘ اٌفزٕخ ثبٌّذ٠ٕخجب٠ؼخ ع١ذٔب ػٍٟ ٌُ رىٓ ِجب٠ؼخ ششاالفزشاء: ِ -7

 ثب٠ؼب ػ١ًٍب صُ  ثذس ثّب ف١ُٙ ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش، فمذ ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ ٚاألٔظبس ٚأً٘ )وجبس اٌظؾبثخمذ ٚاٌؼَ  ًِّ اٌزٞ ثب٠غ ػ١ًٍب ثبٌّذ٠ٕخ وبْ أً٘ اٌؾَ  ←اٌشد  

 ٛلذٌٛعٛدُ٘ ثبٌّذ٠ٕخ فٟ رٌه اٌ -إخشٚال رُ مذَ ٚث١ؼزُٙ ال رُ  -وّب ثب٠ؼٗ أً٘ اٌفزٕخ ؽبٌجب ثذَ ػضّبْ(                

 االفزشاء: ٌّبرا ٌُ ٠مزّض ع١ذٔب ػٍٟ ِٓ لزٍخ ػضّبْ ػٍٝ اٌفٛس؟ -3

 : ٌمظبص اٌفٛسٞ وبْ ع١إدٞ ئٌٝا ←اٌشد 

 خ ٚاٌؼظج١خ١ّّ فزٕخ ػظ١ّخ فٟ األِظبس اٌّخزٍفخ اٌزٟ وبٔذ عزضٛس ٌٙإالء اٌمزٍخ ثذافغ اٌؾَ . 

 ّذ٠ٕخ ٠ُشاق ثغججٙب دِبء اٌظؾبثخفزٕخ أشذ ثبٌ. 
 ِٓ شبسن فٟ اٌفزٕخ ٠زظشف اٌزظشف اٌالئك ِغ وً، ثؼذ٘ب  ٌزا آصش ع١ذٔب ػٍٟ رأع١ً اٌمظبص ؽزٝ رغززت ٌٗ األِٛس ثبألِظبس ٠ٚغبدس أً٘ اٌفزٕخ اٌّذ٠ٕخ

 ؟ ثبٌمظبص اٌفٛسٞ ِٓ لزٍخ ػضّبْٚاٌضث١ش ٚغ١شّ٘ب ِٓ اٌظؾبثخ ٌّبرا ؽبٌت ؽٍؾخ  االفزشاء: -4

 : ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش ثب٠ؼب ػ١ًٍب ثبٌّذ٠ٕخ ِغ أً٘ اٌؾً ٚاٌؼمذ صُ ؽبٌجب ثبٌمظبص اٌفٛسٞ ِٓ لزٍخ ػضّبْ ٌآلرٟ ←اٌشد 

 مظبص ف١ٗ رؼط١ً ٌؾذ ِٓ ؽذٚد هللارأخ١ش اٌ.                          

 ذ ػٍٝ اٌؼٛدح ئٌٝ ِضً رٍه األِٛسسدع اٌّؼزذ٠ٓ ِٚٓ ٚساءُ٘ ؽزٝ ال ٠غشؤ أؽ.  

 ، ٌٚؼٍُٙ ارّٙٛا أٔفغُٙ ثخزالٔٗ ٚسأٚا أْ ال رىف١ش ٌزٔجُٙ ئال ثبٌمظبص اٌفٛسٞ  وبٔٛا أوضش إٌبط رأصًشا ٌّمزً ػضّبْ.  

 أٚ ٌمزبٌٗ أٚ ٌٍزش١ٙش ثٗ  - ألّٔٙب وبٔب لذ ثب٠ؼبٖ-، ١ٌٚظ اػزشاًػب ػٍٝ ع١ذٔب ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ٌزارٗ  ِٗٚاٌخشٚط ٌٍّطبٌجخ ثذ    

 ، فىبْ خشٚعّٙب اعزٙبدًا ِّٕٙب ٌُ ٠ظ١جب ف١ٗ ٌّٚٙب ثزٌه أعش! ال ٠غٛص ٌّٙب اٌخشٚط ػ١ٍٗ ثؼذ أْ ثب٠ؼبٖ ٚوّب،  وّب ٠ذػٟ اٌجؼغ     

 ِشٔب هللا ٍِؾٛظخ: ؽغٓ اٌظٓ ثبٌظؾبثخ أ  َٓ َْ ِ٘ ؼذِ ثَ  ٓ  ِِ  ٚاْ بءُ عَ  ثٗ فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ "ٚاٌز٠ َٓ َعجَمَُٛٔب ثبإل٠ّبٌْٕب  شْ فِ ٕب اغْ سث   ُ ٠مٌٛٛ  ٚال  ٚإلخٛإَِٔب اٌز٠

ب ئَٔه َسءصٌٛف ّسِؽ١ُ"                  ُٕٛاْ سثٕ  َِ َٓ آ ًْ فِٟ لٍٛثَِٕب ِغالا ٌٍز٠  رْغؼَ

 ! ف١ٗ ِؼظ١خ هلل ٚسعٌٛٗ، ٚوبْ ِٓ أفمُٙٙ ٚأػٍُّٙ ، ػٍٟ االفزشاء: اخزالف اٌظؾبثخ ِغ ع١ذٔب  -5

 ، ٚاٌّغزٙذ ٠ؾك ٌٗ أْ ٠أخز ِب ٠شاٖ ِٕبعجًب.. فّٓ أطبة فٍٗ  ٌالعزٙبد ، ٚوبٔٛا ع١ّؼًب أ٘اًل  ٌُ ٠ىٓ اخزالفًب ثً وبْ اعزٙبدًا ←اٌشد  

 ، ِٚٓ أخطأ فٍٗ أعش أعشاْ            

 ؟ ٟ ظشٚف اٌفزٕخ ثؼذ ِمزً ػضّبْ.. اٌمظبص اٌفٛسٞ أَ اخز١بس اٌخ١ٍفخاالفزشاء: أ٠ّٙب وبْ أٌٚٝ ثبٌجذء ثٗ ف -6

 : ، ثذ١ًٌ ٌغشػخ اٌجذ فٟ اٌمشاساد اٌّظ١ش٠خ اٌزٟ رزؼٍك ثبألِخ اإلعال١ِخ ٝاخز١بس اٌخ١ٍفخ وبْ أٌٚ ←اٌشد  

 ث١ؼخ ع١ذٔب أثٟ ثىش خ١ٍفخ ٌٍّغ١ٍّٓ رّذ لجً أْ ٠ذفٓ إٌجٟ .      

 ثٓ اٌخطبة ػٕذ فغش ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ، ٚث٠ٛغ ٌؼّش ث١ٓ اٌّغشة ٚاٌؼشبء رٛفٟ ع١ذٔب أثٛ ثىش.      

 ٓ أً٘ فزٌٛٝ شئْٛ اٌخالفخ ؽزٝ ٠زُ اخز١بس خ١ٍفخ ِ "ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف" - ؼذ ؽؼٕٗث -وٍف ػّش ثٓ اٌخطبة .      

 خالي صالصخ أ٠بَفٟ اٌشٛسٜ         

 ؟ ١ّٙب" ٚ "ٚئْ ؽبئفزبْ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ الززٍٛا"ً٘ ٕ٘بن رؼبسع ث١ٓ "ئرا اٌزمٝ اٌّغٍّبْ ثغ١ف االفزشاء: -7

 ٔٛػبْ ِٓ اٌخالف: ّٙبال، فف١ ←اٌشد 

 اٌخالف ػٍٝ د١ٔب )ِغٍّبْ( ←"ئرا اٌزمٝ اٌّغٍّبْ ثغ١ف١ّٙب" .                         

 أوضش ِٓ ٚعٗ )اٌّإ١ِٕٓ( ٠ىْٛ ٌٗ ، ٚاٌؾك لذ اٌخالف ػٍٝ ؽك ←"ٚئْ ؽبئفزبْ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ الززٍٛا" .                         

 !! وض١ش ِٓ اٌظؾبثخ ثؼذ ٚفبح إٌجٟ االفزشاء: اسرذ -8

 بح األػشاة ٚإٌّبفمْٛف، ئّٔب اسرذ عُ  ٚاٌّذ٠ٕخ ثؼذ ٚفبرٗٚاألٔظبس ِٓ أً٘ ِىخ أٌُ ٠شرذ أؽذ ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ  ←اٌشد  

ٓ  سعبي ِٕىُ ، ١ٌُٚ  ىُ ػٍٝ اٌؾٛعؽُ ٔب فشَ أ ع "ٌٛا ثؼذ ٚفبح إٌجٟ  وّب عبء فٟ ؽذ٠ش اٌؾٛشٚا ٚثذّ االفزشاء: اٌظؾبثخ غ١ّ  -11   شفؼ

ٓ  دٟٚٔ صُ               )اٌجخبسٞ(" ؟ ف١مبي: ئٔه ال رذسٞ ِب أؽذصٛا ثؼذن ، فألٛي: ٠ب سة أطؾبثٟ ١ٌخزٍغ

 ]شٚا ٚثذٌٛا فٟ اٌذ٠ٓغ١ّ  = ، أؽذصٛا ّٕؼ٠ُْٛ  ، ٠خزٍغْٛ= ِٓ ٠غجك اٌمبفٍخ ١ٌؼذ ٌٙب اٌّمبَ ٚاٌغم١ب ، ِٕٚٙب فشؽ اٌمَٛ= عبثمىُ فشؽىُ=[                     

 ؽشٚة اٌشدح خشط ئ١ٌُٙ أثٛ ثىش ٚاٌظؾبثخ فٟ ٠ٓٚاٌز ّٕبفمْٛ ٚاٌّشرذْٚي ثؼذ إٌجٟ ُ٘ اٌش ٚثذّ ِٓ أؽذس ٚغ١ّ  ←اٌشد   

 ، ئٔفبر ع١ش أعبِخ .. ، سغجزٗ فٟ وزبثخ وزبة أصٕبء ِشػٗ طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ: فٟ االفزشاء: خبٌف اٌظؾبثخ أٚاِش إٌجٟ  -11

 : أؽبػٖٛ  ثؼذ أْ أؽظشٚا  . فٟ طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ  ←اٌشد 

 : سفغ ع١ذٔب ػّش رٌه رخف١فًب ػٕٗ  ِٚشاػبح ٌّشػٗ . سغجزٗ فٟ وزبثخ وزبة أصٕبء ِشػٗ 
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    "  أعبِخ ثٓ ص٠ذ"اعزأرْ  ، غ١ش أٔٗ ثىش ؽغُ األِش ٚأٔفزٖ ٛ، ٌىٓ ع١ذٔب أث اخزٍف اٌظؾبثخ فٟ ئٔفبرٖ:  . ئٔفبر ع١ش أعبِخ            

 أْ ٠زشن ٌٗ ػّش ثٓ اٌخطبة ِؼٗ ثبٌّذ٠ٕخ اٌغ١ش فٟ لبئذ                             

 

 االفزشاء: لزبي اٌظؾبثخ ٠زٕبفٝ ِغ ػذاٌزُٙ!  -17

 ١ً ؽذ ِٓ ؽذٚد اٌفزٕخ وبْ ثغجت اخزالفُٙ ٚاعزٙبدُ٘ فٟ اٌمظبص ِٓ لزٍخ ػضّبْ ٚرأع فٟ اٌز٠ٓ اشزشوٛالزبي اٌظؾبثخ  .  ←اٌشد 

 ، ُِٕٚٙ ِٓ أخطأ فىبْ ٌٗ أعش عشاْ، ُِٕٙ ِٓ أطبة فىبْ ٌٗ أ ٌالعزٙبد ، ٚلذ وبٔٛا ع١ّؼًب أ٘اًل  هللا              

 !أٚ ألً 111آالف ٌُٚ ٠خغ فٟ اٌفزٕخ ئال ؽٛاٌٟ  11ؽٛاٌٟ . اػزضي أغٍت اٌظؾبثخ اٌفزٕخ ٚوبٔٛا  

 ؟إٌجٟ  " ػٍٝ صٚعبد ٌّبرا أُؽٍك ٌفع "أِٙبد اٌّإ١ِٕٓاالفزشاء:  -13

 ػٕذ اٌّإ١ِٕٓ وّٕضٌخ األِٙبد ِٓ األثٕبء ٌؼٍٛ ِٕضٌزٙٓ . ←اٌشد  

   رشش٠فًب ٌٍّإ١ِٕٓ ثىُٛٔٙ أثٕبء ٌضٚعبرٗ . 

 ػٕٙٓ ٚأسػب٘ٓهللا  ٙٓ سػٟ. ؽزٝ ٠ز١ّض اٌّإِْٕٛ ػٓ غ١ش اٌّإ١ِٕٓ ثّذٜ ؽجُٙ ٚرٛل١شُ٘ ٌ 

 . ألٔٗ ال ٠غٛص ٔىبؽٙٓ ثؼذ إٌجٟ   

 ش ػٍٝ لزبٌٗ!ؾّشع ٚرؾُ ػٍٟ ٠َٛ اٌغًّ! ٚوبٔذ رُ غ١ذح ػبئشخ اشزشوذ فٟ لزبي ع١ذٔب االفزشاء: اٌ -14

  ، اعزغبس ثٙب إٌبط فخشعذ فٟ ٘ٛدعٙب  ٚعمٛؽ ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش فٟ اٌّؼشوخ،  ػٕذ اشزذاد اٌمزبي ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٠َٛ اٌغًّ ←اٌشد  

.. اروشٚا هللا.. اروشٚا ِٕ ٚأخزد رٕبدٞ: " ٠ب ثَ                 أ٠ٙب ٠َٛ اٌؾغبة ٚوفّٛا ػٓ اٌمزبي"، فٍّب سأد ػذَ اعزغبثزُٙ ٌذػٛرٙب لبٌذ: "ٟ 

   خ)ؽٍؾ حٚع١ش اٌجظش "ػٍٟ"، فؼظ ع١ش  ٛا لزٍخ ػضّبْ ٚأش١بػُٙ" ٚأخزد رذػٛ ػٍٝ لزٍخ ػضّبْ ٚرٍؼُُٕٕٙ ؼَ إٌبط.. اٌْ              

ّّ ، ٌُٚ رُ  ؾّشعفٍُ رُ ثبٌذػبء ِؼٙب.. ٚاٌضث١ش(                ٌُٚ رشزشن فٟ لزبي ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ ، ظؾ

 ػذ ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش ٚأً٘ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ اٌخشٚط ٌمزبي ػٍٟاالفزشاء: ٌُ رؼِؾ اٌغ١ذح ػبئشخ اٌج١ؼخ ٌغ١ذٔب ػٍٟ ثؼذ ِمزً ع١ذٔب ػضّبْ ٚؽشّ   -15

  ، فشعؼذ ئٌٝ ِىخ  ٙب ِمزً ػضّبْ. ٌُ رؼِطٗ اٌج١ؼخ ألٔٙب ٌُ رىٓ ثبٌّذ٠ٕخ ؽ١ٕئز ثً وبٔذ فٟ ؽش٠مٙب ِٓ ِىخ ٌٍّذ٠ٕخ ػٕذِب ثٍغ ←اٌشد  

 ً٘ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ اٌخشٚط ٌمزبي ػٍٟاٌضث١ش أٚ أٞ ِٓ أغبػجخ ٌُٚ رؾّشع ؽٍؾخ أٚ               

 ػذ اٌغ١ذح ػبئشخ إٌبط ػٍٝ اٌخشٚط ئٌٝ اٌجظشح ٌمزبي ع١ذٔب ػٍٟاالفزشاء: ؽشّ  -16

   ثٙب  ٌٚىٓ ػٕذِب رؼٍك إٌبطلزٍخ ػضّبْ فٟ ثبدئ األِش، وش٘ذ اٌغ١ذح ػبئشخ اٌخشٚط ئٌٝ اٌجظشح ِغ إٌبط ٌٍمظبص ِٓ  ←اٌشد   

 لزٍخ ػضّبْ  ٚاٌمظبص ِٓٚؽّؼٛا فٟ خشٚعٙب ساع١ٓ ثشوزٙب ٚاعزؾ١بء اٌخٍك ِٕٙب ٚافمذ ػٍٝ اٌخشٚط ٌإلطالػ ث١ٓ إٌبط           

 ؟االفزشاء: ٌّبرا خشعذ اٌغ١ذح ػبئشخ ئٌٝ اٌجظشح ث١ّٕب سفؼذ ثبلٟ أِٙبد اٌّإ١ِٕٓ اٌخشٚط  -17

ُ٘ َٛ غْ ٓ ّٔ ِِ  فٟ وض١شٍ  ١شَ ِمزذ٠خ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ "ال خَ خشعذ اٌغ١ذح ػبئشخ ئٌٝ اٌجظشح  ←اٌشد   َِ ا َِ  ْٓ ُ ئال  َِ  خٍ لَ ذَ ظَ ثِ  شَ أ   الػٍ أٚ ئطْ  ٚفٍ شُ ؼْ أٚ 

َٓ ثَ             ١  ِْ ُّ  َٓ ِِ  إٌبط"، ٚثمٌٛٗ "ٚئْ ؽبئفزب ِِ اٌ َٓ إ  بد ِٙبد اٌّإ١ِٕٓ اٌخشٚط ِمزذ٠ب"، ث١ّٕب سفؼذ ثبلٟ أَّ ُٙ ١َْٕ ٛا ثَ ؾُ ٍِ الززٍٛا فأطْ  ١ٕ

 ، ٚأْ ِب ٠مَٛ ثٗ اٌشعبي ف١ٗ وفب٠خ ػٓ خشٚط إٌغبء  "، ٚألْ اإلطالػ ث١ٓ إٌبط فشع وفب٠خّٓ ىُ ٛرِ ١ُ فٟ ثُ  َْ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ "ٚلشْ            

 ٌإلطالػ فٟ ٘زٖ اٌفزٕخ           

 ٍخ ػضّبْ!ع١ذٔب ػٍٟ أً٘ اٌفزٕخ فٟ ع١شٗ ئٌٝ اٌىٛفخ ٚف١ُٙ لزاالفزشاء: أخز  -18

 أخزُ٘ فٟ ع١شٗ ِؼطًشا ٌزٙذئخ األؽٛاي فٟ اٌّذ٠ٕخ ←اٌشد  

ع اٌغ١ذح ػبئشخ ٟٚ٘ أَ اٌّإ١ِٕٓ ٌٍم١ً ٚاٌمبي -19  فٟ ؽبدصخ اإلفه ٟٚ٘ صٚعخ ٔجٟ! االفزشاء: رؼشُّ

 ! ٚاد لشآًٔب ٠ُزٍٝ ئٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخبٔضٌذ ثشاءرٙب ِٓ فٛق عجغ عّ ←اٌشد  

 ب ة"، ٚأزمبِأَ ْٛ ٓ"، ِٚؼظ١خ ٌشعٌٛٗ "ؽذ٠ش اٌؾَ ٌجظشح وبْ ف١ٗ ِؼظ١خ هلل ٌمٌٛٗ "ٚلشْ فٟ ث١ٛرىئٌٝ ااالفزشاء: خشٚط اٌغ١ذح ػبئشخ  -71

 ك هللا ػ١ٍه ٚإٌغبء عٛا٘ب وض١ش.."ؼ١ّ ػٍٟ ٌّب لبٌٗ ػٕٙب ٌٍٕجٟ فٟ ؽبدصخ اإلفه "ٌُ ٠ُ ِٓ                   

  ، ٚعفش  ٌٗ ، ٚوبٔذ أ٘اًل  ذ ؽبػخ هلل ٌإلطالػ ث١ٓ إٌبطخشعث١ٛرىٓ" ألٔٙب ِؼظ١خ ٌمٌٛٗ "ٚلشْ فٟ  . خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ  ←اٌشد  

 ال ٠ٕبفٟ اٌمشاس فٟ اٌج١ذ ئعّبًػب اٌطبػخ               

 ج١خ ٌُٚ ٠ىٓ ف١ٗ ٟٔٙ أٚ أِش ثشٟءثأِٛس غ١خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ ِؼظ١خ ٌشعٌٛٗ "ؽذ٠ش اٌؾٛأة" ألْ اٌؾذ٠ش وبْ ئخجبسا .  

ب . خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ   ًِ ب ٚلذًسا عذ ٌإلطالػ ث١ٓ إٌبط ٚوبٔذ أ٘اًل شخألٔٙب  ػٍِٟٓ أزمب ًّ  ٌزٌه ِىبٔخ ٚػٍ

 

 حهل قتال الصحابة في الفتنة : 

 :وطمحة والزبير قال: أقهل ما يقهلو هللا  يعمقتال  ييَّب عما يقهل فس  لمُ ُسئل سعيد بن ا.     

 آمنها" وال تجعل في قمهبنا غاًل لمذينربنا اغفر لنا وإلخهاننا الذين سبقهنا باإليمان  "والذين جاءوا من بعدىم يقهلهن 
 .."ذلك قتال شاىده أصحاب رسهل هللا وِغبنا، وعممها وجِيمنا، واجتمعها فاتبعنا، واختمفها فهقفنا " ، ُسئل الحسن البصري عن قتال الصحابة.     
 ٠ؼٍّْٛ"غئٍْٛ ػّب وبٔٛا ٚال رُ  ِب وغجزُ: "رٍه أِخ لذ خٍذ ٌٙب ِب وغجذ ٌٚىُ ، فمبي  اٌظؾبثخُعئً أؽذ اٌظبٌؾ١ٓ ػٓ لزبي  .     

ت ثٙب ٌغبٟٔخَ ، فال أُ  رٍه دِبء لذ ؽٙش هللا ِٕٙب ٠ذٞ" ، فمبي ُعئً ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ِب ٠مٛي فٟ لزبي اٌظؾبثخ ٠ِٟٛ اٌغًّ ٚطف١ّٓ .       " ّؼِ

 

   النبي  ب   حكم س :  

 )باتفاق األئمة( ُيقتل لكهنو مرتًدا ←سب ولم يُتب  -
 ُيقتل حتى له تاب ← كـــــــالــ. م      رعذَّ يُ  ←. الجميهر  ← اخزالف()سب وتاب  -

 (يحهل من سب النبي وتاب إلى القاضي المالكي ليقتمو لمنع التجرؤ عمى سب النبي شافعي المذىب" كان ابن حجر العسقالني " )                  


