
 
    
     

؟…هل �وز للمسلم أن   
ٍل، قَاَل:ع ْصَحايِب، قَاَل رَُسوُل اهللا َص�َّ اهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ْن َ�بِْد اهللاَِّ بِْن ُمَغفَّ

َ
ْصَحايِب،  اَهللا اَهللا يِف أ

َ
 َ�تَِّخُذوُهْم َغرًَضا  اَهللا اَهللا يِف أ

َ
ال

َحبَُّهْم، 
َ
َحبَُّهْم فَِبُحيبِّ أ

َ
�َْغَضُهْم، َوَمنْ َ�ْعِدي َ�َمْن أ

َ
ْ�َغَضُهْم فَِببُْغيِض أ

َ
َوَمْن آَذى  َوَمْن آَذاِ� َ�َقْد آَذى اَهللا،  َوَمْن آَذاُهْم َ�َقْد آَذاِ�،  أ

ُخَذُه. 
ْ
ْن يَأ

َ
) 3862سن الرتمذي:  (  اَهللا َ�يُوِشُك أ  

رز يف حزب املؤتمر الوط� األفر�يق يف الاكب الغر�ية، قد  نرّد يف غضب شديد ىلع األخبار اليت تفيد بأن خادل السيد، العضو ابلا 

سيدنا أبا ب�ر وسيدنا عمر وسيدنا   -ب�ل وقاحة-سّب الصحابة الكرام لرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم. يف �سجيل، وصف 

 عثمان ريض اهللا عنهم بأنهم منافقون و�تهمهم باغتصاب خالفة سيدنا ع� ريض اهللا عنه. (عياذا باهللا) 

إننا ندين هذه االنتهااكت بأشد العبارات املمكنة. وأما �رد االعتقاد جبواز ذمِّ صحابة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ، فإنه 

�رج للعبد من اإلسالم. إن انتهاك حرمة سيدنا أيب ب�ر وسيدنا عمر ريض اهللا عنهما �فر باتلأ�يد وفًقا ألهل السنة 

 واجلماعة

ص� اهللا عليه وسلم بنفسه اجلنة هلؤالء الصحابة الكرام. فمن �ستطيع إذن أن �رمهم من هذا الرشف   لقد ضمن رسول اهللا

 العظيم؟ 

عند وفاة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، اختار الصحابة ريض اهللا عنهم سيدنا أبا ب�ر ريض اهللا عنه خليفة. و�ن هذا  

وسلمالقرار وفق أمر ورغبة رسول اهللا ص� اهللا عليه   

اختار رسول اهللا عليه وسلم سيدنا أبا ب�ر ريض اهللا عنه أمً�ا للحج يف غيابه. كما أعطاه رسول اهللا عليه وسلم علَم اجليش  

 يف غزوة تبوك، و�ن فيه إشارة إىل أن الشؤون العسكر�ة سيتو� أمرها سيدنا أبو ب�ر ريض اهللا عنه عما قر�ب 

اهللا ص� اهللا عليه وسلم. وطلب منها رسول اهللا عليه وسلم العودة يف وقت الحق. وسألت: وماذا أتت امرأة ذات مرة إىل رسول 

!لو لم أجدك هنا؟ (أي ماذا لو توفيت حينها؟). قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: إذا لم جتدي� فاذهيب إىل أيب ب�ر  

ريض اهللا عنه يلؤم املسلم� أثناء مرضه يف املسجد انلبوي  خالل مرضه األخ�، اختار رسول اهللا عليه وسلم سيدنا أبا ب�ر   

إال أبا    يعيّنوا أحداً خليفة) ان  ( "و�أىب اهللا واملؤمنونوما ورد عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يف أيامه األخ�ة أنه قال: 

(ريض اهللا عنه) " ب�ر  



 رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم نفسه. وحتدَّ رص�ح للنبوة ذاتها. و�ن  إّن وصف الصحابة ريض اهللا عنه باملنافق� هلو هجوم ىلع

اّداعء احلب لرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم مع وصف أصحابه بهذا الوصف الشنيع ضحل وتافه وعديم الفائدة إذا اكن 

 .مصحو�ًا باتله�م  بأصحابه الكرام 

نه اكن أفضل زعيم يم�ن أن �تاره املسلمون، و�ن غ�ته ىلع �شهد اتلار�خ ىلع حقيقة أن سيدنا أبا ب�ر ريض اهللا ع

 الرش�عة وحزمه حِفَظ ادلينَّ يف شلكه األص�

ريض اهللا عنهم -كما تم قبول خالفة سيدنا عمر وسيدنا عثمان ريض اهللا عنهما بإمجاع الصحابة من قِبَل مجيع الصحابة  

تنتقص من ماكنتهم السامية يف أقل تقدير. فإن القرآن الكر�م حافل   إن االداعءات املغرضة ضد هؤالء الصحابة الكرام ال

 بمدح الصحابة ريض اهللا عنهم. واهللا تعاىل أث� ىلع إيمانهم وحسناتهم وجهادهم يف سبيله مرارا وت�رارا 

 أعلن اهللا تعاىل عن رضاه عنهم بنفسه. ذللك فإنه لرشف كب� نلا أن ندافع عنهم وُحقَّ علينا ذلك

إن احلّط من شأن الصحابة انلبالء هلو من الصفات ابلارزة للشيعة، وانعاكس ملا هم عليه يف الواقع. ناهيك عن احلسبة انلبيلة  

 ريض اهللا عنهم، فإن إلقاء اإلساءات غ� املربَّرة ىلع أّي شخص هو انعاكس لسوء ُخلقه

ة للمسلم� يف هذا ابل� وحول العالم أمر مروع. ومن يرض  إن اتلجاهل الصارخ اذلي أظهره هذا ابليان للمعتقدات األساسي

 بهذا ابليان أو يتعاطف معه يعلن خيانته للصحابة الكرام ريض اهللا عنهم 

عالوة ىلع ذلك، فإن هذه اتلرص�ات ديلل رص�ح ألوئلك اذلين يدعون إىل الوحدة مع الشيعة. ال يم�ن لألمة املسلمة أن  

�شوهون سمعة رموز اإلسالم اذلين يعظمهم املسلمون يف قلو�هم. فإذا اكن الصحابة الكرام لرسول  تتحد أبًدا مع أناس دخالء 

هم، فكيف حال أوئلك املنافق� معنا �ن اذلين من يقوم إيماننا   اهللا ص� اهللا عليه وسلم لم �سلموا من أذى الشيعة ومن سمِّ

  ىلع أوئلك الصحابة الكرام

 اهللا عنهم رشفا وعزا وغرس فينا احلب احلقييق هلم. ووفقنا أال نتهاون أبًدا يف واجبنا يف ادلفاع  زاد اهللا تعاىل الصحابة ريض

 عنهم. آم� 

وختاما �ش� إىل أنه ال يم�ن قبول االعتذار عن مثل هذه االداعت ابلاطلة يف شأن الصحابة الكرام إال إذا تاب املعتدي ومن  

عتذار عما بدر منهم واعرتافهم بفضل الصحابة بل ومدحهم  والرتو�ج ذللك كما  استضافوه وأعلنوا ذلك بألسنتهم مع اال

 روَّجوا الفتنة من قبل، فذا أمر معلوم من ادلين بالرضورة 

كما أنه ال ي�يف االعتذار دون االعرتاف بماكنة الصحابة الرشعية بصفتهم خلفاء راشدين وفًقا لرتتيب خالفتهم (أّوًال أبو 

)نه ، وثانيًا عمر ريض اهللا عنه ، وثاثلًا عثمان ريض اهللا عنه ، ثم ع� ريض اهللا عنهب�ر ريض اهللا ع  
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