حكم من سب الصحابة
يف املذاهب األربعة
( دراسة فقهية مقارنة )
عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
ترتيب
شبكة الدفاع عن السنة

المقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد خامت األنبياء واملرسلني وعلى
آله وصحبه أمجعني ومن تبع هداه إىل يوم الدين وبعد:
فصحابة رسول هللا

 -رضوان هللا عليهم  -هم خري من وطئ الثرى

بعد األنبياء وهم نقلة الدين وأنصاره وانشروه فجزاهم هللا عن أمة حممد خريا ومجعنا هبم
يف جنات النعيم مع سيدان حممد واألنبياء عليهم الصالة والسالم والصديقني والشهداء
والصاحلني
وهذا مقال يف حكم من خذله هللا فسبهم رضوان هللا عليهم  ,وفيه ثالثة مباحث :
األول يف حكم من سب الصحابة بغري التكفري  ,والثاين يف حكم من سب الصحابة
ابلتكفري  ,والثالث يف حكم من سب أم املؤمنني سيدتنا عائشة

المبحث األول :حكم من سب الصحابة بغير التكفير
ولذلك حالتان  :األوىل حكم سب مجيع الصحابة  ,والثانية حكم سب بعض
الصحابة
الحالة األولى :سب جميع الصحابة بغير التكفير:

وهذا ال شك أنه كفر ألنه تكذيب لآلايت واألحاديث اليت مدحتهم وألهنم نقلة الدين
يف الطعن فيهم طعن يف الدين  ,قال التقي السبكي يف فتاويه  ( : 575/2وينبين على
هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب اجلميع ال شك أنه كفر ) اه
ويف كالم بعض املالكية أن ذلك ليس بكفر  ,قال الدسوقي يف حاشيته على شرح
الدردير  ( : 312/4قوله ( أو سب صحابيا ) قال عج  :أي جنسه فيشمل سب
الكل  ) ...اه
ويف بلغة السالك للصاوي  ( : 231/4أو سب صحابيّاً ) قال األجهوري أي جنسه

أي فيشمل سب الكل  ) ...اه

الحالة الثانية :سب بعض الصحابة بغير التكفير:

ولذلك جهتان :اجلهة األوىل :سب بعضهم لكوهنم صحابة:
وهذا ال شك يف كفره أيضا قال التقي السبكي يف فتاويه  ( : 575/2وهكذا إذا سب
واحدا من الصحابة حيث هو صحايب ألن ذلك استخفاف حبق الصحبة ففيه تعرض

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فال شك يف كفر الساب  ,وعلى هذا ينبغي أن حيمل
قول الطحاوي وبغضهم كفر فإن بغض الصحابة جبملتهم ال شك أنه كفر ) اه
وقال أيضا [ فتاوى السبكي  ( :] 575 /2وال شك أنه لو أبغض واحدا منهما [ أي
أبو بكر وعمر ] ألجل صحبته فهو كفر بل من دوهنما يف الصحبة إذا أبغضه لصحبته
كان كافرا قطعا ) اه
واجلهة الثانية :سب بعضهم ألمر غري الصحبة:
وهنا وقع اخلالف فمن أهل العلم من حكم على ذلك ابلكفر منهم من مل حيكم على
ذلك ابلكفر بل ابلفسق فقط وعلى هذا مجهور أهل العلم  ,وقد وقع اخلالف يف ذلك
يف كل مذهب من املذاهب األربعة  ,وهذا بعض أقواهلم من املذاهب األربعة:
املذهب احلنفي
الصحيح عند احلنفية أن ذلك فسق وليس بكفرومن احلنفية من يرى أن ذلك كفرومنهم من يرى أن ذلك كفر يف املستحل أو املستخف أو املتدين بذلك دون غريهموهذه بعض أقوال احلنفية:
يف حاشية ابن عابدين  ( : 11/5وأنت خبري أبن الصحيح يف املعتزلة والرافضة وغريهم
من املبتدعة أنه ال حيكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل
كاخلوارج الذين استحلوا قتل الصحابة  ...وبه ظهر مراد البحر  :غري الكافر منهم ,
ولذا شبهه ابلكافر وبه سقط اعرتاض النهر أبن الرافضي الساب للشيخني داخل يف
الكافر وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر املفضل ال الساب فافهم ) اه

ويف حاشية ابن عابدين  : 162/7قوله ( من سب الصحابة ) ألنه لو سب واحدا
من الناس ال تقبل شهادته فهذا أوىل قهستاين  ,واحلاصل أن احلكم ابلكفر على ساب
الشيخني أو غريمها من الصحابة مطلقا قول ضعيف ال ينبغي اإلفتاء به وال التعويل
عليه كما حققه سيدي الوالد

تعاىل يف كتابه تنبيه الوالة واحلكام فراجعه

وقال فيه أيضا  :وأما قتل العلماء واألولياء وسبهم فليس بكفر إال إذا كان على وجه
االستحالل أو االستخفاف فقاتل عثمان وعلي رضي هللا تعاىل عنهما مل يقل بكفره
أحد من العلماء إال اخلوارج يف األول والروافض يف الثاين...
وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع ابإلمجاع إال إذا اعتقد أنه مباح أو
يرتتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة...
فإذا سب أحدا منهم فينظر فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من الكفرايت
فكافر وإال ففاسق ) اه
ويف حاشية ابن عابدين  ( : 236/4مطلب مهم يف حكم سب الشيخني:
نقل يف البزازية عن اخلالصة  :أن الرافضي إذا كان يسب الشيخني ويلعنهما فهو كافر
وإن كان يفضل عليا عليهما فهو مبتدع اه وهذا ال يستلزم عدم قبول التوبة
على أن احلكم عليه ابلكفر مشكل ملا يف االختيار اتفق األئمة على تضليل أهل البدع
أمجع وختطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه ال يكون كفرا لكن يضلل اخل...
ومما يزيد ذلك وضوحا ما صرحوا به يف كتبهم متوان وشروحا من قوهلم وال تقبل شهادة
من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية

وقال ابن ملك يف شرح اجلمع  :وترد شهادة من يظهر سب السلف ألنه يكون ظاهر
الفسق وتقبل من أهل األهواء اجلرب والقدر والرفض واخلوارج والتشبيه والتعطيل اه
وقال الزيلعي  :أو يظهر سب السلف يعين الصاحلني منهم وهم الصحابة والتابعون ألن
هذه األشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته ومن مل ميتنع عن مثلها ال ميتنع عن
الكذب عادة خبالف ما لو كان خيفي السب اه
ومل يعلل أحد لعدم قبول شهادهتم ابلكفر كما ترى نعم استثنوا اخلطابية ألهنم يرون
شهادة الزور ألشياعهم أو للحالف وكذا نص احملدثون على قبول رواية أهل األهواء
فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على أتويل له فاسد
فعلم أن ما ذكره يف اخلالصة من أنه كافر قول ضعيف خمالف للمتون والشروح بل هو
خمالف إلمجاع الفقهاء كما مسعت
وقد ألف العالمة منال علي القاري رسالة يف الرد على اخلالصة وهبذا تعلم قطعا أن ما
عزى إىل اجلوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده يف اجلوهرة ابطل ال
أصل له وال جيوز العمل به
وقد مر أنه إذا كان يف املسألة خالف ولو رواية ضعيفة فعلى املفيت أن مييل إىل عدم
التكفري فكيف مييل هنا إىل التكفري املخالف لجإمجاع فضال عن ميله إىل قتله وإن اتب
وقد مر أيضا أن املذهب قبول توبة ساب الرسول فكيف ساب الشيخني ) اه
ويف غمز عيون البصائر البن جنيم  ( : 291/1ويف السراج أيضا  :إن سب الصحابة
كبرية  ,ونظر فيه بعض الفضالء أبنه يشعر أبنه ليس بكفر مع أنه كفر انتهى
وفيه أن الكبرية ال تنايف الكفر بل جتامعه كما يف اإلشراك ابهلل فمن أين جاء اإلشعار

غاية األمر أنه ساكت عن ذلك  ,على أنه ذكر يف االختيار يف فصل اخلوارج والبغاة إن
سب أحدا من الصحابة وبغضه ال يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا

مل يكفر

شامته حىت مل يقتله ) اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 576/2وقد رأيت يف الفتاوى البديعية من كتب احلنفية :
قسم الرافضة إىل كفار وغريهم وذكر اخلالف يف بعض طوائفهم وفيمن أنكر إمامة أيب
بكر وعمر أن الصحيح أنه يكفر وال شك أن إنكار اإلمامة دون السب
ورأيت يف احمليط من كتب احلنفية  :عن حممد  :ال جتوز الصالة خلف الرافضة مث قال
ألهنم أنكروا خالفة أيب بكر وقد أمجعت الصحابة على خالفته
ويف اخلالصة من كتبهم يف األصل مث قال  :وإن أنكر خالفة الصديق فهو كافر
ويف تتمة الفتاوى  :والرافضي الغايل الذي ينكر خالفة أيب بكر يعين ال جتوز الصالة
خلفه
ويف الغاية للسروجي

ويف املرغيناين  :وتكره الصالة خلف صاحب هوى

وبدعة وال جتوز خلف الرافضي مث قال  :وحاصله إن كان هوى يكفر به ال جتوز وإال
جتوز وتكره
ويف شرح املختار البن بلدجي من احلنفية  :وسب أحد من الصحابة وبغضه ال يكون
كفرا لكن يضلل فإن عليا

مل يكفر شامته حىت مل يقتله...

ويف الفتاوى البديعية من كتب احلنفية  :من أنكر إمامة أيب بكر

الصديق

فهو كافر وقال بعضهم هو مبتدع والصحيح أنه كافر ) اه

املذهب املالكي
مذهب املالكية أن ذلك ليس بكفر بل فسقوحكى ابن كثري رواية عن اإلمام مالك يف أن ذلك كفر ومل أقف يف كتب املالكيةعلى هذه الرواية
وهذا بعض أقوال املالكية:
قال الدردير يف شرحه على خليل  312/4وهو يعدد من ال يقتل  (( :أو سب من مل
جيمع على نبوته ) كاخلضر ولقمان ومرمي وخالد بن سنان الذي قيل فيه أنه نيب أهل
الرس ( أو ) سب ( صحابيا )) اه
قال الدسوقي يف حاشيته عليه  ( : 312/4قوله ( أو سب صحابيا ) قال عج أي
جنسه فيشمل سب الكل  ) ...اه
ويف بلغة السالك للصاوي  ( : 231/4أو سب صحابيّاً ) قال األجهوري أي جنسه

أي فيشمل سب الكل  ) ...اه

ويف فتاوى السبكي  ( : 579/2قال القاضي عياض يف سب الصحابة  :قد اختلف
العلماء يف هذا فمشهور مذهب مالك يف هذا االجتهاد واألدب املوجع  ,قال
مالك

يف من شتم النيب  قتلك ومن سب أصحابه أدب...

وقال ابن حبيب  :من غال من الشيعة إىل بغض عثمان والرباءة منه أدب أداب شديدا
ومن زاد إىل بغض أيب بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حىت

ميوت وال يبلغ به القتل إال يف سب النيب
قال سحنون  :من كذب أحدا من أصحاب النيب  عليا أو عثمان أو غريمها يوجع
ضراب ) اه
ويف تفسري ابن كثري  ( : 487/1قلت  :وقد ذهب طائفة من العلماء إىل تكفري من
سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس )

اه

املذهب الشافعي
عند الشافعية:
إذا كان السب أليب بكر وعمر فوجهان  :التكفري وعدم التكفري واملذهب عدمالتكفري
وإذا كان السب ملن عدامها من الصحابة فال تكفري قوال واحداواختار التقي السبكي تكفري من فعل ذلكوهذه بعض أقوال الشافعية:
ففي الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي  ( : 128/1ادعى بعض الناس أن هذا الرجل
الرافضي [ رافضي سب الصحابة فقتل ] قتل بغري حق وشنع السبكي يف الرد على
مدعي ذلك حبسب ما ظهر له ورآه مذهبا وإال فمذهبنا كما ستعلمه أنه ال يكفر
بذلك  ,فقال [ السبكي ]  :كذب من قال إنه قتل بغري حق بل قتل حبق ألنه كافر
مصر على كفره ) اه
ويف الصواعق احملرقة أيضا  ( : 129/1و هبذا تعلم أن مجيع ما أييت عن السبكي إمنا

هو اختيار له مبين على غري قواعد الشافعية ) اه
ويف فضائح الباطنية للغزايل ص  ( : 149فأن قيل  :فلو اعتقد معتقد فسق أيب بكر
وعمر

وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم فهل حتكمون بكفره  ,قلنا :

ال حنكم بكفره وإمنا حنكم بفسقه وضالله وخمالفته إلمجاع األمة ) اه
ويف يف فتاوى السبكي  ( : 575/2وأما إذا سب صحابيا ال من حيث كونه صحابيا
بل ألمر خاص به وكان ذلك الصحايب مثال ممن أسلم من قبل الفتح وحنن نتحقق
فضيلته كالروافض الذين يسبون الشيخني  ...فقد ذكر القاضي حسني يف كفر من
سب الشيخني وجهني ) اه
ويف فتاوى السبكي أيضا  ( : 577/2وأما أصحابنا فقد قال القاضي حسني يف
تعليقه يف ابب اختالف نية اإلمام واملأموم  :ومن سب النيب  يكفر بذلك ومن سب
صحابيا فسق وأما من سب الشيخني أو احلسني ففيه وجهان  :أحدمها  :يكفر ألن
األمة اجتمعت على إمامتهم  ,والثاين  :يفسق وال يكفر ) اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 590/2ومر عن القاضي حسني أن يف كفر ساب الشيخني
أو اخلتنني وجهني وال ينافيه جزمه يف موضع آخر بفسق ساب الصحابة وكذا ابن
الصباغ وغريه وحكوه عن الشافعي

ألهنما مسألتان فالثانية يف جمرد السب

وهو مفسق وإن كان املسبوب من آحاد الصحابة وأصاغرهم خبالف األول فإهنا خاصة
بسب الشيخني أو اخلتنني وهو أشد وأغلظ يف الزجر أبن فيه وجها ابلكفر ) اه
ويف مغين احملتاج ( : 436/4تنبيه  :قضية إطالقه أنه ال فرق بني سب

الصحابة

وغريه وهو املرجح يف زايدة الروضة...

وقال السبكي يف احللبيات  :يف تكفري من سب الشيخني وجهان ألصحابنا فإن مل
نكفره فهو فاسق ال تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة
وال يغلط فيقال شهادته مقبولة اه فجعل ما رجحه يف الروضة غلطا
قال األذرعي  :وهو كما قال ونقل عن مجع التصريح به  ) ...اه
ويف إعانة الطالبني  ( : 291/4قوله وإن سب الصحابة ) غاية يف قبول الشهادة من
املبتدع أي تقبل الشهادة من املبتدع وإن كان يسب الصحابة  )...اه
ويف حواشي الشرواين ( : 235/10قوله ( وإن سب الصحابة اخل ) وقع يف أصل
الروضة نقال عن صاحب العدة وأقراه  :عد سب الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم من
الكبائر وجزم به ابن املقري يف روضه وأقره عليه شارحه غري متعقب له وجزم به بعض
املتأخرين  )...اه
املذهب احلنبلي
يف مذهب احلنابلة األقوال التالية:
املستحل لذلك كافر وغري مستحل على روايتني  :الكفر والفسقاجملتهد الداعية كافر واملقلد فاسقعدم التكفري مطلقاتكفري من يفعل ذلك تدينا دون غريهوهذه بعض أقوال احلنابلة:

يف الفروع البن مفلح  ( : 153/6و ذكر غريه روايتني فيمن سب صحابيا غري
مستحل وأن مستحله كافر...
ويف هناية املبتدى  :من سب صحابيا مستحال كفر وإال فسق وقيل عنه يكفر ) اه
ويف املبدع البن مفلح ( : 221/10وذكر ابن البنا يف تكفري من سب الصحابة
والسلف من الرافضة ومن سب عليا من اخلوارج خالفا والذي ذكره القاضي عدم
التكفري ) اه
مطالب أويل النهى  ( : 273/6و ) قال ( يف هناية املبتدي من سب صحابيا
مستحال كفر وإال ) يكن مستحال ( فسق واملراد وال أتويل ولذا مل حيكم كثري من
الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل علي ) فانه قال حني جرحه أطعموه وأسقوه واحبسوه
فان عشت فأان ويل دمي وإن مت فأقتلوه وال متثلوا به ( وال حيكم بكفر مادحه ) أي
مادح ابن ملجم ( على قتله لعلي ) اه
ويف مطالب أويل النهى أيضا  ( ( : 615/6قال اجملد )  :الصحيح أن كل بدعة كفران
فيها الداعية فإان نفسق املقلد فيها كمن يقول خبلق القرآن أو إن علم هللا خملوق أو أن
أمساءه خملوقة ( أو يسب الصحابة تدينا ) فمن كان عاملا يف شيء من هذه البدع يدعوا
إليه ويناظر عليه فهو حمكوم بكفره نص أمحد صرحيا على ذلك يف مواضع انتهى (
ويكفر جمتهدهم ) أي جمتهد القائلني خبلق القرآن وحنوهم ممن خالف عليه أهل السنة
واجلماعة ( الداعية)
قال يف الفصول يف الكفاءة  :وعندي أن ( عامتهم ) أي املبتدعة ( فسقة كعامة أهل
الكتاب كفار مع جهلهم ) والصحيح ال كفر ألن أمحد أجاز الرواية عن احلرورية

واخلوارج ) اه
ويف خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية  ( : 560من سب أحد من األولياء الذين
ليسوا أبنبياء فإنه ال يكفر إال إذا كان سبه خمالفا ألصل من أصول اإلميان مثل أن
يتخذ ذلك السب دينا وقد علم أنه ليس بدين وعلى هذا ينبىن النزاع يف تكفري الرافضة
) اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 580/2قال أمحد بن حنبل فيمن سب الصحابة  :أما القتل
فأجنب عنه ولكن أضربه ضراب نكاال
وقال أبو يعلى احلنبلي  :الذي عليه الفقهاء يف سب الصحابة إن كان مستحال لذلك
كفر وإن مل يكن مستحال فسق ومل يكفر  ,قال  :وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل
الكوفة وغريهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة  ) ...اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 590/2ومن مث قال أمحد أيضا  :شتم عثمان زندقة  ,ووجهه
أنه بظاهره ليس بكفر وبباطنه كفر ألنه يؤدي إىل تكذيب الفريقني كما علمت فال
يفهم من كالمه كفر ساب الصحابة خالفا لبعض أصحابه كما مر ) اه
ومن اخلالف السابق تعلم خطأ السمعاين يف األنساب  188/3حيث ادعى اجتماع
األمة على كفر األمامية ألهنم يضللون الصحابة حيث قال  ( :واجتمعت األمة على
تكفري اإلمامية ألهنم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إمجاعهم وينسبوهنم إىل ما ال
يليق هبم ) اه
وميكن أن يقال  :مراده تضليل مجيعهم  ,ولكن يشكل عليه أنه قد نص على اإلمامية

وهم ال يضللون الكل كما هو معلوم
األدلة:
أوال  :أدلة من قال بكفر من فعل ذلك

1أن ذلك يعود على الدين ابلنقص:قال التقي السبكي يف فتاويه  ( : 576/2وأما الرافضي فإنه يبغض أاب بكر
وعمر

ملا استقر يف ذهنه جبهله وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاده

ظلمهما لعلي وليس كذلك وال علي يعتقد ذلك فاعتقاد الرافضي ذلك يعود على
الدين بنقص ألن أاب بكر وعمر مها أصل بعد النيب  فهذا مأخذ التكفري ببغض
الرافضة هلما وسبهم هلما ) اه
وأجيب أبن ذلك يلزم إذا قيل بسبهم كلهم ال بعضهم
2أن الرافضي يستحل ذلك وهو حمرم ومن استحل حمرم كفر:قال السبكي يف فتاويه  ( : 587/2الدليل الثاين استحالله لذلك مبقتضى اعرتافه ومن
استحل ما حرمه هللا فقد كفر وال شك أن لعنته الصديق وسبه حمرم قال ابن حزم
واللعن أشد السب وقد صح عن النيب
بكر

سباب املؤمن فسوق فسب أيب

فسق

فإن قلت إمنا يكون استحالل احلرام كفرا إذا كان حترميه معلوما ابلدين ابلضرورة قلت

وحترمي سب الصديق

معلوم من الدين ابلضرورة ابلنقل املتواتر على حسن

إسالمه ) اه
وأجيب كما ذكره ابن حجر يف الصواعق احملرقة  132/1أبن  ( :شرط الكفر جبحد
الضروري أن يكون ضروراي عند اجلاحد حىت يستلزم جحده حينئذ تكذيبه  وليس
الرافضي يعتقد حترمي لعن أيب بكر فضال عن كونه يعتقد أن حترميه ضروري وقد ينفصل
عنه أبن تواتر حترمي ذلك عند مجيع اخللق يلغي شبهة الرافضي اليت غلظت على قلبه
حىت مل يعلم ذلك وهذا حم ل نظر وجدل وميل القلب إىل بطالن هذا العذر أي ابعتبار
ما ظهر للسبكي وإال فقواعد املذهب قاضيه بقبول هذا العذر ابلنسبة لعدم التكفري
ألنه إمنا يسب أو يلعن متأوال وإن كان أتويله جهال وعصبية ومحية لكن ابب الكفر
حيتاط فيه كما هو مقرر يف حمله ) اه
3قوله تعاىل يف مدح الصحابة ( ليغيظ هبم الكفار ):ففي التبصري لالسقرائيين ص  ( : 42قال أبو إدريس املفسر  :إن ظاهر هذه اآلية
يوجب أن الروافض كفار ألن قلوهبم غيظا من الصحابة وعداوة هلم أال تراه يقول (
ليغيظ هبم الكفار ) فبني أن من كان يف قلبه غيظ منهم من الكفار ) اه
ويف روح املعاين  ( : 127/ 26ويف املواهب  :أن اإلمام مالكا ! قد استنبط من هذه
اآلية تكفري الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم فإهنم يغيضوهنم ومن
غاظه الصحابة فهو كافر ووافقه كثري من العلماء انتهى
ويف البحر ذكر عند مالك رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه اآلية فقال  :من

أصبح من الناس يف قلبه غيظ من أصحاب رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم فقد
أصابته هذه اآلية ويعلم تكفري الرافضة خبصوصهم
ويف كالم عائشة رضي هللا تعاىل عنها ما يشري إليه أيضا فقد أخرج احلاكم وصححه
عنها يف قوله تعاىل ( ليغيظ هبم الكفار ) قالت أصحاب حممد صلى هللا تعاىل عليه
وسلم أمروا ابألستغفار هلم فسبوهم ) اه
قال ابن حزم يف اجلواب عن ذلك يف الفصل  ( : 140/3قال أبو حممد  :واحتج
بعض من يكفر من سب الصحابة

بقول هللا

( حممد رسول هللا

والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم  -إىل قوله  -ليغيظ هبم الكفار ) قال فكل
من أغاظه أحد من أصحاب رسول هللا  فهو كافر
قال أبو حممد  :وقد أخطأ من محل اآلية على هذا ألن هللا

مل يقل قط أن كل

من غاظه واحد منهم فهو كافر وإمنا أخرب تعاىل أنه يغيظ هبم الكفار فقط ونعم هذا
حق ال ينكره مسلم وكل مسلم فهو يغيظ الكفار
وأيضا فإنه ال يشك أحد ذو حس سليم يف أن عليا قد غاظ معاوية وأن معاوية وعمرو
بن العاص غاظا عليا وأن عمار أغاظ أاب العادية وكلهم أصحاب رسول هللا  فقد
غاظ بعضهم بعضا فيلزم على هذا تكفري من ذكران وحاشى هلل من هذا ) اه
4أن يف ذلك تكذيبا لآلايت واألحاديث اليت مدحتهم:يف املواقف لجإجيي  ( : 572/3الرابع من تلك األحباث قد كفر الروافض واخلوارج
بوجوه:

األول  :أن القدح يف أكابر الصحابة الذين شهد هلم القرآن واألحاديث الصحيحة
ابلتزكية واإلميان تكذيب للقرآن وللرسول حيث أثىن عليهم وعظمهم فيكون كفرا ) اه
وأجاب اإلجيي عن ذلك بقوله  ( :قلنا ال ثناء عليهم خاصة  ,أي ال ثناء يف القرآن
على واحد من الصحابة خبصوصه ,وهؤالء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخال يف
الثناء العام الوارد فيه  ,وإليه أشار بقوله وال هم داخلون فيه عندهم فال يكون قدحهم
تكذيبا للقرآن
وأما األحاديث الواردة يف تزكية بعض معني من الصحابة والشهادة هلم ابجلنة فمن قبيل
اآلحاد فال يكفر املسلم إبنكارها  ,أو نقول ذلك الثناء عليهم وتلك الشهادة هلم
مقيدان بشرط سالمة العاقبة ومل توجد عندهم فال يلزم تكذيبهم للرسول ) اه
5-أن يف ذلك إغاضة للنيب

وإغاضته

كفر:

ذكر ذلك التقي السبكي يف فتاويه  ,ولكنه اعرتضه أبن فعل املعاصي فيه إغاضة للنيب
صلى هللا علية وسلم فيلزم منه تكفري صاحب الكبرية فال يصلح ذلك دليال
ثانيا  :أدلة من قال بعدم كفرهم

1أن سب املسلم فسق وليس بكفر وال فرق بني الصحابة وغريهم:قال الغزايل يف فضائح الباطنية ص  ( : 149ال حنكم بكفره وإمنا حنكم بفسقه وضالله
وخمالفته إلمجاع األمة وكيف حنكم بكفره وحنن نعلم أن هللا تعاىل مل يوجب على من
قذف حمصنا ابلزان إال مثانني جلدة ونعلم أن هذا احلكم يشتمل كافة اخللق ويعمهم

على وترية واحدة وأنه لو قذف قاذف أاب بكر وعمر

ابلزان ملا زاده على

إقامة حد هللا املنصوص عليه يف كتابه ومل يدعوا ألنفسهم التمييز خباصية يف اخلروج عن
مقتضى العموم ) اه
2أن بعض الصحابة قد سب بعضا ولو كان كفرا لكفروا:ففي صحيح مسلم ( : 1967/4عن أيب سعيد قال كان بني خالد بن الوليد وبني
عبد الرمحن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول هللا   :ال تسبوا أحدا من
أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه )اه
3أن الصحابة قد اقتتلوا والقتل أكرب من السب:ففي صحيح البخاري  ( : 2592/6عن عبد هللا بن مسعود قال النيب   :سباب
املسلم فسوق وقتاله كفر ) اه أي دون كفر أو هو للمستحل كما قال شراح احلديث
4عدم الدليل املسلم على تكفري من فعل ذلك:فكل األدلة السابقة على التكفري قد أجاب عنها القائلون بعدم التكفري كما تقدم
5أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج وقد كفروا الصحابة والتكفري أكرب من السب:ففي مصنف عبد الرزاق  ( : 150 / 10عن احلسن قال  :ملا قتل
علي

احلرورية قالوا من هؤالء اي أمري املؤمنني أكفار هم قال من الكفر فروا

قيل فمنافقني قال إن املنافقني ال يذكرون هللا إال قليال وهؤالء يذكرون هللا كثريا
قيل فما هم قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا ) اه
ويف التمهيد البن عبد الرب  ( : 335/23وروى حكيم بن جابر وطارق بن شهاب

واحلسن وغريهم عن علي مبعىن واحد أنه سئل عن أهل النهروان أكفارهم قال من
الكفر فروا  )...اه

المبحث الثاني :سب الصحابة بالتكفير
ولذلك حالتان:
الحالة األولى  :تكفير جميع الصحابة:

وهذا ال شك يف أنه كفر فإذا كان سب مجيع الصحابة مبا دون التكفري كفر فمن ابب
أوىل سبهم وهذه بعض أقوال أهل العلم يف ذلك:
املذهب احلنفي:
يف حاشية ابن عابدين  162/7عن والده قال  ( :وأما من سب أحدا من الصحابة
فهو فاسق ومبتدع ابإلمجاع  ...أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر ابإلمجاع ) اه
املذهب املالكي:
قال الدسوقي يف حاشيته على شرح الدردير  ... ( : 312/4وأما من كفر مجيع
الصحابة فإنه يكفر كما يف الشامل ألنه أنكر معلوما من الدين ابلضرورة وكذب هللا
ورسوله ) اه
ويف بلغة السالك للصاوي  (: 231/4وأما من كفر مجيع الصحابة فإنه يكفر ابتفاق
كما يف الشامل ألنه أنكر معلوماً من الدين ابلضرورة و كذب هللا و رسوله ) اه
ويف القوانني الفقهية البن جزي  ( : 239ال خالف يف تكفري من نفى الربوبية  ...أو
كفر مجيع الصحابة

أو جحد شيئا مما يعلم من الدين ضرورة ) اه

املذهب الشافعي:
يف روضة الطالبني  ( : 70 /10وكذا يقطع بتكفري كل قائل قوال يتوصل به إىل تضليل
األمة أو تكفري الصحابة ) اه
وقال النووي يف شرح مسلم  ( : 174/15قال القاضي  :كفرت الروافض سائر
الصحابة يف تقدميهم غريه وزاد بعضهم فكفر عليا النه مل يقم يف طلب حقه بزعمهم
وهؤالء اسخف مذهبا وافسد عقال من ان يرد قوهلم او يناظر
وقال القاضي  :وال شك يف كفر من قال هذا الن من كفر االمة كلها والصدر االول
فقد ابطل نقل الشريعة وهدم االسالم
واما من عدا هؤالء الغالة فاهنم ال يسلكون هذا املسلك فاما االمامية وبعض املعتزلة
فيقولون هم خمطئون يف تقدمي غريه ال كفار وبعض املعتزلة ال يقول ابلتخطئة جلواز تقدمي
املفضول عندهم ) اه
وقال التقي السبكي يف فتاويه  ( : 578/2وكذلك نقطع بتكفري كل قائل قال قوال
يتوصل به إىل تضليل األمة وتكفري مجيع الصحابة كقول الكاملية من الرافضة بتكفري
مجيع األمة بعد النيب  ألهنم أبطلوا الشريعة ابنقطاع نقلها وإىل هذا وهللا أعلم أشار
مالك يف أحد قوليه يقتل من كفر الصحابة ) اه
املذهب احلنبلي:
يف كشاف القناع  ( ( : 170/6أو ) قال قوال يتوصل به إىل ( تكفري الصحابة ) أي
بغري أتويل ( فهو كافر ) ألنه مكذب للرسول  يف قوله أصحايب كالنجوم وغريه وتقدم
اخلالف يف اخلوارج وحنوهم ) اه

والحالة الثانية  :تكفير بعض الصحابة:

ولذلك جهتان:
الجهة األولى  :تكفيرهم ألجل الصحبة:

فهذا كفر ألن جمرد سبهم ألجل الصحبة كفر فتكفريهم ألجلها كفر من ابب أوىل
وهذه احلالة ال يتصور صدورها ممن ينتسب ألهل القبلة إال من زنديق ومثل ذلك قل يف
السب ألجل الصحبة
والجهة الثانية  :تكفيرهم ألمر غير ذلك:

وهنا اختلف أهل العلم من املذاهب األربعة فمنهم من كفر من فعل ذلك ومنهم من مل
يكفره بل حكم عليه ابلفسق فقط  ,وهذه بعض أقواهلم من املذاهب األربعة:
املذهب احلنفي
الصحيح من مذهب احلنفية أن ذلك ليس بكفروذهب بعض احلنفية إىل أن ذلك كفروهذه بعض أقواهلم:

يف حاشية ابن عابدين  ( : 236/4وذكر يف فتح القدير  :أن اخلوارج الذين يستحلون
دماء املسلمني وأمواهلم ويكفرون الصحابة حكمهم عند مجهور الفقهاء وأهل احلديث
حكم البغاة
وذهب بعض أهل احلديث إىل أهنم مرتدون  ,قال ابن املنذر  :وال أعلم أحدا وافق أهل
احلديث على تكفريهم وهذا يقتضي نقل إمجاع الفقهاء...
نعم يقع يف كالم أهل املذهب تكفري كثري ولكن ليس من كالم الفقهاء الذين هم
اجملتهدون بل من غريهم وال عربة بغري الفقهاء واملنقول عن اجملتهدين ما ذكران اه
وكذا نص احملدثون على قبول رواية أهل األهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة
ويكفرهم بناء على أتويل له فاسد ) اه
املذهب املالكي
مذهب املالكية أن ذلك ليس بكفروحكى السبكى عن مالك تكفر من فعل ذلكوذهب سحنون وعياض منهم إىل أن ذلك كفر  ,وأشار السبكي إىل أن كالمسحنون يف مكفر األربعة مجيعا
وهذه بعض أقواهلم:
قال الدسوقي يف حاشيته على شرح الدردير  ( : 312/4ومثل السب تكفري بعضهم
ولو من اخللفاء األربعة بل كالم السيوطي يف شرحه على مسلم املسمى ابإلكمال يفيد
عدم كفر من كفر األربعة وأنه املعتمد فيؤدب فقط خالفا لقول سحنون أنه يرتد ) اه
وحنو ذلك يف بلغة السالك للصاوي 231/4

ويف فتاوى السبكي  ( : 585/2ويشهد هلذا من كالم مالك

أنه محل

احلديث [ أي حديث من كفر مسلما فقد كفر ] على اخلوارج الذين كفروا أعالم األمة
فهذا نص مالك يوافق استنباطي من هذا احلديث تكفري هذا القائل ) اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 579/2قال القاضي عياض  :من شتم أحدا من أصحاب
النيب  أيب بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال :كانوا على
ضالل أو كفر قتل وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة الناس نكل نكاال شديدا
قلت  :وقوله يف القتل إذا نسبهم إىل ضالل وكفر حسن أان أوافقه عليه إذا نسبهم إىل
الكفر ألن النيب  شهد لكل منهم ابجلنة وإن نسبهم إىل الظلم دون الكفر كما يزعمه
بعض الرافضة فهذا حمل الرتدد...
وحكى ابن أيب زيد عن سحنون  :من قال يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي إهنم كانوا
على ضالل وكفر قتل ومن شتم غريهم من الصحابة مبثل هذا نكل النكال الشديد
قلت  :قتل من كفر األربعة ظاهر ألنه خالف إمجاع األمة إال الغالة من الروافض فلو
كفر الثالثة ومل يكفر عليا مل يصرح سحنون فيه بكالم فكالم مالك املتقدم أصرح فيه )
اه
املذهب الشافعي
عامة الشافعية على عدم تكفري من فعل ذلكوذهب اإلمام السبكي إىل تكفريهوهذه بعض أقواهلم:

يف فضائح الباطنية للغزايل ص  ( : 149فإن قيل  :فلو صرح مصرح بكفر أيب بكر
وعمر

ينبغي أن ينزل منزلة من لو كفر شخصا آخر من آحاد املسلمني أو

القضاة واألئمة من بعدهم
قلنا  :هكذا نقول فال يفارق تكفريهم تكفري غريهم من آحاد األمة والقضاة بل أفراد
املسلمني املعروفني ابإلسالم إال يف شيئني:
أحدمها  :يف خمالفة اإلمجاع وخرقه فأن مكفر غريهم رمبا ال يكون خارقا إلمجاع معتد به
الثاين  :أنه ورد يف حقهم من الوعد ابجلنة والثناء عليهم واحلكم بصحة دينهم وثبات
يقينهم وتقدمهم على سائر اخللق أخبار كثرية فقائل ذلك إن بلغته األخبار واعتقد مع
ذلك كفرهم فهو كافر ال بتكفريه إايهم ولكن بتكذيبه رسول هللا  فمن كذبه بكلمة
من أقاويله فهو كافر ابإلمجاع
ومهما قطع النظر عن التكذيب يف هذه األخبار وعن خرق اإلمجاع نزل تكفريهم منزله
سائر القضاة واألئمة وآحاد املسلمني ) اه
يف إعانة الطالبني  ( : 291/4قوله وإن سب الصحابة )  ...عبارة املغين  :تنبيه قضية
إطالقه أنه ال فرق بني سب الصحابة

وغريه وهو املرجح يف زايدة الروضة

 ...وأن املاوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة
) اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 585/2فإن قلت قد قال النووي :

هذا ضعيف [

أي محل حديث تكفري من كفر املسلم على اخلوارج ] ألن املذهب الصحيح عدم

تكفري اخلوارج.
قلت  :رضي هللا عن الشيخ حميي الدين أخذ بظاهر املنقول من عدم التكفري وذلك
حممول على ما إذا مل يصدر منهم سبب مكفر كما إذا مل حيصل إال جمرد اخلروج والقتال
وحنوه أما مع التكفري ملن حتقق إميانه فمن أين ذلك ) اه
ويف فتاوى السبكي  ( : 590/2وأما املسألة الثالثة وهي تكفري أيب بكر ونظر أنه من
الصحابة هذه مل يتكلم فيها أصحابنا يف كتاب الشهادات وال يف كتاب الصالة وهي
مسألتنا والذي أراه أنه موجب للكفر قطعا عمال مبقتضى احلديث املذكور ) اه
املذهب احلنبلي
يف مذهب احلنابلة روايتان:
رواية بعدم كفر من فعل ذلك وعليها األكثرورواية بكفر من فعل ذلك وهي األشهر واألظهر:وهذه بعض أقواهلم:
ففي الفروع البن مفلح  ( : 153/6ومن كفر أهل احلق والصحابة واستحل دماء
املسلمني بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة وعنه كفار  ,ويف الرتغيب والرعاية هو أشهر
وذكر ابن حامد أنه ال خالف فيه ) اه
ويف مطالب أويل النهى  ( : 273/6ومن كفر أهل احلق والصحابة واستحل دماء
املسلمني ) وأمواهلم ( بتأويل ف ) هم ( خوارج بغاة فسقه ) ابعتقادهم الفاسد قال يف
املبدع  :تتعني استتابتهم فإن اتبوا وإال قتلوا على إفسادهم ال على كفرهم وجيوز قتلهم
وإن مل يبدأوا ابلقتال قدمه يف الفروع...

( وعنه ) أي اإلمام أمحد إن الذين كفروا أهل احلق والصحابة واستحلوا دماء املسلمني
بتأويل أو غري ( كفار ) قال ( املنقح وهو أظهر ) انتهى قال يف اإلنصاف  :وهو
الصواب والذي ندين هللا به ) اه
ويف مطالب أويل النهى أيضا  ( : 615/6فال تقبل شهادة فاسق بفعل مما مر ( ...
أو يف الرفض ) أي تكفري الصحابة وتفسيقهم بتقدمي غري علي عليه يف اخلالفة  )...اه
األدلة
أوال  :أدلة من قال بتكفير من كفر بعض الصحابة:

1أحاديث تكفري من كفر مسلما وهي كثرية:قال السبكي يف فتاويه ( : 585/2وإمنا قلنا إنه كافر ألمور  :أحدها قوله  يف
احلديث الصحيح ( من رمى رجال ابلكفر أو قال عدو هللا وليس كذلك إن كان كما
قال وإال رجعت عليه ) اه
وقال ابن حجر اهليتمي يف الصواعق احملرقة  ( : 129/1و جياب أبن نص
الشافعي

وهو قوله أقبل شهادة أهل البدع واألهواء إال اخلطابية صريح فيما

قاله النووي مع أن املعىن يساعده
وأيضا فتصريح أئمتنا يف اخلوارج أبهنم ال يكفرون وإن كفروان ألنه بتأويل فلهم شبهة
غري قطعية البطالن صريح فيما قاله النووي ويؤيده قول األصوليني إمنا مل تكفر الشيعة

واخلوارج لكوهنم كفروا أعالم الصحابة املستلزم لتكذيبه  يف قطعه هلم ابجلنة ألن
أولئك املكفرين مل يعلموا قطعا تزكية من كفروه على اإلطالق إىل مماته وإمنا يتجه
لتكفريهم أن لو علموا ذلك ألهنم حينئذ يكونون مكذبني له )  اه
ويف يف املواقف لجإجيي  572/3يف معرض أدلة تكفري من سب الصحابة  ( :الثالث
قوله (  من قال ألخيه املسلم اي كافر فقد ابء به أي ابلكفر أحدمها)
قلنا  :آحاد وقد أمجعت األمة على أن إنكار اآلحاد ليس كفرا ومع ذلك نقول املراد
مع اعتقاد أنه مسلم  ,فإن من ظن مبسلم أنه يهودي أو نصراين فقال له اي كافر مل يكن
ذلك كفرا ابإلمجاع ) اه
ويف فضائح الباطنية للغزايل ص  ( : 149فأن قيل فما قولكم فيمن يكفر مسلما أهو
كافر أم ال ؟
قلنا إن كان بعرف أن معتقده التوحيد وتصديق الرسول  إىل سائر املعتقدات
الصحيحة فمهما كفره هبذه املعتقدات فهو كافر ألنه رأى الدين احلق كفرا وابطال
فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو نفى الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب
التفكري فكفره بناء على هذا الظن فهو خمطئ يف ظنه املخصوص ابلشخص صادق يف
تكفري من يعتقد ما يظن أنه معتقد هذا الشخص
وظن الكفر مبسلم ليس بكفر كما أنظن اإلسالم بكافر ليس بكفر فمثل هذه الظنون
قد ختطئ وتصيب وهو جهل حبال شخص من األشخاص وليس من شرط دين الرجل
أن يعرف إسالم كل مسلم وكفر كل كافر بل ما من شخص يفرض اال ولو جهله مل
يضره يف دينه بل إذا آمن شخص ابهلل ورسوله وواظب على العبادات ومل يسمع ابسم

أيب بكر وعمر ومات قبل السماع مات مسلما فليس اإلميان هبما من أركان الدين حىت
يكون الغلط يف صفاهتما موجبا لالنسالخ من الدين ) اه
2أن اإلمجاع انعقد على تكفري من كفر عظماء الصحابة:يف املواقف لجإجيي  572/3يف معرض أدلة تكفري من كفر الصحابة  :الثاين  :اإلمجاع
منعقد من األمة على تكفري من كفر عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقني بكفر
بعض هؤالء العظماء فيكون كافرا.
قلنا  :هؤالء أي من كفر مجاعة خمصوصة من الصحابة ال يسلمون كوهنم من أكابر
الصحابة وعظمائهم فال يلزم كفره ) اه
3األدلة السابقة يف كفر من سب بعض الصحابة:فإذا كان سب بعضهم كفر فمن ابب أوىل من كفر بعضهم  ,ولكن قد تقدمت أجوبة
من يرى عدم التكفري على تلك األدلة وعدم تسليمهم هلا
ثانيا  :أدلة من قال بعدم التكفير:

1عدم وجود دليل مسلم على التكفري:وقد تقدم جواب غري املكفرين على أدلة التكفري
2تقدم معنا أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج وقد كفروا الصحابة والتكفري أكرب منالسب:
ففي مصنف عبد الرزاق  ( : 150 / 10عن احلسن قال  :ملا قتل

علي

احلرورية قالوا  :من هؤالء اي أمري املؤمنني أكفار هم ؟ قال  :من الكفر

فروا
قيل  :فمنافقني قال إن املنافقني ال يذكرون هللا إال قليال وهؤالء يذكرون هللا كثريا
قيل  :فما هم قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا ) اه
ويف التمهيد البن عبد الرب  ( : 335/23وروى حكيم بن جابر وطارق بن شهاب
واحلسن وغريهم عن علي مبعىن واحد أنه سئل عن أهل النهروان أكفار هم؟ قال  :من
الكفر فروا  )...اه

المبحث الثالث :سب أم المؤمنين عائشة
ولذلك حالتان:
الحالة األولى  :سبها بغير ما برأها هللا منه:

فهذا يعود إىل خالفهم السابق يف حكم من سب بعض الصحابة  ,قال الدسوقي يف
حاشيته على شرح الدردير  ( : 312/4وأما لو سبها بغري ما برأها هللا منه فإنه يؤدب
فقط ) اه
الحالة الثانية  :سبها بما برأها هللا منه:

وهذا ال شك يف أنه كفر ألنه تكذيب للقرآن ويفهم من كالم السبكي عن ابن شعبان
اآليت أن هناك من خالف يف ذلك  ,وهذه بعض أقوال أهل العلم من املذاهب األربعة
يف ذلك:
املذهب احلنفي
يف حاشية ابن عابدين  ( : 11/5خبالف الغالة منهم كالقائلني ابلنبوة لعلي والقاذفني
للصديقة فإنه ليس هلم شبهة دليل فهم كفار كالفالسفة ) اه
ويف حاشية ابن عابدين أيضا  162/7عن والده قال ( :وأما قذف عائشة فكفر
ابإلمجاع وهكذا إنكار صحبة الصديق ملخالفة نص الكتاب خبالف من أنكر صحبة

عمر أو علي وإن كانت صحبتهما بطريق التواتر إذ ليس إنكار كل متواتر كفرا أال ترى
أن من أنكر وجود حامت بل وجوده أو عدالة أنورشروان وشهوده ال يصري كافرا إذ ليس
مثل هذا مما علم من الدين ابلضرورة ) اه
املذهب املالكي
قال الدردير يف شرحه على خليل  312/4وهو يعدد من ال يقتل  ( :أو ) سب (
صحابيا ) إال عائشة مبا برأها هللا به فيقتل لردته ) اه
قال الدسوقي يف حاشيته عليه  ( : 312/4قوله ( مبا برأها هللا به ) أي منه وهو الزان
وقوله فيقتل أي فإذا سبها مبا برأها هللا منه أبن قال زنت فيقتل لردته لتكذيبه للقرآن ,
وأما لو سبها بغري ما برأها هللا منه فإنه يؤدب فقط ) اه
ويف بلغة السالك للصاوي  ( : 231/4قوله ( بغري الزان ) أي ألن هللا برأها منه لقوله
لئك ُم رربءُو َن ممرا ي ُقولو َن و ظاهره أن رميها ابلزان كفر و لو بغري واقعة
جل من قائل أُو َ
صفوان ) اه

يف فتاوى السبكي  ( : 590/2ويف كتاب ابن شعبان  :و من سب
عائشة

ففيه قوالن  :أحدمها  :يقتل واآلخر كسائر الصحابة جيلد حد

املفرتي قال  :وابألول أقول...
قال هشام بن عمار مسعت مالكا يقول  :من سب أاب بكر وعمر قتل ومن سب
عائشة

قتل ألن هللا تعاىل يقول فيها ( يعظكم هللا أن تعودوا ملثله أبدا إن

كنتم مؤمنني ) فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل قال ابن حزم

وهذا قول صحيح ) اه
املذهب الشافعي
يف فتاوى السبكي  ( : 592/2وأما الوقيعة يف عائشة

والعياذ ابهلل فموجبة

للقتل ألمرين:
أحدمها  :أن القرآن يشهد برباءهتا فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب له.
والثاين  :أهنا فراش النيب  والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر
وينبين على املأخذين سائر زوجاته  إن عللنا ابألول مل يقتل من وقع يف غري
عائشة

وإن عللنا ابلثاين قتل ألن الكل فراش النيب  وهو األصح على ما

قاله بعض املالكية
وإمنا مل يقتل النيب  قذفة عائشة ألن قذفهم كان قبل نزول القرآن فلم يكن تكذيبا
للقرآن وألن ذلك حكم ثبت بعد نزول اآلية فلم ينعطف حكمه على ما قبلها ) اه
ويف مغين احملتاج ( : 436/4تنبيه  :قضية إطالقه أنه ال فرق بني سب
الصحابة

وغريه وهو املرجح يف زايدة الروضة قال  :خبالف من قذف

عائشة رضي هللا تعاىل عنها فإنه كافر أي ألنه كذب على هللا تعاىل ) اه
املذهب احلنبلي
يف بغية املراتد البن تيمية  ( : 343وكذلك من نسب عائشة

وعن أبيها إىل

الفاحشة وقد نزل القرآن برباءهتا فهو كافر ألن هذا وأمثاله ال ميكن إنكاره إالبتكذيب
الرسول أو إنكار التواتر ) اه

تتمة في معنى السب:
السب  :هو الشتم والتعيري قال ابن منظور يف لسان العرب  ( : 455/1ويف احلديث
ِسباب املسلِم فُ ٌ ِ
ب  :ال رشْتم ) اه
فر  ,ال رس ُّ
سوق وقتاله ُك ٌ
ُ ُْ
ب  :ال رشْتم وال َقطْع والطر ْعن واببه َررد
ويف خمتار الصحاح  ( :136س ب ب ال رس ُّ
ب به ورجل ُسبرة يَ ُسبُّه
عار يُ َس ُّ
اب الت َ
رس ّ
رش ُامت والتر َقاطُع .وهذا ُسبرةٌ عليه ابلضم أي ٌ
والت َ
الناس) .اه
وسبَبة َك ُه َمزة يَ ُس ُّ
الناسُ .
ب َ
ُ

ويف املصباح املنري  ( : 133/4س ب ب )  :سبره سبًّا فَهو سبراب وِمْنه قِ ِ
ُصبُ ِع
يل ل ْْل ْ
َ ُ َ َُ َ ٌ َ ُ َ
ِ
ِ
ب و ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ر ِ ِ
اس ُم
السبرة الْ َع ُار َو َسابرهُ ُم َسابرةً َوسبَ ًااب َو ْ
ال ِيت تَلي ْاإل ْهبَ َام َسبرابَةٌ ألَنرهُ يُ َش ُار هبَا عْن َد ال رس ّ َ
الْ َف ِ
ب ِابلْ َك ْس ِر ) اه
اع ِل ِمْنهُ ِس ٌّ
فتبني أن السب أخص من الذم والنقد والغيبة فالكالم السابق إمنا هو يف السب

تنبيه مهم:
ليس مقالنا يف حكم اإلمامية واخلواراج بل يف حكم من سب الصحابة  ,فإن خمالفات
اإلمامية واخلوارج أعم من سب الصحابة فليتنبه لذلك

هذا آخر املطاف واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وآله
وصحبه وأتباعه
عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
اليمن – صنعاء
24/ذو احلجة  1427 /ه
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