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عن نشوء نظرية عدالة الصحابة الموية ، وذكرنا اليات والحاديث والدلة العقلية التي ترد عليها ، كم��اتحدثنا في الحلقة الولى 
ذكرنا تعريف الصحابة عند بعض العلماء المؤيدين لتلك النظرية الموية حيث يعتبرونهم عدول ..

سنذكر صفات الصحابي عند المؤيدين لنظرية عدالة الصحابة وما أصدروه من فرمان أم��وي بح�ق ك�ل م��نفي الحلقة الثانية اليوم 
 في نظرهم - زنديق وكافر ومنكر للقرآن والسنة !!–ل يؤمن بها ، فهو 

صفات الصحابي عند المؤيدين نظرية عدالة الصحابة 
 ) ع��ن الخطي�ب البغ�دادي ف��ي22 ص 1( ج  معرف�ة الص�حابة فيالصابة  هـ- في 852 توفى في عام – قال ابن حجر العسقلني

الكفاية قوله في صفات الصحابة ما يلي :
" ما جاء في تعديل ا ورسوله للصحابة ، وأنه ل يححتاج إلى سؤال عنهم ، وإنم�ا يج�ب فيم��ن دونه�م ك�ل ح�ديث اتص�ل إس�ناده بي��ن
من رواه وبين النبي لم يلزم العمل به إل بعد ثبوت عدالة رجاله ، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إل��ى رس��ول
ا ، لن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتع�ديل ا له�م ، وإخب�اره ع��ن طه�ارتهم واختي�اره له�م ف�ي ن�ص الق�رآن ، والخب�ار ف�ي ه�ذا
المعنى تتسع ، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن ، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة ، والقطع على تع��ديلهم ونزاهته��م ، فل

يحتاج أحد منهم مع تعديل ا تعالى المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم " ..

 ) بعض الصفات للصحابي عند أهل السنة ، فيقول التالي :162 ص 1في نفس المصدر السابق ( ج ويضيف العسقلني 
" اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إل شذوذ من المبتدعة ، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصل نفيسا ف��ي

ذلك ، فقال : عدالة الصحابة ثابتة معلومة ، بتعديل ا لهم وإخباره عن طهارتهم "..

 ) ما يلي : 163 ص 1 في نفس المصدر ( ج ويقول العسقلني
" قال محمد بن حزم : الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، قال ا تعالى : " ل يستوي منكم من أنفق ..." .. وقال تعالى " إن الذين
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ... " فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه��م ل ي��دخل أح�د منه��م الن�ار ، لنه�م المخ��اطبون

باليات السابقة " .. 

 ) عن صفات الصحابة ما يلي :10 ص 1( ج  الصحابة فيأسد الغابة  هـ - في 630 توفى في عام – ويذكر ابن الثير
" الصحابة يشاركون في ذلك ( أي رواية الحديث ) إل في الجرح والتعديل ، فإنهم كلهم عدول ، ل يتط��رق إليه��م الج��رح ، لن ا

عز وجل ورسوله زكياهم وعدلهم ، وذلك مشهور ل نحتاج إلى ذكره  " ..

 ) قول ابن حجر العسقلني والخطي�ب البغ��دادي ف�ي117 ص 1 هـ - في الستيعاب ( ج 463 توفى في عام – يؤكد ابن عبد البر
صفات الصحابة ، وذلك كما يلي :

ها ناصحين محسنين ، حتى كمل بما نقلوه الدين ، وثبت��ت به��م حج��ة ا تع��الى عل��ى ها ، وأدوه " وهم صحابته الحواريون الذين وعوه
المسلمين ، فهم خير القرون ، وخير أمة أخرجت للناس ، وقد أثن��ى ا ع��ز وج��ل عليه��م ، ورض��ي رس��ول ا عنه��م ، ثبت��ت عدال��ة
جميعهم ، بثناء ا عز وجل عليهم ، وثناء رسوله ، ول أعدل ممن ارتضاه ا لصحبة نبيه ونصرته ، ول تزكية أفضل من ذل��ك ،



ول تعديل أكمل منه " ..

 ) إلى فضاء أوسع بكثير مم��ا أخ��ذنا477 في شرح العقيدة الواسطية لبن تيمية ( ص يأخذنا العلمة السلفي الوهابي ابن العثيمين
إليه العسقلني والخطيب البغدادي وابن الثير وابن عبد ربه في ذكرهم لصفات الصحابة ، فيقول ما يلي :

لكن كل ، وزنى بغير إحصان، وزنى بإحصان ، وقذف ، وشرب خمر ، سرقة  -  الصحابة يعنىل شك أنه حصل من بعضهم -" 
"..فيه الحدود فيكون كفارة  وبعضها أقيم، هذه الشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم 

ونذكر التعليقات التالية على ما قاله العسقلني وابن الثير وابن عبد البر وابن العثيمين :
أول :

بي��ن الس��طور بنظرية " عدالة الصحابة " ، لكنهم يحضون الناس التزمواهل السنة علماء أ أنفقرة بال ذكرناها التيتبين النصوص  
 الفقرات التالية :في، وقد رصدنا ذلك " العصمة " لى رفع تلك العدالة إلى مستوى إ
- ل تسأل الصحابي في سند الحديث فهو فوق الجرح !1
- طهارة الص��حابي معلوم��ة بن�ص قرآن��ي ، لح�ظ اختي��ار اللف�ظ لين�افس الن��ص ال��ذي اخت��ص ب�ه الق�رآن أه�ل ال�بيت بطه��ارتهم ف��ي2

 ، ونحن نتحدى أن يكون هناك نص قرآني ذكر طهارة الصحابة ، بل المذكور فقط طهارة أهل البيت !33الحزاب رقم 
- هم حواريون !3
- لو قام الصحابي بالزنا والسرقة وشرب خمرا ، فهذه كلها أشياء صغيرة في مقابل كونه صحابي !4

ثانيا :
فثبت أن الجميع : "قوله ويخرج منها بنتيجة وهى  ) ترتيبا 101 / 10والنبياء (  الحديد سورتي في اليتين يجمع بين العسقلني 

" .. من أهل الجنة وأنهم ل يدخل أحد منهم النار ، لنهم المخاطبون باليات السابقة
 درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعدأعظمأولئك  ل يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل : " 10آية الحديد رقم - 

 " .. ا الحسنى وا بما تعملون خبير
 .. : " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون "101آية النبياء - 

وهنا توجد نقطتان :
الية مشروطة بخ��واتيم العاقب��ة وحس��نها ، وليس��ت عام��ة مفتوح��ة عل��ى جمي�ع أص��حاب رس��ول ا ، وإل ل��دخل الولي��د ب��ن عقب��ة -1

ضمن تلك الية ، ومعه رحال بن عنفوة الذي تعلم القرآن في مسجد رسول ثم ارتد بعد وفاته وبايع مس��يلمة الك��ذاب نبي��ا ، أو ل��دخل
" الصحابي " أبو غادية الجهنى الذي قتل عمارا الذي واعده النبى ( ص ) مع أسرته على الجنة وجع��ل ق��اتله ض��من الفئة الباغي��ة ،

والحديث من المتواترات ويعد من علمات النبوة ..
 قت�ال البط�ال ، ورغ�م ذل��ك أك�د الن��بى–ذكرنا في الحلقة الرابعة حالة " الصحابي " قزمان الذي قاتل في أحد - أي  قبل الفت�ح كما 

 قتال البط�ال ، وأك�د الن�بى ( ص ) أيض�ا أن�ه– أي قبل الفتح –( ص ) أنه من أهل النار ، ومثله حالة الرجل الذي قاتل يوم خيبر 
من أهل النار ، فالنية حينها لم تكن خاصة ل ، ومعلوم أن الجهاد بالنفس أعلى من الجهاد بالمال ..

إذن عندما يقول العسقلني بموجب هاتين اليتين : " ثبت أن الجمي�ع م��ن أه�ل الجن��ة " فه��و ل يص��يب الحقيق�ة ، س�واء بالنس�بة لك�ل
الصحابة البالغ عددهم أكثر من مائة ألف ، وهم في أغلبهم لم ينفقوا ولم يقاتلوا ، أو سواء بالنسبة للفئة التي قاتلت وأنفقت ، وذكرن��ا

ه .. فيها حالة قزمان ورفيقيه

 في تفسير الية التي بعدها ( ألم نكن معكم ) والتي تفسر الية المذكورة ما يلي : " أي ينادى المنافقون المؤمنين : أماذكر ابن كثير
كنا معكم ف��ي ال�دار ال��دنيا ، نش��هد معك��م الجماع��ات ، ونص��لى معك��م الجمع��ات ، ونق��ف معك��م بعرف�ات ، ونحض�ر معك��م الغ�زوات ،

ونؤدي معكم سائر الواجبات ، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم " .. 

إذن تؤكد رواية ابن كثير هنا ( ومثله رواية مالك في الحديث الثاني ورواية البخارى في الحديث الحادي عشر بالحلقة الول��ى ) أن
خواتيم العمال هي الركيزة الساسية ..



تشترط الية النفاق والقتال ، فهل فعل ذلك الخلفاء الثلثة ؟!  أح��دهم أنف�ق وه��و عثم��ان ، لك��ن ثلثته��م هرب��وا ف��ي قت��الهم ، ول- 2
يوجد نص واحد يثبت أن أحدهم قتل مشركا واحدا في كل حروب النبي ( ص ) ، الزبير بن العوام أنفق وقاتل وقت��ل ، لك��ن خ��اتمته

كانت في مواجهة إمام زمانه ( ع ) في يوم الجمل ..

 ) عن أصحاب رسول ا ما يلي :160 ص 1في صحيحه ( ج   هـ -354 توفى في عام –قال ابن حبان 
" كلهم كثرة ، سادة ، قادة ، عدول ، نزه ا عز وجل أقدار أصحاب رسول ا ( ص ) عن أن يلزق بهم ال��وهن ، وف��ى ق��وله " أل
يبلغ الشاهد منكم الغائب " أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ، ليس فيهم مجروح ول ضعيف ، إذا لو كان فيهم مجروح أو
ضعيف ، أو كان فيهم أحد غير عدل لستثنى في قوله : " أل ليبلغ فلن وفلن منكم الغائب ، فلما أجملهم في الذكر ب��المر ب��التبليغ

من بعدهم  دل ذلك على أنهم كلهم عدول ، وكفى بمن عدلهم رسول ا شرفا " ..

ويوجد في ما قاله ابن حبان أربعة تعليقات تالية :
-  ابن حبان اقتطع الحديث من أمر توجيهي قاله النبي ( ص ) في الحج ، والحديث الصلي هو ما يلي :1

 ) عن ابن عباس أن رسول ا خطب الناس يوم النحر ، فقال ما يلي : 191 ص 2 في صحيحه ( ج قال البخارى
" يا أيها الناس ، أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ، قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا : البلد الحرام ، قال : ف��أي ش��هر ه��ذا ؟ ، ق��الوا : الش��هر
الح��رام ، ق��ال : ف��إن دم��اءكم وأم��والكم وأعراض��كم عليك��م ح��رام ، كحرم��ة ي��ومكم ه��ذا ف��ي بل��دكم ه��ذا ف��ي ش��هركم ه��ذا " .. فأعاده��ا
مرارا ، ثم رفع رأسه فقال : " اللهم هل بلغت ؟ ، اللهم هل بلغت ؟ فليبلغ الشاهد الغائب ، ل ترجعوا بع��دى كف��ارا يض��رب بعض��كم

رقاب بعض " ..

حديث البخارى يؤكد على عكس ما يدعو إليه ابن حبان ، لن مناشدته وتوجيهه فيهم بأل يقتلوا بعضهم بعض��ا ي��دل عل��ى خ��وفه -2
من بقايا جاهلية فيهم ، ولو كان النبي ( ص ) على ثق�ة م�ن تخلص�هم م��ن الجاهلي�ة لم�ا ق�ال ه�ذه النص�يحة ، فه�ل وق�ع م�ا ح�ذر من�ه

النبي ( ص ) ؟ نعم وضربوا رقاب بعضهم البعض ! 

- قد يقول قائل : لكن النبي وث�ق فيه�م ب�دليل أن�ه طل�ب منه��م أن يبل�غ الش��اهد الغ��ائب ! وال�رد عل��ى ذل��ك ه�و أن مهم��ة النبي�اء ه�ي3
التبليغ في أكبر عدد من السامعين لهم لثبات الحجة ، كي يتم حساب من خرق العهد ..

- يحاول ابن حبان إثبات حجته ، فيدلل عليها بأن النبي ( ص ) ك��ان بمق�دوره اختي�ار الخاص�ة والثق��ة م��ن أص�حابه ليبلغ��وا العام�ة4
 فالكل عدول!! – في نظره –منهم ، فلما لم يفعل 

هذا استدلل في غاية الوهن يا ابن حبان ، هل هناك ن��بي يخت�ار خاص�ة م��ن أص�حابه ليبلغ��وا العام�ة ؟ لق�د ص��حب الن��بي العام�ة ف�ي
حروبه ، وفيهم المنافقون وهو يعلم بهم ، التبليغ النبوي لكل النبياء كان دائما بين العامة من الناس ، هك�ذا فع�ل ك�ل النبي�اء ، فعل�ه
نوح وموسى وم��ن قبلهم��ا وبع�دهما ، وه�ل يعطين�ا اب��ن حب��ان نموذج�ا فعل�ه الن��بي ( ص ) لم��ا ي�دعيه ؟! ه�ل اخت�ار ( ص ) خاص�ته
ليبلغوا العامة في الحديبية ، أو في الغدير ، أو في أي خطبة م�ن خطب�ه ؟! أقص�ى م�ا ق�اله الن�بى ( ص ) ف�ي ذل�ك ه�و ق�وله : فليبل�غ

منكم الشاهد الغائب !.. 

 ) ما يلي :9 ص 1 هـ - في الكامل في الضعفاء ( ج 365 توفى في عام – ويقول عبد ا ابن عدى الجرجانى 
، وه��م ال��ذين اخت��ارهم ا ع��زوالتأوي��ل وعرف��وا التفس��ير   هم رضوان ا عليهم الذين شهدوا ال��وحي والتنزي��ل ،،طبقة الصحابة " 

ل�ه وس��لم م��ا بلغه��م ع��ن ا ع��ز وج��لآفحفظوا عنه ص��لى ا علي��ه و...وجل لصحبة نبيه صلى ا عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه 
وشرفهم ا عز وچل بما من عليهم وأكرمهم به من وض��عه إي��اهم... ففقهوا الدين وعلموا أمر ا ونهيه ومراده ...وما سن وشرع 

 وك��ذلك جعلن��اكم أم�ة" ، ق�ال تع��الى : الم��ةاهم ع��دول ماه��م الش��ك والك�ذب والغل�ط والريب��ة والفخ�ر ، وس��ماموضع الق�دوة - فنف��ى عن
 " .. وأئمة الهدى وحجج الدين ونقله الكتاب والسنةالمة ، والوسط : العدل ، فكانوا عدول "وسطا لتكونوا شهداء على الناس 

كلم��ا عام��ا ث�م يبن��ى علي�ه نت�ائج ل علق��ة به�ا بم��ا ي�ذكره ، فل��و أن الص��حابة فهم��وا ال�دين– ك��الخرين –يذكر الجرجانى في فقرته 
والتأويل ، فلما اقتتلوا فيما بينهم ؟! وما هي علقة " كلهم عدول " بالية التي ذكرها والتي سنذكرها في الحلقة الثالثة ؟!

 هـ في جرجان في وسط آسيا ، يعتبر من أكبر المحققين عند أهل الس�نة ف�ي عل�م الح��ديث وق�د227 الجرجانى في عام ى( ملحظة : ولد أبو أحمد ابن عبد



ارتحل من أجل ذلك في رحلت عديدة بين سمرقند والسكندرية ، ويعد كتابه الكامل في الضعفاء من المصادر الساسية عند أهل السنة في الجرح ) ..

ما حكم من انتقص الصحابة عند القوم  ؟
في فقرة تعريف الصحابة بالحلقة الولى ، علمنا أنهم وصلوا بالتعريف حتى إل��ى الطف��ال ال��ذين رأوا الن��بي ( ص ) ، ب��ل م��ن رأى

النبي ( ص ) وهو ميت يعتبر أيضا صحابيا ..
في فقرة صفات الصحابة بالحلقة الثانية ، علمنا أن القوم أدخلوا الصحابة إلى الجنة بغير حساب ، فمهما فعلوا م��ن ذن��وب ف��ي ال��دنيا

إلى أن ذلك يعد شيئا صغيرا لو قارناه بكونهم صحبوا النبي ( ص ) ورأوه ..

 واحدا من أهل الجنة ( هم بنصوصهم أدخلوا الصحابة إلى الجنة وكأن عندهم مفاتيحها ) فالزندقة– وفقا لتعريفهم – لو انتقدنا إذن
ستكون المكان الذي سنوضع فيه !!

 ) عن عدالة الصحابة ما يلي :298 ص 16 هـ - في تفسيره ( ج 671– توفى في عام يقول القرطبي 
كذب  ، فهو خارج  عن الشريعة مبطل  للقرآن طاعن  فمن نسبه - يعني النبي صلى ا عليه وآله وسلم- أو واحدا من الصحابة إلى" 

ب�ال أعظ��م م��ن وس��لم وم��تى ألح�ق واح�د منه��م تك�ذيبا ، فق��د سح�ب  لن��ه ل ع�ار ول عي�ب بع��د الكف�ر عل��ى رس�ول ا ص��لى ا علي�ه
، فالمك�ذب لص�غرهم ول ص�غير فيه�م داخ�ل ف��ي لعن�ة ا ال��تي الكذب ، وقد لعن رسول ا صلى ا عليه وسلم من س�با أص�حابه

 " ..صلى ا عليه وسلم وألزمها كلا من سبا واحدا من أصحابه أو طعن عليه شهد بها رسول ا

 ) نقل الخطي��ب البغ��دادي162 ص 1 هـ - في الصابة في معرفة الص��حابة ( ج 852 توفى في عام – يقول ابن حجر العسقلني
في الكفاية أنه قال ما يلي :

" ثم روى بس��نده أب��ى زرع�ة ال�رازي ، ق�ال : إذا رأي��ت الرج�ل ينتق�ص أح�دا م��ن أص��حاب رس�ول ا ف�اعلم أن�ه زن�ديق ، وذل��ك أن
الرسول حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وإنم��ا أدى إلين��ا ذل��ك كل��ه الص��حابة ، وه��ؤلء يري�دون أن يجرح�وا ش��هودنا ليبطل�وا

الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة "..

 الذي أوردناه لترهيب كل من ينتق�د نظري�ة " عدال��ة الص�حابة " ، رغ�م أن كلم��ه ب�ه استص��غاريحتج علماء القوم بكلم أبى زرعة
لعقول الناس ، فهو هنا يختار فئة خاصة من المؤمنين - الذين نقلوا القرآن وصحيح الحديث - ثم يعم��م تل��ك الفئة عل��ى ك��ل م��ن رأى

النبي ( ص ) ليخرج بنتيجة هو يخطط لها سلفا ، ومحتواها : ل تنتقد هؤلء القوم وإل فأنت زنديق ! 

إذا كان علماء القوم يحتجون بكلم أبى زرعة ، فهل يقبلون كلمه في البخارى ومسلم ؟!
 هـ - ف��ي البخ��ارى ( ص�احب أص�ح كت�اب بع�د الق�رآن ع��ن أه�ل267 توفى ف��ي ع��ام –نحن نسوق للقارئ كلم أبى زرعة الرازي 

السنة ! ) ومسلم :
 ) ترجم�ة محم�د ب�ن191 ص 7 هـ - ف�ي الج�رح والتع�ديل ( ج 327 ت�وفى ف�ي ع��ام – - قال عبد الرحمن بن أبى حاتم الIIرازي1

أبى إسماعيل البخارى ما يلي : 
 ، روى ع��ن عب��دان الم��رزوى  وأب��ى250" محمد أبو إسماعيل البخارى ( أبو عبد ا ) قدم عليهم ( أي على الفقهاء ) ال�ري س�نة 

همام الصالد بن محمد والفاريابى وأبى أويس ، سمع منه أبى ( أي أبو حاتم ) وأبو زرع��ة ، ث��م ترك��ا ح��ديثه ( رأى اس��قطا ح��ديثه )
عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابورى أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق " .. 

واضح من الرواية أن أبا زرعة كان يقول أن م��ن يق��ول أن لف��ظ الق��رآن مخل��وق يعت��بر زن�ديقا ، وبالت��الي يج��ب أن تأخ��ذوا كلم أب��ى
زرعة الرازي في البخارى في أنه زنديق..

 )عن سعيد بن عمر البردعى أنه قال : 29 ص 5 هـ - في تاريخ بغداد ( ج 463 توفى في عام – - قال الخطيب البغدادي2
" شهدت أب�ا زرع�ة ذك�ر كت�اب الص��حيح ال�ذي ألف�ه مس��لم ب�ن الحج�اج ، ث�م الفض�ل الص�ائغ عل�ى مث�اله ( رج�ل آخ�ر أل�ف كتاب�ا ف�ي
الحديث ) فقال ل��ي أب�و زرع�ة : ه�ؤلء ق�وم أرادوا التق��دم قب�ل أوان��ه ، فعمل��وا ش�يئا يتس��وقون ب�ه ( أي يت��اجرون ب�ه ) ألف��وا كتاب��ا ل�م

يحسبقوا إليه ليقيموا لنفسهم رئاسة قبل وقتها "..



 ) عن أبى قريش الحافظ أنه قال ما يلي : 571 ص 12 هـ - في سير أعلم النبلء ( ج 748 توفى في عام – - قال الذهبي3
" كنا عند أبى زرعة الرازي ، فجاء مسلم بن الحجاج ، فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا ، فلما ذهب ، قلت لبى زرعة : هذا جم��ع
أربعة آلف حديث في الصحيح ، فقال : ولم  ترك الباقي ؟! ليس لهذا عقل ! ، هذا مجنون !  ... ل��و دارى ( أي ل��و تتلم��ذ عل��ى ي��د )

محمد بن يحيى ( أحد فقهاء الحديث ) لصار رجل !.." ..

) نقل عن كلم الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ،163 ص 1في الصابة في معرفة الصحابة ( ج يضيف العسقلني 
 الكبيرة السبعون ، سب أحد الصحابة رضوان ا عليهم ) ما يلي:– 252 /251والذهبي في الكبائر ( ص 

" والحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة ، من أدله�ا عل��ى المقص�ود م�ا رواه الترم�ذي واب�ن حب�ان ف�ي ص�حيحه م�ن تح�ديث
عبد ا بن مغفل قال ، قال رسول ا : " يقول ا من ع��ادى ل��ي ولي��ا فق��د آذنت��ه ب��الحرب .. وق��ال : " ل تس��بوا أص��حابي ، فوال��ذى
نفسي بيده لو أنفق أح�دكم مث��ل أح�د ذهب�ا م��ا بل�غ م�د ( مكي�ال ) أح��دهم ول نص�يفه ، مخ�رج ف��ي الص��حيحين .. وق�ال : " ا ا ف��ي
أصحابي ، ل تتخذوهم غرضا من بعدى ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذان��ي ، وم��ن

آذاني فقد آذى ا ، ومن آذى ا فيوشك أن يأخذه " .. 

ونضع التعليقات الستة التالية على ما سبق قوله في الصابة للعسقلني : 
أول : 

 هـ - ف��ي ص��حيحه (261 توفى في عام – ) ، ومسلم 3673 هـ - في صحيحه ( حديث رقم 256 توفى في عام – روى البخارى
 ) عن أبى سعيد الخدرى أنه قال ما يلي : 2541

" قال رسول ا ( ص ) : ل تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ، ما بلغ مثل مد ( مكيال ) أحدهم ، ول نصيفه "..
 

)  على حديث " ل تسبوا أصحابي بما يلي : 34 ص 7 في فتح الباري ( ج علق العسقلني
" قوله : ولو أن أح�دكم ، في�ه إش�عار ب�أن الم�راد بق�وله أول " أص�حابي " ه�و أص�حاب مخصوص�ون " .. أي أن النف�ي ك�ان خاص�ا

لبعض الصحابة ، وليس لعامتهم ..

 ) عن أبى سعيد الخدرى أن الح��ديث قي�ل ف��ي مناس�بة أن خال�د188 ص 7 هـ - في صحيحه ( ج 261 توفى في عام – ذكر مسلم
 ذكر أبا بكر بدل من عبد الرحم��ن ب��ن ع�وف ) ،34 ص 7بن الوليد قد سب عبد الرحمن بن عوف ( في فتح الباري للعسقلني ج 

 اسم خالد وعبد الرحمن بن عوف وجعل الحديث عاما كي يبدو وكأنه أمرا من– كعادته –وإن كان البخارى في صحيحه قد حذف 
النبي!

ثانيا :
إذا كنتم تكفرون م��ن يس��ب أص�حاب رس��ول ا ، فه��ذا ه�و س��يفكم المس�لول ( ال��ذي قت��ل ص�حابيا تقي�ا وفص��ل رأس�ه وطبخه�ا وزن��ى
بامرأته ) يسب صحابيا ، فكيف تعممون نظريتكم التي تسمونها " عدال�ة الص�حابة " عل��ى ع�امتهم ، وه�و م��ن خاص�تهم وق�د عرفت�م

سلوكه في حضور النبي ؟!
إما أن تخصصوا نظرية " عدالة الصحابة " لخاص�ة أص�حاب الن�بي ويبق��ى خال�د ف��ي مك�انه حس�ابه عل��ى ا كم�ا يعتق�د م�ذهب أه�ل
البيت ، أو تجعلوها عامة على جميع أصحابه كما تفعلون ، لكن المانة تقتضى منكم حينئذ أن تكفروا خالدا ( ومعه كل م��ن ارتك��ب

الكبائر منهم ) لنكم ترهبون بالتكفير كل من يسب أي صحابي عموما ، هل تجرؤون على ذلك ؟!
 

فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ، ما بلغ مثل مد ( مكيال ) أحدهم ، ول نصيفه ..ثالثا : 
الثلث الخير من حديث " ل تسبوا أصحابي " حيث ضآلة أعمالنا ولو كانت بذهب أح��د مقارن��ة بمكي�ال أح��دهم ي��رد علي�ه م��ن خلل
قراءة الحاديث الحدى عشر التي ذكرناها بالحلقة الولى ، فهي تبين أنن�ا الس�ائرين عل��ى درب الن�بي م�ن بع�ده ه�م أخ�وانه ، وه�ذه

مرتبة تعلو أصحابه ..

رابعا :
 لو فحصنا حديث " ا ا في أصحابي .. ومن أذاهم فقد أذاني ... " جي�دا لوج��دنا التش��ابه اللفظ��ي بين��ه وبي��ن ح��ديث الن��بي ( ص )

عن الزهراء ( ع ) : 



 ) أن النبى ( ص ) قال عن الزه��راء ( ع1902 ص 4 ) ، ومسلم في صحيحه ( ج 1144 ص 3 ج قال البخارى في صحيحه (
) ما يلي : 

" من أغضبها أغضبني " .. 

 ) أن الن��بى (ص ) ق�ال ع��ن الزه�راء14 ص 1 هـ - ف��ي المام�ة والسياس�ة ( ج 267 ت��وفى ف�ي ع��ام – قIال ابIIن قتيبIIة الIIدينورى
( ع ) ما يلي : 

رضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من س��خطي ، فم��ن أح��ب فاطم��ة ابن��تي فق��د أحبن��ي ، وم��ن أرض��ى فاطم��ة فق��د أرض��اني ،"
 " ..ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني

 من المحاكاة والتقليد ه�و م��ن ع��ادات الم��ويين ، يح��اكون أح�اديث ج�اءت لتص�ف من�اقب أه��ل ال�بيت ويقلبونه��اوهذا السلوك الهابط
لصالحهم ، ونقدم لذلك أمثلة عديدة كما يلي : 

وكن��ت  :كنت عند النبي ، فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي ، ق��العن عبد ا بن عمرو بن العاص : - 1
 " ..هو هذا"معاوية ( وقيل الحكم ) فقال النبي:  تركت أبي قد وضع له وضوء ، فكنت كحابس البول مخافة أن يجيء ، قال: فطلع

: يا عائش��ة إن ه��ذين يموت��ان عل��ى وعلى فقال : كنت عند رسول ا إذ أقبل العباس حدثتني عائشة قالت* عن عروة بن الزبير : " 
 " ..: ديني ! غير ملتي ! أو قال

- تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدى أبدا ، كتاب ا وعترتى أهل بيت " ..2
* " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا ، كتاب ا وسنتي " ..) ..

- " أهل بيتي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم " ..3
* " أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم " ..

-  الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " ..4
* أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة " .. 

- " سدوا كل البواب إل باب علي " ..5
* " سدوا كل البواب إل خوخة أبى بكر " ..

-  " أنا مدينة العلم وعلى بابها " ..6
* " أنا مدينة العلم وعلى بابها ، وأبو بكر أرضها ، وعمر حيطانها ، وعثمان سقفها ، ومعاوية مفاتيحها " ..

خامسا :
حديث الحوض المتواتر يرد على حديث " ا ا في أصحابي .. وقد ذكرناه في الحلقة الولى ..

سادسا :
إذا فرضنا صحة حديث " ا ا في أصحابي " فهو ل يححمل على التعميم في كل أصحاب النبي ( ص ) ، بل فق��ط ف��ي م��ن أخل�ص

له وحفظ وصيته في أهل بيته ونشر أحاديثه .. ول نستبعد فيه القص لتحويله من خاص إلى عام ) ..

 ) ما يلي : 252 هـ - في نفس المصدر السابق ( ص 748 توفى في عام – ثم يقول الذهبي
" فحب أصحاب النبي عنوان محبته ، وبغضهم وبعضه عنوان بغضه ... فمن سبهم فقد خرج من الدين ومرق م��ن مل��ة المس��لمين ،
لن الطع��ن ل يك��ون إل ع��ن اعتق��اد مس��اويهم وإض�مار الحق�د عليه��م ، وإنك��ار م��ا ذك�ره ا تع��الى ف��ي كت�ابه م��ن ثن��ائه عليه��م ، وم��ا
لرسول ا من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم ، ولنهم أرض��ى الوس��ائل ف��ي الم��أثور والوس��ائط م��ن المنق��ول ، والطع��ن



في الوسائط طعن في الصل ، من طعن في صحابي ، والزدراء بالناقل ازدراء بالمنقول ، هذا ظاهر لم ت��دبره ، وس��لم م��ن النف��اق
ومن الزندقة واللحاد في عقيدته " .. 

 الطعن بهم هو طعن في القرآن والحديث ..–( ملحظة : لحظ اللفاظ الخطيرة للذهبي : من سبهم خرج من الدين 
 كان ف��ي الفئة الباغي��ة لن��ه قت��ل عم��ار– صاحب نظرية اجتهد وأصاب واجتهد وأخطأ التي يستند عليها أقاربه المويون–يعنى لو قلت أن عمر بن العاص 

بن ياسر طبقا للحديث الصحيح ، فإنك بذلك تخرج من الدين ! ) ..

 ) عن عدالة الصحابة ما بلى :7 ص 1 هـ - الرازي في الجرح والتعديل ( ج 327 توفى في عام –يقول ابن أبى حاتم 
وعرفوا التفسير والتأوي��ل ، وه��م ال��ذين اخت��ارهم اصطحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل فأما "

أعلم��ا وق��دوة ، عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حق��ه فرض��يهم ل��ه ص��حابة وجعله��م لن��ا وجل لصحبة نبيه صلى ا ا عز
وش��رع وحك��م وقض��ى ون��دب وام��رر ونه��ى وحظ��ر وأدب ، فحفظوا عنه صلى ا عليه وسلم ما بلغهم عن ا عز وجل ، وما س��ن

وسلم ، ومشاهدتهم منه تفس�ير الدين ، وعلموا أمر ا ونهيه ومراده - بمعاينة رسول ا صلى ا عليه ووعوه وأتقنوه ، ففقهوا في
فشرفهم ا عز وج�ل بم�ا م��ن عليه��م وأكرمه��م ب�ه م��ن وض��عه إي��اهم موض��ع الق��دوة ، الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه ،

م��ة وس��طاأذكره في محكم كتابه " وكذلك جعلناكم   فقال عز،فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول المة 
فك�انوا ع��دول الم��ة . ففسر النبي صلى ا علي�ه وس��لم ع��ن ا ع��ز ذك�ره ق��وله " وس�طا " ق�ال : ع��دل لتكونوا شهداء على الناس "

" .. وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة

 هـ ، كان أب�وه – أب�و ح��اتم ال��رازى – إمام��ا ف��ي الج�رح والتع��ديل ولزم��ه ف��ي رحلت��ه العدي��دة ، فنش��أ240( ملحظة : ولد ابن أبى حاتم الرازى في عام 
327كان واسع الطلع والحفظ وصنف في الفقه والعقيدة والحديث وسمع من أبيه ومن أبي زرعة ، توفى اب��ن أب��ى ح��اتم ف��ي ع��ام محترفا في هذا العلم ، 

هـ ) ..

 ) ما يلي :567 هـ - في الصارم المسلول على شاتم الرسول ( ص 728 توفى في عام – يذكر ابن تيمية
" فأما من سب أحدا من أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم م��ن أه�ل بيت�ه وغيره��م فق�د أطل�ق الم��ام أحم�د أن�ه يض�رب ض�ربا

نكال ، وتوقف عن قتله وكفره ... وقال ما أراه على السلم  " ..

 ) ما يلي :579 في نفس المصدر ( وقال ابن تيمية
" وأما من قال : يقتل الساب ( أي الذي سبا الصحابي )  ، أو ق��ال : يحكفا��ر ، فله��م دللت احتج��وا به��ا .... ق��ال عب��د ا ب��ن أدري��س

 لن ا يقول : ليغيظ بهم الكفار ، وهذا معنى ق��ول الم��ام– يعنى الرافضة –الودى المام : ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار 
أحمد " ما أراه على السلم " ..

 العسقلني يؤيد أن من ينتقص من الصحابي يعتبر زنديقا ، وكما يعرف القارئ ، فالزنديق هو من ل دين له ..ثلث ملحظات : الملحظة الولى :( 
 الذهبي يقول أن سب الصحابي يحخرج من الدين ، والشك فيما نقلوه من أحاديث يعتبر طعنا ، والطعن يعتبر سبا !!� الملحظة الثانية :
 ابن تيمية يؤيد قول المام أحمد في أن من سب صحابيا ليس على السلم !!� ) ..الملحظة الثالثة :

 ) ما يلي :583 / 582 في نفس المصدر ( ص وأضاف ابن تيمية
" وفى السنة من وجوه صحيحه عن بن يحيى بن عقيل : ثنا كثير من حديث أبى شهاب عبد ربه بن نافع الخياط بن كثير النواء عن
إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفعه ، قال : يجيء قوم قبل قيام الساعة ، يسمون الرافضة ، براء من السلم .... قال على :
قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : أل أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة ؟ وإنك من أهل الجنة ، إنه سيكون بعدنا قوم
لهم نبز  يقال لهم الرافضة ، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون ، قال : وقال علي رضي ا عنه : س��يكون بع�دنا ق�وم ينتحل��ون
مودتنا ، يكذبون علينا ، مارقة  ، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي ا عنهما ... يخ�رج ف��ي آخ�ر الزم��ان ق�وم له�م ن�بز  يق�ال
لهم الرافضة يعرفون به ، وينتحلون شيعتنا ، وليسوا من شيعتنا ، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر ، أينما أدركتم��وهم ف��اقتلوهم

فإنهم مشركون " ..

( ملحظ��ة : ه��ل يع��رف الن��اس الن مم��ن اس��تقى التكفيري��ون فت��واهم ال��تي به��ا يفج��رون مس��اجد الش��يعة ؟! ، وه��ل ي��رى المنص��فون أن العرب��ات المفخخ��ة
والهاونات التي تحصد الشيعة يقف وراءها رجل واحد هو ابن تيمية ؟! ) ..



 ) في من يشك في ارتداد أي صحابي ما يلي :587 في نفس المصدر (  ويقول ابن تيمية
" من يشك في كفر مثل هذا ( أي الذي يشك في الصحابة ) فإن كفره متعين فإن مض��مون ه�ذه المقال��ة أن نقل�ة الكت�اب والس�نة كف��ار
أو فس��اق ، وأن ه��ذه الي��ة ال��تي ه��ي : " كنت��م خي��ر أم��ة أخرج��ت للن��اس " ، وخي��ر الق��رون قرن��ي ، ك��انت ع��امتهم كف��ارا أو فس��اقا ،
ومضمونها أن هذه المة كانت شر المم ، وأن سابقي هذه المة  هم شرارها  ، وكفر هذا مما يعلم بالضطرار من دي��ن الس��لم ،
ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه القوال ، فإنه يتبين أنه زنديق ، وعامة الزنادقة إنما يتسترون بم�ذهبهم ، وق��د ظه��رت
ل فيهم مثلت ، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازي في المحيا والمم�ات ( لح�ظ لفظ�ه : ت�واتر النق�ل ؟! ) ، وجم�ع العلم�اء م�ا

بلغهم في ذلك ".. 

 ) عن رأيه في علي ومعاوية ، فيقول ما يلي :125 هـ - في جامع المسانيد والسنن ( ص 774 توفى في عام – يذكر ابن كثير
" وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، أن عليا هو المصيب وإن معاوية هم المجتهد ، وهو م��أجور إن ش��اء ا ، ولك��ن عل��ي ه��و
المام فله أجران كما ثبت في صحيح البخارى من حديث عمرو بن العاص أن رسول ا قال : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران

، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " ..

 ) الكارثة الكبيرة في إن قتل المام الحسين كان اجتهادا لنه خرج عل��ى الجم��اع126 في نفس المصدر ( ص ثم يضيف ابن كثير
( ك��أنه ل ي�درى أن��ه ك��ان إجم��اع الس��يف والقه��ر واس�تعباد المس��لمين ! ) ويخل��ى مس��ئولية يزي��د من��ه ب�ل يلتم��س ل��ه الع��ذر ، فيق��ول -

وتعليقنا بين القواس - ما يلي :
" وقد تأول عليه ( أي على الحسين ) من قتله أنه جاء ليفرق كلم�ة المس�لمين بع�د اجتماعه�ا وليخل�ع م��ن ب�ايعه م��ن الن�اس واجتمع��وا
عليه ، وقد ورد في صحيح مسلم  الحديث بالزجر عن ذلك والتحذير منه ...ول يزيد ب��ن معاوي�ة رض��ي ب�ذلك ( أي ل�م ي�رض بقت��ل
الحسين ، فلماذا أرسل جيشه لقتاله ؟! ) وا أعلم ، ول كرهه ( هذه ألغاز : لم يرض ولم يكره قتل الحسين ! )...وقد لعن ابن زي��اد

على فعله وشتمه فيما يظهر ويبدو ولكن لم يعزله على ذلك ول عاقبه ( شتمه ولم يعاقبه ولم يعزله ، كأن المر بسيط !! ) " ..
 

 ) بقوله ما يلي :586 في نفس المصدر ( ص ونختم أقوال ابن تيمية
، أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك  مثل وصف بعضهم بالبخل ،أما من سبهم سبا ل  يقدح في عدالتهم ول  في دينهم" 

 وأما من ،العلماء  وعلى هذا يحمل كل م من لم يكفرهم من،والتعزير ول  يحكم بكفره بمجرد ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب
 وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا ،لعن الغيظ ولعن ال عتقاد  لتردد ال مر بين، فهذا محل الخل ف فيهم ،لعن وقبح مطلقا

نه مكذب لما نصهإ، ف فهذا ل  ريب أيضا في كفره رسول الله إل  نفرا قليل  ل  يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم بعد
".. عنهم والثناء عليهم الرضين في غير موضع من آالقر

نحتاج أن نضع تلك الملحظة في عدة نقاط لتعدد ما قاله ابن تيمية ، كما يلي :
- إذا وصفت صحابيا بالبخل ، فأنت تستحق التأديب طبقا لمفهوم ابن تيمية ، ول تسأله ع��ن آي��ة : " فق��دموا ي��دي نج��واكم ص��دقة "1

والتي تقرر في الية التي تليها أن بخل بعضهم قد وقع : " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات " ..

- إذا شككت في صحابي ( مثل الصحابي شبث بن ربعى الذي قاتل المام الحسن في كربلء ) فإنك طبقا لمفهوم ابن تيمية زنديق2
، ووجهك قد يمسخ إلى خنزير في المحيا والممات .. 

ل تسأل ابن تيمية عن الصحابي سمرة بن جندب الذي تاجر بالخمر في عهد عمر وقتل ثمانية آلف ف��ي عه��د الم��ويين ف��ي الع��راق
واشترى بآيات ا ثمنا قليل من معاوي��ة ، ول ع��ن ش�رب الخم�ر للولي��د ب��ن عقب��ة ال��ذي ص��لى بالمس��لمين الفج��ر أرب��ع ركع��ات وه��و

 الطرف عنه !– الخليفة الثالث –يترنح سكرا ، وغض ابن عمه 

- إذا سببت صحابيا فإنك طبقا لمفهوم ابن تيمية كافر وزنديق ، ول تسأله في الحك��م عل��ى الخليف��ة الث��الث ال��ذي ق��ال لعم��ار ( ال��ذي3
واعده النبي وأسرته على الجنة ) : يا ابن المتكاء ، يا ابن عاض إير ( العضو الذكرى ) أبيه !!

- إذا قلت أن بعض الصحابة قد ارتد ، ف�أنت طبق�ا لمفه��وم اب��ن تيمي��ة ك�افر ، ول تس�أله ع��ن آي�ة آل عم��ران : " أف��إن م�ات أو قت�ل4
م�ل انقلبتم على أعقابكم " ، ول ع��ن ح�ديث الح�وض المت�واتر بالص��حيحين ال��ذي يؤك�د أن الن�اجين م��ن الص��حابة ( لح�ظ الن�ص : هح



النعم ) سيكونون كالنعام القليلة العدد المبتعدة عن بقية الجمع ، ول عن حديث مسلم بصحيحه : " ف��ي أص��حابي إثن��ا عش��ر منافق��ا ،
منهم ثمانية ل يدخلون الجنة "..

ج بأن الصحابة كانوا يسبون عليا ؟! 5 - إذا كان من يسب صحابيا يخرجه ابن تيمية من الملة  ، فلماذا يروا
 ) : " ول��م يك��ن ك��ذلك عل��ي ، ف��إن ك��ثيرا م��ن الص��حابة والت��ابعين ك��انوا138 / 137 ص 7 ك��ذبا -  بمنه��اج الس��نة ( ج –أل��م تق��ل 

يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه " ؟! 
أيهما أكثر عمقا : الشك في صحابي الذي تكفرون فاعله ، أم السب في المام على الذي تغضون الطرف عنه ، الس��ب ف��ي ص��حابي

الذي تكفرون فاعله أم قتال المام علي وإزهاق أرواح تسعين ألف مسلم في صفين ؟!
ع لعن المام علي ( ع ) على المن�ابر ط�وال عه��د الم��ويين ، ب�ل وقت�ل م��ن رف�ض لعن�ه ما حكم سيدك معاوية يا ابن تيمية الذي شرا

وقطع العطاء عن أي مسلم يسمى ابنه باسم على ؟!

- أنصار نظرية " عدالة الصحابة " يطبقون نظرية " اجتهد وأخطأ " عل��ى ك��ل أنص��ارهم ، فلم��اذا ل يطبقونه��ا عل��ى م��ن ش��ك ف��ي6
إسلم أنصارهم من الصحابة أيضا ؟! أليس فيهم من شرب الخمر وتاجر بها ، وفيهم من قتل وزنا وسرق ؟! 

- حتى أولئك ال�ذين قتل�وا س�بط الن�بي ( ص ) واب�ن بنت�ه وس�يد ش�باب أه�ل الجن�ة ( ع ) وج�د له�م اب��ن ك�ثير مخرج�ا ! وتج�رأ اب�ن7
العربي المالكي بقول فاحش وخالي من الدب ( يختلف عن ابن عرب�ي الص�وفي ) وق�ال : قت�ل الحس�ين بس�يف ج�ده ! وه�و يعل�م أن
هذا الحديث ( اجتهد وأصاب ...اجتهد وأخطأ ) الذي يبررون به جرائمهم قد زعمه عمرو بن العاص ابن النابغ��ة ع��ن الن��بي ، وه��و
من لعنه النبي.. بل إن ابن كثير يرف�ع جريم�ة قت�ل الحس�ين ع�ن يزي�د ويق�ول ( ل�م ي�رض ب�ذلك ) ، فه�ل خ�رج وأعل��ن ت�وبته أم ك�ان
يضرب رأس الحسين بقضيب في دمشق أمام ابنه المام عل��ى ( ع ) ؟! وه��ل يس�تطيع اب��ن ك��ثير أن يرف��ع أيض��ا ع��ن س��يده يزي��د م��ا

فعله في الحرة بعد عام من قتله الحسين حين اغتصب جنده أغلب نساء المدينة وقتلوا اللف من رجالها ؟! 

 ألف��ا م��ن المس��لمين ، وق��امت ح��رب ص��فين لنف��س20- ق��امت ح��رب الجم��ل بس��بب قت��ل الخليف��ة الث��الث عثم��ان ، وراح ض��حيتها 8
 ألفا من المسلمين ، فلماذا ل تطبقون نظريتكم ( اجتهد وأخطأ ) على الذين قتلوا عثمان أيضا ؟!90الغرض وراح ضحيتها 

- يا أصحاب الدين والثقافة ، يا أصحاب العدل ، يا أصحاب القيم النسانية : أل يعتبر ه��ذا إرهاب��ا فكري��ا وظلم��ا أوص��ل المس��لمين9
إلى قاع المم ، وجعلنا مضحكة أمامهم ؟! أل توج�د آث�ار ذل��ك ف��ي حياتن�ا الحديث�ة حي�ث يتص�يد الح�اكم الخط��اء لمعارض��يه وي��ترك

مؤيديه يرتكبون الجرائم ، ويأتي رجال القانون ( علماء السلطان في حالتنا هنا ) يباركون فعله ويشرعون لصالحه ؟!..

في الحلقة القادمة إن شاء ا سنواصل الحديث عن نظرية " عدالة الصحابة " الموية ، فإلي لقاء ..
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