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 ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه َونَػُعوُذ ِِبّلِلِه ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا اْْلَْمُد ّلِِلِه 
ُ َفال ُمِضله َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفال َىاِدَي  َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا َمْن يَػْهِدِه اّلِله

ُ َوْشػػػَدُه ه َشػػػرِيَ  لَػػػُو  ػػػًدا َعُْػػػُدُه  َوَأفه لَػػػُو  َوَأْشػػػَهُد َأْف ه ِإلَػػػَو ِإه اّلِله ُُمَمه
 َوَرُسوُلُو، َأمها بَػْعدُ 

 
ا ﴿ قاؿ هللا َٓ يُّ

َ
أ َذ إَِلذ َيَٰٓ ُٔت ٍُ َ َحقذ ُتَلاتِِّۦ َوََل َت ْ ٱَّللذ ْ ٱتذُلٔا ُِٔا ٌَ ََ َءا ِي ٱَّلذ
َٔن  ٍُ ۡصيِ ٌُّ ُُتً 

َ
 [١٠٢ :آل غٍران]﴾ ١٠٢َوأ
  

َِ نذۡفس  ﴿ قاؿ هللا ٌّ ِي َخيََلُكً  ًُ ٱَّلذ ْ َربذُك ا ٱنلذاُس ٱتذُلٔا َٓ يُّ
َ
أ  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ

ا رَِجاَٗل  ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ ا َوَبثذ  َٓ ا َزۡوَج َٓ ِۡ ٌِ ِي  ا َونَِصاٗٓء   َنحِرٗ وََخيََق  َ ٱَّلذ ْ ٱَّللذ َوٱتذُلٔا
ًۡ َرقِيتٗ  َ ََكَن َغيَۡيُك رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ

َ
  [١:اىنصاء] ﴾١ا تََصآَءلَُٔن ةِِّۦ َوٱۡۡل

 
ََ ﴿ قػػػػاؿ هللا ِي ُِاااأاْ ََل تَُكُُٔاااأاْ َناااا َّلذ ٌَ ََ َءا ِياااا ااااا ٱَّلذ َٓ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ااا ٗٓ ِ وَِجي ْ  َوَّلَلَن ِغِاااَد ٱَّللذ اااا كَاااالُٔا ٍذ ُ ِم هُ ٱَّللذ
َ
أ ذ َُ   ٦٩ا َءاَذۡواْ ُمااأَ َٰ َرااا

َٗل  ۡٔ َ َوكُٔلُاأاْ كَاا ُِاأاْ ٱتذُلاأاْ ٱَّللذ ٌَ ََ َءا ِياا ااا ٱَّلذ َٓ يُّ
َ
أ  يُۡصاايِۡ   ٧٠ا  َشااِديدٗ َيَٰٓ

غۡ 
َ
ًۡ أ َىَُك ٌَ ۗۡ َو ًۡ ًۡ ُذَُُٔبُك ًۡ َوَيۡغفِۡر ىَُك َ   َمَٰيَُك َورَُشأَهُ  َرَلاۡد يُِطِع ٱَّللذ

ا  ًٍ ًزا َغِظي ۡٔ   [.٧١و ٧٠ :اۡلحزاب]﴾ ٧١فَاَز فَ
 

 :  فَِإفه َأْصَدؽ اْْلَديث ِكَتاب هللِا َوَأْشَسن اْْلَْدي َىْدي دمحم أما بعد
َضالََلٍة  وَُكلّ  َعٌة وَُكّل ِبْدَعٍة َضالََلةُُمَْدثٍَة ِبدْ َوَشّر اْْلُُموِر ُُمَْدََثهتَا وَُكّل 

 ِف النهارِ 
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 و تعاىل التوفيقلما بعد فنقوؿ وِبِ أ
شد من خنجر اليهود والنصارى جمروشة ِبخلنجر الغادر الذي ىو أ ه زالت اْلمة

 )خنجر الروافض( الذي وجو ْلذه اْلمة من قفاىا 
 شهد التاريخ على ىذا

 فخيانة ِف الدين
 وطعن ِف نقلة شرائع املرسلني

 نُياء واملرسلنيوطعن ِف عرض اْل
 الَعْلقميّ بن ااْلنذاؿ كما فعل التتار وخيانة لدار اهسالـ بتسليمها ْلىل الكفر مثل 

)اْلكومة  اجملوس زماننا ِف العراؽ كذا فعل الروافضونصري الشيطاف الطوسي وِف 
لعُاد سلموا الداير وساكنيها )شزب محاس العراؽ( شُاىهم ية( وشلفائهم من أالصفو 
ىل السنة وهللا أسأؿ أف ينتقم منهم شر على قتل وتعذيب أوعاونوىم  الصليب

  نتقاـ ا
موا( ِف كوِب ملا اناِف ما ْلق أبىل السنة ِف العراؽ من الشدائد وما عذبوا بو ِف سجن )اغوانت -)اقرأ ِف التاريخ 

ف الذي اه التاريخ وات إو غريب كذل  ِف العراؽ ه ينسقُل السلطات الرافضية اخلُيثة وأب لموا للعلوج منسُ 
سيادىم الرىُاف اْلِبلسة ِف ُماكم ادات اليت وصفت صور العذاب ْلري أف يضارع تعذيب أبلغنا من الشه

 ندلس ِف طورىا املتأخر(على املسلمني وغريىم ِف بالد اْل لتفتيش القدمية اليت كانت قد وقعتا
 

 ىل السنة والتوشيد فهم مع كل ملة عوجاء ضد أ
 ونُينا ليس نُيهم وديننا ليس دينهم   مْ هِإْلَ نا  ليس ِإْلَ ذ قاؿ شيطاهنم  إوصدؽ 

 
نعم فربنا الذي نعرفو ِف  الكتاب والسنة املنعوت ِبجلالؿ والكماؿ املستحق للعُادة 

 وشده وىم ه يدينوف بو 
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ذ ىو مفتقر اىل خلقو يشاركو ِف صفات ملكو بعض خلقو إْلهم متصف ِبلنقص اف
 وىذا ىو معتقد الكفار وليس هللا بشيء من ذل  تعاىل هللا  

 
صحابو كالنجـو ِف املُلغ للرسالة املعلـو بكل خري أ ونُينا الذي نعرفو ىو املعصـو

 الفضل والرفعة 
 

 ىلو عرضو مهتوؾ وشكم بعثو مشكوؾ فيوأونُيهم مقر سوء على 

 ىل الكفر(هللا عن ذل  ونزه هللا دمحم من أوصاؼ أ )تعاىل
ما ديننا فهو دين هللا الذي بعث بو كل اْلنُياء والرسل التوشيد بو يدخل الناس أ

اد وبلغو ْللكفر واإلىل اْلصحابو وأقاـ اْلجة بو على أ غو النيب بسالـ بله  اجلنة
 بن مرمي ويُلغوه سالـ النيب اخرىم على عيسى صحابو ملن بعدىم اىل أف يسلم آأ

                                  )افراد هللا ِبلعُادة املشروعة( فهو دين التوشيد
ثَُما اْنِقيَد انْػَقاَد "  وتعاىلوتسليم اْلمر كلو  سُحانو  َا اْلُمْؤِمُن َكاجْلََمِل اْْلَِنِف َشيػْ  فَِإَّنه

 بن سُأ اليهودي امثاؿ أما ىم فدينهم أخذوه عن الشياطني و اجملاىيل أ
 ىل شرؾ ِبلو وىم ِف اجلملة أ

اْلنُياء ومواهة ْلىل الكفر واإلْلاد و بقوؿ عصمة غري اْلنُياء و طعن ِف شرؼ 
 محق من ىُّنق أىل اإلسالـ فمن اْلمحق بل و أعلى 

 22انلجً  ﴾تِْلَ  ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى﴿ختالؼ بيننا وبني الشيعة قاؿ هللا الذي يقوؿ ه ا
 
اخلُيث ا عنده يـو الدين نُني فيها كفر ما رسالتنا ىذه فهي قربة اىل هللا َنتسُهأ

العامة املقلد الذي اشتهر خربه عند  ىل السنة واجلماعة(بضوابط أ )حتقيقاً اخلاسر 
ه ذنب ملن تقدمو ِف مقاهتو القُيحة الكفرية ونكتفي ِف بياف  لشياطينو فليس ىو إ
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 منو ِف اكم كفر ىذا اخلُيث مبسألة واشدة وىي رمي عائشة الصديقة مبا برأىا هللا
ه خمالفها بعينو و  رُ فه كَ ر ويُ كفُ ف ىذه املسألة من املسائل الظاىرة اليت يَ املنزؿ ونُني أ

ل مجلة صاْلة من الكتاب ىل امللل و النحل وننقعذر فيها واْلجة قائمة على أ
 مجاع السلف والسنة وإ

 
ف مات على ما ىو عليو ئمة عليو اىل اجلحيم املخلد فيو إفهذا املارؽ من اْلجة القا

 بني سيفني 
 

 )اْلجة الدامغة( قد نفذ اىل قلُو الدغل فُرته وبرت كفره  سيف معنوي
َبْل نَػْقِذُؼ ِِبْْلَقِّ َعَلى اْلَُاِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمها ﴿قاؿ هللا 
 18اَلُبياء  ﴾َتِصُفوفَ 

 

و لو ِف ف يعجلسأؿ هللا أالُتار الُاتر القاطع أوىو السيف اْلندي  وسيف شسي
شياخو من قُل ويكوف عربة صدور قـو مؤمنني ويصلب كما صلب أ الدنيا ويشف
 ملن اعترب
فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكنَي َشْيُث َوَجْددُتُوُىْم َوُخُذوُىْم َواْشُصُروُىْم َواقْػُعُدوا َْلُْم ُكله ﴿قاؿ هللا 
 5اتلٔبث  ﴾َمْرَصدٍ 
 

صحابو ومن تُعو إبشساف وآلو من أزواجو وذريتو وأ ف جيمعنا ِبلنيب وهللا أسأؿ أ
مت شفاء وذل  عندما يهرع ي الرافضة املالعني ويشف صدوران أاىل يـو الدين وخيز 

 مثاْلم بسياط من انر ىل اْلوض فتجلد املالئكة ىؤهء وأالناس ا
 



 9  الْكَفَّار عَلَى الْخَاسِرِ                                                                                                                                  السَّيْفُ الْبَتَّار

 اْلبواب
 
 براءة عائشة من الفاششة ِف الكتاب والسنة  ِبب
 
 شكم من طعن ِف عائشة ونسب اليها الفاششة بعد بلوغ الرسالة اليو  ِبب
 يْلالظاىرة ه اخلفية بعد الفصل اإل ف املسألة من املسائلوأ -      
 
  براءة عائشة والطاعن  ىل العلم من املتقدمني واملتأخرين ِفنقل مجلة من اقواؿ أ ِبب
 اْلق فيهافيها كافر وكذا الشاؾ ومن مل يقل بقوؿ       
 
 نصيحة لوهة اْلمور وملن لو سلطاف ويد وملن ندب نفسو ُمتسُاً  ِبب
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 القراف
 

َٔ َخْرٌ  ﴿قاؿ هللا  ُْ ًْ ةَْو  ا ىَُك ٔهُ ََشًّ ًْ ََل ََتَْصتُ فِْم ُغْصتٌَث ٌُِِْك ََ َجاُءوا ةِاْْلِ ِي
 إِنذ اَّلذ

 ًٌ ًْ َهُ َغَذاٌب َغِظي ُٓ ْ َهُ ٌِِ ُْ ََّٔلذ نِ ِي تَ ًِ َواَّلذ ْ ج ََ اْْلِ ا اْنتََصَب ٌِ ٌَ  ًْ ُٓ ْ ِ اْمرٍِئ ٌِِ
ًْ ىُِكّ ىَُك

تنٌِي  (11) ٌُ َذا إِفٌْم  َْ ٔا  ُ ًْ َخْرًا َوكَال نُْفِصِٓ
َ
ْؤٌَِِاُت ةِأ ٍُ ْ ْؤٌَُِِٔن َوال ٍُ ْ َذ ال ٔهُ َظ ٍُ ٍِْػتُ ََْٔل إِذْ َش َ ل

ََْٔل  (12) َ ًُ  ل ُْ  ِ وىَئَِم ِغَِْد اَّللذ
ُ
َداءِ فَأ َٓ ٔا ةِالشُّ تُ

ْ
ًْ يَأ َ َداَء فَإِذْ ل َٓ ْربََػثِ ُش

َ
َجاُءوا َغيَيِّْ ةِأ

ا  (13)اىََْكذِةَُٔن  ٌَ ًْ ِِف  ُك ٍَصذ َ نْيَا َواْْلِخَرةِ ل ُّ ِِف ادلُّ ًْ َورَْْحَتُ ِ َغيَيُْك ََْٔل فَْضُو اَّللذ َ َول
 ًٌ ًْ رِيِّ َغَذاٌب َغِظي فَْضتُ

َ
ا ىَيَْس  (14) أ ٌَ  ًْ َٔاُِْك فْ

َ
ًْ َوَتُلٔلَُٔن ةِأ لِْصنَتُِك

َ
ُّ ةِأ َُ ْٔ إِذْ تَيَلذ

 ًٌ ِ َغِظي َٔ ِغَِْد اَّللذ ُْ ّيًِِا َو َْ  ُّ ًٌ َوََتَْصتَُُٔ ًْ ةِِّ ِغيْ ا  (15)ىَُك ٌَ  ًْ ٔهُ كُيْتُ ٍُ ٍِْػتُ ََْٔل إِذْ َش َ َول
 َْ َذا ُشتَْحاََُم  َٓ ِ ًَ ة

ْن َنتَََكذ
َ
ًٌ يَُكُٔن نَلَا أ ْٓتَاٌن َغِظي ْن َتُػُٔدوا  (16)َذا ُب

َ
ُ أ ًُ اَّللذ يَػُِظُك

ًْ ُمْؤٌِِنَِي  ةًَدا إِْن ُنِْتُ
َ
ٍِحْيِِّ أ ِ ًٌ  (17)ل ًٌ َحِهي ُ َغيِي ًُ اْْليَاِت َواَّللذ ُ ىَُك ُ اَّللذ إِنذ  (18)َويُبنَّيِ

 َ ٔا ل ُِ ٌَ ََ آ ِي ْن تَِشيَع اىَْفاِحَشُث ِِف اَّلذ
َ
ََ ُُيِتَُّٔن أ ِي ُ اَّلذ نْيَا َواْْلِخَرةِ َواَّللذ ًٌ ِِف ادلُّ ِِل

َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ

َٔن  ٍُ ًْ ََل َتْػيَ نْتُ
َ
ًُ َوأ ًٌ  (19)َيْػيَ َ رَُءوٌف رَِحي نذ اَّللذ

َ
ُّ َوأ ًْ َورَْْحَتُ ِ َغيَيُْك ََْٔل فَْضُو اَّللذ َ َول

 11شٔرة انلٔر  ﴾ (:1)
 
 
 

براءة عائشة من الفاششة  ِبب
 ِف الكتاب والسنة 

 



 11  الْكَفَّار عَلَى الْخَاسِرِ                                                                                                                                  السَّيْفُ الْبَتَّار

 ةنه الس  
 
ثَػَنا َأبُو  - قاؿ الُخاري*  ثَػَنا َشده الرهبِيِع ُسَلْيَماُف ْبُن َداُوَد، َوَأفْػَهَمِِن بَػْعَضُو َأمْحَُد، َشده

، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الز بَػرْيِ، َوَسِعيِد ْبِن املَُسيِِّب،  فُػَلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَف، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الز ْىِريِّ
، َوُعَُػْيِد اّلِلهِ  َُةَ   ْبنِ َوَعْلَقَمَة ْبِن َوقهاٍص اللهْيِثيِّ َها  َعُِْد اّلِلِه ْبِن ُعتػْ ُ َعنػْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اّلِله

ُ ِمْنُو، قَاَؿ الز ْىِري : وَُكل ُهْم  َزْوِج النهيبِّ  ِشنَي قَاَؿ َْلَا َأْىُل اإِلْفِ  َما قَاُلوا، فَػَُػرهَأَىا اّلِله
َثِِن طَائَِفًة ِمْن َشِديِثَها، َوبَػْعُضُهْم  َأْوَعى ِمْن بَػْعٍض، َوَأثْػَُُت َلُو اْقِتَصاًصا، َوَقْد َشده

ُؽ  َثِِن َعْن َعاِئَشَة، َوبَػْعُض َشِديِثِهْم ُيَصدِّ ُهُم اْلَِديَث الهِذي َشده َوَعْيُت َعْن ُكلِّ َواِشٍد ِمنػْ
 بَػْعًضا َزَعُموا 

خَيُْرَج َسَفًرا َأقْػرََع بَػنْيَ َأْزَواِجِو،  ، ِإَذا َأرَاَد َأفْ َأفه َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اّلِلِه 
نَػَنا ِف َغَزاٍة َغَزاَىا، َفَخَرَج َسْهِمي،  فَأَيػهتُػُهنه َخَرَج َسْهُمَها، َخَرَج ِِبَا َمَعُو، فََأقْػرََع بَػيػْ

يِو، َفِسْراَن َشَّته ِإَذا َفَخَرْجُت َمَعُو بَػْعَد َما أُْنِزَؿ اِْلَجاُب، فََأاَن ُأمْحَُل ِف َىْوَدٍج، َوأُنْػَزُؿ فِ 
َلًة ِِبلرهِشيِل،  فَػرََغ َرُسوُؿ اّلِلِه  ِمْن َغْزَوتِِو تِْلَ ، َوقَػَفَل َوَدنَػْواَن ِمَن املَِديَنِة آَذَف لَيػْ

فَػُقْمُت ِشنَي آَذنُوا ِِبلرهِشيِل، َفَمَشْيُت َشَّته َجاَوْزُت اجلَْيَش، فَػَلمها َقَضْيُت َشْأِن َأقْػَُػْلُت 
َْْفاٍر َقِد انْػَقَطَع، فَػَرَجْعُت، ِإىَل الرهْشِل، فَػَلَمْسُت َصْدِري، فَِإَذا ِعْقٌد ِل   ِمْن َجْزِع َأ

فَاْلَتَمْسُت ِعْقِدي، َفَحََُسِِن ابِْتَغاُؤُه، فََأقْػََُل الهِذيَن يَػْرَشُلوَف ِل، فَاْشَتَمُلوا َىْوَدِجي، 
النَِّساُء ِإْذ َذاَؾ  فَػَرَشُلوُه َعَلى بَِعرِيي الهِذي ُكْنُت َأرَْكُب َوُىْم ََيِْسُُوَف َأِّنِ ِفيِو، وََكافَ 

، فَػَلْم َيْستَػْنِكِر  َا َيَُْكْلَن الُعْلَقَة ِمَن الطهَعاـِ الَقْوـُ ِخَفافًا مَلْ يَػثْػُقْلَن َومَلْ يَػْغَشُهنه اللهْحُم، َوِإَّنه
، فَػَُػَعثُوا نِّ اجلََمَل َوَساُروا،  ِشنَي َرفَػُعوُه ثَِقَل اْلَْوَدِج، فَاْشَتَمُلوُه وَُكْنُت َجارِيًَة َشِديَثَة السِّ

فَػَوَجْدُت ِعْقِدي بَػْعَد َما اْسَتَمره اجلَْيُش، َفِجْئُت َمْنزَِْلُْم َولَْيَس ِفيِو َأَشٌد، فََأَِمُْت َمْنِزِل 
َنا َأاَن َجاِلَسٌة َغَلَُػْتِِن   الهِذي ُكْنُت بِِو، َفظَنَػْنُت َأنػهُهْم َسيَػْفِقُدوَنِِن، فَػيَػْرِجُعوَف ِإَله، فَػَُػيػْ
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َناَي، فَِنْمُت وََكاَف َصْفَواُف ْبُن املَُعطهِل الس َلِمي  ُثُه الذهْكَواِن  ِمْن َورَاِء اجلَْيِش، فََأْصََُح  َعيػْ
َقْظُت  َُْل اِْلَجاِب، فَاْستَػيػْ ِعْنَد َمْنِزِل، فَػَرَأى َسَواَد ِإْنَساٍف اَنئٍِم، فََأاَتِن وََكاَف يَػَراِن قَػ

تُػَها، فَاْنطََلَق يَػُقوُد ِب الرهاِشَلَة َشَّته ِِبْسرِتَْجاعِ  ِو ِشنَي َأاَنَخ رَاِشَلَتُو فَػَوِطَئ يََدَىا، فَػرَِكُػْ
َنا اجلَْيَش بَػْعَد َما نَػَزُلوا ُمَعرِِّسنَي ِف ََنِْر الظهِهريَِة، فَػَهَلَ  َمْن َىَلَ ، وََكاَف الهِذي تَػَوىله  َأتَػيػْ

ُن ُأِبٍَّ اْبُن َسُلوَؿ، فَػَقِدْمَنا املَِديَنَة، فَاْشَتَكْيُت ِِبَا َشْهًرا َوالنهاُس اإِلْفَ  َعُُْد اّلِلِه بْ 
 يُِفيُضوَف ِمْن قَػْوِؿ َأْصَحاِب اإِلْفِ ، َويَرِيُُِِن ِف َوَجِعي، َأِّنِ هَ َأَرى ِمَن النهيبِّ 

َا َكْيَف »يَْدُخُل فَػُيَسلُِّم، ُثُه يَػُقوُؿ:  الل ْطَف الهِذي ُكْنُت َأَرى ِمْنُو ِشنَي َأْمَرُض، ِإَّنه
ـ  ِمْسَطٍح ِقََُل املََناِصِع «تِيُكمْ  ، َه َأْشُعُر ِبَشْيٍء ِمْن َذِلَ  َشَّته نَػَقْهُت، َفَخَرْجُت َأاَن َوُأ

َُْل َأْف نَػتهِخَذ الُكُنفَ  َقرِيًُا ِمْن بُػُيوتَِنا، َوَأْمُراَن  ُمتَػَُػرهُزاَن َه ََنُْرُج ِإهه لَْياًل ِإىَل لَْيٍل، َوَذِلَ  قَػ
ـ  ِمْسَطٍح بِْنُت َأِب رُْىٍم َّنَْ  ِشي، َأْمُر الَعَرِب اُْلَوِؿ ِف الَُػّرِيهِة َأْو ِف التػهنَػز ِه، فََأقْػَُػْلُت َأاَن َوُأ

، َأَتُسُِّنَي رَُجاًل فَػَعثَػَرْت ِف ِمْرِطَها، فَػَقاَلْت: تَِعَس ِمْسَطٌح، فَػُقْلُت َْلَا: بِْئَس َما قُػْلتِ 
َتاْه، َأمَلْ َتْسَمِعي َما قَاُلوا فََأْخَُػَرْتِِن بَِقْوِؿ َأْىِل اإِلْفِ ،  َشِهَد بَْدرًا، فَػَقاَلْت: اَي َىنػْ

، َفَسلهَم فَاْزَدْدُت َمَرًضا َعَلى َمَرِضي، فَػَلمها َرَجْعُت ِإىَل بَػْييِت َدَخَل َعَليه َرُسوُؿ اّلِلِه 
، فَػُقْلُت: اْئَذْف ِل ِإىَل َأبَػَويه، قَاَلْت: َوَأاَن ِشيَنِئٍذ ُأرِيُد َأْف َأْستَػْيِقَن «َكْيَف تِيُكمْ »فَػَقاَؿ: 

، فَأَتَػْيُت َأبَػَويه فَػُقْلُت ِْلُمِّي: َما يَػَتَحدهُث ِبِو اخلََُػَر ِمْن ِقَُِلِهَما، فََأِذَف ِل َرُسوُؿ اّلِلِه 
نَػيهُة َىوِِّن َعَلى نَػْفِسِ  الشهْأَف، فَػَواّلِلِه َلَقلهَما َكاَنِت اْمَرَأٌة َقط  َوِضيَئٌة النهاُس فَػَقاَلْت: اَي بػُ 

َها، فَػُقْلُت: ُسَُْحافَ  ، َوَلَقْد يَػَتَحدهثُ  ِعْنَد رَُجٍل َيُُِػ َها َوَْلَا َضَرائُِر، ِإهه َأْكثَػْرَف َعَليػْ  اّلِلِه
َلَة َشَّته َأْصَُْحُت هَ يَػْرقَأُ ِل َدْمٌع، َوهَ َأْكَتِحُل  النهاُس ِِبََذا، قَاَلْت: َفُِت   تِْلَ  اللهيػْ

، ُثُه َأْصَُْحُت، َفَدَعا َرُسوُؿ اّلِلِه  َعِليه ْبَن َأِب طَاِلٍب، َوُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد ِشنَي  بِنَػْوـٍ
َأمها ُأَساَمُة، َفَأَشاَر َعَلْيِو ِِبلهِذي يَػْعَلُم ِف اْستَػْلََُث الَوْشُي، َيْسَتِشريُُُهَا ِف ِفَراِؽ َأْىِلِو، فَ 

ًرا، َوَأمه  ، َوَه نَػْعَلُم َواّلِلِه ِإهه َخيػْ ا نَػْفِسِو ِمَن الُودِّ َْلُْم، فَػَقاَؿ ُأَساَمُة: َأْىُلَ  اَي َرُسوَؿ اّلِلِه



 13  الْكَفَّار عَلَى الْخَاسِرِ                                                                                                                                  السَّيْفُ الْبَتَّار

، مَلْ ُيَضيِّ  ُ َعَلْيَ ، َوالنَِّساُء ِسَواَىا َكِثرٌي، َعِلي  ْبُن َأِب طَاِلٍب فَػَقاَؿ: اَي َرُسوَؿ اّلِلِه ِق اّلِله
اَي بَرِيَرُة َىْل رََأْيِت ِفيَها »بَرِيَرَة، فَػَقاَؿ:  َوَسِل اجلَارِيََة َتْصُدْقَ ، َفَدَعا َرُسوُؿ اّلِلِه 

ًئا يَرِيُُ ِ  ، ِإْف رََأْيُت «َشيػْ َها َأْمًرا َأْغِمُصُو ، فَػَقاَلْت بَرِيَرُة: هَ َوالهِذي بَػَعَثَ  ِِبْلَقِّ ِمنػْ
اِجُن  ـُ َعِن الَعِجنِي، فَػَتْأِت الده ، تَػَنا نِّ ، َأْكثَػَر ِمْن َأنػهَها َجارِيٌَة َشِديَثُة السِّ َها َقط  َعَليػْ

ـَ َرُسوُؿ اّلِلِه  ، فَػَقاَؿ ِمْن يَػْوِمِو، فَاْستَػْعَذَر ِمْن َعُِْد اّلِلِه ْبِن ُأِبٍَّ اْبِن َسُلوؿَ  فَػَتْأُكُلُو، فَػَقا
َمْن يَػْعُذُرِن ِمْن رَُجٍل بَػَلَغِِن َأَذاُه ِف َأْىِلي، فَػَواّلِلِه َما َعِلْمُت َعَلى : »َرُسوُؿ اّلِلِه 

ًرا، َوَما َكاَف يَْدُخُل َعَلى َأْىِلي  ًرا، َوَقْد ذََكُروا َرُجاًل َما َعِلْمُت َعَلْيِو ِإهه َخيػْ َأْىِلي ِإهه َخيػْ
، َأاَن َواّلِلِه َأْعُذُرَؾ ِمْنُو ِإْف َكاَف ِمَن «ِإهه َمِعي ـَ َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، فَػَقاَؿ: اَي َرُسوَؿ اّلِلِه ، فَػَقا

ـَ  اَْلْوِس َضَربْػَنا ُعنُػَقُو، َوِإْف َكاَف ِمْن ِإْخَوانَِنا ِمَن اخلَْزرَِج َأَمْرتَػَنا، فَػَفَعْلَنا ِفيِو َأْمَرَؾ، فَػَقا
َُْل َذِلَ  رَُجاًل َصاِْلًا َوَلِكِن اْشَتَمَلْتُو  - َسْعُد ْبُن ُعَُاَدةَ  َوُىَو َسيُِّد اخلَْزرَِج، وََكاَف قَػ

ـَ ُأَسْيُد ْبُن  -اْلَِميهُة  ، َه تَػْقتُػُلُو، َوَه تَػْقِدُر َعَلى َذِلَ ، فَػَقا فَػَقاَؿ: َكَذْبَت َلَعْمُر اّلِلِه
، وَ  اّلِلِه لَنَػْقتُػَلنهُو، فَِإنهَ  ُمَناِفٌق ُُتَاِدُؿ َعِن املَُناِفِقنَي، فَػثَاَر ُشَضرْيٍ فَػَقاَؿ: َكَذْبَت َلَعْمُر اّلِلِه

رَبِ، فَػنَػَزَؿ، َفَخفهَضُهْم َشَّته  اْلَيهاِف اَْلْوُس، َواخلَْزرَُج َشَّته َُه وا، َوَرُسوُؿ اّلِلِه  َعَلى امِلنػْ
، فََأْصََُح ِعْنِدي َسَكُتوا، َوَسَكَت َوَبَكْيُت يَػْوِمي هَ يَػْرقَأُ ِل   َدْمٌع، َوهَ َأْكَتِحُل بِنَػْوـٍ

َنا ُُهَا  ُْن  َأفه الَُُكاَء فَاِلٌق َكُِِدي، قَاَلْت: فَػَُػيػْ َلتَػنْيِ َويَػْوًما َشَّته َأ َأبَػَواَي، َوَقْد َبَكْيُت لَيػْ
َصاِر، فََأِذْنُت َْلَا، َفَجَلَسْت َجاِلَساِف ِعْنِدي، َوَأاَن َأْبِكي، ِإِذ اْسَتْأَذَنِت اْمَرَأٌة ِمَن اْلَنْ 
َنا ََنُْن َكَذِلَ  ِإْذ َدَخَل َرُسوُؿ اّلِلِه  ُِْكي َمِعي، فَػَُػيػْ ، َفَجَلَس َومَلْ جَيِْلْس ِعْنِدي ِمْن تَػ

َلَها، َوَقْد َمَكَث َشْهًرا هَ يُوَشى ِإلَْيِو ِف َشْأِن َشْيٌء، قَاَلتْ  : يَػْوـِ ِقيَل ِفه َما ِقيَل قَػُػْ
اَي َعاِئَشُة، فَِإنهُو بَػَلَغِِن َعْنِ  َكَذا وََكَذا، َفِإْف ُكْنِت بَرِيَئًة، َفَسيُػَُػّرُِئِ  »فَػَتَشههَد ُثُه قَاَؿ: 

ُ، َوِإْف ُكْنِت َأْلَمْمِت ِبَذْنٍب، فَاْستَػْغِفِري اّلِلهَ َوتُوِب ِإلَْيِو، َفِإفه الَعَُْد ِإَذا اْعتَػَرَؼ  اّلِله
ُ َعَلْيوِ  ِبَذْنُِِو، َمَقالََتُو، قَػَلَص َدْمِعي َشَّته  ، فَػَلمها َقَضى َرُسوُؿ اّلِلِه «ُثُه اَتَب اَتَب اّلِله
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، قَاَؿ: َواّلِلِه َما َأْدِري َما َما ُأِشس  ِمْنُو َقْطَرًة، َوقُػْلُت ِْلَِب: َأِجْب َعِنِّ َرُسوَؿ اّلِلِه 
ِفيَما قَاَؿ، قَاَلْت: َواّلِلِه  ِْلُمِّي: َأِجييب َعِنِّ َرُسوَؿ اّلِلِه  ، فَػُقْلتُ َأُقوُؿ ِلَرُسوِؿ اّلِلِه 

، هَ َأقْػَرأُ َكِثريًا ِمَن َما َأْدِري َما َأُقوُؿ ِلَرُسوِؿ اّلِلِه  نِّ ، قَاَلْت: َوَأاَن َجارِيٌَة َشِديَثُة السِّ
ْعُتْم َما يَػَتَحدهُث ِبِو النهاُس، َوَوقَػَر ِف الُقْرآِف، فَػُقْلُت: ِإِّنِ َواّلِلِه َلَقْد َعِلْمُت َأنه  ُكْم َسَِ

قُ  ُ يَػْعَلُم ِإِّنِ َلرَبِيَئٌة َه ُتَصدِّ قْػُتْم بِِو، َولَِئْن قُػْلُت َلُكْم ِإِّنِ بَرِيَئٌة، َواّلِله وِن َأنْػُفِسُكْم َوَصده
ُ يَػْعَلمُ  ، َواّلِلِه َما َأِجُد ِل َوَلُكْم  ِبَذِلَ ، َولَِئِن اْعتَػَرْفُت َلُكْم أبَِْمٍر، َواّلِله قُػِنِّ َأِّنِ بَرِيَئٌة لَُتَصدِّ

 َمَثاًل، ِإهه َأَِب يُوُسَف 
ُ املُْستَػَعاُف َعَلى َما َتِصُفوفَ ﴿ِإْذ قَاَؿ:  يٌل، َواّلِله ٌر مجَِ   ﴾َفَصُػْ

ُ، َوَلِكْن َواّلِلِه َما َْنَػْنُت َأْف يُػْنِزَؿ ِف   ُثُه حَتَوهْلُت َعَلى ِفَراِشي َوَأاَن َأْرُجو َأْف يُػَُػّرَِئِِن اّلِله
َشْأِن َوْشًيا، َوَْلَاَن َأْشَقُر ِف نَػْفِسي ِمْن َأْف يُػَتَكلهَم ِِبلُقْرآِف ِف َأْمِري، َوَلِكِنِّ ُكْنُت َأْرُجو 

ـَ جَمِْلَسُو َوَه َخَرَج َأَشٌد  ى َرُسوُؿ اّلِلِه َأْف يَػرَ  ُ، فَػَواّلِلِه َما رَا ِف النػهْوـِ ُرْؤاَي يُػَُػّرُِئِِن اّلِله
ِمْن َأْىِل الَُػْيِت، َشَّته أُْنِزَؿ َعَلْيِو الَوْشُي، فََأَخَذُه َما َكاَف َيَُْخُذُه ِمَن الُُػَرَشاِء، َشَّته ِإنهُو 

ُر ِمنْ  َوُىَو  ُو ِمْثُل اجلَُماِف ِمَن الَعَرِؽ ِف يَػْوـٍ َشاٍت، فَػَلمها ُسرَِّي َعْن َرُسوِؿ اّلِلِه لَيَػَتَحده
اَي َعاِئَشُة امْحَِدي اّلِلهَ، فَػَقْد بَػرهَأِؾ »َيْضَحُ ، َفَكاَف َأوهَؿ َكِلَمٍة َتَكلهَم ِِبَا، َأْف قَاَؿ ِل: 

، َه َأُقوـُ ِإلَْيِو،ِإىَل َرُسوِؿ اّلِلِه  ، فَػَقاَلْت ِل أُمِّي: ُقوِمي«اّلِلهُ  َوَه  ، فَػُقْلُت: َه َواّلِلِه
 َأمْحَُد ِإهه اّلِلهَ 

ُ تَػَعاىَل:   اآلاَيتِ  ﴾ُعْصٌَُة ِمْنُكمْ  ِإفه الهِذيَن َجاُءوا ِِبإِلْف ِ ﴿فَأَنْػَزَؿ اّلِله
ُ َىَذا ِف بَػَراَءِت، قَاَؿ َأبُو  ُ َعْنُو وََكاَف يُػْنِفُق َعَلى فَػَلمها َأنْػَزَؿ اّلِله يُق َرِضَي اّلِله دِّ َبْكٍر الصِّ

ًئا َأبَدً   ا بَػْعَد َما قَاَؿ ِلَعاِئَشةَ ِمْسَطِح ْبِن ُأََثثََة ِلَقَرابَِتِو ِمْنُو: َواّلِلِه هَ أُْنِفُق َعَلى ِمْسَطٍح َشيػْ
ُ تَػَعاىَل:   ﴾ُكْم َوالسهَعِة َأْف يُػْؤتُوانْ َوهَ َيََْتِل ُأوُلو الَفْضِل مِ ﴿فَأَنْػَزَؿ اّلِله

  [173 :ابللرة] ﴾َغُفوٌر رَِشيمٌ ﴿ِإىَل قَػْوِلِو 
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ُ ِل، فَػَرَجَع ِإىَل ِمْسَطٍح الهِذي َكاَف  فَػَقاَؿ َأبُو َبْكٍر: بَػَلى َواّلِلِه ِإِّنِ َْلُِشب  َأْف يَػْغِفَر اّلِله
اَي »َيْسَأُؿ زَيْػَنَب بِْنَت َجْحٍش َعْن َأْمِري، فَػَقاَؿ:  جُيِْري َعَلْيِو، وََكاَف َرُسوُؿ اّلِلِه 
، َأمحِْي ََسِْعي َوَبَصِري، َواّلِلِه َما «زَيْػَنُب، َما َعِلْمِت َما رََأْيتِ  ، فَػَقاَلْت: اَي َرُسوَؿ اّلِلِه

ًرا، قَاَلْت: َوِىَي الهيِت َكاَنْت ُتَساِميِِن، فَػَعصَ  َها ِإهه َخيػْ ُ ِِبلَورَِع َعِلْمُت َعَليػْ  َمَها اّلِله
ثَػَنا فُػَلْيٌح، َعْن ِىَشاـِ ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َوَعُِْد اّلِلِه ْبِن الز بَػرْيِ  قَاَؿ: َوَشده

ثَػَنا فُػَلْيٌح، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأِب َعُِْد الرهمْحَِن، َوََيََْي ْبِن َسِعي ٍد، َعِن ِمثْػَلُو، قَاَؿ: َوَشده
 الَقاِسِم ْبِن ُُمَمهِد ْبِن َأِب َبْكٍر ِمثْػَلوُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ٕٔٙٙ* صحيح الُخاري )ص
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 وِبطناً  ِبا وعدـ خمالفتها ْاىراً  اهلتزاـمن املعلـو أف دين هللا لو أشكاـ وشروط جيب 
الكفر  ف كانت حتت قاعدة ما دوفشكمو على شسب املخالفة فإفمن خالفها كاف 

 صحاب املعاصيفهو ِف مجلة املسلمني من أ
لو شد ه يصلح اخلروج عنو ومن خرج عن اْلد  متنيٌ  ودين هللا سُحانو وتعاىل قوميٌ 

 خرج عن الدين
 ذا اْلد ىو شرط هللا على العُاد وى
 ف ه يقعوا ِف النواقضبعد أف علموا وأ ف يصدقوا ويسلموا ويتُعواأ
 

خرب ولو ِف شكم العُد عن الدين تكذيب هللا فيما أومن مجلة النواقض اليت خترج 
 واشد 
شكمها فصل ه نزاع فيو فيكفي بلوغها قياـ اْلجة فيها ف كانت املسألة ْاىرة فإ

خرة ومن مجلة اْلخُار اليت ه نزاع فيها عيد على من خالفها ِف الدنيا واآلووقوع الو 
دهلة ف  فمن كذِبا بعد الفصل والقضاء فمن ف بعد شادثة اإلءة عائشة ِف القرآبرا

لى هللا شكمو وفصلو وكذب ثُت الكذب  ورد عالتطابق والدهلة الضمنية أنو أ
  عليو فيقع ِف انقض من نواقض الدين

 
لوشي ِف نصوص كثرية دلت )ونكتفي ِبلتكذيب وىناؾ من الدهئل الضمنية كثري مثل ايذاء الرسوؿ وتكذيب ا

ماء طهر من أخرة وىي الطاىرة املطهرة وبراءهتا كرباءة مرمي فهما ِف الدنيا واآل  ائشة ىي زوجة دمحمف ععلى أ
  (املزف من ماء السماء

إليها الفاششة بعد بلوغ عائشة ونسب  عرض شكم من طعن ِف ِبب
 يلظاىرة ه اخلفية بعد الفصل اهْلف املسألة من املسائل اوأ -ليو الرسالة إ
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وىذه من املسائل الظاىرة كما بينا وه يشرتط فيها فهم اْلجة بل يكفي بلوغ اْلجة 
 فكل من وقع فيما ذكران ِبجلهل بعد شكم هللا وفصلو فيها شدوه يعذر أ ةيالرسال

أو ش  ِف طهارهتا أو توقف ِف تكذيب الفاششة  و التمكن من معرفتها()بعد بلوغ اْلجة أ
 و حتري فهو كافر شالؿ الدـ واملاؿ ه يستتاب عل املشهور وردىا أ
 

بل يقتل من ْلظتو وه يغسل وه يكفن وه يصلى عليو وه يستغفر لو وه يدفن ِف 
 يتأذى بننتمقابر املسلمني بل يؤمر بو فيجر على وجهو ويرمى على املزابل شَّت ه 

فرة ُث ِف شُ  رجيُ  الصحراء فإىلف خيف من جيفتو شدوث مرض رَيو اخللق امود وإ
 تقرب ِف السفر واْلضر لعنو يُ وبِ  زؼواىل اجلحيم يُ كب يُ 

 والنقل ىل النظرعند أ كذا صح النقل وىو املشهور من القوؿ
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 : َماِل  ْبن َأَنسٍ قاؿ اإلماـ 
 " َمْن َسبه َأَِب َبْكٍر َوُعَمَر ُجِلَد، َوَمْن َسبه َعاِئَشَة قُِتَل.

َهااِئَشَة َرِضَي َفِقيَل َلُو: َوملَ يُػْقَتُل ِف عَ  ُ َعنػْ َ َعزه َوَجله، يَػُقوُؿ ِف  اّلِله فَػَقاَؿ: َْلفه اّلِله
ُتْم ُمْؤِمِننيَ ﴿َعاِئَشَة:  ُ َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِلِو َأبًَدا ِإْف ُكنػْ  [17 :انلٔر] ﴾يَِعُظُكُم اّلِله

 .(ٔ)قَاَؿ: َفَمْن َرَماَىا فَػَقْد َخاَلَف اْلُقْرآَف، َوَمْن َخاَلَف اْلُقْرآَف قُِتَل "
 

ُ َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِلِو َأبًَدا ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِننيَ ﴿: "ْلف هللا تعاىل يقوؿ: وقاؿ  ﴾يَِعُظُكْم اّلِله
 .17:انلٔر اْليث

 .(ٕ) فمن عاد ملثلو فقد كفر"
 

( قَاَؿ َأبُو ُُمَمهدٍ  ُ:  )بن شـز  َرمِحَُو اّلِله
 اَتمهٌة، َوَتْكِذيٌب ّلِِلِه تَػَعاىَل ِف َقْطِعِو بَُِػَراَءهِتَاقَػْوُؿ َماِلٍ  َىاُىَنا َصِحيٌح، َوِىَي رِدهٌة 

الطهيَُِّاُت ﴿ وََكَذِلَ  اْلَقْوُؿ َسائُِر أُمهَهاِت اْلُمْؤِمِننَي، َوه فَػْرَؽ. َْلفه اّلِلهَ تَػَعاىَل يَػُقوؿُ 
 26انلٔر  ﴾ا يَػُقوُلوفَ لِلطهيُِِّنَي َوالطهيُُِّوَف لِلطهيَُِّاِت ُأولَِئَ  ُمَُػرهُءوَف ِمه 

 .(ٖ) ُد ّلِِلِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َفُكل ُهنه ُمَُػرهآٌت ِمْن قَػْوٍؿ إْفٍ  َواْْلَمْ 
 

 (ٕٔٙص – ٓٔ)ج( الى ِبآلَثر ٖ)                    (ٚٛ( مسند املوطأ للجوىري )ٔ)
 (ٜٖٓص – ٕ)ج( الشفا ٕ)

ىل العلم من املتقدمني قواؿ أفصل نقل مجلة من أ
ِف براءة عائشة والطاعن فيها كافر وكذا  واملتأخرين

 الشاؾ ومن مل يقل بقوؿ اْلق فيها وِف سائر الصحابة
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 اْلَقاِسَم ْبَن ُُمَمهٍد َأبُو ُُمَمهٍد اْْلَْشَيِب يَػُقوُؿ 
َْسَاِعيَل ْبِن ِإْسَحاَؽ: ُأِتَ اْلَمْأُموُف ِِبلرهقهِة ِبَرُجَلنْيِ َشَتَم َأَشُدُُهَا فَاِطَمَة، َواآْلَخُر  إِلِ

ِإهه  ِإَْسَاِعيُل: َما ُشْكُمُهَما َقاؿَ َعاِئَشَة، فََأَمَر ِبَقْتِل الهِذي َشَتَم فَاِطَمَة، َوتَػَرَؾ اآْلَخَر، فػَ 
      (ٔ) َأْف يُػْقَتاَل؛ ِْلَفه الهِذي َشَتَم َعاِئَشَة َرده اْلُقْرآفَ 

 
 قاؿ شيُخ اإلسالـ ابُن تيمية  رمحو هللا 

 .(ٕ)"  وعلى ىذا مضت سرية أىل الفقو والعلم من أىل الُيت وغريىم
 

ََُة ْبَن   َعُِْد اّلِلِه اْْلَْمَداِنه قَاِضَي اْلُقَضاِة يَػُقوُؿ:َأَِب السهاِئِب ُعتػْ
ُكْنُت يَػْوًما ِبَْضَرِة اْلََْسِن ْبِن زَْيٍد الدهاِعي ِبَطرَبِْسَتاَف، وََكاَف يَػْلَُُس الص وَؼ، َوَيَُْمُر   

ُو ِف ُكلِّ َسَنٍة ِبِعْشرِينَ  َهى َعِن اْلُمْنَكِر، َويُػَوجِّ َأْلَف ِديَناٍر ِإىَل َمِديَنِة  ِِبْلَمْعُروِؼ، َويَػنػْ
السهاَلـِ تُػَفرهُؽ َعَلى َصَغائِِر َوَلِد الصهَحابَِة، وََكاَف ِبَْضَرتِِو َرُجٌل ذََكَر َعاِئَشَة ِبذِْكٍر َقُِيٍح 

ـُ اْضِرْب ُعنُػَقُو، فَػَقاَؿ َلُو اْلَعَلِوي وَف: َىَذا رَُجٌل  ِمْن ِشيَعِتَنا ِمَن اْلَفاِشَشِة ، فَػَقاَؿ: اَي ُغاَل
  ، فَػَقاَؿ: َمَعاَذ اّلِلِه ، َىَذا َرُجٌل طََعَن َعَلى النهيبِّ 

ُ َعزه َوَجله:  اخْلَُِيثَاُت ِلْلَخُِيِثنَي َواخْلَُِيثُوَف ِلْلَخُِيثَاِت َوالطهيَُِّاُت لِلطهيُِِّنَي ﴿قَاَؿ اّلِله
  ﴾َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكِرميٌ  ُمَُػرهُءوَف ِمها يَػُقوُلوَف َْلُمْ َوالطهيُُِّوَف لِلطهيَُِّاِت ُأولَِئَ  

َخُِيٌث، فَػُهَو َكاِفٌر ، فاْضرِبُوا ُعنُػَقُو ، َفَضَربُوا  فَِإْف َكاَنْت َعاِئَشُة َخُِيَثًة ، فَالنهيب  
 (ٖ)ُعنُػَقُو َوَأاَن َشاِضرٌ 

 
 

 (ٜٖٕٙ) ( شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعةٔ)
                                          (.ٙٙ٘( الصاـر املسلوؿ )ٕ)
 (           ٕٕٓٗ)( شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعة ٖ)
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 رمحو هللا:  قاَؿ ابُن العرِبِّ 
، َوَمْن َكذهَب  " ٌب ّلِِلِه ُ ِمْنُو فَػُهَو ُمَكذِّ َ فَػُهَو َكاِفٌر. فَػَهَذا َفُكل  َمْن َسُػهَها مبَا بَػرهَأَىا اّلِله اّلِله

 .(ٔ)"  َطرِيُق قَػْوِؿ َماِلٍ . َوِىَي َسُِيٌل َهِئَحٌة ِْلَْىِل اْلََُصائِرِ 
 

 قاؿ ابن ُقدامة  رمحو هللا: 
 .(ٕ)"فَمن قَذفها مبا بَػرهأىا هللا منو فقْد كَفر ِب العظيم" 

 
 رمحو هللا:  قاؿ النووي  

ْفِ  َوِىَي بَػَراَءٌة َقْطِعيهٌة بَِنصِّ اْلُقْرآِف اْلَعزِيِز فَػَلْو بَػَراَءُة َعاِئَشَة  " َها ِمَن اإْلِ ُ َعنػْ َرِضَي اّلِله
ا إبِِمْجَاِع اْلُمْسِلِمنَي قاؿ بن َعُهاٍس  َتَشكهَ  ِفيَها ِإْنَساٌف َواْلِعَياُذ ِبَِّلِلِه َصاَر َكاِفًرا ُمْرَتدًّ

ُرُه مَلْ تَػْزِف اْمَرَأةُ   .(ٖ)" َنيبٍّ ِمَن اْْلَْنَُِياِء َصَلَواُت اّلِلِه َوَساَلُموُ  َوَغيػْ
 

 قاؿ ابن كثري رمحو هللا 
ُ، قَاِطًَُة َعَلى َأفه َمْن َسُهها بَػْعَد َىَذا  َورََماَىا مبَا َرَماَىا ِبِو َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماُء، َرمِحَُهُم اّلِله

 بَػْعَد ىذا
ِف َىِذِه اآْليَِة، فَِإنهُو َكاِفٌر؛ ِْلَنهُو ُمَعانٌِد ِلْلُقْرآِف. َوِف بَِقيهِة أُمهَهاِت اْلُمْؤِمِننَي  الهِذي ذُِكرَ  

ُ َأْعَلُم.قَػْوَهِف: َأَصح ُهَما َأنػههُ   .(ٗ)" نه َكِهَي، َواّلِله
 

 
 (ٖٙٙص – ٖ)ج( أشكاـ القرآف هبن العرِب ٔ)
     (ٓٗ( ملعة اهعتقاد )ص ٕ)
 .ٚٔٔ/ ٚٔ( شرح النووي على مسلم ٖ)
 (                      ٖٔص – ٙ)ج( تفسري القرآف العظيم ٗ)
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 قاؿ ابُن القيِّم رمحو هللا: 
 .(ٔ)"واتهفقِت اْلُمهة على ُكْفر قاذِفها" 

 
 رمحو هللا:  وقاؿ القاضي أبو يعلى 

"من قذؼ َعاِئَشة مبا برأىا هللا منو كفر بال خالؼ وقد شكى اإلمجاع على ىذا غري 
 .(ٕ)واشد وصرح غري واشد من اْلئمة ِبذا اْلكم" 

 
 : وقاؿ ابن أِب موسى رمحو هللا 

مرؽ من الدين ومل ينعقد لو نكاح على   مبا برأىا هللا منو فقد"ومن رمى َعاِئَشة اهنع هللا يضر
 .(ٖ)مسلمة" 

 
 وقاؿ بدر الدين الزركشي رمحو هللا: 

 .(ٗ)"من قذفها فقد كفر لتصريح القرآف الكرمي برباءهتا" 
 
 وِذي ، َقاَؿ: ْخَُػَراَن َأبُو َبْكٍر اْلَمر أَ 

 ، ْساَلـِ َسأَْلُت َأَِب َعُِْد اّلِلِه َعْن َمْن َيْشِتُم َأَِب َبْكٍر َوُعَمَر َوَعاِئَشَة؟ قَاَؿ: َما ُأرَآُه َعَلى اإْلِ
ْعُت َأَِب َعُِْد اّلِلِه يَػُقوُؿ: قَاَؿ َماِلٌ : " الهِذي َيْشِتُم َأْصَحاَب النهيبِّ  لَْيَس َلُو  قَاَؿ: َوَسَِ

ْساَلـِ "َسْهٌم، َأْو قَا  .(٘)َؿ: َنِصيٌب ِف اإْلِ

 
 (.ٜٕ( اإلجابة )ص ٗ)                  (ٖٓٔص – ٔ)ج( زاد املعاد ِف ىدي خري العُاد ٔ)
 (ٚٚللخالؿ ) السنة( ٘)                             (.ٙٙ٘ص ( الصاـر املسلوؿ )ٕ)
    (.ٛٙ٘ص ( الصاـر املسلوؿ )ٖ)
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 وقاؿ ابن كثري رمحو هللا 
نَػُهْم تَػَراُىْم ﴿قوؿ هللا تعاىل:  اُء َعَلى اْلُكفهاِر ُرمَحَاُء بَػيػْ ُُمَمهٌد َرُسوُؿ اّلِلِه َوالهِذيَن َمَعُو َأِشده

تَػُغوَف َفْضاًل ِمَن اّلِلِه َوِرْضَوااًن ِسيَماُىْم ِف ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَِر الس ُجوِد  رُكهًعا ُسجهًدا يَػُػْ
َأْخَرَج َشْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى  َمثَػُلُهْم ِف اإلجنيل َكَزرْعٍ  التػهْورَاِة وَ َذِلَ  َمثَػُلُهْم ِف 

ُ الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِْلَاِت  َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الز رهاَع لَِيِغيَظ ِِبُِم اْلُكفهاَر َوَعَد اّلِله
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا عَ   .29:شٔرة اىفت  اْليث ﴾ِظيًماِمنػْ

 

الروافض الذين يُغضوف  "ومن ىذه اآلية انتزع اإلماـ مال  ِف رواية عنو تكفري
رضواف هللا عليهم، قاؿ: ْلهنم يغيظوهنم ومن غاظ الصحابة مهنع هللا يضر فهو كافر الصحابة 

ْلذه اآلية. ووافقو طائفة من العلماء مهنع هللا يضر على ذل ، واْلشاديث ِف فضل الصحابة 
 .(ٔ)مهنع هللا يضر والنهي عن التعرض ْلم مبساءة كثرية، ويكفيهم ثناء هللا عليهم ورضاه عنهم" 

 
َُِليّ  قَاؿَ   رمحو هللا:  َأبُو يعلى اْْلَنػْ

ويسُوهنم وينتقصوهنم  دمحم رسوؿ هللا  ذين يتربؤوف من أصحاب"والرهاِفَضة وىم ال
 .(ٕ)... وليست الرهاِفَضة من اإلسالـ ِف شيء" 

 
َُِليّ  : "الذي عليو الفقهاء ِف سب الصحابة إف كاف مستحاًل لذل  قَاَؿ َأبُو يعلى اْْلَنػْ

كفر، وإف مل يكن مستحاًل فسق ومل يكفر، وقد قطع طائفة من الفقهاء من أىل 
 .(ٖ)الكوفة وغريىم وسئل عمن شتم أِب بكر قاؿ كافر قيل يصلى عليو قاؿ ه" 

 
  (ٕٗٔ )ص( الصواعق ارقة ٖ) (                        ٕٖٙص – ٚ)ج( تفسري القرآف العظيم ٔ)

 (                                         ٖٖ )ص( طُقات اْلنابلة ٕ)
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 وقاؿ ابن طاىر الُغدادي رمحو هللا:
"اإلمامية الذين كّفروا خيار الصحابة ... فإان نكفرىم، وه ُتوز الصالة عليهم 

 .(ٔ)عندان، وه الصالة خلفهم" 
 

 وقاؿ ابن شجر اْليتمي رمحو هللا:
"وأما تكفري أِب بكر ونظرائو ِمن شهد ْلم النهيبّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبجلنة، فلم يتكلم فيها أصحاب 

 (ٕ) الكفرالشافعي، والذي أراه 
 

، قَاَؿ:  ْعُت َأَِب َعُِْد اّلِلِه  َعُِْد اْْلَِميِد، قَاَؿ: َسَِ
َه  " َمْن َشَتَم َأَخاُؼ َعَلْيِو اْلُكْفَر ِمْثَل الرهَواِفِض، ُثُه قَاَؿ: َمْن َشَتَم َأْصَحاَب النهيبِّ 

يِن "  (ٖ) َنََْمُن َأْف َيُكوَف َقْد َمَرَؽ َعِن الدِّ
 

 قاؿ أبو زرعة الرازي  رمحو هللا: 
 (ٗ)فَاْعَلم َأنو زنديق"  َرُسوؿ هللا  "ِإذا رََأْيت الرجل ينتقص أشداً من َأْصَحاب

 
"اجتمعت اْلمة على تكفري اإلمامية، ْلهنم  قاؿ عُد الكرمي السمعاِن  رمحو هللا:

 .(٘)يعتقدوف تضليل الصحابة، وينكروف إمجاعهم وينسُوهنم إىل ما ه يليق ِبم" 
 

                                 (. ٖٔ٘( الفرؽ بني الفرؽ )ص ٔ)

 (ٙٗٔ)ص( الصواعق ارقة ٕ)
 (ٓٛٚ)السنة للخالؿ ( ٖ)
 (ٛٓٙص – ٕ)ج( الصواعق ارقة ٗ)
 (ٖ٘ٙص – ٙ)ج( اْلنساب ٘)
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يُن النهِصيَحةُ »، قَاَؿ:  َعْن َعطَاِء ْبِن يَزِيَد، َعْن دَتِيٍم الدهاِريِّ َأفه النهيبه  قُػْلَنا: « الدِّ
 (ٔ) «َوِلَرُسوِلِو َوِْلَِئمهِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامهِتِهمْ ّلِِلِه َوِلِكَتاِبِو »ِلَمْن قَاَؿ: 

 
وأعظم  )من الوهة واْلكاـ( اصةأخذ هللا على من أوِت العلم أف ينصح للعامة واخل

 صل الدين وقواعدهالنصيحة ما كانت ِف أ
  

أو قاض أو شاكم أو وزير أو  مريأقل من فعلى كل من وهه هللا قرية أو أكثر أو أ
صل  فهي أف يشددوا ِف مسألة الرافضة سلطاف أو ُمتسب لو سلطة إقامة اْلدود أ

مع ما حتويو من فساد املعتقد فهذا صل الفنت وتقلقل القاعدة وىي أ ةيوبل كل داء
 خرة مصلحة الدنيا واآلجلب ف يقطع ففي قطعو ب كلما ْهر جيب أالذنَ 
 ه السيف دواءروافض ِف ىذه اْلمة داء ليس ْلم إف القاؿ إم هللا من ورشِ 

 ( رشم اإللو صداؾ اي قحطاِنوقاؿ القحطاِن )
 إف الروافض شر من وطئ اْلصى ... من كل إنس انطق أو جاف

 
 
 

 

 (٘٘حصحيح مسلم ) -ٔ

فصل نصيحة لوهة اْلمور وملن لو 
 سلطاف ويد وملن ندب نفسو ُمتسُاً 
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 يقعوا ِف فيجب نصح العامة وتُليغهم املنهج امود منهج السلف الصاحل ْلهه 
 اْلىواء املضلة 

لو انْر ألف  -قاؿ شيخنا دمحم ابن عُد الوىاب كما   ىل السنةمع أف العامي من أ
ه مس  ِبملنهج القومي وه يتم ذل  إىل الُدع لفلجهم ولكن جيب التعامل من أ

 ىلومبعرفتو من قُل أ

من  اار فهذر قو إضو سواء بشهرة أو بشهادة عدؿ أجيب قتل كل من ثُت ترفو 
 شكم هللا الذي بو تصلح الدنيا لعُاده وتستقيم ْلم ويدخلوف اجلنة بسالـ 

فنرغُو أبجر رفض( سر اخلُيث داعية ال)اخلانصيحة ملن قدر على قتل ذل  الكافر  وأخرياً 
  لة اْلقمعالء لككفره وإ  لقرف عند هللا عظيم وذل  قطعاً 

  (وهو يف دولة الكفر وسب وطعن ن يف قتله مصلحة عظيمة فكم جهر ابلكفر)وكل مفسدة بعد ذلك هتون أل
 

ف جياىد د لو أماء أبف املوشِّ وهللا املستعاف )وذل  على اختيار من اختار من العل
 ف قتل فهو شهيد( وشده وإ  (ىل اْلرب) أ الكفار ويقتل من
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 _ اخلادتة_ 
 

 وَنتم بذكر درر ِبية من قصائد مرضية أتنس القلوب بسماعها
 

  هللا رمحو اْلندلسي الواعظ هللا عُد بن دمحم بن موسى عمراف أبوقصيدة نظمها 
 فقاؿ

 ما َشاُف أُّـِ املُْؤِمِننَي َوَشاِن ... ُىِدَي املُِحب  ْلا وَضله الشهاِن 
 َفْضِلها ... وُمتَػْرمِجًا َعْن قَػْوِْلا بِِلَساِن  ِإِّنِ َأُقوُؿ ُمَُػيًِّنا َعنْ 

َر ُُمَمهٍد ... فالَُػْيُت بَػْييِت واملَكاُف َمكاِن   اي ُمُِْغِضي ه أتَِْت قَػُػْ
 ِإِّنِ ُخِصْصُت على ِنساِء ُُمَمهٍد ... ِبِصفاِت ِبرٍّ حَتْتَػُهنه َمعاِن 

 ُُْق َسُِْقي والِعَناُف ِعَناِن َوَسَُػْقتُػُهنه إىل الَفَضاِئِل ُكلِّها ... فالسه 
 َمِرَض النهيبّ وماَت بنَي تَػَراِئيب ... فاْليَػْوـُ يَػْوِمي والزهماُف زَماِن 

َرُه ... هللاُ َزوهَجِِن ِبِو وَشَُاِن   َزْوِجي َرسوُؿ هللِا مَلْ َأَر َغيػْ
 َتاُر ِشنَي رَآِن َوَأاَتُه ِجرْبِيُل اَْلِمنُي ِبُصوَرِت ... فََأَشُهِِن املُخْ 
 يُعُو ِف َمْنِزِل َقَمراِف أان ِبْكُرُه الَعْذراُء ِعْنِدي ِسر ُه ... وَضجِ 

 وَتَكلهَم هللاُ الَعظيُم ِبُجهيِت ... َوبَػَراَءِت ِف ُُمَْكِم الُقرآفِ 
 وَعظهَم ُشْرَميِت ... وعلى ِلَساِف نَُِيِِّو بَػرهاِن وهللاُ َخفهَرِن 
 الُقْرآِف َقْد َلَعَن الذي ... بَػْعَد الَُػَراَءِة ِِبلَقُِيِح رََماِن وهللاُ ِف 

 وَسُهَح نَػْفَسُو ِف َشاِن  وهللاُ َوبهَخ َمْن َأراَد تَػنَػق ِصي ... إْفًكا
 إِّنِ َلُمْحَصَنُة اإلزاِر بَرِيَئٌة ... وَدلِيُل ُشْسِن َطَهاَرِت إْشَصاِن 

 ْسِلِو ... وَأَذؿه َأْىَل اإلْفِ  والُُهَتافِ وهللاُ َأْشَصَنِِن خبامتَِ رُ 
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َرئِيَل ونُورُُه يَػْغشاِن  ْعُت َوْشَي هللِا ِعْنَد ُُمَمهٍد ... ِمن ِجُػْ  وَسَِ
 َأْوَشى إلَْيِو وَُكْنُت حَتَْت ثِياِبِو ... َفَحنا عليه بِثَػْوِبِو َخُهاِن

ِن؟ َمْن ذا يُػَفاِخُرِن ويْنِكُر ُصْحَُيِت ... وُُمَمهدٌ   ِف ِشْجرِِه َرِبه
 وَأَخْذُت عن َأبَػَويه ِديَن ُُمَمهٍد ... َوُُها على اإلْسالـِ ُمْصَطِحُافِ 
ناُف ِسناِن  يَن بَػْعَد ُُمَمهٍد ... فالنهْصُل َنْصِلي والسِّ ـَ الدِّ  وأِب َأقا
 والَفْخُر َفْخِري واخِلاَلَفُة ِف أِب ... َشْسيب ِِبَذا َمْفَخًرا وَكفاِن 
رِّ واإلعالفِ  يِق صاِشِب َأمْحٍَد ... وَشُِيُِِو ِف السِّ دِّ  وأان ابْػَنُة الصِّ

 َنَصَر النهيبّ مباِلِو وَفعاِلِو ... وُخُروِجِو َمَعُو ِمن اَْلْوطافِ 
 ... ِبرِدائِوِ  َأْكِرـْ بِِو ِمْن َثفِ  ِف الغاِر الذي َسده الُكَوى َثنِيِو 

َا إْذعافِ َوَجَفا الِغََن شَّته ختََ   لهَل ِبلَعَُز ... ىًدا وَأْذَعَن أميه
 وخَتَلهَلْت َمَعُو َمالَِئَكُة السهَما ... وَأتَػْتُو ُبشَرى هللِا ِبلرِّْضوافِ 

 َوُىَو الذي مَلْ خَيَْش َلْوَمَة هئٍِم ... ِف قَػْتِل َأْىِل الَُػْغِي والُعْدَوافِ 
 ِبُكْفرِِىْم ... وَأَذؿه َأْىَل الُكْفِر والط غيافِ قَػَتَل اُْلىل َمَنعوا الزهكاَة 

 َسََُق الصهَحابََة والَقَرابََة لِْلُهَدى ... ىو َشْيُخُهْم ِف الَفْضِل واإلْشَسافِ 
 وهللِا ما اْستَػَُػُقوا لِنَػْيِل َفِضيَلٍة ... ِمْثَل اْسِتَُاِؽ اخلَيِل يَوـَ رَِىافِ 

 ... َفَمَكانُُو ِمنها َأَجل  َمَكافِ  إهه وطَاَر َأِب إىل َعْلَيائِو
 اوِة اَْلْزواِج واَْلْخَتاِف َوْيٌل ِلَعٍُْد خاَف آَؿ ُُمَمهٍد ... بَِعدَ 

 وىب ِلَمْن واىل مَجَاَعَة َصْحُِِو ... َوَيُكوُف ِمن َأْشَُابِِو اَْلَسَنافِ طُ 
 ْزَغِة الشهْيطافِ بَػنْيَ الصهحابَِة والَقرابَِة أُْلَفٌة ... ه َتْسَتِحيُل بِنػَ 

 ُىْم كاَْلَصاِبِع ِف الَيَدْيِن تَػَواُصل ... ىل َيْسَتِوي َكفٌّ ِبَغرِي بَناِف؟!
 ُصدوُر الكاِفرِيَن ِبَواِلِدي ... وقُػُلوبُػُهْم ُمِلَئْت ِمَن اَْلْضغافِ  َشِصَرتْ 
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 اثْػَنافِ ُشب  الَُػُتوِؿ َوبَػْعِلها مل خَيَْتِلْف ... ِمن ِملهِة اإلْسالـِ فيِو 
يِن َكاْلرَْكافِ   َأْكِرـْ أبَِْربَػَعٍة َأئِمهِة َشْرِعَنا ... فَػُهُم لَُِػْيِت الدِّ

َيافِ   ُنِسَجْت َمَودهتُػُهْم َسدًى ِف ْلَُْمٍة ... َفَُِناُؤىا ِمن َأثْػَُِت الُُػنػْ
 هللاُ َألهَف بَػنْيَ ُودِّ قُػُلوِِبِْم ... لَِيِغيَظ ُكله ُمَناِفٍق طَعهافِ 

نَػُهُم َصَفْت َأْخالقُػُهْم ... َوَخَلْت قُػُلوبُػُهُم ِمَن الشهَنآفِ ُرمحََ   اُء بَػيػْ
 َفُدُخوُْلُْم بَػنْيَ اَْلِشُهِة ُكْلَفٌة ... وِسَُابُػُهْم َسٌَُب إىل اِْلْرَمافِ 

ُِْدُلوا ِمْن َخْوِفِهْم أبََِمافِ   مَجََع اإللُو املُْسِلِمنَي على أِب ... واْستُػ
  ُنْصَرَة َعُِْدِه ... َمْن ذا يُِطيُق َلُو على ِخْذهِف؟!وإذا َأرَاَد هللاُ 

 َمْن َشُهِِن فَػْلَيْجَتِنْب َمْنَ َسُهِِن ... إْف َكاَف َصاَف َُمَُهيِت َوَرَعاِن 
 مبُُِْغِضي ... َفِكالُُهَا ِف الُُػْغِض ُمْسَتِواَيفِ  وإذا ُمُِيبِّ َقْد َأَلظه 
 ِلطَيٍِّب ... وِنَساُء َأمْحََد َأْطَيُب النِّْسَوافِ  إِّنِ َلطَيٌَُِّة ُخِلْقتُ 

ـ  املُْؤِمِننَي َفَمْن َأىَب ... ُشيبِّ َفَسْوَؼ يَػُُوُء ِبخُلْسَرافِ   إِّنِ ُْل
َراِط املُْسَتِقيِم َىَداِن  َُِِن ِلَقْلِب نَُِيِِّو ... وإىل الصِّ  هللاُ َشُػه

 .. ويُِهنُي َرِبِّ َمْن َأرَاَد َىَواِن وهللاُ يُْكِرـُ َمْن َأرَاَد َكَراَميِت .
ْدتُُو ُشْكًرا ِلَما َأْوَهِن   وهللاَ َأْسأَلُُو زاَِيَدَة َفْضِلِو ... ومحَِ

 ِبذِلَ  َرمْحََة الرهمْحاِف اي َمْن يَػُلوُذ أبَِْىِل بَػْيِت ُُمَمهٍد ... يَػْرُجو 
 ُتْسَلَب ُشلهَة اإلميافِ ِصْل أُمهَهاِت املُْؤِمِننَي وه حتَِْد ... َعنها فػَ 

 إِّنِ َلَصاِدَقُة املََقاِؿ َكِرميٌَة ... إي والذي َذلهْت َلُو الثػهَقالفِ 
َا ىَي َرْوَضٌة ... َُمُْفوَفٌة ِبلرهْوِح والرهَْيَافِ   ُخْذىا إليَ  فإَّنه

 َشم  َأزَاِىُر الُُْسَتاِف َصلهى اإللُو على النهيبّ وآِلِو ... َفُِِهْم تُ 
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  قصيدة نظمها وشربىا القحطاِن
  (املعافري اْلندلسي املالكي عُد هللا دمحم بن صاحل القحطاِن أبو)

 رشم اهلو صداؾ اي قحطاِن 
 من مجلتها

 
 إفه الرهَواِفَض َشر  َمْن َوِطَئ اْلََْصى ... ِمْن ُكلِّ ِإْنٍس اَنِطٍق َأْو َجافِ 

 النهيبه َوَخوهنُوا َأْصَحابَُو ... َورََموُىُم ِِبلظ ْلِم َواْلُعُدوافِ َمَدُشوا 
َتِقَضافِ   َشُُوا قَػَرابَػَتُو َوَسُ وا َصْحَُُو ... َجَدهِف ِعْنَد هللِا ُمنػْ
يَعَها َجَسَدافِ  َا آَؿ النهيبِّ َوَصْحَُُو ... ُروٌح َيُضم  مجَِ  َفَكَأَّنه

 رِيَعُة َأمْحٍَد ... أبَِِب َوُأمِّي َذاِنَ  اْلِفئَػَتافِ ِفئَػَتاِف َعْقُدُُهَا شَ 
 ِفئَػَتاِف َساِلَكَتاِف ِف ُسُُِل اْْلَُدى ... َوُُهَا ِبِديِن هللِا قَاِئَمَتافِ 
 قل إف خري اْلنُياء دمحم ... وأجل من ميشي على الكثُاف

 وأجل صحب الرسل صحب دمحم ... وكذاؾ أفضل صحُو العمراف
 خلقا لنصر دمحم ... بدمي ونفسي ذان  الرجالفرجالف قد 

 فهما اللذاف تظاىرا لنُينا ... ِف نصره وُها لو صهراف
 بنتاُها أسَن نساء نُينا ... وُها لو ِبلوشي صاشُتاف
 أبواُها أسَن صحابة أمحد ... اي شُذا اْلبواف والُنتاف
 وُها وزيراه اللذاف ُها ُها ... لفضائل اْلعماؿ مستُقاف

 ا ْلمحد انْراه وَسعو ... وبقربو ِف القرب مضطجعافوُه
 كاان على اإلسالـ أشفق أىلو ... وُها لدين دمحم جُالف
 أصفاُها أقواُها أخشاُها ... أتقاُها ِف السر واإلعالف
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 أسناُها أزكاُها أعالُها ... أوفاُها ِف الوزف والرجحاف
 والنيب اثنافصديق أمحد صاشب الغار الذي ... ىو ِف املغارة 

 أعِن أِب بكر الذي مل خيتلف ... من شرعنا ِف فضلو رجالف
 ىو شيخ أصحاب النيب وخريىم ... وإمامهم شقا بال بطالف
 وأبو املطهرة اليت تنزيهها ... قد جاءان ِف النور والفرقاف
 أكـر بعائشة الرضى من شرة ... بكر مطهرة اإلزار شصاف

 وعروسو من مجلة النسواف ىي زوج خري اْلنُياء وبكره ...
 ىي عرسو ىي أنسو ىي إلفو ... ىي شُو صدقا بال أدىاف

 أوليس والدىا يصاِف بعلها ... وُها بروح هللا مؤتلفاف
 ملا قضى صديق أمحد َنُو ... دفع اخلالفة لإلماـ الثاِن

 أعِن بو الفاروؽ فرؽ عنوة ... ِبلسيف بني الكفر واإلمياف
 ائو ... وُما الظالـ وِبح ِبلكتمافىو أْهر اإلسالـ بعد خف

 ومضى وخلى اْلمر شورى بينهم ... ِف اْلمر فاجتمعوا على عثماف
 من كاف يسهر ليلة ِف ركعة ... وترا فيكمل ختمة القرآف
 ول اخلالفة صهر أمحد بعده ... أعِن علي العامل الرِبِن

 زوج الُتوؿ أخا الرسوؿ وركنو ... ليث اْلروب منازؿ اْلقراف
 سُحاف من جعل اخلالفة رتُة ... وبَن اإلمامة أميا بنياف

 واستخلف اْلصحاب كي ه يدعي ... من بعد أمحد ِف النُوة َثِن
 أكـر بفاطمة الُتوؿ وبعلها ... ومبن ُها مد سُطاف

 غصناف أصلهما بروضة أمحد ...  در اْلصل والغصناف
 د الرمحنأكـر بطلحة والزبري وسعدىم ... وسعيدىم وبعاب
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 وأِب عُيدة ذي الداينة والتقى ... وامدح مجاعة بيعة الرضواف
 قل خري قوؿ ِف صحابة أمحد ... وامدح مجيع اآلؿ والنسواف

 دع ما جرى بني الصحابة ِف الوغى ... بسيوفهم يـو التقى اجلمعاف
 فقتيلهم منهم وقاتلهم ْلم ... وكالُها ِف اْلشر مرشوماف

 كل ما ... حتوي صدورىم من اْلضغاف  وهللا يـو اْلشر ينزع
 والويل للركب الذين سعوا إىل ... عثماف فاجتمعوا على العصياف

 ويل ملن قتل اْلسني فإنو ... قد ِبء من موهه ِبخلسراف
 لسنا نكفر مسلما بكُرية ... فا ذو عفو وذو غفراف
 ه تقُلن من التوارخ كلما ... مجع الرواة وخط كل بناف

 اْلديث املنتقى عن أىلو ... سيما ذوي اْلشالـ واْلسنافارو 
 كابن املسيب والعالء ومال  ... والليث والزىري أو سفياف
 واشفظ رواية جعفر بن دمحم ... فمكانو فيها أجل مكاف

 واشفظ ْلىل الُيت واجب شقهم ... واعرؼ عليا أميا عرفاف
 طائفتاف ه تنتقصو وه تزد ِف قدره ... فعليو تصلى النار

 إشداُها ه ترتضيو خليفة ... وتنصو اْلخرى آْلا َثِن
 والعن زاندقة اجلهالة إهنم ... أعناقهم غلت إىل اْلذقاف

 جحدوا الشرائع والنُوة واقتدوا ... بفساد ملة صاشب اإليواف
 ه تركنن إىل الروافض إهنم ... شتموا الصحابة دوف ما برىاف

 .. وودادىم فرض على اإلنسافلعنوا كما بغضوا صحابة أمحد .
 شب الصحابة والقرابة سنة ... ألقى ِبا رِب إذا أشياِن

..... 
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 قد عشت مسرورا ومت خمفرا ... ولقيت رِب سرِن ورعاِن
 وأِبشِن جنات عدف آمنا ... ومن اجلحيم بفضلو عافاِن

 ولقيت أمحد ِف اجلناف وصحُو ... والكل عند لقائهم أدانِن
  صاْلا ... لكن إبسخاطي لكم أرضاِنمل أدخر عمال لرِب

 اْلشُاب شنظلة العدا ... أان غصة ِف شلق من عاداِن أان دترة
 وأان اب ْلىل سنة أمحد ... وأان اْلديب الشاعر القحطاِن

 سل عن بِن قحطاف كيف فعاْلم ... يـو اْلياج إذا التقى الزشفاف
 مسلوهفسل كيف نثرىم الكالـ ونظمهم ... وىا ْلم سيفاف 

 نصروا أبلسنة شداد سلق ... مثل اْلسنة شرعت لطعاف
 سل عنهم عند اجلداؿ إذا التقى ... منهم ومن أضدادىم خصماف

 َنن امللوؾ بنو امللوؾ وراثة ... أسد اْلياج زأِبر اإلشساف
 ه قومنا خبالء وه أبذلة ... عند اْلروب وه النسا بزواف

 بدعا وأىواء بال برىافاي أشعرية اي مجيع من أدعى ... 
 جاءتكم سنية مأمونة ... من شاعر ذرب اللساف معاف
 خرز القواِف ِبملدائح واْلجا ... فكأف مجلتها لدي عواِن

 يهوي فصيح القوؿ من ْلواتو ... كالصخر يهُط من ذرى كهالف
 إِن قصدت مجيعكم بقصيدة ... ىتكت ستوركم على الُلداف

 كت رؤوسهم بال آذافىي للروافض درة عمرية ... تر 
 ىي للمنجم والطُيب منية ... فكالُها ملقاف خمتلفاف

 ىي ِف رؤوس املارقني شقيقة ... ضربت لفرط صداعها الصدغاف
 ىي ِف قلوب اْلشعرية كلهم ... صاب وِف اْلجساد كالسعداف
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 لكن ْلىل اْلق شهد صافيا ... أو دتر يثرب ذل  الصيحاِن
 .. منظومة كقالئد املرجافوأان الذي شربهتا وجعلتها .

 ونصرت أىل اْلق مُلغ طاقيت ... وصفعت كل خمالف صفعاف
 مع أهنا مجعت علوما مجة ... ِما يضيق لشرشها ديواِن
 أبياهتا مثل اْلدائق ُتتَن ... َسعا وليس ميلهن اجلاِن

 وكأف رسم سطورىا ِف طرسها ... وشي تنمقو أكف غواِن
 مِن وأشكره ملا أوهِنوهللا أسألو قُوؿ قصيدِت ... 

 صلى اإللو على النيب دمحم ... ما انح قمري على اْلغصاف
 وعلى مجيع بناتو ونسائو ... وعلى مجيع الصحب واإلخواف
 ِب قولوا كلما أنشدمت ... رشم اإللو صداؾ اي قحطاِن

 
 فنقوؿ رشم اهلو صداؾ اي قحطاِن 
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 (املىاضيع   فهرس  ) 
 

 الصفحة مىضىع
 ٗ مقدمة 

 ٓٔ فصل براءة عائشة من الفاششة ِف الكتاب والسنة 
فصل شكم من طعن ِف عائشة ونسب اليها الفاششة بعد 

واف املسألة من املسائل الظاىرة ه اخلفية  -بلوغ الرسالة اليو 
 بعد الفصل اههىي

ٔٙ 

فصل نقل مجلة من اقواؿ اىل العلم من املتقدمني واملتأخرين 
براءة عائشة والطاعن فيها كافر وكذا الشاؾ ومن مل يقل ِف 

 بقوؿ اْلق فيها وِف سائر الصحابة

ٔٛ 

فصل نصيحة لوهة اْلمور وملن لو سلطاف ويد وملن ندب 
 نفسو ُمتسُاً 

ٕٗ 

 ٕٙ اخلادتة
 ٖٗ املراجع -الفهرس 
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 ( املراجع واملصادر )

 
 السنة للخالؿ -ٖٔ                        السنة                           –القراف  -ٔ
 طُقات اْلنابلة -ٗٔ                                         مسند املوطأ للجوىري  -ٕ
 الصواعق ارقة -٘ٔ                                                            الشفا -ٖ
 الفرؽ بني الفرؽ -ٙٔ                                                     لى ِبآلَثرا -ٗ
 اْلنساب -ٚٔ                        شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعة -٘
 نونية القحطاِن -ٛٔ                                        الصاـر املسلوؿ بن تيمية -ٙ
 رآف هبن العرِبأشكاـ الق -ٚ
 ابن قدامة -ملعة اهعتقاد  -ٛ
 شرح النووي على مسلم -ٜ
 ابن كثري –تفسري القرآف العظيم  - ٓٔ
 زاد املعاد ِف ىدي خري العُاد -ٔٔ
 اإلجابة للزركشي -ٕٔ
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