
من أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي النصيحة الثانية 

 عليك بالتوبة من القدح ف الصحابة الكرام  رضي ال تعال عنهم  واجتناب التعرض
إليهم بالسب والشتم

 أول: إليك أيها الشيخ التذكي بالنصوص الشرعية الت وردت ف الثناء على الصحابة
الكرام –رضي ال تعال عنهم.

 مCحFمOدR رFسCولL اللBهJ وFالBذJينF مFعFهC أNشJدOاءG عFلNى الMكLفBارJ رCحFمFاءG بFيDنFهCمD تFرFاهCمD رCكBعAا{ قال تعال: 
 سCجOدAا يFبDتFغCونN فNضDلYا مJنF اللBهJ وFرJضDوFانAا سJيمFاهCمD فJي وCجCوهJهJمD مJنD أNثNرJ السVجCودJ ذNلJكF مFثNلLهCمD فJي
CبJجDعCي JهJوقCى سNلFى عFوFتDاسNف NظNلDغFتDاسNف CهFرFزbآNف CهNأMطFش FجFرDخNأ hعDرFزNك JيلJجDنJإMي الJف DمCهLلNثFمFو JاةFرDوOالت 

 الزVرOاعF لJيFغJيظN بJهJمC الMكLفBارF وFعFدF اللBهC الBذJينF آbمFنCوا وFعFمJلLوا الصOالJحFاتJ مJنDهCمD مFغDفJرFةY وFأNجDرAا
. 1}عFظJيمAا

قال الافظ ابن كثي –رحه ال تعال-
 «ومن هذه الية انتزع المام مالك –رحة ال عليه- وف رواية عنه، بتكفي الروافض
 الذين يبغضون الصحابة رضي ال عنهم قال: لنم يغيظونم ومن غاظ الصحابة رضي ال

.2عنهم فهو كافر، ووافقه طائفة من العلماء رضي ال عنهم على ذلك...»
قال شيخ السلم أحد بن تيمية –رحة ال عليه-:

 إJنB الBذJينF آbمFنCوا وFهFاجFرCوا وFجFاهFدCوا بJأNمDوFالJهJمD وFأNنDفLسJهJمD فJي سFبJيلJ اللBهJ{«وقد قال تعال: 
{hضDعFب GاءFيJلDوNأ DمCهCضDعFب FكJئNولLوا أCرFصFنFا وDوFوbآ FينJذBالFإل قوله تعال:و }واCرFاجFهFوا وCنFمbآ FينJذBالFو 

RيJرNك RقDزJرFة� وFرJفDغFم DمCهNق�ا لFح NونCنJمDؤCمMال CمCه FكJئNولLوا أCرFصFنFا وDوFوbآ FينJذBالFو JهBالل JيلJبFي سJوا فCدFاهFجFو 
)74DمLكDنJم FكJئNولLأNف DمLكFعFوا مCدFاهFجFوا وCرFاجFهFو CدDعFب DنJوا مCنFمbآ FينJذBالFفهذه عامة، وقال3}) و ، 

 لJلMفLقNرFاءJ الMمCهFاجJرJينF الBذJينF أLخDرJجCوا مJنD دJيFارJهJمD وFأNمDوFالJهJمD يFبDتFغCونN فNضDلYا مJنF اللBهJ وFرJضDوFانAا{تعال:
) NونLقJادOالص CمCه FكJئNولLأ CهNولCسFرFو FهBالل NونCرCصDنFيF8وNونVبJحCي DمJهJلDبNق DنJم NانFيJإMالFو FارOوا الدGءOوFبFت FينJذBالFو ( 

NانNك DوNلFو DمJهJسLفDنNى أNلFع NونCرJثDؤCيFوا وCوتLا أOمJم YةFاجFح DمJهJورCدCي صJف NونCدJجFا يNلFو DمJهDيNلJإ FرFاجFه DنFم 
NونLولLقFي DمJهJدDعFب DنJوا مGاءFج FينJذBالFو NونCحJلMفCمMال CمCه FكJئNولLأNف JهJسMفFن OحCش FوقCي DنFمFة� وFاصFصFخ DمJهJب 
FكOنJا إFنOبFوا رCنFمbآ FينJذBلJل�ا لJا غFنJوبLلLي قJف MلFعDجFا تNلFو JانFيJإMالJا بFونLقFبFس FينJذBا الFنJانFوDخJإJلFا وFنNل DرJفMا اغFنOبFر 

RيمJحFر RوفGءF4}ر.

.29 - الفتح 1
).4/184( - تفسي ابن كثي 2
.75-74-72 - النفال 3
.10-9-8 - الشر 4



 فهذه الية والت قبلها تتناول من دخل فيها بعد السابقي الولي إل يوم القيامة، فكيف
.5ل يدخل فيها أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم الذين آمنوا وجاهدوا معه»

 لNقNدD رFضJيF اللBهC عFنJ الMمCؤDمJنJيF إJذM يCبFايJعCونFكF تFحDتF الشOجFرFةJ فNعFلJمF مFا فJي{وقال جل وعز: 
.6}قLلLوبJهJمD فNأNنDزFلN السOكJينFةN عFلNيDهJمD وFأNثNابFهCمD فNتDحAا قNرJيبAا

 وعن عبد ال رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم قال: «خي الناس قرن، ث
.7الذين يلونم ث الذين يلونم ث ييء قوم تسبق شهادة أحدهم يينه، ويينه شهادته»

 وعن أب سعيد الذري قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم يأت على الناس زمان
 فيغزوا فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول ال صلى ال عليه وسلم فيقولون نعم
 فيفتح لم، ث يأت على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب

 رسول ال صلى ال عليه وسلم فيقولون لم نعم فيفتح لم، ث يأت على الناس زمان فيغزو
 فئام من الناس، فيقولون هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول ال صلى ال عليه

.8وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لم»
 وعن أب سعيد الذري رضي ال عنه قال: قال النب صلى ال عليه وسلم «ل تسبوا

.9فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه» أصحاب
وإليك اعتقاد علماء الكتاب والسنة ف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم.

قال المام أحد بن حنبل –رحه ال تعال:
 «وخي هذه المة بعد النب صلى ال عليه وسلم: أبو بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد
 عثمان، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، ث أصحاب رسول ال صلى
 ال عليه وسلم بعد هؤلء الربعة خي الناس، ل يوز لحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ول

 يطعن على أحد منهم بعيب ول ينقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه،
 وعقوبته ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه

.10بالعقوبة وخلده البس حت يوت أو يرجع»
وقال أبو حات الرازي –رحه ال تعال-

 «ونترحم على جيع أصحاب النب صلى ال عليه وسلم ول نسب أحدا منهم لقوله عز
 وجل والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان ول تعل
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).413() وأحد 2533 ومسلم ف فضائل الصحابة رضي ال عنهم ()6429(، وف الرقاق )3651( - أخرجه البخاري ف (فضائل الصحابة) 7
).11041(، وأحد )2532()، ومسلم ف (فضائل الصحابة رضي ال عنهم 3649 - أخرجه البخاري ف (فضائل الصحابة) (8
).2540) ومسلم ف فضائل الصحابة (3673 - أخرجه البخاري ف فضائل الصحابة (9
، تصحيح وتعليق: إساعيل بن ممد النصاري.78 - السنة للمام أحد بن حنبل ص 10



.11ف قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»
وقال ابن أب زيد القيوان –رحه ال تعال-

 «وأفضل الصحابة اللفاء الراشدون الهديون أبو بكر ث عمر ث عثمان ث علي رضي ال
عنهم أجعي.

 وأن ل يذكر أحد من أصحاب الرسول إل بأحسن ذكر والمساك عما شجر بينهم
.12وأنم أحق الناس أن يلتمس لم الخارج ويظن بم أحسن الذاهب...»

وقال المام الطحاوي –رحه ال تعال.
 «ونب أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ول نفرط ف حب أحد منهم ول نتبأ
 من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغي الي يذكرهم، ول نذكرهم إل بي، وحبهم دين

.13وإيان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»
وقال شيخ السلم أحد بن تيمية –رحه ال تعال-

 «ومن أصول أهل السنة والماعة سلمة قلوبم وألسنتهم لصحاب رسول ال صلى ال
 وFالBذJينF جFاءGوا مJنD بFعDدJهJمD يFقLولLونN رFبOنFا اغMفJرD لNنFا{عليه وسلم كما وصفهم ال به ف قوله تعال: 

RيمJحFر RوفGءFر FكOنJا إFنOبFوا رCنFمbآ FينJذBلJل�ا لJا غFنJوبLلLي قJف MلFعDجFا تNلFو JانFيJإMالJا بFونLقFبFس FينJذBا الFنJانFوDخJإJلFو 
{14.

 ل تسبوا أصحاب فوالذي نفسي بيدهوطاعة رسول ال صلى ال عليه وسلم ف قوله: "
 " ويقبلون ما جاء به الكتابلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ول نصيفه

 والسنة والجاع من فضائلهم ومراتبهم... ويتبؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون
 الصحابة ويسبونم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويسكون عما
 جرى بي الصحابة ويقولون: إن هذه الثار الروية ف مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما

 : إما متهدون مصيبون،معذورونقد زيد فيه ونقص وغي عن وجهه والصحيح من هم فيه 
وإما متهدون مطئون.

 ومن نظر ف سية القوم بعلم وبصية وما من ال عليهم به من الفضائل علم اليقي أنم
 خي اللق بعد النبياء ل كان ول يكون مثلهم وأنم الصفوة من قرون هذه المة الت هي

.15خي المم وأكرمها على ال»
).1/181 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة (11
).8/9 - مقدمة رسالة ابن أب زيد القيوان (ص 12
).528 - شرح الطحاوية (ص13
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 قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه- هذه نصوص شرعية أيها الشيخ
 من العيني النضاختي كتاب ال تعال وسنة نبيه الصحيحة من الوحي النل ل يأتيهما الباطل

 من بي يديهما ول من خلفهما، ث من اعتقاد العلماء العلم من أهل السنة على أفضلية
 الصحابة الكرام –رضي ال تعال عنهم أجعي- ويرج من هؤلء العلماء بالكتاب والسنة
 الدعاة على أبواب جهنم من الروافض، والوارج والنواصب وأشباههم. فهؤلء ل يقام

 لكلمهم أي وزن بل تضرب به نواصيهم وأدبارهم ث تلقى ف مزابل اليانة والغدر والتل
 والعمالة لعداء هذا الدين. فهم من تارت بم الهواء كما تارى الكلب بصاحبه فلم يدع
 فيهم عرقا ول مفصل إل دخله، ومن جلة هذه الهواء سبهم للصحابة الكرام –رضي ال
 تعال عنهم- والتنقيص منهم والقدح ف عدالتهم، ورميهم بالعظائم، ساء ما يصفون، وبئس
 ما يفترون. فقد شربت قلوبم العداء للصحابة الكرام، وأنفسهم المارة بالسوء ماربتهم، فما
 تركوا بابا يولهم لعداء الصحابة- رضي ال تعال عنهم، وماربتهم إل ولوا منه قائلي "هذا
 سبيل إل مغتسل بارد وشراب"، ونصوص الوحيي الشريفي ترد مزاعمهم بأن صنيعهم هذا

هو سبيل إل غضب من ال تعال وعذاب.
 أل خاب وخسر كل أفاك أشر جعل أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم مرمى

للسب والشتم والقذف حت يلص إل الطعن ف عدالتهم –رضي ال تعال عنهم.
قال أبو زرعة الرازي –رحه ال تعال.

 «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى ال عليه وسلم فاعلم أنه
 زنديق، وذلك أن الرسول حق، وإنا أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلء يريدون أن يرحوا

شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والرح بم أول وهم زنادقة».
 وإليك أيها الشيخ بعض ما صدر منك قدحا ف بعض الصحابة الكرام –رضي ال تعال

 عنهم، ورميهم بالعظائم، والتنقيص منهم، لعلك تعود إل رشدك، وتتوب ما سطرته ف
رسائلك وكتبك ببنانك، وصرحت به ف لقاءاتك ومالسك بلسانك.

 طعنك ف ذي النورين عثمان بن عفان رضي ال تعال عنه "جاء عنك ف "السلم غدا"
 قولك:13الصفحة 

 «كانت أيامه رضي ال عنه أيام انطاط من حياة الماعة اليانية الت تربطها صلت
 الطاعة والنصيحة والبة بوازع القرآن أيامنا، يوم يقوم للمر داعي ال، أيام رفعت من
 دركات الفتنة إل مراتب اليان والحسان، وغدا من ال مفعول لذه المة الستضعفة

الستخلفة غدا».اهـ
 ". «إن الصراع السياسي الداخلي12وجاء عنك ف "نظرات ف الفقه والتاريخ الصفحة 



 والارجي قبل القومة وأثناءها وبعدها إما أن يستحضر التوجيه النبوي الذي حذرنا بكامل
 الوضوح من العض والب فيمكننا عندئذ أن نتخطى أنظمة الفتنة ونؤسس خلفة الشورى
 والعدل وإما أن نيم على وجه المال الالة بأماد العباسيي وشوكة آل عثمان رحم ال
 جيع، فتقبع ف سجن المية التاريية وسجن العراض عن الوصية الالدة الواعدة برحلة

. اهـ.16اللفة الثانية التميزة ف نظامها»
افتراؤك على أب هريرة وعبد ال بن عمر وأب ذر ومعاوية –رضي ال تعال عنهم- .

)":1/201جاء عنك ف "تنوير الؤمنات (
 «انصبت الدنيا بيلها ورجلها على اليل الفاضل القرآن جيل الصحابة –رضي ال
 عنهم- فقرأنا ف الفقرة السابقة كيف حيت الدنيا أبا هريرة، وعبد ال بن عمر، ونقرأ ف
 كتب الثار وكتب الديث حية صحابة آخرين مثل حية أب ذر الذي خاطب معاوية ف

مال ال، فاحتح معاوية بأنه مال السلمي وأنه هو إمام السلمي يضع الال أين يشاء». اهـ.
قدحك وافتراؤك على خال الؤمني معاوية بن أب سفيان –رضي ال تعال عنه-

.109جاء عنك ف «العدل السلميون والكم» الصفحة 
 «بدأ معاوية بن أب سفيان بالكراه على بيعه ابنه يزيد فكان السيف الصلت هو ضامن

 الوفاء ف عهد العباسيي التمس الاكمون ضامنا آخر فاستحلفوا الناس على الوفاء لبيعه
 الصبيان ف الرق، واستوعبوا اليان كلها فيما سوه... أيان "البيعة" يلف الرجل بالطلق

والعتق وما إل ذلك». اهـ.
 وصفك الصحاب معاوية بن أب سفيان –رضي ال تعال عنهما أنه غي مرى التاريخ

بالبطش والقوة.
.243 جاء عنك ف "الشورى والديقراطية" الصفحة 

 «خرج معاوية بن أب سفيان بالسيف والبطش والقوة فغي مرى تاريخ السلمي، ونقض
أعلى عرا السلم.

 أخب رسول ال صلى ال عليه وسلم با ينتظر السلمي من نقض العرا ومن الفتنة السابقة
 واللحقة لنقض العرا، فهو صلى ال عليه وسلم رسول ال علمه ال من غيبه ما شاء، فإخباره

با يري معجزة من معجزاته الكثية العزيزة الباركة».

  - سبق وأن وفقنا ال عز وجل ف دحض كل ما صدر من عبد السلم ياسي ف حق الصحابة الكرام –رضiiي ال تعiiال16
 عنهم- من قدح ورمي بالعظائم وافتراء عليهم ف كتاب «إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت وجهالت وبغiiي

عبد السلم ياسي».



وصفك الصحاب معاوية بن أب سفيان –رضي ال تعال عنهما بشيخ العصبية القبلية.
  قولك «كانت سنة ستي للهجرة255جاء عنك ف «الشورى والديقراطية الصفحة 

 هي السنة الت مات فيها معاوية شيخ العصبية القبلية الموية القرشية، وقعد فيها على عرش
الرقلية الموية مقدم صبيان قريش الذين دشنوا هلكة المة.

 دشنوا اللكة غلمة قريش، فكانوا السوة البيثة لكل من أقله على رقاب السلمي عرش
أو عريش». اهـ.

اتام منك خطي للصحاب معاوية بن أب سفيان رضي ال تعال عنهما والتابعي.
.26جاء عنك ف رسالة السلم أو الطوفان الصفحة 

 «هذا الاحظ يقول: قلت لسحاق بن إبراهيم هل كانت اللفاء من بن أمية تظهر
 للندماء والغني؟ قال أما معاوية ومروان وعبد اللك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن

 ممد فكان بينهم وبي الندماء ستارة، وكان ل يظهر أحد من الندماء على ما يفعله الليفة إذ
 طرب للمغني والندم، حت ينقلب ويشي ويرك كتفيه ويرقص حت ل يراه إل خواص

جواريه» اهـ.
 قال علي بن صال الغرب – غفر ال تعال له ولوالديه- هذا غيض من فيض وقطر من
 سيل ما جاء عنك ف كتبك ورسائلك بالعنوان والصفحة، وقد أسقطنا ما جاء ف بعض

 الشرطة مثل وصفك علي بن أب طالب –رضي ال تعال عنه- ب"التهور ف دينه"، وكان
 ذلك ف معرض حديثك عن الصلح الذي سعى إليه السن بن علي مع معاوية بن أب سفيان

 –رضي ال تعال عنهم- فقلت «إن السن ل يكن متهورا ف دينه مثل أبيه». –سبحانك هذا
 م. وبا أن1989- 1399بتان عظيم- وكان هذا ف شريط مرئي سجل بدينة سل سنة 

 هذا الشريط وأشرطة أخرى مثله هي ليست ف متناول جيع الناس مثل كتبك ورسائلك فقد
 اكتفينا بذه الخية فقط لاجتك ومقارعتك بل ودعوتك للتوبة عما اقترفته ف حق هذا

 الدين، واجترحته من سيئات ف حق نفسك المارة بالشرك والبدعة والستجاشة بالخلصي
 الغفلي لحداث الفتنة وإشعال نار الرابة والبغي على ول أمرك، ث التشريع بالنامات وإحياء

 الرافة ف هذه المة الت هي خي أمة أخرجت للناس، والقدح ف الصحابة الكرام، حيث
 نصبت منجنيق القدح والطعون –عاملك ال تعال بعدله- ف هؤلء الرجال الذين صدقوا ال
 تعال على ما عاهدوه عليه، اختارهم عز وجل ليكونوا وزراء نبيه وصحبه –رضي ال تعال
 عنهم-. وهذه الطعون الصادرة منك هي وقائع بغي حق، قام عمادها على الكذب والزور،
 واعتمادها على القد واليانة نلتها من كتب الرافضة النجسة حت ارتوت منها عروقك

 فأصبحت سائلها الدموي. فكان نتاج هذه التهم الكاذبة والعظائم أن سار وراءك على ذلك
 الزي فئام من الخلصي الغفلي يهلون حال الصحابة الكرام، فغمسوا هم أيضا ألسنتهم ف



 ركام من الباطل بالطعن ف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم، ولوا ف انتقاصهم،
 والواحد من هؤلء الفسول لو اجتمع مع أمثاله وجاؤوا ف صعيد واحد ما أعطوا مد أحدهم

أو نصيفه.
  فكيف بك إذا جئت يوم الوقوف بي يدي ال تر أوزار التهم الكاذبة والسب والشتم،

 ومع أوزارك تر أوزار جوع من الذين أضللتهم عن الق، وغمستهم ف مستنقع العداء
 لصحاب الرسول صلى ال عليه وسلم، ونصوص الوحيي الشريفي تأمر السلم بالدعاء لم

 بالغفرة. قالت أمنا عائشة الصديقية –رضي ال تعال عنها- "أمروا أن يستغفروا لم،
 «والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان ول تعل ف

.17قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»
 بل إن حبهم دين، وإيان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما سبق نقله عن

 المام الطحاوي –رحه ال تعال-، وأنم خي اللق بعد النبياء كما ذكر شيخ السلم أحد
 بن تيمية –رحه ال تعال-. فل يقاس واحد من جاء من التابعي –رحة ال –عليهم-

بالصحابة الكرام -رضي ال تعال عنهم-
 قال سعيد بن يعقوب الطالقان «سعت عبد ال بن البارك يقول: تراب ف أنف معاوية

.18أفضل من عمر بن عبد العزيز»
  وقد كنت أظنك منذ زمان تهل بعض النصوص الشرعية ف عدم التعرض للصحابة
 بالسب والشتم والقدح فيهم، حت وقفت على غي ذلك من الوقاحة وتغليب هواك على

 )، حول2/291نصوص الوحيي الشريفي، وجاء ذلك عنك ف كتابك «تنوير الؤمنات (
 قوله صلى ال عليه وسلم: «دعوا ل أصحاب فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما

.19بلغتم أعمالم»
فقلت تعليقا على هذا الديث النبوي:

 «يأخذ الورعون الفارون بدينهم المر النبوي أخذا مطلقا، ل يتكلمون ف الصحابة إل
 بكل نلة وإعظام، فيغالون ويطوون الصفحات الناصعة الت فيها الدرس من تول الصحابة
 وترقبهم تت الترقية والتقوي، ما ولد الصحابة كاملي، ول استكملوا اليان منذ اللحظة

الول لدخولم ف السلم». اهـ.
 وقد قمت أيها الشيخ –ردك ال تعال للحق- بإسقاط اللفظ الخر: «ل تسبوا

 أصحاب...» حت تعمي وصف القيقة، وتغمط الصحابة حقهم، ومع هذا فقد عCدتC للعديد
).1/173- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة ( 17
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) .4658)، وأبو داود ف السنة (2540)، ومسلم ف (فضائل الصحابة (3673أخرجه البخاري ف (فضائل الصحابة) (



 من شراح الديث وفتشتC ف غور مصنفاتم، فلم أجد من تكلم عليه بثل ما جاء عنك من
 الحود وهذا من تريف النصوص بالتأويل الفاسد بصرف العن إل غيه، واستدراك عن

رسول ال صلى ال عليه وسلم، وصدق القائل.
فلن يضرها وأوهى قرنه الوعلكناطح صخرة يوما ليوهنها

 فتب أيها الشيخ إل ربك من هذا العتقد الرافضي ف حق أصحاب رسول ال صلى ال
 وFالBذJينF يCؤDذLونN{عليه وسلم، الذين اختارهم ال تعال لصحبة نبيه عليه السلم. قال تعال 

.20}الMمCؤDمJنJيF وFالMمCؤDمJنFاتJ بJغFيDرJ مFا اكMتFسFبCوا فNقNدJ احDتFمFلLوا بCهDتFانAا وFإJثMمAا مCبJينAا
 وFمFنD يFكMسJبD خFطJيئNةY أNوD إJثMمAا ثLمO يFرDمJ بJهJ بFرJيئYا فNقNدJ احDتFمFلN بCهDتFانAا وFإJثMمAا{وقال عز وجل 

.21}مCبJينAا
 فالزي والعار والذل والشنار لكل من جاء يوم القيامة بسجل العداء لصحاب رسول
 ال صلى ال عليه وسلم يوم الوقوف بي يدي رب العالي، والعبد غارق ف عرقه، ل يدري
 مصيه إل جنة الرضوان، أم إل عذاب جهنم حيث الزي والوان، وهو ف حاجة إل حسنة

 ، ويتبأ من»فNمFنD يFعDمFلM مJثMقNالN ذNرOةh خFيDرAا يFرFهCيتقل با ميزانه، ويرفع با شأنه بي يدي ربه: «
».وFمFنD يFعDمFلM مJثMقNالN ذNرOةh شFرÝا يFرFهC  «كل ما يرجح كفة سيئاته عن حسناته

 عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: «أتدرون ما الفلس قالوا الفلس
 فينا من ل درهم له ول متاع، فقال إن الفلس من أمت يأت يوم القيامة بصلة وصيام وزكاة
 ويأت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من

 حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم
.22فطرحت عليه ث طرح ف النار»

قال المام النووي –رحه ال تعال-
 «... وإنا حقيقة الفلس هذا الذكور ف الديث هو الالك اللك التام والعدوم العدام
 القطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتم فوضع عليه ث ألقي ف النار

23فتمت خسارته وهلكه وإفلسه»

 احذر أيها الشيخ أن تأت يوم القيامة مفلسا، يوم يصحص الق وينجلي، ويزهق الباطل
 وFمFنD يFتFعFدO حCدCودF اللBهJ{وينمحي حيث ل ينفعك الندم ول السرة،  فل  تتعد حدود ال 
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NونCمJالBالظ CمCه FكJئNولLأN24}ف.
 فساب الصحابة –رضي ال تعال عنهم- ظال مفتري، جزاؤه سلب حسناته وردها إل

 الظلوم، فكيف إذا كان هذا الساب الفتري جاء مع السب والشتم للصحابة الكرام،
 بسجلت ملها بالشرك بال تعال ودعوة الناس إل دين عمرو بن لي بن قمعة لفساد

عقيدة التوحيد. نسأل ال تعال السلمة والعافية.
بل إنك تعيب على من اتبع نصوص الوحيي الشريفي ف دفاعه عن الصحابة الكرام –

رضي ال تعال عنهم-. 
 » قولك: «يتورع بعض250جاء عنك ف كتابك «الشورى والديقراطية الصفحة 

 علماء السلمي عن التعرض لا فعله معاوية وحاشيته مافة الوقوع ف أعراض الصحابة،
ويكتب القاضي ابن العرب كتاب «العواصم من القواصم» لتبئة معاوية وتنيه يزيد» اهـ.
 قلت: اعلم أن مافة الوقوع ف أعراض الصحابة هو أعظم عند ال تعال أجرا –ول

 قياس مع الفارق- من الوقوع ف أعراضهم والتعرض إليهم بالطعن والتجريح والشتم والتقبيح،
 لن صاحب هذا الصنيع لن يلق إل الزي ف الدنيا، ونظنك تعيش هذا الن من ضنك وضيق

 صدر ومافة عذاب ف الخرة، وهذه عاقبة من ل يتب إل ربه عز وجل من إفلسه قبل
هلكه.

 ث ماذا تقصد بقولك «مافة الوقوع ف أعراض الصحابة»؟ أل يأمر رب العزة واللل
 بالستغفار لم والترضي عنهم وجاء النهي من نبيه الصادق الصدوق عليه السلم بعدم

 رد هذه النصوص الشرعية بل الستهزاء با أمر خطي عليك فيسبهم؟. فإن ما يصدر منك 
الدنيا والخرة. فاحذر عليك عواقب القوال كما قال الشاعر.

 فقولك هذا إن ل تتب منه ستكسب منه إثا عظيما.
 ث اعلم كذلك أن لوم هؤلء الفاضل مسمومة وأن من تعرض إليهم بالسب والشتم

أمات ال قلبه وفضحه قبل موته.
قال الافظ ابن عساكر –رحه ال تعال-

 «واعلم يا أخي وفقنا ال وإياك لرضاته، وجعلنا من يشاه ويتقيه حق تقاته، أن لوم
 العلماء –رحة ال عليهم- مسمومة، وعادة ال ف منتقصيهم معلومة، لن الوقيعة فيهم با هم

 منه براء أمره عظيم، والتناول لعراضهم بالزور والفتراء مرتع وخيم، والختلف على ما
.25اختاره ال منهم لنعش العلم للق ذميم...»

قلت: جاء هذا عن ابن عساكر ف حق العلماء، فكيف إذا كان ف الصحابة الكرام-
.229 - البقرة 24
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 رضي ال تعال عنهم- . فل يطعن فيهم أحد ول ينتقصهم إل خاب سعيه، وأعمى ال تعال
بصيته، وانتقم منه.

  ث إليك هذا الوعيد من رب العالي لكل من عاد له وليا، والصحابة أول هؤلء
الولياء.

 عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى اله عليه وسلم: «إن ال قال: من عادى ل وليا
 فقد آذنته بالرب، وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه، وما يزال عبدي
 يتقرب إل بالنوافل حت أحبه، فإذا أحببته كنت سعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،

  لعيذنه، ومااستعاذنويده الت يبطش با، ورجله الت يشي با وإن سألن لعطينه، ولئن 
.26ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس الؤمن يكره الوت وأنا أكره إساءته»

قال الافظ ابن حجر –رحه ال تعال-
 «الراد بول ال العال بال الواظب على طاعته الخلص ف عبادته... (فقد آذنته بالرب)

 وف حديث ميمونة مثله «فقد استحل ماربت...» وف حديث معاذ "قد بارز ال بالاربة"
 وف حديث أب أمامة وأنس "فقد بارزن"، وقد استشكل وقوع الاربة وهي مفاعلة من

 الانبي مع أن الخلوق ف أسر الالق، والواب أنه من الخاطبة با يفهم، فإن الرب تنشأ
 عن العداوة والعداوة تنشأ عن الخالفة وغاية الرب اللك وال ل يغلبه غالب، فكأن العن

 فقد تعرض للكي إياه... قال الفكهان: (ف هذا تديد شديد لن من حاربه ال أهلكه، وهو
 من البليغ، لن من كره من أحب ال خالف ال ومن خالف ال عانده ومن عانده أهلكه)...

.27فعدو ول ال عدو ال فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه فكأنا حارب ال»
قال علي القاري –رحه ال تعال-

 «(فقد آذنته): بالد أي: أعلمته (بالرب): أي: بحاربت إياه لجلي ول، أو بحاربت
 إياه يعن فكأنه مارب ل، قال الئمة ليس ف العاصي من توعد ال أربابا بأنه ماربه إل هذا

  وهذا يدل على ما ف هاتي} فNأMذNنCوا بJحFرDبh مJنF اللBهJ وFرFسCولJهJ{وآكل الربا قال تعال:
 الصلتي من عظم الطر، إذ ماربة ال للعبد تدل على سوء خاتته لن من حارب ال ل

.28يفلح أبدا»
 قلت: وإليك أيها الشيخ ما جاء ف كلم الشراح لذا الديث القدسي عسى أن تكون

من يلقى السمع وهو شهيد:
 أن غاية الرب مع ال اللك.الول:
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 أنه تعرض للك ال تعال.الثان:
 أن من كره من أحب ال خالف ال.الثالث:
 من خالف ال عانده ومن عانده أهلكه.الرابع:

: أن عدو ول ال عدو ال.الامس
 من عادى ول ال فقد حارب ال.السادس:
 أن ماربة ال للعبد تدل على سوء خاتته.السابع:
 أن من حارب ال ل يفلح أبدا.الثامن:

 فاعلم أن سبك للصحابة والتنقيص منهم والفتراء عليهم أخرج فئاما من الغفلي زاغ
 بم صنيعك عن الق، جحوا هم أيضا إل رمي الصحابة بالعظائم والساءة إليهم جهارا نارا

 من دون حياء ول حشمة ول وقار، فاتبعتهم هم أيضا جحافل أخرى من الرعاع والمل
 والسوقة السفلة بنشر القدح ف أولئك الرجال –رضي ال تعال عنهم- وهم يهلون قدرهم

 ومرتبتهم عند ال تعال، بل يهلون من هو الصحاب والتعريف الشرعي به، ومع ذلك
 يتهافتون تافت الفراش على النار بالولوغ ف عرض فلن وفلن من الصحابة الكرام، ويزف

بعضهم إل بعض صنيعه الخزي، فرحا مسرورا كأنه قرآن يتلى.
 فهل يروقك ويعجبك أيها الشيخ أن يتعرض أحدهم بالسب والشتم لحد من أقاربك،
 وأن يصفه بأبشع الوصاف وأذمها من ألقاب التقبيح والتجريح. فدع عنك السب والشتم ف
 أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فقد رضي ال تعال عنهم من فوق سبع ساوات،

وجعلهم وزراء نبيه وأكرمهم بالدفاع عن رسوله صلى ال عليه وسلم ودينه.
 واعلم أنك لن تبلغ ظفر أحدهم ولو أنفقت مالك وأولدك وكل ما تلك أنت وأتباعك

 ف سبيل ال تعال- إن تCقLبâل منك. وعليك أن تتار بي ماربة ال تعال الت يتبعها اللك
وسوء الاتة –العياذ بال تعال-، وبي رضى ال تعال وحسن الاتة.

ونتم معك هذه النصيحة بأبيات لبن قيم الوزية- رحه ال تعال- 
    إذ وافقوا حقا رضى الرحنما ضرهم وال بغضهم لم-
       ومناصب ورياسة الخوانيا من يعاديهم لجل مآكل-
      من حسرة ومذلة وهوانتنيك هاتيك العداوة كم با-
قرب وتذكر صدق ذي اليان    ولسوف تن غبهــا وال عن-
   تلك الآكل ف سريع زمــانفإذا تقطعت الوسائل وانتهت-
    ـفريط وقت السي والمكانفهناك تقرع سن ندمان الت-



 حصلتها ف سالف الزمانوهناك تعلم ما بضاعتك الت-
29سران عند الوضع ف اليزانـ ـ        إل الوبال عليك والسرات وال-

 وFلNا تFتOبJعJ الMهFوFى فNيCضJلBكF عFنD سFبJيلJ اللBهJ إJنB الBذJينF يFضJلäونN عFنD سFبJيلJ{وإليك قوله تعال:-
 JابFسJحMال FمDوFوا يCسFا نFمJب RيدJدFش RابNذFع DمCهNل JهB30}الل.

 وFالBذJينF يCؤDذLونN الMمCؤDمJنJيF وFالMمCؤDمJنFاتJ بJغFيDرJ مFا اكMتFسFبCوا فNقNدJ احDتFمFلLوا{وقوله عز وجل: 
.31}بCهDتFانAا وFإJثMمAا مCبJينAا

 أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي بعد ارتائه ف أحضانمن كتاب ) 92-75:(الصدر
..فباير التمر  كسي  20

 أعانه- وسيلخينا الفاضل الداعية إل ال أب عبد الرحن علي بن صال الغرب الس
-ال

  نسأل ال عز وجل أن يعلها ف ميزان حسناته 
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