بسم هللا الرحمن الرحيم

وبه نستعني

الحمد هلل الذي أرشدنا إلى الدعاء للسلف الصالح بقوله  { :والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربناا افرار
لنا وإلخواننا الذبن سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا فال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم }(. )1

والصااالة والسااالع علااى ح ابااه المصااذرى ا الااذي قاااا  ( :ال تسا وا أ ااحابي ا فوالااذي نرسااي

باده لو أن أحدكم أنرق مثل ج ل أحد ذهبا ا ما بلغ َّ
مد أحدهام وال نصاييه )( )2وعلاى آلاه الاذين

إجماعهم من طرق كثا ٍرة على تعظيم الصحابة  .وبعااد :
[ تقدمة ]

) (1سورة احلشر (. )10
) (2متفق عليه .

اح
َّ

فإنهااا لمااا خراااغ علااى فال ا أهاال الامااان مااذاه ألمااة الا ا وجهلااغ مصاانراتهم تقذ ا فااي

الرحلااة إلااى مثلهااا أإلبااا اإلباال ا فلاام ي ااق ب ياادي أهاال عصارنا ماان أتباااعهم إال القااال والقاااا ا فااال ت ااا

بخساة همهاه و نااءة نرساه االشاهماا بمنذوقهاا
ترى إال رجال قد رف من جمي أ ناف العلوع وهجر َّ
والمرهوع ا أو آخر قد هجر من علوع العهرة المذهرة الحديث والقديم ا واشهمل بعض االشاهماا بعلاوع

فارهم ا فلم يررق بان الصحيح والسقيم ا أو رجال ينهحل أتباعهم واالنهساب إلى مذاه هم ا ول ناه قاد

قنا ماان البحاار المهاادفق بقذارة ا وقصاار همااه علااى باالشااهماا بمخهصا ٍار ماان مخهص ا ار لااديهم ا فلاام
يحظ من فاره بنظرة ا فحصل بس

ذلك الخبط والخلط من الجم المرار ا ونس إلى أهل ال اغ من

المسالل ما يخالره قوا ك ارِهم والصمار .

وكان من جملة ذلك تعظايم الق ارباة للصاحابة ا فاإن كثاا ار مان العااطلان عان العلاوع ا يهجاارى

على ثل أعراض جماعة من أإلابر خار القرون ا فإذا عوت فاي ذلاك قااا  :هاذا ماذه أهال ال ااغ

!  .وذلاك فرةاة علااهم ا

الخصلة الشنيعة .

اانهم هللا عنهاا ا فاإنهم عناد ماان لاه أ ناى إلمااع بماذاه هم م ارؤون عان هااذه

ف ح ااغ بيااان مااذاه هم فااي هااذه المس ا لة بخصو ااها ا رنهااا هااي الهااي ور فاهااا الس ا اا ماان

بعااض أهاال العلاام ا ليسااهدا بااذلك علااى

ارزمنة .

ااحة مااا ذكرنااا ماان اناادراا معاهااد علااومهم الشارةرة فااي هااذه

وقااد اخهصاار علااى مقاادار يسااار ماان نصو ااهم ا رن اإلإلثااار ماان واعااي اإلمااالا ا ولاام

أشهمل بإخراج ار لة ا رن فرض السالل ليس إال بيان ما يذه ون إليه من ذلك ا ف قوا :
إجماع أهل ال اغ على تحرةم س الصحابة
وسر ه من اثني عشر طرةقا

قد ث غ إجماع ارلماة مان أهال ال ااغ علاى تحارةم سا الصاحابة ا وتحارةم اله راار والهرسااق

رحااد ماانهم ا إال ماان اشااههر بمخالرهااه الاادين ا ليسااغ بموجبااة لعصاامة ماان اتصااف بهااا ا باال علااى مااا

ذه ا إليااه الجمهااور ا باال هااو إجماااع كمااا حققنااا ذلااك فااي الرسااالة المسااماة ب اا( القااوا المق ااوا فااي ر
رواية المجهوا من فار

:

حابة الرسوا ) .

وهذا اإلجماع الذي قدمنا ذكره عن أهل ال اغ يروى من طارق ثابهاة عان جماعاة مان أإلاابرهم

ارولى  :عن اإلماع الم ةد باهلل أحمد بن الحساان الهااروني ا فإناه روى عان جميا أبالاه مان

ألمة الا تحارةم س الصحاباة ا حكى ذلك عنه

ااح ( حواشي الرصوا ) .

الثانية  :قااا المنصاور بااهلل ع ادهللا بان حمااة فاي رساالهه فاي جاواب المسا لة الههامياة بعاد أن

ذكر تحرةم س الصحابة ما لرظه  :وهذا ما يقضي به علم آبالنا إلى علي عليه السالع .

ثم قاا فاها ما لرظه  :وفي هذه الجهة من يرى محض الوالء س الصحابة رضاي هللا عانهم

وال راءة منهم ا فه أر من محمد

فإن كنغ ال أرمي وترمي كنانهي

انههى .

لى هللا عليه وآله وسلم من حاث ال يعلم :

* تصا جانحا الن ل كشحي ومن ي

قاا في ( الهرجمان ) عند شرح قوله في الصحابة :

ِ
ورض عنهم كما َّ
رضى أبو الحسن

* أو قف عن الس إن ما كنغ ذا حذر

ماا لرظاه  :قااا المنصاور بااهلل ع ادهللا بان حمااة  :وال يمكان أحاد أن يصاحح عاواه علاى أحاد ماان

سلرنا الصالح أنهم نالوا من المشايخ أو س وهم ا بل يعهقدون فاهم أنهام خاار الخلاق بعاد محماد وعلاي
وفاطمة

لوا هللا علاهم وسالمه ا وةقولون  :قد أخذ وا في الهقدع ا وعصوا معصية ال يعلم قدرها

إال هللا ساابحانه ا والخذ ا ال ي ا أر منااه إال هللا وحااده { وعصااى آ ع ربااه فمااوى }( )3فااإن حاس ا هم ف ااذن
فعلوه وإن عرى عنهم فهو أهل العرو وهم يسهحقونه بحماد سوابقهم اها .

الثالثة  :قاا الم ةد باهلل يحاى بن حماة عليه السالع في آخر الهصيية ما لرظه  :تن يه  :إعلم أن

القوا في الصحابة على فرةقان :

القوا اروا  :مصرحون بالهرحم علاهم والهرضية ا وهذا هو المشهور عن أمار الم منان ا وعن

زةد بن علي ا وجعرر الصا ق ا والنا ر للحق ا والم ةد باهلل ا فها الء مصارحون بالهرضاية والهارحم
والما ا اواالة ا وها ااذا ها ااو المخها ااار عنا اادنا ا ر ا للراعليا ااة ا وذكرنا ااا أن اإلسا ااالع مقذا ااوع با ااه ال محالا ااة ا
وعروض ما عرض من الخذ في مخالرة النصوص ليس فيه إال الخذ ال فار ا وأماا كوناه كرا ار أو

فسقا ا فلم تدا عليه اللاة شارةية ا فلهاذا أبذال القاوا باه ا فهاذا هاو الاذي نخهااره ونرتضايه ماذهبا ا

ونح أن نلقى هللا به ونحن عليه .
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الررةااق الثاااني  :مهوقرااون عاان الهرضااية والهاارحم ا وعاان القااوا باااله رار والهرساااق ا وهااذا ا عليااه

إلالع القاسم والها ي وأوال هما ا وإلياه أشاار كاالع المنصاور بااهلل ا فها الء يحكماون بالخذا وةقذعاون
به وةهوقرون في حكمه .

ف ما القوا باله رار والهرساق في حق الصحابة ا فلم ي ثر عان أحاد مان أإلاابر ال ااغ وأفاضالهم ا

إلما حكاناه وقررناه ا وهو مر و على ناقله اها .

وقاااا اإلماااع يحاااى باان حم ااة أيضااا فااي رسااالهه ( الوازعااة للمعهاادين عاان س ا أ ااحاب ساااد

المرسلان ) بعد أن حكى عن أهل ال اغ أنهم لم يكرروا ولم يرسقوا من لم يقل بإمامة أمار الم منان ا
أو تخلف عنه أو تقدمه ما لرظه  :ثم إن لهم بعد القذ بعدع اله رار والهرساق مذه ان :
اروا  :مذه من

ارح بالهرحم والهرضية ا وهذا هو المشهور عن علي ا وزةد بن علاي ا

وجعرر الصا ق ا والباقر ا والنا ر ا والم ةد باهلل ا وفارهم وهو المخهار عندنا .

ثم قاا :

الثاني  :من توقف عن الهرضاية والهارحم واإلإلراار والهرسااق ا وإلاى هاذا يشاار كاالع القاسام ا

والهااا ي وأوال همااا ا والمنصااور باااهلل ا رنهاام لمااا قذعاوا علااى الخذا ولاام ياادا لااال علااى عصاامههم ا

فيكون الخذ

مارة في حقهم ا جاز إن لم يكن خذ هم ك ارة ا فلذلك توقروا عن الهرضية .

قاا  :ونقابله على أنا قاطعون على إيمانهم ق ل هذه المعصاية فنسهصاح ار ال وال ننهااع

عنه إال لداللة قاطعة على كرر أو فسق .

قاااا  :ومااا روي عاان المنصااور باااهلل أنااه قاااا  :ماان رضااي عاانهم ا فااال تصاالوا خلرااه ا وماان

س هم ا فاس لوه  :ما الدلال ؟ .

الرواية المشهورة  :من س هم ا فال تصلوا خلره ا ومن رضي فاس لوه ما الدلال ؟.

انههى كاالع اإلمااع يحااى عليه السالع ا وقاد باالغ فاي كهاباه المسامى باا( الهحقااق فاي اإلإلراار

والهرساق ) في االسهدالا على جواز الهرضية ا وكذلك في سالر كهبه ال المية .

قاا اإلماع يحااى بان الحساان بان القاسام فاي ( اإليضااح )  :واعلام أن القااللان بالهرضاية مان

أهال ال ااغ هام  :أماار الما منان والحسان والحسااان وزةان العابادين علاي بان الحساان والبااقر والصااا ق
وع دهللا بان الحسان حمحماد بان الحسان حمحماد بان ع ادهللا الانرس الاكياة وإ رةاس بان ع ادهللا وزةاد بان

ع دهللا وزةد بن علي وكافة القدماء من أهل ال اغ .

زماان المها ا خرةن  :سااا ة الجاااد  :الم ةااد باااهلل و اانوه باان طالا ا والنا اار الحساان باان علااي

ارطروش واإلماع الموفق باهلل وولده الساد المرشد باهلل واإلماع يحاى بن حماة .

وماان المها خرةن باااليمن  :اإلماااع المهاادي  :أحمااد باان يحاااى والساااد محمااد باان إباراهيم و اانوه

الها ي واإلماع أحمد بن الحسان واإلماع عا الدين بن الحسن واإلماع شرف الدين وفارهم .
وسالر ارلمة يهوقف  :كالها ي والقاسم ا ما أن في رواية الها ي الهرضية .

والمنص ااور ب اااهلل ع اادهللا ب اان حما ااة ل ااه قا اوالن  :الهوق ااف كم ااا ف ااي الش ااافي والهرض ااية كم ااا ف ااي

الجوابا الههامية .

وكثار منهم ال حاجة لناا إلاى تعادا أةياانهم ا رناه يكراي القاوا الجملاي با ن ألماة أهال ال ااغ

ٍ
ومهرض ا وال يرى أحد منهم السا للصاحابة أ اال ا يعارف ذلاك مان عارف انههاى
إلافة بان مهوقف
بلرظه .

الرابعة  :حكى الساد الها ي بن إبراهيم الاوزةر فاي كهاباه المعاروف باا( تلقايح ارلبااب )  :أناه

س ا اإلماع نا ر محمد بن علي المعروف بصالح الدين عن المهقدمان رماار الما منان وساالر مان

خالره ؟ ف جاب ب ن مذه ألمة الاةدية القوا بالهخذئة لمن تقدع أمار الم منان .

قاااا  :وها ا الء فرقهااان  :فرقااة تقااوا باحهماااا الخذا ا ا وةهوقرااون فااي أماارهم ا وفرقااة يهولااونهم

وةقولون  :إن خذ هم ممررة في جن مناق هم وأعمالهم وجها هم و الحهم .

وقاا  :وهذا القوا الثاني هو الذي نراه إذ هم وجوه اإلسالع وبدور الظالع .

وحكى الساد الها ي في ذلك ال هاب عن اإلماع المهدي علي بن محمد بن علاي والاد

االح

الدين  :أنه سئل عمن تقدع علاى أماار الما منان أو خالراه ؟  .ف جااب با ن ماذه جمهاور الاةدياة أن
النص وق علاى وجاه يحهااج فاي معرفاة الما ار باه نظار وت مال ا وال ِ
يكرارون مان افعاه ا وال يرساقونه

 ...إلى آخر كالمه في ذلك .

وال يخرااى أن حكايااة ذلااك عاان جمهااور الاةديااة ال تنااافي حكايااة فا اره عاان لااه جماايعهم ا رن

الحاإلي عن الجمي ناقل للاةا ة ا وق ولها مهحهم ا وفاية ما عند ما حكي عن البعض أو ارإلثار أناه
لم يعلم ب ن ذلك قوا الجمي ا وعدع العلام لايس علماا بالمعادوع ا وقاد علام فااره ذلاك ومان علام حجاة

على من لم يعلم .

الخامسااة  :قاااا يحاااى باان الحسااان باان القاساام باان محمااد فااي كهابااه اإليضاااح لمااا خرااي ماان

اإلتراق على تعظيم الصحابة ا بعد حكاية مذه أهل ال اغ ما لرظاه  :وإذا تقارر ماا ذكرناا ا وعارف
أقواا ألمة العلم الهداة ا علم من ذلك بالضارورة الهاي ال تنهراي بشاك وال بشا هة  :إجمااع ألماة الاةدياة

على تحرةم س الصحابة ا لهاواتر ذلاك عانهم والعلام باه ا فماا خاالف ماا علام ضارورة ال يعمال باه ..

إلخ .

السا سة :

حكاها الساد إ رةس في كهابه المعروف با( كنا ارخيار ) .

السابعة  :حكاها الديلمي من كهاب ( إعهقا آا محمد ) .

الثامنة  :حكااها حماد بن أحمد المحلي في كهاباه ( عقادة أهل ال اغ ) .

الهاسعا ااة  :حكا اااها الساااد

الاةدية ) .

ا ااارع ال اادين إبا اراهيم ب اان محمااد ف ااي ( المس ااالل الهااي اتر ااق علاه ااا

العاشرة  :حكاها ال ني في كهاب ( كشف الملذا ) له .

الحا ية عشر  :حكاها اإلماع شرف الدين في مقدمة ( ارثمار ) .

الثانية عشر  :حكاها القاضي ع دهللا الدواري في كهاب ( السار ) من آخر الديباج اها .

فهاذه طارق مهضاامنة إلجمااع أهاال ال ااغ ماان ألماة الاةديااة ومان فااارهم ا كماا فااي بعاض هااذه

الذرق ا والناقل لهذا اإلجماع ممن أسلرنا ذكره من أإلابر ألمههم .
[ نصيحة ونداء إلى كل من أفسد ينه ]

فيا من أفسد ينه بذع خار القدوة ! أقهديغ بال هاب العاةا كذلك في هاذه الادعوى ؟ مان كاان

له في معرفة القرآن أ نى ت رةا ا فإنه مصرح ب ن هللا جل جالله قد رضي عنهم ا ومشحون بمناق هم
ومحاسن أفعالهم ا ومرشد إلى الدعاء لهم .

وإن قلااغ  :اقهااديغ بساانة رسااوا هللا المذه ارة ا قاااع فااي وجااه ع اوام الباطلااة العاطلااة مااا فااي

إله السنة الصحيحة من م لرا أهل ال اغ وفارهم ا مان النصاوص المصارحة باالنهي عان سا هم ا
وعن أذية رسوا هللا

لى هللا عليه و سلم بذلك ا وأنهم خار القرون ا وأنهام مان أهال الجناة ا وأن

رسوا هللا  ماا وهاو ر ٍ
اض عانهم ا وماا فاي طاي تلاك الادفاتر الحديثياة مان ذكار منااق هم الجماة ا
إلجهااا هم بااان ياادي رسااوا هللا  ا وباايعهم نروسااهم وأما اوالهم ماان هللا ا ومرااارقههم لألهاال واروطااان

وارحباب وارخدان ا طلبا للدين وف ار ار من مساإلنة الجاحدين ا وكام يعااد العااا مان هاذه المناقا الهاي
ال يهس لها سجال ا ومن نظر في كه السار والحديث ا عارف مان ذلاك ماا ال يحايط باه الحصار

.

الساب لخارة هذه ارمة من ار حاب  :إنك اقهديغ ب لماة أهال ال ااغ فاي هاذه
وإن قلغ أيها َّ

القضية الرظيعة ا فقد حكانا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خالف ماا أناغ علياه مان تلاك الذارق

.

وإن قلااغ إنااك اقهااديغ بعلم اااء الحااديث ا أو علماااء الم ااذاه ارربعااة ا أو سااالر الم ااذاه ا

فله تنا بواحد يقوا بمثل مقالهك ! فهذ كه هم قد مأل اررض ا وأتباعهم على ظهر البسيذة أحيااء ا
وقد اترقغ كلمة مهقدماهم ومه خرةهم على أن من س الصحابة م هدع ا وذه بعضاهم إلاى فساقه ا

وبعضهم إلى كراره ا كماا حكاى ذلاك جماعاة مان علماالهم ا مانهم ابان حجار الهاهماي ا فإناه ذكار فاي
إلهابه المعروف ( بالصواعق المحرقة ) أن كثا ار من ارلمة َّ
كرروا من س الصحابة .
وإن قلغ أيها الساب  :إنك قد اقهديغ بررقة من فالة اإلمامية ا فنقوا :

[ الروافض ]
اادقغ ا فااإن فاااهم فرقااة مخذولااة تصاارح بس ا أإلااابر الصااحابة ا وقااد أجم ا علااى تضاالالهم

جمي علماء اإلسالع من أهل ال اغ وفارهم ا وهم الرافضة ا الذين روةغ ارحا يث في ذمهم .

فمن جملة من روى ذلك  :اإلماع ارعظم الها ي يحاى بن الحسان علياه الساالع ا فإناه روى

في كهابه ( ارحكاع ) في كهاب الذالق منه بسنده المهصل بآباله ارلمة ارعالع إلاى أمااار الما منان

علي عليه السالع  :أن الن ي  قاا له  ( :يا علي ! يكون في آخر الامان فرق ٌة لهم ن ٌاا يعرفاون باه

ا يقاا لهم الرافضة ا فإذا لقاههم ا فاقهلهم ا قهلهم هللا ا فإنهم كافرون ) أو كما قاا .

فهااذا اإلماااع ارعظاام يااروي هااذا الحااديث عاان آبالااه ارلمااة حهااى قااال أنااه لاام يكاان فااي كهابااه
ارحكا اااع حااديث مسلساال ماان أوا إساانا ه إلااى آخا اره إالَّ هااذا الحااديث ا ذكاار ذلااك العالمااة محمااد باان
إبراهيم الوزةر وفاره ا وفيه الهصرةح بكررهم .

ف يف اقهديغ أيها الممرور في مثل هذه المس لة الهي هي مالة ارقداع بمثل هذه الررقة ؟! .

ف يف تاعم أنك مهب رهل ال اغ وهم مخالرون لإلمامية ا ومصرحون بشاهمهم ا ومهوجعاون

من اعهقا اتهم الراسدة ؟! .

ولقد بالغ الم ةد باهلل في ذلك ا حهاى

شرح الهجرةد ) ا

اارح فاي كهاباه المعاروف باا( اإلفاا ة ) ا وكاذلك فاي (

رح في مواض بعدع ق وا رواية اإلمامية اها .

فإنهااا ال تق اال ارخبااار المروةااة ماان ط ارةقهم ا رنهاام يعهقاادون أن كاال مااا يااروى عاان كاال ماان

يشار إليه من ألمههم يجوز أن ياروي عن رسوا هللا . 

وقد بالغ اإلماع الها ي في الهوج منهم في كهبه .

فإن قلغ  :ومن أين لك أنهم الرافضة ؟ .

ف قوا  :قاا في ( القاموا )  :الرافضة فرقة من الشيعة ا بايعوا زةاد بن علي ا ثم قاالوا ت ا أر

م اان الش اايخان ا فا ا بى ا وق اااا  :كانا اا وزة ااري ج اادي ا فهرك ااوه ا ورفض ااوه ا واروف ا
ضا اوا عن ااه ا والنس اابة

رافضي  ..اها .

فهق اارر به ااذا أن الرافض ااي م اان رف ااض ذل ااك اإلم اااع لهرك ااه لسا ا الش اايخان ا واإلمامي ااة يسا ا ون

الشيخان وجمهور الصحابة ا بال وساالر المسالمان ا ماا عادا مان كاان علاى مثال اعهقاا هم ا وةسا ون
أيضا زةد بن علي ا وةنهقصونه ا كما يعرف ذلك من له إلماع بكه هم .

وقاا النووي في شرح مسلم في مباحث المقدمة ماا لرظاه  :وساموا رافضاة مان الارفض ا وهاو

الهرم  .قاا ار معي وفاره  :رنهم رفضوا زةد بن علي وتركوه .
وهكذا

رح جماعة من العلماء ب ن الرافضة هم ها الء ا و ارح جماعاة أيضاا با ن الرافضاة

هم الذين يس ون الصحابة من فار تقااد .

وةا هلل العج من هذه الررقة ! كيف ت لغ بهم محبة أماار الما منان إلاى ماا ال يرضااه ؟! بال

إلى ما هو على خالفه ا كما أسلرناه عن اإلماع يحاى  :أن مذه أمار الم منان جواز الهرضية .

وقد حكى اإلماع ع دهللا بن حماة في كهاباه ( ال اشاف لإلشاكاا الراارق باان الهشاي واإلعهاااا

) مااا لرظااه  :والمساالك الثاااني  :أن أمااار الما منان هااو القاادوة ا ولاام يعلاام ماان حالااه عليااه السااالع لعاان
القوع ا وال اله رؤ منهم ا وال ترسيقهم ا يعني المشايخ .

قاااا  :وهااو قاادوتنا ا فااال ناةااد علااى حااده الااذي و اال إليااه ا وال ناانقص شاائا ماان ذلااك ا رنااه

إمامنا وإمااع المهقاان ا وعلاى الما مور إتبااع آثاار إماماه ا واحهاذاء أمثالاه ا فاإن تعادى ا خاالف وظلام

اها .

وقد حكى هذا ال الع ب لراظه الساد الهاا ي ا وحكاى فاي الصاحابة أن علياا علياه الساالع كاان

يرضى عنهم ا فقااا :

ِ
ورض عنهم كما َّ
رضى أبو الحسن

* أو قف عن الس إن ما كنغ ذا حذر

وروى اإلماااع المهاادي فااي ( يواقاااغ السااار)  :أنااه حااان مااا أبااو بكاار ا قاااا عليااه السااالع :

رضي هللا عنك ا حهللا لقد كنغ بالناا رؤوفا رحيما اها .

وقد روى ألمة الحديث والسار عن أمار الم منان  :أناه كاان يرضاى عان الصاحابة ا وةهارحم

علاهم ا وكان يمدحهم وةبالغ في الثنااء علااهم ا وذلاك أمار معاروف عناد أهال العلام ا ول ناا اقهصا ارنا

على نقل كالع أولئك ارلمة من أوال ه ا رن روايههم أقذ لعرق الشك ا وأ م لداء اللجاج من رواية

فارهم .

فهل يلاق لمن يعد نرسه من شايعة أماار الما منان أن يخالراه هاذه المخالراة ا فاالعن مان كاان

يرضى عنه وةهرحم عليه ؟! .

وهل هذا إال من المعاندة والمخالرة لهديه القوةم ا والخروج عن الصراط المسهقيم ؟! .

ف ا ي خااار فااي تش ااي يرضااي إلااى مثاال هااذا وةوق ا فااي الهل ااة كمااا ور  :أنااه يهلااك فيااه عليااه

السالع فرقهان  :مح فاا ا ومبمض فاا .

وفرقة اإلمامياة هاي الررقاة الهاي فلاغ فاي المحباة فهل اغ ا فمان اقهادى بهام ا فهاو مان جملاة

الهال اان ا بنصوص ارحا ياث الصاحيحة ا وتصرةح علماء الدين .

فيا من يدعي أنه من أتباع اإلماع زةد بن علي ! كيف ال تقهدي به ذلك المنهج الجلي ؟!

أال ترى كيف رضاي بمرارقاة تلاك الجااوش الهاي قاماغ تنصاره علاى مناباذة ساالطان الجاور ا

ولاام يساامح باااله ري ماان الشاايخان أبااي بكا ٍار وعماار ؟! باال احااهج علااى الرافضااة ب نهمااا كانااا وزةااري جااده

رسوا هللا  ا وال شك أنه ي لم الرجل ما ي لم وزةره ا ومن أهان الوزةر فقد أهان السلذان .

ولهذا قاا المنصور باهلل في كالمه السابق  :من ت أر من الصحابة  .فقد ت أر من محمد .
ولقد قاا اإلمااع المهدي في ( القاللد )  :إن قضاء أبي بكر في فدم

حيح .

وروى فااي هااذا ال هاااب عاان زةااد باان علااي  :أنااه قاااا  :لااو كنااغ أبااا بكاار لمااا قضاااغ إال بمااا

قضى به أبو بكر .

فهصااحيح اإلماااع المهاادي لقضاااء أبااو بكاار ا وقااوا زةااد باان علااي هااذه المقالااة ا ياادا علااى أنااه

عدا مرضي ا ولو كان عندهما على خالف ذلك ا لما كان حكمه
ٌ

حيحا .

وقاا اإلماع يحاى بن حماة في كهاباه الموساوع باا( الشاامل فاي علام ال االع ) عناد ت لماه علاى

ما نقم على أبي بكر في إفضاب فاطمة  :إنما طل منها إقامة ال انة ا وقد جاء بعلي وأع أيمن ا

فقاا امرأة م اإلمرأة ا والرجل م الرجل  .قاا  :فمض غ فاطمة لذلك ا وفنماا طلا أباو بكار الحاق

ا فإذا فض غ لذلك ا فالحق أفض ها .

هاذا كاالع اإلماااع يحااى باان حمااة فااي ذلاك ال هااب ا وقااد حكااه أيضااا السااد الهااا ي فاي كهابااه

المعروف با( نهاية الهنوةه في إزهاق الهموةه ) .
فانظر كيف

َّوب هذا اإلماع أبا بكار فاي حكماه ا ولاو كاان فاار عادا عناده ا ل اان حكماه

باطالً سواء وافق الحق أو خالره ا رن العدالة شرط في الصحة .

وقاا محمد بن المنصور باهلل من قصادة يرهخر بها على قحذان :

ومنا أبو بكر و احبه الذي

* على السنن المر ال رةمة يمض

ولااو كااان أبااو بكا اار وعماار عنااد هااذا الساااد الجلااال ماان الظلمااة المهمل ااان ا لمااا افهخاار بهمااا ا

والو ف بالمض على السنن المر ال رةمة من آ اب المهقان الماضان والمه خرةن لها .

وةا من يدعي أنه من أتباع اإلماع الها ي يحاى بن الحساان ! هاال سال غ مسال ه ا ومشااغ

سنن مذهبه ا فهوقف كما
أها اال

ح عنه الهوقف بما أسلرناه من حكاية اإلماع يحاى بن حماة عنه !.

وهال عملغ بكالمه الذي

رح به عليه الساالع فاي كهاباه الاذي كهباه مان المديناة جواباا علاى

ا اانعاء ا فإنا ااه فيا ااه ما ااا لرظا ااه  :وال أبما ااض أحا اادا ما اان الصا ااحابة رضا ااي هللا عا اانهم الصا ااا قان ا

والهااابعان لهاام بإحسااان الم منااا ماانهم والم ا منان ا أتااولى جمي ا ماان هاااجر ا وماان آوى ماانهم وماان
نصر ا فمن س م منا عندي إسهحالال ا فقد كرر ا ومان سابه إساهمراءا ا فقاد ضال عنادي وفساق ا
وال أس إال من نقض العهد والعاةمة ا وفي كل وقغ له هاةماة ا ومان الاذين بالنرااق ترار وا ا وعلاى

الرسوا مرة بعد مرة تمر وا ا وعلى أهل باهه إجهرؤوا وطعنوا ا وإني رسهمرر هللا رمهاا الما منان ا
الالتااي خاارجن ماان الاادنيا علااى يقااان ا وأجعاال لعنااة هللا علااى ماان تناااولهن بمااا ال يسااهحققن ماان سااالر

الناا أجمعان ها .

ف ث غ أيها الساب المدعي أنك من أتباع هذا اإلماع ا إماا كاافر أو ضااا فاساق ا وهاذا الاذي

ارح به عليه السالع هو مذه أتباعه من الها وةة إلى الن .

قاااا اباان المظراار فااي ( ال يااان ) مااا لرظااه  :مسا ا لة  :قاااا اإلماااع يحاااى  :وال يصااح اإللهماااع

براسق اله وةل ا وال بمن يرسق الصحابة الذين تقدموا عليا اها .

قاا في ( البسهان )  :قاا عليه الساالع – يعناي اإلمااع يحااى ا  :مان يرساق الصاحابة ا فهاو

فاسااق ت وةاال ا رنااه اعهقااد ذلااك لشا ا هة طا ا أر عليااه وهااو تقاادمهم علااى أمااار الما ا منان ا فااال تصااح

الص ا ااالة خل ا ااف م ا اان ساا ا هم ا رن ا ااه جا ا ارأة عل ا ااى هللا ا واعه ا ااداء عل ا اااهم ا ماا ا القذا ا ا بهق ا اادع إيم ا ااانهم ا
واخهصا هم بالصحبة لرساوا هللا  ا والرضالل الجمة ا وكثرة الثناء علاهم من هللا سبحاناه ا ومان

رسااوا هللا  ا وأإلثاار ارلمااة وعلماااء ارمااة ا وال لااال قاااط علااى كراارهم وال فسااقهم ا ف مااا مذلااق

الخذ ا فهو – وإن قذ به – ال يكون كر ار وال فسقا ا إذ البد فاهما مان لاال قذعاي شارعي ا وقااا
 ( : ال ي ا من م ذو ج ارأة فااي ينااه ) وأي ج ارأة أعظاام ماان اعهقااا هااالم ماان لااه الرضاال والس ا ق إلااى
اإلساالع والهجارة ا وإحاراز الرضال والم ارتا العليااة ا واإلنرااق فاي الجهااا ا وباذا النراوا وارماواا هلل

ولرسوله ا وقد قاا  ( : لو أنرق أحدكم مثل أحد ذهبا ا ما بلغ ماد أحادهم وال نصايره ) فنعاوذ بااهلل

من الجهل والخذالن اها بلرظه .

وقاا المنصور باهلل في كهابه ( ال اشاف لإلشاكاا الراارق باان الهشاي واالعهاااا ) ماا لرظاه :

إن القااوع – يعنااي الصااحابة – لهاام حساانا عظيمااة ا بمشااايعة الن ااي  ونصا ارته ا والقياااع ونااه ا
والرمااي ماان وراء حوزتااه ا ومعااا اة ارهاال وارقااارب فااي نصارة الاادين ا وساابقهم إلااى الحااق ا وحضااور

المشاهد الهي تاةغ فاها اربصار ا وت لغ القلوب الحناجر  ...الخ .

وعلا ااى الجملا ااة  :إن ا ااه إذا لا اام يقنا ا ا المهبا ا ا لا ال اا ااغ ما ااا س ا ااقناه ما اان إجماعا اااتهم وم ا ااذاه هم

ونصو ااهم ا فهااو إمااا جاهاال ال يرهاام مااا يخاط ا بااه وال ياادري مااا هااو العلاام ا وإمااا مكااابر قااد أعمااى

الهعصا بصاار بصااارته ا واسااهحوذ عليااه شاايذان ا فقااا ه باماااع المااي والذذيااان ا إلااى هااذه المصااابة
الهي هي مهل ة ار يان ا بإجماع حملة السنة والقرآن ا وكال الرجلان ال ينرعه الهذوةال واالساه ثار ا
من نقل نصوص ارلماة ا ومان

ينهر ب إلثر به منه .

ارالح ار لااة ا فلنقهصار علاى هاذا المقادار ا فاإن لام ينهرا باه ا لام

فالعاقل المراعي لحرظ ينه ا إذا لم يعمل بما ور في الصحابة الراشدين من نصوص القارآن

والساانة القاضااية با نهم أفضاال ماان فااارهم ماان جميا الوجااوه ا وأن بااان طبقااههم وطبقااة ماان بعاادهم ماان

ارلمة كما بان السماء واررض ا ف قل ارحواا أن ينالهم منالة سالر المسلمان .
[ حرمة لعن المسلمان أحياءاً وأمواتاً ]

وقد ث غ عنه  في الصحيح أن  ( :قهاا المسلم كرر ا وسبابه فسوق ) .
وث غ عنه في الصحيحان أن  ( :لعن الم من كقهله ) .

وث غ أنه  في

حيح مسلم أنه  ( :ال يكون اللعانون شرعاء وال شهداء يوع القيامة ) .

وفي سانن أباي او  :أناه قااا  ( : إن الع اد إذا لعان شاائا ا

اعد اللعناة إلاى الساماء ا

فهملق أبوابها ونها ا ثم تهبط إلى اررض فهملق أبوابها ونها ا ثم ت خذ يماناا وشاماال ا فاإذا لام تجاد

مسافا ا رجعغ إلى الذي لعن ا فإن كان أهال لذلك ا وإال رجعغ إلى قاللها ) .

وفي مسند أحمد و حيح البخاري وسنن النسالي  :أن الن ي  قااا  ( :ال تسا وا ارماوا ا

فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) .

وفي حديث آخار رواه أحمد والنسالي  ( :ال تس وا أمواتنا ا فه ذوا أحياءنا ) .

وفي

حيح مسلم وسنن أبي او والهرمذي والنسالي  :أن رسوا هللا  قااا  ( :أتادرون ماا

المابة ؟ ) قالوا  :هللا ورسوله أعلم  .قاا  :ذكارم أخاام بماا يكاره ) قااا  :أ أرياغ إن كاان فاي أخاي ماا
أقااوا ؟  .ق اااا  ( :إن كااان ف ااي أخي ااك مااا تق ااوا ا فقااد افه ه ااه ا وإن ل اام يكاان في ااه ا فقااد بهه ااه ) ق اااا

الهرمذي حديث

حيح حسن .

وفي سنن أبي او والهرماذي  :أن عالشاة ذكار

الصالة والسالع  ( :كلمة لو ماجغ بماء البحر لماجهه ) .

ايية ا فقالاغ  :إنهاا قصاارة  .فقااا علياه

وفي سنن أبي او  :أن الن اي  قااا  ( :لماا عارج باي ا مارر علاى أقاواع لهام أظراار مان

نحاا يخمشون وجوههم و دورهم ا فقلغ  :من ه الء يا جا رةل ؟! قاا  :ه الء الذين يا إللون لحاوع

الناا وةقعون في أعراضهم ) .

وارحا يااث فااي هااذا الباااب كثاا ارة ا وهااي مهناولااة لألما اوا تناااوال أوليااا ا وبعضااها نااص فااي

ارموا .

تن يه  :ربما قاا من يذل على ما سقناه من الروايا القاضية بإجماع أهل ال اغ علاى عادع

س الصحابة  :أنه قد وجد في م لف لرر من أف ار هم ما يشعر بالس .

فنقااوا لااه ا إن كااان مماان يعقاال الخذاااب ا  :هااذا الراار ي الااذي ياادعي أنااه وجااد فااي م لرااه مااا

يشعر بالس ا إن كان عصره مهقدما على عصر ارلمة الذين روةنا عنهم إجماع أهال ال ااغ ا فمان

البعاد أن يحكوا اإلجماع عن جميعهم ا وثم فر يخالرهم ا للقذ ب نهم أخ ر من فارهم بعلم بعضهم

بعضااا ا فاادعواهم لإلجماااع ماان ون اسااهثناء مشااعر بعاادع

ااحة مااا وجااد ماان ذلااك الراار ا فالمهوجا

علياك وعلاناا اعهقاا أن ذلاك الموجاو مدساوا فاي ذلاك الم لاف مان بعاض أهال الارفض ا رن إثبااا

إلونه من كالع الم لف له يخالف ما حكاه ارلمة من أهله ا المخه رةن بمذهبه .

وإن كان ذلك الرار عصاره مها خر عان عصار ارلماة الاذين حكاوا اإلجمااع عان أهال ال ااغ ا

ف المه مر و رنه خالف إجماع آباله ا وشذ عن طرةقهم ا ومشاى فاي فاار مانهجهم القاوةم ا وسالك
في فار

راطهم المسهقيم ا وما كان بهذه المثابة ا فال ينبماي رحاد أن يعمال باه ا وال يحال لما من

أن يهمسك به في معارضة إجماع المهقدمان والمه خرةن من العهرة المذهرة .
[ الس من المسالل الهي ال يجوز فاها الهقلاد ]

وما هااذا فمس ا لة السا ومااا يهرتا علاهااا ماان اله رااار والهرساااق ماان المسااالل الهااي ال يجااوز

الهقلاد فاها عند أهل ال اغ ا كما

رح بذلك مذوال كه هم ومخهصراتها ا فعلى فرض أنه قد

ارح

فر من أف ار العلمااء مان أهال ال ااغ أو مان فاارهم بجاواز السا ا ال يجاوز رحاد أن يقلاد فاي ذلاك ا

رن الهقلاااد فااي المسااالل الررةيااة العمليااة ا ال فااي المسااالل العلميااة ا وال فيمااا يهرتا علاهااا ا فماان راع

إتباع الشيذان في سا أهال اإليماان ا فليقاف حهاى يجههاد فاي المسا لة ا ثام يعمال بماا رجاح لاه ا وال
يخالف كهاب هللا وسانة رساوله وإجمااع المسالمان مان أهال ال ااغ وفاارهم ا وهاو موثاق بربقاة الهقلااد ا

قا ر الباع حقار اإلطالع ا ال يعقل ار لة وال يعرف الحجج .
خاتمة

أنه نا

ربما يجاوز بعض جهاا الشيعة من أهل عصرنا س الصحابة ا وةحكموا على من ال يس
ي !! .

وهذه قضية أشد من قضية السا ا رن ذلاك الجاهال حكام علاى أهال رساوا هللا أجما وعلاى

جميا ا العلماااء ماان الساالف والخلااف بالنصا ا ا والنا ا ا ي كااافر ا فيسااهلاع هااذا الحكاام ت رااار جميا ا

المس االمان ا ول اايس بع ااد ه ااذا الخ ااذالن وال أش اان م اان ه ااذه الخص االة الها اي تبك ااي له ااا عا ااون اإلس ااالع ا
وةضحك لها ثمر ال رران ! وما رى هذا المخذوا أن من كرر مسلما واحدا ا

السنة المذهرة ا ف يف بمن كرر جمي المسلمان ؟! .

ار كاف ار ا بنصوص

فيا هلل من رجل بلغ به جهله الرظي إلى ال رر المضاعف ا نس ا هللا السالمة !! .

[ النوا

ا تعرةرهم ا حكمهم ا أماإلن وجو هم وارحا يث الوار ة فاهم ]

وإنما قلنا  :إن النا

الم منان عليه السالع .

ي كافر *ا لما يعرف في كه اللماة وفارهاا  :أن النصا بماض أماار

* هذا فيهه ظرهر فلقلهق از له ال ازقـه لهه( عله رهه ال ععهه ) ن اـه مه ظهوا ل اناهبك ل ن ز لعهب لةفهر لـهل از ه بل فبـضهم
خبزف عليب لجهرى ليعم كالم !!  .امب م كفره ال بل للـعه فال شك لةفره ل ك كبك هذا مـت كل ازعواصب فم على ههذا كفهبر ( .
تـليق  .م ) .

فراي ( القاااموا ) ماا لرظااه  :النوا ا والنا ا ية وأهاال النصا  :المهادينون ببمضااة علااي ا

رضي هللا عنه رنهم نص وا له ا أي  :عا وه اها .

فااإذا ث ااغ أن النا ا ا ي ماان ياابمض عليااا عليااه السااالع ا فقااد ث ااغ فااي ارحا يااث الصااحيحة

ااق وكراٌار  :فماان ذلااك مااا
الصارةحة فااي كها الحااديث المعهماادة أن بمضااه كاارع هللا وجهااه فااي الجنااة نرا ٌ
رواه مساالم فااي

ااحيحه ا واباان أبااي شااابة ا والحمااادي ا وأحمااد ا والهرمااذي والنسااالي ا واباان ماجااة ا

وابن حبان ا وأبو نعيم في الحلياة ا وابان أباي عا ام ا عان علاي علياه الساالع أناه قااا  :والاذي فلاق

إلي  :أن ال يح ني إال م من ا وال يبمضني إال منافق .
الحبة وب أر النسمة إنه لعهد الن ي ارمي َّ

وأخاارج نحااوه  :الهرمااذي ا وع اادهللا باان أحمااد فااي ( زةااا ا المسااند ) عاان أع ساالمة ا والااديلمي

عن ابن ةباا ا والخذا في ( تارةخه ) عن أنس .

وث غ أن  ( :من أبمض عليا فقد أبمض هللا ورسوله ) وبمض هللا ورسوله كرر بال رة .

فمن ذلك ما رواه الذ راني وابن عساإلر عن عمار بن ياسر .
.

والدارقذني والحاإلم في مسهدركه والخذا عن علاي كارع هللا وجهاه والذ ارناي عان أباي ارفا

وأخاارج اباان عساااإلر عاان عماارو وقاااا  :رجاااا إساانا ه مشاااهار فااار أبااي القاساام ةيسااى اباان

ارزهر المعروف ب ل ل ا فإنه فار مشهور .

وأخرجه أيضا ابن النجار عن ابن ةباا .

وفي الباب أحا يث كثارة من طرق عن جماعة من الصحابة .

وفااي هااذا القاادر كرايااة ا فإنااه يث ااغ أن النا ا ي كااافر ا وأن ماان قاااا لرجاال  :يااا نا ا ا ي !

ف نه قاا  :يا كافر !  .ومن كرر مسلما كرر ا كما تقدع .
وقد أحسن من قاا :

علي يظنون بي بمضه
ٌ
وقد أراح هللا سبحانه وتعالى من النوا

* فهال سوى ال رر ظنوه بي

ا وهم الخوارج ومن سالك مسال هم ا فلام ي اق مانهم

أحد ا إال شرذماة بعمان ا وطالرة حقارة ب طراف الهند ا يقاا لهم ( اإلباضية ) .

فليحاذر المااهحرظ مان إطااالق مثاال هاذه اللرظااة علاى أحااد ماان أهال اإلسااالع فاار ها الء ا فإنااه

بمجر ذكر اإلطالق ا يخرج عن اإلسالع ا وهذا ما ال يرعله عاقل بنرسه .
وما ي لغ ارعداء من جاهل

* ما ي لغ الجاهل من نرسه

عجاباة  :ومان العجالا أناا سامعنا مان جهااا عصارنا مان يذلاق اسام النا ا ي علاى مان قا أر

في كه الحديث ا بل على من قا أر فاي ساالر علاوع االجههاا ! وةذلقوناه أيضاا علاى ألماة الحاديث !

وأهل المذاه ارربعة ! .

وهااذه مصااابة مهل ااة لاادين ماان تساااهل فااي ذلااك ا وال يكا ااون إال أحااد رجلااان  :إمااا جاهاال ال

يدري ما هو النص ؟ وال ما هو النا

ي ؟ أو فار مباا بهالم ينه ا ومن كاان بهاذه المنالاة ا ال

ينهر بمثل هذا النصح الذي أو عناه هذه الرسالة ا وليس علانا إال القياع بعهدة ال يان الذي أوجبه هللا

ورسوله ا لاهلك من هلك عن بانة .

اللهاام وفقنااا إلااى مرضاااتك ا وأرشااد الخاااص ماان ةبااا م والعاااع ا واساالك بنااا سا ل السااالع إلااى

ار السالع .

انههااى ماان خااط م لرااه إماااع المحققااان القاضااي العالمااة محمااد باان علااي الشااوكاني رحمااه هللا

ورضي عنه آمان .
تم على يد

المسلمان آمان .
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