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ة ة العلويَّ ُروز والنُّصرييَّ  رسالة يف حكم الدُّ

ة:  املسَّما

ة العالِنَة  َأقواُل األئمَّ

 يف

ُروِز والتَّياِمنَة  ُحْكِم الدُّ

مة علي  ام العَّلا  راِدياملم  ملفتي الشا

 م(8778 هـ ـ8811تويف: )

ل مرَّ )ُتطبَ   ة(ع ألوَّ

 

ة ُروز والنُّصرييَّ  ومعها: َفْتوى يف ُحْكِم الدُّ

محن الِعَّمِدي مة عبد الرا ام العَّلا  ملفتي الشا

 م(8418 هـ ـ8508تويف: )

 

 اعتنى هبا

لاة ِمن طلبِة الِعلم  ثم
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مة  :التَّحقيق مقدِّ

 حيممحن الرَّ بسم اهلل الرَّ 

د، وعىل آله  َّلمم عىل نبيِّنا حمما َّلةم والسا احلمد هلل ربِّ العاملني، والصا

 وصحبه أمجعني.

 وبعد:

عوب، ال  عِ ف، وأ شن  وائِ الطا  رِ أرِضه بطائفٍة ِمن أكف   ىل جنة  فإنا اهلل ابت   الشُّ

لم  نا ببعض!!دين  هلم وال خم  ق، وال عهد  هلم وال أمان، وما ذلك إال ليبلو  بعض 

قه عقل، وال ي قوم  نة فيشٌء ال ي كاد يمصدِّ وما فعلوه عرب  التاريِخ بأهل السُّ

 ج.به ه   

لم هم املسلمون وأهلم  هم األوا نة. كيف ال ؟! وعدوُّ  السُّ

ٍٍ هلم، إما انخداعم املسلمني ا أملمه أشدُّ وأوجعم وما   هبم، ونِفاقمهم بتبُُّّ

نيا الزاِئف. ًفا وتسلًُّقا حلمطام الدُّ ة  ديٍن وعلٍم، أو تزلُّ  جهالًة وِقلا

وا حكم  هذه الطا  ونِس   وا ـ هم قبل  العلَّمءم أو تناس  ائفِة الكافرة، وأخف 

 األم 
ِ
 وفقهاء

ِ
ة بأرِسها.غرِيهم ـ أقوال  علَّمء  مِّ

اط املستقيم. وما ذلك ليم، والِّصِّ  إال خروٌج عن الناهج السا

عوا ، أن  ذا  املسلمون منهم وعان واإىل وا. وجترا يَّلهتم وقاس   ِمن و 

َّمنينات، وهذه بعينات، وأوائِل الثا ِمن أواخر السا  والذي فعلوه بسورية  

ندى له جبنيم البرشيا  األيامِ  صيبة، فيشٌء ي  كالب طٌع عىل تبأرسها، ودليٌل قا ةِ الع 

ويلِّ متضافًرا  مع هذه الطاائفة املقيتة. املُّتمع الدُّ
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ك له وصٌف، كلُّ لم وا وفع  لم ففع   وا باملسلمني ما ال يمسِعف به لفٌظ، وال يمدر 

هم.  هذا والعاملم مكتوٌف أمام هم، بل ماِسٌك ونارٌص ِزمام 

هم، ال نارص  هلم وال معني، إال  واملسلمون  يف سورية    ربُّ العاملني.وحد 

يها، يمبنيِّ فيها عقائد  هذه فتِ ام ومم الشا  وهذه رسالٌة ألحد كبار علَّمء بَّلدِ 

 ائفة وم ن شاكلها.الطا 

مٌة هلامعها و ألحِد كباِر املفتني يف بَّلد  وهي كذلك، رسالٌة ثانيٌة متمِّ

ام.  الشا

ماٍت تتعلاق هبذه الِفر  إمجًَّل   قليلٍ  واختصاًرا، وِذكٍر مع مقدِّ
ٍ
ِمن  ليشء

 رون.القم  خمازهيم عرب  

ه و لحٌق بعد  ها، ولش فيه ترمجتانِ  مم ر ذكرم ني تكرا هلَّم ارتباٌط وثيٌق خص 

 بمخازي وبَّليا هذه الِفر .

ق ابنم عابدين يف  العَّلمةم  نصا عىل حكِم هذه الطوائِف أيًضاو املحقِّ

ِة:   ذكر ِمن حكمهم:ف (8)«املختارر رد املحتار عىل الدُّ »حاشيته املشهورة، املسَّما

 لُّ ها، وال تِ وال غريِ  هم يف ديار اإلسَّلم بُّزيةٍ إقرارم  أنه ال حيلُّ ـ 8

 .همهم وال ذبائحم مناكحتم 

 د.وامللحِ  واملنافِق  ،نديقالزِّ    عليهم اسمم صدم أهنم ي  ـ 2

                                                           
 .3/188«: حاشية ابن عابدين( »8)
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ٍُّ ال ي  ـ 3 الف ي عن مجيع ما يم التربِّ  ا إال برشطِ هم ظاهرً أحدِ  إسَّلمم  ص

 .تنيهاد  ون بالشا قرُّ ويم  ،عون اإلسَّلمألهنم يدا  ؛اإلسَّلم دين  

 .أصًَّل  مة  هلوبت يمقتلون والهبم فر الظا  وبعد  ـ 1

لوـ 0 ٌٌ واستئصاهل   همل  ت  ق أنا  ن ق   .م فر

ه يف عرفان ب غفلتم طل  تم  :أي ،لقت  ل ويم غفا ت  يم  منهم: شخص  ال نا وأـ 4

 مذهبه.

ال  ن ظهر منه ذلك ودعا الناس  م   ألنا  ؛غفالٍ قتل بَّل استِ وقال بعضهم يم 

 .ن التوبةِ مِ  عي بعدم دا   فيَّم ي  صدا يم 

 أن   ن غريِ مِ  وا املسلمني  وأضلُّ  ذلك هلدموا اإلسَّلم   مل منهبِ ولو قم ـ 7

 .همقتلم  مكن  يم 

(، عن مفتي 8354)ت (8)ين عابدينالدِّ  مة عَّلءم ه العَّلا ه ولدم ل بعد  ق  ون  

 قول ه: (8350أفندي احلمزاوي )تمة حممود الشام العَّلا 

 ،ن العقيدةون عىل ما هم عليه مِ رُّ ق  الكفار الذين ال يم  وأما شهادةم »ـ 1

 ،روزوالدُّ  واملُّوسِ  ،قةنادِ والزا  ةِ والباطنيا  ،نيكأهل األهواء الكفرة واملنافقِ 

هم كان مثل   ، سواءم عىل أحدٍ ل شهادهتم قب  فَّل تم  :ينة واملرتدِّ صرييا والنُّ  ةِ ن  يامِ والتا 

 «.همم واليتِ دلع ؛ا هلمأو خمالفً  ،يف االعتقاد

سالتانِ وزادت    عىل ذلك: الرِّ

                                                           
ة عيون األخيار» (8)  .8/50«: قرا
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ـ أنا كفر  هؤالء الطاوائف ماا اتفق عليه املسلمون، وم ن شكا يف كفرهم 5

 هم.فهو كافٌر مثلم 

ات يف جنا  حماربيهم شهيدٌ  وقتيل  ، يف نار اجلحيم دٌ هم خملا قتيل   ـ أنا 85

 .عيمالنا 

عادةِ  مورالة األم ن وم مِ  زاهلمن أوم  ـ 88  جور.وأعظمم األم  ،فله أكملم السا

، الذي  ِمن هذا! نعم ال ت عُّب   ين األيويبُّ لطان النارص صَّلحم الدِّ فالسُّ

: أنه ن ِمن أعظم مآثِره، وأرشِف أفعالهيتغناى املسلمون بمآثره وفتوحاتِه، كا

بيديِّني  ر مِّص  ِمن العم ني، كَّم نصا عىل ذلك قة الباطنيِّ نادِ ني، الزا الفاطميِّ طها

خون ن ِمن فتٍ بيت املقدس. (8)املؤرِّ  ، وبعد  ذلك متكا

 : (2)«ةالباطنيا  فضائٍ» كتابه يف الغزايلُّ  اإلمامم  وقال

 منهم. األرٌ وجهِ  وتطهريم  هم،قتلم  الواجبم  إنَّم»

كم الذين حكمم  هذا  قتلِهم جوازم  يتصُّ  وليس الباطنياة، نمِ  بكفرهم حيم

 اشتغلوا مهَّم فإهنم دمائ هم، ونسِفك ن غتاهلم بل ِقتاهِلم، بحالةِ  وجوبمه وال

 .قتاهلم جاز بالقتال

كم مل التي األموىل الفرقةِ  ِمن كانوا وإن   ون: بالكفر فيهم حيم لتحقم  بأهلِ  ي 

قتل: والباغي البغِي، قبِ  مادام يم  .مسلًَّم  كان وإن   القتال عىل ًَّل مم

                                                           
 .0/320«: النُُّّوم الزاهرة»، و82/345: هبيللذا  «تاريخ اإلسَّلم»انظر  (8)

 باختصار. 804: ص«فضائٍ الباطنية» (2)
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م تمقت ل هل: قيل فإن هم؟ صبياهنم ا: قلنا ونساؤم بيان أما  ال فإنه فَّل، الصِّ

، يمؤاخذ بيُّ  هم.حكمم  وسيأيت الصا

 .«نقتملهم فإنا: سوانالنِّ  أما

فهذه النُّصوصم فيها جواٌب كاٍف لكثرٍي ِمن املسائل التي شاعت  هذا 

مان، وحار فيها طلبةم العلم هذه األيام.  الزا
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 مطلب:

ة وقد أفتى ًة، بكفر النُّصرييا كثرٌي ِمن  هذه األحكامِ  ر نحو  ك  ذ  و خاصا

 العلَّمء، منهم:

 .(8) م(8888هـ ـ 050ة اإلسَّلم الغزايل )تـ حُّا 

 أجوبةً ب فيهم ت  م(، وك  8321هـ ـ 721تـ شيخ اإلسَّلم ابن تيمياة )

 «.أكفرم ِمن اليهود والناصارى باتفا  املسلمني إهنم: »(3)، وقال(2)كثرية

ينضم ـ اإلمام ع   هـ ـ 704ت)  اإلجيي محن بن أمحدعبد الرا  د الدِّ

 .(1)(م8300

ِري )ت د  ر  د الك  د بن حمما ين حمما ة حافظ الدِّ هـ ـ 127ـ اإلمام الفقيه احلُّا

 .(0)«ةيا الفتاوي البزازِ »(، صاحب م8121

 .(4)(م8115هـ ـ 102تسقَّلين )الع   ابن حُّرٍ ـ شيخ اإلسَّلم احلافظ 

 م(8082هـ ـ 521تيقي )دِّ اين الصِّ وا الدا  د بن أسعدحمما  ينـ جَّلل الدِّ 

 .(7)تقريًبا

                                                           
 .804: ص«فضائٍ الباطنية» (8)

لة املفيدة منها فتواه (2) ةالنُّ »: املطوا يـاٌ، ويف «صـرييا جممـوع »، طمبعـت بـدار اإلفتـاء بالرِّ

 كَّلٌم كثرٌي مهمٌّ عنهم. «فتاواه

نة النابوية» (3)  .3/102: «منهاج السُّ

 .128ص«: يف علم الكَّلم املواقف»انظر  (1)

 .(«الفتاوى اهلندية»، )هامش  4/381«: الفتاوى البزازية»انظر  (0)

 .8/78«: لسان امليزان» (4)

 .854ص«: ةر  ة الفاجِ يف إفحام الطائفة الكافرة ر  ج الباهِ ُّ  احلم » (7)
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مة عود الِعَّمدي ) املفتي ـ شيخ اإلسَّلم العَّلا  هـ ـ512تاملفِّسِّ أبو السُّ

 .(8)م(8017

ث الفقيه ـ العَّلمة ل ق  (، ون  م8454ـ  هـ8581تمَّل عل القاري ) املحدِّ

 .(2)عىل كفرهم اإلمجاع  

د الِعَّمدي )ـ مفتي الشا   .(3) (م8418هـ ـ 8508ام عبد الرمحن بن حمما

مة  هـ ـ8575ت) احلنفي أفندي بن مصطفى نوح املفتي الفقيه ـ العَّلا

 .(1)(م8445

ين احلصكفي )ـ مفتي الشا  مة عَّلء الدِّ ، (0)م(8477 هـ ـ8511تام العَّلا

ر املختار»صاحب   «.الدُّ

د بن حسن الكواكبي احللبي ) مة املفتي حمما  هـ ـ8554تـ العَّلا

 .(4)(م8410

د املرادي )ـ مفتي الشا  ، وألاف (7) (م8778هـ ـ 8811ام عل بن حمما

ًة فيهم.  رسالًة خاصا

                                                           
ل فتواه بتَّممها الكواكبيُّ يف  (8) مياة يف رشح الفرائد »ن ق  نياةالفوائد السا : كتاب اجلهـاد ـ «السا

 .2/354فصل يف اجلزية 

 .153ـ  2/055«: فارشح الشِّ »انظر  (2)

ِة يف كتابنا هذا. (3)  صاحب الفتوى املنشور 

ةريا العقود الدُّ »انظر  (1)  .8/50البن عابدين: « ة يف تنقيٍ الفتاوى احلامديا

 .3/188: «حاشية ابن عابدين»انظر  (0)

 .2/354: «ياةمِ الفوائد السا » (4)

ة العالِن ة»صاحب رسالة:  (7)  .«أقوال األئما
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د أمني مة املحقِّ ـ العَّلا  م(، 8134هـ ـ 8202عابدين )ت عمر بنق حمما

عية يف كثري  صاحب احلاشية املشهورة، التي هي مرجع الفتوى، واملحاكِم الرشا

 .(8)ِمن العامل اإلسَّلمي

د نسيب أفندي حممود املتفنِّن ام العَّلمةـ مفتي الشا  احلمزاوي  بن حمما

 .(2) م(8117هـ ـ 8350)ت

ين د عَّلء الدِّ مة حمما د أمني ـ العَّلا هـ ـ 8354عابدين )ت بن حمما

 .«ةيا لة األحكام العدجملا »، ِمن أعضاء (3) م(8115

ت واملسائل وبَّم ذمكر ِمن األحكامـ  ر  د  اإلفتاء  ةرئالفتوى ِمن دا ص 

( :  .(1)م( 8531هـ ـ 8303املِّصياة، سنة 

                                                           
 .3/188«: حاشية ابن عابدين» (8)

ة عيون األخيار»انظر  (2)  .8/50«: قرا

ة عيون األخيار» (3)  .8/50«: قرا

ة ةرئالفتاوى اإلسَّلمياة ِمن دا»انظر  (1)  .8/252: «اإلفتاء املِّصيا
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يه س يف سورية  ور البائِ لنِّظامم املدحم هذا وقد أشاع ا أن   :ِمن أوائل ت ولِّ

ةِ  أحكام   دهذه هي مِ  النُّصرييا لفيِّ املتشدِّ مة  ن قولِ مِ ، ون أفكار التيااِر السا العَّلا

ل  ،ابِن تيمياة رمحه اهلل تعاىل ع  ِمني  وج  ، ذه األحكاميتَّلعبون هب أتباعه ِمن املعما

ل أوِّ فوهنا.ويم  وهنا ويم

ب اخلمنوِع فُّاءت الثاورةم املبا ُّم ام، وأزالت  كثرًيا ِمن حم كة يف بَّلد الشا ر 

 واخلضوع عن األنام، فللاه احلمدم واملناة.
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سالَتني وُمؤلِّفَ ال هايتَّعريُف بالرِّ

سالة األُ ـ  ُروز والتَّياِمنَة.فتوى العِ : وىلالرِّ  امدي يف الدُّ

 .(8)َّمديد العِ ين بن حمما د عَّمد الدِّ محن بن حمما عبد الرا  مؤلِّفها:

: ) والدته: لد بدمشق  سنة   م(.8075هـ(، املوافق: )571وم

ه الع مشاخيه: ينَّلا جدُّ وشمس مة حسن البموِريني، ، والعَّلا مة حمبُّ الدِّ

هم كثري. د بن عبد امللك البغدادي، وغريم ين بن املنقار، حمما  الدِّ

ب لياة، توىلا  وظائفه وحياته:  التادريس  يف مدارس  كثريٍة، منها: املدرسة الشِّ

يل اإلفتاء  بدمشق  الشا  ليَّمنياة، ثما و  ليمياة، والسُّ  ام.والسا

عدُّ ِمن أوج  وحياتمه حافلٌة بالِعلم واملواقِف احلازِ  لَّمء واملفتِ مة، ويم ني ه العم

ام  .ببَّلد الشا

 فاته:مؤلَّ 

فاته كثريٌة منها:  مؤلا

 اف.ـ حاشية عىل تفسري الكشا 

اد.ـ املستطاع مِ   ن الزا

وض ا، )طم ـ الرا ن دمفن بداريا ا فيم  يا  بع(.ة الرا

                                                           
 .2/315«: األثر يف أعيان القرن احلادي عرشخَّلصة »( انظر ترمجت ه يف 8)
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بااد العِ  ة ابِن الِعَّمد لعم مة عبدم ـ هديا حها العَّلا الغنيِّ النابلس، باد، رش  

زا  احللبي.مةم الشا وطبعها عَّلا  يخ عبدم الرا  ام الشا

 سطواين.د بن حسن األم مجعها له: حمما ـ وفتاوى، 

وهي  أ(،77ب( إىل )70) اللاوحة نمِ  نها،مأخوذٌة مِ  ورسالتمنا هذه

ياٌ، تت  رقم: )  (.8782حمفوظٌة بُّامعة امللك سعود بالرِّ

هـ(، 8851يني )تينِ ِمن تتبُّع املخطوط أنه بخطِّ إبراهيم اجلِ  وقد علمنا

 ام.أحِد كبار علَّمء بَّلد الشا 

ها ،«حاشيته»كر هذه الفتوى ابنم عابدين يف وقد ذ    .(8)وخلاص 

 .(2)«خَّلصة األثر»وكذلك املحبيُّ يف 

: ) وفاته:  م(.8418هـ(، املوافق: )8508تمويفِّ بدمشق  سنة 

                                                           
 .3/188«: حاشية ابن عابدين» (8)

 .3/241«: خَّلصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش( »2)
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سالة الثانيةـ  ُروز والتَّياِمنَة.الرِّ ة العالِنَة يف حكم الدُّ  : أقوال األئمَّ

د مراد املرادي مؤلِّفها: د بن حمما مة املفتي عل بن حمما  .(8)العَّلا

: ) والدته:  .م(8725هـ(، املوافق: )8832ولد بدمشق سنة 

ام وغرِيها، منهم: والده، ومفتي بَّلد الشا أخذ عن كبار علَّمء مشاخيه: 

ي، وأمحد املنيني، وصالٍ اجلِ الشا  د الغزِّ ث إسَّمعيل ينِ افعياة حمما يني، واملحدِّ

د حياة السِّ الع   ث احلرم ني حمما  ي.ندِ ُّلوين، والعَّلمة عبد الغني النابلس، وحمدِّ

س  توىلا  وظائفه وحياته: ر  يف، ود  يف املدرسة  «اهلداية» قضاء  القدِس الرشا

، واستقام هبا إىل أن مات. نيِّ مفتي  احلنفياِة بدمشق  ليَّمنياة، وعم  السُّ

ة احرتاِم العلَّمء واألفاضل له. ِرف بشدا  وعم

، ولو عىل أرحامه وولده.  وكان شديد  االنتصار للمظلوم وصاحِب احلقِّ

 مؤلَّفاته:

ة نكاح أهل  اِئض يف عدم ِصحا وٌ الرا وافِضـ الرا ناة للرا ، )طمبعت( السُّ

ًرا  .(2)مؤخا

جيٍ عند  فقِد العصبات تزويجم أويل األرحام صحيٍ.  ـ القول البنيِّ الرا

وز والتاياِمن ة، )رسالتنا هذه(. رم  ـ أقوال األئمة العالِن ة يف أحكام الدُّ

                                                           
رر يف »ظر ترمجت ه يف ( ان8)  .3/285«: عيان القرن الثاين عرشأِسلك الدُّ

والـدكتور عبـد  ،الطاويـلتقيق الـدكتور عبـد اهلل ، دار ابن عباسبطمبعت  يف القاهرة،  (2)

ياٌ. الناارص تعتاع.  ومنها نسخة خمطوطة بمكتبة جامعة الرِّ
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سالة»كر هذه وقد ذ   ين ونقل منها «الرِّ مة عَّلء الدِّ عابدين يف  العَّلا

 .(8)أبيه «حاشية» عىل «تكملته»

: ) وفاته:  .م(8778هـ(، املوافق: )8811تمويفِّ بدمشق سنة 

 وصف املخطوطة:

عاداِت بن مفتي يافا 7املخطوطة يف ) د أبو السا ( لوحات، وهي بخطِّ حمما

 : جاين، كتبها سنة   هـ.8387حسني الدُّ

ر ك  سالة، وذ  حكم  املسٍ عىل  وكان املؤلِّف رمحه اهلل استطرد آخر  الرِّ

حابة الكرام، فحذفتمه اختصاًرا. ل حديث ه ِمن الصا ن ن ق  ع بعدِّ م   اخلفاني، وتوسا

ة، وهي ِمن نفائحمفووأصلم هذه املخطوطة  س ٌظ يف مكتبة خاصا

 املخطوطات وعزيزها.

                                                           
ة عيون األخيار»انظر  (8)  .8/50«: قرا
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 ائفَتنينبذٌة خمتََصة عن هاَتني الطَّ 

ة  (8)النُّصرييَّ

ة  اأصحاهبم للهُّرة،  الثالِث  القرن يف ظهرت   باطنياةٌ  حركةٌ  :النُّصرييا

ون يعة غَّلة ِمن يمعدُّ عموا الذين الشِّ جوًدا ز  وه علي  يف إهليًّا وم  به. وأهلا

هم قصدم راه،  ونقضم  اإلسَّلم هدمم  م  ٌِ  غازٍ  كلِّ  مع وهمعم  املسلمني. ألر

: لسوريا الفرنسُّ  االستعَّمرم  عليهم أطلق ولقد  متوهًيا )العلويِّني(؛ اسم 

افضياة حلقيقتهم وتغطيةً   .والباطنياة الرا

س  رقة:الفِ  هذه مؤسِّ

دم  شعيٍب  أبو   هـ(.275 ت) النُّمرييُّ  البِّصيُّ  نمصريٍ  بنم  حمما

ة ِمن ثَّلثةً  عارص يعة، أئما  العسكري، واحلسنم  اهلادي، علٌّ  وهم الشِّ

د  .املهدي وحمما

ةم  علِمه، وارثم  وأنه العسكري، احلسن اإلمام إىل البابم  أنه زعم  واحلُّا

يعة واملرجعم   غيبةِ  بعد   معه بقيت   والبابياة املرجعياة صفة   وأنا  بعده، ِمن للشِّ

 .املهدي اإلمام

، النُّبوة   ادعى سالة  ة حقِّ  يف وغَّل والرِّ بهم إذ األئما  .األملوهياة مقام إىل ن س 

                                                           
لاخــٌص مــأخوٌذ ِمــن كتــاب 8) ــة يف األديــان واملــذاِهب واألحــزاب »( مم املوســوعة امليِّسا

باب8/355«: املعارصة اِدِر عن النادوة العاملياة للشا  اإلسَّلمي. ، الصا
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رفوا ة(، باسم: تارييًّا عم هم وهو )النُّصرييا  عندما ولكن   األصل، اسمم

ل كِّ ب أن   احلزبم  أراد ،(الوطنياة الكتلة) باسم: سورية يف سياسٌّ  حزٌب  شم  يمقرِّ

ة    يف هًوى هذا وصادف )العلويِّني(، اسم: عليهم فأطلق ليكت ِسب هم إليه النُّصرييا

ون وهم نفوسهم، ِرصم  .اآلن عليه حي 

 يف الوطنياة التاُّمعات إىل ي تسلالوا أن   النُّصرييُّون العلويُّون واستطاع

 .سورية

بواِجهٍة  م تقريبًا8543 :سنة منذ وريِّ السُّ  احلكم يف نفوذمهم واشتدا 

نة. وبٍة عىل أهل السُّ  حمسم

عم  قام ثما  مياة القوى جتمُّ يوعيِّني ِمن التاقدُّ وميِّني الشُّ  بحركته والبعثيِّني والق 

ة  بقياِدة اجلمهورياة رئاسةِ  العلويُّون حكم   وتوىل م،8578 مارس 82 يف الثاوريا

 .بشار ابنِه ثما  األسد، حافظ
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 فةائِ زايا هذه الطَّ ومما ُذكر عن رَ 

هبيُّ )ت خم اإلسَّلِم احلافظ الذا وهو  (8)«الِعرب»(، يف كتابه 711ـ ن قل مؤرِّ

 (. 787تكلام عن حوادِث سنِة: )ي  

 قال رمحه اهلل:

ة صرييا ن النُّ ٌق مِ ل  لة، وثار معه خ  ب  ُّ  ب املهديُّ  ٌل ادعى أنهب  ظهر ج   وفيها:»

 د بنم قال: أنا حمما  وتارةً  ،قال: أنا علٌ  ةً ومرا  ،املصطفى دٌ فقال: أنا حمما  ،واجلهلةِ 

 ر.املنتظ   احلسنِ 

 صاحب   ارص  النا  وأنا  ،ة هو احلقُّ صرييا النُّ  دين   ، وأنا كفرةٌ  اس  النا  م أنا ع  وز  

 قد مات. مِّص  

إال  : ال إله  م بقولِ لة، ورفعوا أصواهت  ب  ل واستباحوا ج  احِ وعاثوا بالسا 

 إال سلَّمن. د، وال باب  إال حمما  ُّاب  عل، وال حِ 

هم إىل طاغيتِ  ون املسلم  ِض ني، وخربوا املساجد، وكانوا حيم يخ  ولعنوا الشا 

 .(2)د إلهلكويقولون: اسُّم 

                                                           
رب»( 8) ن غ  رب م   .1/14«: الِعرب يف خ 

ر هذا الفعلم منهم هذه األيام يف سنة )( 2) (، واألعُّبم ِمن هذا أنه 2588هـ ـ 8132وتكرا

فاع عنهم، و  الِعلـم تأويلِ انربى للدِّ
ِ
وال  !ن املسـلمنيِمـ هذا الفعل منهم، أحدم أدعيـاء

 العظيم. العلِّ  ة إال باهللحول وال قوا 
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 «.قواومتزا  ،ومجاعةً  ية  اغِ ل الطا ت  وق   ،فسار إليهم عسكر طرابلس

خ ابن  بطوطة  )ت حالة املؤرِّ بيل ( ساحل  بَّلِد الشا 775ـ وزار الرا ام، وقم

ذقياِة وج    املشهورة: (8)«رحلته»لة  وغرِيها قال يف ب  زيارتِه مدينة  الَّلا

 علا  أنا  ة الذين يعتقدون  صرييا النُّ  هم الطائفةم  واحلِ هذه السا  أهلِ  وأكثرم »

 صومون.وال ي   ،(2)رونتطها وال ي   ،ونصلُّ وهم ال يم ، إلهٌ  أيب طالٍب  بن  

ا مسُّدً  قريةٍ  وا بكلِّ راهم، فبن  بقم  املساجدِ  اهر ألزمهم بناء  وكان امللك الظا 

 ه.ون  عمرم ه وال ي  دخلون  وال ي   ،ا عن العَّمرةبعيدً 

ل إليهم فينزِ  ل الغريبم ص  وربَّم و   ،مإليه مواشيهم ودواهبُّ  وربَّم أوت  

هم وعددم (، ك يأتيكنهق علفم ال ت  ) له: َّلة فيقولونن إىل الصا ؤذِّ ويم  ،باملسُّد

 .كثريٌ 

 :حكاية

فة، ائِ  وقع ببَّلد هذه الطا  جمهواًل رجًَّل  أنا  :البِن بطوطة[ ]الكَّلمم  كر يلذم 

 م بينهم بَّلد  س  ك البَّلد، وق  هم بتملُّ روا عليه فوعد  ، وتكاث  (8)عى اهلدايةفادا 

 .أمرهم باخلروج إليهاي  و هلم البَّلد، عنيِّ ام، وكان يم الشا 

                                                           
ة: 8/258: «رحلة ابن بطوطة»انظر ( 8) تفة النُّظار يف غرائب األمصار وعُّائب »، املسَّما

 «.األسفار

تتنون( 2)  .لعلا املراد: ال ي 
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وأمرهم  ،لةب  وا بمدينة ج  ؤبدي   وأن   ،إنه أمرهم بالتُّهيز لقتال املسلمني ثما 

ٌ  يأخذوا عِ  أن   صري يف أيدهيم هم أهنا ت  عد  اآلس، وو   يوف قضبان  السُّ  و

ور، صَّلة اجلمعة، فدخلوا الدُّ ها يف لة وأهلم ب  ج   روا مدينة  فغد   ،القتال ا عند  سيوفً 

 .«كوا احلريموهت  

ة تاريها» يف كتاب وانظر ـ د  (2)«وعقائدها طائفة النُّصرييا لرتى كيف مها

 حلب. النُّصرييُّون للتتار غزو  

 حن  نم تيمور ي   ئن لعندِ جِ  العلوياات اِت صرييا ساء  النُّ النِّ  أنا  :ر أيًضاك  ـ وذ  

ام، سبايا للشا  يت جيء هبنا الَّلا  نا وبناهِت  ألهل البيِت  االنتقام  ن ب  طلم وي   ،بكني  وي  

بسورية، وحسبنا  اليوم   ةم صرييا فعله النُّ ما ي   به  وفعلوا فيها ِش  ،دمشق   ودخل التتارم 

 اهلل ونعم والوكيل.

ساسة  املدعوِّ   : سليَّمن  الوحش )جدِّ ـ ولن ي نسى التاريخم عَّملة  وخ 

رف فيَّم بعدم ب ما ناش  (األسدـ: )حافظ(، الذي عم د االحتَّلل  الفرنسا ، عند 

مها هلم. رهم باخلدمات العظيمة التي قدا  وط لب منه البقاء  بسورية، وذكا

ه بذلك، فهو ال قيمة  له أصًَّل بني  قوِمه  طبًعا مل ي قم اخلائنم سليَّمن وحد 

ذمٍة ِمن  ل هذا مع رِش   .(8)زعَّمئهموطائفته، بل ف ع 

                                                                                                                             
 املهدي. : ادعى أنهأي( 8)

 ، للدكتور سليَّمن احللبي.851ص«: ة تاريها وعقائدهاصرييا طائفة النُّ »( 2)
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مة ابن   ة واإلسَّمعيلياةم »تيمياة  فإنه قال:  ورحم اهلل العَّلا هم والنُّصرييا  ونحوم

والون   عادمون واملنافقني، واملرشكني ،والناصارى اليهود ِمن الكفار   يم  ويم

 .(2)«املؤمنني

                                                                                                                             
ٌٍ مرفوٍع ِمـن زعـَّمء( 8) ت وزارة اخلارجياـة  وهذا يف معرو العلـويِّني، حمفـوٍظ يف سـَُّّلا

خ بــ: 3017الفرنسياة، تت رقـم: ) ةم صـحٍف ت  . ونرشـ80/4/8534(، مـؤرا ه عـدا

 وجمَّلٍت رسمياة.

نة منهاج»( 2)  .2/32«: ةيبوالنا  السُّ
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 (8)وزرُ الدُّ 

ه باطنياة، فرقة ؤلِّ  اهلل. بأمر احلاكم   الفاطميا  اخلليفة   تم

لا  أخذت    إىل: )نشتكني ت نتِسب وهي ،(2)ةاإلسَّمعيليا  عن عقائِدها جم

 .رزي(الدُّ 

 .امالشا  إىل هاجرت   أن   ت لبث مل لكناها مِّص   يف نشأت  

ها ة ِمن خليطٌ  عقائدم  فَّل أفكاِرها، ياةبِِّس  تمؤِمن أهنا كَّم وأفكار، أديانٍ  عدا

ها ل غوا إذا إال ألبنائها تمعلِّمها وال النااس، عىل ت نرشم  .األربعني سنا  ب 

 :اتخصيَّ الشَّ  وأبرزُ  أسيُس التَّ 

رزياة العقيدة حمورم   العزيزِ  بنم  املنصورم  علي  أبو: الفاطِمي اخلليفةم  هو الدُّ

، اهلل لدين املعزِّ  بنِ  باهلل لد اهلل(، بأمر بـ: )احلاكم امللاقبم  الفاطميُّ  سنة   وم

 .م8528/ هـ188 سنة   وقمتل  م،510/ هـ370

                                                           
لاخــٌص مــأخوٌذ ِمــن كتــاب 8) ــة يف األديــان وا»( مم ملــذاِهب واألحــزاب املوســوعة امليِّسا

باب اإلسَّلمي.8/357«: املعارصة اِدِر عن النادوة العاملياة للشا  ، الصا

اِد ، جعفرٍ  بنِ  إسَّمعيل   اإلمام إىل انتسبت   باطنياة فرقة اإلسَّمعيلياة: (2)  التشيُّعم  ظاهرها الصا

بت   اإلسَّلم. عقائدِ  هدمم  وحقيقتها البيت، آلل ـديدِ  الغلـوِّ  إىل ومالـت فرقمهـا تشعا  الشا

يعة   أنا  لدرجةِ  رون الشِّ ها، يمكفِّ ـِخ  يقولون أعضاء  ـَّلالِت، هـذه ونحـوِ  بالتناسم  وال الضا

 ،وبانياس ومصياف، القدموس، مناطق ويف بالذات، السلمياة منطقة يف اآلن إىل يزالون

ـة يف األديـان واملـذاِهب واأل»، انظر والكهف اخلوايب،قلعة و حـزاب املوسـوعة امليِّسا

 .8/313 «:املعارصة
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ا كان فاته، وسلوكه فكره يف شاذًّ سوةِ  شديد   وتِّصُّ  قدواحلِ  والتاناقمضِ  الق 

 اس.النا  عىل

ت ل ِمن أ كثر    .ذلك إىل ت دعو أسباٍب  دون   والتاعذيِب  الق 

سم  د بن عل بن محزة: هو العقيدة هلذه الفعلُّ  املؤسِّ وزين حمما  الزا

 هـ تقريًبا.135/هـ370

 إىل ودعا احلاكم، يف حلات قد اإلله روح   أنا   هـ151 سنة   أعلن الذي وهو

ة العقائد كتب   وألاف ذلك رزيا  .الدُّ

دو ، إسَّمعيل بن حمما رزيُّ  يف محزة   مع كان بـ: )نشتكني(، املعروف الدُّ

روز، عقائد تأسيس  ما   هـ،157 سنة احلاكم أملوهياة إعَّلن يف عتِّسا  أنه إال الدُّ

ه اس  النا  وأثار عليه، محزة   أ غضب  إىل دعا وهناك ام،الشا  إىل فرا  حيث ِضدا

 مذهبه.

ة الفرقةم  وظهرت   رزيا غم عىل باسمه ارتبطت   التي الدُّ لعنونه؛ أهنم ِمن الرا  ي 

ر الذي محزة   تعاليم عن خرج ألنه  .هـ188 سنة   لقتله دبا

 :واملعتقدات األفكار

، سلوالرُّ  األنبياء   روننكِ يم   .باألبالسة مبوهن  لقِّ ويم  إال القليل 

 ،ةٍ بخاصا  منهم واملسلمني   خرىاألم  ياناتالدِّ  أهل مجيع   ونبغضم يم 

 .املقدرة عند   هموغشا  ،موأمواهل   همدماء   ويستبيحون

 أحكامِ  مجيع   نكرونويم  ،هاقبل   ما كلا  ت  نسخ   همديانت   بأنا  يعتقدون

 .اإلسَّلم وعبادات
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 نمِ  وحالرُّ  بانتقال يكون والعقاب   الثواب   وأنا  ،األرواح ِخ بتناسم  يقولون

 .أشقى أو أسعد   جسدٍ  إىل هاصاحبِ  جسدِ 

 وهلم ،الفارسِّ  سلَّمن   ضعِ و   نمِ  إنه :ويقولون ،الكريم   القرآن   نكرونيم 

 .(بذاته املنفرد) :ىسما يم  ،هبم خاصٌّ  مصحٌف 

 حيكمهم إنَّم ،مةالقائِ  لطاتبالسُّ  عرتفوني   فَّل :ةاالجتَّمعيا  الناحية نمِ  اأما 

 .ينيالدِّ  اإلقطاع نظامِ  وفق   هونوابم  لقا العم  شيخم 

 ،فيها جيتمعون بخلواٍت  عنها ستعيضونوي   ،املساجد نمِ  خاليةٌ  مناطقهم

 .بدخوهلا ألحدٍ  ونسمحم ي   وال

 إىل ونُُّّ حي   وإنَّم احلرام، اهلل بيت إىل ونحيُُّّ  وال ،رمضان   يف صوموني   ال

 .لبنان يف ةيا حاصب   بلدة يف اضةالبيا  خلوةِ 

 يف ةاملريميا  الكنيسة   يزورون ولكنهم ،ملسو هيلع هللا ىلص سولالرا  مسُّد   يزورون وال

 .دمشق بمحافظة معلوال قرية
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سالة األُوىل  :الرِّ

 

 امديمة العِ فتوى العالَّ 

محن مة عبد الرا ام العَّلا د ملفتي الشا  الِعَّمِدي بن حمما

 م(8418 هـ ـ8508تويف: )

 

ل مرَّ )ُتطبَ   ة(ع ألوَّ

 

 

 

 اعتنى هبا

لاة ِمن طلبِة   الِعلمثم
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 يامدِ توى العِ فَ 

ين ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني يف طائفة الدِّ  ةم أئما  ما تقول العلَّمءم  ل:ُسئِ 

 ؟روزالدُّ 

ون فإهنم   بعد   ر يف شخصٍ ظه  ال تزال ت   لوهياة  األم  أنا  ون  املعتقدم املعت دم

 .هموغريِ  ويف يوسف   ،وشمعون يف علي  كَّم ظهرت   ،شخص

 إلٌه.ظهر فيه ي   رٍ ود   يف كلِّ  ذلك يف احلاكم، وأنا  بعد   وأهنا ظهرت  

 .(القا العم ) :وهنمسمُّ الذين يم  ،يف مشايهم ظاهرٌ  ويقولون: هو اآلن  

ون و :ةنَ ا التيامِ وأمَّ  ن ها مِ واخلنزير وغريِ  اخلمرِ  حلا  ون  املعتقدم املعت دم

ون سمُّ ، ويم احلجا و ،رمضان   شهرِ  وصوم   ،َّلةالصا  وجوب   حدون  مات، وجي  املحرا 

 .هاغريِ  بأسَّمء   اخلمس   لواِت الصا 

، ثَّلثني رجًَّل  أسَّمء   :رمضان   شهرِ  علون أيام  ن تركها، وجي  والون م  ويم 

 .امرأةً  ثَّلثني   أسَّمء   :هوليالي  

 اعة، وخروج  السا  نكرون قيام  رة، ويم يعة املطها وهكذا يقولون يف سائر الرشا 

 .همن قبورِ مِ  اسِ النا 

لد  األرواح، خبتناسم ]ويقولون[  ن وم وانتقاهلا إىل ألوان احليوانات، وأنا م 

 يف تلك اللايلة، انتقلت  روحم م ن مات فيها إليه.

ٌٌ ف  د  ت   أرحامٌ  ويقولون: إنَّم  العامل    ائفةِ الطا  وهكذا اعتقادم . عل  ب  ت   ع، وأر

 أم ال؟ هؤالء كفارٌ  مثلم ، ةصرييا النُّ 
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ِ  الذين   ،صارىباليهود والنا  ون  لحقم وهل هم مم   ونكاحم  ،حهمذبائِ  أكلُّ  لُّ حي 

 منهم؟ أم هم رشٌّ  ؟همنسائِ 

  م  يمستخد   وهل جيوز أن  
ِ
 هم أم ال؟غورِ وثم  صون املسلمني  يف حم  هؤالء

 ؟ينعىل هذا الدِّ  رى املسلمني  قم  هم يفجيوز إقرارم  لوه

ن ها مِ وغريِ  ،اخلمس لواِت الصا  وإقامِ  ،اإلسَّلمهم برشائع أم جيب إلزامم 

م اهلل ما حرا  وتريمِ  ،ن شعائر اإلسَّلمه مِ ذان وغريِ األ وإعَّلنِ  ،الفرائض

 ؟هخرب اهلل به ورسولم بَّم أ   واإليَّمنِ ، هورسولم 

 ه أم ال؟ب منهم هل جيوز قتلم ن مل يتم وم  

رون ؤج  ويم  ،عليهم ةعيا الرشا  احلدودِ  الة املسلمني إقامةم وم  جيب عىل لوه

 عىل ذلك أم ال؟

 أجاب:

ٍِّ  نا اعتَّمد  ل قلوب  ح  احلمد هلل الذي ن   نا باعتقاد حل، ومأل صدور  النِّ  أص

ة إىل ما ل، هادي األم سم الرُّ  أكرمِ  دٍ ه حمما عىل نبيِّ  َّلمم والسا  َّلةم لل، والصا املِ  أرشِف 

هلم  اإليَّمن، والتابعني   داةِ وهم  ،اإلسَّلم اةِ ل، وعىل آله وصحبه محم بم أوضٍ السُّ 

 ومكان. زمانٍ  يف كلِّ  ،بإحسان

 وبعد:
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ِهدنا الذي  فإنا   لعنهَّم ـ نةروز والتيامِ الدُّ  ةن عقائد طائفنا مِ وشاهد   ،بهش 

واتر والتا  وارِث قل إلينا بالتا منهم، وما نم  تبهم املنهوبةِ يف كم  املكتوبةِ  ـ اهلل تعاىل

 فة فيهم:سائل املؤلا ويف الرا  ،بلنا يف فتاوهيمق   عنهم، وما ذكره العلَّمءم  املستفيضِ 

 .ةوالباطنيا  ةِ ط  رامِ الق  كة ة واإلسَّمعيليا صرييا النُّ  نتحلون عقائد  أهنم ي  

 شنيع   ح  ة، ورش   الا ر  الضا يف الفِ  (8)«املواقف» وهم الذين ذكرهم صاحبم 

 .ةٌ رهم دالا فك التي هي عىل فظيعِ  ،مهِت مقاال

يف االعتقاد،  بون  تقارِ ة، وهم مم د  مَّلحِ  قةٌ وائف املذكورة زنادِ الطا  ومجيعم 

 .هم يف الكفر واحدةٌ تم لا ومِ 

ن مِ  عبد احلقِّ  ين بنم الدِّ  برهانم  يخم والشا  ،العزِّ  ح قايض القضاة ابنم وقد رصا 

 ،سنم طم َّلالب والشيخم  ،ملكاينُّ الزا  ين بنم الدِّ  والشيخ صدرم  ،ةادة احلنفيا السا 

 ين بنم الدِّ  صدرم  والشيخم  ،ةافعيا ادة الشا ن السا مِ  بينيُّ ين الرشِّ مجال الدِّ  والشيخم 

ادة ن السا ة مِ تيميا  ين ابنم الدِّ  تقيُّ  اإلسَّلمِ  وشيخم  ،ةادة املالكيا ن السا الوكيل مِ 

 اهلل عليهم أمجعني: رمحةم  ،ة املسلمنين أئما هم مِ وغريم  ،يف فتاوهيم ،احلنابلة

يف  ن شكَّ مَ  ، وأنَّ ا اتفق عليه املسلمونَ هؤالء الطوائف ممَّ  كفرَ  نَّ أـ 

 .هممثلُ  فهو كافرٌ  ،كفرهم

ِ ن اليهود والنا مِ  وأهنم أكفرم ـ  ل ؤك  هم، وال تم مناكحتم  لُّ صارى؛ ألهنم ال ت 

 .الكتاب هم بخَّلف أهلِ ذبائحم 

                                                           

ين اإلجيي« املواقف يف علم الكَّلم» (8)  .128ص: لعضد الدِّ

 



29 
 

يف جزية، وال  وال بغريِ  هم يف ديار اإلسَّلم بُّزيةٍ وأنه ال جيوز إقرارم ـ 

 .املسلمني حصونِ 

ين؛ ألهنم ن املرتدِّ ا مِ كفرً  ، وأهنم أشدُّ قةٌ ة بأهنم زنادِ تيميا  وجزم ابنم 

 .واحلاكم يف علي له اإل وحلول   ،األرواح خ  عتقدون تناسم ي  

 لعنه اهلل تعاىل ـ احلاكم   كان: أنا لِّ خ   ين ابنم الدِّ  وذكر قايض القضاة شمسم 

ول عىل الق   اس  ل النا مِ خ، وحي  ناسم لول والتا ح باحلم ِّصِّ ة، ويم يا لوهعي األم دا كان ي   ـ

 ، ورجٌل (8) (ةمحز)عاته يقال له: ن دم مِ  عُّميٌّ  بذلك، وأنه ظهر يف زمانه رجٌل 

إىل عبادة  عوة  ظهرا الدا ، فأ  (2) (رزيِّ الدُّ ـ: )عرف باألتراك يم  يدِ ن مولا مِ  آخرم 

 ن غَّلةِ مِ  كثريةٌ  فيه، واجتمع عليهَّم مجاعةٌ  حلا  إلله  ا بأنا  احلاكم، والقول  

 .همقوا مجع  هم، وفرا لوا أكثر  ت  ، فق  املِّصينيِّ  ار عليهم عوامُّ ثة، فاإلسَّمعيليا 

 أنا »: (3)«مانمرآة الزا » يف كتاب أيب الفرج اجلوزيِّ  بنِ ا وذكر احلافظ سبطم 

اهلل  لعنهَّم ة للحاكمبوبيا عاء الرُّ ا عىل ادِّ ِِّصًّ ة مم ن الباطنيا كان مِ  املذكور   رزيا الدُّ 

إىل  انتقلت   علي  روح   ، وأنا يف علي  حلا  اإلله   ر فيه أنا ك  ا ذ  ف له كتابً تعاىل، وصنا 

احلاكم،  م بذلك عند  إىل احلاكم، وتقدا  حتى انتقلت   ،واحدٍ  ا بعد  أوالده واحدً 

ار ث، فوة، وأنه أظهر الكتاب  عيف الدا  اسم ه النا طيع  ليم  بمِّص   مور  ٌ إليه األم وفوا 

احلاكم،  ب، واختفى عند  ه فهر  ه، وأرادوا قتل  لوا مجاعت  ت  عليه املسلمون، وق  

                                                           

 .03يف امللحق صه انظر ترمجت   (8)

 .05ص يف امللحقه انظر ترمجت   (2)

ف.188، تت  سنة: )383ص«: مرآة الزمان( »3)  ( بتِّصُّ
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 ملال  ا  وفرِّ ، هناك عوة   الدا ام، وانرشم ، وقال له: اخرج إىل الشا  عظيًَّم فأعطاه مااًل 

 ة.عون أجاب الدا عىل م  

ن أعَّمل مِ  دمشق   ، غريبا ثعلبة   اهلل بنِ  ام، ونزل بوادي تيمِ فخرج إىل الشا 

ر يف عىل أهله، واستَّمهلم إىل احلاكم، وأعطاهم املال، وقرا  اس، فقرأ الكتاب  نيبا

هلك  إىل أن   ،ماتبيٍ املحرا نا، وأخذ يم والزِّ  ، وأباح هلم اخلمر  خ  ناسم نفوسهم التا 

 .انتهى ،«(8)اهلل تعاىل عليه لعنةم 

ة  نة يامِ روز والتا الدُّ  جودِ فهذا أصل وم  ة، اميا يار الشا الدِّ هذه يف والنُّصرييا

 واهلل أعلم.

 ،يةدِ الرا  والعقائدِ  ،نيعةِ ن املقاالت الشا مِ  هذا وقد رأينا يف كتبهم اخلبيثةِ 

ٍِ والتا  نا عليه نقيص لنبيِّ ة، والتا ائع اإلسَّلميا الرشا  ، وتأويلِ ة احلاكمِ لوهيا بأم  ِّصي

ن كلَّمت الكفر نا فيها مِ وشاهد   الربياة، الذي هو خريم  ،َّلموالسا  َّلةم الصا 

 منه األجساد. رُّ عِ قش  ما ت   ،واإلحلاد

نقل ما  أن   بعد   «رسالته»يف  ـ رمحه اهلل تعاىلـ  نايبُّ وقال شيخ اإلسَّلم العِ ]

 :[رآه يف كتبهم

 قةٌ زنادِ  ارٌ كفا  دةٌ هم مَّلحِ كلا  :ةوالباطنيا  ،ةيا صريوالنُّ  ،نة  يامِ والتا  ،روز  الدُّ  نا بأ

 . ارٌ فُّا 

 . ائعلون الرشا طِّ عاألرواح، ويم  ِخ يقولون بتناسم 

                                                           

مان»( ومتامم عبارِة 8) افيقال: إهنم عىل اعتقاِدهم «: »مرآة الزا  «.إىل هلما جرًّ
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 .هاال نستطيع ذكر   مقاالٍت  ملسو هيلع هللا ىلص نانبيِّ  ويقولون يف حقِّ 

 ،لقت  يم ه ص  ق  أو انت   ،ملسو هيلع هللا ىلص النبيا  ن سبا م   : أنا «فاالشِّ »و ،«املبسوط»ل عن ق  ون  

 .هوبتم ل ت  قب  وال تم 

 أو أحدً  ،ملسو هيلع هللا ىلصسول الرا  ن سبا م   : أنا «ةيا ازِ البزا »ر يف ك  وكذا ذ  
ِ
 ا من األنبياء

 .ه أصًَّل ل توبتم قب  ا، وال تم قتل حدًّ َّلم يم والسا  َّلةِ الصا  الكرام عليهم أفضلم 

ِ مِ  نا إ: اإلمام أيب منصورٍ  وِمن قول هم، وال ناكحتم مم  لُّ ن الكفرة الذين ال ت 

ع، ائِ ل الرشا ، وتأوا سقط الفرائض  أ  ن م   :اون يف دار اإلسَّلم باجلزية إمجاعً قرُّ يم 

 .نكر القيامة  خ، وأ  وقال بالتناسم 

شهد عليهم بذلك، وأهنم ال يف كتبهم ما ي   نة  والتيامِ  روز  الدُّ  احلاصل: أنا و

 ن يف القبور.بعث م  اهلل ي   ور، وال بأنا شم قولون باملعاد والنُّ ي  

 «:ةالتاتارخانيا »وقال يف 

 دة عن بعض العلَّمء:ة املَّلحِ الباطنيا  يف حقِّ  «دفتاوى ابن املؤيِّ »ويف 

املعنى الذي  ا غري  نً للكَّلم باطِ  عتقدون أنا هم؛ ألهنم ي  ل توبتم قب  نه ال تم أ

 .ى آخرهبا معنً  ادوقِص وبة، وي  بالتا  انطقوي  أن  ل حتم  ن لفظه، فيم مِ  رم ظه  ي  

هم توبتِ بول ين، وعىل تقدير ق  وقال بعض العلَّمء: إهنم يف حكم املرتدِّ 

ن مِ  ،اإلسَّلم إقامة رشائعِ بوا مم لز  أسلموا يم  ٌ عليهم اإلسَّلم، فإن  عر  يم 

 وهنم رشائع  مم علِّ وهنم القرآن، ويم ؤم قرِ الذين يم  ةِ واألئما  ،َّلةاملساجد واألذان والصا 

 .لواقت  لوا يم قب  مل ي   اإلسَّلم، فإن  
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ا دً د  ع   هلم شوكةٌ َّم إذا كان وال سيا  ،اأبدً  تركهم مورالة األم وال جيوز لوم 

د    ًدا.وعم

 ل  وص  يم  ن أن  وكة مِ ة الشا نوا باحلصون التي لدهيم، وامتنعوا بقوا صا ت   ن  إو

ؤمروا يهم، ويم ياِص ص   ِمن نزلواي  فر عليهم، قد  بوا حتى يم ورِ وا وحم ورِص إليهم حم 

  .يهمنواِص  بُّزِّ 

 .ا يف نار اجلحيمدً هم خملا ويكون قتيلم 

 .عيمات النا ا يف جنا حماربيهم شهيدً  وقتيلم 

املال  ف بيِت ف يف مصارِ ِّص  تم  ا للمسلمني، مقسومةً أمواهلم فيئً  وتكونم 

 .املعلومة

 .ثاب مأجورمور؛ فهو مم الة األم ن وم مر بإزالتهم مِ ن أ  وم  

ولتِههم يف ر اهلل تعاىل إزالت  ن قدا وم   ٌ  ، وطها د   يف زمنِ  سة  املقدا  ر األر

 ،اإلسَّلم ن إعزاز دينِ جور؛ ملا يف ذلك مِ األم  عادة وأكملم السا  فله أعظمم  :هِواليتِ 

 َّلم.والسا  َّلةم عليه الصا  دٍ نا حمما لنبيِّ  واالنتصارِ 

 متات الفتوى.
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سالة الثَّ       :انيةالرِّ

 

ة العالِنَة  أقوال األئمَّ

 يف

ُروز والتَّياِمنَة  أحكام الدُّ

 

ام  مة علِّ ملفتي الشا دٍ  بنِ  العَّلا  راِدياملم  حمما

 م(8778 هـ ـ8811: )ويفِّ تم 

 

ة()ُتطبَ  ل مرَّ  ع ألوَّ

 

 اعتنى هبا

لاة ِمن طلبِة الِعلم  ثم
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 حيممحن الرَّ بسم اهلل الرَّ 

 ويت  ن أم عىل م   َّلمم والسا  َّلةم اجلواب، والصا  بردِّ  واِب الصا  مِ لهِ احلمد هلل مم 

 .م تسليًَّم ه األبرار، وسلِّ عىل آله األطهار، وأصحابِ واخلطاب،  وفصل   كمة  احلِ 

 أما بعد:

اهلل  بوجود ظلِّ  ،باألحكام ف اهلل تعاىل اإلسَّلم، ورفع القواعد  فلَّم رشا 

نا وموالنا دِ وهلا والعرٌ، سيِّ لواء العدل يف طم  ارِش تعاىل يف األرٌ، النا 

لطان الغازي أمحد بن املرحوم املربور السُّ  ،خانلطان الغازي مصطفى السُّ 

د بالتوفيق ه، وأطا رحم اهلل أباه وجدا  ،د خانلطان الغازي حمما بن السُّ  ،خان

تىل، ه عىل منابر اإلسَّلم تم فتوحاتِ  بىل، وآياِت ه ال ي  ه، وجعل اهلل ملك  عد  ه وس  لك  مم 

 أفضلم  ،كلي  وصحِب  ،سل العظام، عليه وعىل آل كلي بُّاه أرشف األنبياء والرُّ 

 عليهم لباس   رش   ا، ون  حدانية لرهبِّ بالو   ت اخلَّلئقم َّلم، ما أقرا َّلة والسا الصا 

نيا الدُّ  ِك ل  اإلسَّلم بوجود م   قوائمم  ت  لواعتد رهبا، وما قامت  قوى وفازوا بقم التا 

 آمني. ،ين واألناموالدِّ 

 أما بعد:

 املراديُّ  يد علٌّ وام، السا الدا فيقول العبد املفتقر إىل اهلل تعاىل عىل 

ن أمسه، ا مِ ه خريً ام، جعل اهلل يوم  الشا  بدمشق   املفتي احلنفيُّ  ،قشبنديُّ النا 

 ه:مِس ر   حلولِ  عند   وأسكنه الفردوس  

ة ة إىل انتصار امللا ة اإلسَّلميا اإليَّمنيا  ةم ة، والقوا ينيا الدِّ  ني الغريةم إنه ملا دعت  

 ها:يتم ُّالة، وسما عىل طريق العم  ،سالةهذه الرِّ  فتم ة ألا املحمديا 
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 ةنَ يامِ روز والتَّ يف أحكام الدُّ  ةِ نَ العالِ  ةِ األئمَّ  أقواَل 

 .يف دار اخللود املقيم ،عيمبالنا  ا بذلك الفوز  راجيً 

بَّم شاء بمراداته  ق اإلرادةِ ها، ولتعلُّ علمم هو ي   مٍ ك  ا أراد اهلل تعاىل حلِ ملا 

 ها:وأحكمِ 

ضا هبا الرِّ  األنبياء، وحلول   مواطن   سة  املقدا  ل اهلل تعاىل هذه األرايضع  ج  

 .هزبِ ن عباده وحِ مِ  ه، وسا  هلا اخلرية  يف أرِض  ةً جنا  ام  األصفياء، وجعل الشا  ودار  

ها خصصا  ،متناهي الذي غريم  طِف اإلهلي، واللُّ  ظرِ النا  ملا كانت حملا  لكن  

 .واألرشار والكفرِ  ن البغِي مِ  ،ة اجلوارببليا 

اإلسَّلم  رِ ظهم أن بني م مِ ن جوارهم مطلوبة، وزواهلم مِ  وكانت االستعاذةم 

وء يف ن جار السُّ إنا نعوذ بك مِ  اللهما »ل بالغَّممة بقوله: وبة، بحديث املظلا رغم م  

 .(8)«دار اإلقامة

 ر اهلل منهم بَّلد  ُّرة، طها غاة الف  البم ة د  روز الكفرة، واملَّلحِ وهم طائفة الدُّ 

لة، عىل األنبياء ا لسلطان األنام، بُّاه الكتب املنزا م فيئً هل  ااإلسَّلم، وجعل م

هم جودم هؤالء وم  املرسلة، إنه باإلجابة جدير، وهو عىل كل يشء قدير؛ ألنا 

ة احلنفيا ة ن األئما وه مِ ن ذلك: ما نقلم رب، فمِ عىل اعتقاداهتم عِ  ، واالطَّلع  رضرٌ 

 ة واحلنابلة:ة واملالكيا والشافعيا 

                                                           
وقال: « املستدرك»، واحلاكمم يف «صحيحه»، وابنم ِحباان  يف «مسنده»( أخرجه أبو يعىل يف 8)

جاه» رِّ ٌٍ عىل رشط مسلٍم ومل يم .«صحي هبيُّ  ، ووافقه الذا
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روز ين ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني يف طائفة الدُّ ة الدِّ أئما  ما تقول العلَّمءم 

 والتيامنة؟

 بعد   ظهر يف شخصٍ ال تزال ت   لوهياة  األم  أنا  فإهنم املعتقدون   :وزرُ أما الدُّ 

 .هموغريِ  ويف يوسف   ،وشمعون يف علي  كَّم ظهرت   ،شخص

 ٌة.هلآظهر فيه ي   رٍ ود   يف كلِّ  ذلك يف احلاكم، وأنا  بعد   وأهنا ظهرت  

 .(القا العم ) :وهنمسمُّ الذين يم  ،يف مشايهم ظاهرٌ  ويقولون: هو اآلن  

مات، ن املحرا ها مِ واخلنزير وغريِ  اخلمرِ  حلا  دون  املعتقِ  موه :ةنَ يامِ ا التَّ وأمَّ 

ون سمُّ ، ويم احلجِّ  ة  وفرضيا  ،رمضان   شهرِ  وصوم   ،َّلةالصا  ون وجوب  حدم وجي  

  اخلمس   لواِت الصا 
ِ
 .هاغريِ  بأسَّمء

، ثَّلثني رجًَّل  أسَّمء   :رمضان   شهرِ  علون أيام  ن تركها، وجي  ون م  والم ويم 

 .امرأةً  ثَّلثني   أسَّمء   :هوليالي  

 اعة، وخروج  السا  نكرون قيام  رة، ويم يعة املطها وهكذا يقولون يف سائر الرشا 

 .املعاد هم، وأمر  ن قبورِ مِ  اسِ النا 

ٌٌ د  ت   األرواح، وأهنا أرحامٌ  خبتناسم  ويقولون    .لعب  ت   فع، وأر

 أم ال؟ ة، فهل هؤالء كفارٌ صرييا النُّ  الطائفةِ  وهكذا اعتقادم 

ِ  الذين   ،صارىباليهود والنا  لحقون  وهل هم مم   ونكاحم  ،حهمذبائِ  أكلم  لُّ حي 

 منهم؟ أم هم رشٌّ  ؟همنسائِ 

 بق  يم  جيوز أن   وهل
ِ
 هم أم ال؟ غورِ وثم  املسلمني   صونيف حم  وا هؤالء

 ؟ينعىل هذا الدِّ  رى املسلمني  هم يف قم جيوز إقرارم  لوه
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ن ها مِ وغريِ  ،اخلمس لواِت الصا  وإقامِ  ،هم برشائع اإلسَّلمأم جيب إلزامم 

م اهلل ما حرا  وتريمِ  ،ن شعائر اإلسَّلمه مِ ذان وغريِ األ وإعَّلنِ  ،الفرائض

 .هبَّم أخرب اهلل به ورسولم  واإليَّمنِ ، هورسولم 

 ه أم ال؟ب منهم هل جيوز قتلم ن مل يتم وم  

ؤجرون ويم  ،ة عليهمالرشعيا  احلدودِ  الة املسلمني إقامةم جيب عىل وم  لوه

 عىل ذلك أم ال؟

 أفتونا مأجورين.

 اجلواب:

ٍِّ  نا اعتَّمد  ل قلوب  ح  احلمد هلل الذي ن   باعتقاد نا حل، ومأل صدور  النِّ  أص

ة إىل ما ل، هادي األم سم الرُّ  أكرمِ  دٍ ه حمما عىل نبيِّ  َّلمم والسا  َّلةم لل، والصا املِ  أرشِف 

هلم  اإليَّمن، والتابعني   داةِ وهم  ،اإلسَّلم اةِ ل، وعىل آله وصحبه محم بم أوضٍ السُّ 

 ومكان. زمانٍ  يف كلِّ  ،بإحسان

 وبعد:

لعنهم  ـ ةن  وز والتيامِ رم ي الدُّ طائفت  ن عقائد نا مِ وشاهد   ،به هدِ الذي نست   فإنا 

واتر والتا  وارِث قل إلينا بالتا منهم، وما نم  وبةِ تبهم املنهم يف كم  املكتوبةِ  ـ اهلل تعاىل

فة سائل املؤلا ويف الرا  ،نا يف فتاوهيمبلِ ن ق  مِ  كره العلَّمءم املستفيض عنهم، وما ذ  

 فيهم:
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ة ط  رامِ بون بالق  لقا ة الذين يم واإلسَّمعيليا ة صرييا النُّ  نتحلون عقائد  أهنم ي  

 .ةوالباطنيا 

ة، الا ر  الضا يف الفِ  (8)«املواقف»يف  «املواقف» وهم الذين ذكرهم صاحبم 

 .ةٌ رهم دالا فك التي هي عىل فظيعِ  ،هممقالتِ  شنيع   ح  ورش   

يف االعتقاد،  بون  تقارِ ة، وهم مم د  ومَّلحِ  وائف املذكورة زنادقةٌ الطا  ومجيعم 

 .هم يف الكفر واحدةٌ تم لا ومِ 

ن مِ  عبد احلقِّ  ين بنم الدِّ  برهانم  يخم والشا  ،العزِّ  ح قايض القضاة ابنم وقد رصا 

 ،(2)سنم طم َّلالب والشيخم  ،ملكاينُّ الزا  ين بنم الدِّ  والشيخ صدرم  ،ةادة احلنفيا السا 

 ين بنم الدِّ  صدرم  والشيخم  ،ةالشافعيا ادة من السا  بينيُّ ين الرشِّ مجال الدِّ  والشيخم 

ادة ن السا ة مِ تيميا  ين ابنم الدِّ  تقيُّ  اإلسَّلمِ  وشيخم  ،ةادة املالكيا ن السا الوكيل مِ 

 اهلل عليهم أمجعني: رمحةم  ،ة املسلمنين أئما هم مِ وغريم  ،يف فتاوهيم ،احلنابلة

يف  ن شكَّ مَ  وأنَّ  ،ا اتفق عليه املسلمونَ هؤالء الطوائف ممَّ  كفرَ  نَّ أـ 

 .هممثلُ  فهو كافرٌ  ،كفرهم

ِ ن اليهود والنا مِ  وأهنم أكفرم ـ  ل ؤك  هم، وال تم مناكحتم  لُّ صارى؛ ألهنم ال ت 

 .الكتاب هم بخَّلف أهلِ ذبائحم 

                                                           
 .128ص: ين اإلجييلعضد الدِّ  «يف علم الكَّلم املواقف( »8)

ٍم ِمن 2) فت يف األصل، والتاصحي ، وهو نسـبًة إىل )بَّلطمـنمس(، ِمـن «تاوى العَّمديف»( ترا

ذقياة، انظر  ركل: « األعَّلم»قرى الَّلا  .0/88للزِّ
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جزية، وال  وال بغريِ  هم يف ديار اإلسَّلم بُّزيةٍ وأهنم ال جيوز إقرارم ـ 

 .املسلمني بحصونِ 

ين؛ ألهنم ن املرتدِّ ا مِ كفرً  ، وأهنم أشدُّ زنادقةٌ ة بأهنم تيميا  وجزم ابنم 

 .واحلاكم يف علي  ةِ هلاآل وحلول   ،األرواح خ  يعتقدون تناسم 

 لعنه اهلل تعاىل ـ احلاكم   كان: أنا لِّ خ   ين ابنم الدِّ  وذكر قايض القضاة شمسم 

ول عىل الق   ل الناس  مِ خ، وحي  ناسم لول والتا ح باحلم ِّصِّ ة، ويم يا لوهعي األكان يدا  ـ

 ، ورجٌل (8)(محزة)عاته يقال له: ن دم مِ  عُّميٌّ  بذلك، وأنه ظهر يف زمانه رجٌل 

إىل عبادة  عوة  ، فأظهرا الدا (2)(رزيِّ الدُّ ـ: )عرف باألتراك يم  يدن مولا مِ  آخرم 

 ن غَّلةِ مِ  كثريةٌ  فيه، واجتمع عليهَّم مجاعةٌ  حلا  إلله  ا بأنا  احلاكم، والقول  

 .همقوا مجع  هم، وفرا لوا أكثر  ت  ، فق  املِّصينيِّ  فسار عليهم عوامُّ ة، اإلسَّمعيليا 

 أنا »: (3)«مانمرآة الزا »يف كتاب  اجلوزيِّ  بنِ االفرج  أيب وذكر احلافظ سبطم 

ة للحاكم لعنهم اهلل بوبيا عاء الرُّ ا عىل ادِّ ِِّصًّ ن الباطنية مم كان مِ  املذكور   رزيا الدُّ 

إىل  انتقلت   علي  روح   ، وأنا يف علي  حلا  اإلله   فيه أنا  ا ذكرف له كتابً تعاىل، وصنا 

احلاكم،  م بذلك عند  إىل احلاكم، وتقدا  حتى انتقلت   ،واحدٍ  ا بعد  أوالده واحدً 

، فسار عوة، وأنه أظهر الكتاب  يف الدا  اسم ه النا طيع  ليم  بمِّص   مور  ٌ إليه األم وفوا 

 ب منهم، واختفى عند  ه، فهر  دوا قتل  ه، وأرالوا مجاعت  ت  عليه املسلمون، وق  

                                                           
 .03يف امللحق صه ( انظر ترمجت  8)

 .05ص يف امللحق( انظر ترمجت ه 2)

ف.188: )، تت  سنةِ 383ص«: مرآة الزمان( »3)  ( بتِّصُّ
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، هناك عوة   الدا ام، وانرشم ، وقال له: اخرج إىل الشا  عظيًَّم احلاكم، فأعطاه مااًل 

 ة.عون أجاب الدا عىل م     املال  وفرِّ 

 تيمِ  دمشق، وهو املعروف بوادِ  يم غريبا ام، ونزل بوادي التا فخرج إىل الشا 

عىل أهله،  اس، فقرأ الكتاب  ين أعَّمل بانمِ  دمشق   ، وهو غريبا ثعلبة   اهلل بنِ 

، وأباح هلم خ  ناسم ر يف نفوسهم التا واستَّمهلم إىل احلاكم، وأعطاهم املال، وقرا 

 ا هـ. ،«(8)اهلل تعاىل عليه هلك لعنةم  إىل أن   ،ماتبيٍ املحرا نا، وأخذ يم والزِّ  اخلمر  

 ة، واهلل سبحانه أعلم.الشاميا يار نة يف الدِّ يامِ روز والتا الدُّ  جودِ فهذا أصل وم 

 ،يئةدِ الرا  والعقائدِ  ،نيعةِ ن املقاالت الشا مِ  هذا وقد رأينا يف كتبهم اخلبيثةِ 

ٍِ والتا  ة، ائع اإلسَّلميا الرشا  لعنه اهلل تعاىل، وتأويلِ  ة احلاكمِ لوهيا بأم  ِّصي

ن نا فيها مِ األنام، وشاهد   الذي هو خريم  ،َّلموالسا  َّلةم نا عليه الصا نقيص لنبيِّ والتا 

 منه األجساد. رُّ عِ قش  ما ت   ،كلَّمت الكفر واإلحلاد

نقل ما  أن   بعد   «رسالته»يف  ـ رمحه اهلل تعاىلـ  نايبُّ وقال شيخ اإلسَّلم العِ 

 رآه يف كتبهم:

 قةٌ زنادِ  ارٌ كفا  دةٌ هم مَّلحِ كلا  :ةوالباطنيا  ،ةيا صريوالنُّ  ،نة  يامِ والتا  ،روز  الدُّ  نا إ»

 .ارٌ فُّا 

 .ائعالرشا  لون أكثر  بطِ األرواح، ويم  ِخ يقولون بتناسم 

 .هاال نستطيع ذكر   مقاالٍت  ملسو هيلع هللا ىلص نانبيِّ  ويقولون يف حقِّ 

                                                           
مان»( ومتامم عبارِة 8) افيقال: «: »مرآة الزا  «.إهنم عىل اعتقاِدهم إىل هلما جرًّ
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 ،لقت  يم ه ص  ق  أو انت   ،ملسو هيلع هللا ىلص النبيا  ن سبا م   : أنا «فاالشِّ »و ،«املبسوط»ل عن ق  ون  

 .هوبتم ل ت  قب  وال تم 

ا من أو أحدً  ،ملسو هيلع هللا ىلصسول الرا  ن سبا م   : أنا «ةيا ازِ فتاوى البزا »ر يف ك  وكذا ذ  

 
ِ
 .ه أصًَّل ل توبتم قب  ا، وال تم قتل حدًّ َّلم يم والسا  َّلةِ الصا  الكرام عليهم أفضلم  األنبياء

ِ مِ  نا إ: املاتريديِّ  وعن اإلمام أيب منصورٍ   لُّ ن الكفرة الذين ال ت 

، سقط الفرائض  أ  ن م   :اون يف دار اإلسَّلم باجلزية إمجاعً رُّ ق  هم، وال يم ناكحتم مم 

ِ نكر القيامة  خ، وأ  ع، وقال بالتناسم ائِ ل الرشا وتأوا   هم.مناكحتم  لُّ ، ال ت 

شهد عليهم يف كتبهم ما ي   نة  والتيامِ  روز  الدُّ  واحلاصل: أنا »قال الشيخ:  ثما 

 .«ن يف القبوربعث م  اهلل ي   ور، وال بأنا شم بذلك، وأهنم ال يقولون باملعاد والنُّ 

 «:ةالتاتارخانيا »وقال يف 

 دة عن بعض العلَّمء:ة املَّلحِ الباطنيا  يف حقِّ  «دفتاوى ابن املؤيِّ »ويف 

املعنى الذي  ا غري  نً للكَّلم باطِ  عتقدون أنا هم؛ ألهنم ي  ل توبتم قب  نه ال تم أ

 ي  أن  ل حتم  ن لفظه، فيم مِ  رم ظه  ي  
 .ى آخرهبا معنً  ادوقِص وبة، وي  بالتا  اوقم نطِ

هم بول توبتِ ين، وعىل تقدير ق  إهنم يف حكم املرتدِّ  وقال بعض العلَّمء:

ن بناء مِ  ،اإلسَّلم إقامة رشائعِ ب وامم لز  أسلموا يم  ٌ عليهم اإلسَّلم، فإن  عر  يم 

 موهنم رشائع  علِّ وهنم القرآن، ويم ؤم قرِ الذين يم  ةِ واألئما  ،َّلةاملساجد واألذان والصا 

 .لواقت  لوا يم قب  مل ي   اإلسَّلم، فإن  

ا دً د  ع   َّم إذا كان هلم شوكةٌ وال سيا  ،اأبدً  ]تركهم[ مورالة األم لوم وال جيوز 

د    ًدا.وعم
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 ل  وص  يم  ن أن  وكة مِ ة الشا نوا باحلصون التي لدهيم، وامتنعوا بقوا صا ت   ن  إو

ؤمروا يهم، ويم ياِص ص   ِمن والم نز  يم فر عليهم، قد  بوا حتى يم ورِ وا وحم ورِص إليهم حم 

 .يهمنواِص  بُّزِّ 

 .ا يف نار اجلحيمدً هم خملا قتيلم ويكون 

 .عيمات النا ا يف جنا حماربيهم شهيدً  وقتيلم 

املال  ف بيِت ف يف مصارِ ِّص  تم  ا للمسلمني، مقسومةً أمواهلم فيئً  وتكونم 

 .املعلومة

 .مأجور ثاٌب مور؛ فهو مم الة األم ن وم مر بإزالتهم مِ ن أ  وم  

 يف زمنِ  سة  املقدا  األرايض   رهم يف سلطنته، وطها ر اهلل تعاىل إزالت  ن قدا وم  

 ن إعزاز دينِ ؛ ملا يف ذلك مِ (8)جوراألم  عادة وأكملم السا  فله أعظمم  :خَّلفته

 َّلم.والسا  َّلةم عليه الصا  دٍ نا حمما لنبيِّ  واالنتصارِ  ،اإلسَّلم

ملُّ الرا  اخلريم  ،فلسطني   مةم ل عَّلا ئِ وسم 
ة لوهيا بأم  القائلني   روزِ يف طائفة الدُّ  (2)

ذلك،  وغريِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص دٍ نا حمما ة نبيِّ نبوا  مِ وبعد   ،خوبالتناسم  ،بيديِّ احلاكم بأمر اهلل العم 

ن رشائع ذلك مِ  وغريِ  ،ومَّلة والصا بالصا  املسلمني   بني   ون  رِت ست  وهم مع ذلك ي  

 ؟اإلسَّلم أم ال ب عليهم أحكامم رتتا هم، وي  قبل إسَّلمم يم هل  :الدين

 !اإلسَّلم وإظهارِ  ،الكفرن إخفاء هر عنهم مِ ا اشت  ملِ 

 ها؟ن تلك، فَّم حكمم مِ  وهم، فاشرتى مسلمٌ ب  وس   وإذا غار املسلمون  

                                                           
كر هذا يف أعظم مآثر صَّلح الدِّ  (8) مة صكَّم ذم  .4ين األيويب، انظر املقدِّ

ةالفتاو» (2) ة لنفع الربيا  .8/855«: ى اخلرييا

 



43 
 

 أجاب:

 ن الكفر  بطِ ن يم م   بأنا  (8)«فتٍ القدير»اهلَّمم يف  مة الكَّمل ابنم ح العَّلا رصا »

ه بولنا توبت  ق   ه يف عدمِ حكمم  يكون   فهو املنافق، وجيب أن   ر اإلسَّلم  ظهِ ويم 

ه الذي هو ي كفر  فِ ن التوبة إذا كان يم ر مِ ظهِ إىل ما يم  لعدم االطمئنانِ  ؛نديقكالزِّ 

 .ه يف اإلخفاءمثلم  واملنافقم ، اينً ه دِ اعتقادِ  عدمم 

ه إىل ِِّسا أو يم  ،ليهعاس النا  بعضم  ر  عثم ي   ا بأن  بحاله إما  لمِ العِ  فطريقم  وعىل هذا

 .ن إليهمِ ن أ  م  

ه كان حكمم  نديق إن  والزِّ  ه: هو املنافقم ل توبتم قب  ل وال تم قت  الذي يم  : أنا واحلقا 

ه ن  تديُّ  ر  ظهِ ، ويم بدينٍ  نالتديُّ  ه الذي هو عدمم ر  فا كنً مبطِ  يكون   ُّب أن  يكذلك، ف

لذلك  ارً مظهِ  هنا، وإال فلو فرض  يبٌّ نا به، وهو عرر  ظفِ  ه إىل أن  أو غريِ  ،باإلسَّلم

إذا  ،كسائر الكفار املظهرين لكفرهمه ل توبتم قب  ل، وتم قت  ال يم  جيب أن   حتى تاب

 انتهى. ،«أظهروا التوبة

، فتاب عن ذلك أنه زنديٌق  نديق، فأقرا جاء الزِّ  قالوا: إن  » :(2)«اخلانية»ويف 

 انتهى. ،«لقت  ه، ويم ل توبتم قب  تاب مل تم  خذ ثما أم  ه، وإن  ل توبتم قب  تم 

 :باياالسا  وأما حكمم 

                                                           
 .1/151: «فتٍ القدير( »8)

ــاوى»( 2) ــة الفت ــا: 3/011«: اخلاني ــة عبارهِت ــرون »، وتتما ــٌة يمظِه ، ألهنــم باطنيا اإلســَّلم 

قب   عتقدون يف الباطن خَّلف  ذلك، فيمقتلون وال تم  «.ل توبتمهموي 
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ون، صلُّ صومون ويم ي   ها اإلسَّلم  عي أهلم دا ي   بلدةٌ »: (8)«اخلانية»فقد قال يف 

 ان مع ذلك، فأغار عليهم املسلمونعبدون األوثون القرآن، وي  قرؤم وي  

 بايا قالوا:ن تلك السا مِ  وهم، فاشرتى منهم مسلمٌ ب  وس  

 غارِ ساء والصِّ النِّ  هم جيوز رشاءم لكِ   مل  ة والرِّ ين بالعبوديا قرِّ مل يكونوا مم  إن  

عبدوا  وا باإلسَّلم، ثما أقرُّ  (3)ملا؛ ألهنم (2) ]الذكور[ الكبار منهم، وال جيوز رشاءم 

 ا، وال جيوز اسرتقا م وصغارً  هم نساءً ين، فيُّوز اسرتقاقم رتدِّ كانوا مم  األوثان  

 .ةدا ن أهل الرِّ كَّم ال جيوز مِ  الكبارِ 

اقهم، هم واسرتقم سبيم هم فيُّوز ة مللكِ   والعبوديا ين بالرِّ قرِّ كانوا مم  وإن  

 انتهى. ،«همهم جاز بيعم ك  ل  فإذا م  

 :(1)هاداتويف كتاب الشا 

 عىل املسلمني؟ روزِ الدُّ  جتوز شهادةم  لئل: هسم »

 بَّل إنكار. ل؛ إذ هم كفارٌّ قب  أجاب: ال تم 

  وقد أفتى بعضم 
ِ
ِ  ني  العاملِ  العلَّمء وال  ،همذبائحم  لُّ بأحواهلم بأنه ال ت 

ٍا  منهم إن   كاملُّوس، بل رشٌّ هم ناكحتم مم   واهلل تعاىل أعلم. ،ل عنهمقِ ما نم  ص

                                                           
 .3/043«: اخلانيةالفتاوى »( 8)

 .«اخلانية»ما بني  معكوف ني ِمن ( 2)

سالة: )إن(.«اخلانية»كذا يف ( 3)  ، ووقع يف الرِّ

 .2/20«: ملفتاوى الرا »أي يف ( 1)
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 جرْت مع املؤلِّف[ ]حادثةٌ 

 :وألٍف  ومائةٍ  ومخسني   ويف سنة تسعٍ 

ة معه بنيِّ  إىل مقابلتهم، فخرجتم  (8)ام إذ ذاك أسعد باشا الشا يلملا خرج وا

ن عقائدهم، فأعطاين ا مِ راهم، وجابوا كتابً ن قم مِ  قريةً ه ب عسكرم ه  فن   ،(2)اجلهاد

التي ذكرناها  م اخلبيثةِ ن اعتقاداهِت كر مِ ما ذم  ه، فإذا مجيعم باشا، فطالعتم  اه أسعدم إيا 

 .فيه رةٌ سطا مم 

ٍا  إن  »ما وقف عىل كتبهم، فلذلك قال:  ملا الرا  اخلري   املرحوم   ولعلا  ما  ص

 «.ل عنهمقِ نم 

ٍم والصا   .ملسو هيلع هللا ىلص بيا ون النا سبُّ م ي  أهنا : حي

 ،جلبي مهري بحساحرير الشا فقد قال النِّ  ملسو هيلع هللا ىلص: بيا النا  ن سبا م   كمم ا حم وأما 

د أيا  لطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان العثَّمينِّ السُّ  ن عظَّمء علَّمء دولةِ مِ 

                                                           
الٍ العابد، ( 8) ام الصا ـ بن إسَّمعيل أسعدهو وايل الشا  باشا العظم، الذي بمني يف عهده قِّصم

هريان العظم، وخانم  هــ(، انظـر 8878: )بدمشق، تويف رمحـه اهلل سـنة   أسعد باشا الشا

 .8/355«: األعَّلم»

ريد أن  نمحيط ك علـًَّم بـأنا املفتـني يف سـورية  هـم رمحك اهلل أهيا املفتي املُّاهد! ولكن  نم ( 2)

كم، ووقفوا معه ضدا شعبه ونافقوا لبقائه.لوم الذين كانوا سبًبا  ِة للحم  صول النُّصرييا

ما سـعت  ًة يف رقابنا لألجيال القاِدمة: أوال بدا أن  نذكر  هنا أمان  نا األنظمـة  العاملياـة عنـد 

وري، ارتأت  كاذبًة أن  تمرِسل  مـراقبني  عب السُّ جاِهدًة لبقاء نظام النُّصريية بعد  ثورة الشا

ابق؛ لي  عر نقلوا للعامل حقيقة  ما ب، ومراقبني دموليني، ثما أرسلت  أمني  األمم املتاحدة السا

ن اجتمع هبؤالء: هم املفتـون والعلـَّمء، وخطبـوا  لم م  ري يف سورية، ومع األسف أوا جي 

نا  حوا لكبريهم ونظاِمه، فلي قفم  . 2582سنة:  يوم  القيامة ويمسألون، وذلك وتبُّا
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كم يف حم  «ةيا ازِ البزا »ا عىل فها ردًّ ألا  لطيفةٍ  يف رسالةٍ  ،اعةهم إىل قيام السا اهلل دولت  

 تلك املسألة:

 به، لتعظيمه واإليَّمنِ  ناٍف ؛ ألنه مم وارتدادٌ  كفرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النا  سبا  أنا  :اعلم

 .فيها بهة  ة التي ال شم ة القطعيا باألدلا  الثابِت 

 عليه بني   عٌ تب، وهذا جمم  مل ي   ل به إن  قت  ا، فيم له فيكون كفرً  حودٌ ه جم فسبُّ 

 ةِ احلنفيا  ل عند  قت  ه، فَّل يم ل توبتم قب  تاب وعاد إىل اإلسَّلم تم  ين، لكنه إن  املُّتهدِ 

 بكيُّ السُّ  اإلسَّلم علٌّ  ح به شيخم عىل ما رصا  ،ة واحلنابلةا للَّملكيا خَّلفً  ةِ والشافعيا 

 «.سولالرا  يف املسلول يف سبِّ السا »يف كتاب 

ه سوى توبتم  لقب  وال تم  ،ركف  يم  ملسو هيلع هللا ىلص بيا النا  ن سبا م  »: «احلاوي»ر يف ك  وذ  

 .«اإليَّمن جتديدِ 

 بقوله عليه استدالاًل  ،ال حدًّ قت  ، فيم له أصًَّل  رين: ال توبة  وقال بعض املتأخِّ 

 .(8)«فاقتلوه انبيًّ  ن سبا م  »َّلم: السا 

لإلمام أيب  «راجاخل  » عن كتاب ن بعض الفتاوى نقًَّل ر مِ كِ ه ما ذم دم ؤيِّ ويم 

أيب  ه وعند  ل عند  قت  ل وال يم قب  تاب تم  ر، فإن  كف  يم  ملسو هيلع هللا ىلص بيا النا  ن سبا م   : أنا يوسف  

 انتهى. ،«دا ملحما خَّلفً  ،حنيفة  

املفتي بدار اخلَّلفة عن هذه  عودِ أبو السُّ  امةم مة الفها هذا وقد أجاب العَّلا 

 :عنها ي  فتِ استم  املسألة حني  

                                                           
وائد»انظر ( 8)  .4/245«: جممع الزا
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سبيل د يف املُّاهِ ـ لطان ٌ عىل السُّ رِ ، فقد عم ةٌ اختَّلفيا  املسألة   أنا  ه:حاصلُ 

 بني   اجلمعم  يف األمرِ  ـ انوضوالرِّ  محةم عليهَّم الرا  ،سليَّمن خان لطانالسُّ  ،محنالرا 

عن  ائِب خص التا إىل حال الشا  ر  نظ  يم  وىل أن  األ   بأنا  ،نيللمذهب   عايةم والرِّ  ،ولنيِ الق  

 ملسو هيلع هللا ىلص.ول سالرا  سبِّ 

 عمل بقولِ يم  :احلال وصَّلحم  ،اإلسَّلم سنم وحم  ،وبةِ التا  ةم م منه صحا هِ فم  فإن  

 .اعزير تأديبً فى باحلبس والتا كت  ه، ويم بول توبتِ ة يف ق  احلنفيا 

د عىل توبته م  عت  عمل بمذهب الغري، فَّل يم يم  :ريم فهم منه اخلمل يم  وإن  

 .ال حدًّ قت  ه، ويم وإسَّلمِ 

ن ملا فيه مِ  ؛اليوم هبذا اجلمع بعد   ل  عم  يم  مالكه أن   قضاةِ  مجيع   لطانم فأمر السُّ 

 .معفع والق  النا 

 احلساب. ه يوم  اهلل سعي   ر  ك  ش   ،ذلك اجلواب هذا خَّلصةم 

روز ن طائفة الدُّ كر مِ ن ذم م   ، فكيف شأنم رناه يف شأن مسلمٍ فهذا ما سطا 

 .ةن  يامِ والتا 

 ه:ما هو نصُّ  (8)«هرشحِ »و «نويرالتا »ويف 

 .ه عىل ما مرا تم دا رِ  رت  ن تكرا م   :إال مجاعةً  ه مقبولةٌ فتوبتم  ارتدا  مسلمٍ  وكلُّ »

 ،«اه مطلقً ل توبتم قب  وال تم  ،ال حدًّ قت  ن األنبياء فإنه يم مِ  نبيي  بِّ بس   والكافرم 

 انتهى.

                                                           
 .3/255: «حاشية ابن عابدين»انظر ( 8)
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عليه  ،خان لطان سليَّمنم رها السُّ ة التي عما ليَّمنيا السُّ  ا يف درسِ هذا وقد كنا 

 افضا ا الرا حيدرً وا ولا  روز  الدُّ  بأنا  :بعلبك أخبارم  ضوان، وقد وردت  والرِّ  محةم الرا 

 .اضابطً  يف بعلبكا  افضِّ أخيه الرا  مكان  

ي ر لنا تعدِّ ك  باشا، وذ   ام احلاج عثَّمنم الشا  مجعنا وزيرم  ،اجلمعة ثاين يوم   ثما 

 
ِ
 .ةلطانيا السُّ  هم األوامر  ه، وخمالفت  روز عىل أيالتِ الدُّ  هؤالء

هي  اإلسَّلمِ  كلمةم وتكون فر، ل الظا صم إن شاء اهلل تعاىل حي   :فذكرنا له

 يأذن   اهلل تعاىل أن   ئام، فلعلا ن هؤالء اللِّ مِ  رٍ ضُُّّ ، وت  إيَّمنٍ  ة  العليا، ورأينا له شدا 

 له إىل زيادةِ  وسيلةً  ا إىل اخلري، ويكون  مفتاًح  هذا الوزيرم  له بالفرج، ويكون  

 .(8)واملؤمنني ،هه وخليفتِ اهلل ورسولِ  بول عند  الق  

 

 

                                                           
د  : »املخطوط هناية يف جاء( 8) ه جتدا ة يف تريرم م غرا ـ سـبعة   سـنة   احلـرام، حمرا  وثَّلثَّمئـةٍ  عرش 

ة، اهلُّرة ِمن وألف ، التوفيق   اهلل نرجو النابويا  أمجعني، وللمسلمني لنا اخلتام وحسن   التاما

ة ربِّ  ربِّك سبحان. آمني د، سيِّدنا عىل اهلل وصىلا  ي صفون، عَّما  العزا  ربِّ  هلل واحلمـدم  حمما

 .«آمني العاملني،

ة الورقِة األم  عىل وجاء  الفـاين احلقـريم : بعـِده ِمـن اهلل شاء ومل ن لنفِسه استكتبها: »وىلطمرا

يد د السا عاداِت، أبو حمما يد نُّلم  السا جاين، يافا مفتي سليم، حسنيم  السا  يف املعىل دفنيم  الدُّ

رى، أممِّ  س القم ه، قمدِّ  .«آمني رسُّ
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 فيه: ُملَحٌق 

 

ْرزي.4  ـ ترمجة أبو عبد اهلل الدُّ

ْرزي.3  ـ ترمجة محزَة بِن عيلٍّ الفاِريسِّ الدُّ

ة.4 ص فتوى ابِن تيميََّة يف النُّصرييَّ  ـ ُملخَّ
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ْرزي اهلل دعب وأب  (8)الدُّ

 (م4131 = هـ144)

دم أبو عبد اهلل،   .رزيالدُّ  إسَّمعيل   بنم  حمما

عوة أصحاب أحدم  بيديِّ  اهلل بأمرِ  احلاكمِ  لتأليه الدا  . ميالفاطِ  العم

 ة.رزيا الدُّ  الطااِئفة نِسبةم  وإليه

 يف ودخل هـ،157 سنةِ  أواخر يف مِّص   إىل قِدم األصل، فارسُّ  هو: قيل

 أيب بنِ  علِّ  إىل انتقلت   آدم   روح   إنا »: فيه قال كتاًبا له وصناف احلاكم، ِخدمة

تقما  احلاكِم، أسَّلِف  إىل ومنه طالٍب، ، إىل واحدٍ  ِمن ةً ص  مم  إىل انتهت   حتى آخر 

 .«احلاكم

ين فخر ترمجة يف (2)املحبِّيُّ  وقال  :(3)خَّلصتمه ما قرقَّمس بنِ  الدِّ

رِزي» ب اّلذي الدُّ روز، إليه يمنس   بمِّص، األتراك مولادي ِمن رجٌل  الدُّ

بيدي، اهلل بأمر احلاكم أيام يف ره  ظ   ول يف وجاهر العم خ. باحلملول الق   والتاناسم

                                                           

مجة مأخوذٌة ِمن كتاب  ( هذه8) : « عَّلماأل»الرتا جـوع إىل مصـادره 4/30للزركلِّ ، مـع الرُّ

 قدر  املستطاع.

 .3/241«: خَّلصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش( »2)

ل املحبِّيُّ ـ رمحه 3) ها، ثما قال: ( ون ق  ص  رسالِة املردايِّ اآلتيِة أو نحو  لخا كرتم وإناَّم ذ  »اهلل ـ مم

ِب اآلراء  م وأطلتم فيه؛ لكثرة تشعُّ ر ما هم عليه يفحاهل  قرِّ األذهان، وبـاهلل  فيهم، فهذا يم

 «.تعاىل التوفيق
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، يف حلا  اإلله أنا  فيه: ذ كر كتاًبا وصناف وح   وأنا  علي لت   علي  رم  يف ت نقا

لت   أن   إىل أ والده ص  عوة عىل محزة   مع واتافق احلاكم، إىل و   احلاكم، عبادة إىل الدا

 .«اختَّلفِهَّم كثرية قبل   مجاعةٌ  إليهَّم ت  وانقاد  

ة النُُّّوم» ويف اِهر  اعيه احلاكمم  قال»: (8)«الزا تِك؟ يف كم: لد   ستة  : قال جريد 

ون   ألًفا عرش   عتقدم  .«اإلله أنك ي 

بيديُّ  وي رى واب   أنا  :(2)«التاج» يف الزا : الصا ب طم ال، بفتٍ( )الدرزي ض   الدا

 .واحلاكة اخليااطمون وهم د رزة، أوالد إىل نسبةً 

ه هبيُّ  وسَّما نِديق، ونعت ه ،(1) )الدروزي( :(3)«بَّلءالنُّ  سري» يف الذا : وقال بالزِّ

عي كان» بوبياة   يدا  .«لذلك وقمتِل ،احلاكم رم

هب هنر» يف الغزيُّ  وقال  :(0)«الذا

دِ  اهلل عبد أيب إىل الناسم  ي نسبهم وز،رم الدُّ »  مع رزي،الدُّ  إسَّمعيل   بنِ  حمما

م نايف بَّم لقوله ي كرهون ه؛ أهنا  اعتقاد هم. يم

                                                           
 .0/320 «:ُّوم الزاهرةالنُّ ( »8)

بيدي: . ومتامم عبارِة 80/810«: تاج العروس( »2) ِزي، بـالفتٍ: اخلياـاط. وأبـو »الزا ر  والدا

ِزي، صاحبم دعوِة احلاكم بأمر اهلل الفاطمي، وإليـه نمسـبت  الطاائفـةم  ر  ٍد عبِد اهلل الدا حمما

ـام، وهـم اإلسـَّمعيلياة، كـذا يف  يعة، الكائنِة بُّبال الشا ة الرشا ة اخلارجِة عن جادا رِزيا الدا

وز، للخفــاجي. « شــفاء الغليــل» رم ــدُّ ، ويقولــون يف اجلمــع: ال ال  ــدا ــةم ت ضــمُّ ال والعاما

كة را ة، حمم ز  ر  واب: الدا  «.والصا

 .80/815،830«: سري أعَّلم النُّبَّلء( »3)

حت  يف مطبوعة 1) حِّ ري»( صم ِزي(.« السِّ ر   إىل: )الدُّ

هب يف تاريخ حلب( »0)  .8/281«: هنر الذا
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 .«فارس بَّلد إحدى( طريوز) إىل األصل يف بوننس  يم  إهنم ويقولون:

 :«خ – وزرم الدُّ  عقائد يف وزمم الرُّ  حلِّ » كتاب ويف

 ،(8)يمالتا  بوادي فنزل عوته،د   لنرش امالشا  بَّلد إىل رسلهأ   احلاكم   أنا »

 .«يخالشا  جبل نمِ  رببالقم 

 دروزي)و( دحمما  بن درزي)و ،(رزيالدُّ  اهلل عبد) :بلفظ هاسمم  درِ ي   وقد

 ( .دحمما  بن

ٌٌ  ـ حلةالنِّ  هذه أتباع نمِ  هغريِ  أخبار يف كَّم سريته ـ ويف  .كثيف غمو

 عىل بل  انق   الرتمجةِ  هذه صاحب   أنا  عىل ونفقم تا مم  اليوم حتى روزوالدُّ 

  .هعهدِ  أواخر يف وعاداه ،احلاكم

 العقيدة يف تفقوني   ال :يهممِ تعلِّ مم  نمِ  عرفتم  نما  اكثريً  أنا  نمِ  غمالرا  وعىل

 .امجيعً  نفوسهم يف الكبريم  األثرم  هلا زال ما صِ قمُّ التا  فكرة   نا فإ ،اهلمقا عم  مع

                                                           
 «.غريبا دمشق  ِمن أعَّمل بانياس: »3/241«: خَّلصة األثر»( وجاء يف 8)
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 (8)زيرْ الدُّ  الفاريسُّ  أمحَد  بنِ  بن عيلِّ  محزة

 (144)ت

 رزي(.س املذهب )الدُّ ن مؤسِّ ة، ومِ ن كبار الباطنيا مِ 

 .ةب بالعربيا ا، وتأدا ادً ا أو لبا ازً ن مقاطعة )زوزن( كان قزا األصل، مِ  فارسُّ 

عوة صل برجال الدا واتا  ،هـ 150قيل: حوايل سنة  ،وانتقل إىل القاهرة

 ن أركاهنا.صبٍ مِ ن شيعة احلاكم بأمر اهلل الفاطمي، فأ  ة، مِ يا الِّسِّ 

ه إىل احلاكم، حتى كانت كتبِ  ل رفع  واِص واستمّر يعمل هلا يف اخلفاء، ويم 

ه وأقرا  ،إنه رسوله :عوة، وجاهر بتأليه احلاكم، وقالهـ فأظهر الدا 151 سنة  

 .عاةالدُّ  وجعله داعي   ،به برسول اهلله، فلقا به نفسم  احلاكم عىل مانعت  

هـ  188 ه، سنة  حملا  اهلل اهر إلعزاز دينِ الظا ه ابنم  ك احلاكم، وحلا ل  وملا ه  

 .ت  ورد  طم  عوة، ثما ت الدا فرت  

وحلق به  ،حيلإىل الرا  اضطر محزةم  هـ181 :اهر منها سنةالظا  براءةِ  بعد  و

 :ذلك بعد   يت  مِّ هم يف املقاطعة التي سم أكثرم  ام، واستقرا ه إىل بَّلد الشا أتباعِ  بعضم 

كَّم  ،درزي بن حممد :إىل ، نسبةً (روزالدُّ ـ: )وا بمُّ وسم  ،روز يف سوريةجبل الدُّ 

 .سمونهيم 

وكان قد خرج عليهم  ،زير  الدُّ  د بن إسَّمعيل  أبو عبد اهلل، حمما  :وهو

 وا.دم ورِ حني طم  ةً قيا وعىل احلاكم، وإنَّم انتسبوا إليه ت  

                                                           
مجة مأخوذٌة مِ 8) :« عَّلماأل»ن كتاب ( هذه الرتا جـوع إىل مصـادره 2/271 للزركلِّ ، مع الرُّ

 قدر  املستطاع.
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 .قلبالع   :كنون عنهويم  ،نياملعصومِ  احلدود اخلمسة لم هم أوا ومحزة عند  

سان، اللِّ  صد م ين، وهي عندهم: ر بإقامة أركان الدِّ م  ويقولون: إنه أ  

هتان، ك والبم عن مهاوي الرشِّ  األديان، واالبتعادم  مجيعِ  اإلخوان، وتركم  وحفظم 

ه ألمرِ  سليمم ضاء بفعله كيفَّم كان، والتا األزمان، والرِّ  ته يف كلِّ حدانيا بو   واإلقرارم 

 .آن يف كلِّ 

 :مشقيالدِّ  لسليم البخاريِّ  «ـ خ وزرم وز يف عقائد الدُّ مم حل الرُّ »ويف كتاب 

رزي، الدُّ  إسَّمعيل   بنِ  دِ وحمما  علي  بنِ  محزة   بني   اخلَّلفم  ع  ق  و   أن   بعد  نه أ

ا يًّ ا رِسِّ ، فاختذ معبدً احلاكم، وأجابه البعضم  ةِ لوهيا ه، ودعا إىل أم مكان   محزةم م تقدا 

ة لوهيا بأم  ني  القائلِ  عند   وحمرتمٌ  مٌ قدا ا له، فهو مم ه نائبً وجعل نفس   ،لعبادة احلاكم

 ذلك. وغريِ  ،القائم ةِ وحُّا  ،هم هبادي املستُّيبنيب عند  لقا احلاكم، يم 

قها ، وعلا «قُّل املعلا السِّ »ـ: ب ة  املسَّما  سالة  احلاكم الرِّ  وفاةِ  بعد   وكتب محزةم 

 يَّمن املؤمنني.ا إلاختفى امتحانً  احلاكم   إنا  :وفيها يقول ،عىل أبواب اجلوامع

 .هه وعبادتِ وتوحيدِ  ة احلاكمِ لوهيا االعتقاد بأم  ور  زرع يف القلوب بذم ورشع ي  

ِّ هو وأتباعم ع تمِ وجي   وا رم وظفِ  ،ي، حتى ثار عليهم املسلمونه يف املعبد الِّسِّ

 .ن مِّصوهم مِ ردم وط   ،هبم

هم يف جهة ة، وبعضم يار احللبيا ن الدِّ عىل مِ هم يف اجلبل األل بعضم فنز  

 .حوران

إىل وادي  وآخرم  ،وفمنهم إىل جبل الشُّ  فذهب فريٌق  ،ن هناكوا مِ قم فرا ت   ثما 

 .إىل هذا العِّص وازديادٍ  موي يف نم  ومل يزالوا، التيم

 



55 
 

 توى ابِن تيميَّة يف النُّصرييَّةخمتَص فَ 

ة فأجابـ  مُة ابُن تيميَّة عن النُّصرييَّ  :(8)ُسئل العالَّ

« 
ِ
ون   القومم  هؤالء رامطة أصناِف  وسائرم  هم بـ: )النُّصريياة( املسما  الق 

 املرشكني. ِمن كثريٍ  ِمن وأكفرم  بل والناصارى، اليهود ِمن أكفرم  :الباطنياة

هم ةِ  عىل ورضرم دٍ  أمما رِ  ِمن أعظمم  ملسو هيلع هللا ىلص حمما  .املحاِربني الكفار رض  

 .مشهورةٌ  وقائعم  وأهلِه اإلسَّلم معاداةِ  يف وهلم

كن ةٌ  هلم كانت فإذا كوا مم ف  ةً  قتلوا كَّم املسلمني، دماء   س  اج مرا  احلمُّا

 زمزم. بئر يف وأ لقوهم

ةً  وأخذوا هم وبِقي   األسود   احلُّر   مرا ًة. عند   مدا

ِص  ال ما ومشايهم املسلمني علَّمء ِمن وقتلوا  تعاىل. اهلل إال هعدد   حيم

واحل   أنا  عندنا: املعلوم وِمن امياة   السا  ِمن الناصارى عليها استوىل إنَّم الشا

 هم.جهتِ 

 املسلمني. عىل الناصارى مع فهم للمسلمني، عدوي  كلِّ  مع دائًَّم  وهم

ٍم  هم:عند   املصائب أعظم نومِ  واحل، املسلمني فت  وانقهارم  للسا

هم املصائب أعظم وِمن بل الناصارى،  .التتار عىل املسلمني انتصارم  عند 

 ثغور عىل الناصارى تعاىل ـ باهلل والعياذ استوىل ـ إذا أعياِدهم أعظم وِمن

 املسلمني.

                                                           
 .3/054«: الفتاوى الكربى»انظر ( 8)
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ثمروا ورسوله هلل املحادُّون فهؤالء واحل حينئذٍ  ك   فاستوىل وغرِيها، بالسا

 الساحل. عىل الناصارى

يف القدس عىل وااستول   بسببهم ثما  م وغرِيه، فإنا  الرشا  ِمن كانت أحواهل 

 ذلك. يف األسباب أعظم

ين كنور تعاىل، اهلل سبيل يف املُّاهدين املسلمني ملوك   اهلل أقام ملا ثما   الدِّ

هيد، ين وصَّلِح  الشا واحل وفتحوا وأتباِعهَّم، الدِّ  كان ومان الناصارى، ِمن السا

 منهم. هبا

ٌ   أيًضا وفتحوا ت ي نحو   عليها ممستولني   كانوا فإهنم مِّص، أر  سنة، مائ 

هم والناصارى، هم واتفقوا د   البَّلد. فتحوا حتى املسلمون فُّاه 

يار اإلسَّلم دعوةم  انترشت   التاريِخ  ذلك نمِ ف ة بالدِّ  .والشامياة املِّصيا

ا  جندهم أو حصوهنم، أو املسلمني، ثغور يف هؤالء مثلِ  استخدامم  وأما

ئاب   ي ستخدم م ن بمنزلة وهو الكبائر، ِمن فإنه  أغشِّ  ِمن فإهنم الغنم، لرعِي  الذِّ

 أمورهم. ولوالة للمسلمني، النااس

 املسلمني. عدوِّ  إىل احلصون تسليم عىل النااس أحرصم  وهم

 الطااعات، أعظم ِمن عليهم احلدودِ  وإقامة   هؤالء جهاد   أنا  ريب وال

قاتِل ال م ن جهاد ِمن أفضل وهو الواجبات، وأكربِ   املرشكني ِمن املسلمني يم

 املرتدين. جهادِ  جنس ِمن هؤالء جهاد   فإنا  الكتاب، وأهلِ 
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يقم  دِّ حابة وسائرم  والصِّ ين   بُّهاد بدؤوا الصا  ِمن الكفار جهادِ  قبل   املرتدِّ

تٍِ ملا ِحفظٌ  هؤالء جهاد   فإنا  الكتاب؛ أهل  فيه ي دخل وأن   املسلمني، بَّلد ِمن فم

ن  .عنه اخلروج   أراد م 

نا مل م ن وجهادم  قاتِل  ين، إظهار زيادةِ  ِمن الكتاب وأهلِ  املرشكني ِمن يم  الدِّ

مٌ  املال رأسِ  وحفظم  بٍ عىل مقدا  .الرِّ

  رم فض    وأيًضا
ِ
رِ  ِمن أعظمم  املسلمني عىل هؤالء  أولئك. رض  

قِدر ما بحسب ذلك يف يقوم   أن   مسلمٍ  كلِّ  عىل وجيب  الواجب. ِمن عليه ي 

ِلُّ  فَّل ه ما ي كتمم   أن   ألحدٍ  حي   ويمظهرها؛ يمفشيها بل أخبارهم، ِمن ي عرفم

 حاهلم. حقيقة   املسلمون لي عِرف  

هم كفِّ  عىل نم واملعاوِ   ال ما واِب والثا  األجر ِمن له اإلمكان: بحسب رشِّ

 .«تعاىل اهلل إال ي علمه

نظر إىل زماننا:وقال رمحه اهلل عن الرا  ة وكأنه ي   افِض 

 أعظم نمِ  افضةم الرا  تكون :هوغريِ  را بالعِ  دولةً  اليهودم  صار إذا وكذلك»

 .مأعواهِن 

 موهن  عاونم ويم  صارى،والنا  ،واليهودِ  ،املرشكني   نمِ  ار  الكفا  ونوالم يم  دائًَّم  فهم

 .(8)«معاداهِت ومم  ،املسلمني قتال عىل

 .العاملني هلل ربِّ احلمد و

                                                           
 .3/371«: بويةنة النا منهاج السُّ »انظر ( 8)

 




