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ال َّطبعة األُوىل
(4141هـ ـ )3144

دار بالد الشام
دمشق ـ حلبوين
للتَّواصل مع ال َّلجنة العلم َّية بالدَّ ار
الربيد اآليل)bladalsham12@gmail.com( :
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مقدِّ مة التَّحقيق:
الرحيم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
حممد ،وعىل آله
والصَّل مة
رب العاملني،
ا
احلمد هلل ِّ
والسَّل مم عىل نب ِّينا ا
ا
وصحبه أمجعني.
وبعد:
ٍ
فإن اهلل ابتىل جنة ِ
ا
بطائفة ِمن أكف ِر ال اطوائِف ،وأشن ِع ُّ
الشعوب ،ال
أرضه
دين هلم وال مخ ملق ،وال عهد هلم وال أمان ،وما ذلك إال ليبلو بعضنا ببعض!!
ِ
السنة فيش ٌء ال يكاد ميصدِّ قه عقل ،وال يقوم
وما فعلوه عرب
التاريخ بأهل ُّ
به هج.
األو مل هم املسلمون م
السنة.
كيف ال ؟!
وعدوهم ا
ُّ
وأهل ُّ
ِ
بتبُّ ٍٍ هلم ،إما
وأوجع
وم اا أملمه أشدُّ
انخداع املسلمني هبم ،ونفا مقهم ُّ
م
م
دين وعل ٍم ،أو تز ُّل ًفا وتس ُّل ًقا حلطام الدُّ نيا ِ
جهال ًة ِ
وق الة ٍ
الزائف.
م
ونس العلَّمء أو تناسوا حكم هذه ال اط ِ
ِ
ائفة الكافرة ،وأخفوا ـ هم قبل
م
ِ
ِ
ِ
وفقهاء األم ِّمة ِ
بأرسها.
علَّمء
غريهم ـ أقوال
والِّصاط املستقيم.
وما ذلك إال
ٌ
السليمِّ ،
خروج عن الناهج ا
وجترعوا ِمن ويَّلهتم وقاسوا.
إىل أن ذا املسلمون منهم وعانوا ،ا
ِ
ِ
وأوائل ال اثَّمنينات ،وهذه
السبعينات،
والذي فعلوه بسورية من أواخر ا
ٌ
طع عىل تكالب
جبني البرش اي ِة بأرسها،
األيا ِم العصيبة ،فيش ٌء يندى له
م
ودليل قا ٌ
متضافرا مع هذه ال اطائفة املقيتة.
ويل
ً
املُّتمع الدُّ ِّ
3

ففع ملوا وفع ملوا باملسلمني ما ال ي ِ
وصفُّ ،
سعف به ٌ
كل
لفظ ،وال ميدرك له
ٌ
م
مكتوف أمامهم ،بل ِ
ونارص ِزمامهم.
ماس ٌك
ٌ
ٌ
هذا والعامل م
رب العاملني.
واملسلمون يف سورية وحدهم ،ال نارص هلم وال معني ،إال ُّ
وهذه رسال ٌة ألحد كبار علَّمء ِ
بَّلد ا
الشام و ممفتِيها ،مي ِّبني فيها عقائد هذه
ال اطائفة ومن شاكلها.
ِ
ألحد ِ
كبار املفتني يف بَّلد
متمم ٌة هلا ،وهي كذلك
ومعها رسال ٌة ثاني ٌة ِّ
ا
الشام.
ٍ
إمجَّل واختصاراِ ،
مات تتع الق هبذه ِ
مع مقدِّ ٍ
وذ ٍ
ليشء ٍ
ً
قليل ِمن
كر
الفر
ً
خمازهيم عرب ال مقرون.
ِ
ٌ
وثيق
ذكرها ،وهلَّم
ارتباط ٌ
وبعده مم ٌ
تكرر م
لحق فيه ترمجتان لشخصني ا
بمخازي وبَّليا هذه ِ
الفر .
ِ
ابن عابدين يف
نص عىل حك ِم هذه
الطوائف ً
أيضا العَّلم مة املح ِّقق م
و ا
املسَّم ِة« :رد املحتار عىل الدُّ ر املختار» فذكر ِمن حكمهم:
حاشيته املشهورة ،ا
غريها ،وال ِ
ٍ
بُّزية وال ِ
8ـ أنه ال ُّ
ت ُّل
إقرارهم يف ديار اإلسَّلم
حيل
م
()8

ذبائحهم.
مناكح متهم وال
م

ِ
ِ
وامللحد.
واملنافق
الزنديق،
اسم ِّ
2ـ أهنم يصدم عليهم م

(« )8حاشية ابن عابدين».188/3 :
4

ِ
3ـ ال يصٍ إسَّلم ِ
ربي عن مجيع ما ميالف
أحدهم
ُّ
ظاهرا إال برشط الت ِّ
ً
م
قرون ا
بالشهادتني.
دين اإلسَّلم؛ ألهنم يدا عون اإلسَّلم ،و مي ُّ
1ـ وبعد ال اظفر هبم ميقتلون وال توبة هلم ً
أصَّل.
0ـ ونقل ا
فرٌ.
أن قتلهم واستئصاهلم ٌ
4ـ وأ ان الشخص منهم :ميتغ افل و ميقتل ،أي :متطلب غفلتمه يف عرفان
مذهبه.
وقال بعضهم ميقتل بَّل استِ ٍ
غفال؛ ا
ألن من ظهر منه ذلك ودعا الناس ال
ِ
التوبة.
ميصدا فيَّم يدا عي بعدم ِمن
7ـ ولو مقبِل منهم ذلك هلدموا اإلسَّلم وأض ُّلوا املسلمني ِمن ِ
غري أن
ميمكن قت ملهم.
ونقل بعده ولدم ه ا
العَّلمة عَّل مء الدِّ ين عابدين (ت ،)8354عن مفتي
()8

الشام ا
العَّلمة حممود أفندي احلمزاوي (ت )8350قوله:
1ـ «وأما شهاد مة الكفار الذين ال ميق ُّرون عىل ما هم عليه ِمن العقيدة،
والز ِ
ِ
ِ
واملُّوس والدُّ روز،
نادقة،
كأهل األهواء الكفرة
واملنافقني ،والباطن اي ِة ا
شهادهتم عىل ٍ
وال ات ِ
أحد ،سواء كان مثلهم
يامن ِة والنُّصري اية واملرتدِّ ين :فَّل متقبل
م
يف االعتقاد ،أو خمال ًفا هلم؛ لعدم واليتِهم».
ِ
سالتان عىل ذلك:
الر
وزادت ِّ

( « )8اقرة عيون األخيار».50/8 :
5

5ـ ا
أن كفر هؤالء ال اطوائف ماا اتفق عليه املسلمون ،ومن ا
شك يف كفرهم
كافر مث ملهم.
فهو ٌ
85ـ ا
أن قتيلهم خم الدٌ يف نار اجلحيم ،وقتيل حماربيهم شهيدٌ يف جناات
الناعيم.
أكمل الس ِ
ِ
وأعظم األمجور.
عادة،
م
88ـ ومن أزاهلم من موالة األممور فله م ا
ِ
يب ،الذي
فالسلطان النارص
صَّلح الدِّ ين األيو ُّ
م
نعم ال تعُّب من هذا! ُّ
ِ
يتغناى املسلمون بمآثره وفتوحاتِه ،كان ِمن أعظم ِ
وأرشف أفعاله :أنه
مآثره،
طهر مِّص ِمن العبيديني الفاطميني ،ا ِ
نص عىل ذلك
الزنادقة الباطن ِّيني ،كَّم ا
ِّ
م ِّ
ا
املؤرخون  ،وبعد ذلك متكان ِمن فتٍ بيت املقدس.
ِّ
()8

وقال اإلما مم الغزا ُّيل يف كتابه «فضائٍ الباطن اية» :
«إنَّم الواجب قت ملهم ،وتطهري ِ
وجه األرٌ منهم.
م
م
جواز قتلِهم
يتص
حكم الذين محيكم بكفرهم ِمن الباطن اية ،وليس
هذا
م
ُّ
م
ِ
بحالة ِق ِ
ِ
ونسفك دمائهم ،فإهنم مهَّم اشتغلوا
تاهلم ،بل نغتاهلم
وال وجو مبه
()2

بالقتال جاز قتاهلم.
ِ
ِ
بأهل
الفرقة األموىل التي مل محيكم فيهم بالكفر :يلتح مقون
وإن كانوا ِمن
ِ
مسلَّم.
البغي ،والباغي :ميقتل مادام ممقبِ ًَّل عىل القتال وإن كان ً

( )8انظر «تاريخ اإلسَّلم» ا
للذهبي ،345/82 :و«النُُّّوم الزاهرة».320/0 :
(« )2فضائٍ الباطنية» :ص 804باختصار.
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الصبيان فَّل ،فإنه ال
صبياهنم
فإن قيل :هل متقتل
م
ونساؤهم؟ قلنا :أ اما ِّ
م
حكمهم.
بي ،وسيأيت
ميؤاخذ ا
م
الص ُّ
أما النِّسوان :فإنا نق متلهم».
فهذه النُّصوص فيها جواب ٍ
ٍ
لكثري ِمن املسائل التي شاعت هذا
كاف
ٌ
م
الزمان ،وحار فيها طلب مة العلم هذه األيام.
ا
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مطلب:
كثري ِمن
وقد أفتى بكفر النُّصري اية
ا
خاص ًة ،وذكر نحو هذه األحكا ِم ٌ
العلَّمء ،منهم:
حُّة اإلسَّلم الغزايل (ت050هـ ـ 8888م) .
ـ ا
()8

ـ شيخ اإلسَّلم ابن تيمياة (ت721هـ ـ 8321م) ،وكتب فيهم أجوب ًة
أكفر ِمن اليهود والناصارى باتفا املسلمني».
كثرية  ،وقال « :إهنم م
()2

()3

الرمحن بن أمحد اإلجيي (ت704هـ ـ
ـ اإلمام ع مضد الدِّ ين عبد ا
8300م) .
()1

حممد الكرد ِري (ت127هـ ـ
ـ اإلمام الفقيه ا
حممد بن ا
احلُّة حافظ الدِّ ين ا
ِ
8121م) ،صاحب «الفتاوي
البزاز اية» .
()0

ٍ
حُّر العسقَّلين (ت102هـ ـ 8115م) .
ـ شيخ اإلسَّلم احلافظ ابن
()4

الصدِّ يقي (ت521هـ ـ 8082م)
حممد بن أسعد الدا اواين ِّ
ـ جَّلل الدِّ ين ا
تقري ًبا .
()7

(« )8فضائٍ الباطنية» :ص.804
بالريـاٌ ،ويف «جممـوع
( )2منها فتواه املفيدة ا
املطولة« :النُّصـري اية» ،مطبعـت بـدار اإلفتـاء ِّ
مهم عنهم.
كثري ٌّ
فتاواه» كَّل ٌم ٌ

السنة النابوية».102/3 :
(« )3منهاج ُّ

( )1انظر «املواقف يف علم الكَّلم» :ص.128
( )0انظر «الفتاوى البزازية»( ،381/4 :هامش «الفتاوى اهلندية»).
(« )4لسان امليزان».78/8 :
(« )7احلُّج ِ
ِ
الباهرة يف إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة» :ص.854
م
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العَّلمة املفتي املفِّس أبو السعود ِ
ـ شيخ اإلسَّلم ا
العَّمدي (ت512هـ ـ
ُّ
ِّ
8017م) .
()8

ـ العَّلمة املحدِّ ث الفقيه مَّل عل القاري (ت8581هـ ـ 8454م) ،ونقل
اإلمجاع عىل كفرهم .
()2

الشام عبد الرمحن بن حممد ِ
ـ مفتي ا
العَّمدي (8508هـ ـ 8418م) .
ا
()3

ـ ا
العَّلمة الفقيه املفتي نوح بن مصطفى أفندي احلنفي (ت8575هـ ـ
8445م) .
()1

الشام ا
ـ مفتي ا
العَّلمة عَّلء الدِّ ين احلصكفي (ت8511هـ ـ 8477م) ،
()0

صاحب «الدُّ ر املختار».
ا
حممد بن حسن الكواكبي احللبي (ت8554هـ ـ
ـ
العَّلمة املفتي ا
8410م) .
()4

ـ مفتي ا
حممد املرادي (8811هـ ـ 8778م)  ،وأ الف
الشام عل بن ا
()7

خاص ًة فيهم.
رسال ًة ا
السن اية» :كتاب اجلهـاد ـ
( )8نقل فتواه بتَّممها
السم اية يف رشح الفرائد ا
الكواكبي يف «الفوائد ا
ُّ
فصل يف اجلزية .354/2
( )2انظر «رشح ِّ
الشفا» 055/2 :ـ .153
( )3صاحب الفتوى املنشور ِة يف كتابنا هذا.

( )1انظر «العقود الدُّ ر اية يف تنقيٍ الفتاوى احلامد اية» البن عابدين.50/8 :
( )0انظر «حاشية ابن عابدين».188/3 :
الس ِم اية».354/2 :
(« )4الفوائد ا
ِ
األئمة العالنة».
( )7صاحب رسالة« :أقوال ا
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ـ ا
حممد أمني بن عمر عابدين (ت8202هـ ـ 8134م)،
العَّلمة املح ِّقق ا
الرشعية يف كثري
صاحب احلاشية املشهورة ،التي هي مرجع الفتوى ،واملحاك ِم ا
ِمن العامل اإلسَّلمي .
()8

ـ مفتي ا
حممد نسيب احلمزاوي
الشام العَّلمة املتفنِّن حممود أفندي بن ا
(ت8350هـ ـ 8117م) .
()2

ـ ا
حممد أمني عابدين (ت8354هـ ـ
حممد عَّلء الدِّ ين بن ا
العَّلمة ا
8115م) ِ ،من أعضاء «جم الة األحكام العدل اية».
ـ وبَّم مذكر ِمن األحكام واملسائل صدرت الفتوى ِمن دائرة اإلفتاء
()3

املِّص اية ،سنة8303( :هـ ـ 8531م) .
()1

(« )8حاشية ابن عابدين».188/3 :
( )2انظر « اقرة عيون األخيار».50/8 :

( « )3اقرة عيون األخيار».50/8 :
( )1انظر «الفتاوى اإلسَّلم اية ِمن دائرة اإلفتاء املِّص اية».252/8 :
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املدحور البائِس يف سورية ِمن أوائل تو ِّليه :أن
هذا وقد أشاع النِّظا مم
م
أحكام النُّصري اي ِة هذه هي ِمن أفكار الت اي ِار السلفي املتشدِّ د ،و ِمن ِ
قول ا
العَّلمة
ا ِّ
ِ
ِ
املعم ِمني يتَّلعبون هبذه األحكام،
ابن تيم اية رمحه اهلل تعاىل ،وجعل أتباعه من ا
ويفوهنا.
أولوهنا م
و مي ِّ

فُّاءت ال اثور مة املباركة يف بَّلد ا
كثريا ِمن مح مُّب اخلمنو ِع
الشام ،وأزالت ً

واخلضوع عن األنام ،فل اله احلمدم واملناة.
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ُ
ومؤ ِّل َفيها
الت
بالرسالتَني ُ
َّعريف ِّ

العامدي يف الدُّ روز والت ِ
ـ الرسالة األُوىل :فتوى ِ
َّيامنَة.
ُ
ِّ

مؤ ِّلفها :عبد الرمحن بن حممد عَّمد الدِّ ين بن حممد ِ
العَّمدي .
ا
ا
ا
()8

والدته :مولد بدمشق سنة571( :هـ) ،املوافق8075( :م).
والعَّلمة حسن ال مب ِ
ا
وريني ،وشمس
حمب الدِّ ين،
مشاخيه :جدُّ ه الع اَّلمة ُّ
وغريهم كثري.
حممد بن عبد امللك البغدادي،
الدِّ ين بن املنقار ،ا
م
ٍ
وظائفه وحياته :ا
كثرية ،منها :املدرسة ِّ
الشبل اية،
توىل التادريس يف مدارس
ثم ويل اإلفتاء بدمشق ا
الشام.
والسليَّمن اية ،ا
والسليم ايةُّ ،
ا
ِ
وحيا مته حافل ٌة ِ
ِ
احلازمة ،و ميعدُّ ِمن أوجه ال معلَّمء واملفتِني
واملواقف
بالعلم
ببَّلد ا
الشام.
مؤ َّلفاته:
مؤ الفاته كثري ٌة منها:
ـ حاشية عىل تفسري ا
الكشاف.
الزاد.
ـ املستطاع ِمن ا
الر ايا فيمن مدفن بدار ايا ( ،مطبع).
الروضة ا
ـ ا
( )8انظر ترمجته يف «خَّلصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش».315/2 :
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العَّمد لعباد ِ
ابن ِ
ـ هد اية ِ
العباد ،رشحها ا
الغني النابلس،
العَّلمة عبدم
ما
ِّ
وطبعها ا
الشام ا
عَّلم مة ا
الرزا احللبي.
الشيخ عبدم ا
حممد بن حسن األمسطواين.
ـ وفتاوى ،مجعها له :ا
ورسال متنا هذه مأخوذ ٌة ِمنهاِ ،من ال الوحة (70ب) إىل (77أ) ،وهي
بالرياٌ ،تت رقم.)8782( :
حمفوظ ٌة بُّامعة امللك سعود ِّ
بخط إبراهيم ِ
ِّ
اجلين ِيني (ت8851هـ)،
وقد علمنا ِمن تت ُّبع املخطوط أنه
ِ
أحد كبار علَّمء بَّلد ا
الشام.
ابن عابدين يف «حاشيته» ،وخلاصها .
وقد ذكر هذه الفتوى م
()8

املحبي يف «خَّلصة األثر» .
وكذلك
ُّ
()2

وفاته :مت ِّ
ويف بدمشق سنة8508( :هـ) ،املوافق8418( :م).

(« )8حاشية ابن عابدين».188/3 :
(« )2خَّلصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش».241/3 :
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ـ الرسالة الثانية :أقوال األئمة العالِنَة يف حكم الدُّ روز والت ِ
َّيامنَة.
ُ
َّ
ِّ
مؤ ِّلفها :ا
حممد مراد املرادي .
حممد بن ا
العَّلمة املفتي عل بن ا
()8

والدته :ولد بدمشق سنة8832( :هـ) ،املوافق8725( :م).
ِ
مشاخيه :أخذ عن كبار علَّمء بَّلد ا
وغريها ،منهم :والده ،ومفتي
الشام
الغزي ،وأمحد املنيني ،وصالٍ ِ
ا
اجلين ِيني ،واملحدِّ ث إسَّمعيل
حممد ِّ
الشافع اية ا
العُّلوين ،والعَّلمة عبد الغني النابلس ،وحمدِّ ث احلرمني حممد حياة الس ِ
ندي.
ِّ
ا
ِ
وظائفه وحياته :ا
الرشيف ،ودرس «اهلداية» يف املدرسة
توىل قضاء
القدس ا
وع ِّني مفتي احلنف اي ِة بدمشق ،واستقام هبا إىل أن مات.
السليَّمن اية ،م
ُّ
وع ِرف بشدا ة احرتا ِم العلَّمء واألفاضل له.
م
ِ
احلق ،ولو عىل أرحامه وولده.
وكان شديد االنتصار للمظلوم
وصاحب ِّ
مؤ َّلفاته:
ـ الروٌ ِ
ِ
للروافِض ( ،مطبعت)
السناة ا
الرائض يف عدم ص احة نكاح أهل ُّ
ا
ا
ا
مؤخ ًرا .
()2

ـ القول البني الرجيٍ عند ِ
تزويج أويل األرحام صحيٍ.
فقد العصبات
م
ِّ ا
ـ أقوال األئمة العالِنة يف أحكام الدُّ روز والت ِ
ايامنة( ،رسالتنا هذه).
م

( )8انظر ترمجته يف « ِسلك الدُّ رر يف أعيان القرن الثاين عرش».285/3 :
( )2مطبعت يف القاهرة ،بدار ابن عباس ،تقيق الـدكتور عبـد اهلل ال اطويـل ،والـدكتور عبـد
الرياٌ.
الناارص تعتاع .ومنها نسخة خمطوطة بمكتبة جامعة ِّ
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الرسالة» ونقل منها ا
العَّلمة عَّلء الدِّ ين عابدين يف
وقد ذكر هذه « ِّ
«تكملته» عىل «حاشية» أبيه .
()8

وفاته :مت ِّ
ويف بدمشق سنة8811( :هـ) ،املوافق8778( :م).
وصف املخطوطة:
ِ
ِّ
عادات بن مفتي يافا
الس
املخطوطة يف ( )7لوحات ،وهي
حممد أبو ا
بخط ا
حسني الدُّ جاين ،كتبها سنة8387 :هـ.
الرسالة ،وذكر حكم املسٍ عىل
وكان املؤ ِّلف رمحه اهلل استطرد آخر ِّ
ِ
اختصارا.
الصحابة الكرام ،فحذف مته
اخل افني،
وتوسع بعدِّ من نقل حديثه من ا
ً
ا
م
خاصة ،وهي ِمن نفائس
وأصل هذه املخطوطة حمفو ٌظ يف مكتبة
ا
املخطوطات وعزيزها.

( )8انظر « اقرة عيون األخيار».50/8 :
15

خمتَصة عن هاتَني ال َّطائفتَني
نبذ ٌة َ
النُّصري َّية

()8

ِ
أصحاهبا
الثالث للهُّرة،
النُّصري اية :حرك ٌة باطن اي ٌة ظهرت يف القرن
م
عل ا
ميعدُّ ون ِمن غَّلة ِّ
وأهلوه به.
الشيعة الذين زعموا موجو ًدا إهل ًّيا يف ي
كل ٍ
ِ
ونقض معراه ،وهم مع ِّ
ألرٌ املسلمني.
غاز
مقصدم هم هد مم اإلسَّلم م
متوهيا
الفرنس لسوريا اسم( :العلو ِّيني)؛
االستعَّمر
ولقد أطلق عليهم
م
ً
ُّ
الرافض اية والباطن اية.
وتغطي ًة حلقيقتهم ا
مؤسس هذه ِ
الفرقة:
ِّ
بن من ٍ
ٍ
ُّمريي (ت 275هـ).
صري
أبو
البِّصي الن ُّ
ُّ
حممدم م
شعيب ا
ِ
أئمة ِّ
عل اهلادي ،واحلس من العسكري،
عارص ثَّلث ًة من ا
الشيعة ،وهم ٌّ
وحممد املهدي.
ا

وارث ِ
م
واحلُّ مة
علمه،
الباب إىل اإلمام احلسن العسكري ،وأنه
زعم أنه
م
ا
وأن صفة املرجعية والبابية بقيت معه بعد ِ
للشيعة ِمن بعده ،ا
واملرجع ِّ
غيبة
ا
ا
م
اإلمام املهدي.
األئمة إذ نسبهم إىل مقام األملوه اية.
والرسالة ،وغَّل يف ِّ
حق ا
ادعى النُّبوة ِّ

( )8م الخــص مــأخو ٌذ ِمــن كتــاب «املوســوعة امليِّســة يف األديــان واملـ ِ
ـذاهب واألحــزاب
ٌ
ا
م
ِ
ِ
الصادر عن النادوة العامل اية ا
للشباب اإلسَّلمي.
املعارصة» ،355/8 :ا
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اسمهم األصل ،ولكن عندما
معرفوا تاري ًّيا باسم( :النُّصري اية) ،وهو م
قرب
سياس يف سورية باسم( :الكتلة الوطن اية) ،أراد
حزب
مشكِّل
م
ٌ
احلزب أن مي ِّ
ٌّ
ِ
هوى يف
النُّصري اية إليه ليكتسبهم فأطلق عليهم اسم( :العلو ِّيني) ،وصادف هذا ً
نفوسهم ،وهم حي ِر مصون عليه اآلن.
واستطاع العلو ُّيون النُّصري ُّيون أن يتس اللوا إىل التاُّمعات الوطن اية يف
سورية.
بواج ٍ
ِ
هة
وري منذ سنة8543 :م تقري ًبا
الس ِّ
واشتدا نفو مذهم يف احلكم ُّ
ٍ
السنة.
حمسوبة عىل أهل ُّ
م
جتم مع القوى التاقدُّ م اية ِمن ُّ
الشيوع ِّيني والقوميِّني والبعث ِّيني بحركته
ثم قام ُّ
ا
ِ
ِ
بقيادة
رئاسة اجلمهور اية
ال اثور اية يف  82مارس 8578م ،وتوىل العلو ُّيون حكم
ثم ابنِه بشار.
حافظ األسد ،ا
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ومما ُذكر عن َرزايا هذه ال َّطائِفة

الذهبي (ت ،)711يف كتابه « ِ
العرب» وهو
مؤر مخ اإلسَّل ِم احلافظ ا ُّ
ـ نقل ِّ
حوادث ِ
ِ
سنة.)787( :
يتك الم عن
()8

قال رمحه اهلل:
املهدي بُّبلة ،وثار معه خل ٌق ِمن النُّصري اية
«وفيها :ظهر جب ٌل ادعى أنه
ُّ
ِ
بن
حممد م
عل ،وتار ًة قال :أنا ا
حممدٌ املصطفى ،ا
واجلهلة ،فقال :أنا ا
ومر ًة قال :أنا ٌ
ِ
احلسن املنتظر.
احلق ،ا
أن النااس كفر ٌة ،ا
وزعم ا
وأن الناارص صاحب
وأن دين النُّصري اية هو ُّ
مِّص قد مات.
وعاثوا بالس ِ
ِ
بقول :ال إله إال
احل واستباحوا جبلة ،ورفعوا أصواهتم
ا
ِ
حممد ،وال باب إال سلَّمن.
عل ،وال حُّاب إال ا
ولعنوا ا
الشيخني ،وخربوا املساجد ،وكانوا محي ِضون املسلم إىل طاغيتِهم
اسُّد إلهلك .
ويقولون :م
()2

(« )8الِعرب يف خرب من غرب».14/1 :
م
واألعُّب ِمن هذا أنه
الفعل منهم هذه األيام يف سنة (8132هـ ـ ،)2588
وتكرر هذا
()2
م
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
تأويل هذا الفعل منهم ،أحدم أدعيـاء العلـم مـن املسـلمني! وال
انربى للدِّ فاع عنهم ،و
العل العظيم.
حول وال ا
قوة إال باهلل ِّ
18

فسار إليهم عسكر طرابلس ،وقتل ال اط ِ
ومتزقوا».
اغية ومجاع ًة ،ا
ـ وزار الرحالة املؤرخ ابن بطوطة (ت )775ساحل ِ
بَّلد ا
الشام ،و مقبيل
ِّ
ا
ِ
زيارتِه مدينة ا
وغريها قال يف «رحلته» املشهورة:
الَّلذق اي ِة وجبلة
()8

ِ
وأكثر ِ
واحل هم الطائف مة النُّصري اية الذين يعتقدون ا
عل
الس
أهل هذه ا
« م
أن ا
ٍ
تطهرون  ،وال يصومون.
بن أيب
طالب إل ٌه ،وهم ال ميص ُّلون ،وال ي ا
()2

بكل ٍ
ِ
املساجد ب مقراهم ،فبنوا ِّ
قرية مسُّدً ا
وكان امللك ال اظاهر ألزمهم بناء
عمرونه.
بعيدً ا عن العَّمرة ،وال يدخلونه وال ي م
الغريب إليهم ِ
فينزل
ودواهبم ،وربَّم وصل
وربَّم أوت إليه مواشيهم
م
ُّ
الصَّلة فيقولون له( :ال تنهق عل مفك يأتيك) ،وعد مدهم
باملسُّد ،و ميؤ ِّذن إىل ا
كثري.
ٌ
حكاية:
مذكر يل [الكَّل مم ِ
ً
أن ً
البن بطوطة] :ا
جمهوال وقع ببَّلد هذه ال اط ِائفة،
رجَّل
فا ادعى اهلداية  ،وتكاثروا عليه فوعدهم بتم ُّلك البَّلد ،وقسم بينهم بَّلد
()8

ا
عني هلم البَّلد ،ويأمرهم باخلروج إليها.
الشام ،وكان مي ِّ
املسَّمة« :تفة النُّظار يف غرائب األمصار وعُّائب
( )8انظر «رحلة ابن بطوطة» ،258/8 :ا
األسفار».
( )2ا
لعل املراد :ال يتتنون.
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ثم إنه أمرهم بالتُّهيز لقتال املسلمني ،وأن يبدؤوا بمدينة جبلة ،وأمرهم
ا
ِ
السيوف قضبان اآلس ،ووعدهم أهنا تصري يف أيدهيم
أن يأخذوا عوٌ ُّ
سيو ًفا عند القتال ،فغدروا مدينة جبلة وأه ملها يف صَّلة اجلمعة ،فدخلوا الدُّ ور،
وهتكوا احلريم».
مهد
ـ وانظر يف كتاب «طائفة النُّصري اية تاريها وعقائدها» لرتى كيف ا
()2

النُّصري ُّيون للتتار غزو حلب.
ات العلويات ِجئن ِ
أن النِّساء النُّصريي ِ
أيضا :ا
لعند تيمور ينمحن
ـ وذكر ً
ا
ا
ِ
ِ
وبناهت ان ا
هبن سبايا ا
للشام،
البيت
ويبكني ،ويط ملبن االنتقام ألهل
الَّليت جيء ا
التتار دمشق ،وفعلوا فيها ِشبه ما يفعله النُّصري اي مة اليوم بسورية ،وحسبنا
ودخل م
اهلل ونعم والوكيل.
م
التاريخ عَّملة وخساسة
ـ ولن ينسى
املدعو :سليَّمن الوحش (جدِّ
ِّ
الفرنس
حافظ) ،الذي معرف فيَّم بعدم بـ( :األسد) ،عندما ناشد االحتَّلل
ا
وطلب منه البقاء بسورية ،وذكارهم باخلدمات العظيمة التي قدا مها هلم.
أصَّل بني ِ
اخلائن سليَّمن وحده بذلك ،فهو ال قيمة له ً
قومه
طب ًعا مل يقم
م
وطائفته ،بل فعل هذا مع ِرش ٍ
ذمة ِمن زعَّمئهم .
()8

( )8أي :ادعى أنه املهدي.
(« )2طائفة النُّصري اية تاريها وعقائدها» :ص ،851للدكتور سليَّمن احللبي.
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ورحم اهلل ا
ونحوهم
العَّلمة ابن تيم اية فإنه قال« :واإلسَّمعيل اي مة والنُّصري اية
م
ميوالون الكفار ِمن اليهود والناصارى ،واملرشكني واملنافقني ،و ميعا مدون
املؤمنني» .
()2

ٍ
ٍ
ا
سـَُّّلت وزارة اخلارج ايـة
حمفـوظ يف
معروٌ مرفو ٍع ِمـن زعـَّمء العلـو ِّيني،
( )8وهذا يف
الفرنسية ،تت رقـم ،)3017( :مـؤرخ بــ .8534/4/80 :ونرشـته عـدا مة صـحفٍ
ا
ا
ٍ
وجمَّلت رسم اية.
السنة النابوية».32/2 :
(« )2منهاج ُّ
21

الدُّ ُروز

()8

الفاطمي احلاكم بأمر اهلل.
فرقة باطن اية ،متؤ ِّله اخلليفة
ا
عقائدها عن اإلسَّمعيلية  ،وهي ت ِ
ِ
نتسب إىل( :نشتكني
أخذت مج ال
ا
()2

الدُّ رزي).
نشأت يف مِّص لكناها مل تلبث أن هاجرت إىل ا
الشام.
ؤمن ِ
أديان وأفكار ،كَّم أهنا مت ِ
ٍ
ِ
ٌ
أفكارها ،فَّل
بِّس اية
خليط ِمن عدا ة
عقائدم ها
نرشها عىل النااس ،وال متع ِّلمها ألبنائها إال إذا بلغوا س ان األربعني.
ت م
أسيس وأبرزُ َّ
الشخص َّيات:
ال َّت ُ

ِ
ِ
العزيز
بن
عل
املنصور م
م
م
حمور العقيدة الدُّ رز اية هو اخلليف مة الفاطمي :أبو ي

باهلل ِ
قب بـ( :احلاكم بأمر اهلل) ،مولد سنة
املعز لدين اهلل
بن ِّ
الفاطمي ،امل ال م
ُّ
370هـ510 /م ،و مقتل سنة 188هـ8528 /م.

( )8م الخــص مــأخو ٌذ ِمــن كتــاب «املوســوعة امليِّســة يف األديــان واملـ ِ
ـذاهب واألحــزاب
ٌ
ا
م
ِ
ِ
الصادر عن النادوة العامل اية ا
للشباب اإلسَّلمي.
املعارصة» ،357/8 :ا
ِ
ٍ
( )2اإلسَّمعيل اية :فرقة باطن اية انتسبت إىل اإلمام إسَّمعيل ِ
الصاد  ،ظاهرها التش ُّي مع
بن
جعفر ا
الش ِ
ِ
الغلـو ا
ـديد
عقائد اإلسَّلم .تش اعبت فر مقهـا ومالـت إىل
آلل البيت ،وحقيقتها هد مم
ِّ
ِ
ِ
ِ
لدرجة ا
بالتناس ِ
أن ِّ
الضـَّلالت ،وال
ـخ
الشيعة ميك ِّفرون أعضاءها ،يقولون
ونحـو هـذه ا
م

يزالون إىل اآلن يف منطقة السلم اية بالذات ،ويف مناطق القدموس ،ومصياف ،وبانياس،
ِ
واملـذاهب واألحـزاب
امليِّسـة يف األديـان
وقلعة اخلوايب ،والكهف ،انظر «املوسـوعة ا
املعارصة».313/8 :
22

ض ِ
كان شا ًّذا يف فكره وسلوكه وتِّصفاته ،شديد الق ِ
سوة والتانا مق ِ
واحلقد
ُّ
عىل ال اناس.
ٍ
ِ
أسباب تدعو إىل ذلك.
اعذيب دون
أكثر ِمن القتل والت
الزوزين
املؤس مس
حممد ا
الفعل هلذه العقيدة هو :محزة بن عل بن ا
ِّ
ُّ
370هـ135/هـ تقري ًبا.
وهو الذي أعلن سنة 151هـ ا
أن روح اإلله قد ح الت يف احلاكم ،ودعا إىل
ذلك وأ الف كتب العقائد الدُّ رز اية.
رزي ،املعروف بـ( :نشتكني) ،كان مع محزة يف
حممد بن إسَّمعيل الدُّ ُّ
و ا
تِّسع يف إعَّلن مألوه اية احلاكم سنة 157هـ ،ما
تأسيس عقائد الدُّ روز ،إال أنه ا
أغضب محزة عليه ،وأثار النااس ِضدا ه حيث افر إىل ا
الشام ،وهناك دعا إىل
مذهبه.
الرغم ِمن أهنم يلعنونه؛
وظهرت الفرق مة الدُّ رز اية التي ارتبطت باسمه عىل ا
ألنه خرج عن تعاليم محزة الذي د ابر لقتله سنة 188هـ.
األفكار واملعتقدات:
ِ
والرسل إال القليل ،و ميل ِّقبوهنم باألبالسة.
مينكرون األنبياء ُّ

بخاص ٍة،
بغضون مجيع أهل الدِّ يانات األمخرى واملسلمني منهم
مي م
ا

ويستبيحون دماءهم وأمواهلم ،ا
وغشهم عند املقدرة.
بأن ديانتهم نسخت ا
يعتقدون ا
كل ما قبلها ،و مينكرون مجيع أحكا ِم
وعبادات اإلسَّلم.
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بتناس ِخ األرواح ،ا
الروح ِمن
وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال ُّ
يقولون م
ٍ
ِ
جسد أسعد أو أشقى.
جسد صاحبِها إىل
الفارس ،وهلم
مينكرون القرآن الكريم ،ويقولون :إنه ِمن وض ِع سلَّمن
ِّ
سمى( :املنفرد بذاته).
مصحف
ٌ
ٌّ
خاص هبم ،مي ا
ِ
بالسلطات القائِمة ،إنَّم حيكمهم
أ اما من الناحية االجتَّمعياة :فَّل يعرتفون ُّ
م
شيخ ال مع اقل ونوا مبه وفق نظا ِم اإلقطاع الدِّ يني.
ٍ
بخلوات جيتمعون فيها،
مناطقهم خالي ٌة ِمن املساجد ،ويستعيضون عنها
ٍ
ألحد بدخوهلا.
سمحون
وال ي م
حيُّون إىل بيت اهلل احلرام ،وإنَّم حي ُُّّون إىل
ال يصومون يف رمضان ،وال ُّ

ِ
خلوة الب اياضة يف بلدة حاصب اية يف لبنان.

الرسول ﷺ ،ولكنهم يزورون الكنيسة املريم اية يف
وال يزورون مسُّد ا
قرية معلوال بمحافظة دمشق.
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الرسالة األُوىل:
ِّ

العالمة ِ
فتوى َّ
العامدي
الع ِ
العَّلمة عبد الرمحن بن حممد ِ
الشام ا
ملفتي ا
َّمدي
ا
ا
تويف8508( :هـ ـ 8418م)

مرة)
(تُط َبع َّ
ألول َّ

اعتنى هبا
طلبة ِ
مث الة ِمن ِ
العلم
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الع ِ
َفتوى ِ
امدي
ِ
أئم مة الدِّ ين ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني يف طائفة
ُسئل :ما تقول العلَّم مء ا
الدُّ روز؟
ٍ
فإهنم املعتدم ون املعتقدم ون ا
شخص بعد
أن األملوه اية ال تزال تظهر يف
ِ
وغريهم.
عل وشمعون ،ويف يوسف
شخص ،كَّم ظهرت يف ي

وأن يف ِّ
وأهنا ظهرت بعد ذلك يف احلاكم ،ا
كل دو ٍر يظهر فيه إل ٌه.

سموهنم( :ال مع اقال).
ويقولون :هو اآلن
ظاهر يف مشايهم ،الذين مي ُّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
التيامنَة :املعتدم ون واملعتقدم ون ا
وغريها ِمن
اخلمر واخلنزير
حل
وأما
َّ
الصَّلة ،وصوم ِ
سمون
شهر رمضان ،و ا
املحرمات ،وجيحدون وجوب ا
احلج ،و مي ُّ
ا
الص ِ
لوات اخلمس بأسَّمء ِ
غريها.
ا

ِ
ً
رجَّل،
شهر رمضان :أسَّمء ثَّلثني
و ميوالون من تركها ،وجيعلون أيام
ولياليه :أسَّمء ثَّلثني امرأ ًة.
الساعة ،وخروج
وهكذا يقولون يف سائر ا
الرشيعة ا
املطهرة ،و مينكرون قيام ا
اس ِمن ِ
النا ِ
قبورهم.
بتناسخ األرواح ،وانتقاهلا إىل ألوان احليوانات ،ا
وأن من مولد
[ويقولون] م
روح من مات فيها إليه.
يف تلك ال اليلة ،انتقلت م

وأرٌ تبلع .وهكذا اعتقاد ال اط ِ
ائفة
ويقولون :إنَّم العامل أرحا ٌم تدفع،
ٌ
م

النُّصري اية ،م
كفار أم ال؟
مثل هؤالء ٌ
26

أكل ِ
وهل هم مملح مقون باليهود والناصارى ،الذين حيِ ُّل ُّ
ونكاح
ذبائحهم،
م

ِ
رش منهم؟
نسائهم؟ أم هم ٌّ

ِ
هؤالء يف محصون املسلمني و مث ِ
غورهم أم ال؟
وهل جيوز أن ميستخدم

إقرارهم يف مقرى املسلمني عىل هذا الدِّ ين؟
وهل جيوز م
أم جيب إلزامهم برشائع اإلسَّلم ،وإقا ِم الص ِ
ِ
وغريها ِمن
لوات اخلمس،
ا
م
ِ ِ
ِ
حرم اهلل
وإعَّلن األذان
الفرائض،
وغريه من شعائر اإلسَّلم ،وتري ِم ما ا

ِ
واإليَّمن بَّم أخرب اهلل به ورسو مله؟
ورسو مله،

ومن مل يتمب منهم هل جيوز قت مله أم ال؟
ِ
الرشعياة عليهم ،و ميؤجرون
وهل جيب عىل موالة املسلمني إقام مة
احلدود ا
عىل ذلك أم ال؟

أجاب:
أصٍ النِّحل ،ومأل صدورنا باعتقاد
احلمد هلل الذي نحل قلوبنا اعتَّمد
ِّ
ٍ
ِ
الر مسل ،هادي األم امة إىل
أرشف املِلل،
ا
حممد أكر ِم ُّ
والسَّل مم عىل نب ِّيه ا
والصَّل مة ا
أوضٍ السبل ،وعىل آله وصحبه ممح ِاة اإلسَّلم ،وه ِ
داة اإليَّمن ،والتابعني هلم
م
ُّ م
ٍ
بإحسان ،يف ِّ
زمان ومكان.
كل
وبعد:
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ِ
ا
والتيامنة ـ لعنهَّم
فإن الذي ش ِهدنا به ،وشاهدنا ِمن عقائد طائفة الدُّ روز
ِ
ِ
ِ
وارث والتاواتر
املنهوبة منهم ،وما منقل إلينا بال ات
املكتوبة يف مكتبهم
اهلل تعاىل ـ
ِ
الرسائل املؤ الفة فيهم:
املستفيض عنهم ،وما ذكره العلَّم مء قبلنا يف فتاوهيم ،ويف ا
أهنم ينتحلون عقائد النُّصريية واإلسَّمعيلية كالق ِ
رامط ِة والباطن اية.
ا
ا
وهم الذين ذكرهم صاحب «املواقف» يف ِ
الضا الة ،ورشح شنيع
الفر
ا
م
مقاال ِهتم ،التي هي عىل فظي ِع كفرهم دا ال ٌة.
()8

ِ
ومجيع ال اطوائف املذكورة ِ
مَّلحدة ،وهم مم ِ
تقاربون يف االعتقاد،
زنادق ٌة
م

ِ
وم ال متهم يف الكفر واحد ٌة.

م
والش م
العز ،ا
احلق ِمن
يخ
بن عبد ِّ
ابن ِّ
برهان الدِّ ين م
رصح قايض القضاة م
وقد ا
م
والشيخ البَّل مطنمس،
ملكاين،
الز
السادة احلنف اية ،والشيخ
صدر الدِّ ين ب من ا
م
ا
ُّ
ِ
م
م
السادة ا
بن
والشيخ
الشافع اية،
والشيخ مجال الدِّ ين ِّ
صدر الدِّ ين م
م
بيني من ا
الرش ُّ
ِ
ِ
م
السادة
السادة املالك اية،
تقي الدِّ ين اب من تيم اية من ا
وشيخ اإلسَّل ِم ُّ
الوكيل من ا
ِ
أئمة املسلمني ،رمح مة اهلل عليهم أمجعني:
احلنابلة ،يف فتاوهيم،
وغريهم من ا
م
وأن َمن َّ
شك يف
كفر هؤالء الطوائف مم َّا اتفق عليه
املسلمونَّ ،
َ
ـ أ َّن َ
كافر مث ُلهم.
كفرهم ،فهو ٌ
ـ وأهنم أكفر ِمن اليهود والناصارى؛ ألهنم ال ِ
ت ُّل مناكحتمهم ،وال متؤكل
م
ذبائحهم بخَّلف ِ
أهل الكتاب.
م

(« )8املواقف يف علم الكَّلم» لعضد الدِّ ين اإلجيي :ص.128
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ٍ
بُّزية وال ِ
بغري جزية ،وال يف
إقرارهم يف ديار اإلسَّلم
ـ وأنه ال جيوز
م
ِ
حصون املسلمني.
ِ
كفرا ِمن املرتدِّ ين؛ ألهنم
وجزم م
ابن تيم اية بأهنم زنادق ٌة ،وأهنم أشدُّ ً
عل واحلاكم.
يعتقدون م
تناسخ األرواح ،وحلول اإلله يف ي
ابن خ ِّلكان :ا
أن احلاكم ـ لعنه اهلل تعاىل
وذكر قايض القضاة
شمس الدِّ ين م
م
ناسخ ،وحي ِمل النااس عىل القول
ِّصح باحلملول وال ات م
ـ كان يدا عي األملوه اية ،و مي ِّ
بذلك ،وأنه ظهر يف زمانه ٌ
ٌ
رجل
ورجل
عُّمي ِمن مدعاته يقال له( :محزة) ،
ٌّ
ِ
ِ
رزي)  ،فأظهرا الدا عوة إىل عبادة
آخر من مو الدي األتراك ميعرف بـ( :الدُّ ِّ
م
ِ
بأن اإلله ا
احلاكم ،والقول ا
غَّلة
حل فيه ،واجتمع عليهَّم مجاع ٌة كثري ٌة ِمن
()8

()2

وفرقوا مجعهم.
اإلسَّمعيل اية ،فثار عليهم عوا ُّم
املِّصيني ،فقتلوا أكثرهم ،ا
ِّ
سبط ا ِ
الزمان»  « :ا
وذكر احلافظ م
أن
بن
اجلوزي أيب الفرج يف كتاب «مرآة ا
ِّ
ِ
ِ
الربوب اية للحاكم لعنهَّم اهلل
الدُّ ا
ِّصا عىل ا ِّدعاء ُّ
رزي املذكور كان من الباطن اية مم ًّ
()3

أن اإلله ا
عل ،ا
تعاىل ،وصناف له كتا ًبا ذكر فيه ا
عل انتقلت إىل
وأن روح ي
حل يف ي
ٍ
واحد ،حتى انتقلت إىل احلاكم ،وتقدا م بذلك عند احلاكم،
أوالده واحدً ا بعد
اس يف الدا عوة ،وأنه أظهر الكتاب ،فثار
وفوٌ إليه األممور بمِّص ل ميطيعه النا م
ا
عليه املسلمون ،وقتلوا مجاعته ،وأرادوا قتله فهرب ،واختفى عند احلاكم،
( )8انظر ترمجته يف امللحق ص.03
( )2انظر ترمجته يف امللحق ص.05
بتِّصف.
(« )3مرآة الزمان» :ص ،383تت سنةُّ )188( :
29

فأعطاه ً
عظيَّم ،وقال له :اخرج إىل ا
وفر املال
ماال
الشام ،م
وانرش الدا عوة هناكِّ ،
ً
عىل من أجاب الدا عوة.
الشام ،ونزل بوادي تي ِم اهلل ِ
فخرج إىل ا
يب دمشق ِمن أعَّمل
بن ثعلبة ،غر ا
وقرر يف
بانياس ،فقرأ الكتاب عىل أهله ،واستَّمهلم إىل احلاكم ،وأعطاهم املال ،ا
املحرمات ،إىل أن هلك
ناسخ ،وأباح هلم اخلمر ِّ
والزنا ،وأخذ ميبيٍ ا
نفوسهم ال ات م
لعن مة اهلل تعاىل عليه » ،انتهى.
جود الدُّ روز وال ات ِ
فهذا أصل و ِ
يامنة والنُّصري اية يف هذه الدِّ يار ا
الشام اية،
م
()8

واهلل أعلم.
ِ
اخلبيثة ِمن املقاالت ا ِ
ِ
الر ِدية،
هذا وقد رأينا يف كتبهم
الشنيعة ،والعقائد ا
ِ
ِ
الرشائع اإلسَّلم اية ،والتانقيص لنب ِّينا عليه
ِّصيٍ ب مألوه اية احلاك ِم،
وال ات
وتأويل ا
خري الرب اية ،وشاهدنا فيها ِمن كلَّمت الكفر
الصَّل مة
ا
ا
والسَّلم ،الذي هو م
واإلحلاد ،ما تقش ِع ُّر منه األجساد.
ِ
يب ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف «رسالته» بعد أن نقل ما
[وقال شيخ اإلسَّلم العنا ُّ
رآه يف كتبهم]:
مَّلحد ٌة ك افار ِ
ِ
بأ ان الدُّ روز ،وال ات ِ
زنادق ٌة
يامنة ،والنُّصري اية ،والباطن اية :ك الهم
ٌ
فُّ ٌار.
ا
الرشائع.
بتناس ِخ األرواح ،و ميع ِّطلون ا
يقولون م
ِ
ِ
جرا».
هلم ًّ
( )8ومتا مم عبارة «مرآة الزا مان»« :فيقال :إهنم عىل اعتقادهم إىل ا
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ٍ
مقاالت ال نستطيع ذكرها.
حق نب ِّينا ﷺ
ويقولون يف ِّ
الشفا» :ا
ونقل عن «املبسوط» ،و« ِّ
النبي ﷺ ،أو انتقصه ميقتل،
أن من ا
سب ا
وال متقبل توب مته.
ِ
البز ِاز اية» :ا
األنبياء
الرسول ﷺ ،أو أحدً ا من
وكذا ذكر يف « ا
أن من ا
سب ا
ِ
م
والسَّلم ميقتل حدًّ ا ،وال متقبل توب مته ً
أصَّل.
الكرام عليهم
أفضل ا
الصَّلة ا
منصور :إ ان ِمن الكفرة الذين ال ِ
ِ
ٍ
ت ُّل ممناكح متهم ،وال
ومن قول اإلمام أيب

الرش ِائع،
قرون يف دار اإلسَّلم باجلزية
وتأول ا
ً
إمجاعا :من أسقط الفرائض ،ا
مي ُّ

بالتناسخ ،وأنكر القيامة.
وقال
م

ِ
واحلاصل :ا
والتيامنة يف كتبهم ما يشهد عليهم بذلك ،وأهنم ال
أن الدُّ روز

يقولون باملعاد والنُّ مشور ،وال ا
بأن اهلل يبعث من يف القبور.
وقال يف «التاتارخان اية»:

ِ
املَّلحدة عن بعض العلَّمء:
حق الباطن اية
ويف «فتاوى ابن املؤ ِّيد» يف ِّ
أنه ال متقبل توب متهم؛ ألهنم يعتقدون ا
أن للكَّلم باطِنًا غري املعنى الذي
يظهر ِمن لفظه ،فيحتمل أن ينطقوا بالتاوبة ،وي ِ
قصدوا هبا معنًى آخر.
م
م
وقال بعض العلَّمء :إهنم يف حكم املرتدِّ ين ،وعىل تقدير قبول توبتِهم
ميعرٌ عليهم اإلسَّلم ،فإن أسلموا ميلز مموا بإقامة رشائ ِع اإلسَّلمِ ،من
واألئم ِة الذين مي ِ
قر مؤوهنم القرآن ،و ميع ِّل مموهنم رشائع
والصَّلة،
املساجد واألذان ا
ا
اإلسَّلم ،فإن مل يقبلوا ميقتلوا.
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لوالة األممور تركهم أبدً ا ،وال س ايَّم إذا كان هلم شوك ٌة عد ًدا
وال جيوز م
وعد ًدا.
م

بقوة ا
الشوكة ِمن أن ميوصل
وإن ت اصنوا باحلصون التي لدهيم ،وامتنعوا ا
ِ
وربوا حتى يقدر عليهم ،فينزلوا ِمن ص ِ
وح ِ
ياصيهم ،و ميؤمروا
م
إليهم محورصوا م
بُّز ِ
نواصيهم.
ِّ
ويكون قتي ملهم خم الدً ا يف نار اجلحيم.
م
وقتيل حماربيهم شهيدً ا يف جناات الناعيم.
مصارف ِ
ِ
م
بيت املال
وتكون أمواهلم في ًئا للمسلمني ،مقسوم ًة متِّصف يف
املعلومة.
ومن أمر بإزالتهم ِمن موالة األممور؛ فهو ممثاب مأجور.
وطهر األرٌ املقدا سة يف ِ
زمن
ومن قدا ر اهلل تعاىل إزالتهم يف دولتِه،
ا
وأكمل األمجور؛ ملا يف ذلك ِمن إعزاز ِ
م
دين اإلسَّلم،
السعادة
ِواليتِه :فله
أعظم ا
م
واالنتصار لنبينا ٍ
والسَّلم.
حممد عليه ا
الصَّل مة ا
ِ ِّ ا
متات الفتوى.
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الرسالة ال َّثانية:
ِّ

األئمة العالِنَة
أقوال َّ
يف
أحكام الدُّ روز والت ِ
َّيامنَة
ُ
بن حمم ٍد ا ممل ِ
الشام ا
ملفتي ا
رادي
عل ِ ا
العَّلمة ِّ
مت ِّ
ويف8811( :هـ ـ 8778م)

مرة)
(تُط َبع َّ
ألول َّ
اعتنى هبا
طلبة ِ
مث الة ِمن ِ
العلم
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الرحيم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
احلمد هلل مم ِ
الص ِ
والسَّل مم عىل من مأويت
واب بر ِّد اجلواب،
ا
له ِم ا
والصَّل مة ا

ِ
تسليَّم.
احلكمة وفصل اخلطاب ،وعىل آله األطهار ،وأصحابِه األبرار ،وس ِّلم
ً
أما بعد:

رشف اهلل تعاىل اإلسَّلم ،ورفع القواعد باألحكام ،بوجود ِّ
ظل اهلل
فلَّم ا
تعاىل يف األرٌ ،النا ِ
ارش لواء العدل يف مطوهلا والعرٌ ،س ِّي ِدنا وموالنا
السلطان الغازي أمحد
السلطان الغازي مصطفى خان ،بن املرحوم املربور ُّ
ُّ
حممد خان ،رحم اهلل أباه وجدا ه ،وأ اطد بالتوفيق
السلطان الغازي ا
خان ،بن ُّ
ِ
وآيات فتوحاتِه عىل منابر اإلسَّلم متتىل،
مملكه وسعده ،وجعل اهلل ملكه ال يبىل،
ِ
م
وصحب ي
والرسل العظام ،عليه وعىل آل ي
أفضل
كل،
كل،
بُّاه أرشف األنبياء ُّ
لرهبا ،ونرش عليهم لباس
أقرت
الصَّلة
م
ا
اخلَّلئق بالوحدانية ِّ
والسَّلم ،ما ا
ا
قوائم اإلسَّلم بوجود مل ِك الدُّ نيا
ال اتقوى وفازوا ب مقرهبا ،وما قامت واعتدلت
م
والدِّ ين واألنام ،آمني.
أما بعد:
املرادي
عل
ُّ
فيقول العبد املفتقر إىل اهلل تعاىل عىل الدا وام ،ا
السيد ٌّ
احلنفي بدمشق ا
خريا ِمن أمسه،
قشبندي ،املفتي
النا
ُّ
ُّ
الشام ،جعل اهلل يومه ً
حلول ر ِ
ِ
مسه:
وأسكنه الفردوس عند
والقو مة اإليَّمن اية اإلسَّلم اية إىل انتصار امل الة
إنه ملا دعتني الغري مة الدِّ ين اية،
ا
وسمي متها:
املحمد اية أ ال م
الرسالة ،عىل طريق ال معُّالة ،ا
فت هذه ِّ
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أقوال األئم ِة العالِنَ ِة يف أحكام الدُّ روز وال َّت ِ
َ
يام َنة
َّ
راج ًيا بذلك الفوز بالناعيم ،يف دار اخللود املقيم.
ِ
ِ
اإلرادة بَّم شاء بمراداته
علمها ،ولتع ُّلق
املا أراد اهلل تعاىل حلك ٍم هو ي م
ِ
وأحكمها:
الرضا هبا
جعل اهلل تعاىل هذه األرايض املقدا سة مواطن األنبياء ،وحلول ِّ
أرضه ،وسا هلا اخلرية ِمن عباده ِ
الشام جنا ًة يف ِ
ودار األصفياء ،وجعل ا
وحزبِه.
ِ
ِ
لكن ملا كانت ا
خصصها
غري متناهي،
ا
حمل الناظر اإلهلي ،وال ُّلطف الذي م
ِ
ِ
والكفر واألرشار.
البغي
ببل اية اجلوارِ ،من
م ِ
ظه ِر اإلسَّلم
وكانت االستعاذ مة ِمن جوارهم مطلوبة،
وزواهلم من بني أ م
ِ
م م
السوء يف
اللهم إنا نعوذ بك من جار ُّ
رغوبة ،بحديث املظ الل بالغَّممة بقوله « :ا
دار اإلقامة» .
()8

ِ
طهر اهلل منهم بَّلد
وهم طائفة الدُّ روز الكفرة ،واملَّلحدة ال مبغاة الفُّرة ،ا
املنزلة ،عىل األنبياء
اإلسَّلم ،وجعل ماهلم في ًئا لسلطان األنام ،بُّاه الكتب ا
املرسلة ،إنه باإلجابة جدير ،وهو عىل كل يشء قدير؛ ا
ألن هؤالء موجو مدهم
رضر ،واالطَّلع عىل اعتقاداهتم ِعربِ ،
األئمة احلنف اية
فمن ذلك :ما نق ملوه ِمن
ا
ٌ
والشافع اية واملالك اية واحلنابلة:

واحلاكم يف «املستدرك» وقال:
( )8أخرجه أبو يعىل يف «مسنده» ،واب من ِح ابان يف «صحيحه»،
م
صحيٍ عىل رشط مسل ٍم ومل مي ِّرجاه» ،ووافقه ا
هبي.
«
ٌ
الذ ُّ
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أئمة الدِّ ين ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني يف طائفة الدُّ روز
ما تقول العلَّم مء ا
والتيامنة؟
ٍ
أما الدُّ ُروز :فإهنم املعتقدون ا
شخص بعد
أن األملوهياة ال تزال تظهر يف
ِ
وغريهم.
عل وشمعون ،ويف يوسف
شخص ،كَّم ظهرت يف ي

وأن يف ِّ
وأهنا ظهرت بعد ذلك يف احلاكم ،ا
كل دو ٍر يظهر فيه آهل ٌة.

سموهنم( :ال مع اقال).
ويقولون :هو اآلن
ظاهر يف مشايهم ،الذين مي ُّ
ٌ
ِ ِ
ِ
وأما ال َّت ِ
ِ
املعتقدون ا
املحرمات،
اخلمر واخلنزير
حل
يامنَة :وهم
وغريها من ا
َّ
ِ
سمون
الصَّلة ،وصوم
شهر رمضان ،وفرضياة ِّ
وجيحدم ون وجوب ا
احلج ،و مي ُّ

ِ
الص ِ
بأسَّمء ِ
غريها.
لوات اخلمس
ا

ِ
ً
رجَّل،
شهر رمضان :أسَّمء ثَّلثني
و ميوا ملون من تركها ،وجيعلون أيام
ولياليه :أسَّمء ثَّلثني امرأ ًة.
الساعة ،وخروج
وهكذا يقولون يف سائر ا
الرشيعة ا
املطهرة ،و مينكرون قيام ا
اس ِمن ِ
النا ِ
قبورهم ،وأمر املعاد.
وأرٌ تبلع.
بتناسخ األرواح ،وأهنا أرحا ٌم تدفع،
ٌ
ويقولون م
ِ
كفار أم ال؟
وهكذا اعتقا مد الطائفة النُّصري اية ،فهل هؤالء ٌ
أكل ِ
وهل هم مملحقون باليهود والناصارى ،الذين حيِ ُّل م
ونكاح
ذبائحهم،
م

ِ
رش منهم؟
نسائهم؟ أم هم ٌّ

ِ
هؤالء يف محصون املسلمني و مث ِ
غورهم أم ال؟
وهل جيوز أن ميبقوا

إقرارهم يف مقرى املسلمني عىل هذا الدِّ ين؟
وهل جيوز م
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أم جيب إلزامهم برشائع اإلسَّلم ،وإقا ِم الص ِ
ِ
وغريها ِمن
لوات اخلمس،
ا
م
ِ ِ
ِ
حرم اهلل
وإعَّلن األذان
الفرائض،
وغريه من شعائر اإلسَّلم ،وتري ِم ما ا
ِ
واإليَّمن بَّم أخرب اهلل به ورسو مله.
ورسو مله،
ومن مل يتمب منهم هل جيوز قت مله أم ال؟
ِ
احلدود الرشعياة عليهم ،و ميؤجرون
وهل جيب عىل موالة املسلمني إقام مة
عىل ذلك أم ال؟
أفتونا مأجورين.

اجلواب:
أصٍ ال ِّنحل ،ومأل صدورنا باعتقاد
احلمد هلل الذي نحل قلوبنا اعتَّمد
ِّ
ٍ
ِ
الر مسل ،هادي األم امة إىل
أرشف املِلل،
ا
حممد أكر ِم ُّ
والسَّل مم عىل نب ِّيه ا
والصَّل مة ا
أوضٍ السبل ،وعىل آله وصحبه ممح ِاة اإلسَّلم ،وه ِ
داة اإليَّمن ،والتابعني هلم
م
ُّ م
ٍ
بإحسان ،يف ِّ
زمان ومكان.
كل
وبعد:
ِ
فإن الذي نست ِ
ا
والتيامنة ـ لعنهم
هد به ،وشاهدنا ِمن عقائد طائفتي الدُّ مروز
ِ
املكتوبة يف مكتبهم املنه ِ
ِ
وارث والتاواتر
وبة منهم ،وما منقل إلينا بال ات
اهلل تعاىل ـ
م
ِ
ِ
الرسائل املؤ الفة
املستفيض عنهم ،وما ذكره العلَّم مء من قبلنا يف فتاوهيم ،ويف ا
فيهم:
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أهنم ينتحلون عقائد النُّصريية واإلسَّمعيلية الذين يل اقبون بالق ِ
رامطة
م
ا
ا
والباطن اية.

وهم الذين ذكرهم صاحب «املواقف» يف «املواقف» يف ِ
الضا الة،
الفر
ا
م
ورشح شنيع مقالتِهم ،التي هي عىل فظي ِع كفرهم دا ال ٌة.
()8

ِ
ومَّلحدة ،وهم مم ِ
تقاربون يف االعتقاد،
ومجيع ال اطوائف املذكورة زنادق ٌة
م

ِ
وم ال متهم يف الكفر واحد ٌة.

م
والش م
العز ،ا
احلق ِمن
يخ
بن عبد ِّ
ابن ِّ
برهان الدِّ ين م
رصح قايض القضاة م
وقد ا
م
والشيخ البَّل مطنمس ،
ملكاين،
الز
السادة احلنف اية ،والشيخ
بن ا
صدر الدِّ ين م
م
ا
ُّ
()2

م
م
بن
والشيخ
السادة الشافع اية،
والشيخ مجال الدِّ ين ِّ
صدر الدِّ ين م
م
بيني من ا
الرش ُّ
ِ
ِ
م
السادة
السادة املالك اية،
تقي الدِّ ين اب من تيم اية من ا
وشيخ اإلسَّل ِم ُّ
الوكيل من ا
ِ
أئمة املسلمني ،رمح مة اهلل عليهم أمجعني:
احلنابلة ،يف فتاوهيم،
وغريهم من ا
م
وأن َمن َّ
شك يف
كفر هؤالء الطوائف مم َّا اتفق عليه
املسلمونَّ ،
َ
ـ أ َّن َ
كافر مث ُلهم.
كفرهم ،فهو ٌ
ـ وأهنم أكفر ِمن اليهود والناصارى؛ ألهنم ال ِ
ت ُّل مناكحتمهم ،وال متؤكل
م
ذبائحهم بخَّلف ِ
أهل الكتاب.
م

(« )8املواقف يف علم الكَّلم» لعضد الدِّ ين اإلجيي :ص.128
ِ
اصحيٍ ِمن «فتاوى العَّمدي» ،وهو نسـب ًة إىل (بَّل مطـنمس) ،مـن
ترفت يف األصل ،والت
م
( )2ا
قرى ا
الَّلذق اية ،انظر «األعَّلم» للزِّ ركل.88/0 :
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ٍ
بُّزية وال ِ
بغري جزية ،وال
إقرارهم يف ديار اإلسَّلم
ـ وأهنم ال جيوز
م
ِ
بحصون املسلمني.
كفرا ِمن املرتدِّ ين؛ ألهنم
وجزم م
ابن تيم اية بأهنم زنادق ٌة ،وأهنم أشدُّ ً
ِ
عل واحلاكم.
يعتقدون م
تناسخ األرواح ،وحلول اآلهلة يف ي
ابن خ ِّلكان :ا
أن احلاكم ـ لعنه اهلل تعاىل
وذكر قايض القضاة
شمس الدِّ ين م
م
ناسخ ،وحي ِمل الناس عىل القول
ِّصح باحلملول وال ات م
ـ كان يدا عي األلوه اية ،و مي ِّ
بذلك ،وأنه ظهر يف زمانه ٌ
ٌ
رجل
ورجل
عُّمي ِمن مدعاته يقال له( :محزة) ،
ٌّ
ِ
رزي)  ،فأظهرا الدا عوة إىل عبادة
آخر من مو الدي األتراك ميعرف بـ( :الدُّ ِّ
م
ِ
بأن اإلله ا
احلاكم ،والقول ا
غَّلة
حل فيه ،واجتمع عليهَّم مجاع ٌة كثري ٌة ِمن
()8

()2

وفرقوا مجعهم.
اإلسَّمعيل اية ،فسار عليهم عوا ُّم
املِّصيني ،فقتلوا أكثرهم ،ا
ِّ
سبط أيب الفرج ا ِ
الزمان»  « :ا
وذكر احلافظ م
أن
بن
اجلوزي يف كتاب «مرآة ا
ِّ
ِ
ِ
الربوب اية للحاكم لعنهم اهلل
الدُّ ا
ِّصا عىل ا ِّدعاء ُّ
رزي املذكور كان من الباطنية مم ًّ
()3

أن اإلله ا
عل ،ا
تعاىل ،وصناف له كتا ًبا ذكر فيه ا
عل انتقلت إىل
وأن روح ي
حل يف ي
ٍ
واحد ،حتى انتقلت إىل احلاكم ،وتقدا م بذلك عند احلاكم،
أوالده واحدً ا بعد
اس يف الدا عوة ،وأنه أظهر الكتاب ،فسار
وفوٌ إليه األممور بمِّص ل ميطيعه النا م
ا
عليه املسلمون ،وقتلوا مجاعته ،وأرادوا قتله ،فهرب منهم ،واختفى عند
( )8انظر ترمجته يف امللحق ص.03
( )2انظر ترمجته يف امللحق ص.05
ِ
بتِّصف.
(« )3مرآة الزمان» :ص ،383تت سنةُّ )188( :
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احلاكم ،فأعطاه ً
عظيَّم ،وقال له :اخرج إىل ا
وانرش الدا عوة هناك،
ماال
الشام ،م
ً
وفر املال عىل من أجاب الدا عوة.
ِّ

الشام ،ونزل بوادي ال اتيم غريب دمشق ،وهو املعروف ِ
فخرج إىل ا
بواد تي ِم
ا
اهلل ِ
يب دمشق ِمن أعَّمل بانياس ،فقرأ الكتاب عىل أهله،
بن ثعلبة ،وهو غر ا

ناسخ ،وأباح هلم
وقرر يف نفوسهم ال ات م
واستَّمهلم إىل احلاكم ،وأعطاهم املال ،ا
املحرمات ،إىل أن هلك لعن مة اهلل تعاىل عليه » ،ا هـ.
اخلمر ِّ
والزنا ،وأخذ ميبيٍ ا
جود الدُّ روز وال ات ِ
فهذا أصل و ِ
يامنة يف الدِّ يار الشام اية ،واهلل سبحانه أعلم.
م
ِ
اخلبيثة ِمن املقاالت ا ِ
ِ
الر ِديئة،
هذا وقد رأينا يف كتبهم
الشنيعة ،والعقائد ا
()8

ِ
ِ
الرشائع اإلسَّلم اية،
ِّصيٍ ب مألوه اية احلاك ِم لعنه اهلل تعاىل،
وال ات
وتأويل ا
خري األنام ،وشاهدنا فيها ِمن
وال اتنقيص لنب ِّينا عليه ا
الصَّل مة ا
والسَّلم ،الذي هو م
كلَّمت الكفر واإلحلاد ،ما تقش ِع ُّر منه األجساد.
ِ
يب ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف «رسالته» بعد أن نقل ما
وقال شيخ اإلسَّلم العنا ُّ
رآه يف كتبهم:
مَّلحد ٌة ك افار ِ
ِ
«إ ان الدُّ روز ،وال ات ِ
زنادق ٌة
يامنة ،والنُّصري اية ،والباطن اية :ك الهم
ٌ
فُّ ٌار.
ا

الرشائع.
بتناس ِخ األرواح ،و ميبطِلون أكثر ا
يقولون م
ٍ
مقاالت ال نستطيع ذكرها.
حق نب ِّينا ﷺ
ويقولون يف ِّ

ِ
ِ
جرا».
هلم ًّ
( )8ومتا مم عبارة «مرآة الزا مان»« :فيقال :إهنم عىل اعتقادهم إىل ا
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الشفا» :ا
ونقل عن «املبسوط» ،و« ِّ
النبي ﷺ ،أو انتقصه ميقتل،
أن من ا
سب ا
وال متقبل توب مته.
البز ِاز اية» :ا
الرسول ﷺ ،أو أحدً ا من
وكذا ذكر يف «فتاوى ا
أن من ا
سب ا
ِ
ِ
م
والسَّلم ميقتل حدًّ ا ،وال متقبل توب مته ً
أصَّل.
األنبياء الكرام عليهم
أفضل ا
الصَّلة ا
منصور املاتريدي :إ ان ِمن الكفرة الذين ال ِ
ٍ
ت ُّل
وعن اإلمام أيب
ِّ
إمجاعا :من أسقط الفرائض،
ممناكح متهم ،وال ميق ُّرون يف دار اإلسَّلم باجلزية
ً
الرش ِائع ،وقال بالتناسخ ،وأنكر القيامة ،ال ِ
ت ُّل مناكح متهم.
وتأول ا
ا
م
ِ
ثم قال الشيخ« :واحلاصل :ا
والتيامنة يف كتبهم ما يشهد عليهم
أن الدُّ روز
ا
بذلك ،وأهنم ال يقولون باملعاد والنُّ مشور ،وال ا
بأن اهلل يبعث من يف القبور».
وقال يف «التاتارخان اية»:

ِ
املَّلحدة عن بعض العلَّمء:
حق الباطن اية
ويف «فتاوى ابن املؤ ِّيد» يف ِّ
أنه ال متقبل توب متهم؛ ألهنم يعتقدون ا
أن للكَّلم باطِنًا غري املعنى الذي
يظهر ِمن لفظه ،فيحتمل أن ينطِ مقوا بالتاوبة ،وي ِ
قصدوا هبا معنًى آخر.
م
م
وقال بعض العلَّمء :إهنم يف حكم املرتدِّ ين ،وعىل تقدير قبول توبتِهم
ميعرٌ عليهم اإلسَّلم ،فإن أسلموا ميلز مموا بإقامة رشائ ِع اإلسَّلمِ ،من بناء
واألئم ِة الذين مي ِ
قر مؤوهنم القرآن ،و ميع ِّلموهنم رشائع
والصَّلة،
املساجد واألذان ا
ا
اإلسَّلم ،فإن مل يقبلوا ميقتلوا.
لوالة األممور [تركهم] أبدً ا ،وال س ايَّم إذا كان هلم شوك ٌة عد ًدا
وال جيوز م
وعد ًدا.
م
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بقوة ا
الشوكة ِمن أن ميوصل
وإن ت اصنوا باحلصون التي لدهيم ،وامتنعوا ا
ِ
وربوا حتى يقدر عليهم ،فينز ملوا ِمن ص ِ
وح ِ
ياصيهم ،و ميؤمروا
م
م
إليهم محورصوا م
بُّز ِ
نواصيهم.
ِّ
ويكون قتي ملهم خم الدً ا يف نار اجلحيم.
م
وقتيل حماربيهم شهيدً ا يف جناات الناعيم.
مصارف ِ
ِ
م
بيت املال
وتكون أمواهلم في ًئا للمسلمني ،مقسوم ًة متِّصف يف
املعلومة.
ِ
ثاب مأجور.
ومن أمر بإزالتهم من موالة األممور؛ فهو مم ٌ
وطهر األرايض املقدا سة يف ِ
زمن
ومن قدا ر اهلل تعاىل إزالتهم يف سلطنته ،ا
وأكمل األمجور ؛ ملا يف ذلك ِمن إعزاز ِ
م
السعادة
خَّلفته :فله
دين
أعظم ا
م
واالنتصار لنبينا ٍ
والسَّلم.
اإلسَّلم،
حممد عليه ا
ِ ِّ
الصَّل مة ا
ا
()8

الرمل يف طائفة الدُّ ِ
وس ِئل ا
روز القائلني ب مألوه اية
عَّلم مة فلسطني،
م
اخلري ا ُّ
م
ِ
وغري ذلك،
حمم ٍد ﷺ،
بيدي،
وبالتناسخ ،وبعد ِم ا
احلاكم بأمر اهلل ال مع ِّ
نبوة نب ِّينا ا
م
ِ
وغري ذلك ِمن رشائع
والصوم،
بالصَّلة
ا
وهم مع ذلك يست ِرتون بني املسلمني ا
()2

الدين :هل ميقبل إسَّل ممهم ،ويرت اتب عليهم أحكا مم اإلسَّلم أم ال؟
ِ
وإظهار اإلسَّلم!
ملِا اشتهر عنهم ِمن إخفاء الكفر،
حكمها؟
مسلم ِمن تلك ،فَّم
وإذا غار املسلمون وسبوهم ،فاشرتى
م
ٌ
( )8كَّم مذكر هذا يف أعظم مآثر صَّلح الدِّ ين األيويب ،انظر املقدِّ مة ص.4
(« )2الفتاوى اخلري اية لنفع الرب اية».855/8 :
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أجاب:
ا
رصح ا
بأن من ميبطِن الكفر
ابن اهلَّمم يف «فتٍ القدير»
العَّلمة الكَّمل م
« ا
()8

و مي ِ
حكمه يف عد ِم قبولنا توبته
ظهر اإلسَّلم فهو املنافق ،وجيب أن يكون
م
ِ
االطمئنان إىل ما مي ِ
ظهر ِمن التوبة إذا كان مي ِفي كفره الذي هو
كالزنديق؛ لعدم
ِّ
ِ
واملنافق مث مله يف اإلخفاء.
اعتقاده ِدينًا،
عد مم
م
ِ
فطريق ِ
ِّسه إىل
وعىل هذا
م
العل ِم بحاله إ اما بأن يع مثر م
بعض النااس عليه ،أو مي ا
من أ ِمن إليه.
واحلق :ا
حكمه
والزنديق إن كان
أن الذي ميقتل وال متقبل توبتمه :هو
م
ا
املنافق ِّ
م
بدين ،و مي ِ
ٍ
ظهر تد ُّينه
كذلك ،فيُّب أن يكون مبطِ ًنا كفره الذي هو عد مم التد ُّين
ِ
باإلسَّلم ،أو ِ
يب ،وإال فلو فرضناه ِ
مظه ًرا لذلك
غريه إىل أن ظفرنا به ،وهو عر ٌّ
حتى تاب جيب أن ال ميقتل ،و متقبل توب مته كسائر الكفار املظهرين لكفرهم ،إذا
أظهروا التوبة» ،انتهى.
زنديق ،فتاب عن ذلك
فأقر أنه
ٌ
ويف «اخلانية» « :قالوا :إن جاء ِّ
الزنديق ،ا
()2

ثم تاب مل متقبل توب مته ،و ميقتل» ،انتهى.
متقبل توب مته ،وإن مأخذ ا
السبايا:
وأما
حكم ا
م

(« )8فتٍ القدير».151/1 :

ِ
عبارهتــا« :ألهنــم باطن اي ـ ٌة مي ِ
ظهــرون اإلســَّلم،
وتتمــة
(« )2الفتــاوى اخلانيــة» ،011/3 :ا
ويعتقدون يف الباطن خَّلف ذلك ،ف ميقتلون وال متقبل توب متهم».
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فقد قال يف «اخلانية» « :بلد ٌة يدا عي أه ملها اإلسَّلم يصومون و ميص ُّلون،
()8

قرؤون القرآن ،ويعبدون األوثان مع ذلك ،فأغار عليهم املسلمون
وي م
ِ
السبايا قالوا:
وسبوهم ،فاشرتى منهم
مسلم من تلك ا
ٌ
والص ِ
غار
والر مللكِهم جيوز رشا مء النِّساء
ِّ
قرين بالعبود اية ِّ
إن مل يكونوا مم ِّ
ثم عبدوا
أقروا باإلسَّلم ،ا
منهم ،وال جيوز رشا مء الكبار [الذكور] ؛ ألهنم ملا ُّ
()2

()3

وصغارا ،وال جيوز اسرتقا م
األوثان كانوا ممرتدِّ ين ،فيُّوز اسرتقا مقهم نسا ًء
ً
ِ
ِ
الر ادة.
الكبار كَّم ال جيوز من أهل ِّ
بالر والعبود اية مللكِهم فيُّوز سب ميهم واسرت مقاقهم،
قرين ِّ
وإن كانوا مم ِّ
فإذا ملكهم جاز بي معهم» ،انتهى.
ويف كتاب ا
الشهادات :
()1

« مسئل :هل جتوز شهاد مة الدُّ ِ
روز عىل املسلمني؟
كفار بَّل إنكار.
أجاب :ال متقبل؛ إذ هم ٌّ
ِ
العلَّمء العاملِني بأحواهلم بأنه ال ِ
ذبائحهم ،وال
ت ُّل
بعض
وقد أفتى م
م
صٍ ما من ِقل عنهم ،واهلل تعاىل أعلم.
رش منهم إن ا
ممناكح متهم كاملُّوس ،بل ٌّ

(« )8الفتاوى اخلانية».043/3 :
( )2ما بني معكوفني ِمن «اخلانية».
الرسالة( :إن).
( )3كذا يف «اخلانية» ،ووقع يف ِّ
الرمل».20/2 :
( )1أي يف «فتاوى ا
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جرت مع املؤ ِّلف]
[حادث ٌة
ْ
ٍ
ٍ
وألف:
ومائة
ويف سنة تس ٍع ومخسني
ملا خرج وايل ا
فخرجت معه بنيِّة
الشام إذ ذاك أسعد باشا إىل مقابلتهم،
م
عسكره قري ًة ِمن مقراهم ،وجابوا كتا ًبا ِمن عقائدهم ،فأعطاين
اجلهاد  ،فنهب
م
ِ
ِ
اخلبيثة التي ذكرناها
اعتقاداهتم
مجيع ما مذكر ِمن
إ اياه أسعدم باشا ،فطالع مته ،فإذا م
()8

()2

ممس اطر ٌة فيه.
ا
صٍ ما
مل ما وقف عىل كتبهم ،فلذلك قال« :إن ا
ولعل املرحوم اخلري ا
الر ا

من ِقل عنهم».

بي ﷺ.
والص م
ا
حيٍ :اأهنم يس ُّبون ال ان ا
بي ﷺ :فقد قال النِّحرير ا
الشهري بحسام جلبي،
كم من ا
سب النا ا
وأ اما مح م
ِ
ِ
العثَّمين أ ايد
السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان
من عظَّمء علَّمء دولة ُّ
ِّ
( )8هو وايل ا
قِّصـ
الشام ا
الصالٍ العابد ،أسعد بن إسَّمعيل باشا العظم ،الذي مبني يف عهده م
م
وخان أسعد باشا ا
الشهريان بدمشق ،تويف رمحـه اهلل سـنة8878( :هــ) ،انظـر
العظم،
«األعَّلم».355/8 :
علـَّم ا
بـأن املفتـني يف سـورية هـم
( )2رمحك اهلل أهيا املفتي املُّاهد! ولكن منريد أن منحيطك ً
ِ
للحكم ،ووقفوا معه ضدا شعبه ونافقوا لبقائه.
لوصول النُّصري اية م
الذين كانوا سب ًبا م
وال بدا أن نذكر هنا أمان ًة يف رقابنا لألجيال ِ
القادمة :أ ان األنظمـة العامل ايـة عنـدما سـعت
الشعب السوري ،ارتأت كاذب ًة أن مت ِ
ِ
جاهد ًة لبقاء نظام النُّصريية بعد ثورة ا
رسل مـراقبني
ُّ

السابق؛ لينقلوا للعامل حقيقة ما
ثم أرسلت أمني األمم املتاحدة ا
عرب ،ومراقبني مدوليني ،ا
جيري يف سورية ،ومع األسف اأو مل من اجتمع هبؤالء :هم املفتـون والعلـَّمء ،وخطبـوا
ِ
ونظامه ،فليق مف ان يوم القيامة و ميسألون ،وذلك سنة.2582 :
وتبُّحوا لكبريهم
ا
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ٍ
ٍ
البز ِاز اية» يف محكم
رسالة
الساعة ،يف
لطيفة أ الفها ر ًّدا عىل « ا
اهلل دولتهم إىل قيام ا
تلك املسألة:
ِ
أن سب النابي ﷺ كفر وارتداد؛ ألنه م ٍ
واإليَّمن به،
ناف لتعظيمه
ٌ
اعلم :ا ا
م
ٌ
ِّ

ِ
الثابت باألد الة القطع اية التي ال مشبهة فيها.

كفرا ،ف ميقتل به إن مل يتب ،وهذا جمم ٌع عليه بني
فس ُّبه مجحو ٌد له فيكون ً
ِ
املُّتهدين ،لكنه إن تاب وعاد إىل اإلسَّلم متقبل توب مته ،فَّل ميقتل عند احلنف اي ِة
ِ
رصح به م
بكي
الس ُّ
عل ُّ
شيخ اإلسَّلم ٌّ
والشافع اية خَّل ًفا للَّملك اية واحلنابلة ،عىل ما ا
الرسول».
السيف املسلول يف ِّ
سب ا
يف كتاب « ا
بي ﷺ ميكفر ،وال متقبل توب مته سوى
وذكر يف «احلاوي»« :من ا
سب النا ا

ِ
جتديد اإليَّمن».

ً
املتأخرين :ال توبة له ً
وقال بعض ِّ
استدالال بقوله عليه
أصَّل ،ف ميقتل حدًّ ا،
سب نب ًّيا فاقتلوه» .
السَّلم« :من ا
ا
و ميؤ ِّيدم ه ما مذكِر ِمن بعض الفتاوى ً
نقَّل عن كتاب «اخلراج» لإلمام أيب
()8

يوسف :ا
بي ﷺ ميكفر ،فإن تاب متقبل وال ميقتل عنده وعند أيب
أن من ا
سب النا ا
ملحمد» ،انتهى.
حنيفة ،خَّل ًفا ا

العَّلمة الفهام مة أبو الس ِ
هذا وقد أجاب ا
عود املفتي بدار اخلَّلفة عن هذه
ا
ُّ
املسألة حني اس متفتِي عنها:

( )8انظر «جممع الزا وائد».245/4 :
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ِ
حاص ُله :ا
املُّاهد يف سبيل
السلطان ـ
أن املسألة اختَّلف اي ٌة ،فقد مع ِرٌ عىل ُّ
ِ
اجلمع بني
األمر
والرضوان ـ يف
م
الرمح مة ِّ
السلطان سليَّمن خان ،عليهَّم ا
الرمحنُّ ،
ا
الق ِ
الشخص ال ات ِ
والرعاي مة للمذهبني ،ا
بأن األوىل أن مينظر إىل حال ا
ائب عن
ولنيِّ ،
الرسول ﷺ.
ِّ
سب ا

ِ
ِ
بقول
وصَّلح احلال :ميعمل
سن اإلسَّلم،
م
وح م
صح مة التاوبة ،م
فإن مف ِهم منه ا
احلنف اية يف قبول توبتِه ،و ميكتفى باحلبس وال اتعزير تأدي ًبا.

وإن مل ميفهم منه اخل مري :ميعمل بمذهب الغري ،فَّل ميعتمد عىل توبته
ِ
وإسَّلمه ،و ميقتل حدًّ ا.
ِ
الس م
قضاة مالكه أن ميعمل بعد اليوم هبذا اجلمع؛ ملا فيه ِمن
لطان مجيع
فأمر ُّ
النافع والقمع.
هذا خَّلص مة ذلك اجلواب ،شكر اهلل سعيه يوم احلساب.
فهذا ما س اطرناه يف شأن مسل ٍم ،فكيف م
شأن من مذكر ِمن طائفة الدُّ روز
وال ات ِ
يامنة.
ِ
نصه:
ويف «ال اتنوير» و«رشحه» ما هو ُّ
()8

« ُّ
مر.
تكررت ِر اد مته عىل ما ا
وكل مسل ٍم ارتدا فتوب مته مقبول ٌة إال مجاع ًة :من ا
نبي ِمن األنبياء فإنه ميقتل حدًّ ا ،وال متقبل توب مته مطل ًقا»،
والكافر بس ِّ
ب ي
م
انتهى.

( )8انظر «حاشية ابن عابدين».255/3 :
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ِ
م
سليَّمن خان ،عليه
السلطان
هذا وقد كناا يف
عمرها ُّ
السليَّمنياة التي ا
درس ُّ
أخبار بعلبك :ا
افض
بأن الدُّ روز و الوا
والرضوان ،وقد وردت
حيدرا ا
ً
م
الرمح مة ِّ
ا
الر ا
ا
بعلبك ضاب ًطا.
افض يف
مكان أخيه ا
الر ِّ
م
وزير ا
عثَّمن باشا ،وذكر لنا تعدِّ ي
الشام احلاج
ثم ثاين يوم اجلمعة ،مجعنا م
ا
ِ
ِ
السلطان اية.
هؤالء الدُّ روز عىل أيالته ،وخمالفتهم األوامر ُّ
فذكرنا له :إن شاء اهلل تعاىل حي مصل ال اظفر ،وتكون كلم مة اإلسَّل ِم هي
ٍ
ضُّ ٍر ِمن هؤالء ال ِّلئام ،ا
فلعل اهلل تعاىل أن يأذن
العليا ،ورأينا له شدا ة إيَّمن ،وت ُّ
ِ
زيادة
مفتاحا إىل اخلري ،ويكون وسيل ًة له إىل
الوزير
له بالفرج ،ويكون هذا
ً
م
القبول عند اهلل ورسول ِه وخليفتِه ،واملؤمنني .
()8

ٍ
وثَّلثَّمئـة
حمرم احلـرام ،سـنة سـبعة عرشـ
( )8جاء يف هناية املخطوط« :جتدا د
غرة ا
تريره يف ا
م
وألف ِمن اهلُّرة النابو اية ،نرجو اهلل التوفيق التا ام ،وحسن اخلتام لنا وللمسلمني أمجعني،
ا
رب
عَّم يصفون،
حممد ،واحلمـدم هلل ِّ
آمني .سبحان ر ِّبك ِّ
وصىل اهلل عىل س ِّيدنا ا
رب العزا ة ا

العاملني ،آمني».
ِ
ِ
ِ
ِ
م
احلقـري الفـاين
وجاء عىل مط ارة الورقة األوىل« :استكتبها لنفسه وملن شاء اهلل مـن بعـده:
م
ِ
عادات ،م
السيد حسنيم سليم ،مفتي يافا الدُّ جاين ،دفنيم املعىل يف
الس
نُّل ا
حممد أبو ا
السيد ا
ا
رسه ،آمني».
مأ ِّم ال مقرى ،مقدِّ س ُّ
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لح ٌق فيه:
ُم َ
4ـ ترمجة أبو عبد اهلل الدُّ ْرزي.
ِ
3ـ ترمجة محز َة ِ
يس الدُّ ْرزي.
عيل الفار ِّ
بن ٍّ
4ـ ُملخَّ ص فتوى ِ
ابن تيم َّي َة يف النُّصري َّية.
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أبو عبد اهلل الدُّ ْرزي

()8

(144هـ = 4131م)
بن إسَّمعيل الدُّ رزي.
حممدم م
أبو عبد اهلل ،ا

أحدم أصحاب الدا عوة لتأليه احلاك ِم ِ
بيدي الفاطِمي.
بأمر اهلل ال مع ِّ
وإليه نِسب مة ال اط ِائفة الدُّ رز اية.
قدم إىل مِّص يف أواخر ِ
قيل :هو فارس األصلِ ،
سنة 157هـ ،ودخل يف
ُّ
عل ِ
ِخدمة احلاكم ،وصناف له كتا ًبا قال فيه « :ا
بن أيب
إن روح آدم انتقلت إىل ِّ

ٍ
ِ
ٍ
واحد إىل آخر ،حتى انتهت إىل
تقمص ًة ِمن
طالب ،ومنه إىل أسَّلف احلاك ِم ،مم ا
احلاكم».
وقال املح ِّب ُّي يف ترمجة فخر الدِّ ين ِ
بن قرقَّمس ما خَّلص مته :
«الدُّ ِ
رزي ا ّلذي مينسب إليه الدُّ روزٌ ،
رجل ِمن مو الدي األتراك بمِّص،
()2

()3

اناسخ.
ظهر يف أيام احلاكم بأمر اهلل ال معبيدي ،وجاهر يف القول باحلملول والت م

الرجـوع إىل مصـادره
الرتمجة مأخوذ ٌة ِمن كتاب «األعَّلم»
( )8هذه ا
للزركل ،30/4 :مـع ُّ
ِّ
قدر املستطاع.

(« )2خَّلصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش».241/3 :
ِ
ِ
( )3ونقل املح ِّب ُّي ـ رمحه اهلل ـ مم ا
كرت
رسالة
لخص
ثم قال« :وإناَّم ذ م
ِّ
املرداي اآلتية أو نحوها ،ا
وأطلت فيه؛ لكثرة تش ُّع ِ
قرر ما هم عليه يف األذهان ،وبـاهلل
حاهلم
م
ب اآلراء فيهم ،فهذا مي ِّ
تعاىل التوفيق».

51

أن اإلله ا
عل ،ا
وصناف كتا ًبا ذكر فيه :ا
عل تن اقلت يف
وأن مروح ي
حل يف ي
أوالده إىل أن وصلت إىل احلاكم ،واتافق مع محزة عىل الدا عوة إىل عبادة احلاكم،
وانقادت إليهَّم مجاع ٌة كثرية قبل اختَّلفِهَّم».
الز ِ
احلاكم لداعيه :كم يف جريدتِك؟ قال :ستة
اهرة» « :قال
ويف «النُُّّوم ا
م
()8

عرش أل ًفا يعتقدم ون أنك اإلله».
بيدي يف «التاج»  :ا
الصواب ضب مط( :الدرزي) بفتٍ الدا ال،
ويرى ا
أن ا
الز ُّ
()2

نسب ًة إىل أوالد درزة ،وهم اخل ايا مطون واحلاكة.

وسَّمه ا
بالز ِنديق ،وقال:
هبي يف «سري النُّبَّلء» ( :الدروزي)  ،ونعته ِّ
الذ ُّ
ا
«كان يدا عي مربوب اية احلاكم ،و مقتِل لذلك».
()3

()1

الغزي يف «هنر ا
الذهب» :
وقال
ُّ
()0

حمم ِد ِ
بن إسَّمعيل الدُّ رزي ،مع
«الدُّ مروز ،ينسبهم
م
الناس إىل أيب عبد اهلل ا
اأهنم يكرهونه؛ لقوله بَّم مينايف اعتقادهم.
(« )8النُُّّوم الزاهرة».320/0 :
ِ
(« )2تاج العروس» .810/80 :ومتا مم عبارة الزا بيدي« :والدا ر ِزي ،بـالفتٍ :اخل ايـاط .وأبـو
ِ
حمم ٍد ِ
دعوة احلاكم بأمر اهلل الفاطمي ،وإليـه منسـبت ال اطائفـ مة
صاحب
عبد اهلل الدا ر ِزي،
م
ا
ِ
ِ
ِ
الكائنة بُّبال ا
الشـام ،وهـم اإلسـَّمعيل اية ،كـذا يف
الرشيعة،
ة
د
جا
عن
اخلارجة
ة
ي
رز
ا ا
الدا ا
ـم الــدا ال ،ويقولــون يف اجلمــع :الــدُّ مروز،
«شــفاء الغليــل» للخفــاجي .والعا ام ـ مة تضـ ُّ
والصواب :الدا رزة ،حمم اركة».
ا

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

السري» إىل( :الدُّ ر ِزي).
( )1مص ِّححت يف مطبوعة « ِّ
(« )0هنر ا
الذهب يف تاريخ حلب».281/8 :
51

ويقولون :إهنم مينسبون يف األصل إىل (طريوز) إحدى بَّلد فارس».
ويف كتاب « ِّ
الر مموز يف عقائد الدُّ مروز – خ»:
حل ُّ
« ا
أن احلاكم أرسله إىل بَّلد ا
الشام لنرش دعوته ،فنزل بوادي ال اتيم ،
بال مقرب ِمن جبل ا
الشيخ».
()8

حممد) و(دروزي
اسمه بلفظ( :عبد اهلل الدُّ رزي) ،و(درزي بن ا
وقد ي ِرد م
حممد) .
بن ا

ويف سريته ـ كَّم يف أخبار ِ
غموٌ كثيف.
غريه ِمن أتباع هذه النِّحلة ـ
ٌ
ِ
والدُّ روز حتى اليوم مم اتف مقون عىل ا
الرتمجة انقلب عىل
أن صاحب هذه
احلاكم ،وعاداه يف أواخر ِ
عهده.
الرغم ِمن ا
عرفت ِمن ممتع ِّل ِميهم :ال يتفقون يف العقيدة
كثريا م ان
م
وعىل ا
أن ً
قم ِ
الكبري يف نفوسهم مجي ًعا.
األثر
ص ما زال هلا م
مع مع اقاهلم ،فإ ان فكرة ال ات ُّ
م

يب دمشق ِمن أعَّمل بانياس».
( )8وجاء يف «خَّلصة األثر»« :241/3 :غر ا
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عيل ِ
الفاريس الدُّ ْرزي
بن أمحدَ
ُّ
محزة بن ِّ

()8

(ت)144
ِ
ِ
مؤسس املذهب (الدُّ رزي).
من كبار الباطن اية ،ومن ِّ
قز ًازا أو ل ابا ًدا ،وتأ ادب بالعرب اية.
فارس األصلِ ،من مقاطعة (زوزن) كان ا
ُّ
وانتقل إىل القاهرة ،قيل :حوايل سنة  150هـ ،وا اتصل برجال الدا عوة
الِّس ايةِ ،من شيعة احلاكم بأمر اهلل الفاطمي ،فأصبٍ ِمن أركاهنا.
ِّ
واستمر يعمل هلا يف اخلفاء ،وي ِ
واصل رفع كتبِه إىل احلاكم ،حتى كانت
م
ّ
وأقره
سنة 151هـ فأظهر الدا عوة ،وجاهر بتأليه احلاكم ،وقال :إنه رسوله ،ا
نفسه ،فل اقبه برسول اهلل ،وجعله داعي الدُّ عاة.
احلاكم عىل مانعت به م
وحل ابنمه ال اظاهر إلعزاز ِ
وملا هلك احلاكم ،ا
دين اهلل حم اله ،سنة  188هـ
ثم مطوردت.
فرتت الدا عوة ،ا
ِ
الرحيل ،وحلق به
وبعد براءة ال اظاهر منها سنة181 :هـ اضطر محز مة إىل ا
بعض ِ
أتباعه إىل بَّلد ا
أكثرهم يف املقاطعة التي مس ِّميت بعد ذلك:
الشام،
م
واستقر م
ا
وس ُّموا بـ( :الدُّ روز) ،نسب ًة إىل :درزي بن حممد ،كَّم
جبل الدُّ روز يف سورية ،م
ميسمونه.
حممد بن إسَّمعيل الدُّ رزي ،وكان قد خرج عليهم
وهو :أبو عبد اهلل ،ا
وعىل احلاكم ،وإنَّم انتسبوا إليه تق اي ًة حني مط ِ
ور مدوا.
الرجـوع إىل مصـادره
الرتمجة مأخوذ ٌة ِمن كتاب «األعَّلم»
( )8هذه ا
للزركل ،271/2 :مع ُّ
ِّ
قدر املستطاع.
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ِ
املعصومني ،و ميكنون عنه :بالعقل.
ومحزة عندهم اأو مل احلدود اخلمسة
ويقولون :إنه أمر بإقامة أركان الدِّ ين ،وهي عندهم :صد م ال ِّلسان،
م
م
الرشك وال مبهتان،
وحفظ اإلخوان،
وترك مجي ِع األديان ،واالبتعا مد عن مهاوي ِّ
سليم ِ
واإلقرار بوحدان ايته يف ِّ
ألمره
والرضاء بفعله كيفَّم كان ،وال ات م
كل األزمانِّ ،
م
يف ِّ
كل آن.
البخاري الدِّ مشقي:
الر مموز يف عقائد الدُّ مروز ـ خ» لسليم
ِّ
ويف كتاب «حل ُّ
وحمم ِد ِ
اخلَّلف بني محزة ِ
بن إسَّمعيل الدُّ رزي،
عل
أنه بعد أن وقع
م
ا
بن ي
ِ
رس ًّيا
تقدا م محز مة مكانه ،ودعا إىل مألوه اي ِة احلاكم ،وأجابه
م
البعض ،فاختذ معبدً ا ِّ

لعبادة احلاكم ،وجعل نفسه نائ ًبا له ،فهو ممقدا ٌم وحمرت ٌم عند القائلِني ب مألوهياة
ِ
وغري ذلك.
وحُّ ِة القائم،
احلاكم ،ميل اقب عندهم هبادي املستُّيبني،
ا
ِ
السُّل املع الق» ،وع القها
املسَّمة بـِّ « :
الرسالة ا
وكتب محز مة بعد وفاة احلاكم ِّ
عىل أبواب اجلوامع ،وفيها يقول :ا
إن احلاكم اختفى امتحا ًنا إليَّمن املؤمنني.
ِ
ورشع يزرع يف القلوب م
وتوحيده وعبادتِه.
بذور االعتقاد ب مألوهياة احلاك ِم
وأتباعه يف املعبد الِّسي ،حتى ثار عليهم املسلمونِ ،
وجي ِ
وظف مروا
تمع هو
م
ِّ ِّ
هبم ،وطر مدوهم ِمن مِّص.
وبعضهم يف جهة
بعضهم يف اجلبل األعىل ِمن الدِّ يار احللب اية،
م
فنزل م
حوران.
فريق منهم إىل جبل ُّ
وآخر إىل وادي
الشوف،
فر مقوا ِمن هناك ،فذهب ٌ
م
ثم ت ا
ا
ٍ
وازدياد إىل هذا العِّص.
مو
التيم ،ومل يزالوا يف من ي
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خمتَص َفتوى ِ
ابن تيم َّية يف النُّصري َّية
ـ ُسئل َّ
ابن تيم َّية عن النُّصري َّية فأجاب :
العالم ُة ُ
ِ
ِ
أصناف القرامطة
وسائر
املسمون بـ( :النُّصري اية) هم
هؤالء القو مم
«
م
ا
وأكفر ِمن ٍ
كثري ِمن املرشكني.
أكفر ِمن اليهود والناصارى ،بل
م
الباطن اية :م
ِ
ِ
املحاربني.
أعظم ِمن رض ِر الكفار
حمم ٍد ﷺ
م
ورضرهم عىل مأ امة ا
م
()8

ِ
وقائع مشهور ٌة.
معاداة اإلسَّلم وأهلِه
وهلم يف
م

مر ًة احلم اُّاج
فإذا كانت هلم ممكن ٌة سفكوا دماء املسلمني ،كَّم قتلوا ا
وألقوهم يف بئر زمزم.
وأخذوا مر ًة احلُّر األسود ِ
وبقي عندهم مدا ةً.
ا
وقتلوا ِمن علَّمء املسلمني ومشايهم ما ال محي ِص عدده إال اهلل تعاىل.
ِ
ومن املعلوم عندنا :ا
السواحل ا
الشام اية إنَّم استوىل عليها الناصارى ِمن
أن ا

جهتِهم.

دائَّم مع ِّ
عدو للمسلمني ،فهم مع الناصارى عىل املسلمني.
كل ي
وهم ً
ِ
وانقهار
للسواحل،
ومن أعظم املصائب عندهم :م
م
فتٍ املسلمني ا
الناصارى ،بل ِ
انتصار املسلمني عىل التتار.
ومن أعظم املصائب عندهم
م
ِ
ِ
أعيادهم إذا استوىل ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ الناصارى عىل ثغور
ومن أعظم
املسلمني.

( )8انظر «الفتاوى الكربى».054/3 :
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ٍ
ِ
وغريها ،فاستوىل
بالسواحل
فهؤالء املحا ُّدون هلل ورسوله ك مثروا حينئذ ا
الناصارى عىل الساحل.
ِ
وغريه ،ا
فإن أحواهلم كانت ِمن
الرشيف
ثم بسببهم استولوا عىل القدس ا
ا
أعظم األسباب يف ذلك.
ثم ملا أقام اهلل ملوك املسلمني املُّاهدين يف سبيل اهلل تعاىل ،كنور الدِّ ين
ا
ِ
ِ
ا
السواحل ِمن الناصارى ،ومان كان
الشهيد،
وصَّلح الدِّ ين وأتباعهَّم ،وفتحوا ا
هبا منهم.
أيضا أرٌ مِّص ،فإهنم كانوا ممستولني عليها نحو مائتي سنة،
وفتحوا ً
واتفقوا هم والناصارى ،فُّاهدهم املسلمون حتى فتحوا البَّلد.
ِ
التاريخ انترشت دعو مة اإلسَّلم بالدِّ يار املِّص اية والشام اية.
ف ِمن ذلك
وأ اما استخدا مم ِ
مثل هؤالء يف ثغور املسلمني ،أو حصوهنم ،أو جندهم
فإنه ِمن الكبائر ،وهو بمنزلة من يستخدم ِّ
ِ
لرعي الغنم ،فإهنم ِمن ِّ
أغش
الذئاب
النااس للمسلمني ،ولوالة أمورهم.
عدو املسلمني.
وهم
أحرص النااس عىل تسليم احلصون إىل ِّ
م
ِ
وال ريب ا
احلدود عليهم ِمن أعظم ال اطاعات،
أن جهاد هؤالء وإقامة
ِ
وأكرب الواجبات ،وهو أفضل ِمن جهاد من ال ميقاتِل املسلمني ِمن املرشكني
ِ
ِ
وأهل الكتاب ،ا
جهاد املرتدين.
فإن جهاد هؤالء ِمن جنس
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ِ
جهاد الكفار ِمن
الصحابة بدؤوا بُّهاد املرتدِّ ين قبل
والصدِّ ميق
وسائر ا
ِّ
م
فإن جهاد هؤالء ِح ٌ
أهل الكتاب؛ ا
فظ ملا مفتٍِ ِمن بَّلد املسلمني ،وأن يدخل فيه
من أراد اخلروج عنه.
ِ
ِ
زيادة إظهار الدِّ ين،
وأهل الكتاب ِمن
وجها مد من مل ميقاتِلنا ِمن املرشكني
ِ
م
الربٍ.
وحفظ
رأس املال مقدا ٌم عىل ِّ
ِ
أعظم ِمن رض ِر أولئك.
هؤالء عىل املسلمني
وأيضا فض مر
ً
م
كل مسل ٍم أن يقوم يف ذلك بحسب ما ي ِ
وجيب عىل ِّ
قدر عليه ِمن الواجب.
ٍ
ألحد أن يك متم ما يعر مفه ِمن أخبارهم ،بل ميفشيها و ميظهرها؛
فَّل حيِ ُّل
لي ِ
عرف املسلمون حقيقة حاهلم.
ِ
رشهم بحسب اإلمكان :له ِمن األجر وال اث ِ
واب ما ال
واملعاو من عىل ِّ
كف ِّ
يعلمه إال اهلل تعاىل».
الرافِضة وكأنه ينظر إىل زماننا:
وقال رمحه اهلل عن ا
«وكذلك إذا صار اليهود دول ًة ِ
ِ
الرافض مة ِمن أعظم
بالعرا
م
وغريه :تكون ا

ِ
أعواهنم.

ِ
واليهود ،والناصارى ،و ميعاو منوهنم
دائَّم ميوا ملون الك افار ِمن املرشكني،
فهم ً

عىل قتال املسلمني ،وم ِ
عاداهتم» .
م
()8

رب العاملني.
واحلمد هلل ِّ

السنة النابوية».371/3 :
( )8انظر «منهاج ُّ
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