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  ملخــص البحـــث 

هذا البحث هو حتقيق ملخطوط للشيخ علوان الْهِيتي خيتص بيان حكم طائفة 
هي أخطر الفرق الباطنية يف هذا العصر، وهي النصيرِية احملرفة يف معظم عقائدها، 
ومنها العقائد املتعلقة باأللوهية خاصة، ومن صور االحنراف العقَدي عند النصيرِية 

ي بن أيب طالب (رضي اهللا عنه) ونسبة الربوبية إليه، واالعتقاد اعتقادهم بألوهية عل
بأنَّ له طبيعتني: طبيعة الهوتية، وطبيعة ناسوتية، وكذلك قوهلم باحللول والتجسد 

  والتثليث املتمثل يف علي وحممد وسليمان (وعقيدة الفداء والصلب).
الفتاوى يف كفرهم ومل يكن املصنف فقط من كَّفر النصيرِية، بل من أشهر 

هـ، حيث قال هم أكفَر من اليهود والنصارى، ٧٢٨فتوى لإلمام ابن تيمية املتوىف 
  . هـ٥٤٨وكذلك الشهرستاين املتوىف 

هـ) ومشس الدين الذهيب  ٦٣٠وكذلك قال ابن األثري اجلزري املتويف (
ين هـ) وابن حجر العسقال٧٥١هـ) وابن القيم اجلوزية املتوىف (٧٤٨املتوىف ( 
  ه). ٨٥٢املتوىف (

ومن هنا نالحظ تارخيهم األسود يف حماربة املسلمني، خصوصا أهل السنه 
فهذه الفتوى تضاف إىل ما سطره علماء الدين يف فضح عقيدم، والتحذير منهم، 
وخمالفتهم ملنهج القرآن والسنة، فنجد فتوى املصنف قد أثبت أنَّ هذه الطائفة من 

ن هلم وال خلق وال عهد وال أمان، وأم يتعاملون مع أكفر الطوائف؛ إذ ال دي
النص بظاهر لفظي وباطن سري، وعدم وجود املساجد عندهم وغياب العبادات، 

  رغم تسويغهم ذلك بأم اضطهدوا من قبل سليمان القانوين ملا فتح الشام.
  الكلمات املفتاحية: الـنـصـيرِية، الفرق الباطنية، األلوهية.
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 Abstract 

Message of Fatwas Scholars in The Nusayriah 
sect Message Sheikh Sheikh Ali bin Attia Hassan 

Al - Hiti Hamawi Shafi'i known Sheikh Alwan 
dead in 936 e. Investigation 

Dr. Setah Hussain Alajmi 
School Assistant Director on Department of Islamic studies 

at the Ministry of Awqaf 
This research is a manuscript of the Sheikh of the Alwan 

of Hitti ،which is the most important of the internal groups in 
this era ،namely The Nusayriah ،the deity of Ali bin Abi Talib 
and the proportion of Godliness to him and the belief that he 
has two nature (theological) In Ali ،Muhammad peace be upon 
him and Suleiman Alfaresi (doctrine of redemption and cross). 

It was not only from the "unbelief Nusayriah" ،but some 
of the most famous fatwas in their unbelief Fatwa of Shaykh 
al-Islam Ibn Taymiyah ،where they said they are more infidel 
than the Jews and Christians ،as well as Shahristani died 548 
AH. 

Hence we note that their black history in the fight against 
Muslims ،especially Sunnites ،this fatwa is added to what 
religious scholars have written In exposing their faith and 
warning them and their violation of the Koran and Sunnah ،we 
find his fatwa has proved that this sect of infidel 
denominations ،for there is no religion for them ،and they deal 
with the text that they do not recognize the existence of 
mosques despite their justification that they were persecuted 
by Suleiman to open “Al-sham”. 

keywords: Nusayriah ،Internal groups ،The Divinity     
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  املقدمة 

  لَّهل دمالْحنيالَمالْع بر  )نا  )١ا يا ربحنمده محد الشاكرين، لك احلمد دائم 
 نيعتسن اكإِيو دبعن اكإِي  )ونسجد لك سجود الطائعني؛ حتقيقًا لقولك سبحانك:  )٢
  َّإِال اِإلنسو الْجِن لَقْتا خمو وندبعيل  )٣(  

  : موضوع البحث
تلك الرسالة على قصرها، ضمنها علوان الْهِيتي كثريا من أفكار هذه الطائفة 
وعقيدم، فقد كان رمحه اهللا حريصا على إحياء السنة املطهرة وترسيخها يف كل مظاهر 

واملفتني ا، مبينني  )٤(احلياة، إىل جانب ما تضمنته الرسالة من فتاوى علماء بالد الشام 
  هذه الطائفة.حكمهم على 

الوحيدة له، واعتبارا  وبالنظر إىل ندرة املخطوط وتفرد املكتبة السليمانية بالنسخة
لقيمتها يف إبراز كفر هذه الطائفة حرصت على حتقيق هذه املخطوطة ودراستها، 

  وإخراجها من عامل املخطوطات إىل عامل املطبوعات؛ لتعم الفائدة ا.
  منهج الدراسة:

  وحتليله.املخطوط باستخدام املنهج االستقرائي التحليلي وحماولة فهم ما ورد به قراءة 
                                                

   . ١: سورة الفاحتة آية   ) ١ (

 . ٥: سورة الفاحتة آية   ) ٢ (

 . ٥٦: سورة الذاريات آية   ) ٣ (

الشافعي هو املذهب الرمسي للدولة، فقد كان السالطني شوافع تبعا لسادم الذين كان املذهب   ) ٤ (
وعلى الرغم من أن املماليك قد ، وقضوا به يف األحكام، عملوا على نشر هذا املذهب يف البالد

طبقوا يف عهدهم نظام  تعدد القضاة حبيث صار لكل مذهب من املذاهب األربعة قاضيا حيكم 
وأكثرهم ، املذهب، فإن السلطان يعين قاضي القضاة شافعيا يكون هو أرفع القضاة مرتلةبأحكام 

وكذلك كان املذهب األشعري يف العقيدة هو املذهب السائد والرمسي يف عصر ، اختصاصا
 . ٢اجلزء ٢٥املماليك، انظر: (عصر سالطني املماليك) ص 
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  ث:ـــة البحـــخط 

  : (نظري وعملي) ينقسم البحث إىل قسمني

   : القسم النظري (الدراسة)
  : مقدمة

  : وحيتوي على: متهيد

  التعريف بصاحب الرسالة. -  أ
  التعريف بالرسالة وسبب تأليفها. - ب

  : الدراسة
 (التحقيق) القسم العملي  
 .التعريف باملخطوط، وبيان موضوعه وتوثيق نسبة املخطوط إىل صاحبه  
 .منهج التحقيق  
 .نسخ املخطوط األصل  
 .ختريج اآليات القرآنية الواردة يف منت املخطوط  
 .ختريج األحاديث النبوية الشريفة  
 .ختريج األبيات الشعرية الواردة يف املخطوط  
 الوارد ذكرها يف املخطوط مع االقتصار على من هو يف حاجة  عمل تراجِم لألعالم

  إىل التعريف.
 .قَدية مبراجعها ومصادرها األصليةربط املسائل الع  
 .قَدية، وذكر أقوال أهل العلم فيها مع ذكر مراجعهاشرح معظم املسائل الع  
 .التعريف ببعض املواضع الوارد ذكرها يف املخطوط  
 ة اليت يعني شرحها على فهم النص، وكذا التعليق على شرح بعض املفردات اللغوي
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  بعض النقول اليت حتتاج إىل تعليق. 
 .عمل الفهارس العامة املتعلقة بالدراسة والتحقيق  
 .نتائج الدراسة مث املراجع واملصادر  

  أمهية البحث:
سرد أقوال العلماء املتقدمني من أهل الشام يف التحذير من الـنـصـيرِية،  -١

  ن: هل هم كفارا أم ال؟وبيا
بيان: هل هم ملحقُون باليهود والنصارى الذين حيل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم  -٢

  أم هم شر منهم؟
  بيان: هل جيوز أن يتبقى هؤالء يف حصون املسلمني وثغورهم أم ال؟  -٣
بيان: هل جيوز إقرارهم يف قرى املسلمني على هذا الدين أم جيب إلزامهم بشرائع  -٤

إقامة الصلوات اخلمس وغريها من الفرائض وإعالن األذان وغريه من اإلسالم و
  الشرائع؟

  بيان: من مل يتب منهم هل جيوز قتله أم ال؟ -٥
بيان: هل جيب على والة املسلمني إقامة احلدود الشرعية عليهم؟ وهل يؤجرون  -٦

  على ذلك أم ال؟
  إشكالية البحث:

التكتم الشديد على عقائدهم وطقوسهم الفاسدة، وقد ورد يف كتبهم احلرص 
عن الـنـصـيرِية  )١(على كتمان مذهبهم والتستر على عقائدهم، يقول فيليب حىت 

                                                
) كاتب ومؤرخ ومستشرق  م ١٩٧٨ - ١٨٨٦ه=  ١٣٩٩ – ١٣٠٤فيليب خوري حتى (  )١(

ولد يف لبنان وخترج من اجلامعة األمريكية ببريوت، وحصل على الدكتوراه  ،أمريكي من أصل لبناين
:  ٤٢٤، ص تكملَة معجم املُؤلفني، حممد خري بن رمضان بن إمساعيل يوسفمن جامعة كولومبيا. 

٤٢٥ . 
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النظام  "أما املعروف عن مذهبهم فليس بالشيء الكثري ألنه مذهب سري الطابع، كنهويتُّ 
باطين التعلم، ومدونام املقدسة مل يعرف عنها مبقدار ما عرِف عن مدونات الدروز، فإنَّ 
الكثري من هذه قد كشف يف أعقاب الفنت األهلية اليت نشبت يف غضون القرن التاسع 
عشر، وإذا وجدت امللة نفسها مجاعة صغرية خارجة، بني أكثرية معادية، آثرت اللجوء 

  العمل يف اخلفاء، وهي اآلن اللغز الديين الذي مل يحلَّ حلا كاملًا يف الشرق األدىن.إىل 
  أهداف البحث:

  بيان مكانة املخطوطات يف البحث العلمي. -١

  الكشف عن خطورة فرقة النصيرِية على اإلسالم واملسلمني. -٢

  وبـيـان زيفها.النصيرِية الوقوف على حقيقة معتقدات  -٣

  أن الفرق الباطنية تستمد عقائدها من األديان الباطلة. إثبات -٤

هي النصرانية، وهي نتيجة اختالط عقائد  سإثبات أن ديانة النصيرِيني يف األسا -٥
  النصارى بالنصيرِية يف الالذقية بعد انتقاهلا من حلب.

  حدود البحث:

ليل عباراته واستنباط ستكون الدراسة والتحقيق منصبة على فتوى الْهِيتي، وحت
  العلمية املتعلقة بالنصيرِية. خالل النظر يف فحوى الرسالة والدراسات األحكام، وذلك من 

  الدراسات السابقة:

على الرغم من كثرة الكتب والرسائل املؤلفة حول موضوع النصيرِية غري أنين مل 
النصيرِية ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة أقف على مؤلَّف مستقل جيمع كل أمور 

واجلماعة، فيتمثل هذا البحث يف حمورين: األول الدراسة، والثاين التحقيق، يف احملور 
  األول من الدراسة:
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النصيرِية طغاة سورية (أو العلويني كما مساهم الفرنسيون) لشيخ اإلسالم تقي  -١ 
  مطبوعات دار اإلفتاء بالرياض. من –رمحه اهللا  –الدين ابن تيمية 

النصيرِية املسماة بالعلوية من طائفة منبوذة إىل أقلية حاكمة، تأليف: مشاعل بنت  -٢
  سلطان اجلريد.

  أما احملور الثاين وهو التحقيق.

رسالة يف حكم الدروز والنصيرِية العلوية املسماة أقوال األئمة العالية يف حكم  -١
هـ) ومعها  ١١٨٤والتيامنة، ملفيت الشام  العالمة على املرادي تويف: (الدروز 

فتوى حكم الدروز والنصيرِية، ملفيت الشام العالمة عبدالرمحن العمادي تويف: 
  هـ). ١٠٥١(

  ما يضيفه البحث:

إنَّ أمر الـنـصـيرِية اختلط على أكثر املسلمني ممن يحِسن الظن م، ومن هذا 
اب كان لزاما على من ينتسب إىل العلم وأهله كشف حقيقتهم وبيان خطرهم على الب

املسلمني، ومما يدخل يف هذا البيان أن عقائد الـنـصـيرِية ليست من اإلسالم يف 
شيء، بل هي خليط من ديانات أخرى، بعضها غارق يف الوثنية، وبعضها يعود إىل 

  .اليهودية والنصرانية احملَرفتني
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  دـــــالتمهي 
  ي.ــالْهِيت وان ــــيخ علــــف بـالشـــالتعري

  : نسبه وكنيته

  هو علي بن عطية بن احلسن بن حممد بن احلداد الْهِيتي الشافعي الشاذيل 
  شيخ الفقهاء واألصوليني، أشعري العقيدة. )١(اإلربلي

لقبة "عالء الدين" واحلمويون ال يعرفونه إال بالشيخ علوان، وأصله يعود إىل 
  .)٢(هـ)  ٩٨٤مدينة هيت العراقية، ويكىن بأيب الوفا  ت (

:مولده ونشأته  

م) من محاة يف حلب باب ١٤٦٨ولد يف عام ثالث وسبعني ومثامنائة هجرية ( 
نسمة، وقد كانت نشأة الشيخ نشأة  ٣٠٦٠جسر وكان عدد النصرييني حني ذاك يبلغ 

علمية، حيث عمل مقرئًا لألوالد، ومجع إىل التعليم إلقاء املواعظ واإلرشادات الدينية يف 
  املساجد، وكان شديد االطالع على الفقه الشافعي خاصة.

أخذ الْهِيتي العلم عن مجهرة غفرية من العلماء يف فنون خمتلفة منهم البدر 
  وغريهم. هـ) ٩٠٠برهان الدين الناجي ت ( هـ)٨٨٩الدمشقي ت (

  تالميذه:

كما تتلمذ الْهِيتي على عدد من العلماء أخذ منه العلم الكثري من التالميذ أذكر 
هـ)، ٩٥٥أبو احلسن الكيزاواين ت ( - هـ) ٩٥٤بعضا منهم: حممد مشس الدين ت (
                                                

ص  ١جزء  ١٩٧٢، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ابن احلنبلي: در احلبب يف تاريخ أعيان حلَب  )١(
٩٦١. 

جنم الدين حممد الغزي / الكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة/ دار الكتب العلمية/ بريوت،   )٢(
 . ٣٠٩ص  ٣الطبعة األوىل ج
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  هـ). ٩٥٧ت ( ابن سامة: 

:وفاته  

العمر ثالثة وستني عاما يوم الثالثاء يف احلادي عشر  تويف الْهِيتي بعد أن قضى من
  م)١٥٢٩هـ/٩٣٦من مجادي األوىل سنة ستة وثالثني وتسعمائة (

  آثاره ومؤلفاته:
لقد خلف لنا الْهِيتي تراثًا علميا مل يحقَّق منه إال مخسة كتب، والسادس هو 

ؤلفاته معظمها شروح وأخرى الرسالة اليت بني يدينا، ولقد ذخرت املكتبات بنفائس من م
منهاج تتعلق بأحوال القلب وأخرى شعرية ولقد بلغت إىل اآلن ثنني وستني مؤلفًا، ومنها 

العابد املتقي ومعراج السالك املرتقي، بيان املعاين يف شرح عقيدة الشيباين، النصائح 
م السلوك، ومفتاح باجلوهر احملبوك يف عل املهمة للملوك واالئمة، املنظومة امليمية املسماة

  .)١(الدراية يف الفقه

وقد دلَّين بعض طالب العلم على أماكن وجودها، فجزاهم اهللا عن الْهِيتي وعنا  
  خري اجلزاء.

  رسالة املؤلف
  :سبب تأليفها

لقد ذكر املؤلف رمحة اهللا يف أول الرسالة السبب الذي دعاه إىل كتابتها، وهو 
هـ يطلبون فيه معرفة حكم الطائفة  ٧١٥املماليك سنة سؤال تقدم به بعض سالطني 

النصيرِية. فقام املؤلف رمحة اهللا باإلجابة عن هذا السؤال، فكتب هذه الرسالة إظهارا 
  للحق، وتبيانا له.

   
                                                

 .  ٧/١٥٠:١٥١معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة،   )١(
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  القسم العملي: التحقيق 

ية التعريف باملخطوط: هو رسالة بعنوان "رسالة فتاوى العلماء يف الطائفة النصيرِ
وهي نسخة وحيدة، وجدت ا بعض األخطاء اللغوية إمالئيا وغياب اهلمزة على نربة 

  غيابا مطلقًا.

  توثيق نسبة املخطوط:

مل يذكروا هذه الرسالة، ولكن املصنف  –رمحه اهللا  –مجيع الذين ترمجوا للمؤلف 
إىل رمحة ربه الغين ذكر امسه ونسبته يف آخر الرسالة، فقال: وكتبه بيده الفانية الفقري 

.ياملنان علي بن عطية بن حسن بن حممد امللقب بلعوان الْهِيت  
  مصدرها:

  .  ١٤٩٥/٣٥املكتبة السلمانية يف جامعة اسطنبول حتت رقم 

  . ١٠عدد اللوحات: 

  . ٩/٢٣املسطرة: 

  نوع اخلط: نسخ حسن.
  نوع املداد: أسود وأمحر.

  الفتوحات الساحلية يف سنة. . . . .أول املخطوط: فهذه نسخة حضرت من 

  آخر املخطوط:

حامدا هللا تعاىل مصليا مسلّما على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى صحبة 
  وسائر الصاحلني.

   

٩٩٢



      
 ١٣ 

  وطــــأول املخط 
   

٩٩٣



      
 ١٤ 

  وطـــــــاملخط  آخر 
  

  
 

٩٩٤



      
 ١٥ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  اللهم صلِّ على حممد وآله

حضرت من الفتوحات الساحلية يف سنة مخس عشرة ... فهذه نسخة  أما بعد
 )١(وأعيان األئمة أيدهم اهللا تعاىل، وجهزت طي ،وسبعمائة، وعليها خطوط أكابر العلماء

  مطالعة ملك األمراء إىل األبواب السلطانية أيدها اهللا تعاىل ونصرها.

وصورة السؤال: ما قول السادة العلماء أئمة الدين رضي اهللا عنهم أمجعني يف 
وأن األلوهية ال  )٣(أيب طالب رضي اهللا عنه الذين يعتقدون ألوهية علي بن )٢(النصيرِية؟ 

                                                
وذلك  ،ورا وتنوخ الذين اعتنقوا املذهب الشيعي يف جبل العلويني تنحدر مهدان وكندة وغسان  )١(

مث ازدادوا باهلجرة من طي بنهاية القرن الثالث  ،يف املنطقة املمتدة من طربية وجبل عامل حىت حلب
 م. ١٩٦١لندن سنة  – ٣٣٤اهلجري ـ (دائرة املعارف اإلسالمية املختصرة ص 

أطلق عليهم االستعمار الفرنسي اسم  ،ثالث اهلجريالنصيرِية: حركة باطنية ظهرت يف القرن ال  )٢(
ومست ذا االسم نسبة إىل حممد بن نصري  ،العلويني، متويها وتغطية حلقيقتهم الباطنية اخلبيثة

النمريي، وكنيته أبو شعيب ويسمونه "وحيد العني" وأصله من فارس، ظل زعيما للطائفة النصيرِية 
كان يقول بالتناسخ والغلو يف أيب احلسن ويقول بإباحة احملارم، انظر: هـ،  ٢٦٠إىل أن هلك سنة 

ويعتقدون بأن علي  ،ويقال هلم القمرية، ، ومن فرق النصيرِية اجلرانة ٢٦الباكورة السلمانية ص 
ويعتقدون أنَّ شرب اخلمر الصافية يقرب من  ،بن أيب طالب حلَّ يف القمر، وهلذا فهم يعبدون القمر

والفرقة الرابعة:  ،والفرقة الثالثة: املاخوسية ،والفرقة الثانية الغيبية وتسموا باحليدرية ،ر اإللهالقم
والفرقة السادسة: البناوية، ومن عقيدة النصرانية القول  ،والفرقة اخلامسة: الظهوراتية ،النياصفة

بن أيب طالب ليحكم  بألوهية علي بن أيب طالب وتناسخ األرواح وقيامة اإلمام احملتجب وهو علي
د. محود بن ١٧النصاري اآلقباط دراسة عقدية ص انظر بن اتباعه، ويبغضون الصحابة بغضا شديدا.

   إبراهيم سالمة طبعة مركز الفكر الغريب 

األلوهية أو اإلهلية مأخوذة من إله، وهي العبادة مع احملبة والتعظيم، فالتأله يكون من العباد خلالقهم   )٣(
فهو املستحق هلا املتفرد ا،  وهو اإلله املعبود حبق، ينظر: مادة أله يف مفردات الراغب ص سبحانه 

، توحيد األلوهية يف االصطالح هو توحيد اهللا بأفعال العباد وذلك بأن تصرف مجيع أنواع ٨٢
د التوحيد : السديد يف مقاص ، انظر وع عبادته على مراده نفيا وإثباتاـاىل فهي جممـالعبادة هللا تع

                         = 
٩٩٥



      
 ١٦ 

ويف يوسف وغريهم  )١(تزال تظهر يف شخص بعد شخص كما ظهرت يف علي ويف مشعون 
مشعون وموسى  جاب على علي كما كان عيسى حجابا علىويقولون إنَّ حممدا هو احل

ويعقوب حجابا على يوسف، وهكذا عندهم يف كل زمان تظهر فيه  )٢(حجابا على يوشع
 )٤(، ويعتقدون حلَّ اخلمر)٣(األلوهية، فيقولون هي اآلن ظاهرة يف بعض شيوخهم 

                                                                                                                   
، يرجح سبب التأليه النصارى إىل فكرة اخلطيئة املوروثة، ألن اهللا ملا أحب ١٤للسعدي /=   

اإلنسان، أراد أن خيلصه من تلك اخلطيئة اليت ارتكبها آدم باألكل من الشجرة، لذا أرسل اهللا ابنه 
، ٢٢٧التثليث ص  ليتحمل عناء الصلب ويفدي البشرية بنفسه، انظر: النصرانية من التوحيد إىل

فالنصيرِية تعظم عبدالرمحن بن ملجم قاتل علي، ويترضون عنه لزعمهم بأنه خلص الالهوت من 
 الناسوت، يعين هو الذي خلص الصورة اإلهلية من الصورة اإلنسانية. 

دين، مشعون الصفا من احلواريني كان مبن بعثة عيسى يف البلدان والنواحي يدعو الناس ويعلمهم ال  )١(
يعتقد النصرييون أن مشعون الصفا هو املعىن الظاهر زمن عيسى بن مرمي الذي كان حجابه، ومشعون 
هو نفسه علي ابن أيب طالب بال فرق سوى يف الصورة الظاهرة،  وهو ميثل الظهور الذايت السادس 

ية)، احلسني بن محدان للمعىن، انظر: فقه الرسالة الرستباشيه، يف أصول العقيدة النصيرِية (العلو
)، البداية والنهاية البن كثري ٣/١٣٧اخلصييب، حتقيق: رواء مجال علي، البدء والتاريخ للمقدسي (

)٢/٨٥ .( 
يوشع بن نون هو فىت موسى بن عمران واخلليفة بعده على بين إسرائيل، يعتقد النصرييون يف يوشع   )٢(

ا هو وصي رسول اهللا يف الظاهر وإله يف الباطن فإنَّ ما يعتقدونه يف علي بن أيب طالب فكما أنَّ علي
عندهم أحد  ،يوشع وصي موسى وإله يف الباطن، وهو علي ال فرق إال يف الصورة الظاهرة فهو

وهو الظهور الذايت الرابع للمعىن.  ،وقد ظهر يف زمن موسى وهارون ،الظهورات الذاتية السبعة هللا
  ٣٦٢للخصييب ،حتقيق رواء مجال ، صالرسالة  الرستباشية   انظر:

قد اختلف النصارى يف كيفية احتاد الالهوت بالناسوت فيحدثنا الشهرستاين عن ذلك اخلالف   )٣(
فيقول: (وهلم يف كيفية االحتاد والتجسد كالم، فمنهم من قال أشرق على اجلسد إشراق النور على 

يف الشمع، ومنهم من قال: ظهر به ظهور  اجلسم املشف، ومنهم من قال: انطبع فيه انطباع النقش
ومنهم من قال: مازجت الكلمة  ،الروحاين باجلسماين، ومنهم من قال تدرع الالهوت بالناسوت

انظر: امللل والنحل:  ،جسد املسيح ممازجة اللنب املاَء واملاء باللنب وأثبتوا هللا تعاىل أقانيم ثالثة
)١/٢٢٠صة يف علي ) وكالمهم مطابق ملا يقوله النرِيرضي اهللا عنه  –ي- . 

ذا الزمان  يلجأ إىل إطالق ـإن تغري اسم الشيء احملرم ال ينفي حترميه شرعا، فإنَّ بعض الناس يف ه  )٤(
                         = 

٩٩٦



      
 ١٧ 

رمضان وال حج  وال صيام شهر )١(من احملرمات، وال يعتقدون وجوب الصلوات اخلمس  
البيت العتيق، ويتأولون الصلوات اخلمس خبمسة أمساء ويؤولون أصحاا، وجيعلون أيام 
رمضان اسم ثالثني امرأة، وهكذا يقولون يف سائر الشريعة املطهرة، من جنس ما تقوله 

مما جاءت به  ذلك ، وغري)٤(، وينكرون قيام الناس من قبورهم)٣(اإلمساعيلية )٢(القرامطة

                                                                                                                   
أمساء على احملرومات الشرعية جتعلها توقع التدليس على سامعيها؛ مما يوقعهم يف احملرم =   

أو البرية أو بريل وغريها؛ بغرض إباحتها، فاألصل يف الشرعي، كإطالق لفظ النبيذ على اخلمر 
 األشياء تأثريها، فكل ما يذهب العقل مسكر وكل مسكر حرام قليله أو كثريه. 

يصلي النصيرِية يف اليوم مخس مرات، لكنها صالة ختتلف يف عدد الركعات وال تشتمل على   )١(
هي  - أي الصالة املفروضة –ل صالة عندهم سجود، وإن كان فيها نوع من الركوع أحيانا، وأو

صالة الظهر، وتتألف من مثاين ركعات، مث صالة العصر وتتألف من أربع ركعات، مث املغرب وتتألف 
من مخس ركعات، مث العشاء، وتتألف من أربعة ركعات، مث الفجر، وتتألف من ركعتني، وال يصلون 

نابة، وهلم قُداسات شبيهة بقُداسات النصارى اجلمعة، وال يتمسكون بالطهارة كالوضوء ورفع اجل
كما أم ال يعترفون باحلج، ويقولون بأن احلج إىل مكة إمنا هو كفر وعبادة أصنام، وال يعترفون 
بالزكاة الشرعية املعروفة لدى أهل السنة واجلماعة، إمنا يدفعون ضريبة إىل مشاخيهم والصيام عند 

عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان. انظر: الطائفه النصريية  إعداد مركز النصيرِية هو االمتناع 
 م٢٠١١الدراسات والبحوث العلمية 

القرامطة: حركة باطنية هدامة تنسب إىل شخص  امسه محدان بن األشعث ، ويلقب بقرمط لقصر   )٢(
دعوته رجال،  قامته وساقيه وهو من خوزستان يف األهواز، مث رحل إىل الكوفة فاستجاب له يف

ومابعدها ) والفرق بني الفرق  ١/١٢فسموا قرامطة، وقرمطية انظر:فضائح الباطنية، للغزايل (
  )٢٨١لعبدالقادر بن طاهر البغدادي (ص 

اإلمساعلية: فرقة باطنية انتسبت إىل إمساعيل بن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع آلل البيت،   )٣(
وحقيقتها هدم عقائد اإلسالم. تشعبت فرقها وامتدت عرب الزمان حىت وقتنا احلاضر، وقد انشقت 

م هـ) أل ١٤٨االمساعلية من الشيعة اإلمامية االثىن عشرية، وذلك بعد موت اإلمام جعفر سنة (
مل يعترفوا بإمامة موسى الكاظم اإلمام السابع عند اإلمامية وقاموا بنقل اإلمامة إىل إمساعيل بن 

 . ٣١جعفر، انظر فضائح الباطنية للغزايل ص 
حقيقة القيامة عند النصيرِية هي قيامة اإلمام احملتجب صاحب الزمان علي بن أيب طالب ليحكم   )٤(

                         = 
٩٩٧



      
 ١٨ 

 )١(الرسل صلوات اهللا عليهم أمجعني من أمر املعاد واليوم اآلخر، ويقولون بتناسخ أرواح 
اآلدميني وانتقاهلا يف أبدان البهائم وغريها، فهل هؤالء كفَّار أم ال؟ وهل هم من جنس 

منهم؟  الذين حيل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم أم ال؟ أم هم شر )٢(اليهود والنصارى
هل جيوز أن يستخدم هؤالء أم ال؟ وهل جيوز إقرارهم فيقرهم املسلمون على هذا و

                                                                                                                   
من أتباع اخللفيتني األول  –أهل السنة  –أي  –وحدهم ضد خصومهم أتباعه وحيقق هلم السيادة 

يعين أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، ويقولون إن ظهور علي بن أيب طالب سيكون من  –والثاين 
الشمس قابضا على كل نفس، األسد من حتته وذو الفقار بيدية، واملالئكة من خلفه والسيد سليمان 

اء ينبع من قدميه، والسيد حممد يعين رسول اهللا ينادي: هذا موالكم فاعرفوه الفارسي بني يديه، وامل
وسبحوه وعظموه، وكذلك تقول النصارى بقيامة املسيح وصعوده ليجلس على ميني أبيه وقد سعى 
بولس سعيا يف نشر مبادئه وبثها على أا جزء من الدين كما فعل النصريي. انظر: ماذا تعرف عن 

 م.٢٠١١ريية إعداد مركز الدراسات والبحوث العلمية الطائفة النص
وتناسخ األرواح عقيدة من عقائدهم ذلك أن املؤمن يتحول عندهم سبع مرات قبل أن يأخذ مكانه   )١(

بني النجوم فإن اإلنسان إذا مات شريرا ولد من جديد نصرانيا أو مسلما، حىت يتطهر ويكفّر عن 
يا فيولدون من جديد على شكل كالب، أو إبل، أو بغال، أو محري، سيئاته أما الذين ال يعبدون عل

  ناسخ له أربعة صور: تأو أغنام، وال
  نسخ: انتقال الروح من جسم آدمي إىل جسم آدمي آخر.   - أ 

  مسخ: انتقال الروح من جسم آدمي إىل جسم حيوان.  - ب
  فسخ: انتقال الروح من جسم آدمي إىل جسد حشرة من حشرات األرض.  -  ج
 رسخ: انتقال الروح من جسم آدمي اىل الشجر والنبات واجلماد.  -  د

النصارى: يفضل كثري من النصارى املعاصرين تسميتهم باملسيحني ألم يرون أا التسمية   )٢(
ويرون أن تسمية القرآن الكَرِمي هلم بالنصارى هو نوع من اللمز،  ،الصحيحة للديانة اليت يعقدوا

وبدأت تتكون  ،م تفرق تالميذ املسيح يف البالد ااورة٧٠بعد تدمري اهليكل على يد الرومان سنة 
فقام الرومان بإخراج اليهود من القدس مما ساعد يف بروز كنائس حتمل الدعوة  ،الطوائف النصرانية

، وبالنظر ا كنيسة انطاكيا اليت كانت بالقرب من مدينة الالذقية السورية ومدينة حلبالنصرانية منه
ملا كتبه الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل، ميكن أن نستخلص من كالمه تعريفًا للنصرانية بأا: 
 أمه املسيح عليه السالم وكلمته، القائلون بتجسد الكلمة، وأن هللا ثالثة أقانيم وأنه الهوت

  . )١/٢١٩وناسوت وناسوته عيسى ابن مرمي وأن اليهود قتلوه وصلبوه، انظر: امللل والنحل: (

٩٩٨
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الدين؟ أم جيب إلزامهم بشرائع اإلسالم من إقامة الصلوات اخلمس، وغريها من  
وغريه من شعائر اإلسالم، وحترمي ما حرم اهللا ورسوله، وإذا  )١(الفرائض واعالن األذان 

االعتقاد فهل جيب منع شيوخهم من ذلك أم ال؟ ومن  كان هلم شيوخ ختاطبهم مبثل هذا
مل يتب منهم هل جيوز قتله أم ال؟ وهل جيب على والة أمور املسلمني ردعهم عن ذلك أم 

  ال؟ أفتونا مأجورين. . . مت السؤال املذكور.
  وأما األجوبة فسنوردها مرتبة بأمساء أرباا، فأقول وباهللا التوفيق. 

 )٣(العاملني كفر رضي اهللا عنه احلمد هللا رب )٢(خط الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
، وليس  )٤( هؤالء مما اتفق عليه املسلمون، بل من شك يف كفر مثل هؤالء فهو كافر

                                                
األذان يف اللغة مطلق االعالن، ويف الشرع اإلعالن بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة مأثورة،   )١(

ن ، وقال القاضي عياض (واعلم أن اآلذان كلمة جامعة لعقيدة اإلميا٣٠رجاين: التعريفات ص اجلُ
فأوهلا اثبات الذات وما يستحقه من الكمال والترتيه  ،مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات

كتاب اإلميان  ٢ج ٣٣عن أضدادها، وذلك بقول اهللا أكرب، انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص 
 (بيان أن الدين نصيحة). 

اتهد املفسر البارع أبو العباس تقي الدين  ابن تيمية: هو  الشيخ اإلمام العالمة احلافظ الناقد الفقيه  )٢(
هـ عين باحلديث، وخرج وانتقى وبرع يف  ٦٦١ولد سنة  أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم 

الرجال وعلل احلديث وفقهه يف علوم اإلسالم وعلم الكالم وغري ذلك، وكان من حبور العلم ومن 
هـ، طبقات احلفاظ  ٧٢٨ذي مرارا تويف األذكياء املعدودين والزهاد واألفراد، امتحن وأو

 ). . ١/٥٢٠للسيوطي (
ينظر: كفر: مصدر الفعل كَفَر الثالثي ارد، واسم الفاعل كافر ومجعه كفار ومعناة الستر والتغطية:   )٣(

  :  إطالقات من حيث اجلملة)، والكفر يف الشرع له ٧١٦ – ٧١٤مفردات ألفاظ القرآن ص (
  إطالقة مرادا بـه: كفران النعمة.   - أ 

بعد  –اطالقة يف الدين، مرادا به ما يقابل اإلميان. العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن الشرعي  - ب
هو أن الكفر غطى قلب الكافر، فيكون الكافر  –اتفاقهم على أن أصل العالقة الستر والتغطية 

 ). ٥/١٤٤ريد، يف: لسان العرب (مبعىن اسم املفعول، ينظر: قول الليث وابن د

دات النصيرِية بالذات فيما جوابه عام ـ) يشمل على معتق رمحه اهللا السؤال الذي وجه البن تيمية (  )٤(
                         = 
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هؤالء مبثابة أهل الكتاب الذين يباح طعامهم ونساؤهم، وال يقرون باجلزية وإن أقر  
مرتدون أو زنادقة واملرتد ال يقر باجلزية باتفاق األئمة،  املشركون باجلزية فإن هؤالء

  قتل. إذا عرفت زندقته يستتاب فإن تاب وإال )١(والزنديق شر من املرتد

 عند أكثر الفقهاء يقْتل بال استتابة، وال جيوز استخدام هؤالء يف )٢(والزنديق 
شيء من أمور املسلمني ال يف احلصون وال يف اجلند وال األعوان وال غري ذلك، وال جيوز 
إقرارهم يف ديار املسلمني جبزية وال غري جزية، بل الواجب إما قتلُهم وإما استتابتهم، فإذا 
قُدر أنه تقبل توبتهم فالبد من إلزامهم بفرائض اإلسالم كالصلوات اخلمس وصيام 

ري ذلك، فال جيوز أن ميكن أحد من شيوخ اخلطاب أن خياطبهم، بل األويل يف رمضان وغ

                                                                                                                   
يشمل النصيرِية واإلمساعلية لذلك جند الْهِيتي رمحه اهللا أصل يف املسألة، انظر: جمموع فتاوى =   

 ). ٣٥/١٦٢شيخ اإلسالم ابن تيمية (

املرتد اصطالحا: هو من ال يصلي وكفر بالصالة أو منع الزكاة، أو كان يصلي ولكنه منع الزكاة،   )١(
الزكاة والصالة مقرونتني ال فرق بينهما وهذا ما  –هللا عنه رضي ا –حيث اعترب أبو بكر الصديق 

قاله للوفود اليت قدمت عليه عارضة عليه الصالة ومنع الزكاة مثل قبائل أسد وغطفان وطيء وقد 
هـ) املرتدين نوعني: األول ارتدادهم بسبب منعهم الزكاة  ٨٢٢هـ/ ٢٠٧صنف الواقدي (

وكان حكمه على االثنني كفر، انظر: الردة للواقدي ص  والثاين ارتدادهم بسبب ادعائهم النبوة
، وبذا اعترب مدعي النبوة مرتدا ومن اتبع من ادعى النبوة مرتدا مثل األسود العنسي وطليحة ٤٨

بن خويلد األسدي، انظر املصدر السابق، وتأيت الردة مبعىن الكفر ملخالفتهم أهل السنة واجلماعة، 
حممد صلى اهللا عليه وسلم وفسرها العتوم بالعودة لعبادة األصنام والعودة  وتأيت مبعىن الشك يف نبوة

   . ٢٠للوثنية، انظر: الردة للعتوم ص 

الزنديق: كلمة فارسية معربة عن زنديك فإن الكلمة تطلق مبعناها األصلي على املؤمن املخلص من   )٢(
جني عن الزرادشتية، فقد أطلقت أتباع ماين، وملا كان الزدداشتية يعدون املانوية ملحدين خار

الكلمة عندهم على كل ملحد ال يؤمن بالدين احلق، ويف ذلك يقول براون شارحا ومدللًا عليه، 
أي الشروح القدمية لألفستا (كتاب زرادشت)، وقد  –كلمة زنديق صفة فارسية معناها متبع الزند 

يانات األخرى وشرحها حسب آرائهم مسي املانوية زنادقة مليلهم إىل تأويل الكتب املقدسة للد
 . ١٢(أنظر: الزندقة والشعوبية يف العصر العباسي، دار اجلبل، د. حسني عطوان ص 
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شيوخ اخلطاب قتلهم؛ فإنه إذا قتل نفر قليل إلصالح أمة كثرية، كان هذا من أعظم  
من أعظم الزنادقة، وإن أظهر اإلسالم، ولو قُتل منهم  املصاحل وال ريب أن شيوخهم

ون الناس، وأقل ما جيب منعهم من اإلضالل إذا بعضهم كان خريا من إرساهلم يضلُّ
أقيمت عندهم شرائع اإلسالم من املساجد واألذان والصالة واألئمة يقرؤوم القرآن، 
ويعلِّموم شرائع اإلسالم كان هذا من أحسن الطرق يف إصالحهم، وال جيوز لوالة 

  .ـ يمية أ. ه، واهللا أعلم كتبه أمحد بن ت األمور إضاعة ما أمر اهللا ورسوله

  .)٢(كذلك يقول حممد بن العز احلنفي )١([ صورة خط ]: القاضي مشس الدين

)٣(احلنفي [ صورة خط ]: الشيخ برهان كذلك يقول إبراهيم بن عبداحلق
.  

  [ صورة خط ]: الشيخ شهاب الدين بن عبداحلق.

  )٤([ صورة خط ]: الشيخ كمال الدين ابن الزملكاين الشافعي
                                                

مشس الدين بن العز احلنفي، أبو عبداهللا حممد بن الشيخ شرف الدين أيب الربكات حممد بن الشيخ   )١(
احلنفية وأئمتهم وفضالئهم يف فنون من عز الدين أيب العز صاحل بن أيب العز احلنفي أحد مشايخ 

العلوم املتعددة كان سديد األحكام، تويف بعد مرجعه من احلج بأيام قالئل يوم اخلميس سلخ احملرم. 
 ١١٨ص ١٤. انظر البداية والنهاية البن كثري ج

  مشق مولده علي بن علي بن حممد بن أيب العز احلنفي قاضي القضاة بدمشق، مث بالديار املصرية مث بد  )٢(
هـ)، انظر: الدر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر  ٧٩٢هـ) ووفاته سنة ( ٧٣١(
)٤/١٠٣ .( 

ابراهيم بن علي بن أمحد بن علي بن يوسف بن ابراهيم عرف بابن عبداحلق أبو اسحاق، قاضي   )٣(
وناظر مث عزل وتوجه القضاة، توىل القضاء بعد وفاة مشس الدين حممد بن اجلوهري، ودرس وأفاد 

هـ).انظر اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية لعبدالقادر بن أيب الوفاء ٧٤٤إىل دمشق فمات (
  ٢٢ص

كمال الدين حممد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكَرِمي ابن الزملكاين، قاضي القضاة، وشيخ   )٤(
انظر: الدر الكامنة يف أعيان  هـ، ٧٢٧الشافعية بالشام، وانتهت إليه رئاسة املذهب، تويف سنة 

 ). ٦/٢٨٤)، األعالم للزركلي (٤/٣٠املائة الثامنة البن حجر (
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اهللا يهدي للحق. املذكورون كفَّار بإمجاع املسلمني، وال التفات إىل عدم من   
الفرق اإلسالمية، وال يدخلون فيما ينقل عن الشافعي رضي اهللا عنه من قوله: وال اُكفر 
أحدا من أهل القبلة؛ فبعض ما ذكر يخرِج الشخص عن أن يكون من أهل القبلة، وهم 

ى، وال حتل ذبائحهم وال مناكحتهم، وال جيوز إقرارهم يف بالد شر من اليهود والنصار
ال جبزية وال بغريها، فضلًا عن استخدامهم يف حصون املسلمني وثغورهم  ،اإلسالم

وجندهم، ومن قُدر عليه منهم يقتل إن مل يتب ومن كان منهم ممتنعا بقوة أو شوكة أو 
بذلك، أو يدخل يف دين اإلسالم، وجيب إلزام  حصن حورِب إىل أن يقْدر عليه فيعامل

 من كان منهم يف قرى املسلمني بشرائع اإلسالم، واالنتهاء عن احملرمات بعد اإلميان مبا
جيب اإلميان به، وشيوخهم الذين خياطبوم بذلك ويلقونه هلم شر منهم، وجيب قتلهم إن 

ذلك وشبهه، وجيب على والة مل يتوبوا، وجيب منعهم من خماطبتهم، والدخول معهم يف 
أمور اإلسالم منع ذلك وإزالته يف بالد املسلمني؛ فهو من أكرب اجلهاد املأمور به، واهللا 

  )١(أعلم. كتبه حممد بن علي الشافعي

اخلطيب باجلامع األموي كذلك )٢([ صورة خط ]: الشيخ جالل الدين القزويين 
  يقول حممد بن عبدالرمحن الشافعي.

: وما توفيقي إال  )٣(الشيخ مجال الدين ابن الشريشي الشافعي [ صورة خط ]:
                                                

هو حممد بن أيب احلسن، البكري الصديقي الشافعي حمدث إخباري يف زمانه كان حيا حىت سنة   )١(
ني، هـ، من مصنفاته تأييد املنة بتأييد أهل السنة، واجلوهر الثمني من كالم سيد املرسل ٩٩٣

وجتديد األفراح بفضائل النكاح، وحسن اإلصابة يف فضائل الصحابة، انظر: شذرات الذهب 
)٤٣٣ – ٨/٤٣١ .( 

هـ) معروف خبطيب  ٧٣٩ – ٦٦٦حممد بن عبدالرمحن بن عمر جالل الدين القزويين الشافعي (  )٢(
دمشق، أصله من قزوين ومولده باملوصل كان أديبا بالعربية والتركية والفارسية، نفاه امللك الناصر 

هـ، من كُتبه (تلخيص املفتاح) يف املعاين والبيان واإليضاح يف شرح  ٧٣٨إىل دمشق سنة 
 ١٩٢ص ٦التلخيص. نظر األعالم للزركلي ج

د أبو بكر مجال الدين البكري الوائلي ـهـ) حممد بن أمحد بن حمم ٧٧٩ – ٦٩٤ابن الشريشي (  )٣(
                         = 
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الكفَّار، وال حتل مناكحتهم وال  باهللا الذين يعتقدون هذا االعتقاد كفَّار من أقبح طوائف 
أكل ذبائحهم إذ هم ليسوا من أهل الكتاب، وال جيوز أن يستخدموا يف حصون املسلمني 

االعتقاد، وجيب استتابتهم وإلزامهم بشرائع وجندهم، بل ال جيوز إقرارهم على هذا 
اإلسالم، فإن تابوا وإال قُتلوا، وشيوخهم الذين يلقون إليهم هذا الكفر شر منهم. واهللا 

  أعلم. كتبه أمحد بن الشريشي الشافعي.
 )١([ صورة خط ]: الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين الفزاري الشافعي

ار واحلالة هذه، وليسوا من اليهود وال من النصارى، وإذا ثبت حسبنا اهللا وكفى، هم كفَّ
عليهم ما ذُكر فال جيوز إقرارهم علي  ذلك يف حصون املسلمني، وال يف غريهم، بل من 
تاب منهم بشرطه قُبلت توبته وإال قُتل. واهللا أعلم. كتبه إبراهيم بن عبدالرمحن 

  الشافعي.
  .)٢(سليمان بن عبداحلَكَم املالكي [ صورة خط ]: الشيخ صدر الدين ابن

حسيب اهللا ونعم الوكيل، املعتقدون ملا ذكر كفَّار بغري خالف بني املسلمني، 
جيوز استخدامهم وال  وليسوا من اليهود وال من النصارى، بل هم شر منهم، وال

إقرارهم يف حصون املسلمني وال غريها من القُري، وجيب إلزامهم بشرائع اإلسالم، 
حكم شيوخهم فيما ذُكر من ذلك حكمهم: من مل يتب من مجيعهم وجب قتله، وجيب و

على والة أمور املسلمني أيدهم اهللا تعاىل زجر املذكورين وردعهم عما ذُكر، وإلزامهم 
                                                                                                                   

الشريشي، فقيه شافعي أصله من شريش، ووفاته يف دمشق وىل قضاء محص له كتب منها شرح =   
  ٨٨ص ١٤املنهاج، زوائد احلاوي الصغري على املنهاج، انظر .  البداية والنهاية البن كثري ج 

 - هـ  ٦٦١سلمني أبو اسحاق ابراهيم ابن اإلمام تاج الدين عاش وتويف سنة برهان الدين مفيت امل  )١(
هـ، دفن مبقربة الباب الصغري وملَّا توىف ابن تيمية تردد إىل قربه ثالث أيام متوالية مع مجاعة  ٧٢٩

 .٨٦ص  ١من علماء الشافعية. انظر الرد الوافر البن ناصر الدين الدمشقي ج
من كبار املالكية أسفر عن امللك الناصر إىل العراق، ووىل قضاء البالد الغربية وكان شيخ دار   )٢(

 ، من مقدمة التحقيق. ٤٣ص  ١احلديث السكرية بعد الذهيب، انظر سري أعالم النبالء ج
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بشرائع اإلسالم، ومن علم حال املذكورين ممن له يد من الوالة ومل ينكر عليهم، ومل  
ته فهو شريكهم يف ذلك. واهللا أعلم. كتبه سليمان بن يلزمهم مبتابعة احلق مع قدر

  عبداحلَكَم املالكي.

جوايب ما أجاب  )١([ صورة خط ]: قاضي القُضاة جنم الدين بن صصري الشافعي
  به األئمة نفع اهللا تعاىل م املسلمني.

  سيدنا حممد واحلمد له وحده وصلَّى اهللا علىمتت فتيا النصيرِية، وباهللا تعاىل التوفيق، 

  : أقول احلمد هللا وباهللا التوفيق

قد اطلعت على أجوبة هؤالء العلماء وأساطني الفقهاء يف السؤال عن الطائفة 
فيما أجابوا، وباحوا باحلق  النصيرِية والفرقة املُلْحدة اخلبيثة الطرق، فرأيتهم أصابوا احملزة

الصريح فأصابوا، فشكر اهللا هلم أمرهم، وقدموا على ما عملوا ما جزل شكرهم، مع أن 
وال  املذكور هو أمرهم القدمي، وهم  اليوم أشد ضاللة فعليهم شبائك العذاب األليم،

ا أفىت به ينبغي لعامل وله ورع ذي دين متني، وال حلاكم من حكَّام املسلمني أن يرتاب فيم
هؤالء اجلماعة، وال يقبل من أحد  يف إبقائهم بال توبة شفاعة، فإم كَفَرة خارجون عن 

؛ فعليهم مقت اهللا إىل قيامِ الساعة، فنحن ال نشك يف شأم، بل وال نرتاب يف  )٢(الطاعة
                                                

هـ): قاضٍ، وكان من  ٧٢١ – ٦٥٥أمحد بن حممد بن سامل أبو املواهب جنم الدين ابن صصري (  )١(
هـ، مات حبماه، انظر: سري أعالم  ٧٠٢ماء باحلديث من أهل دمشق، ويل قاضي القضاة سنة العل

 . ٢٢٢ص  ١النبالء ج

  يقول الصنعاين:   )٢(
قد وقع إمجاع األمة على من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال ال إله إال اهللا، فكيف من جيعل هللا ندا؟ 

  م) على أسامة قتله ملن قال ال إله إال اهللا. فإن قلت: قد أنكر النيب (صلى اهللا عليه وسل
قلت: ال شك أن من قال ال إله إال اهللا من الكفار حقن دمه وماله حىت يتبني منه، ما خيالف ما قاله، 
ولذا أنزل اهللا تعاىل قوله (فتثبتوا) فأمرهم اهللا بالتثبيت يف شأن من قال كلمة التوحيد فإن التزم كان 

 وعليه ما عليهم، وإن تبني خالفة مل حيقن دمه وماله مبجرد التلفظ لذلك مل تنفع له ما كان للمسلمني
                         = 
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كل  إميام، فعليهم غضب اهللا وعلى أعوام، واهللا تعاىل أعلم حبقيقة احلال، وعنده حتقق 
  حمال. وكتبه حممد بن الشيخ داود النازيل الشافعي.

   

                                                                                                                   
اخلوارج، تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد تأليف الشيخ حممد بن امساعيل الصنعاين، دراسة =   

 ١٧وحتقيق الدكتور/ السيد حممد سيد. ص
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  احلمد هللا. 

صورة ما أجاب به الفقري إىل اهللا تعاىل أبو بكر حممد بن حممد بن عبداهللا بن أيب 
جوابه بقول: احلمد هللا وما توفيقي إال  إمالًء من لفظه مفتتحا )١(بكر البالطنسي الشافعي

 - نفع اهللا تعاىل م، وأعاد من بركتهم- باهللا، ما أفىت به األئمة األعالم مشايخ اإلسالم 
النصيرِية املارقة من الشريعة املطهرة احملمدية مروق السهم  )٢(من تكفري الطائفة امللحدة 

وأن ذبائحهم واستخدامام يف حصون  من الرمية، وأم شر من اليهود والنصارى،
املسلمني وجندهم وإقرارهم يف قرى دار اإلسالم ال حيل وال جيوز، وأن قتلهم وقتل 
مشائخهم متحتم إذ مل يتوبوا ألم إما مرتدون أو زنادقة، واملرتد والزنديق ال يقران 

امللة اإلسالمية، جبزية إىل آخر ما اشتملت عليه أجوبته هؤالء السادة القادة علماء 
الذابني عن الشريعة احملمدية القائمني، بأداء ما افترض اهللا تعاىل، وأخذ عليهم من امليثاق 
أن يبينوا للناس احلق وال يكتمونه، املناصحني هللا ولرسوله ولكتابه والئمة املسلمني 

بطلني، كلُّه واضح احلارسني عقائد املسلمني عن شبهات املُضلِّني، ومتويهات املُ وعامتهم،
املتقدمني منهم  ،جلي متفق عليه بني علماء املذاهب األربعة ألهل السنة واجلماعة

كما هو مصرح به ومقررة شواهده  ،واملتأخرين، ال يسئلون يف شيء منه، وال يرتابون
امللّة  وأدلته النقلية والعقلية يف كتبهم املصنفة يف أصول الدين، وقد أناط اهللا تعاىل حراسة

اإلسالمية والشريعة املطهرة احملمدية على صاحبها أفضل الصالة والسالم بطائفتني 
والتمييز بني حقها وباطلها،  ،العلماء وامللوك، فأما العلماء فإم مكلّفون حبفظها ونقلها

                                                
هـ، وأخذ العلوم عن نور الدين ابن  ٧٩٨البالطنسي، مشس الدين حممد بن عبداهللا، ولد سنة   )١(

خطيب، الدهشة ومشس الدين بن زهرة والزم العالء البخاري وبرع وتفنن وصار مفيت بالده، 
هـ، انظر: نظم العقيان يف أعيان األعيان رقم  ٨٦٣اختصر منهاج العابدين للغزايل وشرحه تويف 

)١٤٩ .( 

)، واإلحلاد ٤/٢٤٣ليس فيه، ذيب اللغة لألزهري (امللحد هو العادل عن احلق، املدخل فيه ما   )٢(
 ١٧٤مذهب ينكر أهله وجود اهللا عز وجل. انظر :املعجم الفلسفي ص
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حسنها وقبحها فاسدها، وصحيحها، وخاصتها وعامتها، وجمملها ومبينها، بالقلم  
وبسط  ،لوك فهم املطالَبون بتنفيذ ذلك من اإللزام به باحلسام والسنانواللسان وأما امل

الزواجر احلامسة القاطعة لدابر الزائغني وامللحدين، وغياهب ظلمات اجلهل والضالل، قد 
بكافلها واستنادا مبن طلعته وحسن سريته )١(تقشعت وهللا احلمد عن اململكة الطرابلسية 

ها، وبعث اهللا نقمته العلية، ونفسه الزكية، ووفقه حني علم حاضرة وباديها قاصيها وداني
عقائد  منه بصدق النية، وصالح الطوية، للبحث والتحرير بقوة العزم والتشمري عن

طوائف النصيرِية حىت أحاط علما جبليها وخفيها، وما انطوت عليه ضمائرها من اإلحلاد 
واهلا وأفعاهلا القاضية عليها باحنالهلا وضالهلا، مبا رشح وفلح من ننت أق ،وفساد االعتقاد

وأا قد باينت سائر فرق املسلمني، وانسلّت منهم انسالل الشعرة من العجني، وصار 
اآلن هو املخاطب واملطالب بإمضاء ما أوجبته الشريعة املطهرة فيهم من األحكام؛ امتثالًا 

ذاهب األربعة، وأرشدوا إليه إمجالًا ملا أفىت به مشايخ اإلسالم، وأمجع عليه علماء امل
وتفصيلًا وأوضحوا أدلته منقولًا ومعقولًا، وأوجبوا على والة أمور املسلمني انتهاجه سبيلًا 
، ومثله ال يدل على صواب سلوك الطريق املفضي به لرسالة اهللا تعاىل إىل إصالح هذه 

وجاجها، واستقامتها بعد الطائفة بعد فسادها، وإرشادها بعد ضالهلا، وتقوميها بعد اع
احنراف مزاجها ، إما بفيئتها إىل اإلسالم والقيام مبا شرعه اهللا تعاىل من األحكام، وأوجبه 
على سائر األنام من الصالة والزكاة والصيام واحلج إىل بيت اهللا احلرام، واإلميان جبميع 

مع إلزامهم ببناء  ما جاءت به الشريعة املطهرة من البعث واحلساب واجلنة والنار، هذا
املساجد يف قراهم وإعالم فيها بشعائر اإلسالم من األذان وإقامة اجلمعة واجلماعات، 
وأن يجعل معهم يف كل قرية رجل من أهل السنة، عامل بفرائض العبادات وسننها 

                                                
أسسها الفينيقيون قبل امليالد بنحو ألف ومخس مائة عام، وتعاقبت عليها األمم من الفنيقيني حىت   )١(

وهي تأيت أكرب مدن لبنان، وهي تسمية االنتداب الفرنسي مرورا بالرومان، وانتهاء بالعثمانيني، 
يونانية مسيت بإمارة طرابلس، مث دولة طرابلس، مث  مملكة طرابلس املشرقية، وتسمى حاليا بطرابلس 

 . ٢٢٥الشام، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، فيليب حتى، ص 
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وشرائعها وما يصححها ويفسدها وكل ذلك سهلٌ وهين، ال يشق وال يعسر على من  
هللا تعاىل، ونصب حلراسة الدين من والة املسلمني واإلنفاذ ملا نص اهللا سبحانه وفَّقه ا

والتأسي برسوله املصطفى صلى اهللا  وتعاىل عليه يف كتابه املبني من األمر بقتل املشركني،
عليه وسلم ، سيد األولني واآلخرين، وحبيب رب العاملني، واالقتداء باخللفاء الراشدين 

اهلادين املهديني رضي اهللا عنهم أمجعني، فإن هممهم مل تزل مصروفة إىل بعده واألئمة 
اجلالد واجلهاد يف طوائف اإلحلاد حىت فتحوا البالد، وطهروا األرض من الشرك 
والفساد، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمري 

 عنه (ألن يهدي اُهللا بك رجلًا واحدا خري لك من املؤمنني علي بن ايب طالب رضي اهللا
مث إن إصالح هؤالء املالحدة، وحسم مواد فسادهم، وقطع دابر .  )١(حمر النعم)

عنادهم، إمنا حيصل بشيئني جعال مقدمتني لعالجهم، وتعديل مزاجهم، أنتجا إصابة 
الدواء، فإن داء داؤهم، ومل يندفع الغرض وشفيا املرض، ويبعد أن حيصل الشفا بغري هذا 

بالؤهم، وال دلَّت القرائن على انتظامهم يف سلك املؤمنني، بل أشعر حاهلم على اإلصرار 
والتمسك بشعار املنافقني، فيتحتم حينئذ قتلهم، وتطهري األرض منهم؛ عملًا مبا أفىت به 

م أن جيزل األجر والثواب هؤالء األئمة، وانعقد عليه إمجاع األمة نسأل اهللا البر الرحي
العظيم ملن أرشد أو سعى أو أعان على قمع هذه الطائفة امللحدة، وحمو آثارها وأطفأ 
 نارها، فإن كفرها وشرها وضرها قد عم البالد والعباد، فإيل اهللا املشتكى وبه املستعان،

حانه وتعاىل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، هو حسبنا ونعم الوكيل، واهللا سب
  .)٢(هو املوفق، وهو عامل بالصواب 

                                                
رقم   ٦٠/  ٤ صحيح البخاري ، كتاب : اجلهاد والسري، باب : فضل من أسلم على يديه رجل،  )١(

رقم  ٣٦١) ص ٣سنن أيب داود، كتاب: العلم، باب فضل نشر العلم اجلزء (   ،٣٠٠٩احلديث
 ).  ٣٦٦٣احلديث (

 واحلمد هللا وحده وصلَّى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم (جاءت يف طرة الورقة).   )٢(
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  احلمد هللا اهلادي إىل الصواب 

وقفت على أجوبه هؤالء األئمة املتقني احلافظني لشريعة سيد املرسلني عن زيغ 
وأجابوا  ،امللحدين واملتمردين، فجزاهم أعظم جزاء رب العاملني، فلقد أتقنوا ونصحوا

وال شك يف أن اعتقاد هؤالء املسئول عنهم أشد كفر الكافرين،  ،بالصواب وأوضحوا
وأضل من كفر اليهود والنصارى وامللحدين، وال حيل استعماهلم يف أمر من أمور 
املسلمني قبل توبتهم وإظهارهم شعائر املؤمنني وإن مل يفعلوا ذلك جيب استئصاهلم 

عن الطريق املستقيم، وجيب على أمجعني، وإعزاز هذا الدين القومي بإهالك من ضل منهم 
  ويل األمر ذلك، وله يف ذلك األجر العظيم، واهللا تعاىل ويل التوفيق.

  رضي اهللا عنهم وعن املسلمني أمجعني. آمني. )١(أمحد بن امحد بن ابراهيم الشافعي

احلمد هللا ناصر من نصره، وذاكر من ذكره، وشاكر من شكره، وقامع من جحده 
سيدنا وموالنا حممد عبده ورسوله الذي ختم به النبوة والرسالة،  وكفره، والصالة على

وحما بنور شريعته البدع،  وأشاد به احلق وعمره، ونسخ ما كان من امللل السالفة مبلته 
احلنيفية وعلى مجيع األعداء واملناوئني أظهره صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 

   بؤس العذاب وضرره.الربرة، صالةً تدفع عنا وعن املسلمني

وأجوبتها احملررة املسطرة  )٢( ... فقد وقفت على هذه الفتاوي املرقومة أما بعد
املرسومة، فرأيت أهلها جزاهم اهللا عن املسلمني خريا أصابوا حق اإلصابة، وبذل كل 

، والتمس مين تكثري سوادهم باملوافقة، وكَتب جواب  منهم جهده فيما كتبه وأجابه
                                                

هـ) فاضل  ٧٦٥ – ٧١٤مجال الدين (امحد بن إبراهيم املقدسي اخلواصي الشافعي، أبو حممود،   )١(
من أهل القدس، ولد فيها وتويف يف مصر،  له خمطوط بعنوان املصباح يف اجلمع بني األذكار 

 . ٢٢٤ص  ١والسالح، انظر: األعالم للزركلي ج

مرقوم (اسم مفعول) من رقم الكتاب أي: أعجمه وبينه ، انظر: القاموس احمليط، الفريوز أبادي ص   )٢(
 مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة.  – ٩٢٥
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، وأثبت م يف احلكم واملطابقة، فاستخرت اهللا تعاىل متمثلًا أمره وأمر رسوله كأجوبته 
هذه األحرف على اعترايف باجلهل الكثري من معقول الشرع ومنقوله، فأقول وما توفيقي 
إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب: أما هذه الطائفة املارقة، والعصابة الزنادقة، فيجب على 

ىل يف أرضه، وخوله نعمته أن يشد عليهم بأسه وسطوته، ويعمل فيهم من مكَّنه اهللا تعا
وإهالكهم  عزمه ومهته وحوله وقوته، وجيلب عليهم خبيله ورجله، ويبذل يف تدمريهم

بعضه وكله، فإنه مسؤول غدا عنهم وعن مجيع ما أنعم به عليه، ومطالب بشكر ما 
امللك والسلطان، ونفوذ الكلمة وعلو  أسداه اهللا تعاىل من اخلريات إليه، ومن ذلك نعمة

الرتبة، وعظيم الشأن، وما أُعطي ذلك ليأكل ويشرب، وال يلهو ويطرب، وإمنا أُعطى 
وينصر دينه، ويعلي كلمته  ،ذلك ليعرف سيده ومواله، ويشكره على ما خوله وأعطاه

احلنيفية، وخيمد نار العلية، ويعمر ما دم من أركان الشريعة احملمدية، ويشيد قواعد املله 
مثل هذه الفرقة الشقية اخلبيثة اليت قتلُ واحد من غالا وخبيث من دعاا أفضل من 
قتل ألف كافر، واراحة البالد والعباد منه بإزاحته من هذا الوجود إىل العدم أفضل من 

 يف بعض)١(إجالء وإزاحة ألف فاجر كما نقل عن حجة اإلسالم الغزايل (قدس اهللا سره)
                                                

والسر من ألفاظ أهل السلوك والتصوف من حيث األصل قال اإلمام ابن تيمية يف رده على   )١(
ملا ذكر السر " فيقال هذا مبين على إثبات ما بعد الروح، وهو السر، وآخرون  ١٤٨الشاذيل ص 

ومراده بالبطالن بطالن من زعم أن يقولون سر السر وهم إن عنوا به جوهرا ثابتا فهذا باطل، 
اإلنسان ثالثة جواهر (بدن وروح وسر) فهذا باطل فاإلنسان (بدن وروح) فقط، والروح هلا 

  صفات ودرجات، فإن كان من أعلى درجاا السر، فهذا ممكن كما قال الشيخ ابن تيمية. 
: لفظ السر يطلق  ٤٤٣ ص ٢ومعىن السر كما ذكره ابن القيم (رمحه اهللا) يف مدارج السالكني ج

يف لسام ويراد به إما الروح، أو معىن قائم بالروح، أو ما يكون مصونا مكتوما بني عبد وبني ربه 
إن اهللا حيب العبد التقي الغين « -صلى اهللا عليه وسلم-من األحوال واملقامات، وقد قال رسولنا 

  . »اخلفي
خ طرقهم، هلذا يكثر على ألسنتهم وخيصوم ذا وله معىن آخر باطل يريدونه يف أوليائهم ومشاي

الدعاء دون غريهم ويريدون ذا السر عدة معان منها (التصرف يف الكون) و (علم الغيب) وغري 
ويقولون عن وليهم حبر  ، ون اهللا جعل سره يف فالنـ، ويقول ةـذلك من صفات الربوبية واأللوهي

                         = 
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حالة أسقطت عنه الصالة وأحلت له اخلمر  كتبه األصولية فيمن زعم أن بينه وبني اهللا 
: فال شك يف وجوب قتله )١(وأكل مال السلطان كما زعم بعض الصوفية، قال الغزايل

                                                                                                                   
  ذلك وهذا من الكفر باهللا تعاىل. العلوم، وصاحب السر املكتوم، وحنو =   

وقال أبو الفراء ابن عقيل مسعت أبا يعلى ابن الفراء يقول: من قال إن بينه وبني اهللا سر فقد كفر، 
وأي وصلة بينه وبني اإلله؟ وإمنا مث ظواهر الشرع، فإن عين بالسر ظاهر الشرع فقد كذب، ألنه 

معجم املناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، ص ليس بسر، وإن عين شيئًا وراء ذلك فقد كفر، 
١٨٣.  

: إن العرب ٧٦وقد أنكر الشيخ حممد عبدالوهاب هذا املعىن فقد قال يف الرسائل الشخصية ص 
األولني يسمون األلوهية ما يسميها عوامنا: السر؛ ألن السر هو القدرة على النفع والضرر وكونه 

  عليه. يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل 
قال الشيخ صاحل آل الشيخ يف شرح الطحاوية: وكالمه هذا مفرغ يف املكتبة الشاملة بعنوان 

)، "هناك عبارة أخرى ال جتوز، وهي قول ١٥-١٠"إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل" (
بعضهم قدس اهللا سرة كلمة "سره" هذه هي املنكرة؛ ألن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد يف 

بأن روح فالن هلا سر، ولذلك يطلقون على من له السر السيد ، على اعتقاد أنه الذي فيه األموات 
الِسر، فيخصون بعض األولياء الذين يعتقد فيهم بأم جييبون، أو أن الدعاء عند قربهم مستجاب، 

هذا غلط حيصل به املقصود وحنو ذلك، خيصونه بقوهلم "قدس اهللا سره، و –أو أن االستشفاع م 
ومنكر ألن الروح ليس فيها سر، روح الناس روح املؤمنني ليس فيها أسرار، وهذا باإلضافة إىل أن 
هذه الكلمة مل تأت ال يف اللغة وال يف الشرع، وهناك فرق من يستعملها بقصد املعىن، ومن 

يقال يستعملها مشاركة، فالذي يقصد املعىن فهذا شرك اكرب والذي يستعملها من غري قصد 
، فنهاهم  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا﴿استبدل تلك بغريها كما قال تعاىل 

عن قول راعنا الستعمال اليهود هلا مبعىن الرعونة اإليذاء ووجههم إىل غريها مع أا حتمل أن تكون 
 نظرنا، فأبدهلم بكلمة ال إشكال فيها وال شبهة. من املراعاة، فقال ال تقولوا راعنا وقولوا ا

هـ)، مل يكن يف آخر عصره مثله ، قدم نيسابور  ٥٠٥ – ٤٥٠الفقيه الشافعي األشعري (  )١(
واختلف إىل دروس إمام احلرمني، وجد يف اإلشغال حىت خترج مدة قريبة، وصار من األعيان، وهو 

حياء  وكتاب األربعني وكتاب القسطاس صاحب التصانيف والذكاء املفرط، وألف كتاب األ
)،= = قال اإلمام الغزايل يف كتاب ٩/٣٢٢وغريها من التصانيف، انظر: سري أعالم النبالء، اجلزء (

" مسلك املرتدين يف النظر يف  " والقول الوجيز أنه يسلك م "الباطنية١٥٦"فضائح الباطنية ص 
                         = 
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وقتل مثله أفضل من قتل مائه كافر انتهى. قلت هذا قوله فيمن يعتقد أن اهللا حق  
 ،بودية، وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسولهموصوف بالربوبية واالهلية والع

فكيف ال يقال مثل ذلك فيمن نفى االهلية  ،ولكنه ادعى هذه احلالة يف حق نفسه خاصة
عن اهللا تعاىل وأثبتها لعبد من عبيده مقر له بأنه خالقه ورزاقة وسيده ومعبوده وربه 

ري مرتله حبسب طاقته وجهده، ومواله مستسلم ال من منقاد كحكمه، قائم بوظائف اخل
نه ملا بلغه اخلرب أ )١(ال جرم فيما بلغنا عن أمري املؤمنني علي بن ايب طالب كرم اهللا وجهه

الزنادقة اللُّعناء املُقَتاء أم نسبوا إليه ما ليس له  عن أسالف هؤالء اخلبثاء، وقادة هؤالء
، وحضهم على الرجوع إىل الطاعة من األلوهية والربوبية دعاهم إىل التوبة واإلنابة

واالستجابة فأبوا إال التمرد واإلصرار، والعتو واالستكبار، فلم يكتف بتطهري االرض 
بل حرقهم بالنار، فقال بعضهم وهو يف تلك احلال؛ صربا على الكفر  ،منهم بالسيف

أنت اإلله حقا فانه ال يعذب بالنار إال االله اجلبار،  )٢( والضالل ما ازددت فيك إال تقية
                                                                                                                   

ضية وقضاء العبادات، أما األرواح فال يسلك فيهم الدم واملال والنكاح والذبيحة ونفوذ األق=   
مسلك الكافر األصلي إذ يتميز يف الكافر بني أربع خصال: املن والفداء واالسترقاق والقتل، وال 

 يتميز يف حق مرتد، وإمنا الواجب قتلهم وتطهري وجه األرض منهم. 

منا يقال (رضي اهللا عنه) وال خيتص علي يقول اإلمام ابن باز (رمحه اهللا) عن هذه العبارة: بدعة وإ  )١(
بدعاء خيتلف عن دعاء الصحابة أيب بكر وعمر وعثمان. نظر:املوقع الرمسي لسماحة الشيخ اإلمام 

 ابن باز رمحة اهللا

  كذا األصل، والسياق يقتضي أن تكون العبارة: "ما ازددتك فيك إال يقينا"  )٢(
أما التقية اصطالحا فعرفها السرخسي(هي أن يقي اإلنسان نفسه مبا يظهره وإن كان ما يضمر 

  . ٢٤خالفه) انظر املبسوط للسرخسي ص
وقال ابن حجر، التقية احلذر من إظهار ما يف النفس من معتقد وغريه للغري، انظر فتح الباري 

)١٢/١٣٦ .(  
  أركان التقية: 

الذي جيربه الغري من خالل ديد أو تعريض إىل اخلطر أو يكون ذلك  الركن األول: املتقي، وهو
  الشخص الذي ميارس التقية كالوصول إىل مصلحة عامة كوحدة املسلمني وحل خالف بينهم. 

                         = 
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الركن الثاين: املتقي منه هو الذي جيرب املتقي على ممارسة التقية من خالل توجيه ديد له أو =   
  والضرر مطلقًا. وضعه يف دائرة اخلطر 

هو كل أمر قام الدليل الشرعي والعقلي على وجوب احلفاظ عليه،  –الركن الثالث: ما يتقى عليه 
  ودفع الضرر عنه شريطة أن تكون هناك مصلحة تعود عليه إما النفس أو العرض أو املال. 

املنفي  وهو يكون أمرا الركن الرابع: ما يتقى به، وهو الفعل أو القول الذي يطلُبه (املتقي منه) من 
 ١٤-١٣باطلًا مثل الكفر باهللا أو إفطار يف ار رمضان وغريه. انظر: التقية يف الفكر اإلسالمي ص 

  هـ. ١٤١٩طبعة 
  أحكام التقية: 

) اعلم أن للتقية إِالَّ أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً) (٢٨يقول الرازي يف تفسريه آلية سورة آل عمران (
كثرية نذكر منها: أن التقية إمنا تكون إذا كان الرجل يف قوم كفار خياف فيهم على نفسه أحكاما 

وماله فيداريهم باللسان، بأن ال يظهر العداوة باللسان،  بل جيوز أيضا أن يظهر الكالم املوهم 
ها للمحبة واملوالة، ولكن ال بشرط أن يضمر خالفه، وأن يعرض يف كل ما يقول، فإن للتقية تأثري

  .١٣. ص ٨يف الظاهر ال يف أحوال القلوب، انظر: تفسري الرازي، ج
) أال ختافون جهتهم أمرا جيب اتقاؤه، أي أن يكون أَنْ تتقُوا منهم تقَاةًوقال النسفي يف تفسريه آلية (

للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك، ومالك، فحينئذ جيوز ذلك إظهار املوالة، وإبطال 
  .٢٧ص  ١اداة، انظر: تفسري النسفي امش تفسري اخلازن، جاملع

وذهب بعض علماء املسلمني إىل أن الرخصة يف القول، وذهب هلذا القول ابن مسعود: ما من كالم 
  يدرأ عين سوطني من ذوي سلطان إال كنت متكلما به. 

  فقصر الرخصة على القول، كذلك قال أبو العالية التقية باللسان. 
  مر بن اخلطاب على أن الرخصة يف القول والفعل. وذهب ع

وقال ابن القيم: ومعلوم أن التقاة ليست باملواالة ، ولكن ملا اهم اهللا عن املواالة الكفار اقتضى 
ذلك معادام والرباءة منهم وجماهرم بالعدوان يف كل حال، إال إذا خافوا من شرهم؛ فأباح هلم 

  . ٦٩ص  ٣ة، انظر: بدائع الفوائد البن القيم جالتقية وليست التقية مبواال
إن هدف دعاة التشيع جعل التقية عقيدة واجبة على كل من دخل يف مذهبهم، لذلك جندهم 
حياولون جاهدين أن يظهروا ألئمتهم علما باطنيا أوحاه جربيل للنيب (صلى اهللا عليه وسلم) وأسره 

ناقلته األئمة من بعده إىل بعضهم البعض، ويزعم عليه الصالة والسالم إىل علي بن أيب طالب وت
دعاة الباطنية أن أول من أظهر عقيدة التقية هو جعفر الصادق وأمر أتباعه ا، وتعتمد الشيعة على 

،  ، وخاصة جلعفر الصادق ختص التقية، وكتمان األسرار اختالف طوائفها، أقوالًا منسوبة ألئمتهم
                         = 
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يف كتابه األنساب، كذلك نقله  )١( وصلنا عنهم حسبما نقله ابن السمعاين هذا معىن ما 
يف أواخر كتابه "قمع النفوس"، فلما بلغ ابن العباس ما اتفق هلؤالء  )٢( التقي احلصين

حراقهم بالنار، قال: لو كنت أنا لقتلتهم وما اخلبثاء األجناس مل ينكر قتلهم، وإمنا أنكر إ
ال تعذِّبوا «أحرقتهم، أو كما قال، وإمنا أنكر التعذيب بالنار لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهو أعرف  )١(رضي اهللا عنه مل يبلغه هذا اخلرب أو بلغه وتأوله  ولعل عليا)٣(»بِعذَابِ اِهللا

                                                                                                                   
ال يعلمها غريهم، وأن غرضهم من ذلك تضليل عامة الناس عن حقيقة وأن لديهم علوما باطنية =   

معتقدهم تسهيلًا لبثه بينهم دون استشارة أحد منهم، وذا يكونون يف مأمن من أهل اإلسالم، 
 . ٧٩، ٧٨واملقاالت والفرق، القمي ص  ٥٦ – ٥٥انظر: فرق الشيعة، النوخبيت ص 

ابن السمعاين: أبو املظفر منصور بن حممد بن عبداجلبار بن أمحد املروزي السمعاين، التميمي احلنفي   )١(
هـ) مفسر من العلماء باحلديث كان مفيت خراسان. انظر: سريأعالم  ٤٨٩ -  ٤٢٦الشافعي (
 ٤٥٦ص ٢٠النبالء ج

ن حريز بن معلي احلسيين هـ) أبو بكر بن حممد بن عبداملؤمن ب ٨٢٩ – ٧٥٢تقي الدين احلصين (  )٢(
احلصين نسبته إىل احلصن من قرى حوران، وإليه تنسب زاوية احلصين، انظر: شذرات الذهب 

)٧/١٨٨٠ ،( 
أَنَّ عليا، حدثنا أمحد بن حممد بن حنبل أخربنا أيوب عن عكرمة  ٤٣ص  ٦سنن الترمذي اجلزء   )٣(

ابن عباسٍ، فَقَالَ: لَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم، َألنَّ النبِي صلى اهللا علَيه رضي اُهللا عنه، حرق قَوما، فَبلَغَ 
دينه،  وسلم قَالَ: الَ تعذِّبوا بِعذَابِ اِهللا، ولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلم: من بدلَ

.لُوها كلمة رمحة فتوجع  فبلغ ذلك فَاقْتا فقال ويح ابن عباس، اختلف يف تفسري كلمة ويح بأعلي
له لكونه محل النهي على ظاهره، فاعتقد التحرمي مطلقًا  فأنكر، وحيتمل أن يكون قاهلا رضى مبا 
قال، وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل يف تفسري ويح أا تقال مبعىن املدح والتعجب، انظر: 

ص  ١)، وجاء عند احلميدي يف مسنده ج٤٣٥١نن ايب داوود، كتاب احلدود، مسألة رقم (س
أن عليا أحرق املرتدين يعين الزنادقة قال ابن عباس: ولو كنت أنا لقتلتهم  ٥٣٣حديث رقم  ٢٤٥

ينبغي ألحد ال «لقول رسول اهللا  "من بدلَ دينه، فَاقْتلُوهلقول رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) "
، قال سفيان فقال عمار الدهين وهو يف الس جملس عمرو بن دينار حيدث »أن يعذب بعذابِ اِهللا

ذا احلديث أن عليا مل حيرقهم إمنا حفر هلم أسرابا، وكان يدخل عليهم منها حىت قتلهم، فقال 
  عمرو بن دينار: أما مسعت قائلهم وهو يقول: 

  رتني ـشاءت *** إذا ملْ ترمِ يب يف احلف لترمِ يب املنايا حيثُ
 وا حطبا ونارا ***  هناك املوت نقدا غري دين ـإذا ما قرب                    
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بالكتاب والسنة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وأفضل، وأدرك حلقائق الشرع  وأكمل،  
ومبجمله فتعني االقتداء برابع اخللفاء الراشدين وإراحة البالد والعباد من هؤالء الزنادقة 
املاردين إال أن تظهر على صفحات وجوهم آثار أنوار التوبة النصوح، ويغدو كل منهم 

دين اهللا تعاىل خملصا ويروح وخيالف يف طاعة مواله هواه ونفسه يف أرض االنقياد ل
واألرض من الصفات  اجلموح ويصحح عنا الذمية مبعرفة ما جيب لفاطر السموات

وحتقيق أضدادها املستحيلة على )١(اجلليلة احلسنوية)٢(السنية، والنعوت العلية، واألمساء
                                                                                                                   

)١(   :لفظ التأويل مستعملٌ يف ثالثة معان  
  التأويل يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل وهو املعىن الذي يؤول اللفظ إليه.  -  أ 

  التفسري والبيان (عند أهل احلديث والتفسري).  - ب
صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يقترن (عند أصول الفقه)  - ج

 الرياض.  – ٢/١٤١٢) ط١/١٧٧(الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم اجلوزية انظر: 
 أمساء اهللا تعاىل على طريقتني فكثري منهم يقول: إن أمساءه يقول ابن تيمية: وذلك أنَّ املسلمني يف  )٢(

مسعية شرعية، فال يسمى إال باألمساء اليت جاءت ا الشريعة فإن هذه عباده والعبادات مبناها على 
التوقيف واالتباع، ومنهم من يقول: ما صح معناه يف اللغة، وكان معناة ثابتا له مل حيرم تسميته به؛ 

مل حيرم علينا ذلك، فيكون عفوا، والصواب القول الثالث: وهو أن يفرق بني أن يدعى فإن الشارع 
وللَّه اَألسماُء ﴿باألمساء أو أن خيرب ا عنه، فإذا دعي مل يدع إال باألمساء احلسىن كما قال تعاىل: 

)، وأما اإلخبار عنه فهو حبسب احلاجة، فإذا احتيج يف ١٨٠(األعراف آية  ﴾الْحسنى فَادعوه بِها
تفهم الغري املراد إىل أن تترجم أمساؤه بغري العربية، أو يعرب عنه باسم= = له معىن صحيح مل يكن 
ذلك حمرما، انظر: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية ، حتقيق: أيب عبدالرمحن عادل 

  . ٢٥٤ص  ٢م، ج٢٠٠٣سعد، دار ابن اهليتم، القاهرة بن 
  ولقد بىن السلف الصاحل منهجهم يف باب االمساء والصفات على ثالثة أسس هي:   

اإلثبات ومنهجهم يرتكز على قاعدتني القول يف الصفات كالقول يف الذات، والقول يف بعض   - أ 
  الصفات كالقول يف بعضها اآلخر. 

  الترتيه.  - ب
قطع األطماع من إدراك الكيفية والكُنه، انظر: منهج ودراسات آليات األمساء والصفات  -  ج

 . ٢١للشنقيطي ص 
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ما جيوز فيحقه تعاىل مما تكلم عليه والة هداه  املله الكفرية، وتتقن  اهللا ملوقع اعتقادمها يف 
امللة اإلسالمية، وكل ما ذكرنا معروف معلوم يف املذاهب اإلسالمية األربعة املدونة اليت 
ال جيوز خمالفتها بوجه من الوجوه أصلًا، والبد مع ذلك من إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

وحترمي احلرام،  ،ل، وحتليل احلاللوصيام رمضان وحج البيت احلرام عند استطاعة السبي
هذا على القول األصح وهو القول بقَبول توبة الزنديق، فقد حكى الشيخ العامل العالمة 

من علمائنا الشافعية يف )٢(الذاهب إىل بر الورع البحر الفهام أبو زكريا حييي النووي
أَنْ أُقَاتلَ الناس أُمرت «كتابه شرح مسلم حيث تكلم على قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

إِلَّا اللَّه قُولُوا: لَا إِلَهى يتح  لَى اللَّهع مهابسحيف أصحابنا قال رمحه اهللا: اختلف )٣(»و 
 ألصحابنا أوجه مخسة فيه فذكروا - مجلة الشرع ينكر الذي -  هو الزنديق توبة قبول

 تقبل ال: والثاين املطلقة الصحيحة لألحاديث مطلقا قبوهلا منها واألصوب أصحها
اجلنة،  أهل من وكان اآلخرة، الدار يف ذلك نفعه توبته يف صدق إن لكنه، قتله ويتحتم

                                                                                                                   
حبيث يفرق بني العبد واملعبود، واحلادث والقدمي، الواجب الوجود، ومييز بني الصانع واملصنوع،   )١(

جيب هلم من العصمة والواضع واملوضوع ، ويعتقد مع ذلك نبوة األنبياء، ورسالة االصفياء وما 
والتحاشي عن النقائص وما كانوا عليه من الصدق وأداء االمانة والتبليغ ملا أمروا بإبالغه، وينفي 
عنهم صفات من الكذب واخليانة وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه، وجيوز عليهم األعراض البشرية 

ل ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة اليت ال تنقص شيئًا من مراتبهم العليا، ويصدق تصديقا جازما بك
   الشريفة مجلة وتفصيال(جاء يف طرة الورقة)

أبو زكريا حيي بن شرف الدين النووي الشافعي كان إماما حافظًا متقنا شديد الورع والزهد أمارا    )٢(
ه)، انظر: شذرات الذهب  ٦٦٦هـ ومات (٦٣١باملعروف ناهيا عن املنكر ابه امللوك ولد سنة 

)٥/٣٤٥ .( 
، وجاء يف سنن ١٣١٢رقم  ٢٦٠ص  ٣السنن الصغرى للبيهقي، باب من منع زكاة ماله ج   )٣(

أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ « ٧٥ص  ١١النسائي ج
إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه، واستقْبلُوا قبلَتنا، وأَكَلُوا ذَبِيحتنا، اللَّه، فَإِذَا شهِدوا أَنْ لَا 

و نيملسلْما لم ما لَهقِّهإِلَّا بِح ،مالُهوأَمو ،مهاؤما دنلَيع تمرح ا، فَقَدنلَاتا صلَّوصا وم هِملَيع
عهِمقال األلباين، صحيح.  »لَي 

١٠١٦



      
 ٣٧ 

 أسلم إن: والرابع، تقبل مل منه ذلك تكرر فإن، توبته قبلت واحدة مرة تاب إن: والثالث 
 إىل داعيا كان إن: واخلامس، فال السيف حتت كان وإن، منه قُبل طلب غري من ابتداًء

  انتهى كالمه حبروفه. أعلم واهللا. منه قُبل وإال، منه يقبل مل الضالل

فإذا تقرر هذا فعلى ويل األمر أصلحه اهللا تعاىل إمعان النظر، وإعمال الفكر يف 
االنقياد من أهل العناد اىل سبيل الرشاد، وطريق  )١(هذا األمر فإن ظهرت له خمائل

املهالك، وان ظهر له عنهم االستنكاف واالستكبار واإلباء عن  السداد قبل ذلك ووقاهم
قَبول ذلك واستحوذ االصرار، أعمل فيهم احلَس، وأراح منهم األنام، وله بذلك الثواب 

  هت مت ّٰ  األوفر، واحلظ األكرب؛ ألن اهللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه قال تعاىل:

 ام يل ىل ّٰ  : وقال تعاىل،  )٢(  ِّ مخ جخ مح جح مج حج مث
 )٣(  ِّ ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم

 )٤(  ِّ ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ّٰ :  وقال سبحانه وتعاىل
  .)٥( واآليات يف هذا املعىن كثرية، وكذلك األخبار، واهللا املوفق

                                                
 . ٩٢٥الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة ص  –خمائل (أي عالماا) إشاراا، انظر: القاموس احمليط   )١(

   ٧سورة حممد آية   )٢(

، ومعلوم أن اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو أفضل ١٠٤سورة آل عمران آية   )٣(
رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام، وعموده الصلَاةُ، وذروةُ سنامه « عليه وسلم) األعمال، كما قال (صلى اهللا

ادالْجِه« .  
   ٢٠سورة املزمل آية   )٤(

  جاء يف طرة الورقة أبيات ابن الرومي :  )٥(

  فسيان التحرك والسكونُ  جرى قلم القضاِء مبا يكونُ 
 غشاوته اجلنني ويرزق يف  جنونٌ منك أن تسعى لرزقٍ

١٠١٧



      
 ٣٨ 

مبحض فضله حرر ذلك، وكتبه بيده الفانية الفقري إىل رمحة ربه الغين املنان علي  
امللقب بعلوان، الْهِيتي أصلًا، احلموي مولدا ومنشأً، الشافعي بن عطية بن حسن بن حممد 

مذهبا، املهدي طريقة، حامدا هللا تعاىل، مصليا مسلِّما على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم 
وعلى اله وصحبه وسائر الصاحلني، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وال حول وال قوة إال 

  هـ. ٩٣٤ع ثاين عشر ربيع الثاين سنةباهللا العلي العظيم. كتب ومج
    

١٠١٨



      
 ٣٩ 

  اخلامتة 

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة 
  والسالم على النيب األمي األمني، وبعد فهذه أهم نتائج هذا البحث: 

اسم ومعىن ظاهر أن النصيرِية طائفة من الطوائف الباطنية، يزعمون أنَّ األلوهية هلا  -١
  وباطن.

أن نظامهم الديين يدور حول أمساء ثالثة تكون تثليثًا شبيها بالتثليث الكائن يف  -٢
  النصرانية ويرمز له حبروف (ع. م. س).

بالنبوة والرسالة كما هي يف الكتاب والسنة عند املسلمني،  ال يؤمن النصرييونَ -٣
فاهللا الذي يستطيع أن يظهر بني خلقه كمثلهم وخياطبهم بال واسطة ليس حباجة 
إلرسال الرسل، فهم يقولون: إن اهللا ال يرسل رسلًا وال أنبياء إال يف ظاهر األمر، 

ورا ذاتيا بصورة من مثلهم أو أما يف حقيقته الباطنية فهو يظهر بينهم مباشرة إما ظه
االئمة الذين يقومون مقامه يف األرض كمثله، ويقومون  ظهورا مثليا من خالل

  كذاته.مقام الرسول 

  كفروا بالبعث واحلساب، فهدموا ركنا من أركان اإلميان. -٤

عية يقدم لنا النصيرِية مثالًا واضحا لطائفة انتقلت مباشرة من الوثنية إىل طائفة شي -٥
متخفية ساترة للوثنية اآلسيوية القدمية، وأن الروح العامة هلؤالء احتفظت يف 

  الواقع بالتقاليد الوثنية اليت كانت ألجدادهم.

التناسخ الذي يؤمنون به يقوم على أن األرواح الصاحلة عندهم كل يف النجوم  -٦
حتل يف وهلذا يسمون عليا أمري النحل "أي أمري النجوم"، واألرواح الشريرة 

  احليوانات كاخلنازير والقرود.

أن حممد بن نصري مل يكن أول من زعم ألوهية علي، فقد سبقه عبداهللا بن سبأ  -٧
١٠١٩



      
 ٤٠ 

  اليهودي. 

متجانسة، منها الوثنية كتقديس  أن مذهب النصيرِية يتكون من مزيج عناصر -٨
ثنا عشرية الكواكب والنجوم، ومنها النصرانية، كاالعتقاد بالثالوث، ومنها شيعية ا

... ومنها جموسية كإباحة احملرمات واسقاط  كاالعتقاد بسلسلة األئمة االثين عشر
  الواجبات.

اخلمر يف نظر النصرييني مقدسة أميا تقديس، ألا تقدم بسر النقباء والنجباء،  -٩
حللها اهللا هلم بصفتهم أولياء اهللا الذين آمنوا به وعرفوه  –واخلمر كما يزعمون 

  بشخص علي.

  قديسهم للخمر هو سبب تسمية صلوام "بالقُداس".ت - ١٠

أن التستر والكتمان أصل من أصول عقديتهم، وهو نوع من أنواع اجلهاد  - ١١
  عندهم، وال يظهرونه، ولو أصبحوا يف أعظم خطر.

أن النصيرِية هي اسم اسالمي تارخيي لطائفة باطنية أما اآلن فتسمى "بالعلويني"،  - ١٢
  القة هلا باإلسالم واملسلمني.وهذه الطائفة ال ع

جهاد هؤالء وإقامة احلدود عليهم من أعظم الطاعات، وهو من جنس جهاد  - ١٣
  املرتدين.

١٠٢٠



      
 ٤١ 

  املراجع 

 القرآن الكرمي. -١
اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ابن تيمية، حتقيق: أيب عبدالرمحن عادل بن  -٢

  ٢م، ج٢٠٠٣سعد، دار ابن اهليتم، القاهرة 

  م.٢٠٠٢دار العلم للماليني، ط األعالم للزركلي، -٣

هـ) حتقيق: عبدالرمحن بدوي، مؤسسة ٥٠٥فضائح الباطنية لإلمام الغزايل ت ( -٤
  الكويت. –دار الكتب الثقافية 

الباكورة السلمانية يف كشف أصرار الديانة الـنـصـيرِية، تأليف سليمان  -٥
  م١٩٩٠القاهرة،-أفندي. دار الصحوة

  هـ)، دار نشر مكتبة الثقافة الدينية.٣٥٥ت (البدء والتاريخ للمقدسي،  -٦

البداية والنهاية البن كثري، حتقيق ومراجعة: حممد عبدالعزيز النجار ط، مؤسسة  -٧
  هـ.١٤٠٨الرسالة، دار العريب 

املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  ع الفوائدبدائ -٨
 اب العريب، بريوت، لبنانهـ) الناشر: دار الكت٧٥١اجلوزية (املتوىف: 

تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد تأليف الشيخ حممد بن امساعيل الصنعاين، دراسة  -٩
  وحتقيق الدكتور/ السيد حممد سيد.

املؤلف: أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن  فاتيح الغيب = التفسري الكبريم - ١٠
خطيب الري، املتوىف: احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي 

 ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة  بريوت –الناشر: دار إحياء التراث العريب (ه٦٠٦
  .هـ

١٠٢١



      
 ٤٢ 

كتاب: التقية يف الفكر اإلسالمي املؤلف: مركز الرسالة اجلزء: الوفاة: معاصر  - ١١ 
  هـ.١٤١٩اموعة: من مصادر العقائد عند الشيعة اإلمامية: الطبعة: األوىل 

احملقق: مجاعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية،  التعريفات للجرجاين، - ١٢
  هـ.١٤٠٣بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

هـ) حتقيق: حسني سليم ٢١٩مسند احلميدي: عبداهللا بن الزبري احلميدي ت ( - ١٣
  م.١٩٩٦أسد، دار السقا، دمشق 

  م.١٩٦١دائرة املعارف اإلسالمية املختصرة، لندن سنة  - ١٤

حلب، ابن احلنبلي منشورات وزارة الثقافة، دمشق  در احلبب يف تاريخ أعيان - ١٥
  ١ج ١٩٧٢

الدر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، للحافظ ابن حجر العسقالين، ط. دائرة  - ١٦
  هـ.١٣٤٩املعارف العثمانية، 

  الزندقة والشعوبية يف العصر العباسي، دار اجلبل، د. حسني عطوان - ١٧

  ي بن سالمة.السديد يف مقاصد التوحيد للسعدي، احملقق صرب - ١٨

سنن أيب داوود، أليب داوود السجستاين، حتقيق: شعب األرناؤوط، الرسالة  - ١٩
  هـ.١٤٣٠العاملية، بريوت 

سنن الترمذي: (اجلامع الصحيح) أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي، حتقيق:  - ٢٠
  م.١٩٦٤، دار الفكر ٢عبدالرمحن عثمان، ط

  ر املعرفة، بريوت.السنن الكربى للبيهقي ويف ذيلة اجلوهر النقي، دا - ٢١

سري أعالم النبالء: املؤلف: مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد الذهيب، املتويف:  - ٢٢

١٠٢٢



      
 ٤٣ 

هـ)، احملقق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ/ شعيب األرناؤوط: ٧٤٨( 
  م.١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

احلنبلي، حتقيق: حممود وشعيب شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد  - ٢٣
  هـ.١٤٠٦، -دمشق- االرناؤوط، ط دار ابن كثري

- شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أيب العز احلنفي ،دار النشر :املكتب اإلسالمي  - ٢٤
  ،الطبعة، الرابعة.١٣٩١-بريوت

  شرح صحيح مسلم للنووي، بيت األفكار الدولية، األردن. - ٢٥

) ١/١٧٧البن قيم اجلوزية (الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  - ٢٦
  الرياض. –هـ ٢/١٤١٢ط

- فرق الشيعة، احلسن بن موسى النوخبيت، حتقيق هبة الدين الشهرستاين  - ٢٧
 منشورات الرضا 

- املقاالت والفرق، تأليف أبو القاسم القمي ،تعليق الدكتور حممد جراد مشكور  - ٢٨
 م ١٩٦٣مؤسسة مطبوعايت عطائي 

حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة القاموس احمليط، الفريوز أبادي،  - ٢٩
بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

  م.٢٠٠٥/ ٨بريوت، لبنان ط 

الكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة جنم الدين حممد الغزي، دار الكتب  - ٣٠
  ٣ج ١العلمية/ بريوت، ط

  هـ.١٤١٤فة، بريوت هـ، املعر٤٨٣املبسوط للسرخسي،  - ٣١

جممع امللك  هـ، ت: عبدالرمحن بن قاسم، ٧٢٨جمموع الفتاوى البن تيمية  - ٣٢
١٠٢٣



      
 ٤٤ 

  هـ.١٤١٦فهد، املدينة املنورة  

معجم املناهي اللفظية، تأليف الشيخ/ بكر أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع  - ٣٣
  الرياض. –

، حتقيق أمحد  انلبن –بريوت  -امللل والنحل: للشهرستاين، دار الكتب العلمية ، - ٣٤
  م .١٩٩٢فهمي الطبعة الثانية 

  حركة الردة، تأليف علي العتوم طبعة الرسالة. - ٣٥

املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد  - ٣٦
  عبدالقادر، حممد النجار، دار الدعوة.

ي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن حجر العسقالين الشافع - ٣٧
  هـ.١٣٧٩دار املعرفة، بريوت 

  م.١٩٧٩لباب التأويل يف معاين الترتيل، عالء الدين اخلازن، بريوت، دار الفكر،  - ٣٨

 موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز على الشبكة العنكبوتية. - ٣٩

الناشر: ، تكملَة معجم املُؤلفني، حممد خري بن رمضان بن إمساعيل يوسفتكملة  - ٤٠
 ١٤١٨الطبعة: األوىل، ، لبنان –والتوزيع، بريوت  دار ابن حزم للطباعة والنشر

 ، م ١٩٩٧ - هـ 

 ي: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق،معجم املؤلفني - ٤١
بريوت، دار إحياء التراث العريب  - الناشر: مكتبة املثىن ، هـ)١٤٠٨(املتوىف: 

 .بريوت

 .- بريوت- رفةاملبسوط، مشس الدين السرخسي ، دار النشر: دار املع - ٤٢

١٠٢٤



      
 ٤٥ 

دار الكتب العلمية  - ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، مشس الدين حممد الذهيب  - ٤٣ 
م الطبعة األويل حتقيق ،الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل ١٩٩٥بريوت - 

 أمحد عبداملوجود. 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  - ٤٤
 حتقيق إحسان عباس. - لبنان-افة دار الثق-خلكان 

  

١٠٢٥
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