
مسألة الرافضة 
المامية

المامية الرافضة مسألة
ويكفرون قتالهم يجب هل

باعتقادهم
تيمية ابن العباس أبي السإلما لشيخ

يزعمممون عمن ؛الدين تقي السإلما شيخ سإئل
ورسإله وكتبه وملئاكته وجل عز بالله يؤمنون أنهم

بعممد الحممق الممماما أن ويعتقممدون ،الخآممر واليمموما
أبممي بن علي هو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
نممص وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأن ،طالب
،حقمه ومنعموه ظلمموه الصمحابة وأن ،إمامته على

بذلك.  كفروا وأنهم

أما العتقاد بهذا ويكفرون قتالهم؟ يجب فهل
 ل؟

*      *      *
فأجاب:

العالمين. رب لله الحمد

عععن ممتنعة طائفة كل أن على المسلمين علماء أجمع
يجعب فعإنه المتععواترة الظعاهرة السإعلما شرائع من شريعة
لله.  كله الدين يكون حتى قتالها

".نزكي ول نصلي" ؛قالوا فلو- 
".الجماعة ول الجمعة نصلي ول الخمس نصلي" ؛أو- 

دمععاء نحععرما ول الخمععس السإععلما بمبععاني نقوما" ؛أو- 
".وأموالهم المسلمين

".الميسر ول الخمر ول الربا نترك ل" ؛أو- 
عليععه اللععه صلى الله رسإول نتبع ول القرآن نتبع" ؛أو- 
".عنه الثابتة بالحاديث نعمل ول ،وسإلم

جمهععور مععن خيععر والنصععارى اليهععود أن نعتقععد" ؛أو- 
يبق ولم ورسإوله بالله كفروا قد القبلة أهل وأن ،المسلمين

".قليلة طائفة إل مؤمن منهم
".المسلمين مع الكفار نجاهد ل إنا" ؛قالوا أو- 
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اللععه رسإول لشريعة المخالفة المور من ذلك غير أو- 
المسلمين. جماعة عليه وما وسإنته وسإلم عليه الله صلى

جاهععد كمععا جميعهععا الطوائععف هععذه جهععاد يجععب فععإنه
وأصععنافهم الخععوارج وجاهععدوا الزكععاة مععانعي المسععلمون

أصناف من وغيرهم والباطنية والقرامطة الخرمية وجاهدوا
السإلما.  شريعة عن الخارجين والبدع الهواء أهل

حععتى كتابه: {وقععاتلوهم في يقول تعالى الله لن وذلك
الععدين بعععض كععان فإذا ،لله} كله الدين ويكون فتنة تكون ل

،لله كله الدين يكون حتى قتالهم وجب الله لغير وبعضه لله
فخلععوا الزكععاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا تعالى: {فإن وقال

جميععع مععن التوبة بعد إل سإبيلهم بتخلية يأمر فلم ،سإبيلهم}
تعععالى: وقععال ،الزكععاة وإيتععاء الصلة إقاما وبعد الكفر أنواع

إن الربععا مععن بقععي مععا وذروا اللععه اتقوا آمنوا الذين أيها {يا
اللععه مععن بحععرب فععأذنوا تفعلععوا لععم {فععإن ،معؤمنين} كنتم

تنتععه لم إذا الممتنعة الطائفة أن تعالى أخبر فقد ،ورسإوله}
اللععه حععرما مععا آخر والربا ورسإوله الله حاربت فقد الربا عن
جعزاء تعععالى: {إنمعا وقال ،أوكد قبله حرمه فما القرآن في

أن فسععادا الرض في ويسعون ورسإوله الله يحاربون الذين
ينفوا أو خلف من وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا

الرض}.  من

طاعة في الدخول عن الشوكة أهل من امتنع من فكل
الرض في عمل ومن ورسإوله الله حارب فقد ورسإوله الله
فسععادا؛ الرض فععي سإعى فقد رسإوله وسإنة الله كتاب بغير

القبلة؛ أهل وعلى الكفار على الية هذه السلف تأول ولهذا
يشععهرون الععذين الطريق قطاع فيها الئمة عامة أدخل حتى

النععاس أمععوال بأخععذ وجعلععوهم المععوال أخذ لمجرد السلحا
فسععادا. الرض فععي سإععاعين ورسإععوله للععه محاربين بالقتال

بععالله باليمععان ويقععرون فعلوه ما تحريم يعتقدون كانوا وإن
ورسإوله. 

ويسععتحل وأمععوالهم المسععلمين دمععاء حل يعتقد فالذي
أن أولعى ،قتالهم ون ب ه محاربعا يك فعي سإعاعيا ورسإعوله لل
الععذي الحربععي الكععافر أن كمععا ،هععؤلء مععن فسععادا الرض

أولععى ؛قتالهم جواز ويرى وأموالهم المسلمين دماء يستحل
ذلك. تحريم يعتقد الذي الفاسإق من بالمحاربة

رسإععول شععريعة بعععض عععن خععرج الذي المبتدع وكذلك
المسععلمين دماء واسإتحل وسإنته وسإلم عليه الله صلى الله
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وسإععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول بسععنة المتمسععكين
وإن الفاسإععق مععن بالمحاربععة أولععى هو ؛وأموالهم وشريعته

والنصععارى اليهععود أن كما ،الله إلى به يتقرب دينا ذلك اتخذ
الله.  إلى به تتقرب دينا المسلمين محاربة تتخذ

المغلظععة البععدع هععذه أن على السإلما أئمة اتفق ولهذا
وبععذلك ،ذنععوب أنهععا أصععحابها يعتقععد الععتي الععذنوب من شر

أمععر حيععث ؛وسإععلم عليععه اللععه صلى الله رسإول سإنة مضت
الئمععة جععور علععى بالصععبر وأمععر السععنة عن الخوارج بقتال

المصععرين لبعض وشهد ذنوبهم مع خلفهم والصلة وظلمهم
ونهععى ورسإوله الله يحب أنه الذنوب بعض على أصحابه من
عبععادتهم - مععع وأصحابه الخويصرة ذي عن وأخبر لعنته عن

مععن السععهم يمرق كما السإلما من يمرقون - أنهم وورعهم
يؤمنععون ل وربععك كتععابه: {فل فععي تعععالى قععال وقد ،الرمية

أنفسععهم فععي يجععدوا ل ثععم بينهععم شععجر فيما يحكموك حتى
تسليما}.  ويسلموا قضيت مما حرجا

عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول سإععنة عن خرج من فكل
ل أنععه المقدسإععة بنفسععه اللععه أقسععم فقععد وشععريعته وسإلم
وسإععلم عليععه الله صلى الله رسإول بحكم يرضى حتى يؤمن

ل وحععتى والععدنيا الععدين أمععور من بينهم يشجر ما جميع في
هععذا علععى القرآن ودلئل ،حكمه من حرج قلوبهم في يبقى

كثيرة.  الصل

وسإععلم عليععه اللععه صععلى الله رسإول سإنة جاءت وبذلك
الراشدين. خلفائه وسإنة

تععوفي لمعا(قععال:  هريععرة أبععي الصععحيحين: عععن ففععي
العرب من ارتد من وارتد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

قال وقد الناس تقاتل كيف ؛بكر لبي الخطاب بن عمر قال
النععاس أقاتل أن أمرت" :وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

فععإذا اللععه رسإععول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى
بحقهععا إل وأمععوالهم دمععاءهم منععي عصععموا ذلععك فعلععوا

بحقهععا؟ إل يقععل بكععر: ألععم أبععو فقال ؟"الله على وحسابهم
يؤدونهععا كععانوا عناقععا منعوني لو والله ،حقها من الزكاة فإن
،منعهععا على لقاتلتهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى

صععدر شرحا قد الله أن رأيت أن إل هو ما عمر: فوالله فقال
.) الحق أنه فعلمت للقتال بكر أبي
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علععى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أصحاب فاتفق
أوجبه ما بعض عن امتنعوا إذا ويصومون يصلون أقواما قتال
أموالهم.  زكاة من عليهم الله

به. مصرحا جاء قد المة صديق من السإتنباط وهذا

اللععه رضععي عمععر بععن اللععه عبععد الصحيحين: عععن ففي
أمععرت: (وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنهما

محمععدا وأن اللععه إل إلععه ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن
ذلععك فعلععوا فععإذا الزكععاة ويؤتععوا الصلة ويقيموا الله رسإول
اللععه صلى فأخبر )،بحقها إل وأموالهم دماءهم مني عصموا

الواجبات.  هذه يؤدوا حتى بقتالهم أمر أنه وسإلم عليه

.الله لكتاب مطابق وهذا

وجععوه مععن وسإععلم عليععه الله صلى النبي عن تواتر وقد
ذكرهععا أوجععه عشععرة الصععحيح أصععحاب منهععا وأخععرج كثيرة
وجه.  غير البخاري منها وأخرج صحيحه في مسلم

فععي الحععديث صععح(:  اللععه رحمععه أحمععد المععاما وقععال
.)أوجه عشرة من الخوارج

مععع صععلته أحععدكم يحقععر: (وسإععلم عليه الله صلى قال
يقععرءون ،قراءتهم مع وقراءته صيامهم مع وصيامه صلتهم
يمععرق كمععا السإلما من يمرقون ،حناجرهم يجاوز ل القرآن
علععى لهععم مععاذا يقاتلونهم الذين يعلم لو ،الرمية من السهم
أدركتهععم لئععن: (رواية وفي )،العمل عن لنكلوا محمد لسان

أديععم تحععت قتلععى شععر(روايععة:  وفععي )،عععاد قتععل لقتلنهععم
. )قتلوه من قتلى السماء. خير

أبععي بععن علععي المععؤمنين أميععر قععاتلهم من أول وهؤلء
عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول أصحاب من معه ومن طالب
والجماعععة السععنة عععن خرجععوا لمععا بحععرورا قععاتلهم ،وسإلم

اللععه عبععد قتلععوا فإنهم وأموالهم؛ المسلمين دماء واسإتحلوا
أميععر فقععاما ،المسععلمين ماشععية علععى وأغععاروا خبععاب بععن

الحعديث وذكععر الناس وخطب طالب أبي بن علي المؤمنين
وفععرحا قتععالهم فاسإععتحل المععوال وأخععذوا قتلععوا أنهععم وذكر

كععان عامععا أمععرا خلفتععه في يفعل ولم عظيما فرحا بقتلهم
الخوارج. قتال من عنده أعظم
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كفععروا حععتى المسععلمين جمهععور يكفععرون كععانوا وهععم
يتبعون ول زعمهم في بالقرآن يعملون وكانوا ،وعليا عثمان

تخععالف أنهععا يظنون التي وسإلم عليه الله صلى رسإول سإنة
عبععادتهم كععثرة مععع ،البععدع أهععل سإععائر يفعلععه كمععا ،القععرآن

وورعهم. 

نحععو مععن وغيره البخاري صحيح في علي عن ثبت وقد
ثععم بكععر أبععو ؛نبيها بعد المة هذه خير(قال:  أنه وجها ثمانين

.)عمر

فيععه اعتقععدوا الععذين الرافضة غالية حرق أنه عنه وثبت
اللهية.

بأحععد أوتععى ل(قععال:  أنععه جيععدة بأسإععانيد عنععه وروي
.)المفتري حد جلدته إل وعمر بكر أبي على يفضلني

أبععا سإععب أنععه بلغععه لما سإبأ بن الله عبد طلب أنه وعنه
منه.  فهرب ،ليقتله وعمر بكر

فضععله برجععل أمععر ؛عنععه اللععه رضي الخطاب بن وعمر
عنععه اللععه رضععي عمععر وقععال ،لععذلك يجلععد أن بكر أبي على

وجععدتك لععو(: -  الخععوارج من أنه ظن  لما- عسل بن لصبيغ
. )عيناك فيه الذي لضربت محلوقا

بعقوبععة أمععر قععد ؛وغيره علي المؤمنين أمير سإنة فهذه
وعمععر هععو المفضلة. فأمر وأخفهم الثلثة الصناف ،الشيعة

بجلدهم. 

الععذين وهععم ،المسععلمين باتفععاق يقتلععون ؛والغاليععة
النصععيرية مثععل ،وغيععره علععي فععي والنبععوة اللهية يعتقدون

"،سإين بيت" و "،صاد بيت" ؛لهم يقال الذين ،والسإماعيلية
أو الصانع وجود ينكرون الذين المعطلة من فيهم دخل ومن

الصععلوات مثل ،الشريعة ظواهر ينكرون أو القيامة ينكرون
ويتععأولون ،الحراما البيت وحج رمضان شهر وصياما الخمس

وزيععارة أسإععرارهم وكتمععان أسإععرارهم معرفععة علععى ذلععك
المحععارما ذوات ونكاحا لهم حلل الخمر أن ويرون ،شيوخهم

اليهععود مععن أكفععر الكفععار هععؤلء جميععع فععإن ،لهععم حلل
والنصارى. 

ن كعان ؛ذلعك أحدهم عن يظهر لم فإن-  المنعافقين م
.النار من السإفل الدرك في هم الذين
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فل ،كفععرا الكععافرين مععن أشععد كععان ذلك أظهر ومن- 
نكععاحا يحل ول ،ذمة ول بجزية ل المسلمين بين يقر أن يجوز

.المرتدين شر من مرتدون لنهم ذبائحهم؛ تؤكل ول نسائهم

يقاتععل كمععا قتععالهم وجععب ؛ممتنعععة طائفة كانوا فإن- 
مسععيلمة أصععحاب والصععحابة الصععديق قاتل كما ،المرتدون

.الكذاب

بيععن وأسإععكنوا فرقوا ؛المسلمين قرى في كانوا وإذا- 
تجعب العتي السإعلما بشعرائع وألزمعوا التوبة بعد المسلمين

المسلمين.  على

أحععد فععي غل مععن بل الرافضة بغالية مختصا هذا وليس
أن أو ،الصععلة عنه يسقط أو يرزقه إنه ؛وقال ،المشايخ من

النععبي شععريعة عععن مسععتغن أنععه أو ،النبي من أفضل شيخه
شععريعة غيععر طريقععا اللععه إلى له وإن وسإلم عليه الله صلى
يكععون المشايخ من أحدا أن أو ،وسإلم عليه الله صلى النبي

،موسإى مع الخضر كان كما وسإلم عليه الله صلى النبي مع
وقتععل ،المسععلمين بإجمععاع قتععالهم يجععب ؛كفععار هؤلء وكل

منهم.  عليه المقدور الواحد

؛والرافضععة الخععوارج مععن عليععه المقدور الواحد وأما- 
والفقهععاء ،أيضععا - قتلهما وعليا عمر - أعني عنهما روي فقد
فلععم هععؤلء مععن عليععه المقدور الواحد قتل في تنازعوا وإن

القتعال فععإن ،ممتنعيعن كععانوا إذا قتلهعم وجوب في يتنازعوا
والمعتععدون العععداة الصععائلون يقاتععل كمععا القتععل من أوسإع
أمععر بمععا إل يعععاقب لم عليه قدر إذا أحدهم كان وإن ،البغاة

به.  ورسإوله الله

عليععه اللععه صععلى النععبي عععن المتواترة النصوص وهذه
من معنى أو لفظا العلماء فيها أدخل قد الخوارج في وسإلم

شععريعة عععن الخععارجين الهععواء أهععل مععن معنععاهم في كان
بععل ،المسععلمين وجماعععة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الخرميععة مثععل ،الحروريععة الخععوارج مععن شععر هععؤلء بعععض

أو ،إلععه أنععه بشر في اعتقد من وكل ،والنصيرية والقرامطة
فهععو ؛المسععلمين ذلععك علععى وقاتععل نبي أنه النبياء غير في
الحرورية.  الخوارج من شر

الخععوارج ذكععر إنمععا وسإععلم عليععه اللععه صععلى والنععبي
بععل ،بعععده خرجععوا البدع أهل من صنف أول لنهم الحرورية

خص كما ،زمانه من لقربهم فذكرهم ،حياته في خرج أولهم
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مثععل ،الزمععان ذلععك في لوقوعها بالذكر أشياء ورسإوله الله
يرتد وقوله: {من ،إملق} خشية أولدكم تقتلوا قوله: {ول

،ويحبععونه} يحبهععم بقععوما اللععه يععأتي فسوف دينه عن منكم
قبائععل وسإععلم عليععه الله صلى النبي تعيين ومثل ،ذلك ونحو
وأسإععدا وتميمعا وجهينععة وغفعار أسإلم وتخصيصه النصار من

مععن وكععل ،بهععم قععامت لمعععان ،بأحكععاما وغيرهععم وغطفععان
بالعذكر التخصعيص لن بهعم؛ ألحعق المعاني تلك فيه وجدت

ذاك إذ المخععاطبين لحاجععة بل ،بالحكم لختصاصهم يكن لم
لهم.  شاملة ألفاظه تكن لم إذا هذا ،تعيينهم إلى

الخععوارج مععن شععرا يكونععوا لععم إن الرافضععة وهععؤلء
عثمععان كفععروا إنمععا أولئك فإن ،دونهم فليسوا المنصوصين

أو القتال عن قعد من دون ،فقط وعلي عثمان وأتباع وعليا
وعثمععان وعمععر بكععر أبععا كفععرت والرافضععة ،ذلععك قبل مات

الععذين بإحسععان اتبعوهم والذين والنصار المهاجرين وعامة
محمعد أمعة جمعاهير وكفعروا عنعه ورضعوا عنهعم الله رضي
والمتأخرين.  المتقدمين من وسإلم عليه الله صلى

والمهاجرين وعمر بكر أبي في اعتقد من كل فيكفرون
أو عنهععم اللععه رضععي كمععا عنهععم ترضى أو العدالة والنصار
يكفععرون ولهععذا ،لهععم بالسإععتغفار الله أمر كما لهم يستغفر

الخععولني مسععلم وأبي المسيب بن سإعيد مثل ؛الملة أعلما
ومثل ،النخعي وإبراهيم رباحا أبي بن وعطاء القرني وأويس

سإلمة بن وحماد زيد بن وحماد حنيفة وأبي والوزاعي مالك
وأبي عياض بن وفضيل حنبل بن وأحمد والشافعي والثوري
محمععد بععن والجنيععد الكرخععي ومعععروف الععداراني سإععليمان

هؤلء.  وغير التستري الله عبد بن وسإهل

؛مععذهبهم ويسععمون ،عنهععم خععرج مععن دماء ويستحلون
،بععذلك ونحعوهم المتفلسععفة يسعميه كمععا ،الجمهععور مذهب
وأهععل ،والعامععة ،الحشععو مععذهب ؛المعتزلععة تسععميه وكمععا

الحديث.

والمغععرب والحجععاز ومصععر الشععاما أهععل فععي ويععرون
يحععل ل أنععه السإععلما بلد وسإععائر والجزيععرة والعراق واليمن
معن عنععدهم الععتي المائعععات وأن ،ذبعائحهم ول هععؤلء نكعاحا
مععن أغلظ كفرهم أن ويرون ،نجسة وغيرها والدهان المياه
،أصععليون كفعار عنعدهم أولئعك لن ،والنصععارى اليهعود كفعر

الكفعر معن بالجمعاع أغلعظ العردة وكفعر ،مرتعدون وهعؤلء
الصلي. 
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مععن الجمهععور علععى الكفععار يعععاونون السععبب ولهععذا
مععن كععانوا وهععم ،الجمهععور على التتار فيعاونون ،المسلمين

إلععى الكفععار  ملععك"جنكيزخععان" خععروج في السإباب أعظم
وفعي ،الععراق بلد  إلعى"هولكعو" قعدوما وفي ،السإلما بلد
لمععا ،ومكرهععم بخبثهععم ذلك وغير الصالحية ونهب حلب أخذ

منهم.  توزر من وغير للمسلمين منهم توزر من فيه دخل

عليهععم مععر لمععا المسععلمين عسععكر نهبوا السبب وبهذا
السععبب وبهععذا ،الولععى النوبععة في مصر إلى انصرافه وقت

ظهععر السععبب وبهععذا ،المسععلمين علععى الطرقععات يقطعون
والكآبععة المسععلمين علععى والفرنععج التتععار معاونة من فيهم

فتععح لمععا وكععذلك ،ظهععر مععا السإععلما بانتصععار الشععديدة
النتصار من فيهم - ظهر وغيرها - عكة الساحل المسلمون

النععاس سإععمعه قععد مععا المسععلمين على وتقديمهم للنصارى
فععالمر وإل أمععورهم بعععض وصععفت الععذي هععذا وكععل ،منهم

ذلك.  من أعظم

التي السيوف أعظم أن بالحوال؛ العلم أهل اتفق وقد
الفسععاد وأعظععم إليهععا ينتسععب ممن القبلة أهل على سإلت
؛القبلععة أهععل إلععى ينتسععب ممن المسلمين على جرى الذي
إليهم.  المنتسبة الطوائف من هو إنما

شععرائع عععن وأبعععد وأهلععه الععدين علععى ضررا أشد فهم
فععرق أكععذب كععانوا ولهععذا ،الحروريععة الخععوارج مععن السإلما

كععذبا أكععثر القبلععة إلععى المنتسبة الطوائف في فليس ،المة
النفععاق وسإيما منهم للصدق وتكذيبا للكذب تصديقا أكثر ول

النععبي فيها قال التي وهي ،الناس سإائر في منه أظهر فيهم
كععذب حععدثا ثلثا: إذا المنععافق آية: (وسإلم عليه الله صلى
كن من أربع(رواية:  وفي )،خان اؤتمن وإذا أخلف وعد وإذا
فيععه كانت منهن خصلة فيه كان ومن خالصا منافقا كان فيه

وعععد وإذا ،كععذب حععدثا إذا ؛يععدعها حععتى النفععاق من خصلة
.)فجر خاصم وإذا ،غدر عاهد وإذا أخلف

الخصععال؛ هععذه علععى اشتمالهم يعرف جربهم من وكل
واليهعود المنعافقين سإعيما هعي التي التقية يستعملون ولهذا

ليععس معا بألسععنتهم {يقولععون ،المسععلمين مع ويستعملونها
بععالله ويحلفون قالوا وقد قالوا ما يحلفون{ و ،قلوبهم} في

. }يرضوه أن أحق ورسإوله والله المؤمنين ليرضوا

السععامرة سإععيما ل ،كععثيرة أمععور في اليهود أشبهوا وقد
يشععبهونهم ؛الصععناف سإائر من بهم أشبه فإنهم ،اليهود من
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لكععل والتكذيب بعينه بطن أو شخص في المامة دعوى في
تحريععف أو ،الهععواء اتبععاع وفععي يدعونه ،غيره بحق جاء من

وغيععر ،المغععرب وصععلة الفطععر وتععأخير ،مواضعه عن الكلم
غيرهم.  ذبائح وتحريم ،ذلك

والعبعادات البشعر فعي الغلعو فعي ؛النصعارى ويشبهون
ذلك.  وغير الشرك وفي المبتدعة

علععى والمشععركين والنصععارى اليهععود يوالععون وهععم
أيهععا تعالى: {يا الله قال ،المنافقين شيم وهذه ،المسلمين

أوليععاء بعضععهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين
تعععالى: {تععرى وقععال ،منهععم} فإنه منكم يتولهم ومن بعض
لهععم قععدمت مععا لععبئس كفععروا الععذين يتولععون منهععم كععثيرا

،خالععدون} هععم العععذاب وفي عليهم الله سإخط أن أنفسهم
اتخععذوهم مععا إليععه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون كانوا {ولو
فاسإقون}. منهم كثيرا ولكن أولياء

دنيععا ول صععحيح ديععن ول نقععل ول عقععل لهععم وليععس
كععانوا - والخوارج جماعة ول جمعة يصلون ل وهم ،منصورة
أئمععة مععع الكفار جهاد يرون ل - وهم وجماعة جمعة يصلون

ول اللععه طاعة في طاعتهم ول خلفهم الصلة ول المسلمين
إل يسععوغ ذلععك] ل [أن لعتقادهم أحكامهم؛ من شيء تنفيذ
.معصوما إماما خلف

أكععثر مععن السععرداب فععي دخل قد المعصوما أن ويرون
رآه ول يخععرج لععم الن إلععى وهو ،سإنة وأربعين أربعمائة من
ومععع ،مضععرة بععل فائععدة بععه حصل ول دينا أحدا علم ول أحد
مععن إل مؤمنععا يكععون ول ،بععه إل يصح ل عندهم فاليمان هذا

الجهععال هععؤلء مثععل ؛أتبععاعه إل الجنععة يععدخل ول ،بععه آمععن
عليهععم اسإععتحوذ مععن أو والبوادي الجبال سإكان من الضلل
ممععا خطععه كتععب قععد ممععن ونحععوه العود ابن مثل ،بالباطل
وبععأكثر عنهععم ذكرنععاه بما وصرحا عنهم المخازي من ذكرناه
منه. 

اللععه بأسإععماء آمععن مععن كععل يكفرون المر هذا مع وهم
اللععه بقعدر آمعن معن وكعل والسنة الكتاب في التي وصفاته
خععالق وأنه الشاملة ومشيئته الكاملة بقدرته فآمن ؛وقضائه

شيء.  كل

وأكععثر وعمععر بكععر أبا أن يرون ؛عندهم محققيهم وأكثر
وسإععلم عليععه اللععه صععلى النععبي وأزواج والنصار المهاجرين
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مععا وعععامتهم المسععلمين أئمععة وسإععائر وحفصة عائشة مثل
الكفععر يتعقبععه الذي اليمان لن ،قط عين طرفة بالله آمنوا

السنة. علماء بعض يقوله كما ،أصله من باطل يكون عندهم

وسإععلم عليععه اللععه صععلى النبي فرج أن يرى من ومنهم
ليطهععر النععار تمسععه أن بععد ل وحفصة عائشة به جامع الذي
الكععوافر وطععء لن ،زعمهععم علععى الكععوافر وطععء من بذلك
عندهم.  حراما

عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول أحاديث يردون هذا ومع
أحعاديث مثععل ،العلععم أهعل عنععد عنه المتواترة الثابتة وسإلم

مثععل ،الرافضععة شعععراء شعععر أن ويععرون ،ومسلم البخاري
مععن خيععرا ،اليمنععي وعمععارة الععديلمي وكوشععيار الحميععري

الكععذب مععن كتبهععم فععي رأينا وقد ،ومسلم البخاري أحاديث
وصععحابته وسإععلم عليععه اللععه صععلى النععبي علععى والفععتراء

مععن الكتاب أهل كتب في الكذب من رأينا مما أكثر وقرابته
والنجيل.  التوراة

ترفعع أن اللعه أمعر التي المساجد يعطلون هذا مع وهم
ويبنععون جماعععة ول جمعة فيها يقيمون فل اسإمه فيها ويذكر
يتخععذونها مسععاجد المكذوبععة وغيععر المكذوبععة القبععور علععى

معن وسإعلم عليعه اللععه صعلى اللععه رسإول لعن وقد ،مشاهد
قبععل وقعال ،ذلعك عن أمته ونهى القبور على المساجد اتخذ

القبععور يتخذون كانوا قبلكم كان من إن(بخمس:  يموت أن
عععن أنهععاكم فععإني مسععاجد؛ القبععور تتخععذوا فل أل ،مسععاجد

المكذوبة وغير المكذوبة المشاهد هذه حج أن ويرون )،ذلك
يفضععلها مععن مشععايخهم مععن أن حععتى ،العبععادات أعظم من

.ورسإوله به الله أمر الذي البيت حج على

يطول.  حالهم ووصف

وأحععق الهععواء أهععل عامععة مععن شععر أنهععم يتععبين فبهذا
العععرف في شاع فيما السبب هو وهذا ،الخوارج من بالقتال

أن عنععدها شععاع فالعامععة ،الرافضة هم البدع أهل أن ؛العاما
لسععنة معانععدة أظهععر لنهععم ،فقط الرافضي هو السني ضد

سإععائر مععن دينععه وشععرائع وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
الهواء.  أهل

،فهمهععم بمقتضى القرآن يتبعون كانوا فالخوارج وأيضا
وجععود ل الععذي عنععدهم المعصععوما الماما يتبعون إنما وهؤلء

مستندهم.  من خير الخوارج فمستند ،له

)10(والجهاد التوحيد منبر



مسألة الرافضة 
المامية

وهععؤلء ،غععال ول زنععديق منهم يكن لم فالخوارج وأيضا
.الله إل يحصيه ل من والغالية الزنادقة من فيهم

معن كعان إنمعا الرفعض مبعدأ أن العلععم أهعل ذكعر وقععد
وأبطععن السإععلما أظهععر فععإنه ،سإععبأ بععن اللععه عبععد ؛الزنععديق
النصراني بولص فعل كما السإلما يفسد أن وطلب اليهودية

النصارى.  دين إفساد في يهوديا كان الذي

لنععه الرفض يظهرون إنما ،زنادقة أئمتهم فغالب وأيضا
الععذين الملحععدة أئمععة فعلتععه كمععا ،السإلما هدما إلى طريق
الخرمي بابك مع المعتصم زمن في أذربيجان بأرض خرجوا
"القرامطععة  و"المحمععرة" "الخرميععة" و يسععمون وكععانوا

ذلعك بعععد وغيرهعا العععراق بعأرض خرجععوا الباطنيعة" العذين
الجنابي سإعيد كأبي ،مدة معهم وبقي السإود الحجر وأخذوا
مصععر إلى جاوزوا ثم المغرب بأرض خرجوا والذين ،وأتباعه

العلععم أهععل اتفععاق مع ،فاطميون أنهم وادعوا القاهرة وبنوا
عليه الله صلى الله رسإول نسب من بريئون أنهم بالنساب

أهععل واتفععاق ،واليهععود بالمجوس متصل نسبهم وأن ،وسإلم
عععن أبعد أنهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بدين العلم
إلهيععة يعتقععدون الذين الغالية بل ،والنصارى اليهود من دينه
،الععدعوة دور أهععل الملحععدة هؤلء أتباع ومن ،والئمة علي

ذلك.  وغير واليمن والشاما بخراسإان كانوا الذين

باليععد المسلمين على التتار أعان من أعظم من وهؤلء
لقول قولهم لمباينة ،ذلك وغير والولية بالمؤازرة ،واللسان

الكفععار ملععك كععان ولهععذا والنصععارى؛ واليهععود المسععلمين
أصنامهم.  "هولكو" يقرر

وأوفععاهم النععاس أصععدق مععن كععانوا فععالخوارج وأيضععا
للعهد.  وأنقضهم الناس أكذب من وهؤلء ،بالعهد

يؤمنممون     أنهممم  "     ؛  المستفتي     ذكر     وأما
عليممه     اللممه     صمملى     محممد     بممه     جمماء     ممما     بكل

":  وسإلم

إل يحصيه ل بما به جاء مما كفروا بل ،الكذب عين فهذا
يكععذبون وتععارة ،عنععه الثابتععة بالنصععوص يكذبون فتارة ،الله

،مخععازيهم مععن نععذكره لععم ومععا ذكرناه وما ،التنزيل بمعاني
اللععه صععلى محمدا به الله بعث لما مخالف أنه أحد كل يعلم
وسإلم.  عليه
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الصععحابة علععى الثنععاء مععن كتععابه فععي ذكععر قد الله فإن
،بحقيقتععه كععافرون هم ما لهم والسإتغفار عليهم والرضوان

وبطاعععة بالجهععاد والمععر بالجمعععة المر من كتابه في وذكر
مععوالة مععن كتابه في وذكر ،عنه خارجون هم ما المر أولي

عنععه هععم مععا بينهم والصلحا ومؤاخاتهم وموادتهم المؤمنين
الكفععار مععوالة عععن النهععي مععن كتععابه فععي وذكععر ،خارجون

ن كتعابه فعي وذكر ،عنه خارجون هم ما وموادتهم تحريعم م
والهمععز الغيبة وتحريم وأعراضهم وأموالهم المسلمين دماء

من كتابه في وذكر ،له اسإتحلل الناس أعظم هم ما ؛واللمز
مععا والختلف الفرقععة عن والنهي والئتلف بالجماعة المر

اللععه رسإععول طاعععة من كتابه في وذكر ،عنه الناس أبعد هم
خععارجون هععم ما حكمه واتباع ومحبته وسإلم عليه الله صلى
،منععه بععراء هععم مععا أزواجععه حقععوق من كتابه في وذكر ،عنه

وحده وعبادته له الملك وإخلص توحيده من كتابه في وذكر
جععاء كمععا مشععركون فإنهم ،عنه خارجون هم ما له شريك ل

اتخذت التي للمقابر تعظيما الناس أشد لنهم الحديث فيهم
فععي ذكععر وقععد ،وصععفه يطول باب وهذا ،الله دون من أوثانا
كتابه في وذكر ،به كافرون هم ما وصفاته أسإمائه من كتابه
هععم مععا للمشركين السإتغفار عن والنهي النبياء قصص من

وأنه قدير شيء كل على أنه من كتابه في وذكر ،به كافرون
ا وأنه شيء كل خالق هعم معا ؛بعالله إل قعوة ل اللعه شعاء م

به. كافرون

المختصرة.  الشارة إل الفتوى تحتمل ول

محمععد بععه جععاء بمععا الخععوارج إيمععان أن ؛قطعا ومعلوما
أميععر كععان فععإذا ،إيمععانهم مععن أعظم وسإلم عليه الله صلى

قتلهععم قععد عنععه اللععه رضععي طععالب أبععي بن علي المؤمنين
والسععلحا الكععراع مععن عسععكرهم فععي مععا عسععكره ونهععب

أخعذ كمعا أمعوالهم وتؤخعذ يقاتلوا أن أولى فهؤلء ،والموال
الخوارج.  أموال طالب أبي بن علي المؤمنين أمير

قتععال أن ؛غيره أو العلم إلى المنتسبين من اعتقد ومن
بتأويععل المععاما علععى الخععارجين البغععاة قتععال بمنزلععة هععؤلء
لهععل طععالب أبععي بععن علععي المععؤمنين أميععر كقتععال ،سإععائغ
السإععلما شععريعة بحقيقععة جاهععل غالط فهو ،وصفين الجمل

البلد سإاسإوا لو هؤلء فإن ،عنها الخارجين هؤلء وتخصيصه
كسععائر ملوكععا كععانوا السإععلما بشععريعة عليهععا يغلبععون الععتي

.الملوك
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صععلى اللععه رسإول شريعة نفس عن خارجون هم وإنما
،الحروريععة الخععوارج خروج من شرا وسإنته وسإلم عليه الله

الععذي الجائز هو السائغ التأويل فإن ،سإائغ تأويل لهم وليس
العلمععاء كتأويععل ،جععواب فيععه يكععن لععم إذا عليععه صاحبه يقر

ذلععك لهععم ليععس وهععؤلء ،الجتهععاد مععوارد فععي المتنععازعين
تأويل جنس من تأويل لهم ولكن ،والجماع والسنة بالكتاب
شععر وتععأويلهم ،والنصععارى واليهععود والخوارج الزكاة مانعي

الهواء.  أهل تأويلت

المسععائل هععذه تحقيق يجدوا لم ؛المتفقهة هؤلء ولكن
الشعريعة فعي المصعنفين الئمة من وكثير ،مختصراتهم في
أصععول عععن الخععارجين قتععال مصععنفاتهم فععي يععذكروا لععم

والخععوارج الزكععاة كمععانعي ،والعمليععة العتقاديععة الشععريعة
كأهععل ،المععاما علععى الخععارجين قتال جنس من إل ،ونحوهم
وإجمععاع والسععنة الكتععاب بععل ،غلععط وهععذا ،وصععفين الجمل

الفقععه أئمععة أكععثر ذلععك ذكر كما الصنفين بين فرق الصحابة
وغيرهم.  والكلما والتصوف والحديث والسنة

عليععه اللععه صلى النبي عن النصوص جاءت فقد ؛وأيضا
.وغيرهم يشملهم بما وسإلم

قععال: هريععرة أبععي عن صحيحه في مسلم رواه ما مثل
مععن خععرج مععن(اللععه:  وسإععلم عليععه اللععه صععلى رسإول قال

ومععن ،جاهليععة ميتععة معات ،مات ثم الجماعة وفارق الطاعة
،للعصععبية ويقاتععل للعصععبية يغضععب ،عميععة رايععة تحععت قتل

ول وفاجرهععا برها يضرب أمتي على خرج ومن ،مني فليس
).مني فليس ،عهدها لذي يفي ول مؤمنها من يتحاشى

عععن الخععارجين البغعاة وسإععلم عليععه الله صلى ذكر فقد
إذا أحدهم أن وذكر المسلمين جماعة وعن السلطان طاعة
يكونععوا لععم الجاهليععة أهععل فععإن ،جاهليععة ميتععة مععات مععات

ذكععر ثععم ،الخرى تغالب طائفة كل بل ،أئمة عليهم يجعلون
مثععل ،النسععاب علععى يقععاتلون كالععذين العصععبية أهععل قتال
من فليس الرايات هذه تحت قتل من أن وذكر ،ويمن قيس
وذكععر ونحوهم والخوارج الصائلين العداة قتال ذكر ثم ،أمته

منه.  فليس هذا فعل من أن

فإنهم ،عليها وزادوا الوصاف الثلثة هذه جمعوا وهؤلء
ل والمعاهد المؤمن يقتلون ؛والجماعة الطاعة عن خارجون

أو عععدل كععان سإععواء ،طاععة المسعلمين ولة من لحد يرون
مععن شععر لعصععبية يقععاتلون وهم ،له وجود ل لمن إل ،فاسإقا
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في فإن ،الفاسإد للدين العصبية وهي ،النساب ذوي عصبية
وصععغارهم المسععلمين كبعار علععى والغيعظ الغل من قلوبهم

وأعظععم ،أحععد قلععب فععي ليس ما صالحيهم وغير وصالحيهم
مسععتقدمهم ،الله أولياء من المسلمين لعن عندهم عبادتهم

يستغفر.  ول يلعن ل الذي عندهم وأمثلهم ،ومستأخرهم

أيضععا فهععذا ؛والمعاهععد المععؤمن يقتلععون خروجهععم وأما
كفار. المة وسإائر المؤمنون هم أنهم دعواهم مع ،حالهم

ن محمعد ععن صحيحه في مسلم وروى قعال: شعريح ب
هنععاة سإععتكون إنععه: ( وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال

،جميععع وهععي المععة هععذه أمععر يفععرق أن أراد فمععن ،وهنععاة
)،فعاقتلوه(لفعظ:  وفعي )،كعان معن كائنا بالسيف فاضربوه

يريععد واحععد رجععل على جميع وأمركم أتاكم من(لفظ:  وفي
. )فاقتلوه جماعتكم ويفرق عصاكم يشق أن

جماعععة تفريععق علععى حرصععا النععاس أشععد وهععؤلء
كععان سإععواء ،بطاعععة أمععر لععولي يقرون ل فإنهم المسلمين؛

بععل ،غيرهععا في ول طاعة في ل يطيعونه ول ،فاسإقا أو عدل
ولة لخيععار والسععب واللعععن التكفيععر عندهم أصولهم أعظم
،ومشايخهم المسلمين والعلماء الراشدين كالخلفاء ،المور

ل الععذي المعصععوما بالمععاما يععؤمن لععم من كل أن لعتقادهم
ورسإوله.  بالله آمن فما له وجود

وغيرهععم الحروريععة الخععوارج مععن شرا هؤلء كان وإنما
اشععتملت ممععا شععر على مذاهبهم لشتمال الهواء أهل من

كععانوا الحروريععة الخععوارج لن وذلععك ،الخوارج مذاهب عليه
بقية وجود مع ،والجماعة السنة عن خروجا الهواء أهل أول

العلععم وظهور والنصار المهاجرين وبقايا الراشدين الخلفاء
وسإععلطان النبععوة نععور وإشععراق المععة فععي والعدل واليمان

الععدين علععى دينععه اللععه أظهر حيث ،القدرة وسإلطان الحجة
والقدرة.  بالحجة كله

عثمععان المععؤمنين أميععر فعلععه مععا خروجهم سإبب وكان
يحتملععوا فلععم تأويل فيها التي النواع من معهما ومن وعلي

وجعلععوا ذنوبععا الحسععنات بععل ،الجتهععاد مععوارد وجعلععوا ذلك
وعمععر بكععر أبععي زمععن فععي يخرجععوا لم ولهذا ،كفرا الذنوب
وضعفهم.  التأويلت تلك لنتفاء

المخالفة البدعة كانت النبوة نور ظهر كلما أنه ومعلوما
الثانيععة مععن أخععف الولععى البدعععة كععانت فلهععذا ،أضعععف
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ا جنعس من تتضمن والمستأخرة منته م وزيعادة الولعى تض
صععلى النبي إلى أقرب أصلها كان كلما السنة أن كما ،عليها
مععا فكععل ،البععدع ضد فالسنن ،أفضل كانت وسإلم عليه الله

وعمععر بكععر أبي سإيرة مثل وسإلم عليه الله صلى منه قرب
بالضععد والبععدع ،وعلععي عثمععان كسيرة تأخر مما أفضل كان
زمنععه مععن وأقربهععا منععه قععرب مما شرا كان عنه بعد ما كل

لععم ولكععن ،زمععانه فععي ظهععر ببععدعتهم التكلم فإن ،الخوارج
علععي المععؤمنين أمير خلفة في إل قوة لهم وتصير يجتمعوا

عنه.  الله رضي

لععم لكععن ،بععالرفض التكلععم علععي زمععن فععي ظهععر ثععم
اللععه رضععي الحسععين مقتععل بعد إل قوة لهم ويصير يجتمعوا

.عنه

علي بن زيد خروج حين  إل"الرفض" اسإم يظهر لم بل
أبععي علععى الععترحم أظهر لما ،الولى المائة بعد الحسين بن

فسععموا ،الرافضععة رفضععته عنهمععا اللععه رضععي وعمععر بكععر
،المعصععوما المععاما هععو جعفععر أبععا أن واعتقععدوا ،"رافضععة"

إليه.  "زيدية" نسبة فسموا آخرون واتبعه

القدريععة ببدعععة التكلم نبغ الصحابة عصر أواخر في ثم
عبععاس وابععن عمععر كععابن ،الصععحابة بقايععا فردهععا والمرجئة

،وغيرهععم السإععقع بععن وواثلة سإعيد وأبي الله عبد بن وجابر
المعتزلععة كععثرت حععتى واجتمععاع سإععلطان لهععم يصععر ولععم

ذلك.  بعد والمرجئة

الجهمية ببدعة التكلم ظهر التابعين عصر أواخر في ثم
المائععة بعد إل وسإلطان اجتماع لهم يكن ولم ،الصفات نفاة

أظهععر فإنه ،بالمأمون الملقب العباس أبى إمارة في الثانية
مععن ،العععاجم كتععب وعععرب عليععه النععاس وامتحععن التجهععم

؛"الخرميعة ظهعرت زمنعه وفعي ،وغيرهعم واليونانيين الروما
ذلععك بعععد وتفرعععوا ،السإلما يظهرون منافقون زنادقة وهم
هععؤلء وأكععثر ،والسإععماعيلية والباطنيععة القرامطععة إلععى

في المامية الرافضة وصارت ،الظاهر في الرفض ينتحلون
الهععواء هععذه عامععة فيهععم الثالثععة المائععة بعد بويه بني زمن

والتجهم.  والقدر والرفض الخروج فيهم ،المضلة

والسنة الكتاب نصوص من ناقضوه ما العالم تأمل وإذا
فععي مععا فيهم أن يبين كله فهذا ،الله إل يحصيه أحدا يجد لم

وزيادات.  الحرورية الخوارج
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اتبععاع ينتحلععون كععانوا الحروريععة الخععوارج فععإن وأيضععا
أنهععا يزعمععون الععتي السععنن اتبععاع ويععدعون بععآرائهم القرآن
أن وتزعععم البيت أهل اتباع تنتحل والرافضة ،القرآن تخالف

ول العلععم مععن شععيء عليععه يخفععى ل الععذي المعصععوما فيهم
واجععب القععرآن  واتباع- رشدا ول سإهوا ول عمدا  ل- يخطئ

بععه بعععث الععذي اللععه وهععدى اليمان أصل هو بل ،المة على
.رسإوله

وسإععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول بيت أهل وكذلك
الثقلن وهععذان ،حقهععم ورعايععة ومععوالتهم محبتهععم تجععب
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول بهما وصى اللذان

قععال: أرقععم بععن زيععد عععن صععحيحه فععي مسلم فروى 
خمععا يععدعى بغععدير وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خطبنا

فيكععم تعارك إنععي ،النععاس أيهععا يععا(فقال:  والمدينة مكة بين
اللعه كتعاب ،الخر من أعظم أحدهما: (رواية وفي )،الثقلين

هععو(روايععة:  وفي ،الله كتاب في فرغب )،والنور الهدى فيه
علععى كععان تركععه ومععن ،الهدى على كان اتبعه من الله حبل

،بيععتي أهععل فععي اللععه أذكركععم ،بيععتي أهل وعترتي ،الضللة
)،بيععتي أهععل فععي اللععه أذكركععم ،بيععتي أهل في الله أذكركم

حععرما من بيته قال: أهل بيته؟ أهل أرقم: من بن لزيد فقيل
عقيل.  وآل جعفر وآل علي وآل العباس آل ؛الصدقة

تععذكر أن من أعظم القرآن اتباع على الدالة والنصوص
هنا.

وجععوه مععن وسإععلم عليععه الله صلى النبي عن روي وقد
يدخلون ل بيده نفسي والذي(بيته:  أهل عن قال أنه حسان
).أجلي من يحبوكم حتى الجنة

مععن وطهرهععم محمععد آل علععى بالصععلة الله أمرنا وقد
الخمس في حقا لهم وجعل الناس أوسإاخ هي التي الصدقة
.والفيء

إن(الصحيح:  في ثبت فيما وسإلم عليه الله صلى وقال
بنععي مععن كنانععة واصععطفى إسإععماعيل بنععي اصععطفى اللععه

هاشععم بنععي واصطفى كنانة من قريشا واصطفى إسإماعيل
نفسعا خيركعم فأنعا ،هاشعم بنعي من واصطفاني قريش من

).نسبا وخيركم
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الصععحابة وحقععوق القرابة حقوق في روي ما ذكرنا ولو
والسنة.  الكتاب من كثيرة هذا دلئل فإن ،الخطاب لطال

حقععوق رعايععة علععى والجماعععة السععنة أهل اتفق ولهذا
علععي يكفرون الذين الناصبة من وتبرءوا ،والقرابة الصحابة

مثل ،البيت أهل بحرمة وينتقصون ويفسقونه طالب أبي بن
الواجبة حقوقهم عن يعرض أو الملك على يعاديهم كان من
مععن وتععبرءوا ،الحق بغير معاوية بن يزيد تعظيم في يغلو أو

،المععؤمنين وجمهععور الصععحابة على يطعنون الذين الرافضة
هععؤلء أن يعلمععون وهم ،القبلة أهل صالحي عامة ويكفرون

هععؤلء أن مععن ذكرنععا كمععا ،أولئععك مععن وضععلل ذنبععا أعظععم
الطععائفتين مععن وكععل ،الخوارج من شر المحاربين الرافضة
أعظم.  القرآن لكن ،الثقلين إحدى انتحلت

ن ضعلل أقل الخوارج كانت فلهذا أن معع ،الروافعض م
رسإععوله وسإععنة الله لكتاب مخالفة الطائفتين من واحدة كل

خلفعععائه لسعععنة ومخعععالفون وقرابتعععه لصعععحابته ومخالفعععة
بيته.  أهل ولعترته الراشدين

في وغيرهم أحمد الماما أصحاب من العلماء تنازع وقد
يجععب حجععة هععو هععل ،العععترة إجمععاع وفععي الخلفععاء إجمععاع

اللععه صععلى النععبي فععإن ،حجععة كليهمععا أن والصحيح اتباعها؟
الراشععدين الخلفععاء وسإععنة بسنتي عليكم(قال:  وسإلم عليه

)،بالنواجععذ عليهععا وعضععوا بهععا تمسكوا ،بعدي من المهديين
.السنن في صحيح حديث وهذا

،الثقليععن فيكم تارك إني: (وسإلم عليه الله صلى وقال
علععى يععردا حععتى يفترقععا لععن وأنهمععا ،وعععترتي اللععه كتععاب

].نظر وفيه وحسنه الترمذي رواه) [الحوض

الخلفععاء زمععن فععي النبويععة المدينععة أهل إجماع وكذلك
المنزلة.  بهذه هو الراشدين

الطوائعععف هعععؤلء أن يتعععبين أن ؛  هنمما     والمقصمممود
شر هم ونحوهم الرافضة من المسلمين لجماعة المحاربين

علععى وسإععلم عليععه اللععه صلى النبي نص الذين الخوارج من
السإععلما علمععاء بيععن عليععه متفععق وهععذا ،فيععه ورغب قتالهم

صلى الرسإول لفظ أن يرى من منهم ثم ،بحقيقته العارفين
دخلععوا أنهععم يععرى مععن ومنهم الجميع شمل وسإلم عليه الله
.معناهم في كونهم باب من أو والفحوى التنبيه باب من
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- الصععحيحين ففععي متنوعععة بألفععاظ روي الحععديث فإن
عنععه اللععه رضععي طالب أبي بن علي - عن للبخاري واللفظ

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن حدثتكم إذا(قال:  أنه
أكععذب أن مععن إلععي أحععب السماء من أخر لن فوالله حديثا
،خدعععة الحععرب فععإن وبينكععم بينععي فيما حدثتكم وإذا ،عليه
ول: وسإعلم عليعه اللعه صعلى اللعه رسإعول سإعمعت وإني يق

سإععفهاء السإععنان حععداثا الزمععان آخععر فععي قععوما سإععيخرج"
إيمععانهم يجععاوز ل البريععة قععول خيععر مععن يقولععون الحلما

،الرميعة معن السهم يمرق كما الدين من يمرقون حناجرهم
قتلهععم لمن أجرا قتلهم في فإن ،فاقتلوهم لقيتموهم فأينما

.")القيامة يوما

فععي كععان أنععه ؛وهععب بعن زيععد عععن ،مسلم صحيح وفي
سإععاروا الععذين عنععه اللععه رضععي علي مع كانوا الذين الجيش

رسإول سإمعت إني الناس أيها يا(علي:  فقال ،الخوارج إلى
أمععتي مععن قععوما يخععرج" ؛يقععول وسإععلم عليه الله صلى الله

ول بشععيء قراءتهععم إلععى قراءتكععم ليععس القععرآن يقععرءون
صععيامهم إلععى صععيامكم ول بشععيء صععلتهم إلععى صععلتكم

ل ،عليهععم وهععو لهععم أنععه يحسععبون القععرآن يقرءون ،بشيء
يمععرق كمععا السإععلما مععن يمرقععون ،تراقيهععم صلتهم تجاوز

مععا يصععيبونهم الععذين الجيععش يعلععم لععو ،الرميععة من السهم
أن ذلععك وآية ،العمل عن لنكلوا نبيهم لسان على لهم قضي
مثععل عضععده رأس علععى ،ذراع لععه ليس عضد له رجل فيهم
يكونوا أن لرجو إني والله "،بيض شعرات عليه الثدي حلمة
فععي وأغععاروا الحععراما الععدما سإععفكوا قععد فإنهم ،القوما هؤلء
إلى الحديث وذكر )،...الله اسإم على فسيروا ،الناس سإرحا

آخره. 

علععي كععاتب رافععع بععن اللععه عبععد عن ؛أيضا مسلم وفي
؛قععالوا علي مع وهو خرجت لما الحرورية أن عنه الله رضي

إن ،باطعل بهعا أريد حق كلمة(علي:  فقال "،لله إل حكم ل"
لعععرف إنععي ناسإععا وصف وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
هععذا يجععاوز ل بألسععنتهم الحععق يقولععون ،هععؤلء في صفتهم

منهعم ،إليعه اللعه خلعق أبغض من-  حلقه إلى  وأشار- منهم
قتلهم فلما )،ثدي حلمة أو شاة طبي يديه إحدى أسإود رجل
،شعيئا يجعدوا فلعم فنطعروا )،انظعروا(قال:  طالب بن علي

ثلثععا أو  - مرتين)كذبت ول كذبت ما فوالله ،ارجعوا(فقال: 
يديه.  بين وضعوه حتى به فأتوا خربة في وجدوه - ثم

وسإععلم عليععه الله صلى النبي ذكرها التي العلمة وهذه
بأولئععك مخصوصععين ليسععوا منهععم يخرج من أول علمة هي
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يزالععون ل أنهععم ؛الحععديث هععذا غير في أخبر قد فإنه ،القوما
أن علععى المسععلمون اتفععق وقد ،الدجال زمن إلى يخرجون
العسكر.  بذلك مختصين ليسوا الخوارج

،العسععكر ذلععك غيععر تعععم وصععفها التي فالصفات وأيضا
.مطلقا الحديث يروون الصحابة كان ولهذا

يسار: بن وعطاء سإلمة أبي عن الصحيحين في ما مثل
سإععمعت هععل ؛الحروريععة عععن فسععأله سإعععيد أبععا أتيععا أنهمععا

،أدري ل(قععال:  يععذكرها؟ وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
فععي يخععرج"يقول:  وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ولكن
مععع صععلتكم تحقععرون - قععوما منهععا يقععل - ولععم المععة هععذه

حلععوقهم أو حنععاجرهم يجععاوز ل القععرآن يقععرءون صععلتهم
فينظععر ،الرميععة مععن السععهم يمععرق كما الدين من يمرقون
فعي فيتمعارى ،رصعافه إلعى نصعله إلعى سإعهمه إلى الرامي
.]لمسلم اللفظ") [الدما من شيء بها علق هل الفوقة

النععبي بينمععا(قال:  سإعيد أبي عن أيضا الصحيحين وفي
الخويصععرة ذو اللععه عبععد جععاء يقسععم وسإلم عليه الله صلى

بنععي مععن رجععل الخويصععرة ذو أتععاه: (رواية وفي )،التميمي
يعععدل  مععن!ويلك" ؛فقال ،الله رسإول يا اعدل ؛فقال ،تميم

قععال "،أعععدل أكععن لم إن وخسرت خبت  قد؟!أعدل لم إذا
فعإن دععه"قال:  ،عنقه فأضرب لي ائذن ؛الخطاب بن عمر
مععع وصععيامه صععلتهم مععع صععلته أحععدكم يحقععر أصععحابا لععه

،الرميععة مععن السهم يمرق كما الدين من يمرقون ،صيامهم
فل رصععافه إلى ينظر ثم شيء فيه يوجد فل نصله إلى ينظر
يوجععد - فل قععدحه - وهو نضيه إلى ينظر ثم شيء فيه يوجد
سإععبق قععد ،شيء فيه يوجد فل قذذه إلى ينظر ثم شيء فيه

الحديث.  في ما وذكر ...)،والدما الفرثا

الهععدى أئمععة فععي اعتقععادهم ؛ضععللهم أصععل فهععؤلء
وأنهععم ،العععدل عععن خععارجون أنهععم المسععلمين وجماعععة
الرافضععة مععن السععنة عععن الخععارجين مأخععذ وهععذا ،ضععالون
ثععم ،كفععرا عنععدهم ظلععم أنععه يععرون مععا يعععدون ثم ،ونحوهم
ابتدعوها.  أحكاما الكفر على يرتبون

والرافضععة الحروريععة من للمارقين مقامات ثلثا فهذه
حتى السإلما دين أصول بعض تركوا مقاما كل في ،ونحوهم

.الرمية من السهم مرق كما منه مرقوا
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أهععل يقتلععون(سإعععيد:  أبععي حديث في الصحيحين وفي
قتععل لقتلهععم أدركتهععم لئععن ،الوثععان أهععل ويدعون السإلما

فععإنهم ،ونحوهم كالرافضة الخارجين سإائر نعت وهذا )،عاد
أكععثر ،مرتععدون أنهععم لعتقععادهم القبلة أهل دماء يستحلون

لن ،مرتععدين ليسععوا الععذين الكفععار دماء من يستحلون مما
غيره. من شر المرتد

وسإععلم عليععه الله صلى النبي أن سإعيد أبي حديث وفي
النععاس من فرقة في يخرجون(أمته:  في يكونون قوما ذكر

الخلععق شععر من أو الخلق شر هم(قال:  )،التحليق سإيماهم
سإععيما السععيما وهععذه )،الحععق إلععى الطععائفتين أدنععى تقتلهم
لهم.  لزما وصف هذا لن ،الثدية ذو كان كما أولهم

بععن سإععهل حععديث مععن حععديثهم الصحيحين في وأخرجا
بععن اللععه عبععد حديث من البخاري ورواه ،المعنى بهذا حنيف
وجابر عمرو بن ورافع ذر أبي حديث من مسلم ورواه ،عمر

.وغيرهم الله عبد بن

سإععمعت لععه: هععل قيل أنه برزة أبي عن النسائي وروى
قععال: الخععوارج؟ يعذكر وسإععلم عليععه اللععه صععلى الله رسإول

بععأذني وسإععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول سإمعت ،نعم(
أتععي وسإععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسإول أن ،بعيني ورأيته
ولععم ،شععماله عن ومن يمينه عن من فأعطى فقسمه بمال
!محمععد يا ؛فقال ورائه من رجل فقاما ،شيئا وراءه من يعط

عليععه الشعععر مطمععوما أسإععود - رجل القسمة في عدلت ما
وسإععلم عليععه اللععه صلى الله رسإول - فغضب أبيضان ثوبان
أعععدل هو رجل بعدي تجدون ل والله" ؛له وقال شديدا غضبا
،منهععم هذا كأن قوما الزمان آخر في يخرج" ؛قال ثم "،مني

كمععا السإلما من يمرقون ،تراقيهم يجاوز ل القرآن يقرءون
يزالععون ل ،التحليععق سإععيماهم ،الرميععة مععن السععهم يمععرق

لقيتمعوهم فعإذا ،العدجال معع آخرهعم يخعرج حعتى يخرجون
").والخليقة الخلق شر هم ،فاقتلوهم

أبععي عععن الصععامت بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي
بعععدي إن: (وسإععلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال ذر

يقععرءون - قععوما أمععتي مععن بعععدي سإععيكون - أو أمععتي مععن
يخععرج كمععا الععدين مععن يخرجون ،حلقيمهم يجاوز ل القرآن
الخلععق شععر هععم فيععه يعععودون ل ثععم ،الرميععة مععن السععهم

عمععرو بععن رافععع الصععامت: فلقيععت ابععن قععال )،والخليقععة
حععديث قلععت: معا الغفععاري عمععرو بعن الحكععم أخععا الغفاري
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فقععال: ،الحععديث لععه فععذكرت وكذا؟ كذا ذر أبي من سإمعته
وسإلم.  عليه الله صلى الله رسإول من سإمعته وأنا

قتلهعم العذين القعوما أولئعك في موجودة المعاني فهذه
قاتععل عليا قولنا: إن وإنما ،غيرهم وفي عنه الله رضي علي

مععا مثععل وسإععلم عليععه اللععه صععلى الله رسإول بأمر الخوارج
قاتععل أي ،الكفار قاتل وسإلم عليه الله صلى النبي إن ؛يقال

وكععذلك ،مختلفععة أنواعععا الكفععر كععان وإن ،الكفععار جنععس
العععرب كععانت التي اللهة يكن لم وإن مختلفة أنواع الشرك
يجمعهععم لكن ،والترك والصين الهند تعبدها التي هي تعبدها

ومعناه.  الشرك لفظ

معنععى في كان من كل يتناول والمروق الخروج وكذلك
كمععا وسإععلم عليه الله صلى النبي بأمر قتالهم ويجب ،أولئك
والسإععلما الععدين عععن الخععروج كععان وإن ،أولئععك قتال وجب
أعظععم ومروقهم الرافضة خروج أن بينا وقد ،مختلفة أنواعا

بكثير. 

مممن     عليممه     المقممدور     الواحد     قتل     فأما
والرافضممممة      كالحروريممممة  -     الخمممموارج

-     ونحوهم

،أحمععد الماما عن روايتان هما ،للفقهاء قولن فيه فهذا
مععذهبه إلععى كالداعيععة ،منهم الواحد قتل يجوز أنه والصحيح

.فساد فيه ممن ذلك ونحو

أينمععا(قععال:  وسإععلم عليععه اللععه صععلى النععبي فععإن- 
).فاقتلوهم لقيتموهم

).عاد قتل لقتلنهم أدركتهم لئن(وقال: - 

محلوقععا وجععدتك لععو(عسععل:  بععن لصععبيغ عمر وقال- 
.)عيناك فيه الذي لضربت

بععن الله عبد يقتل أن طلب طالب أبي بن علي ولن- 
.منه هرب حتى ،الرافضة أول ،سإبأ

لم فإذا ،الرض في المفسدين أعظم من هؤلء ولن- 
.قتلوا ؛بالقتل إل فسادهم يندفع
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أو القععول هذا يظهر لم إذا منهم واحد كل قتل يجب ول
اللععه صععلى النععبي تععرك ولهذا ،راجحة مفسدة قتله في كان
أن النععاس يتحععدثا لئل ابتداء الخارجي ذلك قتل وسإلم عليه

ولهذا ،عاما فساد فيه ذاك إذ يكن ولم ،أصحابه يقتل محمدا
وكانوا كثيرا خلقا كانوا لنهم ظهروا ما أول قتلهم علي ترك

أهععل يحععاربوا لععم ،ظععاهرا والجماعععة الطاعععة فععي داخليععن
هم.  أنهم له يتبين يكن ولم الجماعة

وتخليدهم:     تكفيرهم     وأما

عععن روايتان وهما ،مشهوران قولن للعلماء أيضا ففيه
الحروريععة مععن والمععارقين الخععوارج فععي والقععولن ،أحمععد

.ونحوهم والرافضة

أنهععا يعلم التي يقولونها التي القوال هذه أن ؛والصحيح
هععي الععتي أفعالهم وكذلك ،كفر الرسإول به جاء لما مخالفة

وقععد ،أيضععا كفعر هععي بالمسععلمين الكفعار أفعععال جنس من
الواحععد تكفيععر لكععن ،الموضع هذا غير في ذلك دلئل ذكرت
ثبععوت علععى موقوف النار في بتخليده والحكم منهم المعين
بنصععوص القععول نطلععق فإنا ،موانعه وانتفاء التكفير شروط
بدخوله للمعين نحكم ول والتفسيق والتكفير والوعيد الوعد

،لععه معارض ل الذي المقتضى فيه يقوما حتى العاما ذلك في
التكفير".  "قاعدة في القاعدة هذه بسطت وقد

الععذي بكفر وسإلم عليه الله صلى النبي يحكم لم ولهذا
لن فععوالله ،اليم في ذروني ثم فأحرقوني مت أنا إذا( ؛قال
مع )،العالمين من أحدا يعذبه ل عذابا ليعذبني علي الله قدر

مععن العلمععاء يكفععر ل ولهععذا ،وإعععادته اللععه قععدرة في شكه
لنشأته أو بالسإلما عهده لقرب المحرمات من شيئا اسإتحل

.الرسإالة بلوغ بعد إل يكون ل الكفر حكم فإن ،بعيدة ببادية

النصععوص بلغتععه قععد يكععون ل قععد هععؤلء مععن وكععثير
؛فيطلق ،بذلك بعث الرسإول أن يعلم ول ،يراه لما المخالفة

الععتي الحجععة عليععه قععامت مععتى ويكفععر ،كفر القول هذا أن
غيره.  دون ،تاركها يكفر

أعلم والله

الفتاوى مجموع
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