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 ةـدمـقـم
. إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور بسم هللا الرمحن الرحيم 

عمالنا. من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال أنفسنا ومن سيئات أ
 اله إال هللا وحده الشريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

طلت برأسها الكريه وكشرت عن أنياهبا كالغول أما بعد، فإنه ملا رأيت بدعة الرافضة قد أ 
يمية وعندي منه خمتصران: قدمي سالم ابن تكتاب منهاج السنة لشيخ اإل  املخيف عمدت إىل

وحديث. أما القدمي فاملنتقى من منهاج اإلعتدال لإلمام الذهيب وأما احلديث فمختصر املنهاج 
ا الدواء. ولكن بقيت مشكلة وهي احلمد هلل؛ هذا الداء وهن فقلت: للشيخ عبد هللا الغنيمان.

تاب إذا جاوزت صفحاته قصور مهم كثري من إخواين الطلبة حىت مل يعد أحدهم يقرأ الك
صفحاته ابملئني. فما احليلة؟ إذا ال بد  من اختصار  اخلمسني، وكال النسختني اللتني عندي تعد  

 املختصرات واإلقتطاف من املنتقات! 
ىل إحداث بدعة املقتطفات، نتقات واملختصرات فإذا أان مضطر إوقد كنت أنتقد امل 

املعاذير  إذا وقع يف احملاظري  نسانأسرع ما يلتمس اإل وما  - ولكين سرعان ما التمست املعاذير
 البدعة هذه! تفقلت يف نفسي: لئن جعلتهم يقرءون فنعم -

 وبقيت مشكلة أخرى وهي: ما ذا أقتطف لإلخوة والثمار كلها اينعة واألزهار ابرقة! 
معرفته  الرافضة وهي حصيلة ف اليت وصف هبا شيخ اإلسالموأخريا رأيت أن أجين هلم األوصا

وسبحان خالق  الضالة املضلة اليت مجعت الشر كله وخلت من اخلري كله! الواسعة هلذه الفرقة
 ئق به.كيم الذي يضع الشيء يف موععه الالاحل ،اخلري والشر

وما للعلماء  –احمين فيه العلماء سوجردت الكتاب عن اإلحالة وهو ذنب إن مل ي ،هذا 
سوف يساحمون  –وهم من أكتب هلم  –أن اإلخوة الطلبة  فإين على يقني – وهلذه املقتطفات

وال  ،ويتفامهون؛ فما أكثر ما ينزعجون ابإلحاالت وهم من يقرءون لإلختبارات واإلمتحاانت
 يبالون ابلتحقيقات والتدقيقات!

وأشهدكم، إخواين، أين  مل أزد يف هذه املقتطفات إال العناوين، وإال بعض تعليقات يسرية  
ليس يل فيها إال بقدر ما حيصل عليه من الدرجة تلميذ تلقى دروس لت". و ويل "قمصد رة بق
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كل عملي فيها مجع وترتيب وتبويب. فإن سل مين هللا فلم يكن ف اخلط أو دو ن موعوع اإلنشاء.
  فهذا غاية املأمول! يل وال علي  

ىل ا نظرتكم إفانظروا إليهوبعد، اي إخواين الطلبة، لئن قسوت عليكم يف هذه املقدمة  
ما أردت بذلك إال إاثرة  –وهللا  –، فإين وإن أكن مل أبلغ من الكرب عتيا ،دعابة اجلد ألحفاده

.  افاقبلوها مين هدية واعتربوهإهتمامكم وإيقاظ مهمكم.   فإىل القراءة أيها اإلخوة، القراءة  حتداي 
والسالم   به يف العهد املدين نبيكم.إعتىن ر به ربكم، وأول شأن  أم   شباب! فإنه أول أمر  اي  القراءة  

 عليكم ورمحة هللا وبركاته.
       

 وكتب أبو الرجال الصغار                                         مدينة كانو احملروسة
 )أمحد وزيد وعبد الرمحن وعباس ومحزة(:                                   ٢١٠٢ اير،ـين

 عمــر بن حممـد لبطو، عفى هللا عنه                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمجة شيخ اإلسالم إبن تيمية
 نسبه ووالدته



 4 

،ىن، إمام األئمة ومفىت األمة، وقريع الدهر، شيخ اإلسالم، ورحر هو الشيخ اإلمام الراب   
ة األانم، وعالمة الزمان، وترمجان العلوم سيد احلفاظ، وفارس املعا،ىن واأللفاظ، فريد العصر، وبرك

أمحد بن  تقى الدين أبو العباس القرآن، عل م الزهَّاد وأوحد العب اد، قامع املبتدعني وآخر اجملتهدين
شيخ اإلمام العالمة شهاب الدين، أىب احملاسن عبد احلليم، بن الشيخ اإلمام العالمة شيخ 

أىب حممد عبد هللا بن أىب القاسم اخلضر بن حممد اإلسالم جمد الدين أىب الربكات عبد السالم بن 
 ر ا،ىن نزيل دمشقق، وصاحب التصانيف الىت مل يسبقعلى بن عبد هللا بن تيمية احل بن اخلضر بن

حملمد بن أمحد بن عبد اهلادى  ىف مناقب إبن تيمية العقود الدريَّة إىل مثلها. )إقتباس من
 احلنبلى(.
ر همن ش –وقيل اث،ىن عشر  –يوم اإلثنني عاشر  رَّانة رحـشيخ اإلسالم أمحد بن تيميولد  

ابألسرة إىل الشام وسافر والده  طفى صلى هللا عليه وسلممن هجرة املص ٦٦٠ ربيع األول سنة
 ىف عام سبع وستني وستمائة. وقدمت األسرة على دمشق

 طلبه للعلم
ض التفقة ودوحات نشأ ابن تيمية ىف حجور العلماء راشفا كؤوس الفهم راتعا ىف راي 

النبوية ولوازمها. ونشأ علم الكتاب العزيز والسنة  صوًصافن من الفنون، خ الكتب اجلامعة لكل
مه ورعا عفيفا، زاهدا تقيا، عابدا انسكا، وترىب  تربية إسالمية عريقة، فكان برًّا أب نشأة دينية

ى الذاكرة واسع احلفظ سريع الفهم هللا تعاىل على كل أحواله، وكان ذكيا قو  صوَّاما قوَّاما، ذاكرا
 دقيق النظر قوى احلجة.

ومسع شيخ اإلسالم من مشاهري علماء زمانه مثل الشيخ زين الدين أمحد بن عبد الدائم  
، واجملد بن عساكر، واجلمال حيىي بن بن نعمة املقدسى، وابن أىب اليسر، والكمال بن عبد

بلى، والشيخ فخر الدين بن البخارى، والكمال عبد الصريىف، وأمحد بن أىب اخلري، والقاسم األر 
 الرحيم وأىب القاسم بن عيالن، وأمحد بن شيبان وغريهم كثري.

ومه أظفاره ابحلديث، وقرأ ونسخ وتعلم اخلط واحلساب ىف املكتب، وحفظ وعىن منذ نع 
، فيه قصب السبقااًل كليا حىت حاز القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية، وأقبل على التفسري إقب
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 ومرجعا للمسلمني. وأحكم أصول الفقه وتفنن ىف كل العلوم املوجودة ىف عصره حىت صار إماًما

  

 تالميذه ومؤلفاته
ه مالزما للخشية واملراقبة فوهبه هللا املهابة متكان رمحه هللا قوى الشخصية خملصا لدينه وأ 

ة مقبولة، ونفعا يظهر أثره النفوس، وهيبىف واملودة، فكان لكالمه صولة على القلوب وأتثريًا 
د وتنفعل له النفوس وتركن إليه. وهبذه املواهب وغريها إستطاع أن يرىب جيال أبكمله على اجلها

 ح.صالوالعمل لإل والتضحية وقول احلق
نه. وظهر ج على يد شيخ اإلسالم خلق كثري ممن أخذ منه والزمه وشاركه بعض حمر  خت 

ه وجهادهم وآاثرهم العلمية. ومن أشهر تالميذه أبو عبد هللا مشس الدين أثره ىف سرية تالميذ
حممد بن أىب بكر املعروف إببن قيم اجلوزية، وحممد بن أمحد بن عبد اهلادى احلنبلى، وعماد 

 بن عثمان الذهىب.حممد الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري و الدين أبو 
 جهاده وحمنه

اىل أمة ىف رجل وكان آية ىف عطائه وجهاده. عاش ىف كان شيخ اإلسالم رمحه هللا تع 
ة الباطل، ور البدع وععف السنة فوقف نفسه لنصرة احلق ومقارعزمن اإلعطراب والفنت وظه

وه، ساده ومنافسحعداء من كل صوب وكثر كالب عليه األفت .واستعمل قلمه وسيفه ولسانه
وصفه. وحبس مرات عديدة وطورد  يطول احلكام فلقى بسبب ذلك من احملن ماوسعوا به إىل 

هللا لومة الئم وال يباىل مبا  وهو اثبت صابر حمتسب ال خياف ىف من أرض إىل أرض كل ذلك
 تة.حملن. ومل يزل كذلك حىت وافته منييالقى من الشدائد وا

 وفاته وجنازته
سنة  ةعدوكانت وفاته ليلة اإلثنني العشرين من ذى الق توىف رمحه هللا حمبوسا بقلعة دمشق 

فكان يوًما مشهودا مل ير الناس جنازة مثلها. كثري   جنازته خلق مائة. وحضرعمثان وإثنني وسب
  رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

 تعريف ابلكتاب وموضوعه
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من أعظم كتب اإلمام  ىف نقض دعاوى الرافضة والقدرية ةالسنة النبوي  ج ا منهإن  
د بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، قد انعل اجملاهد الصابر املصابر شيخ اإلسالم أمح

 ودحض الباطل وفضحة.فيه عن احلق وأهله، 
وشباب اإلسالم اليوم أبمس احلاجة إىل قراءة هذا الكتاب، ومعرفة حمتواه؛ حيث أطل  

بالد اإلسالم وغريها بوجهه الكريه، وكشر عن أنيابه الكاحلة، وألقى الرفض على كل بلد  من 
ه أمام من ال يعرف حقيقته، مظهرًا غري مبطن ديدن كل منافق مفسد ختال، فاغنز به من حبائل

 مثل هذا الكتاب.ومن مل يقرأ  جيهل حقيقته،
أهل البدع واألهواء، أهنا ترتاجع عن الشطح وعظيم الضالل، ما هب اوالغالب على مذ 

ار دينه، ىف حماربة أولياء هللا وأنص ادايً عدا مذهب الرفض فإنه يزداد مبرور األايم تطرفًا واحندارًا، ومت
أصحاب  أعىن –خلق هللا بعد األنبياء سباب والشتائم واللعنات خلري وقد ملئت كتب الرافضة ابل

وهم ال يتورعون عن تكفري الصحابة، وال  –، ورعى هللا عنهم  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا
 –، وإخواهنم ذي النورين ، وعثمانمر الفاروقل أىب بكر الصديق، وعسيما كبارهم وسادهتم، مث

  موا معبوداهتم.الذين أطفئوا انر اجملوس، وحط –عوان هللا عليهم ر 
وإكفار الصحابة ومن يتوالهم ىف كتبهم املعتمدة عندهم ال حيصره نقل، فهم يتعبدون  

ناس، وما ، ويعتقدون أن الشيعة أبئمتهم هم ال صلى هللا عليه وسلمبلعن صحابة رسول هللا
سلم حسنة مهما ابلغ ىف اإلحسان ما مل يكن معداهم مهج للنار وإىل النار، وهللا ال يقبل من 

( أحد الكتب الكاىف، الباب السابع والثامن بعد املائة(. وىف )الواىفشيعًيا كما ىف كتاهبم )
له ما يبني عن حقدهم الدفني على اإلسالم ومن جاء به، ومن مح -عندهم–املوثوق هبا 

 :واعتنقه، وهم يرون أن القرآن نزل لشيئني
 رعى هللا عنه ومدحه وإعالء شأنه وذريته. بن أىب طالب الثناء على عليأحدمها: 
وذكر معايبهم، وهلذا قالوا: إنه عاع من   صلى هللا عليه وسلمثلب أصحاب رسول هللاوالثاىن: 

 القرآن ثلثاه أو ثالثة أرابعه.
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لى الكذب الذى يلصقونه أبئمتهم، واألدعاءات الكاذبة، وهم يعتمدون ىف دينهم ع 
ومع ذلك يرمون الصحابة ابلباطل،  تصديًقاو  تكذيبا للحق فصاروا من أكذب الناس، وأكثرهم

 ه اإلسالم.ظًا وأن يكبتهم بكمدهم وكل من غاظنبتهل إىل هللا تعاىل أن يزيدهم غيابلنفاق، ف
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 الرافضة أجهل الناس وأكذهبم
ليَّات ومن أجهل الناس ىف رمحه هللا: وهم من أكذب الناس ىف النق شيخ اإلسالمقال  

يل، ويكذبون ابملعلوم عطرار أنه من األابطمن املنقول مبا يعلم العلماء ابإلالعقليات، يصدقون 
ورواة العلم  ىف نقلةزون وال ميياملتواتر أعظم تواتر ىف األمة جيال بعد جيل  من اإلعطرار

وبني العدل احلافظ  األحاديث واألخبار بني املعروف ابلكذب أو الغلط أو اجلهل مبا ينقل،
لتقليد وإن ظنوا إقامته الضابط املعروف ابلعلم واآلاثر، وعمدهتم ىف نفس األمر على ا

 ربية.تارة يتبعون املعتزلة والقدرية، واترة يتبعون اجملسمة واجلابلربهانيات، ف
والدين من عند عامة أهل العلم وهم من أجهل هذه الطوائف ابلنظرايت وهلذا كانوا  

إال أجهل الطوائف الداخلني ىف املسلمني، ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما ال حيصيه 
 رب العباد.

 الرافضة أعظم طوائف القبلة جهال
ة الذين ابيعوا أاب بكر أبهنم طالب وىف معرض الرد على الرافضة الذين اهتموا الصحاب 

 الدنيا، قال:
ن هذا وصف هااًل، ولكابيعوه كانوا طالب الدنيا أو ج ينيف يقال مع هذا أن الذفك 

ر حرصًا على د ىف طوائف القبلة أعظم جهال من الرافضة وال أكثالطاعن فيهم، فإنك ال جت
إتصافا به، أعظم الناس إال وهم  عيبام فوجدهتم ال يضيفون إىل الصحابة الدنيا، وقد تدبَّرهت

اب إذ قال: أان نىب صادق، الكذ  كمسيلمة   ،منه، فهم أكذب الناس بال ريبوالصحابة أبعد 
فاقا والصحابة . وهم أعظم الطوائف نابإلميان ويصفون الصحابة ابلنفاقوهلذا يصفون أنفسهم 

 .أعظم اخللق إمياان
 مث قال: 
املشهورين أحد رافضى، بل كلهم  ليس ىف علماء املسلمنيل أنه مث من املعلوم لكل عاق 

فقون على جتهيل الرافضة وتضليلهم، وكتبهم كلها شاهدة بذلك، وهذه كتب الطوائف كلها مت
تنطق بذلك. وهم دائما يذكرون من جهل الرافضة وعالهلم ما يعلم معه ابإلعطرار أهنم 

ائف األمة عن اهلدى، كيف ومذهب طو  ، وأبعديعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأعلهم
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والعلماء ، وكالم السلف البدع املنكرة، فإهنم جهمية قدرية رافضةعظائم قد مجع  هؤالء اإلمامية
 والكتب مشحونة بذلك، ككتب احلديث ىف ذم كل صنف من هذه األصناف ال حيصيه إال هللا،

ء الثالثة شرُّ من غريهم من أهل البدع  واآلاثر والفقه والتفسري واألصول والفروع وغري ذلك. وهؤال
 رجئة واحلرورية.كامل

 فصجهلهم وظلمهم أعظم من أن يو 
قال: وهؤالء القوم مع أهل السنة مبنزلة النصارى مع املسلمني، فالنصارى جيعلون املسيح  

عليا إهلا وجيعلون إبراهيم وموسى وحممًدا أقل من احلواريني الذين كانوا مع عيسى، وهؤالء جيعلون 
هو اإلمام املعصوم، أو هو النىب أو إله، واخللفاء األربعة أقل من مثل األشرت النخعى وأمثاله 

من أن يوصف، ويتمسكون ابملنقوالت  الذين قاتلوا معه، ولذا كان جهلهم وظلمهم أعظم
، اترةالصادقة بل املتو  ويدعون املنقوالت ،يسة الفاسدةاملكذوبة، واأللفاظ املتشاهبة، واألق

 الصرحية. والنصوص البينة، واملعقوالت
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 فضةاكذب الر 
 اتفاق أهل العلم على كذهبم

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 
على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب  ل العلم ابلنقل والرواية واإلسناداتفق أهوقد  

 بكثرة الكذب. إمتيازهمفيهم قدمي، وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون 
 ، فقال:علماء السلف مث ذكر بعض النقول عن 

قال أبو حامت الرازى: مسعت يونس بن عبد األعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل 
 فقال: ال تكلمهم وال ترو عنهم فإهنم يكذبون. مالك عن الرافضة

شهد ابلزور من الشافعى يقول: مل أر أحدا أ وقال أبو حامت حدثنا حرملة قال: مسعت 
 الرافضة.
وقال مؤمل بن إهاب: مسعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا مل  

 يكن داعية إال الرافضة، فإهنم يكذبون.
العلم عن كل من لقيت إال وقال حممد بن سعيد األصبحا،ىن: مسعت شريًكا يقول: أمحل  

 الرافضة؛ فإهنم يضعون احلديث ويتخذونه دينا.
ابني.وق   ال أبو معاوية: مسعت األعمش يقول: أدركت الناس وما يسموهنم إال الكذَّ
 مث قال شيخ اإلسالم: 
سائر  يف فقون على أن الكذب ىف الرافضة أظهر منهواملقصود هنا أن العلماء كلهم مت 

 طوائف أهل القبلة.
 وقال أيضا: 
صلى هللا عليه وسلم؛ وادعى ومنهم من إدعى إهلية البشر، وادعى النبوة ىف غري النىب  

على  الطوائف. واتفق أهل العلمالعصمة ىف األئمة، وحنو ذلك مما هو أعظم مما يوجد ىف سائر 
 الكذب ليس ىف طائفة من املنتسبني إىل القبلة أكثر منه فيهم.أنَّ 
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 كذهبم على هللا!
ولئك هم املتقون" الذى جاء ابلصدق وصدَّق به أتعاىل: "و  وقال ىف بيان معىن قول هللا 

 قال:
والصحابة الذين كانوا يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، وأن القرآن حق،  

املنتسبة إىل القبلة أعظم  هم أفضل من جاء ابلصدق وصدَّق به بعد األنبياء، وليس ىف الطوائف
هلذا ال يوجد الغلو ىف طائفة رتاء للكذب على هللا وتكذيبهم ابحلق من املنتسبني إىل التشيع، و إف

 أكثر مما يوجد فيهم.

 تكذيبهم للحق وتصديقهم للباطل
ة وإنكارهم أمر مسيلمة عليهم ىف دفاعهم عن أصحاب الرد   الرد   قال ىف معرض 

  الكذاب:
وىف اجلملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة، واتباع بىن حنيفة له ابليمامة، وقتال  

ذلك، أمر متواتر مشهور، قد علمه اخلاص والعام، كتواتر أمثاله، وليس هذا  الصد ِّيق هلم على
بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال اجلمل وصفني، من العلم الذى تفرد به اخلاصة، 

فلم نعلم أحدا  –وان كان ابطال  -اجلمل وهذا االنكار فقد ذكر عن بعض أهل الكالم أنه أنكر
 ذلك.إدعى النبوة، وأهنم قاتلوه على  ة، وأن مسيلمة الكذابقتال أهل اليمامأنكر 

لكن هؤالء الرافضة من جحدهم هلذا وجهلهم به مبنزلة إنكارهم لكون أىب بكر وعمر  
للنىب صلى هللا عليه وسلم، وإنكارهم ملواالة أىب بكر وعمر دفنا عند النىب صلى هللا عليه وسلم، 

أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من . بل منهم من ينكر ابخلالفة على علي ودعواهم أنه نصَّ 
بنات النىب صلى هللا عليه وسلم، ويقولون إهنن خلدجية من زوجها الذى كان كافر ا قبل النىب صلى 

 هللا عليه وسلم.
ىف اإلسالم، صبا على   حىت زوجه هبا، وأنه تزوج غ ب بنتومنهم من يقول إن عمر غص 

ا بطن فاطمة حىت أسقطت، وهدموا سقف بيتها على من فيه، وأمثال عجو ومنهم من يقول إهنم ب
فة أهنا كذب. فهم دائما يعمدون إىل األمور من له أد،ىن علم ومعر هذه األكاذيب الىت يعلم 

ب من املعلومة املتواترة ينكروهنا وإىل األمور املعدومة الىت ال حقيقة هلا يثبتوهنا، فلهم أوفر نصي
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كذاًب أو كذَّب ابحلق"، فهم يفرتون الكذب ويكذ ِّبون لم ممن افرتى على هللا  قوله تعاىل: "ومن أظ
 ابحلق، وهذا حال املرتدين.

والعام أن وقد علم اخلاص  وهم يدعون أن أاب بكر وعمر ومن اتبعهما إرتدوا عن اإلسالم 
غري حق، قاتل املرتدين، فإن كانوا يدعون أن أهل اليمامة مظلومون قتلوا بأاب بكر هو الذى 

تبع ألولئك السلف،  كان هذا مما حيقق أن هؤالء اخللف  وكانوا منكرين لقتال أولئك متأو ِّلني هلم،
 وأن الصد ِّيق وأتباعه يقاتلون املرتدين ىف كل زمان.

 بهم ىف الباطلتعص
 بهم وجتاوزهم احلدَّ ىف الباطل: رمحه هللا ىف بيان تعص قال شيخ اإلسالم 
با ىف الباطل من الرافضة. حىت إهنم دون سائر الطوائف ُعرف تعصال نعلم طائفة أعظم  

منهم شهادة الزور ملوافقهم على خمالفهم، وليس ىف التعصب أعظم من الكذب. وحىت إهنم ىف 
رسول هللا صلى هللا ورثت  املرياث ليقولوا إن فاطمة رعى هللا عنهامجيع  علوا للبنتجالتعصب 

 من حرَّم حلم اجلمل ألن عائشة. وحىت أن فيهم هللا عنه دون عمه العباس رعى عليه وسلم
قاتلت على مجل، فخالفوا كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وإمجاع الصحابة والقرابة 

عنها مات، ولو فرض أنه  اجلمل الذى ركبته عائشة رعى هللاألمر ال يناسب ذلك. فإن ذلك 
حترميها، وما زال الكفار يركبون مجااًل ويغنمها حى فركوب الكفار على اجلمال ال يوجب 

 حالل هلم، فأى شىء ىف ركوب عائشة للجمل مما يوجب حترمي حلمه؟املسلمون منهم، وحلمها 
اية ما يفرعون أن بعض من جيعلونه كافرًا ركب مجاًل، مع أهنم كاذبون مفرتون فيما يرمون به وغ

 أم املؤمنني رعى هللا عنها.
تهم للعشرة املبشرين ابجلنة[ بل اسم "العشرة" ]لكراهم ال يذكرون بهم أهنومن تعص 
يف كثري  ن ذلكعة وواحد، وإذا بنوا أعمدة أو غريها ال جيعلوهنا عشرة، وهم يتحرو : تسيقولون

 .من األمور
بهم أهنم إذا وجدوا مسم ى بعلى  أو جعفر أو احلسن أو احلسني ابدروا إىل ومن تعص 

، فإن أهل السنة يسم ون هبذه سنيَّا ىف الباطنون فاسًقا، وقد يكون إكرامه مع أنه قد يك
 األمساء. كل هذا من التعصب واجلهل.
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وقد كان  ومن تعصبهم أهنم يبغضون بىن أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغض عليًّا. 
صلى هللا عليه  بنو أمية أكثر القبائل عمااًل للنىبوكان  ىف بىن أمية قوم صاحلون ماتوا قبل الفتنة،

وسلم، فإنه ملا فتح مكة إستعمل عليها عت اب بن أسيد بن أىب العاص بن أمية، واستعمل خالد 
على أعمال أخر.  بن سعيد بن العاص بن أمية، وأخويه أابن بن سعيد وسعيد بن سعيد

هللا  واستعمل أاب سفيان بن حرب بن أمية على جنران أو إبنه يزيد ومات وهو عليها. وصاهر نىب
مية ه زينب أبىب العاص بن الربيع بن أأكرب بنات صلى هللا عليه وسلم ببناته الثالث لبىن أمية، فزو ج

كر صهرا له من بىن أمية أن يتزوج ببنت أىب جهل، فذ  علي  صهرُه ملا أرادومحد بن عبد مشس، 
إبنتيه ج وزو    فصدقىن ووعد،ىن فوىفَّ ىل.ىف مصاهرته، وقال: حدثىن فأثىن عليهمشس بن عبد 

 ، وقال: لو كانت عندان اثلثة لزوَّجناها عثمان.ة بعد واحدةلعثمان بن عفان، واحد
لكوهنم كان فيهم أواًل من يبغض بهم أهنم يبغضون أهل الشام من جهلهم وتعص وكذلك 

ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون، وكذلك املدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون، عليًّا، 
، ولكن لفرط جهلهم والش ون ذيل بحيسام ىف هذه األعصار مل يبق فيه من يتظاهر ببغض على ِّ

فع بشىء من آاثر بىن أمية، كالشرب من هنر تالبغض، وكذلك من جهلهم أهنم يذمون من ين
يزيد، ويزيد مل حيفره ولكن وسَّعه، وكالصالة ىف جامع بناه بنو أمية، ومن املعلوم أن النىب صلى 

  كان يصلى إىل الكعبة الىت بناها املشركون، وكان يسكن ىف املساكن الىت بنوها،  ه وسلمهللا علي
وكان يشرب من ماء اآلابر الىت حفروها، ويلبس من الثياب الىت نسجوها، ويعامل ابلدراهم الىت 

يف عربوها، فإذا كان ينتفع مبساكنهم ومالبسهم، واملياه الىت أنبطوها، واملساجد الىت بنوها، فك
 أبهل القبلة؟

رب منه إبمجاع املسلمني، ولكن لفرط فلو فرض أن يزيد كان كافرًا وحفر هنرًا مل يكره الش 
 ف إىل من يبغضونه.تعصبهم كرهوا ما يضا

 
 
 

 زندقة الرافضة ونفاقهم
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 أصل بدعتهم عن زندقة ونفاق
 قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: 
وهم يقرون بذلك عمد الكذب فيهم كثري، والرافضة أصل بدعتهم عن زندقة وإحلاد، وت 

حيث يقولون: ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خالف ما ىف قلبه، وهذا هو الكذب 
 والنفاق، ويدَّعون مع هذا أهنم هم املؤمنون دون غريهم من أهل امللة.

ها "رمتىن بدائ ويصفون السابقني األولني ابلردة والنفاق، فهم ىف ذلك كما قيل: 
والردة منهم، وال يوجد املرتدون  ملظهرين لإلسالم أقرب إىل النفاقوانسل ت"، إذ ليس ىف ا

واملنافقون ىف طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعترب ذلك ابلغالية من النصريية وغريهم، وابملالحدة 
 واإلمساعيلية وأمثاهلم.

 ندو حلأكثرهم إما زاندقة أو م
 :قال رمحه هللا 
يس هلم علم جهال لد الرافضة إما ىف الزاندقة املنافقني امللحدين وإما ىف وأكثر ما جت 

قد نشئوا ابلبوادى واجلبال، وجتربوا على املسلمني، فلم جيالسوا أهل ، ابملنقوالت وال ابملعقوالت
العلم والدين، وإما ىف ذوى األهواء ممن قد حصل له بذلك رساية ومال، أو له نسب يتعصب له  

املسلمني من أهل العلم والدين فليس ىف هؤالء رافضى اجلاهلية، وأما من هو عند ل أهل كفع
 لظهور اجلهل والظلم ىف قوهلم.

لية، واملالحدة الطرقية، وفيهم من يد ظهور الرفض ىف شر الطوائف كالنصريية واإلمساعوجت 
 صلى هللا الكذب واخليانة وإخالف الوعد ما يدل على نفاقهم، كما ىف الصحيحني عن النىب

عليه وسلم أنه قال: "آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان"، 
زاد مسلم: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم". وأكثر ما توجد هذه الثالثة ىف طوائف أهل القبلة 

 ىف الرافضة.
 

 قوهلم ابلعصمة مل يوافقهم عليه إال املالحدة
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 قال:  
ئمة فلم يقل هبا إال اإلمامية واإلمساعيلية وانهيك بقول مل يوافقهم عليه إال وأما عصمة األ 

ب يهود والنصارى واملشركني. وهذا دأاملالحدة املنافقون، الذين شيوخهم الكبار أكفر من ال
الرافضة دائما، يتجاوزون عن مجاعة املسلمني إىل اليهود والنصارى واملشركني ىف األقوال واملواالة 

 عاونة والقتال وغري ذلك.وامل
فهل يوجد أعل من قوم يعادون السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، ويوالون  

قوًما غضب هللا عليهم ما هم منكم  ىل الذين تولواوقد قال هللا تعاىل: "أمل تر ا الكفار واملنافقني؟
ًدا إهنم ساء ما كانوا شدي وال منهم وحيلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد هللا هلم عذااب

 يعملون".
 الرفض مشتق من الشرك واإلحلاد والنفاق

دعا هللا  صلى هللا عليه وسلم إن النىبقوهلم اإلسالم ىف معرض رده عليهم قال شيخ و  
 قال رمحه هللا:علًيا أشدد به ظهرى"، ىل وزيرًا من أهلى،  واجعلقائاًل: "
موسى بشخص كما سأل ل هللا أن يشد أزره سأ فمن زعم أن النىب صلى هللا عليه وسلم 

وخبسة حقَّه، والريب أن  وسلم عليه فرتى على رسول هللا صلى هللاأن يشد أزره هبارون فقد ا
 رة خيفى.اترة يظهرهلم ذلك فيه وات فاق، لكنلرفض مشتق من الشرك واإلحلاد والنا

 
 
 

 
 
 

 

 والءهم للكفار ومعاونتهم
 توليهم الكفار
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 :م ىف وصف أحواهلمقال شيخ اإلسال 
ر الداير منكرًا من الظلم والفواحش اهون عن منكر فعلوه، بل دايرهم أكثوهم غالبا ال يتن 

وغري ذلك. وهم يتولون الكفار الذين غضب هللا عليهم، فليسوا مع املؤمنني وال مع الكفار، كما 
 م وال منهم".قال تعاىل: "أمل تر إىل الذين تولوا قوًما غضب هللا عليهم ما هم منك

لبه أكثر من موادَّته للمسلمني، وهلذا ملا خرج الرتك وكثري منهم يواد الكفار من وسط ق 
الكفار من جهة املشرق فقاتلوا املسلمني وسفكوا دمائهم ببالد خراسان والعراق والشام واجلزيرة 

ابلعلقمى هو وأمثاله  بغداد املعروف وغريها، كانت الرافضة معاونة هلم على قتال املسلمني، ووزير 
كانوا من أعظم الناس معاونة هلم على قتال املسلمني، وكذلك النصارى الذين قاتلهم املسلمون 
ابلشام كانت الرافضة من أعظم أعواهنم، وكذلك إذا صار لليهود دولة ابلعراق وغريه تكون 

م هنوالنصارى ويعاونو  الرافضة من أعظم أعواهنم، فهم دائما يوالون الكفار من املشركني واليهود
 على قتال املسلمني ومعاداهتم.

هنم ىف احلاعر ويكفيك مثاال على ذلك تعاوهنم دهذا دأهبم فيما مضى وهو دي قلت: 
وا العراق وجاسوا خالل الداير وعاثوا ىف ل  ى من األمريكان وغريهم حينما احتمع الغزاة النصار 

خ الرافضة من أعظم أعواهنم، وكذلك ملا غزا الفساد، فكانت امليليشيات التابعة لشيو األرض 
اليهود لبنان كانت الشيعة من أعظم أعواهنم على قتل الفلسطينيني وسفك دماءهم وإخراجهم 

 أرعهم.من 
 ارداهتم ألولياء هللا ومواالهتم للكفمعا

  مث قال شيخ االسالم:
قني األولني من ولكن هذا حال الرافضة دائما يعادون أولياء هللا املتقني من الساب 

لون الكفار واملنافقني. فإن أعظم الناس نفاقًا ااملهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان، ويو 
حتج أبقواهلم ىف نصرة قوله، مع اإلمساعيلية، فمن اىف املنتسبني إىل اإلسالم هم املالحدة الباطنية 

ناس مواالة ألهل النفاق ومعاداة تقدم من طعنه على أقوال أئمة املسلمني، كان من أعظم ال ما
 ألهل اإلميان.
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اإلسالم رحق "منهاج الذى مساه شيخ  منهاج الكرامةوقال ىف الرد على مؤلف كتاب  
 الندامة"، قال:

ذكر أاب بكر وعمر الرافضى اخلبيث الكذاب املفرتى ي ومن العجب أن هذا املصنف 
 ني من أهل العلم والدين ابلعظائم الىتوعثمان وسائر السابقني األولني، وسائر أئمة املسلم

: وجيىء إىل من قد اشتهر عند املسلمني مبحاد ته هلل ورسوله، فيقول يفرتيها عليهم هو وإخوانه،
، ومع لعنة شيخنا األعظم"، ويقول: "قدس هللا روحه" مع شهادته ابلكفر عليه وعلى أمثاله"قال 

 واآلخرين. طائفته خليار األولني
يذكر إمام الرافضة املتعصب اخلبيث  من هذه نرى ران هذا وىف دايرانوىف عصقلت:  

اخلميىن مث يقول: "قدَّس هللا سرَّه". مع أن اخلميىن هذا هو القائل ىف حق هللا املدعو آبية هللا روح 
شأن لنا ابلشيخني، وما قاما به من خمالفات للقرآن، ال أىب بكر وعمر رعى هللا عنهما: "إننا هنا

عد فاطمة إبنة من عندمها، وما مارساه من ظلم  وحرَّماه الهعب أبحكام اإلله، وما حل  ومن تال
" .وعد أوالده، ولكننا نشري إىل جهلهما أبحكام اإلله والدين النىب صلى هللا عليه وسلم

 (.٠٢٦، صللخميين األسرار كشف)
 يسأل هللا حىت املتعصب غري سر ِّ املتعة والتقية ليت شعرى! أى سر هلذا اجملوسى 

 تقديسه؟ ولكنه اجلهل املركب والضالل البعيد واخلسران املبني، نعوذ ابهلل من اخلذالن.
 مث قال شيخ اإلسالم: 
دائما يستعينون ابلكفار والفجار على مطالبهم، ويعاونون الكفار  -أى الرافضة  -فإهنم  

إال صاحب  ، ولو مل يكنوالفجار على كثري من مآرهبم، وهذا أمر مشهود ىف كل زمان ومكان
أو اجلهال أئمة والكفار أو الفساق  املغلم يتخذون امة" وإخوانه، فإهنهذا الكتاب "منهاج الند

 هبذا اإلعتبار.

 مشاهبة الرافضة لليهود والنصارى
 مشاهبتهم لليهود والنصارى

 ة:هللا وهو يصف نفسية الشيعة اخلبيثقال شيخ اإلسالم رمحه  
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وسادات أولياء هللا  غلَّ خليار املؤمننيوب أن يكون ىف قلب العبد ث القلومن أعظم خب 
 بعد النبيني. وهلذا كان بينهم وبني اليهود من املشاهبة وابتاع اهلوى وغري ذلك من أخالق اليهود.

 ذلك من أخالق واجلهل واتباع اهلوى، وغري ني النصارى من املشاهبة ىف الغلو  وبينهم وب
 ه هؤالء من وجه وهؤالء من وجه، وما زال الناس يصفوهنم بذلك.ب النصارى، ما أشبهوا

 مواطئة قوهلم لقول اليهود
 قال: 
وآية ذلك أن حمنة الرافضة حمنة اليهود. قالت اليهود: ال يصلح امللك إال ىف آل داود،  

 حىت. وقالت اليهود: ال جهاد ىف سبيل هللا يوقالت الرافضة: ال تصلح اإلمامة إال ىف ولد عل
: ال جهاد ىف سبيل هللا حىت خيرج سيف من السماء. وقالت الرافضةخيرج املسيح الدجال، وينزل 

 املهدى وينادى مناد من السماء.
الرافضة يؤخرون املغرب إىل اشتباك واليهود يؤخرون الصالة إىل إشتباك النجوم وكذلك  
 النجوم.
 القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تزول عن 
 ود تنود ىف الصالة، وكذلك الرافضة.واليه 

 ، وكذلك الرافضة.تسدل أثواهبا ىف الصالةواليهود 
 واليهود ال يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة.

 وا القرآن.واليهود حرَّفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرَّف 
 ، وكذلك الرافضة.قالوا إفرتض علينا مخسني صالةواليهود  

  -والسام املوت  -واليهود ال خيلصون السالم على املؤمنني إمنا يقولون: السام عليكم 
 وكذلك الرافضة.

 ، وكذلك الرافضة.واملرماهى والذانب )أنواع من السمك( ال أيكلون اجلرىواليهود 
 ، وكذلك الرافضة.املسح على اخلفنيواليهود ال يرون 

 ذلك الرافضة.، وكيستحلون أموال الناس كلهمواليهود 
 واليهود تسجد على قروهنا ىف الصالة، وكذلك الرافضة.
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 ، وكذلك الرافضة.ال تسجد حىت ختفق برءوسها مرارًا شبه الركوعواليهود 
يقولون غلط وكذلك الرافضة  ويقولون: هو عدوان من املالئكة، واليهود تبغض جربيل

 جربيل ابلوحي على حممد. 
يتمتعون رى يف خصلة: النصارى ليس لنسائهم صداق وامنا لك الرافضة  وافقوا النصاكذو 

 ابملتعة ويستحلون املتعة.لك الرافضة يتزوجون هبن متتعا، وكذ
 فضل اليهود والنصارى على الرافضة

 مث قال: 
وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة خبصلتني: سئلت اليهود: من خري أهل ملتكم؟  

عيسى. وسئلت  حواريى: من خري أهل ملتكم؟ قالوا: قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصار 
 أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب حممد.   : من شر  الرافضة

ال تقوم هلم راية، أمروا ابإلستغفار هلم فسب وهم، والسيف عليهم مسلول إىل يوم القيامة،  
م خمتلفة، وال يثبت هلم قدم، وال جتمع هلم كلمة، وال جتاب هلم دعوة، دعوهتم مدحوعة، وكلمته

 ومجعهم مفرتق "كلما أوقدوا انرًا للحرب أطفأها هللا".
 فيهم جهل النصارى وخبث اليهود

 وقال أيضا: 
وهلذا كان الرافضة من أجهل الناس وأعلهم، كما أن النصارى من أجهل الناس،  

 والرافضة من أخبث الناس كما أن اليهود من أخبث الناس، ففيهم نوع من عالل النصارى ونوع
 من خبث اليهود.

 

 

 الرافضة قطب رحى الفنت
 هم أساس كل فتنة

 قال شيخ اإلسالم رمحه هللا 



 20 

أساس كل فتنة وشر، وهم قطب أما الفتنة فإمنا ظهرت ىف اإلسالم من الشيعة، فإهنم  
 رحى الفنت، فإن أول فتنة كانت ىف اإلسالم قتل عثمان.

 أنه قال: "ثالثة من جنا عليه وسلم وقد روى اإلمام أمحد ىف مسنده عن النىب صلى هللا 
 بغري حق، والدجَّال". ن فقد جنا: موتى وقتل خليفة مضطهدمنه

إتفاقا على ومن استقرأ أخبار العامل ىف مجيع الفرق تبني له أنه مل يكن قط طائفة أعظم  
ه ف، من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليوأبعد عن الفتنة والتفرق واإلختال اهلدى والرشد،

اخللق بشهادة هللا هلم بذلك، إذ يقول: "كنتم خري أمة أخرجت للناس الذين هم خري  وسلم
 وتؤمنون ابهلل". عروف وتنهون عن املنكرابملأتمرون 
أهل أجهل وأظلم طوائف ألهنم هم الرافضة، املهدية املنصورة الطائفة  عنوأبعد الناس  
، فلم يكن ىف األمة أعظم إجتماًعا هم الصحابة ةاألماملنتسبني إىل القبلة، وخيار هذه  األهواء

على اهلدى ودين احلق وال أبعد عن التفرق واإلختالف منهم، وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص، 
 ليال من كثري. األمة كان قفهذا إذا قيس إىل ما يوجد ىف غريهم من 

 هم أصل كل بليَّة
 :قال رمحه هللا 
كانوا عنهم  رعى هللا   والفقه والسري علم أن الصحابةاحلديث والتفسريىف كتب  ومن نظر 

من انضوى إليهم، وكثري من هم الشيعة و أصل كل فتنة وبلية جى، وأن أئمة اهلدى، ومصابيح الد  
إمنا كانت ىف جهتهم، وعلم أن أصلهم ومادهتم منافقون، اختلقوا الىت سلت ىف اإلسالم السيوف 

وا هبا دين اإلسالم، ويستزلوا هبا من ليس من أوىل أكاذيب، وابتدعوا آراء فاسدة ليفسد
، الحبا فيه وال ىف أهل البيت،  ااألحالم، فسعوا ىف قتل عثمان، وهو أول الفنت، مث أنزوو  إىل على  

 الفتنة بني املسلمني.لكن ليقيموا سوق 
ذاب، وهلذا جتد الشيعة ينتصرون ألعداء اإلسالم املرتدين، كبىن حنيفة أتباع مسيلمة الك 

الندامة" الذى يرد يعىن "منهاج [هذا الكتاب  كما ذكر صاحب،  ويقولون: إهنم كانوا مظلومني
ىف ، وينتصرون ألىب لؤلؤة الكافر اجملوسى. وقد ُروى أنه طلب من عمر أن يكلم مواله ]عليه
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، فقتل عمر بغضا ىف اإلسالم وأهله، وحبا خراجه، فتوقف عمر، وكان من نيته أن يكلمه
 س وانتقاما للكفار، ملا فعل هبم عمر حيث فتح بالدهم، وقتل رؤساءهم، وقسَّم أمواهلم.للمجو 

فهل ينتصر ألىب لؤلؤة مع هذا إال من هو أعظم الناس كفرًا ابهلل ورسوله، وبغضا ىف  
  اإلسالم، ومفرط ىف اجلهل ال يعرف حال أىب لؤلؤة؟

 قلت:
رحيا مية قد بنت على قرب هذا الكافر عرية إسالتدَّعى أهنا مجهو  ودولة "إيران" اليوم الىت  

شيعة فحما وعربت عليه قبة عالية وجعلته مزارا يؤمه أهل اجلهل من كل صوب، منهم ال
 لؤلؤة اجملوسى قتل اخلليفة الراشد عمر رعى هللا أاب ون أهل اجلهل والتنطع. كل هذا ألنيالنيجري 

هذا هو ! وليس عون اإلسالم وحمبة أهل البيت. يعظمون قاتل عمر، وخيل ِّدون ذكراه، مث يدعنه
العجب بل العجب كل العجب هو هؤالء احلمر ُعْمُى القلوب واألبصار الذين يتبعون اإليرانيني 

  ذ ابهلل من ع م ى القلوب.الوهنم وجيادلون عنهم. نعو هنم ويو وحيبو 

 :مث قال شيخ اإلسالم
من  يما حيدث ىف زمانه وما يقربخال، فلينظر كل عاقل فودع ما يسمع وينقل عمَّن  

والفساد ىف اإلسالم، فإنه جيد معظم ذلك من قبل الرافضة، وجتدهم من  والشرور من الفنت زمانه
 فتنا وشرًا، وأهنم ال يقعدون عما ميكنهم من الفنت والشر وإيقاع الفساد بني األمة. أعظم الناس

ملك  ز خانيجنكنا من حني خروج وما كان ىف زمانوحنن نعرف ابلعيان والتواتر العام  
على  الكفار املشركني ءالشر. فال يشك عاقل أن استيال ك الكفار، وما جرى ىف اإلسالم منالرت 

من بىن هاشم، كذرية العباس وغريهم،  وعلى أقارب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم بالد
وإخراجهم الصبيان واستعبادهم، واستحالل فروجهن، وسىب  ابلقتل وسفك الدماء، وسىب النساء

من أهل القرآن والصالة، وتعظيم بيوت األصنام ، وقتل أهل العلم والدين عن دين هللا إىل الكفر
وأهل الكتاب من املشركني  على املساجد، ورفع –الىت يسموهنا البذخاانت والبيع والكنائس  –

نفذ كلمة أعظم عزًا وألكتاب املشركون وأهل اوغريهم على املسلمني، رحيث يكون النصارى 
من  وأكثر حرمة من املسلمني، إىل أمثال ذلك مما ال يشك عاقل أن هذا أعرَّ على املسلمني

إذا رأى ما جرى على أمته من هذا،   ضهم بعضا، وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقتال بع
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امللك، ومل يسب أحدمها كان كراهته له وغضبه منه أعظم من كراهته إلثنني مسلمني تقاتال على 
 ، وال نفع كافراً، وال أبطل شيئا من شرائع اإلسالم املتواترة، وشعائره الظاهرة.حرمي اآلخر

مث مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار، وينصروهنم على املسلمني، كما قد شاهده  
فإن الرافضة الذين  ملك الكفار الرتك الشام سنة مثان ومخسني وستمائة،  هوالكوالناس ملا دخل 

وما حوهلا، ومن أهل دمشق وما حوهلا وغريهم، والعواصم، من أهل حلب كانوا ابلشام ابملدائن 
 أمره ىف زوال ملك املسلمني. ا وأعواان على إقامة ملكه، وتنفيذكانوا من أعظم الناس أنصارً 

العراق، وقتل إىل  هوالكوما كان ابلعراق ملا قدم  –عامة وخاصة  –وهكذا يعرف الناس  
اخلليفة، وسفك فيها من الدماء ما ال حيصيه إال هللا، فكان وزير اخلليفة ابن العلقمى والرافضة، 

 هم بطانته الذين أعانوه على ذلك أبنواع كثرية، ابطنة وظاهرة، يطول وصفها.
، وقد رآهم املسلمون بسواحل الشام وغريها، إذا جنكيز خانوهكذا ذكر أهنم كانوا مع  

تتل املسلمون والنصارى هواهم مع النصارى، ينصروهنم رحسب اإلمكان، ويكرهون فتح اق
إهنم ملا انكسر  وخيتارون إدالتهم على املسلمني، حىتعكا وغريها، مدائنهم، كما كرهوا فتح 

وخلت الشام من جيش  –سنة تسع وتسعني ومخسمائة  –غازان املسلمني سنة  عسكر
ومحل راية األموال، ، من القتل وأخذ وسعوا ىف أنواع من الفساد املسلمني، عاثوا ىف البالد،

، ومحل السىب واألموال والسالح من املسلمني إىل وتفضيل النصارى على املسلمنيالصليب، 
 النصارى أهل احلرب بقربص وغريها.

قد عاينه الناس، وتواتر عند من مل يعاينه، ولو ذكرت أان ما مسعته  –وأمثاله  –فهذا  
 أيته من آاثر ذلك لطال الكتاب، وعند غريى من أخبار ذلك وتفاصيله ما ال أعلمه.ور 
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 من كل خري خلو هم
 الفقه فيهم وال زهد وال جهاد

 قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: 
فضل الصحابة عليه وعلى أمثاله، وجتد هو معرتف بو  ال جتد أحدا من أعيان األمة إال 

ا ال يوجد ىف أئمة الفقه الذين يرجع إليهم ذوهل من أجهل الناس، من ينازع ىف ذلك كالرافضة
وش املؤيدة املنصورة الزهد والعبادة، وال ىف أئمة اجليرافضى، وال ىف أئمة احلديث، وال ىف أئمة 

رافضى، وال ىف امللوك الذين نصروا اإلسالم وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضى، وال ىف الوزراء 
 حممودة من هو رافضى. الذين هلم سرية

ا ىف جهال ليس هلم علم د الرافضة إما ىف الزاندقة املنافقني امللحدين وإموأكثر ما جت 
لسوا أهل وال ابملعقوالت، قد نشئوا ابلبوادى واجلبال، وجتربوا على املسلمني، فلم جيا ابملنقوالت

ال، أوله نسب يتعصب له  رايسة وم له بذلكممن قد حصل وى األهواء العلم والدين، وإما ىف ذ
 كفعل أهل اجلاهلية، وأما من هو عند املسلمني من أهل العلم والدين، فليس ىف هؤالء رافضى؛

 لظهور اجلهل والظلم ىف قوهلم.
ية، وفيهم ية، واملالحدة والطرقوجتد ظهور الرفض ىف شر الطوائف كالنصريية واإلمساعيل 

لى نفاقهم، كما ىف الصحيحني عن النىب صلى هللا من الكذب واخليانة وإخالف الوعد ما يدل ع
، وإذا اؤمتن خان". زاد إذا وعد أخلفعليه وسلم أنه قال: "آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، 

ما توجد هذه الثالث ىف طوائف أهل القبلة ىف مسلم: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم". وأكثر 
 الرافضة.
 رمحه هللا ىف موعع آخر: وقال 
كانوا أزهد منهم منه ىف الشيعة، واخلوارج املارقون   ير الزهد واجلهاد ىف طائفة أقل   مل 

وأعظم قتااًل، حىت يقال ىف املثل: محلة خارجية. وحروهبم مع جيوش بىن أمية وبىن العباس وغريمها 
ر ون فيها ال يقدها معروفة، وكانت هلم داير يتحيز العراق واجلزيرة وخراسان واملغرب وغري  ىف

 عليهم أحد.
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 مغلوبون مقهورون اهم دائم
 :وقال رمحه هللا 
وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر،  وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، 

روا به، وابعوا بنفسه غد ولذا كاتبوا احلسني رعى هللا عنه فلما أرسل إليهم إبن عمه مث قدم
 ؟وقاتلوه مع عدوه، فأى زهد عند هؤالء؟ وأى جهاد عندهماآلخرة ابلدنيا، وأسلموه إىل عدوه، 

 ئمهم أشد الناس خوفا من لوم الالَّ 
 وقال رمحه هللا تعاىل: 
: "حيسبون كل كما قال تعاىلس خوفًا من لوم الالَّئم، ومن عدو ِّهم، وهم  االرافضة أشد الن 

ة إال من ن ىف أهل القبلصيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم هللا أ،ىن يؤفكون". وال يعيشو 
 .جنس اليهود ىف أهل امللل

 فهمحجة اخلوارج وسيفهم أقوى من حجة الرافضة وسي
 وقال ىف معرض املقارنة بني بدعة الرافضة وبدعة اخلوارج: 
أقوى من حجة الشيعة، كما أن سيوفهم أقوى من سيوف الشيعة،  وحجة اخلوارج 

لسنة املستفيضة عن النىب صلى هذا فقد ثبت ابومع وهم صادقون ال يكذبون، ودينهم أصح، 
عليه وسلم واتفاق أصحابه أهنم مبتدعون خمطئون ُعالَّل، فكيف ابلرافضة الذين هم أبعد  هللا

 منهم عن العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع، وعامة خصال اخلري؟!
 الشيعة ما زالوا مقهورين خمذولني ال ينصرون إال مع غريهم

على احلديث املوعوع املكذوب: "اللهم اخذل من خذله وانصر من  قال ىف معرض الردو  
ما خذلوا قط، بل وال  والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية نصره" يعىن عليا رعى هللا عنه، قال: 

، فكيف يكون النىب صلى هللا عليه وسلم قال: " اللهم اخذل من خذله وانصر من ىف قتال علي
زعمون أهنم خمتصون بعلى ما روا على هؤالء، بل الشيعة الذين يقاتلوا معه مل ينص نصره" والذين

كفار، وهم يدعون أهنم   زالوا خمذولني مقهورين ال ينصرون إال مع غريهم: إما مسلمني وإما
 هللا ملن نصره؟! وهذا وغريه مما يبني كذب احلديث. أنصاره، فأين نصر
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 الشيعة ال يعرف أوهى من حججهم
 :رمحه هللا ل شيخ اإلسالمقا 
ال يعلم ىف طوائف أهل البدع أوهى من حجج الرافضة خبالف املعتزلة فإن هلم حججا  

على كثري من أهل العلم والعقل. وأما الرافضة فليس هلم حجج قط تنفق إال على وأدلة قد تشتبه 
 جاهل أو ظامل صاحب هوى يقبل ما يوافق هواه، سواء كان حقا أو ابطاًل.

 ج الرافضة أبطل من حجج اخلوارجحج
 مقارنة حجج الرافضة واخلوارج:ىف قال شيخ اإلسالم  
وحجج اخلوارج وإن كانت ابطلة بال ريب فحجج الرافضة أبطل منها، واخلوارج أعقل  

وأصدق وأتبع للحق من الرافضة؛ فإهنم صادقون ال يكذبون، أهل دين ظاهرًا وابطًنا، لكنهم 
 من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية. عالون مارقون، مرقوا

وأما الرافضة فاجلهل واهلوى والكذب غالب عليهم، وكثري من أئمتهم وعامتهم زاندقة  
مالحدة، ليس هلم غرض ىف العلم وال ىف الدين بل: "إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس، 

 هم من رهبم اهلدى". جاء ولقد
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 محاقات الرافضة
 خ االسالم رمحه هللا:قال شي

مع أن النيب   : مثل كون بعضهم اليشرب من هنر حفره يزيد،وأما سائر محاقاهتم فكثرية جدا  
 ون من آابر وأهنار حفر ها الكفار.ا معه كانوا يشربوالذين كانو 

ا جيلب ن ممكانوا أي كلو ومعلوم أن النيب  ومن معه   وبعضهم ال أيكل من التوت الشامي،     
بل غالب ثياهبم كانت من نسيج  د الكفار من اجل،ن، ويلبسون ما تنسجه الكفار،من بال
 الكفار.

ىت يف البناء اليبنون ح ومثل كوهنم يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة،   
املشهود  ابة وهم العشرةلكوهنم يبغضون خيار الصح وحنو ذلك،وال بعشرة جذوع  عشرة أعمدة،

بن أيب وقاص وسعيد بن زيد بن نة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد هلم ابجل
يبغضون  عليهم أمجني،محن  بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح رعوان هللا بن نفيل وعبد الر  وعمر 

ذين ابيعوا ال املهاجرين واألنصار،ولني من ون السابقني األويبغض   .هؤالء إال علي بن أيب طالب
 عي عنهم. هللا حتت الشجرة، وكانوا ألفا وأربعمائة، وقد أخرب هللا أنه قد ر  رسول

عة قال: اي بن أيب بلت عن جابر أيضا: أن   غالم حاطب وثبت يف صحيح مسلم وغريه،    
 ."ه شهد بدرا واحلديبيةإن خلن حاطب النار، فقال النيب  "كذبت،رسول هللا، وهللا ليد

 حنو هور هؤالء بل يتربء ون من سائر أصحاب رسول هللا إال نفرا قليالوهم يتربء ون من مج      
بضعة عشر ومعلوم أنه لو فرض يف العامل عشرة من أكفر الناس، مل جيب هجر هذا االسم 

صلحون"  مل جيب وكان ىف املدينة تسعة رهط يفسدور ىف األرض وال يقال: " أنه  ملا كما  لذلك،
رة قد مدح هللا مسماه يف موا عع، كقوله تعاىل يف متعة م العشهجر اسم التسعة مطلقا، بل اس

  وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة." ثة أايم يف احلجفمن مل جيد فصيام ثالاحلج: "
 ات ربه أربعني ليلة." ها بعشر فتم ميقاثني ليلة وأمتمناعدان موسى ثالوو وقال تعاىل: "      
صلى هللا عليه  أن النيبعشر."  وقد ثبت يف الصحيح: "وقال تعاىل: "والفجر. وليال       
 ."مضان حىت توفاه هللا تعاىلر   كان يعتكف العشر األواخر من شهروسلم  
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الصحيح أن النيب  قال:  وقد ثبت يف " .ها يف العشر األواخروقال يف ليلة القدر: "التمسو     
 ونظائر ذلك متعددة.  ."ايم العشرهللا من هذه األ اىل من أايم العمل الصاحل فيهن أحب ما"

هنم إال ومن العجب أهنم يوالون التسعة، وهم يبغضون التسعة من العشرة، فإهنم يبغضو      
 عليا!!
يكرهون معاملته، حىت  وكذلك هجر هم السم أيب بكر وعمر وعثمان وملن يتسمى بذلك،      

د كان فق يتسمى الرجل مبثل أمسائهم،ر الناس مل يشرع أن ال الء لو كانوا من أكفومعلوم أن هؤ 
هم أنج الوليد بن الوليد بن يف الصحابة من امسه الوليد وكان النيب يقنت يف الصالة، ويقول: "الل

ل ْقُت ذ  د املذكور يف قوله تعاىل: "حي"، وأبوه كان من أعظم الناس كفرًا، وهو الو املغرية ْر،ىنِّ و م ْن خ 
يًدا."  ويف الصحابة من امسه و بن عبد ود ، وأبو جهل امسه ويف املشركني من امسه عمر  عمرو، و حِّ

 بن هشام. وعمر 
بن  ويف املشر كني خالد ة خالد بن سعيد بن العاص من السابقني األولني،ـويف الصحاب     

 سفيان اهلذيل.
هشاما. وأبو جهل كان اسم أبيه  ويف الصحابة من امسه هشام، مثل: هشام بن حكيم،       

عقبة بن عمرو البدري، وعقبة بن عامر اجلهين،  مثل أيب مسعود لصحابة من امسه عقبه،ويف ا
 كني عقبة بن أيب معيط.    وكان يف املشر 

ويف الصحابة علي وعثمان، وكان يف املشر كني من امسه علي، مثل: علي بن أمية بن 
  .هذا كثري ومثل ل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم،ومث خلف، قتل يوم بدر كافرا،

فلو  لكونه قد تسمى به كافر من الكفار،هون امسا من األمساء فلم يكن النيب واملؤمنون يكر     
مع العلم لكل أحد  مساء،جب ذلك كراهة هذه األيو  ر أن املسمني هبذه األ مساء كفار، مل قد

 ويقر الناس على دعائهم هبا. ،كان يدعو هم هباصلى هللا عليه وسلم   أبن النيب
أهنم منافقون، وهو  يعلمصلى هللا عليه وسلم  وكان النيب أهنم كانوا منافقني، كثري منهم يرىو      

أوالده، فعلم أن جواز  قد مسى هبارعي هللا عنه  وعلي بن أيب طالب هم هبا،مع هذا يدعو 
أمر معلوم من دين  -أو كافرا سواء كان ذلك املسمى هبا مسلما –مساء األ الدعاء هبذه 

عو أحدا هبا كان من أظهر الناس خمالفة لدين اإلسالم، مث مع هذا إذا فمن كره أن يد  سالم،إلا
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 وال و جعفر أو حسن أو حسني أوحنو ذلك، عاملوه وأكرموه،أ دهم ابسم عليجل عنتسمى الر 
 دليل هلم يف ذلك على أنه منهم.

كالسرداب الذي   رونه فيها،جيعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظ ومن محاقاهتم أيًضا: أهنم     
سا إما بغلة وإما فر  – عمون أنه غائب فيه، ومشاهد أخر، وقد يقيمون هناك دابةسامرا الذي يز ب

يف النهار وإما يف أوقات أخرى من لريكبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما يف طر  –وإما غري ذلك 
من يقوم  ، وفيهمد هناك يقاتلهماخرج، ويشهرون السالح وال أح الانمو  ادى عليه ابخلروج : ايني

وخدمته، وهم  لصالة فيشتغل هبا عن خروجه، خشية أن خيرج وهو ىف ايىف أوقات دائما ال يصل
إما ىف العشر األواخر من شهر  هللا عليه وسلمىف أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النىب صلى 

 الية يطلبون خروجه.ضان، وإما ىف غري ذلك يتوجهون إىل املشرق، وينادون أبصوات عرم
ومن املعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره هللا ابخلروج فإنه خيرج،  سواء اندوه أو مل ينادوه، 

ن يعينه ومب ،إذا خرج فإن هللا يؤيده وأيتيه مبا يركبهوإن مل يؤذن له فهو ال يقبل منهم، وأنه 
نون دنيا وهم حيسبون أهنم حيسله دائما من عل سعيهم ىف احلياة ال وينصره، ال حيتاج أن يوقف

ن ال يستجيب دعاءه فقال تعاىل:  انه وتعاىل قد عاب ىف كتابه من يدعو مصنعا، وهللا سبح
وا عون من دونه ما ميلكون من قطمري. إن تدعوهم ال يسمعد"ذلكم هللا ربكم له امللك والذين ت

هذا مع ال ينبئك مثل خبري." امة يكفرون بشرككم و دعاءكم ولو مسوا ما استجابوا لكم ويوم القي
 اطهم.وجودة، وكان يكون هبا أحياان شياطني ترتاءى هلم وختأن األصنام م

ب موجودا وإن كان مجادا، فمن من خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطو      
ده  م من عالل هؤالء، وإذا قال: أان أعتقد وجو نتظر الذى مل خيلقه هللا كان عالله أعظاملدعا 

 د هللا، فيعبدون من دون هللا ما الك: حنن نعتقد أن األصنام هلا شفاعة عنأولئكان مبنزلة قول 
 شفعاؤان عند هللا. : هؤالء ون، ويقولينفعهم وال يضرهم

هلة، ه، وإن كان أولئك اختذوهم شفعاء آاملقصود أن كليهما يدعو من ال ينفع دعاؤ و  
املشركني على  ليه كمواالةعويعادون يوالون عليه،  : هو إمام معصوم ، فهم ونوهؤالء يقول

 هلتهم كذلك، وقدكما جيعل بعض املشركني آ  ىف اإلميان ال يتم الدين إالبه، كناآهلتهم، وجيعلونه ر 
عبادا ىل من  اب واحلكم والنبوة مث يقول للناس كونو اما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتقال تعاىل: "
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ا وال أيمركم أن تتخذو  مبا كنتم تدرسون.ب و نيني مبا كنتم تعلمون الكتادون هللا ولكن كونوا  راب
 مركم ابلكفر بعد إذ أنتم مسلمون." أراباب أأينيكة والنبياملالئ

عدوما ال  أراباب هبذه احلال، فكيف مبن يتخذ إماما منيفإذا كان من يتخذ املالئكة والنبي        
من دون هللا واملسيح ابن مرمي وما أمروا  هنم أراباباهم ورهبر وجودله؟ وقد قال تعاىل: "اختذوا  أحبا

وقد ثبت ىف الرتمذى وغريه من  انه عما يشركون."هو سبح ال إله إال اهلا واحدا إال ليعبدوا
موا عليهم ايرسوهللا، ما عبدوهم؟ فقال إهنم أحلوا هلم احلرام وحر  " بن حامت أنه قال: حديث عدى  

جودين أراباب. وهؤالء مو  فهؤالء اختذوا أانسا ." ت تلك عبادهتم إايهماحلالل فأطاعوهم، فكان
بتون ة له، مث يعملون بكل ما يقول املثجيعلون احلالل واحلرام معلقا ابإلمام املعدوم الذى ال حقيق

اذا اختلفت  همطائفإنه حيلله وحيرمه، وإن خالف الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة، حىت إن 
، فيجعلون احلالل املعصوم ألنه قول هذا اإلمام قول الذى ال يعرف قائله  هو احلقعلى قولني فال

د من يقول: إنه موجود، ال يعرفه أحد، ام ما حرمه هذا الذى ال يوجد. وعنما حلله، واحلر 
 والميكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة. 

ن نعجة محراء، لكون وقد تكو  -نعجة  ومن محاقاهتم متثيلهم ملن يبغضونه، مثل اختاذهم 
جيعلوهنا عائشة ويعذبوهنا بنتف شعرها وغري ذلك، ويرون أن ذلك  - عائشة تسمى احلمرياء

 عقوبة لعائشة.
ومثل اختاذهم حلسا مملوءا مسنا مث يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون : هذا       

 دمه. مثل عرب عمر وشرب
خر بعمر، مث يعاقبون ر الرحا أحدمها: أبىب بكر، واآلمحومثل تسمية بعضهم حلمارين من       

 احلمارين جعال منهم تلك املعقوبة ألىب بكر وعمر.
يضرب رجل من  جلهم ، حىت أن بعض الوالة جعلاترة يكتبون أمساءهم على أسفل أر و          

من  ا. ومنهمما  حىت أعدمهمهبعربت أاببكر وعمر، وال أزال أعر  افعل ذ لك ويقول: إمن
 يضارب ذا مسى كلبه فقيل له "بكري"ىب بكر وعمر، ويلعنهما ومنهم من ايسمى كالبه ابسم أ

 تسمى كلىب ابسم أصحاب النار .ويقول:  ،من يفعل ذلك
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 ،ما للمغرية بن شعبة ملا قتل عمرلؤلؤة اجملوسي الكافر الذى كان غال ومنهم من يعظم أاب  
لكونه قتل عمر رعي هللا  كافرا جموسيا ابتفاق املسلمني،فيعظمون   وااثرات أيب لؤلؤة. ويقولون:

 عنه.
ىف هذا املكان ميتا وادعوا أن ، فكم كذبوا الناس إظهارهم ملا جيعلونه مشهدا، :ومن محاقاهتم    

 بعض وقد يكون ذلك قرب كافر أو قرب ،ا جعلوه مقتوال، فيبنون ذلك مشهداورمب ،من أهل البيت
 كثرية.ات  الناس، ويظهر ذلك بعالم

ن إال من فعل أمحق الناس اليكو ، ومعلوم أن عقوبة الدواب املسماة بذلك وحنو هذا الفعل      
غريهم ممن ثبت و جهل، ان لو أردان أن نعاقب فرعون وأابهلب وأابفإنه من املعلوم أ ،وأجهلهم

ل، ألن ذلك لكان هذا من أعظم اجله ،مثل هذه العقوبة ،اع املسلمني أهنم من أكفر الناسإبمج
أن ميثل به،  موته مات حتف أنفه مل جيز بعد قتله أو بل إذا قتل كافر جيوز قتله أوال فائدة فيه، 

 . وال تقطع يده إال أن يكون ذلك على سبيل املقابلةجيدع أنفه وأذنه، أو فال يشق بطنه، 
إذا  أنه كان عن النيب صلى هللا عليه وسلمبت يف صحيح مسلم وغريه عن بريدة، فقد ث      

ملسلمني وأوصاه مبن معه من ابعث أمريا على جيش أو سرية، أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى هللا، 
 ."والتقتلوا وليًدا ،وا والمتثلواوالتغلوا، والتغدر إغزوا يف سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل " :وقالخريا، 

 .وينهى عن املثلةأنه كان يف خطبته أيمر ابلصدقة،  ويف السنن
بال  ولكن هنى عنه ألنه زايدة إيذاءلكافر بعد موته فيه نكاية ابلعدو، مع أن التمثيل اب     

 وقد حصل.كف شره بقتله، فإن املقصود  حاجة، 
  :م بعد موهتم أن ميثلوا أببداهنمفهؤالء الذين يبغضوهنم لو كانوا كفارا وقد ماتوا مل يكن هل     

أن أما إذا فعلوا ذلك بغريهم ظنا مع أن يف ذلك نكاية فيهم،  اليضربوهنم،  وال ينتفون شعورهم،
 !الشاة الىت حيرم إيذاؤها بغري حقفكيف إذا كان مبحرَّم كذلك يصل إليهم كان غاية اجلهل، 

ع تضمنه غاية يف الدين والدنيا واآلخرة، م بل عررفيفعلون ماال حيصل هلم به منفعة أصال، 
 احلمق واجلهل.

علوم أن املقتول ومن املنياحة على من قتل من سنني عديدة، إقامة املأمت وال :ومن محاقاهتم   
فقد ثبت موهتم، كان ذلك مما حرمه هللا ورسوله، ى إذا فعل مثل ذلك هبم عقب غريه من املوتو 
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يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، يف الصحيح عن الن
 والشاقة. والصالقة وثبت يف الصحيح عنه أنه برئ من احلالقة." هليةودعا بدعوى اجلا

 :والشاقة ترفع صوهتا عند املصيبة، والصالقة: الىت : الىت حتلق شعرها عند املصيبة،فاحلالقة     
 الىت تشق ثياهبا.

: لا."  وىف الصحيخ عنه قمن نيح عليه فإنه يعذب مبا نيح عليهويف الصحيح عنه أنه قال: "    
 ."هنا تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسرابال من قطرانلنائحة اذامل تتب قبل موهتا فاا ن"ا

 عىن كثرية. هذا املواألحادث ىف 
دود وشق اجليوب ودعوى اجلاهلية وغري ذلك من املنكرات بعد وهوالء أيتون من لطم اخل 

رمها هللا ظم املنكرات الىت حلو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أع موت امليت بسنني كثرية ما
 ورسوله فكيف بعد هذه املدة الطويلة؟! 

، قتل أبوه سنيلما وعدواان من هو أفضل من احلومن املعلوم أنه قد قتل من األنبياء ظ 
 وقعت بعد موت ، وكان قتله أول الفنت العظيمة الىتوقتل عثمان بن عفان ،لما وهو أفضل منهظ

 .سني ترتب عليه من الشر والفساد أععاف ماترتب على قتل احلوسلم و النىب صلى هللا عليه 
ا والنياحة على مأمت –من املسلمني وال غريهم  - وقتل غري هوالء ومات وما فعل أحد

 هؤالء احلمقى الذين لو كانوا من الطري لكانوا رمحا ولو من قتله اال ل بعد مدة طويلةيميت والقت
 كانوا من البهائم لكانوا محرًا.

بلغه أن دم احلسني وقع على شجرة نه من ذلك: أن بعضهم ال يوقد خشب الط ْرفاء، ألو 
من الطرفاء! ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها ال يكره وقودها ولو كان عليها من أى دم كان، 

 مل يصبه الدم؟! الشجر الذى فكيف بسائر
غى أن يعلم مع هذا قاهتم مايطول وصفها وال حيتاج أن تنقل إبسناد، ولكن ينبومن محا

أن املقصود: أنه من ذلك الزمان القدمي يصفهم الناس مبثل هذا من التابعني واتبعيهم، كما ثبت 
ين فاملقصود ن كالم عبد الرمحن، وعلى التقدير بعض ذلك إما عن الشعىب، وإما أن يكون م

 تابعني.الالرمحن كان ىف زمن  حاصل، فإن عبد
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املفردة، إما لسوء حفظه،  محن كثري من الناس ال حيتج بروايتهالر  وإمنا ذكران هذا، ألن عبد
ا، فان كثرة الشهادات مقدى، وأمثاهلاوإما لتهمته ىف حتسني احلديث، وحممد بن عمر الو 

علم مبخرب املخربين ثقة حافظا حىت حيصل ال  توجب العلم، وإن مل يكن كل من واألخبار قد
 وتواطؤ. القسوق، إذا مل حيصل  بينهم تشاغر أهل مناألخبار املتواترة، وإن كان املخربون 

يقبل مبجرد إخبار  والقول احلق الذى يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن مل
 به. املخرب

كرا ا مالك بن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذ بن فلهذا ذكران ما ذكره عبد الرمحن
ن األعمش، وعن عبيد هللا بن عمر ، وال حيتج األثر، وعبد الرمحن  هذا يروى عن أبيه، وع

 مبفرداته، فإنه ععيف.
مومة، وإن كان جد ىف جنس الشيعة من األفعال املذومما ينبغى أن يعرف أن ما يو 

وال ىف الزيدية، ولكن  ال يكون هذا كله ىف اإلمامية اإلثىن عشرية أععاف ما ذكر، لكن قد
وأن نهم من حترمي حلم اجلمل، عوامهم، مثل ما يذكر مويف كثري من  منه ىف الغالية رييكون كث

عوامهم، وإن كان علماؤهم ال  يقوله من وله منمما يق ط فيه رعا املرأة، وحنو ذلكالطالق يشرت 
 ئف كذاب وجهال.         ستندا إىل جهل، كانوا أكثر الطوايقولون ذلك، ولكن ملا كان أصل مذهبهم م
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 ة ىف إنصاف الرافضةامتخ
ومع كل ما ذكره شيخ اإلسالم عن الرافضة فإنه ينصفهم ويذكر أهنم ليسوا كلهم سواء  

عم هم اجلهل فصار الصفة  ىف الضالل واتباع اهلوى بل فيهم من هو مؤمن صادق ىف إميانه وإمنا
 داء هلل وأنهللا على العلماء بل على مجيع املسلمني أن يكونوا شهه مما أوجب لبة عليهم. وهذااالغ

 هم شنئان قوم على أال يعدلوا.رمن  يقوموا ابلقسط وال جي
 الرافضة ليسوا سواء

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 
الرافضة كثري منهم ليسوا منافقني وال كفارًا، بل بعضهم له إميان وعمل صاحل. ومنهم من  

يث شامل هلم كلهم، فليس فيهم هو خمطئ يرجى له مغفرة هللا، لكن اجلهل مبعىن القرآن واحلد
 والدين.إمام من أئمة املسلمني ىف العلم 

واإلمامية مع فرط جهلهم وعالهلم فيهم خلق كثري مسلمون ظاهرا وابطنا ليسوا زاندقة  
 منافقني لكنهم جهلوا واتبعوا أهواءهم.

 بعض أقواهلم صواب
 :رمحه هللا مث قال 
ال، بل من أقواهلم أقوال خالفهم فيها بعض أهل وال كل ما أنكره الناس عليهم يكون ابط 

 السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم. لكن ليس هلم مسألة إنفردوا هبا أصابوا فيها.
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