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بسم اله الرحمن الرحيم

 

بين منهجين ‐ 3

الرافضة طائفة مرتدّة محاربة ‐ الجزء األول

   الحمــد لــه الــبير المتعــال، والصالة والسالم علــ الضحــوك
القتّال، وعل أهل بيته الطيبين األطهار؛ وبعد:

 

الهــدف مــن هــذا البحــث بيــان الفــرق بيــن منهجيــن فــ مشلــة
فّـرون مـن توقـف فـنغلـق البـاب بـوجه الذيـن ي الرافضـة؛ وحتـ
أعيـانهم، ونـون منصـفين معهـم، ال غُالةً وال جفـاةً، أقـول مسـتعيناً

باله:

 

مــوقفه علــ أعيــان الرافضــة بنــ ــم علــالح إنّ مــن توقــف فــ
مجموعة اعتبارات نعذرهم بها، منها:

‐ توقّف بعضهم لجهلهم بحال رافضة العصر، وظن أن عوامهم ال
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يدينون بما ف كتب المعممين.

‐ منهم توقّف تقليدا لفتاوى قديمة قبل ظهور الدولة الصفوية ومن
ثم الثورة الخمينية، فظن الحم ثابتا إل عصرنا، ال يتغير مع تغير

الزمان والمان واألحوال.

‐ منهـم مـن يطلـق األسـماء كــ’الفر‘ و’الـافر‘ نفيـا وإثباتـا بحسـب
األحام المتعلقة بها، وال بد من معرفة مذهبه ف ذلك.

‐ ال شــكّ أن المتــوقّفين فــ تفيــر أعيــانهم ‐ممــن عــرف بعــض
حالهم‐ يفّرون نوعهم، وتوقّفوا ف أعيانهم للشبه السابقة.

‐ والعتبارات أخرى ليس هذا موضعها.

 

وبعد، فهناك منهجان للتعامل مع هذه الطائفة برزا بجالء أكبر منذ
انطالق الجهاد ف العراق.

 

أوال: هل هم مسلمون؟

 

قال أبو عمر البغدادي رحمه اله:



’’الرافضـة طائفـة شـرك وردة، وهـم مـع ذلـك ممتنعـون عـن تطـبيق
[نة من رببي عل ّإن] ‘‘.كثير من شعائر اإلسالم الظاهرة

 

وجاء ف رسالة صادرة عن اللجنة الشرعية لتنظيم قاعدة الجهاد
ف بالد الرافدين:

’’والرافضة عندنا طائفة شرك وردة.‘‘ [هذه عقيدتنا ومنهجنا]

 

قال أبو مارية القرش فكّ اله أسره ف شرحها:

’’ومــا يــروى عــن اختالف األئمــة فــ كفــر الشيعــة، فهــو اختالف
ِقوم ال يجمعهم بالشيعة الرافضة إال االسم وادعاء حب ف تاريخ
آل الـبيت، وقـد أحسـن وأجـاد الشيـخ علـ الخضيـر فـ بيـان هـذه
المسألة، يقول فك اله أسره: ’اسم الشيعة مر بمراحل تطور فيها،
فان أول ما ظهر يطلق عل من فضل عليا عل عثمان رض اله
عنهما، ثم من فضل عليا عل الشيخين أب بر وعمر رض اله
عن الجميع، ثم ظهرت السبئية الخارجة عن اإلسالم أتباع ابن سبأ
اليهودي، وف أيام زيد بن عل بن الحسين وف خالفة هشام بن
عبـد الملـك افترقـوا إلـ زيديـة هـم أتبـاع زيـد بـن علـ بـن الحسـين،
وإماميــة اثنــ عشريــة وهــم الموجــودون اآلن فــ إيــران والخليــج



وغيــره، وإســماعيلية باطنيــة وهــم موجــودون فــ نجــران واليمــن
والهند، ونصيرية ودروز ف الشام، وأما الشيعة الذين عندهم تشيع
ـه عنـه وآل الـبيت فقـط وتقـديم لعلـال طـالب رضـ بـن أبـ لعلـ

فهؤالء انقرضوا وال يوجد منهم اليوم فيما أعلم أحد.

والموجـود اليـوم هـم الرافضـة واإلسـماعيلية الباطنيـة والنصـيرية
الباطنية والدروز الباطنية وهذه الطوائف األربع هم الذين يؤلهون
آل الــبيت ويســتغيثون بهــم وهــم قبوريــون فهــؤالء مشركــون كفــار
وليسوا بمسلمين وال فرق بين علمائهم أو مقلديهم وجهالهم فلهم
مشركـون وليسـوا بمسـلمين وال يعـذرون بالجهـل فـ عبـادتهم لغيـر

اله.

أما الزيدية فمن كان منهم قبوري يذبح لغير اله أو يستغيث بغير
الـه فهـذا مشـرك كـافر، ومـن كـان منهـم مـن أهـل الالم واألهـواء

واالعتزال فحمه حم المعتزلة واله أعلم.

أمـا مـن قـال إن الخالف بيننـا وبينهـم فـ الفـروع فهـذا خطـأ عظيـم
يدل عل جهل عظيم، بل الخالف ف األصول، وخالف كفر وإيمان
وإسالم وشرك، ما عدا الزيدية ففيهم تفصيل كما ذكرنا.‘ وقد نبه
شيـخ اإلسالم محمـد بـن عبـد الوهـاب علـ هـذا التفريـق مـن قبـل
فقــال، بعــد أن ســاق تفصــيل تفســيق وتفيــر طوائــف الشيعــة



المتقدمين: ’فهذا حم الرافضة ف األصل، وأما حم متأخريهم
اآلن، فضمـوا اآلن مـع الرفـض الشـرك العظيـم، الـذي يفعلـونه عنـد
المشاهد الذي ما بلغه شرك العرب، الذين بعث إليهم رسول اله
ه عليه وسلم.‘‘‘ [نور اليقين شرح عقيدة تنظيم القاعدة فال صل

بالد الرافدين]

 

والشيخ من مشايخ الدولة اإلسالمية، فكّ اله أسره.

 

قال الشيخ حمد بن عبد اله الحميدي فكّ اله أسره:

’’قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه اله ف ’الدرر
السـنية‘: ’فهـذا حـم الرافضـة فـ األصـل، وأمـا اآلن، فحـالهم أقبـح
وأشنع، ألنهم أضافوا إل ذلك: الغلو ف األولياء، والصالحين من
أهــل الــبيت وغيرهــم، واعتقــدوا فيهــم النفــع والضــر، فــ الشــدة
والرخـاء، ويـرون أن ذلـك قربـة تقربهـم إلـ الـه، وديـن يـدينون بـه؛
فمن توقف ف كفرهم والحالة هذه، وارتاب فيه، فهو جاهل بحقيقة
مـا جـاءت بـه الرسـل، ونزلـت بـه التـب، فليراجـع دينـه قبـل حلـول
رمسـه.‘ قلـت: هـذا فـ زمـانه فيـف لـو رأى هـذا الزمـان وظهـور
شركهـم وهـم فـ الحرميـن وعنـد مقـبرة البقيـع وغيرهـا، فهـم قـوم



ــاثهم ــار مساجــد، [...] فذكــورهم وإن ــور ال عم ــد وقب ــار مشاه عم
م علالح وعامتهم وعلمائهم كفّار بذلك.‘‘ [أقوال أهل اإلسالم ف

الرافضة ‐ بتصرف]

 

والشيخ من مشايخ قاعد الجهاد ف جزيرة العرب (الحجاز ونجد).

 

قال أبو مصعب الزرقاوي رحمه اله:

’’ثـم إن المطلـع علـ أحـوالهم فـ العـراق يعلـم علـم اليقيـن أنهـم مـا
عــادوا عوامــا بــالمفهوم الــذي تريــد؛ فقــد أضحــوا جنــودا للــافر
المحتل، وعيونًا عل المجاهدين الصادقين، وهل وصل الجعفري
والحيــم وغيرهمــا مــن الرافضــة إلــ ســدة الحــم إال بأصــوات
هـؤالء؟! ومـن الظلـم أن يـؤت بفتـوى ابـن تيميـة فـ عصـره ثـم تنّـزل
علــ واقــع الرافضــة اليــوم (مــن دون النظــر إلــ الفــوارق بيــن
العصرين)، ثم هناك من العلماء من تلم ف كفر الرافضة بأعيانهم
كالشيخ حمود العقالء رحمه اله والشيخ سليمان العلوان والشيخ
علـ الخضيـر (فـك الـه أسـرهما) والشيـخ أبـ عبـد لـه المهـاجر
والشيخ [عبد اله] الرشود رحمه اله وغيرهم.‘‘ [بيان وتوضيح لما

[أثاره المقدس



 

فيما سبق نرى حما بينا عل هذه الطائفة وأعيانها بالردة، وأنّ
الشـرك األكـبر أظهـر كفرِهـم وأكثـره انتشـارا، وأنّ عبـادتهم ألهـل

البيت كان أقل انتشارا (قبل الدولة الصفوية).

 

وأما المنهج اآلخر:

 

قال الدكتور أيمن الظواهري حفظه اله:

’’فهذه العقائد [الرافضية] من اعتقدها بعد إقامة الحجة عليه يصير
مرتـدا عـن ديـن اإلسالم، ومـن كـان جـاهال، واعتقـد هـذه األصـول
الفاسدة بناء عل أحاديث ظنّها صحيحة، ولم يبلغه الحق فيها، أو
التفصيل المعروف ف ا جاهال فهو معذور بجهله، علكان عامي
كتب األصول؛ راجع ’مبحث الجهل والعذر به‘ ف كتاب ’الهادي

إل سبيل الرشاد‘.‘‘ [موقفنا من إيران]

 

وسـئل: ’مـا مـوقفم مـن عـوام الشيعـة فـ أفغانسـتان وباكسـتان
وإيـران وأذربيجـان وبلـدان الخليـج، خصوصـا مـن لـم ينخـرط منهـم



فـ مشـاريع تضـر باألمـة بـوجه عـام وبالمجاهـدين مـن أهـل السـنة
بوجه خاص؟‘

فأجاب:

’’إجـابت علـ السـؤال هـو أن مـوقف مـن عـوام الشيعـة هـو موقـف
علماء أهل السنة، وهو أنهم معذرون بجهلهم. أما من شارك منهم
زعمــاءهم فــ التعــاون مــع الصــليبيين واالعتــداء علــ المســلمين
فحمهـم حينئـذ حـم الطوائـف الممتنعـة عـن شرائـع اإلسالم. أمـا
عوامهم الذين لم يشاركوا ف العدوان عل المسلمين، ولم يقاتلوا
تحت لواء الصليبية العالمية، فهؤالء سبيلنا معهم الدعوة وكشف
الحقائق، وتبيين مدى الجرائم الت ارتبها زعماؤهم ضد اإلسالم
والمسلمين، وكيف تعاونوا مع الصليبيين عل احتالل أفغانستان
والعـراق، وكيـف أنهـم يزعمـون الـدفاع عـن آل الـبيت، ولـن حيـن
تقـاتلوا دمـروا قبتـ الحسـين والعبـاس رضـ الـه عنهمـا، وأنهـم
يزعمـون أنهـم يهـدفون لتحريـر فلسـطين، ولـن حسـن نصـر الـه
يرحب بالقوات الدولية الصليبية الت احتلت لبنان، وحالت بين
أهلها وبين الجهاد ف فلسطين، ورفسنجان يصرح بأننا ال نهدف
إلزالــة إســرائيل، وإيــران عضــو فــ األمــم المتحــدة مــع إســرائيل،
وميثاق األمم المتحدة يلزم جميع األعضاء باحترام وحدة وسالمة
[اللقاء المفتوح ‐ الحلقة األول] ‘‘.وسيادة سائر األعضاء أراض



 

قال أبو مصعب السوري:

’’مسألة الشيعة والفرق من غير أهل السنة: يعتبر الجهاديون كافة
تلـك الفـرق مـن ضمـن األمـة اإلسالميـة أو مـا يسـم بأهـل القبلـة.
ويعتبرونها من الفرق الت جاء ذكرها ف الحديث الشريف بافتراق
األمة عل 73 فرقة واحدة ناجية هم أهل السنة والجماعة والباقون
ف النار. فيعتبرونهم من فرق الضالل والزيغ والهوى واالنحراف.

وكما هو الموقف العام عند أهل السنة يصنفونهم ثالثة أقسام:

الشيعـة الغالة: مثـل اإلسـماعيلية والنصـيرية وأشباههـا ويعتـبرونهم
كفاراً.

الشيعـة الزيديـة: مثـل أكثريـة شيعـة اليمـن. ويعتـبرونهم قريـبين مـن
أهل السنة عل خالف معهم.

الشيعــة الجعفريــة (اإلماميــة): وهــم مــن مثــل غــالب شيعــة إيــران،
واألقليات ف لبنان وباكستان وأفغانستان ومنطقة الشرق األوسط.

وغـالب الجهـاديين علـ اعتبـارهم ضالال مـن أهـل البـدع. فـ حيـن
ذهبـت أقليـة مـن الجهـاديين إلـ عـدم إعطـاء هـذه المسـألة أهميـة
ألسـباب سياسـية. فـ حيـن ذهـب بعـض الجهـاديين إلـ التصـريح



ــارهم ــ اعتب ــاديين* عل ــن الجه ــور م ــة. إال أن الجمه ــر الشيع بف
مسلمين من أهل القبلة ضالال مبتدعة.‘‘ [دعوة المقاومة اإلسالمية

العالمية]

 

وقال أيضا:

’’وأختصــر خالصــة مــا اهتــديت إليــه فــ مســألة العقيــدة ومســألة
المذهبية ف النقاط التالية: [...]

أن من خرج عن معتقدات أهل السنة والجماعة من الفرق الثيرة
كفرق الشيعة والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل ال إله إال اله
هـم أمـة اإلسالم وأهـل القبلـة، ال يفّـرون بـالعموم، وال ُتنفـ عنهـم
صفة اإلسالم، وال صفة أهل القبلة إال وفق موازين وضوابط محددة
عند أهل السنة الت بينها علماؤهم من تحقق شروط الفر وانتفاء
مـوانعه. وهـو عمـل جهـابذة العلمـاء الذيـن بلغـوا مرتبـة القضـاء فـ
ــالهم ــه جه ــل آحــاد المســلمين بل ــس عم ــان*، ولي ــد واألدي العقائ
وعوامهم، كما أنه ليس عمل من تفرغ للجهاد ودفع الصائل، اللهم
إال أن يــون مــن أهــل العلــم الذيــن تــوفرت فيهــم شــروط الفتــوى

والقضاء.‘‘ [دعوة المقاومة]

 



قلـت: فهنـاك فـرق واضـح بيـن المنهجيـن؛ منهـج يفّـر أعيـان هـذه
الطائفــة لظهــور الشــرك فيهــا، ومنهــج يعامــل بعضهــا ‐ال كلهــا‐
معاملة الطوائف الممتنعة عن الشرائع إذا ظاهرت الصليبيين عل
المسلمين تحت راية الصليب، ويون السبيل مع عوامها أن نفضح
زعماءهم فنبين عمالتهم، وهذا يون التفير مرتبطا بعلة طارئة ال
يختص فيها الرافضة عن غيرهم، إذ ما الفرق بين الرافض الذي
ن سقط فأهل السنة مم الصليبيين وبين المحسوب عل يوال

مظاهرتهم.

 

التوبــة والتوحيــد، واقتصــر علــ ولمــاذا لــم يــوصِ بــدعوتهم إلــ
ضرورة كشف الخيانات السياسية؟ ال أجد جوابا سوى ما كتبه أبو
مصـعب فـ شـرح ’دعـوة المقاومـة،‘ ومنهجـه يشبـه منهـج الـدكتور

أيمن.

 

قال أبو مصعب السوري:

ــ ــال ف ــوم لالنشغ ــرغ الي ــاص التف ــاب االختص ــن ب ــا وم ’’فعلين
ــا ’دعــوة المقاومــة،‘ ســواء كــانت ــق بقضاي ــا، بمــا يتعل مواجهاتن
مواجهــات عســرية جهاديــة أو سياســية أو إعالميــة أو فريــة أو



أدبية أو كل ما يشغلنا ويأخذ منا أي شل من أشال الجهد، أو
يعرضنا ألي شل من أشال التاليف. علينا أن ننشغل بالمسائل
المحدودة ضمن إطار حدود دائرة الصراع. وكل ميسر لما خلق

له.

ولبــاق أبــواب الخيــر والحــق والســع فيــه أهلهــا ومــن أهتــم بهــا
وانصرف إليها من المسلمين، أعانهم اله عل ما صرفوا أنفسهم

إليه وتقبل منهم.

فــل فــرة أو رأي أو ســلوك أو قــول أو فعــل يساعــد علــ إطالق
المقاومة، أو تنميه جذورها بشل مباشر فهو مقصد من مقاصد
المقاومـة لهـا فـ رأي وقـول وعـون. وكـل نقيـض لذلـك ممـا يعطـل
المقاومـة ويجفـف جذورهـا ويعيـن أعـداءها. فلـدعوة المقاومـة فيـه
موقف تتصدى له بما يناسبه باألسلوب العسري أو السياس أو
اإلعالمـ أو أي وسـيلة مشروعـة. وكمـا يجـب أال نتشعـب ونضيـع
جهودنا فيما ال طائل من ورائه من األقوال واألعمال، والدخول ف
صراعات الحق والباطل والخطأ والصواب الت ال تنه، يجب أن

نهتم بل مسألة داخلة ضمن حدود دائرة الصراع.

فأشال البدع الثيرة المتفشية اليوم ف المسلمين، واالنحرافات،
والقبوريـات، والضالالت، ومظـاهر الفسـوق، والمعاصـ... إلـخ. ال



تنهــ وكلهــا مــن مظــاهر غيــاب اإلمــام الشرعــ، وعــدم الحــم
بالشريعة. ظهرت بزوالها، وتزول بظهورها.‘‘ [دعوة المقاومة]

 

وهذه الفلسفة باطلة شرعا وغريبة عن ملّة الخليل، حيث أنها تقسم
حق اله بتوحيده إل قسمين: توحيد تدعو إليه ’المقاومة،‘ وتوحيد
ال تـدعو إليـه ’المقاومـة‘، وشـرك القبـور فـ بالدنـا ظـاهر كشـرك
القصور، وعل المجاهدين إظهار الفر بهما حيثما ۇجدا، معذرة

إل ربهم ولعل قومهم يتّقون.

 

قال أمير المؤمنين أبو عمر الحسين البغدادي تقبله اله:

’’وعليه فهذه بعض ثوابتنا [...]: أوال: نرى وجوب هدم وإزالة كل
مظاهر الشرك، وتحريم وسائله، لما روى اإلمام مسلم ف صحيحه
عن أب الهياج األسدي، قال: قال ل عل بن أب طالب رض اله
عنه: أال أبعثك عل ما بعثن عليه رسول اله صل اله عليه وسلم:
عل ّإال طمسته، وال قبراً مشرفاً إال سويته.‘‘ [قل إن أال تدع تمثاال

[نة من رببي

 

ولألسف هذه الفلسفة السياسية سحرت عقول بعض القادة، ومثال



عليها، من كفّر الطاغوت المستبدّ المغير ألحام اله، ولم يفّر
المنتخَـب المشـرع نيابـة عـن الشعـب، وكـأن الفـارق المـؤثر بيـن
الصورتين كيفية وصول الحاكم إل الرس؛ أو من كفّر المظاهر
للصـليبيين علـ المسـلمين ولـم يفّـر المـوال للحومـات المرتـدّة

دون المجاهدين.

 

* انظر إل هذه المصطلحات (جمهور الجهاديين، جهابذة العلماء الذين بلغوا
مرتبة القضاء ف العقائد واألديان)، الت لم يسبقه ف ذكرها أحد وال يمن

ضبطها أو تحديد معناها الدّقيق.

 

يتبع ف الحلقة القادمة، والحمد له رب العالمين.

 

كتبه

أبو ميسرة الشام

غفر اله له

 

 


