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 مت حتقيق الرسالة على أربع نسخ خطية
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ش(البِقزِ  الروافض )= فريكرسالة يف ت
 

  العلي العظيم القوي الكرمي هللااحلمد 
 والصالة على حممد اهلادي إىل صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه يف الدين القومي.

 
 وبعد: 

أن طائفـة مـن العـيعة قـد غلبـوا علـى بـالد كبـرية مـن بـالد الســنين  2 يف بـالد املـنمنن 1قـد تـواترت ابخبـار وا  ر 
اهبهم الباطلة، فأظهروا سـ  اممـاأ أيـي بكـر واممـاأ عمـر واممـاأ عبمـان رتـوان أي تعـاىل علـيهم حىت أظهروا مذ

يســترقرون العــريعة  5 وكــانوا  4 الراشــدين وابئمــة املهــدين 3أمجعــن. )فــكام كــانوا ينكــرون خالفــة هــنال  اخللفــا  
ين ال خيلــو عــن معــقة وــالر ســلو  طريــق وأهلهــا ويســبون ايتهــدين نعمــا مــنهم أن ســلو  مــذاه  هــنال  ايتهــد

ورئيســهم الــذي بــوه بعــاه إباعيــع، فـــكام يزعمــون أن ســلو  طريقــه يف غايــة الســهولة واايــة املنفعـــة،  6رأســهم 
  أحع شاه اخلمر فيكون اخلمر حالالويزعمون أن ما أحله شاه فهو حالل وما حرمه فهو حراأ. وقد 
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 يف كفرهم وارتدادهم م املنقولة إلينا ابلتواتر مما ال يعد وال حيصى. فنرن ال نعكوابجلملة أن أنواع كفره
ولـد الـزان ال  8وإن نكاح ذكورهم وإانثهم ابطع ابالتفاق؟ فكـع واحـد مـن أوالدهـم يصـري  دار حرب ) 7وإن دارهم 

  9(  حمالة
 وما ذحبه واحد منهم يصري ميتة، 

ذلـك مـن  10ة هبم من غري ترورة كان خور الكفر عليه غالبا مب فكن يف وإن من لبس قلنسوهتم احلمرا  املخصوص
 ا. ر أمارات الكفر وامحلاد ظاه

                                                
 اآلثار.  راألخبار وتوافاترم: تواتر األخبار واآلثار. أ: تواترت اآلثار. ب: تو -1

 (.621باشا ) وزتب( عام ش: 4852ب: بورصة تشكي أثزتز ) 3/3548أ: أسعد أفندي  2597م: المحدودية رقم 
 م: بالد المسلمين والمؤمنين. - 2
 ب:الخلفاء. -3
 )...(م: -4
 هم.إتم: -5
 ب:رأسهم. -6
 هم.رد يام: -7
 م:يصيروا.  -8
 )...(.  أ: -9

 ب: في.  -10



مث إن أحكامهم كانت من أحكاأ املرتدين حىت إام لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار احلرب فيرع للمسـلمن 
 وأوالدهم.  11أمواهلم ونساؤهم 

وـالر مـن أظهـر كونـه موا، فرينئـذ يكونـون أحـرارا كسـائر أحـرار املسـلمن، وأما رجاهلم فواج  قـتلهم إال إذا أسـل
 البتة.  12  قتله جيننديقا فكنه 

وقسـم مالـه , أن حيكم مبوته  13فللقاتي  واختار دينهم الباطع فلرق بدارهمولو تر  واحد من الناس دار امسالأ 
 بن الورثة، وينكح نوجته لزوج آخر. 

 كان فرض عن على مجيع أهع امسالأ الذين كانوا قادرين على قتاهلم  14(  ليهماجلهاد عوجي  أن يعلم أيضا أن 
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 وسننقع من املسائع العرعية ما يصرح ابحكاأ اليت ذكران آنفا. فنقول وابي التوفيق:

 

أن مـن أنكـر خالفـة عمـر فهـو كـافر يف الصـريح، و رتـي هللا عنـه  ية، أن من أنكـر خالفـة أب بكـرقد ذكر يف البزان 
 . 15فهو كافر يف ابصح رتي هللا عنه 

 . 16 رتي هللا عنه وجي  إكفار اخلوارج كفارهم عبمان

رتـي هللا فالصريح أنه كافر؟ وكـذا خالفـة عمـر رتي هللا عنه من أنكر خالفة أب بكر  17وذكر يف التتارخانية: أن 
 19وكذا س  العيخن كفر ,  18وهو أصح ابقوال عنه 
 و قال. إين ول
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 رمحه هللا عنه بري  من ومذه  أيل حنيفة 

                                                
 م: نساؤهم.  -11
 م: قتله.  -12
 أ: فالقاضي.-13
 م: جهادهم. -14
 (. 242 -241( شرح الفقه األكبر للقاري )381( الصواعق المحرقة )23انظر أيفحا: الطريقة المحمدية ) 0( 318: 3زازية )بالفتاوى ال -15
(:  يجب 318: 3زازية )بهـو كما في الفتاوى ال 534 0قال اإلمام الزاهد الصغار وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل ت . رضي هللا عنه  عثمان -م: -16

( وأصول الدين 351ر. انظر كذلك: الفرق بين الفرق )بياكفار عثمان وعلي وطلحة والزب  كفارهمإارهم جميع األمة سواهم. ويجب فإكبار الخوارج في إك
 (.20أ الطريقة المحمدية ) 27( ورسالة في اعتقاد أهل السنة 29التبصير في الدين )( 332للبغدادي )

وهو كتاب عام في مجلدات جمع   هـ 800تاتارخانية في الفتاوي لإلمام الفقيه عالم بن عالء الحنفي ت ال (:268: 1أن. قال في كشف الظنون ) -م:  -17
 والظهيرين ". فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والثانية 

 (23( الطريقة المحمدية )131: 5( البحر الرائق )318: 3زازية )بانظر: الفتاوى ال  -18
الرافضة إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل علما عليهما فهو  (: )319: 3زازية )بوذكر في الخالصة كما في الفتاوى ال  -19

 (.92: 7( )136: 5ق )مبتدع !. وانظر أيضا: البحر الرائ



 . 21العافعي يكفر  20 قال: أان بري  من مذه  وأ
 . 22ين امسالأ كعرب اخلمر فهو كافر م حرمته يف دعل ماومن استرع حرا
 .23ا أو هانال يكفر( دأو لبس قلنسوة جا ر)وإذا شذ الزان

 .26والعامل كفر  25العلم : أن استهزا  24 ية نوذكر يف الق
 أحكاأ املرتدين.  28: أن أحكاأ هنال   27زانية بوذكر يف ال

 : أن املرتدين 29 ارتخوذكر يف االختيار الذي هو شرح امل
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 دار احلرب وأمواهلم غنيمة.  30وا فقد صار دارهم غلبلو 
 33املرتــدين إذا ظهــران أي غلبنــا علـــيهم إال  وال يقبــع مــن 32: أن نكــاح املرتــدين ابطــع اتفاقــا  31ذكــر يف الكــايف 

 امسالأ أو السيف كمعركي العرب. ويقسم ابموال وابراتي بن املسلمن. 
 .34وتقسيم أمواهلم ونسائهم وذرايهتم صريح 

ا، وأأ تقـوتـه؟ صـار عبـده معمبار احلرب وحكـم دوحلق ب - 35والعياذ ابي  -ويف بعض الكت  العرعية: أن من ارتد
  36معتقة ولده 

 

                                                
 (. 000ب:) -20
 (. 488: 5تاتارخانية )لالفتاوي ا -21
 (.334: 3( الفتا وي الكزازية )488: 5انه: الفتاوى التاتارخانية ) -22
 (.331: 5( البحر الرائق )332 -331: 3زازية )ب( الفتاوى ال52 0 -5 1 9: 5( انظر في هذه المسألة: الفتاوى التاتارخانية )000) -أم: -23
مختار بن محمود الزاهدي الحنفي ين لداي الرجاء نجم بحنيفة للشيخ األمام أ بيية المنية على مذهب أنق (: 1357: 2ون )ظنقال في كشف ال  - 24

بن منصور العراقي  (. أوله: الحمد لذ الذي أوضح معالم العلوم... إلخ... ذكر في أولها أنه استضافها من منية الفقهاء ألستاذه بديع658المتوفى سنة )
 الكتب والمفتين بأول حروفها... وله قضية الفتاوى تأليف آخر مجلدان ذكره تقى الدين ".  ماءية المنية لتتميم الغنية ورقم أسنوسماها ق

 م: االستهزاء بالعلم.  - 25
 (. 26 0( شرح الفقه األكبر للقاري )336: 3زازية )بانظر: الفتاوى ال -26
 (.318: 3ية )زازبالفتاوى ال -27
 هؤالء. -ب: -28
 198(. 160: 2( الهدف يا )584: 3(. وانظر أيضا: الفتاوى الثا نية )122: 4االختيار لتعليل الخيار للموصلي ) -29
 أب م: دار. -30
هـو جمع فيه كتب محمد بن  334هناك كتابان للحنفية بهذا العنوان األول: الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد: محمد بن محمد المتوفى سنة ) -31

 (. 1 378: 2ون )ظن( كشف ال6 0 2: 2الحسن الستة المعروفة بكتب ظاهر الرواية وهو كتاب معتمد. بمفتاح السعادة )
 -1 378: 2( كشف اللون )1 88: 2هـ(. )مفتاح السعادة ) 710والثاني: الكافي في شرح الوافي لحافظ الدين النصفي: عبد هللا بن أحمد المتوفى سنة )

97 9 1.) 
 ب: باالتفاق.  -32
 زيادة من المصادر المذكورة هنا.  -33
( 329 -328 198( أصول الدين للبغدادي )1 44: 4( الكتاب للقدومي مع شرحه اللباب للميداني )249 -248انظر: الجامع الصغير لإلمام محمد أ  -34

( رسالة في تصحيح لفظ الزنديق 146 89 81: 5( البحر الرائق )49: 6( )417: 3) ير( فتح القد580: 3( الفتاوى الثانية )167 -166: 2الهداية )
(2 :247 .) 

 اهللب:+ والعياذ ب -35
 (.49: 6( )417: 3ر )ي( فتح القد167 -166: 2( الهداية )249انظر: الجامع الصغير لإلمام محمد ) -36
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: إذا هجم الكفـار علـى ثغـر مـن البغـور يصـري اجلهـاد فـرض عـن وعلـى مـن كـان بقـرب منـه  37وقال صدر العريعة 
مث ومث إىل أن يصري فرض عن على مجيع أهـع امسـالأ شـرفا وغـراب، عليهم إذا احتيج إليهم  38هاد( ويقدر على اجل

 هذا الكالأ واتح.
  تعاىل: هللان جياهد هنال  الكفار كما قال أ فالواج  على السلطان

 39{  اْلَمِصريُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُهمْ  َعَلْيِهمْ  َواْغُلظْ  َواْلُمَناِفِقنَ  اْلُكفَّارَ  َجاِهدِ  النَِّبُّ  أَيُـَّها ايَ } 
 

 . 40حرره الفقري أمحد 
 

 41متت الرسالة 
 

Esad Efendi 3548/ 3 (45 )Pa-a ve Pertev Pa-a 621 (da devamla 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابشا "  وتبر وبعدها يف نسخة أسعد أفندي وكذلك 

                                                
شريعة األصغر ابن صدر الشريعة األكبر من علماء الحكمة وأصول الفقه والدين، له  بن مسعود بن محمود المحصولي البخاري صدر الهو عبيد أهلل -37

خارى سنة كتاب تعديل العلوم، والتنقيح في أصول الفقه، وشرحه التوضيح، وشرح الوقاية لجده محمود في الفروع، النهاية مختصر الوقاية، توفي في ب
 (. 197: 4( األعالم )1 12 -1 09بهية )( الفوائد ال191 182: 2هـ(. مفتاح السعادة ) 747)

 (.).. -م:  -38
 (.77: 5( البحر الرائق )98: 7( بدائع الصنائع )1 35: 2المسألة: الهداية ) انظر لهذه 0( 73التوبة )-39
 )...( 7أ:   - 40
 تمت الرسالة. -أ:  - 41



 
 

 نصها: صورة فتوى يف الروافض " ابللغة الرتكية ما
 

 اش طائفة سنك شرعا لبر ق هه بيوررلر كن" بو مساله بياننده 
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ــوروب بيــمقتــول أوالن شــهيد أولــورمي  لرنــدهري قتــع إاين غــاني واللــن آندعســكر إســالم بقتــايل حــالل اولــو  ان ي
 مباب أولنه. 

 
 اجلواب: 

 عظيمه در.  تأكرب وشهاد يور غزالأو 
 حرره الفقري أمحد ".

 
 وأما معناها ابلعربية: 

 لة: أس" ماذا يقول السادة يف بيان هذه امل
قتــول علــى أيــديهم وهــع يكــون مــن قــتلهم مــن جــي  امســالأ غــاناي وامل , شــرعا 42 شهــع جيــون قتــال طائفــة قزلبــا

 شهيدا؟ 
 

 اجلواب: 
 نعم يعترب غزوة كربى وشهادة عظمى. 

 .43حرره الفقري أمحد " 

 

 
 

                                                
ان بعد أن صار الغلو في الرفض أساس المذهب عندهم في أيام يرة إها على حاشينقول: كلمة تركية معناها: أحمر الرأس. كان الترك يطشابقرل - 42

 الصفويين إلى اآلن 
 (.71: 4والي )عالنجوم ال طش سممها
ب ق وهي لتلميذه  47 -ب 45ردت بعد صورة فتوى البن كمال باشا في نسخة أسعد أفندي صورة فتوى أخرى في نفس الموضوع والمسألة و - 43

 كمال باشا صاحب الرسالة و الفتوىتولى منصب مشيخة اإلسالم في الدولة العثمانية بعد ابن   ي السعود الذيبالعالمة أ



 
 نسخها ونسقها على الوورد حسبة ي تعاىل أبويعلى غفر هللا له ولولديه

 اللهم ارض عن صر  نبيك صلى هللا عليه وسلم
 اللهم العن العنهم وابغض مبغضهم واقطع دابر شانئهم

 
 


