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  سم هللا الرمحن الرحمي 

  المقدمــة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، 
من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي لـه وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك 

  .  له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

﴿                        
                              

             ﴾١ .  

﴿                           
   ﴾٢ .  

﴿                           
                                  

﴾٣ .  
  : أما بعد 

فقط مجـع كـالم  وجهدي فيها ]اذا كفرنا الشيعة اإلثين عشرية مل[ فهذه وريقات أمسيتها بـ
وترتيبهـا فقـط فلـيس يل فيهـا  ه على تعـدد هـذه الكتـب وتقريبهـا إلخـواينأهل العلم من مصادر 

ـا والـيت تتطـرق إلنـزال حكـم التكفـري علـى هـذه لبته ، وهذه شيء أ الوريقات واضحة من عنوا
ـــا والـــيت أتـــت بـــأمور ا ٦واإلماميـــه ٥واجلعفريـــة ٤الطائفـــة الـــيت تســـمى بـــاإلثين عشـــرية ســـتحقت 

                                 
  . ١:ـ النساء ١
  . ١٠٢:ـ آل عمران ٢
  . ٧١ – ٧٠: ـ األحزاب ٣
ذا يف املبحث األول من الفصل الثاين  ٤   .ـ سيأيت الكالم ان شاء اهللا على سبب التسمية 
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مــــا )]  ١٣٤/  ١( أصــــول مــــذهب الشــــيعة االثــــين عشــــرية عــــرض ونقــــد [ـ قــــال الشــــيخ ناصــــر القفــــاري يف كتابــــة  ٥

وهــــــو  -كمــــــا يزعمــــــون   -نســــــبة إىل جعفــــــر الصــــــادق إمــــــامهم الســــــادس وتســــــمى االثنــــــا عشــــــرية باجلعفريــــــة : " نصــــــه 
  .=من باب التسمية للعام باسم اخلاص 

مســـــــــوا باجلعفريـــــــــة، وأن هـــــــــذه ) أو مـــــــــن يــــــــدعون التشـــــــــيع جلعفـــــــــر ( شـــــــــيعة جعفـــــــــر يف الكوفـــــــــة : روى الكشــــــــي أن = 
فـــــر مـــــن اشـــــتد إن أصـــــحاب جعفـــــر مـــــنكم لقليـــــل، إمنـــــا أصـــــحاب جع: " التســـــمية نقلـــــت إىل جعفـــــر فغضـــــب مث قـــــال 

  )) " .٢٥٥ص : رجال الكشي" (( ورعه وعمل خلالقه 
  
مــــا )]  ١٢٤/  ١( أصــــول مــــذهب الشــــيعة االثــــين عشــــرية عــــرض ونقــــد [ـ قــــال الشــــيخ ناصــــر القفــــاري يف كتابــــة  ٦

هـــــذا اللقـــــب عنـــــد كثـــــري مـــــن أصـــــحاب الفـــــرق واملقـــــاالت يطلـــــق علـــــى جمموعـــــة مـــــن الفـــــرق الشـــــيعية، ولكـــــن : " نصـــــه 
نــــــد مجــــــع مــــــن املــــــؤلفني وغــــــريهم بــــــاالثين عشــــــرية، ولعــــــل مــــــن أول مــــــن ذهــــــب إىل ذلــــــك شــــــيخ ختصــــــص فيمــــــا بعــــــد ع

، وأشــــــار الســــــمعاين إىل أن .]٤٤ص : أوائــــــل املقــــــاالت[ يف كتابــــــه أوائــــــل املقــــــاالت " املفيــــــد"االثــــــين عشــــــرية يف زمنــــــه 
" اإلماميــــــة يطلــــــق اآلن -يشــــــري إىل االثــــــين عشــــــرية  -وعلــــــى هــــــذه الطائفــــــة : "ذلــــــك هــــــو املعــــــروف يف عصــــــره فقــــــال

لـــــــــب األلبـــــــــاب يف حتريـــــــــر األنســـــــــاب، حــــــــــرف / ، الســـــــــيوطي١/٨٤: اللبـــــــــاب/ ، ابـــــــــن األثـــــــــري١/٣٤٤: األنســـــــــاب[
وأمــــــا االثنـــــــا عشــــــرين فرمبـــــــا خصــــــوا باســـــــم اإلماميــــــة عنـــــــد املتـــــــأخرين : "وقـــــــال ابــــــن خلـــــــدون.]. اهلمــــــزة، لفـــــــظ إماميــــــة

عشــــــرية إىل أن االثـــــــين عشـــــــرية وأشـــــــار صـــــــاحب خمتصــــــر التحفـــــــة االثـــــــين .]. ١/٢٠١: تـــــــاريخ ابـــــــن خلــــــدون" [مــــــنهم
ويقــــــــول الشــــــــيخ زاهــــــــد .]. ٢٠ص : خمتصــــــــر التحفــــــــة االثــــــــين عشــــــــرية[هــــــــي املتبــــــــادرة عنــــــــد إطــــــــالق لفــــــــظ اإلماميــــــــة 

: يف تعليقاتـــــه علـــــى كتـــــاب التنبيـــــه والـــــرد للملطـــــي/ الكـــــوثري" [االثنـــــا عشـــــرية: واملعـــــروف أن اإلماميـــــة هـــــم: "الكـــــوثري
  .].١٨ص 

يســـــــتعمل لقـــــــب اإلماميـــــــة بـــــــإطالق علـــــــى االثـــــــين  -الشـــــــيعة املعاصـــــــرين مـــــــن شـــــــيوخ  -ويالحــــــظ أن كاشـــــــف الغطـــــــا 
، ومـــــــن شـــــــيوخ الشـــــــيعة اآلخـــــــرين مـــــــن يـــــــرى أن اإلماميـــــــة فـــــــرق، مـــــــنهم .]٩٢ص : أصـــــــل الشـــــــيعة وأصـــــــوهلا[عشـــــــرية 

ويقــــــول شــــــيخ .]..... ١/٢١: أعيــــــان الشــــــيعة/ حمســــــن األمــــــني[االثنــــــا عشــــــرية، والكيســــــانية، والزيديــــــة، واإلمساعيليــــــة 
ــــــنص، وإمنــــــا حصــــــل هلــــــم : "نــــــه املفيــــــدالشــــــيعة يف زم اإلماميــــــة هــــــم القــــــائلون بوجــــــوب اإلمامــــــة، والعصــــــمة، ووجــــــوب ال

هـــــذا االســــــم يف األصـــــل جلمعهــــــا يف املقالـــــة هــــــذه األصـــــول، فكــــــل مـــــن مجعهــــــا فهـــــو إمــــــامي وإن ضـــــم إليهــــــا حقــــــًا يف 
ً، مث إن مـــــن مشلـــــه هـــــذا االســـــم واســـــتحقه ملعنـــــاه، قـــــد افرتقـــــت كلمـــــتهم يف  أعيـــــان األئمـــــة ويف املـــــذهب كـــــان أم بـــــاطال

: العيــــــون واحملاســــــن" [فــــــروع ترجــــــع إىل هــــــذه األصــــــول وغــــــري ذلــــــك، فــــــأول مــــــن شــــــذ مــــــن فــــــرق اإلماميــــــة الكيســــــانية
٢/٩١" .[.  
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الكفر واخلروج عن دين اهللا ، وحنن واهللا حنرص على عدم خروج املسلم مـن دائـرة اإلسـالم بـل 
لكــن هــذا اإلنســان قــد يــأيت بــأمور خترجــه عــن دائــرة اإلســالم ؛ حنــرص علــى بقائــه داخلهــا ، و 

  .وابطه على ما يأيت تبيانه بإذن اهللا ضلكن ذلك بشروطه و 
  :وستكون هذه الوريقات مرتبة على النحو التايل 

  :التكفري عند أهل السنة واجلماعة، وحتته مباحث /الفصل األول 
  من هم أهل السنة واجلماعة ؟ : املبحث األول
  . التكفري حكم شرعي: املبحث الثاين

  . بغري علم هذه املسألة يفخطورة الكالم : املبحث الثالث
  .ب أهل السنة واجلماعة يف التكفريمذه: املبحث الرابع

  .ماهية الكفر: املبحث اخلامس
  .التكفري عند أهل السنة واجلماعة أقسام: املبحث السادس
  .ند أهل السنة واجلماعةالتكفري ع شروط وموانع: املبحث السابع
  ؟ على مستحقه حكم التكفري من له احلق يف إيقاع :املبحث الثامن
ا الشيعة اإلثين عشرية ، وحتته مباحث / الفصل الثاين    :املكفرات اليت جاء 
  من هم الشيعة اإلثين عشرية ؟: املبحث األول
ا الشيعة اإلثين عشريةاملكفرات ا: املبحث الثاين   .ليت أتى 

  . أقوال أئمة الدين وامللة يف الشيعة اإلثين عشرية: املبحث الثالث
  .يعة اإلثين عشرية لعموم املسلمنيتكفري الش: املبحث الرابع

  
  :وتعاىل  ينًا باهللا الرب املعبود ـ سبحانهفإىل املقصود مستع
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  الفصل األول
  التكفير عند أهل السنة والجماعة

  :مثانية مباحث وحتته 
   من هم أهل السنة والجماعة ؟: المبحث األول 

( ملعرفـــــة مـــــن هـــــم أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة ســـــنتكلم عـــــن هـــــذا املصـــــطلح باعتبـــــار مفـــــرده 
  .ومث نتكلم عليه باعتباره علما مركبا ) اجلماعة  –السنة 

  -) :الجماعة  –السنة ( مصطلح أهل السنة باعتبار مفرده : أوال 
  -:تعريف السنة " 

  : السنة لغة
َِسنُّ    .، فهو مسنون ، ويُسنُّ َسنا مشتقة من َسنَّ ي

  . ٧﴾         ﴿:  ؛ قال تعاىل بيَّنه:  وسنَّ األمر -١
  . ٨"سنَّ اهللا ذلك مبعىن بيَّنه: أْي  : " قال ابن منظور

يه ، وأمره أحكامه: فُسنَّة اهللا نَها:  ، وَسنَّها اهللا للناس ، و   . بيـَّ
ـــــت أم قبيحـــــة،  الســـــرية والطريقـــــة:  والســـــنة -٢ ـــــه قولـــــه  َحَســـــنة كان صـــــلَّى اهللا  -، ومن

ــــن َســـــنَّ ســــنة حســـــنة : ((-عليــــه وســـــلَّم  َـــــا، ومــــن  مَ ســـــن ، فلــــه أجرهـــــا وأجــــر مـــــن عمــــلِ 
  . ؛ احلديث ...))سنة سيئة

،  ، ومـــــــا تََصـــــــرَّف منهـــــــا وقـــــــد تكـــــــرَّر يف احلـــــــديث ذكـــــــرُ الســـــــنة : " قـــــــال ابـــــــن منظـــــــور
ُ فيها الطريقة والسرية   . ٩" واألصل

ته العملية اليت هي ترمجة :  أي –صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -سنة الرسول :  ومن ذلك َ ِسري
 ﴿:  - تعاىل  -قوله  ، وهي احلكمة يف صادقة لكتاب اهللا العزيز     

                                 
  .  ٣٨:  األحزاب - ٧
  .سنن: ، مادة)٢٢٥/ ١٣(، "لسان العرب"  - ٨
  .سنن: ، مادة)٢٢٥/ ١٣(، "لسان العرب"  - ٩
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                           ﴾١٠.  
  .١١" ِسريته: -عليه السَّالم  -وُسنَّة رسول اهللا : " يقول ابن فارس

         ﴿: كما قال تعاىل : العادة الثابتة -٣

           ﴾ا :  ، فالسنة هنا تعين ١٢ العادة الثابتة اليت حكم اهللا 
  . ١٣وقضاها

ــــــف  الســـــنن الربانيــــــة الـــــيت ُجيريهــــــا اهللا علـــــى عبــــــاده:  ومـــــن ذلــــــك ، وهـــــي ســــــنن ال تتخلَّ
ـــــــاكثني  والتمحـــــــيص للمـــــــؤمننيســـــــنة االبـــــــتالء :  ، مثـــــــل وال تتبـــــــدَّل ، وُســـــــنَّة االســـــــتبدال للن

م، وسنة االستدراج للكافرين   . وهكذا... على أعقا
  -: السنة اصطالًحا

  : َختتلف دالالُت اللفظ االصطالحية باعتبار استخداِم أصحاب كلِّ فن له
ــــــان: -كمــــــا بينَّــــــا   -الســــــنة يف اللغــــــة  -١  الثابتــــــة، والعــــــادة  ، والطريقــــــة ، والســــــرية البي

.  
ــــــــدوب:  والســــــــنة يف الفقــــــــه -٢ ــــــــل الفريضــــــــة املســــــــتحب واملن ــــــــة مقاب ، فقــــــــول  ، والنافل
  .مستحب:  ؛ أي السواك سنة باإلمجاع:  الفقهاء
ٌ من األدلة اإلمجاليَّة:  والسنة يف أصول الفقه -٣   .دليل

ــــــة املتَّفــــــق عليهــــــا:  يقــــــول األصــــــوليون ــــــاب:  األدلــــــة اإلمجالي  ، واإلمجــــــاع ، والســــــن الكت
.  

صـــــلَّى اهللا عليـــــه وســـــلَّم  -مـــــا أضـــــيف إىل النـــــيب  : والســـــنة يف علـــــم احلـــــديث هـــــي -٤
ـــــر - ـــــة مـــــن قـــــول أو فعـــــل أو تقري يَّ ـــــة أو َخْلقِ يَّ قِ ـــــل ، أو صـــــفة ُخُل احلـــــديث أعـــــمُّ مـــــن :  ، وقي

صــــلَّى  -يطلــــق لفــــظ الســــنة علــــى مــــا جــــاء منقــــوالً عــــن النــــيب  : " ، يقــــول الشــــاطيب الســــنة
                                 

  . ٣٤: األحزاب  - ١٠
  .سنَّ : ، مادة"مقاييس اللغة"  - ١١
  . ٧٧: اإلسراء  - ١٢
  ) .٣/٥٤(تفسري ابن كثري، : انظر - ١٣
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نَصَّ عليه يف الكتاب العزيز اخلصوص على -اهللا عليه وسلَّم  ُ   . " ، مما مل يـ
ـــــــــل البدعـــــــــة : الســـــــــنة يف كتـــــــــب الســـــــــنن واملبتـــــــــدعات -٥ قاب ـــــــــن  تـــــــــأيت يف مُ ؛ قـــــــــال اب
  . ١٤" القصد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة : " مسعود
كتــــــاب الســــــنة لإلمــــــام :  ، مثــــــل تــــــأيت مبعــــــىن العقيــــــدة : والســــــنَّة يف كتــــــب العقائــــــد -٦
اري،  أمحد   . ، والسنة للخالل ، والسنة للبغوي والسنة للرب

ـــــــــق  و"  : قــــــــال ابـــــــــن رجـــــــــب كثـــــــــري مـــــــــن العلمـــــــــاء املتـــــــــأخرين َخيـــــــــصُّ الســـــــــنة مبـــــــــا يتعلَّ
ا أصل الدين باالعتقاد   . ١٥" ، واملخالف فيها على خطر عظيم ؛ ألَّ

ا الشريعة أو الدين - ٧ احلسن ؛ قال وتأيت السنة مبعًىن أعمَّ من ذلك كله، ويراد 
 ﴿: -تعاىل  - البصري وسفيان يف تفسري قوله              

                     ﴾١٧" على السنة : " ، قاال ١٦ .  
ــــــــة  ــــــــن تيميَّ ــــــــريعة : "-رمحــــــــه اهللا  -يقــــــــول اب َعه اهللا ، وهــــــــي  الســــــــنة هــــــــي الشَّ مــــــــا َشــــــــرَ

ين   . ١٨"ورسوله من الدِّ
  : تعريف الجماعة

  : تعريف اجلماعة• 
  :لغًة أخذت من ِعدَّة معاٍن 

  . ، وضد الُفرقة وهو ِضدُّ التفرق : من االجتماع - ١
ُ :  يقـــــال ـــــع القـــــوم ضـــــم بعضـــــه إىل :  ، ومجـــــع املتفـــــرق ، إذا اجتمعـــــوا مـــــن هنـــــا وهنـــــا َجتَمَّ

  . ألفها:  ، ومجع إليه القلوب بعض
مجعــــت :  ، واجلمــــع مصــــدر قولــــك وهــــو اســــم جلماعــــة النــــاس : ومــــن الجمــــع - ٢

                                 
  .، وصححه األلباين)  ١/٥٥(، "أصول االعتقاد"رواه الاللكائي يف  - ١٤
  ) .٢/١٢٠(، "جامع العلوم واحلكم" - ١٥
  . ١٨: اجلاثية  - ١٦
  ) .١/٦٩(، للاللكائي، "أصول االعتقاد: "انظر - ١٧
  ) .٤/٤٣٦(، البن تيمية، "جمموع الفتاوى" - ١٨
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  . الشيء
ا مجاعة الناس تمعون على أمٍر ما فاجلماعة يف اللغة إذا أريد    .، فهم القوم ا

:  ؛ أي أمجـــــــع األمـــــــر:  ، يقـــــــال وهـــــــو االتِّفـــــــاق واإلحكـــــــام : ومـــــــن اإلجمـــــــاع - ٣
   . اتَّفقوا:  ؛ أي أمجع أهل العلم:  ، ويقال أحكمه

  .، وطائفة من الناس َجيمعها غرض واحد العدد الكثري من الناس : والجماعة
، أو القلــــــوب واألبــــــدان  اجتمــــــاع القلــــــوب: " ، وهــــــي وُممكـــــن مجعهــــــا يف عبــــــارة جامعــــــة

ه أنـــــه َحـــــقٌّ  ُ ، فهـــــي اجلماعـــــة  ، فـــــإن كـــــان موافًقـــــا ألمـــــر الشـــــارع علـــــى شـــــيء يعتقـــــد أصـــــحاب
  ". عند اإلطالق الشرعي
  :اصطالًحا تعريف الجماعة

  :تطلق على عدة معاٍن ذكرها أهل العلم
ــــــــحابة :  تُطلــــــــق اجلماعــــــــةُ علــــــــى -١ قــــــــال الشــــــــاطيب يف  -رضــــــــوان اهللا علــــــــيهم  -الصَّ

ــــــــوال النــــــــاس يف مفهــــــــوم اجلماعــــــــة ــــــــحابة علــــــــى  : " معــــــــرض ذكــــــــره ألق اجلماعــــــــة هــــــــي الصَّ
ـــــــــذين أقـــــــــاموا عمـــــــــادَ الـــــــــدين اخلصـــــــــوص م ال ه ، فـــــــــإَّ ـــــــــادَ َســـــــــوا أوت ـــــــــ ، وأَرْ ذين ال ، وهـــــــــم ال

ـــــــى ضـــــــاللةٍ أصـــــــالً  ، فالنُّصـــــــوص الـــــــواردة يف الســـــــنة عـــــــن اجلماعـــــــة تنصـــــــرف " َجيتمعـــــــون عل
  . ؛ لسبقهم يف الزمن والفضل إليهم أوالً 

ـــــى -٢ ـــــدِّين ومـــــن :  وتُطلـــــق اجلماعـــــة عل ـــــم يف ال ـــــم وأئمـــــة اهلـــــدى املقتـــــدى  أهـــــل العل
  : سلك سبيلهم

ــــارك عــــن اجلماعــــة ِلَ ابــــنُ املب ــــا ُســــئ مَّ ــــل لــــه بكــــر وعمــــرأبــــو :  ، قــــال َل قــــد مــــات :  ، فقي
، وأبـــــو " أبـــــو محـــــزة الســـــكري مجاعـــــة : " ، قـــــال فـــــالن ففـــــالن و:  ، قـــــال أبـــــو بكـــــر وعمـــــر

  . محزة هو حممد بن ميمون املروزي
﴿:  باب : " قال البخاري         ﴾وما أمر النيب  ١٩ ، - 

  . " ، وهم أهل العلم اجلماعةبلزوم  - صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

                                 
  . ١٤٣: البقرة  - ١٩



 

 

9 
 

ِرَف أنَّ املرادَ بالوصف املذكور أهل العلم الشرعي: "  قال ابن حجر ُ   . ٢٠" فع
ــــــوم : " قــــــال الطــــــربي ــــــى : وقــــــال ق لهــــــم ُحجــــــة عل ــــــم؛ ألنَّ اهللا َجعَ ــــــم أهــــــل العل املــــــرادُ 

  . ٢١" اخللق، والناس تبع هلم يف أمر الدين
  : احلقِّ وعدم التفرُّقاالجتماع على : وتطلق اجلماعة على -٣

  . ٢٢)) واجلماعة رمحة، والُفرقة عذاب : (( كما ورد يف احلديث
ـــــــاكم والفرقـــــــة : (( -صـــــــلَّى اهللا عليـــــــه وســـــــلَّم  -ومثلـــــــه قولـــــــه  ،  علـــــــيكم باجلماعـــــــة وإيَّ

ـــــــه  فـــــــإنَّ الشـــــــيطان مـــــــع الواحـــــــد وهـــــــو مـــــــن االثنـــــــني أبعـــــــد، ومـــــــن أراد حببحـــــــة اجلنـــــــة ، فعلي
  . ٢٣)) باجلماعة

ــــــرٌ مـــــــن الــــــذي ُحتبـــــــون يف  : " مســـــــعودوقــــــال ابــــــن  إنَّ الــــــذي تكرهـــــــون يف اجلماعــــــة َخيـْ
  . ٢٤" الفرقة

ـــــــق اجلماعـــــــة علـــــــى -٤ ـــــــذين علـــــــى  جممـــــــوع املســـــــلمني وســـــــوادهم األعظـــــــم:  وتطل ، ال
ـــــدِّين ـــــٍر مـــــن أمـــــور ال ـــــى إمـــــاٍم، أو أَمْ نيويـــــة  الســـــنة إذا اجتمعـــــوا عل ، أو أمـــــر مـــــن املصـــــاحل الدُّ

  . املباحة
رين إْن أدركــــــين ذلــــــك...  : " ، وفيــــــه فــــــة املشــــــهوركمــــــا ورد يف حــــــديِث حذي  فمــــــا تــــــأمُ

ــــــواب أنَّ املــــــراد : " ، قــــــال الطــــــربي " )) تلــــــزم مجاعــــــة املســــــلمني وإمــــــامهم : (( ، قــــــال والصَّ
ــــأمريه مــــن اخلــــرب لــــزوم اجلماعــــة ــــن اجتمعــــوا علــــى ت ــــذين يف طاعــــة مَ ــــه  ، ال ، فمــــن نََكــــَث بيعتَ

  . ٢٥" خرج عن اجلماعة
صـــــــــلَّى اهللا عليـــــــــه  -عـــــــــن النـــــــــيب : -رضـــــــــي اهللا عنهمـــــــــا  -ويف حــــــــديث ابـــــــــن عبـــــــــاس 

ــــن فــــارق اجلماعــــةَ  : (( قــــال –وســــلَّم  مــــن رأى مــــن أمــــريه مــــا يكــــره، فليصــــْرب عليــــه، فإنَّــــه مَ

                                 
  ) .١٣/٣١٦(، "فتح الباري: "انظر - ٢٠
  ) .١٣/٣٧(، "فتح الباري: "انظر - ٢١
  .   إسناده حسن ورجاله ثقات: رواه أمحد يف املسند ، وقال األلباين  - ٢٢
  ".الشيخني،ووافقه الذهيبصحيح على شرط : "رواه أمحد يف املسند ،  وقال احلاكم  - ٢٣
  ) .٢/٢٦١(، للشاطيب، "االعتصام" - ٢٤
  ) .١٣/٣٧(، "فتح الباري"  - ٢٥
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ا فمات إالَّ مات ميتة جاهلية رً   . ٢٦)) ِشبـْ
ـــــــى -٥ ـــــــق اجلماعـــــــة عل لمـــــــاء واألمـــــــراء والَقـــــــادة :  وتطل ُ قـــــــد، وهـــــــم الع أهـــــــِل احلـــــــلِّ والعَ

الة  صـــــاحل املســــــلمني والُقضــــــاة واألعيـــــانوالـــــوُ ،   ، أو بعضــــــهم إذا اجتمعـــــوا علــــــى أمـــــر مــــــن مَ
ـــــه ـــــال كتوليـــــة إمـــــاٍم وبيعتـــــه أو عزل طَّ َ ُ احلـــــل والعقـــــد : واملـــــراد باجلماعـــــة : " ؛ قـــــال ابـــــن ب أهـــــل

  . ٢٧" من كل عصر
، وهـــــــي  الفريـــــــق مــــــن النــــــاس اجتمعــــــوا علـــــــى شــــــيء مــــــا:  وتُطلــــــق اجلماعــــــة علــــــى -٦

ــــــن صـــــلَّى العشــــــاء يف  : (( ؛ ففـــــي احلـــــديث مثــــــل مجاعـــــة املســــــجددون اجلماعـــــة الُكـــــربى  مَ
ـــــه  ...))مجاعـــــة ـــــه وســـــلَّم  -، وقول صـــــالة اجلماعـــــة أفضـــــل مـــــن صـــــالة  : ((-صـــــلَّى اهللا علي
، وذلــــــك يعــــــين يف  " اثنــــــان فمــــــا فوقهمــــــا مجاعــــــة:  بــــــاب : " ؛ قــــــال البخــــــاري )) ...الفــــــذ
  .ة الصال

ا : (( ويف احلديث   .٢٨ )) ؛ فإنَّ الربكةَ مع اجلماعة تفرَّقوا، وال  كلوا مجيعً
ــــــوارده املختلفــــــة ال َجيــــــده َخيــــــرج عــــــن هــــــذه  َ دالالِت اللفــــــِظ يف مَ ــــــن حــــــاول اســــــتقراء مَ وَ

  . ، ولكن قد َجيتمع أكثر من معىن يف داللة النصِّ الواحد املعاين
ا: ثانيا  ً   : تعريُف أهل السنة باعتباره َعَلًما مركب

ُ الســــــنة واجلماعــــــة والتــــــابعون  -صــــــلَّى اهللا عليــــــه وســــــلَّم  -م أصــــــحاُب النــــــيب هــــــ:  أهــــــل
هم مــــــن املــــــؤمنني  هلــــــم بإحســــــان ــــــع ســــــبيَل ــــــم واتَّب ــــــزم مبــــــنهجهم ، واقتــــــدى  ، وكــــــل مــــــن الت

  . املتمسكني بآثارهم إىل يوم القيامة
ــــــلف الصــــــاحل وهــــــم أهــــــل احلــــــديث ــــــر والسَّ ــــــة ، وأهــــــل األث ــــــة الناجي ، والطائفــــــة  ، والفرق

ــــــيب  املنصــــــورة ــــــذين أخــــــرب الن ــــــِين إســــــرائيل  : (( عــــــنهم –صــــــلَّى اهللا عليــــــه وســــــلَّم  -، ال َ إنَّ ب
رقــــة ِ ــــيت علــــى ثـــــالث وســــبعني فرقــــة افرتقــــوا علــــى إحـــــدى وســــبعني ف ، ُكلُّهـــــا يف   ، وتفـــــرتق أمَّ

                                 
  .متفق عليه  - ٢٦
  ) .١٣/٣١٦(، "فتح الباري" - ٢٧
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ـــــه )) النـــــار إال واحـــــدة ـــــل ل ـــــومَ وأصـــــحايب : (( ؟ قـــــال مـــــا الواحـــــدة:  ، فقي ـــــه الي ـــــا علي  مـــــا أن
((٢٩ .  

ـــــم اآلخـــــذون بســـــنة رســـــوِل اهللا  "أهـــــل الســـــنة":  وقـــــد ُســـــمُّوا صـــــلَّى اهللا عليـــــه  -؛ ألَّ
ا -وسلَّم    . ، العاملون مبقتضاها العاملون 

ـــــــذين  : " كمـــــــا يقـــــــول الشـــــــافعي ـــــــُت عليهـــــــا ال ـــــــا عليهـــــــا ورأي ـــــــيت أن ـــــــول يف الســـــــنة ال الق
ــــــــتهم ــــــــل ســــــــفيان رأي ــــــــرارُ بشــــــــهادة أن ال إلــــــــه إال اهللا، وأنَّ :  ، وغريمهــــــــا ، ومالــــــــك ، مث  اإلق

،  ، يقـــــــرب مـــــــن خلقـــــــه كيـــــــف شـــــــاء ، وأن اهللا علـــــــى عرشـــــــه يف مسائـــــــه حممـــــــًدا رســـــــوُل اهللا
نيا كيف شاء   . ٣٠..."وينزل إىل السماء الدُّ

ــــــم اجتمعــــــوا علــــــى احلــــــق وُســــــمُّوا بالجماعــــــة ــــــر مجاعــــــة  ، وأخــــــذوا بــــــه ألَّ َفــــــوا أََث تـَ ، واقـْ
ـــــحابة والتـــــابعني وأتبـــــاعهم ــــــن  ، املســـــلمني املستمســـــكني بالســـــنة مـــــن الصَّ واجتمعـــــوا علـــــى مَ

هم الَّه اهللا أمـــــــرَ صـــــــلَّى اهللا عليـــــــه  -، كمـــــــا أمـــــــرهم رســـــــول اهللا  ، ومل يشـــــــقُّوا عصـــــــا الطاعـــــــة وَ
  .  وسلَّم

هـــــــــم  : (( يف إحـــــــــدى روايـــــــــات احلـــــــــديث الســـــــــابق -صـــــــــلَّى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلَّم  -ولقولــــــــه 
  )). اجلماعة

ــــــن اجتمــــــعَ مــــــن أهــــــِل اإلســــــالم  ــــــة أ"فهــــــم مَ ، علــــــى " خــــــرىمل يتفــــــرق عــــــن الســــــبيل إىل مل
ـــــدع وأهـــــواء"االتِّبـــــاع  الســـــنة و م"  مل يتفـــــرق يف الســـــبيل لب م مـــــا  بقلـــــو م وأبـــــدا ـــــو ، أو بقل

  . أمكنهم ذلك
  :تنبيه

ــــــاملعىن اخلــــــاص صــــــطلح أهــــــل الســــــنة واجلماعــــــة ب ــــــة مُ ـتخدم ابــــــنُ تيمي أهــــــل :  ؛ أي يســـــ
ـــــــبهات يف االعتقـــــــاد عنـــــــد قولـــــــه أهـــــــل خـــــــالف :  االتِّبـــــــاع ال االبتـــــــداع ممـــــــن ســـــــلم مـــــــن الشُّ

  . وهو املشهور بني أهل العلم... السنة مع األشاعرة كذا
صــــــــطلح أهــــــــل الســــــــنة واجلماعــــــــة بــــــــاملعىن العــــــــام؛ أي  ـــــــتخدم مُ أهــــــــل امللــــــــة : كمــــــــا يسـ

                                 
  .حديث حسن أخرجه الرتمذي وغريه - ٢٩
 .١٢٠، للذهيب، ص"العلو للعلي الغفار"   - ٣٠
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صــــطلح ... اخلــــالف بــــني أهــــل الســــنة والرافضــــة كــــذا: والــــدين عنــــد قولــــه ُ الســــنة هنــــا مُ فأهــــل
ــــاج الســــنة ملــــن  عــــام لكــــل مــــن كــــان علــــى التوحيــــد، ويظهــــر ذلــــك بوضــــوح يف كالمــــه يف هَ نـْ مِ

  .تدبَّره
  : سلفية المصطلح

ــــــــلفية ــــــــدُّ مُصــــــــطلح أهــــــــِل الســــــــنة واجلماعــــــــة مــــــــن املصــــــــطلحات السَّ عَ ُ ولــــــــيس مــــــــن  ، يـ
، أو  ، الـــــــــيت ينتســـــــــب إليهـــــــــا بعـــــــــُض أصـــــــــحاب األهـــــــــواء املصـــــــــطلحاِت احلادثـــــــــة املبتدعـــــــــة

م ا من دعو ً ُ الباطل على أهل احلقِّ تنفري ُطلقها أهل   . ي
﴿: - تعاىل  -يف تفسري قوله  -رضي اهللا عنهما  - يقول ابنُ عباس        

                            

         ﴾ا الذين ابيضت وجوههم "،  ٣١ ،  فأهل السنة واجلماعة،  فأمَّ
ا الذين اسودت وجوههم   . ٣٢" ، فأهل البدع والضاللة وأمَّ

﴿: -تعاىل  - قال سعيد بن جبري يف قوله            

         ﴾٣٤" لزوم السنة واجلماعة : " ٣٣ .  
ــــــــال ســــــــفيان الثــــــــوري ، وآخــــــــر  عــــــــن رجــــــــل باملشــــــــرق صــــــــاحب ســــــــنةإذا بلغــــــــك : " ق

  . ٣٥" !، ما أقلَّ أهلَ السنة واجلماعة ، فابعث إليهما بالسالم واْدعُ هلما باملغرب
ــــــق اهللا  : " قـــــال ابـــــن تيميــــــة ومـــــذهب أهــــــل الســـــنة مــــــذهب قـــــدمي معــــــروف قبـــــل أن َخيُل

ــــــ أبـــــا حنيفـــــة ومالًكـــــا والشـــــافعي وأمحـــــد -تعـــــاىل  - ه ، فإنَّـــــه مـــــذهب الصـــــحابة الـــــذين تلقَّ وْ
  . ٣٦" صلَّى اهللا عليه وسلَّم -عن نبيهم 

                                 
  . ١٠٦: آل عمران  - ٣١
  ) .١/٥٤(لاللكائي،  ،"شرح أصول االعتقاد" - ٣٢
  . ٨٢: طه  - ٣٣
  ) .٣/١٦٢(، "تفسري ابن كثري" - ٣٤
  ) .١/٦٤(، لاللكائي، "شرح أصول االعتقاد" - ٣٥
  ) .٢/٦٠١(، "منهاج السنة"  - ٣٦
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ُ الســـــــنة واجلماعـــــــة غـــــــري َحمصـــــــورين يف مكـــــــان أو زمـــــــان ، ولكـــــــنَّهم يكثــــــــرون يف  فأهـــــــل
ــــــــون يف آخــــــــر مكــــــــان لُّ قِ َ ، ولكــــــــنَّهم ال  ، ويقلــــــــون يف زمــــــــان ، وقــــــــد يكثــــــــرون يف زمــــــــان ، وي

  ٣٧"  . ينقطعون حىت يأيت أمر اهللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ــــــــرابط ] مــــــــن هــــــــم أهــــــــل الســــــــنة واجلماعــــــــة [ مقــــــــال بعنــــــــوان  - ٣٧ للكاتــــــــب أبــــــــو مــــــــرمي حممــــــــد اجلريتلــــــــي ، علــــــــى ال

http://www.alukah.net/sharia/0/21860/#_ftnref16   
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    :التكفير حكم شرعي : المبحث الثاني 
صــلى اهللا عليــه  -وهــذا الــورع الــذي رأينــاه مــن أصــحاب النــيب  : "قــال الــدكتور منقــذ الســقار 

م فقهوا خطورة هذا البـاب -وسلم   -مبـا آتـاهم اهللا مـن فقـه وبصـرية  -، كمـا أدركـوا  مرده أ
، ال يصــدر فيــه إال عــن األدلــة الشــرعية  كســائر األحكــام الشــرعية  ، أن التكفــري حكــم شــرعي

  .املعتربة
، وحـذروا  وقد فقه سلف األمة وعلماؤهـا مـن بعـدهم خطـورة هـذا احلكـم مـن أحكـام الشـريعة

  .من اخلروج فيه عن أدلة الشرع املعتربة إىل اهلوى والرأي والتشفي
، إذ معنــاه إباحــة الــدم  ق واحلريــة مــثالً الكفــر حكــم شــرعي كــالر  : "  يقــول أبــو حامــد الغــزايل
.  " ، وإمـا بقيـاس علـى منصـوص ، فيدرك إما بنص ، ومدركه شرعي واحلكم باخللود يف النار

٣٨  
  ٣٩".  ، وال جمال للعقل فيه ، مورده الشرع كشف اللبس فيه: "  ويؤكد القاضي عياض أن

علـم بــه  الكفــر حكـم شــرعي متلقـى عــن صـاحب الشــريعة: "  ويقـول ابــن تيميـة ُ ، والعقـل قــد ي
، كمـا أنــه  ، يكــون كفـراً يف الشــرع ، ولـيس كــل مـا كــان خطـأً يف العقـل صـواب القـول وخطــؤه

  ٤٠".  ، جتب يف الشرع معرفته ليس كل ما كان صوابًا يف العقل
إن الـدليل  : " ، ويقـول " إن التكفـري مسعـي حمـض ال مـدخل للعقـل فيـه: "  ويقـول ابـن الـوزير
  ٤١".  سق ال يكون إال مسعيًا قطعياً على الكفر والف

وهكــذا فــالقول يف هــذه املســألة وغريهــا مــن مســائل الــدين واحليــاة مــرده إىل علــم الشــريعة وفقــه 
  .، وال جيوز يف ذلك كله اخلوض بال علم وال برهان من دين اهللا نصوصها

وقطــع املــواالة لكــن تــزداد خطــورة القــول بــال علــم يف مســألة التكفــري ملــا فيهــا مــن إباحــة الــدماء 
  ٤٢".  حكم شرعي يرجع إىل إباحة املال وسفك الدماء واحلكم باخللود يف النار" فالتكفري 

                                 
  ) .١٢٨(فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة   - ٣٨
  ) .٢٨٢/ ٢(الشفا بتعريف حقوق املصطفى  - ٣٩
  ) .٢٤٢/ ١(درء تعارض العقل والنقل  - ٤٠
  ) .١٧٩، ١٧٨/ ٤(العواصم والقواصم  - ٤١
  ) .٣٤٥/ ١(بغية املرتاد  - ٤٢
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، وإســقاط  إســقاط العبــادات عــنهم إذا تــابوا "  ، منهــا  واحلكــم بــالكفر تقريــر ألمــور خطــرية
،  بـــوا، وإباحـــة فـــروج نســـائهم إذا مل يتو  مجيـــع حقـــوق املخلـــوقني مـــن األمـــوال والـــدماء وغريمهـــا

  ٤٣.... ". وسفك دمائهم 
، فــاعلم أن مســائل التكفــري والتفســيق هــي  إذا تبــني ذلــك: " ويقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

ـــا الوعـــد والوعيـــد يف الـــدار اآلخـــرة ـــا  مـــن مســـائل األمســـاء واألحكـــام الـــيت يتعلـــق  ، وتتعلـــق 
ن اهللا ســبحانه أوجــب اجلنــة ، فــإ املــواالة واملعــاداة والقتــل والعصــمة وغــري ذلــك يف الــدار الــدنيا

  ٤٤". ، وهذا من األحكام الكلية يف كل وقت ومكان ، وحرم اجلنة على الكافرين للمؤمنني
، وكـــذلك فـــإن اهلـــوى والتشـــفي  وكمـــا ســـبق فإنـــه ال مـــدخل للعقـــل يف هـــذه املســـألة الشـــرعية

قـه وافتئـات ملا فيه من اعتـداء علـى حكـم اهللا وح -من باب أوىل  -واالنتقام بالتكفري مذموم 
، وإن كـان ذلـك املخـالف  أهـل العلـم والسـنة ال يكفـرون مـن خـالفهم"، لـذا فـإن  على عبـاده

، فليس لإلنسان أن يعاقب مبثلـه كمـن كـذب عليـك وزىن  ، ألن الكفر حكم شرعي يكفرهم
،  ، ألن الكــذب والزنــا حــرام حلــق اهللا تعــاىل ، لــيس لــك أن تكــذب عليــه وتــزين بأهلــه بأهلــك

ُكفر إال من كّفره اهللا ورسولهوكذلك    ٤٥".  التكفري حق هللا، فال ي
،  هـي كفـر:  وأصل ذلـك أن املقالـة الـيت هـي كفـر بالكتـاب والسـنة واإلمجـاع يقـال : " ويقول

، فـإن اإلميـان مـن األحكـام املتلقـاة عـن اهللا  ، كمـا دل علـى ذلـك الـدالئل الشـرعية قوالً يطلـق
م وأهـــوائهم، لـــيس ذلـــك ممـــا حيكـــم فيـــه ال ورســـوله ، وال جيـــب أن حيكـــم يف كـــل  نـــاس بظنـــو

  ".  كافر حىت يثبت يف حقه شروط التكفري وتنتفي موانعه ، بأنه   شخص قال ذلك
ــــه  ُصــــار إلي وهكــــذا فــــإن التكفــــري حكــــم شــــرعي كســــائر األحكــــام التكليفيــــة األخــــرى ، فــــال ي

ن غـري دليـل معتـرب يف بالتشهي وال بالظنون ، فكما ال يقال عن أمر ما بأنه حرام أو واجب مـ
الشرع ، فإنه ال يقال بكفر مسلم من غري هـذا الـدليل ، بـل تكفـري املسـلمني أخطـر وأقـبح ملـا 

  . "  يستتبعه من أحكام دنيوية وأخروية يف حق املكفَّر
  

                                 
  ) .٤٠٥(إيثار احلق على اخللق  - ٤٣
  ) .٤٦٨/ ١٢(جمموع الفتاوى  - ٤٤
  ) .٤٩٣ – ٤٩٢/ ٢(الرد على البكري   -  ٤٥
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  : بغير علم ألةهذه المس فيخطورة الكالم : المبحث الثالث 
بكفـــــر املســـــلم ومــــا يتبعـــــه مـــــن أحكـــــام وخلطــــورة القـــــول  : "قــــال الـــــدكتور منقـــــذ الســـــقار 

ــــٍني وال  يف احلــــال واملــــآل ، فــــإن القــــرآن والســــنة حيــــذران مــــن إطــــالق هــــذا احلكــــم مــــن غــــري تب
  .تثبت

 ﴿ : قال تعاىل                        

                        

                            

            ﴾٤٦ .  

 { : معـــــــــىن قولــــــــه : "  قــــــــال القـــــــــرطيب    {أو تثبتـــــــــوا وال  أي األمـــــــــر املشـــــــــكل ،
  ٤٧". ، فإن قتله أحد فقد أتى منهيًا عنه  ، املعنيان سواء تعجلوا

إذا  : ((حــــــذر مــــــن التكفــــــري أشــــــد التحــــــذير فقــــــال -صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم  -والنــــــيب 
ا أحدمها يا كافر:  قال الرجل ألخيه   ٤٨)). ، فقد باء 

ـــــه عـــــن النـــــيب   ـــــو ذر رضـــــي اهللا عن ـــــه وســـــلم  -ويـــــروي أب ـــــه قـــــال -صـــــلى اهللا علي  : (( أن
، إن مل يكــــــــن  ، إال ارتـــــــدت عليــــــــه ، وال يرميــــــــه بــــــــالكفر ال يرمـــــــي رجــــــــل رجــــــــالً بالفســـــــوق

  ٤٩)).  صاحبه كذلك
، واحتملــــــه بقولــــــه  فقــــــد بــــــاء القائــــــل بــــــذنب كبــــــري وإمث عظــــــيم: "  قــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــرب

ـــــك ـــــة يف ال ذل تحـــــذير مـــــن هـــــذا القـــــول والنهـــــي عـــــن أن يقـــــال ألحـــــد مـــــن أهـــــل ، وهـــــذا غاي
  ٥٠".  يا كافر:  القبلة

                                 
 . ٩٤: النساء  - ٤٦
 ) .٣٣٩/ ٥(اجلامع ألحكام القرآن  - ٤٧
  ) .٦٠(، ومسلم ح )٦١٠٣(رواه البخاري ح   - ٤٨
  ) .٦١(لم ح ، ومس)٦٠٤٥(رواه البخاري ح  - ٤٩
  ) .٢٢/ ١٧(التمهيد   - ٥٠
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وهــــذا وعيــــد عظــــيم ملــــن أكفــــر أحــــداً مــــن املســــلمني ولــــيس  : " ويقــــول ابــــن دقيــــق العيــــد
، ومـــــن املنســـــوبني إىل  ، وهـــــي ورطـــــة عظيمـــــة وقـــــع فيهـــــا خلـــــق كثـــــري مـــــن املتكلمـــــني كـــــذلك

، وحكمــــــــوا  ، فغلظــــــــوا علــــــــى خمــــــــالفيهم الســــــــنة وأهــــــــل احلــــــــديث ملــــــــا اختلفــــــــوا يف العقائــــــــد
  ٥١". بكفرهم 

ســــــيق  والتحقيــــــق أن احلــــــديث: "  ويف بيــــــان معــــــىن احلــــــديث قــــــال احلــــــافظ ابــــــن حجــــــر
معنــــاه رجعــــت عليــــه نقيصـــــته :  وقيــــل... لزجــــر املســــلم مــــن أن يقــــول ذلــــك ألخيــــه املســــلم 

ــــــــه ومعصــــــــية تكفــــــــريه  ، فــــــــالراجع  فقــــــــد رجــــــــع عليــــــــه تكفــــــــريه:  فمعــــــــىن احلــــــــديث... ألخي
  ...، فكأنه كفَّر نفسه لكونه كفَّر من هو مثله  التكفري ال الكفر

، فقـــــــد  واحلاصـــــــل أن املقـــــــول لـــــــه إن كـــــــان كـــــــافراً كفـــــــراً شـــــــرعياً .. " :  وقـــــــال القـــــــرطيب
ـــــا املقـــــول لـــــه صـــــدق القائـــــل ، وإن مل يكـــــن رجعـــــت للقائـــــل معـــــرَّة ذلـــــك القـــــول  ، وذهـــــب 

  ٥٢".  وإمثه
تكفـــــــري املســـــــلم بـــــــأعظم  -عليـــــــه وســـــــلم  صـــــــلى اهللا -ويف حـــــــديث آخـــــــر يشـــــــبه النـــــــيب 

ــــاهللا ــــل املــــؤمن ذنــــب بعــــد الشــــرك ب ــــًا بكفــــر  : (( ، فيقــــول ، وهــــو تعمــــد قت ومــــن قــــذف مؤمن
  ٥٣)).  فهو كقتله

ا أنه من التنابز باأللقاب الذي  ورمي املسلمني بالكفر باب لشرور عظيمة ، لعل أهو
  ﴿:  ى اهللا عنه، قال تعاىل                 

                   ﴾٥٤ .  
  

، وهــــذا موافـــق هلــــذا  يــــا كـــافر يــــا فاســـق:  هــــو قـــول الرجــــل ألخيـــه: " قـــال ابـــن عبــــد الـــرب
ـــــان عـــــن تفســـــيق املســـــلم وتكفـــــريه ]احلـــــديث الســـــابق[احلـــــديث  ـــــالقرآن والســـــنة ينهي ] إال[، ف

                                 
  ) .٧٦/ ٤(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام   - ٥١
  ) .٤٦٧ – ٤٦٦/ ١٠(فتح الباري   - ٥٢
  ) .٦٠٤٧(رواه البخاري ح  - ٥٣
  . ١١: احلجرات  - ٥٤
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  ٥٥".  ببيان ال إشكال فيه
ـــــيب  والتكفـــــري اســـــتباحة ملـــــا حرمـــــه اهللا مـــــن عـــــرض املســـــلم صـــــلى اهللا  -، الـــــذي أكـــــد الن

فــــــــإن  : (( ، فقـــــــال علـــــــى حرمتــــــــه يف خطبتـــــــه العظيمـــــــة يف ِحجــــــــة الـــــــوداع -عليـــــــه وســـــــلم 
،  ، يف شـــــهركم هـــــذا ، كحرمـــــة يـــــومكم هـــــذا دمـــــاءكم وأمـــــوالكم وأعراضـــــكم علـــــيكم حـــــرام

  ٥٦)).  ، فليبلغ الشاهد الغائب يف بلدكم هذا
ــــــه  والقــــــول بكفــــــر املســــــلم مــــــن أعظــــــم مــــــا يقــــــدح يف عرضــــــه ــــــك مال ، وهــــــو مســــــتتبع هلت

  .ودمه
ــــن عبــــد الســــالم ــــه مــــن احلقــــوق] يف املســــلم[األصــــل : "  قــــال العــــز ب ، وبــــراءة  بــــراءة ذمت

 شــــــخٍص معــــــني ، وبراءتــــــه مــــــن االنتســــــاب إىل جســــــده مــــــن القصــــــاص واحلــــــدود والتعزيــــــرات
  ٥٧". ، واألفعال بأسرها ، ومن األقوال كلها

ويف : "  وملــــــــا رأى ابــــــــن الــــــــوزير تتــــــــابع النصــــــــوص يف النهــــــــي عــــــــن تكفــــــــري املســــــــلم قــــــــال
ـــــيظ يف تكفـــــري املـــــؤمن ـــــك مـــــا يشـــــهد لصـــــحة التغل م مـــــع ، وإخراجـــــه مـــــن اإلســـــال جممـــــوع ذل

،  ، وجتنبـــــــه للكبـــــــائر ، وخاصـــــــة مـــــــع قيامـــــــه بأركـــــــان اإلســـــــالم شـــــــهادته بالتوحيـــــــد والنبـــــــوات
ــــــط يف بدعــــــة ــــــه ال يســــــلم  وظهــــــور أمــــــارات صــــــدقه يف تصــــــديقه ألجــــــل غل ، لعــــــل املكفــــــر ل

، وحســـــــن ظـــــــن اإلنســـــــان بنفســـــــه ال  ، فـــــــإن العصـــــــمة مرتفعـــــــة مـــــــن مثلهـــــــا أو قريـــــــب منهـــــــا
، بــــل الغالــــب علــــى أهــــل البــــدع شــــدة العجــــب  يســــتلزم الســــالمة مــــن ذلــــك عقــــالً وال شــــرعاً 

  ٥٨".بنفوسهم واالستحسان لبدعتهم 
صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم  -ولغلـــــظ أمــــــر التكفــــــري وشـــــدة خطورتــــــه كــــــان أصــــــحاب النـــــيب 

ــــد الــــرب عــــن أيب  ميتنعــــون عــــن إطــــالق التكفــــري والتفســــيق علــــى أهــــل القبلــــة - ، روى ابــــن عب
:  قـــــال  ؟ كـــــافر:  مـــــن أهـــــل القبلـــــةأكنـــــتم تقولـــــون ألحـــــد :  قلـــــت جلـــــابر : " ســـــفيان قـــــال

                                 
  ) .٢١/ ١٧(التمهيد  - ٥٥
  ) .١٦٧٩(، مسلم ح )٦٧(رواه البخاري ح   - ٥٦
  ) .٢٦/ ٢(قواعد األحكام يف مصاحل األنام   - ٥٧
  ) .٣٨٥(إيثار احلق على اخللق  - ٥٨
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  ٥٩".  وفزع. معاذ اهللا:  ؟ قال فمشرك:  قلت. ال
أمشـــــركون :  وملـــــا ســـــئل علـــــي بـــــن أيب طالـــــب رضـــــي اهللا عنـــــه عـــــن أهـــــل اجلمـــــل وصـــــفني

ـــــــال هـــــــم ـــــــروا ال:  ؟ ق ـــــــل. ، مـــــــن الشـــــــرك ف ـــــــافقون:  فقي ـــــــال أمن ، ألن املنـــــــافقني ال  ال:  ؟ ق
  ٦٠".  إخواننا بغوا علينا:  ؟ قال  حاهلمله فما :  قيل. يذكرون اهللا إال قليالً 

، وأن االعتـــــــداء عليــــــــه  وممـــــــا ســـــــبق ثبـــــــت يتضــــــــح أن األصـــــــل يف املســـــــلم بــــــــراءة الذمـــــــة
،  ، فقــــد توعــــده بــــاإلمث العظــــيم أو الكفـــــر بتكفــــريه مــــن أعظــــم مــــا توعــــد اهللا فاعلــــه بوعيــــده

  ٦١" .  جزاء إقدامه على الولوغ يف عرض أخيه املسلم
  : تنبيه 

ـــــــد اللطيـــــــف  ـــــــز العب ـــــــدما يقـــــــرر هـــــــؤالء األعـــــــالم وغـــــــريهم : " يقـــــــول الشـــــــيخ عبـــــــد العزي وعن
ـــــيس بكـــــافر خطـــــورة هـــــذه املســـــألة ـــــوين هـــــذه  ، والتحـــــذير مـــــن تكفـــــري مـــــن ل ، فـــــال يعـــــين 

، فهـــــذا  ، وإغـــــالق بـــــاب الـــــردة بـــــاحلكم بإســـــالم مــــن ظهـــــر كفـــــره بالـــــدليل والربهـــــان املســــألة
  . ، وكال الطرفني مذموم سابقهاملسلك ال يقل احنرافًا وخطراً عن 

ــــــوم ــــــك الغــــــالة ولقــــــد أخطــــــأ ق ــــــى أولئ ــــــرد عل ــــــأرادوا ال ،  ، فســــــلكوا مســــــلك اإلرجــــــاء ، ف
، كمـــــــا  ، وال يقابـــــــل الباطـــــــل بباطـــــــل فالواجــــــب أن حنـــــــذر مـــــــن أســـــــلوب رد البدعـــــــة ببدعــــــة

ــــان هــــذه املســــألة بعلــــم وعــــدل . "  ، ويرمحــــون اخللــــق ، فأهــــل الســــنة يعلمــــون احلــــق يتعــــني بي
٦٢ .  

  
  
  
  
  

                                 
  ).٤٧(، وروى حنوه القاسم أبو عبيد يف اإلميان )٢١/ ١٧(رواه ابن عبد الرب يف التمهيد  - ٥٩
  ) .٣٢٤/ ١٦(اجلامع ألحكام القرآن  - ٦٠
 ) . ١٥ – ١٣( التكفري وضوابطه ، صفحة  - ٦١
 ) . ٨( ان القولية والعملية ، صفحة نواقض اإلمي - ٦٢



 

 

20 
 

  :مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير : المبحث الرابع 
 العظيمــة املســألة هــذه يف األمــة هــذه افرتقــت: "  قــال الشــيخ صــاحل بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ

ا طوائـف ؛ طائفتـان ثالث إىل التكفري مسألة وهي  علـى الـيت وهـي الوسـط هـي وطائفـة ، َضـلَّتَ
  :هي  الثالث الطوائف وهذه ، اجلماعة سبيل

ـــرَ  مـــن :األولـــى  الطائفـــة ةً  الكبـــرية وجعـــل ، ذنـــب بكـــل َكفَّ ـــرَ َكفِّ  النـــار، يف للخلـــود وموجبـــةً  مُ
مْ  ممن أيضاً  العصر أهل ومن املتقدِّمني من وطوائف واملعتزلة اخلوارج هم وهؤالء ْشـرَُكهُ َ  هـذا يف ي
  . باهللا والعياذ األصل

 التصـــديق بـــانتزاع إال اإلميـــان مـــن خيـــرج أن ميكـــن ال املـــؤمن إنَّ :  قالـــت مـــن :الثانيـــة  الطائفـــة
  . أيضاً  وطوائف درجات وهم املرجئة هم وهؤالء ، التكذيب وحصول منه القليب
 بـزوال إال عنـدهم اإلميـان ينتفـي فـال القلـب تصـديق هـو اإلميـان أنَّ  يف أصـلهم علـى مبين وهذا
  . التَّصديق ذلك
  . تعاىل اهللا شاء إن تأيت رمبا ألدلة ؛ غلط أيضا وهذا

ـْت  مـا جـوا الـذين الوسط وهم :الثالثة  الطائفة  لَّ  الـيت األئمـة طريقـة وأخـذوا ، األدلـة عليـه دَ
  : فقالوا ، أمجعني عنهم اهللا رضي والتابعني الصحابة هدي فيها اقتفوا

لِّيَّ  إنَّ  ِ اِحَد  امل  بقـوٍل  للجماعـة ومفارقتـه الـدين يف بتبديلـه الـدين من خيرج قد القبلة أهل من والوَ
  .شك  أو اعتقادٍ  أو عملٍ  أو

 الّدين تبديل يف يدخل هذا إنَّ  : وقالوا ، املرتد حكم باب يف األئمة أورده الذي هو وهذا
عز وجل  اهللا قول يف ويدخل ، "فاقتلوه  دينه بّدل من " صلى اهللا عليه وسلم فيه قال الذي

﴿                               

                              

                        ﴾٦٣ 
  .ِردَّْة  منه حيصل قد املسلم املؤمن أنَّ  على ذلك فدل ، ذلك وحنو

                                 
  . ٥٤: املائدة  - ٦٣
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ٌ  موانعها وهلا شروطها هلا الردة وهذه   .املرتد حكم باب يف الفقه كتب يف هلم بتفصيل
  :والجماعة  السنة أهل فعند

تََساَهلْ  ال - ُ رْ  بل التكفري أمر يف يـ   . منه وُخيوَّْف  منه ُحيذَّ
ــونَ  ال وأيضــا - ُ ع ِ  تكفــري َميْنـَ ــنيَّ عَ ُ لقــاً  امل ْط ــى مــن بــل ؛ مُ ــلٍ  أو امللــة مــن خيرجــه كفــري بقــول أَتَ عْ ِ  ف

ُ  كفريٍ  ُ  كفري اعتقاد أو امللة من ُخيْرُِجه ُ  وارتياب شك أو امللة من ُخيْرُِجه  فإنـه ، امللـة من ُخيْرُِجه
ُكمُ  املوانع وانتفاء الشروط اجتماع بعد  القتـل ومـن الـردة من جيب مبا القاضي أو العامل عليه َحيْ
  ٦٤" .لاألحوا أغلب يف االستتابة بعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ) . ٥٢٣ – ٥٢١/  ١( إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل  - ٦٤
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  :ماهية الكفر : المبحث الخامس 
  نواقضـه ، خوارمه ، حقيقته اإلميان[   األثري يف كتابه احلميد عبد بن اهللا عبدقال الشيخ 

يقــال ملــن :  هــو الســرت والتغطيــة :الكفــر فــي اللغــة " :  مــا نصــه] واجلماعــة  الســنة أهــل عنــد
  .  قد كفر درعه:  غطى درعه بثوبه

  . الرجل املتغطي بسالحه :والمكفر 
  . إذا غطاه بالرتاب:  كفر الزارع البذر يف األرض  :ويقال 

  . ومسي الليل كافراً لتغطيته كل شيء
  . ؛ مسي بذلك ألنه تغطية للحق ضد اإلميان :والكفر 
  . ، وهو نقيض الشكر جحود النعمة والكفر

  .٦٥ جاحد ألنعم اهللا تعاىل :والكافر 
،  ، وهـو علـى شـعب هو االعتقـاد والقـول والعمـل املنـايف لإلميـان :الكفر في االصطالح 

  . ومراتب متفاوتة
  . ، أو عدم اإلميان هو نقيض اإلميان :والكفر 

هــو اإلقــرار التــام ظــاهراً وباطنــًا مبــا جــاء بــه الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم مــن  :واإليمــان 
  .، والعمل به ظاهراً وباطناً  اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره

  .الطاعات الباطنة والظاهرة هو مجيع : أي 
  .ما يناقض اإلميان ؛ من اعتقاد ، أو قول ، أو عمل :والكفر 
أو مبا جـاء  –سبحانه وتعاىل  –وعدم اإلميان به  –عز وجل  –هو الكفر باهللا  :والكفر 

، أو اإلميــان ببعضــه  ، أو إنكــار شــيء مــن ذلــك بــه رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم مــن التشــريع
، أو  ؛ بـل جمـرد شـك وريــب ، أو مل يكـن معـه تكــذيب سـواء كـان معــه تكـذيب؛  دون بعـض

، أو بغـض الرسـول صـلى اهللا عليـه  ، أو بغـض الـدين ، أو كـرب ، أو حسد ، أو إعراض توقف

                                 
. كفــــــــــــر: مــــــــــــادة) معجــــــــــــم مقــــــــــــاييس اللغــــــــــــة(و ١٤٤، ص ٥ج) لســــــــــــان العــــــــــــرب: (انظــــــــــــر معــــــــــــاجم اللغــــــــــــة  - ٢٨

ـــــــراء): القـــــــاموس احملـــــــيط(و ) مفـــــــردات القـــــــرآن(و. ٥٠، ص ١٤ج ): تـــــــاج العـــــــروس(و. فصـــــــل الكـــــــاف، بـــــــاب ال
  . ٧٩١: ص ) املعجم الوسيط(و. ٧١٤: ص 
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، أو اتبـــاع لـــبعض األهـــواء الصـــادة عـــن اتبـــاع حكـــم اهللا ســـبحانه  ، أو عداوتـــه وســـلم أو ســـبه
  . وتعاىل

  . ، وبالرتك ، وبالشك ، وبالقول ، وبالفعل بباعتقاد القل :ويقع الكفر
فاإلميان والكفر نقيضان ال جيتمعان أبـداً ؛ فمـىت وجـد أحـدهم انتفـى اآلخـر ، ومـن املقـرر 

  .يف املعقول أن النقيضني ال جيتمعان 
منهـا مـا يوجـب اخلـروج مـن ملـة اإلسـالم ، ومنهـا مـا : ذو أصـول وشـعب متفاوتـة  والكفر

  . هو دون ذلك
  الكفر األكرب أي املخرج  –أحيانًا  –فريد ذكر الكفر يف النصوص الشرعية ؛ مراداً به

عـن امللـة ، وأحيانـًا الكفـر األصـغر غـري املخــرج عـن امللـة ، وذلـك أن للكفـر شـعبًا كمــا 
  .أن لإلميان شعبًا ، وكما أن اإلميان قول وعمل ، فكذلك الكفر قول وعمل 

 الكفر ، كما أن الطاعات كلها مـن شـعب اإلميـان  واملعاصي والذنوب كلها من شعب
.  
  ومن أصول أهل السنة واجلماعة ؛ أنه من املمكن أن جيتمع يف العبد بعض شعب

اإلميان ، وبعض شعب الكفر أو النفاق اليت ال تنايف أصل اإلميان وحقيقته ، قال اهللا 
 ﴿ : تبارك وتعاىل                   

                     ﴾٦٦)(. 

  

                                 
  .١٦٧: سورة آل عمران، اآلية - ٢٩

)  (عن هذه اآلية –رمحه اهللا  - قال اإلمام ابن كثري :  
اســـــتدلوا بـــــه علـــــى أن الشـــــخص قـــــد تتقلـــــب بـــــه األحـــــوال؛ فيكـــــون يف حـــــال أقـــــرب إىل الكفـــــر، ويف حـــــال أقـــــرب إىل (

  ). اإلميان
  :عن هذه اآلية –رمحه اهللا  –قال العالمة ابن السعدي 

يكـــــون إىل أحـــــدمها أقـــــرب ويف هــــذه اآليـــــات دليـــــل علـــــى أن العبــــد قـــــد يكـــــون فيـــــه خصــــلة كفـــــر وخصـــــلة إميـــــان، وقــــد (
  ).منه إىل األخرى
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  والكفار في الشرع صنفان:  
:  ، وهــم ؛ أي الــذين مل يــدخلوا يف ديــن اإلســالم أصــالً  كفــار أصــليون: الصــنف األول 

ـــــوس،  ، واملشــــــركون ، والفالســـــفة الـــــدهريون ، وأهـــــل الكتــــــاب مـــــن اليهــــــود  ، والوثنيــــــون وا
،  ؛ فهـؤالء قـد دل علـى كفـرهم الكتـاب والسـنة واإلمجـاع ، وغـريهم مـن أمـم الكفـر والنصـارى

  . ، وأمرهم معلوم من الدين بالضرورة ، وحيرم عليهم دخول اجلنة وموتاهم خملدون يف النار
 م إىل اإل ســالم حــىت يســتجيبوا ؛ فـــإن مل فهــؤالء الكفــار ؛ جيــب علــى املســـلمني دعــو

يســتجيبوا وجـــب قتــاهلم مـــىت اســـتطاعوا ذلــك ؛ حـــىت يــدخلوا يف اإلســـالم ، أو يـــدفعوا 
  .اجلزية وهم صاغرون 

،  ، ولكـن يصـدر مـنهم اعتقـاد ؛ الـذين ينتسـبون إىل اإلسـالم المرتدون:  الصنف الثاني
؛   بـبعض شـعائر اإلسـالم ، وإن قـاموا ؛ فيكفـرون بـذلك ، ينـاقض إسـالمهم ، أو قول أو فعل

  . ، وحنوهم ، والقاديانية ، وغالة الرافضة كالباطنية
  . ، وكفر أصغر كفر أكرب  : والكفر في الشرع نوعان

  :كفر أكبر مخرج من الملة: النوع األول 
، وال تنالـــه  ، ويوجــب اخللــود يف النــار ، وخيــرج صــاحبه مـــن اإلســالم وهــو ينــاقض اإلميــان

ـــالقول ويكـــون باالعتقـــاد،  شـــفاعة الشـــافعني ،  ، وبـــالرتك ، وبالشـــك والريـــب ، وبالفعـــل ، وب
  . ، وباالستكبار وباإلعراض

  وهلــــذا الكفــــر أنــــواع كثــــرية ؛ مــــن لقــــي اهللا تعــــاىل بواحــــد منهــــا ال يغفــــر لــــه، وال تنفعــــه
  -:الشفاعة يوم القيامة ، ومن أمهها 

  :كفر اإلنكار والتكذيب  -١
، وأن إخبــارهم عــن احلــق خبــالف  اعتقــاد كــذب الرســل ، مثــل وهــو مــا كــان ظــاهراً وباطنــاً 

، وكـذلك مـن ادعـى أن  ، أو ادعاء أن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم جـاء خبـالف احلـق الواقع
يه   . اهللا تعاىل حرم شيئًا أو أحله مع علمه بأن ذلك خالف أمر اهللا و

  :كفر الجحود اإلباء واالستكبار مع التصديق  -٢
، وذلـك بـأن يقـر  ذعان لرسول اهللا ظاهراً مع العلم به ومعرفتـه باطنـاً وهو عدم االنقياد واإل
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؛ لكنــه يــرفض اتباعـــه أشــراً وبطـــراً  أن مــا جــاء بـــه الرســول صـــلى اهللا عليــه وســلم حـــق مــن ربـــه
  . واحتقاراً للحق وأهله

  :كفر الشك -٣
يف  ، ويــرتدد ؛ بـل يشـك يف أمـره بـأن ال جيـزم بصـدق النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وال كذبـه

؛ فمن شـك يف  ؛ إذ املطلوب هو اليقني بأن ما جاء به الرسول من ربه حق ال مرية فيه اتباعه
  . ؛ فقد كفر كفر شك ، أو جوز أن يكون احلق خالفه االتباع ملا جاء به الرسول

  :كفر اإلعراض -٤
ك وال لـبأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ فال يصدق ذ

، ويـرتك  بـه ء، وال يصـغي إىل ماجـا ، وال يوايل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال يعاديه يكذبه
؛ فهـــو كــافر كفـــر  ، ويهــرب مـــن األمــاكن الـــيت يــذكر فيهـــا احلــق احلــق ال يتعلمـــه وال يعمــل بـــه

  . إعراض
  : كفر النفاق -٥
  .الكفر والشر ن، وإبطا هو إظهار اإلسالم واخلري] والنفاق [ 

؛ خبــالف مــا يف القلــب  ، أو الفعــل ، وإظهــار القــول باللســان ة البــاطن للظــاهروهــو خمالفــ
  . من االعتقاد

، وخيرج مـن  ؛ فهو يدخل اإلسالم من باب ، وسره عالنيته خيالف قوله فعله :والمنافق  
  . ؛ فهذا هو النفاق األكرب ، وخيرج منه باطناً  ، ويدخل يف اإلميان ظاهراً  باب آخر

  : ستهزاءكفر السب واال -٦
، أو سب بشيء من دين اإلسالم مما هو معلوم مـن  ، أو سخرية أو انتقاص وهو استهزاء
، أو  ، أو يف حـال مشــاجرة ، أو جمـامالً لكفـار ، أو العبـاً  ؛ سـواء كـان هـازالً  الـدين بالضـرورة
  . ؛ فقد أمجع األئمة على كفر فاعله ، وحنوها يف حال عضب

  :كفر البغض  -٧
،  ، أو مما أنـزل ، أو شيئًا من شرع اهللا تعاىل ، أو شيئًا من أحكامه اإلسالموهو كره دين 

، ومتـىن  ، أو شـيئًا مـن ذلـك أو كره نيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم أو ما جاء به مـن الشـرع
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  . ، أو كره شيئًا مما أمجع أهل العلم عليه أنه من الدين أنه مل يكن
، وحمبــة اهللا تعــاىل ورســوله األمــني صــلى اهللا عليــه  بتــهألن مــن تعظــيم هــذا الــدين العظــيم حم

شـرط مـن شـروط : والمحبـة ،  ، وحمبة أوليائه وسلم وما أنزل اهللا من الشرع من أوامره ونواهيه
  . )ال إله إال اهللا(

، ويريـــــد العـــــداوة والكراهيـــــة للحـــــق  ينـــــاقض احملبـــــة والقبـــــول واالنقيـــــاد والتســـــليموالـــــبغض 
  .وألوليائه

  :كفر أصغر غير مخرج من الملة : انيالنوع الث
، وال يسـلب صـاحبه صـفة اإلسـالم  ؛ بـل ينقصـه ويضـعفه وهو ما ال يناقض أصـل اإلميـان

ويكــون صــاحبه علــى خطــر ) كفــر دون كفــر: ( ، وهــو املشــهور عنــد العلمــاء بقــوهلم وحصــانته
وقد أطلقـه الشـارع علـى بعـض املعاصـي إذا مل يتب منه؛  –عز وجل  –عظيم من غضب اهللا 

ا من خصال الكفر ، وهي ال تصـل إىل حـد الكفـر  والذنوب على سبيل الزجر والتهديد ؛ أل
  . ، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوباألكرب 

، وصـاحب هـذا الكفـر ممـن  وهو مقتض الستحقاق الوعيـد والعـذاب دون اخللـود يف النـار
  :وهلذا النوع من الكفر صور كثرية ، منها ،  الشافعنيتناهلم شفاعة 

  . وذلك بنسبتها إىل غري اهللا تعاىل بلسانه دون اعتقاده :كفر النعم  - ١
 ﴿: قال تعاىل                   

﴾٦٧.  
، أو قــول  ســبيل إســناد النعمــة إىل آبائــههــذا مــايل ورثتــه عــن آبــائي علــى :  كقــول الرجــل

، واملــراد  وغريهـا ممـا هـو جـار علــى ألسـنة كثـري مـن النـاس.. لـوال فـالن مل يكـن كــذا :  أحـدهم
م ينسبونه إىل أولئك   . ، مع علمهم أن ذلك بتوفيق اهللا أ

 ؛ ألنه عبـده ، وعبد احلسني وحنوها ، وعبد الرسول ومن ذلك تسمية األبناء بعبد احلارث
  . لغريه اهللا مع أنه هو خالقه واملنعم عليه

                                 
  .٨٣: سورة النحل، اآلية  - ٣٠
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قـال النــيب :  قــال –رضـي اهللا عنهمـا  –عـن ابـن عبــاس : كفـران العشـير واإلحســان  - ٢
. أيكفرن باهللا:  قيل)  ، يكفرن ؛ فإذا أكثر أهلها النساء أريت النار : (صلى اهللا عليه وسلم 

حــداهن الــدهر مث رأت منــك ؛ لــو أحســنت إىل إ ، ويكفــرن اإلحســان يكفــرن العشــري: ( قــال
  . ٦٨ ) ما رأيت خرياً قط:  ، قالت شيئاً 

مــن حلــف بغــري اهللا فقــد   ( :لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  :الحلــف بغيــر اهللا تعــالى  - ٣
  .٦٩ ) ، أو أشرك كفر

فإمجــاع أهــل الســنة واجلماعــة علــى أن هــذا الشــرك والكفــر مهــا مــن األصــغر الــذي ال خيــرج 
  . يعظم املخلوق به يف قلب احلالف كعظمة اهللا تعاىل، ما مل  صاحبه من اإلسالم

 ) ، وقتالـه كفـر سـباب املسـلم فسـوق ( :لقوله صلى اهللا عليه وسلم  :قتال المسلم  - ٤
٧٠.  

 ؛ يضـــرب بعضـــكم رقـــاب بعـــض ال ترجعـــوا بعــدي كفـــاراً  : (وقولــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
(٧١.  

م مل يفقدوا صفات اإلميان فهذا النوع من الكفر غري خمرج من امللة باتفاق األئمة ،  ؛ أل
 ﴿ :لقول اهللا تعاىل                          

                           

                       ﴾٧٢.  

                                 
  ).كفران العشري، وكفر بعد كفر: (باب) كتاب اإلميان(يف ) رواه البخاري(  - ٣١
وصـــــــححه األلبـــــــاين يف ) يف كراهيـــــــة احللـــــــف بغـــــــري اهللا: (بـــــــاب) كتـــــــاب األميـــــــان والنـــــــذور(يف ) رواه الرتمـــــــذي(   - ٣٢

  .٩٩، ص ٢ج) ذيصحيح سنن الرتم(
  ).خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر: (باب) كتاب اإلميان(يف ) رواه البخاري( - ٣٣
  ).قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ترجعوا بعدي كفاراً : (باب) كتاب الفنت(يف ) رواه البخاري(  - ٣٤
  .٩: سورة احلجرات، اآلية  - ٣٥
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 : (قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  :الطعــن فــي النســب ، والنياحــة علــى الميــت  - ٥
م كفر   .٧٣ )، والنياحة على امليت ؛ الطعن يف النسب اثنتان يف الناس مها 

ال ترغبــوا عــن (  :قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  :إلــى غيــر األب االنتســاب  - ٦
  .٧٤ )؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر  آبائكم

،  إال كفـر –وهـو يعلمـه  –ليس من رجل ادعـى لغـري أبيـه  : (وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .٧٥ ) ؛ فليتبوأ مقعده من النار ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب

  وأنواع الكفر األصغر كثرية يتعذر حصرها ؛ فكل ما جاءت به النصـوص الشـرعية مـن
تسميته كفراً ، ومل يصل إىل حد الكفر األكرب ، أو النفـاق األكـرب ، أو الشـرك األكـرب 

 ٧٦ " .، أو الفسق األكرب ، أو الظلم األكرب ؛ فهو كفر أصغر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة(باب ) انكتاب اإلمي) : (رواه مسلم(  - ٣٦
  ).من ادعى إىل غري أبيه: (باب) كتاب الفرائض(يف ) رواه البخاري(  - ٣٧
  ).من ادعى إىل غري أبيه: (باب) كتاب الفرائض(يف ) رواه البخاري(  - ٣٨
 ) . ١٤٧ ١٤١( األميان حقيقته ، خوارمه ، نواقضه عند أهل السنة واجلماعة ، صفحة  - ٧٦
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  : أهل السنة والجماعةأقسام التكفير عند : المبحث السادس 

تكفـــري : التكفيـــر عنـــد أهـــل الســـنة نوعـــان : "  وليـــد بـــن راشـــد الســـعيدانالشـــيخ قـــال 
  .بالوصف األعم أو العام ، وتكفري بالوصف األخص أو اخلاص 

ـا إىل القـول أو  :ونعني بالتكفير بالوصف األعم    أي أن يكون احلكم بـالكفر متوجهً
مـن شـبه اهللا خبلقـه  : و الفاعـل ، وذلـك كقـول أهـل السـنة الفعل ذاته بغض النظر عن القائـل أ

كفــر ومــن جحــد مــا وصــف بــه نفســه كفــر ، ومــن حلــف بغــري اهللا فقــد أشــرك ، ومــن صــرف 
عبـادة لغـري اهللا فقــد أشـرك ، ومـن قــال خبلـق القـرآن كفــر ، ومـن تـرك الصــالة فقـد كفـر ، وحنــو 

  .ذلك 

كــــم هــــذه األقــــوال واألفعــــال ، فهــــذا يســــمونه التكفــــري العــــام ، أي أن ذلــــك لبيــــان ح  
يقصدون بذلك احلكـم علـى كـل فـردٍ بعينـه ، فهـذا غـري مـراد هلـم ، ومـن فهـم مـن كالمهـم  وال

  .ذلك فقد غال يف الفهم ونسبهم إىل ما مل يقولوا به 

أن التكفـــري العـــام جـــائز باتفـــاق أهـــل الســـنة ، فمـــىت مـــا ثبـــت بالـــدليل  :والمقصـــود   
م الشـــرعي الصــــحيح أن هـــذا القــــول  حيكمـــون عليــــه بــــذلك ،  أو هــــذا الفعـــل كفــــر ، فــــإ

يتعرضون إىل قائله أو فاعله إال بعد ثبوت الشروط وانتفـاء املوانـع الـيت سـتذكر آنًفـا  ولكنهم ال
  . -إن شاء اهللا تعاىل  -

  .ال يلزم منه تكفري كل قائل بذلك بعينه  من قال خبلق القرآن فقد كفر ، :فقولهم   

  .ال يلزم منه تكفري كل مشبهٍ بعينه  هللا خبلقه فقد كفر ،من شبه ا :وقولهم   

  .ال يلزم منه تكفري كل تارك بعينه  من ترك الصالة فقد كفر ، :وقولهم   

ــا مــن الــدين بالضــرورة كفــر ،: وقــولهم    ال يلــزم منــه تكفــري كــل منكــر  مــن أنكــر معلومً
  .، وهكذا  بعينه
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  فاحلكم بالكفر على هذه املقاالت واألفعال إمنا هو حكم عام ، واحلكم بالكفر علـى
م ، وذلــك ألنــه قــد يتخلــف يف  وجــه العمــوم ال يلــزم منــه تكفــري كــل أفــراد العــام بأعيــا
الشــخص املعــني شــرط مــن شــروط التكفــري أو يوجــد فيــه مــانع مــن موانعــه ، فــال تــالزم 

م بني احلكـم العـام واحلكـم اخلـاص ،  قـد قعـدوا هـذه القاعـدة العظيمـة  ولـذلك فـإ
التكفــري العــام ال يســتلزم تكفــري األعيــان إال بعــد : [ يف هــذا البــاب املهــم والــيت تقــول 

، فــاحفظ هـــذه القاعــدة كمـــا حتفــظ امســـك ، فإنــه قـــد ] تــوفر الشـــروط وانتفــاء املوانـــع 
وباليـا وخيمـة  حصل بسبب اخللـط بـني التكفـري العـام وتكفـري األعيـان مفاسـد عظيمـة

ال زلنا نعايش آثارها إىل اليوم ، فـالتكفري العـام يشـرتط فيـه النظـر إىل حقيقـة القـول أو 
  الفعل هل هو كفر أم ال ؟

ـا قـد وأما تكفير األعيان    فإنه يشرتط فيه النظر إىل توافر الشروط وانتفـاء املوانـع ، فإ
الصـــحيح عـــن أهـــل الســـنة يف تتـــوفر يف شـــخص وتتخلـــف يف شـــخص ، ولـــذلك فـــإن املنقـــول 
  .تكفري األعيان قليل جًدا مقارنة مبا نقل عنهم من التكفري العام 

  :أن التكفير قسمان  :وخالصة القول   

ا علــى األقــوال واألفعــال  : التكفيــر العــام / القســم األول  ً وهــو أن يكــون التكفــري منصــب
  .كما مثلنا سابًقا 

  :د ورد فيه عن أهل القبلة ثالثة أقوال وهذا ق: التكفير للمعين / القسم الثاني 

  .بعدمه مطلًقا  :فقيل ـ  ١  

  .بفتحه مطلًقا : وقيل ـ  ٢  

رمحهـــم اهللا تعـــاىل  -وهـــو قـــول أهـــل الســـنة املشـــهور عـــنهم ،  بالوســـطية: وقيـــل ـ  ٣  
ا عن أمته  ً   . -وأعظم هلم األجر املثوبة وجزاهم اهللا تعاىل خري ما جزى عامل

أنــه ال يفــتح مطلًقــا وال يغلــق مطلًقــا ، بــل هــو : فيــر المعــين وحقيقــة قــولهم فــي تك  
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موقـوف علـى حتقيـق شــروط معينـة وانتفـاء موانــع معينـة ، فـإذا تــوفرت يف املعـني شـروط التكفــري 
ا ، ومن ختلف فيه شرط من شروط التكفري أو وجد ف ه يوانتفت موانعه حكم بالكفر عليه عينً

ــا ، وهـذا الكــالم فـيمن كــان مـن أهــل القبلــة ، مـانع مــن موانعـه فإنــه ال حيكـم عليــه بـا لكفر عينً
ــا فهــذا ال كــالم لنــا فيــه ، وقــد  وأمــا مــن شــهد الــنص مــن الكتــاب وصــحيح الســنة بكفــره عينً
ـــا بقـــوٍل أو فعـــل  قـــدمناه ســـابًقا ، وأمـــا املعـــني مـــن أهـــل القبلـــة فإنـــه ال حيكـــم عليـــه بـــالكفر عينً

  .املوانع يقتضي التكفري إال بعد توفر الشروط وانتفاء 
التكفــــري العــــام وهــــو جــــائز : التكفــــري قســــمان : ومــــن بــــاب زيــــادة التســــهيل أقــــول   

 . "باتفــاقهم ، والتكفــري للمعــني وهــو موقــوف علــى حتقــق الشــروط وانتفــاء املوانــع ، واهللا أعلــم 
.٧٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  إحتاف أهل األلباب مبعرفة التوحيد والعقيدة يف سؤال وجواب  - ٧٧
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  :شروط وموانع التكفير عند أهل السنة والجماعة : المبحث السابع 

ــذه الشــروط مــن واجبــات األعيــان " : وليــد بــن راشــد الســعيدان  الشــيخقــال  إن العلــم 
علــى مــن أراد احلكــم علــى املعــني بــالكفر لوقوعــه يف شــيءٍ ممــا يقتضــي الكفــر ، وال ميكــن أن 

ا موافًقا للحق إال  بالعلم بذلك ، ودونك هـذه الشـروط بأدلتهـا وشـيء مـن يكون احلكم سليمً
  :أمثلتها 

أي أن يكــون قائــل الكفــر أو فاعلــه عــاقالً ، وضــد العقــل اجلنــون ،  ، العقــل: األول   
  .فالعقل شرط واجلنون مانع 

ً عليــه    ا مــن املكفــرات قوليــة كانــت أو فعليــة وهــو جمنــون فإنــه ال  :وبنــاء فمــن فعــل شــيئً
ه ، وذلـــك لفـــوات شـــرط وهـــو العقـــل ، ووجـــود مـــانع وهـــو اجلنــــون ، ويف حيكـــم عليـــه مبقتضـــا

نـــون حـــىت يفيـــق  : ((احلــديث  وهــذا الشـــرط متفـــق عليـــه بـــني )) رفـــع القلـــم عـــن ثالثــة عـــن ا
  .العلماء ، واهللا أعلم

ـــا وضـــد البلـــوغ الصـــغر ،  ،البلـــوغ : الثـــاني    أي أن يكـــون قائـــل الكفـــر أو فاعلـــه بالغً
  .انع فالبلوغ شرط والصغر م

ً عليــه    ا مــن هــذه املكفـرات قوليــة كانــت أو فعليـة وهــو صــغري مل  :وبنـاء فمــن فعــل شـيئً
يبلغ فإنه ال حيكم عليه مبقتضاه ، وذلك لفوات شـرط وهـو البلـوغ ووجـود مـانع ، وهـو الصـغر 

  .، واهللا أعلم )) وعن الصغري حىت حيتلم : (( ، ويف احلديث السابق 

ًـــا ، وضـــد العلـــم اجلهـــل ، أي أن يكـــو  ، العلـــم: الثالـــث    ن فاعــل الكفـــر أو قائلـــه عامل
  ٧٨.فالعلم شرط واجلهل مانع 

                                 
ــــــال الشـــــــيخ وليـــــــد بـــــــن راشـــــــد الســـــــعيدان يف كتابــــــــه املـــــــاتع  - ٧٨ مـــــــنهج أهـــــــل اإلتبـــــــاع يف التعامـــــــل أهــــــــل [ قـ
ـــم أرشــــــدك اهللا تعــــــاىل أننــــــا حيــــــث قلنــــــا إن اجلهــــــل عــــــذر فإننــــــا ال  -: السادســــــة املســــــألة: " مــــــا نصــــــه ] اإلبتــــــداع  اعلـــ

نعــــين بــــه كــــل جهــــل وإمنــــا نعــــين بــــه اجلهــــل يف املســــائل الدقيقــــة اخلفيــــة الــــيت خيــــتص أهــــل العلــــم مبعرفتهــــا وأمــــا املســــائل 
تعـــــاىل ونقــــــوهلم يف الظـــــاهرة الكبـــــرية يف الــــــدين فـــــإن اجلهـــــل لــــــيس بعـــــذر فيهــــــا، هـــــذا مـــــا قــــــرره أهـــــل العلـــــم رمحهــــــم اهللا 



 

 

33 
 

ً عليه    ا من املكفرات قولية كانت أو فعلية وهو جاهل حبقيقة : وبناء فمن فعل شيئً
احلال ومثله جيهل فإنه ال حيكم عليه مبقتضاه ، وذلك لفوات شرط وهو العلم ووجود مانع 

ا يف حقيقة األمر ،  وهو اجلهل ، لكن البد أن يكون ذلك اجلهل من اجلهل الذي يعترب عذرً
  : ، قال تعاىل )) ومثله جيهل : (( وهو الذي يعرب عنه الفقهاء بقوهلم       

             واجلهل نوع من اخلطأ  ٧٩.  

                                                                                             
وهـــــــذا كثـــــــري غالـــــــب يف األعصـــــــار ( قـــــــال ابـــــــن تيميـــــــة رمحـــــــه اهللا تعـــــــاىل  -:ذلـــــــك كثـــــــرية جـــــــداً نقتصـــــــر علـــــــى بعضـــــــها

واألمصــــــار الـــــــيت تغلــــــب فيهـــــــا اجلاهليــــــة والكفـــــــر والنفــــــاق فلهـــــــؤالء مــــــن عجائـــــــب اجلهــــــل والظلـــــــم والكــــــذب والنفـــــــاق 
الت اخلفيـــــة فقـــــد يقـــــال إنـــــه فيهـــــا خمطـــــئ ضـــــال، مل والكفـــــر والضـــــالل مـــــا ال يتســـــع لـــــذكره مقـــــال، وإذا كـــــان يف املقـــــا

تقـــــم عليـــــه احلجـــــة الـــــيت يكفـــــر صــــــاحبها لكـــــن ذلـــــك يقـــــع يف طوائـــــف مــــــنهم يف األمـــــور الظـــــاهرة الـــــيت يعلـــــم اخلاصــــــة 
ـــــا مـــــن ديـــــن اإلســـــالم بـــــل اليهـــــود والنصـــــارى واملشـــــركون يعلمـــــون أن حممـــــداً صـــــلى اهللا عليـــــه  والعامـــــة مـــــن املســـــلمني أ

ـــــا، وكفـــــر مـــــن يـــــه عـــــن عبـــــادة أحـــــٍد ســـــواه مـــــن خالفهـــــا مثـــــل  وســـــلم بعـــــث  بـــــادة اهللا وحـــــده ال شـــــريك لـــــه و أمـــــره بع
ومثـــــل معــــاداة اليهــــود والنصـــــارى واملشــــركني ومثــــل حتـــــرمي  املالئكــــة والنبيــــني أو غـــــريهم فــــإن هــــذا أظهـــــر شــــعائر اإلســــالم

نــــــواع فكــــــانوا مرتــــــدين الفــــــواحش والربــــــا واخلمــــــر وامليســــــر وحنــــــو ذلــــــك، مث جتــــــد كثــــــرياً مــــــن رؤوســــــهم وقعــــــوا يف هــــــذه األ
وأبلـــــغ مـــــن ذلـــــك أن مـــــنهم مـــــن يصـــــنف يف ديـــــن املشـــــركني والـــــردة  -إىل أن قـــــال  -وإن كـــــانوا قـــــد يتوبـــــون مـــــن ذلـــــك 

عــــن اإلســــالم، كمــــا صــــنف الــــرازي كتابــــه يف عبــــادة الكواكــــب وأقــــام األدلــــة علــــى حســــن ذلــــك ومنفعتــــه ورغــــب فيــــه، 
/ ١٨اجممــــــــوع الفتــــــــاوى ) [ ن عــــــــاد إىل اإلســــــــالم وهــــــــذه ردة عــــــــن اإلســــــــالم باتفــــــــاق املســــــــلمني وإن كــــــــان قــــــــد يكــــــــو 

  .فانظر كيف فرق رمحه اهللا تعاىل بني املقاالت اخلفية واألمور الظاهرة ]   ٥٥-٥٣
إن الشـــــخص املعـــــني إذا قـــــال مـــــا يوجـــــب الكفـــــر فإنـــــه ( وقـــــال الشـــــيخ حممـــــد بـــــن عبـــــدالوهاب رمحـــــه اهللا تعـــــاىل 

هـــــا وهـــــذا يف املســـــائل اخلفيـــــة الـــــيت قـــــد خيفـــــى دليلهـــــا علـــــى ال حيكـــــم بكفـــــره حـــــىت تقـــــوم عليـــــه احلجـــــة الـــــيت يكفـــــر تارك
بعـــــض النـــــاس وأمـــــا مـــــا يقـــــع مـــــنهم يف املســـــائل الظـــــاهرة اجلليـــــة أو مـــــا يعلـــــم مـــــن الـــــدين بالضـــــرورة فهـــــذا ال يتوقـــــف يف  

  ] .  ٨/٢٤٤الدرر السنية ) [ كفر قائله 
يف املســــــائل الدينيــــــة أو خيتلــــــف احلكــــــم علـــــى اإلنســــــان بأنــــــه يعـــــذر باجلهــــــل ( وقـــــال أصــــــحاب اللجنــــــة الدائمـــــة 

ً وتفـــــــاوت مـــــــدارك النـــــــاس قـــــــوة ، ال يعـــــــذر بـــــــاختالف الـــــــبالغ وعدمـــــــه وبـــــــاختالف املســـــــألة نفســـــــها وضـــــــوحًا وخفـــــــاء
  ]. ٢/١٤٧فتاوى اللجنة الدائمة )[ وضعفًا 
  . "والنقول يف ذلك كثرية وهذا كاٍف يف هذه الوريقات املختصرة حىت ال نطيل واهللا أعلم  
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  : وقال تعاىل          وتكليف العبد مبا ال يعلمه  ٨٠ ،
أن  -رمحه اهللا تعاىل  -تكليف له مبا ال يطاق ، وهو منتٍف شرًعا ، وقد ذكر أبو العباس 

ً كان يف مسائـل الشريعة أو العقيدة ، وذكر  رمحه اهللا  - اجلهـل عذر معترب مطلًقا أي سـواء
بعدم العذر يف مسائل االعتقاد مسلك املبتدعة ، أما أهل السنة فهم أن القول  -تعاىل 

ذا الشرط املعرب عنه بقوهلم    )) .ومثله جيهل : (( يعذرون اجلاهل يف كل املسائل ، لكن 

حـــديث ابـــن عمـــر يف الصـــحيحني يف صـــالة أهـــل قبـــاء إىل  :ويـــدل علـــى ذلـــك أيًضـــا   
العـذر اجلهـل بالـدليل الناسـخ ، فـإذا كـان هـذا حـال القبلة املنسوخة ، فعذروا بـذلك ، وسـبب 

م مــن املدينــة فكيــف حبــال البعيــدين عــن املدينــة ، فالكــل قــد عــذر ومل يــؤمر  أهــل قبــاء مــع قــر
  .باإلعادة ، وسبب العذر هو اجلهل 

: (( يف حــديث املســيء صــالته وأنــه قــال  مــن حــديث أيب هريــرة  ويف الصــحيحني  
، وذلـك يفيـد أن مجيـع صـلواته السـابقة كانـت  )) غـريه فعلمـين والذي بعثـك بـاحلق ال أحسـن 

، ومع ذلك فلم يـأمره بإعـادة )) فإنك مل تصل : ((  كهذه الصالة اليت قال فيها الرسول 
ا وقـــد بلغـــه العلـــم الشـــرعي يف الكيفيـــة الصـــحيحة  هـــذه الصـــالة ، فـــألن وقتهـــا ال يـــزال حاضـــرً

ا    .للصالة يف وقتها فلزمه إعاد

فأجنبا فلم جيـدا املـاء ، فأمـا عمـر فلـم يصـل  ملا بعثهما النيب  عمر وعماروحديث   
  .احلديث ، رواه البخاري ... وأما عمار فتمعك يف الصعيد كا تتمعك الدابة 

بــني الصــفة الشــرعية ومل يــأمر عمــر بقضــاء مــا فاتــه ؛  أن النــيب  :ووجــه االستشــهاد   
ا باإلعــادة مــع أنــه مل يتطهــر الطهــارة ألنــه تركــه حــال كونــه جــاهالً حبقيقــة احلــال و  مل يــأمر عمــارً

  .الشرعية على الصفة الشرعية ، مما يدل على أنه عذرمها جلهلهما 

يف قصــة الرجــل الــذي أســرف علــى نفســه  حــديث أيب هريــرة  :ويــدل عليــه أيًضــا   
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ال يقـدر إذا أنا مت فأحرقوين مث ذروين يف يوم ريـح حـىت : (( بالذنوب واملعاصي فقال ألبنائه 
واحلــديث يف الصــحيح ، فهــذا الرجــل وقــع يف مكفــرين ، وقــع يف إنكــار )) علــيَّ ريب فيعــذبين 

قـــد : (( القـــدرة وإنكـــار بعـــث األجســـاد ، ولكنـــه مل يكفـــر بـــدليل أنـــه قـــال يف آخـــر احلـــديث 
ا ملــا دخــل يف حيــز املغفــرة ، فلمــا غفــر لــه علمنــا أنــه مل يكفــر )) غفــرت لــك  ، فلــو كــان كــافرً

 -هـذا ؛ ألنـه كـان جـاهالً حبقيقـة القـول ، فعـذر جلهلـه ، قالـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميــة بقولـه 
  . -رمحه اهللا تعاىل 

ملــا كانــت ليلــيت الــيت كــان النــيب : مــا رواه مســلم عــن عائشــة قالــت  :ويــدل عليــه أيًضــا   
  ا طـويالً  -... فيها عندي ـا قالـت  -فذكرت حديثً تم يـا رسـول اهللا ، مهمـا يكـ: وفيـه أ

احلـديث ، وهـذا موضـع الشـاهد منـه ، فهـذه عائشـة ... )) نعـم : (( الناس يعلمـه اهللا ؟ قــال 
هـل يعلـم اهللا كـل مـا يكـتم النـاس :  سـألت النـيب  -رضي اهللا عنها وأرضاها  -أم املؤمنني 

ـا مل تكـن تعلـم ذلـك مـن قبـل ومل تكـن )) نعـم : ((  ؟ فقال له النيب  ، وهـذا يـدل علـى أ
رفتهــا بــذلك كــافرة وإن كــان اإلقــرار بــذلك بعــد قيــام احلجــة مــن أصــول اإلميــان لكنهــا قبــل مع

  .يدل على أن العذر باجلهل من أصول الشريعة  عذرت جلهلها بذلك ، مما

   : قوله تعاىل  :ومن األدلة أيًضا               

وقال تعاىل  ٨١ ،:                       

                 فنفى اهللا العقوبة عن الذي مل تبلغه ،
  دعوة 

ا باهللا ورسوله ومل يبلغه بعض ما  الرسل ، ومن باب أوىل نفى العقوبة عمن كان مؤمنً
فخالف فيه ، فال حيكم بكفر أحٍد حىت تقوم عليه احلجة الرسالية ،  أخرب به الرسول 

  .واألدلة على ذلك الشرط كثرية ، واملقصود أن العلم شرط واجلهل مانع 

                                 
  . ١٥: اإلسراء  - ٨١
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ا  ، اإلرادة: الرابع    ومعناه أن يفعل الفعل الكفري أو يقول القول الكفـري مريـًدا خمتـارً
ا ، وضد ا   .إلرادة اإلكراه ، فاإلرادة شرط واإلكراه مانع طائعً

ً عليه    ا من املكفرات وهو مكره على ذلك فإنه ال حيكم  :وبناء فمن فعل أو قال شيئً
 : عليه مبقتضاه ، وذلك لفوات شرط وهو اإلرادة ووجود مانع وهو اإلكراه ، قال تعاىل 

                           

                     
٨٢   

إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما  : (( -عليه الصالة والسالم  - ، وقال 
  .حسن حديث )) استكرهوا عليه 

وهذا العذر عذر عام يف األقوال واألفعال الكفرية الـيت أكرهـت عليهـا ، ال يف األقـوال   
فقــط ، فــإن هــذا ختصــيص للــدليل بــال خمصــص ، واآليــة وإن نزلــت علــى ســبب خــاص ، فــإن 

  )) .أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب : (( املتقرر يف القواعد 

  .واإلكراه مانع ، واهللا أعلم أن اإلرادة شرط : والخالصة   

ومعناه أن يقول الكفر قاصًدا حقيقة ذلك القول ، وأما من  ، القصد: الخامس   
سبق لسانه بقول شيء من ألفاظ الكفر بال قصٍد فال شيء عليه ، وهو اخلطأ ، فالقصد 

وهللا  - عفو شرط واخلطأ مانع، واهللا تعاىل ال يؤاخذنا إال مبا تعمدت قلوبنا، وأما اخلطأ فهو م
    : ، قال تعاىل  - احلمد واملنة                

                ٨٣  اللهم : (( ، وملا قال الرجل
ا عنه  - عليه الصالة والسالم  - ، قال )) أنت عبدي وأن ربك  أخطأ من شدة : (( معتذرً

                                 
  . ١٠٦: النحل  - ٨٢
  . ٥: األحزاب  - ٨٣



 

 

37 
 

  . -وأرضاه   رضي هللا عنه - واحلديث متفق عليه من حديث أنس )) الفرح 

أن هــذا الرجــل قــال هــذه الكلمــة الكفريــة بــال قصــد ،  :ووجــه االستشــهاد مــن ذلــك   
ِذر ألنه مل يك وإمنا أخطأ يف ُ قاصًدا حقيقـة هـذا  نهذا القول من شدة الفرح الذي داخله ، فع

  .القول ، واهللا أعلم 

ومعناه أن يتلبس العبد بشـيء مـن األقـوال أو األفعـال الـيت  ، عدم التأويل: السادس   
هـــي كفـــر مـــن غـــري قصـــد لـــذلك ، ويكـــون ســـببه القصـــور يف فهـــم األدلـــة الشـــرعية دون تعمـــد 

كل متـأول فلـيس : بل هو يعتقد صواب نفسه وأنه على احلق ، وقد قال العلماء  للمخالفة ،
بآمث ، بل هو معذور بتأويله ، بشرط أن يكون تأويله مما يسوغ يف لسان العرب ، وهذا العذر 
ا ، مـع العلـم بـأن األفهـام  ً ا كافي ً جيب النظر فيه بعني الرمحة للخلق املوجبة لبيان احلق بيانًا شافي

  .واملسائل قد يشتبه بعضها ببعض  ختتلف

البــد أن يكــون مــن فعــدم التأويــل شــرط ، ووجــوده مــانع ، لكــن كمــا ذكــرت لــك أنــه   
ــم حيرفــون  التأويــل الســائغ يف لغــة العــرب ، ولــذلك فــإن أهــل الســنة مل يكفــروا األشــاعرة مــع أ

الـذي يسـوغ واملـانع مـن ذلـك وجـود التأويـل  -أي ما عدا الصفات السبع  -الصفات اخلربية 
يف لسـان العــرب ، فإنكـارهم لبقيــة الصـفات لــيس إنكــار جحـودٍ وتكــذيب ، بـل إنكــار تأويــل 
سائغ يف لسان العرب ، وال يفهم من ذلك أننا نربئهم من هذه املزالـق اخلطـرية الـيت وقعـوا فيهـا 

دلــة ، بــل املقصــود أن نبــني ملــاذا مل يكفــرهم أهــل الســنة ، وأزيــد األمــر وضــوًحا بــذكر بعــض األ
  :على ذلك 

لعـن اهللا آكـل : (( أنـه قـال  أنه ثبت الثبـوت الصـحيح الصـريح عنـه : فمن األدلة   
  .رواه مسلم )) هم سواء : (( وقال )) الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 

  .متفق عليه )) أَوَّهٌ عن الربا : (( وصح عنه أنه قال ملن باع صاعني بصاع   

  .احلديث ... )) الرب بالرب ربا إال هاء وهاء : ((  -عليه الصالة والسالم  -وقال   
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ربا الفضل ، وربا النسـيئة : وغري هذه األدلة ، وهي مفيدة بعمومها دخول نوعي الربا   
قـــد اســتحلوا بيـــع الصـــاعني )) إمنـــا الربــا يف النســـيئة : ((  ، مث إن الــذين بلغهـــم قــول النـــيب 

ـا وعمـالً ، فهـل وأص بالصاع إذا كان يًدا بيد مثل ابن عباس  حابه ، وهم صفوة األمة علمً
تـان عظـيم ،  باهللا يوصفون بشيء من أوصاف السوء بسبب هـذه املخالفـة ؟ سـبحانك هـذا 
ا يف اجلملـة فعـذروا لـذلك ، واهللا  م خالفوا عموم األدلة السابقة متأولني تأويالً سـائغً وذلك أل

  .أعلم 

  ﴿:ملا نزل قوله تعاىل : ومن األدلة أيًضا                  

                         عمد   ٨٤
عدي بن حامت إىل عقالني فوضعهما عنده ، فصار يأكل ويشرب حىت تبينا ، فإذا الصبح قد 

فوضح له املراد الصحيح من اآلية ومل يأمره بإعادة ذلك اليوم  طلع ، فذكر ذلك للنيب 
اره ، وذلك ألنه معذور بالتأويل السائغ ، فقد ظن  رضي اهللا عنه وأرضاه  -الذي أكل يف 

ليست عن قصٍد  -رضي اهللا عنه وأرضاه  -فسه يف هذا العمل ، فمخالفته صواب ن -
وإمنا كانت عن فهم لآلية على غري وجهها الصحيح ، واهللا  -حاشاه وكال  -للمخالفة 

  .أعلم 

مــا ثبــت يف الصــحيح مــن حــديث أســامة بــن زيــد يف قتلــه الرجــل  :ومــن األدلــة أيًضــا   
)) أقتلته بعـدما قـال ال إلـه إال اهللا : ((  ، فقـال له النيب ال إله إال اهللا : بعدما قال  املشرك

  احلديث. يا رسول اهللا إمنا قاهلا خوفًا من السالح : قال ! 

مـــع أنـــه قتـــل  مل يوجـــب الديـــة علـــى أســـامة  أن النـــيب :  ووجـــه االستشـــهاد بـــه  
ا يف الظــاهر ، واملســلم معصــوم الــدم ، وهــذا دليــل علــى أنــه عــذره ؛ ألنــه كــان متــأوالً يف  مســلمً

ـــا ال تعصـــم دمــه ؛ ألنـــه يريـــد بقوهلـــا : قتلــه هـــذا ، فإنـــه ظــن أنـــه وإن قـــال  ال إلــه إال اهللا ، فإ
ا لـه يف  ذلـك التأويـل ، وال يريـد حقيقـة اإلسـالم ، فجعـل النـيب  التعوذ من القتـل فقـط عـذرً

                                 
  . ١٨٧: البقرة  - ٨٤
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يـدل علـى أن التأويـل السـائغ عـذر يف عـدم احلكـم بـالكفر ، وأن عـدم  إسقاط الدية عنه ، مما
  .، ووجوده مانع من موانعه  التأويل شرط من شروط التكفري

رضــي اهللا  -مــا رواه البخــاري يف صــحيحه عــن عبــداهللا بــن عمــر : ومــن األدلــة أيًضــا   
بــن الوليــد إىل بــين جذميــة فــدعاهم إىل اإلســالم فلــم  خالــد بعــث النــيب : (( قــال  - عنهمـا

ــــوا  ــــون : حيســــنوا أن يقول ــــل مــــنهم : أســــلمنا ، فجعلــــوا يقول ــــد يقت صــــبأنا صــــبأنا ، فجعــــل خال
واهللا ال أقتـــل أســـريي وال يقتـــل رجـــل مـــن : ، ودفـــع إىل كـــل رجـــٍل منـــا أســـريه ، فقلـــت  ويأســـر

اللهـم إين : (( يديـه فقـال  النـيب فـذكرناه فرفـع  أصحايب أسريه ، حىت قـدمنا علـى النـيب 
  )) . -مرتني  -أبرأ إليك مما صنع خالد 

قتـل هـؤالء خطـأ وقـد  -رضي اهللا عنه وأرضاه  -هو أن خالًدا  :ووجه االستشهاد به   
ومل يوجـب عليـه القصـاص أو الديــة ؛  مـن ذلـك ، ومـع هــذا مل يؤاخـذه النـيب  تـربأ النـيب 

  .ألنه كان متأوالً 

 : قوله تعاىل  :ة أيًضا ومن األدل                  ٨٥ 
  .والتأويل السائغ ال يعدو أن يكون نوًعا من اخلطأ فيدخل يف عموم هذه اآلية 

يـا : (( وفيهـا أن عمـر قـال  ما رواه البخاري من قصة حاطب  :ومن األدلة أيًضا   
  .احلديث ... )) رسول اهللا قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني دعين فأضرب عنقه 

يف قصـة صـالة معـاذٍ بأصـحابه العشـاء وأنـه  أيًضا مـن حـديث جـابر  ويف الصحيح  
  .احلديث )) إنه منافق : (( أطال عليهم الصالة فاعتزل رجل وجتوز يف صالته فقال معاذ 

مــا ووجــه ا   ــا بأنــه خــان اهللا ورســوله ، ومعــاذ  أن عمــر  :الستشــهاد  ً وصــف حاطب
يف رميهما ذلك هلـذين املسـلمني ؛  وصف الرجل بأنه منافق ، ومع ذلك فقد عذرمها النيب 

ما    .كانا متأولني يف قوهلما ذلك ، وهذا واضح   -أي عمر ومعاذ  -أل

                                 
  . ٢٨٦: البقرة  - ٨٥
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إن صـح  -متـأوالً يف ذلـك  حادثة سجود معاذ بني يدي النيب  :ومن األدلة أيًضا   
ا  -احلــديث  ــذا الســجود ، وإمنــا أراد بــه التحيــة والتقــدير ؛  ، فــإن معــاًذ مل يــرد التعبــد لــه 

ـا، فــأراد أن يفعــل ذلــك مــع  ألنـه رأى بعــض أســاقفة الشــام يسـجد بعضــهم لــبعض حتيــة وإكرامً
بشـيء وإمنــا أخـربه بـأن ذلــك ال جيـوز وأنــه ال  يب ، ومـع ذلــك فلـم حيكـم عليــه النـ النـيب 

يســجد إال هللا تعـــاىل ، ممـــا يـــدل علـــى العــذر بالتأويـــل ، لكـــن إذا صـــح احلـــديث وإن مل يصـــح 
  . -إن شاء اهللا تعاىل  -ففيما مضى كفاية وهداية 

: ما رواه حممد بن نصر املروزي بسنده عن طارق بـن شـهاب قـال  :ومن األدلة أيًضا   
مــن : أمشــركون هــم ؟ قــال : نــد علــي حــني فــرغ مــن قتــال أهــل النهــروان فقيــل لــه كنــت ع ((

فمـا هـم ؟ : قيـل . املنـافقون ال يـذكرون اهللا إال قلـيالً : فمنـافقون ؟ قـال : فقيل . الشرك فروا 
م متأولون ، فعـذرهم علـي )) قوم بغوا علينا فقاتلناهم : قال  مـن أجـل ذلـك  ؛ وذلك أل

الـذين أدركهـم اخلــوارج ، بـل قـال اإلمـام الزهــري  مـة أصــحاب النـيب ، وعلـى ذلـك جـرى عا
متـوافرون فـأمجعوا أن كـل دٍم أو  وقعـت الفتنـة وأصـحاب رسـول اهللا : (( رمحه اهللا تعاىل  -

  )) .ماٍل أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر ، أنزلوهم منـزلة اجلاهلية 

األعــذار املانعـة مــن إطــالق الكفــر  فهـذه األدلــة تفيــدك إفـادة صــرحية أن التأويــل عـذر مــن
  :على صاحبه ، فإذا تبني لك هذا فالبد من التنبيه على أمرين 

ً عليه  :أحدهما    فمن جاءنا : أن يكون هذا التأويل مما يسوغ يف لغة العرب ، وبناء
إن املراد بقوله تعاىل : بتأويل ال مساغ له يف لسان العرب فإنه ال يعذر به ، وذلك كمن قال 

:                   السماء واألرض ، فهذا يف حقيقته  ٨٦
  .تكذيب للنص واستهزاء به 

أن ال يكون هذا التأويل يف أصل الدين الذي هو عبادة اهللا وحده ال شـريك  :الثاني   
ـــه وقبـــول شـــريعته ؛ ألن هـــذا األصـــل الـــذي هـــو الشـــهادتان ، ال ميكـــن حتقيقـــه مـــع حصـــول  ل

                                 
  . ٦٤: املائدة  - ٨٦
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ــم ال يعــذرون بالتأويــل ؛ ألن حقيقــة الشــبهة فيــه  ، وهلــذا أمجــع العلمــاء علــى كفــر الباطنيــة وأ
دم عبــادة اهللا وحــده وإســقاط شــرائع اإلســالم ، فتــأويلهم هــذا مــذهبهم الكفــر بــاهللا تعــاىل وعــ

  .التوحيد والشرائع باإلبطال أصل يعود على 

ــا يعــذر    فـإذا حتقــق هــذان الشــرطان فـإن العــذر بالتأويــل أصــل مهــم مـن األصــول الــيت 
ا من املخالفني هلم  ً   .أهل السنة كثري

  :ه وهي كما يلي لقد تبني لنا شروط التكفري وموانع: وبعد ذلك أقول   

  .فإنه شرط ، وضده اجلنون وهو مانع  ، العقل: األول   
  .فإنه شرط ، وضده الصغر وهو مانع  ، البلوغ: الثاني   
  .فإنه شرط ، وضده اجلهل وهو مانع  ، العلم: الثالث   
ا شرط ، وضدها اإلكراه وهو مانع  ، اإلرادة: الرابع      .فإ
  .وضده اخلطأ وهو مانع فإنه شرط ،  ،القصد : الخامس   
فإنــه شــرط، وضــده وجــود التأويــل وهــو مــانع، واهللا أعلـــى  ،عــدم التأويــل: الســادس   
  . "وأعلم 
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  من له الحق في إيقاع حكم التكفير على مستحقه ؟: المبحث الثامن 
ــ وهلــذا ينبغــي للمســلم أن ال يتعجــل يف : "  ن عبــد العزيــز اجلــربين قــال الشــيخ عبــد اهللا ب

حلكــم علــى الشــخص املعــني أو اجلماعــة املعينــة بــالكفر حــىت يتأكــد مــن وجــود مجيــع شــروط ا
التكفـري يف حقـه ، وانتفـاء مجيـع موانـع التكفـري يف حقــه ، وهـذا جيعـل مسـألة تكفـري املعـني مــن 
مسائل االجتهاد اليت ال حيكم فيها بالكفر علـى شـخص معـني أو مجاعـة معينـة أو غـريهم مـن 

  :ل العلم الراسخون فيه ، ألنه حيتاج إىل اجتهاد من وجهني املعينني إال أه
معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صـدر مـن هـذا املكلـف ممـا يـدخل يف أنـواع / األول 

  .الكفر األكرب أم ال ؟ 
معرفــة احلكــم الصــحيح الــذي حيكــم بــه علــى هــذا املكلــف ، وهــل وجــدت مجيــع / الثــاين 

  .٨٧" فت مجيع املوانع من تكفريه أم ال ؟ أسباب احلكم عليه بالكفر وانت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ) . ٨٠ – ٧٩( ـ خمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية ، صفحة  ٨٧
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  الفصل الثاني
  المكفرات التي جاء بها الشيعة اإلثني عشرية

  :وحتته أربعة مباحث 
  من هم الشيعة اإلثني عشرية ؟: المبحث األول 

االثنـا عشـرية نعـت يطلـق علـى الشـيعة االماميـة القائلـة بــإثين : " يقـول حممـد جـواد مغنيـة 
  ٨٨. " عشر إماما تعينهم بإمامهم 

  ملاذا كان حديثك عن االثـين عشـرية دون غـريهم مـن طوائـف : قد يسأل سائل فيقول
  الرافضة كاالمساعيلية والنصريية وغريمها ؟ 

الرمحن الشثري يف تعليقه على كالم الرافضـي حسـني فأجيبك بكالم الشيخ الفاضل عبد 
نـه فإإذا أطلـق اليـوم  ةن لفـظ الشـيعٳ: " النوري الطربسي يف مستدرك الوسـائل ، حيـث قـال 

  . ٨٩"  عشريه ىل طائفة االثناٳال ٳال ينصرف 
وذلك ألن األثىن عشـريه هـم غالبيـة الشـيعه اليـوم يف : " قال الشيخ عبد الرمحن معلقا 

والعــراق وســوريا ولبنــان ودول اخللــيج وغــري ذلــك مــن األمــاكن ، وألن مصــادرهم يف إيــران 
احلــديث والروايــه قــد أســتوعبت معظــم أراء الفــرق الشــيعيه الــيت خرجــت يف فــرتات التــاريخ 

  . ٩٠"  اخل... 
  

  
  
  

  
  

                                 
 ) . ١٥( ـ االثنا عشرية وأهل البيت ، صفحة  ٨٨
  . )٣١١/ ٣(  ـ مستدرك الوسائل ٨٩
 ) . ١٧( ـ عقائد الشيعة االثنا عشرية سؤال وجواب ، صفحة  ٩٠
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  :تي أتى بها الشيعة اإلثني عشرية المكفرات ال: المبحث الثاني 
  :سأكتفي بذكر مخس مكفرات ، وستكون مرتبة على النحو التايل 

  .ضالهلم يف التوحيد / املكفر األول 
  .قوهلم بتحريف القرآن / املكفر الثاين 

امهم ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بالفاحشة / املكفر الثالث    .ا
  .قوهلم بالبداء / الرابع املكفر 

  .تكفريهم للصحابة / املكفر اخلامس 
   :اللهم في التوحيد ض/ المكفر األول 

 دعوة أول التوحيد أن اعلم: " أمهية التوحيد ، قال اإلمام ابن ايب العز يف بيان ]  تنويه[ 
 ﴿:  تعاىل قال ، وجل عز اهللا إىل السالك فيه يقوم مقام وأول ، الطريق منازل وأول ، الرسل
                              

      ﴾لقومه السالم عليه هود وقال ، ٩١ :﴿       

                          

                           

   ﴾تعاىل وقال ، ٩٢ :﴿                  

           ﴾الناس أقاتل أن أمرت: ((وسلم عليه اهللا صلى وقال ،٩٣ 
  )).اهللا رسول حممداً  وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت
 وال النظـر ال اهللا، إال إلـه ال أن شـهادة املكلف على جيب واجب أوَّل أنَّ  الصحيح كان وهلذا

 كلهـم السـلف أئمـة بـل املـذموم، الكـالم ألربـاب أقوالٌ  هي كما الشك، وال النظر إىل القصد

                                 
 . ٢٣: املؤمنون  - ٩١
  . ٣٦: النحل  - ٩٢
  . ٢٥: األنبياء  - ٩٣
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  ٩٤ " الشهادتان العبد به يؤمر ما أول أن على متفقون
القصـيد وبعد هذا الكالم على أمهية التوحيـد مـن هـذا اإلمـام العلـم ، نـذهب وأيـاكم إىل بيـت 

ـــــثالث  ـــــد بأقســـــامه ال ـــــد األلوهيـــــة: وهـــــو ضـــــالل الرافضـــــة اإلثـــــين عشـــــرية يف التوحي ،  ٩٥توحي
  ٩٨. ٩٧، واألمساء والصفات ٩٦والربوبية

  :وذالك على النحو التايل 
  : وتبيان ذلك يف النقاط التالية  :اللهم في توحيد األلوهية ض/ أوالً 

 ﴿: جعلهم نصوص التوحيد يف والية األئمة ، فمن ذلك تفسريهم قوله تعاىل  –أ   

                                 
 . ) ١/٢١( شرح العقيدة الطحاوية ـ  ٩٤
  . =هو إفراد اهللا بالعبادة : " قال الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين  - ٩٥
) توحيـــــد العبـــــادة ( ، ويســـــمى باعتبـــــار إضـــــافته إىل اخللـــــق بــــــ) توحيـــــد األوهيـــــة ( ضـــــافته إىل اهللا بــــــويســـــمى باعتبـــــار إ= 

) توحيـــــــد القصـــــــد ( ، و ) توحيـــــــد العمـــــــل ( ، و ) توحيـــــــد اهللا بأفعـــــــال العبـــــــاد ( ، و ) توحيـــــــد العبوديـــــــة ( ، و 
" ت ، بــــــإرادة وجــــــه اهللا ؛ ألنـــــه مبــــــين علــــــى إخـــــالص القصــــــد يف مجيــــــع العبـــــادا) توحيـــــد اإلرادة والطلــــــب ( ، و 

 ] . ٢٠خمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية ، صفحة [ 
  .هو اإلميان بوجود اهللا ، واعتقاد تفرده يف أفعاله  : "قال الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين  - ٩٦

خمتصـــــر [ " . االعتقــــاد بـــــأن اهللا هــــو اخلــــالق الــــرازق املــــدبر لكـــــل شــــيء وحــــده ال شــــريك لــــه : ومــــنهم مــــن عرفــــه بأنــــه 
  ] ١٩تسهيل العقيدة اإلسالمية ، صفحة 

هـــــو االعتقــــاد اجلـــــازم بــــأن اهللا هـــــو املنفــــرد بالكمـــــال املطلــــق مـــــن : " قــــال الشــــيخ ســـــعيد بــــن وهـــــف القحطــــاين  - ٩٧
مجيـــــع الوجـــــوه ، وذلـــــك بإثبـــــات مـــــا أثبتـــــه اهللا لنفســـــه أو أثبتـــــه لـــــه رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم مـــــن مجيـــــع 

دة يف الكتـــــاب والســـــنة علـــــى الوجـــــه الالئـــــق بعظمتـــــه وجاللـــــه معانيهـــــا ، وأحكامهـــــا الـــــوار األمســـــاء والصـــــفات ، و 
  .، من غري نفي لشيء منها ، وال تعطيل ، وال حتريف ، وال متثيل ، وال تكييف 

ونفـــــي مـــــا نفـــــاه عـــــن نفســـــه أو نفـــــاه عنـــــه رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم مـــــن النقـــــائص والعيـــــوب ، وعـــــن كـــــل مـــــا 
  ]  ٢٧عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة ، صفحة . " [ ينايف كماله 

هـــــذا التقســــــيم االســــــتقرائي لـــــدى متقــــــدمي علمــــــاء الســــــلف : "قـــــال الشــــــيخ العالمــــــة بكـــــر أبــــــو زيــــــد رمحــــــه اهللا  - ٩٨
إليــــــه ابــــــن منــــــدة وابــــــن جريــــــر الطــــــربي وغريمهــــــا، وقــــــرره شــــــيخا اإلســــــالم ابــــــن تيميــــــة وابــــــن القــــــيم، وقــــــرره أشــــــار 

ــــنقيطي يف أضــــــواء البيــــــان يف آخــــــرين رحــــــم اهللا اجلميــــــع، وهــــــو اســــــتقراء  الزبيــــــدي يف تــــــاج العــــــروس وشــــــيخنا الشــ
، كمــــا يف اســــتقراء النحــــاة كــــالم العــــ ، وهــــو مطــــرد لــــدى أهــــل كــــلِّ فــــنٍّ رب إىل اســــم وفعــــل تــــامٌّ لنصــــوص الشــــرع

ــــــذا، ومل يعتــــــب علــــــى النحــــــاة يف ذلــــــك عاتــــــب، وهكــــــذا مــــــن أنــــــواع االســــــتقراء  [ ".وحــــــرف، والعــــــرب مل تفــــــه 
  ] . )٣٠(التحذير من خمتصرات الصابوين يف التفسري صفحة  
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      ﴾ ٩٩.  
 عــن عبــدالرحيم بــن عبــدالكرمي عــن امحــد بــن جعفــر حــدثنا: " مــا نصــه جـاء يف تفســري القمــي 

 قـول عـن سـألته: قـال) ع( جعفـر أيب عـن محـزة أيب عـن الفضـيل بـن حممـد عـن علـي بـن حممـد
 امــرت لــئن تفســريها: قــال"  اخلاســرين مــن ولتكــونن عملــك ليحــبطن أشــركت لــئن"  لنبيــه اهللا

  ١٠٠" .اخلاسرين  من ولتكونن عملك ليحبطن بعدك من علي والية مع أحد بوالية
 بــن احلكـم عـن أبيـه، عـن إبـراهيم، بـن علـي - ٧٦: "  مـا نصـه وأمـا الكليـين فـأورد لفـظ آخـر

 الـذين وإىل إليـك اوحـي ولقـد: " تعـاىل قوله يف السالم عليه عبداهللا أيب عن رجل، عن لول،
  . ١٠١. " غريه  الوالية يف أشركت إن يعين: قال"  عملك ليحبطن أشركت لئن قبلك من

 ﴿: وقالوا على قوله تعاىل                        

               ﴾ ١٠٢.  
 بـن حممـد عـن حممـد بـن معلـى عـن حممـد بن احلسن أخربنا: " ما نصه جاء يف تفسري القمي و 

 عليهــا عبــداهللا ايب عــن محــدان بــن حممــد عــن زهــري بــن احلكــم عــن بشــري بــن جعفــر عــن مجهــور
"  الكبــري العلــي هللا فـاحلكم تؤمنــوا بــه يشـرك وان كفــرمت وحــده اهللا دعـي إذا: " قولــه يف السـالم
 واليـة لـه ليسـت مـن بـه يشـرك وان كفـرمت بواليتـه اهللا أمـر مـن بواليـة ووحـد اهللا ذكـر إذا: يقـول
  ١٠٣. " والية  له بان تؤمنوا
قوهلم بأن الوالية أصل قبول األعمال ، فمن ذلك ما جاء يف اصول الكايف للكليـين مـا  –ب 

 حـــدثنا: قــال مجهــور بــن حممــد عــن حممــد، بـــن معلــى عــن حممــد، بــن احلســني - ٧ : "نصــه 
 اهللا إن: قـال السـالم عليـه جعفـر أيب عـن يسـار، بـن الفضـيل عـن عثمـان، بـن محاد عن يونس

                                 
 .سورة الزمر  - ٩٩

 . ٢٥١/  ٢تفسري القمي  - ١٠٠
 . ٤٢٧/  ١أصول الكايف  - ١٠١
 .سورة غافر  - ١٠٢
 . ٦٤/  ٤، والربهان للبحراين  ٢٥٦/  ٢تفسري القمي  - ١٠٣
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 أنكـره ومـن مؤمنـا كـان عرفـه فمـن خلقـه، وبـني بينـه علمـا السـالم عليـه عليـا نصب جل و عز
 دخـل بواليتـه جـاء ومـن مشـركا، كـان شـيئا معه نصب ومن ضاال كان جهله ومن كافرا كان
  .١٠٤"  .اجلنة

 بن عبدالكرمي حدثنا: قال امحد بن جعفر حدثنا: " وأيضًا ما جاء يف تفسري القمي ما نصه 
 أبا مسعت: قال محزة ايب عن الفضيل بن حممد بن علي بن حممد حدثنا: قال عبدالرحيم

  ﴿ اآلية هذه إىل منسوب واجتهد تعبد وان خالفكم من يقول السالم عليه عبداهللا

                  ﴾  " ١٠٥.  
 بـن علـي عـن عيسـى بـن علـي: ىل - ٣: " وأيضًا ما جاء يف حبار األنوار للمجلسي مـا نصـه 

 عــن أبيـه عـن حممـد بــن جعفـر بـن حممـد عــن حسـان بـن حممـد عــن الربقـي عـن ماجيلويـه حممـد
الســالم  حممـد يـا: فقــال وآلـه عليـه اهللا صــلى النـيب علـى جربئيــل نـزل: قـال الســالم آبائـه علـيهم

ومـا  علـيهن ومـن السـبع واالرضـني فـيهن ومـا السـبع السـماوات خلقـت: ويقـول السـالم يقرئك
الســماوات  خلقــت منــذ هنــاك دعــاين عبــدا أن ولــو واملقــام، الــركن مــن أعظــم موضــعا خلقــت

  .١٠٦" سقر  يف الكببته علي لوالية جاحدا لقيين مث واالرضني
 املراغـي خالـد بـن علـي عـن املفيـد: ما - ١٥: " وأيضًا ما جاء يف البحار للمجلسي ما نصه 

 بـن سـعد عـن عمـرة أيب بـن سـالم عن حممد املزين بن إمساعيل عن الكويف علي بن احلسن عن
 صـلى اهللا رسـول قـال: قـال السـالم احلسـني عليـه بـن علي عن عبد اجلبار بن يونس عن سعيد

 وإذا واستبشــروا، فرحــوا الســالم عليــه آل ابــراهيم عنــدهم ذكــر إذا أقــوام بــال مــا: وآلــه عليــه اهللا
م، امشـأزت حممـد آل عنـدهم ذكـر  القيامــة يـوم جـاء عبـدا أن لــو بيـده حممـد والـذي نفـس قلــو
  .١٠٧" بييت  أهل ووالية بوالييت حىت يلقاه منه ذلك اهللا قبل ما نبيا سبعني بعمل

                                 
 . ٤٣٧/  ١أصول الكايف  - ١٠٤
  . ٤١٩/  ٢تفسري القمي  - ١٠٥
  . ١٦٧/  ٢٧حبار األنوار  - ١٠٦
  . ١٧٢/  ٢٧حبار األنوار  - ١٠٧
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: " تعليقهم هداية الناس باألئمـة ، فمـن ذالـك مـا جـاء يف البحـار للمجلسـي مـا نصـه   –ج 
 عـن املفضـل، عن االزدي زياد بن حممد عن عمه، عن ابن عامر، عن مسرور، ابن: ىل  – ١
 مل تركنـــاهم وإن جييبونـــا، مل دعونـــاهم إن عظيمـــة النـــاس بليـــة :قـــال الســـالم عليـــه اهللا عبـــد أيب

  .١٠٨" بغرينا  يهتدوا
 حممـد عـن جعفـر، بـن اهللا عبـد: يـر - ٨: " وأيضًا ما جـاء يف نفـس املصـدر السـابق مـا نصـه 

: قـال بريـد عـن وإمساعيـل، احلكـم عـن الصلت، بن علي عن بن سعيد، احلسني عن علي، بن
 صـلى وحممـد اهللا، وحـد وبنـا اهللا، عـرف وبنا اهللا، عبد بنا: السالم يقول عليه جعفر أبا مسعت

  .١٠٩" حجاب اهللا  وآله عليه اهللا
اســتغاثتهم بفاطمــة رضــي اهللا عنهــا والســجود هلــا ، جــاء يف كتــاب أنــوار الزهــراء حلســني  -هـــ 

انــه جيــب الســجود بعــد  ورد يف الروايــاتهــل جيــوز الســجود لفاطمــة ؟ : " األبطحــي مــا نصــه 
) يـامواليت يافاطمـة اغيثيـين( والقول مائه مرة يف السـجود ) ع(صالة االستغاثة بفاطمة الزهراء 

ومــن الطبيعــي فاننــا حينمــا نــايت علــى ذكــر امسهــا يف الســجود نطلــب الغــوث منهــا فالبــد مــن 
  ١١٠" . التوجه اليها والسجود هلا

) عليـه السـالم(صـالة الرضـا : " الشـيعة مـا نصـه استغاثتهم باألئمة ، فقد جاء يف وسـائل  -د
صـالة اجلـواد . عشـر مـرات) هل أتى علـى االنسـان(ست ركعات، يف كل ركعة الفاحتة مرة، و 

صـالة علـى بـن حممـد . ركعتـان يف كـل ركعـة الفاحتـة مـرة واالخـالص سـبعني مـرة) عليه السـالم(
صـالة احلسـن . الثانيـة احلمـد والـرمحن ركعتان، يقـرأ يف االوىل الفاحتـة ويـس، ويف) عليه السالم(

أربـع ركعـات، يف الـركعتني االولتـني، كـل ركعـة احلمـد مـرة و ) عليـه السـالم(بن علـي العسـكري 
مخـس عشـرة مــرة، ويف االخريتـني لكـل ركعـة احلمــد مـرة واالخـالص مخــس ) إذا زلزلـت االرض(

إيـاك نعبـد وإيـاك (حلمد إىل ركعتان، يقرأ يف كل ركعة ا) عليه السالم(صالة احلجة . عشرة مرة
اللهم إياك نعبد وإياك نستعني، مث يتم قراءته الفاحتة ويقـرأ بعـدها : ، مث يقول مائة مرة)نستعني

اللهــم عظــم الــبالء، وبــرح اخلفــاء، وانكشــف : االخــالص مــرة واحــدة، مث يــدعو عقيبهــا فيقــول
                                 

 . ٩٩/  ٢٣حبار األنوار  - ١٠٨
  . ١٠٣/  ٢٣حبار األنوار  - ١٠٩
  ) . ٤٥( أنوار الزهراء ، صفحة  - ١١٠
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املعــول يف الشــدة  الغطــاء، وضــاقت االرض ومنعــت الســماء، وإليــك يــا رب املشــتكى، وعليــك
والرخـــاء، اللهـــم صــــل علـــى حممــــد وآل حممـــد الـــذين أمرتنــــا بطـــاعتهم، وعجــــل اللهـــم فــــرجهم 

يا حممد يا علي يا علي يا حممد اكفياين فانكمـا كافيـاين، يـا حممـد يـا بقائمهم، وأظهر إعزازه، 
فظــاين علـي يـا علــي يـا حممــد انصـراين فانكمـا ناصــراين، يـا حممــد يـا علـى يــا علـي يــا حممـد، اح

فانكمـا حافظـاين، يـا مـوالى يـا صـاحب الزمـان ثـالث مـرات، الغـوث الغـوث، أدركـين أدركــين، 
  ١١١" . االمان االمان

  .لوا يف توحيد األلوهية ك أيها القارئ الكرمي بأن القوم ضولعل ما سبق ذكره يبني ل
  :وتبيان ذلك يف النقاط التالية  :اللهم في توحيد الربوبية ض/ ثانيا 

ــا كيـــف شـــاء ، فقـــد عقـــد الكليـــين بابـــا  –أ  قــالوا بـــأن الـــدنيا واآلخـــرة كلهـــا لإلمـــام يتصـــرف 
، مث ســاق عــدة روايــات منهــا مــا  ١١٢]الســالم  عليــه لالمــام كلهــا االرض أن بــاب[  :بعنــوان 
 ابــن احلســن عــن الــرازي، عبــداهللا ايب عــن أمحــد، بــن حممــد عــن حيــىي، بــن حممــد - ٤: " نصــه 
 أمـا: لـهقلـت : قـال  السـالم عليـه عبـداهللا أيب عـن بصـري، أيب عـن أبيـه، عن محزة، أيب بن علي
 يضــعها لالمــام واآلخــرة الــدنيا أن علمــت أمــا حممــد أبــا يــا أحلــت: فقــال زكــاة ؟ االمــام علــى
 ليلـة يبيت ال حممد أبا يا االمام إن ،اهللا من ذلك له جائز يشاء، من إىل ويدفعها يشاء حيث

  ١١٣"  .عنه  يسأله حق عنقه يف وهللا أبدا
، والبحـراين  ١١٤إسناد احلـوادث الكونيـة إىل األئمـة ، فقـد أخـرج املفيـد يف االختصـاص  –ب 

لسي يف البحار ١١٥يف الربهان  عليـه اهللا عبـد أيب عنـد كنت: قال مهران" : ما نصه  ١١٦، وا
 هــذا مــن كــان مــا إنــه أمــا: الســالم عليــه عبــد اهللا أبــو فقــال وأبرقــت، الســماء فأرعــدت الســالم

                                 
 . ١٨٥/  ٨ئل الشيعة وسا - ١١١
  . ٤١٠ـ  ٤٠٧/  ١انظر أصول الكايف  - ١١٢
  . ٤٠٩/  ١أصول الكايف  - ١١٣
 . ٣٢٧االختصاص صفحة  - ١١٤
  . ٤٨٢/  ٢تفسري الربهان  - ١١٥
  . ٣٣/  ٢٧حبار األنوار  - ١١٦
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 عليـه املـؤمنني أمـري: قـال ؟ صـاحبنا مـن: صـاحبكم ، قلـت أمـر مـن فانـه الربق هذا ومن الرعد
  " .السالم 
: فقــــــد جــــــاء يف البحــــــار للمجلســــــي مــــــا نصــــــه قــــــوهلم أن األئمــــــة حيييــــــون املــــــوتى  –ج 

العزيــــــز عــــــن حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن حممــــــد عــــــن عمــــــر بــــــن عبــــــد :  بصــــــائر الــــــدرجات ١٨" 
ـــــن احلســـــني ع قـــــال ـــــي ب ـــــت لـــــه:  الفضـــــيل عـــــن الثمـــــايل عـــــن عل ـــــون املـــــوتى :  قل األئمـــــة حيي

ـــــا شـــــيئا قـــــط إال : ؟ قـــــال واألبـــــرص وميشـــــون علـــــى املـــــاء ويـــــربؤون األكمـــــه مـــــا أعطـــــى اهللا نبي
  . ١١٧ "وقد أعطاه حممدا صلى اهللا عليه وآله وأعطاه ما مل يكن عندهم اخلرب  

: " جـــــاء يف البحـــــار وغـــــريه مـــــا نصــــــه يعلمـــــون الغيـــــب ، فقـــــد  ةقـــــوهلم أن األئمـــــ -ه 
صـــــفوان بــــــن حيـــــىي عــــــن بعـــــض رجالــــــه عـــــن الصــــــادق : آشــــــوب  مناقـــــب ابــــــن شـــــهر - ٢٨

: واآلخــــــرين فقـــــــال لـــــــه رجـــــــل مـــــــن أصـــــــحابه  واهللا لقـــــــد أعطينـــــــا علـــــــم األولـــــــني: قــــــال ) ع(
إين ألعلـــــــم مـــــــا يف أصـــــــالب  وحيـــــــك: ؟ فقـــــــال لـــــــه  علـــــــم الغيـــــــبجعلـــــــت فـــــــداك أعنـــــــدكم 

الرجــــــال وأرحــــــام النســــــاء وحيكــــــم وســــــعوا صــــــدوركم ولتبصــــــر أعيــــــنكم ولتــــــع قلــــــوبكم فــــــنحن 
حجــــة اهللا تعـــــاىل يف خلقــــه ولـــــن يســــع ذلـــــك إال صــــدر كـــــل مــــؤمن قـــــوي قوتــــه كقـــــوة جبـــــال 

ـــــإذن اهللا  واهللا لـــــو أردت أن أحصـــــي لكـــــم كـــــل حصـــــاة عليهـــــا ألخـــــربتكم ومـــــا . امـــــة إال ب
ــــة إال  ــــد إيــــالدا كمــــا يلــــد هــــذا اخللــــق واهللا لتتباغضــــون بعــــدي حــــىت مــــن يــــوم وليل واحلصــــى تل

 ١١٨" .يأكل بعضكم بعضا 
قـــــوهلم بــــــأن مجيــــــع ذرات الكــــــون ختضــــــع لألئمـــــة ، فقــــــد جــــــاء يف كتــــــاب احلكومــــــة  -د

إّن لإلمـــــــام مقامـــــــًا حممـــــــوداً، ودرجـــــــة ســـــــامية وخالفـــــــة  : "اإلســـــــالمية للخميـــــــين مـــــــا نصـــــــه 
ا مج   ١١٩ "يع ذرات هذا الكون تكوينية ختضع لواليتها وسيطر

                                 
  . ١٣٦/  ١٧حبار األنوار  - ١١٧
  . ٣٧٤/  ٣مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ،  ٢٧/  ٢٦حبار األنوار  - ١١٨
  ) . ٥٢( احلكومة اإلسالمية ، صفحة  - ١١٩
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إىل غري ذلك مـن الروايـات الكثـري الدالـة داللـة صـرحية علـى اشـراكهم يف توحيـد الربوبيـة الـذي 
عــرف عــن أحــد أنكــره علــى مــر األزمــان إال مــا كــان مــن فرعــون  ُ آمــن بــه كفــار قــريش ، بــل مل ي

  .والدهرية ، وكان ذلك إنكار ظاهرا ال باطنا 
  :وتبيان ذلك يف النقاط التالية  : ضاللهم في توحيد األسماء والصفات /ثالثا  

 وكمــال: " .. نفــيهم للصــفات فقــد جــاء يف البحــار روايــة طويلــة وممــا جــاء فيهــا مــا نصــه  –أ 
  ١٢٠ ... "عنه  الصفات نفي التوحيد

م هم أمساء اهللا وصفاته ، فقد روى الكليين يف أصول الكايف ما  –ب  وصفوا أئمتهم بأ
 عن إسحاق، بن أمحد عن مجيعا، حيىي بن وحممد االشعري حممد بن احلسني -  ٤: " نصه 

 ﴿: عزوجل اهللا قول يف السالم عليه عبداهللا أيب عن عمار بن معاوية عن مسلم، بن سعدان
                           

          ﴾ عمال العباد من اهللا يقبل ال احلسىن اليت االمساء واهللا حنن: قال   
  ١٢١" .مبعرفتنا  إال

 عيسـى، بـن حممد بن أمحد عن حيىي، بن حممد - ٣: " وجاء أيضا يف أصول الكايف ما نصه 
 السـالم عليـه جعفـر أيب عن أصحابنا، بعض عن النحاس، سالم أيب عن سنان، بن حممد عن
 يف نتقلــب اهللا وجــه وحنــن وآلــه عليــه اهللا صــلى حممــدا نبينــا اهللا أعطــاه الــذي املثــاين حنــن: قــال

 عرفنا من عرفنا عباده، على بالرمحة املبسوطة ويده خلقه يف اهللا عني وحنن أظهركم بني االرض
  . ١٢٢" .املتقني  وإمامة جهلنا من وجهلنا

 الكتــب بعـض يف وجــدت: قـال بـن عيســى طـاهر: كــش - ٢١: " وجـاء يف البحـار مــا نصـه 
 عليــه جعفــر أيب عــن العــالء اخلفــاف، أيب عــن قتيبــة، بــن إمساعيــل عــن احلســني بــن حممــد عــن

                                 
  . ٢٨٥/  ٤حبار األنوار  - ١٢٠
  . ١٤٤ـ  ١٤٣/  ١أصول الكايف  - ١٢١
  . ١٤٣/  ١أصول الكايف  - ١٢٢
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 اآلخـر وأنـا االول وأنـا اهللا جنـب اهللا وأنـا وجـه أنـا: السالم عليه املؤمنني قال أمري: قال السالم
  . ١٢٣"  .عليه عزمت وبه اهللا وأنا سبيل االرض وارث وأنا الباطن وأنا الظاهر وأنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ١٨٠/  ٩٤حبار األنوار  - ١٢٣
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   :قولهم بتحريف القرآن / المكفر الثاني 
 صـــحيح كفـــر تبـــديال اللـــوحني بـــني بـــأن القـــول: " مـــا نصـــه  حـــزم اإلمـــام ابـــن قـــال ] تنويـــه[ 

  ١٢٤" .  سلم و عليه اهللا صلى اهللا لرسول وتكذيب
 القــرآن مــن جحــد مــن أن يف املســلمني بــني خــالف وال: " وقــال اإلمــام ابــن قدامــه مــا نصــه 

  ١٢٥" .كافر  أنه عليه متفقا حرفا أو كلمة أو آية أو سورة
  إن الشيعة االثين عشرية قالوا بتحريف كتاب ربنا جال وعـال ، قـال املفيـد مـا نصـه " :

 إن: والنقصـــان ، أقـــول فيـــه الزيــادة مـــن قـــوم ذكـــر ومــا القـــرآن تـــأليف يف القــول - ٥٩
 القـرآن بـاختالف ،)ص( حممـد آل مـن اهلـدى أئمـة عـن مستفيضـة جاءت قد األخبار

  ١٢٦" .والنقصان  احلذف من فيه الظاملني بعض أحدثه وما
ــا ـ : " ويقــول نعمــة اهللا اجلزائــري مــا نصــه  إن أصــحابنا قــد أطبقــوا علــى صــحتها والتصــديق 

وهـي ـ األخبـار املستفيضـة بـل املتـواترة الدالـة بصـرحيها علـى وقـوع التحريـف يف القـرآن ، كالمـا 
  ١٢٧" .ومادة وإعرابا 

 أيب عـــن ســامل ، بـــن هشــام عــن احلكـــم، بــن علـــي ٢٨: " وجــاء يف الكــايف للكليـــين مــا نصــه 
 اهللا صــلى حممــد إىل الســالم عليــه جربئيــل بــه جــاء الــذي القــرآن إن: قــال الســالم عليــه عبــداهللا

  ١٢٨"  .آية  ألف عشر سبعة وآله عليه
 ومنـه حمكـم، ومنـه منسـوخ، ومنـه ناسخ، منه فالقرآن: " وقال علي بن إبراهيم القمي ما نصه 

 ومنـه معطـوف، ومنـه منقطع، ومنه تأخري، ومنه ، تقدمي ومنه خاص، ومنه عام، ومنه متشابه،
  . ١٢٩. " اهللا  انزل ما خالف على ومنه حرف، مكان حرف

                                 
ُ يف امللل واألهواء والنحل  - ١٢٤ َصل   . ١٣٩/  ٤الفِ
 . ٤٢ملعة االعتقاد ، صفحة  - ١٢٥
 . ٩١أوائل املقاالت ، صفحة  - ١٢٦
 . ٣٥٧/  ٢األنوار النعمانية  - ١٢٧
 . ٥٩٧/  ٢الكايف  - ١٢٨
 . ٣١/  ١تفسري القمي  - ١٢٩
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 لـوال: قـال السـالم عليـه جعفـر أيب عـن ميسـر، عـن: شـى - ٢٥: " وجاء يف البحـار مـا نصـه 
 فنطــق قائمنــا قــام قــد ولــو حجــى، ذي علــى حقنــا خفــي مــا منــه ونقــص اهللا يف كتــاب زيــد أنــه

  ١٣٠. " القرآن  صدقه
اعلــم أنـه قــد استفاضـت األخبــار عـن األئمــة األطهـار بوقــوع : " سـلطان حممــد اخلراسـاين  قـال

  ١٣١"الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيري فيه حبيث ال يكاد يقع شك 
و أمــا اعتقــاد مشــاخينا يف ذلــك فالظــاهر مــن ثقــة اإلســالم  : "ويقــول الفــيض الكاشــانىي 

والنقصــان يف القــرآن ألنــه روى  كــان يعتقــد التحريــفحممــد بــن يعقــوب الكليــين طــاب ثــراه أنــه  
روايات يف هذا املعىن يف كتابـه الكـايف ومل يتعـرض لقـدح فيهـا مـع أنـه ذكـر يف أول الكتـاب أنـه 

فان تفسريه مملـو منـه ولـه غلـو فيـه  بن إبراهيم القميعلي كان يثق مبا رواه فيه وكذلك أستاذه 
فإنــــه أيضــــا نســـج علــــى منواهلمــــا يف كتــــاب  وكـــذلك الشــــيخ أمحــــد بــــن أيب طالـــب الطربســــي، 

  ١٣٢. "  االحتجاج
فصــل اخلطــاب يف [ بــل إنــا عــاملهم النــوري الطربســي ألــف كتابــا يكفيــك عنوانــه عــن مضــمونه 

إن األخبـار الدالـة علـى ذلـك تزيـد علـى : " ه ، وقال فيـه مـا نصـ] حتريف كتاب رب األرباب 
لسـي وغـريهم  " ألفي حديث وأدى استفاضتها مجاعـة كاملفيـد ، واحملقـق الـداماد ، والعالمـة ا

.١٣٣  
وال نعرف عاملًا شيعي واحد معاصراً أو سابق رد على الطربسي وعلى من تبعـه يف ذلـك فمـاذا 

  ؟ !ب إليه يعين ذلك ؟ أهو إمجاع سكويت وموافقتا له يف ذه
  قــد يقــول قائــل إن هنــاك مــن علمــاء الشــيعة اإلثــين عشــرية مــن أنكــر التحريــف ، فمــا

 قولكم ؟؟

                                 
 . ٥٥/  ٨٩حبار األنوار  - ١٣٠
  . ١٩مؤسسة األعلمي ص )) بيان السعادة يف مقامات العبادة (( تفسري  - ١٣١
  . ٥٢/  ١تفسري الصايف  - ١٣٢
 . ٣٥١فصل اخلطاب ، صفحة  - ١٣٣
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وكما ذكرنا فإن هذه املسألة حمل إمجاع عند القوم كما رأيت مـن بعـض النقـول السـابقة، " 
ومل يشـذ عـن القـول بـالتحريف علــى الـراجح سـوى أربعـة، وال عــربة مبتـأخري القـوم فهـم لــن 

  .يغريوا من األمر شيئا 
الشـــــريف املرتضـــــى، الشـــــيخ الصـــــدوق، شـــــيخ الطائفـــــة الطوســـــي، :  وهـــــؤالء األربعـــــة هـــــم

وكـل مـن أراد مـن القـوم نفـي هـذه الفريـة عـنهم حييلنـا إىل أقـوال هـؤالء، وهــؤالء . والطربسـي
ذا  األربعة إمنا أرادوا بنفيهم لعقيدة التحريف القول بأن الشيعة كسائر املسلمني يعتقدون

  .القرآن، لعلمهم بأن االعتقاد بكونه حمرفا خيرج بقائله عن اإلسالم واملسلمني 
وبغـــض النظـــر عـــن حقيقـــة أقـــوال هـــؤالء واالضـــطراب يف ذلـــك حيـــث إن بعضـــهم أورد يف 
مصنفاته ما يدل على القول بالتحريف، وكذلك كـون بعضـهم شـيخًا للـبعض ومـن تالميـذ 

له وإقراره بالتحريف، فهو من تالميذ الشـيخ الصـدوق، آخرين، كالشيخ املفيد الذي مر قو 
ومـــن شـــيوخ املرتضـــى علـــم اهلـــدى، وشـــيخ الطائفـــة الطوســـي وهـــؤالء كمـــا عرفـــت أنكـــروا 

  .التحريف 
فـــإن هـــذا يضـــع أمامنـــا عالمـــة اســـتفهام كبـــرية حلقيقـــة األمـــر، ومـــا إذا كانـــت أقـــواهلم هـــذه  

  :وإليك بيان ذلكصدرت على وجه التقية أم خالفه، وهو موضوع الباب، 
والظـاهر أن هـذا القـول إمنـا صـدر مـنهم ألجـل مصـاحل كثـرية، منهـا سـد  " : يقول اجلزائري

باب الطعـن عليهـا بأنـه إذا جـاز هـذا يف القـرآن فكيـف جـاز العمـل بقواعـده وأحكامـه مـع 
جــــواز حلــــوق التحريــــف هلــــا، وســــيأيت اجلــــواب عــــن هــــذا، كيــــف وهــــؤالء األعــــالم رووا يف 

م أخبـ ارا كثــرية تشـتمل علــى وقـوع تلـك األمــور يف القـرآن وأن اآليــة هكـذا نزلــت مث مؤلفـا
  .١٣٤ " غريت إىل هذا
مل يعرف اخلالف صرحيا إال من هؤالء املشايخ األربعة وما حكـي عـنهم  " : ويقول النوري

املفيــد، مث شــاع هــذا املــذهب بــني األصــوليني مــن أصــحابنا واشــتهر بيــنهم حــىت قــال احملقــق 
أنــه حكــى عليـــه اإلمجــاع وبعــد مالحظــة مــا ذكرنــاه تعـــرف أن : شــرح الوافيــة الكــاظمي يف

دعــواه جــرأة عظيمــة وكيــف ميكــن دعــوى اإلمجــاع بــل الشــهرة املطلقــة علــي مســألة خالفهــا 

                                 
 . ٢/٣٥٨األنوار النعمانية،  - ١٣٤
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مجهــور القــدماء وجــل احملــدثني وأســاطني املتــأخرين بــل رأينــا كثــريا مــن كتــب األصــول خاليــة 
   ٠١٣٥" صدق ما قلناه ونقلناهعن ذكر هذه املسألة ولعل املتتبع جيد 

كيــف وقــد عــد هــو يف الشــايف مــن   " : وقــال يف موضــع آخــر يف معــرض رده علــى املرتضــي
أن من عظيم ما أقدم عليه مجع النـاس علـى قـراءة زيـد وإحراقـه املصـاحف : مطاعن عثمان

  وإبطاله ما الشك أنه من القرآن، ولوال جواز كون بعض ما أبطلـه أو مجيعـه مـن القـرآن ملـا
  .١٣٦" كان ذلك طعنا 

وهـو الكتـاب الـذي  –ال خيفـى علـى املتأمـل يف كتـاب التبيـان : ويف ردة علي الطوسي قال
اية املداراة واملماشـاة مـع  –ادعى فيه الطوسي بأن القرآن غري حمرف  أن طريقته فيه على 

ك املخــالفني، فإنــك تــراه اقتصــر يف تفســري اآليــات علــى نقــل كــالم احلســن وقتــادة والضــحا
والســدي وابــن جــريج واجلبــائي والزجــاج وابــن زيــد وأمثــاهلم ومل ينقــل عــن أحــد مــن مفســري 
اإلمامية ومل يذكر خربا عن أحد من األئمة علـيهم السـالم إال قلـيال يف بعـض املواضـع لعلـه 
وافقـــه يف نقلــــه املخـــالفون بــــل عـــد األولــــني يف الطبقـــة األوىل مــــن املفســـرين الــــذي محــــدت 

هبهم وهــو مبكــان مــن الغرابــة لــو مل يكــن علــى وجــه املماشــاة فمــن طــرائقهم ومــدحت مــذا
احملتمل أن يكون هذا القـول منـه حنـو ذلـك وممـا يؤكـد كـون وضـع هـذا الكتـاب علـى التقيـة 

حنــن نــذكر مــا " :  مــا ذكــره الســيد اجلليــل علــي بــن طــاووس يف ســعد الســعود وهــذا لفظــه
ان ومحلتـه التقيـة علـى االقتصـار حكاه جدي أيب جعفر بن احلسـن الطوسـي يف كتـاب التبيـ

  .١٣٧عليه من تفصيل املكي من املدين واخلالف يف أوقاته 
وكيـــف كـــان فـــاملتبع هـــو الربهـــان ال األســـاطني واألعيـــان، وال يعـــرف  "  : ويقـــول الطهـــراين

هلــؤالء موافـــق إيل ذلـــك الزمــان وإمنـــا شـــاع بعــد عصـــر الطربســـي مــع أن إســـناده إيل الشـــيخ 
شـكال فـدعوى اإلمجـاع علـى عـدم التحريـف عجيبـة حيـث ال يعـرف والطربسي يف غاية اإل

                                 
  . ٣٧فصل اخلطاب،  - ١٣٥
  . ٣٥فصل اخلطاب،  - ١٣٦
  . ١٥٦حمجة العلماء،    ٣٧فصل اخلطاب،  - ١٣٧
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  . ١٣٨ " سوى الصدوق واملرتضى إيل عصر متأخر املتأخرين وقد عرفت الذاهبني إيل احلق
.  

وهكــذا محــل أقـــواهلم علــى التقيــة ســـائر مــن رد علـــيهم ممــن اعتقــد بـــالتحريف، وأهــل مكـــة 
ا    .أدرى بشعا

نتهجون مناهجهم وهم يرون يف التقية فسحة ومـالذاً وال زال أذناب هؤالء يف أيامنا هذه ي
  .آمنا 

نسب إىل الشـيعة القـول بـالتحريف بإسـقاط كلمـات " :  فهذا شرف الدين املوسوي يقول
وآيـات فــأقول نعـوذ بــاهللا مـن هــذا القـول ونــربأ إىل اهللا مـن هــذا اجلهـل وكــل مـن نســب هــذا 

آن احلكـيم متـواتر مـن طرقنـا جبميـع آياتـه الرأي إلينا جاهل مبذهبنا أو مفـرت علينـا، فـإن القـر 
  . ١٣٩" وكلماته 

ــرتئ " :  وهــذا آخــر وهــو األميــين يقــول أشــار إىل مصــدر  -أي ابــن حــزم  –ليــت هــذا ا
فريته من كتاب للشيعة موثوق بـه أو حكايـة عـن عـامل مـن علمـائهم تقـيم لـه اجلامعـة وزنـا، 

نتنـــازل معـــه إىل قـــول جاهـــل مـــن أو طالـــب مـــن رواد علـــومهم ولـــو مل يعرفـــه أكثـــرهم، بـــل 
 ٠جهــاهلم أو قــروي مــن بســطائهم أو ثرثــار، كمثــل هــذا الرجــل يرمــي القــول علــى عواهنــه

لكـــن القـــارئ إذا فحـــص ونقـــب ال جيـــد يف طليعـــة اإلماميـــة إال نفـــاة هـــذه الفريـــة كالشـــيخ 
الصـدوق يف عقايــده والشــيخ املفيـد وعلــم اهلــدى وشــيخ الطائفـة الطوســي يف التبيــان وأمــني 

وهذه فرق الشيعة يف مقدمتهم اإلمامية جممعة على أن ما بـني ٠٠اإلسالم يف جممع البيان 
  " . ١٤٠الدفتني هو ذلك الكتاب ال ريب فيه

فأنظر إىل مساوئ التقيـة وكيـف تصـل بصـاحبها إىل هـذا الـدرك مـن فسـاد العقيـدة وخبـث 
ضرابه مبنأى عن غـريه السريرة واستحالل التلبيس على عباد اهللا، فهل كان يرى أن عقائد أ

حىت جيد لنفسه هذه احلرية يف اإلنكـار والتقيـة، فهـل أن القمـي والصـفار، والكليـين واملفيـد 
، والعياشــــــي، وفــــــرات، والطربســــــي صـــــــاحب –الــــــذي نســــــبه إيل املنكــــــرين للتحريـــــــف  –

                                 
 . ١٥٨حمجة العلماء،  - ١٣٨
 . ٢٨أجوبة مسائل جار اهللا،  - ١٣٩
  . ٣/١٠١الغدير،  - ١٤٠
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لســـي، واجلزائــــري، والبحـــراين، والعــــاملي، والطهـــراين، النــــوري  االحتجـــاج، والكاشــــاين، وا
سي، والسيد عدنان وغريهم ممـا ذكرنـاهم أو مل نـذكرهم، فهـل إن هـؤالء مـن أسـاطني الطرب 

ــم مــن جهــاهلم أو  القــوم الــذي أسســوا بنيــان التشــيع وقعــدوا قواعــده وأصــلوا أصــوله، أم إ
  . قروييهم أو ثرثاريهم

، وهو يف فورة محاسة يف حشد كل ما يـراه طعـن يف  والطريف أن األميين يف الكتاب نفسه
لفـــــاء مـــــن روايـــــات موضـــــوعه أو ال ختـــــدم غرضـــــه أقـــــر مـــــن حيـــــث يشـــــعر أو ال يشـــــعر اخل

قــد عـــم شـــؤمها اإلســـالم وزرعـــت يف قلـــوب   إن بيعـــة الصـــديق" :  بــالتحريف حيـــث قـــال
ا وفتقــــت بطــــن عمارهــــا  ا وطــــردت مقــــدادها ونفــــت جنــــد أهلهــــا اآلثــــام وعنفــــت ســــلما

  ١٤٢" . ١٤١وحرفت القرآن وبدلت األحكام وغريت املقام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٩/٣٨٨الغدير ،  - ١٤١
ـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل  - ١٤٢ ــــــــــــــــــال يف موقــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ فيصــــــــــــــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــــــــــــــور ، علـــــــــــــــــ : مقــــــــــــــــ

http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=5794#.U5
x53vl_tF4   
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  :اتهامهم ألم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها بالفاحشة / المكفر الثالث 
 ﴿: قال اإلمام ابن كثري على قوله تعاىل ]  تنويه[             

                        ﴾ .١٤٣  
 الـــيت ســـيما وال حمصـــنة، كـــل مـــن هـــذا يف بالـــدخول أوىل املـــؤمنني فأمهـــات: " قـــال مـــا نصـــه 

  .عنهما اهللا رضي الصديق، بنت عائشة وهي النزول، سبب كانت
ـْن  أن على قاطبة اهللا، رمحهم العلماء، أمجع وقد  هـذه بـه يف رماهـا مبـا ورماهـا هـذا بعـد َسـبَّها مَ

ـن أصـحهما: قـوالن املـؤمنني أمهـات بقيـة ويف. للقـرآن معانـد ألنه كافر؛ فإنه اآلية،  كهـي، أ
  ١٤٤"  .أعلم  واهللا
  ، لقد أولغ الشيعة اإلثين عشرية ألسنتهم يف عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وطعنوا يف حبيبته الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنها وعن أبيها ، فقد قال علي 
 ﴿: بن إبراهيم القمي يف تفسريه على قول اهللا تعاىل          

                     

                 

   ﴾ .١٤٥  
 اتـت فيمـا فالنـة علـى احلد وليقيمن الفاحشة إال فخانتامها بقوله عىن ما واهللا: " قال ما نصه 

 مـن خترجـي ان لـك ال حيل فالن هلا قال...إىل خترج ان أرادت فلما حيبها فالن وكان طريق يف
  " .فالن  من نفسها فزوجت حمرم غري

                                 
 .سورة النور  - ١٤٣
 . ٣٦٧/  ٣تفسري ابن كثري  - ١٤٤
 .سورة التحرمي  - ١٤٥
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وهــذا عنــدما كانــت التقيــة شــديدة وعنــدما ارتفعــت التقيــة أتــى " فــالن ، نقــاط " هكــذا الــنص 
" فالنـة عائشـة "كما جـاء يف الطبعـات القدميـة : البحراين يف تفسريه وفكك هذه الرموز فقال 

  . ١٤٦" فالن طلحة"، " النقاط البصرة"، 
ا ، فقد جـاء يف ا نقضت إميا موها رضي اهللا عنها بأ تفسـري الربهـان للبحـراين مـا نصـه  بل ا

 الــــيت«: قــــال ،)الســــالم عليـــه( عنــــه األشــــل، ســــامل بـــن الــــرمحن عبــــد عـــن -]٦/ [٦١٤٤: " 
ا نكثت هي عائشة أنكاثا قوة بعد من غزهلا نقضت   ١٤٧" .. »أميا

ـــه تعـــاىل : " وجـــاء يف البحـــار مـــا نصـــه  ال خيفـــى علـــى الناقـــد : أقـــول ) ضـــرب اهللا مـــثال ( قول
والفطــن اخلبــري مــا يف تلــك اآليــات مــن التعــريض بــل التصــريح بنفــاق عائشــة وحفصــة البصــري 
  ١٤٨. "  وكفرمها

حممد الربقي عن احلسني بن سيف عن أخيه عن أبيـه : كنز: " وجاء أيضا يف البحار ما نصه 
مثـل الـذين : " يقول يف قوله) عليه السالم(مسعت أبا جعفر : عن سامل بن مكرم عن أبيه قال

قـــال مؤلـــف . هـــي احلمـــرياء: قـــال" مـــن دون اهللا أوليـــاء كمثـــل العنكبـــوت اختـــذت بيتـــا اختـــذوا 
إمنــا كــين عنهــا بــالعنكبوت ألنــه حيــوان ضــعيف اختــذت بيتــا ضــعيفا أوهــن البيـــوت : الكتــاب 

وكذلك احلمرياء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينها اختـذت مـن رأيهـا الضـعيف وعقلهـا 
  ١٤٩" . ا ملوالها بيتا مثل بيت العنكبوت يف الوهن والضعفالسخيف يف خمالفتها وعداو

ــا لعلــي، ومل تتــب  " : يقــول شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر الطوســي عائشــة كانــت مصــرة علــى حر
  ١٥٠". وهذا يدل على كفرها وبقائها عليه

مما يدل على إمامة أئمتنـا االثـين عشـر أن عائشـة   " : ويقول حممد بن حسني الشريازي القمي
وكــل مــن قــال ...ســتحقة للنــار، وهــو مســتلزم حلقيــة مــذهبنا وحقيــة أئمتنــا االثــين عشــركــافرة م

  ١٥١".بإمامة االثين عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب

                                 
  . ١٢٩-١٢٨دفع الكذب املبني ص: انظر   - ١٤٦
 . ١٥٥/  ٣تفسري الربهان  - ١٤٧
 . ٢٣٣/  ٢٢حبار األنوار  - ١٤٨
 . ٢٨٦/  ٣٢حبار األنوار   - ١٤٩
  ) . ٣٦( االقتصاد فيما يتعلق يف االعتقاد ، صفحة   - ١٥٠
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فصـل [ وقد عقد اللعني عالمتهم زين الدين النباطي فصـال يف كتابـه الصـراط املسـتقيم بعنـوان 
  ١٥٢] .يف أم الشرور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
  . )٦١٥( األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين ، صفحة   - ١٥١
 . ١٦١/  ٣الصراط املستقيم  - ١٥٢
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  :قولهم بالبداء / الرابع المكفر 
 العربيـــة اللغـــة إىل رجعـــت إذا: " قـــال الشـــيخ ناصـــر بـــن عبـــد اهللا القفـــاري مـــا نصـــه ] تنويـــه [ 

ا بـدا:  يقـول القـاموس أن جتـد البداء معىن لتعرف ا بـدوً  األمـر يف لـه وبـدا. ظهـر:  وبـداءة وبـدوً
ا   ١٥٣. رأي فيه له نشأ:  وبداة وبداء بدوً

  -: معنيان له - ترى كما - اللغة يف فالبداء 
  .ظهر:  أي املدينة سور بدا:  تقول ، اخلفاء بعد الظهور:  األول
 اجلـوهري وقـال آخر، رأي يل ظهر: أي بداء يل بدا: الفراء قال ، اجلديد الراي نشأة:  والثاين

  ١٥٤. رأي فيه له نشأ:  أي بداء األمر يف له بدا: 
  ﴿: تعاىل قوله األول فمن القرآن، يف وردا املعنيني وكال            

                              

      ﴾١٥٥ .  

 ﴿: قوله الثاين ومن                       
﴾١٥٦ .  

. ســبحانه اهللا علــى حمــال وكالمهـا العلــم وحــدوث اجلهــل سـبق يســتلزم مبعنييــه البــداء أن وواضـح
 أعظــم مــن هــذا عشــرية االثنــا الشــيعة جتعــل فكيــف الكفــر، أعظــم مــن ســبحانه اهللا إىل ونسـبته

  ١٥٧" .عظيم  تان هذا سبحانك! البداء؟ مبثل وجل عز اهللا عظم ما أنه وتدعي العبادات،

                                 
  ) .٤/٣٠٢(بدو : القاموس احمليط ، مادة  - ١٥٣
جممع البحرين : ، وانظر هذا املعىن يف كتب الشيعة مثل)١٤/٦٦(، ولسان العرب )٦/٢٢٧٨(الصحاح  - ١٥٤

 .٤٥/ ١: للطرحيي
  . ٢٨٤: البقرة  - ١٥٥
  . ٣٥: يوسف  - ١٥٦
 . ١١٣٥ـ  ١١٣٤/  ٢رض ونقد أصول مذهب الشيعة اإلمامة اإلثين عشرية ع - ١٥٧
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  حممــد بــن أمحـد عــن حيـىي، بــن حممـد - ١: " جـاء يف أصــول الكـايف للكليــين مـا نصــه 
 أحـــدمها عــن أعـــني، بــن زرارة عـــن ثعلبــة، إســـحاق أيب عــن احلجـــال، عــن عيســـى، بــن

  .البداء مثل بشئ عبداهللا ما: قال السالم عليهما
 مبثــل اهللا عظــم مــا الســالم عليــه أيب عبــداهللا ســامل،عن بــن هشــام عمــري،عن أيب ابــن روايــة ويف

  ١٥٨"  .البداء 
 عــن يــونس، عــن حممــد، عــن علــي، - ١٢: " وجــاء أيضــا يف نفــس املصــدر الســابق مــا نصــه 

 بالبــداء القـول يف مـا النـاس علـم لـو: يقـول الســالم عليـه عبـداهللا أبـا مسعـت: قـال اجلهـين مالـك
  ١٥٩" .فيه  الكالم عن فرتوا ما االجر من

 الريـان عن أبيه، عن إبراهيم، بن علي - ١٥: " وجاء أيضا يف نفس املصدر السابق ما نصه 
 وأن اخلمـر بتحـرمي إال قـط نبيـا اهللا بعـث مـا يقـول السـالم عليـه الرضـا مسعـت: قال الصلت بن
   ١٦٠" .بالبداء  هللا يقر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ١٤٦/  ١أصول الكايف  - ١٥٨
 . ١٤٨/  ١أصول الكايف  - ١٥٩
 . ١٤٨/  ١أصول الكايف  - ١٦٠
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 :تكفيرهم للصحابة / الخامس المكفر 
 الصـحابة وسـب واالسـتهزاء: " قال الشيخ عبد العزيـز بـن مـرزوق الطريفـي مـا نصـه ] تنويه [ 
  : صور له

ـــة ـــم كاالســـتهزاء ،باإلجمـــاع وردة كفـــر هـــو مـــا: منهـــا  ـــامهم أو باجلملـــة ســـبهم أو عامَّ  ا
 يفعـل مـن كفـر علـى اإلمجـاع حكـى وقد يسرياً، نزراً  إال عليهم ذلك وتعميم الردة، أو بالنفاق

 وابـن تيميـة وابـن والسـمعاين يعلى، أيب والقاضي األندلسي، حزم كابن العلماء من مجاعة هذا
  .وغريهم كثري
ـم حيـث وصـحبتهم، ديـنهم يريـد ولكنه أشخاصهم واستهزائه بسبِّه يريد ال هذا فاعل ألن  عمَّ

ق يف متفاوتون وهم عليهم، ذلك ُل لق اخلُ   .واخلَ
 ألجــل ال وصــحبته دينــه ألجــل بــه اســتهزأ أو ســبَّه كمــن مــنهم واحــد يف وقــع مــن يكفــر وقــد

  ١٦١" .وَخلقه  وُخلقه شخصه
  فالشيعة اإلثين عشرية كفروا صحابة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ووصـفوهم بـأقبح

بكـر الصـديق وعمــر الفـاروق وعثمــان ذي  األوصـاف وعلـى رأســهم اخللفـاء الثالثـة أبــا
  .النورين رضي اهللا عنهم 

 بـن سـهل عـن أصحابنا، من عدة - ٦: " فمن ذلك ما جاء يف أصول الكايف وغريه ما نصه 
 أعــني بــن محــران عـن القمــاط، خالــد أيب بـن حيــىي عــن النضـر، عــن اورمــة، بـن حممــد عــن زيـاد،
 أفنيناهـا؟ مـا شـاة علـى اجتمعنـا لـو أقلنـا مـا فداك جعلت: السالم عليه جعفر اليب قلت: قال

  ١٦٢" ثالثة  بيده وأشار إال ذهبوا واالنصار املهاجرون ذلك، من بأعجب احدثك أال: فقال
 أعـداء مـن و:  قلـت : " وجاء يف تفسري الربهان للبحراين رواية طويلة ومما جـاء فيهـا مـا نصـه 

  .» األربعة األوثان «:  قال ؟ اهللا أصلحك ، اهللا

                                 
  . ٣٦اإلعالم بتوضيح نواقض اإلسالم ، صفحة  - ١٦١
  . ٢٤٣/  ٢أصول الكايف  - ١٦٢
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 بــدينهم، دان مــن و معاويــة، و نعثــل و رمــع و الفصــيل أبــو «:  قــال ؟ هــم مــن:  قلــت:  قـال
   ١٦٣" . » اهللا أعداء عادى فقد هؤالء عادى فمن

لسي يف حباره على هـذه الروايـة قـائالً مـا نصـه   الفصـيل الن بكـر أبـو وأبـو الفصـيل: " علق ا
اللغـة  كتـب يف بـه صـرح كما هو عثمان ونعثل عمر، مقلوب ورمع املعىن، يف متقاربان والبكر

 "١٦٤  
 مالـك بـن حممـد عـن) ط بـن جعفـر( مهـام بـن حممـد حدثنا: " وجاء يف تفسري القمي ما نصه 

 عبـداهللا ابـا مسعـت: قال سهل بن صاحل عن علي بن احلسن عن الصايغ احلسني بن حممد عن
 يعـىن)  موج يغشاه جلى حبر يف ( وفالن فالن)  كظلمات او ( اهللا قول يف يقول السالم عليه
 اميـة بـىن وفـنت ويزيـد معاويـة)  بعـض فـوق بعضـها ظلمـا ( وزبري طلحة)  موج فوقه من ( نعثل

 يعـين) نـور من فماله نورا له اهللا جيعل مل ومن يريها يكد مل( فتنتهم ظلمة يف)  يده اخرج اذا (
 يف كمـا يعين بنوره ميشي القيامة يوم إمام من فماله نور من فماله ، )ع( فاطمة ولد من إماما
م ايـــديهم بـــني نـــورهم يســـعى: قولـــه  بـــني يســـعى نـــورهم القيامـــة يـــوم املؤمنـــون إمنـــا: قـــال وبأميـــا

م ايديهم   ١٦٥"  .اجلنان  من منازهلم ينزلوا حىت وبأميا
لســـي يف حبـــاره معلقـــًا علـــى كـــالم القمـــي مـــا نصـــه   بكـــر أبـــو وفـــالن واملـــراد بفـــالن: " وقــال ا

 برجـل لـه تشـبيها يسمونه نعثال، عثمان أعداء كان: النهاية يف قال عثمان، هو ونعثل وعمر،
  ١٦٦. " الشيخ االمحق : النعثل: وقيل نعثل، امسه اللحية طويل كان مصر من

حممـد بـن أمحـد القمـي، عـن عمـه عبـد اهللا بـن الصـلت،  - ٥٢٣: " وجاء يف الكايف ما نصه 
عليـه (بن سنان، عن حسني اجلمـال، عـن أيب عبـد اهللا عن يونس بن عبد الرمحن عن عبد اهللا 

ربنــا أرنــا اللــذين أضــالنا مــن اجلــن واالنــس جنعلهمــا : "  قــي قــول اهللا تبــارك و تعــاىل) الســالم
  ١٦٧"  . وكان فالن شيطانا: مها مث قال: قال" حتت أقدامنها ليكونا من االسفلني  

                                 
 . ٢٩٥/  ٢تفسري الربهان  - ١٦٣
 . ٥٨/  ٢٧حبار األنوار  - ١٦٤
 . ١٠٦/  ٢تفسري القمي  - ١٦٥
  . ٣٠٥/  ٢٣حبار األنوار  - ١٦٦
  . ٣٣٤/  ٨الكايف  - ١٦٧
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لسي قائال ما نصه  جمهـول ، وحيتمـل أن : رون واخلمسـمائة احلديث الثالث والعش" : يعلق ا
  .يكون اجلمال ، حسني بن أيب سعيد املكاري ، فاخلرب حسن ، أو موثق

عمـر أي اجلـن املـذكور يف » فـالن « أي أبـو بكـر وعمـر واملـراد بــ » مهـا « : السـالم  قوله عليه
ولـد زنــاء أو اآليـة عمـر ، وإمنـا مســي بـه ألنـه كــان شـيطانا ، إمـا ألنــه كـان شـرك شــيطان لكونـه 

ألنه كان يف املكر واخلديعة كالشيطان ، وعلى األخـري حيتمـل العكـس بـأن يكـون املـراد بفـالن 
  ١٦٨. "  ا بكرأب

واملبتلــى بأصــحاب قــد أرتــدوا مــن : " مــا نصــه  الســيد مرتضــى حممــد احلســيين النجفــيويقــول 
  ١٦٩". بعده عن الدين إال القليل ممن رعي حرمته يف آله الطاهرين 

  ١٧٠" .  وقد كان عمر على االسالم ظاهرا: " دين النباطي ما نصه عالمتهم زين الويقول 
أنــه روي يف األخبــار اخلاصـــة أن أبــا بكــر كــان يصـــلي : " ويــذكر نعمــة اهللا اجلزائــري مـــا نصــه 

  ١٧١" خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله والصنم معلق يف عنقه ، وسجوده له 
الـيت تطعــن يف خـري جيــل رضـوان اهللا علــيهم أمجـني ، وحنــن إىل غـري ذلـك مــن الروايـات الكثــرية 

نشهدك ياربنا ويا خالقنا ويا اهللا أننا حنب صحابة نبيك صلى اهللا عليه وسـلم ونرتضـى علـيهم 
  .ونواليهم ونتربأ ممن يسبهم أو يكفرهم 

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٤٨٨/  ٢٦مرآة العقول يف شرح آحاديث آل الرسول  - ١٦٨
  ) . ٧( السبعة من السلف ، صفحة  - ١٦٩
 . ١٢٩/  ٣الصراط املستقيم  - ١٧٠
 . ٥٣/  ١األنوار النعمانية  - ١٧١
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   :في الشيعة اإلثني عشرية  أقوال أئمة الدين والملة: لثالث المبحث ا
 اإلســالم أئمــة فتــاوى نصــوص يلــي وفيمــا: " قـال الشــيخ ناصــر بــن عبــد اهللا القفــاري مــا نصــه 

  .١٧٢واجلعفرية عشرية باالثين املسمون الروافض يف وعلمائه
م ويف م يف وثبتت ا، اشتهروا اليت مقاال   .األساسية مدونا

 فتـاوى ذلـك بعـد أذكـر مث البخـاري، اإلمـام مث أمحـد، اإلمام مث مالك، اإلمام فتوى بذكر وأبدأ
م تــاريخ حســب البــاقني األئمــة  مــع عــاش مــن أو الكبــار، األئمــة فتــاوى اخــرتت وقــد.. وفيــا

  .املسلمني علماء من مذهبهم ودرس عنهم كتب أو واحد، بلد يف الروافض
  :مالك اإلمام
 الــذي: مالــك اإلمــام قــال: يقــول اهللا عبــد أبــا مسعــت: قــال املــروذي بكــر أيب عــن اخلــالل روى

 يف نصــــيب: - قــــال أو - اســــم هلــــم لــــيس وســــلم عليــــه اهللا صــــلى النــــيب صــــحابأ ١٧٣ يشــــتم
  .١٧٤ اإلسالم

 ﴿: -  سبحانه قوله عند -  كثري ابن وقال                

                               

                             

                        

                               
﴾١٧٥.  
   الروافض بتكفري عنه رواية ويف عليه اهللا رمحة مالك اإلمام انتزع اآلية هذه ومن : " قال 

                                 
  .من هذه الرسالة  ١٠٩، ١٠٧، ١٠٣ص: انظر - ١٧٢
ـــــــم يــــــــرون اللعــــــــن للصــــــــحابة دينــــــــًا وشــــــــرعة ويصــــــــرحون  ٧١٦مضــــــــى صوقـــــــد ثبــــــــت فيمــــــــا  - ١٧٣ ومــــــــا بعــــــــدها، أ

  .بتكفريهم إال ما يتجاوز أصابع اليد 
  .إسناده صحيح : ، قال حمقق الرسالة٢/٥٥٧: السنة/ اخلالل - ١٧٤
  . ٢٩الفتح  - ١٧٥
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م: قال عنهم، اهللا رضي الصحابة يبغضون الذي م أل  اهللا رضي الصحابة غاظ ومن يغيظو
  .١٧٦" ذلك على عنهم اهللا رضي العلماء من طائفة ووافقه اآلية، هلذه كافر فهو عنهم
 أو مــنهم، واحـداً  تــنقص فمـن تأويلــه، يف وأصـاب مقالتـه يف مالــك أحسـن لقــد: "القـرطيب قـال
  .١٧٨"املسلمني شرائع وأبطل العاملني، رب اهللا على رّد  فقد  ١٧٧روايته يف عليه طعن

  :أحمد اإلمام
  ..تكفريهم يف عديدة روايات عنه رويت
 وعمــــر بكــــر أبــــا يشــــتم عمــــن اهللا عبــــد أبـــا ســــألت: قــــال املــــروذي بكــــر أيب عــــن اخلـــالل روى

  .١٧٩اإلسالم على أراه ما: قال وعائشة؟
 شـــتم مــن: قـــال اهللا عبــد أبــا مسعـــت: قــال احلميـــد عبــد بــن امللـــك عبــد أخـــربين: اخلــالل وقــال

 ال وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب أصــحاب شــتم مــن: قــال مث الــروافض، مثــل الكفــر عليــه أخــاف
  .١٨٠ الدين عن مرق قد يكون أن نأمن
 أصـحاب مـن رجـالً  شـتم رجـل عـن أيب سـألت: قـال حنبـل بـن أمحد بن اهللا عبد أخربنا: وقال
  .١٨١ اإلسالم على أراه ما: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب
 حممـد أصـحاب مـن يتـربؤون الـذين هـم: "الرافضـة عـن قوله أمحد لإلمام السنة كتاب يف وجاء

م، وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى  وعمـــــار، علـــــي،: أربعـــــة إال األئمـــــة ويكفـــــرون ويتنقصـــــون ويســـــبو
  .١٨٢ "شيء يف اإلسالم من الرافضة وليست وسلمان، واملقداد،

                                 
اط وجـــــــه ، وانظــــــر أيضــــــًا يف اســــــتنب٢٦/١١٦: روح املعـــــــاين لأللوســــــي: ، وانظــــــر٤/٢١٩: تفســــــري ابــــــن كثــــــري - ١٧٦

  . ٥٧٩ص: الصارم املسلول: تكفريهم من اآلية
وقــــــد مضــــــى قــــــول مرجــــــع الشــــــيعة يف هــــــذا العصــــــر أن روايــــــات الصــــــحابة كــــــأيب هريــــــرة وعمــــــرو بــــــن العــــــاص  - ١٧٧

 ) .٣٤٣ص: انظر(ومسرة بن جندب ال تساوي عندهم جناح بعوضة 
  .١٦/٢٩٧: تفسري القرطيب - ١٧٨
: شــــــــرح الســــــــنة البــــــــن بطــــــــة: وانظــــــــر" إســــــــناده صــــــــحيح: "الرســــــــالةقــــــــال حمقــــــــق  ٢/٥٥٧: الســــــــنة/ اخلــــــــالل - ١٧٩

 . ٥٧١ص: ، الصارم املسلول١٦١ص
 " .إسناده صحيح: "قال حمقق الرسالة ٢/٥٥٨: السنة/ اخلالل - ١٨٠
 . ٢١٤ص: مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي: ، وانظر٢/٥٥٨: السنة/ اخلالل - ١٨١
 .األنصاري  ، تصحيح الشيخ إمساعيل٨٢ص: السنة لإلمام أمحد - ١٨٢
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ــــا يف وتلعــــنهم اليــــد أصــــابع عــــدد يتجــــاوز ال قلــــيالً  إال الصــــحابة تكفــــر عشــــرية واالثنــــا  دعوا
ا،   .١٨٣ الدين يوم إىل أتباعهم وتكفر.. كتبها وأمهات ومشاهدها، وزيارا

 عائشة سب ومن) الصحابة أي( منهم تربأ من يكفر أمحد اإلمام وكان: "القوي عبد ابن قال
أها مما ورماها املؤمنني أم  ﴿: يقرأ وكان منه اهللا برّ                 

       ﴾ ١٨٤.  
 أمحـد عـن نزاعـاً  الـروافض تكفـري يف أن الفتـاوى جممـوع يف تيميـة ابـن اإلسالم شيخ ذكر ولكن
  .١٨٥ وغريه

 ابـن اإلسـالم شـيخ نبـه وقـد بتكفـريهم، قولـه يف صرحية أمحد اإلمام عن نصوص من مضى وما
 يف املتــــوهم التعــــارض يــــزول وبـــه للصــــحابة، ســــبهم يف الــــروافض يكفـــر مل مــــن وجــــه إىل تيميـــة

 وصــف مثــل ديــنهم يف وال عــدالتهم يف يقــدح ال ســباً  ســبهم مــن وأمــا: "فقــال.. أمحــد نصـوص
 يســتحق الــذي هــو فهــذا ذلــك وحنــو الزهــد عــدم أو العلــم، قلــة أو اجلــنب، أو بالبخــل بعضــهم
 مــن يكفــرهم مل مــن كــالم حيمــل هــذا وعلــى ذلــك، مبجــرد بكفــره حنكــم وال والتعزيــر، التأديــب

  .١٨٦ "العلم أهل
 فكيـــف. العلـــم أهـــل عنـــد بكفـــره فـــيحكم وديـــنهم عـــدالتهم يف يقـــدح ســـباً  ســـبهم فمـــن: يعــين
م؟ حيكم مبن إذن احلال   برد

  
  
  
  

                                 
 .وما بعدها من هذه الرسالة ) ٧١٦(ص: انظر - ١٨٣
ــــورة النــــــور، والـــــنص مــــــن كتـــــاب مــــــا يــــــذهب إليـــــه اإلمــــــام أمحـــــد) ١٧(اآليـــــة رقــــــم  - ١٨٤ لإلمــــــام أيب حممــــــد / مـــــن ســ

 . ٢١الورقة ) هـ٤٨٠(رزق اهللا بن عبد القوي التميمي، املتوىف سنة 
 . ٣/٣٥٢: الفتاوى - ١٨٥
 .يف توجيه القاضي أيب يعلى لرواية عدم التكفري  ٥٧١ص : وانظر ،٥٨٦ص : الصارم املسلول - ١٨٦
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  ):هـ٢٥٦ت( البخاري
 اليهــــود خلــــف صــــليت أم ،يوالرافضــــ اجلهمــــي خلـــف صــــليت أبــــايل مــــا: - اهللا رمحــــه - قـــال

  .١٨٧ ذبائحهم تؤكل وال يشهدون وال يناكحون وال يعادون وال عليهم يسلم وال والنصارى،
  :١٨٨ إدريس بن اهللا عبد
  .١٨٩ "ملسلم إال شفعة لرافضي ليس: "قال
  :١٩٠ مهدي بن الرحمن عبد
  .١٩١ والرافضية اجلهمية: ملتان مها: مهدي بن الرمحن عبد قال: البخاري قال

  : ١٩٢الفريابي
 بــن هــارون بــن موســى حــدثنا: قــال الكرمــاين، إمساعيــل بــن حــرب أخــربين: قــال اخلــالل، روى
 عليـه؟ فيصـلي: قـال كـافر،: قـال: بكـر أبـا شـتم عمـن يسـأله ورجـل الفريـاين مسعـت: قال زياد

                                 
 . ١٢٥ص: خلق أفعال العباد/ اإلمام البخاري - ١٨٧
هـــــو حجــــة حيـــــتج بــــه ، وهـــــو إمـــــام : قــــال أبـــــو حــــامت: عبــــد اهللا بـــــن إدريــــس بـــــن زيــــد بـــــن عبــــد الـــــرمحن األودي - ١٨٨

كـــــان ثقـــــة مأمونـــــًا كثـــــري احلـــــديث، : كـــــان نســـــيجاً وحـــــده، وقـــــال ابـــــن ســـــعد: مـــــن أئمـــــة املســـــلمني، وقـــــال أمحـــــد
، اجلــــــــــرح ١٤٥-٥/١٤٤: ــــــــــذيب التهــــــــــذيب). (هـــــــــــ١٩٢(حجــــــــــة، صــــــــــاحب ســــــــــنة ومجاعــــــــــة، تــــــــــويف ســــــــــنة 

والكوفــــــة ). ٥٧٠ص: الصــــــارم املســــــلول(وهــــــو مــــــن أعيــــــان أئمــــــة الكوفــــــة ) ٩-٥/٨: والتعــــــديل البــــــن أيب حــــــامت
م ومبذاهبهم، ألن أهل البيت أدرى مبا فيه   .مطلع الرفض هو أدرى 

 
علـــــي بـــــن عبـــــد الكـــــايف الســـــبكي، / ، الســـــيف املســـــلول علـــــى مـــــن ســـــب الرســـــول٥٧٠ص: الصـــــارم املســـــلول - ١٨٩

  ) .خمطوط(أ ٧١الورقة 
اإلمــــــــام احلــــــــافظ العلـــــــــم عبــــــــد الــــــــرمحن بـــــــــن مهــــــــدي بــــــــن حســـــــــان بــــــــن عبــــــــد الـــــــــرمحن العنــــــــربي، البصـــــــــري،  - ١٩٠

 ) .٢٨١-٦/٢٧٩: ذيب التهذيب) (هـ١٩٨ت(
 ٣٥/٤١٥: جممــــــوع فتــــــاوى شــــــيخ اإلســــــالم ابــــــن تيميـــــــة: ، وانظــــــر١٢٥ص: خلــــــق أفعــــــال العبــــــاد للبخــــــاري - ١٩١

. 
، وكـــــان مـــــن أفضـــــل أهـــــل زمانـــــه، تـــــويف ســـــنة ) ٢٦(حممـــــد بـــــن يوســـــف الفريـــــايب، روى عنـــــه البخـــــاري  - ١٩٢ حـــــديثًا

 ) . ٩/٥٣٥: ذيب التهذيب). (هـ٢١٢(
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 ارفعــوه بأيــديكم متســوه ال: قــال اهللا؟ إال إلــه ال: يقــول وهــو بــه يصــنع كيــف وســألته ال،: قــال
  .١٩٣ حفرته يف تواروه حىت باخلشب

  : ١٩٤ يونس بن أحمد
 ذبيحــــة آكــــل ومل اليهــــودي، ذبيحــــة ألكلــــت رافضــــي وذبــــح شــــاة، ذبــــح يهوديــــاً  أن لــــو: قــــال

  .١٩٥ اإلسالم عن مرتد ألنه الرافضي؛
  :١٩٦ الرازي زرعة أبو
 أنــه فـاعلم وســلم عليـه اهللا صــلى اهللا رسـول أصــحاب مـن أحــداً  ينـتقص الرجــل رأيـت إذا: قـال

  .١٩٧ والسنة القرآن إبطال إىل قوله مؤدى ألن زنديق،
  
  
  

                                 
 أتوصــــــل إىل يف إســــــناده موســـــى بــــــن هــــــارون بــــــن زيــــــاد مل: "، قــــــال حمقــــــق الكتــــــاب٢/٥٦٦: الســــــنة/ اخلـــــالل - ١٩٣

 .إىل الفريايب على سبيل اجلزم ٥٧٠وقد نسبه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الصارم املسلوم ص". معرفته
ابـــــن عبـــــد اهللا، ينســـــب إىل جـــــده، وهـــــو إمـــــام مـــــن أئمـــــة الســـــنة، ومـــــن أهـــــل الكوفـــــة : أمحـــــد بـــــن يـــــونس هـــــو - ١٩٤

، قــــــال أمحــــــد بــــــن حنبــــــل لر  اخــــــرج إىل أمحــــــد بــــــن : جــــــلمنبــــــت الــــــرفض فهــــــو أخــــــرب بــــــالروافض ومــــــذاهبهم أيضــــــًا
، : يـــــونس فإنــــــه شـــــيخ اإلســــــالم، وقـــــد أخــــــرج لـــــه أصــــــحاب الكتـــــب الســــــتة، وقـــــال أبــــــو حـــــامت كــــــان ثقـــــة متقنــــــًا

كــــان ثقــــة صــــدوقًا صــــاحب ســــنة ومجاعــــة، وذكــــر ابــــن حجــــر أن : كــــان ثقــــة، وقــــال ابــــن ســــعد: وقــــال النســــائي
: عثمــــان رضــــي اهللا عنــــه، فقــــال أتيــــت محــــاد بــــن زيــــد فســــألته أن ميلــــي علــــيّ شــــيئًا مــــن فضــــائل: ابــــن يــــونس قــــال

كـــــويف يطلـــــب فضـــــائل عثمـــــان، واهللا ال أمليتهـــــا عليـــــك إال وأنـــــا : مـــــن أهـــــل الكوفـــــة، فقـــــال: مـــــن أنـــــت؟ قلـــــت
 ) .١/٢٩: ، تقريب التهذيب١/٥٠: ذيب التهذيب) (هـ٢٢٧(وقد تويف سنة . قائم وأنت جالس

ـــــــه أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن هـــــــا٥٧٠الصـــــــارم املســـــــلول ص - ١٩٥ املوضـــــــع نفســـــــه مـــــــن املصـــــــدر (نئ ، ومثـــــــل هـــــــذا املعـــــــىن قال
أ ٧١الورقـــــة : علـــــي بـــــن عبـــــد الكـــــايف الســـــبكي/ الســـــيف املســـــلول علـــــى مـــــن ســـــب الرســـــول: ، وانظـــــر)الســـــابق

 ) .خمطوط(
ــــروخ املخزومــــــي بــــــالوالء أبــــــو زرعــــــة الــــــرازي مــــــن حفــــــاظ احلــــــديث  - ١٩٦ عبــــــد اهللا بــــــن عبــــــد الكــــــرمي بــــــن يزيــــــد بــــــن فــ

تــــويف . كــــل حــــديث ال يعرفــــه أبــــو زرعــــة لــــيس لــــه أصــــل  :وكبــــار األئمــــة، كــــان حيفــــظ مائــــة ألــــف حــــديث، ويقــــال
 .هـ ٢٦٤سنة 

 ) .٧٦٧(، ومضى نصه بتمامه ص٤٩الكفاية ص: انظر - ١٩٧
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  :١٩٨ قتيبة ابن
 اهللا صــلى اهللا رســول قدمــه مــن علــى تقدميــه يف املتمثــل علــي حــب يف الرافضــة غلــو بــأن: قــال
 وعلــم نبوتــه، يف وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب شــركة لــه وادعــائهم عليــه، وصــحابته وســلم عليــه

 إفــراط والكفــر الكــذب إىل مجعـت قــد الســرية واألمـور األقاويــل وتلــك ولـده مــن لألئمــة الغيـب
  ١٩٩. والغباوة اجلهل
  :٢٠٠ البغدادي القاهر عبد

ـــــة اجلاروديـــــة األهـــــواء أهـــــل وأمـــــا: "يقـــــول  خيـــــار أكفـــــروا الـــــذين واإلماميـــــة واجلهميـــــة، اهلامشي
  .٢٠١ "خلفهم الصالة وال عندنا عليهم الصالة جتوز وال نكفرهم، فإنا.. الصحابة

م يف واجـب هــؤالء وتكفــري: "وقـال  يبــدو مث شــيئاً  يريــد قـد بأنــه وقــوهلم البـداء، اهللا علــى إجــاز
  ..فيه له بدا ألنه نسخه فإمنا نسخه، مث بشيء أمر إذا أنه زعموا وقد له،
  .٢٠٢ .."الراوافض مذهب يف منه شعبة وجدنا إال الكفر من بنوع مسعنا وال رأينا وما
  
  
  

                                 
أبــــو حممـــــد عبـــــد اهللا بــــن مســـــلم بـــــن قتيبـــــة الــــدينوري، صـــــاحب املصـــــنفات البديعـــــة، احملتويــــة علـــــى علـــــوم مجـــــة  - ١٩٨

: ، تــــــاريخ بغــــــداد٤٤-٣/٤٢: عيــــــانوفيــــــات األ: انظــــــر) (هـــــــ٢٧٦(تــــــويف ســــــنة . نافعــــــة كمــــــا يقــــــول ابــــــن كثــــــري
  ) .١١/٤٨: ، البداية والنهاية١٧١-١٠/١٧٠

  
 

  .هـ ١٣٤٩، مطبعة السعادة مبصر ٤٧ص: االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة - ١٩٩
صــــــدر "عبــــــد القــــــاهر بــــــن طــــــاهر بــــــن حممــــــد البغــــــدادي، التميمــــــي اإلســــــفراييين، أبــــــو منصــــــور، كــــــان يلقــــــب  - ٢٠٠

، تــــــــويف ســـــــــنة  يف عصــــــــره،" اإلســــــــالم طبقـــــــــات / الســــــــبكي: انظـــــــــر) (هـــــــــ٤٢٩(ويـــــــــدرس يف ســــــــبعة عشـــــــــر فنــــــــًا
) ٢/١٠٥: بغيــــــــة الوعـــــــــاة/ ، الســـــــــيوطي١٨٦، ٢/١٨٥: إنبـــــــــاه الــــــــرواة/ ، القفطــــــــي١٤٥-٥/١٣٦: الشــــــــافعية

. 
 . ٣٥٧ص: الفرق بني الفرق - ٢٠١
 .، حتقيق ألبري نصري نادر ٥٣-٥٢ص: امللل والنحل - ٢٠٢



 

 

73 
 

  : ٢٠٣ يعلى أبو القاضي
 فهـو النـار به يستوجب مبعىن همقفس أو الصحابة، كفر إنْ .. فيهم فاحلكم الرافضة وأما: قال

  .٢٠٤ كافر
  .الصحابة أكثر يكفرون أصوهلم انتشار بعد تبني كما والروافض

  : حزم ابن
 مــن ليســوا الــروافض فــإن القــرآن تبــديل الــروافض دعــوى يف) النصــارى يعــين( قــوهلم وأمــا: قــال

 خبمـــس وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول مـــوت بعـــد أوهلـــا حـــدث فرقـــة هـــي إمنـــا ٢٠٥املســـلمني
  .٢٠٦ والكفر الكذب يف والنصارى اليهود جمرى جتري طائفة وهي. سنة وعشرين

  .٢٠٧ .."مبدل القرآن أن وحديثاً  قدمياً  اإلمامية قول ومن: "وقال
 عليـــه اهللا صـــلى اهللا لرســـول وتكـــذيب صـــريح كفـــر تبـــديالً  اللـــوحني بـــني بـــأن القـــول: قـــال مث

  .٢٠٨ "وسلم
ــــة الفــــرق مــــن أحــــد بــــني خــــالف وال: "وقــــال ــــة الســــنة، أهــــل مــــن املســــلمني إىل املنتمي  واملعتزل

 يف خـالف وإمنـا.. عنـدنا املتلـو وأنـه القـرآن يف مبـا األخـذ وجـوب يف والزيديـة واملرجئـة واخلوارج،
 كالمنـا ولـيس اإلسالم أهل مجيع عند مشركون بذلك كفار وهم الروافض غالة من قوم ذلك

  .٢٠٩ "ملتنا أهل مع كالمنا وإمنا هؤالء، مع

                                 
خلـــــف بـــــن الفـــــراء أبـــــو يعلـــــى، عـــــامل عصـــــره يف األصـــــول والفـــــروع، تــــــويف  حممـــــد بـــــن احلســـــني بـــــن حممـــــد بـــــن - ٢٠٣
  ).هـ٤٥٨(سنة 

  ) . ٢٣٠-٢/١٩٣: طبقات احلنابلة: انظر( 
  . ٢٦٧ص: املعتمد - ٢٠٤

 
م  - ٢٠٥   .يعين فال حاجة يف كالمهم على املسلمني، وال على كتا
  . ٢/٢١٣: الفصل - ٢٠٦
 . -كما مر   -واستثىن ثالثة منهم  - ٢٠٧
 . ٥/٤٠: الفصل - ٢٠٨
 . ١/٩٦: األحكام يف أصول األحكام - ٢٠٩
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 وال فوقهـا، فمـا كلمة الشريعة من يكتم مل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن واعلموا: "وقال
 كتمـه الشـريعة مـن شـيء علـى صـاحب أو زوجـة أو عـم ابـن أو ابنة من به الناس أخص أطلع
 مــا غــري بــاطن وال رمــز وال ســر الســالم عليــه عنــده كــان وال الغــنم، ورعــاة واألســود األمحــر عــن
  .٢١٠.." كافر فهو هذا قال ومن أمر، كما بلغ ملا شيئاً  كتمهم فلو إليه، كلهم الناس دعا

  : ٢١١اإلسفراييني
 فيهــا ووقـع كـان، عمـا غـّري  قـد القـرآن إن: وقـوهلم الصـحابة، كتكفـري عقائـدهم مـن مجلـة نقـل

 الفــرق مجيــع بــأن: وقــال.. الشــريعة ويعلمهــم إلــيهم خيــرج ملهــدي وانتظــارهم والنقصــان، الزيــادة
  :بقوله عليهم حكم مث هذا، على متفقون ذكرناها اليت اإلمامية

 فيــه بقــاء ال إذ الكفــر مــن النــوع هــذا علــى مزيــد وال الــدين، مــن شــيء علــى احلــال يف وليســوا"
  .٢١٢ "الدين من شيء على

  
  
  
  
  

                                 
، وهــــــذا االعتقــــــاد الــــــذي يكفــــــر ابــــــن حــــــزم معتقــــــده قــــــد أصــــــبح اليــــــوم مــــــن أصــــــول ٢٧٥-٢/٢٧٤: الفصــــــل - ٢١٠

  .االثين عشرية، ويؤكد على القول به شيوخهم املعاصرون، والغابرون 
  ) .من هذه الرسالة) ٣١٥(ص: انظر(
  
  

حممـــــد بـــــن اإلســـــفراييين، اإلمـــــام األصـــــويل الفقيـــــه املفســـــر، لـــــه تصـــــانيف أبـــــو املظفـــــر شـــــهفور بـــــن طـــــاهر بـــــن  - ٢١١
  .هـ٤١٧تويف عام " التبصري يف الدين"و" التفسري الكبري: "منها

 ) .٣/٢٦٠: ، األعالم٥/١١: طبقات الشافعية: انظر(
  . ٢٥-٢٤ص: التبصري يف الدين - ٢١٢
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  : ٢١٣ الغزالي حامد أبو
 أنـه عنـه اهللا رضـي علـي عـن ونقلـوا البـداء، ارتكبـوا عنـه ٢١٤الـروافض فهـم قصـور وألجل: "قال

 حممـد بـن جعفـر عـن وحكـوا ،٢١٥ فيغـريه فيـه تعـاىل لـه يبـدو أن خمافـة الغيـب عـن خيـرب ال كـان
 هـــو وهـــذا... ٢١٦ بذحبـــه أمـــره يف أي إمساعيـــل يف لـــه بـــدا كمـــا شـــيء يف هللا بـــدا مـــا: قـــال أنـــه

 أنــه علــى دل مــا اســتحالته علــى ويــدل والتغــري، اجلهــل إىل تعــاىل اإللــه ونســبة الصــريح، الكفــر
  .٢١٧ "علماً  شيء بكل حميط

 خـــالف فقـــد - عنهمـــا اهللا رضـــي - وعمـــر بكـــر أيب بكفـــر مصـــرح صـــرح فلـــو: الغـــزايل ويقـــول
 ديــنهم بصــحة واحلكـم علــيهم والثنـاء باجلنــة الوعـد مــن حقهـم يف جــاء مـا ورد وخرقــه، اإلمجـاع
 بلغتــه إن ذلــك فقائــل: "قــال مث.. كثــرية أخبــار يف اخللــق ســائر علــى وتقــدمهم يقيــنهم وثبــات

                                 
كــــان مــــن أذكيــــاء العــــامل يف كــــل مــــا : كثــــري  حممــــد بــــن حممــــد بــــن حممــــد بــــن أمحــــد الطوســــي الغــــزايل، قــــال ابــــن - ٢١٣

  ).هـ٥٠٥(فضائح الباطنية، تويف سنة : من كتبه. يتكلم فيه، وله مصنفات منتشرة يف فنون متعددة
  ) .١٩٢-٣/١٧٧: ، مرآة اجلنان١٧٤-١٢/١٧٣: البداية والنهاية: انظر(

ــــــج م - ٢١٤ تعمــــــد ســــــاقهم إليـــــــه مــــــن درس مــــــذهب الرافضــــــة يف البــــــداء عــــــرف أنــــــه لــــــيس بقصــــــور فهــــــم، ولكنــــــه 
ــــــة، وهــــــــذا القــــــــول مــــــــن الغــــــــزايل يشــــــــبه كــــــــالم اآلمــــــــدي  إن : حيــــــــث قــــــــال) ٣/١٠٩: يف اإلحكــــــــام(غلــــــــوهم يف األئمــ

مـــــن : " الرافضــــة خفـــــي عليهـــــا الفـــــرق بـــــني النســـــخ والبـــــداء، وقـــــد علــــق علـــــى ذلـــــك الشـــــيخ عبـــــد الـــــرزاق عفيفـــــي فقـــــال
ـــــــم ورثــــــــوا تبـــــــني حـــــــال الرافضـــــــة ووقـــــــف علــــــــى فســـــــاد دخيلـــــــتهم، وزنـــــــدقتهم بإبطـــــــال الك فــــــــر وإظهـــــــار اإلســـــــالم، وأ
جــــــوا يف الكيــــــد لإلســــــالم مــــــنهجهم عــــــرف أن مــــــا   يعــــــين يف (قــــــالوه مــــــن الــــــزور والبهتــــــان = مبــــــادئهم عــــــن اليهــــــود، و

  أمر 
إمنـــــــا كـــــــان عـــــــن قصـــــــد ســـــــيء وحســـــــد للحـــــــق وأهلـــــــه وعصـــــــبة ممقوتـــــــه دفعـــــــتهم إىل الـــــــدس واخلـــــــداع وإعمـــــــال ) البـــــــداء

  ".ا القائمة عليهامعاول اهلدم سراً وعلنًا للشرائع ودوهل
  . ).]اهلامش - ١١٠-٣/١٠٩: اإلحكام يف أصول األحكام(

لســـــــي يف البحـــــــار، وعزاهـــــــا إىل  - ٢١٥ ، )٤/٩٧: حبـــــــار األنـــــــوار" (قـــــــرب اإلســـــــناد"وهـــــــذه الروايـــــــة موجـــــــودة عـــــــن ا
: ، حبــــــار األنــــــوار٢/٢١٥: تفســــــري العياشـــــي: انظــــــر(ويف خـــــرب آخــــــر نســـــبوا هــــــذا القــــــول إىل علـــــي بــــــن احلســـــني 

  ) .٣/٧٥: ، تفسري الصايف٢/٢٩٩: ، الربهان٤/١١٨
 . ٣٣٦هذه الرواية يف كتاب التوحيد البن بابويه ص: انظر - ٢١٦
 . ١/١١٠: املستصفى - ٢١٧
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 فمـن وسـلم، عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول بتكذيبـه.. كافر فهو كفرهم ذلك مع واعتقد األخبار
  .٢١٨ "باإلمجاع كافر فهو أقاويله من بكلمة كذبه

  :٢١٩ عياض القاضي
  .٢٢٠" األنبياء من أفضل األئمة إن قوهلم يف الرافضة غالة بتكفري نقطع: "اهللا رمحه قال

 وأن وبعـده، وسـلم عليـه اهللا صـلى للنيب الرسالة يف علي مبشاركة: قال من بكفر حيكم وكذلك
 مــذهب هــذا بــأن وأشــار واحلجــة، النبــوة يف وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب مقــام يقــول إمــام كــل
  .٢٢٢ النبوة يدع مل وإن إليه يوحى أنه منهم ادعى من وكذلك ٢٢١ الرافضة أكثر
 كفعـــل فيـــه زاد أو منـــه، شـــيئاً  غـــري أو منـــه، حرفـــاً  أو القـــرآن أنكـــر مـــن" نكفـــر وكـــذلك: وقـــال

  .٢٢٣ "اإلمساعيلية أو الباطنية

                                 
 . ١٤٩ص: فضائح الباطنية - ٢١٨
عيـــــاض بـــــن موســـــى بـــــن عيـــــاض بـــــن عمـــــرون اليحصـــــيب عـــــامل املغـــــرب، وإمـــــام أهـــــل احلـــــديث يف وقتـــــه، تـــــويف  - ٢١٩
  ).هـ٥٤٤( سنة 

تـــــــاريخ / ، النبــــــاهي٤٣٧بغيـــــــة امللــــــتمس ص/ ، الضــــــيب٢/٤٦٧: ، والعـــــــرب للــــــذهيب٣/٤٨٣: وفيــــــات األعيــــــان: انظــــــر(
 ) .١٠١ص: قضاة األندلس

مـــــن هـــــذه الرســـــالة، والشـــــيعة املعاصـــــرون يعـــــدون هـــــذا الكفـــــر مـــــن ضـــــرورات مـــــذهبم ومنكـــــر ) ٦١٤: (انظـــــر - ٢٢٠
  ).من هذه الرسالة) ١١١٦ص : انظر(الضروري كافر عندهم 

ومـــــن ضـــــروريات مـــــذهبنا أن األئمـــــة علـــــيهم الســـــالم أفضـــــل مـــــن أنبيـــــاء بـــــين إســـــرائيل كمـــــا : "املمقـــــاين يقـــــول شـــــيخهم
يعـــــين أئمتــــــه (وال شـــــبهة عنـــــد كـــــل ممــــــارس ألخبـــــار أهـــــل البيـــــت علـــــيهم الســـــالم .. نطقـــــت بـــــذلك النصـــــوص املتـــــواترة

مـــــن األنبيـــــاء بـــــل أنـــــه كـــــان يصـــــدر مـــــن األئمـــــة علـــــيهم الســـــالم خـــــوارق للعـــــادة نظـــــري مـــــا كـــــان يصـــــدر ) االثـــــين عشـــــر
أزيــــــد، وأن األنبيــــــاء والســــــلف انفتحــــــت هلــــــم بــــــاب أو بابــــــان مــــــن العلــــــم، وانفتحــــــت لألئمــــــة علــــــيهم الســــــالم بســــــبب 

  ).٣/٢٣٢: تنقيح املثال" (العبادة والطاعة اليت تذر العبد مثل اهللا إذا قال لشيء كن فيكون مجيع األبواب
ــــــم مثـــــــل اهللا تعــــــاىل اهللا عمــــــا يقـــــــول الظــــــاملون علـــــــواً  فــــــانظر كيــــــف فضـــــــلهم يف البدايــــــة علــــــى األنبيـــــــاء، وانتهــــــى إ ىل أ

  .فماذا بعد هذا من زندقة وإحلاد ؟ .. كبرياً 
وأن ) ٦٥٦(ص: انظـــــــر. وجنــــــد ذلـــــــك عنـــــــد االثــــــين عشـــــــرية يف زعمهـــــــم أن اإلمامــــــة أرفـــــــع درجـــــــة مــــــن النبـــــــوة - ٢٢١

  ) .٦٢٣ص: (انظر. األئمة حجة على الناس كالرسل
 .وما بعدها  ٣١٠ص : انظر. وهذا ما يقول به الروافض - ٢٢٢
هنـــــا مالحظــــــة مهمــــــة وهــــــي أن بعــــــض األئمــــــة ينســـــبون القــــــول بتغيــــــري القــــــرآن إىل اإلمساعيليــــــة، يف حــــــني أنــــــه  - ٢٢٣

ذا القول، وإمنا سلكت التأويل الباطين   .من أقوال االثين عشرية، واالمساعيلية مل ختض يف القرآن 
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  :٢٢٤ السمعاني
ـــم اإلماميـــة، تكفـــري علـــى األمـــة واجتمعـــت: "اهللا رمحـــه قـــال  الصـــحابة، تضـــليل يعتقـــدون أل

  ٢٢٥.٢٢٦"م يليق ما إىل وينسبون إمجاعهم وينكرون
  :٢٢٧ الرازي
  :وجوه ثالثة من الروافض يكفرون األشاعرة من أصحابه أن الرازي يذكر
م: أوهلا  مـن: "السـالم عليه لقوله كافر فهو مسلماً  كفر من وكل املسلمني، سادات كفروا أ
  .تكفريهم جيب فإذن ٢٢٨" أحدمها ا باء فقد كافر يا: ألخيه قال

ـــم: وثانيهــا م، وتعظـــيم علــيهم بالثنـــاء الســـالم عليــه الرســـول نـــص قومــاً  كفـــروا أ  فيكـــون شـــأ
  .السالم عليه للرسول تكذيباً  تكفريهم

  .٢٢٩ الصحابة سادات كفر من تكفري على األمة إمجاع: وثالثها
  :تيمية ابن
 باطنــة تــأويالت لــه أن زعــم أو وكتمــت، آيــات منــه نقــص القــرآن أن زعــم مــن: اهللا رمحــه قــال

  .كفرهم يف خالف فال املشروعة، األعمال تسقط

                                 
ن حممـــــــد بـــــــن منصـــــــور التميمـــــــي الســـــــمعاين، مصـــــــنف اإلمـــــــام احلـــــــافظ احملـــــــدث أبـــــــو ســـــــعد عبـــــــد الكـــــــرمي بـــــــ - ٢٢٤

ـــل ومســـــع الكثـــــري حـــــىت كتـــــب عـــــن أربعـــــة آالف شـــــيخ، قـــــال ابـــــن كثـــــري وذكـــــر لـــــه ابـــــن خلكـــــان : األنســـــاب وغـــــريه، رحــ
مصــــنفات عديــــدة منهــــا كتابــــه الــــذي مجــــع فيــــه ألــــف حــــديث عــــن مائــــة شــــيخ وتكلــــم عليهــــا إســــناداً ومتنــــًا وهــــو مفيــــد 

  ).هـ٥٦٢(جداً، تويف سنة 
 ) .١٢/١٧٥: ، البداية والنهاية٣/٢٠٩: األعيانوفيات (

ــــــم: "قولـــــه - ٢٢٥ كــــــذا يف األصــــــل، وإذا كــــــان الضــــــمري يعــــــود إىل الرافضــــــة، فالعبــــــارة مســــــتقيمة أي " إىل مــــــا يليــــــق 
ـــة أنفســـــــهم، إمـــــــا إذا كـــــــان الضـــــــمري يعـــــــود إىل الصـــــــحابة، ففـــــــي  ينســـــــبون الصـــــــحابة إىل ضـــــــالل يليـــــــق بالرافضــــ

مإىل"العبارة تصحيف، ولعل صحتها   " . ما ال يليق 
  . ٦/٣٤١: األنساب - ٢٢٦
ــــــالفخر الـــــــرازي، مفســـــــر مـــــــتكلم فقيـــــــه أصـــــــويل، مـــــــن تصـــــــانيفه - ٢٢٧ : حممـــــــد بـــــــن عمـــــــر بـــــــن احلســـــــني املعـــــــروف بـ

ـــــه نـــــوع تشـــــيع، تـــــويف ســـــنة  ، ٤/٤٢٦: لســـــان امليـــــزان) (هــــــ٦٠٦(التفســـــري الكبـــــري، واحملصـــــول، وغريمهـــــا، ســـــب ل
 ) .٤٢٧-٤١٤ص: باء، عيون األن١١٥ص : طبقات املفسرين/ السيوطي

  .سيأيت خترجيه  - ٢٢٨
 ) . خمطوط( ٢١٢اية العقول، الورقة / الرازي - ٢٢٩
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م: "اإلسالم شيخ وقال   .٢٣٠ "اخلوارج من بالقتال وأحق األهواء، أهل عامة من شر إ
ــم  يكـــذبون فتـــارة اهللا، إال حيصـــيه ال مبــا وســـلم عليـــه اهللا صــلى الرســـول بـــه جــاء مبـــا كفـــروا وأ

  .التنزيل مبعاين يكذبون وتارة عنه، الثابتة بالنصوص
 هــم مـا هلـم واالســتغفار علـيهم والرضـوان الصـحابة، علــى الثنـاء مـن كتابــه يف ذكـر قـد اهللا فـإن

 هـم مـا األمـر أويل وبطاعـة باجلهـاد واألمـر باجلمعـة األمـر مـن كتابـه يف وذكر حبقيقته، كافرون
  .عنه خارجون

م املؤمنني مواالة من كتابه يف وذكر   .خارجون عنه هم ما بينهم واإلصالح ومواد
م الكفار مواالة عن النهي من كتابه يف وذكر   .عنه خارجون هو ما ومواد
 هـو مـا واللمـز واهلمـز الغيبـة وحتـرمي وأعراضـهم وأمواهلم املسلمني دماء حترمي من كتابه يف وذكر
  .له استحالالً  الناس أعظم
 أبعــد هــم مــا واالخــتالف الفرقــة عــن والنهــي واالئــتالف، باجلماعــة األمــر مــن كتابــه يف وذكــر
  .عنه الناس
 هــــم مــــا حكمــــه واتبــــاع وحمبتــــه وســــلم عليــــه اهللا صــــلى اهللا رســــول طاعــــة مــــن كتابــــه يف وذكــــر

  .منه براء هم ما أزواجه حقوق من كتابه يف وذكر عنه خارجون
 خــارجون هــم مــا لـه شــريك ال وحــده وعبادتـه لــه امللــك وإخــالص توحيـده مــن كتابــه يف وذكـر
م عنه، م مشركون فإ   .اهللا دون من أوثاناً  اختذت اليت للمقابر تعظيماً  الناس أشد أل
  .به كافرون هم ما وصفاته أمسائه من كتابه يف ذكر وقد

 بـاهللا إال قـوة ال اهللا شـاء مـا وأنه شيء كل خالق وأنه قدير شيء كل على أنه كتابه يف وذكر
  .به كافرون هم ما
 قتــال مبنزلـة هـؤالء قتــال أن غـريه أو العلـم إىل املنتســبني مـن اعتقـد ومــن: اإلسـالم شـيخ قـال مث

 ألن.. اإلســالم شــريعة حبقيقــة جاهــل غــالط فهــو.. ســائغ بتأويــل اإلمــام عــن اخلــارجني البغــاة
 خـــروج مـــن شـــراً  وســـنته وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول شـــريعة نفـــس عـــن خـــارجون هـــؤالء

                                 
 . ٢٨/٤٨٢: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم - ٢٣٠
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 عليــه صـاحبه يقــر الـذي اجلـائز هــو السـائغ التأويـل فــإن ، ٢٣١سـائغ تأويـل هلــم ولـيس احلروريـة،
 ذلــك هلــم لــيس وهــؤالء. االجتهــاد مــوارد يف املتنــازعني العلمــاء كتأويــل جــواب فيــه يكــن مل إذا

 شـر وتـأويلهم والنصـارى، اليهـود تأويـل جـنس مـن تأويـل هلم ولكن واإلمجاع، والسنة بالكتاب
  .٢٣٢ األهواء أهل تأويالت

 عنـده مشـروط للمعـني تكفـريه أن إال املقاالت، هذه أصحاب يكفر وهو اإلسالم شيخ ولكن
  :التالية بالفتوى عليهم القبض مت الذين الرافضة يف أفىت ولذلك الرسالة، وبلوغ احلجة بقيام
  :عليهم االستيالء بعد الرافضة يف اإلسالم شيخ فتوى
 الرافضــة مــن ألــوف فيــه كبــري جبــل الشــام بســاحل كــان أنــه علــم وقــد: "- اهللا رمحــه - يقــول

، خلقــاً  وقتلــوا ويأخــذون أمـــواهلم، النـــاس دمــاء يســفكون  انكســـر وملــا أمـــواهلم، وأخــذوا عظيمـــًا
ــــل أخــــذوا ٢٣٣ غــــازان ســــنة املســــلمون ــــاعوهم واألســــارى والســــالح اخلي  والنصــــارى للكفــــار وب
 ومحــل األعــداء، مجيــع مــن املســلمني علــى أضــرّ  وكــانوا اجلنــد مــن ــم مــر مــن وأخــذوا بقــربص،
 النصارى، بل: فقال النصارى؟ أو املسلمون خري أميا: له وقالوا النصارى، راية أمرائهم بعضهم

  .املسلمني بالد بعض إليهم وسلموا النصارى، مع: فقال القيامة؟ يوم حتشر من مع: له فقالوا
.. ٢٣٤ غـــزوهم يف مبســـوطاً  جوابـــاً  وكتبــت غـــزوهم يف األمـــر والة أهـــل استشــار فلمـــا هـــذا ومــع

 ومفاوضـــات منــاظرات وبيـــنهم بيــين وجـــري مــنهم مجاعـــة عنــدي وحضـــر نــاحيتهم، إىل وذهبنــا
 وعــن قلــتهم، عــن يــتهم مــنهم املســلمون ومتكــن بلــدهم، املســلمون فــتح فلمــا وصــفها، يطــول

  .٢٣٥ "جيتمعوا لئال متفرقني املسلمني بالد يف وأنزلناهم سبيهم،

                                 
  . ٤٨٥-٢٨/٤٨٤الفتاوى : انظر - ٢٣١
 . ٢٨/٤٨٦الفتاوى : انظر - ٢٣٢
  .من هذه الرسالة ) ١٢١٦: (انظر ص - ٢٣٣
 . ٢٨/٣٩٨: لعله من جاء يف الفتاوى - ٢٣٤
 . ٣/٣٩: منهاج السنة - ٢٣٥
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م من احلق يتبعون السنة أهل أن تبني وقته يف السنة أهل إمام من الفتوى وهذه  جـاء الذي ر
 أهـل خبـالف بـاخللق وأرحـم بـاحلق أعلـم هم بل فيه؛ خالفهم من كل يكفرون وال الرسول، به

  .٢٣٦ فيه خالفهم من ويكفرون رأياً  يبتدعون الذين األهواء
  : ٢٣٧كثير ابن

 الـيت والوصـية الـنص دعـوى نفـي واملتضـمنة السـنة، يف الثابتـة األحاديـث بعـض كثـري ابـن سـاق
 أحـد ذلـك رد ملـا زعمـوا كمـا األمـر كـان ولـو" :بقولـه  عليهـا عقـب مث لعلـي، الرافضـة تدعيها

م الصحابة من  فيقـدموا عليـه يفتـاتوا أن مـن وفاتـه، وبعـد حياتـه يف ولرسوله هللا أطوع كانوا فإ
 علـيهم اهللا رضـوان بالصـحابة ظـن ومـن وكـال، حاشـا بنصـه، قدمـه مـن ويـؤخروا قدمـه، من غري

 وسـلم، عليـه اهللا صـلى الرسـول معانـدة علـى والتواطـؤ الفجـور، إىل بـأمجعهم نسـبهم فقـد ذلك
م  اإلســالم، ربقــة خلــع فقــد املقــام هــذا إىل النــاس مــن وصــل ومــن ونصــه، حكمــه يف ومضــاد

  .٢٣٨ "املدام إراقة من أحل دمه إراقة وكان األعالم، األئمة بإمجاع وكفر
ا - مر كما - الرافضة عن الثابت ومن  علـى نـص وسـلم عليـه اهللا صـلى الرسول أن تدعي أ

 مـن وأسالفهم املعاصرون يقوله ما وهذا ذلك، بسبب وارتدوا النص، ردوا الصحابة وأن علي،
  .٢٣٩ الروافض

  
  
  
  
  

                                 
 . ٣/٣٩: منهاج السنة - ٢٣٦
ـــــــذهيب   -اإلمـــــــام احملـــــــدث املفـــــــيت البـــــــارع  - ٢٣٧ أبـــــــو الفـــــــداء إمساعيـــــــل بـــــــن عمـــــــر بـــــــن كثـــــــري، قـــــــال  -كمـــــــا قـــــــال ال

  ).هـ٧٧٤(التفسري، من أحسن التفاسري إن مل يكن أحسنها، تويف سنة : له تصانيف مفيدة منها: الشوكاين
  ) .١/١٥٣(البدر الطالع / ، الشوكاين٣٧٤-١/٣٧٣: الدرر الكامنة/ ابن حجر(

 . ٥/٢٥٢: البداية والنهاية - ٢٣٨
 .من هذه الرسالة ) ١٠٩٩(و ص) ٧١٦(ص: انظر - ٢٣٩
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  :  ٢٤٠المقدسي محمد حامد أبو
 مــن وفهـم بصـرية ذي كـل علـى خيفـى ال: "- وعقائــدهم الشـيعة فـرق عـن حديثـه بعـد - قـال

 اخــتالف علــى الرافضــة الطائفــة هــذه عقائــد مــن قبلــه البــاب يف قــدمناه مــا أكثــر أن املســلمني
 واحلكــم تكفــريهم مــن عليــه الواقــف يتوقــف ال قبــيح جهــل مــع وعنــاد، صــريح، كفــر أصــنافها

  . ٢٤١"اإلسالم دين من باملروق عليهم
  : ٢٤٢الواسطي يوسف المحاسن أبو
م، من مجلة ذكر وقد م" :قوله  فمنها مكفرا  صلى اهللا سول لصحابة بتكفريهم يكفرون إ
 ﴿: تعاىل بقوله القرآن يف وتزكيتهم تعديلهم الثابت وسلم عليه اهللا         

             ﴾م هلم تعاىل اهللا وبشهادة  ٢٤٣  يكفرون ال أ

 ﴿:تعاىل بقوله                            
﴾٢٤٤ .  

ــا لــزعمهم احلســني قــرب بزيــارة احلــرام اهللا بيــت حــج عــن باســتغنائهم ويكفــرون  الــذنوب تغفــر أ
ــم ذلــك ومــن األكــرب، بــاحلج هلــا وتســميتهم  الــذي هلــم والغــزو الكفــار جهــاد بــرتك يكفــرون أ

  .٢٤٥" غائب وهو املعصوم اإلمام مع إال جيوز ال أنه يزعمون
ــم"  اجلماعـــة مـــن وســـلم عليــه اهللا صـــلى النـــيب عــن فعلهـــا املتـــواتر الســنن بإعـــابتهم يكفـــرون وأ

 السـنن مـن ذلك وغري وبعدها، اخلمس الصلوات من املكتوبات قبل والرواتب والوتر والضحى
  .٢٤٦" املؤكدات

                                 
  ).هـ٨٨٨(حممد بن خليل بن يوسف الرملي املقدسي، من فقهاء الشافعية، تويف سنة  - ٢٤٠

 ) .٢/١٦٩ :البدر الطالع/ ، الشوكاين٧/٢٣٤: الضوء الالمع/ السخاوي: انظر(
  . ٢٠٠ص: رسالة يف الرد على الرافضة - ٢٤١
: الضــــــوء الالمــــــع/ الســــــخاوي: انظــــــر. (يوســــــف اجلمــــــال أبــــــو احملاســــــن الواســــــطي مــــــن علمــــــاء القــــــرن التاســــــع - ٢٤٢

٣٣٩-١٠/٣٣٨. (  
  . ١٤٣البقرة  - ٢٤٣
  . ٨٩األنعام  - ٢٤٤
 ) .خمطوط( ٦٦الورقة / املناظرة بني أهل السنة والرافضة - ٢٤٥
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  : ٢٤٧القاري محمد بن سلطان بن علي
 مبــاح أنـه اعتقـد إذا إال باإلمجـاع ومبتــدع فاسـق فهـو الصـحابة مـن أحــداً  سـب مـن وأمـا: "قـال
م، الشــيعة بعــض عليــه كمـا  اعتقــد أو كالمهــم دأب هــو كمــا ثــواب عليـه يرتتــب أو وأصــحا
  .٢٤٨" باإلمجاع كافر فإنه السنة وأهل الصحابة كفر

ـــة مـــن جمموعـــة ســـاق مث ـــاء تتضـــمن والســـنة الكتـــاب مـــن األدل  اهللا رضـــوان الصـــحابة علـــى الثن
  .٢٤٩" الصحابة يف مذهبها يف الرافضة كفر منها واستنبط عليهم،

 بعــض وعــرض وتغيــري، نقــص مــن اهللا كتــاب يف يدعونــه مــا الرافضــة مكفــرات مــن بــأن ذكــر مث
  .٢٥٠ ذلك يف أقواهلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
 ) .خمطوط( ٦٧الورقة / بني أهل السنة والرافضةاملناظرة  - ٢٤٦
ـــــــف التـــــــآليف  - ٢٤٧ ـــــروف بالقـــــــاري احلنفـــــــي، أحـــــــد صـــــــدور العلـــــــم، أل علـــــــي بـــــــن ســـــــلطان بـــــــن حممـــــــد اهلـــــــروي املعــ

  ).هـ١٠١٤(تويف سنة . شرحه املشكاة وهو أكربها، وشرح الشفاء، والنخبة وغريها: الكثرية النافعة منها
  ) .٤٤٦-١/٤٤٥: بدر الطالع، ال١٨٦-٣/١٨٥: خالصة األثر: انظر(

 ) .خمطوط(أ  ٦الورقة / شم العوارض يف ذم الروافض - ٢٤٨
 . ٢٥٤-٢٥٢الورقة / شم العوارض يف ذم الروافض - ٢٤٩
 .أ  ٢٥٩الورقة / شم العوارض يف ذم الروافض - ٢٥٠
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  :٢٥١ الوهاب عبد بن محمد
ـا عشـرية االثـين عقائد من مجلة على الوهاب عبد بن حممد اإلمام حكم  ذلـك ومـن كفـر، بأ

 اهللا قالـه وما ولعنهم، الصحابة سب يف عشرية االثين عقيدة عرض أن بعد - اهللا رمحه - قال
  :قال - عليهم الثناء يف ورسوله

 علـى ناصـة مبجموعهـا املتـواترة واألحاديـث فضـلهم، يف تكـاثرت القـرآن آيـات أن عرفت فإذا"
 أو الـدين، عـن معظمهـم وارتـداد وارتـدادهم جممـوعهم، فسـق أو فسـقهم اعتقـد فمـن كماهلم؛

 تعـاىل بـاهللا كفـر فقـد حليتـه أو سبهم، حقية اعتقاد مع سبهم أو وإباحته، سبهم حقية اعتقد
 مفيـد، غـري معتـرب دليـل غـري مـن وصـرفه وتأويلـه بعـذر، ليس القاطع بالتواتر واجلهل... ورسوله
 لـو وكـذا كـافراً، يصـري اجلهـل ـذا فإنـه لفرضـيتها، جهـالً  اخلمـس الصـلوات فرضـية أنكر كمن
 واألحاديث القرآن نصوص من احلاصل العلم ألن كفر، فقد نعرفه الذي املعىن غري على أوهلا

  .قطعي فضلهم على الدالة
 اعتقــد فــإن كاخللفــاء وكمالــه فضــله يف النقــل تـواتر ممــن كــان فــإن بالســب بعضــهم خــص ومـن

 وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول عــن قطعيــاً  ثبــت مــا لتكذيبــه كفــر فقــد إباحتــه أو ســبه حقيــة
 املسـلم سـباب ألن تفسـق؛ فقـد إباحتـه أو سـبه حقية اعتقاد غري من سبه وإن كافر، ومكذبه
  .مطلقاً  بالكفر الشيخني سب فيمن بعض حكم وقد فسوق،

 مـــن يســـبه أن إال فاســـق ســـابه أن فالظـــاهر وكمالـــه، فضـــله يف النقـــل يتـــواتر مل ممـــن كـــان وإن
  .كفر ذلك فإن وسلم، عليه اهللا صلى اهللا لرسول صحبته حيث

                                 
ــــــدد لإلســــــالم يف اجلزيــــــر  - ٢٥١ ة حممــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب بــــــن ســــــليمان بــــــن أمحــــــد التميمــــــي النجــــــدي، اإلمــــــام ا

ــــت دعوتـــــــه إىل التوحيــــــد اخلـــــــالص ونبــــــذ البـــــــدع هــــــي الشـــــــعلة األوىل  العربيــــــة يف القـــــــرن الثــــــاين عشـــــــر مــــــن اهلجـــــــرة، كانــ
ــــــا رجــــــال اإلصــــــالح يف اهلنــــــد، ومصــــــر والعــــــراق والشــــــام وغريهــــــا ــأثر  . لليقظــــــة احلديثــــــة يف العــــــامل اإلســــــالمي كلــــــه، تــــ

  ).هـ١٢٠٦(سنة  -رمحه اهللا  -تويف 
حممـــــد بـــــن عبـــــد / وســـــليمان النـــــدوي/ الشـــــيخ حممـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب دعوتـــــه وســـــريته /عبـــــد العزيـــــز بـــــن بـــــاز: انظـــــر(

جـــــة األثــــــري حممــــــد بـــــن عبــــــد الوهــــــاب داعيـــــة التوحيــــــد والتجديــــــد / الوهـــــاب مصــــــلح مظلـــــوم ومفــــــرتى عليــــــه، و
  يف العصر احلديث 

  ) .٩٨-٣/٨٢: ، جملة الزهراء١٠ص: زعماء اإلصالح/ أمحد أمني: وانظر. وغريها 
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 وجوبــه، بــل إباحتــه أو ســبهم حقيــة يعتقــدون الصــحابة يســبون الــذين الرافضــة هــؤالء وغالــب
م   ٢٥٢.٢٥٣" دينهم أمور أجل من ذلك ويرون تعاىل اهللا إىل بذلك يتقربون أل

 مـن علـى فمحمـول القبلـة أهـل يكفـر ال أنـه مـن العلمـاء عن صح وما: "- اهللا رمحه - قال مث
 عنـه ثبـت فيمـا وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول تكـذيب أن شـك وال.. مكفرة بدعته يكن مل

  .٢٥٤" بعذر ليس ذلك مثل يف واجلهل كفر، قطعاً 
 من يلزم: "وتغيريه القرآن نقص دعواهم من كتبهم يف جاء ما عرض بعد - اهللا رمحه - وقال
  ﴿: تعاىل قوله وتكذيب... بذلك رضوا حيث علي، حىت الصحابة تكفري هذا   

                        ﴾وقوله ٢٥٥ :﴿ 

                  ﴾من حفظه صحة عدم اعتقد ومن. ٢٥٦   
  .٢٥٧" كفر فقد أنه منه ليس ما واعتقد اإلسقاط،

: أئمتهــا يف الرافضــة كحــال... وســائط اهللا وبــني بينــه اختــذ فــيمن - اهللا رمحــه - الشــيخ وقــال
إمجاعـــًا  كفـــر علـــيهم ويتوكـــل الشـــفاعة، ويســـأهلم يـــدعوهم وســـائط اهللا وبـــني بينـــه جعـــل ومـــن"
".٢٥٨  

 أهــل مـن واحـد غـري نقلـه كمــا باإلمجـاع كفـر األنبيـاء علـى األئمــة فضـل مـن بـأن قـال وكـذلك
  ٢٥٩.العلم 

                                 
 . ١٩-١٨ص: الرد على الرافضة رسالة يف - ٢٥٢
بــــل جتـــــاوزوا أمــــر الســـــب إىل التكفـــــري، بــــل قـــــالوا بــــأن مـــــن اعتقـــــد يف أيب بكــــر وعمـــــر اإلســــالم فـــــال ينظـــــر اهللا  - ٢٥٣

  ).من هذه الرسالة ٧٢٤ص: انظر(إليه وال يكلمه وله عذاب أليم 
م يف أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر األيام حىت استقرت اليوم على ال  .غلو الذي ما بعده شيء فشناعا

 . ٢٠ص: رسالة يف الرد على الرافضة - ٢٥٤
 . ٤٢فصلت  - ٢٥٥
 . ٩احلجر  - ٢٥٦
 . ١٥-١٤ص : رسالة يف الرد على الرفضة - ٢٥٧
 ) .اجلميح: ضمن اجلامع الفريد ط( ٢٨٣ص: رسالة نواقض اإلسالم - ٢٥٨
  .من هذا الكتاب  ٦١٤ص: ، وانظر٢٩ص: رسالة يف الرد على الرافضة - ٢٥٩
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  : ٢٦٠الدهلوي العزيز عبد شاه
 ومـن: "قـال املعتمـدة مصـادرهم خـالل مـن عشـرية االثـين ملذهب مستفيضة دراسة بعد - قال

 وحتقــق نصــيب اإلســالم يف هلــم لــيس أن علــم عليــه؛ انطــووا ومــا اخلبيثــة عقائــدهم استكشــف
  .٢٦١" لديه كفرهم
  :٢٦٢ الشوكاني علي بن محمد

  .املسلمني شريعة وخمالفة الدين، كياد الروافض دعوة أصل إن: قال
 املنكـر هـذا علـى تركـوهم كيـف الـدين، وسـالطني اإلسـالم، علمـاء مـن العجـب كل والعجب

ـــالغ ايتـــه، غايتـــه إىل القـــبح يف الب  املطهـــرة الشـــريعة هـــذه رد أرادوا ملـــا املخـــذولني هـــؤالء فـــإن و
 أهل واستزلوا طريقهم، من إال إليها لنا طريق ال الذين هلا، احلاملني أعراض يف طعنوا وخمالفتها
 خلــري واللعــن السـب يظهــرون فهـم الشــيطانية، والوســيلة امللعونـة، الذريعــة ـذه الضــعيفة العقـول
  .العباد عن أحكامها ورفع للشريعة، العناد ويضمرون اخلليقة،

 هللا عنـاد ألنـه منهـا، أقـبح فإنـه إليـه، ـا توسـلوا مـا إال الوسيلة هذه من أشنع الكبائر يف وليس
  .ولشريعته وسلم عليه اهللا صلى ولرسوله وجل عز

  :بواح كفر منها واحدة كل كبائر أربع ذلك من فيه هم ما حاصل فكان
  .وجل عز هللا العناد: األوىل
  .وسلم عليه اهللا صلى لرسول العناد: والثانية
  .إبطاهلا وحماولة املطهرة لشريعتهم العناد: والثالثة

                                                                                             
 

بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحيم العمـــــــري الفـــــــاروقي امللقـــــــب ســـــــراج اهلنـــــــد، قـــــــال حمـــــــب ) ويل اهللا(عبـــــــد العزيـــــــز بـــــــن أمحـــــــد  - ٢٦٠
". كـــــان كبــــــري علمـــــاء اهلنـــــد يف عصـــــره ، وكــــــان رمحـــــه اهللا مطلعـــــًا علـــــى كتــــــب الشـــــيعة مبحـــــراً فيهــــــا: "الـــــدين اخلطيـــــب

  ).هـ١٢٣٩(تويف سنة 
  ) . يب: ص/ شرية حملب الدين اخلطيب، مقدمة خمتصر التحفة االثين ع٤/١٣٨: األعالم: انظر(

 . ٣٠٠ص: خمتصر التحفة االثين عشرية - ٢٦١
اإلمــــــام حممــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حممــــــد بــــــن عبــــــد اهللا الشــــــوكاين، عالمــــــة الــــــيمن، صــــــاحب فــــــتح القــــــدير، ونيــــــل  - ٢٦٢

  ).هـ١٢٥٠(تويف سنة . األوطار وغريمها من املؤلفات النافعة
  ) .٢٢٥-٢/٢١٤: البدر الطالع: انظر يف ترمجته(
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م سـبحانه اهللا كتاب يف املوصوفني عنهم، اهللا رضي الصحابة تكفري: والرابعة  علـى أشـداء بـأ
 هـــذه يف ثبـــت قـــد أنـــه مـــع عـــنهم، رضـــي قـــد وأنـــه الكفـــار، ـــم يغـــيظ تعـــاىل اهللا وأن الكفـــار،
 عمــر ابــن حـديث مــن وغريمهــا الصـحيحني يف كمــا كفـر مســلماً  كفــر مـن أن املطهــرة الشـريعة

 فـإن أحدمها، ا باء فقد فر،اك يا: ألخيه الرجل قال إذا: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن
  .٢٦٣" عليه رجعت وإال قال كما كان
ذا  كـل كفـر مبـن فكيـف واحـد، لصـحايب بتكفـريه كافراً  يصري خبيث رافضي كل أن يتبني و

 ونيعقلــ ال الــذين الطغــام علــى الضــالل مــن فيــه هــو ملــا تغطيــة يســرية أفــراداً  واســتثىن الصــحابة،
  .٢٦٤! احلجج؟

  :العثمانية الدولة وعلماء شيوخ
 بـن خـان حممد العثماين السلطان أيام كتبها رسالة يف األسكويب يوسف بن العابدين زين نقل

  .٢٦٥ بكفرهم أفتوا مجيعاً  املتأخرين الدولة علماء أن خان إبراهيم السلطان
  
  
  
  
  
  
  

                                 
احلــــــديث بنحــــــوه يف صــــــحيح البخــــــاري، كتــــــاب األدب، بــــــاب مــــــن كفــــــر أخــــــاه مــــــن غــــــري تأويــــــل فهــــــو كمــــــا  - ٢٦٣

، ١/٧٩: يــــا كــــافر: ، ومســــلم، كتــــاب اإلميــــان، بــــاب بيــــان حــــال إميــــان مــــن قــــال ألخيــــه املســــلم٧/٩٧ ج: قــــال
كتـــــــــاب اإلميـــــــــان، والرتمـــــــــذي  ) ٤٦٨٧ح( ٥/٦٤: وأيب داود كتـــــــــاب الســـــــــنة، بـــــــــاب زيـــــــــادة اإلميـــــــــان ونقصـــــــــانه

، ومالــــــك يف املوطــــــأ، كتـــــاب الكــــــالم، بــــــاب مــــــا )٢٦٣٧ح( ٥/٢٢: بـــــاب مــــــا جــــــاء فـــــيمن رمــــــى أخــــــاه بكفـــــر
  ) .١٨٤٢ح( ٢٥٢ص: ، والطيالسي٤٧، ٤٤، ٢٣، ٢/١٨: ، وأمحد٩٨٤ص: يكره من الكالم

 ) .خمطوط( ١٦-١٥: نثر اجلوهر على حديث أيب ذر، الورقة/ الشوكاين - ٢٦٤
 .ب ٥الورقة : ى الشيعةالرد عل/ األسكويب - ٢٦٥
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  :٢٦٦ النهر وراء ما علماء
 االثـــين كفـــر إىل النهـــر وراء مـــا علمـــاء معظـــم ذهـــب: "- التفســـري صـــاحب - األلوســـي قـــال

ــم حيــث نســائهم، وفــروج وأمــواهلم دمــائهم بإباحــة وحكمــوا عشــرية  رضــي الصــحابة يســبون إ
 خالفـة وينكـرون والسـالم، الصـالة عليـه منـه والبصـر السـمع ومهـا الشـيخني سـيما ال عـنهم اهللا

 ويفضــــلون منــــه، تعــــاىل اهللا برأهــــا ممــــا عنهــــا اهللا رضــــي املــــؤمنني أم عائشــــة ويقــــذفون الصــــديق،
.. أيضـاً  عليه يفضله من ومنهم املرسلني، من العزم أويل غري على.. وجه اهللا كرم علياً  بأسرهم

  .٢٦٧" والنقص الزيادة من العظيم القرآن سالمة وجيحدون
  .املسألة هذه يف وعلمائهم املسلمني أئمة فتاوى بعض هذه

 بيســر إليهــا الرجــوع ميكــن تكفــريهم، يف كثـرية أقــوال الفقهيــة الكتــب ويف القــدر، ــذا وأكتفـي
  ٢٦٩"  ٢٦٨. لذكرها داعي ال ولذا

  
  
  
  
  
  

                                 
ـــان، فمــــــا كــــــان يف شــــــرقيه يقــــــال لــــــه بــــــالد اهلياطلــــــة، ويف اإلســــــالم : مــــــا وراء النهــــــر - ٢٦٦ ــــــر جيحــــــون خبراســـ يــــــراد 

 ) .٥/٤٥: معجم البلدان. (مسوه ما رواء النهر، وما كان يف غربيه فهو خراسان ووالية خوارزم
 ) .خمطوط( ٣٠، ٢٩ص: ج السالمة - ٢٦٧
ـــيح الفتـــــاوى احلامديـــــة البــــن عابـــــدين، وقـــــد ســــاق فيهـــــا فتـــــوى الشـــــيخ  -مـــــثالً  -انظــــر  - ٢٦٨ العقـــــود الدريــــة يف تنقــ

وكــــــذلك ). ٩٢ص: العقــــــود الدريــــــة: انظــــــر(نــــــوح احلنفــــــي، حيــــــث كفــــــرهم لوجــــــوه كثــــــرية، وهــــــي فتــــــوى طويلــــــة 
  ) .٩٣ص: املصدر السابق(ذكر ما قاله أبو السعود املفسر ونقل فيه إمجاع علمائهم على تكفريهم 

جيــــــب إكفــــــار : قــــــال) هـــــــ٨٢٧(فتــــــاوى البزازيــــــة للشــــــيخ حممــــــد بــــــن شــــــهاب املعــــــروف بــــــابن البــــــزاز املتــــــوىف ســــــنة ويف ال
م البــــــــــداء علـــــــــــى اهللا تعــــــــــاىل، وإكفـــــــــــار الــــــــــروافض يف قـــــــــــوهلم برجعــــــــــة األمـــــــــــوات . إخل.. الكيســــــــــانية يف إجـــــــــــاز

 ).٦/٣١٨: الفتاوى البزازية املطبوعة على هامش الفتاوى اهلندية(
 . ١٥٣٥ـ  ١٥٠٩/  ٣يعة اإلثين عشرية عرض ونقد أصول مذهب الش - ٢٦٩
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   : تكفير الشيعة اإلثني عشرية لعموم المسلمين: المبحث الرابع 
يقطـع كـل طـائف يف مصـادر الشـيعة العقائديـة ، : " الشـافعي مـا نصـه قال الشيخ عبد امللـك 

 تقراء ـ بـأن حقيقـة تكفـري الشـيعةتقريـرات علمـائهم وفتـاويهم بـاجلزم ـ بعـد االسـ علـى أو اطلـع
لكل من عداهم من املسلمني ، واعتقاد استحقاقهم اخللـود يف نـار وجحـيم اآلخـرة هـي بـدون 

ا كل شيعي ـ مثقـف مـذهبيا ـ بـني جواحنـه ، ويـدين اهللا أدىن شك عقيدة راسخة عندهم حيمله
ا ، وبتقرب إليه بالعمل علـى نشـرها وبثهـا بـني صـفوف أتبـاع املـذهب وأنصـاره ، فهـي  تعاىل 

  ٢٧٠... " .عنده أصال ال خيضع للنقاش ، فضال عن أن تعرتيه شبهة إنكاره أو القول خبالفه 
  :فيمكن أن نقسم هذا املبحث على قسمني 

 - ٢٧: "  فمــن ذلــك مــا جــاء يف البحــار مــا نصــه :روايــاتهم فــي التكفيــر / م األول القســ
 ســـليمان بـــن حممـــد عـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم عـــن االشـــعري عـــن العطـــار حممـــد عـــن أيب: ثـــو

: له فقلت السالم عليه عبد اهللا أيب على دخلت: قال الزطي بياع ميسر عن أبيه عن الديلمي
 وإمــا ويتضـرع، ويبكـي يكـرره تاليـا كتابـه إمـا  بصـوته إال أنتبـه لسـت جـارا يل إن فـداك جعلـت
 يــا: فقــال: قــال ، احملــارم جلميــع جمتنــب إنــه: يل فقيــل والعالنيــة الســر يف عنــه  فســألت داعيــا،
  ؟ عليه أنت مما شيئا يعرف ميسر
 شــيئا يعــرف ال فوجدتـه الرجــل عــن فسـألت قابــل مـن فحججــت: قــال. أعلـم اهللا: قلــت: قـال

مــا  مثـل يل فقـال الرجـل، خبـرب فأخربتـه السـالم عليــه اهللا عبـد أيب علـى فـدخلت االمـر مـن هـذا
 أعظـم البقـاع أي ميسـر يـا: قـال. ال: قلـت ؟ عليـه أنـت ممـا شـيئا يعـرف: املاضي العام يف قال

  .أعلم رسوله وابن ورسوله اهللا: قلت: قال ؟ حرمة
 ريـاض روضة من واملنرب القرب بني وما اجلنة رياض من روضة واملقام الركن بني ما ميسر يا: قال

 مث عـام ألـف يعبـده القـرب واملنـرب بـني وفيمـا واملقـام الـركن بـني فيمـا اهللا عمره عبدا أن ولو اجلنة،
 لكـــان واليتنـــا بغـــري اهللا عزوجـــل لقــي مث االملـــح الكـــبش يـــذبح كمــا مظلومـــا فراشـــه علـــى ذبــح

  ٢٧١" .جهنم  نار يف منخريه على يكبه أن عزوجل اهللا على حقيقا

                                 
 . ٢١الفكر الشيعي عند الشيعة ، حقيقة أم افرتاء ؟ صفحة  - ٢٧٠
 . ١٨٠ـ  ١٧٩/  ٢٧حبار األنوار  - ٢٧١
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 علـي بـن اهللا عبيـد عـن حدثـه، عمـن أيب،: سـن -  ١٣" : وأيضا ما جاء يف البحار ما نصـه 
 والنصــحن والحــدثنكم احــدثكم، أن أردت مــا: الســالم عليــه اهللا أبــو عبــد قــال: قــال احللــيب
 غـريكم، دين أهل وجل عز اهللا يعبد ما واهللا اهللا، جند واهللا أنتم لكم و أنصح ال وكيف لكم،

  ٢٧٢."عين  حيبس عنكم حبست فلو أهله عن حتبسوه تذيعوه وال وال فخذوه
 دراج مجيـل بـن عـن اهللا عبـد بـن محـزة عـن أيب: سـن - ٣٥: " وجاء أيضا يف البحار ما نصـه 

 عليــه الســالم اهللا عبــد أيب مــع أطــوف كنــت: قــال الكلــيب عمــر عــن مســكان بــن اهللا عبــد عــن
 جعلـت فـداك، أجـل: فقلـت النـاس، يعـين!  السـواد أكثـر مـا عمر يا: قال إذ علي متكئ وهو
 والقمـر، الشمس واهللا رعاة أنتم غريكم، مرتني أجره يؤتى وال غريكم هللا حيج ما واهللا أما: فقال
  ٢٧٣" .يغفر  ولكم يقبل منكم اهللا، دين أهل واهللا وأنتم

ـــاني  ـــه نعمـــة اهللا اجلزائـــري مـــا نصـــه  :تقريـــرات علمـــائهم / القســـم الث : " فمـــن ذلـــك مـــا قال
ــم يقولــون أن  وحاصـله أنــا مل جنتمــع معهــم علــى إلــه وال علــى نــيب و ال علــى إمــام ؛ وذلــك أل
م هو الذي كان حممد صلى اهللا عليه وسلم نبيه ، وخليفتـه بعـده أبـو بكـر ، وحنـن ال نقـول  ر

الــذي خليفــة نبيــه أبــو بكــر لــيس ربنــا ، وال بــذلك الــرب وال بــذلك النــيب ، بــل نقــول أن الــرب 
  ٢٧٤" .ذلك النيب نبينا 

اتفقت اإلمامية على أن من أنكر إمامة أحد مـن األئمـة وجحـد مـا و "  :ويقول املفيد ما نصه 
  ٢٧٥" .أوجبه اهللا تعاىل له من فرض الطاعة فهو كافر ضاُل ، مستحق للخلود يف النار 

 -األئمــــة االثــــين عشــــر-جحــــد إمامــــة أحــــدهم ومــــن  ": ويقــــول الفــــيض الكاشــــاين مــــا نصــــه 
  ٢٧٦" .  فهومبنزلة من جحد نبوة مجيع األنبياء

  
  

                                 
  . ١٤٦/  ٢حبار األنوار  - ٢٧٢
 . ١٨٣/  ٢٧حبار األنوار  - ٢٧٣
 . ٢٧٨/  ٢األنوار النعمانية  - ٢٧٤
  ) . ٤٤( أوائل املقاالت يف املذهب واملختارات ، صفحة  - ٢٧٥
 ) . ٤٤ – ٤٣( منهاج احلياة ، صفحة  - ٢٧٦
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  ٢٧٧الخاتمة
  :أخي القارئ الكرمي ويف ختام هذا البحث تبني لنا عدة أمور ، نلخصها على النحو التايل 

أهل السنة واجلماعة هم من أجتمع على األخذ بالكتاب والسنة على فهم سـلف األمـة  – ١
.  
  .أهل السنة واجلماعة يعتقدون بأن التكفري حكم شرعي  – ٢
  .طالق اللسان يف التكفري دون قيود أهل السنة واجلماعة حيذرون من ا – ٣
  .ملرجئة أهل السنة واجلماعة وسط يف باب التكفري بني الوعيدية وا – ٤
أو  عمــل أو قــول، أو اعتقــاد، مــن اإلميــان؛ ينــاقض مــا أهــل الســنة واجلماعــة بــأن الكفــر – ٥

  .شك 
  .أهل السنة واجلماعة يقسمون التكفري إىل تكفري مطلق وتكفري مقيد أو معني  – ٦
  .إال بعد اجتماع الشروط وانتفاء املوانع  املعني أهل السنة واجلماعة ال يكفرون – ٧
  . أهل العلم الراسخون فيهع التكفري عند أهل السنة واجلماعة إىل ـ مرج ٨
  .الشيعة اإلثين عشرية هم القائلون بإثين عشر إماما  – ٩

شـركهم بـاهللا وهـو أعظمهـا ، وقـوهلم : أتى الشيعة اإلثين عشرية مبكفرات عديـده منهـا  – ١٠
ـــامهم المنـــا أم املـــؤمنني عائشـــة بالفاحشـــة بعـــد أن برأهـــا اهللا ، وقـــوهلم  بتحريـــف القـــرآن ، وا

  .بالبداء ، وتكفريهم للصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
  .عشرية تكفري علماء املسلمني للشيعة اإلثين  – ١١

                                 
  .نسأل اهللا حسن اخلامتة ، اللهم آمني  - ٢٧٧
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  .عدم سالمة املسلمني من تكفري الشيعة اإلثين عشرية هلم  – ١٢
نســأل اهللا جــل وعــال أن يهــدي عــوام الشــيعة اإلثــين عشــرية ، بــل علمــائهم للحــق وإتباعــة أنــه 

  .ويل ذلك والقادر عليه 
 كما أسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصا لوجه الكرمي ال رياء فيه وال مسعه ، وأن جيعلـه

  .من العلم الذي جيري أجره يل بعد مويت 
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