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يتحــدث  لفــضيلة الــشيخ خالــد الزهــراينهــذا الكتــاب الــذي بــني أيــدينا 
الـشيعة ومـنهج التكفـري عنـد أهـل غـالة املقارنة بني الفكر التكفـريي عنـد  عن

لكـن حقيقـة الكتـاب تتجـاوز داللـة العنـوان  ,هذا ما ينطق بـه عنوانـه و,السنة
الـــنفس  اجلمـــل الظاهريـــة إىل ســـرب قـــضايا مهمـــة يف علـــم وداللـــة اللغويـــة

ــــي ــــا اإلســــالمي ,االجتامع ــــام يف عاملن ــــرأي الع ــــرأت ,وإدارة ال ــــذا ق  هك
 ,التي أجزم أهنـا مـراد الكاتـب مـن هـذا اجلهـد املتميـز وفهمت رسالته الكتاب
ًنــزرا يـــسريا مـــن   مـــراده فقــط إجـــراء مقارنـــة متخصــصة ال هتـــم إالولــيس ً

التي أرادهـا  ويف ظني أن هذه الرسالة ,املتخصصني يف علوم العقائد والديانات
 لــن تــصل إىل القــارئ قبــل أن حيــيط هبــذه القــصة التــي −  كــام أجــزم−الكاتــب 

  : سأخترص فصوهلا يف األسطر القليلة التالية
ــرن ا  ــصف الق ــصهيونية يف منت ــة ال ــرت احلرك ــيالدي ظه لتاســع عــرش امل
 وحتقيـق النبـوءات التلموديـة , وكل مهها إعادة أجماد إرسائيـل التارخييـة,العاملية

ًعــىل األرض التــي تفــيض عــسال وســمنا املزعومــة مجلــة وســائلها   وكــان مــن,ً
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 وحماربـة كـل فكـرة ,الفكر العاملي خلدمة أهـدافها  تسخري:لتحقيق هذا املطلب

وألقتها عىل  , عداوة الساميةكذبة  فكان أن ابتكر حكامؤها,إىل مقاومتهاتطمح 
ً وعيبا أخالقيا, لتصنع منها جريمة عاملية;وسائل إعالمها ً ومرضا نفسيا,ً ً وداء ,ً

 وكـورت كـل هـذه املعـاين لتجعـل منهـا رصاصـة سـاخنة ,ال شفاء منهً عضاال
 نفسه النيـل مـن الفكـر تطلقها الصحافة واإلذاعات عىل رأس كل من تسول له

ًترصحيا أو تلميحـا الصهيوين يكـن النجـاح يف صـناعة هـذه الرصاصـة  ومل ,!! ً
 : ًالعجيبة ممكنا لومل يصل الصهاينة إىل حقيقة يف علم النفس االجتامعي مفادهـا
 ,أن الكذبة الكبرية يمكن أن تكون حقيقـة كبـرية حـني ال يـسمع النـاس غريهـا

ًمية علـام عـىل اتـصاف مـن يوصـم هبـا بـرضوب وبالفعل أصبحت عـداوة الـسا
ً مـع أن أكثـرهم ال يعلمـون أصـال ,العاهات الفكرية عند شعوب الغرب قاطبة
 فقـط يعلمـون أن معـادي الـسامية ,ما هي السامية التي يتحدثون عـن عـداوهتا

 . !! ًرجل يسء جدا
 . وما زال هذا السالح الصهيوين يواصل نجاحه إىل اليوم

 لتحقيـق ;ًة تقريبا بدأ دهاقني الصفويني يف إرسـاء خطـتهموقبل ثالثني سن
 فهـم يمهـدون ,عن أحالم أولئك الذين سـبقوهم يف العمـل آمال ليست بعيدة

وأولئك يمهـدون مللـك مـن نـسل داود يقتـل  !! مللك من آل حممد يقتل العرب
  .  وهي التسمية التلمودية للعرب, الكنعانيني
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  ويتبعـوا ذات خططهـم,يون من الصهاينةومن الطبيعي أن يستفيد الصفو

  . وآليات نجاحهم
فرفــع الــصفويون مــصطلح التكفــري ليــصنعوا منــه الرصاصــة ذاهتــا التــي 

 ليطلقوهـا عـىل رؤوس كـل مـن عـاداهم يف الفكـر ; صنعها أسالفهم الصهاينة
ــسنة, واالعتقــاد ــيهم أهــل ال ــرز خــصومهم وأشــدهم عل  ممثلــني يف ,  وكــان أب

 ,هج اجليل األول من محلة الرسـالة اإلهليـة إىل النـاس أمجعـنيًأشدهم متسكا بمن
 فبـدأت اآللـة اإلعالميـة , )الـسلفيني( : وهم من يطلق علـيهم اليـوم مـصطلح

ً وتروج هلذا املعنى متهيـدا ,ً جلعل التكفري مرادفا للسلفية; الصفوية حتشد عملها
 − يف ظـنهم −تقـوم  وعندها لـن , جلعله حقيقة يف أذهان العباد ال تقبل النقاش

 .  ولن يكون له يف العاملني قبول, هلذا املنهج قائمة
 كوعاء مـن الـسوائل احلمـضية التـي وهنا يأيت كتاب الشيخ خالد الزهراين

 فهـو يلقـي هـذا املـصطلح يف ,يستعان هبا عىل إذابـة الرصـاص وتفكيـك مادتـه
اس بــأن  ومــن أوىل النــ,  لــريى القــارئ أصــل هــذا املــصطلح; وعائــه الــشفاف

ــه ــالكليني, يوصــم ب ــا ب ــف تتفكــك أجــزاؤه لتلتحــق تلقائي  , والطــويس,ً وكي
ف تتجاىف هذه ي وك, واخلوئي, واخلميني, والعاميل, واحليل, واملفيد, واملجليس

 , وابـن تيميـة, واملقـديس, وأمحـد, والـشافعي, ومالـك,األجزاء عن أيب حنيفـة
  . وابن القيم

قوا التكفري عـىل خمـالفيهم دون حـدود سيجد القارئ أن الفريق األول أطل
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 أمـا اآلخـرون فوضـعوا للتكفـري , يف كلامت ملؤها احلقـد والكراهيـة,وال قيود
ًقيودا ومنهجا دقيقا يف اإلطالق ً  يف سياقات تظهر فيها الشفقة عىل مـن يوصـم ,ً

  .  والرغبة الصادقة يف هدايته,بالكفر
ا رضوري للقارئ يف ظني أن استيعاب هذه القصة التي خلصت فصوهل

  .  من الكتاب − وفقه اهللا تعاىل – حتى يفهم رسالة الكاتب
  

Lאא 
אא 

א٢٥L٤L١٤٣١ 
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 حيفظون عىل ,احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان ومكان بقايا من أهل العلم
 وينـرشون العقيـدة الـصحيحة صـافية مـن , وينـريون طـريقهم,ني دينهماملسلم

 ويرشـدون , وبالـسيف والـسنان, يدافعون عن احلق بالقلم واللسان,الشوائب
 .  ويعيدون من زاغ إىل الطريق القويم,احلائر إىل الرصاط املستقيم

  , رسول اهللا األمني, ية وأزكى البرش, وأصيل وأسلم عىل خري الربية
ً وعىل آله تسليام كثريا إىل يوم الدين, صحابته الغر امليامنيوعىل ً. 

 املتأخر كثر الكالم وارتفعـت األصـوات حـول ففي هذا الزمان...:أما بعد
 )التكفـري(مسألة هي من أخطر وأكرب املسائل يف دين اإلسالم أال وهـي مـسألة 

كــرب ذلــك  وكــان أ,إىل اإلســالم وأعنــي هبــا التكفــري داخــل دائــرة مــن ينتــسبون
ثنـي ينتـسب لطائفـة الـشيعة اإلماميـة اال  ممـن بعض الغالة وأعظمه ما تنادى به

  !! عرشية يف دعواهم أن أهل السنة واجلامعة يكفرون املسلمني
وهنا عزمـت عـىل مجـع مـادة حـول هـذه املـسألة اخلطـرية مـن أقـوال علـامء 

لة إىل نظائرهـا  وكنـت أمجـع املـسأ) والشيعة االثني عرشية,أهل السنة(الطرفني 
 :  حتى اجتمعت مادة هذا الكتاب الذي سميته,يف الباب
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 ) الشيعة االثني عرشيةغالة التكفري بني أهل السنة واجلامعة و الغلو يف ( 

 ,)التكفــري(الــذي ســيدرك القــارئ الكــريم معتقــد كــال الطــرفني يف مــسألة 
 ومـن ,^يـه وسيتبني له من هو املكفر بعلم عـىل ضـوء مـن كتـاب اهللا وسـنة نب

  !! الذي أرسف يف التكفري واهتم املسلمني بال علم
  .. وقد جعلته يف ثالثة فصول وخامتة

 . وحرمة القول فيه بال علم, يف خطورة التكفري:الفصل األول
  . يف بيان ضوابط وقواعد التكفري عند أهل السنة واجلامعة: الفصل الثاين
 الشيعة االثنـي عـرشية  غالةء يف ذكر أقوال ونصوص علام: الفصل الثالث

  . يف تكفري املخالف هلم
 عبـد امللـك : وقد كان عمديت يف الفصل الثالث كتاب األخ الباحث البـارع

 حقيقـة أم .. الفكر التكفـريي عنـد الـشيعة ( :بن عبد الرمحن الشافعي يف كتابها
 .) افرتاء

ــدكتور ــشكر اجل:وأتقــدم للــشيخ ال ــسعيدي بال ــراهيم ال ــن إب ــل  حممــد ب زي
َّ الــذي مل يبخــل عــيل بوقتــه الثمــني يف النظــر يف البحــث ,والعرفــان اجلميــل

 . فجزاه اهللا خري اجلزاء.. ومراجعته والتقديم له
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٩ 
ًهذا وأسأل اهللا العيل القدير أن يرزقنا علام نافعا ً وعمال متقبال,ً  وأن جيعـل ,ً

ن يرينـا احلـق  كـام أسـاله أ,^ عىل وفق سنة نبيه ,أعاملنا خالصة لوجهه الكريم
 واحلمـد .. وأن يرزقنـا اجتنابـه,ً وأن يرينا الباطل باطال, وأن يرزقنا اتباعه,ًحقا

 .هللا رب العاملني
L 

אא 
٢٧L٤L١٤٣١ 

kzahrany@gmail.com 
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ــا ــري ب ــريالتكف ــق  ,ب خط ــدام ومزل ــه أق ــت في ــريزل ــديثا,الكث ــديام وح ً ق ً, 
  :ورته تنبع من شيئنيوخط

َر مسلام فقد كَّفَ ألن من ك; فساد الدين:األول بمعنى أنه يكون قـد وقـع  ,ْرَفً
  . يستحق أن يوصف بالكفر,يف خطأ عظيم

 ,املحنـةبـه مـت  وع, عظمت فيـه الفتنـةٌباب ً وإثباتاًثم إن باب التكفري نفيا
رضــت فيــه احلجــج ا وتع,واآلراء وتــشتتت فيــه األهــواء ,وكثــر فيــه االفــرتاق

 حتى صارت كل فرقة ترمـي , ونشأ عن ذلك ما ال يعد من الضالالت,واألدلة
 وغـريه ,ٌّ وكل يدعي لنفـسه أنـه املوحـد املـؤمن,أختها بالكفر واخلروج من امللة

 .املرشك الكافر
 . .مة بدعة التكفريمن أوائل البدع التي ظهرت يف هذه األو

وهلــذا جيــب االحــرتاز مــن تكفــري « :/ يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
ر أهلهـا َّ فكفـ, فإنه أول بدعـة ظهـرت يف اإلسـالم;املسلمني بالذنوب واخلطايا
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١١ 
 .)١(» وأمواهلم, واستحلوا دماءهم,املسلمني
 ,سلممن إطالق احلكم بتكفري امل −كام سيأيت  −  القرآن والسنة حتذير:الثاين

 :قال تعاىلكام  ,وما يتبعه من أحكام يف احلال واملآل من غري تبني وال تثبت
{ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬

 º» À¿ ¾ ½ ¼ z ]٩٤:النساء[. 
 األمـر :أي« :z¸¹} :يف تفسريه معنـى قولـه / قال اإلمام القرطبي

ً فـإن قتلـه أحـد فقـد أتـى منهيـا , املعنيـان سـواء,تعجلـواوا وال  أو تثبتـ,املشكل
 .)٢(»عنه

                                                 
  ).٣٢٥ص( وانظر رشح األصفهانية )١٣/٣١(جمموع الفتاوى ) ١(
  ).٥/٣٣٩(رآن اجلامع ألحكام الق) ٢(
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א 
هللا ا عبـدأنه سمع هللا بن دينار ا عبد يف صحيحه عن /روى اإلمام مسلم 

فقـد  ,كـافر  يا:أيام امرئ قال ألخيه« :^ قال رسول اهللا : يقولGبن عمر ا
وهـذا حتـذير شـديد مـن  ,)١(» كان كام قال وإال رجعـت عليـه إن,باء هبا أحدمها

 .^الرسول 
 ,ًيرمي رجل رجال بالفـسوق ال« : أنه قال^عن النبي  ا وعن أيب ذر

  .)٢(» إن مل يكن صاحبه كذلك,وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه
 واحتملـه , وإثـم عظـيم,فقد باء القائل بذنب كبـري« :/ لربا عبدقال ابن 

 والنهـي عـن أن يقـال ألحـد , وهذا غاية يف التحذير من هذا القول,لكبقوله ذ
 .)٣(»كافر  يا:من أهل القبلة

ًوهذا وعيد عظيم ملن أكفر أحدا من املسلمني « :/ويقول ابن دقيق العيد 
 ومـن , وهي ورطـة عظيمـة وقـع فيهـا خلـق كثـري مـن املتكلمـني,وليس كذلك

 , فغلظوا عـىل خمـالفيهم,ختلفوا يف العقائداملنتسبني إىل السنة وأهل احلديث ملا ا

                                                 
  ).١/٧٥(مسلم ) ١(
  ).٦١( ومسلم )٦٠٤٥(رواه البخاري ) ٢(
  ).١٧/٢٢(التمهيد ) ٣(
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١٣ 
 .)١(»وحكموا بكفرهم

والتحقيق أن احلديث  « :/ ويف بيان معنى احلديث قال احلافظ ابن حجر
 رجعت عليـه :وقيل معناه ... لزجر املسلم من أن يقول ذلك ألخيه املسلمسيق

  .)٢(»  تكفريهنقيصته ألخيه ومعصية
 ,كفري املسلم بأعظم ذنب بعد الرشك باهللا ت^ه النبي ِّ ويف حديث آخر يشب
 .)٣(»ًومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله« : فيقول,وهو تعمد قتل املؤمن

 لعـل أهوهنـا أنـه مـن التنـابز ,عظيمـةلـرشور ورمي املسلمني بـالكفر بـاب 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ× } : قال تعـاىل,باأللقاب الذي هنى اهللا عنه

 ÝÜ Û Ú Ù Øz ]١١:احلجرات[.  
   :Qوقد قال مجاعة من أهل العلم يف قول اهللا « :/لرب ا عبد قال ابن

{ ×Ö Õ Ô z ]يا كـافر :هو قول الرجل ألخيه :]١١:احلجـرات 
 فـالقرآن والـسنة ينهيـان )احلـديث الـسابق( وهذا موافق هلذا احلديث ,فاسق يا

 .)٤(» فيهَ ال إشكالٍعن تفسيق املسلم وتكفريه إال ببيان
 عـىل ^  الذي أكد النبـي,رمه اهللا من عرض املسلموالتكفري استباحة ملا ح

                                                 
  ).٧٦/ ٤(إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ) ١(
 ). ٤٦٧ −٤٦٦/ ١٠(فتح الباري ) ٢(
 ). ٦٠٤٧(رواه البخاري ) ٣(
 ). ٢١/ ١٧(التمهيد ) ٤(
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١٤

ــوداع ــة ال ــشهرية يف حج ــة ال ــه العظيم ــه يف خطبت ــال,حرمت ــاءكم« : فق  ,إن دم
  ,يف شهركم هذا , عليكم حرام كحرمة يومكم هذا, وأعراضكم,وأموالكم

 .)١(» فليبلغ الشاهد الغائب,يف بلدكم هذا
وهو مستتبع هلتـك مالـه  ,والقول بكفر املسلم من أعظم ما يقدح يف عرضه

 ,األصل يف املسلم براءة ذمته من احلقوق« :/لسالم ا عبدقال العز بن  ,ودمه
  وبراءته من االنتساب , والتعزيرات, واحلدود,وبراءة جسده من القصاص

 .)٢(» واألفعال بأرسها, ومن األقوال كلها,إىل شخص معني
 : تكفـري املـسلم قـال تتابع النصوص يف النهي عـن/ وملا رأى ابن الوزير

 وإخراجــه مــن ,ويف جممــوع ذلــك مــا يــشهد لــصحة التغلــيظ يف تكفــري املــؤمن«
 , وخاصة مع قيامـه بأركـان اإلسـالم, والنبوات,اإلسالم مع شهادته بالتوحيد

 لعـل , وظهور أمارات صدقه يف تـصديقه ألجـل غلـط يف بدعـة,وجتنبه للكبائر
 وحـسن ظـن , فـإن العـصمة مرتفعـة,نهاله ال يسلم من مثلها أو قريب م رِّاملكف

ًاإلنسان بنفسه ال يستلزم السالمة من ذلـك عقـال وال رشعـا  بـل الغالـب عـىل ,ً
 .)٣(»أهل البدع شدة العجب بنفوسهم واالستحسان لبدعتهم
  كان أصحاب ,ولغلظ أمر التكفري وشدة خطورته ورضره وعاقبته

                                                 
 ). ١٦٧٩( ومسلم )٦٧(رواه البخاري ) ١(
 ). ٦٢/ ٢(قواعد األحكام يف مصالح األنام ) ٢(
 ). ٣٨٥ص(إيثار احلق عىل اخللق ) ٣(
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 روى , أهـل القبلـة يمتنعون عن إطالق التكفـري أو التفـسيق عـىل^النبي 

مـن أهـل   أكنـتم تقولـون ألحـد:قلـت جلـابر« :لرب عن أيب سفيان قالا عبدابن 
 .)١(»عِوفز , معاذ اهللا: قال, فمرشك: قلت, ال: قال? كافر:القبلة

عن أهل اجلمـل  ا وملا سئل أمري املؤمنني أبو احلسن عيل بن أيب طالب
 ; ال: قـال? أمنافقون:فقيل , من الرشك فروا, ال: قال?أمرشكون هم« :وصفني

 إخواننـا بغـوا : قـال? لـه فـام حـاهلم: قيـل,ًألن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال
  .)٢(»علينا

 واألقـوال املـأثورة , واألحاديث النبوية الرشيفة,وبعد هذه اآليات البينات
 أن األصـل يف املـسلم بـراءة : صلبة وأسـاس متـنيٌ قاعدةًتتضح وتظهر لنا جلية

اإلثم  و,ن أعظم ما توعد اهللا فاعله بالوعيد وأن االعتداء عليه بتكفريه م;لذمةا
 بغـري املـسلمملـا فيـه مـن الولـوغ يف عـرض  ً حتى أنه سامه كفـرا, الشديدالعظيم
 .حق

 وأن مرده , فهذه عقيدة أهل السنة واجلامعة يف التحذير من التكفري بال علم
  .صهللا ورسوله 

                                                 
 وروى نحـــوه القاســـم أبـــو عبيـــد يف )٢١/ ١٧(الـــرب يف التمهيـــد  رواه ابـــن عبـــد) ١(

 ). ٤٧( اإليامن
 ). ٨/١٧٣( والبيهقي يف السنن )٧/٥٣٥(رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٢(
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אא 
אאא 

א א/ 
  » اـــهـرد عليــــع الـــا مــــانهــبي «

 

ب ويـتهم َّكـذُ وصـاحب احلـق الـصادق ي,احلق حيارب ويعـادىالشك أن 
 ,ربـه إال سـلكوهحلالـذين ال يرتكـون جمـاال  ,ويقاوم من قبل خـصومه وأعدائـه

 كام قـال , ويكيلون لشخصه التهم واالفرتاءات,اتفيثريون حول دعوته الشبه
ــذاريات [&M L K J I H G F E D C B A *  :تعــاىل  ]٥٢:ال

 . واهتموا شخصه باجلنون,فاهتموا دعوته بالسحر
 ألن أصـل ,وهذه الشبهات التي يثريها أعداء احلق هي أقوى سالح لـدهيم

أكثر النـاس ويظنوهنـا  فتخفى حقيقتها عىل , االلتباس: أي,الشبهة من االشتباه
 .)١(»..وبينهام أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس« :^ كام قال ,حقا

وهذا االلتباس والغموض واإلهيام احلاصل يف هذه الـشبهات ال يزيلـه إال 
 ويقـشع , والتبيـني الـذي يـذهب بغبـار االحـتامل,التفصيل الذي يزيل اإلمجـال
احلقيقة جلية قد زال عنهـا كـل غـبش  لتظهر شمس ,سحابة الغموض واإلهيام

 . وكل غبار يكدر صفوها,يغطي صحوها

                                                 
 ).١٥٩٩( مسلم )٥٢( البخاري )١(



     @@@¿@ìÜÌÛa@@ÐØnÛa@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@@ñýËòÈî’Ûa
 

١٧ 
 وروجوهـا وأذاعوهـا , من الشبهات التي طار هبا احلاقدون كـل مطـارَّوإن

شنعوا هبا أعظم الشناعة عىل دعـوة الـشيخ اإلمـام حممـد بـن و ,يف مجيع األقطار
قـد أطلقـوا عنـان  أن الـشيخ وأتباعـه ما زعموه مـن ,عبدالوهاب رمحة اهللا عليه

 واســتباحوا دمــاء وأمــوال ,مــة اإلســالمية بــدون علــم وال تفــصيلُالتكفــري لأل
 وأهلكــوا احلــرث , فعــاثوا يف األرض الفــساد,ألدنــى شــبهة وتأويــلاملــسلمني 
 .والنسل
شبهة مـن الـ  هـذهجيـد /لوهـاب ا عبـداملتأمل يف دعوة الشيخ حممد بن و

هلــذا ينبغــي أن أعطــي هــذا و , وأعظمهــاأشــد الــشبهات التــي وجهــت لدعوتــه
 فإنه جدير يب أن أورد هذه الشبهة بنوع مـن ,  من االستيفاء والبياناملبحث حقه

 اتجـاءت مـسطرة يف كتابــ هـذه الــشبهة كـام ً فـأورد أوال,اإلطنـاب والتفـصيل
  .املناوئني للدعوة السلفية ثم أتبعها بالرد والبيان

 ?بهة دون غريها ملاذ التطويل يف هذه الش: يقولًولعل قائال
  : ًمستعينا باهللا عن ذلك ًجوابافأقول 
لـوا ْ وأنصاره اهتمـوا وأو, وأتباعه,/ لوهابا عبدالشيخ حممد بن  ً:أوال

 ومـن الـذي يـستحق التكفـري والقتـال ,بمـسألة التكفـري وضـوابطهاعناية فائقة 
  وفـصلوا منهـا, وقد قاموا بتوضيح ما أشكل فيها وبينوه,ومن الذي ال يستحق
 .وأوضحوهما احتاج إىل تفصيل 

 لكثـرة ;هذا االهتامم وهذه العنايةإىل احتاجت مسألة التكفري والقتال  :ًثانيا
 , مـن العقيـدة والـدينرسدانـ التي أصلح اهللا هبا مـا− الدعوة السلفية من رمى
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 فـام أكثـر مـن أثـار هـذه ,بـشبهة التكفـري والقتـال − سلمنيدت هبا حياة املـِّدُوج
ً وسيتـضح ذلـك جليـا عنـد نقـل أقـوال ,/  اإلمـام دعـوة الـشيخالشبهة عـىل

 .)١(املناوئني يف ذلك
 حيث إن الكثري من املخالفني للشيخ منـذ ;ز هذه املسألة عن غريهاُّمتي :ًثالثا

 , والنهـي عـن الـرشك,عهده يوافقونه فيام دعا إليـه مـن بيـان التوحيـد وتقريـره
عــىل تكفــري مــن أنكــر التوحيــد وه  دون أن يوافقــ, وســد ذرائعــه,والتحــذير منــه

 :هًواصـفا حـال خـصوموً ما قاله الشيخ نفسه حاكيا : والدليل عىل ذلك,وقتاله
ًوإذا كانوا أكثر من عرشين سنة يقرون ليال وهنارا« ً ورسا وجهـرا,ً  أن التوحيـد ,ً

 وأن ,يطيعوننـا  لكـن النـاس ال,الذي أظهره هذا الرجـل هـو ديـن اهللا ورسـوله
يـسلم مـن التكفـري   ولكـن لـو, وهـو صـادق يف إنكـاره, الرشكالذي أنكره هو

 .)٢(» هذا كالمهم عىل رؤوس األشهاد... والقتال كان عىل حق
فلـام اشـتهر عنـي « :ًوقال الشيخ يف موضع آخر مبينا وجـه خمالفـة خـصومه

 ,قني من يدعي أنه من العلامء يف مجيـع البلـدان يف التوحيـدَّ صد, األمورةاألربع
 .)٣(»لرشك وردوا عىل التكفري والقتالويف نفي ا

ولكــنهم « :ويــذكر الــشيخ إلخوانــه تلــك الــشبهة واجلــواب عليهــا فيقــول
كـل هـذا  : وذلك أهنم يقولـون, جلواهبافأصغوا ,جيادلونكم اليوم بشبهة واحدة

                                                 
 ).١٤٧ص ( دعاوى املناوئني:انظر ) ١(
 ). ٥/٢٦(جمموع مؤلفات الشيخ ) ٢(
 ). ٥/٢٥,٢٤(جمموع مؤلفات الشيخ ) ٣(
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١٩ 
ْ والعجـب ممـن خي, إال التكفـري والقتـال, ونشهد أنـه ديـن اهللا ورسـوله,حق ى َفـَ

 , كيف ال يكفـر مـن أنكـره, هذا دين اهللا ورسولهوا أنَّأقر إذا ,عليه جواب هذا
 .)١(/إىل آخر جوابه  ) ... وقتل من أمر به

 ,تأثر بعض العلامء املعروفني بالتحقيق وسالمة املعتقـد هبـذه الـشبهة :رابعا
 وما ذاك إال لقـوة ,وتصديق تلك الدعوى املغرضة بكل ما فيها من حق وباطل

  .  ومتكنها, اإلشاعة الكاذبة وفشو هذه , هذه الشبهة
 :  فأقول,  بعض األمثلة عىل ذلك هناوأذكر

يقـول عــن كـان  حيــث ,/ اإلمـام حممـد بــن عـيل الـشوكاين :املثـال األول
ًولكـنهم يـرون أن مـن مل يكـن داخـال  «:الوهـاب وأتباعـه الشيخ حممد بن عبـد

 .)٢(» مً يعترب خارجا عن اإلسال,ً وممتثال ألوامره,حتت دولة صاحب نجد
 حيـث ذكـر الـشيخ حممـد بـن , الشيخ حممد بن نـارص احلـازمي:املثال الثاين

 لكنــه أنكــر عليــه , ومدحــه بحــسن االتبــاع,ً وأثنــى عليــه خــريا,الوهــاب عبــد
 , تكفري أهل األرض بمجرد تلفيقات ال دليـل عليهـا: اخلصلة األوىل:خصلتني
َ التجاري يف سفك الدم املعصوم بال حجة وال:واألخرى  .)٣( برهانَ

                                                 
 ).٥/٢٧٢(جمموع مؤلفات الشيخ ) ١(
 ). ٢/٥(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) ٢(
 احلطــة يف(وقــد ذكــر صــديق حــسن خــان يف كتابــه )٣/١٩٤(انظــر أبجــد العلــوم ) ٣(

 أثنـى فيـه عـىل )فـتح املنـان(ً قـوال للحـازمي يف كتابـه )١٥١ص ( )ذكرالصحاح الستة
ًالشيخ اإلمام ثناء حسنا =  , ويبدو أن احلازمي قد تغري موقفه,ً ومل يورد شيئا من املآخذ,ً
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 , حيث صدق هذه الشبهات, الشيخ حممد صديق حسن خان:املثال الثالث
 بــراءة أهــل احلــديث مــن الــشيخ حممــد بــن )ترمجــان الوهابيــة(فــأعلن يف كتابــه 

 وكان مـصدر الـشيخ حممـد , ألهنم يعرفون بإراقة الدماء; الوهاب وأتباعه عبد
ــان ــه − صــديق حــسن خ ــر اهللا ل ــب  − غف ــكت ــسلمني م ــرشقني غــري امل ن املست

 .)١(!وغريهم
  .  التي أدت يب للتوسع واإلطالة يف هذا املبحثسباباألهذه بعض 

                                                                                                         
 نجـده يـدافع عنـه , فبعد أن كان يتهم الشيخ بالتكفري والقتـال,حني تبني له الصواب= 

 ). إيقاظ الوسنان( − املخطوط − يف كتابه أصدق دفاع وأقواه
 ). ١٠٤ ,١٠٣ص(الوهاب للنعامين   دعايات مكثفة ضد الشيخ حممد بن عبد:انظر) ١(
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٢١ 
 

אא 
אא 

  /ب لوهاا عبدمحمد بن 

אאא 
 

ة ببيـان أحكامهـا مع أن مسألة التكفري قد حظيت باهتامم كبـري وعنايـة بالغـ
ــن ا وذلــك مــن خــالل كتــب ورســائل ومؤلفــات ,وضــوابطها ــشيخ حممــد ب ل

 ولكـن مـع , وكتب ورسائل أئمة وعلامء الدعوة النجدية السلفية,لوهابا عبد
 ويتهمونـه ,كل هذا البيان والتوضيح إال أن خصوم الشيخ يفرتون عـىل دعوتـه

 ,ًزافا من تلقاء أنفسهمالتهم ج ويلصقون , وخيتلقون اإلفك,بالكذب والبهتان
 .)١( صحيح دليلاهمدعول  وال لدهيم,يحدون أن يكون عندهم نقل رص

 أورد بعض مفرتيات اخلصوم وأكـاذيبهم عـىل دعـوة الـشيخ حممـد بـن أناو
 كام جاءت مدونة يف مؤلفاهتم أو منقولة عنهم مـن ,سألةهذه امللوهاب يف ا عبد

 ,  خـالل مـا كتبـه الـشيخ اإلمـام والـدحض هلـا مـنبالرد عليهـا ثم آيت ,غريهم
  : ًفأقول مستعينا باهللا , وكذلك أئمة الدعوة السلفية

بـن ا  حممد بن عبدالرمحن الذين تولوا كرب هذا البهتاناملناوئنيإن من أوائل 
 , ورمـاه بتكفـري املـسلمني,لوهابا عبد فقد افرتى عىل الشيخ حممد بن ,عفالق

                                                 
 .  وهو عمدة النقل يف هذا املبحث)١٥١ص(دعوى املناوئني ) ١(
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٢٢

وهـذا الرجـل « :وابـه عـىل رد ابـن معمـرحيث قال عن هذا اإلمام املجـدد يف ج
 .)١(» وحكم عليهم وعىل أممهم بالرشك,ب الرسلَّ بل واهللا وكذ,ر األمةَّكف

 ,فجعلـتم تكفـري العـرتة النبويـة« :ًويقول ابن عفالق خماطبا عثامن بن معمـر
  .)٢(»ً أصال من أصول دينكم, ولعنهم,وسبهم

 كفـر هـذه«يث زعم أن الشيخ ح ,القباينأمحد بن عيل  :ومن هؤالء املفرتين
 .)٣(»هاِرْفُوك  وكفر كل من مل يقل بضالهلا,األمة بأرسها

 يف رسـالة بعثهـا إىل  حيـث قـال,بـن سـحيمسليامن بن أمحد  :ومنهم كذلك
ثبـت  أنـه :ومنهـا« :ن دعوته فيقولع ً ومنفرا,عىل الشيخ ًعلامء األمصار حمرضا

 .)٤(»ء الناس من ستامئة سنة ليسوا عىل يش:يقولأنه 
 أنه من مل يوافقه :ومن أعظمها« : فيقول,ويستمر ابن سحيم يف إفكه وكذبه

 ومـن وافقـه ونحـى نحـوه , يقطـع بكفـره, ويشهد أن ذلـك حـق,يف كل ما قاله
  .)٥(» ...ً ولو كان فاسقا, أنت موحد:وصدقه يف كل ما قاله قال

يخ  عـن الـش حـني قـال,احلـداد علوي بـن أمحـد بـن احلـسن :ومنهم كذلك
 اشـهد عـىل : يقـول لـه,إذا أراد رجل أن يـدخل يف دينـه« :حممد بن عبدالوهاب

                                                 
 ). ٥٨ص(جواب ابن عفالق عىل رسالة ابن معمر ) ١(
 ). ٦٣ص(املرجع السابق ) ٢(
 ). ٣٦ص(الوهاب  ب يف رد ضالالت ابن عبدفصل اخلطا) ٣(
 ). ١٦٥ص(الوهاب  فصل اخلطاب يف رد ضالالت ابن عبد) ٤(
 ). ١٦٨ص(املرجع السابق ) ٥(
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٢٣ 
 واشـهد عـىل ,عـىل والـديك أهنـام ماتـا كـافرين  واشـهد,ًنفسك أنك كنت كافرا

 .)١(» وإال قتله, فإن شهد بذلك قبله, وهكذا,العامل الفالين والفالين أهنم كفار
رسـالة (كتبـه يف هنايـة وكذلك زعم حسن بن عمر الشطي يف تذييلـه الـذي 

 ,لوهـابا عبـد هذا اإلفك والبهتـان يف حـق الـشيخ حممـد بـن )إثبات الصفات
 , وأمـواهلم, واعتقاده حل دمائهم,تكفريه املسلمني« :فيقول حيث يذكر صفاته
 .)٢(»وسبي ذرارهيم

 عـىل الـشيخ حممـد  بن حممد بن عبداهللاوفرؤلا عبد شيعيوكذلك ادعى ال
فكيـف حـال « : حيـث يقـول,فك دمـاء آالف املـسلمنيلوهاب أنه سـا عبدبن 

 املتـصدقني ,رجل قتـل آالف املـسلمني القـائلني ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا
  من غري بغي منهم, بل قتل الذرية والنسوان,الصائمني احلاجني بيت اهللا احلرام

 .)٣(» واملسلمون كلهم مرتدون,التوحيد فقطأهل ًزعام منه أنه من  ,وال عدوان
 حيث افرتى عىل الشيخ − وهو فقيه إمامي − اللكنهوريعيل نقي وكذلك 

اعلـم أن « : فيقـول, ويستبيح دماءهم,لوهاب أنه يكفر املسلمنيا عبدحممد بن 
 حيـل أمـواهلم ,عقيدته هو أن مجيع املسلمني سـوى أهـل نحلتـه كفـار مـرشكون

 .)٤(»ً وجيوز اختاذهم عبيدا,وسفك دمائهم
                                                 

 ). ٥ص(مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي التي أضل هبا العوام ) ١(
 ). ١٦٤ص(مصباح األنام ) ٢(
 ). ٣٣ص(الوهاب  عبدفصل اخلطاب يف نقض مقالة ابن ) ٣(
 ). ٥٢ص(الوهاب  كشف النقاب عن عقائد ابن عبد) ٤(
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٢٤

دحــالن عــن فريــة التكفــري والقتــال أمحــد زينــي لكــذابني ث شــيخ ادويتحــ
 فـصار ,ًفـال يعتقـدون موحـدا إال مـن تـبعهم فـيام يقولـون« :فيقول ,للمسلمني
 كـم :ً وقال له أخـوه سـليامن يومـا, حد زعمهم أقل من كل قليلعىلاملوحدون 

 أنـت جعلتهـا : فقـال, مخـسة: فقـال?لوهـابا عبـدحممد بـن  أركان اإلسالم يا
 هــذا عنــدك ركــن ســادس , مــن مل يتبعــك فلــيس بمــسلم:لــسادس ا,ســتة

 .)١(»لإلسالم
 , فريـة تكفـري املـسلمني وحـل دمـائهمغـالة الـشيعةوقد أورد أحـد كـذايب 

ًأراد اهللا أن جيعلهــم فــيام بيــنهم إخوانــا وعــىل « :فيقــول بأســلوبه املــاكر املخــادع
 , وعكـس اآليـة,لوهاب تلك القاعدة األساسيةا عبد فنقض ابن ,ًالعدو أعوانا

 ومـا انجلـت تلـك الفـرتة إال , ويـرضب بعـضهم بـبعض,فصار يكفر املسلمني
  .)٢(»وهم بأيدي األعداء ينقضون دعائم الدين

ًحاكيـا حـال   فيقـول, هـذه الفريـة− أحد املبتدعـة−ويدعي أمحد رضا خان 
وهـو ال   ومـشاخيهيكفر أجدادهالذي يسعده أن « :لوهابا عبدالشيخ حممد بن 

 إن ابـن , ومـن بيـنهم األئمـة واملـشايخ, بـل يكفـر سـائر املـسلمني, هبـذايكتفي
 سـتامئةلوهاب قد أعلن عقب ظهور دينه اجلديد أن األمة اإلسـالمية منـذ ا عبد
  .)٣(» وقد ردد الوهابيون قول زعيمهم فيام بعد, تتخبط يف ظالم الرشكسنة

                                                 
 ). ٤٣ ,٤٢ص(الدرر السنية يف الرد عىل الوهابية ) ١(
 ). ٢٤ص(نقض فتاوى الوهابية ملحمد حسني ) ٢(
 . »باللغة األوردية« أعز النكات بجواب سؤال أركات) ٣(
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٢٥ 
 ,ب اهلالـكثم يأيت حممد بن نجيب سوقية فيسبق أقرانه إىل حـضيض الكـذ

 ورمي األحياء بالـرشك ,إن مذهبهم تكفري األموات« : فيقول,واإلفك املحض
  .)١(»من املوحدين

 يتهمون الشيخ حممد ,ويف وقتنا احلارض املعارص ظهر أفراخ هؤالء اخلصوم
 حممـد جـواد −كبـري الـشيعة يف عـرصه − حيث يقول ,لوهاب بالتكفريا عبدبن 

 وباملـرشكني ,دون باملوحدين الوهابية أنفـسهمليس هناك شك أهنم يري« :مغنية
  .)٢(»مجيع املسلمني بدون استثناء

واخلــصوم الكــذابني  ,أقــوال هــؤالء األعــداء املفــرتينت دوبعــد أن أور* 
 وعلـامء الـدعوة ,قف علامء احلق بوجـه عـامً صار لزاما عيل أن أبني مو,املبطلني

 , وكـشفوا زيـف املفـرتين,الذين ميزوا الغث من السمني ,السلفية بوجه خاص
ــاحلق ــصدق,وصــالوا ب ــوا بال ــي غطــت , ونطق ــنجيل بكالمهــم الغــشاوة الت  لت

 وإذا جـاء هنـر اهللا بطـل هنـر , وجتلو احلقيقة كالشمس يف رابعـة النهـار,األبصار
  . وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض,ًالزبد يذهب جفاء ف;معقل

بجـواب  , عبـدالوهاب نفـسهوأول من فند هذه الشبهة هو الشيخ حممد بن
 التكفـري واسـتباحة انتـشار فريـة : والذي دعاه لذلك, وبأسلوب لبق مميز,مقنع

ــدماء ــي شــاعت,ال ــه الت ــسلمني عن ــالد امل ــب ب ــرشت يف , وذاعــت يف غال  وانت
إعـالن براءتـه ممـا  عـىل / لذا حرص الشيخ ,أوساطهم انتشار النار يف اهلشيم

                                                 
 ). ٨ص(تبيني احلق والصواب ) ١(
 ). ١١١ص(بية هذه هي الوها) ٢(
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٢٦

بـاألقرب  ً بـدءا,ردود إىل خمتلـف البلـدانلـ ا فأرسـل,أحلق به مـن شـبهة واهتـام
 .بمنطقة نجد وما حوهلا من القرىًبدءا  , حتى عمت أنحاء البالد,فاألقرب
 ,نكفر املـسلمني إننا :وقولكم« :قال يف رسالته ألهل الرياض ومنفوحةف −

 بـل مـا كفرنـا إال , فإنا مل نكفـر املـسلمني? كيف تفعلون كذا?كيف تفعلون كذا
  .)١(»املرشكني

 يف رسـالته ألهـل  فيقـول,ويبني الشيخ أنه ال يستحل التكفري بمجرد الظـن
 أو أكفـر اجلاهـل ,الةا واملو,وأما ما ذكره األعداء عني أين أكفر بالظن« :ثرمداء

 يريدون به تنفري الناس عن ديـن اهللا , فهذا هبتان عظيم,الذي مل تقم عليه احلجة
 .)٢(»ورسوله

 ; ال نكفـره بـالظن,ٍالم وظننا أنه أتـى بنـاقضمن أظهر اإلس «:وقال كذلك
ٍألن التبني ال يرفع بالظن وكذلك ال نكفر من ال يعرف منه الكفر بسبب ناقض  ُ ُ ّ

 .)٣(»ُذكر عنه ونحن مل نتحققه
يشري فيها إىل مفرتيات اخلصم التي رسالته ألهل القصيم يف كذلك قال و −

واهللا يعلم أن « :سلمني وقتلهم نفسه من فرية تكفري املويربئ ,العنيد ابن سحيم
 إن : فمنهـا قولـه, ومل تـأت أكثرهـا عـىل بـايل,ً أمـورا مل أقلهـاَّالرجل افـرتى عـيل

 وأين ,ين أكفـر مـن توسـل بالـصاحلنيأ و,الناس من ستامئة سنة ليسوا عىل يشء
                                                 

 ). ٥/١٨٩(جمموع مؤلفات الشيخ ) ١(
 ). ٥/٢٥(املرجع السابق ) ٢(
 ) .٥/٢٤(املرجع السابق ) ٣(



     @@@¿@ìÜÌÛa@@ÐØnÛa@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@@ñýËòÈî’Ûa
 

٢٧ 
 جـوايب عـن هـذه املـسائل أن ...  وأين أكفر من حلف بغري اهللا,أكفر البوصريي

 .)١(» !  هذا هبتان عظيم سبحانك:أقول
وكـذلك متوهيـه عـىل « :التـو جيـريويقول يف رسالته التي أرسلها إىل محد  −
 : نقـول, الذي ما يدخل حتـت طـاعتي كـافر:لوهاب يقولا عبدبن  أن ا,العوام

 بل نشهد اهللا عىل ما يعلمه من قلوبنا بأن مـن عمـل !  عظيمهبتانسبحانك هذا 
 وإنـام , يف أي زمـان وأي مكـان,هلـه فهـو املـسلم وتربأ من الرشك وأ,بالتوحيد

  .)٢(»نكفر من أرشك باهللا يف ألوهيته بعد ما تبينت له احلجة عىل بطالن الرشك
وأهنـا  ,دعـوى أنـه يكفـر بـالعموم مرة أخـرى بطـالن /ويؤكد الشيخ  −

نـا نكفـر إ : فمثـل قـوهلم,وأما الكـذب والبهتـان« : فيقول,دعوى كذب وهبتان
 وأنـا نكفـر مـن مل ,إظهـار دينـهعـىل قدر من جب اهلجرة إلينا عىل  ونو,بالعموم

هتـان ب كـل هـذا مـن الكـذب وال, ومثل هذا وأضعاف أضـعافه,يكفر ومل يقاتل
  .)٣(»الذي يصدون به الناس عن دين اهللا ورسوله

 تلــك ً ورادا, تلــك الــشبهةً رســالته ألحــد علــامء املدينــة مفنــداويقــول يف −
 سـبحانك هـذا هبتـان : فنقـول, إهنم يكفرون بـالعموم:لهمفإن قال قائ« :الفرية
 وأن دعـوة ,نكفر الذي يـشهد أن التوحيـد ديـن اهللا وديـن رسـوله  الذي!عظيم

                                                 
 ). ٥/٦٢(اهللا بن سحيم مطوع املجمعة   ورسالته لعبد)٥/١١,١٢(املرجع السابق ) ١(
 ). ٥/٦٠(املرجع السابق ) ٢(
 ). ٣/١١(جمموعة مؤلفات الشيخ ) ٣(
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٢٨

  .)١(»اهللا باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد غري
 :ً تكـذيبا هلـذه الفريـةويقول يف رسالته لصاحب اليمن إسامعيل اجلراعي −

العموم فذلك من هبتان األعداء الذين يصدون عن هـذا وأما القول بأنا نكفر ب«
  .)٢(» سبحانك هذا هبتان عظيم: ونقول,الدين

لـرمحن ا عبـد عـىل كتـاب الـشيخ / لوهابا عبدوقد رد الشيخ حممد بن 
ً عندما بعث إليـه كتابـا يـسأله عـام ,− أحد علامء العراق −هللا السويديا عبدبن ا

رد الـشيخ كيـد  فـ,س إال مـن اتبعـه ووافقـه أنـه يكفـر النـا مـنيقوله الناس فيـه
 علينـا جلبـواوأ « : حيث قال,ً وألقمهم حجرا يف أفواههم,األعداء يف نحورهم

 حيــث أشــاعوا البهتـان بــام يــستحي العاقــل أن حيكيــه ,بخيـل الــشيطان ورجلــه
 وأين أزعـم أن , حيث ذكروا أين أكفر الناس إال من اتبعني,ًفضال عن أن يفرتيه

 هل يقـول !? كيف يدخل هذا يف عقل عاقل!ًويا عجبا , صحيحةأنكحتهم غري
  .)٣(» !? هذا مسلم أو كافر أو عارف أو جمنون

 فقد ,ًووضح الشيخ كذلك أنه ال يكفر أحدا من املسلمني بارتكاب الكبائر
ٍوال أكفـــر أحـــدا مـــن املـــسلمني بـــذنب «:/قـــال  ً ُ وال أخرجـــه مـــن دائـــرة ,ُ

 .)٤(»اإلسالم
                                                 

 ). ٥/٤٨(املرجع السابق ) ١(
 ). ٥/١٠٠(املرجع السابق ) ٢(
 ). ٥/٣٦(املرجع السابق ) ٣(
 ) .٥/١١(املرجع السابق ) ٤(
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٢٩ 
ُأطلق الشارع كفره بالذنوبمن  «:وقال كذلك ُ  .. فالراجح فيها قوالن,ِ

  . ما عليه اجلمهور وأنه ال خيرج من امللة:أحدمها
ُّ التوقف كام قال اإلمام أمحـد أمروهـا كـام جـاءت:والثاين  : ال يقـال: يعنـي,ِ

 .)١(»ُ وما سوى هذين القولني غري صحيح,خيرج وال ما خيرج
 .ًضا عن بقية األقوال يف هذه املسألةّفاإلمام هنا رجح هذين القولني معر

 ,تـوفر الـرشوط وانتفـاء املوانـعًويضيف الشيخ أيـضا أنـه ال يكفـر إال بعـد 
 ثـم بعـدما عرفـه ,ُ فأنا أكفر من عـرف ديـن الرسـول,وأما التكفري «:/فيقول 

 وأكثـر األمـة وهللا ,ُ فهذا هو الذي أكفـر, من فعلهى وعاد,سبه وهنى الناس عنه
  .)٢(» ذلكاحلمد ليسوا ك

  .)٣(»املعني يكفر إذا قامت عليه احلجة« :/ وقال
ف احلـق َ فـإن عـر,ُ أمـا املعـني,ّكفروا النـوع رمحهم اهللا السلف« :/ وقال

َوخالف كفر بعينه   .)٤(»ِّ وإال مل يكفروا,َ
ّ بعدما تبـني ,» عبوديته:أي« إنام نكفر من أرشك باهللا يف إالهيته« :/ وقال
  .)٥(» الرشكىل بطالنله احلجة ع

                                                 
  .)١/٢٠٧(روضة األفكار واألفهام حلسني بن غنام ) ١(
  . )٥/٢٥(جمموع مؤلفات الشيخ ) ٢(
 ) .٥/٢٢٠(املرجع السابق ) ٣(
 ) .٥/٢٢١(املرجع السابق ) ٤(
 ) .٥/٦٠(املرجع السابق ) ٥(
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٣٠

ُنشهد اهللا عىل ما يعلمه من قلوبنـا بـأن مـن عمـل  «: هي/وخالصة قوله 
  .)١(» فهو املسلم, وتربأ من الرشك وأهله,بالتوحيد

 شــبهة التكفــري لوهــاب عــىلا عبــدوبعــد أن ذكــرت رد الــشيخ حممــد بــن 
  . .املفرتين عليهمعلامء الدعوة السلفية عىل بعض  رد أذكر هنا ,والقتال
بـن افرية تكفري املسلمني عن الشيخ حممد ينفي الشيخ حسني بن غنام ا فهذ
 يف تلــك ,والــشأن ر ملــا تظــاهر ذلــك األمــ/إنــه « : فيقــول,لوهــابا عبــد

ة املعــايص حبــمــنهم القلــوب بمرشبـت ُ والنــاس قــد أ,األوقـات واألزمــان
 وقبـائح األهـواء عـىل كـل , وتولعوا بام كانوا عليه مـن العـصيان,والذنوب

 تكفـري هـؤالء مم منـه لـب أو جنـان عـىل ومل يص, مل يرسع هلم لسان,نإنسا
 حتـى هنـض عليـه ,ً بل توقف تورعا عـن اإلقـدام يف ذلـك امليـدان,العربان

 ومل , وصــاحوا وبــاحوا بتكفــريه ومجاعتــه يف مجيــع البلــدان,مجيــع العــدوان
قـال شـنيع ذلـك املعىل  بل كان هلم , والبهتانوا به من اإلفكام جاءفييثبتوا 

 بسفك دم وال قتـال عـىل أهـل األهـواء / ومل يأمر ,إقدام وإرساع وإقبال
  .)٢(»والضالل

 :لوهـاب تلـك الفريـة بقولـها عبـدهللا بن حممد بـن ا عبدوكذلك رد الشيخ 
 أننا نكفـر النـاس عـىل ,ً وتلبيسا عىل اخللق,ًوأما ما يكذب به علينا سرتا للحق«

                                                 
 ) .٥/٢١٣(املرجع السابق ) ١(
 ). ١/٣٣(روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم ) ٢(
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٣١ 
 ومـن , إال من هو عـىل مـا نحـن عليـه,امئة ومن بعد الست, أهل زماننا,اإلطالق

 وأن أبويـه ,ًنقبل بيعة أحد إال بعد التقرير عليه بأنـه كـان مـرشكا فروع ذلك أال
 فجميـع هـذه اخلرافـات وأشـباهها هبتـان , فال وجه لذلك,ماتا عىل الرشك باهللا

 ومـن , فقـد كـذب وافـرتى,ً فمن روى عنا شيئا من ذلـك أو نـسبه إلينـا,عظيم
ًعلم قطعا أن مجيـع ذلـك كـذب  , وحتقق ما عندنا, وحرض جمالسنا,ناشاهد حال
ً تنفــريا للنــاس عــن , علينــا مــن قبــل أعــداء الــدين وإخــوان الــشياطنيوافــرتاء

 وتـرك أنـواع الـرشك الـذي نـص ,اإلذعان بإخالص التوحيد هللا تعاىل بالعبـادة
 أن مـن فعـل  فإنـا نعتقـد, ويغفر مـا دون ذلـك ملـن يـشاء,عليه بأن اهللا ال يغفره

 وتكـرر ,ورشب اخلمر,  والربا, والزنا,ًأنواعا من الكبائر كقتل املسلم بغري حق
 إذا , وال خيلد بـه يف دار االنتقـام, أنه ال خيرج بفعله من دائرة اإلسالم,منه ذلك

 .)١( »ًمات موحدا بجميع أنواع العبادة
 ,يف كالمـهإن صاحب الربدة وغريه ممن يوجـد الـرشك « :ويف موضع آخر يقول

 , وإنام الواجـب إنكـار هـذا الكـالم,ال حيكم بكفرهم , وماتوا,والغلو يف الدين
 وأما القائل فـريد أمـره إىل اهللا , مرشك كافرفهووبيان من اعتقد هذا عىل الظاهر 

  .)٢(» ألنه ال يعلم هل تاب أم ال; وال ينبغي التعرض لألموات,ـ
َّ مـن نـصح نفـسه أن ال يـتكلم يف وباجلملة فيجب عـىل «:ويقول يف موضع آخر َ َ

ّ التكفري ـ إال بعلـم وبرهـان مـن اهللا جـل وعـال:هذه املسألة ـ أي َ وليحـذر مـن ,ٍّ
                                                 

 ). ٤٠ص (اهلدية السنية) ١(
 ). ١/٤٧(جمموع الرسائل واملسائل ) ٢(
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٣٢

ِإخراج رجل من اإلسالم بمجرد فهمه واستحسان عقله ّ ٍ فإن إخراج رجل من ,ٍ َ ّ
ّ وقد استزل الشيطان أكثر الناس يف ...ّأمور الدينَاإلسالم أو إدخاله من أعظم  َ ُ ّ

 )١(»ذه املسألةه
ــا تــورع جــدها عبــدوهــذا الــشيخ  الــشيخ حممــد بــن  − للطيــف يوضــح لن

 مـن أعظـم النـاس /والـشيخ حممـد « : فيقـول,عـن التكفـري − لوهـابا عبد
ًتوقفا وإحجاما عن إطالق الكفر  حتى أنه مل جيزم بتكفري اجلاهـل الـذي يـدعو ,ً

ينصحه ويبلغه احلجة التي  أو غريهم إذا مل يتيرس له من ,غري اهللا من أهل القبور
  .)٢(»يكفر برتكها

لوهـاب يف ا عبـدويبني لنا كذلك يف إحدى رسائله معتقد الشيخ حممـد بـن 
فإنــه ال يكفــر إال بــام أمجــع املــسلمون عــىل تكفــري فاعلــه مــن « : فيقــول,التكفــري

ــات اهللا ورســله,الــرشك األكــرب ــام احلجــة , والكفــر بآي ــا بعــد قي  أو بــيشء منه
ً وجعلهـم أنـدادا , ودعـاهم مـع اهللا,لصاحلنيا عبد كتكفري من ,تربوبلوغها املع

  .)٣(»فيام يستحقه عىل خلقه من العبادات واأللوهية
دعـاه اوأمـا مـا « :وقد دحض الشيخ صالح بن حممد الشرتي كـذهبم بقولـه

 أو يقاتـل مـن ال , أو يكفـر بالـذنوب,أعداؤه املعارصون له أنـه يكفـر بـالعموم
 سـبحانك هـذا هبتـان : فـاجلواب أن نقـول, يستحل دمه ومالـه أو,ًيستحق قتال

                                                 
 ) .٣٧٥, ١٠/٣٧٤(الدرر السنية ) ١(
 ). ٦٦ ,٦٥ص(منهاج التأسيس والتقديس يف الرد عىل داود بن جرجيس ) ٢(
 ). ٣/٥(جمموعة الرسائل ) ٣(
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٣٣ 
 ,لوهاب تربأ فيهن مما نـسب إليـه أعـداؤها عبد ورسائل الشيخ حممد بن !عظيم

  .)١(» مذهب السلف الصالح رضوان اهللا عليهم أمجعني ,وبني أن هذا مذهبه
 اجلـواب عـىل / اهلنـدي السهـسواينالـشيخ حممـد بشريوكذلك أوجز لنا 

 : فيقـول,لوهـابا عبد شيخ الكذابني دحالن يف اهتام الشيخ حممد بن مفرتيات
 يعرفـه مـن لـه رائحـة مـن اإليـامن والعلـم ,هذا كله افرتاء بال ريب عىل الشيخ«

  .)٢(»والعقل
 بعـد أن ذكـر مفرتيــات أخـرى لـدحالن يف قـذف الــشيخ −ًأيـضا − ويقـول

 أهنا عىل طوهلا وكثرهتـا ,واجلواب عىل هذه األقوال كلها« :اإلمام بتكفري الناس
  .)٣(» فال تعجبك كثرة اخلبيث,كاذبة خبيثة

وينفــي السهــسواين مــزاعم دحــالن التــي رمــى هبــا دعــوة الــشيخ يف مــسألة 
 ومل ,ًإن الــشيخ وأتباعــه مل يكفــروا أحــدا مــن املــسلمني« :التكفــري حيــث يقــول

وا قتـل  ومل يـستبيح, وأن من خالفهم هـم مـرشكون,يعتقدوا أهنم هم املسلمون
 ولقـد لقيـت غـري واحـد مـن أهـل العلـم مـن أتبـاع ,أهل السنة وسبي نـسائهم

ً فام وجدت هلذه األمـور أصـال وال أثـرا,ً وطالعت كثريا من كتبهم,الشيخ  بـل ,ً
  .)٤(»كل هذا هبتان وافرتاء

                                                 
 ). ٥٤ص(تأييد امللك املنان يف نقض ضالالت دحالن ) ١(
 ). ٤٨٥ص(صيانة اإلنسان عن وسوسة دحالن ) ٢(
 ). ٤٨٦ص(املرجع السابق ) ٣(
 ). ٤١٨ص(املرجع السابق ) ٤(
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٣٤

بل يف هـذه « :وقد علق الشيخ حممد رشيد رضا عىل كالم السهسواين بقوله
 ففيهـا أهنـم ال يكفـرون إال مـن أتـى بـام هـو كفـر ,هالكتب خالف ما ذكر وضد

  .)١(»بإمجاع املسلمني
لوهـاب ا عبـد الشيخ حممـد بـن ن عىل اهتاماموقد رد الشيخ سليامن بن سح

 وأصــحابه ^اهللا   كــان عــىل مــا كــان عليــه رســول/ فإنــه« :بــالتكفري بقولــه
 عـىل تكفـريه وأمجـع , فال يكفر إال من كفره اهللا ورسـوله,وسلف األمة وأئمتها

ــه الكتــاب,م وعلامئهــم ويــوايل كافــة أهــل اإلســال,األمــة  , ويــؤمن بــام نطــق ب
 وجـاء الوعيـد عليـه مـن حتـريم دمـاء املـسلمني وأمـواهلم ,وصحت به األخبـار

 ومـن , وأهـدره الرسـول, وال يبيح من ذلـك إال مـا أباحـه الـرشع,وأعراضهم
األمـة وأئمتهـا فقـد نسب إليه خالف ما عليـه أهـل الـسنة واجلامعـة مـن سـلف 

  .)٢(».. وقال ما ليس له به علم,كذب وافرتى
 
 
 

                                                 
 ). ٥١٨ص(املرجع السابق ) ١(
 ). ٥٧ ,٥٦ص(األسنة احلداد يف الرد عىل علوي احلداد ) ٢(
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٣٥ 
 

אאאא 
 ,بـرد هـذه التهمـة ونفيهـاعلامء الدعوة السلفية ويف هذا العرص رصح كبار 

من هيئـة كبـار العلـامء صادر بيان  ففي ,والتحذير من الترسع يف تكفري املسلمني
  :جاء ما ييلودية بالسع
ــري حكــم رشعــيً:أوال« ــرده إىل اهللا ورســوله, التكف ــل , م ــام أن التحلي  فك

 ولـيس كـل مـا وصـف , فكـذلك التكفـري,والتحريم واإلجياب إىل اهللا ورسوله
  . عن امللةً أكرب خمرجاً يكون كفرا,بالكفر من قول أو فعل

فــر إال مــن دل وملــا كــان مــرد حكــم التكفــري إىل اهللا ورســوله مل جيــز أن نك
 فــال يكفــي يف ذلــك جمــرد الــشبهة ,الكتــاب والــسنة عــىل كفــره داللــة واضــحة

 وإذا كانـت احلـدود تـدرأ , ملا يرتتـب عـىل ذلـك مـن األحكـام اخلطـرية,والظن
 فـالتكفري أوىل أن , مع أن ما يرتتب عليها أقل مما يرتتب عىل التكفري,بالشبهات

حلكم بالتكفري عـىل شـخص لـيس من ا ^ ولذلك حذر النبي ;يدرأ بالشبهات
 إن كـان كـام , فقـد بـاء هبـا أحـدمها, يا كافر:أيام امرئ قال ألخيه« : فقال,بكافر

  .)١(»قال وإال رجعت عليه
وقد يرد يف الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو االعتقـاد 

                                                 
ــامن ) ٦١٠٤(صــحيح البخــاري األدب ) ١( ــسلم اإلي ــذي ) ٦٠(, صــحيح م , ســنن الرتم

, ) ٢/١٠٥(, مـسند أمحـد بـن حنبـل ) ٤٦٨٧(, سنن أبو داود السنة ) ٢٦٣٧(اإليامن 
 ).١٨٤٤(موطأ مالك اجلامع 
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٣٦

كـم كغـريه  وهـذا احل, لوجود مانع يمنع من كفره, وال يكفر من اتصف به,كفر
 كـام يف , وانتفـاء موانعهـا,من األحكام التي ال تتم إال بوجود أسباهبا ورشوطها

 , وقد ال يرث هبا لوجـود مـانع كـاختالف الـدين− ً مثال− سببه القرابة ,اإلرث
وقـد ينطـق املـسلم بكلمـة الكفـر  ,وهكذا الكفر يكره عليه املؤمن فال يكفـر بـه

 كـام يف قـصة الـذي ,القـصدكفر هبـا لعـدم لغلبة فرح أو غضب أو نحومها فال ي
  .أخطأ من شدة الفرح"اللهم أنت عبدي وأنا ربك« :قال

 ,والترسع يف التكفري يرتتب عليه أمـور خطـرية مـن اسـتحالل الـدم واملـال
 فكيـف يـسوغ , وغريهـا ممـا يرتتـب عـىل الـردة, وفسخ النكـاح,ومنع التوارث

 ...?للمؤمن أن يقدم عليه ألدنى شبهة
Q:  * p لقول اهللا ; أن الترسع يف التكفري له خطره العظيم: القولومجلة

 b a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q
m l k j i h g f e d c &] ١(»]٣٣:األعراف(.  
 ,وأعظم مـن ذلـك وأخطـر« :/ويقول سامحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 

ن كتـاب اهللا أو سـنة  مـ,اإلقدام عىل التكفري أو التفسيق بغري حجة يعتمد عليهـا
 ومـن القـول عليـه , وال شك أن هذا من اجلرأة عـىل اهللا وعـىل دينـه,^رسوله 
 ي وهو خالف طريقة أهل العلم واإليـامن مـن الـسلف الـصالح ,بغري علم

مـن قـال « : أنـه قـال^ وقد صح عن رسول اهللا ,وجعلنا من أتباعهم بإحسان
                                                 

 ) .٣٥٩−٣٥٧صـ) (٥٦(العدد  جملة البحوث اإلسالمية) ١(
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٣٧ 
 يـا : بـالكفر أو قـالًمن دعا رجال« :^ وقال »ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها

وهـذا وعيـد   مـا قـال−  رجـع عليـه: أي−  وليس كذلك إال حار عليه,عدو اهللا
 كـام أن ذلـك , إال عن علـم وبـصرية,شديد يوجب احلذر من التكفري والتفسيق

فظـه إال  واحلـرص عـىل ح,وما ورد يف معناه يوجب احلذر من ورطات اللـسان
  .)١(»من اخلري

ال يلـــزم مـــن ذم مـــذهب اخللـــف والتحـــذير منـــه القـــول و «:/وقـــال 
 ومـا لديـه , فإن التكفري له حكم آخر يبنى عىل معرفة قول الـشخص,بتكفريهم
نـه يلـزم مـن ذم مـذهب إ : فال جيـوز أن يقـال, ومدى خمالفته للحق,من الباطل

اخللف أو اإلنكار عىل األشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الـصفات وحتريفهـا إال 
 وإنـام املقـصود بيـان خمـالفتهم ألهـل , قليلة اسـتثنوها القـول بتكفـريهمصفات

 وبيان أن الصواب هو , وبطالن ما ذهب إليه اخللف من التأويل,السنة يف ذلك
 يف إمـرار آيـات الـصفات ,مذهب السلف الـصالح وهـم أهـل الـسنة واجلامعـة

 الالئـق بـاهللا  وإثبات ما دلت عليه من األسامء والصفات عىل الوجه,وأحاديثها
كام , وال متثيـل, وال تكييـف, وال تأويـل, وال تعطيـل, من غري حتريـف,سبحانه

 .)٢(»سبق ذكر ذلك غري مرة واهللا املستعان
وأن حيذروا من التعجل يف إطـالق التكفـري أو التفـسيق أو ...  «:/وقال 

                                                 
 .)٢٥٦\١(جمموع فتاوى إبن باز  )١(
, منـشورة تنبيهات هامة عىل ما كتبه الشيخ حممد عيل الصابوين يف صـفات اهللا عـز وجـل) ٢(

 ) .٢٨٨صـ) (١٠ ( جملة البحوث اإلسالمية العددضمن أبحاث
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٣٨

يـا  :مـن قـال ألخيـه« :^ وقـد قـال النبـي ,التبديع لغريهم بغري بينة وال برهان
 .)١(» متفق عىل صحته» فقد باء هبا أحدمها,كافر

ولـيعلم أنـه جيـب  «:/بـن عثيمـني ويقول فضيلة الشيخ حممد بن صالح ا
 ً خـصوصا, فال يتـرسع يف البـت هبـا,عىل اإلنسان أن يتقي ربه يف مجيع األحكام

يف التكفري الذي صار بعـض أهـل الغـرية والعاطفـة يطلقونـه بـدون تفكـري وال 
 لـه عـاد ذلـك إىل ً ومل يكن الـشخص أهـالًن اإلنسان إذا كفر شخصاأ مع ,روية
 ,فيكـون مبـاح الـدم واملـال , وتكفري الشخص يرتتب عليه أحكـام كثـرية,قائله

 وكـام ال جيـوز أن نطلـق الكفـر عـىل شـخص ,ويرتتب عليه مجيع أحكـام الكفـر
كفـره  جيب أن ال نجبن عن تكفري مـن ,معني حتى يتبني رشوط التكفري يف حقه

 فـاملعني حيتـاج احلكـم , ولكن جيب أن نفرق بني املعني وغري املعني,اهللا ورسوله
  :بتكفريه إىل أمرين

 . ثبوت أن هذه اخلصلة التي قام هبا مما يقتيض الكفر.١
 فـإن كـان , بـأن هـذا مكفـر العلـم وأمههـا, انطباق رشوط التكفري عليـه.٢
 ً أن يكون عاملـا: من رشوط إقامة احلد وهلذا ذكر العلامء أن,فإنه ال يكفر ًجاهال

 والتحــرز مــن التكفــري أوىل , وهــذا وهــو إقامــة حــد ولــيس بتكفــري,بــالتحريم
  .وأحرى

w v u t s r q p o n *  :قـــال تعـــاىل

                                                 
 .)٣١٢ − ٣٠٩ـص( )٣٤(العدد جملة البحوث اإلسالمية ) ١(
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٣٩ 
yx &] ــساء  & À ¿ ¾ ½ ¼ » º*  :وقـــال تعـــاىل]١٦٥:النـ

ــراء[ ` h g f e d c b a *  :وقـــال تعـــاىل]١٥:اإلسـ

ml k j i &] من عـدم املوانـعووالبد من توفر الرشوط ]١١٥:التوبة, 
m *  :لقوله تعاىل ; مل يكفرً أو ذهوالًفلو قام الشخص بام يقتيض الكفر إكراها

w v u t s r q p o n &] ولقـول ]١٠٦:النحل
  أخطـأ مـن,»أنـت عبـدي وأنـا ربـك اللهم «:الرجل الذي وجد دابته يف مهلكة

  .)١(» فلم يؤاخذ عىل ذلك,شدة الفرح
 :وال بد يف التكفري من رشوط أربعة «:/ وقال
 أو الرتك كفر بمقتىض داللة , أو الفعل, ثبوت أن هذا القول:األول

 .الكتاب أو السنة
 . ثبوت قيامه باملكلف:الثاين
 . بلوغ احلجة:الثالث
 . انتفاء مانع التكفري يف حقه:الرابع

 داللـة الكتـاب  أو الرتك كفر بمقتىض, أو الفعل,فإذا مل يثبت أن هذا القول
 ألن ذلـك مـن القـول عـىل اهللا بـال , فإنه ال حيل ألحد أن حيكم بأنه كفر,والسنة
z y x w v u t s r q p *  : وقــد قــال اهللا تعــاىل,علــم

                                                 
 ).١٦٣−٢/١٦٢(القول املفيد رشح كتاب التوحيد ) ١(
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٤٠

m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { 
ــراف [& ــال]٣٣:األع Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á * :وق

Ò Ñ Ð Ï Î &] ٣٦:اإلسراء[. 
 لقولـه ;ثبت قيامه باملكلف فإنـه ال حيـل أن يرمـى بـه بمجـرد الظـنوإذا مل ي

ــاىل ــراء [ &ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á* :تع ــة.]٣٦:اإلس ــؤدي إىل , اآلي ــه ي  وألن
 .استحالل دم املعصوم بال حق

أيـام « : قـال^ أن النبـي ب بن عمر ويف الصحيحني من حديث عبداهللا
 وإال رجعـت ,ان كـام قـال إن كـ; فقد باء هبـا أحـدمها, يا كافر:مرئ قال ألخيها

ال يرمـي « :يقـول ^ه سمع النبـي أن اٍ وعن أيب ذر , هذا لفظ مسلم»عليه
 إن مل يكـن صـاحبه , وال يرميـه بـالكفر إال ارتـدت عليـه,ًرجل رجال بالفسوق

 . وملسلم معناه, أخرجه البخاري»كذلك
Q P O N * : لقوله تعاىل;وإذا مل تبلغه احلجة فإنه ال حيكم بكفره

 S RVU T& ] وقوله تعاىل .]١٩:األنعام: * Å Ä Ã Â Á À

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ
Ô&] وقوله تعاىل.]٥٩:القصص :  * H G F E D C B

LK J I& ] إىل قوله −]١٦٣:النساء −: * q p o n

~ } | { z yx w v u t s r& ] ١٦٥:النساء[. 
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٤١ 
 .]١٥:اإلسراء [ &À ¿ ¾ ½ ¼ » º* :وقوله تعاىل

والـذي نفـس « : قـال^ن النبـي أ امسلم عن أيب هريـرة ويف صحيح 
 أمـة الـدعوة ـ هيـودي وال :حممد بيـده ال يـسمع يب أحـد مـن هـذه األمـة ـ يعنـي

 .» ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار,نرصاين
 فإنـه ال يعامـل يف ,َلكن إن كان من مل تبلغه احلجـة ال يـدين بـدين اإلسـالم

 . وأما يف اآلخرة فأصح األقوال فيه أن أمره إىل اهللا تعاىل, معاملة املسلمالدنيا
 أو , أو الفعـل, ثبوت أن هذا القول:أعني –وإذا متت هذه الرشوط الثالثة 

 وأن املكلـف قـد , وأنـه قـام بـاملكلف,الرتك كفر بمقتىض داللة الكتاب والسنة
 .ه ال يكفر لوجود املانعولكن وجد مانع التكفري يف حقه فإن −بلغته احلجة 

 :فمن موانع التكفري
 مل حيكم ,ً وكان قلبه مطمئنا باإليامن,رُ فإذا أكره عىل الكفر فكف,اإلكراه

q p o n m * : قال اهللا تعاىل, لوجود املانع وهو اإلكراه;بكفره
 } | { z y x w v u t s r

e d c b a ` _ ~& ] ١٠٦:النحل[. 
 :ومن موانع التكفري

 أو , أو حـزن, لـشدة فـرح; فـال يـدري مـا يقـول, عىل املـرء قـصدهأن يغلق
ــك,خــوف ــري ذل ــاىل; أو غ ــه تع z y x w } | * : لقول

 .]٥:األحزاب [ &{ ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ §
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٤٢

هللا « :^ قـال رسـول اهللا : قالا ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك
 ,الةًأشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان عىل راحلته بأرض فـ

 فـأتى شـجرة فاضـطجع يف , فـأيس منهـا, وعليها طعامـه ورشابـه,فانفلتت منه
 فأخـذ , فبيـنام هـو كـذلك إذا هـو هبـا قائمـة عنـده, قـد أيـس مـن راحلتـه,ظلها

عبدي وأنـا ربـك أخطـأ مـن شـدة  اللهم أنت : ثم قال من شدة الفرح,خطامها
  .»الفرح

 لكن منع من ,إلسالمفهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ خيرج به عن ا
 فقـد قـصد , فلم يدر مايقول من شدة الفـرح,خروجه منه أنه أغلق عليه قصده

 . لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لو قصدها لكفر,الثناء عىل ربه
 حتـى يعلـم ,فالواجب احلذر من إطالق الكفر عىل طائفة أو شخص معني

 .)١(» حتقق رشوط التكفري يف حقه وانتفاء موانعه
  ? ما هي رشوط التكفري:/ابن جربين عبداهللا ئل العالمة  وس−

ُ إال إذا استحله,ُال جيوز تكفري املسلم بأية ذنب ارتكبه «:فأجاب ََّ َ  كـام نـص ,ْ
َ كالطحاوي يف عقيدته,عىل ذلك العلامء ً خالفا لطريقة اخلوارج الـذين , وغريه,َّ

ًجيعلون الذنب كفرا ً والعفو ذنبا,ُ َ َْ  ,ًكنا من أركان اإلسالم الظاهرةُ أما إذا ترك ر,ْ
َّوأرص عليه ْ ودعي ومل يقبل,َ َ َ ُْ َ َّ فإنه حيكم بكفره وردته,ِ ُ َُ ْ  كام ذكر ذلـك الفقهـاء يف ,ُ

                                                 
 ).٥٥−٥١ \ ٣(خ إبن عثيمني جمموع فتاوى الشي )١(
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٤٣ 
  .)١(»ُ فننصح بمراجعة ذلك الباب يف كتب الفقهاء,ُباب حكم املرتد

 وأصـحاب ,هل جيوز تكفري أعيان املسلمني واحلكام :/ وسئل كذلك −
 ? وهل جتوز الصالة خلف العايص,نوبالكبائر والذ

 مــا مل , وال أعيــان الــوالة,ال جيــوز تكفــري أعيــان املــسلمني« :/فأجــاب 
ًيظهروا كفرا بواحا  فلـيس أحـد , وال جيوز تكفري أهل الكبـائر وأهـل الـذنوب,ً

 ومـع ذلـك , وتصح الصالة خلـف العـايص إذا مل يوجـد أحـسن منـه.بمعصوم
 , فـإن قبلـوا وإال برئـت الذمـة, عـىل اخلـرييلزم نصحهم وتـوجيههم وداللـتهم

  .)٢(»ومتى أرصوا عىل اقرتاف السيئات فإن الواجب هجرهم رجاء أن يتأثروا
 مفتــي اململكــة العربيــة الــشيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا آل الــشيخوســئل 
 إن التكفري يف العامل اليوم هـو نتـاج : ظهرت بعض املزاعم التي تقول:السعودية

 ويزعمـون أن بعـض الكتـب هـي كتـب ,حممـد بـن عبـد الوهـابدعوة الـشيخ 
ــري ــنهج التكف ــشبهات,تأصــيل مل ــشف ال ــاب ك ــسنية, ككت ــدرر ال ــام رد , وال  ف
  ?  وبارك اهللا فيكم,فضيلتكم عىل هؤالء

إليها البعض من الغلو دعوة الشيخ بريئة مما نسب « :فأجاب حفظه اهللا
 , املنهج الدعوة إىل اخلري,شيخ والتكفري ليس هو املنهج يف دعوة ال,واألباطيل

i *  : اهللا تعاىل يقول, فذاك باب دل الكتاب والسنة عليه,أما باب التكفري

                                                 
 .) ٣٥٠٤(  رقم الفتوى,موقع الشيخ ابن جربين) ١(
 ). اجلزء السادس(جربين, العقيدة جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن ) ٢(
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 z y x w v u t s r q p o n m l k j
 ,فالقرآن كفر من خالف احلق واهلدى , ]١٣٧:النساء [ &} | {

م إال عىل  أما أصل الدعوة فلم تق, فالتكفري إنام هو بام دل الكتاب والسنة عليه
 فال يكفر املسلمون إال من كفر اهللا , والرجوع إىل الكتاب والسنة,توضيح احلق

 فهو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه , أما كتاب كشف الشبهات,^ورسوله 
 ثم يردها باألدلة من ً وحديثاً ليبني فيها شبه املرشكني قديام...املرشكني يف زمانه
بهات التأمل الصحيح رأى العقيدة  فمن تأمل كشف الش,الكتاب والسنة

 فهي رسائل مشايخ نجد وأئمة , أما الدرر السنية,السليمة الواضحة فيه
 وكل الدرر السنية وما فيها , وكلها توضح احلق, وكلها خري, كلها عدل,اهلدى

 أما من , من اهلوى يرى فيها احلق الواضحً خالياًمن رسائل ملن درسها صادقا
{ ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ * رأ القرآن وال يفهمهعميت بصريته فقد يق

ª © ¨ § ¦& ] ١(]٢٣:األنفال(.   
 

 بــرباءة الــشيخ حممــد بــن  نخلــص,الواضــحة النقــول املتعــددة هــذهوبعــد 
 , وأنـصار دعوتـه مـن مفرتيـات الكـذب والبهتـان, وأتباعه, / لوهابا عبد

 وقـرأ ,بهمت ومن طالع ك, واألكاذيب البينة يف مسألة التكفري,واألهواء املغرضة
                                                 

مد بن هل دعوة الشيخ حم − من فتاوى سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ) ( ١(
   net.alifta.www://http/ . )عبد الوهاب دعوة تكفريية
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 وســالمة فهمهــم ملــسألة , لــه صــحة معتقــدهمرســائلهم بحــرص ونظــر تبــني

 وأن اعتقــادهم هـو عــني اعتقـاد الــسلف الـصالح رضــوان اهللا علــيهم ,التكفـري
 . أمجعني
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אא 

אאאאא 

 ^ ًمـا أرسـل حممـدامما ال خيفى عىل أحد من املسلمني أن اهللا تبارك وتعاىل 
  &` e d c b a*  : كــام قــال تعــاىل,إال رمحــة للعــاملني

وأخذوها عنه كام أخذوا عنـه  ^ وقد ورث هذه الرمحة أتباع حممد ,]١٠٧:األنبياء[
 وهـم ,أعلم بـاحلق وأرحـم بـاخللق ومن هنا كان أهل السنة واجلامعة هم ,سنته

 الرمحـة واخلرييـة يف أهـل  وهـذه,)١(/كام يقول ابن تيميـة  ,خري الناس للناس
 ,السنة متنعهم من إطالق أوصاف التكفري والتفسيق عىل األمة دون علم وفهـم

 بـل هـم ينطلقـون يف أحكـامهم عـىل اآلخـرين ,ٍّودون تعقل وتأمل ومتهل وترو
 ونحـن يف , وضوابط وقواعد سـليمة بينـة واضـحة,بالتكفري من ثوابت راسخة

ألصول والضوابط التي أخذ هبا أهل السنة هذا الفصل سنميط اللثام عن هذه ا
 .واعتمدوها يف هذا الباب العظيم

 ثـم أعقـب بعـدها بـضوابط , بذكر أصـول التكفـري,سأبدأ يف هذا الفصلو
  : ً فأقول مستعينا باهللا,  ثم أختم الفصل بذكر موانع التكفري,التكفري

                                                 
 ).٥/١٥٨( منهاج السنة )١(
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אא 
א 

 , ومعرفتهـا حـق املعرفـة,بـد مـن إتقاهنـا الًأن للتكفري أصوالبد أن يعلم ال
  :هي كالتايلو

 ألفــاظ , والــرشك والتوحيــد, ألفــاظ اإليــامن والكفــرأن :األصــل األول
 وكذلك التمييز بـني الـرب , ينبغي أن تؤخذ حدودها من الكتاب والسنة,رشعية

 هــي ,ةاعــاد امل ومــن يــستحق املــواالة ومــن يــستحق, والتقــي والظــامل,والفــاجر
ومن أمهل هذا فقد سـد  , وأحكام إهلية مصدرها الكتاب والسنة,قضايا رشعية

 وحـرم نفـسه , ومعرفـة معـاين التنزيـل والقـرآن,عىل نفسه باب العلـم واإليـامن
 .)١(اخلري واإلحسان

 ال ,ومن هنا قرر أهل السنة أن بـاب التكفـري بـاب تـوقيفي مرجعـه الـسمع
 ولـيس ألحـد مـن البـرش , بل هو حق هللا ورسوله ,جمال لالجتهاد فيه والنظر

 قــال القــايض .^ وإنــام الواجــب علينــا التــسليم حلكــم اهللا ورســوله ,حــق فيــه
 يف بيـان مـا هـو مـن املقـاالت كفـر ومـا :فـصل «):الـشفا( يف كتابـه /عياض 

 وكـشف , اعلـم أن حتقيـق هـذا الفـصل. وما لـيس بكفـر,يتوقف أو خيتلف فيه

                                                 
الرمحن بن حسن آل الـشيخ بتحقيـق  اللطيف بن عبد  أصول التكفري للعالمة عبد:انظر) ١(

 ). ٣١ص(السالم برجس  الشيخ عبد
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 .)١(» وال جمال للعقل فيه,رشع املطهراللبس فيه مورده ال
 ,إن الكفـر والفـسق أحكـام رشعيـة «:/ويقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة 

 فالكـافر مـن جعلـه اهللا ورسـوله ,ليس ذلك من األحكام التي يستقل هبا العقل
 كام أن املؤمن واملـسلم مـن جعلـه ,ً والفاسق من جعله اهللا ورسوله فاسقا,ًكافرا

ًا ومسلاماهللا ورسوله مؤمن ً«)٢(. 
 ولـيس كـل مـن ,والكفـر هـو مـن األحكـام الـرشعية «:/ويقول كذلك 

ًخالف شيئا علم بنظر العقـل يكـون كـافرا  ولـو قـدر أن جحـد بعـض رصائـح ,ً
ُالعقول مل حيكم بكفره   .)٣(»ً حتى يكون قوله كفرا يف الرشيعة,َ

 ,إن التكفـري سـمعي حمـض ال مـدخل للعقـل فيـه «:/ويقول ابن الوزير 
  :وذلك من وجهني
 .أنه ال يكفر بمخالفة األدلة العقلية وإن كانت رضورية:الوجه األول
ً أن الدليل عىل الكفر والفسق ال يكون إال سـمعيا قطعيـا:الوجه الثاين وال , ً

  .)٤(»نزاع يف ذلك
وكـل واحـدة مـن هـذه الـشعب  , اإليـامن لـه شـعب متعـددة:األصل الثاين

                                                 
 ). ٢/١٠٦٠(الشفا ) ١(
 ). ٥/٩٢(منهاج السنة ) ٢(
 ). ١٢/٥٢٥(جمموع الفتاوى ) ٣(
 ). ٤/١٧٨(العواصم والقواصم ) ٤(
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 وأدنـى , ال إلـه إال اهللا:دة التوحيد وكلمة اإلخـالص فأعالها شها,ًتسمى إيامنا
اإليـامن يـزول  منهـا مـاهـذه الـشعب  و,اطة األذى عن الطريـق إم:هذه الشعب

 ,ً إمجاعـا اإليـامن بزواهلـاال يـزول  ومنهـا مـا, كـشعبة الـشهادتني,ً إمجاعـاابزواهل
 مـا  منهـا, وبني هاتني الشعبتني شـعب متفاوتـة,كرتك إماطة األذى عن الطريق

 ومنها مـا يلحـق بـشعبة إماطـة األذى ,ً ويكون قريبا منها,يلحق بشعبة الشهادة
ــق ــا,عــن الطري ــا منه ــا,ً ويكــون قريب ــشعب يف اجتامعه ــسوية بــني هــذه ال   والت
  . وما كان عليه سلف األمة وأئمتها, خمالف للنصوصوانفرادها

 فكــذلك , فكــام أن شــعب اإليــامن إيــامن,كــذلك الكفــر ذو أصــل وشــعب
 كـام أن الطاعـات , واملعايص والذنوب كلها من شعب الكفر,ب الكفر كفرشع

 وهنـاك فـرق , وال يـسوى بيـنهام يف األسـامء واألحكـام,كلها من شعب اإليامن
 ,واضح يعرفه كـل صـاحب بـصرية بـني مـن أرشك بـاهللا أو اسـتهان باملـصحف

وى  فمـن سـ, أو يـشهد شـهادة زور, أو يرشب اخلمـر, يزين أو,وبني من يرسق
بني شعب الكفر يف ذلك فهو خمالف للكتاب والسنة وخارج عن سـبيل سـلف 

 . داخل يف عموم أهل البدع واألهواء,األمة
 , قـول القلـب واللـسان: اإليـامن مركـب مـن قـول وعمـل:األصل الثالـث

 :  هذه أربعة أمور جامعة لإلسالم,وعمل القلب واللسان واجلوارح
 .واعتقادهقانه  تصديقه وإي:هو , القلبفقول

 .ام واإلقرار بلوازمه, النطق بالشهادتني:هو , قول اللسانو
 واإلقبـال عـىل , واالنقيـاد, واملحبـة, واإلخالص, النية:هو ,عمل القلبو
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 . وتوابعه, ولوازم ذلك, والتوكل عليه,Qاهللا 
 كـتالوة :يـؤدى إال بـه  الفعمل اللسان الذي ,عمل اللسان واجلوارحوأما 
  . وغري ذلك ,وسائر األذكار , واالستغفار, والدعاء,القرآن

 , والركـوع والـسجود, القيـام:يـؤدى إال هبـا مثـل  الوعمل اجلوارح الذي
 واجلهـاد يف سـبيل , وإىل احلـج, كنقل اخلطى إىل املـساجد, يف مرضاة اهللاوامليش

  .)١(اهللا وغري ذلك
  . زال عنه اإليامنعملهفمتى زال تصديق القلب وذهب 

 وأدلـة ,فيـه تفـصيل عنـد أهـل الـسنةفيشء من أعـامل اجلـوارح زوال أما و
  .)٢(ذلك مبسوطة يف أماكنها ال يتسع املجال لذكرها

 أو جحـد مـا , كالـرشك بـاهللا تعـاىل, كفر أكـرب: الكفر نوعان:األصل الرابع
 , وهذا مـضاد لإليـامن مـن كـل وجـه,^ أو سب رسوله , أو سب اهللا,أخرب به

 ,أطلق عليها الرشع وصف الكفر كاملعايص التي ,مللةوكفر أصغر ال خيرج من ا
  .)٣( الكفر األكربوإن كانت دون

ن أ عبـد أنه ال يلـزم مـن قيـام شـعبة مـن شـعب اإليـامن بال:األصل اخلامس

                                                 
  للـــشيخ حـــافظ احلكمـــيومعـــارج القبـــول )٣٤ص(أصـــول وضـــوابط يف التكفـــري ) ١(

)٥٩١ −٢/٥٨٨ .( 
 ). ٣٥ص(انظر أصول وضوابط يف التكفري ) ٢(
 ). ٤٥ −٣٦ص(املرجع السابق ) ٣(
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 ,ًن يـسمى كـافراأ عبد وال يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بال,ًيسمى مؤمنا

 أو مـن ,قيـام جـزء مـن أجـزاء العلـم كام أنه ال يلزم مـن ,وإن كان ما قام به كفر
 أو ,ً أو طبيبــا,ً أن يــسمى عاملــا, بالــشخص أو مــن أجــزاء الفقــه,أجــزاء الطــب

  كام يف حديث أيب هريـرة , وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر,ًفقيها
 والنياحــة عــىل , الطعــن يف النــسب:اثنتــان يف أمتــي مهــا مــن الكفــر« :مرفوعــا
 .)١(»امليت

 فإن أهل السنة واجلامعة وسـط بـني ;االحتياط يف التكفري :السادساألصل 
 وبـني مـن يكفـر املـسلم مبـارشة بكـل ,ً ال نكفر أحدا من أهـل القبلـة:من يقول

 : فأهـل الـسنة يقولـون,ذنب دون النظر يف توفر رشوط التكفري وانتفـاء موانعـه
آن خملـوق أو  القر: ومن قال,من استحل ما هو معلوم من الدين بالرضورة كفر

 لكن الشخص الـذي قـال مقالـة الكفـر أو فعـل , كفر,ُإن اهللا ال يرى يف اآلخرة
 فــإذا ,فعــل الكفــر ال حيكــم بكفــره حتــى تتــوفر رشوط الكفــر وتنتفــي موانعــه

 , فـإن تـاب وإال قتـل,توفرت الـرشوط وانتفـت املوانـع حكـم بردتـه فيـستتاب
 العـارفني بـدرء ,ني باألحكـام العـامل,واحلكم راجع للعلامء الراسخني يف العلـم

  .)٢( وفق الدليل والربهان,املفاسد وجلب املصالح

                                                 
 ). ٦١(رواه مسلم ) ١(
كفري عند السلف للـدكتور حممـد الـوهيبي  نواقض اإليامن االعتقادية وضوابط الت:انظر) ٢(

اللطيـف  العزيـز آل عبـد  ونواقض اإليامن القوليـة والعمليـة للـدكتور عبـد)١/٢٠٩(
 ). ٥٢ص(
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 وقلــة , وعمــق علــومهم, حــال الــسلف عــرف هــذه األصــول عــرففمــن
ًمـن كـان متأسـيا « :هللا بـن مـسعود ا عبـد وقد قال الصحايب اجلليل ,تكلفهم

 ,ً وأعمقهـا علـام,ً فإهنم أبـر هـذه األمـة قلوبـا;^فليتأس بأصحاب رسول اهللا 
 فـإهنم كـانوا ; فـاعرفوا هلـم حقهـم, قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه,ًوأقلها تكلفا

  .)١(» عىل اهلدى املستقيم

                                                 
 ). ٤٦ص(اللطيف آل الشيخ   أصول التكفري لعبد:انظر) ١(
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٥٣ 
 

אא 
אא 

 

 ولكـن عنـد إرادة ,تقدم يف املبحث األول ذكر قواعد عامة يف باب التكفـري
 كـام , فال بد من مراعـاة الـضوابط التاليـةتنزيل حكم التكفري عىل شخص معني

  : قررها أهل السنة واجلامعة
ــضابط األول ــسنة واجلامعــة ال حيكمــون ; احلكــم بالظــاهر:ال ــإن أهــل ال  ف
 أمــا , وإنــام حيكمــون بــالقطع واليقــني مــن حــال الــشخص,بــالظنون واألوهــام
قتـل عنـدما  ا  ألسـامة بـن زيـد^  وهلذا قـال النبـي,الباطن فأمره إىل اهللا

  قلــت يــا:قــال"?أقــال ال إلــه إال اهللا وقتلتــه« :إلــه إال اهللا ًرجــال بعــد أن قــال ال
أفال شـققت عـن قلبـه حتـى تعلـم « :ً إنام قاهلا خوفا من السالح قال:رسول اهللا
فــام زال يكررهــا عــيل حتــى متنيــت أين أســلمت  :يقــول أســامة  »أقاهلــا أم ال

  .)١(ٍيومئذ
 أن :ملعروفـة املعمـول هبـا يف الفقـه واألصـولويف هذا دليـل عـىل القاعـدة ا

  .)٢(األحكام يعمل فيها بالظاهر واهللا يتوىل الرسائر
مـن أظهـر لنـا « :اوكذلك قال أمري املؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب 

 . حيث حكم بالظاهر»اإليامن وليناه علينا
                                                 

 ). ١/٩٧(رواه مسلم ) ١(
 ). ٢/٤٦٦(رشح النووي ) ٢(
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ظـاهرة  فاملـسائل ال,التفريـق بـني املـسائل الظـاهرة واخلفيـة :الضابط الثـاين
 , وذلك كإنكـار األمـور املعلومـة مـن الـدين بالـرضورة,يضيق فيها باب العذر

 , أو تعظـم فيهـا الـشبهة,بخالف املسائل اخلفية التي ختفى عىل كثري مـن النـاس
 كام قرر هذا شيخ اإلسالم ابـن ,فإن باب العذر يف هذه املسائل أوسع من غريها

 .)١(تيمية وغريه
لفظ رصيـح دال عـىل الكفـر فهـذا ال يـسأل عـن من نطق ب :الضابط الثالث
 . لوضوح داللته عىل كفره;قصده من هذا اللفظ

 فهـذه ال يكفـر صـاحبها ,بخالف األلفاظ املشتبهة املحتملة للكفـر وعدمـه
 .إال بعد معرفة مراده وقصده

 أو , لــشدة فــرح;أمــا مــا يقــع مــن اإلنــسان مــن ســبق اللــسان بكــالم مكفــر
كفــر لعــدم قــصده النطــق بــالكفر وإنــام هــو ســبق  فهــذا ال ي, أو خــوف,دهــش
 .)٢(لسان

حـصل االتفـاق مـن الـسلف عـىل عـدم فقـد  ; قيـام احلجـة:لرابـعالضابط ا
 ومـا , لذا يتعني معرفة مـا تقـوم بـه احلجـة,تكفري املعني إال بعد قيام احلجة عليه

 وكـل هـذا حيتـاج إىل ,ن األدلـة عـىل ذلـكا وبيـ,الفرق بني بلوغ احلجة وفهمهـا

                                                 
 ).٤٠٦−٩/٤٠٥( الدرر السنية )١/١٥٣(  جمموع الفتاوى: انظر عىل سبيل املثال)١(
 انظر كتـاب ضـوابط تكفـري املعـني عنـد شـيخي اإلسـالم ابـن تيميـة وابـن عبـدالوهاب )٢(

 ).٨٨−٨٧ص(
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٥٥ 
  .)١( وال يتسع املقام هنا لذكرها,علمالصيل واضح وعناية دقيقة من طالب تف

وال « :/  قال اإلمام الطحاوي, عدم التكفري بكل ذنب:امسالضابط اخل
 ,كفر بكل ذنب ال ن: واملراد بذلك,»ًنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مل يستحله

 ,يوم اآلخـر بـذنب يرتكبـهفأهل السنة ال يكفرون املسلم املوحد املؤمن باهللا وال
 فـإن ,مل يستحل ذلـك  ما, وأمثال ذلك, وعقوق الوالدين,كالزنا ورشب اخلمر

 أما إذا ,ً خارجا عن دينه^ًمكذبا هللا ورسوله يصري  لكونه بذلك ,استحله كفر
 وله حكم ما تعاطاه من , بل يكون ضعيف اإليامن,مل يستحل ذلك فإنه ال يكفر

  .)٢(»امة احلدود وغري ذلك حسبام جاء يف الرشع املطهر وإق,املعايص يف التفسيق

                                                 
ــوهيبي ) ١( ــة لل ــامن االعتقادي ــواقض اإلي ــصيل يف ن ــامن )١/٢١٨(انظرالتف ــواقض اإلي  ون

 ). ٧٠ −٥٥ص(اللطيف  العزيز آل عبد القولية والعملية لعبد
ــدال) ٢( ــشيخ عب ــق ال ــة بتعلي ــدة الطحاوي ــاز  عقي ــن ب ــز ب ــامن )١٦ص(العزي ــواقض اإلي  ون

 ). ١/٢٢١(االعتقادية للوهيبي 
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٥٦
 

אא 
אא 

إذا وجـدت أو وجـد  ,للتكفـري موانـع متعـددةأن أهل الـسنة واجلامعـة بني 
  : كالتايلبإجياز  وهي ,فاعل الكفركم بالتكفري عىل مل حيواحد منها 

 وليس عىل سـبيل , يف حاالتالعذر باجلهل , نعم املواه وهو أ:املانع األول
فمـنهم  , واألشخاص خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة ألن احلال;االستمرار

 ومـنهم مـن مل تقـم عليـه باعتبـاره ,من قامت عليه احلجة وثبتت عليه بالربهـان
كـان فـيام لـو  وكذلك اجلهل خيتلف , أو نشأ ببادية بعيدة,حديث عهد باإلسالم

 أن اجلهـل  وهـذا يبـني,بام هو معلوم من الدين بالرضورة أو مادون ذلـكًجهال 
 فإن من العلـم مـاال يـسع املـسلم البـالغ غـري , لكل من ادعاه مقبوالاعذرليس 

ــ صــوم وكــذا  ,الــصلوات اخلمــسوجــوب  : مثــل,هُاملغلــوب عــىل عقلــه جهل
إجيـاب  و,ًحج البيت احلرام ملن استطاع إليـه سـبيالوأن هللا عىل الناس  ,رمضان

 ورشب , والـرسقة, والربـا, والزنـا, وأن اهللا حـرم علـيهم القتـل,زكاة األمـوال
 , وأن العـذر باجلهـل حيتـاج إىل بيـان وتفـصيل, ومـا كـان يف هـذا املعنـى,اخلمر

  .)١(لبسطليتسع   واملقام هنا ال, وفهم دقيق,وعناية فائقة

                                                 
 ,اللطيف العزيز آل عبد انظر التفصيل يف نواقض اإليامن القولية والعملية للدكتور عبد) ١(

 ونـواقض اإليــامن االعتقاديـة وضــوابط التكفـري عنــد الـسلف للــدكتور )٧٠−٥٩ص(
 »اجلهـل بمـسائل االعتقـاد وحكمـه«  ورسالة بعنـوان)٣٠٢−١/٢٥٥(وهيبي حممد ال
= الرزاق معاش وهي رسالة ماجـستري بـإرشاف العالمـة حممـد بـن نـارص الـرباك  لعبد
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٥٧ 
 º ¹ ¸ ¶¾½z « ¼  } : قال اهللا تعاىل: اخلطأ:املانع الثاين

z y x w } | { ~  } : تعاىلقالو ,]٢٨٦:البقرة[

 ¢¡ �z ]إن اهللا جتاوز عن أمتي اخلطأ « :^ وقال ,]٥:األحزاب
ً لكن ينبغي أن يعلم أن لذلك رشوطا ,)١(»والنسيان وما استكرهوا عليه

  .)٢(وضوابط 
 : ولقوله تعاىل, كام جاء ذكره يف احلديث السابق: اإلكراه:املانع الثالث

{n m x w v u t s r q p o 
 d c b a ` _ ~ } | { z yz 

 . ليس هنا مكان ذكرها وبسطها, واإلكراه له أنواع ورشوط,]١٠٦:النحل[
 وهو الذي يقـصد بـه التلـبس والوقـوع يف الكفـر مـن : التأويل:املانع الرابع
 عـن قـصور يف فهـم ناشئهو و ,بل مع اعتقاد أنه عىل صواب ,غري قصد لذلك
ــة الــرش ــةاألدل ــة ,عية دون تعمــد للمخالف ــن تيمي ــال شــيخ اإلســالم اب  :/ ق

 لكن قـد ,^ً فإنه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسول ;والتكفري من الوعيد«
 , أو نـشأ بباديـة بعيـدة عـن العلـم والعلـامء,يكون الرجل حديث عهـد بإسـالم

                                                                                                         
 . بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية=

 G اهللا بن عباس  ورواه ابن ماجه عن عبدا  عن أيب ذر)٢٠٤٣(رواه ابن ماجه ) ١(
 وصـححه الـشيخ األلبـاين يف )٧/٣٥٦(والبيهقـي » ..ن اهللا وضـع عـن أمتـيإ «:بلفظ

 ). ٣٤٨ ,١/٣٤٧(صحيح ابن ماجه 
 ). ٣١٣−١/٣٠٣(انظر نواقض اإليامن االعتقادية ملحمد الوهيبي ) ٢(
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٥٨

 رجل  وقد يكون ال,بجحد ما جيحده حتى تقوم عليه احلجة ومثل هذا ال يكفر
 أو أنــه ســمعها ومل تثبــت , ومل يفهــم املــراد منهــا,مل يــسمع تلــك النــصوص

ــده ــا,عن ــه تأويله ــر أوجــب ل ــارض آخ ــده مع ــه عارضــها عن ــان , أو أن  وإن ك
 لـيس ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود ورشوط وضـوابط .)١(»ًخمطئا

  .)٢(هذا حمل بسطها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـــــة ) ١( ـــــن تيمي ـــــاوى اب  )٣/٢٨٢( )٢٦٨ −٢/٢٦٣( : وانظـــــر)٣/٢٣١(جممـــــوع فت

)١٢/٥٢٣ .( 
ــواقض اإل) ٢( ــصيل يف ن ــدانظــر التف ــة لعب ــة والعملي ــامن القولي ــد ي ــز آل عب ــف  العزي اللطي

 ونــواقض اإليــامن االعتقاديــة وضــوابط التكفــري عنــد الــسلف ملحمــد )٨٤ −٧٥ص(
 ). ٣٨ ,٢/٢٠(الوهيبي 
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٥٩ 
 

אא 
אאא 

 
 

املطلع عىل كتب ومصادر ومراجع علامء الشيعة االثني عرشية خيفى عىل  ال
غلـو  بعـضهمرير ا وتقـ,فتـاوى ومرويـاتما فيها من الغلو يف هذه املسألة ففـي 

 أو ,م عتقـده يف تكفـري كـل مـن مل يـدن بم! ظاهر أنكره حتى من عىل مـذهبهم 
  !سبيلهم خالف 

 , وبالـسب والـشتم,علامء الشيعة ألـسنتهم بـالتكفريبعض غالة أطلق وقد 
 بأسـوأ ووصـفهم , والتجـريح لـدينهم أو لشخـصهم,وبالتعدي عـىل اآلخـرين

ًبنـاء  , وفحـص دقيـق, دون نظـر بـصري, وإكالة األلقاب السيئة هلـم,األوصاف
 ,!!) كـافر مـرشك أو املعتقد فهو من خالفنا الرأي( :الغايل أصل معتقدهم عىل 

وال بلـد مـن  , وال إمام مذهب فقهي, وال صحايب,فلم يسلم من رشهم ال نبي
ــدان ــى ,البل ــد  وال حت ــةأح ــشيعية املخالف ــرقهم ال ــن ف ــة ,م ــروا الفطحي  ,فكف
 !بعـضا  بعـضهمالغالةر َّ بل كف!!والزيدية ,واإلسامعيلية , والشيخية,والواقفية

بـــني األصـــولية وهـــي  ! نفـــسهداخـــل مـــذهبهمعلة مـــشتفـــاحلرب التكفرييـــة 
ن بعضهم يفتي بتحـريم الـصالة خلـف الـبعض أ حتى ,واألخبارية عىل أشدها
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٦٠

  .)١(اآلخر
 حتـى أن ,وأوغل األخبـاريون يف االزدراء باألصـوليني إىل درجـة عجيبـة«

 ,بعض فضالئهم كان ال يلمس مؤلفات األصوليني بيـده حتاشـيا مـن نجاسـتها
 .)٢(»من وراء مالبسهوإنام يقبضها 

وكان علـامء كـربالء قـد صـمموا عـىل تكفـري كـل « :ويقول السيد الطالقاين
 ولكـنهم مل , مـن العلـامءً وقـد كفـروا عـددا,عامل يرأس ويتزعم وخيافون تقدمـه
 .)٣(»ينجحوا مما اضطرهم إىل اخلجل

 ونـسبهم إىل ختريـب , بعض األصوليني)األخباري(ي در االسرتاباَّ وقد كف
 )الوايف( صاحب )األخباري( كام نسب الكاشاين − عىل حد تعبريه − ,)٤(ينالد
  .)٥(ً مجعا من علامئهم إىل الكفر− أحد مصادرهم الثامنية −

  !!من غريهم فكيف بمن خالفهم ,شيعتهممع املخالفني من فهذا حاهلم 
 إىل أن يرصح الصفويني اجلزائري أحد علامء  اهللانعمةب حتى وصل الغلو

 وأن , وال عىل إمام, وال عىل نبي, ال عىل إله,من خالفهم م مل جيتمعوا مع بأهن
 , وال نبي,مل نجتمع معهم عىل إله« : فقال!م  ليس هو رهبمن خالفهم رب ونبي 

                                                 
 ). ٧٤ص( مع علامء النجف ملحمد جواد مغنية :انظر) ١(
 ).١ص(جامع السعادات ) ٣٩ص(الشيخية ملحمد آل الطلقاين ) ٢(
 ). ٩٣ص(الشيخية ) ٣(
 ). ١١٨ص( لؤلؤة البحرين للبحراين :انظر) ٤(
 ). ١٢١ص( لؤلؤة البحرين للبحراين :انظر) ٥(
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٦١ 
 وخليفته ,نبيه ص  إن رهبم هو الذي كان حممد:  وذلك أهنم يقولون,وال عىل إمام
إن الرب الذي : بذلك النبي, بل نقول  ونحن ال نقول هبذا الرب وال,بعده أبو بكر
  .)١(»  وال ذلك النبي نبينا,أبو بكر ليس ربنا خليفة نبيه

 .)٢(ووافقه كذلك اخلميني يف كتابه كشف األرسار
 فهل بعد هذا الغلو غلو ?? 

  :ستة مباحث يف هذا الفصل سيكون لنا و

                                                 
 ). ٢/٢٧٩(األنوار النعامنية ) ١(
 ). ٥٥ص) (٢(
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٦٢

 
אא 

א 
 ومتيـزوا هبـا عـن ,سألة من أهم املسائل التي اشتهر هبـا الـشيعةتعترب هذه امل

 وقــد , طافحــة بالتــرصيح هبــذا غالهتــم وكتــب,ســائر الفــرق املنتــسبة لإلســالم
 واخللفـاء الثالثـة ,ً يف تكفـري الـصحابة عمومـائهـمجاءت نـصوص كثـرية لعلام

ب كفـر بـا« :ً بابا بعنـوان)بحار األنوار( حيث عقد املجليس يف كتابه ,ًخصوصا
 ي بكـر وعمـر وعـثامن  أبـا: وقصد هبم)١(»الثالثة ونفاقهم وفضائح أعامهلم

 .أمجعني
 منهــا بــاب ,وكــذلك عقــد الــشيخ البحــراين عــدة أبــواب يف هــذا املوضــوع

اللذان تقدما عىل أمري املـؤمنني علـيهام مثـل ذنـوب أمـة حممـد إىل يـوم « :بعنوان
  .ب  واملقصود بذلك أبو بكر وعمر,)٢(»القيامة

 وأن ,ًأن إبليس اللعني أرفع مكانا يف النار مـن عمـر :يف باب آخرو ذكر 
 .)٣(إبليس رشف عليه يف النار

                                                 
   . من الطبعة احلجرية)٢٥٢−٨/٢٠٨) (١(
  ).٩٧( : رقم الباب)٣٢٤ص(املعامل الزلفى ) ٢(
 ).٩٨( : رقم الباب)٣٢٥ص(املصدر السابق ) ٣(
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٦٣ 
  .)١(بكر وعمر باجلبت والطاغوت  بل نعتوا أبا,ومل يكتفوا هبذا الظلم البني

  . والفحشاء واملنكر, الالت والعزى:وكذلك وصفوا أبا بكر وعمر بأهنام
  .والصنم عىل رقبته^ ن يصيل وراء رسول اهللا وزعموا أن أبا بكر كا

 ,ً رواية عن عيل بـن احلـسني أنـه سـئل عـن أيب بكـر وعمـر− ًكذبا − ونقلوا
 كـافر مـن ,كـافران «:ويف رواية أيب محزة الثاميل»  كافر من أحبهام,كافران «:فقال

  .)٢(»توالمها
ُ وثـواب ,األخبار دالة عىل كفـر أيب بكـر وعمـر وأرضاهبـام «:وقال املجليس

 وفـيام ,ِلعنهم والرباءة منهم أكثر من أن يذكر يف هذا املجلد أو يف جملدات شـتى
  .)٣(»أوردناه كفاية ملن أراد اهللا هدايته إىل الرصاط املستقيم

  :روى املجليس كام جاء يف , ويكفرونه)نعثل( : فيسمونهعثامنوأما 
لتابوت األسفل من  إن يف ا:× قال أمري املؤمنني : قال,عن جعيد مهدان
 فـابن آدم : فأمـا الـستة مـن األولـني, وستة مـن اآلخـرين,النار ستة من األولني

 , كتابـه يف األولـني− والدجال , والسامري, وفرعون الفراعنة,هالذي قاتل أخا
 , فنعثـــل: والـــستة مـــن اآلخـــرين, وقـــارون, وهامـــان−وخيـــرج يف اآلخـــرين 

 )٤() ونيس املحدث اثنني..ألشعري وأبو موسى ا, وعمرو بن العاص,ومعاوية
                                                 

 ).٣١/٦٢٥( بحار األنوار : انظر عىل سبيل املثال)١(
 ). ٦٩/١٣٧( ,)٣٠/٣٨٤(بحار األنوار ) ٢(
 ). ٣٠/٣٩٩(بحار األنوار ) ٣(
 ).٣٠/٤٠٩( بحار األنوار )٤(



     
 

 

@@@¿@ìÜÌÛa@@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@ÐØnÛa@@ñýËòÈî’Ûa
 

٦٤

ــة  ــة ومعاوي ــاء الثالث ــسمون اخللف ــد ي ــا:يوق ــون,ً أوثان ــث يقول  : حي
  .)٢(» ومعاوية, ونعثل,)١( ورمع,األوثان األربعة هم أبو فصيل«

 , اسـتحالل املتعـة:ومما عد مـن رضوريـات ديـن اإلماميـة «:وقال املجليس
  .)٣(» ومعاوية والرباءة من أيب بكر وعمر وعثامن,وحج التمتع

 مرتـدين ,اخللفاء الراشدون مل يكونـوا إال غاصـبني جـائرين «:وقال كذلك
  .)٤(»عن الدين

ثـق  ومـن كـالم أو, عنـدهم الكتـبهـذه مـا ورد يفوهذا غيض مـن فـيض 
 . مالعلامء لدهي

كل النـاس ارتـدوا أن  اإلمامية علامء  غالةريىوأما بالنسبة لبقية الصحابة ف
  .  إال أربعةص مجيعا بعد الرسول

 : أنـه قـال×عن أيب جعفر « : التي أوردها الكلينيوهذا بناء عىل الرواية
 ? عامر: فقلت: قال الراوي, واملقداد,أبو ذر و,سلامن : نفر إال ثالثةارتد الناس

  .)٥(» ثم رجع− عدل عن احلق :أي −  كان جاض جيضة:قال

                                                 
 . عمر: ورمع, أبا بكر: يقصدون بأيب فصيل)١(
 ). ٢/١١٦( وتفسري العياش )٣١/٦٠٧(بحار األنوار ) ٢(
 ). ٩١ − ٩٠ص( االعتقادات للمجليس) ٣(
 ). ٤/٣٨٥(بحار األنوار ) ٤(
  ).٢/٢٤٤(أصول الكايف ) ٥(
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٦٥ 
  .)١(ووصف الكاشاين أسانيد هذه الرواية بأهنا معتربة

ــة أخــرى ــال×عــن عــيل  «:ويف رواي ــسبعة: ق  هبــم , ضــاقت األرض ب
 , واملقــداد, ســلامن الفــاريس: مــنهم, وهبــم متطــرون, وهبــم تنــرصون,ترزقــون
 .)٢(» رمحهم اهللا, وحذيفة, وعامر,وأبوذر
  .يع الصحابة عدا قالئل منهمعمموا احلكم بالتكفري عىل مجف

 ,حاقد أو جهولزلتهم إال من ال ينكر , الصحابة كلهم ثقات عدول:قلت
 إال كريم فظ كرامتهمحيال  و, إال من كان ذا نبل وفضليعرف فضلهمال و

 , وهم صفوة األخيار واألولياء, هم أفضل الناس بعد األنبياء,املنبت واألصل
اخلالل خصهم ب و,بالصفات احلميدة ميزهم اهللا ,وهم أنصار سيد األتقياء

فقال  ,زكاهم بل زادهم رشفا حني ,عطاهممل يكتف بام منحهم وأ و,املجيدة
D C B A } :سمواتجل وعال من فوق سبع 

 P O N M L K J I H G F E
 [ Z Y X WV U T S R Qz ]١٠٠:التوبة[. 

~_ ` g f e d c b a } :وقــال تعــاىل

r q p o n m l k j i hz ]١٨:الفتح[. 
 ,علـيهم Q بثنـاء اهللا عـدالتهم ثبتـت ,والصحابة خري أمة أخرجت للنـاس

                                                 
 ). ١/١٤٨( وقرة العيون )١/١٤٨(تفسري الصايف ) ١(
 ).٢/٢٤٤(أصول الكايف ) ٢(
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٦٦

 وال تزكيـة , وال أعدل ممـن ارتـضاه اهللا لـصحبة نبيـه ونـرصته,^وثناء رسوله 
F E DC B A  } : قـال تعـاىل, وال تعديل أكمل منـه,أفضل من ذلك

 V UT S R Q P O N M LK J I H G
 \[ Z Y X Wz ]١(]٢٩:الفتح(.  

 ,ًديا وأقومهـا هــ,ً وأقلهــا تكلفـا,ً وأعمقهـا علـام,ًأبـر هـذه األمــة قلوبـاهـم 
 كام قـال ابـن مـسعود , وإقامة دينه^ اختارهم اهللا لصحبة نبيه ً,وأحسنها حاال

  .)٢(ا
 علـيهم الـصالة والـسالم والصحابة هم صفوة اخللق عنـد اهللا بعـد النبيـني

ــاس  ــن عب ــد جــاء عــن اب ــاىلGفق ــه تع h g f e d c } : يف قول

 kj iz ]٣(^  هم أصحاب حممد:قال ,]٥٩:النمل(.  
 واألخـذ بآثـارهم , واالقتـداء هبـم وسـيلة,والـدعاء هلـم قربـة ,فحبهم سنة

  .فضيلة
Q: { Þ Ý Ü Û Úوقـــال ســـفيان الثـــوري يف قولـــه 

                                                 
 ). ١/١(االستيعاب ) ١(
 ا من قول ابن عمر) ١/٣٠٥(وروى نحوه أبو نعيم يف احللية) ١/٦٠(تفسري القرطبي) ٢(
 )١/١٣١( واالســتيعاب )٣/٣٧٠( وانظــر تفــسري ابــن كثــري )٢/٢٠( رواه الطــرباين) ٣(

  وبذلك فرسها سفيان الثوري كام رواه عنه أبو نعيم )١٣/٢٢٠(تفسري القرطبي 
 ). ٢٣/٤٦٣( وابن عساكر )٧/٧٧(يف احللية 
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٦٧ 
àßz ]١(^ هم أصحاب حممد :]٢٨:الرعد(.  

ـــاىل ـــه تع ـــادة يف قول ـــال قت ـــرة[ i h g z} :وق ـــم :]١٢١:البق  ه
  .)٢( وعملوا بام فيه, آمنوا بكتاب اهللا^أصحاب حممد 

 ^إن اهللا نظر يف قلـوب العبـاد فوجـد قلـب حممـد « : وقال ابن مسعود
 ثم نظر يف قلـوب العبـاد بعـد قلـب ,خري قلوب العباد فاصطفاه فابتعثه برسالته

 فجعلهـم وزراء نبيـه يقـاتلون , فوجد قلوب أصحابه خـري قلـوب العبـاد,حممد
  .)٣(»عىل دينه

ــرة ــال رســول اهللا :قــال ا و جــاء يف حــديث أيب هري ــسبوا« :^ ق  الت
ٍ والذي نفيس بيـده لـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد , ال تسبوا أصحايب,أصحايب

  .)٤(»ًذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه
 كانـت يف وقـت ألن هذه النفقة ;ل القليل منهم عىل الكثري من غريهمَّففض

 ^ وألن إنفــاقهم كــان يف نــرصته ; بخــالف غــريهم,الــرضورة وضــيق احلــال
 : وقـد قـال تعـاىل, وكذا جهادهم وسائر طـاعتهم,عده وذلك معدوم ب,ومحايته

{Å  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ
                                                 

 ). ٥/٤٣٥(رواه سعيد بن منصور ) ١(
 ). ١٣/٥٠٨(فتح الباري ) ٢(
ـــه ثقـــات «: قـــال اهليثمـــي)٨/٢٥(  والطـــرباين)١/٣٧٩(رواه أمحـــد ) ٣( املجمـــع "رجال

)٦/١٢ .( 
 .  واللفظ له)٢٥٤٠( ومسلم )٣٤٧٠(رواه البخاري ) ٤(



     
 

 

@@@¿@ìÜÌÛa@@@@ë@òäÛa@Ýçc@´i@ÐØnÛa@@ñýËòÈî’Ûa
 

٦٨

 Ø× Öz ]وهذا كله حاصل مع مـا كـان فـيهم ويف أنفـسهم مـن ]١٠:احلديد 
اختـصوا  و, واجلهاد يف اهللا حـق جهـاده, واإليثار, والتواضع, واخلشوع,التودد

 , درجتهـا بـيشء مـن الفـضائلنـالوال ت , ال يوازهيا عمـلبفضيلة الصحبة التي
  .)١(ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاءو ,ال تؤخذ بقياسو

ٍ ال ينـال أحـدكم بإنفاقـه مثـل أحـد :معنـى احلـديث« :/وقال البيضاوي 
 وسـبب ,ذهبا من الفضل واألجر ما ينال من أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه

  .)٢(»النية ِ وصدقِ اإلخالصِ من مزيدَ األفضلُنِقارُالتفاوت ما ي
خـري « : قـال^عـن النبـي  ا رواه ابن مسعود  ما:ومما جاء يف فضلهم

  .)٣(» ثم الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم,الناس قرين
  بـه حـني كفـر^آمنوا بالنبي   ألهنم;أول هذه األمة خري القرون وإنام صار

م  وواسوه بأمواهل, وعزروه ونرصوه وآووه, وصدقوه حني كذبه الناس,الناس
  .)٤( حتى أدخلوهم يف اإلسالمالكفار وقاتلوا ,وأنفسهم

هللا ا عبـدفقد جاء عـن  , وعيدا شديدا من آذى أصحابه^وقد توعد النبي 
 اهللا اهللا يف ,اهللا اهللا يف أصـحايب« :^ قال رسول اهللا :قال ا بن مغفل املزين

ــي أحــبهم,ًتتخــذوهم غرضــا بعــدي  ال,أصــحايب ــن , فمــن أحــبهم فبحب  وم
                                                 

 . )١٠/٢٤٦(وحتفة األحوذي ) ١/١٥(ورشح ابن ماجه ) ١٦/٩٣(رشح مسلم للنووي ) ١(
 ). ٧/٣٤(فتح الباري ) ٢(
 ). ٢٥٣٣( ومسلم )٢٥٠٩(رواه البخاري ) ٣(
 ). ٣/٤٧٨(وفيض القدير  )٢٠/٢٥١(التمهيد ) ٤(
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٦٩ 
 ومــن آذاين فقــد آذى اهللا , ومــن آذاهــم فقــد آذاين, فببغــيض أبغــضهمأبغــضهم

  .)١(» ومن آذى اهللا فيوشك أن يأخذه,تبارك وتعاىل
 وال تلمـزوهم , اتقـوا اهللا فـيهم: أي»اهللا اهللا يف أصـحايب« :/قال املناوي 

ً وكرره إيـذانا بمزيـد احلـث , أو اذكروا اهللا فيهم ويف تعظيمهم وتوقريهم,بسوء
ً هـدفا ترمـوهم ...»ًتتخذوهم غرضا ال« ,لكف عن التعرض هلم بمنقصعىل ا

أي بعـد "بعـدي« , وهـو تـشبيه بليـغ,بقبيح الكـالم كـام يرمـى اهلـدف بالـسهام
  .)٢(»وفايت

 بسوء ^ اهللا ًإذا رأيت رجال يذكر أصحاب رسول« :/قال اإلمام أمحد 
  .)٣(»فاهتمه عىل اإلسالم

 دواؤه ,فهـو ملحـد منابـذ لإلسـالمفمن طعن فيهم « :/وقال الرسخيس 
  .)٤(»السيف إن مل يتب

 ومـن ,إن األمة جممعة عىل تعديل مجيـع الـصحابة« :/وقال ابن الصالح 
  .)٥(»البس الفتن منهم فكذلك بإمجاع العلامء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع

 وال نفـرط ^ونحب أصـحاب رسـول اهللا « :/وقال اإلمام الطحاوي 
                                                 

  ).٢/١٩١( والبيهقي )٣٨٦٢( والرتمذي )٥/٥٤(رواه أمحد ) ١(
 ). ٢/٩٨(فيض القدير ) ٢(
 ). ٣/١٠٥٨( والصارم املسلول )٧/١٢٥٢(رشح أصول أهل السنة لاللكائي ) ٣(
 ). ٢/١٣٤(أصول الرسخيس ) ٤(
 ). ٤٢٨ص(مقدمة ابن الصالح ) ٥(
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٧٠

 ونبغض من يبغـضهم وبغـري احلـق , وال نتربأ من أحد منهم,يف حب أحد منهم
 وبغـضهم كفـر , وحبهم دين وإيـامن وإحـسان, وال نذكرهم إال بخري,يذكرهم

  .)١(»ونفاق وطغيان
 واحرشنا وإياهم يف زمرة سيد ,اللهم ارض عن أصحاب نبيك أمجعني

E D C B A * : واجعلنا ممن قلت فيهم, ^املرسلني
N M L K J I H G F R Q P O 

X W V U T S& ] ١٠:احلشر[. 

                                                 
 ). ٢/٦٨٩( العقيدة الطحاوية مع رشحها) ١(
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٧١ 
 

אא 
אאא 

 فقـد , الشيعةغالةطعن مل يسلم أئمة املذاهب الفقهية األربعة املشهورة من 
لعـن اهللا أبـا حنيفـة كـان « :×  موسى احلسن قول أيب)الكايف(ورد يف كتاب 

  .)١(»ت وقل, قال عيل:يقول
ً مـن هـذا احلـديث أن الكـويف كـان مـرشكا يظهـر« : نعمة اهللا اجلزائـريقال

ومن تابعه عـىل أقوالـه  ... قال عيل وأنا أقول: ألنه يقول يف مسجد الكوفة;باهللا
  .)٢(»يكون عىل منواله
 وخواصــهم أطلقــوا لفــظ الناصــبي عــىل أيب †األئمــة  « :وقــال كــذلك

 بل كـان †ة مل يكن ينصب العداء ألهل البيت  مع أن أبا حنيف,حنيفة وأمثاله
  .)٣(» وهو ممن يظهر هلم التودد,له انقطاع إليهم

ملـا ذكـر ذا )٤()اهلدايـة الكـربى( يف كتابـه حلسني بـن محـدان اخلـصيبيوقال ا
  .» لعنه اهللاأمحد بن حنبلوهو جد « :الثدية اخلارجي

                                                 
 ). ١/٥٦(الكايف ) ١(
 ). ٢/١٦٠(نور الرباهني ) ٢(
 ). ٢/٣٠٧(األنوار النعامنية ) ٣(
 ). ١٤٦ص) (٤(
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٧٢

ولـو أن  «:)١( )كـذبوا عـىل الـشيعة(ويقول حممد الرىض الرضـوي يف كتابـه 
 وملـا أخـذوا أحكـام , التبعـوهم†أدعياء اإلسالم والسنة أحبوا أهل البيـت 

  .» كأيب حنيفة والشافعي ومالك وأمحد بن حنبل,دينهم عن املنحرفني عنهم
 :قال فيها بالكفر واللعن يف قصيدة َّ الشافعيُّويتهم البحراين

 )٢(اذبـالكى ــة اهللا علـــ فلعن   شافعي كذبت يف دعواك يا
ن أم الـشافعي محلـت بـه مـن زنـا عنـدما كـان إ :ويقول نعمـة اهللا اجلزائـري

 .)٣(ًزوجها غائبا
 قلت « : عن هارون بن خارجة قالاملجليسشيخ الصفويني  رويوي

 ,−يعني علامء املسلمني وأئمتهم  −  إنا نأيت هؤالء املخالفني:; هللا عبدأليب 
 , وال تسمع منهم,تأهتم  ال: قال?عليهم يكون حجة لنا ,فنسمع منهم احلديث

  .)٤(» لعنهم اهللا ولعن مللهم املرشكة
يف   الغلـو الفـاحش أن يقول مثل هـذا/ هللا الصادقا عبد حاشا أبا :قلت

 . علامء املسلمني وحمدثيهم

                                                 
 ). ٢٧٩ص) (١(
 ).٣/٢٦( )مواقف الشيعة(ذكر القصيدة كاملة األمحدي امليانجي يف كتابه ) ٢(
 ). ٣/٤٦(األنوار النعامنية ) ٣(
)٢/٢١٦) (٤ .( 
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٧٣ 
 

אא 
אא 

 ,خالفون للشيعة يف أصوهلم وقواعـدهمأهل السنة الذين نعنيهم هنا هم امل
 الغـالة وهـؤالء عنـد ,فإن أهل السنة باملعنى العام هـم مـن كـان سـوى الـشيعة

 . !!  النواصب:  ويسموهنم, ًيعتربون كفارا
املحاسـن النفـسانية يف ( حـسني آل عـصفور يف كتابـه ! بكـل رصاحـة يقول

 :صب هو من يقال له تنادي بأن النا†أخبارهم  «):أجوبة املسائل اخلرسانية
 .)١(»ًسنيا

ال يؤمنـون بنظريـة  ومن أهم أسباب تكفريهم ألهـل الـسنة أن أهـل الـسنة
 . !  كافر وإن أظهر التوحيدغالة املذهب الشيعي ومنكر اإلمامة عند ,اإلمامة

إنـك قـد عرفـت أن املخـالف كـافر ال حـظ لـه يف  «:يقول يوسف البحـراين
  .)٢(»نا ذلك يف كتابنا الشهاب الثاقب  كام حقق,اإلسالم بوجه من الوجوه

» واملخالف ألهل احلق كافر بال خـالف بيننـا «:حممد حسن النجفيويقول 
 ألهنـا أصـل مـن أصـول ; ومنكـر الواليـة كـافر,وعلل ذلـك بأنـه ينكـر الواليـة

                                                 
 ).ٌسني( : والصواب,ا يف األصل هكذ)ًسنيا( و,)١٤٨ص) (١(
الـشهاب الثاقـب ( : وكتابه الشهاب الثاقب عنوانه الكامـل,)١٨/٥٣ ( احلدائق الناظرة)٢(

 ). يف بيان معنى الناصب وما يرتتب عليه من املطالب
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  )١( .الدين
 ,ويرصح الشيعي حممد رضا املظفر بأن اإلمامة أصل ال يصح الـدين إال بـه

 ال يـتم اإليـامن إال باالعتقـاد ,تقد أن اإلمامة أصل من أصول الديننع «:فيقول
 .)٢(» فاإلمامة استمرار للنبوة,هبا

 ,ويذكر لنا مرجعهم السيد حممد طاهر القمي الشريازي يف كتابـه األربعـني
 مـن ; وهم القائلون بإمامة أمري املؤمنني, قائل بكفر هؤالء:األمة بني قائلني«أن 

 وهم أكثر القائلني بإمامـة , وقائل بإيامن هؤالء,خللفاء الثالثة وكفر ا,غري فصل
 فلام أثبتنا بطالن خالفـة الثالثـة ثبـت كفـر هـؤالء لعـدم القائـل ,اخللفاء الثالثة

  .)٣(»بالفصل
 ٍ أبا بكر وعمر عىل عيلَمَّدَأن من ق «:وجاء كذلك يف كتاب الشهاب الثاقب

 .)٤(»فهو كافر باملعنى احلقيقي
 .اعىل عيل  ا أن مجيع أهل السنة يقدمون أبا بكرومعلوم 

                                                 
 ). ٦/٦٢ (جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم) ١(
 ).٩٨ ,٩٥ ,٩٤ ,٩٣ص (عقائد اإلمامية ) ٢(
 ). ٦٢٨ص) (٣(
 ). ١٧٢ص) (٤(
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אאא 
אא 

  , أو بذم أهلها, إما بنقد موقعها,فيهاالغالة م تسلم الدول من طعن ـل
  وتسطري قبائح النعوت , أو بوصفها بأشنع األوصاف,أو بتسفيه حضارهتا
  لذا جاء هذا املبحث ;العرتاف بمكانتها وعدم ا,ملن فيها من الشعوب

 .يف بيان أقواهلم يف انتقاص البلدان وتكفريها
  ,امن بن خالديعن سل «):الكايف( حيث يذكر لنا الكليني يف كتابه

 وأهـل املدينـة رش مـن أهـل , أهل الشام رش من الروم:اهللا قال عن أيب عبد
 .)١(»  وأهل مكة يكفرون باهللا جهرة,مكة

إن أهل مكة ليكفـرون  «:قال إ ا عن أيب بصري عن أحدمه)ايفالك(ويف 
ــرة ــاهللا جه ــل مكــة,ب ــن أه ــة أخبــث م ــنهم ســبعني , وإن أهــل املدين أخبث م

  .)٢(»ًضعفا
 نعــم األرض :أن أبــا جعفــر قــال «:وقــد ذكــر البحــراين يف تفــسري الربهــان

 أمـا إهنـا سـجن مـن سـخط اهللا , وبئس الـبالد مـرص, وبئس القوم أهلها,الشام
 .)٣(» ومل يكن دخول بني إرسائيل مرص إال من سخط ومعصية منهم هللا,عليهم

                                                 
)٢/٤٠٩) (١ .( 
)٢/٤١٠) (٢.( 
)١/٤٥٧) (٣ .( 
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 قـال رسـول : احلـسن رفعـه قـال عبداهللا بنعن حييى بن «:ويروي املجليس
 وهو يـورث : قال إال وال أحسبه, وال تطلبوا املكث فيهاانتحوا مرصا «:^اهللا 

  .)١(»الدياثة
ــه  ــا املجلــيس كــذلك يف كتاب ــواربحــار ا(ويــذكر لن عــن ميمــون بــن  «):ألن

ىل عـً إن عليـا ملـا أراد اخلـروج مـن البـرصة قـام :اهللا قـال  عـن أيب عبـد,اهللا عبد
 وأشـدها ,ً وأرسعهـا خرابـا,ً لعنـك اهللا يـا أنـتن األرض ترابـا: ثم قـال,أطرافها
  .)٢(»ًعذابا

الـشيعة االثنـي عـرشية فقـد جـاء عـن أيب بكـر غـالة وأهل الشام كفار عند 
 إن :فقـال? أهـل الـشام رش أم أهـل الروم:اهللا قلـت أليب عبـد «:احلرضمي قال

  .)٣(» وإن أهل الشام كفروا وعادونا,الروم كفروا ومل يعادونا
 وهــم يف املقابــل يقدســون مواضــع أخــرى مــن األرض غــري التــي يقدســها

عن أيب األكراد عـيل  «:روى املجليس فقد ,)قم( وذلك كأرض ,املسلمون عامة
 ,عىل سائر البالد الكوفةب إن اهللا احتج :اهللا قال  عن أيب عبد,غئبن ميمون الصا

 واحـتج ببلـدة قـم عـىل سـائر ,وباملؤمنني من أهلها عىل غريهم من أهـل الـبالد
  .)٤(» وبأهلها عىل مجيع أهل املرشق واملغرب من اجلن واإلنس,البالد

                                                 
 ). ٥٧/٢١١(بحار األنوار ) ١(
)٥٧/٢٠٤) (٢ .( 
 وذكــر , يف صــنوف أهــل اخلــالف: بــاب)اإليــامن والكفــر( : كتــاب)٢/٣٠١(الكــايف ) ٣(

 ). القدرية واخلوارج و املرجئة وأهل البلدان
)٢١٣−٥٧/٢١٢) (٤ .( 
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אא 

 بل يكفـي , عن ذنب لشخص ما حتى حيكموا عليه بالكفرةالغالال يبحث 
حتـى حيكـم عليـه بـالكفر بمفهـومهم ) شـيعيا(عندهم أال يكون هذا الشخص 

  . !!  فمن خالفهم فهو كافر, عندهم
 األخبـار واملفهوم مـن «):ةرضاحلدائق النا(يقول يوسف البحراين يف كتابه 

 .)١(»ونصبه ونجاسته, غري املستضعفالكفر املخالف  هواملستفيضة 
 !بل عندهم أن من مل يكفر املخالف فهو كافر

 .)٢(»كفر أو قريب منه املخالف القول بعدم كفر « :املجليس يقول 
 ! ومن مل يكفرهم فهو كافر,فعىل هذا فجميع املسلمني كفار

وبناء عىل تكفريهم للمسلمني فـإن مجيـع العبـادات التـي يؤدهيـا املـسلمون 
 . بل هم يف النار, وال تنفعهم شيئا,طلةولو عظمت فهي با

دخلت عـىل « :عن ميرسة قال  للربوجردي الشيعة أحاديثجاء يف جامعو 
 إن يل جــارا لــست أنتبــه إال عــىل , جعلــت فــداك: فقلــت لــه×أيب عبــد اهللا 

 فـسألت , إال إن يكون ناصبيا: قال,Q أو يسبح هللا , إما تاليا كتابا خيتمه,صوته
                                                 

)٥/١٧٧) (١ .( 
 ). ٦٥/٢٨١(ألنوار بحار ا) ٢(
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  : فقال: قال, جلميع املحارم إنه جمتنب: فقيل يل,نيةعنه يف الرس والعال
 , فحججت مـن قابـل, اهللا أعلم: قلت? يعرف شيئا مما أنت عليه,يا ميرسة

  فدخلت عىل ,مرل فوجدته ال يعرف شيئا من هذا األلت عن الرجفسأ
 فقــال يل مثــل مــا قــال يف العــام , فأخربتــه بخــرب الرجــل×أيب عبــد اهللا 

 يـا ميـرسة أي البقـاع أعظـم : قـال, ال: قلـت?ا مما أنت عليه يعرف شيئ:املايض
 يا ميرسة ما بني الـركن : قال, اهللا ورسوله وابن رسوله اعلم: قلت: قال?حرمة

 واهللا لو أن عبدا عمره اهللا فيام بني الركن واملقـام ,واملقام روضة من رياض اجلنة
بح عىل فراشه مظلوما كـام  ثم ذ,لف عامالقرب واملنرب يعبده أ وفيام بني ,ألف عام

ن  أQ لكـان حقيقـا عـىل اهللا , بغري واليتنـاQ اهللا  ثم لقي,يذبح الكبش األملح
  )١(»يكبه عىل منخريه يف نار جهنم

  !!  هم من املخلدين يف الناربحسب هذه الروايات الغاليةفعامة املسلمني 
 مـن مل اعلم أن إطالق لفظ الرشك والكفـر عـىل «:يقول املجليس يف البحار

 وفـضل علـيهم غـريهم يـدل عـىل ;,يعتقد إمامة أمري املؤمنني واألئمة من ولـده
  .)٢(» خملدون يف النار كفارأهنم

 ,املوغلــة يف الغلــو بــل وحتــى شــهداء املــسلمني طــالتهم روايــات التكفــري 
ّفريوي عاملهم احلر العاميل ما يبني عقيـدهتم يف شـهداء املـسلمني املـرابطني عـىل 

                                                 
 )٤٤١−١/٤٤٠(جامع أحاديث الشيعة للربوجردي ) ١(
)٢٣/٣٩٠) (٢ .( 
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  :عن عبداهللا بن سنان قال «:فيقول ما نصه, الثغور

 جعلت فداك ما تقول يف هـؤالء الـذين يقتلـون يف هـذه :;قلت أليب عبداهللا
واهللا مـا , ّ الويـل يتعجلـون قتلـة يف الـدنيا وقتلـة يف اآلخـرة: فقـال: قال?الثغور

  .)١(»الشهيد إال شيعتنا ولو ماتوا عىل فرشهم
 
 
 
 
 
  

                                                 
 ). ١٥/٣١(وسائل الشيعة ) ١(
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علــامء الــشيعة يف كبــار كثــري مــن النــاس عنــدما يقــرأ النقــول الــسابقة عــن 
 وأما اآلن فلم يعـد لـه , وزال وانقىض, يعتقد أن هذا الفكر كان ومىض,التكفري

ــع ــشيعة ,وجــود يف الواق ــامء ال ــا عل ــي يرفعه ــشعارات الت ــرة ال ــع كث  خاصــة م
 والـدعوة إىل الوحـدة ,تقارب بني الـسنة والـشيعة من الدعوة إىل ال,املعارصون

 وخيفــى عــىل هــؤالء , ونحــو ذلــك مــن الــشعارات الرباقــة,اإلســالمية الكــربى
 .من فكر تكفريي مل يتغري ومل يتبدله بعض الغالة حقيقة ما خيفي

وحتى تتضح هذه احلقيقة أورد هنا كالما لبعض علـامء الـشيعة املعـارصين 
 .! مسائله وفتاواه , فوافق غالة املذهب املتقدمني ممن تلبس بالغلو يف بعض 

 . عندهم ليس هو الذي يؤمن بأركان اإليامن الستةأن املؤمن :فمن ذلك
 املراد مـن : أقول« ):هـ١٤١١ت ( العظمى أبو القاسم اخلوئية اهللاقول آيي

 أوهلـم ‡ وباملعـاد وباألئمـة االثنـي عـرش ,املؤمن هنا من آمن بـاهللا وبرسـوله
  .)١(»وآخرهم القائم احلجة املنتظر ,ن أيب طالب عيل ب

 الـشيعة اإلماميـة :املـراد بـاملؤمن« ): هــ١٤١٠ت (  اخلمينـية اهللاويقول آي
 .)٢(»عرشية ااالثن

                                                 
 ).٥٠٤−٥٠٣ /١( مصباح الفقاهة )١(
 ).٢٥٠ /١ (املكاسب املحرمة) ٢(
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 بمعنـى أن −اإليامن :ًرابعا« :السيستاين  عيلاملعارص العظمى ة اهللاآيويقول 
 .)١(» عرشياييكون اثن

 . ل ال تصح إال ممن كان عىل مذهبهماألعام اإليامن و هؤالء أنعندفيتضح 
 وإن كــان ,فــال يــصح الــصوم كغــريه مــن العبــادات مــن الكــافر « :اخلــوئي فيقــول

 )٢(» كام ال يصح ممن ال يعرتف بالوالية من غري خالف,مستجمعا لسائر الرشائط
 : )األربعني(يف مواضع متعددة من كتابه  وقد رصح هبذا اخلميني

 مغــزى كالمــه مــن أن − الــصادق − ثــم ذكــر « ):٥٨٣ص ( يف فيقــول
 .» كام سيأيت اإلشارة إليه إن شاء اهللا تعاىل,الوالية رشط يف قبول األفعال

 ,واألخبـار يف هـذا املوضـوع وهبـذا املـضمون كثـرية«):٥٩٢ص (وقال يف 
 رشط يف قبول األعـامل عنـد اهللا ويستفاد من جمموعها أن والية أهل البيت 

 .»ط يف قبول اإليامن باهللا والنبي األكرم  بل هو رش,سبحانه
َّحقائق مـسلمة يف مـذهبهمهذا الغلو  وهكذا جيعل َ  الخيتلـف عليهـا اثنـان ,ُ

إن « ):٥٩١ص( فقال يف , واالعتقاد هبا رضورة من رضوريات املذهب, منهم
ّما مر يف ذيـل احلـديث الـرشيف مـن أن واليـة أهـل البيـت ومعـرفتهم رشط يف 

َّ يعترب من األمور املسلمة,قبول األعامل َ  بل تكون من رضوريات مـذهب أهـل ,ُ
 وتكــون األخبــار يف هــذا املوضــوع أكــرب مــن طاقــة مثــل هــذه ,التــشيع املقــدس

 .» وأكثر من حجم التواتر,الكتب املخترصة عىل استيعاهبا
ِّ بــأن التوبــة الــصادقة التــي يبــدل اهللا ســيئات بــل وصــل الغلــو إىل أن رصح َ ُ

                                                 
 ).١٣ص (املسائل املنتخبة ) ١(
 ).١/٤٢٣(كتاب الصوم للخوئي )٢(
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 ألهنــم ال , هــي خاصــة بالــشيعة اإلماميــة فقــط دون غــريهمصــاحبها حــسنات
فكـل مـن تـوفرت  «):٥٩٠ص( فقـال يف ,اليةيؤمنون بمعتقدهم باإلمامة والو

 وشـملته ألطـاف اهللا , فاز−ًآمنوا وتابوا وعملوا صاحلا−فيه هذه األمور الثالثة 
ً وأصبح مكرما أمام ساحة قدسه,سبحانه  ,نات فتتحول سيئاته وآثامه إىل حـس,َّ

ــشيعة أهــل البيــت ــر خيــتص ب ــوم أن هــذا األم ــاس ,ومــن املعل ــه الن  وحيــرم من
وأوصـــيائه مـــن  ألن اإليـــامن ال حيـــصل إال بواســـطة واليـــة عـــيل ;اآلخـــرون

 .» بل ال يقبل اإليامن باهللا ورسوله من دون الوالية,‡املعصومني الطاهرين 
املخـالفني  أنرصح بي ,عظمى املعارص حممد صادق الروحاين الة اهللاآيوهذا 

ِّ وذلك مـن خـالل سـؤال وجـه , لعدم اعتقادهم بالوالية;  ال يدخلون اجلنةهلم
 هم ً طبعا?هل يدخلون اجلنةو ? السنة حيكم عليهم بالكفر أهلهل :إليه ونصه

ــا   وكيــف ... ولكــنهم ال يكرهــون أهــل البيــت وحيبــوهنم,ال يوالــون علي
 , الــصلوات اخلمــس ويــصلون,يــدخلون النــار وهــم يــشهدون الــشهادتني

  ? ويصومون رمضان,وحيجون
العبـادات الواليـة ألمـري   يـشرتط يف صـحة,ّبـسمه جلـت أسـامؤه :جلوابا

 .)١(املرشوط  فمع فقد الرشط ال يتحقق,املؤمنني 
 أن من ال يـؤمن باألئمـة االثنـي عـرش  السيستاين العظمى عيلة اهللاآي يرىو

رشائــط صــحة «: فقــال,حيحةفــال يثــاب عــىل أي عبــادة ولــو كانــت عبادتــه صــ

                                                 
 مد صادق الروحاين الشريازي للفتاوى العقائدية  موقع آيتهم العظمى حم: ينظر)١(

  :يف اإلنرتنت, ورابط هذه الفتوى هو
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1861 
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٨٣ 
سـلم يف  إذا أ, نعـم,يصح الصوم مـن الكـافر فال , اإلسالم: وهي أمور,الصوم

 أن يمسك بقيـة ً ومل يأت بمفطر قبل إسالمه فاألحوط لزوما,هنار شهر رمضان
 فاألظهر عدم وأما اإليامن , وأن يقضيه إن مل يفعل ذلك,يومه بقصد ما يف الذمة

ــى  ــصحة بمعن ــاره يف ال ــفاعتب ــربا,ســقوط التكلي ــان معت  يف اســتحقاق ً وإن ك
 )١(»املثوبة

يرصحون بإسـالم بقيـة  املعارصين بعضهم من  ولكننا نسمع:قال قائلفإن 
 ! املسلمني
 , قد بينوا هم ماذا يقصدون بإطالقهم وصف اإلسالم عـىل غـريهم:فأقول

 فيجـوز بيـع , فال يـشمله حكمـه,ما املخالف فليس بكافر قطعاوأ « : يقول اخلوئيفهذا
ما ما دل عىل كفـرهم فـال يـراد  وأ,قرارهم بالشهادتني ظاهرا وباطناالعبد املسلم منهم إل

 ,خـرةد من الكفر ترتب حكمه عليـه يف اآلن املرا إ: فقد قلنا يف أبحاث الطهارة,رهابظاه
ة عامهلم اخلريية الصادر وال يثاب بأ, بل يعاقبون كالكافر,وعدم معاملة املسلم معهم فيها
  )٢(»منهم يف الدنيا كالصالة وغريها

 , عـرشيةللـشيعة االثنـيفالصحيح احلكم بطهارة مجيع املخـالفني  « :ويقول كذلك
ـيعهم يف  وإ, بال فرق يف ذلك بني أهل اخلالف وبني غريهم,سالمهم ظاهراوإ ن كان مج

  )٣(» وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر اآلخرة,احلقيقة كافرين
                                                 

 ).٣٣١−١/٣٣٠( منهاج الصاحلني )١(
 ).٣٥٣−٣/٣٥٢( مصباح الفقاهة )٢(
 ).٢/٨٧( كتاب الطهارة للخوئي )٣(
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٨٤

 ,ًيح يف أهنم يرون أن سائر املسلمني يف الدنيا هم مـسلمون ظـاهرافهذا رص
 ! ً وباطناً ويف اآلخرة هم كفار ظاهرا,ًكفار باطنا

وأما  «:فيقول )هـ١٢٤٢ت (  من املتأخريناهللا شرب  عبدعاملهمويؤكد هذا 
 فالذي عليه مجلة من اإلماميـة ,سائر املخالفني ممن ينصب ومل يعاند ومل يتعصب

 والذي عليه األكثر األشهر أهنم ,د املرتىض أهنم كفار يف الدنيا واآلخرةكالسي−
  .)١(»كفار خملدون يف اآلخرة

يف الـدنيا عنـدهم  حمـصور املخـالفني هلـم وهـذا رصيـح يف أن إسـالم :قلت
  .  وأما كوهنم خملدين يف النار فهذا حمل إمجاع بينهم,فقط

بـشيعي اثنـي أن املسلم الذي ليس   يعتقدفأحد الغالة  :بلغ الغلو مبلغه بل 
 !نجس كسائر النجاسات عرشي
وعد  ..  وهي اثنا عرش:والنجاسات« :زا حسن احلائري اإلحقاقيرجع املرياملقال ف

 .)٢( » ثم عد النواصب من أقسام الكفار,الكفار منها
 )املـسائل املنتخبـة(  كتابـهجـواد التربيـزي يف املعـارص وقال نفس هذا الكالم آية اهللا

  ).٦٦صـ(
  ).٨١صـ( )املسائل املنتخبة(وآية اهللا عيل السيستاين يف 

 ).١١٥صـ( )موجز الفتاوى املستنبطة(وآية اهللا مريزا عيل الغروي يف 

                                                 
 ). ٢/١٨٨(ول الدين حق اليقني يف معرفة أص) ١(
 ).١/١٣٧( أحكام الشيعة )٢(
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٨٥ 
ـــ١٣٩٠ت ( الطبطبــائي امللقــب بــاحلكيم حمــسن رجــعاملويقــول  املخــالف  «):ه

  وكيـف...ل إال ما خرج بالـدلي, فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار,ألهل احلق كافر
 :وأخرى ...اإلمجاع املحكي عن احليل عىل كفرهمب : فاالستدالل عىل النجاسة تارةكان

 : وثالثـة.. املتـضمنة كفـرهم, إهنا متواترة: بل قيل,بالنصوص املتجاوزة حد االستفاضة
 كـام يف حمكـي املنتهـى مـسألة اعتبـار اإليـامن يف مـستحق ,بأهنم ممن أنكر رضوري الدين

 فــيعمهم مــا دل عــىل كفــر منكــري ,ا رشح كتــاب فــص اليــاقوت وغريمهــ ويف,الزكــاة
 بـضميمة مـا , بام دل عىل نجاسة الناصب من اإلمجاع املتقدم وغـريه: ورابعة,الرضوري

  )١(»دل عىل أهنم نواصب
 ..بل وبلغ الغلو هبم أهنم مل يرتضوا الصالة مع املسلمني 

 .صالة مع مجاعة املسلمنيعن ال العظمى أبو القاسم اخلوئي ة اهللاسئل آيف
 .)٢(»تصح إذا كانت تقية« :أجاب

ت ( العظمـــى حممـــد رضـــا املوســـوي الكلبيكـــاين ة اهللاآيـــوعنـــدما ســـئل 
جيـوز كـل ذلـك يف حـال « :أجـاب ,عن الصالة يف مساجد املسلمني )هـ١٤١٤
 إذا كــان االلتــزام بــرتك الــصالة معهــم أو يف مــساجدهم معرضــا للفتنــة ,التقيــة

 .)٣(»والتباغض
 ?ًهل جتوز الصالة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفيس :وحني سئل

                                                 
 ).٣٩٣ − ١/٣٩٢( مستمسك العروة الوثقى)١(
 ).١/٢٦( مسائل وردود )٢(
 ).٣٨صـ( إرشاد السائل )٣(
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٨٦

 ومـع عـدم الـرضورة تعـاد الـصالة مـع ,ال بأس هبا مع الـرضورة« :أجـاب
 .)١(» واهللا العامل,اإلمكان

 ?هل جيوز االقتداء بإمام مجاعة سني أم ال :ًوسئل أيضا
 .)٢(» وثوابه عظيم,جيوز ذلك يف حال التقية «:أجابف

خواننا السنة إ هل جتوز الصالة خلف : كاظم احلائري املعارصئل آيتهموس
 وما حكم فتوى اإلمام اخلميني يف موسم احلج بجواز الصالة خلـف ,يةلغري تق
 ?السنة
ــوز« :أجــابف ــع ,ال جي ــاس م ــام يف موســم احلــج قي ــوى اإلم ــه بفت  وقياس
 .)٣()الفارق

 ... فاهللا يعصمنا من هذا الغلو الفاحش 
واإلنـصاف « :قـولي  يبيح غيبة غري املوافق هلم اخلمينيالعظمى  اهللاة آيهذا 

 ,أن الناظر يف الروايات ال ينبغي أن يرتاب يف قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم
بــل ال ينبغــي أن يرتــاب يف أن الظــاهر مــن جمموعهــا اختــصاصها بغيبــة املــؤمن 

 .)٤(»‡املوايل ألئمة احلق 
 االثنـيتـصة عنـده بـاملؤمن القائـل باألئمـة الحظ أن حرمة الغيبـة خم :أقول

                                                 
 ).٣٩صـ( إرشاد السائل )١(
 ):١/١٩٤( جممع املسائل )٢(
 ).١/٧٥( الفتاوى املنتخبة )٣(
 ).١/٢٥١( املكاسب املحرمة )٤(
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٨٧ 
 , وقد قرر قبل هذا أن الروايات عنـده قـارصة عـن إثبـات حرمـة غيبـتهم,عرش
 .»غيبتهميف قصورها عن إثبات حرمة « :املخالفني يف قوله  :أي

 ,ثــم إن الظــاهر اختــصاص احلرمــة بغيبــة املــؤمن« :ًقــول اخلمينــي أيــضاوي
 .)١(»تيض التقية وغريها لزوم الكف عنهاق إال أن ت,فيجوز اغتياب املخالف

ِومن أنكر واحـدا مـنهم جـازت غيبتـه «:ويقول اخلوئي  بـل ال شـبهة يف ,..ً
 ألن إنكــار الواليــة واألئمــة حتــى الواحــد مــنهم واالعتقــاد بخالفــة ;كفــرهم
 وتدل عليه األخبار املتـواترة الظـاهرة يف كفـر , يوجب الكفر والزندقة..غريهم

ومـن وحـده » «ومـن جحـدكم فهـو كـافر «)ع( ويدل عليه قوله ..منكر الوالية
فإنه ينتج بعكـس النقـيض أن مـن مل يقبـل عـنكم مل يوحـده بـل هـو » قبل عنكم

ً ثــم اعتــربه ناصــبيا ورشا مــن اليهــود والنــصارى.»..مــرشك بــاهللا العظــيم  بــل ,ً
  .)٢(وأنجس من الكلب

 .)٣(وقال مثله حممد صادق الروحاين
 وأيب بكر وعمـر , املعارصين من الصحابة عمومالغالة اوأما موقف هؤالء

 : فال خيتلف عن موقف سابقيهم ,ًخصوصا
 ومـا قامـا بـه مـن خمالفـات ,إننا هنا ال شـأن لنـا بالـشيخني« :يقول اخلميني

 ومــا , ومــا حلــاله وحرمــاه مــن عنــدمها, ومــن تالعــب بأحكــام اإللــه,للقــرآن
                                                 

 ).١/٢٤٩(حرمة  املكاسب امل)١(
 ). ٥٠٥−١/٥٠٤(مصباح الفقاهة ) ٢(
 ). ١٤−٢/١٣(منهاج الفقاهة ) ٣(
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٨٨

 ولكننـا نـشري إىل جهلهـام ,الدهمارساه من ظلم ضد فاطمة ابنـة النبـي وضـد أو
 .)١(»بأحكام اإلله والدين

وإن مثــل هــؤالء األفــراد اجلهــال « : بعــد اهتامــه للــشيخني باجلهــلويقــول
 وأن ,غري جديرين بأن يكونـوا يف موقـع اإلمامـة,احلمقى واألفاقون واجلائرون

 .)٢(» األمريكونوا ضمن أويل
ل الـذي كـد  الرسو,حق قدرهأعطوا الرسول ما الواقع أهنم « :ًويقول أيضا

  وأغمض عينيـه ويف أذنيـه, وهدايتهمجل إرشادهموجد وحتمل املصائب من أ
 .)٣(»عامل الكفر والزندقة والنابعة من أ,لقائمة عىل الفريةكلامت ابن اخلطاب ا

يف  ,)٤()فرحـة الزهـراء( املعارص أبو عيل األصفهاين يف كتابـه الشيخل ويقو
ْملؤمنني منذن عدو أمري اإ«):١٠−٩ص( مثل هذا الشخص ال يكـون غـري  ...?َ

 .»ًام عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذهب,اخلبيثني امللعونني أبو بكر وعمر
وأمـا مـسألة «):عدم إيامن أيب بكـر وعمـر(وان  حتت عن)٣٣ص(ويقول يف 

 .»يف الروايات الكثريةإثبات كفرمها فهو من األمور املسلمة املتضافرة 
 ,كام أن فرعون مل يؤمن باهللا وعاش بـالكفر والـرشك «):٣٤ص(  يفلويقو

 وكـذلك ,ب اهللا فرعـون وأنـصارهَّ لذا عذ, وأتعبه×وسى وآذى حجة اهللا م
                                                 

 ).١٢٦ص ( كشف األرسار )١(
 ).١٢٧ص ( كشف األرسار )٢(
 ).١٣٧ص( كشف األرسار )٣(
  . هـ١٤١٨ذكر يف تقديمه للكتاب أنه ألفه يف عام  )٤(
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٨٩ 
ً فهو مل يؤمن بـاهللا وكـان كـافرا ومـرشكا,أبو بكر امللعون  وآذى حجـة اهللا أمـري ,ً

يتبعـه  ومـن ,ّ لـذا فـإن اهللا سـوف يأخـذه بأشـد العـذاب, وأرهقه×املؤمنني 
 .»ّد العذابُسوف حيرش معه وينال أش

 كانتـا موجـودات ,عائشة وحفصة مثـل أبـوهيام« ):٩٩−٩٨ص(  يفلويقو
ّ وسببتا كثريا من الفتن والتي من مجلتهـا إعطـاء الـسم لرسـول اهللا ,خبيثة ً9. 

وعندما نقف أمام هذه النتيجة ال بـد لنـا مـن بغـض هـاتني اخلبيثتـني النجـستني 
 .»ولعنهام

حب أيب بكر وعمر وكل من تـبعهام عقوبتـه كبـرية  «):١١٩ص(يف  لويقو
 ولـو كـان املريـد هلـام , فأي شخص عنده حبهام ولو كان يف أي منـصب...,جدا

َّذب يف  سـوف يعـ,ً فسوف يكون موردا للغضب اإلهلي,ملك إهلي مقرب أو ال
 .»ّيوم احلساب بأشد العذاب

  . واخلذالن وسوء الطويةالضالل الغلو الذي يقود  إىل مننعوذ باهللا 
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٩٠

 
א 

 :ويف هناية هذا البحث فقد تم التوصل للنتائج التالية
 وال جمـال , مرجعـه إىل النقـل مـن الكتـاب والـسنة, التكفري باب توقيفيأن

 .للعقل فيه
 , وتعطيل األحكـام الـرشعية, فساد الدين يؤدي إىلوالتكفري الغري منضبط

  .ظيمةونشوب الفتن الع
ــاب عظــيموهــو ــه, ب ــتكلم في ــم  ال ينبغــي أن ي ــامء الراســخون بعل  إال العل
 . وبصرية راسخة,واضح
ً وقد وضعوا أصوال وضـوابط ,أضبط الناس يف هذا الباب هم أهل السنةو

 ومل يطلقــوا احلكــم ,^للتكفــري مــستوحاة مــن كتــاب اهللا تعــاىل وســنة النبــي 
 .ط وانتفاء املوانعبالتكفري عىل املعني إال بعد توفر الرشو

 واالعتداء عليه بتكفريه من أعظم ما ,األصل يف املسلم براءة ذمتهحيث إن 
  .توعد اهللا فاعله بالعذاب الشديد
ُ وتقـاوم ,ُالـداعي إىل احلـق ال بـد أن حيـارب أن :كذلك مـن النتـائج املهمـة

 , والعــدوان املتــسلط, وتواجــه بالنقــد الفــاحش,ُ وتوصــم بالباطــل,دعوتــه
 .هجم العنيفوالت
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 الشيخ حممد بن عبد الوهـاب :ومن الدعاة إىل احلق الذين قوبلوا بمثل هذا

 من مفرتيـات الكـذب والبهتـان  الذين مل يسلموا, وأنصار دعوته, وأتباعه,/
 وذلك من خـالل ,ظهور صحة معتقدهم و,مع براءهتم منها ,التي ألصقت هبم
 .كتبهم ورسائلهم

ً وخــصوصا إذا جــاءت ممــن ,ر النــاس هبــا وتــأث,خطــر الــشائعاتممــا يبــني 
 .ينتسب للعلم

 ال تأخـذهم ,الواجب عىل العلامء يف كل زمان ومكان بيان احلـق ونـرصتهو
 .يف اهللا لومة الئم

 :تبني للقارئيومن النتائج املهمة أنه 
ً ويتهمه بالتكفري زورا وهبتانا,من الذي يكذب عىل اآلخر  أهم أهل الـسنة ,ً

  ?ثني عرشيةالشيعة اال غالةأم 
 ومـن الـذي حيـرتمهم ,إال القليل مـنهممن هو الذي يكفر الصحابة يتبني و

 ?ويعتربهم أمناء الوحي وثقات األمة
 بـدون , ويتساهل يف إخراجه من امللـة,وكذلك يتبني من الذي يكفر اآلخر

 ومن الذي ألزم نفـسه بكتـاب , وإنام ملجرد أنه خالفه يف معتقده,ضابط وال قيد
ــاب التكفــرياهللا وســن ــتكلم إال بعلــم,ة رســوله يف ب ــة , فــال ي  وال يكفــر إال ببين

 ?كشمس النهار
 ,ًحيمل احلقـد العظـيم عـىل مـن خالفـه خـصوصا كذلك يتبني من هو الذي
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 , ومن الذي ينطلـق يف تعاملـه مـن مبـدأ املحبـة والرمحـة,ًوعىل املسلمني عموما
 ?واحتامل العذر للمسلمني

 ومـن هـو , يف دعوته إىل االجتامع واالئتالفويتبني كذلك من هو الصادق
 ?ٍالذي يردد هذه الشعارات وقلبه منطو عىل خالفها

واللبيـب يكفيـه  ,كل هذه املقارنات تتبني للقـارئ ممـا قـرأه يف هـذا الكتـاب
 .التلميح واإلشارة عن رصيح اللفظ ومنطوق العبارة

 
GG واحلمد هللا رب العاملني GG 
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٩٣ 
 

א 
 ٤...................تقديم فضيلة الشيخ الدكتور  حممد بن إبراهيم السعيدي

 ٨...........................................................مقدمـة املؤلــف
 ١١...............الفصل األول يف خطورة التكفري وحرمة القول فيه بال علم

 ١٣........................حرمــة تكفري املسلم بغري حــق: املبحث األول
دعوة الشيخ حممد بن  شبهة التكفري والقتال املثارة حول: املبحث الثاين

 ١٧...................»بيــاهنــــا مـــع الــــرد عليـهـــا «  /الوهاب  عبد
حممد بن مفرتيات اخلصوم وأكاذيبهم عىل الشيخ : املبحــث الثالــث

 ٢٢.......فـي مسألة التكفري مع الرد والدحض هلــاالوهاب رمحه اهللا  عبد
 ٣٦..................:موقف علامء الدعوة السلفية املعارصين من التكفري

 ٤٧...........ضوابط وقواعد التكفري عند أهل السنة واجلامعة: الفصل الثاين
 ٤٨...............................أصـــــــول التكفـــــــيـر: املبحث األول
 ٥٤.................................ضـــوابـــط التكفــــيـر: املبحث الثاين
 ٥٧..............................مــــوانــــع التـكـفـــــيــر: املبحث الثالث
فــــي تـكـفـــــري  الشيعة االثني عرشية ةغالأقوال ونصوص : الفصل الثالث

 ٦٠.......................................................مــــن خالـفـهــــم
 ٦٣.......................... الشيعة للصحابة غالةتكفري: املبحث األول
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٩٤

 ٧٢......الشيعة لألئمة األربعة وعلامء املسلمنيغالة تكفري : املبحث الثاين
 ٧٤..........هل السنةملخالفيهم من أ الشيعة  غالة تكفري: املبحث الثالث

 ٧٦....................الشيعة لبلدان بكاملها غالة تكفري : ث الرابعاملبح
 ٧٨...................... الشيعة لعامة األمة غالة تكفري: املبحث اخلامس
 ٨١..........الشيعة املعارصين من التكفريغالة موقف : املبحث السادس
 ٩١......................................................نـتـائــــج البحـــث
 ٩٤.......................................................فهرس املحتويات

 


