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 التكفري عند الرافضة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شـرور  
سنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال أنف

له، وأشهد أن حممداً هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
 .صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني عبده ورسوله

 :أما بعد
فهذا الكتاب يعطي صورة عن منهج التكفري الذي بلـغ درجـة   

لشيعة حىت حكموا بكفر من يفضل األنبياء على علي اهلوس عند طائفة ا
 .بن أيب طالب

يكفرون خمالفيهم ويتهموم جبحـود   )الرافضة(إن الشيعة اإلمامية 
ـام باإللـه  . اهللا جلحودهم عقيدة اإلمامة ألن . مما يؤكد مساوام لإلم

 .إنكار اإلمام عندهم يساوي عندهم إنكار اإلله
لشيعي أنه مذهب قد بـين علـى   إن مكمن اخلطورة يف املذهب ا

احلقد والعداوة للمسلمني بذرائع متعددة، وعلى حتني الفرص للطعـن  
وهو مذهب قد درسه أعداء املسلمني . والقتل ومد اليد ألعداء املسلمني
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وجتلى للعديد من املسلمني كيف كان . واستفادوا منه كثريا هذه األيام
 املسلمني مث فجأة اضطروا إىل أبناء هذا املذهب يطلقون شعار العداء لغري

التراجع وكشف حقيقة التواطؤ معه عندما اضطروا إىل ذلك، وما يتوقع 
 .منه أعظم

وقد متكنوا من بث روح هذا العداء بذريعة ما يسمونه مبظلوميـة  
 .الزهراء ومؤامرة الصحابة عليهم بزعمهم

ـ  ذا وهلذا جتدهم يلطمون ويتباكون ليضمنوا استبقاء هذا العداء وه
 .احلقد وجتنيد عوامهم لتنفيذ وتأهيلهم للحظة االنتقام يف الوقت املناسب

وهم يكفرون خمالفيهم بال هوادة مث يتظاهرون بالتورع عن التكفري 
ـتين بـدائها   « ملاذا أيها السنة تكفروننا؟ وهذا كقول القائل : قائلني رم

 .بل صار هذا القول قاعدم يف التعامل مع اآلخرين» وانسلت
 "الوهابيني"زعيم حزب اهللا يكفر 

فتوى حسن نصر اهللا : وأول ما ننقله من فتاوى التكفري عند الشيعة
األمني العام حلزب اهللا واليت قال فيها حسبما أوردته جملة األمان احملسوبة 

  :على اإلخوان واملخترقة من قبل الرافضة، وقد جاء يف نص عددها
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أن بعـض  ) اهللا(ام حـزب  حسن نصر اهللا أمني ع) السيد(رأى "
ألمريكا تقدم اليوم خدمات جلية سالمية إاحلركات اليت تسمي نفسها 

، وهناك بعض اموعات اليت تنسـب  اإلسالمعلى حساب  وإسرائيل
تكفر الشيعة وتكفر السنة من كل املذاهب وتقتـل   اإلسالم إىلنفسها 

ـبون  الشيعة وتقتل السنة، وأولوياا قتل املسلمني الـذين ال ي   إىلنتس
 . خططها وفكرها

نين أحتدث بالتحديد عن احلركات الوهابية اليت ال تقوم بأي إ"قال 
عمل لتحرير القدس بل تسعى من أجل التطبيع مع العدو وتفنت أمتـها  

ال نقبل أن حتسبوا احلركة : هنا نقول للباحثني. ملصلحة الواليات املتحدة
 انتهى ."ميةاإلسالوعلى الصحوة  اإلسالمالوهابية على 

ـآمرة مـع   ( أنظر تكفري حسن نصر اهللا للوهابية يف جملة األمان املت
 .)١٩٩٥ -٣ -٣١تاريخ  ١٤٩عدد (الرافضة يف لبنان 

ولعلك أخي تقارن بني مقولته باألمس وبني ما جيري من خيانات 
 .القوم مما مل يعد خافيا

 يف الـة انظر يف الصفحة املقابلة صورة عن وثيقة التكفري املثبتة و
 :املذكورة
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  آية اهللا الشريازي يعلنها بال تقية
 أبو بكر وعمر مل يؤمنا باهللا طرفة عني

ـان    آية اهللا العظمى جمتىب الشريازي حيكم بكفر أيب بكـر وعثم
وعائشة وحفصة، وهو أكرب مرجع معاصر للشيعة يف يومنا هذا يصرح 

 :مبا يلي
. يعد هناك من خـوف فلم .. التقية ذهبت من الكرة األرضية إن«

 .خلونا جنهر باحلقيقة
ـاىل   خلوهم يبينون بكل صراحة أن أبا بكر وعمر مل يؤمنا باهللا تع

 .طرفة عني
 .كافرةخلوهم يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية واخلارجية 

دعوهم يبينون أن عائشة وحفصة نفذتا بتخطيط من أيب بكر وعمر 
 .قتل رسول اهللا

ان لعنة اهللا عليه من بين أمية وهم الشـجرة  وخلوهم يبينون أن عثم
 .امللعونة يف القرآن

 .»القول باحلق واجـب .. ملاذا نعيش يف خوف ومهي فال نتحرك
 انتهى
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ـا    وهو كما ترون تكفري للخلفاء الراشدين الثالثة ولعن هلـم كم
ح يف حق عثمان هذا الصحايب اجلليل الذي زوجه النيب ابنتيه ومـع  صر

الشيعة جزاهم اهللا « حسن الصفار ويعلن مفتخرا بأن ذلك يأيت الشيخ 
  .»هم الذين قتلوا عثمان بن عفان« على حد قوله » خريا

 إبليس أقرب مودة هلم من عمر
ويعلن أن إبليس ) ياسر احلبيب(مث يأيت أحد مشاخيهم يف الكويت 

 : وإمنا العدو األول هم على الترتيب التايل. ليس هو العدو األول للشيعة
 .مرع -١
 .أبو بكر -٢
 .إبليس -٣

 .وكالم هؤالء الثالثة مسجل عليهم بأصوام
 الشيعة وتكفري فرق الشيعة

ـيعية     وقد حكموا بكفر طوائف عديدة من فـرق اإلماميـة الش
 .كالفطحية والواقفية والشيخية والناووسية والزيدية

شكرا هلم على استثنائهم ثالثة من . وكفروا صحابة رسول اهللا 
 .تدين أو سبعة من حكم الردةالصحابة املر
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وكفروا من وقع يف بدعة من البدع، مع أن البدع تنقسم إىل بدعة 
 .مكفرة وبدع غري مكفرة

واعتربوهم . وكفروا اخللفاء الثالثة أبا بكر وعمر وعثمان باخلالفة
 .شرا من إبليس ووصفوهم باألوثان وباجلبت والطاغوت

مقرا خبالفة علي بن أيب  وكفروا كل من أقر هلم باخلالفة وإن كان
 . طالب بعدهم

وكفروا أهل السنة واعتروهم خملدين يف النار مع املشركني وإن مل 
بل جمرد اإلقرار بإمامة أيب بكر وعمـر  . يكونوا ناصبوا أهل البيت العداء

 .كاف بكفرهم
وكفروا األشاعرة ووصفوهم بأم جموس هذه األمة وأم يف معرفة 

 .والنصارى واملشركنيالرب شر من اليهود 
وكفروا من أمسوهم بالوهابية وصرحوا بأم ال عالقة هلم باإلسالم 

 .من قريب وال من بعيد
كل هذا وهم يظهرون للمسلمني بالبعد عن التكفري واحلرص على 
التقارب واملطالبة بالتوحيد حفاظا على وحدة كلمة املسلمني مستغلني 

 .نفس الوقت على اعتقاد ما فيهاجهل الناس مبا يف كتبهم، مصرين يف 
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 مىت يتورع الشيعة عن التكفري
 .يتورع الشيعة عن التكفري إذا قال مشاخيهم بتحريف القرآن

ـا   ،إذا قال اخلميين بأن اهللا متحد باحلقيقة احملمدية املتحدة هي أيض
 ).٧٨ص شرح دعاء السحر(بعلي بن أيب طالب 

 أين تكفري القائلني بتحريف القرآن؟
مـن كتـب    صرحياً ذا التكفري الصريح تعجز أن جتد نصاًومع ه

ـيري وتعـرض    الشيعة بكفر من زعم أن القرآن وقع فيه النقصان والتغ
والسبب أن القول بالتحريف من ضرورات املذهب ألنـه  . للتحريف

 .كان وسيلة الصحابة حلرمان أهل البيت حق اإلمامة
يف وضـوح   وعندي«  ويقول هاشم البحراين يف مقدمة الربهان

ـار وتفحـص   ) يعين بتحريف القرآن(صحة هذا القول  بعد تتبع األخب
اآلثار حبيث ميكن احلكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وأنه من 

 ).٤٩الفصل الرابع ص –مقدمة الربهان (» أكرب مقاصد غصب اخلالفة
 .يعين أم حرفوا القرآن ليتمكنوا من غصب اخلالفة

ـات يف غـري   وهلذا جاء السي لي تهم الصحابة بأم يضعون اآلي
فلعل آية التطهري أيضا وضـعوها يف  « قال . مواضعها ملصاحلهم الدنيوية
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لبعض موضع زعموا أا تناسبه، أو أدخلوها يف سياق خماطبة الزوجات 
ولو  ...عدم ارتباطها بقصتهن األخبار، وقد ظهر من مصاحلهم الدنيوية

سيأيت أخبار مستفيضة بأنه سقط من : فنقول سلم عدم التغيري يف الترتيب
فلعله سقط مما قبل اآلية وما بعدها آيات لو ثبتت .. .كثريةالقرآن آيات 

ـا   األحزابمل يفت الربط الظاهري بينها، وقد وقع يف سورة  بعينها م
 ).٣٥/٢٤حبار األنوار(» يشبه هذا

 حتريف القرآن ثابت عندهم بالتواتر
برواية يف كتاب سليم بن قيس ) ملازندراينا(وقد جاء شارح الكايف 
بعد وفاة رسول ) (أن أمري املؤمنني « ليؤكد ا نقص القرآن وفيها 

لزم بيته وأقبل على القرآن جيمعه ويؤلفه فلـم  ) صلى اهللا عليه وآله(اهللا 
خيرج من بيته حىت مجعه كله وكتب على ترتيله الناسخ واملنسوخ منـه  

 .»عد والوعيد وكان مثانية عشر ألف آيةواحملكم واملتشابه والو
ـالتحريف    إن« مث قال  الزائد على ذلك مما يف احلديث سـقط ب

كما يظهـر  وإسقاط بعض القرآن وحتريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معىن 
شـرح أصـول   (» ملن تأمل يف كتب األحاديث من أوهلا إىل آخرها

 ).١١/٨٧الكايف
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كل شيء إال يف حـق مـن    فلهذا جتدهم أطلقوا عنان التكفري يف
ذا . ح منهم بنقصان القرآن وتغيريه وحتريفهصر م كلهم متورطونأل

ـاخيهم أحـد إال   . القول ولو أعلنوا هذا احلكم بالكفر ملا تبقى من مش
 .ودخل يف هذا احلكم ألم متساملون على القول بالتحريف

 مرتبط مبصلحة املذهب ال حبق اهللا همالتكفري عند
ـان   فالتكفري إذن عند الرافضة مرتبط مبدى تأثري املخالف على كي

فمن كان مع املذهب فال ميكن تكفريه حىت لو كان يقـول  . املذهب
 . بتحريف القرآن

 : ويف هذه صور ومواقف متضادة
ـيهم،   : القائلون بتحريف القرآن ـتر عل مل نر من الرافضة إال التس

فلماذا ال تعتربون منكر . والدفاع عنهم واالعتذار بأم اجتهدوا فأخطأوا
 بكفره وردته ونصبه وأحللتم دمه؟ حىت حكمتم إمامة اإلثين جمتهداً

ورمبا قالوا بأن هؤالء القائلني بتحريف القرآن كانوا يقولون ال إله 
 فكيف نكفرهم وهم يقولون كلمة التوحيد؟. إال اهللا

فلماذا  وأبو بكر وعمر والصحابة أمل يكونوا يقولون ال إله إال اهللا؟
 ارتدوا عندكم كما سوف تسمعون؟
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 :فامسعوا ماذا يقولون فيهم
كما يف موقـع  . الذي يعتربونه أسد الوالية: صورة حسني الفهيد

أخذ العهد على بين آدم منـذ   وهو الذي زعم أن علياً. البينات الرافضي
وأنه مدبر النجوم وأنه . وأنه منشئ األنام وأنه خالق األزل ألست بربكم؟

 . تكلم بالوحيامل
 )مسجل بصوته(

يعتربونه ضاال مضال بل لوحـوا  الذي : صورة حسني فضل اهللا
 .بكفره ألمور هي أقل بكثري من ضالالت الفهيد

ـا   وهناك فرق أخرى كفرقة علي الالهية اليت يعتقد أبناؤها بأن علي
ـا دام  . ليس بإله وال دون اإلله حكم عليهم خامنيئي بأم غري كفار م

ـاالة يف  . يشركون باهللا تعاىلأم ال  والصحيح أم ما داموا عندهم املغ
 .أهل البيت فال يعود من اهلني تكفريهم

 !!فالقرآن هو الثقل األكرب ولكن ال يكفر الطاعن فيه
 !!أما اإلمامة وهي الثقل األصغر فيكفر الطاعن فيها
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 الشيخية كفار وضالل
لعبد املؤمن البسطامي  )الرد على الشيخية(وكتبوا كتبا منها كتاب 

ـاين      ـيم الكرم تـراجم  (وكتاب آخر بنفس العنـوان حملمـد رح
 ).٢/٦٨٨الرجال

ـاج   ٢٢ويف «قال علي النمازي  شعبان مات رئيس الشيخية احل
حممد كرمي خان صاحب كتاب إرشاد العوام الذي هـو يف احلقيقـة   

 ).٥/٢٦٨مستدرك سفينة البحار( »إضالل العوام
ـيخية   وقد حكم الشيعة بكفر ـاء الش فـذكر  . الطائفة من علم

الربوجردي أن السيد الصدر قد حكم بكفر أمحد بـن زيـد الـدين    
قال يف هامش كتاب الطرائف بأن السبب يف احلكم بالكفر . اإلحسائي

ـاد    « ما رأوه من  ـار املع خمالفة للضرورة من الدين واملـذهب كإنك
النسبة إليه إن كانت اجلسماين واملعراج اجلسماين والتفويض إىل األئمة، ف

 ).١/٦١طرائف املقال للربوجردي(» صحيحة فاحلكم بالكفر يف حمله
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 الواقفة والفطحية والناووسية كفار مشركون زنادقة
وهم ما تركوا فرقة من فرق الشيعة املخالفة هلم يف بعض أصـوهلم  

 .إال وحكموا بكفرها ناهيك عن تكفريهم لنا أهل السنة
يعية قد حكموا بكفرها وشركها وزندقتها فها هي بعض الفرق الش

 :مثل
على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامـة   وقفواوهم الذين : الواقفة

من بعده، ذلك أم زعموا أن موسى بن جعفر مل ميت بل هو حـي،  
ـاالت  (وينتظرون خروجه كما ينتظر االثنا عشرية غائبهم املزعوم  املق

 ). ٤٧للقمي مسائل اإلمامة ص ٩٣والفرق ص 
أتباع عبد اهللا بن جعفر بن حممد الصادق، وهو أكـرب  : والفطحية

النوخبيت . أوالد الصادق، ومسوا الفطحية؛ ألن عبد اهللا كان أفطح الرأس
بأن أكثر مشايخ الشيعة وفقهائها قد مالوا إىل هذه الفرقة، لكن عبد اهللا 

: انظر(مته مل يعش بعد وفاة أبيه سوى سبعني يوماً فرجعوا عن القول بإما
ـاالت   ٧٨-٧٧فرق الشيعة للنـوخبيت ص   ٤٦مسائل اإلمامة ص  مق

  ).١٦٤-١٦٣احلور العني ص  ١/١٠٢اإلسالميني
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نسبه إىل قرية : وهم أتباع رجل يقال له ناووس وقيل: والناووسية
قالت هذه الفرقة بأن جعفر بن حممد مل ميت وهو حي ال ميوت . ناووسا

وقـد  « قال صاحب الزينة . ائم املهديحىت يظهر ويلي األمر وهو الق
انقرضت هذه الفرقة وال يوجد اليوم أحد يقول ذا القول ولكن رجاهلا 

انظر املقاالت والفـرق ص  (» ال تزال روايام يف كتب االثين عشرية
 ).للنوخبيت ٦٧للقمي فرق الشيعة ص  ٨٠

ـال   أليبقلـت  : روى السي وغريه عن يوسف ابن يعقوب ق
أعطي هؤالء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة  ضا احلسن الر

حبار ( كفار مشركون زنادقة فإمال تعطهم : ؟ قال)يعين الفطحية(شيئا 
الشيخ  –) ع(مسند اإلمام الرضا  ٣٩/٦٩و ٨٤/٢٦٣األنوار للمجلسي
 ).٢/٧٥٦معرفة الرجال للطوسي اختيار ٢/٤٦٠عزيز اهللا عطاردي

إعطاء الزكاة هلم فنهاه عن ذلـك،  وسأله بعض الشيعة عن جواز 
حياة اإلمام الرضا الشيخ باقر شريف (إم كفار مشركون زنادقة : وقال

 ).٢/٢١٥القرشي
يا حممد بن عاصم بلغين : مسعت يقول: وعن حممد بن عاصم قال

. نعم جعلت فداك أجالسهم وأنا خمالف هلم :أنك جتالس الواقفة؟ قلت
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وقد نزل عليكم يف الكتاب أن (جل يقول ال جتالسهم فان اهللا عز و: قال
إذا مسعتم آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا 

ـا  ) إذا مثلهم إنكميف حديث غريه   يعين باآليات األوصياء الذين كفر
 ).٢/٣٤٣طرائف املقال علي الربوجردي( الواقفة

سني عن هـذه  ونقل احلر العاملي عن اء الدين يف مشرق الشم
وأما هؤالء املخذولون فلم يكن ألصـحابنا اإلماميـة   « الفرق الثالث 

ضرورة داعية إىل أن يسلكوا معهم على ذلك املنوال وسيما الواقفية فإن 
ـانوا   أـم اإلمامية كانوا يف غاية االجتناب هلم والتباعد عنهم حىت  ك

ا عليهم السالم أصاا املطر وأئمتن اليتيسموم باملمطورة أي الكالب 
ـأمروم بالـدعاء    مل يزالوا ينهون شيعتهم عن خمالطتهم وجمالستهم وي

شر من  وإمكفار مشركون زنادقة  أمعليهم يف الصلوات ويعلمون 
 رجال اخلاقاين الشيخ علي اخلاقاين ٣٠/٢٠٣وسائل الشيعة( النواصب

 ).٢٠٠ص
 الزيدية نواصب وهم مبرتلة الواقفة والفطحية

الزيدية والواقفة والنصاب مبرتلة عنـده  « ا والصادق أن عن الرض
ـائل   ٤/٥٤٣من ال حيضره الفقيه للصدوق( »سواء ـتدرك الوس  مس
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ـال    ٧٣/٣٤حبار األنوار ٧٧٧٤رواية  ٧/١٠٩ اختيار معرفـة الرج
 ٢/٣٤٥طرائف املقال للسيد علي الربوجردي ٧٦١و ٢/٤٩٥للطوسي

 سنية لعبد اهللا اجلزائريالتحفة ال ٦/٦٧جواهر الكالم للشيخ اجلواهري
 ).٩٢ص 

عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلـى  « 
 ،الزيدية؟ قال ال تصدق عليهم بشيء وال تسقهم من املاء إن استطعت

 رواية ٩/٢٢٢وسائل الشيعة ٤/٥٣التهذيب(» وقال الزيدية هم النصاب
 ).١٨٨٤رقم

الصدقة على الناصب  عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اهللا عن
ـاء إن    وعلى الزيدية؟ فقال ال تصدق عليهم بشيء وال تسقهم مـن امل

ـائل (» هم النصاب: استطعت، وقال يف الزيدية  ٧/١٠٨مستدرك الوس
 ).٧٧٧٣ رواية

ـا  «  عن ابن أيب عمري عمن حدثه قال سألت حممد بن علي الرض
ـبة (عن هذه اآلية  ـال ) وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناص ـ : ق ت يف نزل

« : قال السي بعد هذه الرواية. »النصاب والزيدية والواقفة من النصاب
كتب أخبارنا مشحونة باألخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثاهلم : أقول
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ـلة املبتدعـة    ـار  ( »من الفطحية والواقفة وغريهم من الفـرق املض حب
 ).٣٧/٣٤األنوار

 التكفري بني اإلخبارية واألصولية
وأخبارية فيذكر البحراين  فتراق االثين عشرية إىل أصوليةأما بداية ا

و أول من فتح ه  )هـ١٠٣٣ت ( أن شيخهم حممد أمني االستراباذي
لؤلؤة ( إىل أخباري وجمتهد.. باب الطعن على اتهدين، وتقسيم الفرقة

 ).١١٧ص: البحرين
قدم من ذلك وأن االستراباذي هـو الـذي   أومنهم من يذكر أنه 

 ).٤األصوليون واألخباريون فرقة واحدة ص رانظ( جدده
 جمتمع الكراهية من الداخل

هذا وقد جرى بني هاتني الفرقتني ردود ومنازعات وتكفري وتشنيع 
حممـد  : انظر( حىت إن بعضهم يفيت بتحرمي الصالة خلف البعض اآلخر

 ).٧٤ص: مع علماء النجف/ جواد مغنية
س مؤلفات األصوليني وكان من شيوخ طائفة األخبارية من ال يلم

حممـد آل  [ وإمنا يقبضها من وراء مالبسـه  ،بيده حتاشياً من جناستها
 ..]٩ص : الشيخية/ الطلقاين
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ـبهم إىل  ) األخباري(وقد كفر االستراباذي  بعض األصوليني ونس
على حد  - .]١١٨ص : للبحراين/ لؤلؤة البحرين: انظر[ ختريب الدين

إىل أحـد   -صاحب الوايف  )ارياألخب(كما نسب الكاشاين  -تعبريه 
/ لؤلؤة البحرين: انظر[ مجعاً من علمائهم إىل الكفر -مصادرهم الثمانية 

 .]١٢١ص : للبحراين
ا على مذهب هورد عليه بعضهم بأن له من املقاالت اليت جرى في

وهـو   [ الصوفية والفالسفة ما يوجب الكفر كقوله بوحدة الوجـود 
 ..]١٢١ص :انظر لؤلؤة البحرين/ البحراين

ـا    وهكذا يكفر بعضهم بعضاً كما كان أسالفهم من قبـل، كم
 .صورته مجلة من روايام مع أن الطائفتني كالمها من االثين عشرية

 مسهاإلخباري كتب األصوليني جنسة ال جيوز 
 :يقول السيد حممد حسن آل الطالقاين

 وأوغل األخباريون يف االزدراء باألصوليني إىل درجة عجيبة حىت« 
أننا مسعنا من مشاخينا واألعالم وأهل اخلربة واالطالع علـى أحـوال   

كان ال يلمس مؤلفات األصـوليني بيـده   أن بعض فضالئهم  :العلماء
جامع السـعادات  ( »وإمنا يقبضها من وراء مالبسه ،حتاشيا من جناستها
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 ).٣٩الشيخية ص ١ص
 :ويقول السيد الطالقاين

ـامل يـرأس   وكان علماء كربالء قد صمموا عل«  ى تكفري كل ع
ويتزعم وخيافون تقدمه وقد كفروا عددا من العلماء ولكنهم مل ينجحوا 

 ).٩٣الشيخية ص(» مما اضطرهم إىل اخلجل
 تكفريهم لألحسائي

 :ويضيف السيد الطالقاين قائال
بدأ الربغاين يعمل لالنتقام من األحسائي والوقيعة بـه، وأخـذ   « 

ول على مدخل يلج منه وممسك يتحني الفرص ويتسقط كالمه للحص
وحانت الفرصة للربغاين أن يلعب لعبته وحيقـق رغبتـه   .. .يتذرع به

فأضاف إىل اآلراء بعض الكفريات ونشرها بـني العـوام، ونسـب    
، وانتشـرت  يف األئمة وكفره هعوام بآرائه وغلوإىل تضليل ال اإلحسائي

سفره  اإلحسائي بقية املدن اإليرانية، وواصل يف اإلحسائيتكفري أخبار 
ففريـق  مبدينة وجد االنقسام حوله واضـحاً  إىل خراسان، وكلما مر ،

ـاين   ، يتجاهله ويعرض عنه وآخر يبالغ يف تعظيمه تعصباً وكتـب الربغ
وطلب متابعتهم يف  اإلحسائيالشهيد الثالث إىل علماء كربالء بأنه كفر 
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 حرية صار الناس يفو ذلك، فاستجابوا وارتفعت األصوات معلنة كفره
ـيعة   مما حدث، مث سادت اخلصومة وتوسع اخلالف، وظهر لدى الش
مبدأ جديد، وقربت خالفات األخباريني واألصوليني وحلـت حملـها   

 ).١٠٠الشيخية ص(» الشيخية وخصومها
 :وتوالت التكفريات من كل من

 .السيد علي الطباطبائي
 .السيد مهدي

 .الشيخ حممد جعفر شريعة مداري
 .دربندريواملوىل أغا ال
 .واملازندراين

 .والسيد إبراهيم القزويين
 .والشيخ حسن النجفي

 .والشيخ حممد حسني الصفهاين
ـاً  يف  وقد وقف الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء موقفا حامس

نصرة الرشيت والدفاع عنه، إال أن هذا الدفاع مل يستمر إثر خالف بني 
موال أيتام طالب ا على أالرشيت والشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء 
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، فاعترض الرشيت بأن هذه األموال لصغار قصـر  الشيخ كاشف الغطاء
ـاء   ! وال ميكنه التفريط فيها أو هبتها له فغضب الشيخ كاشـف الغط

 ).١٤٥الشيخية ص(الرشيت وذم الناس له  ورضي بتكفري
 :يقول السيد الطالقاين

عملهم بل  القوم ومل يكفوا عن -أي الزلزال  -ومل يردع ذلك « 
وعمد . عادوا إىل سابق وضعهم بعد أن هدأت األوضاع بعض الشيء

ليف كتاب حشاه بالفضائح والكفر واإلفك وقول الزور أبعضهم إىل ت
، وكان له جملس عصـر  اإلحسائيوأقوال املالحدة والزنادقة ونسبه إىل 

كل يوم يقرأ فيه تلك الفضائح على مأل من الناس فتتعاىل األصوات من 
والرباءة منه ومن معتقداتـه، وبوجـوب    اإلحسائيجاء املكان بلعن أر

 ).١٠٢الشيخية ص ١١٢هداية الطالبني ص( »مقاومته والقضاء عليه
 أهل البدع كفار مرتدون

مع أنه ليست كـل البـدع   . بل حكموا على كل مبتدع بالكفر
 .متساوية مع شناعة البدعة من حيث املبدأ

فقت اإلمامية على أن أصحاب البدع ات« فقال شيخ الشيعة املفيد 
كلهم كفار، وأن على اإلمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة هلـم  
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وإقامة البينات عليهم فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إىل الصـواب وإال  
قتلهم لردم عن اإلميان، وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو مـن  

 ).١٦ص: أوائل املقاالت(» أهل النار
هذا مع أن متقدمي الشيعة قد استنكروا ما أحدثه بعض شيعتهم من 
البدع مثل بدعة الشهادة لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بالواليـة يف  

 . األذان
أشهد أن " :القمي بأن قول الشيعة يف األذان هفقد صرح ابن بابوي

ال مـن  : انظر[ لعنهم اهللا تعاىل "هو من وضع املفوضة.. علياً ويل اهللا
 ..]١٨٩-١/١٨٨: حيضره الفقيه

 تعريف املفوضة
من غالة الشيعة، زعموا أن اهللا خلق حممداً مث فوض لـه  : املفوضة

خلق العامل وتدبريه، مث فوض حممد تدبري العامل إىل علي فهو املدبر الثاين 
، الفرق بني ١/٨٨: شعريمقاالت اإلسالميني لأل: انظر عن املفوضة(

: ، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي٢٥١ص: الفرق للبغدادي
/ انظر املفيد: ، ومن كتب الشيعة٢/٣٥١: ، اخلطط للمقريزي٩٠ص

 .])٢٥/٣٤٥: حبار األنوار /، السني٦٥-٦٤ص: تصحيح االعتقاد
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 تغيريهم معاين األلفاظ الشرعية
إن العقيدة الشيعية تكشف لنا عن تغيري دين اإلسالم حيث حتصر 

سالم يف بيعه رجل، وتغري معاين األلفاظ الشرعية إىل معان كل معاين اإل
 :باطلة

 . اإلثين عشر األئمةفإقام الصالة مبعىن تويل اإلمام احلق أحد 
 .والتوجه إىل القبلة حقيقته التوجه إىل علي بن أيب طالب

 .والشرك باهللا صار مبعىن اختاذ إمام باطل آخر مع اإلمام احلق
 .حود إمامة اإلماموالكفر باهللا مبعىن ج

واملشرك باهللا هو من أشرك مببايعة اإلمام الباطل بدءا من أيب بكـر  
 .إىل اية الدنيا

 ال تشرك باإلمام إن الشرك لظلم عظيم
 .ال تشرك باإلمام: والرافضة يقولون. ال تشرك باهللا: اهللا يقول

ألنه . الشرك أعظم الذنب ال خروج معه من النار وال دخول اجلنة
 .وقد جعله الرافضة شركا باإلمام. باهللا شرك

ولقد أوحي إليـك وإىل   عن أيب عبد اهللا قال « جاء يف الكايف 
يعين إن أشـركت يف   الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
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باب فيه نكت ونتف من . كتاب احلجة ١/٣٥٣الكايف ( »الوالية غريه
 ).الترتيل يف الوالية

أي ال تشرك يف « : أي بادة ربه أحداوال يشرك بعقال الرافضة 
 ).أليب احلسن املرندي ٨٥جممع النورين ص(» والية علي أحداً

ـا  وقال الكاشاين يف تفسري الصايف يف قوله تعاىل  مث قيل هلم أينم
» أي أين إمامكم الذي اختذمتوه من دون اإلمام« قال  كنتم تشركون

ـابيع    ٤/٥٣٦ تفسري نور الثقلني ٤/٣٤٨تفسري الصايف( للحـويزي ين
 ).٣/٤٠٢املودة للقندوزي الرافضي وإن زعموا أنه حنفي

كرب علـى املشـركني   قال  عن حممد بن سنان عن الرضا 
هكذا يف الكتاب . بوالية علي ما تدعوهم إليه يا حممد من والية علي

باب فيه نكت ونتف مـن  . كتاب احلجة ١/٣٤٦الكايف ( »خمطوطة
 ).الترتيل يف الوالية

من أشرك مع إمام إمامته مـن  : عن أيب عبد اهللا« ذلك جاء فيه ك
 ).١/٣٧٣الكايف(» عند اهللا من ليست إمامته من اهللا كان مشركا باهللا

» حيتمل أن يراد باملشرك الكافر والشرك الكفر« قال شارح الكايف 
 ).٦/٣٤٦شرح أصول الكايف(
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اد أولويـة  وذكر الكليين يف الكايف أن معصية علي كفر وأن اعتق
٥٤و٥٢: ١الكايف احلجة ٣٩٠:٢٣حبار األنوار ( غريه باإلمامة شرك 

 .)١/٣٥٣وانظر الكايف 
فهذه عقيدة يعلنها الكليين حىت ال يقول قائل أن هذه الروايات قد 

 .ال تكون صحيحة
وهكذا صرفوا الناس عن التوحيد احلقيقي وركبوا يف أذهام هذا 

والشـرك  . توحيد اإلمامة يف علي وأبنائهالتوحيد اجلديد بدال عنه وهو 
 .باهللا هو الشرك مع علي إماما آخر

 : وقد عقد السي هذا الباب التايل
ـان  «  باب أم عليهم السالم وواليتهم العدل واملعروف واإلحس

ـيان  والقسط وامليزان،  وترك واليتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعص
 .)١٩١-٢٤/١٨٧ألنوارحبار ا( »والفحشاء واملنكر والبغي

ـات،   «  ـائر الطاع باب أم الصالة والزكاة واحلج والصيام وس
 ).٣٠٤-٢٤/٢٨٦البحار( وأعداؤهم الفواحش واملعاصي

 عندهم كفار مرتدون ياًكل من قاتلوا عل
 .كذلك اعتربوا كل من حارب عليا كفارا وذلك باإلمجاع
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ملؤمنني عليا واتفقت على القول بكفر من حارب أمري ا« قال املفيد 
ـار   وأم كفار ضالل ملعونون حبرم أمري املؤمنني وأم بذلك يف الن

 ).١٠أوائل املقاالت ص( »خملدون
الشيعة عليه خيالفكم فيه علـي   اتفاقهذا الذي زعم املفيد : قلت

 .رضي اهللا عنه
فعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيـه  « 

مل يكن ينسب أحدا من أهـل البغـي إىل    عليهم السالم أن عليا 
ـائل  (» إخواننا بغوا علينا: الشرك وال إىل النفاق، ولكن كان يقول وس

ـائل   ٥١/٨٣الشيعة ـتدرك الوس للنـوري   ١١/٦٨للحر العاملي مس
ـادق  ١٢/٣٣٨الطربسي جواهر الكالم للجواهري  ٣١/١١٨فقه الص

 ). للحمريي القمي ٩٤حممد صادق الروحاين قرب اإلسناد ص
مل يكن ينسب أحدا  عليا  أنعن جعفر عن أبيه « ويف رواية 

هم إخواننا : من أهل حربه إىل الشرك وال إىل النفاق، ولكنه كان يقول
 ).٥١/٨٣وسائل الشيعة ٢٣/٣٢٤حبار األنوار(» بغوا علينا

قينا والقوم وكان بدء أمرنا أنا تال« وروى الشيعة عن علي أنه قال
، ودعوتنا يف اإلسالم ننا واحددير أن ربنا واحد ومن أهل الشام، والظاه
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واحدة، وال نستزيدهم يف اإلميان باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا 
 .)٣/١١٤ج البالغة( »إال ما اختلفنا فيه من دم عثمان شيئاً

 قال اإلمام يعين عندهم يساوي قال اهللا
ـا . وهذا ضرب لصميم مذهبهم ملي أن يف وهلذا ملا رأى احلر الع

هذه الروايات إشكال كبري اضطر أن يستعمل بلسم التقية املنقذ من كل 
ـائل  ( »هـذا حممـول علـى التقيـة    « ورطة وتناقض، فقال  وس

 ).٥١/٨٣الشيعة
 الراد على اإلمام مشرك ألن قال اإلمام هو قال اهللا

الراد علينا كالراد على اهللا والرد علينا على « فعن أيب عبد اهللا قال 
للصـالح   ٤٢٥والكايف ص ١/٦٧الكايف للكليين(» الشرك باهللاحد 

للخـوئي وـذيب    ٣٨٨والتقليـد ص  االجتـهاد احلليب وكتاب 
 ).١٠١/٢٦٢و ١/١٩٢للخميين حبار األنوار ٣/١٤٧األصول

 . وهذا جيعل كالم اإلمام مبرتلة كالم اهللا
أن  فقد زعم املازندراين أنه جيوز ملن يروي عن أيب عبد اهللا قـوالً 

إن حديث كل « : قال. ألن قول اإلمام كقول اهللا) قال اهللا تعاىل(يقول 
ـتالف يف    واحد من األئمة الطاهرين هو قول اهللا عز وجـل، وال اخ
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ـايف (» أقواهلم كما ال اختالف يف قول اهللا  ٢/٢٢٥شرح أصول الك
 ).للمازندراين

 كثرية ولكن يشكل على قوهلم هذا بأم قد رووا عن األئمة أقواالً
 . خمالفة للصواب ومحلوها على التقية

 :ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو
 هل يتكلم اهللا على التقية؟

 أليس هذا من الطعن يف اهللا عز وجل؟
 املخالف يف واحدة كاملخالف يف اجلميع

واعتقادنا فيمن خالفنا يف شيء واحد من أمـور  « قال ابن بابويه 
ـادات (» ع أمـور الـدين  الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا يف مجي : االعتق

 ).١٠٠ص: وانظر االعتقادات للمجلسي ١١٦ص
 همهو أول الكفار عند) أبو بكر(أول من أسلم 

 أول الكفار يف املذهب الرافضي هم أول من آمن برسول اهللا و
مث دفن  له كالظل مث كان خليفته بعد موته  وهاجر معه وكان مالزماً

 .هوهو أبو بكر رضي اهللا عن. معه
ـاين،   وثاين الكفار يف املذهب الشيعي هو عمر الفاروق اخلليفة الث



  

 التكفري عند الرافضة

يف حياته وحىت بعد مماته حيث دفن  لرسول اهللا  والذي كان مالزماً
 .جبانبه

بعد موت الرسول فهو عندهم  كل من كان صحابياً: مث بعد هذا
 . كافر مرتد

 :وقبل أن نذكر األدلة نتساءل
اخللق بعد األنبياء كيف نأمل منه أن من ال يتورع عن تكفري أفضل 

 يتقي اهللا يف املسلمني؟ 
من ال نرجو منه خريا يف حق أصحاب رسول اهللا كيف نرجو منه 

 خريا يف حق هذه األمة من بعدهم؟
 كل الناس مرتدون بعد الرسول

 كل الناس ارتدوا مجيعا بعد الرسول إال أربعة« قال علماء الرافضة 
ـاين    ٦٥٧إلمام علـي ص ا ٢١/٣٤٧جواهر الكالم( ألمحـد الرمح

 ). اهلمداين
 كان الناس بعد رسول اهللا « وهذا بناء على الرواية عن الكايف 

ـايف   ( »أبو ذر وسلمان الفارسي: إال ثالثةأصحاب ردة  أصـول الك
٢٤٥:٢ .( 
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ـايف  ( ووصف الكاشاين أسانيد هذه الرواية بأا معتربة تفسري الص
 .)١/١٤٨وقرة العيون  ١/١٤٨

لرافضة حكموا بكفر وردة أفضل اخللق بعد األنبياء فكيـف ال  فا
 .نتوقع منهم تكفري من دوم

ـاغوت    لقد وصفوا أبا بكر وعمر بالالت والعزى واجلبـت والط
وزعموا أن أبا بكر كان يصلي وراء رسول . واألوثان والفحشاء واملنكر

 .والصنم معلق على رقبته اهللا 
 هما وتوالمهاأبو بكر وعمر كافران ومن أحب

رواية ) تقريب املعارف(روى السي من كتاب احلليب هذا وهو 
ـافر  : عن علي بن احلسني أنه سئل عن أيب بكر وعمر فقال كافران، ك

ـا « ويف رواية أيب محزة الثمايل » من أحبهما » كافران كافر من توالمه
  ).٦٩/١٣٧ ٣٠/٣٨٤حبار األنوار(وكرر السي نفس كالم احلليب 

وأضـراما   كفر أيب بكر وعمراألخبار الدالة على « السي  قال
منهم أكثر من أن يذكر يف هـذا الـد أو يف   وثواب لعنهم والرباءة 

وفيما أوردناه كفاية ملـن أراد اهللا هدايتـه إىل الصـراط     جملدات شىت
 ).٣٠/٣٩٩حبار األنوار(» املستقيم
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الروايات املرويـة  واستحسن السي قول أيب الصالح احلليب بأن 
أم يرون يف املتقدمني على « عن األئمة عليهم السالم وعن أبنائهم تفيد 

 ).٣١/٦٣حبار األنوار(» ومن دان بدينهم أم كفار أمري املؤمنني 
 .مها ليسا مؤمنني وإمنا مسلمني: فإن قالوا
ـاغوت  : قيل هلم والـالت  . قد وصفتمومها بأما اجلبـت والط

 بت والطاغوت مسلمان عندكم؟فهل اجل. والعزى
ـلم   وهل مها مسلمان عند اهللا أيضا؟ فإننا نقول عن املنافق إنه مس

لكنه عند اهللا ليس كذلك ألن اهللا . بالنسبة إلينا ألننا ال نعلم باطنه ظاهراً
فهل اهللا يأخـذهم علـى   . وباطناً يعلم باطنه فهو كافر عند اهللا ظاهراً
 زعمكم؟ظاهرهم مع علمه بكفر بواطنهم ب
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 ل كافرثنععندهم وعثمان 
ـان    . وكذبوا على عائشة زاعمني أا كانت تعتقـد بكفـر عثم

     وزعموا أم مل يقولوا بكفره وإمنا عائشة هي اليت فعلت حني قالـت  
 ).٣٢/١٤٣حبار األنوار(» فقد كفر أقتلوا نعثالً« 

        وهذه الرواية مكذوبة وفيها نصر بن مزاحم قال فيـه العقيلــي   
ـأ كثــري   «  »كان يذهب إىل التشيع ويف حـديثه اضطراب وخط

ـلد، تركوه  «وقال الذهـيب   ٤/٣٠٠الضعفاء للعقيلي( »رافضي ج
ترمجـة رقـم   ) ٤/٢٥٣ميزان االعتدال للذهيب ) ١٨٩٩(ترمجة رقم 

)٩٠٤٦.( 
 من هم األوثان األربعة

ايـة  اهلد(يوجب الصدوق على املسلم أن يتربأ من األوثان األربعة 
 ).للصدوق ٤٤ص

. واألوثان األربعة عند الرافضة هم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية
ولكنهم يقلبون أمساءهم استهزاء وجريا على سنة اليهود، فكانوا يقولون 

ـار  (» األوثان األربعة هم أبو فصيل ورمـع ونعثـل ومعاويـة   «  حب
 ).٢/١١٦تفسري العياشي ٣١/٦٠٧األنوار
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قية اجلبانة حني كشف رموزها السـي  وقد افتضح أمر هذه الت
ـار  (أبو فصيل يعين أبو بكر : والربوجردي والطرحيي فقال السي حب

السيد علي بروجردي جممـع   ٢/٥٩٩طرائف املقال ٢٨/٣٢٨األنوار
 ).للشيخ الطرحيي ٣/١٧٣و ١/٢٣٣البحرين

فصيل وخالفـة ابـن   « وحني حتدث التستري عما أمساه خبالفة 
الصـوارم املهرقـة   (لى من ادعى أن خالفتهما أوىل مث رد ع» اخلطاب

 ).٣ص
وكنوه بذلك لضرورة التقيـة  ) رمع( إىلوأما عمر فقد قلبوا امسه 

ـار األنـوار  (كما أشار إليه مشاخيهم  ـار  ٣٦/١٠١حب معرفـة   اختي
 ).للبحراين ١٨/١٢٤للطوسي احلدائق الناضرة ١/٢٦٤الرجال

ـاء  وكذلك علي بن يونس العاملي الذي وصف أبا ب كر بذلك أثن
 ).٣/١٥٣الصراط املستقيم(الكالم على خالفته 

 هل يبقى مع هذا الكفر إسالم؟
إن الـذين   «: زعم القمي أن اآلية نزلت يف سورة البقرة هكذاو

وهـذا  . )١/١٠أنظر تفسري القمي املقدمة( »كفروا وظلموا آل حممد 
 .امةيعين أم يعتقدون بكفر من ظلم عليا بزعمهم وأخذ منه اإلم
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 :رووا عن أيب عبد اهللا يف قول اهللا عز وجل
 إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفر لن تقبل
يف أول األمر  آمنوا بالنيب . نزلت يف فالن وفالن وفالن: قال توبتهم

من كنت مواله فهـذا   حيث عرضت عليهم الوالية حني قال النيب 
مث كفروا حيث مضـى   بالبيعة ألمري املؤمنني  مث بايعوا. علي مواله
فلم يقروا بالبيعة مث ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة  رسول اهللا 

ـاب   ١/٣٤٨الكايف ( »فهؤالء مل يبق فيهم من اإلميان شيء. هلم كت
 ).باب فيه نكت ونتف من الترتيل يف الوالية. احلجة

كم عليه بالردة حـني  ولزمهم الطعن يف علي رضي اهللا عنه واحل
ـالوا . حكموا على خمالف عقيدة اإلمامة بأنه مرتد كافر ـان  : فإن ق ك

ـا وإال  . مرغما قيل هلم هاتوا دليال صحيحا متواترا على أنه كان مرغم
 .لزمكم تكفريه
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 السي وباب كفر الثالثة
عن محران بن « روى الكليين امللقب بثقة اإلسالم يف كتابه الكايف 

جعلت فداك، ما أقلنا لو اجتمعنا على : قلت أليب جعفر  :أعني قال
ـاجرون    : شاة ما أفنيناها؟ فقال أال أحدثك بأعجب مـن ذلـك، امله
 » ثالثة –وأشار بيده  –واألنصار ذهبوا إال 

علّق حمقق كتاب الكايف شيخهم املعاصر علي أكرب الغفاري على 
واملراد بالثّالثة . هبثالث من أصابع يد يعين أشار « هذا النص قائال 

، ٧ص: وانظر رجال الكشي ٢/٢٤٤الكايف(» سلمان وأبو ذر واملقداد
 ).٢٢/٣٤٥: حبار األنوار

باب كفر الثّالثة ونفاقهم « وقد عقد شيخهم السي بابا بعنوان 
وقـد عـد بعـض     ٢٥٢-٨/٢٠٨حبار األنوار (» وفضائح أعماهلم

ـارف   شيوخهم املعاصرين هذا الكتاب باملرجع ال وحيد يف حتقيـق مع
 ).١٩قاله البهبودي يف مقدمة البحار، اجلزء صفر ص. املذهب

 مساوٍ وزعم آخرون من مشايخ الشيعة أن أبا بكر كان كافرا كفراً
الصراط املستقيم ( باإلسالملكفر إبليس، وأنه كان يبطن الكفر ويتظاهر 
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زجناين وعقائد اإلمامية لل ٢٨٤إحقاق احلق للتستري  ٣/١٢٩للبياضي 
٣/٢٧.(  

 من أيب بكر وعمرعندهم خري املوايل إبليس 
 إبليس عندهم خري من أيب بكر وعمرحىت 

 ألهل البيت ياموالهنيئا إلبليس ألنه صار و
 ألهل البيت ياموالهنيئا إلبليس ألنه صار و

 إبليس عندهم خري من أيب بكر وعمرحىت 
 ألهل البيت ياموالهنيئا إلبليس ألنه صار و

بليس فإنه صار عند الرافضة خري من أيب بكر وعمر وقـد  وحىت إ
 .ألهل البيت تبني هلم أنه موالٍ

 أوتصدق ذا بربك؟ 
 .فضلوا إبليس على أيب بكرنعم، إن الرافضة قد 

يف الكويت بسبب تصريح أحد  مؤخراًكربى قد حدثت ضجة ل
مث أبو أعداءنا بالدرجة األوىل عمر « الشيعة وهو املدعو ياسر احلبيب أن 

 .قاله ياسر احلبيب» بكر مث إبليس
 وهذا ليس بعجيب من قوم روت كتبهم أن إبليس كان حيب علياً
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 .ويواليه
قال ملا ) يرفعه إىل عبداهللا بن عباس وباإلسناد« قال شاذان القمي 

رجعنا من حج بيت اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فجلسنا حوله 
 عليه فتبسم صلى اهللا عليه وآله تبسـماً  الوحيظهر  إذوهو يف مسجده 

ـيس حىت بانت ثناياه فقلنا يا رسول اهللا مم تبسمت قال من  شديداً  إبل
امامنا فقال  الذيفقالوا من ذا  إمامهماجتاز ينفر وهم يتلون علينا فوقف 

بو مرة فقالوا تسمع كالمنا فقال نعم سوأة لوجوهكم ويلكم أتسبون أنا أ
نـه  أين علمـت  أفقالوا له أبا مرة من ) ع(الب موالكم علي بن ايب ط

مس من كنت مواله فعلـي  موالنا فقال ويلكم أنسيتم قول نبيكم باأل
ـيعته   أبا مرة أنت من شيعته ومواليه فقال ما أمواله فقالوا يا  نا مـن ش
حد منكم إال شاركته يف ولده وماله أبغضه أنه من حبه ألأومواليه ولكين 

ـائل  (» ) والدمـوال واأل وشاركهم يف األ(وذلك قول اهللا تعاىل  الفض
 ).١٥٨ص

عدوت خلف ذلك اللعـني  « وروى الصدوق عن علي أنه قال 
!! حىت حلقته وصرعته إىل األرض وجلست على صدره ) يعين إبليس(

فقال ال تفعل يا أبا احلسن فإين من ! ووضعت يدي على حلقه ألخنقه
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ـا   املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم، واهللا يا  علي أين ألحبك جـداً وم
أبغضك أحد إالّ شاركت أباه يف أمه فصار ولد زنا فضحكت وخلّيت 

 ٣٩/١٧٤و ٢٧/١٤٩حبار األنـوار  ١/٧٧عيون أخبار الرضا(» سبيله
 ).للجزائري ٢/١٦٨األنوار النعمانية ٦٠/٢٤٥و

فماذا تتأمل من مذهب جيعل أول من أسلم برسول اهللا وهاجر معه 
 شر من إبليس؟

» اللهم وال مـن وااله « خل إبليس يف قول النيب عن علي وهل د
 فصار مواليا؟

وهل ظهرت قوة علي ضد إبليس بينما كان يستعمل التقية ضد أيب 
 بكر وعمر وعثمان؟

 الرافضة ألهل البيت وخباصة عائشة تكفري
إن هذه الروايات اليت حتكم بالردة على ذلك اتمع املثايل الفريد، 

هم مجيعا إال سبعة يف أكثر تقديراا، ال تذكر من ضـمن  وال تستثين من
ـات    هؤالء السبعة أحدا من أهل بيت رسول اهللا باستثناء بعـض رواي

 :عندهم جاء فيها استثناء علي فقط، وهي
صار الناس كلهم أهـل  : عن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر قال
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ـار؟  : قلتف. علي، واملقداد، وسلمان، وأبو ذر: جاهلية إال أربعة فعم
تفسـري  ( إن كنت تريد الذين مل يدخلهم شيء فهؤالء الثالثـة : فقال

 ).١/٣٨٩: تفسري الصايف ١/٣١٩الربهان ١/١٩٩العياشي
ـار   ـاص حيصـة مث رجـع   « ويف رواية أن عم ـار  ( »ح حب

 ). ٢٨/٢٣٩األنوار
 .وكأنه ارتد أو حاد عن الصواب عندهم مث رجع

ذكرها، علـى احلسـن    لقد حكموا بالردة يف نصوصهم اليت مر
واحلسني وآل عقيل وآل جعفر، وآل العباس، وزوجات رسـول اهللا  

 .أمهات املؤمنني
بل إن الشيعة خصت بالطعن والتكفري مجلة من أهل بيت رسـول  

 :كعم النيب العباس، حىت اهللا 
ذه أَعمى فَهو : قالوا بأنه نزل فيه قوله سبحانه ي هـن كَانَ فمو

ي اآلخبِيالًفلُّ سأَضى ومأَع ةر ]٧٢(، واآلية ٥٣ص: رجال الكشي (
 .].من سورة اإلسراء

وكابنه عبد اهللا بن عباس حرب األمة وترمجان القرآن، فقد جاء يف 
ـايف [الكايف ما يتضمن تكفريه، وأنه جاهل سخيف العقل  : أصول الك
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١/٢٤٧ .[. 
ـا  اللهم العن ابين فالن واعم أ": ويف رجال الكشي بصارمها، كم

ـا  .. عميت قلوما  "واجعل عمى أبصارهم دليالً على عمـى قلوم
 .].٥٣ص: رجال الكشي[

مها عبد اهللا بن ": وعلق على هذا شيخهم حسن املصطفوي فقال
 ).].اهلامش( ٥٣ص: رجال الكشي[ "عباس وعبيد اهللا بن عباس

يشملهن سخط الشيعة وحنقهم، فال يذكرن فيمن  وبنات النيب 
ما عدا  - تثىن من التكفري، بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنيب اس

/ ، حسن األمـني ٥ص: كشف الغطاء/ جعفر النجفي: انظر[فاطمة 
 .]١/٢٧: دائرة املعارف اإلسالمية، الشيعة

 !من يقول فيه ويف بناته هذا القول؟ فهل حيب رسول اهللا 
من وقد نص صاحب الكايف يف رواياته على أن كل مـن مل يـؤ  

الكايف، باب من : انظر[باالثين عشر فهو كافر، وإن كان علويا فاطميا 
ادعى اإلمامة وليس هلا بأهل، ومن جحد األئمة أو بعضهم، ومن أثبت 

، وهذا يشمل يف احلقيقـة  .]٣٧٤-١/٣٧٢: اإلمامة ملن ليس هلا بأهل
التكفري جليل الصحابة ومن بعدهم مبا فيهم اآلل واألصحاب؛ ألم مل 
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 . )ـه٢٦٠(اليت مل توجد إال بعد سنة  "االثين عشر"يعرفوا فكرة 
؟ إذ مل  كما باءوا بتفكري أمهات املؤمنني أزواج رسـول اهللا  

ولكنهم خيصون منهن عائشـة،  .. يستثنوا واحدة منهن يف نصوصهم
أصول : انظر. [بالذم واللعن والتكفري وحفصة –رضي اهللا عنهن مجيعا 

 ٥٣/٩٠: ، حبار األنوار٦٠-٥٧ص: ل الكشي، رجا١/٣٠٠: الكايف
 .].٢٢/٢٤٦: حبار األنوار

 "باب أحوال عائشة وحفصة"وقد عقد شيخهم السي بابا بعنوان 
ـال يف بقيـة   .]٢٤٧-٢٢/٢٢٧: حبار األنوار[ذكر فيه رواية  ، وأح

 : الروايات إىل أبواب أخرى حيث قال
 »ـاب  بعض أحوال عائشة يف باب تزويج خدجية،  قد مر ويف ب

يف قصص مارية وأا قذفتها فرتلت فيها آيات اإلفك  أحوال أوالده 
، وقد آذوا فيها ).]٢٢/٢٤٥: حبار األنوار) (انظر كيف يقلبون احلقائق(

 .يف أهل بيته أبلغ اإليذاء رسول اهللا 
ـبع     حىت اموا يف أخبارهم عائشة اليت برأها اهللا مـن فـوق س

ـاء يف أصـل   مساوات؛ وهي الصديقة بنت ال صديق بالفاحشة، فقد ج
هذا القذف الشنيع، ونص ذلك ) تفسري القمي(أصول التفاسري عندهم 
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 : ما قاله علي بن إبراهيم يف قوله
ثَالم اللَّه برضو ]حرمي، آيةيعين (مث ضرب اهللا فيهما ] ١١:الت

لَّـذين  ضرب اللَّه مثَال لِّ: عائشة وحفصة زوجيت رسول اهللا مثالً فقال
ـالحينِ   ا صنادبع ننِ ميدبع تحا تتكَان أَةَ لُوطرماوحٍ وأَةَ نرموا اكَفَر

إال  فَخانتاهماواهللا ما عىن بقوله : قال] ١٠التحرمي، آية[ فَخانتاهما
ـان   الفاحشة، وليقيمن احلد على فالنة فيما أتت يف طريق البصرة، وك

ال حيلّ لك : فالن حيبها، فلما أرادت أن خترج إىل البصرة قال هلا فالن
 ..من غري حمرم فزوجت نفسها من فالن –كذا  –أن خترجني 

، ٢٢/٢٤٠: هذا نص القمي كما نقله عنه السي يف حبار األنوار
أما تفسري القمي فقد جاء فيه النص، إال أنّ املصحح حذف اسم البصرة 

 ).٢/٣٧٧تفسري القمي : انظر(ورد مرتني ووضع مكانه نقط  الذي
  "ليقيمن احلد": والنص فيه عدم التصريح باألمساء، فقوله

 من الذي يقيم؟ 
  "فالن، وفالنة": وقوله

 من مها؟ 
لكن شيخ الشيعة السي كشف هذه التقية وحلّ رموزها وذلك 
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ـائم  و: قوله: ألنه يعيش يف ظل الدولة الصفوية فقال ليقيمن احلد أي الق
  جعة كما سيأيتلسـي يف فصـل   (يف الروقد نقلت ذلك عن ا

الغيبة، وصرح باالسم وأنها عائشة أم املؤمنني، إال أنه قال بأنه بسبب ما 
قالته يف مارية، فلم جيرؤ أن يصرح به هنا من ح مع ذكر االسم مبا صر

 ).٢٢/٢٤١: األنوار حبار(واملراد بفالن طلحة ) القذف الصريح
 تكفري الشيعة للسنة

ـتكفريهم   إن من تتبع كتب الشيعة فسوف يلحظ أم حيكمون ب
 .ألبناء السنة بل وأم شر من اليهود والنصارى

 رب الشيعة غري رب أيب بكر وأهل السنة
لقد بلغ األمر بشيخهم نعمة اهللا اجلزائري أن يعلن عن اختالف إله 

 :قولالشيعة عن إله السنة في
مل جنتمع معهم على إله وال نيب وال على إمام، وذلـك أـم   « 
نبيه، وخليفته بعده أبو بكر،  إن رم هو الذي كان حممد : يقولون

 ةوحنن ال نقول ذا الرب وال بذلك النيب، بل نقول إن الرب الذي خليف
 ).٢/٢٧٩: األنوار النعمانية( »نبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النيب نبينا

 أئمة املذاهب األربعةمن موقف الشيعة 
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 طعنهم يف شرعية والدة الشافعي
ـا   فقد ذكر نعمة اهللا اجلزائري أن أم الشافعي ملا غاب عنها زوجه

ـافعي      ـامال بالش ـنني فوجـدها ح األنـوار  (عاد إليها بعد أربع س
 ).٣/٤٦النعمانية

ـ  د فكيف جيدها حامال بعد غيابه عنها أربع سنني إال أن تكون ق
زنت قبل أشهر من عودته؟ أال لعنة اهللا على من حيبون أن تشيع الفاحشة 

 .يف الذين آمنوا
 . محد بن حنبلأوال ننسى أن الشيعة يلعنون الشافعي وأبا حنيفة و

قال علـي،  : لعن اهللا أبا حنيفة، كان يقول «فقد قال أبو موسى 
علمفضل ال: باب –فضل العلم : كتاب ٤٦و ١/٤٥الكايف ( »وقلت.( 

 أبو حنيفة مشرك باهللا عند اجلزائري
ومن هذا احلـديث يظهـر يل أن   « وهلذا قال نعمة اهللا اجلزائري 

قال علـي  : باهللا ألنه كان يقول يف مسجد الكوفة الكويف كان مشركاً
 ).٢/١٦٠نور الرباهني(» وأنا أقول

اهلداية الكربى (» لعن اهللا أمحد بن حنبل« وجاء يف اهلداية الكربى 
للحسني بن محدان اخلصييب أثىن عليه السيد حمسن األمـني   ٢٤٦ص



  

 التكفري عند الرافضة

العاملي وأنه كان صحيح املذهب وأن ما قيل من فساد عقيدتـه هـو   
 ).كذب ال أصل له كما جاء يف مقدمة الكتاب

ولو أن أدعياء اإلسالم والسنة أحبوا  «وقال حممد الرضي الرضوي 
ـام دينـهم عـن     أهل البيت عليهم السالم التبعوهم وملا أخذوا أحك

أنظر كتاب ( »املنحرفني عنهم كأيب حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل
 ).٢٧٩كذبوا على الشيعة ص 
 أبيات يف لعن الشافعي

 :للشافعي يقول فيه وحني نقل الرافضة قوالً
 لو شق قليب لـرأوا وسـطه  

 ججججج

 قد خطا بال كاتـب  خطني 
 

 الشرع والتوحيد يف جانـب 
 

 يف جانب وحب أهل البيت 
 

 :أجابه يوسف البحراين قائالف
 كذبت يف دعواك يا شافعي

 

ـاذب     فلعنة اهللا علـى الك
 

 بل حب أشياخك يف جانب
 

 وبغض أهل البيت يف جانب 
 

 عبدمت اجلبـت وطاغوتـه  
 

 دون االله الواحد الواجـب  
 

 فالشرع والتوحيد يف معـزل 
 

 عن معشر النصاب يا ناصيب 
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ـام   ريقدمتم العجل مع الس
 

 على االمري ابن أيب طالـب  
 

 حمصــتهم بــالود أعــداءه
 

 من جالب احلرب ومن غاصب 
 

ـا هكـذا    وتدعون احلب م
 

ـائب    فعل اللبيب احلازم الص
 

 قد قرروا يف احلب شرطا له
 

 أن تبغض املبغض للصاحب 
 

 وأنتم قررمت ضابطا لتـدفعوا 
 

ــب   ــن الغائ ــب ع  العي
 

ـا جـرى    بأننا نسكت عم
 

 لسابق الذاهبمن اخلالف ا 
 

 وحنمل الكل عـن حممـل  
 

 اخلري لنحظى برضا الواهب 
 

 تبا لعقل عن طريق اهلـدى 
 

ـازب    أصبح يف تيه اهلوى ع
 

ألمحد املياجني وأضاف احملقـق   ٣/٢٦عن كتاب مواقف الشيعة(
وعن زهـر   ١٢٥هلذه األبيات مصادر أخرى منها روضة املؤمنني ص 

 ).٣٢٣الربيع ص 
 وئيالناصيب جنس عند اخل

الكافر وهو من مل ينتحل «وذكر اخلوئي األعيان النجسة وآخرها 
غري اإلسالم أو انتحل اإلسالم وجحد ما يعلم أنه من  أو انتحل ديناً ديناً

الدين اإلسالمي حبيث رجع جحده إىل إنكار الرسالة نعم إنكار امليعاد 
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والذمي  يوجب الكفر مطلقاً وال فرق بني املرتد والكافر األصلي احلريب
 ).للخوئي ١/١٦منهاج الصاحلني( »واخلارجي والغايل والناصب

وهم يف حتديدهم للنصب وموجباته جيعلون املقر بإمامة أيب بكـر  
 .وإن كان حمبا ألهل البيت ناصبياً

ـا  . وهذا ما يدخل السنة عندهم يف النجاسة والشرك والكفر وهن
نا وحـالل  مكمن اخلطورة يف املذهب من حيث تأسيسه على تكفري

 .دمائنا وقتلنا ومتكني عدونا منا
 السين ناصيب وإن واىل أهل البيت

أطلقوا األئمة عليهم السالم وخواصهم  «يقول نعمة اهللا اجلزائري 
وأمثاله مع أن أبا حنيفة مل يكن ممن نصب لفظ الناصيب على أيب حنيفة 

ن يظهر العداوة ألهل البيت عليهم السالم بل كان له انقطاع إليهم وكا
 ). طبع تربيز إيران ٢/٣٠٧األنوار النعمانية ( »هلم التودد

 الناصيب عندهم كافر حالل الدم
ـال      روى ابن بابويه القمي امللقب بالصدوق عن داود بن فرقد ق

حالل الـدم  : ما تقول يف قتل الناصب؟ قال قلت أليب عبد اهللا  «
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توه ما قـدرت  : قالقلت فما ترى يف ماله؟ . فافعل. ولكين أتقي عليك
 ).طبع النجف ٦٠١علل الشرائع ص( »عليه

ونعمة  ١٨/٤٦٣وسائل الشيعة (وذكر هذه الرواية احلر العاملي يف 
  )٢/٣٠٧(اجلزائري يف األنوار النعمانية 

ح جبواز قتلهم واستباحة أمواهلمإذ صر. 
 تعريف الناصيب عند الشيعة هو السين

ـيهم  ) يعين األئمة(أخبارهم « خ حسن آل عصفور يقال الش عل
وال كـالم يف   ...السالم تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنياً

ـانية يف أجوبـة   (» أن املراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن احملاسن النفس
 ١٤٧املسائل اخلراسانية حسني آل عصفور الـدرازي البحـراين ص  

 ).١٤٧الكبري ص منشورات دار املشرق العريب
ـنة   « يقول التيجاين  ومبا أن أهل احلديث هم أنفسهم أهـل الس

السنة املقصودة عندهم هي  واجلماعة فثبت بالدليل الذي ال ريب فيه أن
الشيعة هـم  ( »بن أيب طالب ولعنه والرباءة منه فهي النصب يبغض عل

  ).لندن -مؤسسة الفجر ٧٩أهل السنة صفحة 
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 كافر  املخالف ملذهب الشيعة
على « قال يوسف البحراين بأن األخبار املستفيضة بل املتواترة دالة 

ـته     ـبه وجناس احلـدائق  (» كفر املخالف غـري املستضـعف ونص
 ).٤/٨٣جواهر الكالم ٥/١٧٧الناضرة

وذكر السي أن من مل يقل بكفر املخالف فهو كافر أو قريب من 
 ).٦٥/٢٨١حبار األنوار(الكافر 

ووافقه « بحراين كالم املفيد مث قال بعد ذلك ونقل آل عصفور ال
الشيخ يف التهذيب على ذلك حيث استدل له بأن املخالف ألهل احلق 
     كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إىل آخر كالمـه ومنـع   
أبو الصالح من جواز الصالة على املخالف إال تقية ومنع ابن إدريـس  

ان حبكمه من املستضعف وابن وجوب الصالة إال على املعتقد ومن ك
الست سنني وكذلك يفهم من كالم سالر ومذهب السيد املرتضى يف 

حاشية آل عصفور على شرح ( »املخالفني واضح حيث حكم بكفرهم
 ).٣٣٣الرسالة الصالتية هامش
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 ملاذا أجاز مراجع الشيعة الصالة خلف السنة؟
مـن  «  وقد أجازوا الصالة معهم تقية بل حثوهم على ذلك ألن

ـيهم ذنوبـه     ـنام وألقـى عل كشـف  (» صلى معهم خرج حبس
 ).للشيخ جعفر كاشف الغطاء ١/٢٦٥الغطاء

. صلوا وراء أهل السنة: وكم قد اغتر دعاة التقريب بقول الرافضة
وقد غفلوا عن . فيظنون جلهلهم ذا املذهب أن هذا شيء حسن منهم

ويلقي عليهم  أن الرافضي يشاركهم الصالة ألجل أن يسرق حسنام،
 .سيئاته مث يويل هارباً

 الناصيب) السين(كيف يصلي الشيعة على 
ـال   زعموا أن احلسني أراد أن يصلي صالة اجلنازة علي ناصيب فق

: ر عليه قالن كبأفلما . قول فقل مثلهأقم عن مييين فما تسمعين : ملواله
م أخر عبدك لف لعنة مؤتلفة غري خمتلفة، اللهأاهللا أكرب اللهم العن عبدك 

ـايف  (» شـد عـذابك  أذقه أيف عبادك وبالدك واصله حر نارك و الك
وسائل الشيعة للحر  ٣/١٩٧ذيب األحكام للطوسي ٣/١٨٩للكليين
 ).١/٤١٤احلدائق الناضرة للبحراين ٤٤/٢٠٢حبار األنوار ٣/٧١العاملي



  

 التكفري عند الرافضة

 من خالف الكتاب والسنة فقد كفر
من خالف : نه قالعن أيب عمري عن بعض أصحابه عن الصادق أ« 

 ).١/٧٠الكايف(» كتاب اهللا وسنة حممد فقد كفر
فإم خالفوا صريح القـرآن  . مع أن الشيعة خمالفون للكتاب العزيز

النيب ال : وقالوا. ال تؤاخذين مبا نسيتيف نسيان النيب كقول موسى 
 .ميكن أن ينسى

 من اعتقد أن اهللا فوق العرش فقد كفر
. عمهم أن معتقد فوقية اهللا على عرشه كافرومن خمالفام للقرآن ز

من زعم أن اهللا : أنه قال عن أيب عبد اهللا  ،فقد رووا عن أيب بصري
ـار  (» فقـد كفـر   يءأو على ش يءأو يف ش يءوجل من ش عز حب

 ).٣/٣٣٣األنوار
أأمنتم من يف السـماء أن خيسـف بكـم    هذا مع أن اهللا يقول 

 . لم الطيب والعمل الصاحل يرفعهإليه يصعد الكوقوله تعاىل . األرض
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 معصية علي شرك وكفر
وذكر الكليين يف الكايف أن معصية علي كفر وأن اعتقاد أولويـة  

٥٤و٥٢: ١الكايف احلجة ٣٩٠:٢٣حبار األنوار ( غريه باإلمامة شرك 
 .)١/٣٥٣وانظر الكايف 

 أهل مكة واملدينة كفار عند الرافضة
إن أهل مكة ليكفرون باهللا  «: يلي وقد روى الكليين يف الكايف ما

 »جهرة وإن أهل املدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم سبعني ضعفاً
كتاب اإلميان والكفر باب يف صنوف أهل اخلـالف   ٢/٣٠١الكايف (

 ).وذكر القدرية واخلوارج واملرجئة وأهل البلدان
أهل الشام شر  :اهللا قلت أليب عبد «عن أيب بكر احلضرمي قال و

إن الروم كفروا ومل يعادونا وإن أهل الشام كفروا : م أهل الروم؟ فقالأ
كتاب اإلميان والكفر باب يف صنوف أهل  ٢/٣٠١الكايف ( »وعادونا 

  .)اخلالف وذكر القدرية واخلوارج واملرجئة وأهل البلدان
أهل الشام شر من أهل الروم وأهل املدينة شر  «اهللا  عن أيب عبدو

ـان   ٢/٣٠١الكايف ( »ون باهللا جهرة من أهل مكة يكفر كتاب اإلمي
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والكفر باب يف صنوف أهل اخلالف وذكر القدرية واخلوارج واملرجئة 
 ).وأهل البلدان

 مساكني أهل الشام
أهل الشام شر  :اهللا قلت أليب عبد «عن أيب بكر احلضرمي قال و

فروا إن الروم كفروا ومل يعادونا وإن أهل الشام ك: أم أهل الروم؟ فقال
كتاب اإلميان والكفر باب يف صنوف أهل  ٢/٣٠١الكايف ( »وعادونا 

  .)اخلالف وذكر القدرية واخلوارج واملرجئة وأهل البلدان
 منكر املتعة كافر وجمتنبها ملعون

بأن املتعة من ديين ودين آبائي فالذي  روى القوم عن الصادق 
ـا  يعمل ا يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل . إنه يدين بغري دينن

ـافر مرتـد    »وولد املتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر املتعة ك
 ).للفيض الكاشاين ٣٥٦منهاج الصادقني ص(

أن املالئكة ال تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من  بل رووا عن النيب 
 ).للجواهري ٣٠/١٥١جواهر الكالم( .جيتنب املتعة إىل يوم القيامة



  

 التكفري عند الرافضة

 من جهل معرفة أمساء كل األئمةتكفريهم 
حدثنا محزة بن القاسم  :حدثنا علي بن حممد رضي اهللا عنه قال« 

حدثنا  :حدثنا احلسن بن حممد الفارسي قال :العلوي رضي اهللا عنه قال
من شك يف أربعة  :قال عن أيب احلسن  ،عبد اهللا بن قدامة الترمذي

مام يف كـل  معرفة اإل :دهافقد كفر جبميع ما أنزل اهللا تبارك وتعاىل أح
 كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق(» زمان وأوان بشخصه ونعته

ــي   ٤١٣ص  ــوار للمجلس ـار األن  ١٣٥/  ٧٢و ١٣/٦٥٨حبـ
 ).٩٦/١٣٥و

ـا  « مع أن اخلوئي خيالف ذلك قائال  الروايات املتواترة الواصلة إلين
ثين عشر من امن طريق العامة واخلاصة قد حددت األئمة عليهم السالم ب

بعـد واحـد    ناحية العدد ومل حتددهم بأمسائهم عليهم السالم واحداً
 ). للخوئي وتعليقات التربيزي ٢/٤٥٣صراط النجاة(

ـائكم    ـا بإعط وهذا نص على أن األئمة جمهولون فكيف تطالبونن
 أمساءهم؟

 تارك التقية كافر مشرك ال دين وال إميان له
تسعة أعشار الدين يف « ل عن جعفر الصادق أنه قاى الرافضة رو
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 .)٢/١٧٢ الكايف( »التقية، وال دين ملن ال تقية له
التقية ديين  «) ٢١٩و ٢/٢١٧باب التقية ( يف األصول من الكايف

  .»ميان ملن ال تقية لهإودين آبائي وال 
ـارك   « بل رووا عن الصادق أنه قال  لو قلت إن تارك التقيـة كت

ــادقاً  ـار األنــو (» الصـالة لكنــت ص ــتدرك  ٧٥/٤٢١ارحب مس
السـرائر   ٢/٨٠فقيـه مـن ال حيضـره الفقيـه     ١٢/٢٥٤الوسائل
لألردبيلي  ٥/١٢٧جممع الفائدة ١٦/٢١١وسائل الشيعة ٣/٥٨٢للحلي

ـارة  ٢/١٤٤املكاسب احملرمة ـار    ٤/٢٥٥كتاب الطه للخـوئي حب
 ).٥٠/١٨١األنوار

 كتاب( واعترب اخلوئي هذه الرواية واليت قبلها من الروايات املتواترة
 ).٥/١٥٣احلج

فقه الرضا البن بابويه (» تارك التقية كافر« بل رووا عن أئمتهم أن 
 ).٣٣٨القمي ص

فرووا عن علـي  . بل جعلوا ترك التقية كالشرك الذي ال يغفره اهللا
يغفر اهللا للمؤمن كل ذنب، يظهر منه يف الـدنيا   «بن احلسني أنه قال 

تفسري (» حقوق اإلخوانترك التقية، وتضييع : واآلخرة، ما خال ذنبني
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حبــار  ١١/٤٧٤وســائل الشــيعة ٣٢١احلســن العســكري ص
 ).٢/٩٩٠ميزان احلكمة حممد الريشهري ٧٢/٤١٥األنوار

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما  أين هذا من قول اهللا تعاىل 
 .دون ذلك ملن يشاء

وهكذا قد نسوا أن يضيفوا ذنب الشرك الذي نص القرآن أنـه ال  
وإمنا بناه مـراجعهم  . مما يؤكد أن دينهم مل ينب على أدلة القرآن. يغفره

 .وفق ما يناسب آكلي السحت
 تارك عقيدة الرجعة كافر

رجعة املهدي ويعنون بالرجعة ال إميان عند الشيعة ملن أنكر الرجعة و
وهي عند الشيعة . صاحب السرداب كما حكاه السي يف االعتقادات

 . اليوم اآلخر
 فالذين ال يؤمنون باآلخرةالقمي عن أيب عبد اهللا قال  فقد روى

تفسـري   ١/٣٨٣تفسـري القمـي  ( »أي ال يؤمنون بالرجعـة «: قال
ـثقلني  ٢/٢٥٧العياشي ـار األنـوار   ٣/٤٧تفسري نور ال  ٣١/٦٠٧حب

 ).للكوراين ٥/٢٠٩معجم أحاديث املهدي ٥٣/١١٨و ٣٦/١٠٤و
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له يف اآلخرة من وما  قوله تعاىل « وروى الكليين عن الصادق يف 
ـايف (» أي ليس له يف دولة احلق مع القائم نصيب نصيب  ١/٤٣٦الك

ـثقلني  ٥١/٦٣و ٢٤/٣٤٩حبار األنوار تفسـري   ٤/٥٦٨تفسري نور ال
 ٥/٣٩٦معجـم أحاديـث املهـدي    ٣/٥٨القرآن ملصطفى اخلميين

 ).للكوراين
وهذا احنراف خطري عن اآلية وكأن اليوم اآلخر عند الرافضة هـو  

 .هدي فقطظهور امل
 ؟فما هي أول مهمة يقوم ا املهدي بعد خروجه من السرداب

 فهو مرتد من سب إماماً
للعالمة  ٩/٤٥١خمتلف الشيعة(هذا نقله احللي عن املفيد يف املقنعة 

 ). احللي
 ؟أليسوا يعتقدون بأن معاوية كان يسب علياً: وهنا نسأل

 فلماذا إذن ال يصرحون بأن معاوية مرتد؟
ـايع  : ن الناس سوف يواجهوم بالسؤال التايلأ: اجلواب كيف يب
؟ وكيف ساوى علي بني إميانه وبني إميان معاوية كما يف احلسن مرتداً
قينا والقوم من أهل الشام، والظاهر وكان بدء أمرنا أنا تال« : ج البالغة
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، ودعوتنا يف اإلسالم واحدة، وال نستزيدهم ننا واحدديأن ربنا واحد و
ان باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا شيئاً إال ما اختلفنا فيـه  يف اإلمي

 .)٣/١١٤ج البالغة( »من دم عثمان 
 عندهم تفضيل األنبياء على األئمة كفر

علي خري البشر ومن أىب فقـد   « روى الشيعة حديثا مكذوبا وهو
 .وصححوه وزعموا أنه متواتر» كفر

األربعني يف إمامـة  (ازي يف رح به يف حممد بن طاهر الشريكما ص
 ).٤٥٦األئمة الطاهرين ص

املسترشـد  ( وحممد بن جرير بن رستم الطـربي الرافضـي يف  
 ).٢٨١ص

هامش (رووه من سبع طرق ) يعين السنة(وزعم الغفاري أن العامة 
 ). ٣/٤٩٣من ال حيضره الفقيه

للطربي الشيعي أن  ٢٧٣وزعم أمحد احملمودي حمقق املسترشد ص
 .»تواتر جداًاحلديث م« 

للمذهب كلما زاد تواتره عنـد   بالطبع كلما كان احلديث مالئماً
 .القوم



  

 التكفري عند الرافضة

 منكر اإلمامة مشرك كافر عابد وثن
ومن مل يقبل األئمة فليس مبوحد بل هو مشـرك  « وقال السي 
وروى عن جعفر الصادق ). ٩٩/١٤٣حبار األنوار(» وإن أظهر التوحيد

 )).٢٧/١٨١(حبار األنوار ( »ابد وثناجلاحد لوالية علي كع« أنه قال 
اعلم أن إطالق لفظ الشرك والكفر على مـن مل  « وقال السي 

ـيهم   يعتقد إمامة أمري املؤمنني واألئمة من ولده عليهم السالم وفضل عل
 ).٢٣/٣٩٠حبار األنوار( »غريهم يدل أم خملدون يف النار

وليس مـن  من ادعى اإلمامة « وروى الصدوق عن أيب عبد اهللا 
ـال ص (» أهلها فهو كافر ويف روايـة أخـرى    ).٤٧٩كتاب األعم

 ٤/١٣٢فقيه من ال حيضره الفقيه(» كافر –أي لألئمة  –واملنكر هلم «
 ).٢٣٣واملفيد يف اإلختصاص. باب الوصية من لدن آدم ٥حديث رقم

 اخلوئي حيكم بكفر منكر اإلمامة
ال شـك  بل . .منهم جازت غيبته ومن أنكر واحداً« قال اخلوئي 

ألن إنكار الوالية واألئمة حىت الواحد منهم واالعتقاد خبالفة يف كفرهم 
وتدل عليه األخبار املتواترة الظاهرة يف يوجب الكفر والزندقة .. غريهم

ـافر ) (ع(ويدل عليه قوله .. كفر منكر الوالية ) ومن جحدكم فهو ك
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بـل  يوحده  فإنه ينتج أي من مل يقبل عنكم مل) ومن وحده قبل عنكم(
من اليهود والنصارى،  وشراً مث اعتربه ناصبياً. »..هو مشرك باهللا العظيم
وقال مثله حممد صادق  )١/٣٢٤مصباح الفقاهة( بل وأجنس من الكلب

 ).٢/١٣منهاج الفقاهة(الروحاين 
مثله يف شأن تكفري القائلني  هذا يف الوقت الذي مل جند عنه محاساً

أن وصف القول بالتحريف بأنه حـديث  بل اكتفى ب. بتحريف القرآن
 .خرافة وشاه املظفر فوصفه بأنه خمترق

 يلزمهم تكفري علي بن أيب طالب
ويلزمهم تكفري علي بن أيب طالب ألنه ضرب عقيدة اإلمامية حني 

ج (» خري لكم مين أمرياً دعوين والتمسوا غريي فإين لكم وزيراً «قال 
  ).١٨٢-١٨١البالغة 

. ما كانت يل اخلالفة رغبـة وال يف الواليـة إربـة   واهللا « وقال 
 ).٣٢٢ج البالغة ( »ولكنكم دعومتوين إليها ومحلتموين عليها 

كان ال يرغب يف هذا الذي عندهم هـو   فهذا يدل على أن علياً
 .أعظم أركان اإلميان

ـألة يف صـميم   : قلنا هلم. مرغماً كان مكرهاً: فإن قالوا هذه مس
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طتم يف مسائل االعتقاد أن تكون مرويـة بطريـق   االعتقاد وأنتم اشتر
وإال بقي تكفري علي  نه كان مرغماًأفهاتوا لنا رواية متواترة على . التواتر
 .لكم الزماً

على أن يكف عن ثورته فلم يكف  وظهر أن احلسني كان مرغماً
ألنـه مل يقتـد    فهل احلسني ليس مؤمناً. مع ضعف حاله وقوة أعدائه

 بطريقة أبيه؟
 مع املخالفنيعندهم أخوة ال 

 بيتقرالبأيها املخدوعون 
واملخالف ألهل احلق كافر « اجلواهري حممد حسن النجفي يقول 

كاحملكي عن الفاضل حممد صاحل يف شرح أصـول   ...بال خالف بيننا
الكايف بل والشريف القاضي نور اهللا يف إحقاق احلق من احلكم بكفـر  

 .»الدينمنكري الوالية ألا أصل من أصول 
ومعلوم أن اهللا تعاىل عقد األخوة بني املؤمنني بقولـه  « وقال أيضاً 

دون غريهم، وكيف يتصور األخوة بـني   إمنا املؤمنون إخوةتعاىل 
ـات يف وجـوب     ـافر اآلي املؤمن واملخالف بعد تواتر الروايات، وتض

 ).٢٢/٦٢جواهرالكالم( »معادام والرباءة منهم
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 فاراملخالفون يعين السنة ك
إنك قد عرفت أن املخالف كافر ال «  قال الشيخ يوسف البحراين

ـا    حظ  ـا ذلـك يف كتابن له يف اإلسالم بوجه من الوجوه كما حققن
 ).١٨/٥٣( احلدائق بعبارة صرحية واضحة(» الشهاب الثاقب

إما من : وهذا يدل على أن قوهلم بأننا مسلمون ولكن غري مؤمنني
سالم واإلميان وإما ليتقربوا إىل اهللا زلفـى  جهالتهم حبقيقة الفرق بني اإل

 .باستعمال التقية ألن من ترك التقية كفر باهللا عندهم
 ...واملخالف ألهل احلق كافر بال خالف بيننا« وقال اجلواهري 

كاحملكي عن الفاضل حممد صاحل يف شرح أصول الكايف بل والشريف 
ـا  القاضي نور اهللا يف إحقاق احلق من احلكم بكفر منك ري الوالية أل

 ).٦/٦٢جواهر الكالم(» أصل من أصول الدين
ـيعة   « قال اخلوئي  ـالفني للش فالصحيح احلكم بطهارة مجيع املخ

االثىن عشرية واسالمهم ظاهرا بال فرق يف ذلك بني أهل اخلالف وبني 
ـلم   غريهم وان كان مجيعهم يف احلقيقة كافرين وهم الذين مسيناهم مبس

 ).٢/٨٧كتاب الطهارة للخوئي(» ةالدنيا وكافر اآلخر
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فال يصح الصوم كغريه من العبادات من الكافر وإن كان « وقال 
مستجمعا لسائر الشرائط كما ال يصح ممن ال يعترف بالوالية من غـري  

 ).١/٤٢٣للخوئي كتاب الصوم(» خالف
واما املخالف فليس بكافر قطعا فال يشمله حكمه فيجوز « وقال 

نهم القرارهم بالشهادتني ظاهرا وباطنا واما ما دل على بيع العبد املسلم م
كفرهم فال يراد بظاهرها، فقد قلنا يف أحباث الطهارة ان املراد من الكفر 
ترتب حكمه عليه يف االخرة وعدم معاملة املسلم معهم فيها، بل يعاقبون 
كالكافر وال يثاب باعماهلم اخلريية الصادرة منهم يف الدنيا كالصـالة  

 ).٥/٩٤مصباح الفقاهة السيد اخلوئي(» هاوغري
 أمجع الرافضة على خلود أهل السنة يف النار مع الكفار

وأما سائر املخالفني ممن مل ينصب ومل يعاند «  وقال عبد اهللا شرب
مامية كالسيد املرتضى أم كفار ومل يتعصب، فالذي عليه مجلة من اال

هر أم كفار خملـدون يف  يف الدنيا واآلخرة، والذي عليه األكثر األش
 ).٢/١٨٨حق اليقني يف معرفة أصول الدين( »اآلخرة

إسالم أهل السنة حمصور يف الدنيا فقط، صريح يف أن وهذا : قلت
ن يف النار فهذا حمل إمجاع بينهمخملديم أما كو! 
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 كذلك فعل املفيد
ـيعة   لذا كان كل من اعتقد شرعية خالفة هؤالء الثالثة عند الش

إتفقت اإلمامية « :السياملفيد وفقد قال . ل كافراً عند بعضهمفاسقاً ب
على أن من أنكر إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبه اهللا تعاىل مـن  

ـاالت   (» كافر مستحق للخلود يف النارفرض الطاعة فهو  أوائـل املق
 ).٨/٣٦٦حبار األنوار للمجلسي ٤٤ص

وأن اعتقاد أولويـة  كفر معصية علي وذكر الكليين يف الكايف أن 
٥٤و٥٢: ١الكايف احلجة ٣٩٠:٢٣حبار األنوار ( غريه باإلمامة شرك 

 .)١/٣٥٣وانظر الكايف 
 اإلمامة شرط العبادة

هم هل حيكم على السنة بالكفر؟ « وسئل حممد صادق الروحاين 
هل يدخل . طبعا ال يوالون عليا ولكنهم ال يكرهون أهل البيت وحيبوم

ـلون   السنة اجلنة؟ وكيف يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتني ويص
الصلوات اخلمس وحيجون ويصومون رمضان؟ أريد اجلواب الكايف مع 

 االستدالل عليه؟
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يشترط يف صحة العبادات الوالية ألمري املؤمنني « أجاب الروحاين 
 فمع فقد الشرط ال يتحقق املشروط ،«:  

http://www.alserdaab.com/pics/kufar.gif 
 ال إميان بدون والية األئمة

ألن اإلميان ال حيصل إالّ بواسـطة واليـة علـي    « قال اخلميين 
وأوصيائه من املعصومني الطاهرين عليهم السالم، بل ال يقبل اإلميان باهللا 

ومعرفتهم شرط يف قبول أن والية أهل البيت .. ورسوله من دون الوالية
األعمال يعترب من األمور املسلّمة، بل تكون من ضـروريات مـذهب   

 ).٥١٢األربعون حديثا ص(» التشيع املقدس
 يونس النيبيلزمهم تكفري 

إنّ اهللا عرض والييت : قال أمري املؤمنني « عن حبة العرين قال 
ا من أنكـر،  على أهل السماوات وأهل األرض أقر ا من أقر، وأنكره

ـا     ـار  ( »أنكرها يونس فحبسه اهللا يف بطن احلوت حـىت أقـر حب
 ٩٥، بصائر الـدرجات ص ٢٦/٢٨٢و ١٤/٣٩١و ١٣/٢٥٨األنوار

للطباطبائي تفسري نـور   ١٧/١٧٠حملمد بن حسن الصفار تفسري امليزان

http://www.alserdaab.com/pics/kufar.gif
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للشـريف   ٩٠خصائص األمة ص ٢٦٤تفسري فرات  ٤/٤٣٣الثقلني
 .)٤/٣٠١و ٢/٣٥الرضى مدينة املعاجز

إن اهللا ال يهدي (وقد قال شارح الكايف املازندراين بأن قوله تعاىل 
شرح أصول (» يدل على أن منكر والية علي هو كافر) القوم الكافرين

 ).٦/١٤٣الكايف
 اإلمامة من شروط ال اله اال اهللا

كما أكد اإلقرار باإلمامة  :من شروط ال إله إال اهللالقد ذكر الشيعة 
 ين الطهراين يف تعليقه على كتاب التوحيد للصـدوق ذلك هاشم احلسي

 .)٣٣٠وانظر ص ٣٢٩التوحيد للصدوق ص(
 اجلاحد لألئمة كالشيوعي اجلاحد هللا

من أنكر إمامـة علـي    :قال رسول اهللا « عن ابن عباس قال 
بعدي كان كمن أنكر نبويت يف حيايت، ومن أنكر نبويت كان كمـن  

ـايل (» أنكر ربوبية ربه عز وجـل  ـار    ٧٥٤ص األم للصـدوق حب
 ).٣٨/١٠٩األنوار
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وقد حكى ابن بابويه واملفيد والسي اتفاق االمامية على كفـره  
املفيد يف املسائل نقله عنه السـي يف  (ومساواته مبن جحد اهللا ورسله 

 ).٨/٣٦٦البحار 
 ال إميان بدون إمامة

نعتقد أن اإلمامة أصل من  «قال الشيخ الشيعي حممد رضا املظفر 
 »فاإلمامة استمرار للنبـوة ال يتم اإلميان إال باالعتقاد ا، صول الدين أ
دار التبليغ اإلسالمي يف  منشورات ٩٣،٩٤،٩٥،٩٨عقائد اإلمامية ص(

 .)إيران
 كاجلاحد لكل األنبياء لألئمةاجلاحد 

من أنكر واحدا من األئمة عليهم السـالم مل  « وأكد السي أن 
 ).٢/٣١١مرآة العقول( »اءينفعه إقراره بسائر األنبي

ص (يقول حممد حمسن املعروف بالفيض الكاشاين يف منهاج النجاة 
_ ومن جحد إمامة أحدهم « )م١٩٨٧ط دار اإلسالمية بريوت  ٤٨

ـيهم  فهو مبرتلة من جحد نبوة مجيع األنبياء _ أي األئمة االثين عشر  عل
 .»السالم
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فيهم أو أنكر ومن أنكرهم أو شك «) ٢٥/٣٦٢(ويف حبار األنوار 
 فهو ضال هالكأحدهم أو شك فيه أو توىل أعداءهم أو أحد أعدائهم 

افر ال ينفعه عمل وال اجتهاد وال تقبل له طاعة وال تصـح لـه   بل ك
 .»حسنات

إمامته مـن   من جحد علياً: وقال النيب «وقال يف حبار األنوار 
 . »فإمنا جحد نبويت، ومن جحد نبويت فقد جحد اهللا ربوبيته يبعد

 مث قال
من بعده عليهم  واألئمةاملؤمنني  واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمري «

عليهم السالم واعتقادنا فيمن أقر  األنبياءالسالم أنه مبرتلة من جحد نبوة 
عليهم السالم أنه مبرتلـة   األئمةاملؤمنني وأنكر واحدا ممن بعده من  بأمري

 .اهللا عليه وآله وأنكر نبوة حممد صلى األنبياءمن آمن جبميع 
و قال النيب صلى . ولنااملنكر آلخرنا كاملنكر أل :وقال الصادق 

املؤمنني علي بن أيب  من بعدي اثنا عشر أوهلم أمري األئمة :اهللا عليه وآله
وآخرهم القائم، طاعتهم طاعيت، ومعصيتهم معصييت، من  طالب 

 كفـر  من شك يف: وقال الصادق  .منهم فقد أنكرين أنكر واحداً
 . »أعدائنا والظاملني لنا فهو كافر
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وقال الشيخ املفيد قدس اهللا روحه يف « واحتج السي بقول املفيد 
 األئمـة على أن من أنكر إمامة أحد من  اإلماميةاتفقت  :كتاب املسائل

وجحد ما أوجبه اهللا تعاىل له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق 
 ).٨/٣٦٦ارحبار األنو(» للخلود يف النار

 الكفر باإلمام كفر باهللا
أي وليت شـعري   «يقول يوسف البحراين يف موسوعته املعتمدة 

ـيهم   فرق بني كفر باهللا سبحانه وتعاىل ورسوله وبني كفر باألئمة عل
احلدائق الناضـرة يف  ( »السالم مع ثبوت كون اإلمامة من أصول الدين

 .)ء بريوت لبنانط دار األضوا ١٥٣ص  ١٨أحكام العترة الطاهرة ج 
ويقول آية اهللا الشيخ عبد اهللا املامقايت امللقب عندهم بالعالمة الثاين 

يف اآلخرة  جريان حكم الكافر واملشركوغاية ما يستفاد من األخبار «
وائـد  فباب ال ١/٢٠٨تنقيح املقال ( »عشرياً على كل من مل يكن اثين

 .)م١٩٥٢النجف : ط
البيت عليهم السالم شرط يف قبول والية أهل  «ويقول اخلميين يف 

األربعون ( »األعمال عند اهللا سبحانه بل هو شرط يف قبول األميان باهللا
 .)٥١٣-٥١٢حديثا ص 
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 تكفري الشيعة لألشاعرة
فاألشاعرة مل يعرفوا رـم بوجـه   « ويقول نعمة اهللا اجلزائري 

صحيح، بل عرفوه بوجه غري صحيح، فال فرق بني معرفتهم هذه وبني 
يف باب معرفـة   فاألشاعرة ومتابعوهم أسوء حاالً.. رفة باقي الكفارمع

وحاصله أنا مل جنتمع معهم على إلـه  .. الصانع من املشركني والنصارى
فظهر من هذا أن الرباءة من أولئك األقوام .. وال على نيب وال على إمام

ية القدر: (من أعظم أركان اإلميان، وظهر أن املراد بالقدرية يف قوله 
طبعة  ٢٧٩-٢/٢٧٨األنوار النعمانية(» هم األشاعرة) جموس هذه األمة
 .)مؤسسة األعلمي

 األشاعرة عندهم جمسمة
هذه الشبهة رمبا أوقعت األشاعرة يف اهللكة السوداء والبئـر  « قال 

تفسـري  (» حىت أصبحوا مشركني أو ذاهلة عقوهلم عن الدين ،الظلماء
 ).١/١٠٣القرآن الكرمي السيد مصطفى اخلميين
» األمـة القدرية جموس هذه «  وروى املازندراين حديث النيب 

شـرح أصـول   (» هم األشاعرة وغريهم من القائلني باجلرب« : مث قال
 ).٥/١١الكايف
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» فاألشاعرة هم أنذل وأنزل من أن يفهموا هذه املعاين« : أضاف
 ).٣/١٠٢شرح أصول الكايف حممد صاحل املازندراين(

من حمدثي العامة والكرامية بل األشاعرة يثبتون  اًإن كثري« ويقول  
ـثالً وله تعاىل صفات اجلسم ولوازم اجلسمية ويتربؤ  ن من التجسيم م

 صلى اهللا(يقولون إنه على العرش حقيقة، وإنه يرى يف اآلخرة، ورآه نبينا 
ـيس  أبعيين رأسه و) عليه وآله وسلم نه يرتل يف كل ليلة مجعة ولكن ل

قض يلتزمون به وال يبالون، وهذا يدل علـى عـدم   ، وهذا تناجسماً
شـرح  (» تفطنهم لكثري من اللوازم البينة أيضا وعندنا هو عني التجسيم

 ).٣/٢٠٢حممد صاحل املازندراينالكايف 
وبعد هذا ننصح إخواننا األشاعرة ممن يظنون أن الترتيه يف الصفات 

قعوا يف فخهـم  بأن ال يغتروا م في :قاسم مشترك بينهم وبني الرافضة
ـا علـى    وخندقهم ضد إخوام من أهل السنة، فإم قد حكموا أيض

جموس وحشوية وجمسمة وشر يف باب معرفة اهللا مـن   ماألشعرية بأ
 .اليهود والنصارى
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 الشيعة حيكمون بكفر الصوفية
كما قال ابن خلدون . ومع أن الصوفية فرع عن الرافضة وم قاموا

ـيهم    فإم مع هذا. »التصوفلوال التشيع ملا عرف «  حيكمـون عل
 .بالكفر

 :يقول شيخ الشيعة وحمدثهم وفقيههم احلر العاملي
ال يوجد للتصوف وأهله يف كتب الشيعة وكالم األئمة عليهم « 

السالم ذكر إال بالذم، وقد صنفوا يف الرد عليهم كتباً متعددة ذكـروا  
 .بعضها يف فهرست كتب الشيعة

اعلم أن هذا االسـم  : مشائخنا املعاصرين قال بعض احملققني من
يف فرقة من احلكماء الـزايغني عـن    وهو اسم التصوف كان مستعمالً

الصواب، مث بعدها يف مجاعة من الزنادقة وأهل اخلالف من أعـداء آل  
ـاء   حممد كاحلسن البصري وسفيان الثوري وحنومها، مث جاء فيمن ج

مث سـرى  .. ألهل البيت بعدهم وسلك سبيلهم كالغزايل رأس الناصبني
ـالكهم   األمر إىل تعلق بعضهم جبميع طريقتهم وصار من تبع بعض مس

م على احلـق،  أوصارت اعتقادهم يف النواصب والزنادقة .. هلم سنداً
روى شيخنا اجلليل الشيخ اء الـدين حممـد   .. فتركوا أمور الشريعة
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: ه واله وسلمقال النيب صلى اهللا علي: العاملي يف كتاب الكشكول، قال
ـم  أميت امسهم صوفية ليسوا مين وأال تقوم الساعة حىت خيرج قوم من 

عشـرية   ثينرسالة اال(» هل النارأميت وهم أضل من الكفار وهم أيهود 
  ).للحر العاملي ١٦–١٣يف الرد على الصوفية ص 

ـايخ  ( :حتت عنوان كامالً مث عقد فصالً ذكر بعض مطاعن مش
 )!!بتدعني واملخالفني والرباءة منهمالصوفية وجواز لعن امل

 عبادة منكر إمامة علي باطلة
لو جاء أحدكم يـوم  : (قال) ١/٣١٤(ويف أمايل الشيخ الطوسي 

علي بن أيب طالب ألكبه  ةالقيامة بأعمال كأمثال اجلبال ومل جييء بوالي
 ).اهللا عز وجل بالنار

ـيعة  وسائل ا(وبوب حممد بن احلسن احلر العاملي يف موسوعته  لش
بطالن العبادة بدون والية : بابا بعنوان) ٩٠ص ١إىل حتصيل الشريعة ج

 .األئمة عليهم السالم واعتقاد إمامتهم
مسعت أبا عبـد  : عن أيب محزة قال) ١/٤٣١(وروى الربوجردي 

من خالفكم وإن تعبد واجتهد منسوب إىل هذه اآلية  «يقول  اهللا 
 .»را حاميةوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نا
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ـائل وردود    ـاب مس وهلذا ملا سئل أبو القاسم اخلوئي كما يف كت
تصـح إذا  : عن الصالة مع مجاعة املسلمني أجاب )ط مهر قم ١/٢٦(

 .كانت تقية
ما دام أن التقية ركن من أركان اإلميان وتركها كفر فلماذا : قلت

 ال يفعل ما يزعمون أنه من أركان اإلميان؟
 إنكارهاوالشرك عدم  مةاإلماهو توحيد اهللا 

التوحيد عندهم هو اإلميان بإمامة علي رضي اهللا عنه واألئمة مـن  
 .هو الشرك يف والية علي واألئمة :بعده، والشرك

 من وصف اهللا بوجه من الوجوه فقد كفر
 وسائل الشيعة

 .إثبات الصفات هللا عند القوم كفر
 .وكمال التوحيد عندهم نفي الصفات عن اهللا

 مام شرك باهللالشرك باإل
ـئن  ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلـك  ففي قوله تعاىل  ل

يعين ( ):١/٤٢٧(الكايف (جاء تفسريها يف  .أشركت ليحبطن عملك
لئن أمرت ( )٢/٢٥١(ويف تفسري القمي  )إن أشركت يف الوالية غريه
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ـان  . )بوالية أحد مع والية علي من بعدك ليحبطن عملك وانظر الربه
 ).٤/٣٢٨سري الصايفوتف ٤/٨٣(

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه  ويف قوله تعاىل 
ما بعث ( :)٣/١٣٤(جاء يف تفسري العياشي . ال إله إال أنا فاعبدون 

ـايف    ،)اهللا نبياً قط إال بواليتنا والرباءة مـن أعـدائنا   ويف أصـول الك
 ).قط إال ايتنا والية اهللا اليت مل يبعث نبياً وال( )١/٤٣٧(

ـال ) ٢٠٢(ولقد صرح صاحب مرآة األنوار  ـار  : (فق إن األخب
تأويل الشرك باهللا الشرك بعبادته بالشرك يف الوالية واإلمامة، متضافرة يف 

أي يشرك مع اإلمام من ليس من أهل اإلمامة، وأن يتخذ مع والية آل 
 .)والية غريهم )األئمة االثنا عشر :أي(حممد رضي اهللا عنهم 

  هو أمري املؤمنني عندهماهللا
والتناقض يف كتب الشيعة كثري، وإليك هذه الرواية الـيت تبطـل   

عن حبيب ابـن معلـى   ( :)٤/٧٨(جاء يف تفسري الربهان  :مزاعمهم
ذكرت أليب عبد اهللا رضي اهللا عنه ما يقول أبو اخلطاب، : اخلثعمي قال

كر اهللا وحده وإذا ذيف قوله عز و جل  :قال .أجل إيلّ ما يقول: فقال
 أنه أمري املؤمنني، وإذا ذكر الذين من دونه  أي أبـو  [فالن وفالن
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من قال هذا فهو مشرك باهللا عز وجـل   :قال أبو عبد اهللا .]بكر وعمر
 )....ثالثاً أنا إىل اهللا منهم بريء ثالثاً

 قبول العمل مرهون باعتقاد اإلمامة
كون إال باإلميان بوالية ولكن قبول العمل عند الشيعة اإلمامية، ال ي

ـا   .!األئمة  فمن كان مؤمناً بوالية األئمة ولو جاء بقراب األرض خطاي
ـال   .فهو مقبول مغفور له عند الشيعة ومن جاء بأعمال صاحلة كاجلب

وإليك شيئاً من ! ولكنه مل يؤمن بوالية األئمة فهو حابط العمل يف النار 
 :أخبارهم

يا حممد لو ( :وا أن اهللا قال لنبيهزعم) ٢٧/١٦٩(ففي حبار األنوار 
أن عبداً يعبدين حىت ينقطع ويصري كالشن البايل مث أتاين جاحداً لواليتهم 

 ).ما أسكنته جنيت وال أظللته حتت عرشي
 نصوص أخرى

 غري اإلمامي كافر وخملد يف النار
لم أن إطالق لفظ الشرك والكفر على مـن مل  اع« قال السي 
ـيهم  يعتقد إمامة أمري ا ملؤمنني واألئمة من ولده عليهم السالم وفضل عل

 ).٢٣/٣٩٠حبار األنوار(» غريهم يدل أم خملدون يف النار
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 كفر املخالف منكر الوالية
واملخالف ألهل احلق كافر بال خالف «وقال حممد حسن النجفي 

ـايف بـل   . .بيننا كاحملكي عن الفاضل حممد صاحل يف شرح أصول الك
ور اهللا يف إحقاق احلق من احلكم بكفر منكـري  والشريف القاضي ن

ـاء   ٦/٦٢جواهر الكالم( »الوالية ألا أصل من أصول الدين دار إحي
 ).التراث العريب

ـالفهم   ونقل شيخهم حمسن الطبطبائي امللقب باحلكيم كفر من خ
مطبعة اآلداب يف  ١/٣٩٢مستمسك العروة الوثقى( بال خالف بينهم

 ).١٩٧٠النجف
إن إطالق املسلم على الناصب وأنه « وسف البحراين وقال الشيخ ي

 ال جيوز أخذ ماله من حيث اإلسالم خالف ما عليه الطائفة احملقة سلفاً
 »من احلكم بكفر الناصب وجناسته وجواز أخذ ماله بـل قتلـه   وخلفاً

 ).٣٢٤-١٢/٣٢٣احلدائق الناضرة يف احكام العترة الطاهرة(
القول ذهب أبو الصالح وابن  وإىل هذا« ويقول يوسف البحراين 

إدريس، وسالر، وهو احلق الظاهر بل الصريح من األخبار الستفاضتها 
وتكاثرها بكفر املخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسـطنا  
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عليه الكالم مبا ال حيوم حوله شبهة النقض واإلبرام يف كتاب الشـهاب  
احلـدائق  ( »املطالبالثاقب يف بيان معىن الناصب وما يترتب عليه من 

 ).١٠/٣٦٠الناضرة
 دماؤنا هدر ومالنا مستباح عند الشيعة

واستباحة ) أي النواصب(جيوز قتلهم « ويقول نعمة اهللا اجلزائري 
 ).٢/٣٠٧األنوار النعمانية( »أمواهلم

ـافر فيجـب أن   « قال حمسن احلكيم  أن املخالف ألهل احلق ك
وكيف فاالستدالل  ... يكون حكمه حكم الكفار إال ما خرج بالدليل

خـرى  أحللي على كفـرهم و على النجاسة تارة اإلمجاع احملكي عن ا
ـا متـواترة املتضـمنة     بالنصوص املتجاوزة حد االستفاضة بل قيل إ

املنتـهى   يممن أنكر ضروري الدين كما يف حمكوثالثة بأم .. كفرهم
ـ  اقوت مسألة اعتبار اإلميان يف مستحق الزكاة ويف شرح كتاب فص الي

وغريها فيعمهم ما دل على كفر منكري الضروري ورابعة مبا دل على 
جناسة الناصب من اإلمجاع املتقدم وغريه بضميمة ما دل علـى أـم   

 ١/٣٩٢مستمسك العروة الوثقى( »...نواصب كخرب معلى بن خنيس
– ٣٩٣.( 
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 وحنن عندهم رجس وجنس
 – ١/٣٩٧(: وبعد أن يطيل يف مناقشة هؤالء ينهي احلكيم بقوله

ـاع  ): "٣٩٨ اللهم إال أن يقال بعد البناء على جناسة الناصب ولو لإلمج
يكون االختالف يف مفهومه من قبيل اختالف اللغويني يف مفهوم اللفظ 

عن املشهور من أنه املعادي هلـم  ؟ ويتعني الرجوع فيه إىل األوثق وهو
افـق  عليهم السالم فيكون هو موضوع النجاسة وال سيما وكونه املو

ـيس  ؟ملوثقة ابن أيب يعفور  و متت داللتها على النجاسة ولرواييت ابن خن
ـان   وسنان املتقدمني بعد محلهما على ما عليه املشهور بأن يراد منهما بي
الفرد للناصب هلم عليهم السالم وهو الناصب لشيعتهم عليهم السـالم  
ـتعني    من حيث كوم شيعة هلم باب صديق العدو عدو وهذا هـو امل

 ".فالحظ وتأمل
 مباذا يكفر السنة مذهب الرافضة

 .وتعلقهم باملوتى. استغاثتهم بغري اهللا
اعتقادهم بأن األئمة يعلمون الغيب وأنه ال خيفى عليهم شـيء يف  

 .ت وال يف األرضااومالس
أكلهم التراب املقدس والسجود عليه رد أنه تراب املنطقة الـيت  
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 .مات فيها احلسني
قول علمائهم بتواتر الروايات عن آل بل و. لقرآنقوهلم بتحريف ا

 .حمرف ومنه على خالف ما أنزل اهللاما هو  القرآن منههذا حممد بأن 
 .أو سبعاً إال ثالثاًتكفريهم للصحابة 

 .حول قبور األئمة والسجود عندها والزحف إليها همطواف
 .على أنبياء اهللا ورسله تفضيلهم أبناء الرسول 

وكفى تفضيال ملكة على غريها أن اهللا  .على مكة تفضيلهم كربالء
ومل ينسـب  . وطهر بييت للطائفني والراكعني: نسب بيتها إليه فقال

 .غريها إليه
 مباذا يكفر الشيعة السنة

 من أنكر اإلمامة فهو كافر وإن أظهر التوحيد
ـاحب   من اعتقد أن إبراهيم وموسى وعيسى أفضل من علي وص

 .السرداب فهو كافر
 .ال تقية له فال دين له وتارك التقية كتارك الصالةمن 
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 مىت يتورع الرافضة عن التكفري
القول بتحريف القرآن من االجتهاد الذي يعذر فيه علماء الرافضة 

 .بعضهم بعضاً
. عبد احلميد النجدي كان تورع عن تكفري القائل بتحريف القرآن

 .لرمبا عنده شبهة فال أستطيع تكفريه: فإنه قال يل
 العنصرية والنظرة الدونية عند الرافضة

 النجاة وعدم احلساب رد االنتماء إىل التشيع
ـيعتنا  « وعن الصادق قال إن اهللا خلقنا من عليني، وخلق أرواح ش

ـائر  ١٣-١٢: ٥٢، حبار األنوار ٤:٢أصول الكايف ( »من عليني  ، بص
 .).٧الدرجات 
ليس من األبالسـة  ما من مولود يولد إال وإب: أنه قالجعفر وعن 

ـيطان،   حبضرته، فإن علم اهللا أن املولود من شيعتنا حجبه من ذلك الش
وإن مل يكن املولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه يف دبر الغالم فكان 

 ،٢/٢١٨:تفسـري العياشـي  ( مأبوناً، ويف فرج اجلارية فكانت فاجرة
 ).٢/١٣٩الربهان
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ـا  علي  بحإن « وصحح الشيعة هذه الرواية  حسنة ال تضر معه
حىت  ).٣٨/٢٤٩حبار األنوار(»  ، وبغضه سيئة ال تنفع معها حسنةسيئة

ـاحوزي    (» الرواية مستفيضة« قال املاحوزي  ـاب األربعـني للم كت
  ).١٠٥ص

ـتدرك سـفينة   (بل قال النمازي بأن هذه الروايـة متـواترة    مس
 ).٢/١٥٧البحار

باد كما حيـط  وإن حبنا أهل البيت ليحطُّ الذنوب عن الع« قال 
وكتاب  ٨:١١٠تفسري منهاج الصادقني ( »الريح الورق عن الشجرة 

 .)٨١اهللا األنصاري  بدلعمع اخلطيب 
رفع القلم عن شيعتنا ولو أتوا بذنوب بعـدد  « ويف كتاب الكايف 

 .).٧٨:٨الكايف الروضة ( »املطر واحلصى 
مه وأهـل  أنتم أهل حتية اهللا بسال« ورووا عن أيب عبد اهللا أنه قال 

دعوة اهللا بطاعته ال حساب عليكم وال خوف وال حزن، أنتم للجنـة  
دياركم لكم جنـة  . واجلنة لكم، أمساؤكم عندنا الصاحلون واملصلحون

ـيمكم وإىل اجلنـة     وقبوركم لكم جنة، وللجنة خلقتم ويف اجلنـة نع
 ).٥٥٦حديث رقم ٨/٣٦٦الكايف للكليين(» تصريون
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إن اهللا ليدفع مبن يصلي مـن  «قال اهللا  أيب عبدكذلك روى عن 
شيعتنا عمن ال يصلي من شيعتنا، وإن اهللا ليدفع مبن يزكـي عمـن ال   

كتاب  ٢/٣٢٦الكايف ( »يزكي، وإن اهللا ليدفع مبن حيج عمن ال حيج 
 ).اإلميان والكفر باب نادر

أما واهللا ال يدخل  :ورووا عن جعفر الصادق أنه قال خماطباً للشيعة
ال حساب عليكم وال خـوف  » « ان، ال واهللا وال واحدالنار منكم اثن

ـيين ج [ »وال حزن، أنتم للجنة واجلنة لكم  ٨الروضة من الكايف للكل
 ].٣٦٦وانظر ٧٨ص

 جعلوا إبليس مواليا ألهل البيت
قال ملا رجعنا من حـج  ) يرفعه إىل عبداهللا بن عباس وباإلسناد« 

سنا حولـه وهـو يف   بيت اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فجل
عليه فتبسم صلى اهللا عليه وآله تبسما شـديدا   الوحيظهر  إذمسجده 

اجتاز ينفر  إبليسحىت بانت ثناياه فقلنا يا رسول اهللا مم تبسمت قال من 
مرة  أبو أنافقال  أمامنا الذيفقالوا من ذا  أمامهموهم يتلون علينا فوقف 

ويلكم أتسبون موالكم فقالوا تسمع كالمنا فقال نعم سوأة لوجوهكم 
علمت انه موالنا فقال  أينفقالوا له أبا مرة من ) ع(علي بن ايب طالب 



  

 التكفري عند الرافضة

من كنت مواله فعلي مواله فقالوا يا  باألمسويلكم أنسيتم قول نبيكم 
 أحبهمن شيعته ومواليه ولكين  أناابا مرة أنت من شيعته ومواليه فقال ما 

ولده وماله وذلك قـول اهللا  من ابغضه احد منكم إال شاركته يف  ألنه
شاذان بن  ١٥٨الفضائل ص( ») واألوالد األموالوشاركهم يف (تعاىل 

 ).جربئيل القمي
عدوت خلـف  « قال ) ع(روى عن الصدوق بإسناده إىل علي 

حىت حلقته وصرعته إىل األرض وجلست على ) يعين إبليس(ذلك اللعني 
عل يا أبا احلسن فقال ال تف! ووضعت يدي على حلقه ألخنقه!! صدره 

فإين من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم، واهللا يا علي أين ألحبك جـداً  
ـا فضـحكت    وما أبغضك أحد إالّ شاركت أباه يف أمه فصار ولد زن

 ). ٢/١٦٨األنوار النعمانية(» وخلّيت سبيله
 :نسألبعد هذا 

» اللهم وال مـن وااله « هل دخل إبليس يف قول النيب عن علي 
 واليا؟فصار م

وهل ظهرت قوة علي ضد إبليس بينما كان يستعمل التقية ضد أيب 
 بكر وعمر وعثمان؟
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 السوادنيون خملوقات مشوهة عند الرافضة
 . إياكم ونكاح الزنج فإم خلق مشوه وعن أمري املؤمنني 
ـاد  ،عن هارون بن مسلم ،عن علي بن إبراهيم  ،عن مسعدة بن زي

ـاح   ):(أمري املؤمنني  قال :قال )(عن أيب عبد اهللا  إياكم ونك
باب من كـره   ٣٥٢ص ٥الكايف للكليين ج (الزنج فإنه خلق مشوه 

 ).والسودان وغريهم األكرادمناكحته من 
 واألكراد أصلهم من اجلن

كراد أحدا فإم جنس من اجلـن  وال تنكحوا من األ« ويف رواية 
 ).٥/٣٥٢الكايف لللكليين(» كشف عنهم الغطاء
با عبد أسألت : ىب الربيع الشامي قالأ يف الكايف عن روى الكليين

م ال يزالـون جييئـون   إو ،كرادن عندنا قوما من األإ :فقلت اهللا 
كراد فان األ ،با الربيع ال ختالطوهمأيا  :فنخالطهم ونبايعهم؟ قال ،بالبيع

ـالطوهم   يح » من أحياء اجلن، كشف اهللا تعاىل عنهم الغطاء فـال خت
ـائي ج  ٥/١٥٨الكايف(  ٥٢٠ص ١رياض املسائل للسيد علي الطباطب

حيضره الفقيه  من ال ١١٦ص  ٣الشيخ اجلواهري ج  –جواهر الكالم 
الشيخ الطوسي  –ذيب األحكام ( ١٦٤ص  ٣الشيخ الصدوق ج  –
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تفسري  - ٨٣ص   ٠٠١العالمة السي ج  –حبار األنوار  - ٧/٤٠٥
 ).٦٠١ص   ١الشيخ احلويزي ج  -نور الثقلني 

وينبغي أن يتجنب خمالطة السفلة من الناس واألدنني « قال الطوسي 
ـات   منهم، وال يعامل إال من نشأ يف خري، وجيتنب معاملة ذوي العاه

من األكراد، ويتجنب مبايعتـهم   وال ينبغي أن خيالط أحداً. واحملارفني
 ). ٣٧٣الشيخ الطوسي ص  -النهاية(» ومشارام ومناكحتهم

 ،من األكـراد  وال ينبغي أن خيالط أحداً« لي قال ابن إدريس احل
: قال حممد بن إدريـس . ومناكحتهم ،ومشارام ،ويتجنب مبايعتهم

وذلك راجع إىل كراهية معاملة من ال بصرية له، فيما يشتريه، وال فيما 
يبيعه، ألن الغالب على هذا اجليل، والقبيل، قلة البصرية، لتركهم خمالطة 

 ). ٢/٢٣٣بن إدريس احلليالالسرائر (» رالناس، وأصحاب البصائ
كراد ببيع وشـراء  ويكره خمالطة األ« وقال حيىي بن سعيد احللي 

 ).٢٤٥اجلامع للشرايع ص(» ونكاح
كراد وخمالطتهم ويتجنب يكره له معاملة األ :مسألة« وقال احللي 

مبايعتهم ومشاركتهم ومناكحتهم ملا رواه الشيخ عن ايب الربيع الشامي 
ـم ال  إكراد ون عندنا قوما من األإقلت  با عبد اهللا ألت قال سا
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ـالطوهم  أيا  يزالون جيتنبون خمالطتهم ومبايعتهم فقال  با ربيع ال خت
حياء اجلن كشف اهللا عنهم الغطاء فال ختالطوهم أكراد حي من فان األ

 ١٠٠٣ص ٢منتهى املطلب احللي ج(» هل الذمةأوكذلك يكره معاملة 
ـيخ   -جـواهر الكـالم    ٥٨٦ص   ١للحلي ج تذكرة الفقهاء  الش
  ٢الشيخ الصـدوق ج   -ائع علل الشر ٤٥٧ص   ٢٢اجلواهري ج 

  .)٥٢٧ص 
فان حبس مـن   حداًأكراد ال تنكحوا من األ )ع(وعن الصادق 

ص   ٢تذكرة الفقهاء العالمة احللـي ج  ( »اءغطاجلن كشف عنهم ال
٥٦٩.( 

 ال تناكحوا األكراد
ال تشتر من : قال يل أبو عبد اهللا : امي قالوعن أيب الربيع الش

السودان أحدا، فإن كان ال بد فمن النوبة، فإم من الذين قال اهللا تعاىل 
) ومن الذين قالوا أنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا بـه (

إم يتذكرون ذلك احلظ، وسيخرج مع القائم منا عصابة منـهم وال  
ـاء أ األكرادتنكحوا من  » حدا فإن جيش من اجلن كشف عنهم الغط

ـاين   مسالك األفهام ٣/١٨٢املهذب البارع البن فهد احللي( الشهيد الث
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 ١٨٢ص  ٣وانظر املهذب البارع البن فهد احللـي ج  ١٨٦ص  ٣ج
باب من كره مناكحته من االكـراد والسـودان   (جتد فيه بابا بعنوان 

 ١٢٩ص   ٨دبيلي ج احملقق األر -جممع الفائدة  ٣٥٢/ ٥وغريهم ج
وسائل الشيعة  ٨٤ص   ٠٢احلر العاملي ج  )آل البيت(وسائل الشيعة 

 :). ٣٠٧ص   ٢١احلر العاملي ج  -) اإلسالمية(
دنـني منـهم وال   ن يتجنب خمالفة السفلة من الناس واألأوينبغي  
ال من نشأ يف اخلري ويكره معاملة ذوي العاهات واحملارفني ويكره إيعامل 

ـام (» كراد وخمالطتهم ومناكحتهممعاملة األ احملقـق   -كفاية األحك
 :٤٠ص   ٨١احملقق البحراين ج  -احلدائق الناضرة  ٨٤ص السبزواري

ـاري ج   -جامع املدارك  ١١١ص   ٤٢و ج  ص   ٣السيد اخلوانس
ـائل   ١١ص   ٧الشيخ الطوسي ج  -ذيب األحكام  - ١٣٧ وس

 -جامع الـرواة   )٤١٦ص   ٧١احلر العاملي ج  - )آل البيت(الشيعة 
ـار    ١٠٢ص و/  ١ ٧٥ص ١حممد علي األردبيلى ج ـاب اختي  -ب

 . يف باب من كره مناكحته من االكراد] يف [ االزواج ويف 
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 الواقفون بعرفة أبناء زنا خبالف زوار قرب احلسني
يبدأ بالنظر إىل زوار قرب احلسني بـن علـي   أن اهللا  «قال الرافضة 

ألن يف أولئـك  : ل املوقف قال أبو عبد اهللاعشية عرفة قبل نظره إىل أه
قال  ٢/٥٨٠من ال حيضره الفقيه(» أوالد زنا وليس يف هؤالء أوالد زنا

رواه املصنف يف الصحيح يف ثواب األعمال « حمققه علي أكرب الغفاري 
وانظر مصباح املتجهـد  . وهذا يعين صحة الرواية عند القوم» ١١٥ص
ـذيب   ٩٠للصـدوق ص   للطوسي وانظر ثواب األعمال ٧١٥ص

للحـر   ١٤/٤٦٢و ١٠/٣٦١للطوسي وسائل الشيعة ٦/٥٠األحكام
ـائل   ـتدرك الوس ـار     ١٠/٢٨٣العاملي مس للنـوري الطربسـي حب

 .)٨/٢٢٢:الد الثاين/الوايف/الفيض الكاشاين ٩٨/٨٥األنوار
كل  «وأن  »وأوالد الزنا عند الشيعة هم غري الشيعة من املسلمني

 ).٨/٢٨٥الكايف الروضة ( »خال شيعتنا الناس أوالد بغايا ما
جعفـر  وهذه عنصرية ومتييز جلنس على آخر كما زعمـوا أن  

ما من مولود يولد إال وإبليس من األبالسة حبضرته، فإن  « قالالصادق 
علم اهللا أن املولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن مل يكـن  

الغالم فكان مأبوناً، ويف  املولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه يف دبر



  

 التكفري عند الرافضة

ـاجرة   ــت فـ ــة فكان ــرج اجلاري ــي ( »ف ــري العياش  :تفس
 ).٢/١٣٩،الربهان٢/٢١٨

 العنصرية بني كربالء ومكة
 ل كربالء على مكةتفضي

األرض والتربـة  (ويردد حممد احلسني كاشف الغطاء يف كتابـه  
 :هذا البيت من الشعر) مؤسسة أهل البيت ١٤٠٢ط  ٢٦احلسينية ص 

 لكربال بان علو الرتبة  ربال والكعبةومن حديث ك
 ال فرق بني كربالء وغريها يف السجود

اختلف بعـض املـؤمنني يف أن   : ورد سؤال إىل آية اهللا التربيزي
جيـب  ) (السجدة املوجودة يف آخر زيارة عاشوراء لإلمام احلسني 

ـا هـو الصـحيح أو     أن تكون باجتاه القبلة أو بنفس اجتاه كربالء، فم
 األصح؟

الصحيح أن السجود هو سجود الشكر للّه تعاىل وكونه : جلوابا
 .باجتاه القبلة أوىل، وال فرق بني االجتاه إىل كربالء وغريها، واللّه العامل

http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm 
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 الوقوف بعرفةزيارة قرب احلسني ك
إن اهللا  «: الشيعة تنسب إىل اإلمام الصادق رمحه اهللا تعاىل أنه قال

ينظر إىل زوار قرب احلسني نظر الرمحة يف يوم عرفة قبل نظره إىل أهـل  
وذكره عبـد  ) ١٠/٣٦١(أورد ذلك احلر يف وسائل الشيعة . »عرفات

 .واللفظ له) ١٥ص(احلسني دستغيب يف الثورة احلسينية 
يبدأ بالنظر إىل زوار قرب احلسني بـن علـي   أن اهللا  «رافضة قال ال

ألن يف أولئـك  : عشية عرفة قبل نظره إىل أهل املوقف قال أبو عبد اهللا
قال  ٢/٥٨٠من ال حيضره الفقيه(» أوالد زنا وليس يف هؤالء أوالد زنا

رواه املصنف يف الصحيح يف ثواب األعمال « حمققه علي أكرب الغفاري 
وانظر مصباح املتجهـد  . ا يعين صحة الرواية عند القوموهذ» ١١٥ص
ـذيب   ٩٠للطوسي وانظر ثواب األعمال للصـدوق ص   ٧١٥ص

للحـر   ١٤/٤٦٢و ١٠/٣٦١للطوسي وسائل الشيعة ٦/٥٠األحكام
ـائل   ـتدرك الوس ـار     ١٠/٢٨٣العاملي مس للنـوري الطربسـي حب

 .)٨/٢٢٢:الد الثاين/الوايف/الفيض الكاشاين ٩٨/٨٥األنوار
ـالوا    وأوالد الزنا عند الشيعة هم غري الشيعة من املسلمني      فقـد ق

 ).٨/٢٨٥الكايف الروضة ( »كل الناس أوالد بغايا ما خال شيعتنا «
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 اهللا من بني زائري قرب احلسني
روى الكليين وغريه أن أبا عبد اهللا عتب على من أتاه ومل يزر قـرب  

ما نظرت إليك، أال تزور مـن  لوال أنك من شيعتنا «  علي بن أيب قائالً
ـايف  (» يزوره اهللا واملالئكة واألنبياء ـام    ٧/٥٨٠الك ـذيب األحك

حبار  ١٤/٣٧٥و ١١/١٢٧و ١٠/٢٩٤وسائل الشيعة ٦/٢٠للطوسي 
 ٢/٨٥٤الغارات للثقفـي  ١٠٠/٢٥٨و ٩٧/٢٥٨و ٢٥/٣٦١األنوار

ـارات    ٣٦املزار ص ٢٠املزار للمفيد ص حملمد املشهدي كامـل الزي
للجوهري  ٢٠/٩٠جواهر الكالم ٧٤فرحة الغري ١٩زار كتاب امل٣٨

 ). جعفر بن قولويه ٨٩كامل الزيارات ص
أال تزور من يزوره اهللا واملالئكة « ووجدته يف كتاب حبار األنوار 

ورجعت إىل النسخة املرتلة على االنترنت فلم  ).١٠٠/٢٥٨(» واألنبياء
طباعـة  (ة الورقيـة  بالرغم من أن الطبعة املرتلة هي نفس الطبع. أجدها

وهذا يعين تـدخل األيـدي    )١٩٨٣مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية سنة 
 .الشيعية لتحذف العديد من النصوص يف كتبهم
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 تفضيل زيارة قرب احلسني وال حتجوا
وبسبب ما ورد من مثل هذه الفضائل تفوه أحد أصحاب أيب عبد 

 ).٤/٥٨٣الكايف(» حجواهللا لقد متنيت أين زرته ومل أ« اهللا ذه الكلمة 
 !!!فتأمل

 نصوص شيعية حترم البناء على القبور
ى أن  « أن رسول اهللا  قال احلر العاملي عن أيب عبد اهللا 

ـيعة ج  ( »يصلي على قربه أو يقعد عليه أو يبىن عليـه  ـائل الش  ٢وس
 .)٤٥٤ص ٣ج/ ٨٦٩ص

 اهللا يزور كل يوم مجعة من حيج مخسني مرة
مرة كان ممن يـزوره اهللا يف كـل    ومن حج أكثر من مخسني« 

ـيعة   ٢/٢١٧من ال حيضره الفقيه (» مجعة ـائل الش فقـه   ٨/٩٠وس
 ).حملمد صادق الروحاين ٩/٤٥٦الصادق

 مهمة علي كسر هذا الشرك
عن أيب عبـد اهللا  ) ٢/٨٧٠(وقال احلر العاملي يف وسائل الشيعة 

 قال أمري املؤمنني : قال :»  يعثين رسول اهللا بور يف هدم الق
 . »وكسر الصور
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قال أمري املـؤمنني  ) ٢/٨٦٩(ويف رواية أخرى يف وسائل الشيعة 
 :»  بعثين رسول اهللا ا : إىل املدينة فقالال تدع صورة إال حمو

 .»إال سويته وال قرباً
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