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حول التعبد بالمذهب موقف علماء مذاهب أهل السنة 

 اإلمامي و الوحدة االسالمية

 
 رئيس لجنة الفتوی باألزهر الشريفالشيخ عبد المجيد سليم 

لقد أدرکنا فی األزهر علی أيام طلبنا للعلم ، عهد االنقسام 

زوال هذا  نشهد حتی نحيا أن أراد ّللا لکن و  و التعصب للمذاهب

فإذا کان ّللا ... ره العهد ، و تطهر األزهر من أوبائه و اوضا

قد برأ المسلمين من هذه النعرة المذهبية التي کانت تسيطر 

عليهم إلی عهد قريب في أمر الفقه اإلسالمي، فأنا لنرجوا أن 

يزيل ما بقي بين طوائف المسلمين من فرقة و نزاع في األمور 

التي يقوم عليها برهان قاطع مفيد العلم، حتهی يعودوا کما 

حدة، و يسلکون سبيل سلفهم الصالح في التفرغ کانوا أمة وا

لما فيه عزتهم و بذلک السعي و الوسع فيما يعلی شانهم، و ّللا 

 .الهادی إلی سواء السبيل و هو حسبنا و نعم الوکيل

 
 شيخ األزهر الشريفالشيخ محمود شلتوت 

إن اإلسالم ال يوجب علی أحد من اتباعه اتباع مذهب معين، بل 

مسلم الحقه في أن يقلد بادئ ذی بدء أي مذهب  نقول، إنه لکل

من المذاهب المنقولة نقاًل صحيحًا ، و المدونة أحکامها في 

کتبها الخاصة، و لمن قلهد مذهبًا من هذه المذاهب أن ينتقل 

 .و ال حرج عليه في شيء من ذلک -أی مذهب کان -إلی غيره

االثنا إن المذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة اإلمامية 

عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعًا کسائر مذاهب أهل السنة، 

فينبغي للمسملين أن يعرفوا ذلک، و أن يتخلصوا من العصبية 

بغير الحق لمذاهب معينة، فما کان دين ّللا و ما کانت شريعته 

بتابعة لمذهب، أو مقصورة علی مذهب، فالکل مجتهدون مقبولون 

ليس أهالً للنظر و اإلجتهاد تقدليدهم عند ّللا تعالی، يجوز لمن 

و العمل بما يقررونه في فقههم، و ال فرق في ذلک بين 

 .العبادات و المعامالت

 

 شيخ األزهر الشريفالشيخ جاد الحق علي جاد الحق 

صفتهم،  -الذين يجاهدون في غير عدو -واألزهر ينکر علی هؤالء

ترک مذهبه فليس للمسلم الشيعي أن يطلب إلی المسلم السني 

الشافعي أو الحنفي أو المالکي أو الحنبلي، ليتابعه علی 



ذلک الصنيع، و ما دام  -أيضا -المذهب الشيعي، و ليس للسني 

الکل من المسلمين فعليهم أن يکونوا إخوة و أن يعملوا علی 

نشر اإلسالم بين غير المسلمين، و يکفوا عن توسيع شقة الخالف 

و عن اتخاذ المذاهب اإلسالمية و الفرقة بين صفوف االمة 

الفقهية مذاهب سياسية للدول، فإن المسلمين األوائل لم 

ِإنَّ َهِذِه ُأمَّتُكْم ُأمَّة : يفعلوا ذلک، ألنه يتناقض مع قوله تعالي

 .َواحَِدة َوَأَنا َربهُكْم َفاْعُبُدونِ 

 
 شيخ األزهر الشريفالدکتور الشيخ محمد سيد طنطاوي 

هل يجوز أن تعتبر المذاهب التی » : السؤالقال فی جواب هذا 

ليست من االسالم السنی جزء من االسالم الحقيقی؟ او بمعنی آخر 

هل کل من يتبع و يمارس أی واحد من المذاهب االسالمية ـ يعنی 

المذاهب السنية األربع ، و المذهب الظاهری، و المذهب 

ز أن يعد الجعفری، و المذهب الزيدی، و المذهب االباضی ـ يجو

 مسلمًا؟
 -صلی ّللا عليه و سلم -اإلسالم الحقيقي عرفهه الرسول»: قال

: بقوله کما جاء في الصحيحين من الحديث جبريل عليه السالم

أن تشهد أن ال إله إال ّللا و أن محمدًا رسول ّللا، و تقيم الصالة، )

و تؤتي الزکاة، و تصوم رمضان، و تحج البيت ان استطعت اليه 

 (سبيال

 

 مفتي جمهورية مصر العربيةالدکتور الشيخ علي جمعة

المالکية، و الحنفية، و : و هذه المذاهب الثمانية هی...

الحنابلة، و الشافعية، و هی التی يطلق عليها مذاهب أهل 

السنة ، و الجعفرية، و الزيدية، و االباضية، و الظاهرية، و 

 .هی التی يطلق عليها المذاهب غير السنة

نظرنا إلی هذه المذاهب فی فقهها و أصول فقهها رأينا  و إذا

أن الخالف بينها إنما هو فی نطاق المضمون، و لم يقع بينها 

خالف فی المقطوع به الذی يکفر منکره، و الحمد هلل رب 

 .العالمين

و علی ذلک فإنه من يتبع أي واحد من المذاهب اإلسالمية أو 

م صحيح اإلسالم، و هذا يمارس في حياته شيئًا منها فهو مسل

يتفق مع أمر ّللا و الرسول صلی ّللا عليه و سلم لنا بأن نعتصم 

 .بحبل ّللا و أن نکون أمة واحدة و أاله نختلف فتختلف قلوبنا
و دعا أخيرًا إلی التعبد علی المذهب الشيعی إلعجابه بتطور 

الفکر الشيعی العقائدی واصفًا إياه بفقه الواقع و مشيدًا 

 .تطور الطائفة الشيعيةبمدی 

علی . و فی إطار التقريب بين المذهبين السنی و الشيعی حث د

جمعة الجماهير علی التعبد وفقًا لهذا المذهب مذکرًا إياهم 

بفتوی الشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر فی نهاية الخمسينات من 

القرن الماضی، و أنه ال غضاضة فی األخذ بتقدمهم و تطورهم و 

  .هم حضارياً اللحاق ب



و وصف من يهاجمون المذهب الشيعی و يخرجون بالخالفات، 

 .بالعمالة و الخيانة و العمل وفق أجندة خارجية

 
مفتي جمهورية مصر الشيخ الدکتور یوسف عبدهللا القرضاوي

 العربية سابقاً 

کل هذه األحاديث و جميعها صحيحة تدل بوضوح علی أن مدخل ...

شهادة، و أن المرء إذا مات عليها اإلسالم هو الکلمة أو ال

صادقا مخلصا و لم يقلها نفاقا کانت سبب نجاته من النار و 

دخوله الجنة، علی ما کان من عمل، أي إذا صحت عقديته أنجته 

  .من الخلود في النار، و إن کان له من السيئات ما له

و العبرة بالتسميات التی يتسمی بها الناس، أو يسمی بها 

ًا، کقولهم هذا سلفی، و هذا صوفی، و هذا سنی، و بعضهم بعض

هذا شيعی، و هذا أشعری، و هذا معتزلی، و هذا ظاهری، و هذا 

مقاصدی، ألن المدار علی المسميات و المضامين، ال علی األسماء 

 .و العناوين

أن يلتزم بأرکان اإلسالم و فرائضه : و يکفي من دخل في اإلسالم

لم يقم بها فعال، بدليل أن النبي  األخری، و يذعن لها، و إن

صلی ّللا عليه و سلم کان يقبل إسالم من ينطق بالشهادتين، و 

يعتبره مسلما، و إن کان أداؤه لفرائض اإلسالم بعد ذلک، حين 

يأتی وقت الصالة، و حين يحين أداء الزکاة، و حين يأتي شهر 

 .رمضان

 
 شيخ األزهر الشريفالشيخ أحمد الطيب 

إننا لم »: «قدس انالين»ر حسب ما جاء فی موقع قال فی حوا

نعد عربا بثقافة عربية وال مسلمين بثقافة إسالمية خاصة أن 

 .بعض األفکار التافهة تتخطفنا

ُيخطط لفتنة اليوم يراد لها ان » ولفت الشيخ الطيب الى أنه 

تنبعث فی بالد أهل االسالم فی وقت نحتاج فيه الى وحدة األمة 

 .ل دولهااالسالمية لک

هذا هو المهم والضروری الذی نحتاجه وبدونه ال »وأضاف 

 .نستطيع ان نرفع رؤوسنا فی يوم من األيام

ورفض الشيخ الطيب ان يکون هناک فضائيات تحکم بکفر 

 .المسلمين الشيعة

هذا غير مقبول وال نجد له مبررًا ال من کتاب وال سنة : وأضاف

 .وال اسالم
ی وراء الشيعة فال يوجد عند الشيعة نحن نصل: وتابع بالقول 

قرآن آخر کما تطلق الشائعات واال ما ترک المستشرقون هذا 

 األمر فهذا بالنسبة لهم رصيد ثمين،
ال يوجد خالف بين » وردًا على سؤال، رأى الشيخ االزهر انه 

السنی والشيعی يخرجه من االسالم انما هی عملية استغالل سياسی 

سيزور النجف اذا ذهب الى » نا انه ، معل«لهذه الخالفات

االزهر واجبه األول العمل على وحدة األمة »وقال . «العراق

االسالمية وکذلک توحيد المسلمين على رؤية مع اختالف 



لزيارة أی مکان أجمع فيه » ، مبديا استعداده «االجتهاد

ولفت الى أنه قال . «المسلمين مع بعضهم والنجف بصفة خاصة

سآتيکم وأنا أب للسنة » ی الذی زاره مؤخرًا للوفد العراق

 .والشيعة

 
المفتي العام للجمهورية العربية الشيخ أحمد کفتارو 

 السورية سابقاً 
إن قصر فقه اإلسالم علی القرآن أوا السنة فقط هو تقصير في 

حق اإلسالم و مواکبته لشؤون اإلنسان المسلم و جعله ضيق األفق 

ن الحياة و متطلبات أبنائها، و محدود الهدف قاصرًا عن شؤو

المقرر أنه حيثما وجدت المصلحة فثم وجه ّللا، و أن المذاهب 

الفقهية إنما وجدت ألجل تفعيل تلک المصلحة في المجتمع و 

تحقيقها و إن اختلفت وجهات نظرها في الفروع الفقهية فإنها 

  .تبقی تدور في فلک األصول و الثوابت

ی غير اإلطار السابق بحق المذاهب لذلک ال يجوز القول ف...

األخری من غير المذاهب األربعة، و أنها من اإلسالم، و فقهها 

 .محترم مصان

 المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

إن اإلسالم دين يتمثل في المعتقدات الحقهة التي تنطوي عليها 

أن محمدا رسول ّللا إجماال الشهادتان، شهادة أن ال إله إال ّللا و 

صلی ّللا عليه و سلم، و يجسدها تطبيق اإلسالم في الحياة 

العلمية بإقام الصالة و إيتاء الزکاة و صوم رمضان و حج بيت 

ّللا الحرام، فکل من أتی بالشهادتين و لم ينقضهما بإنکار ما 

 ...علم من الدين بالضرورة فإنه يعد مسلما

 
االمين العام لمجمع  بن الخوجةالشيخ الدکتور محمد الحبيب ا

 الفقه اإلسالمي
المسلمون أمة واحدة يؤمنون بإله واحد، کتابهم المنزل 

الشهادة، : إليهم القرآن، قبلتهم واحدة، و اصول دينهم خمسة

و من أخذ بهذه األصول و . و الصالة و الزکاة و الصوم و الحج

في واقع التزمها فهو مؤمن مهما کان مذهبه، و ليست المذاهب 

األمر إاله إجتهادًا في فهم نصوص الکتاب و السنة التی هي 

مصادر هذا الدين، و إن تمايزت طرقها في ذلک، إو اختلف 

أئمتها في التفسير و التأويل، و االصول و القواعد و 

 .الترجيح بين األقوال في عدد من المسائل

 
 المفتي العام للمملکتة الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي

 األردنية الهاشمية

اما الجعفرية فانهم يؤمنون بارکان اإليمان، و يحترمون ..

ارکان اإلسالم، و يلتقون مع بقية المذاهب في معظم الفروع، 

قد تلقی أئمة السنة عن أئمة الشيعة کما تلقی أئمة الشيعه 

و اذا کان هناک . عن أئمة السنة مما يؤکد انهم مسلمة واحدة

بعض الناس علی تعميقها فانها تتعلق بأمور  من اختالفات يسعی



تاريخية، ما احرانا في هذه االيام ان نتجاوزها و نحقق وحدة 

 .األمة، و نقوي من تکاتفها في وجه ما تتعرض له من تحديات

 
الشيخ محمد بن اسماعيل المنصور و الشيخ حمود بن عباس ابن 

 عبدهللا المؤید

جوز أن تعتبر المذاهب هل ي» : قاال فی جواب هذا السؤال 

التی ليست من االسالم السنی جزءا من االسالم الحقيقی ـ و 

المراد باالسالم السنی المذاهب االربعة ـ و الظاهری و 

 الجعفری و الزيدی و االباضی، فهل يعد المتبع ألحدها مسلمًا؟
إن المذاهب المسماة سنية و هذه المذاهب ايضا کلها »: فقاال 

، و تنطوي تحت راية (ال إله إال ّللا محمد رسول ّللا)تشملها کلمة 

القرءان الکريم و أحکامه و أحکام ما صح لنا من سنة سيد 

المرسلين عليه و آله الصالة و التسليم، انطواء الکون 

الحادث علی النجوم و الشمس و القمر، و انطواء الزمن علی 

 .الليل و النهار

 
فی جامعة عين الشمس، الدكتور حامد حنفی داود األستاذ 

 القاهرة

مضى ثالثة عشر قرنًا من حياة التاريخ اإلسالمی كان أنصاف 

العلماء خاللها يصدرون أحكامهم على الشيعة مشبوبة بعواطفهم 

وأهوائهم ، وكان هذا النهج السقيم سببًا فی إحداث هذه 

الفجوة بين الفرق اإلسالمية ، ومن ثم خسر العلم الشیء 

 .ارف أعالم هذه الفرقةالكثير من مع
 

 

 
األستاذ عبد الفتاح عبد المقصود الباحث الشهير و األستاذ فی 

 جامعة االسکندریة ، مصر

إن فی عقيدتی أن الشيعة هم واجهة اإلسالم الصحيحة ، ومرآته 

الصافية ، ومن أراد أن ينظر إلى اإلسالم عليه أن ينظر إليه 

م ، والتاريخ خير شاهد من خالل عقائد الشيعة ومن خالل أعماله

على ما قدَّمه الشيعة من الخدمات الكبيرة فی ميادين الدفاع 

 .عن العقيدة اإلسالمية 

 
وزير األوقاف جمهورية مصر العربية  الشيخ أحمد حسن الباقوري

 سابقاً 
. قضية السنة والشيعة، هي في نظرى قضية إيمان وعلم معاً 

ن صدق االيمان وسعة فإذا رأينا أن نحل مشكالتها على ضوء م

أما . العلم فلن تستعصي علينا عقدة، ولن يقف أمامنا عائق

أمر النظر  -للمعرفة القاصرة واليقين الواهي  -إذا تركنا 

وهذا . في هذه القضية، والبت في مصيرها فلن يقع إال الشر

الشر الواقع إذا جاز له أن ينتمي إلى نسب، أو يعتمد على 



في الدنيا، وعن كل سبب في الحياة،  سبب فليبحث عن كل نسب

 إال نسبًا إلى االيمان الصحيح، أو سببًا إلى المعرفة المنزهة

 
مجلس مجمع الفقه االسالمی الدولی المنبثق عن منظمة المؤتمر 

المملکة ) المنعقد فی دورته السابعة عشره بعمان  االسالمی

 :تیقرر ما يأ. م۶۰۰۲( يونيو)حزيران ( االردنية الهاشمية

إننا ندعو إلی نبذ الخالف بين المسلمين و إلی توحيد کلمتهم 

، و موافقهم، و إلی التأکيد علی احترام بعضهم لبعض، و إلی 

تعزيز التضامن بين شعوبهم و دولهم، و إلی تقوية روابط 

األخوة النی تجمعهم علی التحابه فی ّللا و أال يترکو مجاالً 

ِإنََّما  :سبحانه و تعالی يقولفاهلل . للفتنة و للتدخل بينهم

 .اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا ّللاََّ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن 

 ۰۰: الحجرات

  

 

 موقف علماء مذهب االمامية تجاه المذاهب االخری 
 

 (قدس سره)إلمام الخميني آیةهللا العظمی ا

کيان واحد  نحن. نحن و المسلمين من أهل السنة کيان واحد

إذا قال أحد کالما يفرهقنا، فاعلموا . ألننا مسلمون و إخوة

أنه إما جاهل أو هو ممن يعمدون إلی بث الخالف بين صفوف 

. إن مسألة الشيعة و السنة ليست مطروحة بأي حال. المسلمين

 (59، ص 6صحيفة اإلمام، المجلد ) ..نحن کلنا إخوة

إال أن علماءکم قد . نحن کلنا إخوة و کلنا في صف واحد ...

أفتوا بشيء و أنتم قلهدتم علماءکم، فأصبحتم أنتم حنفيين، 

فأصبحوا ]کما أن جماعة أخری عملوا بفتوی الشافعي 

، و جماعة أخری عملوا بفتوی سيدنا الصادق فأصبحوا [شافعيين

الينبغي لنا أن يکون بيننا . التسبب الخالف[ األمور]هذه  .شيعة

علی اإلخوة من الشيعة و السنة أن  .کلنا إخوة. خالف أو تضاده 

إن الخالف فيما بيننا اليخدم . يجتنبوا أي خالف فيما بينهم

اليوم إال مصالح أولئک الذين اليؤمنون بالمذهب الشيعي و ال 

نهم اليريدون وجودا إ. بالمذهب الحنفي أو غيره من المذاهب

و يرون أن السبيل هو أن يثيروا الخالف . لهذا و ال لذلک

علينا أن ننتبه إلی حقيقة أننا کلنا . بيننا و بينکم

مسلمون، و کلنا أهل القرآن و أهل التوحيد، و أن علينا أن 

صحيفة اإلمام، . )«.نعمل جاهدين و نخدم القرآن و التوحيد

 (95، ص 31المجلد 

 
ثورة اإلسالمية آیة هللا العظمی السيد علي الحسيني قائد ال

 (مد ظّله العالی)الخامنئي 

الفرق اإلسالمية بأسرها تعتبر جزًء من األمة اإلسالمية و تتمتع 

و ايجاد الفرقة فيما بين الطوائف  .بإمتيازات اإلسالمية

اإلسالمية يعده خالفًا لتعاليم القرآن الکريم و سنة النبي 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D4673&ei=FeNrUYGFF4LmswbhloHwCQ&usg=AFQjCNG5QGRbPC7vaB-mkXJZHfGAnXZiiw&sig2=iOvqMzwBdtFFMLRNllXt4Q&bvm=bv.45175338,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D4673&ei=FeNrUYGFF4LmswbhloHwCQ&usg=AFQjCNG5QGRbPC7vaB-mkXJZHfGAnXZiiw&sig2=iOvqMzwBdtFFMLRNllXt4Q&bvm=bv.45175338,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D4673&ei=FeNrUYGFF4LmswbhloHwCQ&usg=AFQjCNG5QGRbPC7vaB-mkXJZHfGAnXZiiw&sig2=iOvqMzwBdtFFMLRNllXt4Q&bvm=bv.45175338,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D4673&ei=FeNrUYGFF4LmswbhloHwCQ&usg=AFQjCNG5QGRbPC7vaB-mkXJZHfGAnXZiiw&sig2=iOvqMzwBdtFFMLRNllXt4Q&bvm=bv.45175338,d.Yms


ّللا عليه و آله و سلم، کما و يؤدي إلی إضعاف االکرم صلی 

المسلمين و إعطاء الذريعة بأيدي اعداء اإلسالم و لذلک ال 

 .يجوز هذا األمر قط
و أصدر اإلمام الخامنه ای فتوی حرم بموجبها اإلساءة لزوج 

النبی األکرم السيدة عایشة أو النيل من الرموز االسالمية ألهل 

 : ی جواب استفتاء حول هذا الموضوعفقال ف. السنة و الجماعة

یحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضاًل عن اتهام زوج » 

النبی بما یخل بشرفها، بل هذا األمر ممتنع علی نساء 

 «..األنبياء و خصوصًا سيدهم الرسول األعظم

إن الخط األحمر ـ من وجهة نظر نظام الحکم اإلسالمي و وجهة 

أولئک الذين . ءة إلی مقدسات بعضنانظرنا ـ يتمثل في اإلسا

يسيئون إلی مقدسات بعضهم، من السنة و الشيعة، سواء بسبب 

الجهل أو الغفلة، أو ـ أحيانا ـ بدافع العصبيات العمياء 

هؤالء هم . غير المبرهرة؛ اليدرکون أنهم بذلک ماذا يفعلون

هذا هو . الذين يشکلون خير وسيلة للعدو، و خير أداة بيده

  .ألحمرالخط ا

اعلموا أن إثارة . أنتم من هذا الجانب کونوا علی وعي و حذر

اعتبروا . عواطف اإلخوة من أهل السنة عمل خاطئ و آثم جدا

الترکيز علی هذه . هناک نقطة مختلف عليها. هذا کمبدأ

النقطة، و إضرام نار العصبيات حول هذه النقاط المختلف 

ليوم األجهزة عليها، هو نفس الشيء الذي تسعی إليه ا

هذا هو ما يريده . االستخباراتية األمريکية و اإلسرائيلية

 .هؤالء

 
 (دام ظّله)آیة هللا العظمی السيد علي السيستاني 

هل يعتبر کل من شهد الشهادتين، و صلی : فی جواب هذا السؤال

: ) باتجاه القبلة، و اتبع أحد المذاهب الثملنية و هی 

الحنبلی، الجعفری، الزيدی،  الحنفی، الشافعی، المالکی،

 مسلمًا، يحرم دمه و عرضه و مالة؟  (االباضی و الظاهری
کل من يتشهد الشهادتين و لم يظهر منه ما ينافي ذلک، : قال

 و لم ينصب العداء الهل البيت عليهم السالم فهو مسلم
» و أجابت لجنة اإلستفتاء فی مکتب سماحته نفس السؤال بأن 

يعة مسلمون تجری عليهم جميع االحکام أهل السنة عند الش

االسالمية، فيجوز التناکح معهم و يرثون من الشيعة کما يرث 

و دماؤهم و أموالهم و أعراضهم محترمة ما عدا . الشيعة منهم

النواصب و الخوارج، ومن الکذب البيهن أن ينسب إلی الشيعة 

 تکفير أهل بدر و بيعة الرضوان و المؤمنين من المهاجرين و

 .األنصار و أئمة المذاهب أو أتباعهم

  
 

 
 (دام ظّله)آیة هللا العظمی السيد محمد سعيد الحکيم



يکفي في إنطباق عنوان اإلسالم علی االنسان االقرار بالشهادتين 

و الفرائض الضرورية في الدين کالصالة و غيرها و بذلک تترتب 

 «.عليه أحکام اإلسالم من حرمة المال و الدم و غيرها

ليس من رأی الشيعة تکفير » :و أجاب مکتب سماحته أيضًا 

الصحابة، بل وال عامة المسلمين، علی اختالف طوائفهم، و ذلک 

و يعرف ذلک . يبتنی علی حقيقة االسالم و تحديد أرکانه عندهم

من أحاديثهم عن أئمتهم عليهم السالم و من فتاوی علمائهم و 

 .تصريحاتهم

 

 (قدس سره)الحکيم  الشهيد السيد محمد باقر

و کان هذا النوع من »: قال الشهيد السيد محمد باقر الحکيم

يعنی ) سلوک ظاهرة فريدة في تاريخ هذه الجماعة الصالحة 

منذ الصدر األول لالسالم، کما عرفناه في موقف اإلمام ( الشيعة

 علی ـ يعتقد  علي عليه السالم من الخلفاء الراشدين، حيث کان

هم کما صرح بذلک فی خطبته من بالخالفة أحق نهأ ـ تقدير أقل

و لکن مع ذلک . المعروفة بالشقشقية و غيرها من الموارد

لقد : التزم بهذا الخط السياسی الذی تحدث عنه فی مثل قوله 

علمتم أنی أحق الناس بها من غيری و وّللا ألسلهمنه ما سلَمت أمور 

التماسًا ألجر ذلک  المسلمين و لم يکن فيها جور إاله علیه خاصة،

، « و فضله ، و زهدًا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه

مضافًا إلی ذلک نجد اإلمام عليًا عليه السالم ينسجم مع حرکة 

الخلفاء السياسية العامة، و يقدم النصح و المشورة و 

 .التأييد لهم من أجل المصالح اإلسالمية العامة

 
 (قدس سره)اللنکراني  آیة هللا العظمی الشيخ محمد فاضل

قال فی السؤال عن المذاهب االسالمية من فرق أهل السنة 

الذين  من غيرهم و االباضية و الظاهرية و الزيدية و  األربعة

هذه الفرق تعتبر اسالمية »: يؤمنون بأصول دين االسالم الحنيف

إاله إذا کانت تنکر إحدی الضروريات للدين الحنيف، أو ال سمح 

 .أو تسيء إلی األئمة االطهار عليهم السالم ّللا تهين

 
 (دام ظله)آیة هللا العظمی الشيخ بشير النجفی 

کل من يقره بالتوحيد و يعتقد بنبوة محمد بن عبد ّللا صلی ّللا 

عليه و آله و سلم و أن رسالة خاتمة النبوات و الرساالت 

اإللهية و بالمعاد و ال يرفض شيئًا مما علم و ثبت أنه من 

إلسالم فهو مسلم تشتمله األحکام اإلسالمية و هو محقون الدم و ا

العرض و المال و يجب علی المسلمين جميعا الدفاع عنه و عن 

 .ماله و عن عرضه و ّللا العالم

 
 (دام ظله)آیة هللا العظمی الشيخ لطف هللا الصافي الکلبایکاني 

سالم من واجب المسلمين أن ُيبرزو للعالم الوجه الحقيقي لإل

علی الجميع أن يعملوا ـ في . الذي هو دين الرحمة و المحبة

صف واحد ـ لخدمة اإلسالم العزيز و هداية الناس في کل أرجاء 



المعمورة، و ُيفشلوا، في ظل وحدتهم و تضامنهم، مخططات 

 .أعداء القرآن الخيانية، و يعملوا بواجباتهم اإلسالمية

 

 (دام ظله)الشيرازي آیة هللا العظمی الشيخ ناصر مکارم 

لقد قلنا مرارا أن تحقيق الوحدة بين المسلمين و التقريب 

بين المذاهب اإلسالمية من أهم األمور في زماننا المعاصر و في 

لذلک، اليجوز شرعا أي إساءة إلی . الظروف الراهنة خاصة

علی المسلمين ـ سواء أکانوا من الشيعة أو . مقدسات اآلخرين

ن يکونوا علی حذر حتی اليقعوا في شرک من أهل السنة ـ أ

إن العمليات . مذهبية فتنة  أعداء اإلسالم، من خالل إثارة

إراقة دماء األبرياء، تعده من أکبر  االنتحارية التي تؤدي إلی ِ

الکبائر و تشکل مصداقا بارزا للفساد في األرض، و تسبهب 

ذي هو الخلود في نار الجحيم، کما أنها تحوهل وجه اإلسالم، ال

نسأل ّللا تعالی . دين الرحمة و الرأفة، إلی وجه عنيف مرفوض

 .أن يهدی جميع الخاطئين و الضالهين

 
 (دام ظله)آیة هللا العظمی السيد عبدالکریم الموسوي األردبيلي 

( صلوات ّللا عليه و آله)کيف يمکن للشخص أن يتبع نبي الرحمة  ..

اء اآلخرين و أعراضهم و يسمي نفسه مسلما، ثم اليراعي حرمة دم

أولئک الذين يظنون في أنفسهم أنهم يدافعون عن . و أموالهم

اإلسالم من خالل إراقة الدماء و ممارسة العنف، هم أناس غـُرهر 

إن . بهم فتحولوا إلی أداة لخدمة أطماع أعداء األمة اإلسالمية

حصول الفرقة و الشقاق بين المسلمين في عالمنا المعاصر، 

م المجد و العظمة و األمن و االستقرار فحسب، و إنما الُيفقده

و يجب علی . يحط ه من منزلة اإلسالم في عيون شعوب العالم

أن يحرصوا ـ أکثر من سائر ( عليهم السالم)أتباع أهل البيت 

إننا نفتخر . إخوتهم المسلمين ـ علی هذا األمر المهم

و (. سالمعليه ال)بتسميتنا بأتباع األمام علي بن أبيطالب 

حقيقة التشيع هي السير في الدرب الذي سلکه هذا اإلمام و 

اليجيز الوقيعة ( عليه السالم)حيث کان . القائد ألهل اإليمان

کما . في اآلخرين و اإلساءة إليهم، و ينهی عن الکالم البذيء

أن هذا الرجل الذي کان رمز العدالة، بذل جهودا حثيثة من 

 سبيل في الالئمين لوم تحمهلَ  و  لمسلمين،أجل مصالح اإلسالم و ا

المسلمين و إزالة التناحر و الخالف و الدعوة  بين ذات إصالح

و في هذا العصر المليء . إلی الوحدة و اإلخاء فيما بينهم

بالفتن و االضطرابات، نأمل من عموم المسلمين ـ و من أتباع 

حوا بوجه خاص ـ أن يرجه ( عليهم السالم)مدرسة أهل البيت 

مصالح األمة علی النزاعات الطائفية، و أن يجعلوا التعاليم 

. الوحيانية و اإلرشادات النبوية علی رأس قائمة أعمالهم

 .نرجو من ّللا تعالی أن يعيد کيد أعداء اإلسالم إلی نحورهم

 

 (دام ظلة)آیت هللا العظمی الشيخ جعفر السبحانی 



ّللا و يوحدوا  فعلی المسلمين جميعًا أن يقتدوا بکتاب...

الصفوف و يجتنبوا عن کله ما يفرهقهم و يشتهتهم و خاصة في هذه 

األيام التي اتفقت فيها قوی الکفر و اإلستکبار علی تفتيتهم 

و تفريقهم و إراقة دماء بعضهم بيد بعض، بغية تحقيق مآربهم 

الشيطانية في الهيمنة علی البلدان اإلسالمية، و نهب 

من للکيان الصهيوني الجاثم علی صدر خيراتها، و توفير األ

 .فلسطين الحبيبة و القدس الشريف

وکله ذلک يلزمنا أن نحترم مشاعر اآلخرين و إعتقاداتهم و ال ...

نقابلهم بشيء ممها يسبهب التهفرق و يورث العداوة و البغضاء، 

و علی ذلک کانت سيرة السلف الصالح الذين عاشوا متآلفين و 

 .متحابين

سبه الصحابة التی ألصقت بالشيعة إنهما هي تهمة إن تهمة 

باطلة، و هم براء منها، و هم يقتدون في نظرتهم إلی 

الصحابة و في موقفهم منهم باإلمام الطاهر علی بن الحسين 

اللههمه و ...» :الذي کان يدعوا ّللا سبحانه بقوله( عليه السالم)

ذين أبلوا أصحاب محمهد خاصهًة، الذين أحسنوا الصحابة، و ال

البالء الحسن في نصره، و کانفوه، و أسرعوا إلی وفادته، و 

الصالة علی مصدقی : الصحيفة السجادية. )«..سابقوا إلی دعوته

 (.الرسل

 
 (دام ظله)آیة هللا العظمی السيد محمد علي العلوي الجرجاني 

یا أیها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة، و  :قال ّللا تعالی

لقد کانت رسالة  .خطوات الشيطان، إنه لکم عدو مبين التتبعوا

اإلسالم، علی مره جميع العصور، قائمة علی أساس المنطق و 

فإن . الحوار و اجتناب أي إساءة أو توجيه التهمة و البهتان

والتسبوا الذین  :و يقول .ادفع بالتي هي أحسن :ّللا تعالی يقول

في الظروف  .ير علمیدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغ

الراهنة، التي أصبح فيها أعداء أصل اإلسالم و کلمة ّللا يخططون 

للنيل من جميع الرساالت السماوية و إقامة حکم الشيطان في 

العالم، اليجوز اإلصرار علی نقاط الخالف و تصعيد أجواء 

السير في اتجاه اليستفيد منه إال االستکبار   العداء و من ثـَمه 

و کما أن مختلف الطوائف و . و الصهيونية الدوليةالعالمي 

الفرق اإلسالمية اعتادت في الماضي أن تتعايش مع بعضها 

تعايشا سلميا محترما، مع احتفاظ کل منها بتفکيرها الخاص 

بها، و أن النقاشات المنطقية فيما بينها کانت مقتصرة علی 

تعايش  جلسات البحث و الحوار؛ عليها أن تبقی اليوم أيضا في

سلمي مع بعضها، و أن يتوحد الجميع في مواجهة العدو 

أما الذي تقوم به الجماعات التکفيرية متذرعة . المشترک

بذرائع شتی لمعاداة سائر الطوائف و الطائفة الشيعية بوجه 

خاص، حيث يقومون بقتل و اغتيال المسلمين في باکستان و 

غيرها من مناطق أفغانستان و العراق و سوريا و أندونيسيا و 

إذ أن عملهم هذا إنما يسره و يريهح  .العالم، فهذا عمل مدان

قوی االستکبار العالمي، إلنهم يتحرکون في خانة هذه القوی، 



فيتخذون الصهاينة أولياء لهم و يعملون ضد الشيعة بالتنسيق 

 :مع هؤالء، و ذلک خالفا للنص القرآني الصريح الذي يؤکد

نرجو من ّللا أن يجنهب مجتمع  .ولياءالتتخذوا الکافرین أ

 .المسلمين من الفرقة و الخالف و العداء

 
 (دام ظله)آیة هللا مظاهري 

 أو شخص أي قبل من الخالفات، تصعيد  اليجوز ـ عقال و شرعا ـ...

کما اليجوز إثارة العواطف المذهبية سيما اإلساءة  .کان جماعة

رقة بين صفوف إلی مقدسات و معتقدات المسلمين و بث الف

کما أن (. صلی ّللا عليه و آله و سلم)أتباع نبي اإلسالم العظيم 

األعمال التخريبية و االنتحارية التي تقوم به الجماعات 

التکفيرية المتحجرة، و التي تؤدي إلی قتل المسلمين 

األبرياء، هي أعمال الإنسانية مشينة تؤلم قلب کل إنسان 

من األعمال ـ کلها ـ هو مما  و الشک أن هذا القبيل. متحرر

 ...يريده و يرغب فيه أعداء اإلسالم و المسلمين

 

 

 

 : آیة هللا السيد یوسف المدني التبریزي

إن اإلسالم اليجيز اإلساءة إلی أي من الديانات، و إلی المذاهب 

و کل عمل يؤدي إلی إثارة الخالف و . اإلسالمية بوجه خاص

يلحق بالمسلمين خسائر و أضرارا الشقاق بين األمة اإلسالمية و 

 .في أموالهم و أرواحهم، فإنه عمل حرام و مخالف للشرع

إن العمليات االنتحارية و عمليات القتل و المجازر التي 

تنفَّذ ضد المسلمين في مختلف الدول، تؤلم قلب صاحب الشريعة 

کما أنها التتفق بأي حال مع . کما تؤلم قلب أي إنسان متحرر

سالمي الذي هو دين الرأفة و الرحمة، و في نفس الدين اإل

نرجو من ّللا تعالی . الوقت تشوه وجه اإلسالم علی صعيد العالم

 .أن يصون و يحفظ المسلمين من شر الظالمين و الفاسدين

 

 : و من العلماء القدماء

 محمد بن مکي العاملي الشهيد األول

فضل، فقد و يستحب حضور جماعة العامة کالخاصة، بل أ: قال

روي من صلی معهم في الصف األول کمن صلی خلف رسول ّللا صلی ّللا 

 .عليه و آله

 
 و الميرزا القمي

يستحبه حضور جماعة أهل الخالف استحبابًا مؤکهدًا لألخبار : قال

 .الکثيره
 و السيد الطباطبائی اليزدی



إذا حج المخالف ثم استبصر ال يجب عليه اإلعادة، بشرط : قال

ن صحيحأ في مذهبه و إن لم يکن صحيحًا في مذهبنا من أن يکو

 .غير فرق بين الفرق، إلطالق األخبار

  

 

 معيار اإلسالم و الكفر عند فقهاء أهل السنة  

 
 شيخ األزهر الشريف الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

هذا هو القرآن و هذه هي السنة، کلهما أمر بأن النزاع في 

يرد إلی ّللا و رسوله، وإن من  أمر من أمور الدين يجب أن

يتولی الفصل و بيان الحکم هم العلماء بالکتاب و السنة، 

فليس لمسلم أن يحکم بالکفر أو الفسق علی مسلم، و هو ال 

يعلم ما هو الکفر و ال ما يصير به المسلم مرتدًا کافرًا 

باإلسالم، أو عاصيًا مفارقًا ألوامر ّللا، إذ اإلسالم عقيدة و 

له علماؤه الذين تخصصوا في علومه تنفيذًا ألمرّللا و  شريعة،

رسوله فالتدين للمسلمين جميعًا، و لکن الدين و بيان أحکامه 

و حالله و حرامه ألهل االختصاص به و هم العلماء قضاء من ّللا و 

 ..رسوله

 

 
 شيخ األزهر الشريفالدکتور الشيخ محمد سيد طنطاوي

ی حدود التکفير فی يومنا ما ه: قال فی جواب هذا السؤال 

هذا؟ و هل يجوز لمسلم أن يکفر الذين يمارسون أی واحد من 

المذاهب االسالمية التقليدية أو من يتبع العقيدة األشعرية؟ و 

فضالً عن ذلک هل يجوز أن يکفر الذين يسلکون الطريقة الصوفية 

  الحقيقية؟
الذين اليجوز أن ينسب أحد إلی الکفر اولئک المؤمنين : قال 

ينتسبون إلی أی واحد من المذاهب االسالمية التی اتفقت 

جميعها علی وجوب إخالص العبادة هلل تعالی و علی وجوب االيمان 

بمالئکته و کتبه و رسله و اليوم االخر، و علی وجوب اداء 

العبادات التی کلهفنا الخالق ـ عز و جل ـ بها کالصالة و 

اع اليه سبيالً، و علی وجوب الزکاة و الصيام و الحج لمن استط

التحلی بمکارم االخالق کالصدق، و أداء األمانة، و العفاف، و 

 ...األمر بالمعروف و النهی عن المنکر

و لقد حذر النبی صلی ّللا عليه و سلم تحذيرًا شديدًا من نسبة 

إذا قال : الکفر إلی المسلم، ففی الصحيحين عن ابن عمر

اء بها أحدهما، فإن کان کما قال الرجل ألخيه يا کافر فقد ب

 .و إال رجعت عليه

 
المفتي العام للجمهورية العربية الشيخ أحمد کفتارو 

 السورية سابقاً 
ال يجوز تکفير أحد من أهل القبلة متی نطق بالشهادتين ...

لو نطق االنسان : قال العلماء ... فإن ذلک يعصم ماله و دمه



ر و وجه واحد لاليمان بکلمة لها تسعة و تسعون وجهًا للکف

 .نقبل منه االيمان و نترک ما يکفره

 
المفتي العام للمملکة  الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي

 األردنية الهاشمية

ان التکفير أمر خطير لما يترتب عليه من استحالل دم المسلم، 

و ماله، و هدر کرامته فی الدنيا، و يتعدی ذلک إلی الدار 

النار، فيجب االحتراز من التکفير ما األخرة بأنه مخلد فی 

وجد إليه سبيالً، فإن استباحة الدماء و األموال من المصلين 

إلی القبلة المصرحين بقول ال إله إال ّللا محمد رسول ّللا خطأ، و 

 سفک فی الخطأ من أهون  الخطأ فی ترک الف کافر فی الحياة

 .من دم مسلم محجمة

 
رئيس االتحاد العالمي لعلماء نائب الالشيخ عبدهللا بن بيه 

 المسلمين
أی )فإنهی أعتبر الجماعات المشارإليها في السؤالين ...

من المسلمين الذي تحرم دماؤهم و أن ما  (األشعرية و الصوفية

يقع أحيانا في کتب بعض المراجع لهذه الجماعات من أقوال أو 

 آراء تخالف ما عليه جماهير األمة، تبقی هذه األقوال خاصة

ألن الردة قضية شخصية و للنقول التي نقلناها، و . بصاحبها

لتجنب فتنة ستحرق األخضر و اليابس، و تصيب القائم والجالس 

أعاذناّللا من الفتن فاننا ال نری تکفير أية طائفة بعمومها و 

 .إطالقها

 
و  خادم علم الحديث النبوي الشريفالشيخ عبدهللا بن محمد الهرري

رئيس جمعية المشاريع الخيرية صطفی قراقيرهالشيخ حسام بن م

 اإلسالمية
إن کل من انتسب لإلسالم من المذهب و الفرق اإلسالمية ممن 

يشهدون أن ال إله إال ّللا و أن محمهدًا رسول ّللا و لم يصدر منه ما 

يعارض الشريعة اإلسالمية الغراء، و لم ينقض ما أجمع عليه 

بالضرورة فهو مسلم، ال يجوز  علماء اإلسالم مما علم من الدين

تکفيره، و ال اعتباره خارجا من ملة اإلسالم، و دمه و ماله و 

 .عرضه حرام
رئيس المجلس األعلی للشؤون الدينية الدکتور مظفر شاهين

 الترکية

إن أيه إنسان قد آمن بوجود ّللا و وحدانيته و صدق و آمن 

اآلخر، يعتبر  برسوله النبي األمي خاتم األنبياء و آمن باليوم

 ...مسلمًا مبدئيًا ما لم تکن ظواهر أحواله تقتضي کفره

ليس هناک أي اختالف و تفاوت بين المذاهب المذکورة في موضوع 

فأما وجود آراء . قبول و تصديق المبادئ األساسية اإلسالمية

مختلفة حول تفسير و إيضاح بعض المبادئ و األحکام للدين وضع 

الفکرية للمجتمع اإلسالمي فضالً عن کونه  يعتبر من جملة الثروة

وعلی . سببًا لعده أصحابنا و سالکيها خارجين عن دائرة اإلسالم



هذا، يمکن القول بأن کل شخص يقلد أيها من المذاهب المذکورة 

يعتبر مصدقًا بکل األصول االعتقادية و المبادئ األساسية 

 .اإلسالمية

 
لمرکز اإلسالمي للدراسات رئيس االشيخ إبراهيم بن محمد الوزیر

 صنعاء -و البحوث
المذهب الشافعي : إن هذه المذاهب المذکورة المذاهب األربعة

و المالکي، و الحنفي، و الحنبلي، و الزيدی، و اإلباضي، و 

الظاهري، کلها مذاهب إسالمية معتبرة، و أي مسلم تابع ألي 

ال يحق  واحد من هذه المذاهب، يجب أن يعتبر و يعده مسلمًا، و

 .ألحد أن يعتبره أو يعدهه خارجًا عن اإلسالم

 
الشيخ محمد بن اسماعيل المنصور و الشيخ حمود بن عباس ابن 

 عبدهللا المؤید

اليجوز شرعًا و ال عقالً أن يکفر مسلم مسلمًا مطلقا، و أين نحن 

کيف : من قول الرسول الکريم صلی ّللا عليه و آله و سلم ألسامة 

 ... بال إله إال ّللا

 
مجلس مجمع الفقه االسالمی الدولی المنبثق عن منظمة المؤتمر 

 االسالمی

المملکة االردنية ) المنعقد فی دورته السابعة عشره بعمان  

 :قرر ما يأتی. م۶۰۰۲( يونيو)حزيران ( الهاشمية

إن کل من يتبع أحد المذاهب األربعة من إهل السنة و  ..

و ( و الشافعی، و الحنبلی الحنفی، و المالکی،) الجماعة 

المذهب الجعفری، و المذهب الزيدی، و المذهب الظاهری، هو 

 .و يحرم دمه و عرضه و ماله. مسلم ، و ال يجوز تکفيره

بيان صادر عن المؤتمر االسالمي الدولي الذي عقد في عمهان، 

حقيقة االسالم )عاصمة المملكة االردنية الهاشمية، تحت عنوان 

جمادي االولي  75-72، في المدة  (جتمع المعاصرودوره في الم

 . م 7009( يوليو)تموز  5-6/-9 3576

اننا ، نحن الموقعين أدناه، نعرب عن توافقنا علي ما يرد 

 :تاليًا، وإقرارنا به 

إن كل من يتبع احد المذاهب االربعة من اهل السنة . 3

ذهب والم( الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي)والجماعة 

الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب االباضي، والمذهب 

ويحرم دمه وعرضه . الظاهري، فهو مسلم وال يجوز تكفيره

وأيضًا، ووفقًا لما جاء في فتوی فضيلة شيخ االزهر، ال . وماله

يجوز تكفير أصحاب العقيدة االشعرية، ومن يمارس التصوف 

 .السلفي الصحيح وكذلك ال يجوز تكفير اصحاب الفكر. الحقيقي
كما ال يجوز تكفير أي فئة أخری من المسلمين تؤمن باهلل 

وأركان االيمان، وتحترم أركان ( ص)سبحانه وتعالی وبرسوله 

 .االسالم، وال تنكر معلومًا من الدين بالضروره



ان ما يجمع بين المذاهب اكثر بكثر مما بينها من . 7

ون علی المبادیء فاصحاب المذاهب الثمانيه متفق. االختالف

فكلهم يؤمنون باهلل سبحانه وتعالی، واحدًا . االساسية لالسالم

أحدًا، وبأن القرآن الكريم كالم ّللا المنزل، وبسيدنا محمد 

وكلهم متفقون . عليه الصاله والسالم نبيا ورسوال للبشريه كافة

الشهادتين، والصالة، والزكاة، : علی أركان االسالم الخمسة 

االيمان باهلل : ن، وحج البيت، وعلی اركان االيمان وصوم رمضا

. ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره

واختالف العلماء من اتباع المذاهب هو اختالف في الفروع وليس 

وقديما قيل ان اختالف العلماء في . في االصول، وهو رحمة

 . الرأي امر جيد

بمنهجية في االسالم يعني االلتزام  إن االعتراف بالمذاهب. 1

فال يجوز الحد ان يتصدي لالفتاء دون : معينة في الفتاوی 

مؤهالت شخصية معينه يحددها كل مذهب، وال يجوز االفتاء دون 

التقيد بمنهجية المذاهب، وال يجوز ألحد ان يدعي االجتهاد 

ويستحدث مذهبًا جديدًا أو يقدم فتاوی مرفوضة تخرج المسلمين 

 .عن قواعد الشريعه وثوابتها وما استقر من مذاهبها

إن لب موضوع رساله عمان التي صدرت في ليلة القدر . 5

للهجرة وقرئت في مسجد الهاشمين، هو  3579المباركه من عام 

فاالعتراف بالمذاهب االلتزام بالمذاهب وبمنهجيتها ؛ 

تدال والتاكيد علی الحوار وااللتقاء بينها هو الذي يضمن االع

 .والوسطية، والتسامح والرحمه، ومحاوره اآلخرين

إننا ندعو إلی نبذ الخالف بين المسلمين وإلی توحيد . 9

كلمتهم، ومواقفهم، وإلی التأكيد علی احترام بعضهم لبعض، 

وإلی تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وإلی تقوية روابط 

ركوا مجاال االخوة التي تجمعهم علی التحاب في ّللا وأال يت

إنهما المؤمنون : )فاهلل سبحانه يقول . للفتنة وللتدخل بينهم

الحجرات ( )إخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا ّللا لعلكم ترحمون

 :30) 

عالمًا من  355وقد ُذيلت الفتوی بتواقيع .  والحمد هلل وحده

 جميع بقاع العالم االسالمي 

 

 الحوار بين أتباع المذاهب االسالميه

مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمه  إن

التعاون اإلسالمي المنعقد في دورته الحاديه والعشرين بمدينه 

 3519محرم  35إلی  39من ( المملكه العربيه السعوديه)الرياض 

 م ، 7031( نوفمبر)تشرين الثاني  77- 31هـ، الموافق 

بخصوص موضوع عه علی البحوث الوارده الي المجمع بعد اطال

وبعد استماعه إلی الحوار بين أتباع المذاهب االسالميه، 

األبحاث المعده في الموضوع والمناقشات التي دارت حوله، قرر 

 :ما يأتي 

التأكيد علی قرارات المجمع السابقه، وخصوصا القرار   .3

 397، والقرار رقم (الوحده االسالميه)بشأن ( 3/33) 51رقم 



م واألمه الواحده، والمذاهب العقديه اإلسال)بشأن ( 3/32)

 (.والفقهية ولتربويه

تبادل اآلراء : الحوار بين أتباع المذاهب االسالميه هو  .7

حول موضوع معين بين أطراف بعيدا عن التعصب للوصول إلی 

 .مفاهيم مشتركه أو متقاربه أو متعايشه

الحوار ضروره اجتماعيه الستمرار الحياه واستقامتها،   .1

أتباع المله الواحده أكثر ضروره وإلحاحا في عالم وهو بين 

 .تكثر فيه التكتالت واألحالف

اإلخالص، احترام : التحلي بها وأهمها للحوار آداب ينبغي  .5

المخالف، ونبذ التعصب، والبعد عن قصد الظهور والغلبه، 

 .واختيار أفضل أساليب اإلقناع، والجدال بالحسني

 : نجاحه، وأهمها للحوار أصول تضبط مساره وتضمن  .9

وهي أصول االستدالل المتفق االتفاق علی مرجعيه واضحه  . أ

 .عليها بين علماء األمه، والتأكيد علی االلتزام بها

تحديد محل الوفاق ومحل الخالف، وجعل المتفق عليه أساسا  . ب

لبحث المختلف فيه، ضمانا لبقاء التعايش، واحترام كل من 

دما لصريح الكتاب األطراف رأي اآلخر، ما لم يكن مصا

 .والسنه وما أجمع عليه علماء األمه

محل الحوار هي المسائل االجتهاديه الظنيه، وأما المسائل  . ت

القطعيه فليست محال للحوار إال من جهه التواصي عليها 

 .وكيفيه تطبيقها

اعتماد الخطه التي أعدتها أمانه مجمع الفقه االسالمي  .6

مج العشري، حول هذا الدولي، تنفيذًا لما ورد في البرنا

المووضع والذي صدر بقرار من مؤتمر القمه االستثنائي 

الثالث الذي عقد في مكه المكرمه بدعوه من خادم الحرم 

 1و  2هـ ، الموافق  3176ذوالقعده  6و  9الشريفين يومي 

وقد اعتمد هذه الخطه التي رفعت لمنظمه . م 7009ديسمبر 

المذاهب الذين دعوا لذلك التعاون االسالمي واعتمدها أئمه 

م ، بدعوه من أمين عام المنظمه،  7001يوليو  71بتاريخ 

 .وتوزيعها علی الجهات المعنيه الواردة في الخطة
 : ي المجمع بما يلي ويوص

وجوب احترام أمهات المؤمنين والصحابه وآل   التأكيد علی .3

البيت من جميع أتباع المذاهب اإلسالمية، وعدم اإلساءة لهم 

 .انتقاصهم بطعن أو تجريحو

تحريم تكفير أي فئه من المسلمين تؤمن باهلل ورسوله صلي  .7

ّللا عليه وسلم، وتؤمن بأركان اإلسالم وأركان اإليمان، وال 

 .تنكر معلوما من الدين بالضروره

حرمه دماء المسلمين باختالف طوائفهم، وتحريم االقتتال  .1

 .بينهم مطلقا

المخالف بين المذاهب األخری منع الدعوه المنظمه للمذهب  .5

لما يؤدي اليه من الفتنه وتفريق الصف وبث الفرقه 

 .وإثاره الضغائن واألحقاد



تعميم التوصيات السابقه علی الدول األعضاء من أجل  .9

في مناهج التعليم، ووسائل اإلعالم، وتبنيها في تضمينها 

 .المواقف السياسيه المختلفه

تعميق الحوار بين   ف الیعقد المجمع ندوات وملتقيات تهد .6

أتباع المذاهب االسالميه، وإزاله العوائق التي تمنع ذلك، 

والتأكيد علی الثوابت والقيم المشتركة، ونشر ثقافة 

 وهلل التوفيق. التسامح والوسطية واالعتدال
 

 معيار اإلسالم و الكفر عند فقهاء االمامية

 
 المحقق الحلي

و کله مظهر ..»: الميتقال المحقق الحلي في مبحث تغسيل 

لشهادتين، و إن لم يکن معتقدًا للحق، يجوز تغسيله، عدا 

 .الخوارج و الغالة

التاسعة کلمة ...»: و قال في کتاب الحدود، في مسائل المرتد

و . أشهد أن ال إله إال ّللا و أن محمهدًا رسول ّللا: أن يقول: اإلسالم

الم کان تأکيدًا، و و أبرأ من کل دين غير اإلس: إن قال مع ذلک

 .يکفی اإلقتصار علی األول

من يصلهی عليه، و هو : األول»: و قال في فصل الصالة علی الميت

کله من کان مظهرًا للشهادتين، أو طفالً له ست سنين ممن له حکم 

 .اإلسالم و يتساوی في ذلک الذکر و األنثی

خرج الکافر و ضابطه کله من : العاشر: و قال في عدد النجاسات

عن اإلسالم، أو من انتحله و جهد ما يعلم من الدين ضرورة، 

 .کالخوارج و الغالة

 
 یحيی بن سعيد الحلي

و المسلمون يتوارثون و إن : يحيی بن سعيد الحلي قال

و يصح وقف المسلم علی المسلمين : و قال. «اختلفوا في آراء

 .و هم من شهد الشهادتين، و من کان بحکمهم من أطفالهم

 
 شيخ الطوسيال

الذباحة ال يجوز أن يتوالها غير »: قال الشيخ الطوسي

المسلمين، و من المسلمين ال يتوالها إال أهل الحق، فإن توالها 

عليهم )غير أهل الحق و يکون ممن ال يعرف بعداوة آل محمد 

، لم يكن بأس بأكل ذبيحته، و إن کان ممن ينصب لهم (السالم

و هذا الکالم يعطي « .کل ذبيحتهالعداوة و الشنئان لم يجز أ

  .إباحة أکل ذبيحة المخالف إذا لم يکن ناصبياً 

 
 الشيخ الحر العاملي

أنه من أقره بالشهادتين عصم : روي»: قال الشيخ الحر العاملي

 .دمه و ماله إاله بحقه و جازت مناکحته و موارثته

 

 (دام ظله)آیة هللا العظمی وحيد الخراساني 



صلی )نية ّللا تعالی و رسالة خاتم األنبياء کل من شهد بوحدا

فهو مسلم، و يحرم دمه و عرضه و ماله،  (ّللا عليه و آله و سلم

و إنه . کدم و عرض و مال المسلم الذي يتبع المذهب الجعفري

من واجبکم الشرعي أن تتعاملوا بالحسنی مع کل من يدلي 

. فارابالشهادتين، و إن کان هذا الشخص من جانبه يعتبرکم ک

 تحيدوا أال يجب  و إذا عاملکم هؤالء بما ينافي الحق، فإنکم

إذا مرض أحد . و طريق الحق و العدل المستقيم الصراط عن

منهم فإذهبوا لتعودوه، و إذا أدرکته الوفاة فاحضروا في 

و . جنازته، و إذا کانت عنده حاجة إليکم، فاقضوا حاجته

یجرمنکم شننن قوم وال :استسلموا لحکم ّللا تعالی حيث قال

و اعملوا بما أمرکم ّللا  .أالتعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوی

 .والتقولوا لمن ألقی إليکم السالم لست مؤمنا :تعالی حيث قال

 
 (دام ظله)آیة هللا العظمی الشيخ لطف هللا الصافي الکلبایکاني 

کل من شهد بوحدانية ّللا تعالی و رسالة خاتم األنبياء محمد  "

عبدّللا ـ صلی ّللا عليه و آله و سلم ـ فهو مسلم، و يحرم دمه  بن

. و اليجوز ألحد أن يسيء إلی مقدساته الدينية. و عرضه و ماله

و إن العمليات االنتحارية و إراقة دماء المسلمين تـُعده من 

 ".کبائر الذنوب

 
 (دام ظلة)آیت هللا العظمی الشيخ جعفر السبحانی 

هرة سيئة، فالمسلمون کلهم يعبدون ّللا إن ظاهرة التکفير ظا

وحده و يعتقدون برسالة الرسول الخاتم و يوم القيامة، و 

و ها هو . کفی ذلک ممها ال يوافق مذهب إمام من أئمة المسلمين

اإلمام االشعري حينما حضره الموت جمع تالميذه و قال أشهدوا 

رأيتهم علی أنهني ال أکفهر أحدًا من أهل القبلة بذنب، ألنهي 

 .کلههم يشيرون إلی معبود واحد و اإلسالم يشملهم ويعمههم
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