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الحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل، 

و " لم يكفر الكافر فهو كافر"وبعد، فهذه بعض مقتطفات من كالـ بعض أىل العلم في ما يتعلق بقاعدة من 
 .ضوابطها

ومن : " أسرهولعلنا نذكر كالـ الشيخ أبي محمد المقدسي كمقدمة لهذه الرسالة و سيأتي الحقا قاؿ الشيخ فك اهلل
.  دوف تفصيل (من مل يكفر الكافر فهو كافر  )األخطاء الشائعة يف التكفّب إطبلؽ قاعدة  

وسوء استعماؿ ىذه القاعدة عّم ببلؤه وطّم بْب كثّب من الشباب ، حٌب جعلها بعض غبلة ا٤بكفرة 
أصل الدين وشرط صحة اإلسبلـ ، يدور معها اإلسبلـ عندىم وجودا وعدما ، وعقدوا عليها الوالء 

والرباء ؛ فمن أطلقها وأعملها فهو ا٤بسلم ا٤بوحد الذي يتوّلونو ،ومن خالفهم يف بعض جزئياهتا عادوه 
ألنو ال ٱبلو أف ٱبالف بعضهم يف تكفّب .. وبرئوا منو وكّفروه ؛ حٌب بلغ هبم األمر أف كفر بعضهم بعضا

 انتهى " . بعض الناس ، فيكفر بعضهم بعضا بسبب ىذا ا٣ببلؼ

 .أرجو أف تكوف نافعة و السالـ عليكم و رحمة اهلل و بركاتوو اآلف إليكم الرسالة التي 
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الشيخ أبو المنذر الشنقيطي 
 

 5071: سؤاؿ عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر  رقم السؤاؿ

السالـ عليكم مشايخنا الكراـ 

ىل الخالؼ فى تكفير بعض األعياف ممن أتوا الكفر البواح قد يصل بين المختلفين فى تكفير ىذا المعين إلى :السؤاؿ
تكفير بعضهم بحجة من لم يكفر الكافر ؟ 

 . وما ىو ضابط األمر والرجاء اإلستفاضو فى األمر قليال

 . وما ىو ضابط مالم يكفر الكافر أو شك فى كفره

ومن ىو الكافر الذى لو لم يكفره الشخص يكفر بعدـ تكفيريو لو ؟ 

ولعلمنا من أنكم حريصين على عقائد المسلمين ونبذ الشرؾ وأىلو نتوجو إليكم . ولكم منى ومن اإلخوة جزيل الشكر 
 . بمثل ىذه األسئلو لثقتنا فى علمكم ودينكم

أبوحفص عمر : السائل

 اللجنة الشرعية في المنبر: المجيب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 وصلى اهلل على نبيو الكريم وعلى آلو وصحبو أجمعين  الحمد هلل رب العالمين 

  : وبعد
وأنقل لك الفصل ىنا ‘ " االنتصار للسجناء األبرار في فتنة الحوار: "فقد عقدت لهذه المسألة فصال مستقال في كتاب 

  : بنصو مع تصرؼ يسير لتماـ الفائدة
 قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر

 : ذكر أىل العلم للقاعدة
 : قاؿ أبو محمد عصاـ البشير المراكشي في قالئد العقياف

ووسم تعالى أىل الشرؾ بالكفر فيما ال يحصى من اآليات فالبد من :" يقوؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل
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، كلمة اإلخالص، فال يتم معناىا إال بتكفير من جعل هلل شريكا في عبادتو، "الإلو إال اهلل"تكفيرىم أيضا، ىذا ىو مقتضى 
فقولو " . من قاؿ ال إلو إال اهلل، وكفر بما يعبد من دوف اهلل حـر مالو ودمو، وحسابو على اهلل:" كما في الحديث الصحيح

وكفر بما يعبد من دوف اهلل تأكيد للنفي، فال يكوف معصـو الدـ والماؿ إال بذلك، فلوشك أو تردد لم يعصم دمو 
 . نقال عن قالئد العقياف. (مجموعة التوحيد )...". ومالو

 : نقل اإلجماع على القاعدة
ولهذا نكفر من داف بغير ملة المسلمين من الملل، ): قاؿ القاضي عياض في كتابو الشفاء عند ذكره لما ىو كفر باإلجماع

أو توقف منهم أو شك أو صحح مذىبهم، وإف أظهر اإلسالـ واعتقده، واعتقد إبطاؿ كل مذىب سواه فهو كافر بإظهار ما 
 ، 2/232الشفا للقاضي عياض . انتهى (أظهر من خالؼ ذلك

إف كاف شاكا في كفرىم أو جاىال : " رحمو اهلل" تيسير العزيز الحميد"ويقوؿ الشيخ سليماف بن عبد اهلل صاحب كتاب 
على   وسنة رسولوعلى كفرىم، فإف شك بعد ذلك وتردد فإنو كافر بإجماع العلماء بكفرىم بينت لو األدلة من كتاب اهلل 
 .(96: مجموعة التوحيد )...".أف من شك في كفر الكفار فهو كافر

  : ونقل أبو الحسين الملطي اإلجماع على ىذه القاعدة فقاؿ
كافر فهو كافر، ألف الشاؾ في الكفر ال إيماف لو، ألنو اليعرؼ  (كفر )وجميع أىل القبلة الاختالؼ بينهم أف من شك في 

 41 -40:التنبيو والرد " خالؼ أف الشاؾ في الكافر كافر- المعتزلة ومن دونهم - كفرا من إيماف، فليس بين األمة كلها 
 .(نقال عن قالئد العقياف)

 .بين قوسين ليتضح المعنى (كفر)وقد زدت كلمة 
 : تطبيق العلماء للقاعدة

  : كاف العلماء في فتاواىم كثيرا ما يشيروف إلى تطبيق ىذه القاعدة فيقولوف
 .. من فعل ىذا فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر

 : وقد كفر بعض أىل العلم ابن عربى الحلولى وكفروا كل من لم يقل بكفره
من ذلك أف عالمة زمانو عالء الدين محمد البخاري الحنفي ذكر عنده ابن عربي ىذا فقاؿ قاضي المالكية أنذاؾ شمس 

يمكن تأويل كالمو، فقاؿ لو البخارى كفرت وسلم لو أىل عصره ممن كاف في مجلسو ومن غيرىم : الدين محمد البساطي
وما طعن أحد منهم فيو بكلمة واحدة وقد كاف منهم حافظ العصر قاضي الشافعية شهاب الدين أحمد بن حجر العسقالني 
وقاض القضاة زين الدين عبد الرحمن التفهني وقاض القضاة محمود العيني الحنفي والشيخ يحي السيرامي الحنفي وقاضي 
القضاة محب الدين أحمد بن نصر اهلل البغدادي الحنبلي وزين الدين أبو بكر القمي الشافعي وبدر الدين محمد بن األمانة 

الشافعي وشهاب الدين أحمد بن تقي المالكي وغيرىم من العلماء والرؤساء وما خلص البساطي من ذلك إال بالبراءة من 
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 [. 237الصوفية متعقدا ومنهجا ص ].اعقاد اإلتحاد ومن طائفة اإلتحادية وتكفيره لمن يقوؿ بقولهم 
ومن العلماء الذين كفروا ابن عربي العالمة جماؿ الدين عبد اهلل بن يوسف بن ىشاـ النحوي اللغوي الشهير الذي كتب 

  :على نسخة من كتاب الفصوص

 ضلت أوائل مْع أواخر *ىذا الذي بضاللو  "
لينأ عني فهو كافر  *من ظن فيو غير ذا 

ىذا كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضالؿ األمم كتاب يعجز الذـ عن وصفو وقد اكتنفو الباطل من بين يديو ومن 
 " خلفو لقد ضل مؤلفو ضالال بعيدا وخسر خسرانا مبينا ألنو مخالف لما أرسل اهلل بو رسلو وأنزؿ بو كتبو وفطر عليو خليقتو

 150اىػ مصرع الصوفية ص .
أما من اقترف بسبو دعوى أف عليا إلو أو أنو كاف ىو النبي و إنما غلط جبريل في الرسالة (: وقاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية

 (590 / 1)- الصاـر المسلوؿ  .(فهذا ال شك في كفره بل ال شك في كفر من توقف في تكفيره
أجمع العلماء على أف شاتم النبي صلى اهلل عليو و سلم و المتنقص لو كافر و الوعيد جار  ]: و قاؿ محمد بن سحنوف )

 (9 / 1- )الصاـر المسلوؿ (. [عليو بعذاب اهلل لو و حكمو عند األمة القتل و من شك في كفره و عذابو كفر 
 :وقاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية في شأف من كفر الصحابة

و أما من جاوز ذلك إلى أف زعم أنهم ارتدوا بعد رسوؿ اهلل عليو الصالة و السالـ إال نفرا قليال يبلغوف بضعة عشر نفسا )
من الرضى عنهم و الثناء : أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا ال ريب أيضا في كفره ألنو كذب لما نصو القرآف في غير موضع 

 (590 / 1) - الصاـر المسلوؿ. (عليهم بل من يشك في كفر مثل ىذا فإف كفره متعين
 : مستند ىذه القاعدة

المستند الشرعي لهذه القاعدة ىو أف عدـ تكفير الكافر الذي صرحت النصوص الشرعية القطعية بكفره يعني تكذيب ىذه 
 . النصوص وعدـ اإليماف بها، وال خالؼ بين المسلمين في كفر من رد آية واحدة من كتاب اهلل تعالى

 : (ىػ1051: ت )قاؿ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
فهو كافر ألنو ( أو شك في كفرىم أو صحح مذىبهم )واليهود ( بغير اإلسالـ كالنصارى)أي تدين  (أو لم يكفر من داف)

ْساَلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اآْلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِيَن  }: مكذب لقولو تعالى  َر اإْلِ كشاؼ القناع عن متن . {َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ
 .(103 / 21)- اإلقناع 

 .(48 / 12)- التاج واإلكليل . (وكذلك وقع اإلجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ): قاؿ عياض 
 : ومستند ىذه القاعدة ىو مستند كثير من المسائل التي اتفق العلماء التكفير بها مثل

 . أو ادعاء شرؾ مع نبوتو صلى اهلل عليو وسلم.االعتقاد بقدـ العالم أو بقائو أو نسبة الحدوث إلى اهلل تعالى اهلل عن ذلك 
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أو القوؿ بتناسخ األرواح أو بقولو في كل جنس نذير أو ادعى أنو يعانق الحور في الدنيا وغيرىا من المسائل التي فيها 
 . تكذيب للقرآف

 : االستخداـ الخاطيء للقاعدة
دؿ مستند ىذه القاعدة على أف كل من لم يكن في رفضو لتكفير الكافر رافضا للنصوص الشرعية أو مكذبا لها وإنما قاؿ 

 . ذلك لشبهة أو ظن أو عدـ اطالع على حاؿ الكافر فإف القاعدة ال تنطبق عليو
 . وعدـ التقيد بهذا الشرط قد يؤدي إلى تسلسل التكفير إلى ما ال نهاية

  : كما قاؿ طاىر بن محمد اإلسفراييني في حديثو عن راىب المعتزلة أبي موسى المردار وىو زعيم فرقة المردارية
وكاف يقوؿ كل من قاؿ بجواز رؤية الباري سبحانو فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر من شك في 

 [(77 / 1)- التبصير في الدين ]!!! كفره فهو كافر ال إلى غاية 
 : ( ىػ791: ت)وقاؿ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني 

وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة وبخلق األعماؿ وكفر المجبرة حتى حكي عن الجبائي أنو قاؿ )
شرح المقاصد في علم .](!!!المجبر كافر ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر من شك في كفره فهو كافر

 [(269 / 2)- الكالـ 
ولهذا كاف العلماء حريصين دائما على ذكر شروط ىذه القاعدة وبياف مجاؿ تطبيقها والتحذير من استخدمها في غير 

 . موضعها
 : وىذه أقواؿ أىل العلم في بياف التطبيقات الخاطئة للقاعدة

 : قاؿ الشيخ عبد اهلل بن ناصر الرشيد في إصالح الغلط في فهم النواقض
ومن لم يفقو ضوابط ىذا الناقض أدَّى بو إلى التسلسل في التكفير، وىذا ما وقع لجماعات من الغالة أبرزىا الجماعة 
 .اإلسالمية المسلحة في الجزائر بعد انحراؼ مسيرتها، والتي ىادنت الطواغيت لتتفرغ لقتاؿ المجاىدين في سبيل اهلل

ومن لم يكفّْر الكافر فقد يكوف ال يعرؼ حالو، كمن لم يعلم أفَّ المدعّو تركيِّا الحمد تلفَّظ بما تلفَّظ بو من الكفر، فهذا 
 .معذوٌر وليس داخالً في القاعدة

  :وأمَّا إذا كاف يعرؼ حالو، فيُنظر فيو بحسب الكافر الذي لم يكفّْره أو شك في كفره أو صحح مذىبو، وىذا على أقساـ
أف يكوف كفر ىذا الكافر من المعلـو بالدين بالضرورة، ومن لم يعرفو فليس من أىل اإلسالـ، كمن شك في كفر : األوَّؿ

، فمن شك في كفر بعض ىؤالء الكفار فهو كافر مثلهم  .عباد األوثاف والبوذيين واليهود والنصارى على العمـو
أف يكوف كفره ليس من المعلـو من الدين بالضرورة، ولكن النصوص تدؿ عليو داللة قطعية، فمن شك في كفره : الثاني

عباد القبور الذين يدعونها وينذروف لها ويحجوف إليها من المنتسبين : بُػيّْنت لو النصوص فإف لم يقبلها كفر، ومثاؿ ذلك
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 .إلى اإلسالـ، فمن شك في كفرىم بُػيّْنت لو األدلَّة على ذلك فإف لم يكفرىم كفر
أف يكوف تكفيره محتمالً للشبهة، كالحكاـ الحاكمين بغير ما أنزؿ اهلل ونحوىم، فهؤالء وإف كاف كفرىم قطعيِّا عند : الثالث

من حقق المسألة، فإفَّ ورود الشبهة محتمل فال يكفَّر من لم يكفّْرىم، إالَّ إف أُقيمت عليو الحجة، وٌكشفت عنو الشبهة 
 .وأزيلت، وعرؼ أفَّ حكم اهلل فيهم ىو تكفيرىم

 .أف يكوف تكفيره مسألًة اجتهاديًَّة فيها خالؼ بين المسلمين: الرابع
من صحح مذىبهم، وىذه الصورة في الحقيقة داخلة في الناقض الرابع التالي لهذا الناقض، وإنَّما ذكرىا : والصورة الثالثة

 .اإلماـ ىنا لمشابهتها المسألة ال باعتبارىا صورًة من صورىا، وسيأتي الحديث عنها بإذف اهلل
*** 
 : قاؿ الشيخ ناصر الفهد فك اهلل أسرهو 

إال أف ىذه القاعدة ليست على ىذا اإلطالؽ، بل فيها تفصيل من أغفلو وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترؾ 
  : الكفار األصليين بال تكفير، وتفصيل ىذا األمر كما يلي

اعلم أوالً أف األصل في ىذه القاعدة ليس من جهة مالبسة الكفر قوالً أو فعاًل، بل من جهة رد األخبار وتكذيبها، فمن 
ترؾ الكافر بال تكفير كاف ىذا منو تكذيباً باألخبار الواردة في تكفيره، فعلى ىذا ال بد أف يكوف الخبر الوارد في التكفير 

صحيحاً متفقاً عليو، وال بد أف يكوف من ترؾ التكفير راداً لهذه األخبار، فالمكفرات ليست واحدة، والوقوع فيها أيضاً 
  : ليس على مرتبة واحدة، ولبياف ىذا األمر ال بد من التفريق بينها، وىذا ينقسم إلى قسمين

  : الكافر األصلي: القسم األوؿ 
كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرىم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذىبو فإنو يكفر باإلجماع كما 

ذكره غير واحد من أىل العلم، ألف في ىذا رداً للنصوص الواردة في بطالف غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين 
  . اإلسالـ

  : المرتد عن اإلسالـ: القسم الثاني 
  : وىذا على قسمين

من أعلن كفره وانتقالو من اإلسالـ إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو اإللحاد، فحكمو حكم القسم السابق : األوؿ 
  . (الكافر األصلي)

 من ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالـ إال أنو يزعم أنو على اإلسالـ ولم يكفر بهذا الناقض فهو على قسمين أيضاً : الثاني 
:  

من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليو كسب اهلل سبحانو وتعالى مثالً فإنو يكفر باإلجماع، ومن توقف في تكفيره : األوؿ 
  : أحد رجلين
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من أقر بأف السب كفر، وأف ىذا فعلو كفر، إال أنو توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمو أو لشبهة : األوؿ 
رآىا ونحو ذلك، فإنو يكوف مخطئاً وقولو ىذا باطل، إال أنو ال يكفر ألنو لم يرد خبراً أو يكذب بو ؛ فإنو أقر بما ورد في 

  . األخبار واإلجماع من أف السب كفر
وىذا مثل من يعبد القبر . من أنكر أف يكوف السب كفراً أصالً فهذا يكفر بعد البياف ألنو رد لألخبار واإلجماع : والثاني 

ممن ينتسب إلى اإلسالـ، فمن خالف في أف فعلو كفر فإنو يكفر ألنو رد للنصوص واإلجماع، ومن أقر بأف فعلو كفر إال 
  . أنو توقف في تكفيره لشبهة رآىا فإنو ال يكفر

من ارتكب ناقضاً مختلفاً فيو كترؾ الصالة مثاًل، فتكفيره مسألة خالفية، و ال يكفر المخالف فيها، بل وال : والقسم الثاني 
  . يبدع وال يفسق، وإف كاف مخطئاً 

 [10/5/1423ناصر بن حمد الفهد : كتبو ]. وصلى اهلل على محمد  . ىذا ما عندي في ىذه القاعدة باختصار
 : وقاؿ أبو محمد عصاـ البشير المراكشي في قالئد العقياف

 :ولكن ىذه القاعدة ال تنطبق في حاالت معينة، من بينها
أف يكوف الشخص جاىال بحاؿ الكافر، بأف اليعرؼ شيئا من حالو مطلقا، أو بأف يعرفو ولكن ال يعرؼ عنو وقوعو في -1

وىذا الفرض يتصور في الكافر المنعزؿ عن الناس، وغير المعلن بكفره، أما الكافر الذي يتعدى ضرر . أحد نواقض اإليماف
 .كفره إلى غيره، وتعم فتنتو البالد والعباد، فال يتصور خفاء حالو على أحد

فهذا يكوف . أف يتوقف المجتهد عن تكفير شخص معين العتقاده انتفاء شرط في حقو أو قياـ مانع من الموانع المعتبرة-2
واليخفى أف ىذا اليكوف إال لمن . توقفو داخال في حكم الخطأ في اإلجتهاد، ويكوف صاحَب أجر واحد ألجل اجتهاده

ويدخل في ىذا الباب العامي الذي ليست لو . يستفرغ جهده في طلب الحق، واليكوف متبعا لهوى أو متعصبا لمذىب
 .أىلية اإلجتهاد، إذا كاف مقلدا لغيره من المجتهدين المخطئين

- فمن كاف يرى كفره . ومثالو الخالؼ في حكم تارؾ الصالة. أف يكوف الفعل أو القوؿ مختلفا فيو بين علماء األمة-3
 .اليجوز لو أف يكفر المخالف بزعم أنو لم يكفر الكافر أو توقف في تكفيره -وىو الصحيح كما سيأتي إف شاء اهلل

لم يجز لو تكفير المخالف بزعم أنو قد كفر - ألدلة شرعية معتبرة- وبالعكس، فمن كاف يرى عدـ كفر تارؾ الصالة
 .مسلما

*** 
ومن األخطاء العظيمة في ىذا المجاؿ القوؿ بأف الكف عن تكفير من كفر يعني التبني لمذىبو فُيكفر كل من لم يكفره بناء 

 ! "الـز المذىب مذىب"على قاعدة أف 
 : وقد أشار إلى ذلك ابن مايابا في نظمو لنوازؿ الشيخ سيدى عبد اهلل فقاؿ
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 بعدـ الكفر لمن قد كفرا *وشددوا تأديب مفت أخبرا 
 إذ الـز المذىب قيل مذىب*بل ذا من الكفر عليو يرىب

 : وقد بين أبو محمد عصاـ البشير المراكشي خطأ ىذه المقولة في قالئد العقياف فقاؿ

كذا الذي بالـز األقواؿ  *ويحـر التكفير بالمآؿ 

 : ثم قاؿ في الشرح
والشك أف التكفير بالـز القوؿ نوع من االفتراء والبهتاف الذي ينبغي التنزه عنو لمصادمتو لبدىيات العقوؿ، ولرواسخ )

القواعد الشرعية، وإف كاف بعض األصوليين يرجح أف الـز المذىب مذىب، على عادتهم في التأصيل النظري المستند على 
 .األدلة العقلية المجردة بعيدا عن تطبيقها الفقهي الواقعي
ىل ىو مذىب أـ ال؟ ىي مسألة مختلف فيها : والـز المذىب:" والحق خالؼ ىذا القوؿ، كما يقوؿ الشاطبي رحمو اهلل

بين أىل األصوؿ، والذي كاف يقوؿ بو شيوخنا البجائيوف والمغربيوف ويروف أنو رأي المحققين أيضا أف الـز المذىب ليس 
 . "بمذىب، فلذلك إذا قرر عليو، أنكره غاية اإلنكار

والتحقيق الذي يدؿ عليو الدليل أف الـز المذىب الذي لم :" ويقوؿ الشيخ عبد الرحماف بن ناصر السعدي رحمو اهلل
، وعلم المخلوؽ مهما بلغ فإنو قاصر، فبأي  يصرح بو صاحبو ولم يشر إليو، ولم يلتزمو ليس مذىبا، ألف القائل غير معصـو

، فإف لواـز األقواؿ من  برىاف نلـز القائل بما لم يلتزمو، ونقولو ما لم يقلو، ولكننا نستدؿ بفساد الالـز على فساد الملزـو
 . قالئد العقياف ("جملة األدلة على صحتها وضعفها وعلى فسادىا، فإف الحق الزمو حق، والباطل يكوف لو لواـز تناسبو 

 واهلل أعلم 
  . والحمد هلل رب العالمين

 الشيخ أبو المنذر الشنقيطي: أجابو، عضو اللجنة الشرعية

 

 

 

 

 

 الشيخ أحمد بن حمود الخالدي
 

http://www.tawhed.ws/FAQ/a-q?uid=4500
http://www.tawhed.ws/FAQ/a-q?uid=4500
http://www.tawhed.ws/FAQ/a-q?uid=4500
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اإليضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض الطواغيت والمرتدين 

 تأليف الشيخ أحمد بن حمود الخالدي  تقديم الشيخ علي الخضير

 

:- الباب الرابع

الطاغوت العاقل قسماف من حيث عدـ تكفيره الندراجو تحت  قاعدة 
  .[من لم يكفر الكافر أو شك في كفره]:- 

:- الفصل األوؿ
   .حكم من توقف أو شك في كفر الطواغيت المنتسبين لغيراإلسالـ

 

وىم الطواغيت من الكفار األصليْب الذين ال ينتسبوف ٤بلة اإلسبلـ  فهؤالء من مل  يكفرىم أو -  :القسم األوؿ
شك يف كفرىم وتردد أو توقف  يف  تكفّبىم  فهو  كافر وىذا ىو الناقض  الثالث من نواقض اإلسبلـ العشرة 

أٝبع ا٤بسلموف على كفر من مل يكفر : " اجملمع عليها  بْب أىل القبلة حٌب أىل البدع قاؿ العبلمة عبد اهلل أبا بطْب
وكفر ىذا القسم أظهر من   [رسالة االنتصار]". اليهود والنصارى أو يشك يف كفرىم و٫بن نتيقن أف أكثرىم جهاؿ

أف  يستدؿ لو إذ ىو من ضروريات الدين و٩با ىو معلـو لدى ا٣باص والعاـ إال من طبع اهلل على قلبو وأعمى بصّبتو 
إف الذين كفروا من  :عن نور الوحي من خفافيش البصائر ولنورد بعض األدلة ونكتفي هبا عن غّبىا ٤با ذكرت لك

أمل تر إىل الذين نافقوا يقولوف إلخواهنم الذين كفروا  :وقولو , أىل الكتاب وا٤بشركْب يف نار جهنم خالدين فيها
لقد كفر الذين قالوا إف اهلل ىو  :وقولو , لقد كفر الذين قالوا إف اهلل ثالث ثبلثة:وقولو , من أىل الكتاب
وقد جاء يف ...   إىل غّب ذلك من اآليات الٍب ال ٚبفى على من ىو من أبلد الناس وأجهلهما٤بسيح ابن مرًن 

ال ٯبوز لطائفة ا٤بوحدين الذين يعتقدوف كفر عباد القبور أف يكفروا إخواهنم :"... فتوى اللجنة الدائمة قو٥بم
ا٤بوحدين الذين توقفوا يف كفرىم حٌب تقـو عليهم ا٢بجة ألف توقفهم عن تكفّبىم لو شبهة وىي اعتقاد أنو البد من 

إقامة ا٢بجة على أولئك القبوريْب قبل تكفّبىم  ٖببلؼ من ال شبهة يف كفره كاليهود والنصارى والشيوعيْب 
[. 99/ 2]". وأشباىهم فهؤالء ال شبهة يف كفرىم  وال يف كفر من مل يكفرىم
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:- الفصل الثاني

   . حكم من توقف أو شك في كفر الطواغيت المنتسبين لإلسالـ

وىم الطواغيت ا٤بنتسبوف لئلسبلـ فهؤالء  قد  يلتبس  أمرىم على كثّب من الناس خاصة وأهنم  :-وأما القسم الثاني
يُظهروف كثّباً من شعائر اإلسبلـ كالصبلة وا٢بج وبناء ا٤بساجد وطبع ا٤بصاحف وإظهار الصدقات وإعبلف التربعات 

فمن مل يكفرىم     

:- ال يخلو من ثالث حاالت

 وىم الذين ينصروف الطاغوت وحكمو وال يبالوف ٕبكم اهلل جاىدين أنفسهم  بالسعي يف إطفاء  نور :-الحالة األولى
اهلل  وإٟباد  كلماتو و٧باربة أولياءه والقائمْب بو فهؤالء سدنة الطواغيت  وتراٝبو الناطقْب بلسانو الداعْب إىل عبادتو 

 . كالعلمانيْب والدٲبقراطيْب و٫بوىم ٩بن ال خبلؽ ٥بم يف اآلخرة فهذا الصنف الشك يف كفرىم

 

من ال يعرؼ حقيقة حا٥بم أي ٯبهل حاؿ ىؤالء  االطواغيت  وما وقعوا فيو من الكفر ولكنو ال    :-الحالة الثانية
. ٯبهل حكم اهلل عز وجل يف أمثا٥بم فهذا سليم االعتقاد وال شئ عليو وىذا ىو ا١بهل البسيط 

ٍٍ للغيب بعينو ومل يطلع على حقيقة أمره -:ومثالو   فبلف يعتقد أف كل مدع للغيب كافر، ولكن ال يعرؼ فبلناً  مدٍع
 .فبل يضره ذلك وال يقدح يف إٲبانو

وىم الذين اطلعوا على حقيقة الطواغيت و النواقض وا٤بكفرات الٍب قامت  هبم  ولكن امتنعوا من   :-الحالة الثالثة
- :تكفّبىم و يدخل ٙبت ىذه ا٢بالة صنفاف من الناس

  وىم الذين  يعتقدوف  كفرىم  وضبل٥بم  ويبغضوهنم  ولكن ال يصرحوف بكفرىم وىم ثبلثة :-الصنف األوؿ
-  :أقساـ ٍ 

ا٤بستضعفوف وىم الذين ال منعة ٥بم فهؤالء قد عذرىم اهلل إىل زواؿ العلة وانتفاء ا٤بانع  ومن باب  :-القسم األوؿ
منهم معرة  ولوال رجاؿ مؤمنوف ونساء مؤمنات لم تعلموىم أف تطؤوىم فتصيبكم  :أوىل ا٤بكرىْب لقولو تعاىل

 إال المستضعفين من الرجاؿ  :وقولوًٍ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماً -إلى قولو - بغير علم 
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 ومالكم ال تقاتلوف في سبيل اهلل  :ويف آية أخرى والنساء والولداف ال يستطيعوف حيلة وال يهتدوف سبيال 
والمستضعفين من الرجاؿ والنساء والولداف الذين يقولوف ربنآ أخرجنا من ىذه القرية الظالم أىلها واجعل لنا 

 [كنت أنا وأمي من المستضعفين في األرض]: وقاؿ ابن عباس , من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصراً 
ال يتخذ المؤمنوف الكافرين أولياء من دوف المؤمنين ومن يفعل ذلك  :ولقولو تعاىل, أخرجو البخاري يف صحيحو 

أي إال من خاؼ يف بعض البلداف : "  قاؿ ابن كثّب رٞبو اهلل تعاىل فليس من اهلل في شئ إال أف تتقوا منهم تقاة
إنا  )):عن أيب الدرداء إنو قاؿ: كما قاؿ البخاري, واألوقات من شرىم فلو أف يتقيهم  بظاىره ال بباطنو ونيتو 

إال أف تتقوا منهم تقاة فرخص يف : " وقاؿ العبلمة سليماف بن عبداهلل ". ((لنكشر يف وجوه أقـو وقلوبنا تلعنهم 
مواالهتم إذا خافوىم فلم ٰبسنوا معاشرهتم إال بذلك وكانوا مقهورين  ال يستطيعوف إظهار العداوة ٥بم فحينئٍذ ٘بوز 

من كفر باهلل من بعد إيمانو إال  :ا٤بعاشرة ظاىرةً والقلب مطمئٌن بالعداوة والبغضاء ينظر زواؿ ا٤بانع كما قاؿ تعاىل
أوثق عرى ]. "فيظهروف ٥بم اللطف وٱبالفوىم يف الدين: عباس وقاؿ ابن.. من أكره وقلبو مطمئٌن باإليماف 

وا٤بكره , فعذر اهلل ا٤بستضعفْب الذين ال ٲبتنعوف منَ تْرِؾ ما أمر اهلل بو : " قاؿ البخاري يف كتاب اإلكره [2: اإلٲباف
َر بو ٍِ ـُ     ". ال يكوف إال مستضعفاً  غّب ٩بتنع من فعل ما أ

 ىم الذين يعتقدوف  كفرىم  ويقروف بو ولكن ال يصرحوف ٥بم وال يكافحوهنم  بالتكفّب و٥بم َمَنعٌة  :-والقسم الثاني
 ودوا لو تدىن :- ٛبنعهم من عشّبٍة وغّب ذلك  من أسباب ا٤بنعة  والقوة  فهم مداىنوف و يف قوؿ اهلل تعاىل 

  داخلوف و٥بم  حكم  أمثا٥بم من أىل ا٤بعاصي و ٕبسب الباعث والداعي تكوف  الذنوب قاؿ العبلمة فيدىنوف 
إف كاف يقر بكفرىم وال يقدر على مواجهتهم بتكفّبىم فهو مداىن ٌ ٥بم ويدخل : " سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخ

أوثق عري اإلٲباف ضمن ٦بموعة ] ".  ولو حكم أمثالو من أىل الذنوب ودوا لو تدىن فيدىنوف يف قولو تعاىل
.  [160 / 1:التوحيد

وىم من يقوؿ غّبىم  كفار وال  أقوؿ إهنم  كفار وٲبتنع  من تكفّبىم  مطلقاً والشك أّف ىذا  :-وأما القسم الثالث
حكم منو بإسبلمهم إذ ال واسطة بْب الكفر واإلسبلـ ومن ٠بى الكفر إسبلماً أو الكفار مسلمْب فهو كافر إذ ال 

تأويل لو وال شبهة  وقد رد حكماً من أحكاـ اهلل تعاىل  بعد ثبوتو عنده  ومعرفتو  لو قاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد 
غّب ... ومعُب الكفر بالطاغوت أف تربأ من كل ما يُعتقد فيو غّب اهلل من جِب أو أنسي أو: " الوىاب رٞبو اهلل تعاىل

ذلك وتشهد عليو بالكفر والضبلؿ وتبغضو ولو كاف أباؾ أو أخاؾ فأما من قاؿ أنا ال أعبد إال اهلل وأنا ال أتعرض 
". السادة والقباب على القبور وأمثاؿ ذلك فهذا كاذب يف قوؿ ال إلو إال اهلل ومل يؤمن باهلل ومل يكفر بالطاغوت

وعرؼ , وأنت يا َمن َمّن اهلل عليو باإلسبلـ : " وقاؿ أيضاً  رٞبو اهلل تعاىل[ 121/ 2: الدررالسنية يف األجوبة النجدية]
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وال , لكن ال أتعرض للمشركْب , وأنا تارؾ ما سواه , ىذا ىو ا٢بق : ال تظن أنك إذا قلت, أف ما من إلو إال اهلل 
وبغض من ٰببهم , البد من بغضهم : بل, أف ذلك ٰبصل لك بو الدخوؿ يف اإلسبلـ : ال تظن, أقوؿ فيهم شيئاً  

إنا برءاء منكم و٩با تعبدوف من دوف اهلل كفرنا بكم وبدا :ومعاداهتم كما قاؿ أبوؾ إبراىيم والذين معو, ومسبتهم , 
 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد :  وقاؿ تعاىلبيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد اً  حٌب تؤمنوا باهلل وحده 

 ولو  ولقد بعثنا يف كل أمةٍ  رسوال  أف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت:  اآلية وقاؿ تعاىلاستمسك بالعروة الوثقى
ما , وأمثالو , وال أتعرض أبا جهل , ال أتعرض البلت والعزى : لكن,  وىو على ا٢بق أنا اتبع النيب : يقوؿ رجل
".  مل يصح إسبلمو, علي منهم 

[.   109 / 2: الدرر السنية]
أقوؿ غّبىم كفار وال أقوؿ ىم كفار فهذا حكٌم منو : إف كاف يقوؿ: "قاؿ العبلمة سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخو

بإسبلمهم إذ ال واسطة بْب الكفر واإلسبلـ فإف مل يكونوا كفاراً  فهم مسلموف وحينئٍذ فمن ٠بى الكفر إسبلماً  أو 
[  160 / 1: أوثق عري اإلٲباف ضمن ٦بموعة التوحيد ]".٠بى الكفار مسلمْب فهو كافر فيكوف ىذا كافرا ً 

ما قولكم يف رجل دخل ىذا : " وقد ُسِئَل الشيخ حسْب والشيخ عبداهلل إبنا الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم اهلل
أكفر أىل ال [ال أستطيع أف]أنا مسلم ولكن : الدين وأحبو لكن ال يعادي ا٤بشركْب أو عاداىم ومل يكفرىم أو قاؿ

ال أتعرض للقباب وأعلم أهنا ال تنفع وال : إلو إال اهلل ولو مل يعرفوا معناىا ؟ ورجل دخل ىذا الدين وأحبو ولكن يقوؿ
". تضر ولكن ال أتعرضها

 فيما أخرب أف الرجل ال يكوف مسلماً إال إذا عرؼ التوحيد وداف بو وعمل ٗبوجبو وصدؽ الرسوؿ : "  فالجواب
بو وأطاعو فيما هنى عنو وأمن بو وٗبا جاء بو فمن قاؿ ال أعادي ا٤بشركْب أوعاداىم ومل يكفرىم أو قاؿ ال أتعرض 

أىل ال إلو إال اهلل ولو فعلو ا الكفر والشرؾ وعادوا دين اهلل أو قاؿ ال أتعرض القباب فهذا ال يكوف مسلماً  بل ىو 
أولئك ىم الكافروف حقاً * ويقولوف نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدوف أف يتخذوا بْب ذلك سبيبلً  : ٩بن قاؿ اهلل 

  ".اخل...  واهلل سبحانو وتعاىل أوجب معاداة ا٤بشركْب ومنابذهتم وتكفّبىمواعتدنا للكافرين عذاباً أليماً 

[ 139 / 10:  ػػ والدرر السنية353 / 1: ٦بموعة التوحيد]

  وىم الذين اطلعوا على حقيقة الطواغيت  والنواقض  وا٤بكفرات الٍب قامت  هبم وأنكروا باطلهم :-الصنف الثاني
وأبغضوه بقلوهبم وقالوا النوع  يكفر والعْب ال يكفر إال بعد قياـ ا٢بجة  وثبوت الشروط  وانتفاء ا٤بوانع  يف  حق 
ا٤بعْب أو امتنعوا من تكفّبىم بسبب تلبيس بعض ا٤بنتسبْب للعلم والتعليم أو كانوا مقلدين ألحد العلماء أو ٩بن 
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ُٰبسن  بو الظّن أو بسبب شبهة عرضت ٥بم أو تأويل أو وضع  نصوص بعض العلماء  يف غّب موضعها وٞبل 
كبلمهم على غّب مرادىم  ٩با أوجب ٥بم التوقف يف تكفّبىم  فهؤالء ال يكفروف ابتداًء  وال ٯبوز  تكفّب أحدىم  

حٌب تقـو عليو ا٢بجة وتزوؿ عنو الشبهة إٝباعاً و٩با ينبغي التفطن لو أف طاغوت ا٢بكم وطاغوت الطاعة وا٤بتابعة ٩با 
عمت بو البلوى من أزمنة متطاولة حٌب أصبحت مسألة ا٢باكمية يف ىذا الزماف من ا٤بسائل ا٣بفية واهلل ا٤بستعاف  

بسبب كثرة الشبو والتأويل  وقلة ا٤بناضلْب عنها وضعفهم وكثرة  ا٤بخالفْب فيها وقوهتم  والضبلؿ إ٭با يكوف  بسبب 
أصل الدين : " قاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب. التقصّب  يف طلب ا٢بق أو القصور يف الفهم أو هبما  ٝبيعا

وتكفّب من ,  وا٤بواالة فيو , والتحريض على ذلك , األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك  لو : األوؿ: وقاعدتو أمراف
قاؿ الشيخ ". وتكفّب من فعلو, وا٤بعاداة فيو , والتغليظ يف ذلك , اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة اهلل : الثاين. تركو

األمر بعبادة اهلل : األوؿ: أصل الدين وقاعدتو أمراف: عبدالرٞبن بن حسن يف شرحو ألصل الدين قولو رٞبو اهلل تعاىل
فإف من فعل الشرؾ فقد ترؾ ..... وتكفّب من تركو,  وا٤بواالة فيو , والتحريض على ذلك , وحده ال شريك  لو 

وجعل هلل  وقد قاؿ تعاىل يف حق من أشرؾ , التوحيد فإهنما ضداف ال ٯبتمعاف فمٌب وجد الشرؾ انتفى التوحيد 
  فكفره تعاىل باٚباذ األنداد وىم الشركاء أندادا ليضل عن سبيل اهلل قل ٛبتع بكفرؾ قليبلً  إنك من أصحاب النار

ٍب قاؿ . يف العبادة وأمثاؿ ىذه اآليات كثّبة فبل يكوف ا٤برء موحداً  إال بنفي الشرؾ والرباءة منو و تكفّب من فعلو
فبل . وتكفّب من فعلو, وا٤بعاداة فيو , والتغليظ يف ذلك , اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة اهلل : الثاين: رٞبو اهلل تعاىل

 ولقد بعثنا يف كل أمة : أنذروا قومهم عن الشرؾ كما قاؿ تعاىل, يتم مقاـ التوحيد إال هبذا وىو دين الرسل 
 وقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة : واآليات يف ىذا كثّبة جدا كقولو.... رسوالً  أف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

 والفتنة الشرؾ ووسم تعاىل أىل الشرؾ بالكفر فيما ال ٰبصى من اآليات فبل بد من تكفّبىم ويكوف الدين كلو هلل
ىذا ىو مقتضى ال إلو إال اهلل كلمة اإلخبلص فبل يتم معناىا إال بتكفّب من جعل هلل شريكاً  يف عبادتو , أيضاً  

((   من قاؿ ال إلو إال اهلل وكفر ٗبا يعبد من دوف اهلل حـر مالو ودمو وحسابو على اهلل )):كما يف ا٢بديث الصحيح

وكفر ٗبا يعبد من دوف اهلل تأكيد للنفي فبل يكوف معصـو الدـ وا٤باؿ إال بذلك فلو شك أو تردد مل يعصم : فقولو
فهذه األمور ىي ٛباـ التوحيد ألف ال إلو إال اهلل قيدت يف األحاديث بقيود ثقاؿ بالعلم واإلخبلص . دمو ومالو

والصدؽ واليقْب وعدـ الشك فبل يكوف ا٤برء موحداً  إال باجتماع ىذا كلو واعتقاده وقبولو و٧ببتو وا٤بعاداة فيو 
إىل أف  ...وا٤بخالف يف ذلك أنواع: ٍب قاؿ رٞبو اهلل تعاىل. وا٤بواالة فبمجموع ما ذكره شيخنا رٞبو اهلل ٰبصل ذلك

ومن ا٤بعلـو أف من مل ينكر الشرؾ مل يعرؼ : قلت. ومن الناس من عبد اهلل وحده ومل ينكر الشرؾ ومل يعاد أىلو: قاؿ
: ٍب قاؿ رٞبو اهلل تعاىل.. التوحيد ومل يأت بو وقد عرفت أف التوحيد ال ٰبصل إال بنفي الشرؾ والكفر بالطاغوت

ومنهم من عاداىم ومل يكفرىم  فهذا النوع أيضاً  مل يأت ٗبا دلت عليو ال إلو إال اهلل من نفي الشرؾ وما تقتضيو من 
 وقولو يف آية (( قل يا أيها الكافروف )) و((اإلخبلص  ))تكفّب من فعلو بعد البياف إٝباعاً  وىو مضمنوف سورة 
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وال ..  ومن مل ُيكفر من َكّفره القرآف فقد خالف ما جاءت بو الرسل من التوحيد وما يوجبو كفرنا بكم: ا٤بمتحنة
[.           41 – 38/ 1: ٦بموعة التوحيد]. ."يكوف موحداً  إال من نفى الشرؾ وترباء منو و٩بن فعلو وَكفَّرىم

 [.31/ ص : شرح السنة]: وقاؿ اإلماـ ا٢بسن بن علي الربهباري يف
 وال ٱبرج أحد من أىل القبلة من اإلسبلـ حٌب يرد آية من كتاب اهلل عز وجل أو يرد شيئاً من آثار رسوؿ اهلل : "
أو يصلي لغّب اهلل أو يذبح لغّب اهلل وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أف ٚبرجو من اإلسبلـ   ."..

وىو الذي يكفر بعد إسبلمو نطقاً  أو اعتقاداً  أو شكاً  أو فعبلً   (باب حكم ا٤برتد  ): وقد جاء يف اإلقناع وشرحو
 :ولو ٩بيزاً  فتصبح ردتو كإسبلمو ال مكرىاً  لقولو تعاىل

  إال من أكره وقلبو مطمئن باإلٲباف ولو ىازالً  لعمـو قولو تعاىل  :  من يرتد منكم عن دينو  وأٝبعوا على 
 إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف :وجوب قتل ا٤برتد فمن أشرؾ باهلل تعاىل كفر بعد إسبلمو لقولو تعاىل

 أو جحد  ربوبيتو أو وحدانيتو كفر ألف جاحد ذلك مشرؾ باهلل تعاىل أو جحد صفة من صفاتو ذلك ٤بن يشاء 
 :   كفر ألنو مكذب لقولو تعاىلأو اٚبذلو صاحبة أو ولداً  كفر أو ادعى النبوة أ و صدؽ من ادعاىا بعد النيب 

 أو جحد نبياً أو كتاباً  من كتب اهلل أو شيئاً منو أو جحد ا٤ببلئكة أو واحداً  ٩بن ولكن رسوؿ اهلل وخاًب النبيْب 
ثبت أنو ملك كفر لتكذيبو القرآف أو جحد البعث  كفر أو سب اهلل  ورسولو كفر أو استهزأ  باهلل  وكتبو أو رسلو 

أو كاف مبغضاً  لرسولو أو ٤با جاء بو : قاؿ الشيخ.  قل أباهلل وآياتو ورسولو كنتم تستهزأوف : كفر لقولو تعاىل
كفر اتفاقاً  أو جعل بينو وبْب اهلل وسائط يتوكل عليهم ويدعوىم ويسأ٥بم كفر إٝباعاً  ألف ذلك كفعل عابدي 

 أو أتى بقوؿ أو فعل صريح يف االستهزاء بالدين الذي  ما نعبدىم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى : األصناـ  قائلْب
شرعو اهلل كفر لآلية السابقة أو وجد منو امتهاف للقرآف كفر وإف أتى بقوؿ ٱبرجو عن اإلسبلـ مثل أف يقوؿ يهودي 

أو لم يكفر من داف بغير أو نصراين  فهو كافر أو سخر بوعد اهلل أو  وعيده فهو كافر ألنو كاالستهزاء باهلل 
 يف علم الظاىر دوف علم الباطن أو قاؿ  ػ إىل أف قاؿ ػ ومن قاؿ أنا ٧بتاج إىل ٧بمد اإلسالـ أو شك في كفرىم

إف من األولياء من يسعو ا٣بروج عن شريعتو كما وسع ا٣بضر ا٣بروج عن شريعة موسى عليو السبلـ فهو كافر ومن 
فال شك في كفر سب الصحابة رضي اهلل عنهم أو أحداً منهم واقَبف بسبو دعوى أف علياً إلو أو أف جربيل غلط  

 ويكفر بتعليمو وفعلو ...وٰبـر تعلم السحر وتعليمو وفعلو. من توقف في تكفيره وقتلو ىذا بل وال شك في كفر
الكلمات النافعة يف ]نقبل عن  ".سواء اعتقد ٙبرٲبو أو إباحتو كالذي يركب ا١بماد من مكة وغّبىا فيطّب بو يف ا٥بواء

وقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب , .  للعبلمة عبداهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم اهلل ٝبيعا [ا٤بكفرات الواقعة
أي مسألة تكفّب من ارتكب ناقضا – فمن أحسن ما يزيل اإلشكاؿ فيها : "  [مفيد ا٤بستفيد يف كفر تارؾ التوحيد]: يف

  وأصحابو العلماء بعدىم فيمن ويزيد ا٤بؤمن يقيناً ما جرى من النيب -  من النواقض  وىو ينتسب لئلسبلـ 
ومثل ٮبّو .   بعث الرباء ومعو الراية إىل رجل تزوج امرأة أبيو ليقتلو ويأخذ مالوكما ذكر أنو . انتسب إىل اإلسبلـ
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ومثل قتاؿ الصديق وأصحابو ٤بانعي الزكاة وسيب ذراريهم وغنيمة أموا٥بم . بغزو بِب ا٤بصطلق ٤با قيل أهنم منعوا الزكاة
.  وتسميتهم مرتدين

  :ومثل إٝباع الصحابة يف زمن عمر على تكفّب قدامة بن مظعوف وأصحابو إف مل يتوبوا ٤با فهموا من قولو تعاىل
ومثل . حل ا٣بمر لبعض ا٣بواص. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصا٢بات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 

إٝباع الصحابة يف زمن عثماف يف تكفّب أىل ا٤بسجد الذين ذكروا كلمة يف نبوة مسيلمة مع أهنم مل يتبعوه وإ٭با 
ومثل إٝباع التابعْب مع بقية . ومثل ٙبريق علي رضي اهلل عنو أصحابو ٤با غلوا فيو. اختلف الصحابة يف قبوؿ توبتهم

وٍب إٝباع . الصحابة على كفر ا٤بختار بن أيب عبيد ومن اتبعو مع أنو يدعي أنو يطلب بدـ ا٢بسْب وأىل البيت
التابعْب ومن بعدىم على قتل ا١بعد بن درىم وىو مشهور بالعلم والدين وىلم جرا من وقائع ال تعد وال ٙبصى  ومل 

يقل أحد من األولْب واآلخرين أليب بكر الصديق وغّبه كيف تقتل بِب حنيفة وىم يقولوف ال إلو إال اهلل ويصلوف 
إىل زمن بِب عبيد القداح الذين . وكذلك مل يستشكل أحد تكفّب قدامة وأصحابو لو مل يتوبوا وىلم جرا. ويزكوف

ملكوا ا٤بغرب ومصر والشاـ وغّبىا مع تظاىرىم باإلسبلـ وصبلة ا١بمعة وا١بماعة ونصب القضاة وا٤بفتيْب ٤با 
أظهروا من األقواؿ واألفعاؿ ما أظهروا مل يستشكل أحد من أىل العلم والدين قتا٥بم مل يتوقفوا فيو وىم زمن ابن 

. (النصر على مصر  )ا١بوزي وا٤بوفق وصنف ابن ا١بوزي كتاباً ٤با أخذت مصر منهم ٠باه 
 ومل يسمع أحد من األولْب واآلخرين أف أحداً أنكر شيئاً من ذلك أو أستشكل ألجل ادعائهم ا٤بلة أو ألجل قوؿ 
ال إلو إال اهلل أو ألجل إظهار شيء من أركاف اإلسبلـ إال ما ٠بعناه من ىؤالء ا٤ببلعْب يف ىذه األزماف من إقرارىم 

إف ىذا ىو الشرؾ ولكن من فعلو أو حسنو أو كاف مع أىلو أو ذـ التوحيد أو حارب أىلو ألجلو أو أبغضهم ألجلو 
 ٠باىا اإلسبلـ ىذا إنو ال يكفر ألنو يقوؿ ال إلو إال اهلل أو ألنو يؤدي أركاف اإلسبلـ ا٣بمسة ويستدلوف بأف النيب 

مل يسمع قط إال من ىؤالء ا٤بلحدين ا١باىلْب الظا٤بْب فإف ظفروا ٕبرؼ واحد من أىل العلم أو أحد منهم يستدلوف 
: بو على قو٥بم الفاحش األٞبق فليذكروه ولكن األمر كما قاؿ اليمِب يف قصيدتو

تساوي فلساً إف رجعت إىل نقد  ****    ****    أقاويل ال تعزى إىل عامل  فبل     
قصة ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي وىو رجل من التابعْب مصاىػر لعبداهلل بن عمر رضي اهلل : " وقاؿ يف ٨بتصر السّبة

لكن يف آخر أمره زعم أنو يوحى إليو فسّب إليو عبداهلل بن الزبّب جيشاً فهزموا ... عنو وعن أبيو مظهر للصبلح
جيشو وقتلوه وأمّب ا١بيش مصعب بن الزبّب وٙبتو امرأة ٌ أبوىا أحد الصحابة فدعاىا مصعب إىل تكفّبه فأبت 

إف مل تربأ منو فاقتلها فامتنعت فقتلها مصعب وأٝبع العلماء على : فكتب إىل أخيو عبداهلل يستفتيو فيها فكتب إليو
كفر ا٤بختار ػ مع إقامتو شعائر اإلسبلـ ػ ٤با جُب على النبوة فإذا كاف الصحابة قتلوا ا٤برأة الٍب ىي من بنات الصحابة 
٤با امتنعت من تكفّبه فكيف ٗبن مل يكفر البدو مع إقراره ٕبا٥بم فكيف ٗبن زعم أهنم ىم أىل اإلسبلـ ومن دعاىم 

وما أحسن : " وقاؿ يف ستة مواضع من السّبة[. 34: ص ]". إىل اإلسبلـ ىو الكافر ؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية
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أشهد أننا كفار يعِب ىو وٝبيع البوادي وأشهد : ما قاؿ واحد من البوادي ٤با قدـ علينا و٠بع شيئا من اإلسبلـ قاؿ
    .[٦بموعة التوحيد] ".أف ا٤بطوع الذي يسمينا أىل إسبلـ أنو كافر

فإف كاف شاكاً  يف كفرىم : " وقاؿ العبلمة سليماف بن عبداهلل  فيمن توقف أوشك أو كاف جاىبلً يف كفر القبوريْب
أو جاىبلً  بكفرىم بينت لو األدلة من كتاب اهلل  وسنة رسولو على كفرىم فإف شك بعد ذلك وتردد فأنو كافٌر 

وقاؿ [. 160 / 1:أوثق عري اإلٲباف ضمن ٦بموعة التوحيد]". بإٝباع العلماء على أف من شك يف كفر الكفار فهو كافرٌ 
٩با يوجب ا١بهاد ٤بن اتصف بو عدـ تكفّب ا٤بشركْب أو الشك يف كفرىم فإف ذلك من نواقض : بعض علماء ٪بد

اإلسبلـ ومبطبلتو فمن اتصف بو فقد كفر وحل دمو ومالو ووجب قتالو حٌب يكفر ا٤بشركْب والدليل على ذلك قولو 
: (( من قاؿ ال إلو إال اهلل وكفر ٗبا يعبد من دوف اهلل حـر مالو ودمو)) فعلق عصمة ا٤باؿ والدـ بأمرين األمر األوؿ 
فبل يعصم دـ العبد ومالو حٌب يأٌب هبذين األمرين األوؿ . الكفر ٗبا يعبد من دوف اهلل: ال إلو إال اهلل الثاين: قوؿ
الكفر ٗبا : ال إلو إال اهلل وا٤براد معناىا ال ٦برد لفظها ومعناىا ىو توحيد اهلل ٔبميع أنواع العبادة األمر الثاين: قولو

فمن مل يكفر ا٤بشركْب من الدولة . يعبد من دوف اهلل وا٤براد بذلك تكفّب ا٤بشركْب والرباءة منهم و٩با يعبدوف مع اهلل
  الَبكية وعباد القبور كأىل مكة وغّبىم ٩بن عبد الصا٢بْب وعدؿ عن توحيد اهلل إىل الشرؾ وبدؿ سنة رسولو 

بالبدع فهو كافر مثلهم وإف كاف يكره دينهم ويبغضهم وٰبب اإلسبلـ وا٤بسلمْب فإف الذي ال يكفر ا٤بشركْب غّب 
٧بمد بن عبد الوىاب : قاؿ الشيخ. مصدؽ بالقرآف فإف القرآف قد كفر ا٤بشركْب وأمر بتكفّبىم وعداوهتم وقتا٥بم

وقاؿ شيخ ,  من مل يكفر ا٤بشركْب أو شك يف كفرىم أو صحح مذىبهم كفر : الثالث. رٞبو اهلل يف نواقض اإلسبلـ
 ".من دعا علي بن أيب طالب فقد كفر ومن شك يف كفره فقد كفر: اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل

 [. 291/ 9: الدرر السنية]
عن بياف حكم الرافضة وعن قوؿ من يقوؿ أف من تكلم بالشهادتْب : وسئل الشيخ عبداهلل أبا بطْب رٞبو اهلل تعاىل

.  ما ٯبوز تكفّبه
طائفة يسموف  (منهم  )سألت عن بياف حكم الرافضة فهم يف األصل طوائف : "  رٞبو اهلل ورضي عنوفأجاب

طائفة يزعموف غلط جربيل يف  (ومنهم  )ا٤بفضلة لتفضيلهم علي بن أيب طالب على سائر األصحاب وال يلعنوف 
 ويزعموف أف ا٣ببلفة لعلي الرسالة وال شك يف تكفّب ىذه الطائفة وأكثرىم يف األصل يعَبفوف برسالة ٧بمد 

ويلعنوف الصحابة ويفسقوهنم ونذكر ما ذكره شيخ اإلسبلـ تقي الدين رٞبو اهلل تعاىل يف حكمهم قاؿ رٞبو اهلل تعاىل 
ومن سب أصحاب الرسوؿ أو واحداً منهم واقَبف بسبو دعوى أف علياً الو أو نيب أو أف جربيل : يف الصاـر ا٤بسلوؿ

غلط فبل شك يف كفر ىذا بل ال شك يف كفر من توقف يف تكفّبه ومن قذؼ عائشة وقبح يعِب لعن الصحابة ففيو 
وأما : قاؿ الشيخ. خبلؼ ىل يكفر أو يفسق توقف أٞبد يف كفره وقاؿ يعاقب وٯبلد وٰببس حٌب ٲبوت أو يتوب

 إال نفراً قليبلً يبلغوف بضعة عشر أواهنم فسقوا فبل من جاوز ذلك كمن زعم أف الصحابة ارتدوا بعد موت النيب 
فهذا حكم الرافضة يف األصل فأما حكم . ريب أيضاً يف كفر قائل ذلك بل من شك يف كفره فهو كافراً انتهى
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متأخريهم اآلف فجمعوا بْب الرافضة والشرؾ باهلل العظيم بالذي يفعلونو عند ا٤بشاىد وىم الذين ما بلغهم شرؾ 
 وأما من يقوؿ أف من تكلم بالشهادتْب ما ٯبوز تكفّبه فقائل ىذا القوؿ ال العرب الذين بعث إليهم رسوؿ اهلل  

بد أف يتناقض وال ٲبكنو طرد قولو يف مثل من أنكر البعث أو شك فيو مع إتيانو بالشهادتْب أو أنكر نبوة أحد من 
األنبياء الذين ٠باىم اهلل تعاىل يف كتابو أو قاؿ الزنا حبلؿ أو اللواط أو الربا و٫بو ذلك أو أنكر مشروعية األذاف أو 
اإلقامة أو أنكر الوتر أو السواؾ و٫بو ذلك فبل أظنو يتوقف يف كفر ىؤالء وأمثا٥بم إال أف يكابر أو يعاند فاف كابر 
أو عاند فقاؿ ال يضر شيء من ذلك وال يكفر بو من أتى بالشهادتْب فبل شك يف كفره وال يف كفر من شك يف 
كفره ألنو بقولو ىذا مكذب هلل ولرسولو و١بميع ا٤بسلمْب واألدلة على كفره ظاىرة من الكتاب والسنة واإلٝباع 

باب  )ويقاؿ ٤بن قاؿ أف من أتى بالشهادتْب ال يتصور كفره ما معُب الباب الذي يذكره الفقهاء يف كتب الفقو وىو 
وا٤برتد ىو الذي يكفر بعد إسبلمو بكبلـ أو اعتقاد أو فعل أو شك وىو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتْب  (حكم ا٤برتد 

ويصلي ويصـو وال ٲبنعو تكلمو بالشهادتْب وصبلتو وصومو عن ا٢بكم عليو بالردة وىذا ظاىر باألدلة من الكتاب 
والسنة واإلٝباع وأوؿ ما يذكروف يف ىذا الباب الشرؾ باهلل فمن أشرؾ باهلل فهم مرتد والشرؾ عبادة غّب اهلل فمن 

 ولقد : جعل شيئاً من العبادة لغّب اهلل فهم مشرؾ وإف كاف يصـو النهار ويقـو الليل فعملو حابط قاؿ اهلل تعاىل
.  أوحينا إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ا٣باسرين 

ونصوص القرآف في ذلك كثيرة فمن قاؿ أف من أتى بالشهادتين وصلى وصاـ ال ... والشرؾ عبادة غّب اهلل
فهو مكذب : يجوز تكفيره أو عبد غير اهلل فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر إلى أف قاؿ على ىذا القوؿ

 لكن ا٥بوى والتقليد يعمي هلل ولرسولو ولإلجماع القطعي الذي ال يستريب فيو من لو أدنى نظر في كالـ العلماء
  وليعلم من أنعم اهلل عليو ٗبعرفة الشرؾ الذي خفي على كثّب من  ومن مل ٯبعل اهلل لو نوراً فما لو من نورويصم 

 قل بفضل اهلل وبرٞبتو فبذلك فليفرحوا ىو خّب ٩با ٯبمعوف ػ ولكن اهلل حبب : الناس اليـو أنو قد منح أعظم النعم
 فضبلً من اهلل ونعمة *  إليكم اإلٲباف وزينو يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوؽ والعصياف أولئك ىم الراشدوف  

و قاؿ الشيخ ٧بمد بن   ,  [.660 –658 /1:الرسائل وا٤بسائل النجدية]". ٍب ال يؤمن عليو من ربو االفتتاف بذلك
أنو ذكر أف من ادعى يف علي بن أيب طالب ألوىية أنو كافر ومن شك يف كفره : " عبد الوىاب عن صاحب اإلقناع

أف من شك يف تكفّبىم فهو كافر : فهو كافر وىذه مسألتك الٍب جادلت هبا يف ٦بلس الشيوخ وقد صرح يف اإلقناع
 [.36/ 10الدرر السنية ]". فكيف ٗبن جادؿ عنهم وادعى أهنم مسلموف ؟  وجعلنا كفاراً ٤با أنكرنا عليهم

أف الرافضي إذا سب الصحابة فاختلف العلماء يف كفره وأما إذا اعتقد يف علي أو ا٢بسْب : " وقاؿ أيضا رٞبو اهلل
  ".فهو كافر إٝباعاً والسِب الذي يشك يف كفره كافر

من خصص بعض ا٤بواضع     بعباده  : "وقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخ ,  [.129/ 10الدرر السنية ]
أواعتقد أف من وقف عندىا سقط عنو ا٢بج كفره ال يسَبيب فيو من شم  رائحة اإلسبلـ ومن شك يف كفره فبل بد 
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من إقامة ا٢بجة عليو وبياف أف ىذا كفر وشرؾ وأف اٚباذ ىذه األحجار مضاىاة لشعائر اهلل الٍب جعل اهلل الوقوؼ 
 ".هبا عبادة هلل فإذا أقيمت ا٢بجة عليو وأصر فبل شك يف كفره

[. 443 / 10: الدرر السنية]
ىؤالء القـو ا٤بسموف بالنصّبية ىم وسائر أصناؼ القرامطة الباطنية أكفر من اليهود : "     قاؿ شيخ اإلسبلـ

 أعظم من ضرر الكفار احملاربْب مثل كفار والنصارى بل وأكفر من كثّب من ا٤بشركْب وضررىم على أمة ٧بمد 
".  التتار و الفرنج وغّبىم ؛ فإف ىؤالء يتظاىروف عند  جهاؿ ا٤بسلمْب بالتشيع و مواالت أىل البيت

    [35 / 148 ]
.  ما حكمهم: (النصّبية  )و (الدرزية ):  وسئل رٞبو اهلل تعاىل عن

كفار باتفاؽ ا٤بسلمْب ال ٰبل أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم بل وال   (النصّبية  )و (الدرزية )ىؤالء : فأجاب
كفر ىؤالء ٩با ال ٱبتلف فيو ا٤بسلموف ؛ بل من شك يف كفرىم ...  يقروف با١بزية فإهنم مرتدوف عن دين اإلسبلـ

فهو كافر مثلهم ال ىم ٗبنزلة أىل الكتاب وال ا٤بشركْب بل ىم الكفرة الضالوف فبل يباح أكل طعامهم وتسىب 
نساؤىم وتؤخذ أموا٥بم فإهنم زنادقة مرتدوف ال تقبل توبتهم بل يقتلوف أينما ثقفوا ويلعنوف كما وصفوا وال ٯبوز 

 35: ٦بموع الفتاوى]". استخدامهم للحراسة والبوابة وا٢بفاظ وٯبب قتل علمائهم وصلحائهم لئبل يضلوا غّبىم
/161 -162  ]

ولكن ىؤالء التبس أمرىم على من مل يعرؼ حا٥بم كما التبس أمر القرامطة الباطنية ٤با ادعوا أهنم : " وقاؿ رٞبو اهلل
فاطميوف وانتسبوا إىل التشيع فصار ا٤بتبعوف مائلْب إليهم غّب عا٤بْب بباطن كفرىم و٥بذا كاف من ماؿ إليهم أحد 

فرؤوسهم ىم أئمة كفر ٯبب قتلهم وال تقبل توبة : إما زنديقاً منافقاً وإما جاىبلً ضاالً وىكذا ىؤالء االٙبادية: رجلْب
أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة فإنو أعظم الزنادقة الذين يظهروف اإلسبلـ ويبطنوف أعظم الكفر وىم الذين يفهموف 
قو٥بم و٨بالفتهم لدين ا٤بسلمْب وٯبب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثُب عليهم أو عظم كتبهم أو 

أو من قاؿ أنو , عرؼ ٗبساعدهتم ومعاونتهم أو كره الكبلـ فيهم أو أخذ يعتذر ٥بم بأف ىذا الكبلـ ال يدري ما ىم 
صنف ىذا الكتاب وأمثاؿ ىذه ا٤بعاذير الٍب ال يقو٥با إال جاىل أو منافق بل ٯبب عقوبة كل من عرؼ حا٥بم ومل 

وأما من قاؿ لكبلمهم تأويل يوافق الشريعة فإنو من رؤوسهم وأئمتهم فإنو إف كاف ذكياً ... يعاوف على القياـ عليهم
فإنو يعرؼ كذب نفسو فيما قالو واف كاف معتقداً ٥بذا باطناً وظاىراً فهو أكفر من النصارى فمن مل يكفر ىؤالء 

  ".وجعل لكبلمهم تأويبلً كاف عن تكفّب النصارى بالتثليث واالٙباد أبعد واهلل أعلم
 فكل من كاف أخرب بباطن ىذا ا٤بذىب ووافقهم عليو : "وقاؿ يف موضع أخر[. ,  133- 132 / 2: ٦بموع الفتاوى]

وأما ا١بهاؿ الذين ٰبسنوف الظن بقوؿ ىؤالء وال يفهمونو ويعتقدوف أنو من جنس كبلـ . كاف أظهر كفراً وإ٢باداً 
ا٤بشايخ العارفْب الذين يتكلموف بكبلـ صحيح ال يفهمو كثّب من الناس فهؤالء ٘بد فيهم إقراراً ٥بؤالء وإحساناً للظن 

..... هبم وتسليماً ٥بم ٕبسب جهلهم وضبل٥بم  وال يتصور أف يثِب على ىؤالء إال كافر ملحد أو جاىل ضاؿ
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وأقواؿ ىؤالء شر من أقواؿ النصارى وفيها من التناقض من جنس ما يف أقواؿ النصارى و٥بذا يقولوف با٢بلوؿ تارة 
فهذا كلو كفر باطناً . وباالٙباد أخرى وبالوحدة تارة فإنو مذىب متناقض يف نفسو و٥بذا يلبسوف على من مل يفهمو

وظاىراً بإٝباع كل مسلم ومن شك يف كفر ىؤالء بعد معرفة قو٥بم ومعرفة دين اإلسبلـ فهو كافر كمن يشك يف 
[  368 – 367 / 2: ٦بموع الفتاوى]". كفر اليهود والنصارى وا٤بشركْب

وقاؿ العبلمة ٞبد بن عتيق يف من شك يف كفر بعض ا٤بلحدين كابن عريب وابن الفارض وابن سبعْب والتلمساين من 
ُمورد : " القائلْب بوحدة الوجود وما وجو تبديعهم وتضليلهم وتكفّبىم وما حكم ىذا القائل وأهنم مسلموف فأجاب

ىذا السؤاؿ إما أف يكوف من أبلو الناس وأشدىم ببلدة أو من جنس األنعاـ السارحة أو يكوف من أتباع ابن عريب 
وإخوانو من أىل وحدة الوجود وأراد التلبيس على خفافيش البصائر وأما قولو ما وجو تبديعهم وتكفّبىم فنقوؿ قاؿ 

   لقد كفر الذين قالوا إف اهلل ثالث ثبلثة : اهلل تعاىل

  وال يأمركم أف تتخذوا ا٤ببلئكة والنبيْب أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلموف: وقاؿ تعاىل[73: ا٤بائدة آية]
 يف موضعْب من [72ا٤بائدة آية ]  لقد كفر الذين قالوا إف اهلل ىو ا٤بسيح ابن مرًن : وقاؿ[80: آؿ عمراف آية]

كتابو فإذا اهلل كفر من قاؿ إف اهلل ىو ا٤بسيح ابن مرًن ومن قاؿ إف اهلل ثالث ثبلثة ومن اٚبذ ا٤ببلئكة والنبيْب أرباباً 
ولقد أحسن من قاؿ من السلف إف ىؤالء أغلظ من كفر اليهود ... فكيف ال يكفر من جعل ٝبيع ا٤بخلوقات أرباباً 

 والنصارى وأما ىذا الذي ألقى الشبهة إليكم فيجب تعريفو وإقامة ا٢بجة عليو بكبلـ اهلل تعاىل وكبلـ رسوؿ اهلل 
وكبلـ  أئمة الدين فإف اعَبؼ با٢بق وبطبل ف ما عليو أىل البدع من االٙبادية وغّبىم فهو ا٤بطلوب وا٢بمد هلل وإف 

الفرؽ ا٤ببْب  ".مل يفعل وجب ىجره ومفارقتو إف مل يتيسر قتلو وإلقاءه على مزبلة لئبل يتأذى بنًب رٰبو أىل اإلسبلـ

: " وقد ورد سؤاؿ إىل اللجنة الدائمة, [ 346/ 3: الدررالسنية]بْب مذىب السلف وابن سبعْب وإخوانو االٙبادية ا٤بلحدين  
:  ا٢بمد هلل وحده والسبلـ على رسوؿ اهلل وآلو وصحبو وبعد:فأجابوا. نريد معرفة حكم من مل يكفر الكافر: صيغتو

ومن مل يكفره فهو , من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره وا٢بكم عليو بو وإقامة ويل األمر حد الردة عليو إف مل يتب 
 وقد جاء أيضاً  يف فتوى اللجنة الدائمة  [93 / 2]". كافر إال أف تكوف لو شبهة يف ذلك فبلبد من كشفها

 ال ٯبوز لطائفة ا٤بوحدين الذين يعتقدوف كفر عباد القبور أف يكفروا إخواهنم ا٤بوحدين الذين توقفوا يف : "قولهم
كفرىم حٌب تقـو عليهم ا٢بجة ألف توقفهم عن تكفّبىم لو شبهة وىي اعتقاد أنو البد من إقامة ا٢بجة على أولئك 

القبوريْب قبل تكفّبىم  ٖببلؼ من ال شبهة يف كفره كاليهود والنصارى والشيوعيْب وأشباىهم فهؤالء ال شبهة يف 
 وقاؿ الشيخ العبلمة سليماف بن سحماف فيمن واآل عباد القبور [. 2/99. ]"كفرىم وال يف كفر من مل يكفرىم
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من واالىم أو جادؿ عنهم بعد ما تبْب لو كبلـ العلماء يف تكفّبىم وٙبقق "  :وا١بهمية الذين قد قامت عليو ا٢بجة 
أنو قد بلغتهم ا٢بجة وقامت عليهم بإنكار أىل اإلسبلـ عليهم وإف مل يفهموا ا٢بجة ٍب كابر وعاند فإف كاف عن 

.... تأويل فبل أدري ما حا٥بم وأمره شديد ووعيده أشد وعيد وإف كاف غّب ذلك فنعوذ باهلل من ا٢بور بعد الكور
  وسّبتو وسّبة أصحابو فكفروا من كفره اهلل والرسوؿ وا٤بقصود أف اإلخواف كانوا على طريق مستقيم من ىديو 

وأٝبع على تكفّبه أىل العلم وىجروا من السبلـ من مل يكفرىم وواالىم وذب عنهم ألهنم ٞبلوىم على ا١بهل 
وإف كاف الكبلـ فيمن يذب .... وعدـ ا٤بعرفة وأنو قد قاـ معهم من الشبهة والتأويل ما أوجب ٥بم ا١بداؿ عنهم

عنهم وٯبادؿ بالباطل دوهنم خطأ فالذي بلغنا عن اإلخواف من أىل عماف أهنم يربؤوف إىل اهلل من تكفّب ىؤالء 
ويقولوف إ٭با الكبلـ يف ا١بهميو وعباد القبور ... الذابْب واجملادلْب وعن أهنم ال يكفروف بالعمـو كما يزعموف ا٣بصـو

كشف ] ...".واألباضية ويقولوف مل يصدر منا على من جادؿ عنهم إال اإلنكار عليهم وىجرىم وترؾ السبلـ عليهم
[.  69 – 68 – 50 – 45: الشبهتْب

ىل قاؿ واحد : "وقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب يف أثناء رده على من امتنع من تعيْب من عبد غّب اهلل بالكفر,  
[   1/69: الدرر السنية]. "،إف ىؤالء  يكفر أنواعهم ال أعياهنم-البهوٌب– من ىؤالء من الصحابة إىل زمن منصور 

 [404 /9: الدرر السنية:مفيد ا٤بستفيد],  [ 417 ػ 404 ػ 401ػ 10/389, ]

وأما ما سألت عنو من أنو ىل ٯبوز تعْب إنساف بعينو بالكفر إذا ارتكب شيئاً : وقاؿ العبلمة أبا بطْب رٞبو اهلل تعاىل
من ا٤بكفرات ؟ فاألمر الذي دؿ الكتاب والسنة وإٝباع العلماء عليو أنو كفر مثل الشرؾ بعبادة غّب اهلل سبحانو 

فمن ارتكب شيئاً من ىذا النوع أو حسنو فهذا ال شك يف كفره وال بأس ٗبن ٙبققت منو شيئاً من ذلك أف تقوؿ 
يبْب ىذا أف الفقهاء يذكروف يف باب حكم ا٤برتدين أشياء كثّبة يصّب هبا ا٤بسلم مرتداً كافراً . كفر فبلف هبذا الفعل

من أشرؾ باهلل كفر وحكمو أف يستتاب فاف تاب وإال قتل واالستتابة إ٭با تكوف مع : ويستفتحوف ىذا الباب بقو٥بم
كفرت باهلل العظيم وكبلـ العلماء يف تكفّب : أف القرآف ٨بلوؽ قاؿ: معْب و٤با قاؿ بعض أىل البدع عند الشافعي

ا٤بعْب كثّب وأعظم أنواع الكفر الشرؾ بعبادة غّب اهلل وىو كفر بإٝباع ا٤بسلمْب وال مانع من تكفّب من اتصف بذلك 
الدرر ]ػػ  و [523/ 4: الرسائل وا٤بسائل النجدية]". كما أف من زىن قيل فبلف زاف ومن راىب قيل فبلف مراب واهلل اعلم

وقاؿ الشيخ العبلمة إسحاؽ بن عبدالرٞبن بن حسن آؿ الشيخ يف الرد على من امتنع من  ,  [.416 / 10:السنية
بلغنا و٠بعنا من فريق ٩بن : " تعيْب من عبد األوثاف وأشرؾ باهلل  بالكفر والشرؾ وال يكفر ا٤بشركْب إال بالعمـو  فقاؿ

يدعي العلم والدين و٩بن ىو بزعمو مئتم بالشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب أف من أشرؾ باهلل وعبد األوثاف ال يطلق 
عليو الكفر والشرؾ بعينو وذلك أف بعض من شافهِب منهم بذلك ٠بع من بعض اإلخواف أنو أطلق الشرؾ والكفر 
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وعند التحقيق ال يكّفروف ..... ال تطلق عليو الكفر حٌب تُعرّفو:  واستغاث بو فقاؿ لو الرجلعلى رجل دعا النيب 
ا٤بشرؾ إال بالعمـو وفيما بينهم يتورعوف عن ذلك ٍب دبت بدعتهم وشبهتهم حٌب راجت على من ىو من خواص 

اإلخواف وذلك واهلل أعلم بسبب ترؾ كتب األصوؿ وعدـ االعتناء هبا وعدـ ا٣بوؼ من الزيغ رغبوا عن رسائل 
ومن لو أدىن ....  الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب قدس اهلل روحو ورسائل بنيو فإهنا كفيلة بتبيْب ٝبيع ىذه الشبو جداً 

وال حوؿ وال قوة إال باهلل وذلك أف . معرفة إذا رأى حاؿ الناس اليـو ونظر إىل اعتقاد ا٤بشايخ ا٤بذكورين ٙبّب جداً 
نقوؿ ألىل ىذه القباب الذين يعبدوهنا ومن فيها فعلك ىذا شرؾ : بعض من أشرنا إليو ٕبثتو عن ىذه ا٤بسألة فقاؿ

نكّفر : وذكر الذي حدثِب عن ىذا أنو سألو بعض الطلبة عن ذلك وعن مستد٥بم فقاؿ.....  وليس ىو ٗبشرؾ
ىذه الشبهة الٍب ذكرنا قد وقع مثلها أو بعضها ألناس يف زمن ..... النوع وال  نعْب الشخص إال بعد التعريف

الشيخ ٧بمد رٞبو اهلل ولكن من وقعت لو يراىا شبهة ويطلب كشفها وأما من ذكرنا فإهنم ٯبعلوهنا أصبل ً  وٰبكموف 
تكفّب ا٤بعْب والفرؽ بْب قياـ ا٢بجة وفهم ]". على عامة ا٤بشركْب بالتعريف وٯبهلوف من خالفهم فبل  يوفقوف  للصواب

 [ 8- 7: ا٢بجة
إذا عرفتم ذلك فهؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أىل ا٣برج : "     وقاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب

وغّبىم مشهوروف عند ا٣باص والعاـ بذلك وأهنم يرشحوف لو ويأمروف بو الناس كلهم كفار مرتدوف عن اإلسبلـ 
ومن جادؿ عنهم أو أنكر على من كفرىم أو زعم أف فعلهم ىذا لو كاف باطبلً  فبل ٱبرجهم إىل الكفر فأقل أحواؿ 

ىذا اجملادؿ أنو فاسق ال يقبل خطو وال شهادتو وال ُيصلى خلفو بل ال يصح دين اإلسبلـ إال بالرباءة من ىؤالء 
: الدررالسنية. ]" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى    :وتكفّبىم كما قاؿ تعاىل

10 / 52 – 53]  
 

 ************************************************************
وىو , اسو ورأسو , ٛبسكوا بأصل دينكم أولو وآخره : فاهلل اهلل إخواين: " وقاؿ رٞبو اهلل يف وصيتو لبعض إخوانو 

واكفروا بالطواغيت , ولو كانوا بعيدين , واعرفوا معناىا وأحبوا أىلها واجعلوىم إخوانكم , شهادة أف ال إلو إال اهلل 
, أو قاؿ ما كلفِب اهلل هبم , أو قاؿ ما علي منهم, وعادوىم وابغضوا من أحبهم أو جادؿ عنهم أو مل يكفرىم , 

والرباءة منهم ولو كانوا إخوانو , وفرض عليو الكفر هبم , كلفو اهلل هبم : وافَبى بل, فقد كذب ىذا على اهلل 
ال تشركوف بو شيئاً  اللهم توفنا مسلمْب وأ٢بقنا , لعلكم تلقوف ربكم , وأوالده فاهلل اهلل ٛبسكوا بأصل دينكم 

.  [121 / 2: الدرر السنية]". بالصا٢بْب
   

عمن من توقف يف كفر ...   وُسِئَل العبلمة سليماف بن سحماف  و أبناء الشيخ عبد اللطيف إبراىيم وعبداهلل
نقوؿ بأف القوؿ كفر وال ٫بكم بكفر القائل فإطبلؽ ىذا جهل -: أي السائل - وأما قولو  : "فأجابوا..  القبوريْب
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معروفة ىؤالء ما فهموا : وقولو...ٌ. صرؼ ألف ىذه العبارة ال تنطبق إال على ا٤بعْب ومسألة تكفّب ا٤بعْب مسألة ٌ
ا٢بجة ٩با يدؿ على جهلو وأنو مل يفرؽ بْب قياـ ا٢بجة وبلوغ ا٢بجة  ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر فقد تقـو ا٢بجة 

فبل يشك يف كفرىم وضبل٥بم إال من غلب عليو ا٥بوى وأعمى اهلل عْب  بصّبتو ٩بن توالىم ....  على من مل يفهمها
... إىل أف قالوا.... فهو عاصٍ  ظامل ٯبب ىجره ومباعدتو والتحذير منو حٌب يعلن بالتوبة كما أعلن بالظلم وا٤بعصية

ال تصح إمامة من ال يكفر ا١بهمية والقبوريْب أو يشك يف كفرىم وىذه ا٤بسألة من أوضح الواضحات عند طلبة 
 [ .436 ػ 10/431: الدررالسنية] ".العلم وأىل األثر
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الشيخ ناصر الفهد 
 

من لم يكفر الكافر فهو كافر  حوؿ قاعدة
. ا٢بمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل

:  وبعد

قاعدة معروفة مشهورة، وىي الناقض الثالث من نواقض اإلسبلـ الٍب " من مل يكفر الكافر فهو كافر"فإف قاعدة 
من مل يكفر ا٤بشركْب أو يشك يف كفرىم أو : الثالث): ذكرىا الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو اهلل تعاىل حيث قاؿ

.  (صحح مذىبهم كفر

إال أف ىذه القاعدة ليست على ىذا اإلطبلؽ، بل فيها تفصيل من أغفلو وقع يف الباطل من تكفّب ا٤بسلمْب أو ترؾ 
:  الكفار األصليْب ببل تكفّب، وتفصيل ىذا األمر كما يلي

 أف األصل يف ىذه القاعدة ليس من جهة مبلبسة الكفر قوالً أو فعبًل، بل من جهة رد األخبار :اعلم أوالً 
وتكذيبها، فمن ترؾ الكافر ببل تكفّب كاف ىذا منو تكذيباً باألخبار الواردة يف تكفّبه، فعلى ىذا ال بد أف يكوف 
ا٣برب الوارد يف التكفّب صحيحاً متفقاً عليو، وال بد أف يكوف من ترؾ التكفّب راداً ٥بذه األخبار، فا٤بكفرات ليست 

واحدة، والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة، ولبياف ىذا األمر ال بد من التفريق بينها، وىذا ينقسم إىل 
:  قسمْب

:  الكافر األصلي: القسم األوؿ

كاليهودي والنصراين واجملوسي وغّبىم، فهذا من مل يكفره أو شك يف كفره أو صحح مذىبو فإنو يكفر باإلٝباع كما 
ذكره غّب واحد من أىل العلم، ألف يف ىذا رداً للنصوص الواردة يف بطبلف غّب عقيدة ا٤بسلمْب وكفر من ليس على 

.  دين اإلسبلـ

:  المرتد عن اإلسالـ: القسم الثاني

:  وىذا على قسمْب

 من أعلن كفره وانتقالو من اإلسبلـ إىل غّبه كاليهودية أو النصرانية أو اإل٢باد، فحكمو حكم القسم السابق :األوؿ
.  (الكافر األصلي)

 من ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسبلـ إال أنو يزعم أنو على اإلسبلـ ومل يكفر هبذا الناقض، فهو على قسمْب :الثاني
:  أيضاً 
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فإنو يكفر باإلٝباع، ومن توقف يف - كسب اهلل سبحانو وتعاىل مثبلً -  من ارتكب ناقضاً صرٰباً ٦بمعاً عليو :األوؿ
:  تكفّبه أحد رجلْب

 من أقر بأف السب كفر، وأف ىذا فعلو كفر، إال أنو توقف يف تنزيل ا٢بكم على ٤بعْب لقصور يف علمو أو :األوؿ
لشبهة رآىا و٫بو ذلك، فإنو يكوف ٨بطئاً وقولو ىذا باطل، إال أنو ال يكفر ألنو مل يرد خرباً أو يكذب بو ؛ فإنو أقر 

.  ٗبا ورد يف األخبار واإلٝباع من أف السب كفر

وىذا مثل من يعبد .  من أنكر أف يكوف السب كفراً أصبًل، فهذا يكفر بعد البياف، ألنو رد لؤلخبار واإلٝباع:والثاني
القرب ٩بن ينتسب إىل اإلسبلـ، فمن خالف يف أف فعلو كفر فإنو يكفر ألنو رد للنصوص واإلٝباع، ومن أقر بأف فعلو 

.  كفر إال أنو توقف يف تكفّبه لشبهة رآىا فإنو ال يكفر

 من ارتكب ناقضاً ٨بتلفاً فيو كَبؾ الصبلة مثبًل، فتكفّبه مسألة خبلفية، وال يكفر ا٤بخالف فيها، بل :والقسم الثاني
.  وال يبدع وال يفسق، وإف كاف ٨بطئاً 

.  ىذا ما عندي يف ىذه القاعدة باختصار

.  وصلى اهلل على ٧بمد

كتبو؛ ناصر بن حمد الفهد 
 ىػ 1423 / 5 / 10
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عطية اهلل الليبي الشيخ 
 

   وىي مسألة صحيحة، لكن على معناىا "من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر"مسألة 
الذي قصده العلماء الذين قالوىا وسطروىا، وىي مشروحة يف مواضع كثّبة من كتب أىل العلم وشرحتها 

يف بعض ما كتبُت من كتابات منشورة وا٢بمد هلل، وللشيخ ناصر الفهد شرح ميّسر ٥با يف رسالة، وكذا 
. للشيخ أيب ٧بمد ا٤بقدسي، ولغّبٮبا كثّب جدا، فيبحث عنو األخ الطالب للعلم

ما أسرَع ما يكفروف َمن خالفهم يف تكفّب شخص أو طائفة،  (ا٤بخلف وأصحابو: ىؤالء الزائغوف)وىم 
. احتجاجا هبذه العبارة، ىذا ىو مذىبهم وطريقتهم، وإف جادلوا نظريا بأهنم يعرفوف معناىا

وما أبعَد ىذا عن منهج أىل العلم من السلف وا٣بلف رٞبهم اهلل، أىل االحتياط والتثبت وقوة الورع 
. وطلب السبلمة يف الدين، مع علو كعوهبم يف الفقو والعلم والبصّبة والقياـ بأمر الدين

ابن عريب الصويف ا٤بلحد : ولنشر ىنا إىل مثالْب نكتفي هبما إىل أف ييسر اهلل موضعا ٤بزيد البسط، وٮبا
. الزنديق، والعبلمة ابن حجر ا٥بيتمي الفقيو الشافعي

 صاحب عقيدة ا٢بلوؿ واالٙباد الذي ال ٚبفى شطحاتو وشناعاتو على بداءة العقوؿ، فهذا ابن عربي
حٌب ليستبشعها ويستعظمها العامة قبل ا٣باصة، وكتبو تنضح هبا، وىو يؤصل ٤بذىبو اإل٢بادي تأصيبًل 

إف قلت عبد فذاؾ * ياليت شعري من ا٤بكلف * الرب حق والعبد حق ): مستمراً، ويكفي منها قولو
. تعاىل اهلل عما يقوؿ ىذا الظامل علّواً كبّبا (أو قلت رب أىن يكلف* ميت 

وىو يكتب ما يكتبو من كفٍر وزندقة بوعي وإدراؾ وتفنن، وليس ما سطره عباراٍت عابرًة أو سبق قلم أو 
زلة عامل أو اجتهاد خاطئ، ومع ذلك اختلف العلماُء يف تكفّبه، و٘بد بعض األئمة الراسخْب يف العلم 

الذين ٥بم قدـ صدؽ يف األمة حينما يذكروف اسم ىذا ا٤بلحد يبجلونو ويعظمونو فيلحقوف با٠بو عبارات 
. و٫بوىا ويصفونو بالعارؼ باهلل وبالشيخ األكرب، كما يفعل اإلماـ األلوسي يف تفسّبه" قدس اهلل روحو"
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وىؤالء األئمة مع رسوخ علمهم ودقة فهمم إال أهنم ٯبعلوف عقو٥بم أقصر وأقل من أف تدرؾ معاين 
عبارات ىؤالء ا٤ببلحدة فيقفوف أمامها موقف العاجز ا٤بستسلم الذي ٯبعل صحة كبلمهم ىي األصل 

ا٤بقطوع ولو كاف غاية يف البهتاف والشناعة، فإف وجد لو ٚبرٯبا وتأويبًل فبها وإال قاؿ القـو أدرى ٗبا 
وقد ٠بعت : "يقولوف، فانظر مثبًل إىل ىذه القصة الٍب يذكرىا اإلماـ األلوسي عن رأس اإل٢باد ابن عريب

أف الشيخ األكرب ٧بيي الدين بن العريب قدس اهلل تعاىل سره وقع يوماً عن - العهدة عليو-من بعضهم 
أمهلوين فأمهلوه يسّباً ٍب أذف ٥بم فحملوه فقيل لو يف ذلك : ٞباره، فرضت رجلو فجاؤوا ليحملوه فقاؿ

! راجعت كتاب اهلل تعاىل فوجدت خرب ىذه ا٢بادثة قد ذكر يف الفاٙبة، وىذا أمر ال تصلو عقولنا: فقاؿ
. انتهى كبلـ األلوسي"

يكفروف أعياَف َمن مل يكفره من إخواهنم العلماء، - وما أكثرىم-فهل رأيتم العلماء ا٤بكفرين البن عريب 
وما أكثرىم أيضاً؟ بل ىل كفروا حٌب َمن مل يَر ضبلؿ شخص ابن عريب، وىل استعملوا معهم قاعدة 

أو شهروىا سيفاً مصلتاً وسبلحاً فاتكاً يف وجو كل من خالفهم ونازعهم " من مل يكفر الكافر فهو كافر"
وما ذاؾ إال لقّوة بصّبهتم وتثّبتهم يف العلم واحتياطهم يف الدين ومعرفتهم باألعذار، ! يف تكفّبه وردتو؟

كلما رسَخ علُم العامل كاف أبصر باألعذار وأوسع عذراً للناس، وىذا : وقد كاف بعض مشاٱبنا يقوؿ
.  صحيٌح ٤بن اعتربه، وال ٱبفى أنو مقّيد بقيد الشرع الصحيح والفقو الرجيح على قاعدة تقوى اهلل تعاىل

وا٢باصل أف العلماء كانوا يتناظروف يف شأف ىذا الزنديق ابن عريب ويكتبوف الكتب يف فضح خبثو وإماطة 
اللثاـ عن زندقتو، ورٗبا وصل األمر إىل ا٤بباىلة يف شأف ضبللو، ولكنهم ال يتجاوزوف ذلك إىل تكفّب 

٨بالفهم يف ىذا األمر، كما يف القصة ا٤بروية عن ا٢بافظ ابن حجر رٞبو اهلل مع َمن ناظره من ٧بيب ابن 
. عريب يف شأنو

وىكذا بقيْت جبللة أولئك العلماء ا٤بخالفْب يف شأف زندقة ابن عريب على حا٥با؛ يؤخذ من علمهم، 
وينتفع بكتبهم، ويُرد عليهم بالعلم والتأصيل فيما حاولوه من التوسع الشنيع يف االعتذار ٥بؤالء الزنادقة، 
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ومل يكن ذلك سببا يف تكفّبىم وال داعياً إىل تضليلهم، إال عند سفهاء األحبلـ حدثاء األسناف ا٤بارقْب 
.! من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرمية

 فإنو كاف متصوفاً كذلك معظما البن عريب ا٤بذكور، وكاف مناضبل عن أىل شرؾ وأما ابن حجر الهيتمي
القبور؛ جّوز يف بعض كتبو االستغاثة بغّب اهلل تعاىل ودافع عن ا٤بشركْب ا٤بستغيثْب بغّب اهلل من األولياء 

وأضرحتهم، وشّنع على شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وحط عليو ووقع فيو وقوعاً شديداً، ولعلو كفره أيضاً أو 
قارَب، وطاّماتو يف ىذا الباب معروفة، ومع ذلك مل يكفره العلماُء واعتذروا عنو ٗبا لو من تأويل وعظيم 
فضٍل ورسوخ قدـ يف العلم والفقو، ومنهم علماء الدعوة النجدية كما يف الدرر السنية يف رسالة الشيخ 

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على : عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم اهلل، الٍب مطلعها
ولو -فإنا معاشر غزو ا٤بوحدين، ٤با منَّ اهلل علينا : نبينا ٧بمد األمْب، وعلى آلو وصحبو والتابعْب، وبعد

 ىػ، بعد 1218بدخوؿ مكة ا٤بشرفة نصف النهار يوـَ السبت، يف ثامن شهر ٧بـر ا٢براـ، سنة - ا٢بمد
...  األماف" سعود"أف طلب أشراؼ مكة وعلماؤىا وكافة العامة من أمّب الغزو 

يلـز من تقريركم، وقطعكم يف أف من قاؿ : فإف قاؿ قائل منفٌر عن قبوؿ ا٢بق واإلذعاف لو: [إىل أف قاؿ]
أنو مشرؾ مهدر الدـ؛ أف يقاؿ بكفر غالب األمة، وال سيما ا٤بتأخرين، : يا رسوؿ اهلل أسألك الشفاعة

، ألف : قلت! أف ذلك مندوٌب، وشنوا الغارة على من خالف يف ذلك: لتصريح علمائهم ا٤بعتربين ال يلـز
ال يلـز أف نكوف ٦بسمة، وإف قلنا ٔبهة العلو، : الـز ا٤بذىب ليس ٗبذىب، كما ىو مقرر، ومثل ذلك

تلك أمة قد خلت؛ وال نكفر إال من بلغتو دعوتنا : و٫بن نقوؿ فيمن مات. كما ورد ا٢بديث بذلك
 ، للحق، ووضحت لو احملجة، وقامت عليو ا٢بجة، وأصر مستكرباً معانداً، كغالب من نقاتلهم اليـو
يصروف على ذلك اإلشراؾ، وٲبتنعوف من فعل الواجبات، ويتظاىروف بأفعاؿ الكبائر احملرمات؛ وغّب 

الغالب إ٭با نقاتلو ٤بناصرتو َمن ىذه حالو، ورضاه بو، ولتكثّب سواد من ذكر، والتأليب معو، فلو حينئذ 
بأهنم ٨بطئوف معذوروف، لعدـ عصمتهم من ا٣بطأ، واإلٝباع يف : حكُمُو يف قتالو، ونعتذر عمن مضى

ذلك ٩بنوع قطعاً؛ ومن شن الغارة فقد غلط؛ وال بدع أف يغلط، فقد غلط من ىو خّب منو، كمثل عمر 
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بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو، فلما نبهتو ا٤برأة رجع يف مسألة ا٤بهر، ويف غّب ذلك يعرؼ ذلك يف سّبتو، بل 
غلط الصحابة وىم ٝبع، ونبينا صلى اهلل عليو وسلم بْب أظهرىم، ساٍر فيهم نوره، فقالوا اجعل لنا ذات 

ىذا فيمن ذىل، فلما نبو انتبو، فما القوؿ فيمن حرر األدلة، : فإف قلت. أنواط كماؿ ىم ذات أنواط
وال مانع أف نعتذر ٤بن ذكر، : قلت! واطلع على كبلـ األئمة القدوة، واستمر مصراً على ذلك حٌب مات؟

، وال ٤با تقدـ أنو ٨بطىء، وإف استمر على خطئو، لعدـ من يناضل عن ىذه ا٤بسألة إنو كافر: وال نقوؿ
يف وقتو، بلسانو وسيفو وسنانو، فلم تقم عليو ا٢بجة وال وضحت لو احملجة، بل الغالب على زمن ا٤بؤلفْب 
ا٤بذكورين التواطُؤ على ىجر كبلـ أئمة السنة يف ذلك رأساً، ومن اطلع عليو أعرض عنو، قبل أف يتمكن 
يف قلبو، ومل يزؿ أكابرىم تنهى أصاغرىم عن مطلق النظر يف ذلك، وصولُة ا٤بلوؾ قاىرٌة ٤بن وقر يف قلبو 

منابذة أمّب - رضي اهلل عنهم-وقد رأى معاوية وأصحابو : ىذا. شيء من ذلك إال من شاء اهلل منهم
ا٤بؤمنْب علي أيب طالب رضي اهلل عنو، وقتالو ومناجزتو ا٢برب، وىم يف ذلك ٨بطئوف باإلٝباع، واستمروا 
يف ذلك ا٣بطأ، ومل يشتهر عن أحد من السلف تكفُّب أحد منهم إٝباعاً، بل وال تفسيقو، بل أثبتوا ٥بم 

ال نكّفر من : و٫بن كذلك. أجر االجتهاد، واف كانوا ٨بطئْب، كما أف ذلك مشهور عند أىل السنة
صحت ديانتو وشهر صبلحو وعلم ورعو وزىده وحسنت سّبتو وبلغ من نصحو األمة ببذؿ نفسو 

لتدريس العلـو النافعة والتأليف فيها، وإف كاف ٨بطئا يف ىذه ا٤بسألة أو غّبىا، كابن حجر ا٥بيتمي فإنا 
، وال ننكر سعة علمو، و٥بذا نعتِب بكتبو كشرح األربعْب والزواجر وغّبٮبا، (الدر ا٤بنظم)نعرؼ كبلمو يف 

اىػ "ونعتمد على نقلو ألنو من ٝبلة علماء ا٤بسلمْب

وأكتفي هبذين ا٤بثالْب، خشية التطويل، واألمثلة كثّبة جدا على ىذا ا٤بنهج ا٤بستقيم لعلماء ا٤بلة وأئمة 
. وا٢بمد هلل رب العا٤بْب. الدين
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 الشيخ حامد العلي
 :السؤاؿ

 السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

فهل كل من لم (من لم يكفر كافرا فهو كافر)شيخنا الفاضل نطلب منك تفصيال علميا دقيقا حوؿ قاعدة 
 يكفر الكفار سواء كانوا اصليين اـ ال فهو كافر حتى واف لم يكفرىم لجهلو ولقلة علمو

 افيدونا بارؾ اهلل فيكم

****************** 

 :جواب الشيخ

 وعليكم السالـ ورحمة اهلل وبركاتو 

 ليس االمر كذلك .. كال 

فهذه القاعدة ليست منصوصا عليها ىكذا ، وإنما قالها بعض العلماء ، أخذا من نصوص الشرع العامة ، 
من لم يكفر المشركين أو شك في كفرىم : الثالث ): وعبر عنها شيخ االسالـ محمد بن عبدالوىاب بقولو 

وىو تعبير أدؽ وأدؿ على المقصود الصحيح من القاعدة ، فهذا شخص أقر بأنهم  (أو صحح مذىبهم كفر
مشركوف ، ومع ذلك اليريد أف يكفرىم ، أو شك في كفرىم ، فشك في اإلسالـ بالضرورة إذًا، أو صحح 

 . دين المشركين فهذا كفػػره أوضح

  : ومعناىا الصحيح يتبين بالتفصيل التالي أف الكفار نوعاف

 . إلخ.. كفار أصليوف، كأىل الملل االخرى ، كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس 

إف من امتنع عن تكفير شخص خارج عن دين االسالـ ، ألنو يرد الشرع واليقر بتفريق الشريعة بين : فيقاؿ 
أو . الناس على أساس االيماف والكفر ، كما يفعل العلمانيوف مثال ، فهذا كافر واليشك في كفره مسلم أصال 

بسبب أنو يصحح دينا غير دين االسالـ ، أو يشك في بطالف ما سوى االسالـ ، الف الشك حينئذ يسري 
على الجانب االخر وىو اإلسالـ ، إذ االسالـ وسواه في طرفي نقيض ، فهذا كافر، وإف ادعى أنو مسلم ، 
النو اليميز بين االسالـ وغيره ، كما أمر اهلل أف يميز بينهما ، بالحكم على اإلسالـ أف حق واجب االتباع ، 

وغيره باطل يجب التبرؤ منو ، وال بين التوحيد والشرؾ ، وال بين عبادة اهلل وعبادة الطاغوت ، ، والبين 
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المصدؽ بمحمد صلى اهلل عليو وسلم والمكذب أو الشاؾ فيو ، وىذا اليكوف مسلما ػ أعني الذي اليفرؽ 
يبن ىذه االمور ػ فاليكوف الشخص مسلما إال إف أقر بأف دين االسالـ حق وسواه باطل ، وآمن بالتوحيد 
وكفر بالشرؾ والطاغوت ، وآمن بوجوب اتباع محمد صلى اهلل عليو وسلم على جميع الخلق ، وتبرأ ممن 

 . اليعتقد وجوب الدخوؿ في دينو على جميع الخلق

إلخ ، فهو كافػػػػر .. وعلى ىذا فمن لم يكفر أىل الملل االخرى ، كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين 
اتفاقػػا، لكن إف كاف جاىال فقد يعذر بجهلو عند الحكم على المعّين ، في شأف اليهود والنصارى خاصة، إف 

 . كاف عدـ تكفيرىم لجهلو بحالهم فحسب ، فيبين لو، فإف لم يكفرىم بعد البياف فإنو يكفر

وذلك لعمـو الجهل في العامة إذ يظن كثير منهم أف اليهود والنصارى ، أىل كتاب ، ويظنوف أف أىل الكتاب 
يختلفوف عن الكفار ، واليعرفوف حقيقة معتقداتهم ، فحينئذ يجب إقامة الحجة للمعّين ، وذلك إف كاف مثلو 

 . يعذر بجهلو ، فهذا يدخل في مسائل العذر بالجهل في الحكم على المعّين على أية حاؿ

-------------------------- 

  . المرتدوف: النوع الثاني 

 إف كانت الردة بسبب اتباع دين غير دين االسالـ ، فقد عادت البحث إلى القسم االوؿ : فيقاؿ 

وإف كانت الردة ، بسبب وقوع ناقض ، فإف كاف من توقف في تكفير شخص لجهلو بحالو ، أو ألنو شك في 
دليل الحكم عليو بالكفر ، أو تعارضت عنده االدلة فتوقف ، في الحكم أو في تنزيلو على الشخص ، أو 

 . كانت المسألة من مسائل الخالؼ ، كتارؾ الصالة مثال ، فاليحكم بالتكفير ىنا بمجرد ىذا إال جاىل

------------ 

وأما من توقف عن التكفير ، مع إقراره بأف المرتد ، قد أتى بما اليبقى فاعلو مسلما ، فهذا يكفر ، ألنو 
 . اليفرؽ بين االسالـ والكفر

فقد عادت القاعدة إلى أف معناىا ، إطالؽ حكم التكفير على من اليفرؽ بين دين االسالـ وسواه ، باإليماف 
 . بأف اإلسالـ حق وسواه باطل ، أو اليقر أحكاـ الشريعة التي تفرؽ بين اإلسالـ والكفر

 

إما أنو اليلتـز الشرع أصال ، أو أنو اليقر بأف كل ما سوى االسالـ ىو الكفر الذي تجب البراءة منو ، 
 . وكالىما كافر باالجماع واهلل أعلم
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محمد بن عبد الوىاب الشيخ اإلماـ 

 رسالتة إلى األخواف: الرسالة السادسة والثالثوف
. إلى األخواف، سالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو بسم اهلل الرحمن الرحيم

كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليو ا٢بجة، وأنكم شاكوف يف ىؤالء : وبعد، ما ذكرًب من قوؿ الشيخ
الطواغيت وأتباعهم، ىل قامت عليهم ا٢بجة، فهذا من العجب؛ كيف تشكوف يف ىذا وقد أوضحتو 

؟ لكم مراراً 
فإف الذي مل تقم عليو ا٢بجة ىو الذي حديث عهد باإلسبلـ، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكوف ذلك 

وأما أصوؿ الدين الٍب أوضحها اهلل ; يف مسألة خفية، مثل الصرؼ والعطف، فبل يكّفر حٌب يعرَّؼ
ولكن أصل اإلشكاؿ . وأحكمها يف كتابو، فإف حجة اهلل ىو القرآف، فمن بلغو القرآف فقد بلغتو ا٢بجة

أنكم مل تفرقوا بْب قياـ ا٢بجة وبْب فهم ا٢بجة؛ فإف أكثر الكفار وا٤بنافقْب من ا٤بسلمْب مل يفهموا حجة 
ـْ َٙبَْسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاألَنْػَعاـِ }: اهلل مع قيامها عليهم، كما قاؿ تعاىل َأ

. {َبْل ُىْم َأَضلُّل َسِبيبلً 
وقياـ ا٢بجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياىا نوع آخر، وكفرىم ببلوغها إياىم وإف 

أينما لقيتموىم : " صلى اهلل عليو وسلم يف ا٣بوارج: إف أشكل عليكم ذلك فانظروا قولو. مل يفهموىا
، مع كوهنم يف عصر الصحابة، وٰبقر اإلنساف عمل " شر قتلى ٙبت أدًن السماء : " ، وقولو" فاقتلوىم 

الصحابة معهم، ومع إٝباع الناس أف الذي أخرجهم من الدين ىو التشدد والغلو واالجتهاد، وىم يظنوف 

قتل علي رضي اهلل عنو الذين اعتقدوا " وكذلك . أهنم يطيعوف اهلل، وقد بلغتهم ا٢بجة ولكن مل يفهموىا
، مع كوهنم تبلميذ الصحابة مع مبادئهم وصبلهتم وصيامهم، وىم يظنوف أهنم "فيو، وٙبريقهم بالنار 

وكذلك إٝباع السلف على تكفّب غبلة القدرية وغّبىم، مع علمهم وشدة عبادهتم، وكوهنم . على حق
  .ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعاً، ومل يتوقف أحد من السلف يف تكفّبىم ألجل كوهنم مل يفهموا

الناس يعبدوف الطواغيت، ويعادوف دين اإلسبلـ، . ىذا الذي أنتم فيو كفرإذا علمتم ذلك، فإف 
فيزعموف أنو ليس ردة، لعلهم ما فهموا ا٢بجة، كل ىذا بْب؛ وأظهر ٩با تقدـ الذين حرقهم علي فإنو 

. يشابو ىذا
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فإف كاف معكم بعض اإلشكاؿ، . وأما إرساؿ كبلـ الشافعية وغّبىم، فبل يتصور يأتيكم أكثر ٩با أتاكم
 1 . والسبلـفارغبوا إىل اهلل تعاىل أف يزيلو عنكم،

 رسالتو إلى أىل الرياض ومنفوحة: الرسالة الثامنة والعشروف
إذا عرفتم ذلك، فهؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أىل الخرج وغيرىم، مشهوروف عند "

الخاص والعاـ بذلك، وأنهم يترشحوف لو ويأمروف بو الناس، كلهم كفار مرتدوف عن اإلسالـ؛ ومن جادؿ 
عنهم، أو أنكر على من كّفرىم، أو زعم أف فعلهم ىذا لو كاف باطالً فال يخرجهم إلى الكفر، فأقّل أحواؿ 

 ,"ىذا المجادؿ أنو فاسق
 

 فتاوى ومسائل اإلماـ الشيخ محمد بن عبد الوىاب
المسألة الثانية 

سألني الشريف عما نقاتل عليو، وعما نكّفر الرجل بو ، فأخبرتو بالصدؽ، وبينت لو  الكذب الذي يبهت  بو 
.  األعداء؛ فسألني أف أكتب لو

فاألربعة، إذا أقّر بها وتركها تهاوناً، . الشهادتاف، ثم األركاف األربعة: أركاف اإلسالـ الخمسة، أولها: فأقوؿ
فال نكّفره بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارؾ لها كسالً من غير - وإف قاتلناه على فعلها - فنحن 
وأيضاً، نكّفره بعد التعريف إذا عرؼ . الشهادتاف: وال نقاتل إال ما أجمع عليو العلماء كلهم، وىو. جحود

:  أعداؤنا معنا  على أنواع: وأنكر؛ فنقوؿ
من عرؼ أف التوحيد دين اهلل ورسولو الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضاً أف ىذه االعتقادات في : النوع األوؿ

أف  الشرؾ باهلل الذي بعث اهلل رسولو ينهى عنو ويقاتل - الحجر والشجر والبشر الذي ىو دين غالب الناس 
ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد، وال تعلمو، وال دخل فيو، وال ترؾ الشرؾ؛ فهذا - أىلو ليكوف الدين كلو هلل 

                                                           
وأنكم شاكوف في ىؤالء الطواغيت وأتباعهم، ىل قامت عليهم الحجة، فهذا من العجب؛ كيف :" فانظروا كيف وصفهم 1

" إلى األخواف، سالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو:" و رغم ذلك مل يكفرىم بل قاؿ" تشكوف في ىذا وقد أوضحتو لكم مراراً 
كيف تشكوف "فوصفهم باألخوة و سلم عليهم يف أوؿ الرسالة و يف آخرىا فأين تكفّبه ٤بن شك يف كفر ا٤بشركْب رغم قولو ٥بم  

دالة على التشنيع على " ىذا الذي أنتم فيو كفر " و عبارتو .فكاف ىذا الشك بعد التوضيح" يف ىذا وقد أوضحتو لكم مراراً 
حا٥بم فكما ىو واضح مل يرد بذلك تكفّب أعياهنم بل التكفّب ا٤بطلق أي بأف فعلهم كفر إذ لو كاف ا٤براد تكفّب 

 .أعياهنم  ٤با وصفهم باإلخواف و ما سلم عليهم
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كافر نقاتلو بكفره، ألنو عرؼ دين الرسوؿ فلم يتبعو، وعرؼ دين الشرؾ فلم يتركو، مع أنو ال يبغض دين 
.  الرسوؿ وال من دخل فيو، وال يمدح الشرؾ وال يزينو للناس

من عرؼ ذلك كلو، ولكنو تبين في سب دين الرسوؿ مع ادعائو  أنو عامل بو، وتبين في مدح : النوع الثاني
ومن عبد أبا علي والخضر من أىل الكويت، وفضلهم على من وّحد، وترؾ الشرؾ؛  من عبد يوسف واألشقر

، وىو  {فَػَلمَّا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو فَػَلْعَنُة اللَِّو َعَلى اْلَكاِفرِينَ  }:فهذا أعظم من األوؿ، وفيو قولو تعالى
َوِإْف َنَكُثوا أَْيَمانَػُهْم ِمْن بَػْعِد َعْهِدِىْم َوطََعُنوا ِفي ِديِنُكْم فَػَقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنػَُّهْم ال أَْيَماَف  }:ممن قاؿ اهلل فيو

. {َلُهْم َلَعلَُّهْم يَػْنتَػُهوفَ 
من عرؼ التوحيد وأحبو واتبعو، وعرؼ الشرؾ وتركو، ولكن يكره من دخل في التوحيد، ويحب : النوع الثالث

َذِلَك بِأَنػَُّهْم َكرُِىوا َما أَنْػَزَؿ اللَُّو فََأْحَبَط  }:من بقي على الشرؾ؛ فهذا أيضاً كافر، وىو ممن ورد فيو قولو تعالى
. {َأْعَماَلُهمْ 

من سلم من ىذا كلو، ولكن أىل بلده مصرحوف بعداوة التوحيد، واتباع أىل الشرؾ، وساعوف  : النوع الرابع
في قتالهم، ويتعذر أف تركو وطنو يشق عليو؛ فيقاتل أىل التوحيد مع أىل بلده ويجاىد بمالو ونفسو؛ فهذا 

فإنهم لو يأمرونو بترؾ صـو رمضاف وال يمكنو الصياـ إال بفراقهم فعل، ولو يأمرونو بتزوج امرأة أبيو . أيضاً كافر
وال يمكنو ذلك إال بمخالفتهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسو ومالو، مع أنهم يريدوف بذلك قطع 

َسَتِجُدوَف آَخرِيَن  }:فهذا أيضاً كافر، وىو ممن قاؿ اهلل فيهم. (كثير)دين اهلل ورسولو، أكبر من ذلك بكثير 
.  فهذا الذي نقوؿ. {َعَلْيِهْم ُسْلطَاناً ُمِبيناً } :إلى قولو{يُرِيُدوَف َأْف يَْأَمُنوُكْم َويَْأَمُنوا قَػْوَمُهْم 
، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينو، : وأما الكذب والبهتاف، فمثل قولهم إنا نكفر بالعمـو

فكل ىذا من الكذب والبهتاف الذي . ، ومثل ىذا وأضعاؼ أضعافووأنا نكّفر من لم يكّفر ومن لم يقاتل
وإذا كنا ال نكّفر َمن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم . يصدوف بو الناس عن دين اهلل ورسولو

فكيف نكفر من لم يشرؾ باهلل إذا الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، ألجل جهلهم وعدـ من ينبههم ، 
بل نكّفر تلك األنواع األربعة ألجل محادتهم . {ُسْبَحاَنَك َىَذا بُػْهَتاٌف َعِظيمٌ }؟ لم يهاجر إلينا، ولم يكّفر ويقاتل

وصلى اهلل على محمد . فرحم اهلل أمرًأ نظر لنفسو، وعرؼ أنو مالؽ اهلل الذي عنده الجنة والنار. هلل ورسولو
 . وآلو وصحبو وسلم
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 الشيخ عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب

: بل غلط الصحابة وىم جمع ونبينا صلى اهلل عليو وسلم بين أظهرىم، سار فيهم نوره فقالوا:"قاؿ رحمو اهلل
. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

ىذا فيمن ذىل، فلما نبو انتبو، فما القوؿ فيمن حرر األدلة واطلع على كالـ األئمة القدوة، : فاف قات
. واستمر مصرا على ذلك حتى مات

وال مانع اف نعتذر لمن ذكر وال نقوؿ انو كافر وال كما تقدـ أنو مخطئ واف استمر على خطئو لعدـ من : قلت
يناضل في ىذه المسألة في وقتو بلسانو وسيفو وسنانو فلم تقم عليو الحجة وال وضحت لو المحجة، بل 

الغالب على زماف المؤلفين المذكورين، التواطؤ على ىجر كالـ أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع عليو 
اعرض عنو قبل أف يتمكن في قلبو، لم يزؿ أكابرىم تنهى اصاغرىم عن مطلق النظر في ذلك إال من شاء 

. اهلل منهم
ىذا وقد رأى معاوية وأصحابو رضي اهلل عنهم، منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو، بل 

وقتالو ومناجزتو الحرب، وىم في ذلك مخطئوف باإلجماع، واستمروا في ذلك الخطأ حتى ماتوا، ولم يشتهر 
عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا، بل وال تفسيقو، بل أثبتوا لهم اجر االجتهاد، واف كانوا 

. مخطئين، كما ذلك مشهور عند أىل السنة
ونحن كذلك ال نقوؿ بكفر من صحت ديانتو وشهر صالحو وعلم ورعو وزىده، وحسنت سيرتو وبلغ من 

نصحو لألمة، ببذؿ نفسو لتدريس العلـو النافعة والتأليف فيها، واف كاف مخطئاً في ىذه المسألة أو غيرىا، 
كشرح "نعتني بكتبو  وال ننكر سعة علمو، ولهذا" الدر المنظم"كابن حجر الهيتمي، فانا نعرؼ كالمو في 

. وغيرىما، ونعتمد على نقلو اذا نقل ألنو من جملة علماء المسلمين" الزواجر"و " األربعين
ىذا ما نحن عليو، مخاطبين بو من لو عقل أو علم، وىو متصف باإلنصاؼ، خاؿ من الميل إلى التعصب 

واالعتساؼ، ينظر إلى ما يقاؿ ال إلى من قاؿ، وأما من شأنو لزـو مألوفو وعادتو، سواء كاف حقا أو غير حق، 
عادتو وجبلتو أف يعرؼ الحق  {ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىْم ُمْقَتُدوفَ }: فقد قاؿ اهلل تعالى فيهم

بالرجاؿ، ال الرجاؿ بالحق، ال نخاطبو وأمثالو إال بالسيف حتى يستقيم اوده ويصح معوجو، وجنود التوحيد 
َقِلُبوفَ }بحمد اهلل منصورة وراياتهم بالسعد واإلقباؿ مشهورة،  َقَلٍب يَػنػْ فَِإفَّ } {َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنػْ
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َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ { }َوِإفَّ ُجْنَدنَا َلُهُم اْلَغالُِبوفَ }: وقاؿ تعالى {ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلَغالُِبوفَ  َواْلَعاِقَبُة { }وََكاَف َحّقاً َعَليػْ
 .{لِْلُمتَِّقينَ 

 ص عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آؿ الشيخللشيخ  مشاىير علماء نجد وغيرىم  : كتابمن
44-45 
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 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
: وبعد. سالـ على عباد اهلل الصالحين. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب

إف ما أنكره شيخنا : فقرأت رسالتك، وعرفت مضمونها، وما قصدتو من االعتذار، ولكن أسأت في قولك
الوالد من تكفيركم أىل الحق واعتقاد إصابتكم أنو لم يصدر منكم، وتذكر أف إخوانك من أىل النقيع 

يجادلونك، وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض األمور، وأنت تعرؼ أنهم يذكروف 
ىذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة، والطعن في الطريقة، وإف لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حوؿ 

فنعوذ باهلل من الضالؿ بعد الهدى، ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى، وقد رأيت سنة أربع وستين . الحمى
رجلين من أشباىكم المارقين باألحساء قد اعتزال الجمعة والجماعة، وكّفرا من في تلك البالد من المسلمين، 

أىل األحساء يجالسوف ابن فيروز، ويخالطونو ىو وأمثالو ممن لم يكفر : وحجتهم من جنس حجتكم، يقولوف
ومن لم يصرح : قاال. بالطاغوت، ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداىا

ورتبوا على ىاتين المقدمتين الكاذبتين . بكفره فهو كافر باهلل لم يكفر بالطاغوت ، ومن جالسو فهو مثلو
تركوا رد السالـ، فرفع إلي أمرىم؛ فأحضرتهم  الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من األحكاـ، حتى

فزعموا أوال أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوىاب، وأف رسائلو . وىددتهم، وأغلظت لهم القوؿ
عندىم؛ فكشفت شبهتهم وأدحضت ضاللتهم، بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من ىذا 

المعتقد والمذىب، فإنو ال يكفر إال بما أجمع المسلوف على تكفير فاعلو من الشرؾ األكبر، والكفر بآيات 
اهلل ورسلو أو بشيء منها، بعد قياـ الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين، ودعاىم مع اهلل، 

وىذا مجمع عليو عند أىل العلم واإليماف، . وجعلهم أندادا فيما يستحقو على خلقو من العبادات واإللهية
وكل طائفة من أىل المذاىب المقلدة يفردوف ىذه المسألة بباب عظيم يذكروف فيو حكمها، وما يوجب الردة 

اإلعالـ بقواطع )وقد أفرد ابن حجر  ىذه المسألة بكتاب سماه . ويقتضيها، وينصوف على الشرؾ األكبر
وقد أظهر الفارسياف المذكوراف التوبة والندـ، وزعما أف الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل، وعادا . (اإلسالـ

إلى تلك المقالة؛ وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين، بمكاتبة الملوؾ المصريين، بل كفروا من خالط من 
وقد بلغنا عنكم نحو .كاتبهم من مشايخ المسلمين، ونعوذ باهلل من الضالؿ بعد الهدى، والحور بعد الكور

من ىذا، وخضتم في مسائل من ىذا الباب، كالكالـ في المواالة والمعاداة، والمصالحة والمكاتبات، وبذؿ 
األمواؿ والهدايا، ونحو ذلك من مقالة أىل الشرؾ باهلل والضالالت، والحكم بغير ما أنزؿ اهلل عند البوادي 

ومن رزؽ الفهم عن اهلل وأوتي الحكمة . العلماء من ذوي األلباب ونحوىم من الجفاة، ال يتكلم فيها إال
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والكالـ في ىذا يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصوؿ عامة كلية ال يجوز الكالـ في . وفصل الخطاب
ىذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فإف اإلجماؿ واإلطالؽ، وعدـ العلم بمعرفة 

مواقع الخطاب وتفاصيلو، يحصل بو من اللبس والخطأ وعدـ الفقو عن اهلل ما يفسد األدياف، ويشتت 
 -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ ابن القيم في كافيتو . األذىاف، ويحوؿ بينها وبين فهم القرآف

 طالؽ واإلجماؿ دوف بياف     فعليك بالتفصيل والتبيين فاإل 

 ذىاف واآلراء كل زماف   قد أفسدا ىذا الوجود وخبطا األ

مذىب الحرورية المارقين الخارجين وأما التكفير بهذه األمور التي ظننتموىا من مكفرات أىل اإلسالـ، فهذا 
على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معو من الصحابة، فإنهم أنكروا عليهم تحكيم أبي موسى 

فأنكرت الخوارج عليو ذلك، . األشعري، وعمرو بن العاص في الفتنة التي وقعت بينو وبين معاوية وأىل الشاـ
حكمت الرجاؿ في دين اهلل، وواليت معاوية : وىم في األصل من أصحابو من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا

وضربت المدة بينكم وبينهم، وقد قطع اهلل ىذه   {ِإِف اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَّوِ }-:تعالى–وعمرا، وتوليتهما وقد قاؿ 
وطاؿ بينهما الّنزاع والخصاـ، حتى أغاروا على سرح المسلمين، وقتلوا . الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة

لقتالهم، وقتلهم دوف النهرواف بعد اإلعذار - رضي اهلل عنو–من ظفروا بو من أصحاب علي؛ فحينئذ شمر 
واإلنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أىل السنن، فوجده 

لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لساف محمد : وسجد هلل شكرا على توفيقو، وقاؿ علي فسّر بذلك،
 . صلى اهلل عليو وسلم لنكلوا عن العمل، ىذا وىم أكثر الناس عبادة وصالة وصوما

 الجزء الثالث- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية من 
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أبو محمد المقدسي الشيخ 

من الغلػو فػي التػكفير  في التحذير الرسالة الثالثينيةمن 

 الخطأ الحادي عشر

دوف تفصيل   (من لم يكفر الكافر فهو كافر  )إطالؽ قاعدة  
 

.  دوف تفصيل   (من مل يكفر الكافر فهو كافر  )ومن األخطاء الشائعة يف التكفّب إطبلؽ قاعدة  

وسوء استعماؿ ىذه القاعدة عّم ببلؤه وطّم بْب كثّب من الشباب ، حٌب جعلها بعض غبلة ا٤بكفرة 
أصل الدين وشرط صحة اإلسبلـ ، يدور معها اإلسبلـ عندىم وجودا وعدما ، وعقدوا عليها الوالء 

والرباء ؛ فمن أطلقها وأعملها فهو ا٤بسلم ا٤بوحد الذي يتوّلونو ،ومن خالفهم يف بعض جزئياهتا عادوه 
ألنو ال ٱبلو أف ٱبالف بعضهم يف تكفّب .. وبرئوا منو وكّفروه ؛ حٌب بلغ هبم األمر أف كفر بعضهم بعضا

.  بعض الناس ، فيكفر بعضهم بعضا بسبب ىذا ا٣ببلؼ

إذا كاف إطبلؽ ىذه القاعدة على طريقتكم دوف تفصيل شرطا : و٫بن نسأؿ ىؤالء ىنا سؤاال مفاده
لصحة اإلسبلـ ؛ أفيولد اإلنساف يعرفو أـ ٯبب عليو تعلمو ؟ 

.  يولد يعرفو: فإف قالوا

((.  واهلل أخرجكم من بطوف أمهاتكم ال تعلموف شيئا )): فقد عارضوا قولو تعاىل

.  ٯبب تعلمو: وإف قالوا

.  مٌب ٯبب عليو ذلك ؛ أقبل البلوغ أـ بعده ؟ وال بد من أحد ا١بوابْب: قلنا

.  قبلو: فإف قالوا

.  (منهم ؛ الصغّب حٌب ٰبتلم .. رفع القلم عن ثبلث ): خالفوا صريح حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم

.  بعد البلوغ: وإف قالوا
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ضعوا لنا حدا ؛ أٯبب عليو مباشرة بعد البلوغ ، أـ على الَباخي ؟ : قلنا ٥بم

.  على الَباخي: فإف قالوا

تناقضوا وأجازوا بقاء الغبلـ بعد احتبلمو على الكفر مدة ال يعرفوف حدىا ، فلو مات مات على الكفر 
.  عندىم

.  مباشرة: فإف قالوا

فإهنا من ا٤بسائل الٍب ٙبتاج إىل نظر وٕبث وتعلم ودراسة خصوصا يف ظل شبهات وتلبيسات : قلنا
مشايخ السوء ، وىذا ٕبد ذاتو ٰبتاج برىة من الوقت ولو سويعات ؛ىذا على أقل تقدير  إذ أنتم مل 
تنتحلوه إال بعد مدة من الدىر وطويل من البحث ، وال ٯبادؿ يف ىذا إال جاىل معاند ، فيلزمهم 

.  التسليم بو

 وإذا جّوزًب الكفر ولو للحظات ألجل تعلم ذلك ، وال بد لكم من ىذا بعد أف جعلتموه شرطا 
لئلسبلـ ؛ فقد جّوزًب الكفر باهلل تعاىل ؛ وقّررًب أنو ال يصح إسبلـ أحد بعد بلوغو حٌب يكفر باهلل ، 

.  وصرًب كفارا بذلك ، وإال فخلوا عنكم ا٤بغاالة  هبذه القاعدة ، وتعالوا إىل تفصيل أىل العلم فيها

أننا وهلل ا٢بمد ال ٫بتكم يف ديننا إال إىل الشرع ، والتكفّب كما تقدـ حكم شرعي ال : أما ٫بن فنقوؿ
.  يصح إال باألدلة الشرعية القطعية الداللة

وكما يقوؿ أبو ٧بمد ابن حـز ؛ أف من ظن أنو قد وقع من الدين على ما مل يقع عليو رسوؿ اهلل صلى 
.  اهلل عليو وسلم فهو كاذب بل كافر ببل خبلؼ

   ومن احملاؿ ا٤بمتنع عند أىل اإلسبلـ أف يكوف قد غفل عليو الصبلة والسبلـ أف يبْب للناس شيئا من 
أصل دينهم أو ٩با ال يصح ألحد اإلسبلـ إال بو ، ٍب يتفق على إغفاؿ ذلك أو يتعمد عدـ ذكره ٝبيع 

!!!  أصحابو من بعده ؛ حٌب يتنبو إليو ويدلنا عليو ىؤالء األشقياء 

ولذلك فإننا نقوؿ أف كل شرط ليس يف كتاب اهلل أو سنة نبيو عليو الصبلة والسبلـ فهو باطل ، وكل 
..  قاعدة أو أصل أو قوؿ مل يستند إىل دليل من الشرع فهو رد على صاحبو

 ولذلك لـز النظر يف أصل ىذه القاعدة ، وعلى أي دليل من الشرع تستند حٌب نضبطها ونعرؼ 
..  حدودىا
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وقد كنت ٝبعت قدٲبا يف ىذه القاعدة ، ٤با عم ببلؤىا بْب بعض الشباب ا٤بتهورين الضعفاء يف العلم 
الشرعي ، وتتبعتها يف عبارات العلماء ، ألعرؼ َمن أقدـ من استعملها ؟ وكيف تعامل أىل العلم معها 

؟ .. وعلى أي شيء ينزلوهنا

..  فخرجت هبذه النتائج

وجدت استعما٥با كاف قدٲبا ، وليس كما زعم البعض أهنا من كيس شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، : أوال
!! تابعو عليها الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 

 نعم اشتهر عن شيخ اإلسبلـ استعما٥با وإليو وإىل الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب يعزوىا أكثر من 
:  ومنهم.. يستعملها ، لكن قد سبقهما فيها أئمة مشهوروف غّبىم ؛بعضهم من القروف األوىل ا٤بفضلة

القرآف كبلـ اهلل : ) قاؿ رٞبو اهلل تعاىل (ىػ198) ،أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث سفياف بن عيينة  -
رواه عبد اهلل ابن اإلماـ أٞبد يف . أىػ(عز وجل من قاؿ ٨بلوؽ فهو كافر ، ومن شك يف كفره فهو كافر 

.  بسند صحيح (25)السنة رقم
 كما يف شرح أصوؿ أبي خيثمة مصعب بن سعيد المصيفي وكذا نقل مثل ىذا القوؿ عن  -

لئلماـ ا٢بافظ أيب القاسم ىبة اهلل البللكائي  (430)رقم  (2/256 )اعتقاد أىل السنة وا١بماعة  
.  (ىػ418)

الثقة العابد ، فقد سئل كما يف السنة  (ىػ 194 ) أبي بكر بن عياش المقريء وأيضا عن  -
كافر ومن مل يقل إنو : ) عمن يقوؿ القرآف ٨بلوؽ ؟  فقاؿ (412)رقم  (2/250 )لبللكائي  أيضا 
.  وإسناده صحيح  (كافر فهو كافر 

٧بدث أىل مكة،قاؿ ابن حجر يف التهذيب  (ىػ247 ) سلمة بن شبيب النيسابوريوكذا   -
ال أكفر من وقف يف القرآف ، :   قاؿ(1)قاؿ داود بن ا٢بسْب البيهقي ؛بلغِب أف ا٢بلواين : (2/303)

يرمى يف ا٢ُبش ،من مل يشهد بكفر الكافر  ): فسألت سلمة بن شبيب عن ا٢بلواين ،فقاؿ: قاؿ داود
(.  7/365) وذكر ذلك ا٣بطيب البغدادي يف تاريخ بغداد .  (فهو كافر 

من زعم أف القرآف ٨بلوؽ فهو : ) قاؿ (ىػ264 ) أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازيوكذا - 
  (يفهم فهو كافر  ممنكافر باهلل العظيم كفرا ينقل عن ا٤بلة ، ومن شك يف كفره 

وروى ذلك كلو البللكائي  (ىػ277 )أبو حاتم محمد بن إدريس الرازيوقاؿ مثلو ٛباما أيضا  -
(.  2/176 )يف السنة 

..  فإنو مهم سأذكرؾ بو فيما يأٌب  ؛(ممن يفهم  ): وتأمل قو٥بما*  
                                                           

 .  ىو أبو ٧بمد ا٢بلواين ا٢بسْب بن علي بن ٧بمد ا٥بذيل ا٣ببلؿ(1)
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فهذه األقاويل ىي أقدـ ما وجدتو يف عبارات األئمة والعلماء حوؿ ىذه القاعدة ، فهي من القروف 
الثبلثة ا٤بفضلة ، وليس األمر كما وصفو بعض ا٤بتأخرين من أهنا من عنديّات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
،نعم شيخ اإلسبلـ والشيخ ٧بمد بن الوىاب وأوالده وأئمة الدعوة النجدية قد استخدموىا وبعضهم 

أكثر من استخدامها وإليهم ينسبها من يسيء استخدامها من الغبلة ، لكنها ليست من تأصيلهم أو 
.  اخَباعهم ، فليعلم ىذا

قد ظهر يل بعد التتبع واالستقراء ألقاويل أىل العلم أهنم إ٭با يذكروهنا ويستعملوهنا لتأكيد مناقضة : ثانيا
أنواع من الكفر للدين تطاير شرر فتنتها يف أزمنتهم ، للعمل على استئصا٥با بَبىيب الناس منها 

وتنفّبىم عنها وعن أىلها، فيكوف ذلك من جنس نصوص الوعيد الٍب ٯبوز إطبلقها ؛ مع وجوب 
مراعاة النظر يف الشروط وا٤بوانع عند تنزيلها على األعياف ؛ كما يف فتنة خلق القرآف واألمثلة السابفة من 

.  جنس ىذا

 أو للتغليظ والتحذير من  بعض أنواع الكفر الظاىرة الٍب يكوف االمتناع من تكفّب أصحاهبا فيو نوع 
تكذيب أو عناد صريح للشرع ، مثلو مثل التوقف واالمتناع من تكفّب اليهود والنصارى الذين كفرىم اهلل 

تعاىل  بالنصوص ا٤بتواترة وا٤بعروفة يف دين ا٤بسلمْب ضرورة ، ومن ىذا ما سيأٌب التمثيل بو من كبلـ 
..  شيخ اإلسبلـ يف اإلٙبادية

وما يجحد  )): ومن ٍب فإف أصل ىذه القاعدة ودليلها الذي ترتكز وتقـو عليو ، ىو قولو  تعاىل: ثالثا
فمن أظلم ممن كذب على اهلل وكّذب بالصدؽ إذ جاءه : )) وقولو سبحانو( ( بأياتنا إال الكافروف

 ((..  أليس في جهنم مثوى للكافرين

..  و٫بوىا من األدلة الشرعية الدالة على كفر من كّذب بشيء ثابت من أخبار الشرع وأحكامو

عن ا١باحظ وٜبامة زعمهم ؛ أف  (281-2/280)ولذلك فإف القاضي عياض بعد أف نقل يف الشفا 
كثّبا من العامة والنساء والبلو ومقّلدة اليهود والنصارى وغّبىم ؛ ال حجة هلل عليهم ، إذ مل يكن ٥بم 

وقد ٫با الغزّايل قريبا من ىذا ا٤بنحى يف كتاب التفرقة ،وقائل ىذا  ): طباع ٲبكن معها االستدالؿ ، قاؿ
كلو كافر باإلٝباع على كفر من مل يكفر أحدا من النصارى و اليهود  وكل من فارؽ دين ا٤بسلمْب أو 

ألف التوقيف واإلجماع اتفقا على كفرىم فمن : وقف يف تكفّبىم أو شك ، قاؿ القاضي أبو بكر
توقف في ذلك فقد كّذب النص والتوقيف أو شك فيو ، والتكذيب أو الشك فيو ، ال يقع إال من 

.  أىػ ( كافر
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و٥بذا ُنكّفر من ال ُيكّفر من داف بغّب مّلة ا٤بسلمْب من ا٤بلل أو وقف : ) (2/286)ومثل ذلك قولو 
، وإف أظهر بعد ذلك اإلسبلـ واعتقده واعتقد إبطاؿ كل مذىب (2)فيهم أو شك أو صّحح مذىبهم

.  أىػ (سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خبلؼ ذلك 

وقع اإلٝباع على تكفّب كل من دافع نص  ): كانت إىل قولو قبل ذلك (و٥بذا  ): وإشارتو بقولو
.  أىػ (الكتاب 

دؿ على ذلك أدلة تكفّب  (التكذيب وا١بحد ال يكوف إال بعد ا٤بعرفة أو االعَباؼ )و٤با كاف - 
فإف ا١بحد إ٭با يذكر بعد ٦بيء ( ( وما يجحد بأياتنا إال الكافروف )): ا٤بكذبْب نفسها كقولو تعاىل

فمن أظلم ممن كذب على اهلل وكّذب بالصدؽ إذ جاءه  )): اآليات وبلوغها ،وكذا قولو سبحانو
(.  4/118)وانظر يف مثل ىذا بدائع الفوائد البن القيم (.. ( أليس في جهنم مثوى للكافرين

من مل يكفر كافرا بلغو نص اهلل تعاىل  ): فعلم بذلك أف حقيقة ىذه القاعدة وتفسّبىا على النحو التايل
القطعي الداللة على تكفّبه يف الكتاب ، أو ثبت لديو نص الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم على تكفّبه 
ٖبرب قطعي الداللة ؛ رغم توفر شروط التكفّب وانتفاء موانعو عنده ؛ فقد كّذب بنص الكتاب أو السنة 

.  (الثابتة ومن كذب بذلك فقد كفر باإلٝباع 

.. ىذه ىي حقيقة ىذه القاعدة وىذا ىو تفسّبىا ، بعد النظر يف أدلتها واستقراء استعماؿ العلماء ٥با
(3) 

وما مل يصرح ويعَبؼ ا٤برء ٗبعرفتو للنص ا٤بكفر ورده لو ، فبل يصح إلزامو بذلك ، ومن ٍب تكفّبه وفقا 
٥بذه القاعدة ؛ فإف ا٤بسألة ساعتئذ تتحوؿ إىل التكفّب باإللزاـ أو با٤بآؿ وسيأٌب يف خطأ التكفّب با٤بآؿ 

أف الـز ا٤بذىب ليس ٗبذىب، إال أف يكوف صاحب ا٤بذىب عارفاً عا٤باً بلزومو ٤بذىبو فيصرّح 
وماداـ جاىبل بذلك البلـز أو غافبًل عنو ال يشعر بو وال يقصده ، فبل يلزمو، وال ٯبوز إلزامو … بالتزامو

.  بو ببل برىاف

اللهم إال أف يكوف ذلك يف الكفر الواضح الصريح الذي ثبت بالنص القاطع الصحيح ، وعلم  - 
ضرورة من دين ا٤بسلمْب ككفر اليهود والنصارى و٫بوىم أو ٩بن ىم على ملة غّب ملة اإلسبلـ أو من 

ٕبيث يكوف ا٤بمتنع عن تكفّبىم غالبا إما مكذب أو شاؾ .. ىم شر من ذلك وىو يعرؼ حا٥بم
                                                           

من مل يكفر ا٤بشركْب أو يشك يف كفرىم ، أو صحح مذىبهم ؛ كفر  ):  تأمل شبو ىذا بقوؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب يف رسائلو الشخصية(2)
.  يف نواقض اإلسبلـ العشرة الٍب عددىا( الناقض الثالث ) ، وقد جعلو   (213)ص   (إٝباعا 

 
وىذا من نواقض !!  وبعض الناس يوجهوهنا توجيها آخر ؛ مفاده أف من مل يكفر الكافر أو ا٤بشرؾ فهو مل يربأ من ا٤بشركْب ؛ ومن ٍب فهو يتوالىم (3)

.  اإلسبلـ ، وسيأٌب الكبلـ على ىذا التوجيو يف خطأ التكفّب باإللزاـ
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بالنص الذي كفرىم الشرع بو غّب منقاد وال مستسلم لو ، ألف مثل ذلك النص ال ٱبفى حٌب على 
..  اليهود والنصارى أنفسهم ؛ فضبل عن أف ٱبفى على أىل اإلسبلـ

..  ومن كاف كذلك فقد كفر باإلٝباع

أما من كاف كفرىم كفر تأويل ، فامتنع من تكفّبىم إلشكاؿ بعض أدلة الشرع عنده ، أو كاف  -
ذلك من األبواب الٍب يعذر ا١باىل فيها ، ألهنا ال تعرؼ إال من طريق ا٢بجة الرسالية ، أو أنو رد نصا 
من نصوص الشرع لعدـ علمو بو ، أو عدـ ثبوتو عنده ، و٫بوىم ٩بن ال يكفروف إال بعد إقامة  ا٢بجة 
عليهم والتعريف والبياف ؛ فبل ٯبوز إطبلؽ ىذه القاعدة فيمن أشكل عليو تكفّبىم ، أو توّقف فيو أو 

..  امتنع عنو ما داموا ٩بن عندىم أصل التوحيد

: يف ىذا الباب أنو قاؿ يف ا١بهمية (ىػ224)ولذلك كاف من فقو اإلماـ أيب عبيد القاسم بن سبلـ   * 
 (، إال من ال يعرؼ كفرىم وإني ألستجهل من ال يكفرىم ما رأيت قوما أضل يف كفرىم منهم ،  )

(.  12/272 )من فتاوى شيخ اإلسبلـ . أىػ

 

: ) 35 رقم 19ص ( خلق أفعاؿ العباد )قاؿ يف  (ىػ256 )ويعزى قريب منو لئلماـ البخاري   * 
وإني  {يعِب ا١بهمية  }نظرت يف كبلـ اليهود والنصارى واجملوس ، فما رأيت أضل من كفرىم منهم 

.  ( إال من ال يعرؼ كفرىمألستجهل من ال يكفرىم

، ومع ىذا استثُب من التجهيل ؛  من مل يكفرىم لعدـ  (ألكّفر من ال يكفرىم  )وإين : ومل يقل: تأّمل
.  معرفتو لكفرىم

أما اإلماـ أٞبد فقد ورد عنو أيضا إطبلؽ الوعيد هبذه القاعدة يف رسالتو الٍب كتبها جوابا على رسالة * 
مسدد بن مسرىد البصري الٍب سألو فيها عن االختبلؼ يف القدر والرفض واالعتزاؿ وخلق القرآف 

٨بلوؽ ، فهو كافر : فهو كبلـ اهلل غّب ٨بلوؽ ، فمن قاؿ ): واإلرجاء ؛ فجاء يف جوابو عن القرآف قولو
(.  1/315)أىػ من طبقات ا٢بنابلة أليب يعلى  (. ومن لم يكفره فهو كافرباهلل العظيم ، 

 وذكر عنو شيخ اإلسبلـ يف الفتاوى حوؿ ذلك روايتاف يف سياؽ ذكر مذىبو يف تكفّب أىل األىواء من 
وعنو يف تكفّب من  ): القدرية وا١بهمية و٫بوىم ، صّحح فيو أنو مل يكن يكفر ٗبثل ىذه القاعدة ، فقاؿ

(.  دار ابن حـز. ط ) (12/260. )أىػ (. ال يكفر ،روايتاف  أصحهما ال يكفر

ولعلو يريد بذلك عدـ تكفّب أعياف من مل يكفروا ا١بهمية وأمثا٥بم ، ال مطلق الوعيد بالقاعدة فقد 
.  عرفت إطبلؽ أٞبد واستعمالو ٥با كما ىو أعبله
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.  أىػ (ورٗبا جعل بعضهم ا٣ببلؼ يف تكفّب من مل يكفر مطلقا وىو خطأ ٧بض  ): ٍب قاؿ شيخ اإلسبلـ

وىو مستقٌر لدينا بعد تتبع ىذه القاعدة على ما – فكأنو يشّب إىل أٮبية التفصيل يف ىذا الباب 
..  سَبى

   وألجل أف أكثر من ٠بعتو يطلق ىذه القاعدة وٰبتج هبا من ا٤ببتدئْب يف طلب العلم أو الغبلة ؛ 
يعزوهنا عادة إىل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أو الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ، ومعلـو أف أكثر كتابات 

خصوصا يف ىذه – ٧بمد بن عبد الوىاب وأوالده وأحفاده واتباعو من أئمة الدعوة النجدية مرّد أكثرىا 
.  إىل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية– األبواب 

ألجل ذلك سأتناوؿ من استعماالتو ٥بذه القاعدة ؛ مثاال تطبيقيا يف توضيحها ، كما سأستعْب ببياف 
لعل ذلك .. بعض توضيحات أحفاد الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب لكبلـ جدىم رٞبو اهلل يف ىذا الباب

.  ٯبّلي األمر ويزيده وضوحا

  وىو يتكلم على االٙبادية أىل وحدة  (2/83 )قاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو اهلل تعاىل يف الفتاوى
، فهو (5) ١بهلوا من ا٢بق بقدر ما تركوا من ىؤالء (4)من قاؿ ؛ أف عّباد األصناـ لو تركوىم ): الوجود

، فإّف اليهود والنصارى ومن لم يكفرىم فهو أكفر من اليهود والنصارى . أكفر من اليهود والنصارى
 (ُيكّفروف عباد األصناـ ، فكيف من ٯبعل تارؾ عبادة األصناـ جاىبل من ا٢بق بقدر ما ترؾ منها ؟ 

.  أىػ

وذلك أف  أىل الوحدة ، يقولوف قّبحهم اهلل ، أف كل شيء ىو اهلل ؛ فاألصناـ عندىم من اهلل ، فمن 
.. !!!.  ترؾ عبادهتا فقد ترؾ شيئا من ا٢بق ومن عبادة اهلل

ولذلك قاؿ العبلمة شرؼ الدين أبو ٧بمد إ٠باعيل ابن أيب بكر ا٤بقري اليمِب الشافعي رٞبو اهلل تعاىل يف 
رّده على أىل ا٢بلوؿ واالٙباد وبياف كفر ابن العريب ا٤ببثوث يف فصوصو ، وذلك يف منظومتو الرائية الٍب 

": -  ا٢بجة الدامغة لرجاؿ الفصوص الزائغة " ٠باىا 

٘باسر فيها ابن الَعَرايّب واجَبى           على اهلل فيما قاؿ كل التجاسر  

بأّف الرب  والعبد  واحد            فريب   مربوب  بغّب  تغاير  : فقاؿ

وأنكر  تكليفا  إذ العبد   عنده              إلو وعبد    فهو إنكار  جائر  

                                                           
 . لو تركوا عبادهتا:  أي(4)
 . من األصناـ:  أي(5)
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وقاؿ ٰبل ا٢بق يف كل صورة           ٘بّلى عليها فهي إحدى ا٤بظاىر  

وما ُخّص باإلٲباف فرعوف وحده          لدى موتو بل عّم  كل  الكوافر  

ْبو يا ىذا  تكن  خّب مؤمن            وإال فصّدقو  تكن   شّر  كافر   فكذِّ

وأثُب على من مل ٯُبب نوَح إذ دعا        إىل ترؾ ودٍّ أو سواٍع  وناسر  

و٠بى  جهوال من يطاوع أمره            على تركها قوؿ الكفور اجملاىر  

ويثِب على األصناـ خّبا وال يرى        ٥با عابدا  ٩بن  عصى أمر آمر  

.. وىو ما ذكره شيخ اإلسبلـ من قوؿ االٙبادية ، أف عباد األصناـ لو تركوا عبادهتا لكانوا جهاال بذلك
:  إىل قولو

فإف قلت دين ابن العرايب ديننا              وتكفّبه تكفّبنا فالتحاذر 

َكفَّر  نفسو              وأنت الذي ألقيتها يف التهاتر 
ُ
أقل  إنك  اآلف  ا٤ب

فذلك  دين  غّب  دين  ٧بمد              وكفر ١بوج يف الضبللة ماىر 

فصاعدا ،  (1/174)وىي أبيات متفرقة من قصيدتو ؛ نقبل عن شرح نونية ابن القيم ألٞبد بن عيسى 
وُعرِّؼ وُمدَّ ىنا ،  (ىػ638 ) (فصوص ا٢بكم  )ىو ابن عريب الطائي ؛ صاحب  (ابن العرايب  )وقولو 

..  لضرورة الشعر ويف أبياتو الثبلث األخّبة إشارة إىل القاعدة الٍب نتكلم فيها أو قريب منها 

..  فقد ذكر فيها كفر من استنكر تكفّب ابن العريب وداف بدينو

نيب عن  )وقد صرح بذلك وذكر القاعدة فيو يف بعض تصانيفو ؛ كما قاؿ ا٢بافظ السخاوي يف 
ُ
القوؿ ا٤ب

من تردد ؛ " الروضة " ٨بتصر" الروض"وقد قاؿ ابن ا٤بقري يف الردة من كتاب : ).. (ترٝبة ابن العريب 
نقبل عن شرح نونية ابن القيم . أىػ (في تكفير اليهود والنصارى وابن عربي وطائفتو فهو كافر 

(.  مفيد ا٤بستفيد يف كفر تارؾ التوحيد ) ، وذكره الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب يف  (1/166)

وىذا بناءا على ما بثّو ابن عريب يف كتبو من ا٤بقاالت الشنيعة والكفريات الصرٰبة ، نسأؿ اهلل السبلمة 
..  والعافية

ىذا  ): وقاؿ.. وقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أيضا تكفّب ابن عريب عن غّب واحد من أىل العلم
فإذا كاف األقرب وىو أقرب إىل اإلسبلـ من ابن سبعْب ومن القونوي والتلمساين وأمثالو من أتباعو ، 
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 فكيف بالذين ىم أبعد عن اإلسبلـ ؟ ومل بهذا الكفر الذي ىو أعظم من كفر اليهود والنصارى ؛
(.  2/85)أىػ ٦بموع الفتاوى  (أصف عشر ما يذكرونو من الكفر 

   أما على ماذا مات الرجل فقد توقف يف ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف غّب موضع من فتاواه ، 
وىذه ا٤بعاين كلها ىي قوؿ صاحب . .: ) بعد أف ذكر أقاويل االٙبادية الكفرية (2/284)فقاؿ 

ط دار ابن حـز  ) (2/91)وانظر ٫بوىا أيضا . أىػ (واهلل تعاىل أعلم ٗبا مات الرجل عليو ؟؟ . الفصوص
  .)

فتأمل قوؿ شيخ اإلسبلـ ىذا ، مع كبلمو السابق يف ابن عريب ، فإنو يعّرفك بورع ىؤالء األئمة األعبلـ 
..  يف حكم التكفّب خصوصا عند االحتماؿ أو عدـ وضوح ا٣باٛبة وا٤بآؿ

..  (من مل يكفر الكافر  )ونرجع إىل نقوالتنا عنو يف قاعدة 

  حيث قاؿ بعد أف بّْب أف أىل الوحدة شٌر يف مقالتهم أف كل شيء ىو اهلل ؛ وأخبث من
.  تعاىل اهلل عما يقوؿ الظا٤بوف علوا كبّبا.. !! النصارى الذين قالوا أف ا٤بسيح وحده ىو اهلل

و٥بذا يقّروف اليهود والنصارى على ما ىم عليو ، وٯبعلوهنم على حق ، كما ٯبعلوف عّباد األصناـ  ): قاؿ
وادعى أنو ال يعرؼ على حق ، وكل واحدة من ىذه من أعظم الكفر ، ومن كاف ٧بسنا للظن هبم ، 

وأما . حالهم ، ُعّرؼ حالهم ، فإف لم يباينهم وُيظهر لهم اإلنكار ، وإال ألحق بهم ، وجعل منهم
 ، فإنو إف كاف ذكيا فإنو يعرؼ من قاؿ ؛ لكالمهم  تأويل يوافق الشريعة ، فإنو من رؤوسهم وأئمتهم

كذب نفسو فيما قالو ، وإف كاف معتقدا ٥بذا باطنا وظاىرا فهو أكفر من النصارى ، فمن مل يكفر 
. أىػ (ىؤالء وجعل لكبلمهم تأويبل ، كاف عن تكفّب النصارى بالتثليث واالٙباد أبعد واهلل اعلم 

(.  ط دار ابن حـز  ) (2/86)

 وفيها من التناقض من جنس ما يف وأقواؿ ىؤالء شر من أقواؿ النصارى ): وقاؿ أيضا ، 
أقواؿ النصارى ، و٥بذا يقولوف با٢بلوؿ تارة وباالٙباد أخرى ، وبالوحدة تارة ، فإنو مذىب متناقض يف 

فهذا كلو كفر باطنا وظاىرا بإجماع كل مسلم ومن شك نفسو ، و٥بذا يلبسوف على من مل يفهمو ، 
ومعرفة دين اإلسالـ فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود : في كفر ىؤالء بعد معرفة قولهم

(.  2/223)أىػ  ( والنصارى والمشركين

..     فيتلخص لدينا من ىذا ا٤بثاؿ ٗبواضعو الثبلث ما يلي

:  أف شيخ اإلسبلـ أطلق ىذه القاعدة بألفاظ متقاربة ، ٦بملة أحيانا ومفصلة أحيانا أخري: أوال* 

.  (من مل يكفرىم فهو أكفر من اليهود والنصارى  ):  فقاؿ -
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ومن كاف ٧بسنا للظن هبم  وادعى أانو ال يعرؼ حا٥بم ُعّرؼ حا٥بم ، فإف مل يباينهم  ):  وقاؿ -
لكبلمهم تأويل يوافق الشريعة فإنو من : ويظهر ٥بم اإلنكار وإال أ٢بق هبم وجعل منهم ، وأما من قاؿ

.  (. رؤوسهم وأئمتهم
ومن شك يف كفر ىؤالء بعد معرفة قو٥بم ومعرفة دين اإلسبلـ فهو كافر كمن يشك  ):  وقاؿ -

 (يف كفر اليهود والنصارى 

فيجب ٞبل ما أٝبل من ذلك وفهمو على ضوء ما ُفّصل ، ألف الكبلـ كما ىو ظاىر يف موضوع متحد 
.  وفئة واحدة

كل واحد منو من  )، و   (ظاىر بإٝباع كل مسلم )أنّو أطلق ىذه القاعدة يف كفر وصفو بأنو : ثانيا* 
، فإف النصارى دانوا ( شر من أقواؿ النصارى ) و ( ىو أكفر من اليهود والنصارى ) بل  (أعظم الكفر 

بعقيدة حلوؿ اهلل أو اٙباده بشخص ا٤بسيح ، أما ىؤالء ا٢بلولية واالٙبادية فقد جعلوا الوجود كلو 
ٔبماداتو وحيواناتو وقاذوراتو وكفاره وفجاره من ذات اهلل تعاىل اهلل عما يقولو الظا٤بوف علوا كبّبا   ، 

فإف من مل يكفر ىؤالء كاف عن تكفّب اليهود والنصارى بالتثليث واالٙباد ): ولذلك قاؿ شيخ اإلسبلـ
(.  كمن شك يف كفر اليهود والنصارى .. . من شك يف كفرىم) و  (أبعد 

ٍب ومع ما ذكره  من أف كفر ا٤بذكورين وأقوا٥بم شر وأكفر من كفر اليهود والنصارى ، تراه ال : ثالثا* 
ينفذ ىذه القاعدة إال بقيد مهم ٯبب على من يتعامل معها وينسبها إليو مراعاتو واعتباره وىو أف يكوف 

.  ا٤بمتنع عن تكفّبىم ، ٩بن يعرؼ حا٥بم وتفصيل مقاالهتم الكفرية الشنيعة

 وأُذّكرؾ ىنا ٗبقالة أيب زرعة وأيب حاًب الرازيْب ا٤بتقدمة يف تكفّب من قاؿ أف القرآف ٨بلوؽ ، حيث 
..  يفهم كفرىم ويعرفوأف يكوف ممن اشَبطا قبل تكفّب الشاؾ يف كفره ؛ 

.    وكبلـ شيخ اإلسبلـ على ذلك كما ترى ، فالقـو يصدروف عن مشكاة واحدة

وذلك قبل إنفاذ ىذه القاعدة   ( عّرؼ حالهمادعى إنو ال يعرؼ حا٥بم ،  )وإف : قاؿ شيخ اإلسبلـ
بعد معرفة قولهم ومعرفة دين من شك يف كفرىم  ): وقاؿ.. وتكفّبه ، فإف أصر بعد ذلك ، أ٢بق هبم

، وقد قّيد ىاىنا واشَبط إضافة إىل ا٤بعرفة بقو٥بم ؛ ا٤بعرفة بدين اإلسبلـ ، فخرج  ( فهو كافر اإلسالـ
بذلك من إطبلقاتو ٥بذه القاعدة من ىو حديث عهد باإلسبلـ  أو ٫بو ذلك ٩بن يعذر ٔبهلو لعدـ 

.  ٛبكنو من العلم

؛ – الٍب ال يطلقها عادة إال يف أظهر أنواع الكفر – ويف ىذا بياف كاؼ ، بأنّو ال يطّبق ىذه القاعدة 
.  إال بعد إقامة ا٢بجة والتعريف وبياف احملجة
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ٕبيث ال يكفر من طريق ىذه القاعدة إال ا٤بكّذب أو ا٤بمتنع عن قبوؿ نص صحيح قطعي الداللة ، 
.  (ٗبعرفة دين اإلسبلـ  )ولذلك قّيد 

.  الشنيع الذي ىو شر من قوؿ النصارى (ٗبعرفة قو٥بم  )ويف كفر صريح غّب ٧بتمل ولذلك قيد 

.  (6)فهو قد عذر غّب ا٤بكّفر ٥بم ىنا ٔبهلْب ؛جهل الدليل الشرعي ، وجهل الواقع 

فإف ا٤بفٍب أو ا٤بوّقع عن رب العا٤بْب ؛ ال ٲبكنو ذلك وال يصيب ا٢بق بو إال بأف ٯبمع بْب كبل ا٤بعرفتْب 
،  (معرفة دين اإلسبلـ  ): أو العلمْب ، معرفة الدليل أو حكم اهلل يف ذلك وىو ما أشار إليو بقولو
 )وإف : وقولو (ٗبعرفة قو٥بم  ): ومعرفة حقيقة الواقعة أو ا٤بقالة ا٤بسؤوؿ عنها ، وىو ما أشار إليو بقولو

 (.  عّرؼ حالهمادعى إنو ال يعرؼ حا٥بم ، 

وا١بهل بشيء من ىذين القسمْب ٰبـر من إصابة ا٢بق ، وٲبنع من التوقيع عن رب العا٤بْب ، ألف ا٤بتكلم 
.  يُوّقع حينها ويتكلم عن اهلل ببل علم

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ،  ): ولذلك قاؿ رٞبو اهلل بْب يدي فتواه يف التتار وعساكرىم ا٤بنتسبْب لئلسبلـ
:  نعم ٯبب قتاؿ ىؤالء بكتاب اهلل وسنة رسولو ، واتفاؽ أئمة ا٤بسلمْب ، وىذا مبِب على أصلْب

.  المعرفة بحالهم: أحدىما -
أىػ     (. معرفة حكم اهلل في مثلهم:  والثاني -

 (: 88-1/87)   ويقوؿ تلميذه ابن القيم رٞبو اهلل تعاىل موضحا لذلك يف اعبلـ ا٤بوقعْب
وال يتمكن ا٤بفٍب وال ا٢باكم من الفتوى وا٢بكم با٢بق إال بنوعْب من الفهم؛  )

فهم الواقع والفقو فيو واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعبلمات حٌّب ٰبيط :  أحدٮبا- 
.  بو علما

فهم الواجب يف الواقع، وىو فهم حكم اهلل الذي حكم بو يف كتابو أو على لساف :  والنوع الثاين- 
.  يف ىذا الواقع- صلى اهلل عليو وسلم-رسولو 

.  أىػ (  ٍبّ يطبق أحدٮبا على اآلخر 

                                                           
فهذا لغّب ا٤بكّفر ٥بم فقط ، أما من أضاؼ إىل ذلك تسويغ كفرىم أو ا١بداؿ عنو ، فإنو غّب داخل يف ىذا اإلعذار ، وقد قاؿ فيو كما ىو !   تنبو (6)

. (. لكبلمهم تأويل يوافق الشريعة فإنو من رؤوسهم وأئمتهم: وأما من قاؿ): أعبله  
 



50 

 

وزيادة يف توضيح ىذا األمر وتأكيده أنقل لك بعض أقواؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو اهلل تعاىل ؛ الصرٰبة يف 
عذر ا١بهاؿ ٕبقيقة مذىب ىؤالء االٙبادية ، وعدـ إنفاذه ٤با ٙبويو ىذه القاعدة من وعيد بالتكفّب ؛ 

وقد عرفت أنو يعِب بإقامة ا٢بجة يف ىذا .. فيمن مل يكفرىم من ا١بهاؿ ، إال بعد إقامة ا٢بجة عليهم
:  ا٤بقاـ

.  تعريفهم بشناعة أقواؿ االٙبادية وما ٙبويو من كفر صراح -
.   وتعريفهم ٗبصادمتها لدين اإلسبلـ إف كانوا ٩بن ٯبهل ذلك ، كحديث العهد باإلسبلـ -

فأقواؿ ىؤالء و٫بوىا باطنها أعظم كفرا وإ٢بادا من ظاىرىا ، فإنو  ): قاؿ رٞبو اهلل يف الفتاوى أيضا*  
قد يظن أف ظاىرىا من جنس كبلـ الشيوخ العارفْب ، أىل التحقيق والتوحيد ، وأما باطنها فإنو أعظم 

، فكل من كاف أخبر بباطن ىذا المذىب كفرا وكذبا وجهبل من كبلـ اليهود والنصارى وعباد األصناـ 
ووافقهم عليو كاف أظهر كفرا وإلحادا ، أما الجهاؿ الذي يحسنوف الظن بقوؿ ىؤالء وال يفهمونهم 

، ويعتقدوف أنو من جنس كالـ المشايخ ، العارفين الذين يتكلموف بكالـ صحيح ال يفهمو كثير 
من الناس ، فهؤالء تجد فيهم إسالما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي 

 وال يتصور وتجد فيهم إقرارا لهؤالء وإحسانا للظن بهم ، وتسليما لهم بحسب جهلهم وضاللهم ،
(.  2/222 ).  أىػ (أف يثني على ىؤالء إال كافر ملحد أو جاىل ضاؿ

ومن قاؿ أف لقوؿ ىؤالء سرا خفيا وباطن حق ، وأنو من ا٢بقائق الٍب ال يطلع  ): وقاؿ أيضا -
، فهو أحد رجلين ، إما أف يكوف من كبار الزنادقة أىل اإللحاد عليها إال خواص خواص ا٣بلق 

فالزنديق يجب قتلو والجاىل يعرؼ  ، والمحاؿ ، وإما أف يكوف من كبار أىل الجهل والضالؿ
(  2/230)أىػ  ( حقيقة األمر فإف أصر على ىذا االعتقاد الباطل بعد قياـ الحجة عليو وجب قتلو

(.  2/85)وانظر ٫بوه أيضا  -

وىكذا إذا تتبعت تطبيق العلماء احملققْب ٥بذه القاعدة وجدتو على ىذه ا١بادة غالبا،   وىذه أمثلة ٩با 
:  ىو ٙبت يدي الساعة

 أٝبع العلماء أف شاًب النيب صلى اهلل عليو  ): نقل القاضي عياض عن ٧بمد بن سحنوف قولو
، ومن شك بكفره وسلم ا٤بتنّقص لو كافر ، والوعيد جار عليو بعذاب اهلل لو ، وحكمو عند األمة القتل 

.  4وذكره شيخ اإلسبلـ يف الصاـر ص   (216-2/215)الشفا  . أىػ ( وعذابو كفر

..  فتأمل ىذا ا٤بوضع تراه متسقا مع ما قدمناه ال ٱبرج عنو
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 فشتم النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ذكر ٧بمد بن سحنوف نفسو كفر بإٝباع العلماء ، وقد  -
نقل شيخ اإلسبلـ اإلٝباع على ذلك يف الصاـر ا٤بسلوؿ عن اإلماـ اسحاؽ بن راىويو ، وحكاه عن غّب 

.   فصاعدا3ص  (ا٤بسألة األوىل  )واحد من أىل العلم ، أنظر 
 كما قرر شيخ اإلسبلـ يف الصاـر ا٤بسلوؿ أيضا أف ردة شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ردة  -

.  وغّبىا(297)مغلظة وزائدة ، انظر ص 

واف فيها من األذى هلل ولرسولو صلى اهلل عليو وسلم ولعباده ا٤بؤمنْب ما ليس يف الكفر واحملاربة انظر 
وغّبىا ، وأهنا أشد من كفر وشرؾ اليهود والنصارى الذين يقّروف عليو يف دار اإلسبلـ  (294)صفحة 

أنظر ص . با١بزية ، وال يقروف ال ىم وال غّبىم على شتم الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ٕباؿ
.  فصاعدا(246)

بقي أف تتنّبو إىل أف إيراد القاعدة ا٤بذكورة ىنا إ٭با ىو يف الشتم والتنّقص الصريح ، ال يف اإلطبلقات 
احملتملة غّب الصرٰبة ، بدليل ما قدمناه لك يف ا٤بواضع السابقة من تثبت العلماء ومنهم القاضي عياض 
صاحب النقل أعبله وتريثهم وخبلفهم يف تكفّب من صدر منو قوال ٧بتمبل يف ىذا الباب ، واستفصا٥بم 

..  قبل التكفّب باحملتمبلت ونظرىم بالقصد والقرائن والعرؼ

؟  .. فما بالك يف تكفّب من مل يكفره!! كل ذلك يف تكفّب صاحب ا٤بقالة احملتملة 

  كفر : ) وىو يتكلم يف طائفة الدروز (35/98)وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفتاوى
ىؤالء مما ال يختلف فيو المسلموف ، بل من شك في كفرىم فهو كافر مثلهم ، ال ىم بمنزلة أىل 

  (اخل ..  ، بل ىم الكفرة الضالوف فبل يباح أكل طعامهمالكتاب وال المشركين

..  فتأمل كيف ذكر قبل إطبلقو للقاعدة ا٤بذكورة أف كفر ىؤالء ٩با ال ٱبتلف فيو ا٤بسلموف- 

فقد كاف ذكر يف ا٤بوضع نفسو أهنم .. وذكر أهنم ليسوا ٗبنزلة أىل الكتاب ، يعِب اهنم شّر منهم -
وأهنم   (الباري العبلـ )العبيدي ويسمونو   (ا٢باكم)يُأ٥ّبوف 

.  أىػ (من القرامطة الباطنية الذين ىم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب  )

..  فقس عليو تصب إف شاء اهلل.. فهذا متسق مع ما قدمناه لك
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  أما من : ) يف تفصيل القوؿ يف من سب الصحابة ( 587-586)وقاؿ يف الصاـر ا٤بسلوؿ
اقَبف بسّبو دعوى أف عليا إلو ، أو أنو كاف ىو النيب ، وإ٭با غلط جربيل يف الرسالة ، فهذا ال شك يف 

.  (7)، بل ال شك في كفر من توقف في تكفيره كفره 
وكذلك من زعم منهم أف القرآف نقص منو آيات وكتمت ، أو زعم أف لو تأويبلت باطنة تسقط 

األعماؿ ا٤بشروعة ، و٫بو ذلك ، وىؤالء يسموف القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية ، وىؤالء ال خبلؼ 
.  يف كفرىم

مثل وصف بعضهم بالبخل ، أو ا١بنب أو قلة –  وأما من سبهم سبا ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم 
العلم أو عدـ الزىد ، و٫بو ذلك ، فهذا ىو الذي يستحق التأديب والتعزير ، وال ٫بكم بكفره ٗبجرد 

.  ذلك ، وعلى ىذا  ٰبمل كبلـ من مل يكفرىم من أىل العلم

.  وأما من لعن وقبّح مطلقا فهذا ٧بل ا٣ببلؼ فيهم ؛ لَبدد األمر بْب لعن البغض ولعن االعتقاد

 وأما من جاوز ذلك إىل أف زعم أهنم ارتدوا بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إال نفرا قليبل ال يبلغوف 
بضعة عشرة نفسا ،أو أهنم فسقوا عامتهم ؛فهذا ال ريب أيضا يف كفره ألنو مكذب ٤با نصو القرآف يف 

بل من يشك في كفر مثل ىذا فإف كفره متعين ،فإف غّب موضع ؛ من الرضى عنهم والثناء عليهم،
كنتم  )) ، وأف ىذه اآلية الٍب ىي ىذه المقالة أف نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساؽ(8)مضموف 

وخّبىا ىو القرف األوؿ ؛ كاف عاّمتهم كفارا أو فساقا ، ومضموهنا أف ىذه ( (خير أمة أخرجت للناس 
وكفر ىذا مما يعلم باالضطرار من دين األمة شر األمم ، وأف سابقي ىذه األمة ىم شرارىا، 

وبا١بملة فمن أصناؼ السابّة من ال ريب يف كفره ، ومنهم من ال ٰبكم : ) إىل أف قاؿ (.. اإلسالـ
.  أىػ (.. بكفره ، ومنهم من تردد فيو

:  واكتفي هبذا أل٣بص ما سبق فأقوؿ* 

بأف ىذه القاعدة تستعمل يف تأكيد الكفر الواضح ا١بلي الذي ىو مثل كفر اليهود والنصارى  -
أو أشد وأوضح ٕبيث أف ا٤بمتنع عن تكفّبىم يكوف كا٤بكّذب بنص شرعي قطعي الداللة ومثل ىذا 

.  كافر باإلٝباع

ومنو تعرؼ النكتة يف ذكر أىل العلم كالشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب وغّبه اإلٝباع عند إطبلقهم ٥بذه 
.  القاعدة

                                                           
مفيد ا٤بستفيد يف )كما يف  (وأف من شك في كفره فهو كافر  من دعا علي بن أيب طالب فهو كافر  ):  ومثلو ما ذكره يف اإلقناع عنو أنو قاؿ(7)

.  للشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب (كفر تارؾ التوحيد 
 

 .  تنبو إىل أنو رٞبو اهلل  يتكلم ىنا عن مضموف ا٤بقالة ؛ أي ٧بتواىا ومعناىا وحقيقتها ، وليس عن لوازمها الٍب قد ال يلتزموىا ، كما سيأٌب(8)
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ومع ىذا فبل يكفر هبا ا٤بمتنع عن تكفّبىم من جهاؿ ا٤بسلمْب ؛ إال بعد إقامة       ا٢بجة عليو ، - 
ٗبعرفة مقاالهتم الكفرية إف كاف ٩بن ٯبهل حا٥بم ، وٗبعرفة مناقضتها لدين اإلسبلـ إف كاف ٩بن ٯبهل 

.  ذلك كحديث العهد بو

وعلى ىذا فيمكن القوؿ أف ىذه القاعدة ٗبا حوتو من وعيد التكفّب ٤بن مل يكفر الكافر ؛ شأهنا شأف - 
سائر نصوص الوعيد يف إطبلقات العلماء ؛ فهم يطلقوف القوؿ يف ىذه القاعدة إذا كاف الكبلـ عاما يف 

الطوائف أو النحل واألقواؿ وا٤بعتقدات ا٤بنحرفة عن منهج أىل السنة ، لكن عند تنزيل ىذه القاعدة 
على األعياف ال بد من النظر يف توّفر شروط التكفّب وانتفاء موانعو ، شأهنم مع سائر نصوص الوعيد ؛ 

ولذلك فمن الضروري أف أذّكر ىنا بقوؿ شيخ اإلسبلـ الذي قدمتو يف ضرورة التفريق بْب التكفّب ا٤بطلق 
وتكفّب ا٤بعْب سواء يف فهم كبلـ الشارع ، أو عند تناوؿ كبلـ األئمة واستعمالو ، لضرورة ربطو هبذه 

.  القاعدة

أنهم أصابهم في ألفاظ العمـو في كالـ األئمة ما أصاب األولين في :  وحقيقة األمر): قاؿ رٞبو اهلل
من قاؿ كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أف : ألفاظ العمـو في نصوص الشارع ، كلما رأوىم قالوا

ىذا اللفظ شامل لكل من قالو ، ولم يتدبروا أف التكفير لو شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين 
، وأف تكفير المطلق ال يستلـز تكفير المعين إال إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين ىذا 
أف اإلماـ أحمد وعامة األئمة الذين أطلقوا ىذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم ىذا الكالـ 

.  أىػ من الفتاوى وقد تقدـ (بعينو 

ومن ٍب فبل يصح التسلسل الذي يفعلو كثّب من الغبلة يف ىذه القاعدة  ، فإذا كاف القائلوف هبا  -
ال يكفروف من ال يكفر االٙبادية و٫بوىم بأعياهنم إال بعد إقامة ا٢بجة ؛ فمن باب أوىل أف ال يكفروا 

وىذا التسلسل البغيض يطلقو بعض جهاؿ الغبلة  يف ٨بالفيهم .. وىكذا.. من ال يكفر من مل يكفرىم
وقد يف أبواب التكفّب باحملتمبلت والتكفّب با٤بآؿ والتكفّب با٤بسائل ا٣بفية و٫بوىا من األمور ا٤بشكلة ؛ 

فإذا كاف ىذا .. رأيت شروط القائلْب هبا من أىل العلم يف كفر ككفر اليهود والنصارى أو أظهر
التشديد واالحتياط منهم يف أوؿ السلسلة وأصلها ، فبل شك أف احتياطهم وتشديدىم سيكوف أعظم 

وأعظم يف تكفّب من يأٌب بعد ذلك ٩بن مل يكفر من مل يكفرىم ، ومن مل يكفر من مل يكفر من مل 
..  إىل آخر ما يسلسل بو الغبلة!!!!! يكفرىم 

.  وال شك أف ىذا أعسر وأعسر ، ولكنو مع دافع ا٥بوى يسّب

  وبعد فإذا كنت قد فهمت ما تقدـ فقد صار معلوما لديك ؛ أنو ال يعقل بعد ىذا استعماؿ
مثل ىذه القاعدة أو تنزيلها على من امتنع من تكفّب بعض ا٤بنتسبْب لئلسبلـ ٩بن قامت عنده على 
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تكفّبىم بعض األدلة ا٤بعارضة الٍب ظنها موانع  للتكفّب أو الشبهات الواردة عليو من فهمو لبعض 
..  النصوص

كتارؾ الصبلة ، فإف من مل يكفره وإف كاف ٨بطئا إال أنو ال ٯبحد األدلة الصحيحة القاضية بكفره ، - 
بل يؤمن هبا ويصدؽ ولكن يؤو٥با بالكفر األصغر ،أو ٱبصصها فيمن جحد الصبلة دوف من تركها 

ٟبس صلوات كتبهن اهلل على  )تكاسبل ،  لتعارض ظاىر بعض النصوص األخرى معها ، كحديث 
رواه اإلماـ . (ومن مل يأٌب هبن فليس لو عند اهلل عهد إف شاء عذبو وإف شاء غفر لو : وفيو قولو.. العباد

أٞبد وأبو داود والنسائي وغّبىم ، و٫بو ذلك من حجج القائلْب بذلك ؛ وىم كثّب ، ومنهم أئمة جباؿ 
فلم نسمع أف أحدا من ا٤بخالفْب ٥بم ؛ .. كمالك والشافعي وغّبىم ٩بن مل يكفر من تركها تكاسبل

القائلْب بكفره كاإلماـ أٞبد يف إحدى الروايتْب عنو ، وعبد اهلل بن مبارؾ و اسحاؽ بن راىويو وغّبىم 
عليهم ؛ فضبل عن أف يسلسلوا  (من مل يكفر الكافر فهو كافر  )قالوا بكفرىم أو طّبقوا قاعدة   

!!!!! فيكفروا من مل يكفر من مل يكفر من مل يكفرىم 

..  وكذلك الشأف  يف خبلفهم يف سائر ا٤بباين -
ومثل  ىذا خبلؼ الصحابة يف ابن صياد ىل ىو الدجاؿ أـ ال ، فإف الدجاؿ ال شك يف كفره  -

.  ، ومع ىذا مل يكفر بعضهم بعضا
وأ٢بق البعض يف ىذا الباب ما ذكره اهلل تعاىل من خبلؼ الصحابة يف طائفة من ا٤بنافقْب ،  -

فما لكم في المنافقين فئتين واهلل أركسهم بما كسبوا أتريدوف أف تهدوا من أضل  )): فقاؿ سبحانو
 ((    اهلل ومن يضلل اهلل فلن تجد لو سبيال

.  ومع ىذا مل تكفر إحدى الفئتْب الفئة األخرى ا٤بخالفة ٥بم يف ىؤالء ا٤بنافقْب

– وسيأٌب – ومن ذلك توقف عمر الفاروؽ يف أمر مانعي الزكاة ٤با عـز الصديق على قتا٥بم  -
فقد أشكلت ا٤بسألة على عمر رضي اهلل عنو كوهنم يقولوف ال إلو إال اهلل ، ومع ىذا مل يكفره الصديق 

بل كشف لو الشبهة وأباف لو احملجة ، وال يقاؿ أف ىذا ال يصلح إيراده ىاىنا ألف عمر إ٭با أشكل عليو 
قتا٥بم ال تكفّبىم ، وذلك ألف كل أحد يعلم أف القتاؿ الذي دعا إليو الصديق وسارت سّبتو معهم فيو 

.  ؛ كاف قتاؿ ردة ال قتاؿ بغاة أو ٫بوىم وىذا ىو الذي أشكل على عمر رضي اهلل عنو

ومثلو خبلؼ السلف يف تكفّب بعض الظلمة والطغاة من الوالة  أو غّبىم ، كخبلفهم يف ا٢بجاج - 
فإنو معروؼ ، وأكثر السلف مل يكونوا  يكفرونو ، وكانوا يصلوف خلفو ، وصح عن بعضهم أنو كفره ؛ 

.  (إين واهلل ما خرجت عليو حٌب كفر ؟  ): خرجت على ا٢بجاج ؟ قاؿ: منهم سعيد بن جبّب قيل لو

.  (تسألِب عن الشيخ الكافر  ): ومنهم ٦باىد سأؿ عنو فقاؿ
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.  (ا٢بجاج مؤمن با١ببت والطاغوت كافر باهلل العظيم  ):  وروى ابن عساكر عن الشعيب أنو قاؿ

..  (كفى بالرجل عمى أف يعمى عن أمر ا٢بجاج  ): بل بلغ األمر بإبراىيم النخعي أف قاؿ

ومع ىذا فلم يصف ال ىو وال غّبه ٩بن كفروا ا٢بجاج أحدا بعينو ٩بن خالفوىم يف ذلك  بأنو أعمى ، 
..  ٍب يسلسلوا هبا (من مل يكفر الكافر فهو كافر  )فضبل على أف يعملوا فيو قاعدة 

.  (9) (! عجبا إلخواننا من أىل العراؽ يسّموف ا٢بجاج مؤمنا ؟  ):  بل صح عن طاووس انو قاؿ

ألف من توقف يف تكفّبه من أىل العلم إ٭با توقف .. فوصفهم بإخوانو ، وىذا ىو ا٢بق الذي ال مريّة فيو
فهو ٦بتهد يف ذلك مل يكّذب .. ألنو حكم لو بأصل التوحيد الذي يدين بو ، ومل يبلغو عنو كفر بواح

.  بنص من نصوص الشرع

بعد أف  (5/44)ىذا إذا كاف طاووس يقصد تكفّبه هبذا ، أما إذا كاف يقصد ما ذكره الذىيب يف السّب 
ىو مؤمن كامل اإلٲباف مع عسفو : يشّب إىل ا٤برجئة منهم،الذين يقولوف ): أورد مقالتو ىذه ،حيث قاؿ

.  أىػ (وسفكو الدماء وسبو الصحابو 

فإنو يعِب بذلك مرجئة الفقهاء الذين مل يكن يكفرىم السلف جملرد خطئهم يف تعريف اإلٲباف وعدـ 
إدخاؿ األعماؿ فيو ، فإهنم وإف كانوا يروف الفاسق الفاجر مؤمنا كامل اإلٲباف ال تنقص ذنوبو إٲبانو 

،وىذا قو٥بم يف ا٢بجاج ؛ إال إهنم مل يكونوا يسّوغوف الكفر أويرقّعونو أو يسمونو إٲبانا، ولو ثبت عندىم 
كفر ا٢بجاج ٤با ٠ّبوه مؤمنا، ولذلك مل ٱبرجهم ىو وغّبىم من السلف من األخّوة اإلٲبانية رغم ضبل٥بم 

.  ، ىذا ٖببلؼ غبلة ا٤برجئة الذين كّفرىم السلف كوكيع بن ا١براح وأٞبد بن حنبل وأيب عبيد، وغّبىم

وكذلك يقاؿ يف نزاع السلف يف تكفّب كثّب من أىل األىواء كا٣بوارج والقدرية وا١بهمية و٫بوىم ، - 
ما وقع فيها  (261-12/260)وقد تكلم شيخ اإلسبلـ يف ذلك يف مواضع كثّبة من الفتاوى وذكر 

من االضطراب بْب العلماء ، وسرد مذىب اإلماـ أٞبد وأصحابو وغّبىم من أىل السنة يف ا٣ببلؼ يف 
تكفّب بعض تلك الطوائف ؛ ومل يذكر أف ا٤بكفرين منهم كفروا غّب ا٤بكفرين ، وال ذكر ذلك غّبه 

فإهنم يروف وسبب التنازع تعارض األدلة ،  ): بل ذكر وبّْب عذرىم يف ذلك ا٣ببلؼ ،  فقاؿ.. عنهم
أدلة توجب إ٢باؽ الكفر هبم ؛ ٍب إهنم يروف من األعياف الذين قالوا تلك ا٤بقاالت من قاـ بو من اإلٲباف 

(  261-12/260. )أىػ (ما ٲبتنع أف يكوف كافرا ، فيتعارض عندىم الدليبلف 

قد يكوف الرجل لم تبلغو النصوص الموجبة وىكذا األقواؿ الٍب يكفر قائلها  ): وقاؿ يف موضع آخر
لمعرفة الحق ، وقد تكوف عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكوف قد 

                                                           
 . ففيو ما ىو قريب من ىذا (132-131)وانظر قبل ذلك  ( 137-9/136 ) ىذه اآلثار ٝبيعها من البداية والنهاية (9)
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 ، فمن كاف من ا٤بؤمنْب ٦بتهدا يف طلب ا٢بق وأخطأ ، فإف عرضت لو شبهات يعذره اهلل تعالى بها
ىذا الذي عليو . سواء كاف يف ا٤بسائل النظرية ، أو العملية– كائنا ما كاف – اهلل يغفر لو خطاه 

(.  196-23/195. )أىػ (أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وٝباىّب أئمة اإلسبلـ 

من  ):     وذكر يف موضع آخر نزاع الصحابة يف ا٤بسائل ا٣بربية ، ومن ذلك قوؿ عائشة رضي اهلل عنها
ومع ىذا ال نقوؿ البن عباس ونحوه : ) ؛ ٍب قاؿ (زعم أف ٧بمدا رأى ربو فقد أعظم على اهلل الفرية 

والتكفير ىو من الوعيد ، فإنو وإف كاف القوؿ : ) ٍب قاؿ (من المنازعين لها ؛ إنو مفتر على اهلل 
تكذيبا لما قالو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ، لكن قد يكوف الرجل حديث عهد بإسالـ ، أو نشأ 
ببادية بعيدة ، ومثل ىذا ال يكفر بجحد ما يجحده حتى تقـو عليو الحجة ، وقد يكوف الرجل لم 

يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها 
(.  3/148. ) أىػ ( وإف كاف مخطئاً 

فتأمل ىذه ا٤بواضع ، فإهنا مهمة ، توّسع مداركك ، وتفقهك يف ىذه األبواب ، و٘بنبك التعّنت والتهور 
يف التكفّب ، أو التطاوؿ على اجملتهدين من أىل العلم ، وتعّرفك بأعذار من يتوّقف منهم ومن غّبىم 

من ا٤بؤمنْب عن متابعة بعض أخبار الشرع أو أحكامو أو اإلقرار هبا ، سواء أكانت يف أبواب التكفّب أـ 
 (10): وقد حصرىا شيخ اإلسبلـ ىنا ٖبمسة أعذار.. يف غّب ذلك

.  تعارض األدلة عندىم ٩با يوجب تأويلهم لبعضها -1
عدـ بلوغ بعض النصوص إليهم ،سواء ٢بداثة العهد باإلسبلـ ، أو للنشوء يف بادية بعيدة ، أو ٫بو  -2

.  ذلك
.  عدـ ثبوهتا عندىم -3
.  عدـ التمكن من فهمها ٣بفائها أو إشكا٥با ، أو ضعف إدراؾ أو قلة علم متلقيها -4
.  عروض بعض الشبهات الٍب يعذر طالب ا٢بق هبا -5

فمن أّوؿ النص أو رّده ، أو امتنع عن األخذ بو لسبب من ىذه األسباب ، فإنو ال يعترب مكّذبا أو 
فضبل عن إطبلؽ  (.. من مل يكفر الكافر )جاحدا للنص ، ومن ٍب فبل ٯبوز أف تطّبق على مثلو قاعدة 

..  التسلسل هبا

وتنّبو إىل أف ىذا الكبلـ يشمل كما ىو بّْب من مل يكفر الكافر رادا بعض األدلة لؤلعذار ا٤بذكورة ؛ * 
فمن باب أوىل أف يدخل فيو من مل يكّفر من كفره بعض الناس دوف إيراد أدلة صحيحة أو صرٰبة على 

.. !! تكفّبىم ؛ لضعفهم يف مفاتيح العلم أو لعدـ معرفتهم بطرؽ االستدالؿ أو ٣بطئهم يف ذلك ا٢بكم

                                                           
 . 20لشيخ اإلسبلـ وىي يف الفتاوى ج (رفع ا٤ببلـ عن األئمة  األعبلـ  ) ٤بزيد من التفصيل يف أمثاؿ ىذه األعذار أنظر رسالة (10)
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وال بد من التنّبو ٥بذا كلو ومرعاتو ، فإف ا٣ببلؼ يف باب األ٠باء ومسائل التكفّب واسع ، ومن راـ إقناع 
: ٨بالفيو بتكفّب من يكفرىم ىو ، فعليو بأدلة الشرع ولّباِع طرؽ االستدالؿ الصحيحة هبا ، قاؿ تعاىل

 ((.  قل إنما أنذركم بالوحي)) 

 فبأي حديث بعد اهلل وآياتو يؤمنوف )): ومن أفلس من ذلك فبل خّب وال فبلح لو يف غّبه قاؿ تعاىل
؟؟ وال خّب لو بأساليب اإلرىاب الفكري أو التكفّبي ، فإهنا ال تضر إال صاحبها ،وال خّب فيمن ( (

وما أسرع أف يَبؾ ذلك يف أقرب فرصة وألدىن شبهة ،فا٢بق الذي .. تبُّب مذىبو خوفا منها أو تضررا هبا
..  يبارؾ اهلل فيو ىو يف ا٤بذىب األَسّد ا٤بوافق ألدلة الشرع؛ال يف ا٤بذىب األَشّد ا٤بوافق للنزوات

وليعلم أنو إف كاف ٮبو أف يبحث عن أقاويل وإطبلقات يف غّب كبلـ اهلل وكبلـ رسولو تؤيد مذىبو وترقعو 
..  ؛ فلن يعدـ ذلك

ٲبدح ا٣بليفة ا٤بكتفي  (الصويل)فمن أعجب ما مّر علي يف تتبعي لتعامل الناس مع ىذه القاعدة ، قوؿ 
:  عندما قتل عسكره ٰبٓب بن زكرويو القرمطي (ىػ295-ىػ289)باهلل 

من رأى أف مؤمنا           من عصاكم فقد كفر 

أنزؿ  اهلل    ذاكم            قبل يف ٧بكم السور 

ومعناه ؛ أف من مل يكّفر أو يفسق من عصاكم أو خرج عليكم، فقد كفر ، ويزعم أف ىذا ا٢بكم دؿ 
 (11).. !!  عليو القرآف

أين قاؿ اهلل تعاىل ىذا يف ٧بكم السور ؟؟ فتأمل كيف استخدمت القاعدة ىنا إلدخاؿ الناس : فيقاؿ لو
ومع أف يف نصوص الشارع عن ذلك غنية .. يف الطاعة ، وٚبويفهم وإرىاهبم من ا٣بروج وشق العصا

                                                           
إنّو ال يوجد مسلم صحيح اإلسبلـ، وال مؤمن صادؽ اإلٲباف ويف أي بلد إسبلمي كاف، إالّ ):   ويذكرين ىذا ٗبجازفات ذلك ا١بزائري إذ يقوؿ(11)

كاف ذلك من أجل أّف ىذه الّدولة !!  ٤با ترّدد طرفة عْبخليفًة للمسلمينويتمُّب بكّل قلبو أف ٰبكمو ابن السعود وإنّو لو يدعى إىل مبايعتو َمِلكاً أو 
ىذه الّدولة اّلٍب كانت معجزة القرف ): ، ويقوؿ  ىػ1407، ط57من اإلعبلـ بأف العزؼ والغناء حراـ ص  أىػ(…ٛبّثل اإلسبلـ وتقـو بو وتدعو إليو

58من ا٤برجع السابق، ص. أىػ (!!.. مادامت قائمة بأمر اهلل !! ىذه الّدولة التي ال يواليها إالّ مؤمن وال يعاديها إالّ منافق كافر!! الرّابع عشر
 .

وأي قياـ بشرع اهلل ىذا يا عدو نفسك ؟؟   !! ال يواليها إالّ مؤمن وال يعاديها إالّ منافق كافر: تأمل
.  (الكواشف ا١بلية يف كفر الدولة السعودية)فلّباجع كتابنا !!من شاء أف يعرؼ نوع ذلك القياـ

ويشار إليو بالبناف عندما سئل عن كتاب الكواشف ىذا ،انتفض غضبا وتشّنج عند ٠باع ا٠بو ؛ !! ويذكرين بقوؿ اآلخر وىو من ىيئة الكبار  -
.  (!!قولوا لصاحبو أنو ىو الكافر): وبادر دوف أف يقرأه بقولو

فليت شعري من أحق هبذه األوصاؼ !! يتهوروف هبذه اإلطبلقات ، ٍب ال يستحيوف أف يرموا ٨بالفيهم ومكفري دولتهم ، بأهنم خوارج وتكفّبيْب 
والنعوت ؟؟ 

 
 



58 

 

ولكنو هتور الشعراء ، فحذار من االغَبار ٗبثلو فإنو من ٦بازفات الشعراء وقد قاؿ تعاىل .. ألىل العدؿ
:  فيهم

 (( !!  ألم تر أنّهم في كل واد يهيموف* والشعراء يتّبعهم الغاووف )) 

وىذه رسالة من رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ ٱباطب فيها حوؿ ىذا 
ا٤بوضوع بعض ا٤بتسرعْب يف زمانو ٩بن انتسبوا إىل دعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب وأساءوا استعماؿ 

وحقيقة  ): بعض إطبلقاتو ،دوف أف يتنبهوا إىل األصل الذي ذكره شيخ اإلسبلـ فيما تقدـ وىو قولو
أنهم أصابهم في ألفاظ العمـو في كالـ األئمة ما أصاب األولين في ألفاظ العمـو في : األمر

من قاؿ كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أف ىذا اللفظ شامل : نصوص الشارع ، كلما رأوىم قالوا
لكل من قالو ، ولم يتدبروا أف التكفير لو شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأف تكفير 
المطلق ال يستلـز تكفير المعين إال إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين ىذا أف اإلماـ 

( أحمد وعامة األئمة الذين أطلقوا ىذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم ىذا الكالـ بعينو 
… أىػ

أوردىا زيادة يف الفائدة ؛ وإال فإف الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ىو وأوالده وأحفاده كما قد ذكرنا من 
.  قبل يصدروف يف ىذا الباب عن مشكاة شيخ اإلسبلـ

.  من عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن   ،  إىل عبد العزيز ا٣بطيب  )

وبعد فقرأت ، رسالتك وعرفت مضموهنا وما قصدتو من االعتذار ، . سبلـ على عباد اهلل الصا٢بْب
ولكن أسأت يف قولك أف ما أنكره شيخنا الوالد من تكفّبكم أىل ا٢بق واعتقاد إصابتكم أنو مل يصدر 

وأنهم ينسبوننا إلى منكم ، وتذكر أف إخوانك من أىل النقيع ٯبادلونك وينازعونك يف شأننا ، 
السكوت عن بعض األمور ، وأنت تعرؼ انهم يذكروف ىذا غالباَ على سبيل القدح في العقيدة ، 

فنعوذ باهلل من الضبلؿ بعد . والطعن في الطريقة ، وإف لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حوؿ الحمى
.  ا٥بدى ، ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى

وقد رأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباىكم المارقين باإلحساء قد اعتزال الجمعة     
أىل : والجماعة ، وكفَّرا من في تلك البالد من المسلمين ، وحجتهم من جنس حجتكم ،يقولوف

ولم يصرح اإلحساء يجالسوف ابن فيروز ، ويخالطونو ىو وأمثالو ممن لم يكفر بالطاغوت ، 
ومن لم يصرح بكفره فهو : قاال.  الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداىابتكفير جده

ورتبوا على ىاتين المقدمتين الكاذبتين .  ومن جالسو فهو مثلوكافر باهلل لم يكفر بالطاغوت
فرفع إيل أمرىم ، . ، حٌب تركوا رد السبلـالضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من األحكاـ 
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فزعموا أوال أهنم على عقيدة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ، . فأحضرهتم وىددهتم ، وأغلظت ٥بم القوؿ
، وأخبرتهم ببراءة وأف رسائلو عندىم ، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضبللتهم ، ٗبا حضرين يف اجمللس 

، فانو ال يكفر إال ٗبا أٝبع ا٤بسلموف على تكفّب فاعلو من الشرؾ الشيخ من ىذا المعتقد والمذىب 
األكرب ، والكفر بآيات اهلل ورسلو أو بشيء منها ، بعد قياـ ا٢بجة وبلوغها ا٤بعترب ، كتكفّب من عبد 

وىذا ٦بمع . الصا٢بْب ودعاىم مع اهلل ، وجعلهم أندادا فيما يستحقو على خلقو من العبادات واإل٥بية
..  …عليو عند َأىل العلم واإلٲباف 

وقد أظهر الفارسياف ا٤بذكوراف التوبة والندـ وزعما أف ا٢بق ظهر ٥بما ،ٍب ٢بقا بالساحل وعادا إىل تلك 
ا٤بقالة ، وبلغنا عنهم تكفّب أئمة ا٤بسلمْب ، ٗبكاتبة ا٤بلوؾ ا٤بصريْب ، بل كّفروا من خالط من كاتبهم من 

مشايخ ا٤بسلمْب ، ونعوذ باهلل من الضبلؿ بعد ا٥بدى ، وا٢بور بعد الكور ، وقد بلغنا عنكم ٫بوا من 
ىذا ، وخضتم يف مسائل من ىذا الباب ، كالكبلـ يف ا٤بواالة وا٤بعاداة ، وا٤بصا٢بة وا٤بكاتبات ، وبذؿ 

األمواؿ وا٥بدايا و٫بو ذلك من مقالة أىل الشرؾ باهلل والضبلالت ، وا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل عند البوادي 
و٫بوىم من ا١بفاة ، ال يتكلم فيها إال العلماء من ذوي األلباب ، ومن رزؽ الفهم عن اهلل وأوٌب ا٢بكمة 
وفصل ا٣بطاب ، والكبلـ يف ىذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصوؿ عامة كلية ال ٯبوز الكبلـ 

فإف اإلجماؿ واإلطالؽ ، وعدـ يف ىذا الباب ويف غّبه ٤بن جهلها ؛ وأعرض عنها وعن تفاصيلها ، 
العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيلو ، يحصل بو من اللبس والخطأ وعدـ الفقو عن اهلل ما 

يفسد األدياف ، ويشتت األذىاف ، ويحوؿ بينها وبين فهم القرآف ، قاؿ ابن القيم في كافيتو رحمو 
:  اهلل تعالى

فعليك بالتفصيل والتبيْب فاإل            طبلؽ  واإلٝباؿ  دوف  بياف 

قد أفسدا ىذا الوجود وخبطا األ          ذىاف   واآلراء   كل  زماف 

 وأما التكفير بهذه األمور التي ظننتموىا من مكفرات أىل اإلسالـ فهذا مذىب الحرورية المارقين
ا٣بارجْب على علي بن أيب طالب أمّب ا٤بؤمنْب ومن معو من الصحابة ، فإهنم أنكروا عليهم ٙبكيم أىب 
موسى األشعري وعمرو بن العاص يف الفتنة الٍب وقعت بينو وبْب معاوية وأىل الشاـ ، فأنكرت ا٣بوارج 

عليو ذلك وىم يف األصل من أصحابو من قراء الكوفة والبصرة وقالوا حكمت الرجاؿ يف دين اهلل ، 
وضربت ا٤بدة بينكم وبينهم وقد  (إف ا٢بكم إال هلل  ): وواليت معاوية وعمراً وتوليتهما وقد قاؿ تعاىل
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وسرد بعض أخبار ا٣بوارج الٍب  (6-4) ص (.. …قطع اهلل ىذه ا٤بوادعة وا٤بهادنة منذ أنزلت براءة 
.  سنأٌب عليها يف آخر ىذا الكتاب

ولفظ الظلم وا٤بعصية والفسوؽ والفجور وا٤بواالة وا٤بعاداة والركوف والشرؾ و٫بو ذلك : ) (7)ٍب قاؿ ص
من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة قد يراد هبا مسّماىا ا٤بطلق وحقيقتها ا٤بطلقة ، وقد يراد هبا مطلق 

ا٢بقيقة ، واألوؿ ىو األصل عند األصوليْب والثاين ال ٰبمل الكبلـ عليو إال بقرينة لفظية أو معنوية ؛ 
وما أرسلنا من رسوؿ إال بلساف قومو ليبْب  ): وإ٭با يعرؼ ذلك بالبياف النبوي وتفسّب السنة قاؿ تعاىل

… اآلية  (٥بم 

(:  8)إىل أف قاؿ ص

وأما إ٢باؽ الوعيد ا٤برتب على بعض الذنوب والكبائر فقد ٲبنع منو مانع يف حق ا٤بعْب كحب اهلل  )  
ورسولو وا١بهاد يف سبيلو ورجحاف ا٢بسنات ومغفرة اهلل ورٞبتو وشفاعة ا٤بؤمنْب وا٤بصائب ا٤بكفرة يف 

وكذلك ال يشهدوف لمعين من أىل القبلة بجنة وال نار ، وإف أطلقوا الوعيد كما . الدور الثبلثة
 (ٞبار  ) وكاف عبد اهلل أطلقو القرآف والسنة فهم يفرقوف بين العاـ المطلق ، والخاص المقيد ،

يشرب ا٣بمر فأتى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فلعنو رجل وقاؿ ما أكثر ما يؤٌب بو إىل رسوؿ اهلل 
مع أنو لعن ( ( ال تلعنو فإنو يحب اهلل ورسولو ))صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 (.. ا٣بمر وشارهبا وبائعها وعاصرىا ومعتصرىا وحاملها واحملمولة إليو

(:  10)وقاؿ ص

 ((  ومن يتولهم منكم فإنو منهم ))وأما قولو  )

 ((  ال تجد قوما يؤمنوف باهلل واليـو اآلخر يوادوف من حاد اهلل ورسولو ))وقولو 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ىزوا ولعبا من الذين أوتوا  )) وقولو تعاىل 
فقد فسرتو السنة وقيدتو وخصتو ( ( الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهلل إف كنتم مؤمنين

ولكل  ودوف ذلك مراتب متعددةوأصل ا٤بواالة ىو ا٢بب والنصرة والصداقة ، . با٤بواالة ا٤بطلقة العامة
ذنب حظو وقسطو من الوعيد والذـ ، وىذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة 

والتابعين معروؼ في ىذا الباب وغيره ، وإنما أشكل األمر ، وخفيت المعاني والتبست األحكاـ 
على خلوؼ من العجم والمولدين الذين ال دراية لهم بهذا الشاف ، وال ممارسة لهم بمعاني السنة 

وقاؿ عمرو بن العبلء لعمرو بن عبيد ٤با . من العجمة أتوا:  ، و٥بذا قاؿ ا٢بسن رضي اهلل عنووالقرآف
ناظره يف مسألة خلود أىل الكبائر يف النار واحتج ابن عبيد أف ىذا وعد واهلل ال ٱبلف وعده يشّب إىل 
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من العجمة أتيت : ما يف القرآف من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار وا٣بلود فقاؿ لو ابن العبلء
:  ، ىذا وعيد ال وعد وانشد قوؿ الشاعر

وإين وإف أوعدتو أو وعدتو           ٤بخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وقاؿ بعض األئمة فيما نقل البخاري أو غّبه إف من سعادة األعجمي واألعرايب إذا أسلما أف يوفقا 

.  لصاحب سنة ، وِإف من شقاوهتما أف ٲبتحنا وييسرا لصاحب ىوى وبدعة

 (:  12-11 )وقاؿ ص

ذلك بأهنم قالوا للذين كرىوا ما نزؿ اهلل  )وقد بلغِب أنكم تأولتم قولو تعاىل يف سورة ٧بمد  )  
على بعض ما ٯبري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصا٢بة أو ىدنة لبعض  (سنطيعكم يف بعض األمر 

إف الذين ارتدوا على أدبارىم من  ): رؤساء الضالْب ، وا٤بلوؾ ا٤بشركْب ، ومل تنظروا ألوؿ اآلية وىي قولو
 (14)ولم تفقهوا المراد من ىذه الطاعة ، وال المراد من األمر المعّرؼ  (بعد ما تبْب ٥بم ا٥بدى 

المذكور في قولو تعالى في ىذه اآلية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية وما طلبو المشركوف 
واشترطوه وأجابهم إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما يكفي في رد مفهومكم ودحض 

.  باختصار من ا١بزء الثالث من ٦بموعة الرسائل وا٤بسائل النجدية. أىػ (.. أباطيلكم

رسالة ١بده ٧بمد  (منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس)وأورد رٞبو اهلل يف 
:  بن عبد الوىاب ؛ قاؿ فيها

سألِب الشريف عما نقاتل عليو،وعما نكفر الرجل بو ؟   )

وأما الكذب  ): فكاف ٩با قاؿ… فأخربت بالصدؽ،وبينت لو أيضاً الكذب الذي يبهتنا بو األعداء
، ونوجب ا٥بجرة إلينا على من قدر على إظهار دينو،: والبهتاف  وأنّا نكفر من لم يكفرأنّا نكفر بالعمـو

فكل ىذا من الكذب والبهتاف الذي يصد بو ورثة أبي جهل . ومل يقاتل،ومثل ىذا وأضعاؼ أضعافو
؛الناس عن دين اهلل ورسولو؛ وإنّا ال نكفر إال من كفره اهلل  من سدنة األصناـ وأئمة الكفر

،من ا٤بشركْب عباد األصناـ كالذين يعبدوف الصنم الذي على قرب عبد القادر والصنم الذي على ورسولو
قرب أٞبد البدوي وأمثا٥بما أما الذين آمنوا باهلل وكتبو ورسلو واليـو اآلخر وجاىدوا يف اهلل حق جهاده 

. أىػ  (. فكيف نكفر ىؤالء؟ سبحانك ىذا هبتاف عظيم. فهم إخواننا يف الدين وإف مل يهاجروا إلينا
 (.              89 -88)ص

                                                           
 . األمر با٤بعروؼ:   يف ا٤بطبوع(14)
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يف تكفّب – من ا٤بسلمْب – أف من خالفنا .. فإننا نقوؿ بناءا على ما قدمناه لك من تفصيل.. وأخّبا
طواغيت ا٢بكم أو أنصارىم وعساكرىم وأجنادىم ، فتوقف يف ذلك أو امتنع من تكفّبىم ، لنصوص 

، أو شبهات أشكلت عليو ، كاحتجاج كثّب ٩بن مل ترسخ قدمهم يف العلم والفهم ، (12)تعارضت عنده 
أو بأهنم يصلوف ، أو ٫بو ذلك من الشبهات الٍب رددنا عليها وكشفناىا  (ال إلو إال اهلل  )بأهنم يقولوف 

.. ؛ فإننا وإف كنا نراىم أجهل ٩بن استجهلهم األئمة  لعدـ تكفّبىم ا١بهمية(13)يف غّب ىذا ا٤بوضع 
إال أننا مع ذلك ال ُنكّفرىم وال .. وأشد عماية ٩بن رماىم النخعي بالعمى لتوقفهم يف تكفّب ا٢بجاج

ما داـ عندىم أصل التوحيد ، وما داـ – ألجل ىذه ا٤بخالفة وحدىا – نعمل ىذه القاعدة فيهم 
إذ ليس يف ذلك جحدا أو .. توقفهم لباعث ا١بهل أو لقياـ شبهات أو تعارض نصوص يف أذىاهنم

تكذيبا وردا للنصوص الصحيحة الصرٰبة القاضية بتكفّب الطواغيت وأنصارىم ؛ بشرط أف ال يؤدي 
ذلك هبم إىل اقتحاـ سبب من أسباب الكفر ، كاالنضماـ إىل أجنادىم وعسكرىم  واال٬براط  يف 

.. نصرهتم أو نصرة تشريعاهتم وقوانينهم الكفرية ، أو ا٤بشاركة يف تشريعها أو تفعيلها وٙبكيمها وحراستها
كما سنفصلو يف خاٛبة ىذا الفصل ، ومقالتنا ىذه ليست بدعا من القوؿ بْب أىل العلم ، بل لنا ٗبثلها 

..  سلف

أف العبيديْب من أكفر الناس ، ومعلـو ما كانوا عليو من  (35/79 )فقد ذكر شيخ اإلسبلـ يف الفتاوى 
إال جاىل مبسوط ا١بهل أو زنديق  )ٍب ذكر أنو ال يّدعي أف منهم اإلماـ ا٤بعصـو .. الردة وتغيّب الشرائع

فإنو مل .. أما من شهد ٥بم باإلٲباف ومل يكفرىم.. ىذا فيمن ادعى العصمة يف بعضهم (يقوؿ ببل علم 
بل .. الٍب تقدـ إطبلقو ٥با ٗبواضع شٌب (.. من مل يكفر الكافر )ٰبكم بتكفّبه وال أورد عليو قاعدة 

.  (.. شهد ٗبا ال يعلم )وصفو بأنو 

يشهد عليهم علماء األمة وأئمتها وٝباىّبىا ، { أي العبيديْب }وىؤالء القـو : ) (35/80)  فقاؿ 
أهنم كانوا منافقْب زنادقة يظهروف اإلسبلـ ويبطنوف الكفر ، فإذا ُقّدر أف بعض الناس خالفهم يف ذلك 

.  (.. صار يف إٲباهنم خبلؼ مشهور ، فالشاىد ٥بم باإلٲباف شاىد ٗبا ال يعلم

وإذا كاف كذلك فمن شهد ٥بم بصحة نسب أو إٲباف ، فأقل  ما يف شهادتو أنو : ) (81)  وقاؿ ص
.  أىػ (شاىد ببل علم ، قاؼ ما ليس لو بو علم ، وذلك حراـ باتفاؽ األئمة 

فإنو مهم ، إذ ىو فيمن ال يكفر العبيديْب الذين ال يقّلوف كفرا عن طواغيت ىذا – فتأمل قولو ىذا 
الزماف ، وإياؾ ٍب إياؾ أف تزؿ بك قدـ اإلفراط وا٤بغاالة فتصّب ٩بن جعل ىذه القاعدة أصل الدين ، 

                                                           
الر كتاب أحكمت آياتو ثم فصلت  )): ، ألف نصوص الوحي أصبل ال تتعارض يف ىذا الباب وال يف غّبه ، قاؿ تعاىل (عنده ) وإ٭با قيدنا بػ (12)

، وإ٭با يتوىم التعارض يف األذىاف لقصور يف ( ( ولو كاف من عند غير اهلل لوجدوا فيو اختالفا كثيرا: )) وقاؿ سبحانو( ( من لدف حكيم خبير
الفهم ، أو لتقصّب يف معرفة طرؽ ا١بمع بْب النصوص ، وإعماؿ كل يف ٧بلو ، أو باالحتجاج ٗبا ال يصح وليس بثابت ، أو ا١بهل ببعض ما ىو 

 . ثابت ٩با مل يبلغو ، أو لعدـ معرفة الناسخ وا٤بنسوخ ، وٛبييز ا٤بتقدـ من ا٤بتأخر من النصوص ، أو غّب ذلك ٩با يلـز يف طرؽ ا١بمع والَبجيح ا٤بعلومة
 . (كشف شبهات اجملادلْب عن عساكر الشرؾ وأنصار القوانْب  )ورسالة  (إمتاع النظر يف كشف شبهات مرجئة العصر  ) أنظر يف ذلك كتابنا (13)
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يدور اإلسبلـ عنده معها وجودا وعدما ،  فيعقد على موافقتو على تكفّب من يكفرىم عقد الوالء والرباء 
، وا٤بؤاخاة وا٤بعاداة ، فمن كفر من يكفرىم فهو لو ويل ٞبيم ؛ ولو كاف من شر ا٣بلق وا٣بليقة ، ومن 

أسأؿ اهلل تعاىل !!   خالفو يف ذلك عن جهل أو اجتهاد ؛ فهو من أعدائو بل من أعداء اهلل الكافرين 
.  أف ٯُبّنبِب وإياؾ مواقع الزلل ، وأف ٯبعلنا ٩بن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو

فمن  ):    وأذكرؾ يف ختاـ ىذا ا٤بوضع ، وقبل أف أنتقل  إىل غّبه بقولو رٞبو اهلل تعاىل يف الفتاوى
.  عيوب أىل البدع تكفير بعضهم بعضا ، ومن ممادح أىل العلم ؛ يخّطؤوف وال يكّفروف

    وسبب ذلك أف أحدىم يظن ما ليس بكفر كفرا ، وقد يكوف كفرا ، ألنو تبين لو أنو تكذيٌب 
.  للرسوؿ وسٌب للخالق ، واآلخر لم يتبين لو ذلك

أىػ منهاج السنة  (  فال يلـز إذا كاف ىذا العالم بحالو يكفر إذا قالو ، أف يكفر من لم يعلم بحالو
(3/63   .)

 

((31)) 
تكفير كل من لم ُيَكّفر الطواغيت بدعوى أنو لم َيكفر 

بهم 
ومن األخطاء الشائعة أيضا ؛ تكفّب كل من مل ُيكّفر الطواغيت ، بدعوى أنو مل ٰبقق التوحيد ألنو ال 

..  يكفر هبم

..  إذ ال شك أّف الكفر بالطواغيت ىو شطر التوحيد وشرطو

: قاؿ تعاىل..  ومن مل يكفر بالطاغوت مل يتمسك بالعروة الوثقى ومن ٍب فهو من ٝبلة الكفار ا٥بالكْب
.. ((  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصاـ لها)) 

لكن ىل تكفّب الطاغوت شرط من شروط صحة الكفر بو ؟؟  

ىل كل من مل يظهره أو ينتحلو من ا٤بنتسبْب لئلسبلـ ولو جهبل واغَبارا بصبلة الطاغوت وعبادتو : ٗبعُب
وانتسابو لئلسبلـ؛فليس ٗبسلم ألنو مل يكفر بالطاغوت ؟؟ 
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و٫بن ىنا ال نقلل من أٮبية تكفّب الطواغيت وال ندعوا إىل إٮبالو أوترؾ تعّلمو ، كما ٰبلوا للبعض أف 
كبل ؛ وكل من يعرفنا ويعرؼ كتاباتنا يعرؼ .. يفهموا ، أوٰبلوا ٥بم توجيو كبلمنا ىذا إىل ىذا الفهم

..  اىتمامنا وتركيزنا على ىذا األمر ، بل ٫بن ال نكتب إال فيو ويف متعلقاتو

..  وإ٭با ندعوا إىل التأصيل والتفصيل وضبط الكبلـ بأدلتو الصحيحة الصرٰبة

..  فاإلطبلقات ا٢بماسية ا١بوفاء ال تغِب من ا٢بق شيئا

وال حاجة لنا بألفاظ ٞباسية ٦بملة ٰبسبها الظمآف ماء ؛ ويا ليتو إذا جاءىا مل ٯبدىا شيئا ؛ بل ٯبدىا 
!!  ٠با ناقعا 

فدعوى الشرطية الٍب يطلقها ويذكرىا بعض الناس يف ىذا الباب مل يأتوا عليها بأدىن دليل ، اللهم إال 
..  إطبلقات بعض العلماء ا٤بتأخرين

..  وكبلـ العلماء يسَبشد بو نعم ؛ولكن ال يستدؿ بو بل يستدؿ لو 

فال يثبت إال الشرط ىو ما يؤثر عدمو يف عدـ ا٤بشروط واليؤثر وجوده يف وجوده ،  ): يقوؿ الشوكاين
 وذلك إما بعبارة مفيده لنفي الذات والصحة مثل أف بدليل يدؿ على أف  المشروط يعدـ بعدمو

وأما ٦برد األوامر فغاية ما يدؿ عليو :  إىل قولو…ال صبلة ٤بن ال يفعل كذا ، أو ٤بن فعل كذا : تقوؿ
الوجوب ، والواجب ما يستحق فاعلو الثواب بفعلو والعقاب بَبكو ، وذلك ال يستلـز أف يكوف ذلك 

.  الواجب شرطا ، بل يكوف التارؾ لو آٜبا ،وأما أنو يلـز من عدمو العدـ فبل

وىكذا يصح اإلستدالؿ على الشرطية بالنهي الذي يدؿ على الفساد ا٤برادؼ للبطبلف إذا كاف النهي 
(.  158-1/157)من السيل ا١برار . أىػ(. عن ذلك الشيء لذاتو أو ١بزئو ال ألمر خارج عنو

واآلف نسأؿ فنقوؿ أين الدليل الواضح والصريح من كبلـ اهلل أو كبلـ رسولو صلى اهلل عليو وسلم على 
كوف تكفّب الطاغوت شرط لصحة اجتناب عبادتو أو الكفر هبا والذي ىو شرط متفق عليو لصحة 
اإلسبلـ ؟؟ ٕبيث يلـز من عدـ وجوده عند ا٤بنتسب لئلسبلـ عدـ اإلسبلـ وبطبلنو ولو كاف كافرا 

..  بالطاغوت ٗبعى أنو كافر بعبادتو ، ٦بتنب لدينو الباطل وتشريعو ، ٦بتنب لتوليو ونصرتو

والذين اجتنبوا الطاغوت اف يعبدوىا وأنابوا إلى اهلل لهم البشرى  )): أمل يقل تعاىل مبشرا عباده
  ((. فبشر عباد
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    فبأي دليل يقطع وٲبنع ويبطل أولئك ا٤بتنطعوف ىذه البشرى الٍب وعد اهلل تعاىل هبا عباده الذين 
اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إىل رهبم جملرد أف خفي عليهم كفر بعض الطواغيت ١بهل عرض ٥بم يف 

حا٥بم أو لظنهم قياـ مانع شرعي ٲبنع من تكفّبىم  ؟؟؟ 

..  لقد كنت قد ٙباورت مع بعض الغبلة ا٤بتحمسْب جدا ٥بذا اإلطبلؽ: أقوؿ

.  مل يذكروا دليبل واحدا صريح الداللة على ذلك من الكتاب والسنة.. و٤با سألتهم ىذا السؤاؿ

 )وإ٭با كاف اعتمادىم فقط يف ىذا على قوؿ للشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب  رٞبو اهلل تعاىل مفاده أف 
:  أصل دين اإلسبلـ وقاعدتو أمراف

.  األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك لو ، والتحريض على ذلك وا٤بواالة فيو ، وتكفّب من تركو: األوؿ

 فال يتموتكفير من فعلو ، اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة اهلل والتغليظ يف ذلك ومعاداة فيو ، : والثاين
.  أىػ (مقاـ التوحيد إال بهذا 

اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة اهلل والتغليظ يف ذلك ومعاداة فيو ، : " فطار ىؤالء الشباب بقوؿ الشيخ ىنا
"  وتكفّب من فعلو 

فجعلوه أصل دين اإلسبلـ عقدوا عليو الوالء والرباء ، وأناطوا بو  (وتكفّب من فعلو  )وفرحوا بقولو 
..  ا٤بواالة وا٤بعاداة ؛ ومن تركو أو قّصر فيو فقد كفرعندىم

مع أف نص كبلـ الشيخ يف آخر عبارتو واضح بّْب بأف يف إطبلقو ىذا تفصيل ٝبع من األمور ما ىو 
..  تابع ألصل اإلسبلـ وما ىو من لوازمو وواجباتو

..  فهو يريد كماؿ مقاـ التوحيد وٛبامو"  التوحيد إال هبذا فال يتم" حيث قاؿ 

وىي األلفاظ الٍب تستعمل يف الشرطية الٍب يلـز من عدمها العدـ " فبل يصح أو ال يقبل " ومل يقل 
..  والبطبلف

بل منها ما ىو من أصل الدين ..  يوضح ىذا ويأكده أف األمور الٍب عددىا الشيخ ال تستوي ٝبيعها
وشروطو الٍب ال يصح إسبلـ ا٤برء إال هبا ؛ كعبادة اهلل وحده ال شريك لو ، وترؾ الشرؾ يف عبادتو 

.  سبحانو

ومنها ما ىو من واجبات الدين والتوحيد أو لوازمو وعراه ؛ ٫بو التحريض على التوحيد والدعوة إليو 
.  وا٤بوالة فيو
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فوجود أصلها يف القلب للشرؾ وأىلو عموما من شروط اإلسبلـ .. وكذا ا٤بعاداة يف الشرؾ فيها تفصيل
..  والتوحيد ، أما إظهارىا وإعبلهنا وإبداؤىا فهذا من لواـز التوحيد ومكمبلتو ال من شروطو

وىذا كلو يُعلم ويُفهم من النظر يف أدلة الشرع الٍب ٯبب أف يكوف التعويل يف التأصيل عليها ، ال على 
..  أقاويل الرجاؿ الٍب قد يتطرؽ إليها الزلل

وإال فإذا كاف اإلحتكاـ عند ىؤالء القـو إىل أقاويل الرجاؿ والتأصيل والتقعيد مبنيا عليها ؛ فلن يعدموا 
..  أقاويل أخرى مثل قوؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ىذا ؛لو أو لغّبه من علماء ٪بد يف ىذا الباب

فمن جنسو قولو يف رسالة يف معُب الطاغوت ، ضمن ٦بموعة التوحيد ، وموجودة أيضا يف ٦بموع 
(:  1/376)مؤلفات الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 

فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أف   )

.  تعتقد بطبلف عبادة غّب اهلل -
.   وتَبكها -
.   وتبغضها -
.  وتكفر أىلها -
..  وأمثالو كثّب. أىػ (. وتعاديهم -

ومعلـو أف ىذا الكبلـ حق وىو من حيث اإلٝباؿ ال اعَباض عليو ؛ و٤بثلو ندعوا ، وٗبثلو ٬باطب الناس 
، اللهم إال إذا ُسوي بْب ىذه ا٤بطالب الشريفة فجعلت كلها يف رتبة واحدة وىي الشرطية الٍب يلـز من 
عدمها العدـ ؛ فعندىا يلـز التوضيح والبياف كما أسلفنا ؛ فذلك فهم خاطيء ال ٘بوز نسبتو إىل كبلـ 

..  الشيخ إال إذا ورد نص لو بو ،أو تصريح منو عليو

كما يلـز أيضا يف كبلمو ىذا التنبيو على عّده ٤بطلق عداوة عبيد الطاغوت يف صفة الكفر بالطاغوت 
والذي قد يفهم منو الشرطية ؛ وضرورة التفصيل يف ىذا بْب وجوب وجودىا كشرط للتوحيد ،وبْب 

.  استحباب إظهارىا الذي ال يستطيعو وال يلـز بو كل أحد

من  (271)ومن جنسو كبلـ سليماف بن سحماف يف رسالة لو يف بياف معُب الطاغوت واجتنابو ص 
كتاب حكم ا٤برتد من الدررالسنية قد يفرح بو أولئك الغبلة لو وقعوا عليو حيث قاؿ بعد أف ذكر 

فأخرب أف ٝبيع ا٤برسلْب قد بعثوا باجتناب الطاغوت  ): اآليات الدالة على وجوب اجتناب الطاغوت
  (. فمن مل ٯبتنبو فهو ٨بالف ١بميع ا٤برسلْب
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والمراد من اجتنابو ىو بغضو وعداوتو بالقلب وسبو وتقبيحو باللساف وإزالتو باليد عند  ): ٍب قاؿ
 . أىػ (القدرة ومفارقتو فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدؽ 

فتأمل كيف جعل يف ىذا اإلطبلؽ ؛من مل يقّبح الطاغوت ويسبو بلسانو غّب صادؽ أي كاذبا يف دعواه 
اجتناب الطاغوت ،مع أف التصريح ٗبسبة الطاغوت وتقبيحو باللساف ال ٘بب على كل أحد ،وىل كاف 
أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم ٝبيعهم معلنْب مصّرحْب بتقبيح طواغيت قومهم أـ أف أكثرىم كاف 

؟ وىل يقاؿ فيهم وا٢باؿ كذلك أهنم كانوا ٨بالفْب ١بميع ا٤برسلْب أوأهنم ما صدقوا يف . مستخفيا
اجتناهبم للطاغوت ؟؟ 

أما ا٤بسّبة فإف النيب نفسو صلى اهلل عليو وسلم  مل يكن يفعلها خصوصا بعد أف هناه اهلل تعاىل عن ذلك 
؛ لئبل يسبوا اهلل عدوا بغّب علم ؛ كيف وقد كانوا ٯبعلوف دعوتو للتوحيد وبراءتو من طواغيتهم وٙبذيره 
من عبادهتا ببياف أهنا ال تبصر وال تسمع وال تغِب عنهم شيئا ؛ ٯبعلوف ذلك مسبة آل٥بتهم ، كما كانوا 

..  يعّدوف بيانو ٣بطأ وضبلؿ آبائهم يف عبادهتا مسبة ٥بم وآلبائهم

ومرادي من ىذا االستطراد أف أذّكر بأف كبلـ ا٤بشايخ ليس قرآنا وأهنم ليسوا ٗبعصومْب ،وا٣بطأ دوف 
ليس - حاشا ا٤بعصـو صلوات اهلل وسبلمو عليو - وأف كبلمهم وكبلـ غّبىم .. أدىن شك وارد عليهم

ٕبجة يف ديننا ؛ ومع ىذا فإف من اإلحساف إليهم واإلنصاؼ يف التعامل مع كتاباهتم أف يُفّسر كبلمهم 
بعضو ببعض فيحمل مطلقو على مقيده و٦بملو على مفسره ، ومن األمانة العلمية والصدؽ مع دين اهلل 

..  أف تفهم إطبلقاهتم على ضوء عقيدة أىل السنة وطريقة أىل العلم يف إطبلؽ الوعيد

كانت تقـو على تعظيم شأف التوحيد وا٤ببالغة - كما يعرؼ كل من خرب كتاباهتم - وذلك ألف طريقتهم 
يف إظهاره وبياف أٮبية ٙبقيق لوازمو والقياـ بواجباتو وعراه ، وعلى التغليظ يف الشرؾ والتشنيع على أىلو 

والتشديد يف التنفّب عنو با٤ببالغة يف إنكار كل ما ٲبت إليو بصلة حٌب ولو كاف من الذرائع ومل يكن شركا 
..  صرٰبا

..  حٌب احتاجوا ىم ومن جاء بعدىم من أحفادىم إىل بياف مشكل تلك اإلطبلقات على بعض الناس

سواء من خصومهم الذين حاولوا التشنيع عليهم ببعض تلك اإلطبلقات وقّولوىم ما مل يقولوه من   - 
..  التكفّب بالعمـو  أوتكفّب كل ا٤بخالفْب ٥بم
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وليس ٝبيع ىذا القسم من أىل ا٤بذاىب ا٤بتعصبْب أوالقبوريْب ا١بهلة ، بل فيهم علماء سلفيوف ٧بققوف 
ولكنهم يروف أف من مل  ): أمثاؿ العبلمة الشوكاين الذي قاؿ عن الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب وأتباعو

   (1). أىػ(يكن داخبل ٙبت دولة صاحب ٪بد ، و٩بتثبل أوامره خارج عن اإلسبلـ 

..  أعلن براءة أىل ا٢بديت من الوىابيْب (ترٝباف الوىابية  )وكذا الشيخ ٧بمد صديق حسن يف كتابو 

..  والشيخ أنور شاه الكشمّبي ؛ ذكر أف الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب يتسارع إىل ا٢بكم بالتكفّب

دعاوى ا٤بناوئْب  )وأنظر يف ذلك ويف الدفاع عن الشيخ ودفع الشبهات عن دعوتو كتاب .. وغّبىم
مصباح ) لعبد العزيز بن ٧بمد علي العبد اللطيف ، وكذلك  (لدعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 

منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود )و (الظبلـ يف الرد على من كذب على الشيخ اإلماـ
..  و٫بوه لعبد اللطيف بن عبد الرٞبن آؿ الشيخ (بن جرجيس 

..  أو من بعض ا٤بنتسبْب إىل طريقتهم ٩بن اٚبذوا مطية الغلو مركبا ، وقد تقدمت أمثلة من ىذا- 

    منها ما تقدـ من كبلـ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ يف رده على رجلْب من اإلحساء كانا قد 
اعتزال ا١بمعة وا١بماعة وكفرا من عندىم من ا٤بسلمْب ٕبجة ٦بالستهم البن فّبوز وأمثالو ٩بن مل يكفر 

: قاال )بالطاغوت ٕبجة أنو مل يصرح بتكفّب جده الذي رد دعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب وعاداىا 
ومن مل يصرح بكفره فهو كافر باهلل مل يكفر بالطاغوت ، ومن جالسو فهو مثلو ، ورتبوا على ىاتْب 

قاؿ   (.. ا٤بقدمتْب الكاذبتْب الضالتْب ما يَبتب على الردة الصرٰبة من األحكاـ حٌب تركوا السبلـ
فرفع إيّل أمرىم،فأحضرهتم وىددهتم وأغلظت ٥بم ، فزعموا أوال أهنم على عقيدة الشيخ ٧بمد  ): الشيخ

بن عبد الوىاب ، وأف رسائلو عندىم ، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضبللتهم ، ٗبا حضرين يف اجمللس 
اإلنكار على من  )إىل آخر كبلمو يف رسالة باسم .. . ، وأخربهتم برباءة الشيخ من ىذا ا٤بعتقد وا٤بذىب

 (.. 5-3/4)ضمن ٦بموعة الرسائل وا٤بسائل النجدية  (كّفر ا٤بسلمْب بغّب ما أٝبع عليو الفقهاء 
ولقد أخربين أمّب حجاج اليمن السيد : ) ( 2/5 )    ومن ذلك ما ذكره الشوكاين يف البدر الطالع 
- أي من أتباع الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب – ٧بمد بن حسْب ا٤براجل الكبسي أف ٝباعة منهم 

خاطبوه ىو ومن معو من حجاج اليمن بأهنم كفار وأهنم غّب معذورين عن الوصوؿ إىل صاحب ٪بد 
.  أىػ (.. لينظر يف إسبلمهم ، فما ٚبلصوا منو إال ٔبهد جهيد

     وتقدـ أيضا كبلـ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ يف بياف وتوضيح ما أٝبل من كبلـ جده الشيخ 
فإذا عرفت ىذا  ): ٧بمد بن عبد الوىاب يف أمثاؿ ىذا الباب ٩با اغَب بو بعض الغبلة ، وىو قولو

؛عرفت أف اإلنساف ال يستقيم لو إسبلـ ولو وّحد اهلل وترؾ الشرؾ إال بعداوة ا٤بشركْب والتصريح ٥بم 
                                                           

 (. 2/7) (البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع  ) (1)
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ال ٘بد قوما يؤمنوف باهلل واليـو اآلخر يوادوف من حاد اهلل ورسولو  )): بالعداوة والبغضاء ،كما قاؿ تعاىل
 . أىػ(  ((

والذي يفهم تكفّب من مل يصرح  ).. ": مصباح الظبلـ"حيث قاؿ الشيخ عبد اللطيف يف كتابو 
 . أىػ(.. بالعداوة من كبلـ الشيخ فهمو باطل ورأيو ضاؿ

ىل ىي من معُب ال إلو إال  )ومثلو قوؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ٤با سئل عن ا٤بواالة و ا٤بعاداة ؛ 
 . (اهلل ، أو من لوازمها ؟ 

حسب ا٤بسلم أف يعلم أف اهلل افَبض عليو عداوة ا٤بشركْب ، وعدـ مواالهتم ،وأوجب  ): فقاؿ رٞبو اهلل
.  عليو ٧ببة ا٤بؤمنْب ومواالهتم

وأخبر أف ذلك من شروط اإليماف ، ونفى اإليماف عمن يواد من حاد اهلل ورسولو ولو كانوا آباءىم 
.  أىػ (أو أبناءىم أو إخوانهم أو عشيرتهم 

فقولو عن عداوة ا٤بشركْب ؛ أهنا من شروط اإلٲباف ال يعِب بذلك إظهار العداوة وإبدائها و٦باىرة ا٤بشركْب 
هبا كما كاف يفعل إبراىيم والذين معو وعلى طريقتة من النبيْب واتباعهم أصحاب الطائفة الظاىرة القائمة 

..  بدين اهلل

..     وإ٭با يعِب بو وجود أصل ذلك ولو يف القلب

ومنو تعلم لزـو التفصيل يف كبلـ الشيخ وغّبه من العلماء ،وضرورة التفريق بْب إطبلقهم الوعيد بالتكفّب 
 .. أو التكفّب ا٤بطلق ، يف مواضع دعوية ٰبتاج إليها ؛ وبْب تنزيل ا٢بكم على األعياف

فهذا من إحساف الظن بإطبلقات الشيخ عند من –  كما ٯبب فهمو على ضوء أصوؿ أىل السنة 
إف وعدـ ا٤بساواة يف ا٢بكم على ٝبيع إطبلقاتو ، فيقاؿ يف مثل ىذه اإلطبلقات ؛ – يعرؼ منهجو 

أريد ىنا أصل العداوة ووجودىا في القلب فال حرج من فهم الكالـ على إطالقو بحملو على 
التكفير، وإف أريد عمـو العداوة؛ إظهارىا وتفاصيلها والصدع بها، فيجب التنبيو إلى أف كالمو في 

..  استقامة اإلسالـ ال في زواؿ أصلو
 فهذا ىو الفهم والفقو الذي يهدي اهلل إليو من يشاء من عباده وُيَصد وُيطرد عنو كل ٧برـو ، وىو من 
اإلحساف إىل الشيخ وكتاباتو خصوصا وأنو بشر غّب معصـو ، وكبلمو ٰبتج لو وال ٰبتج بو ، فما  وافق 

إذ كبلمو ليس بدليل وكل ٨بلوؽ يؤخذ من قولو ويرد إال ا٤بعصـو .. ا٢بق منو قبلنا،وما عارضو رددناه
..  صلوات اهلل وسبلمو عليو
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وإذا كاف مثل ىذا يقاؿ يف كبلـ إماـ الدعوة النجدية فمن باب أوىل كبلـ ا٤بتأخرين من أحفاده 
..  وأتباعو

فإف ا٤بقّلب لكبلمهم لن يعدـ أف يقع فيو على إطبلقات دعويّة غّب ٧بددة أو مقيدة؛ ا٤براد منها كما 
إف مل يفهمها على أصوؿ أىل السنة ، –قدمنا ا٤ببالغة يف استئصاؿ الشرؾ والتحذير منو ؛ ٲبكنو  

..  ٞبلها على مراد أىل الغلو- وتعامل معها بطريقة أىل الزيغ 

وأنا ال ألقي ىذا الكبلـ جزافا ، بل أقولو بعد إذ مل أدع كتابا ألئمة الدعوة النجدية وقع ٙبت يدي يف 
بداية الطلب إال وقد طالعتو ، وقد نقلت من أمثاؿ ذلك الكثّب يف كتايب ملة إبراىيم وغّبه ؛ نّبهت 

على بعضو وأبقيت الوعيد يف بعضو كما ىو دوف تعليق ، ولذلك ٤با طالع بعض من ضاؽ فهمو 
تفصيلنا يف مثل ىذه ا٤بواضع  الٍب ٫بذر فيها من أخطاء التكفّب ؛ حسب أف ذلك تناقضا وظنو تراجعا 

،ومل يتنبو إىل الفرؽ بْب كتاباتنا الدعوية الٍب نطلق فيها الوعيد والَبىيب ، ونشدد فيها النكّب على عمـو 
ا٤بنحرفْب عن جادة التوحيد أو ا٤بفّرطْب بلوازمها وحقوقها ، وبْب  الكبلـ يف أحكاـ التكفّب خصوصا 

 .. تكفّب ا٤بعْب وما ٰبتاجو من دقة وتفصيل
ومل يراع للتوفيق بْب كبلمنا ىذا وكبلمنا ذاؾ ؛ ما قدمناه من تفريق العلماء بْب التكفّب ا٤بطلق وتكفّب 

 .. ا٤بعْب
أضف إىل ىذا أنِب أعرؼ من خبلؿ مطالعٍب لرسائل أئمة الدعوة النجدية أف األمر مل يقف يف كتاباهتم 
عند إطبلقات دعوية ٙبتاج إىل تفصيل وفهم سديد ؛بل تعدى األمر عند بعض متأخريهم الذين يشار 
إليهم بالبناف أمثاؿ الشيخ سليماف بن سحماف والشيخ ٧بمد بن ابراىيم آؿ الشيخ ومعهم كافة علماء 

العارض إىل شطحات ال ٰبل متابعتهم عليها وال ٦باؿ لَبقيعها ؛ومن ذلك ٙبديدا ما أصدروه من فتاوى 
وإطبلقات خاطئة يف حق ٨بالفيهم وا٣بارجْب على إمامهم عبد العزيز ويل األمريكاف واإلنكليز ٯبب 

 .. ا٢بذر منها

عبد العزيز؛وحكموا عليهم بالردة !! فقد كّفروا فعبل الدويش والعجماف ومن خرج معهم من اإلخواف على إمامهم 
وأنزلوا فيهم قوؿ شيخ اإلسبلـ فيمن ٝبز إىل معسكر التَب و٢بق هبم فارتد وحل دمو ومالو ؛ بل جعلوىم أوىل منو 

(.  334 ) كتاب ا١بهاد ص7أنظر الدرر السنية ، ج .. بالكفر والردة 

حوؿ قبوؿ توبة من تاب منهم وجاء نادما على خروجو على عبد – !! يف جواب استفتاء إلمامهم- بل اشَبطوا 
العزيز وعلى تضليلو للمشايخ اجملادلْب عنو ؛ اشَبطوا أف يربأ التائب من ا٣بارجْب على عبد العزيز من اإلخواف ، 

(.  330)أنظر ا٤برجع نفسو ص !!! ويصرّح بتكفّبىم ؤبهادىم باليد وا٤باؿ واللساف 
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..  فتأمل ىذا وحذار أف تتعامل معهم كمعصومْب أو تتناوؿ كتاباهتم وكأهنا ال يأتيها الباطل من بْب يديها وال من خلفها

عودا على بدء نرجع فنقوؿ إف ا٤بطلقْب ٥بذا ا٣بطأ الذي ٫بن يف صدد التحذير منو مل يأتوا على 
..  تأصيلهم بدليل صحيح إذ كبلـ البشر بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ليس بأدلة

.. ((  اتبعوا ما أنزؿ إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونو أولياء )):  قاؿ تعاىل

بأف كل من مل يكّفر الطاغوت مل يكفر بو ، ٗبعُب أنو عابد لو أو مل ٯبتنبو كما قد يُعرّب عنو : فالتأصيل
..  آخروف ، كل ذلك يفتقر لؤلدلة

ومنهم من يوسع معُب االجتناب الذي يرونو شرطا لصحة اإلسبلـ فيدخلوف فيو اجتناب العمل يف 
حكومات الطواغيت ولو فيما ال ٰبـر ، بل أدخل بعض ا٢بمقى يف ذلك اجتناب الوقوؼ على إشارات 

فما رٞبوا أمة .. مرورىم واجتناب مراعات شواخصهم ا٤برورية واجتناب تسعّبات مواصبلهتم و٫بوىا
..  ٧بمد وما رٞبوا أنفسهم من ىذا الزيغ والضبلؿ 

إذ معُب الكفر بالطاغوت ومعُب اجتنابو الشرعي الذي ىو مطلوب رب العا٤بْب ال مطلوب أىل التنطع 
..  والغلو ؛ يُفهم ويُعرؼ على ضوء معرفة معُب حقيقة عبادتو أو اٚباذه ندا وشريكا

بأي نوع من أنواع العبادة الٍب يكفر من - وىو راض - ومعلـو من تعريفو أنو كل من عبد من دوف اهلل 
صرفها لغّب اهلل تعاىل ، فمن صرؼ إليو عبادة الصبلة أو الطواؼ أو الذبح أو النذر أو الدعاء أو الطاعة 

فمثل ىذا ال يكوف مسلما .. يف التشريع أو اعتقد أف لو ا٢بق يف ذلك فقد عبده واٚبذه ربا وطاغوتا
..  حٌب يكفر بعبادتو أو اعتقاد ربوبيتو وألوىيتو

والكفر بو ىنا ال يعِب تكفّبه وإف كاف ذلك الزما من اللواـز أوواجبا من الواجبات ؛وإ٭با يعِب الرباءة من 
عبادتو وطاغوتيتو والكفر بألوىيتو وربوبيتو وكونو مستحقا ألف يصرؼ إليو أي نوع من أنواع العبادة ؛وىو 

والذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدوىا وأنابوا إلى  )): ا٤بعرب عنو باجتناب عبادة الطاغوت يف قولو تعاىل
 ((  …اهلل لهم البشرى

ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أف اعبدوا اهلل واجتنبوا  )): وىذا مفسر مبْب لقولو تعاىل اجململ
 ((..  الطاغوت

وال يصح ما يفعلو بعض ا٤بتسرعْب من أخذ ىذه اآلية وحدىا والفرح بإطبلؽ لفظ اجتناب الطاغوت 
فهذه من طريقة أىل الزيغ الذين يتبعوف ما تشابو منو ، وال .. فيها ٗبعزؿ عّما يفسرىا يف اآلية األخرى

..  يردونو إىل أـ الكتاب من النصوص ا٤ببينة ا٤بفسرة لو
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فقد بْب علماؤنا أف النص اجململ إذا أخذ ٗبعزؿ عن مبينو صار متشاهبا وكذا النص العاـ أو ا٤بطلق إذا 
..  أخذ ٗبعزؿ عن ٨بصصو أو مقيده فقد صار متشاهبا

وإ٭با يفعل ذلك الذين يف قلوهبم زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو كما ذكر اهلل تعاىل يف مطلع سورة آؿ 
..  عمراف

إف ذوي االجتهاد ال يقتصروف على التمسك بالعاـ حٌب يبحثوف يف ٨بصصو وعلى  ): قاؿ الشاطيب
..  ا٤بطلق ىل لو مقّيد أـ ال؟

.  زيفاً وانحرافاً عن الصواب- أي الخاص - من قبيل المتشابو، وصار ارتفاعو - مع إرادة الخصوص فيو - فالعاـ مع خاصو ىو الدليل، فإف فقد الخاص، صار العاـ 

: فصلت(  ](اعملوا ما شئتم  )): وألجل ذلك عدت ا٤بعتزلة من أىل الزيغ حيث اتبعوا ٫بو قولو تعاىل
..  وتركوا مبينو [40

:  )) ، وتركوا مبينو  [40: يوسف] (( إف الحكم إال هلل  )):  وكذلك ا٣بوارج حيث اتبعوا قولو تعاىل
((.  فابعثوا حكماً من أىلو وحكماً من أىلها :  )) ، وقولو( (يحكم بو ذوا عدؿ منكم 

:  )) ، وتركوا بيانو، وىو قولو[96: الصافات(  ](واهلل خلقكم وما تعملوف  )):  واتبع ا١بربية قولو
[.  82: التوبة(  ](جزاء بما كانوا يكسبوف 

وىكذا سائر من اتبع ىذه األطراؼ من غير نظر فيما وراءىا، ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر 
فإذا أخذ المبين من فإذا ثبت ىذا فالبياف مقَبف با٤ببْب، . اهلل بو أف يوصل، لوصلوا إلى المقصود

 وليس ا٤بتشابو يف نفسو، بل الزائغوف أدخلوا فيو التشابو على أنفسهم فضلوا غير بياف صار متشابهاً،
.  اىػ ٨بتصراً " عن الصراط ا٤بستقيم

الذي ىو ركن التوحيد – ومن ذلك ما يفعلو بعض الغبلة من فهم مطلب اجتناب الطاغوت :  قلت
وتفسّبه ٗبطلق االجتناب ؛ فُيدخلوف فيو اجتناب العمل عند ا٢بكومات الكافرة ولو بوظيفة – وشطره 

ال حرمة فيها ؛ وىذا لو كاف على وجو االستحباب فبل غبار عليو و٫بن ندرسو وندعوا إليو ؛ ولكنهم 
ٯبعلوف ذلك شرطا للتوحيد واإلسبلـ من أخل بو فعمل بأي وظيفة ، أو أطاع ا٢بكومة أو الطواغيت 

.  بأي شيء ولو كاف من ا٤بباحات ؛ كاف كافرا ألنو مل ٯبتنب الطاغوت عندىم ومل ٰبقق التوحيد

وا٢بق الذي ال مرية فيو أف ا٤براد  باجتناب الطاغوت اجتناب عبادتو بأي نوع من أنواع العبادة الٍب 
..  يكفر من صرفها لغّب اهلل ،وكذا اجتناب توليو ونصرتو
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ألف بعضهم أطلق العبادة وأخذىا ٗبعناىا اللغوي ال  (الٍب يكفر من صرفها لغّب اهلل  ): وإ٭با قيدنا بقولنا
االصطبلحي الشرعي فأدخل يف ذلك عبادة ا٥بوى والشيطاف ٗبعُب متابعتو وطاعتو والٍب منها ما ىو كفر 

.  فصار العصاة عنده كفارا فنزع إىل مذىب ا٣بوارج يف ىذا شاء أـ أىب.. ومنها ما ىو معصية

..  فمن أطاع ا٢بكومات أو الطواغيت ٗبعصية كفر عندىم ألف مطلق الطاعة عندىم عبادة مكفرة

بل من ا٢بمقى من جعل طاعتهم ولو با٤بعروؼ عبادة مكفرة ؛ وفلسف لذلك وسفسط أوصافا مكّفرة 
ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف ، حٌب لو أمروه بشيء من الواجبات الشرعية كالصبلة ا٤بفروضة و٫بوىا فأطاع 

..  أمرىم ؛ لكاف بذلك مشركا غّب ٦بتنب للطاغوت ، ومل يراعوا يف ذلك تفصيبل أو تأويبل

..  وال شك أف ىذا من الضبلؿ ا٤ببْب

..  ولو قالو صبياف يسيل ٨باطهم أليس من فبلحهم

..  وإ٭با أوصلهم إىل مثل ىذه ا٤بآزؽ سوء تأصيلهم ، وخلطهم بْب التعريفات االصطبلحية واللغوية

 وتقدًن األخّبة يف كثّب من اإلطبلقات جعلهم يبتدعوف دينا وتوحيدا جديدا ما أنزؿ اهلل بو من 
..  سلطاف

حٌب صّّبوا  بأفهامهم السقيمة اجتناب عبادة الطاغوت معضلة من ا٤بعضبلت خصوصا يف ىذا الزماف 
؛ ال يقدر على ٙبقيقو خواص ا٣بواص من الدعاة واجملاىدين وأىل الثغور ، فضبل عن العواـ من الشيوخ 

..  والعجائز

وقصروا بذلك دين اهلل على أفراد معدودين على أصابع اليد الواحدة ٩بن ىم على شاكلتهم ،شاءوا أـ 
..  أبوا فهذا ىو مضموف مقاالهتم وحقيقتها

أف عبادة الطاغوت تكوف كفرا بصرؼ نوع من أنواع العبادات لو ؛والٍب إف .. وا٢بق الذي ال معدؿ عنو
.  صرفت لغّب اهلل صارت شركا ٨برجا من ا٤بلة

ال يف مطلق ا٤بعاصي .. وأف طاعتو تكوف كفرا أو شركا إذا أطيع يف أي نوع من أنواع ا٤بكفرات
.  واحملرمات

..  وتكوف شركا إذا كانت يف ٙبليل ما حـر اهلل أو ٙبرًن ما أحل اهلل أو تشريع ما مل يأذف بو اهلل

ويف مثل ىذا يتنزؿ تفصيل شيخ اإلسبلـ يف الذين تابعوا أحبارىم ورىباهنم وأطاعوىم من دوف اهلل ؛ 
:  حيث جعلهما قسمْب
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أف يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل فيتبعوهنم على التبديل ، فيعتقدوف ٙبليل ما حـر اهلل ، وٙبرًن ما : أحدٮبا )
أحل اهلل اتباعا لرؤسائهم ، مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ، وقد جعلو اهلل ورسولو شركا 

… وإف مل يكونوا يصلوف ٥بم ويسجدوف ٥بم – 

أف يكوف اعتقادىم وإٲباهنم بتحرًن ا٢ببلؿ وٙبليل ا٢براـ ثابتا، لكنهم أطاعوىم يف معصية اهلل ، : والثاين
كما يفعل ا٤بسلم ما يفعلو من ا٤بعاصي الٍب يعتقد أهنا معاص،فهؤالء ٥بم حكم أمثا٥بم من أىل 

.   اإلٲباف7أىػ من ٦بموع الفتاوى ج (.. الذنوب

ويبّْب ىذا التفصيل وٯبّليو تفسّب النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤بعُب اٚباذىم أربابا من دوف اهلل ، وٙبديده 
للطاعة الٍب كانت عبادة مكفرة لؤلحبار والرىباف ؛ وحصرىا بطاعتهم يف ٙبليل ا٢براـ وٙبرًن ا٢ببلؿ ؛أو 

..  يف التشريع الذي مل يأذف بو اهلل ، ال يف مطلق الطاعة

اٚباذىم ) فجعل الوصف ا٤بعترب يف شركهم ( ( أحبارىم ورىباهنم أربابا اتخذوا )): ولذلك قاؿ تعاىل
 أحبارىم أطاعوا: ومل يقل( (اتخذوا )) أي طاعتهم ا٤بطلقة ال مطلق طاعتهم ، فقاؿ  (أربابا 

يف التكفّب يف طاعة الطواغيت ، والذي يدؿ على الطاعة ا٤بطلقة  (االٚباذ  )فبل بد من قيد .. ورىباهنم
يف كل باب ، فمن اٚبذىم ٧بّللْب ٧بّرمْب مشّرعْب فيما مل يأذف بو اهلل وصرؼ ٥بم الطاعة ا٤بطلقة فذلك 

..  ا٤بشرؾ الذي اٚبذىم أربابا ، ٖببلؼ ا٤بطيع ٥بم با٤بعصية اجملردة

 وذلك ألف حاؿ الطائع يف ا٢براـ الذي مل يصرح بقصده ؛ ٧بتمل يدور بْب ا٤بعصية اجملردة وبْب 
..  االستحبلؿ ، فلـز النظر يف حالو والتفصيل يف ا٢بكم بْب ىذا وىذا

وعليو فكل من اجتنب عبادة الطاغوت واجتنب توليو ومتابعتو على دينو الكفري أو طاعتو يف تشريعو 
..  الكفري فهو ٦بتنب للطاغوت رغم أنف الغبلة ولو مل ُيكّفره ، وإف أطاعو يف ا٤بعصية دو٭با استحبلؿ

وأف من عبده أو أطاعو وتابعو على شيء من ذلك فهو كافر مل ٯبتنب عبادة الطاغوت ولو كاف 
..  ُيكّفره

 )): وىذا ىو أعلى وأجل أنواع التفسّب ؛ أف يفسر كبلـ اهلل اجململ بكبلمو ا٤ببْب؛ فّبد قولو تعاىل
؛ فيدؿ على أف مطلب ( (والذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدوىا : )) إىل قولو( ( اجتنبوا الطاغوت

..  اجتناب الطاغوت مفسر باجتناب عبادتو

يريدوف أف : )) يفسر بذلك ،وبقولو تعاىل أيضا( ( فمن يكفر بالطاغوت )): وكذا قولو تعاىل
 ((  يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أف يكفروا بو
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 )): فدؿ على أف التحاكم إىل الطاغوت يناقض ويضاد الكفر بو ، وكذا عبادتو ، وكذا توليو لقولو تعاىل
..  و٫بوىا من اآليات ا٤بكفرة ٤بن توىل الكفار( ( ومن يتوّلهم منكم فإنو منهم

..  ىذا ما دلت عليو النصوص الصرٰبة ؛ وىذه أوجو دالالهتا

أما تفسّب الكفر واالجتناب بالتكفّب وحده وجعلو شرطا لصحة اإلسبلـ ، فغّب سديد وال دقيق ؛ بدليل 
أننا مأموروف بأف نكفر بعبادة كل من سوى اهلل تعاىل ولو مل يكن طاغوتا ؛ كعيسى ابن مرًن وا٤ببلئكة 

..  والصا٢بْب ٩بن عبد من دوف اهلل ولسنا مأمورين بتكفّبىم

وكذلك األصناـ فإهنا طواغيت عبدت من دوف اهلل فيجب اجتناب عبادهتا والرباءة من ألوىيتها وىذا ىو 
..  وليس تكفّبىا فإهنا ٝبادات ال تعقل وال تكسب حٌب تكُفر وتكّفر.. الكفر هبا

كماال يصح ما يُؤّصلو البعض ؛ من أف من مل ُيكّفر الطواغيت ويعرؼ أهنا طواغيت ؛ال يعقل اجتنابو 
.. ! ٥با وكفره هبا إذ كيف ٰبقق الرباءة منها وىو ال يعرؼ أهنا طواغيت

ألف ا٤بقصود لتحقيق ما ال تكوف النجاة إال بو من التوحيد الذي ىو حق اهلل على العبيد ، وا٤بطلوب 
ويجتنب عبادة كل من كي يدخل ا٤برء يف البشرى الٍب وعد اهلل هبا عباده ؛ أف ٰبقق اإلٲباف باهلل تعاىل 

 ولو مل ُيسميهم ؛ وىذه ىي ويجتنب توليهم سوى اهلل من الطواغيت وغيرىم على وجو اإلجماؿ
حقيقة الرباءة من كل ما يعبد من دوف اهلل ، وال يلـز قطعا أو يشَبط لذلك أف ُيصرّح برباءتو من 

طاغوت معْب ال يعرفو ومل يسمع بو حٌب يظن أنو كاف مشركا بو أو عابدا لو ؛ وإال كاف مشركا مل يربأ 
.. !  من الطواغيت

فمن كاف عنده أصل اإلسبلـ أو أظهر خصائصو أوأركانو ومبانيو ومل يظهر منو شيء من نواقض اإلسبلـ 
وقواطعو الظاىرة ؛ مل ٯبز أف يتوقف يف إسبلمو حٌب ينظر وٲبتحن ويسأؿ عن قائمة معينة من الطواغيت 

وتطوؿ ىذه القائمة وتتفرع وتتعقد على ا٤بسكْب ٕبسب ٚببط أفهاـ الغبلة !! ىل كفر هبم أـ ال 
!!  وتنوعها يف ٙبديد معُب الطاغوت 

وإ٭با اشَبط العلماء يف قبوؿ إسبلـ ا٤بشرؾ العابد لغّب اهلل أو ا٤بعتقد أللوىيتو  كي ٰبقق التوحيد والكفر 
مع براءتو من عبادة كل ما يعبد من .. بالطاغوت ؛أف يربأ من عبادة ذلك ا٤بعبود ا٤بعْب ويكفر بألوىيتو

..  دوف اهلل على وجو اإلٝباؿ

من قاؿ ؛ ال إلو إال اهلل وكفر ٗبا يعبد من دوف اهلل ، َحرـُ مالو ودمو  ): واستدلوا على ذلك ٕبديث
.  (وحسابو على اهلل عز وجل 
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من شهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، وأف ٧بمدا عبده ورسولو وأف عيسى عبد اهلل  ): وحديث
. ورسولو وكلمتو ألقاىا إىل مرًن وروح منو وا١بنة حق والنار حق ؛ أدخلو اهلل ا١بنة على ما كاف من العمل

 )

ومل يشَبطوا التصريح بالرباءة من قوائم معينة للطواغيت سواء كانوا حكاما أو رىبانا أو سحرة أو كهانا 
أو تكفّبىم ؛ للحكم على كل من كاف عنده أصل اإلسبلـ والتوحيد ومل يتلّبس بعبادة غّب اهلل تعاىل وال 

..  كما يشَبطو الغبلة.. تواله

والٍب ىي دعوة  الرسل  (ال إلو إال اهلل  )ويؤيد ما تقدـ أيضا أف التكفّب ليس من معُب كلمة التوحيد 
 (( وما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدوف )): كافة كما قاؿ تعاىل

 ((  ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت )): ، وىذا يضم إىل قولو تعاىل
..  فيفسر بعضو بعضا

فمن حّقق ىذا ا٤بعُب .. (ال معبود ٕبق إال اهلل  )وقد فسر العلماء احملققْب كلمة التوحيد بأف معناىا 
ومن ذلك تفاصيل .. كاف مسلما موّحدا ولو قّصر يف الواجبات واللواـز الٍب ٯبب فيها البياف والتعريف

..  أحكاـ التكفّب ، فلم يوجب اهلل على كل أحد تعلمها بالتفصيل الذي يورده الغبلة

ال الشرعي االصطبلحي ا٤بذكور وال اللغوي أف تكفّب ا٤بخالف يف  (ال إلو إال اهلل  )وليس يف معُب 
.  شيء من جزئياهتا أو الرباءة منو ؛ من شروط صحتها

نعم قد يكوف ذلك أحيانا من لوازمها أو من واجباهتا أو من توابعها ، لكن الشرطية الٍب يلـز من عدمها 
ويبِب .. العدـ ال تثبت ٗبجرد الدعاوى ،وشأف الداللة عليها فوؽ ىذا عند من يعرؼ طرؽ االستدالؿ

..  دينو على أصوؿ سليمة

فعلى من زعم أف ذلك شرط أف يأٌب بالدليل والربىاف وإال صار من القائلْب على اهلل وعلى دينو بغّب 
 ((  قل ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقين )).. علم

..  فإف ادعوا ذلك ومل يأتوا بربىاهنم الصحيح الصريح فهم من الكاذبْب

ال ا٤بخالفة .. ونعِب بذلك مطلق ا٤بخالفة (تكفّب ا٤بخالف يف شيء من جزئياهتا  )وتنبو أننا قلنا 
..  ا٤بطلقة

وذلك الف من يتكلم يف ىذه ا٤بسائل من الغبلة ا٤بتسرعْب ال يضبطوف أصو٥بم وال ٰبددوف كبلمهم ؛ 
وال يعرفوف طرؽ اإلستدالؿ وال وجوه الداللة عند تعاملهم مع األدلة ؛ بل ىي إطبلقات فضفاضة 

..  أقاموىا على بناء ىش ما أسرع أف ينهار عند تفحصو وٛبحيصو
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وقد سئل الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب عن قولو يف ا٤بواالة و ا٤بعاداة ؛ ىل ىي من معُب ال إلو إال اهلل ، 
.  (أو من لوازمها ؟ 

أما كوف ذلك يف معُب ال إلو إال اهلل أو من لوازمها ، فلم يكلفنا اهلل بالبحث عن ذلك  ): فكاف ٩با قالو
.   وإ٭با كلفنا معرفة إف اهلل فرض ذلك وأوجبو وأوجب العمل بو ، فهذا الفرض وا٢بتم الذي ال شك فيو2

ومن عرؼ ذلك من معناىا أو من لوازمها  ، فهو حسن وزيادة خّب ، ومن مل يعرؼ فلم يكلف ٗبعرفتو 
، ال سيما إذا كاف الجداؿ في ذلك والمنازعة فيو مما يفضي إلى شر واختالؼ ووقوع فرقة بين 

 ، المؤمنين الذين قاموا بواجبات اإليماف وجاىدوا في اهلل وعادوا المشركين ووالوا المسلمين
 (والسكوت على ذلك متعْب ، وىذا ما ظهر يل على أف االختبلؼ قريب من جهة ا٤بعُب واهلل أعلم 

.  أىػ

 ):      وأختم ىذا ا٤بوضع بكبلـ ألحد أتباعو وىو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرٞبن أبا بطْب يقوؿ فيو
وليحذر من وبا١بملة فيجب على من نصح نفسو أال يتكلم يف ىذه ا٤بسألة إال بعلم وبرىاف من اهلل ، 

إخراج رجل من اإلسالـ بمجرد فهمو واستحساف عقلو ، فإف إخراج رجل من اإلسالـ أو إدخالو 
 ، وقد كفينا بياف ىذه ا٤بسألة كغّبىا  ؛ بل حكمها يف ا١بملة أظهر أحكاـ فيو أعظم أمور الدين

اتبعوا وال تبتدعوا  ): الدين ؛ فالواجب علينا اإلتباع وترؾ االبتداع كما قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو
وأيضا فما تنازع العلماء في كونو كفرا فاالحتياط للدين التوقف وعدـ اإلقداـ ما لم ،  (فقد كفيتم 

.  يكن في المسألة نص صريح عن المعصـو صلى اهلل عليو وسلم

وقد استزؿ الشيطاف أكثر الناس في ىذه المسألة فقّصر بطائفة فحكموا بإسالـ من دلت نصوص 
.  الكتاب والسنة واإلجماع على كفره

 وتعدى بآخرين فكّفروا من حكم الكتاب والسنة مع اإلجماع بأنو مسلم ،ومن العجب أف أحد 
ىؤالء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوىما لم يفت بمجرد فهمو أو استحساف عقلو 

؛ بل يبحث عن كالـ العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف يعتمد في ىذا األمر العظيم الذي ىو 
.  أعظم أمور الدين وأشد خطرا على مجرد فهمو واستحسانو

.   فيا مصيبة اإلسالـ من ىاتين الطائفتين ، ومحنتو من تينك البليتين
.  ونسألك اللهم أف هتدينا الصراط ا٤بستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غّب ا٤بغضوب عليهم وال الضالْب

                                                           
.. !!   لكن من أراد التكفّب بو وبأمثالو ؛ لزمو معرفة ذلك وٙبديده وتأصيلو والبد2
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.  كتاب حكم ا٤برتد (8/217)من الدرر السنية . أىػ (. وصلى اهلل على ٧بمد

 

 ولعلنا نضيف كبلما لو تعلق هبذا ذكره الشيخ ا٤بقدسي يف نفس الكتاب ٙبت

  ا٣بطأ الرابع

 التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دوف تفصيل 
 

-  
أضف إىل ىذا أف كثّبا من عواـ ا٤بسلمْب عجائزىم وشيوخهم ، ال يعرفوف حقيقة وواقع طواغيت العصر 

، وال علم ٥بم ٗبا ٯبري حو٥بم ، وال بصّبة عندىم ٗبكر الطواغيت ؛ وتنطلي عليهم تلبيساهتم 
فينخدعوف ببناء ا٤بساجد والصلوات و٫بوىا ٩با يشاىدونو ويسمعونو من كبلمهم ا٤بزخرؼ وا٤بنمق 

 فهؤالء إف كانوا من اجملتنبْب لكفر الطواغيت وشركهم ، ولكن أشكل عليهم حكمهم ومل …وا٤بلّبس 
يظهر ٥بم كفرىم ، واغَبوا ٗبا يظهرونو أحيانا من أعماؿ الرب فأثنوا عليهم ألجلو أو لبعض خدماهتم ، أو 

شكروىم على بعض إ٪بازاهتم الٍب ظاىرىا ا٣بّب ومنفعة الناس وباطنها السم ا٤بدسوس بالدسم، فهؤالء 
ال يكفّرىم ألجل ذلك وحده ؛ إال متهور قد غامر بدينو  ماداـ عندىم أصل التوحيد، بل لو دعوا ٥بم 

 بطوؿ العمر أو التوفيق بل والنصر والعزة و٫بوىا من األلفاظ الٍب قد يلـز منها بسبب ذلك وألجلو
الكفر عند من يعرؼ كفرىم وكفر قوانينهم ، ويعرؼ ما يلـز من أمثاؿ ىذا الدعاء من ٛبُب بقاء الكفر 

وسيأٌب الكبلـ – ولكن الف ىذا من باب التكفّب با٤بآؿ والبلـز .. وإعزازه وإطالة أمد حكمو وقوانينو
والحتماؿ أف يكوف الداعي ٥بم ال يلتـز ذلك وال يعرفو وال يقصده أو يريده ، بل كما قدمنا إ٭با – فيو 

يدعو ألشخاصهم ألجل ما ا٬بدع بو من خدمات ؛ فإننا ال نبادر بتكفّب الشخص ا٤بعْب هبا إال بعد 
إقامة ا٢بجة والبياف والتعريف بواقع الطواغيت ومناقضتو لئلسبلـ والتوحيد ، وٗبا يلـز من أمثاؿ ذلك 

..  الدعاء ، فإف أصر والتـز تلك اللواـز فسحقا ٍب سحقا ٍب سحقا
وإ٭با عذرنا با١بهل ىنا واشَبطنا البياف وإقامة ا٢بجة واالستفصاؿ قبل إطبلؽ أحكاـ التكفّب ؛  -

ألف أحواؿ األشخاص ٚبتلف عن حاؿ القانوف أو الكفر نفسو، وألجل التلبيس ا٢باصل ٗبا ٲبارسو 
الطواغيت من زخارؼ األقواؿ واألعماؿ الٍب تشكل على كثّب من الناس ، والختبلط مقاصد الناس يف 

ودخوؿ االحتماؿ ٗبرادىم يف الدعاء ، وىذا ٖببلؼ ما لو ارتكب .. مدح األشخاص والثناء عليهم
سببا من أسباب التكفّب الصرٰبة الظاىرة غّب احملتملة فبل ينفعو وا٢بالة كذلك التعذر بالتلبيس و٫بوه من 

.  زخارؼ األقواؿ واألعماؿ
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بإسناد حسن عن عقبة بن  (9/203)والبيهقي يف السنن  (1112)   روى البخاري يف األدب ا٤بفرد 
وعليك السبلـ ورٞبة اهلل : أنو مر برجل ىيئتو ىيئة رجل مسلم ، فسلم فرد عليو عقبة )عامر ا١بهِب 

ال ، ولكنو نصراين : أليس برجل مسلم ؟ فقالوا: أتدري على من رددت ؟ قاؿ: وبركاتو ، فقاؿ لو الغبلـ
إف رٞبة اهلل وبركاتو على ا٤بؤمنْب ، لكن أطاؿ اهلل حياتك وأكثر : ، فقاـ عقبة فتبعو حٌب أدركو ، فقاؿ

..  (مالك 

فهذا الدعاء منو رضي اهلل عنو ؛ ليس كالدعاء لرؤوس الكفر وأئمتو وطواغيتو ، فإف النصراين كاف ذميا ، 
ومراده من الدعاء تكثّب أمواؿ ا٤بسلمْب من جزية ىذا وأمثالو ، كما يتأّولو الصحابة ، وكما يروى مثلو 

رد علي ما  ): إنو كافر ، فقاؿ: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو مّر على رجل فسلم عليو فقيل لو
  (5)(أكثر للجزية : كثر اهلل مالك وولدؾ ، ٍب التفت إىل أصحابة فقاؿ: سلمت عليك ، فقاؿ

.  فتأمل كيف دخل االحتماؿ يف الدعاء ، وأنو ال يكوف دائما إرادة لدواـ الكفر

 وىذا ٖببلؼ مدح كفرىم البواح نفسو ، أو الثناء على شركياهتم الصرٰبة ، وقوانينهم  وتشريعاهتم 
.. فها ىنا كفر واضح ال لبس فيو.. الوضعية ا٤بناقضة لشرع اهلل تعاىل ،أو الدعاء ٥با بالعز والعلو والبقاء

..  ال يقدـ عليو ويقتحمو إال من ىو على ملتهم ودينهم الطاغوٌب

اللهم إال أف يكوف ا٤بدح أو الدعاء ليس بصريح يف تناوؿ كفرىم وشركهم ا٤بناقض لدين اهلل ، بل ٰبتمل 
كمن شكرىم أو أثُب على ٧باكمهم لدفع مظلمة عنو أو مدح الدٲبقراطية ,, معاف أخرى غّب مكفرة 

وىو ال يعرؼ من مدلو٥با إال ما يتوٮبو كثّب من العواـ من معاين تقابل وتضاد البطش والدكتاتورية 
وال يقصدوف أو يعرفوف معناىا الشركي التشريعي ، فيدخل الدعاء يف ىذه ا٢باؿ يف قسم .. واإلرىاب

..  والذي يلـز فيو االستفصاؿ وتبّْب مراد القائل فيو.. األقواؿ احملتملة الذي سيأٌب الكبلـ عليو

أف من نطق بلفظ أو كلمة كفرية ال يعرؼ معناىا أو  (انتفاء القصد )وقد قدمنا لك يف موانع التكفّب يف
..  فحواىا أو حقيقتها؛ مل يؤاخذ هبا ومل يكفر

أنو يجب التفريق بين الدعاء لشخص الكافر وبين الدعاء لكفره الظاىر الصريح ، :   والخالصة
                      . كما وأنو يجب االستفصاؿ والتبّين فيما دخلو االحتماؿ من ذلك

 

 
                                                           

 (.. وال ٯبوز تصديرىم يف اجملالس وال بداءهتم بالسبلـ: فصل ) (كتاب ا١بزية  ) نقبل عن ا٤بغِب (5)
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ابن تيمية شيخ اإلسالـ 
فهذا كالـ ابن تيمية رحمو اهلل عن أتباع ابن عربي وغيره كالتلمساني و ابن سبعين الذي قاؿ عن 

َواُؿ َىُؤاَلِء َوَنْحِوَىا" كالمهم ابن تيمية بَاِطنُػَها َأْعَظُم ُكْفًرا َوِإْلَحاًدا َمْن ظَاِىرَِىا فَِإنَُّو َقْد ُيَظنُّ َأفَّ ظَاِىَرَىا : فََأقػْ

َمْن ِجْنِس َكاَلـِ الشُُّيوِخ اْلَعارِِفيَن َأْىِل التَّْحِقيِق َوالتػَّْوِحيِد َوَأمَّا بَاِطنُػَها فَِإنَُّو َأْعَظُم ُكْفًرا وََكِذبًا َوَجْهاًل ِمْن َكاَلـِ 
ـِ   "اْليَػُهوِد َوالنََّصاَرى َوُعبَّاِد اأْلَْصَنا
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ُهْم َكاِفٌر بِاَللَِّو َوَرُسوِلِو اَل يُِقرُّوَف ِبُوُجوِب الصَّاَلِة اْلَخْمِس َوِصَياـِ : َوَأمَّا اْلُمْنَتِسُبوَف إَلى الشَّْيِخ يُوُنسَ  َفَكِثيٌر ِمنػْ
ـَ اللَُّو َوَرُسولُُو؛ َبْل َلُهْم ِمْن اْلَكاَلـِ ِفي َسبّْ اللَِّو َوَرُسوِلِو  َشْهِر رََمَضاَف َوَحجّْ اْلبَػْيِت اْلَعِتيِق َواَل ُيَحرُّْموَف َما َحرَّ

ـِ  ْساَل .  َما يَػْعرِفُُو َمْن َعَرفَػُهمْ : َواْلُقْرآِف َواإْلِ

ـُ َعامَِّة اْلُمْسِلِميَن الَِّذي -  َأْسَرارَُىْم َوَحَقائَِقُهْم اَل يَػْعِرؼُ - ِفيِهْم ِمْن َعامَِّتِهْم َوَأمَّا َمْن َكاَف  فَػَهَذا َيُكوُف َمَعُو إْساَل
ُهمْ  فَػَهُؤاَلِء : ؛ فَِإفَّ َخَواّصهْم ِمْثُل الشَّْيِخ سلوؿ وجهالف والصهباني َوَغْيرِِىمْ اْستَػَفاَدُه ِمْن َساِئِر اْلُمْسِلِميَن اَل ِمنػْ

. َلْم َيُكونُوا يُوِجُبوَف الصَّاَلَة؛ َبْل َواَل َيْشَهُدوَف لِلنَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بِالرَّْساَلةِ 
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 َكَما اْلَتَبَس َأْمُر اْلَقَراِمطَِة اْلَباِطِنيَِّة َلمَّا ادََّعْوا أَنػَُّهْم فَاِطِميُّوَف َوَلِكنَّ َىُؤاَلِء اْلَتَبَس َأْمُرُىْم َعَلى َمْن َلْم يَػْعِرْؼ َحاَلُهمْ 
َر َعاِلِميَن بَِباِطِن ُكْفرِِىمْ  َوِلَهَذا َكاَف َمْن َماَؿ إلَْيِهْم َأَحَد . َوانْػَتَسُبوا إَلى التََّشيُِّع َفَصاَر اْلُمتَِّبُعوَف َمائِِليَن إلَْيِهْم َغيػْ

ُلُهْم َواَل :  َوَىَكَذا َىُؤاَلِء ااِلتَّْحاِديَّةُ .َوِإمَّا َجاِىاًل َضاالِّ إمَّا زِْنِديًقا ُمَناِفًقا؛ : رَُجَلْينِ  فَػُرُءوُسُهْم ُىْم أَِئمَُّة ُكْفٍر َيِجُب قَػتػْ
ـَ َويُػْبِطُنوَف َأْعَظَم اْلُكْفِر  ْساَل ُهْم إَذا ُأِخَذ قَػْبَل التػَّْوبَِة فَِإنَُّو ِمْن َأْعَظِم الزَّنَاِدَقِة الَِّذيَن ُيْظِهُروَف اإْلِ تُػْقَبُل تَػْوبَُة َأَحٍد ِمنػْ
ُهْم َأْو  َوُىْم الَِّذيَن يَػْفَهُموَف قَػْوَلُهْم َوُمَخاَلَفتَػُهْم ِلِديِن اْلُمْسِلِميَن َوَيِجُب ُعُقوبَُة ُكلّْ َمْن انْػَتَسَب إلَْيِهْم َأْو َذبَّ َعنػْ
ـَ ِفيِهْم َأْو َأَخَذ يَػْعَتِذُر َلُهْم بَِأفَّ َىَذا  أَثْػَنى َعَلْيِهْم َأْو َعظََّم ُكتُبَػُهْم َأْو ُعِرَؼ ِبُمَساَعَدِتِهْم َوُمَعاَونَِتِهْم َأْو َكرَِه اْلَكاَل

ـَ اَل َيْدِري َما ُىَو َأْو َمْن قَاَؿ إنَُّو َصنََّف َىَذا اْلِكَتاَب َوَأْمثَاَؿ َىِذِه اْلَمَعاِذيِر الَِّتي اَل يَػُقوُلَها إالَّ   َأْو َجاِىلٌ اْلَكاَل
ـَ َعَلى َىُؤاَلِء ِمْن َأْعَظِم  ُمَناِفٌق؛ َبْل َتِجُب ُعُقوبَُة ُكلّْ َمْن َعَرَؼ َحاَلُهْم َوَلْم يُػَعاِوْف َعَلى اْلِقَياـِ َعَلْيِهْم فَِإفَّ اْلِقَيا
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اْلَواِجَباِت؛ أِلَنػَُّهْم َأْفَسُدوا اْلُعُقوَؿ َواأْلَْديَاَف َعَلى َخْلٍق ِمْن اْلَمَشاِيِخ َواْلُعَلَماِء َواْلُمُلوِؾ َواأْلَُمَراِء َوُىْم َيْسَعْوَف ِفي 
 . اأْلَْرِض َفَساًدا َوَيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اللَّوِ 
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َواُؿ َىُؤاَلِء َوَنْحِوَىا بَاِطنُػَها َأْعَظُم ُكْفًرا َوِإْلَحاًدا َمْن ظَاِىرَِىا فَِإنَُّو َقْد ُيَظنُّ َأفَّ ظَاِىَرَىا َمْن ِجْنِس َكاَلـِ الشُُّيوِخ : فََأقػْ

اْلَعارِِفيَن َأْىِل التَّْحِقيِق َوالتػَّْوِحيِد َوَأمَّا بَاِطنُػَها فَِإنَُّو َأْعَظُم ُكْفًرا وََكِذبًا َوَجْهاًل ِمْن َكاَلـِ اْليَػُهوِد َوالنََّصاَرى َوُعبَّاِد 
ـِ  ُهْم َأْعَرُؼ بَِباِطِن اْلَمْذَىِب َوَحِقيَقِتِو . اأْلَْصَنا َكاَف َأْعَظَم ُكْفًرا َوِفْسًقا كالتلمساني؛ - َوِلَهَذا فَِإفَّ ُكلَّ َمْن َكاَف ِمنػْ

فَِإنَُّو َكاَف ِمْن َأْعَرِؼ َىُؤاَلِء ِبَهَذا اْلَمْذَىِب َوَأْخَبرِِىْم ِبَحِقيَقِتِو فََأْخَرَجُو َذِلَك إَلى اْلِفْعِل َفَكاَف يُػَعظُّْم اْليَػُهوَد 
َوالنََّصاَرى َواْلُمْشرِِكيَن َوَيْسَتِحلُّ اْلُمَحرََّماِت َوُيَصنُّْف للنصيرية ُكتًُبا َعَلى َمْذَىِبِهْم يُِقرُُّىْم ِفيَها َعَلى َعِقيَدِتِهْم 

وََكَذِلَك اْبُن َسْبِعيَن َكاَف ِمْن أَِئمَِّة َىُؤاَلِء وََكاَف َلُو ِمْن اْلُكْفِر َوالسّْْحِر الَِّذي ُيَسمَّى السّْيِمَيا َواْلُمَوافَػَقُة . الشركية
َفُكلُّ َمْن َكاَف َأْخبَػَر بَِباِطِن َىَذا اْلَمْذَىِب َوَوافَػَقُهْم َعَلْيِو َكاَف . َما يُػَناِسُب ُأُصوَلوُ : لِلنََّصاَرى َواْلَقَراِمطَِة َوالرَّاِفَضةِ 

َوَأمَّا اْلُجهَّاُؿ الَِّذيَن ُيْحِسُنوَف الظَّنَّ ِبَقْوِؿ َىُؤاَلِء َواَل يُػْفِهُمونَُو َويَػْعَتِقُدوَف أَنَُّو ِمْن ِجْنِس َكاَلـِ . َأْظَهَر ُكْفًرا َوِإْلَحاًدا
اْلَمَشاِيِخ اْلَعارِِفيَن الَِّذيَن يَػَتَكلَُّموَف ِبَكاَلـِ َصِحيٍح اَل يَػْفَهُمُو َكِثيٌر ِمْن النَّاِس فَػَهُؤاَلِء َتِجُد ِفيِهْم إْساَلًما َوِإيَمانًا 

َرارًا ِلَهُؤاَلِء َوِإْحَسانًا لِلظَّنّْ ِبِهْم َوَتْسِليًما َلُهْم  َوُمَتابَػَعًة لِْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ِبَحَسِب إيَماِنِهْم التػَّْقِليِديّْ َوَتِجُد ِفيِهْم إقػْ
 .ِبَحَسِب َجْهِلِهْم َوَضاَلِلِهْم؛ َواَل يُػَتَصوَُّر َأْف يُػْثِنَي َعَلى َىُؤاَلِء إالَّ َكاِفٌر ُمْلِحٌد َأْو َجاِىٌل َضاؿّّ 
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َها إالَّ َخَواصَّ َخَواصّْ : َوَمْن قَاؿَ  إفَّ ِلَقْوِؿ َىُؤاَلِء ِسرِّا َخِفيِّا َوبَاِطَن َحقٍّ َوِإنَُّو ِمْن اْلَحَقاِئِق الَِّتي اَل َيطَِّلُع َعَليػْ

ْلَحاِد َواْلَمَحاؿّْ - فَػُهَو َأَحُد رَُجَلْيِن : اْلَخْلقِ  َوِإمَّا َأْف َيُكوَف ِمْن ِكَباِر َأْىِل إمَّا َأْف َيُكوَف ِمْن ِكَباِر الزَّنَاِدَقِة َأْىِل اإْلِ
ُلُو؛ َواْلَجاِىُل يَػْعِرُؼ َحِقيَقَة اأْلَْمِر فَِإْف َأَصرَّ َعَلى َىَذا ااِلْعِتَقاِد اْلَباِطِل بَػْعَد . اْلَجْهِل َوالضَّاَلؿِ  فَالزّْْنِديُق َيِجُب قَػتػْ

ُلوُ   3انتهى كالـ ابن تيمية.ِقَياـِ اْلُحجَِّة َعَلْيِو َوَجَب قَػتػْ
                                                           

 َأْسَرارَُىْم اَل يَػْعِرؼُ - ِفيِهْم ِمْن َعامَِّتِهْم َوَأمَّا َمْن َكاَف "فانظروا ماذا قاؿ رحمو اهلل في أتباع ابن عربي  3
ُهمْ - َوَحَقائَِقُهْم  ـُ َعامَِّة اْلُمْسِلِميَن الَِّذي اْستَػَفاَدُه ِمْن َساِئِر اْلُمْسِلِميَن اَل ِمنػْ َوَأمَّا "و قاؿ " فَػَهَذا َيُكوُف َمَعُو إْساَل

اْلُجهَّاُؿ الَِّذيَن ُيْحِسُنوَف الظَّنَّ ِبَقْوِؿ َىُؤاَلِء َواَل يُػْفِهُمونَُو َويَػْعَتِقُدوَف أَنَُّو ِمْن ِجْنِس َكاَلـِ اْلَمَشاِيِخ اْلَعارِِفيَن الَِّذيَن 
يَػَتَكلَُّموَف ِبَكاَلـِ َصِحيٍح اَل يَػْفَهُمُو َكِثيٌر ِمْن النَّاِس فَػَهُؤاَلِء َتِجُد ِفيِهْم إْساَلًما َوِإيَمانًا َوُمَتابَػَعًة لِْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة 

َرارًا ِلَهُؤاَلِء َوِإْحَسانًا لِلظَّنّْ ِبِهْم َوَتْسِليًما َلُهْم ِبَحَسِب َجْهِلِهْم  ِبَحَسِب إيَماِنِهْم التػَّْقِليِديّْ َوَتِجُد ِفيِهْم إقػْ
فهو مع وصفهم بالجهل و الضالؿ فلم يكفرىم و معلـو أف ابن عربي من الطواغيت و لم " َوَضاَلِلِهمْ 

  .تشملهم قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر لجهلهم و اللتباس األمر عليهم
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