
الحق واليقين
في

عداوة الطغاة
والمرتدين

من كلما أئمة الدعوة النجدية
رحمهم الله تعالى

              
جمع وترتيب وتعليق

أبو عبد الرحمن الثأري
هـ1422

  
  

            موقعنا على 
النترنت

منبر التوحيد والجهاد
www.almaqdese .com

حقوق النشر غير محفوظة



بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :

اا ، اا ونننذير   الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هادي
اا لمن تمسك به واعتمنند عليننه فنني مننوالته ومعنناداته ، ومرشد
اا ، وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك ، ومننن اا منير فهو له سراج

اا .  اا ونصير كان لهم مؤيد
  والصلة والسننلم علننى أشننرف خلقننه ، وخيننرة رسننله محمنند
صلى الله علينه وسنلم النذي مننزق اللننه بمبعثننه ظلما الكفننر ،

ال . اة وتفصي وجعل من هديه مباينة الشرك والمشركين جمل
أأنننوف اا أرغموا به    وعلى آله وأصحابه الذين تحابوا في الله حب
اا ، وتميزوا بننه اا كبير العداء وجاهدوا به الكفار والمنافقين جهاد

ال. عن أهل الضلل ، فلم يرضوا منهم بأنصاف الحلول سبي
  أما بعد :

ـا  فإن اصل دين الله هو التوحيد ، قال تعالى : {  ولـقـد بعثـن
لل أن اعـبــدوا الـلــه واجتنـبــوا ةة رـســو أأـمــ لل  أـكــ ـفــي 

 . ]36[ النحل /  } الطاغوت
أرسل أكثر من أعتاة الكافرين حقيقة دعوة النبياء وال   وقد فهم 
أيبنندون أقريننش  المسلمين المزعومين اليوما ، فها هم مشننركوا 

لا إن هذاعجبهم من هذه الحقيقة {  لا واحد أجعل اللهة إله
أعجاب  ءء  ]5[ ص / } لشي  ، فالكفار فهمننوا أن دعننوة رسننولهم 

ةة لله ، ولكننن إلننى عبننادة اللننه وحننده الجليلة ، ليست إلى عباد
والكفر بكل معبود سواه .

لل بالجتننناب والكفننر بمننن تعنندى   فعبادة الله وحده ل تتحقق إ
على ربوبية أو إلهية من له الخلق والمر .

لل بالكفر بالطواغيت ومعاداتهم اا بالله إ   والنسان ل يصير مؤمن
أيروج لها من أهل ، ومعاداة كل الصفات الطاغوتيه وأهلها ومن 

ددة والنفاق . الر
أينننذر   وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسننلم لمننا قنناما 
المشننركين عننن الشننرك ويننأمرهم بضننده وهننو التوحينند ، لننم
يكرهوا واستحسنوا ، وحندثوا أنفسنهم بالندخول فينه ، إلنى أن
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أه ةذ شننمروا لنن صننرح بسننب دينهننم وتجهيننل علمننائهم ، فحينئنن
ولصحابه عن سنناق العننداوة ، وقننالوا : سننفه أحلمنننا ، وعنناب

ديننا ، وشتم آلهتنا .
  وقد أجمع العلماء مننن الصننحابة والتننابعين وتننابعيهم ، وجميننع
لل بننالتجرد اا إ اا ، أن المرء ل يكننون مسننلم اا وخلف المسلمين سلف
أبغُضننهم مننن الشننرك الكننبر والننبراءة منننه وممننن فعلننه ، و

ومعاداتهم ، بحسب الطاقة والقدرة والمكان .
أما في هذا الزمان فقد تغُلغُل الفكننر الرجننائي فنني المننة ،  

اا ، اا وانسنناب اا ، والسلما إرث ال والتوحيد شعار حتى غدا اليمان قو
اا واننندثرت معننالم الننولء والننبراء ، وصننادف هننذا الفكننر قلوبنن

خاوية ، فاستحكم من القلوب والعقول وفي حياة البشر .
أسنن ، واكتفوا بقننول : ل   فترك الناس الفرائض والواجبات وال
لل اللننه ، وظنننوا أن دينهننم محفننوظ ، وإسننلمهم مصننون ، إله إ
أغبننار عليننه . فهننم يؤمنننون بننرب واحنند للكننون ، ل وإيمننانهم ل 
يعتقدون بالتثليث ، ويعرفون أن الله ربهم وخالقهم ورازقهننم ،

دد زعمهم نويؤمنون  باليوما الخننر والحسنناب والعقننابننن  على ح
لنة والنار ، وقد يؤدي بعضهم صلة الجمعة والعيدين ، وقنند والج
ةما منه ، وقد يعتمر يصوما البعض الخر شهر رمضان أو بعض أيا
البعض الخر ويحج بيت الله الحراما ، ويظنون أنهننم علننى خيننر
ددة الطريننق . والكننثير ممننن ينتسننب إلننى هننذا النندين وعلى جا
يعتقد النفع والضر بيد بعض الولياء والصالحين ، فيتوسل بهم ،
ويستغُيث ، وينذر لهم ، ويحلف باسم الواحنند منهننم ، ويظنننون

لل الله . انهم على خير ما داموا يقولون ل إله إ
لنننة ((  وقد سرت أحاديث :  لل الله دخننل الج  و)) من قال ل إله إ

لل اللننه ((  ومننا شننابه ذلننك ،)) اخرجوا من النار من قننال ل إلننه إ
حتى سرت هذه الحاديث في العامة سريان النار في الهشيم ،
فأتت على الخضر واليابس ، وظن أكثر المنتسبين إلننى الملننة
أن النطق بالشهادتين يكفي في إثبننات صننفة السننلما ودخننول
الجنان وإن تركوا الصلوات وفعلوا المنكرات : كالستهزاء بالله
أيننزل به سلطانا ، ووالننوا ورسوله وآياته ، وأشركوا بالله ما لم 
لكمننوا فنني أعننداء اللننه مننن اليهننود والنصننارى والملحنندين ، وح
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الناس الشرائع الكفرية والقوانين الوضعية الجاهلية ، وامتنعننوا
عن بعض شرائع السلما الظاهرة وحاربوها ، مثننل الجهنناد فنني
سننبيل اللننه ، كمننا هننو حاصننل فنني بلد المسننلمين اليننوما ، ول
أيجننادل عننن هننؤلء أمعاننند خننبيث  لل علننى جاهننل أو  يخفى ذلك إ
الطواغيت ، نشأ على ذلك الصغُير ، وهرما عليننه الكننبير ، حننتى
أدعاة وعلمنناء أعرف العامة ومعتقنندهم وعننند بعننض النن صار في 
السلطين أن هذا هو الوضع السليم ، ومنهم مننن ينتسننب إلننى
أئمة الدعوة المباركة ، ولو نظر أئمة الدعوة إلى حالهم لتننبرؤا
منهم ، لذا نقلت كلما أئمة النندعوة فنني هننذه الرسننالة حننتى ل
يلتبس الحق بالباطل ، وأوضحت كلمهم في المسننائل المهمننة
في التوحيد ، والفرق بين أئمة النندعوة وهننؤلء القننوما أن أئمننة
أيطبقننون علننى واقعهننم الحكنناما النندعوة عنناملين بعلمهننم و
اا لهؤلء القننوما فل الشرعية ل تأخذهم في الله لومة لئم ، خلف
أيسأل أينكر حتى  أينكر منهم ل  تطبيق على واقعهم البته ، والذي 

اا لئمة السلف رحمهم الله تعالى . ، خلف
  اللهم إنا نشكوا إليك ظلننم الطننواغيت ، وزندقننة المنننافقين ،
أكننل محننرف وكل لسان مسموما ، وقلم مأجور ، ونشكوا إليننك 

أمتكلم بالباطل .  أكل ساكت عن الحق ، أو  أمبدل ، و و
لل أن يرزقنا الخلص في القوال والعمال لز وج   وأسأل الله ع
، فننإن كننان فنني هننذه الرسننالة مننن خطننأ فمننن نفسنني ومننن
أه بريئان ، وصننلى اللننه وسننلم علننى الشيطان والله ورسوله من

دب العالمين . نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله ر

أبو عبد الرحمن الثري
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الباب الول : في وجوب إتباع الكتاب
ننة أس 1وال

إن النننواجب علنننى جمينننع العبننناد امتثنننال أمنننر رب الرض
والسماوات ، وأمر المبعوث رحمننة للعبنناد ، وطننرح كننل قننول
يخالف الكتاب والسنة دون شننقاق أو عننناد ، فننإن ذلننك تمنناما

النقياد الذي هو شرط من شروط ل إله إل الله .
فل توحيد إل بطاعة الله ورسوله ، ول فوز ول فلح إل بتقديم
الكتاب والسنة على آراء الرجال ، التي هي محط أنظننار قننابله
أيننرد سنوى هه و لد والقبول ، وما مننن أحنند إل ويؤخننذ مننن قننول للر
أه أقننوال لل ولنن هة إ المبعوث بالفرقان ، ومننا مننن إمنناما مننن الئمنن
لسننك البصار ، فالسننعيد مننن تم ننهى وا مرغوب عنها عند أولي ال
هل بالوحيين وإن جفنناه الطغُنناما . والشننقي مننن نبننذهما مننن أجنن

درجال . نسك بآراء ال التم
لنة ، فننإنيقال ـ نسنن  سهل بن عبد اللننه : ( عليكننم بننالثر وال

ةل زمان إذا ذكننر إنسننان النننبي صننلى أه سيأتي عن قلي أخاف أن
دمننوه ونفننروا هه ذ هل هه في جميع أحننوا هه وسلم ، والقتداء ب أه علي الل

نلوه وأهانوه ) . عنه وتبرؤوا منه ، وأذ
للمننة سننليمان بننن عبنند اللننه بننن محمنند بننن عبنندقال ـ  الع

أه ، هفراسننت ال مننا أصنندق  أه سننه ام اللنن هح ار الوهاب رحمهم الله : ( 
هحنند لتو لفر النسان بتجرينند ال أيك اأن  اأعظم ، وهو  فلقد كان ذلك و
هسننواه والمتابعة ، والمر بإخلص العبادة لله ، وترك عبادة مننا 
هه وسننلم ، وتحكيمننه هبطاعة رسول الله صننلى اللننه علينن أر  والم

لدقيق والجليل )  .2في ال
لل وعل بطاعة رسوله في نحو ثلثة وثلثيننن وقد أمرنا الله ج

اا من كتابه هضع أه عين الضننلل وعيننن3مو  فل يحل مخالفتها إذ إن
هه وسلم . لدة لله ورسوله صلى الله علي المحا

اأنهننم ل يؤمنننون وقد أقسم الله بنفسننه فنني سننورة النسنناء 
هر  لي في الصغُي دم أل لي ا لنب هكموا ال أيح لتى  ح

أمقتبس من كتاب ( تنبيه المة على وجوب الخذ بالكتاب والسنة ) للشيخ سليمان العلوان .1 أمعظم هذا الفصل    
 .61  تيسير العزيز الحميد  ص 2

اا ) .3   قال الماما أحمد : ( نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلثة وثلثين موضع



لـبـكِ لوالكننبير فنني جميننع المننور ، فقننال تعننالى : {  فل ور
لـجـدوا أهم ثـأـم ل ي أموك فيما شجر بين لك أيح لمنون حتى  يؤ

للموا تـسـليما أيـسـ لا مـمـا قـضـيت و أهم حرج لس أف أأن } في 
.  ]65[ النساء : 

ةد مننن الننناس طاعننة دي فر اأ أيوجب على  والله تبارك وتعالى لم 
هبعينه إل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى شخص 

أترحـمـون: {  للـكـم  أه والرسول لع أأطَيعوا الل [ أل عمنننران : } و

 . فهذه الية يأمر الله تعالى بها عباده أن يطيعوه ويطيعوا ]132
المننر يقتضنني الوجننوب علننى رسوله صلى الله عليه وسننلم وا
الصحيح إل لصارف ول صارف له هنا . بل اليننات كننثيرة تؤكنند
اأن المر ينندل علننى أه من المعلوما إذا ثبت  هذا الوجوب ، ثم إن
ةص لله ورسننوله صننلى اللننه عليننه اأن مخالفه آثم وعا الوجوب 

الن مخالفة المر معصننية . قننال تعننالى : {  فليـحـذروسلم ، 
أهم أيصُيب أهم فتنه أو  لصُيب أت للفون عن أمره أن  أيخُا الذين 

ءب أليم ]63[ النور : }  عذا  .فرتب الله على مخالفة المننر الفتنننه 
أو العذاب الليم . 

اأتنندري مننا الفتنننه ؟ الفتنننهـ  قال الماما أحمنند رحمننه اللننه : ( 
هه شي من الزيننغ اأن يقع في قلب لد بعض قوله  الشرك لعله إذا ر

فيهلك ) .
أأطَيعوا الرسول فإنقال تعالى : {  أأطَيعوا الله و قل 

أتـم وإن لمل أح أكـم مـا  أحـمـل وعلي ممـا عليـه ـمـا  لإن تولوا ف
أـمـبين أغ ال لل إل البل  }أتطيعوه تهتدوا وما على الرسو

]54[ النور :   . فهذه الية فيها المر من الله تعالى بطاعته وطاعننة 
وإنرسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم إن الله تعالى قال : { 

الن اليننةأتطيعوه تهتدوا  } فل يحصننل الهتننداء إل بطنناعته 
فيها فعل الشرط وجوابه ول يحصل جننواب الشننرط إل بفعلننه
فإن تخلف فعل الشرط تخلننف جننوابه . فعلننى هننذا ل يحصننل
هجدت الطاعة حصل الهتننداء وإل فل . هو هتداء إل بطاعته فإن  اه
ولذلك رتب الله على طاعته وطاعة رسوله الفوز والفلح في

 ومن يـطـع الـلـه ورـسـولهسورة الحزاب فقال تعالى : {
لا عظيما  ]71[ الحنننزاب : } فقد فاز فوز اا.   وقننال تعننالى ، حاكمنن



ومنبالضلل المننبين علننى مننن عصنناه وعصننى رسننوله : { 
لل مبينا لل ضل . ] 36[ الحزاب : }  يعص الله ورسوله فقد ض

اأقننوال الرسننول صننلى اللننه عليننه هذ  اا لنا بأخنن وقال تعالى ، آمر
وما آـتـاكم الرـسـولوسلم وتلقيها بالقبول دون توقننف: { 

 .  ]7[ الحشر :  } فخُذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وأما الحنناديث الدالننة علننى وجننوب طاعننة الرسننول والخننذ
اا . منهننا : مننا ثبننت بسنته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جد
في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليننه

اا مننا)) من رغب عن سنننتي فليننس مننني ((وسلم قال :   وأيضنن
ثبت عند البخاري من حديث أبي هريننرة أن النننبي صننلى اللننه

أأمننتي ينندخلون الجنننة إل مننن أبننى ،((عليه وسلم قننال :   كننل 
فقالوا يا رسول الله من يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة

 .))ومن عصاني فقد أبى 
*   *   *   *   *



فصُل : في إنكار السلف لمن خالف
الحاديث بالراء

كان السننلف رضننوان اللننه عليهننم يشننتد نكيرهننم علننى مننن
نسننفات المريضننة ، وربمننا هجننروه خالف الحاديث بالراء والتع

اا لها . اا للسنة وتوقير تعظيم
 عن سالم بن عبد اللننه أن عبنند) صحيحه (فروى مسلم في 

الله بن عمر قننال : ( سننمعت النننبي صننلى اللننه عليننه وسننلم
 .))ل تمنعنوا نسناءكم المسناجد إذا اسنتأذنكم إليهنا (( يقنول : 

لن ، قال فأقبل عليننه قال فقال بلل بن عبد الله : والله لنمنعه
لبه مثلننه قننط . وقننال اا ، ما سننمعته سنن اا سيئ دب لبه س عبد الله فس
أأخبرك عن رسول الله صننلى اللننه عليننه وسننلم وتقننول واللننه

دن ) لنمنعه
ال اأنننه رأى رج وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغُفل 
يخذف فقال له : ( ل تخذف ، فإن رسول الله صلى الله عليننه

 وقننال :نننأو كننان يكننره الخننذف ننن وسننلم نهننى عننن الخننذف 
لن(( دسنن  إنه ل يصاد به صيد ول ينكأ به عدو ، ولكنها قد تكسر ال

أأ حدثك عننن))وتفقأ العين   . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : 
 أونننرسول الله صلى الله عليه وسننلم أنننه نهنى عنن الخنذف 

أأكلمك كذا وكذا ) .نكره الخذف   وأنت تخذف ؟! ل 
 عن الزبير) فتح ن 475 / 3 (وروى البخاري في " صحيحه " 

بن عربي قال : سأل رجل ابن عمر رضنني اللننه عنهمننا ، عننن
استلما الحجننر ، فقننال : رأيننت رسننول اللننه صننلى اللننه عليننه
اأيننت اأيننت إن زحمننت ، أر وسلم يستلمه ويقبله ، قال قلت : أر
اأيت باليمن. رأيت رسول اللننه صننلى إن غلبت .قال ( اجعل أر
الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ) . قال الحافظ ابن حجر على
ال لنه ذلنك اأيت بناليمن ) : وإنمنا ق قول ابن عمر : ( اجعل أر
اأمننره لنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلننك و

إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمن عننارض السنننة بقننول
اأراكننم منتهيننن اأبي بكر وعمر رضي اللننه عنهمننا : ( واللننه مننا 

أأحدثكم عن رسننول اللننه صننلى اللننه عليننه حتى يعذبكم الله . 
اأبي بكر وعمر ) . وسلم ، وتحدثونا عن 



 العلمننة سننليمان بننن عبنند اللننه بننن محمنند بننن عبنندقال ـ
الوهاب رحمهم الله : ( فننإذا كننان هننذا كلما ابننن عبنناس لمننن
اذا تظننه يقنول لمنن عارضه بأبي بكر وعمر . وهما همنا . فم
يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسننلم بإمننامه وصنناحب
اا علننى الكتنناب مذهبه الذي ينتسننب إليننه . ويجعننل قننوله عيننار
لوله ، فننالله والسنة ، فمننا وافقننه قبلننه ومننا خننالفه رده ، أو تننأ

المستعان . 
وما أحسن ما قال بعض المتأخرين :

اا            لمنا كان للباء فنإن جناءهم فيه الدليل موافنق
أب إلنيه ذهننا

رضنوه وإل قنيل هنذا منؤول           ويركب للنتأويل فنيه
أب صعنا

اتخُــذواول رينننب أن هنننذا داخنننل فننني قنننوله تعنننالى : { 
لا من دون الله  . 4 ) ]31[ التوبة / } أحبارهم ورهبانهم أرباب

 أبو السائب : ( كنا عننند وكيننع : فقننال لرجننل عننندهـ وقال
ممن ينظر فنني الننرأي : أشننعر رسننول اللننه صننلى اللننه عليننه
أروي اله . قال الرجل : فإنه قد  أمث وسلم ، ويقول أبو حنيفة هو 
اا أمثلة ، قال فرأيت وكيع عن إبراهيم النخعي أنه قال : الشعار 
اا . وقال : أقول لك قال رسننول اللننه صننلى اا شديد غضب غضب
5الله عليه وسلم ، وتقول قال إبراهيم . ما احقك بننأن تحبننس

 . وهذا الذي ينبغُنني أن6ثم ل تخرج حتى تننزع من قولك هذا )
ننصوص ومعارضتها بقول فلن اأماما ال يفعل فيمن راما الوقوف 

اأنه أعلم منك !! لجة  وفلن ، بح
/ 1(  )) طبقات الحنابله ((وروى أبو يعلى في   251(  عن الفضل 

بن زياد ، عن أحمد بن حنبننل قننال : (بلننغ ابننن أبنني ذئننب ، أن
اا لم يأخذ بحديث :  يسننتتاب(  فقننال : )) البيعننان بالخيننار ((مالك

لد الحننديث) في الخيار فإن تاب وإل ضربت عنقه  ومالك لم ير
ولكن تأوله على غير ذلك …)

 .545 , 544  تيسير العزيز الحميد  ص 4
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وهكذا ( كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من
عارض حننديث رسننول اللننه صننلى اللننه عليننه وسننلم بننرأي أو
اا مننن كننان ، قياس أو استحسان أو قول أحد مننن الننناس كائننن
ويهجرون فاعل ذلك ، وينكرون على من يضرب لهم المثال .
دوغون غيننر النقينناد لننه والتسننليم والتلقنني بالسننمع ول يسنن
نقف في قبوله . حننتى يشننهد والطاعة ، ول يخطر بقلوبهم التو
لننه عمننل أو قينناس أو يوافننق قننول فلن و فلن ، بننل كننانوا

وما ـكـان لـمـؤمن ول مؤمـنـة إذاعاملين بقوله تعالى : { 
لا أن يـكـون لـهـم الخُـيـرة ـمـن قضى الله ورسوله أـمـر

ـتى} ، وبقوله تعالى :  { أمرهم  فل وربكِ ل يؤمنون ـح
يحكموك فيما شجر بينهم ثأم ل يجدوا ـفـي أنفـسـهم

لا مـمـا قـضـيت ويـسـلموا تـسـليما اأمثالهننا .حرـجـ  }…. و
أدفعنا إلى زمان إذا قيل لحدهم :   ثبت عن النبي صلى الله((ف

يقول : من قال بهنذا ، ويجعننل))  عليه وسلم أنه قال كذا وكذا 
اا بصدر الحديث ، أو يجعل جهلننه بالقائننل بننه حجننة لننه هذا دفع
بمخالفته وترك العمل به . ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلما
أيعرف إماما مننن أئمننة السننلما البتننة من أعظم الباطل … ول 
قال : ل نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسننلم حننتى
نعرف من عمل به  فإن جهل من بلغُه الحديث مننن عمننل بننه

 . 7لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل )
*   *   *   *   *
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فصُل : في ذما التقليد

اعلننم أن التقلينند هننو قبننول قننول القائننل مننن غيننر معرفننة
لدليله ، ( ول خلف بيننن الننناس أن التقلينند ليننس بعلننم ، وأن

 . ولننذلك نهننى العلمنناء8المقلنند ل يطلننق عليننه اسننم عننالم )
لل رحمهم الله عننن تقلينندهم ، قننال الئمننة رحمهننم اللننه : ( كنن
لل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . يؤخذ من قوله ويترك إ
ن قال الماما أبو حنيفة رحمننه اللننه : ( إذا جنناء الحننديث عننن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الننرأس والعيننن ، وإذا
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الننرأس والعيننن ، وإذا

هرجال ) .  هرجال ونحن  جاء عن التابعين ، فهم 
لل صاحب هذا القبر ) لد ومردود عليه إ ن وقال مالك : ( كلنا را

. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ن وقال الماما الشافعي رحمه الله : ( إذا صننح الحننديث فهننو
مذهبي ) . وقال : ( إذا خالف قننولي قننول رسننول اللننه صننلى
أعننرض الحننائط ) . وقننال : الله عليه وسلم ، فاضربوا بقننولي 
( أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنننة رسننول اللننه

صلى الله عليه وسلم ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد ) .
ننن وقننال المنناما أحمنند رحمننه اللننه : ( عجبننت لقننوما عرفننوا
السناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان ، والله تعالى يقول :

ـة{ ـيبهم فتـن فليحذر الذين يخُالفون عن أمره أن تصـُ
]63[ الننننور / }  أو يصُيبهم عذاب أليم  . ) . وقال : ( ل تقلدني 

اا ول الشافعي ول الوزاعي ول الثننوري وخننذ مننن ول تقلد مالك
أث أخذوا ) .  حي

ن ويقول عبد الله بن عباس رضي اللننه عنهمننا : ( يوشننك أن
ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال رسول اللننه صننلى

 . 9الله عليه وسلم ، وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟! )
 الشيخ العلمة سليمان بن عبنند اللننه رحمننه اللننه :وقال    ـ

( بل الفرض والحتم على المننؤمن إذا بلغُننه كتنناب اللننه وسنننة
رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك ، في إي شيء
كان ، أن يعمل به ، ولو خالفه من خننالفه ، فبننذلك أمرنننا ربنننا
تبارك وتعالى ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك

 .45 / 1  إعلما الموقعين  8
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العلماء قاطبننة ، إل جهننال المقلنندين وجفنناتهم ، ومثننل هننؤلء
ليسو من أهل العلم كما حكى الجماع علننى أنهننم ليسننوا مننن

 . 10أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره )
ن وقال عبد اللننه بننن مسننعود رضنني اللننه عنننه : ( اتبعننوا ول

أكفيتم ) .  تبتدعوا فقد 
هر مننن ن وقال الماما الوزاعي رضي اللننه عنننه : ( عليننك بآثننا
هرجننال وإن زخرفننوه سلف وإن رفضك الناس ، وإينناك وآراء ال

لك بالقول ) .
ن ويقول شيح السلما ابن تيميه رحمننه اللننه تعننالى : ( ومننن

لل السبيل )  .11فقد الدليل ض
ن وقال ابن القيم رحمه الله :

والله منا خوفي الذننوب وإنهنا             لعنلى سبنيل العنفو
هن والغُفرا

لكنما أخشى انسلخا القنلب عن             تحكينم هذا
هن الوحني والقنرا

لنة هصنها              ل كنان ذاك بمن اا بآراء الرجال وخر ورضن
هن الديننا

مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها :
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمننه اللننه تعننالى فننيـ قال

اا عبده ورسننوله((شرحه لكتاب التوحيد : ( وقوله :    وأن محمد
ةق ويقيننن ،)) اا عبننده ورسننوله ، أي بصنند  ، أي شننهد أن محمنند

أسنننته صننلى وذلك يقتضي اتباعه ، وتعظيم أمره ونهيه ، ولزوما 
أتعننارض بقننول أحنند ، لن غيننره صننلى الله عليه وسلم ، وأن ل 
الله عليه وسلم يجننوز عليننه الخطننأ ، والنننبي صننلى اللننه عليننه
دسنني بننه هبطنناعته والتأ وسننلم قنند عصننمه اللننه تعننالى ، وأمرنننا 

ةن ولوالوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى:{ وما كان لمؤم
لا أن يـكـون لـهـم ةة إذا قـضـى الـلـه ورـسـوله أـمـر مؤمـنـ

لرـهـم أة من أم لخُير ]36[ الحنننزاب /  }ال فليـحـذر اـلـذين وقننال : { 
ءب أيصُيبهم عـذا أتصُيبهم فتنه أو  له أن  أيخُالفون عن أمر

 .547 , 546  تيسير العزيز الحميد  ص 10
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أتدري ما(( . قال الماما أحمد رحمه الله تعالى :   ]63[ النور / } أليم
دد بعننض قننوله أن يقننع فنني دله إذا ر الفتنة ؟ الفتنة : الشرك ، لع

أمتابعننة12))قلبه شيء من الزيغ فيهلك  . وقد وقع التفريط فنني ال
وتركها ، وتقديم أقننوال مننن يجننوز عليهننم الخطننأ ، علننى قننوله

13صلى الله عليه وسلم ، ل سيما من العلماء كما ل يخفى)

 الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعننالى : ( قننالـ قال
ابن رجب … فمن أحب الله ورسوله محبة صننادقة مننن قلبننه ،
أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ، ويكننره مننا
يكرهه الله ورسوله ، ويرضننى بمننا يرضننى بننه اللننه ورسننوله ،
أيسخط الله ورسوله ، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى ويسخط ما 

أبغُض .  أحب وال هذا ال
أيخالف ذلك ، بننأن ارتكننب بعننض مننا اا  فإن عمل بجوارحه شيئ
أيحبننه اللننه ورسننوله مننع يكرهه الله ورسوله ، أو ترك بعض ما 
لل ذلننك علننى نقننص محبتننه الواجبننة ، وجوبه والقنندرة عليننه ، د
فعليه أن يتوب من ذلك ، ويرجع إلى تكميننل المحبننة الواجبننة .

 على محبة الله14فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس
ورسوله …وكذلك البنندع ، إنمننا تنشننأ مننن تقننديم الهننوى علننى
ألها أهل الهواء ، وكذلك المعاصي إنمننا أسمي أه الشرع ، ولهذا 
تنشأ من تقديم الهوى على محبة اللننه ومحبننة مننا يحبننه اللننه ،
اا لمننا جنناء بننه أحب الشخاص الواجب فيه أن يكننون تبعنن وكذلك 

 مننن أحننب للننه ، وأبغُننض((الرسول صلى الله عليه وسلم …و 
. ومن كان ))لله ، وأعطى لله ومنع لله ، فقد أستكمل اليمان 

اا أبغُضه ، وعطاؤه ، ومنعه لهوى نفسه ، كان ذلننك نقصنن أحبه ، و
ى في إيمانه الواجب ، فتجب عليه التوبة من ذلك ، والرجوع إل
إتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبننة
الله ورسوله وما فيه رضننى اللننه ورسننوله علننى هننوى النفننس

هدها ) أمرا  .15و

أيخالف أهوائهم وملذاتهم من الدنيا وحطامها ، فليتقوا 12 أيخالف واقعهم و اا من طلب الحق اليوما تركوا الحق لنه    فإن كثير
الله هؤلء من الزيغ والهلك إذ لم يتبعوا الحق . نسأل الله الثبات .

 .26  قرة عيون الموحدين  ص 13
أيعبد من دون الله ، كما في قوله تعالى : { 14 أه على علم  اتباع الهوى صار  أفرءيت من اتخُذ إلهه هواه وأضله الل

 . ]23[ الجاثية / } 
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 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمننه اللننه ( هننذا هننوـ وقال
دد الحننق لمخالفننة الهننوى ، الغُننالب علننى كننثير مننن الننناس : ر
أمعارضننته بننالراء ، وهننذا مننن نقننص النندين وضننعف اليمننان و

.16واليقين )

الحذر… الحذر… من شرك الطاعة :
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فنني شننرحهـ قال 

على كتاب التوحيد : ( وفي الحديث ن أي حديث عدي بن حاتم
ن دليل على أن طاعة الحبار والرهبان في معصية اللننه عبننادة
لهننم مننن دون اللننه ، ومننن الشننرك الكننبر الننذي ل يغُفننره

 . 17الله )
 رحمننه اللننه : ( .. النننوع الثننالث : شننرك الطاعننة ،ـ وقال

لاوالدليل قوله تعالى : {  أرهبانهم أرباب اتخُذوا أحبارهم و
ـروا إل لـم أأ ـا  ـم وـم ـن مرـي ـه والمـسـيح اـب ـمـن دون الـل
لركون لا ل إله إل هو سبحانه عما يش لا واحد ليعبدوا إله

]31[ التوبنننة / }  18 . وتفسيرها الذي ل إشكال فيه : طاعننة العلمنناء 

والعباد في المعصننية ، ل دعنناءهم إينناهم ، كمننا فسننرها النننبي
لما سننأله، فقننال : لسنننا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ل

 .19نعبدهم ! فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية )
*   *   *   *   *

 .294 / 4  مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  16
 .390  فتح المجيد  ص 17

اا من دون الله ، كما في 18 هخذوا أرباب أت أا اا في كثير من أمصار المسلمين اليوما ، فإن علماء الضللة  اا جلي   وقد أصبح واضح
مصر وغيرها .
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الباب الثاني : حقيقـة السـلما

حقيقة التوحيد :                 الفصُل الول

أصل دين السلما :
ااقال ـ درف  الماما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع

السننلما بقننوله : ( أصننل ديننن السننلما ، وقاعنندته : أمننران ؛
 : المر بعبادة الله وحده ل شريك له ، والتحريض علننىالول

 : النننذارالثاني مننن تركننه . 20ذلك ، والموالة فيه ، وتكفيننر
عن الشرك في عبادة الله ، والتغُليظ في ذلك ، والمعاداة فيه

 .21، وتكفير من فعله )
 الشيخ عبد الرحمن بن حسننن رحمننه اللننه تعننالى :وقال ـ

( وأصل السلما ، وأساسه أن   ينقاد العبد لله تعننالى بننالقلب
اا له باللهية والربوبيه دون اا له بالتوحيد ، مفرد والركان ، مذعن

دبننه علننى كننل مننا تحبننه نفسننه أمننراد ر اا  ددم أمقنن هسواه ،  22كل ما 

 .23وتهواه )
 الشيخ محمد بن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ وقال

( اعلم رحمك الله : أن دين الله يكون على القلب بالعتقنناد ،
هلسان بننالنطق وتننرك النطننق وبالحب والبغُض ، ويكون على ال
بالكفر ، ويكون علننى الجننوارح بفعننل أركننان السننلما ، وتننرك

أتكفر ، فإذا اختل واحدة من هننذه الثلث ، كفننر 24الفعال التي 

 .25وارتد )
 

ـا ول ـم بمعناـه النطق بكلمة التوحيد من غير عـل
عمل بمقتضاها غير نافع بالجماع :

 الشننيخ سننليمان بننن عبنند اللننه رحمننه اللننه تعننالى :ـقـال ـ
لل اللننه ((( قوله :   أي : مننن تكلننم بهننذه)) ، من شهد أن ل إلننه إ

اا ، كمننا دل اا وظاهر ال بمقتضاها باطن اا لمعناها ، عام الكلمة عارف
مل اللهعليه قوله : {   ، وقوله : ]19[ محمد /  } فاعلم أنه ل إله إ

اا لمرجئة العصر .20   أنظر وتأمل أن الشيخ رحمه الله  جعل التكفير من قواعد السلما خلف
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أيتبع النص .22 أيتبع الهوى ول    واليوما 
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اا لغُلة المرجئة الذين يشترطون في الكفر الجحود والستحلل .24   خلف
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مل من ـشـهد ـبـالحق وـهـم يعلـمـون{  ]86[ الزخنننرف /  } إ  أمنننا 
النطق بها من غير معنرفة لمعننناها ول عمل بمقتضناها ، فننإن
اا لمننن كننان أبننو جهننل ورأس ذلك غننير نننننافع بالجمنناع …فتبنن

لل الله (( أعلم منه بن : 26الكفر من قريش وغيرهم 27 ))) ل إله إ

 عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فنني شننرحهوقال ـ
لل اللننه نننلكتاب التوحيد : ( فمن قالها   وعمننل بهنناننن أي ل إلننه إ

دنننة علننى اا ، أدخله الله الج اة وانقياد ال ومحب اا ، وقبو اا وإخلص صدق
 .28ما كان من العمل )

 الشيخ محمد بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ وقال
أكفننار يعرفننون ذلننك ، فننالعجب ممننن أجهال ال ( فإذا عرفت أن 
يدعي السلما ، وهو ل يعرف من تفسير هذه الكلمة مننا عرفننه
أجهال الكفار ، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهننا ، مننن غيننر
اعتقاد القلب ، بشيء من المعاني ؛ والحاذق منهم ، يظن : أن
أينندبر أيميننت ، ول  أيحينني ، ول  معناهننا ل يخلننق ، ول يننرزق ، ول 
أجهال الكفار أعلم منننه بمعنننى لل الله ، فل خير في رجل  المر إ

لل الله )  .29ل إله إ
أبنند أنـ وقال  رحمه الله : ( ل خلف بين المة أن التوحيد ل

يكون بالقلب الذي هو : العلننم ، واللسننان الننذي هننو : القننول ،
والعمل الذي هو : تنفيذ الوامننر والنننواهي ؛ فننإن أخننل بشننيء

اا  لر بالتوحيد ولننم يعمننل30من هذا لم يكن الرجل مسلم . فإن أق
به فهننو كننافر معانند كفرعنون ، وإبلينس ، وأن عمنل بالتوحينند
اا ، أشر من الكننافر اا فهو منافق خالص اا وهو ل يعتقده باطن ظاهر

(31. 
للـ وقال  رحمه الله : ( اعلم رحمك الله ، أن معنى ل إلننه إ

أتثبت أربعة أنواع :  تنـفـيالله نفي وإثبات ، تنفي أربعة أنواع و
 : ما قصنندتهفاللهةاللهة ، والطواغيت ،والنداد ، والرباب . 

اا لها ، 26 لل الله ، والذي يعرف معناها ل يعمل بها ، بل يرتكب ناقض   والمصيبة اليوما أن أكثر الناس ل يعرف معنى ل إله إ
دد بعد إسلمه . وكأن ذلك ل يضر توحيده ، وما علم المسكين أنه قد انتقض توحيده وارت

 .77 _ 72  تيسير العزيز الحميد  ص 27
درة عيون الموحدين  ص 28  .32  ق
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اا . لتخننذه إلهنن بشننيء مننن جلننب خيننر أو دفننع ضننر فننأنت م
هشننح للعبننادة ، مثننلوالطواغيت أر ةض  أو  أعبنند وهننو را  : مننن 

 : مننا جننذبك عننن دينننوالندادالسمان أو تاج أو أبي حديدة . 
دد لقنننوله السلما من أهل  أو مسنكن أو عشيرة أو مال ، فهو ن

لاتعالى : {  ومن الناس ـمـن يتخـُـذ ـمـن دون الـلـه أـنـداد
]165[ البقنننرة /  } أيحبونهم كحب الله .نن    : مننن أفتنناكوالرباب 

اا لقننوله تعننالى : { 32بمخالفة الحق وأطعتننه اتخُذوا ، مصننداق
ـن أحبارهم أترهبانهم أربابا من دون الله والمسيح اـب
مل ـهـو لا ل إـلـه إ لا واـحـد مل ليعـبـدوا إلـهـ لمروا إ أأ مريم وما 

لركون  أيش نما   . ]31[ التوبة / } سبحانه ع

لل اللننهوتثبت  أربعة أنواع : القصنند ، وهننو كونننك مننا تقصنند إ
دل : {  دز وجنن أدوالتعظيم والمحبة لقوله عنن واـلـذين آمـنـوا أـشـ

اا فنني هننذا العصننر ،32 هخننذوا أربابنن أت أا اا ، وأول هننؤلء الننذين  أأطيعوا ، وبننذلك صنناروا أربابنن   وما أكثر الذين أفتوا بمخالفة الحق و
أدعاة تخريب المرأة واختلطها بالرجننال وتشننجيعها للتمثيننل أكل شيء لها ، ومن  لل المة وأحل  الطاغوت القرضاوي ، الذي أض

والفن والغُناء ، ومن ضللته وكفرياته التي وقع فيها :
،) 14ط (نن  307   أ - التساهل مع اليهود والنصارى الكافرين ، فهو يرى موالة المسالمين منهم ( الحلل والحننراما ،ص   (  

 ) وأنهم إخوان لنا ( نحو وحدة فكرية للعاملين للسلما ،101( السلما والعلمانية ، ص  ن المحرفة نواحتراما أديانهم السماوية 
)81ص   ، وجريدة الراينة القطرينة العنندد124، وأن حربنا مع اليهود ليست من أجل العقيدة !! ( أنظر مجلة البيان ، العدد   

4696(  .
لمية بينن الجهنود حوة الس دد عليهنا ( الص    ب - التساهل مع أهل البدع والضللت والتهوين من شنأن البندع الكفرينة أو النر

 ) .89والتطرف ، ص 
أيثبتها على طريقة الشاعرة المبتدعة !! والله عز وجل دنة و أس دل في الخرة على طريقة أهل ال لز وج أينكر رؤية الله ع    ج - أنه 

ةذ ناضرة إلى ربها ناظرة يقول {  ءه يومئ  ) .348} ( المرجعة العليا في السلما ، ص وجو
   د - أنه يرى التقريب مع الرافضة ، والذي من عقيدتهم الطعن في القرآن وتأليه علي بن أبي طالب رضنني اللننه عنننه ولعننن

هكراما الذين امتدحهم الله بقوله : {  ءد رسول الله والذين معه أـشـداء عـلـى الكـفـار رحـمـاء بينـهـم الصحابة ال }محم
 ) .209( الخصائص العامة للسلما ، ص 

دل يقننول : { ن الكافرة ن   هن - أنه يدعوا إلى الديمقراطية  لز وجنن ومن لـم التي مؤداها التحاكم إلى غير شرع اللننه ، واللننه عنن
 ) .637 / 2 } ( الفتاوى المعاصرة ( يحكم بما أنزل الله فأولئكِ هم الكافرون

ض الحناديث الصنحيحة ، بندعوى معارضنتها لظناهرننن أفراخا المعتزلة ن   و - سلوكه منهج العقلنيين  ول بع وقفه عنن قب  ، وت
دل يقول : {  دز وج  } ومننن أمثلننةوما أتاكم الرسول فخُذوه وما نهاكم عـنـه ـفـانتهواالقرآن أو عقل النسان ، والله ع

ذلك :
اا (( إن أبي وأباك في النار )) وأجمع العلماء على ذلننك . قننال القرضنناوي :  ال - ثبت في مسلم مرفوع قلت : ـمـا ذـنـب   أو

؟!!! ( كيننف نتعامننلعبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار وهو من أهل الفترة والصُحيح أنهم ناجون 
دنة النبوية ، ص   ) .97مع الس

اا (( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح )) . قال القرضاوي :  اا - ثبت في الصحيحين مرفوع من المعـلـوما المـتيقن الـذي   ثاني
لا من الحيواـنـات لا ول حيوان لا ول ثأور دنةأتفق عليه العقل والنقل أن الموت ليس كبش  . ( كيننف نتعامننل مننع السنن

 ) .162النبوية ، ص 
أيفلح قوما ولوا أمرهم امرأة )) . قال القرضاوي :  اا (( لن  اا - ثبت في الصحيحين مرفوع هـذا مقيـد بزمـان الرسـول   ثالث

لا ، أما الن فل  خ art. ( برنامج في قناة  صلى الله عليه وسلم الذي كان الحكم فيه للرجال استبدادي /4 ، بتاري  
أيحاكم لهم النصوص النبوية ) .1418 / 7 هقدت للقرضاوي مع جمع من المتبرجات ل أع  هن ، وهو ندوة 

اا - وثبت في الصحيح (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازما من إحننداكن )) . قننال القرضننازي :    رابع
أمزاح لد صريح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقننديم عقلننه الفاسنندإن ذلكِ كان من الرسول على وجه ال  ، وهذا ر

عليه . ( قاله في نفس الندوة ) .
أيقتل مسلم بكافر )) . قال القرضاوي  اا - وثبت في الصحيح (( ل  اا للحديثن    خامس أيقتل بالكافر خلف بعد أن قرر أن المسلم 

إن هذا الرأي هو الذي ل يليق بزمانـنـا غـيـره .. ونـحـن بترجـيـح ـهـذا اـلـرأي نبـطـل الـعـذار ونعـلـي راـيـة : ننن
 ) .168 ( الشيخ الغُزالي كما عرفته ، ص الشريعة الغراء

اا قال مثال فيه السخرية بالله العلي العظيم ، وأنه من الذين أنكروا هدما صنم بوذا وتصدى لهذه القضية ، والمصيبة    وأيض
لل جاهل بالتوحيد ، وبعد هذا يتبين  أيدافع عن القرضاوي إ أيدافع عنه ويرفع من شأنه ، ول  العظمى أن هناك من الدعاة من 
أكفره وردته عن السلما ، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه .



لا لله  وإن ، والخوف والرجاء ، لقوله تعالى : {  ]165[ البقرة / } حب
أـيـردك مل ـهـو وإن  أه إ لبـضـر فل كاـشـف ـلـ يمسسكِ الله 
أب ـبـه ـمـن يـشـاء ـمـن عـبـاده أيصـُـي بخُير فل راد لفضله 

 .  ]107[ يونس /  } وهو الغفور الرحيم
أبننر عليننه : فمن عرف هذا قطع العلقة مننع غيننر اللننه ، ول تك
جهامة الباطل ، كما أخبر اللننه عننن إبراهيننم علننى نبينننا وعليننه
دريه من قومه لقوله أفضل الصلة والسلما بتكسيره الصناما وتب

ءة ـفـي إبراهـيـمتعننالى : {  ءة حـسـن أأـسـو ـقـد ـكـانت لـكـم 
أـبـرءاؤا منـكـم ومـمـا نـنـا  والذين معه إذ قالوا لقومهم إ

 .33 ) ]4[ الممتحنة / } الية تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
 الشيخ سليمان بن عبد الله يرحمه اللننه : ( ول ريننبـ وقال

لل الله نأنه لو قالها أحد من المشركين  اان أي ل إله إ  ونطق أيض
اا رسننول اللننه ، ولننم يعننرف معنننى اللننه ول بشهادة أن محمنند
لل معنى الرسول ، وصلى ، وصنناما ، وحنج ، ول يندري مننا ذاك إ
أنه رأى الناس يفعلونه ، فتابعهم ولم يفعل شيء من الشرك ،
فإنه ل يشك أحد فنني عنندما إسننلمه ، وقنند أفننتى بننذلك فقهنناء
المغُننرب كلهننم فنني أول القننرن الحننادي عشننر أو قبلننه ، فنني

أدر الثميننن فنني(( شخص كان كذلك ، كما ذكره صنناحب        النن
أمعين   من المالكية ، ثم قننال شننارحه : وهننذا))شرح المرشد ال

دي فنني غايننة الجلء ، ل يمكننن أن يختلننف فيننه الذي أفتوا به جل
 .34اثنان . انتهى )

معنى الله :
 الشننيخ محمنند بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ قال

رر أيقال فيهم : س هننا : الشيخ والسيد الذي  ( فمعنى الله في زما
لرة ، فمن أيعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مض ، ممن 
اا كان أو غيره هذا العتقنناد ، فقنند اعتقد في هؤلء أو غيرهم نبي
اا من دون الله ، فإن بننني إسننرائيل لمننا اعتقنندوا فنني اتخذه إله

الهين ، قننال تعننالى : {  لماهم الله إ دمه س وإذعيسى بن مريم وأ
ـقـال الـلـه ـيـا عيـسـى اـبـن مرـيـم ءأـنـت قـلـت للـنـاس
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ـا ـبحانكِ ـم ني إلهين من دون الله قال ـس أأم لخُذوني و ات
يكون لي أن أقول ـمـا لـيـس ـلـي بـحـق إن كـنـت قلـتـه
فقد علمـتـه تعـلـم ـمـا ـفـي نفـسـي ول أعـلـم ـمـا ـفـي

 .35 ) ]116[ المائدة / } نفسكِ إنكِ أنت علما الغيوب 
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه اللهـ وقال

تعالى : ( فإذا علم النسان وتحقق معنى اللننه وأنننه المعبننود ،
اا مننن العبننادة وعرف حقيقة العبادة ، تبين له أن من جعل شننيئ

لر من تسميته اا وإن ف أه وأتخذه إله اا أو36لغُير الله فقد عبد  معبود
اء ونحو ذلك . فالمشرك اا والتجا أفع ال وتش اا ، وسمى ذلك توس إله
أمرابي مرابي شاء أما أبى ، وإن مشرك شاء أما أبى ، كما أن ال
هربا ، وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها أيسم ما فعله  لم 

 .37بغُير اسمها )

أيغني عن أصحابه : عدما قصُد الشرك ل 
 محمد بن عبد اللطيننف بننن عبنند الرحمننن رحمننه اللننهـ قال

تعالى : ( فمن دعا غير الله ، من ميت ، أو غائب ، أو اسننتغُاث
لل مجننرد التقننرب إلننى أمشرك كافر ، وإن لننم يقصنند إ به ، فهو 

 38الله ، وطلب الشفاعة عنده )
ـال  الشننيخ عبنند الرحمننن بننن حسننن رحمننه اللننه :ـــ وـق

أمخالف لهذا الصل  دمننة أقسنناما :ن أي التوحيد ن( وال  من هذه ال
إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ؛ ويدعوا الننناس إلننى
عبادة الوثان ، أو مشرك يدعوا غير اللننه ويتقننرب إليننه بننأنواع
العبادة أو بعضها ، أو شاك في التوحيد : أهننو حننق أما يجننوز أن
اا في عبادته ؟ أو جاهل يعتقنند أن الشننرك ديننن يجعل لله شريك
أيقرب إلى الله . وهننذا هننو الغُننالب علننى أكننثر العننواما لجهلهننم
أنسنني العلننم أغربننة النندين ، و دما اشتدت  وتقليدهم من قبلهم ؛ ل

أمرسلين ) 39بدين ال
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ـد ونقيـضـه ـمـن ـة التوحـي ـف بمعرـف أمكـل ـرء  الـم
أـعـذر فـيـه بالجـهـل ول أيغفر ، ول  الشرك الذي ل 

التقليد :
 الشيخ عبد الله بن عبنند الرحمننن أبننو بطيننن : ( ومنننـ قال

العجب أن بعض الننناس إذا سننمع مننن يتكلننم فنني معنننى هننذه
أمكلفيننن بالننناس اا عناب ذلننك وقنال : لسننا  اا وإثباتن الكلمننة نفين
للف بمعرفة التوحيد الننذي أمك أيقال له : بل أنت  والقول فيهم . ف
أرسننل ينندعون خلق الله الجن والنس لجله ، وأرسننل جميننع ال
أمكلننف هل أعننذر  أيغُفر ول  إليه ، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي ل 

40في الجهل بذلك ،  ول يجوز فيه التقليد . لنه أصل للصننول )

.
 الشيخ محمد بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ وقال

( …وعرفت : أن هذا هننو التوحينند ، الننذي أفننرض مننن الصننلة
والصوما ، ويغُفر الله لمن أتى به يننوما القيامنة ، ول يغُفنر لمننن
اا ؛ وعرفننت ؛ أن ذلننك هننو الشننرك بننالله ، جهله ، ولو كان عابد
الذي ل يغُفر الله لمن فعله ، وهو عند اللننه أعظننم مننن الزنننا ،

أيريد به التقرب من الله )  .41وقتل النفس ، مع أن صاحبه 
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطيننن : ( واللننهـ وقال

سبحانه إنمننا افننترض علننى الخلننق طنناعته ، وطاعننة رسننوله ،
وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنننة رسننوله ، مننا تنننازعوا فيننه ،

 ، فنني التوحينند42وأجمننع العلمنناء علننى أنننه ل يجننوز التقلينند
 .43والرسالة )
 الشيخ محمد بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ وقال

( فإذا عرفت : أن الشرك إذا خالط العبننادة أفسنندها ، وأحبننط
دم العمل ، وصار صاحبه من الخالدين في النار ؛ عرفت : أن أهنن
أيخلصك من هننذه الشننبكة ، ما عليك معرفة ذلك ، لعل الله أن 

 .44وهي الشرك بالله )
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أكفــــر :                  الفصـُــــل الـثــــاني ال
بالطاغوت

أهمية الكفر بالطاغوت :
 الشيخ سليمان بن سحمان رحمننه اللننه تعننالى : ( …قال ـ

أمستمسك بالعروة الننوثقى ، هننو الننذي يكفننر لن ال دين تعالى أ فب
ددما الكفر به على اليمان بالله ، لنه قد ينندعي بالطاغوت ، وق
المدعي أنه يننؤمن بننالله ، وهننو ل يجتنننب الطنناغوت ، وتكننون

أأمةدعواه كاذبة . وقال تعالى :      {  ولـقد بعثنا في كل 
لل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  ]36[ النحنننل / } رسو  .  

هعثوا  باجتناب الطاغوت ، فمننن أب فأخبر أن جميع المرسلين قد 
 .45لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين )

الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعنالى :وقال  ـ   
( التوحيد : هو الكفر بكننل طنناغوت عبننده العابنندون مننن دون
اللننه …والتوحينند هننو أسنناس اليمننان الننذي تصننلح بننه جميننع

 .46العمال وتفسد بعدمه )
اا : ( قال تعالى : { وقال ـ فـمـن يكـفـر بالـطـاغوت أيض

ـوثأقى ل ـالعروة اـل ـد استمســكِ ـب ـالله فـق ـؤمن ـب وـي
 . فدلت الية على أنه ل يكون العبد ]256[ البقرة / }  انفصُاما لها

لل إذا كفر بالطاغوت ، وهنني العننروة لل الله إ اا بل إله إ مستمسك
الننوثقى الننتي ل انفصنناما لهننا ، ومننن لننم يعتقنند هننذا ، فليننس
لل اللننه ، فتنندبر واعتقنند مننا بمسلم ، لنه لننم يتمسننك بل إلننه إ
اا لل اللننه نفينن ينجيك من عذاب الله ، وهو تحقيق معنننى ل إلننه إ

اا )  .47وإثبات
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( بلقال ـ

لل بالبراءة  أي الطننواغيتننن من هؤلء 48ل يصح دين السلما ، إ
أبدون من دون الله   وتكفيرهم ، كما قال تعالى :  نالمع
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أيسمع من علماء العصر تكفير الطواغيت والبراءة منهم ، وفي هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة  وتكفيرهم ، واليوما ل 
لبسوا على  دي من الخوارج ومتسرع وإرهابي ، ول اا قاما العلماء عليه ، وتكلموا عليه ، وقالوا خارج لفر طاغوت السلما من ك
اا جعل تكفير هؤلء  اا بفعل أو قول صدر منه ، وتأمل أيض العامة ، إذ من مذهب الخوارج التكفير بالكبيرة ، وهذا كفر طاغوت
اا لفروخا مرجئة العصر ، الذين يقولون ما همنا هل هذا طاغوت كافر أما ل ، لن يسألني  الطواغيت من أصول السلما ، خلف
الله عن ذلك ، فنبرأ إلى الله من هذا الضلل .



فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسكِ{ 
 .49 ) ]256[ البقرة /  } بالعروة الوثأقى

اا الفرق بين الظلم الكبر والصغُر : ( وأينوقال ـ اا مبين  أيض
الظلم الذي إذا تكلم النسان بكلمة منه ، أو مدح الطواغيت ،

اا ؟50أو جادل عنهم اا قائمنن  ، خرج من السلما ، ولو كننان صننائم
أيخرج من السلما ، بننل إمننا أن يننؤدي إلننى من الظلم الذي ل 
صاحبه بالقصاص ، وإما أن يغُفره الله ، فبين الموضعين فننرق

 .51عظيم )
 رحمه الله : ( اعلننم رحمننك اللننه تعننالى ، أن أول منناـ وقال

فرض اللننه علننى ابننن أدما الكفننر بالطنناغوت واليمننان بننالله ،
ولقد بعثنا في ـكـل أـمـة رـسـولوالدليل قوله تعالى : { 

 .52 ) ]36[ النحل /  } أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
ـال ـابعة فنني كتنناب التوحينند : ( ـــ وـق ـألة الـس  :المـس

لل بالكفر بالطاغوت المسألة الكبيرة ، أن عبادة الله ل تحصل إ
(53. 

 الشيخ سليمان بن عبد اللننه : ( لن معنننى التوحينندوقال ـ
لل اللننه وأن ل يعتقنند أيعبنند إ لل اللننه ، أن ل  وشننهادة أن ل إلننه إ
لل في الله ، وأن يكفر بمننا يعبنند مننن دون اللننه ، النفع والضر إ

 .54ويتبرأ منها ومن عابديها )
 الشيخ محمد بن عبد الوهنناب فنني كتنناب التوحينند :ـ وقال

لل الله ، فإنه لننم يجعننل أيبين معنى ل إله إ ( وهذا من أعظم ما 
اا للدما والمال ، بل ول معرفة معناهننا ، بننل ل التلفظ بها عاصم
أيعبد من دون أيضيف إلى ذلك الكفر بما  يحرما ماله ودمه حتى 

أيحرما ماله ودمه ) .55الله  ، فإن شك أو تردد لم 
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معنى الطاغوت :
 الشيخ عبد اللننه بننن عبنند الرحمننن أبننو بطيننن رحمننهقال ـ

 يشمل كل معبود من دون الله ، وكلالطاغوتالله : ( اسم 
اا أيحسنننه ، ويشننمل أيضنن رأس في الضلل يدعوا إلى الباطل و
أمضنادة كل من نصبه الناس للحكنم بينهنم بأحكناما الجاهلينة ال
اا الكناهن والسناحر وسندنة لحكم الله ورسوله ، ويشنمل أيضن
هذبون مننن الوثننان إلننى عبننادة المقبننورين وغيرهننم بمننا يكنن
أمضننلة للجهننال ، الموهمننة أن المقبننور ونحننوه ، الحكايننات ال
يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكننذا ، ممننا
هو كذب ، أو من فعل الشياطين ،ليوهموا الننناس أن المقبننور
ونحوه يقضي حاجة من قصده ، فيوقعهم فنني الشننرك الكننبر
وتوابعه . وأصل هذه النواع كلها ، وأعظمها ، الشيطان ، فهننو

 .56الطاغوت الكبر )
 الشيخ سليمان بن عبد الله رحمننه اللننه : ( ..وقننالوقال ـ

مجاهد : الطاغوت : الشيطان في صورة النسان ، يتحنناكمون
إليه وهو صنناحب أمرهننم …وقننال ابننن القيننم : الطنناغوت مننا
لده من معبود أو متبننوع أو مطنناع . فطنناغوت تجاوز به العبد ح

 ، أو يعبنندونه57كل قوما من يتحاكمون إليه غيننر اللننه ورسننوله
مننن دون اللننه ، أو يتبعننونه علننى غيننر بصننيرة مننن اللننه ، أو
يطيعننونه فيمننا ل يعلمننون أنننه طاعننة للننه ، فهننذه طننواغيت
العالم ، إذا تأملتها وتأملت أحوال الننناس معهننا رأيننت أكننثرهم
ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ، وعن طاعته
ومتابعة رسوله صلى الله عليننه وسننلم إلننى طاعننة الطنناغوت

 .58ومتابعته )
الشيخ محمنند بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ قال 

 : الشننيطان ،الول( والطواغيت كثيرة ، ورؤوسهم خمسة . 
ألمالداعي إلى عبنادة غير اللننه ، والدلينننل قننوله تعننالى : { 

أعهد
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ءو إليكم يا بني آدما أن ل تعبدوا الشيطان إنه لكم ـعـد
دير لحكاما اللهالثاني .  ]60[ يس /  } مبين  : الحاكم الجائر ، المغُ

أـلـم ـتـرى إـلـى اـلـذينتعننالى ، والنندليل قننوله تعننالى : { 
لزل ـمـن أأـنـ لزل إلـيـكِ وـمـا  أأـنـ يزعمون أنهم آمـنـوا بـمـا 
ـروا لـم أأ أيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد  قبلكِ 
لل بعـيـدا أيريد الشيطان أن يضلهم ضل أن يكفروا به و

]60[ النسننناء / }  .ن    ،59 : الننذي يحكننم بغُيننر مننا أنننزل اللننهالثالث 
ومن ـلـم يحـكـم بـمـا أـنـزل الـلـهوالدليل قوله تعننالى : { 
لئكِ هم الكافرون أأل ]44[ المائننندة /  } ف .نن    الذي ينندعيالرابع : 

عالمعلم الغُيننب مننن دون اللننه ، والنندليل قننوله تعننالى : { 
الغيب فل يظهر على غيبه أحدا إل ـمـن ارتـضـى ـمـن
ةل فإنه يسلكِ من بين يديه وـمـن خلـفـه رـصـدا }رسو

أمها، وقال تعالى : {   ]26،27[ الجن /  لتح الغيب ل يعل وعنده مفا
إل هو ويعلم ـمـا ـفـي اـلـبر والبـحـر وـمـا تـسـقط ـمـن
أظلمت الرض ول رطَب ورقة إل يعلمها ول حبة في 

أمبين  ةب  لكتا ]59[ النعننناما / } ول يابس إل في  .نن    :الخُـامس 
ةض بالعبننادة ، والنندليل قننوله أيعبد من دون الله ، وهننو را الذي 

ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلكِتعالى : { 
 .  ]29[ النبياء / }  نجزيه جهنم كذلكِ نجزي الظالمين

لل بننالكفر60   واعلننم اا بننالله إ  : أن النسننان مننا يصننير مؤمننن
 .61بالطاغوت)

معنى الكفر بالطاغوت :
 الشيخ محمنند بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :قال ـ

( ومعنى الكفر بالطاغوت ، أن تبرأ من كل ما يعتقد فيننه غيننر
الله ، من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك ، وتشهد

عليه بالكفر والضلل ، وتبغُضه ولو كان أباك و أخاك . 

ددة حكاما المسلمين في هذا العصر ، لنهم لم يحكموا بشريعة الرحمن ، إنما حكموا بشريعة الشيطان ،59   يتبين لك كفر ور
لكموا القوانين الوضعية في المسلمين وألزموهم بها . وح

اا بالله ، فأفهمه .60   تأمل كلما الشيخ ، جعل الذي ل يكفر بالطاغوت ل يكون مؤمن
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لسننادة لرض ال لل اللننه ، وأنننا ل أتعنن فأما مننن قننال أنننا ل أعبنند إ
والقباب على القبور وأمثال ذلك ، فهذا كاذب في قننول ل إلننه

لل الله ، ولم يؤمن بالله ، ولم يكفر بالطاغوت )  .62إ
 الشننيخ سننليمان بننن سننحمان رحمننه اللننه تعننالى :وقـال ـ

  هننو بغُضننه ، وعننداوتهننن أي الطاغوت ننن( والمراد من اجتنابه 
لبه  وتقبيحه باللسان ، وإزالته باليد عند القدرة ،63بالقلب ، وس

أمفارقته  ، فمن أدعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما64و
 .65صدق )

 الشننيخ محمند بنن عبند الوهناب رحمنه اللنه تعنالى :وقال ـ
( فأما صفة الكفر بالطاغوت : فننأن تعتقنند بطلن عبننادة غيننر

أتكفننر أهلهننا ، وتعنناديهم  ، وأمننا66الله ، وتتركهننا ، وتبغُضننها ، و
معنننى اليمننان بننالله فننأن تعتقنند ، أن اللننه هننو اللننه المعبننود
وحده ، دون ما سواه ، وتخلص جميع أنواع العبادة كلهننا للننه ،
أتحب أهننل الخلص وتننواليهم ، وتنفيها عن كل معبود سواه ، و
أتعنناديهم ، وهننذه : ملننة إبراهيننم الننتي وتبغُض أهل الشننرك ، و
هفه نفسه من رغب عنها ؛ وهذه : هي السوة التي أخبر الله س

ءة ـفـيبهننا فنني قننوله : {  ـقـد ـكـانت لـكـم أـسـوة حـسـن
أرءاؤا منكم منا ب لإ إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
ومما تعـبـدون ـمـن دون الـلـه كفرـنـا بـكـم وـبـدا بينـنـا
لا حتى تؤمنوا بالله وحده وبينكم العداوة والبغضاء أبد

 . 67 ) ]4[ الممتحنة / } 
*   *   *   *   *

ـاره ، السكوت على المنكر مع القدرة على إنـك
دليل على الرضا به ، فكيف بمن
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الطواغيت ن .
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دبه وتكفره ، وتعتقد بطلن عبادته وتتركه ، 66   كلما علمت عن الطاغوت عليك أن تكفر به ، أي تبغُضه وتعاديه وتس

والمشكل أن علماء العصر  لم يعلموا الناس من هو الطاغوت ، ول شك الطواغيت كثيرة ، ولم نر منهم تطبيق على الواقع ، 
ومثال ذلك ( صداما حسين ) لم نعرف أنه طاغوت حتى دخل على بلد المسلمين ، فماذا يعني ذلك !! .
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وأعان عليه !! ظاهر
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : ( وقد ذكننرقال ـ

 رحمننه اللننه تعننالىننن أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشيخنا 
في مختصر السيرة له : ذكر الواقدي أن خالد بن الوليد ، لمننا
لجاعننة بننن مننرارة قدما العارض ، قدما مائتي فارس ، فأخذوا م
ال من قومه بني حنيفة ، فقال لهم خالد بننن في ثلثة عشر رج

 ؟ فشهدوان مسيلمة الكذاب نالوليد : ما تقولون في صاحبكم 
أنه رسول الله ، فضرب أعننناقهم ، حننتى إذا بقنني سننارية بننن
اا اا أو شننر عامر قال : يا خالد إن كنت تريد بأهننل اليمامننة خيننر
اا ، اا فلم يقتله ، وترك سارية أيضنن لجاعة ، وكان شريف فأستبق م
لجاعننة فأمر بهما فأوثقا في مجامع من حدينند ، فكننان ينندعوا م
اا يقتلننه ، فقننال: يننا وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن خالد
اا والله مننا كفننرت . فقننال خالنند: إن ابن المغُيرة إن لي إسلم
بين القتل والترك مننزلة وهي الحبس ، حتى يقضي اللننه فنني
أمرنا ما هو قاض ، ودفعه إلننى أما متمننم زوجتننه ، وأمرهننا أن
اا يريد حبسه ليخبره عننن لجاعة أن خالد تحسن إساره ، فظن م
ات أني قدمت على رسننول اللننه عدوه ، وقال: يا خالد قد علم
صلى الله عليه وسلم فبايعته على السلما وأنا اليوما علننى مننا
أك كننذاب قنند خننرج فينننا فننإن اللننه كنت عليه بالمس ، فإن ينن

أأخرى يقول: {   . فقال : يا ]164[ النعاما /} ول تزر وازرة وزر 
لجاعة ، تركت اليوما ما كنت عليه أمس ، وكننان رضنناك بننأمر م

اان وأنت من أعز أهل اليمامة نهذا الكذاب وسكوتك عنه   إقرار
للم ؟ للمت فيمن تك اا فتك أعذر له ورضاء بما جاء به ، فهل أبديت 
إن قلنت للنم اليشننكري ، ف للنم ثمامنة فنرد وأنكننر ، وتك فقد تك

ال ؟  أخاف قومي فهل عمدت إلي أو بعثت إلي رسو
لجاعننة رضننى بمننا جنناء بننه فتأمل كيف جعل خالنند سننكوت م

اا  ، فأين هذا ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان68مسيلمه وإقرار
لمر مننع أولئننك الننذين أشننركوا مننع اللننه فنني عبننادته لد وشنن وجنن

 69وأفسدوا في أرضه ؟ فالله المستعان )

  تأمل ذلك ، فكيف بمن جلس مع الطاغوت ، وأظهر الرضى وسكت عن قول الحق ، بل دافع عن الطاغوت ، فتأمل 68
أيقال إنه عالم . در  الذي نعيشه اليوما ، فكيف بمن يحضر  مؤتمرات الطواغيت و أم ذلك يا طالب الحق تعرف الواقع ال
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ـــالث ـــل الـث اـلـــبراءة ـمـــن :       الفصـُ
المشركين وتكفيرهم

ـه ـاء الـل ـوالة أولـي مل بـم ل يســتقيم الســلما إ
ومعاداة أعدائه :

 الشيخ محمد بن عبد الطيف بننن عبنند الرحمننن رحننمقال ـ
والذين كفروا بعضــهمالله الجميع : ( وقد قال تعالى : { 

ءة ـفـي الرض وفـسـاد مل تفعلوه تكن فتن أولياء بعض إ
]73[ النفنننال / }      كبـير  قال بعض العلماء الفضلء : الفتنننة فني 

 ،70الرض الشرك ، والفسنناد الكننبير اختلط المسننلم بالكننافر
أمطيع بالعاصي ، فعند ذلك يختننل نظنناما السننلما وتضننمحل وال
حقيقننة التوحينند ، ويحصننل مننن الشننر مننا اللننه بننه عليننم . فل
يستقيم السلما ، ويقننوما قننائم المننر بننالمعروف والنهنني عننن
لل بالحب في الله والبغُض فيه ، المنكر ، ويرتفع علم الجهاد ، إ
وموالة أوليائه ، ومعاداة أعدائه ، واليات الدالننة علننى ذلننك ،
أتنذكر ، أتحصنر . وأمنا الحناديث ، فأشنهر منن أن  أكثر من أن 
اا   ((فمنها : حديث البراء بن عازب ، رضي اللننه عنننه ، مرفوعنن

أعرى اليمان :  الحب فنني اللننه ، والبغُننض  فيننه   وعننن))أوثق 
أبنني ذر رضنني اللننه عنننه ، أفضننل اليمننان : الحننب فنني اللننه

 اللهننم ل تجعننل لفنناجر(( وفنني حننديث مرفننوع ؛والبغُننض فيننه 
دده قلبي ، فننإني وجنندت فيمننا أوحيتننه اا ، ول نعمة فيو عندي يد

لي {  لا يؤمنون بالله واليوما الخر يوادونإل ل تجد قوم
 ،) الصحيحين ( وفي  .))  ] 22[ المجادلة / } من حاد الله ورسوله

اا      المرء مع مننن ((عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، مرفوع
 المرء على ديننن خليلننه(( وقال صلى الله عليه وسلم : ))أحب 

أيخالل   وعن أبي مسعود البنندري ، رضنني))فلينظر أحدكم من 
اا :  لل((الله عنه مرفوع اا ، ول يأكل طعامك إ لل مؤمن  ل تصاحب إ

اا ))تقي   ل يحننب رجننل(( وعن علي رضنني اللننه عنننه ، مرفوعنن
هشر معهم  أح لل  اا إ تقربننوا (( وقال صلى الله عليه وسننلم : ))قوم

درة ، أمكفهنن إلى الله ببغُننض أهننل المعاصنني ، والقننوهم بوجننوه 
والتمسوا رضا الله بسخطهم ، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهننم

  فكيف بمن يأتي بالكفرة إلى جزيرة العرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ل يجتمع في جزيرة العرب دينان ، 70
فكيف بمن يستقدما المجوسي والبوذي والنصرابي واليهودي ، من عمال وخدما وسائقين ، نعوذ بالله من ذلك ، فتأمل قوله ، 
جعله من الفساد وهذا كله محرما ول يجوز ، ومخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم .



 وقال عيسننى عليننه السننلما : تحببننوا إلننى اللننه ببغُننض أهننل))
لربوا إلى الله بالبعد عنهم ، واطلبوا رضا اللننه71المعاصي  ، وتق

بسخطهم . وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : مننن أحننب
في الله ، وأبغُض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ،

أتنال ولية الله بذلك  ، ولن يجد عبد طعم اليمان ، ولو72فإنما 
 يعننني حننتى تكننون،كثرت صلته وصومه ، حتى يكننون كننذلك 

محبته وموالته لله ، وبغُضه ومعاداته لله ؛ قال رضي الله عنه
: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس ، على أمر النندنيا ، وذلننك ل
يجدي على أهله شيئا . فإذا كنان هنذا كلما ابنن عبناس ، وهنو
اا عننن لل شنندة ، وبعنند في خير القننرون ، فمنا زاد المننر بعننده إ

ل يأتي علننى النناس(( الخير ، كما قال صلى الله عليه وسلم : 
لر منه  لل والذي بعده ش  بل كانت موالة الناس اليوما))زمان ، إ

، ومحبتهم ، ومعاشرتهم ، على الكفننر والشننرك والمعاصنني ؛
فليحننذر العبنند كننل الحننذر مننن النهمنناك مننع أعننداء اللننه ،
والنبسنناط معهننم ، وعنندما الغُلظننة عليهننم ، أو أن يتخننذهم

 وأصحاب وليات ، ويستنصح منهم ، فإن ذلننك مننوجب73أبطناء
لسخط الله ومقته . قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند

]118[ أل عمنننران /  } ل تتخُذوا بطانة من دونكمقوله تعالى : {   

نهى الله عبنناده المننؤمنين ، أن يتخننذوا مننن الكفننار واليهننود ،
اا وأصدقاء ، يفاوضونهم في الرأي وأهل الهواء والبدع ، أصحاب

أربينننع {  ل تتخُــذوا، ويسنننندون إليهنننم أمنننورهم ؛ وعنننن ال
ـة  } ل تسننتدخلوا المنننافقين ، ول تتولننوهم مننن دونبطاـن

أيقننال : كننل مننن كننان علننى خلف مننذهبك  ، ل74المننؤمنين ؛ و
أتعاشره وتركن  إليه ) أتخادنه ، و  .75ينبغُي لك أن 

أطغُاة والمرتدين .71   هذا في حق العصاة المجاهرين فكيف بال
اا 72 اا ويفتخر به ، منذ عهد قريب قبل تقريب لل من يرفع بالحب والبغُض ( الهجر ) رأس  سنة كان الذي يأتي من الكويت 50  ق

أأوروبا ويهشون في وجهه ، فنعوذ بالله من انتكاس القلوب . أيفتخر بمن يذهب إلى دول  أيسلم عليه ، واليوما  يهجر ول 
  روى الماما أحمد عن أبي موسى الشعري رضي الله عنه قال : (( قلت لعمر رضي الله عنه : لي كاتب نصراني ، قال :73

يا أيها الذين أمنوا ل تتخُذوا اليهود والنصُارى أولياء بعضهم أولياء ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول : { 
أأكرمهم إذ أهانهم الله ،  ]51[ المائدة /  } بعض اا ؟ قال : قال يا أمير المؤمنين ، لي كتابه وله دينه ! قال ل  لل اتخذت حنيف  ؟ أ

أرك يا عمر  ، وما أحسن شدتك على من خالف أمر الله ، فتأمل أأعزهم إذ أذلهم الله ول أدنيهم وقد أقصاهم الله )) . لله د ول 
ذلك وتأمل عصرنا ، إذ لو أنكرت بشدة عمر لقاما عليك دعاة العصر  وعلماؤهم ، وقالوا أين الحكمة وأين المصلحة ، فل حول
لل بالله . ول قوة إ

  الخوف من مخالطة أهل الفسق وأهل البدع والهواء لنها تؤثر على المؤمن .74
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 الشيخ عبد الله بن محمد بن عبنند الوهنناب رحمهمنناوقال ـ
 أي ابننننننالله تعالى : ( ولكن تأمل أرشدك الله تعننالى قننوله 

لل مننن عننادىنالقيم   : وما نجا من شرك هننذا الشننرك الكننبر إ
لل المشركين لله إلى آخره يتننبين لننك أن السننلما ل يسننتقيم إ
بمعاداة أهل هذا الشرك ، فإن لم يعادهم فهننو منهننم وإن لننم

.76يفعله ، والله أعلم )
   

ندة الكافر : مو
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن نننواقض التوحينندتحدث ـ

ـنومبطلتننه ، فقننال رحمننه اللننه :   (  ـاني ـم ـر الـث الـم
لدة أعننداءالنواقض  : إنشراح الصدر لمن أشننرك بننالله ومننوا

لاالله ، كما قال تعالى : {  ـالكفر ـصـدر ولكن من ـشـرح ـب
ءب عظيم [ النحننننل /} الية فعليهم غضب من الله ولهم عذا

[ } وأن الله ل يهدي القوما الكافرين ، إلى قوله : { ]106

]107النحنننل /   ، فمن فعل ذلك فقنند أبطنل توحينده ولنو لنم يفعننل 
لا يؤمـنـونالشرك بنفسه ، قال الله تعالى : {  ل تـجـد قوـمـ

ندون من ـحـاد الـلـه ورـسـوله  }بالله واليوما الخر  يوا
]22[ المجادلة / الية   . قال شيخ السلما : أخبر سبحانه أنه ل يوجنند 

دده فليس بمؤمن ، قال: والمشننابهة دد كافرا ، فمن وا مؤمن يوا
أمحرمه . مظنة الموادة فتكون   

موقف الصُحابة مع واقعهم :
 رحمه الله ( قال العماد ابن كننثير فنني تفسننيره :ثأم قال ـ

أوقيننل نزلننت فنني أبني عبيننده حيننن قتننل أبنناه يننوما بندر ، { 
لم بقتل ابنه عبنند الرحمننن .{أبنائهم ةذ ه } ، في الصديق يومئ

أعميرأو إخوانهم أعبيد بن  أعمير قتل أخاه  } ، في مصعب بن 
اا ،أو عشيرتهم، {  ةذ أيضنن اا لننه يومئنن  } فنني عمننر قتننل قريبنن

أعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن وحمزة وعلي و
ةذ . قال : وفي قوله { رضي الـلـه عنـهـم ورـضـواعتبة يومئ

رر بديع وهو أنهم لما سخطوا على القرائب ]119[ المائدة / } عنه  س
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 الله بالرضا عنهم ورضاهم عنننه77والعشائر في الله ، عوضهم
أمقيننم ، والفننوز العظيننم ، والفضننل بما أعطاهم مننن النعيننم ال
لوه بفلحهننم وسننعادتهم ونصننرتهم فنني النندنيا العميننم ، وننن
أذكننر عننن أولئننك مننن أنهننم حننزب والخننرة ، فنني مقابلننة مننا 

}أل إن حزب الـشـيطان ـهـم الخُاـسـرون الشننيطان { 
 .  ]19[ المجادلة / 

 : موالة المشرك ، والركون إليه ، ونصننرته ،المر الثالث
فلوإعانته باليد ، أو اللسان ، أو المال ، كما قننال تعننالى : { 

لا للكافرين  من ظهير أن ]86[ القصنننص / } تكو لب بـمـا وقننال : {   ر
لا للمجرمين مي فلن أكون ظهير ]17[ القصننص /  } أنعمت عل  ،  

إنما ينـهـاكم الـلـه ـعـن اـلـذين ـقـاتلوكم ـفـيوقال : { 
اـلــدين وأخرـجــوكم ـمــن دـيــاركم وـظــاهروا عـلــى
ـكِ هــم ملهم فأولـئ ـو ـوهم ومــن يـت إخراجكــم أن توـل

ـالمون  ]9[ الممتحنننننة / } الـظ  ، وهننذا خطنناب مننن اللننه تعننالى 
أيها السامع أين تقع من هننذا للمؤمنين في هذه المة ، فأنظر أ

 .78الخطاب وحكم هذه اليات )

مل ببـغــض ل يحصـُــل اـلــدخول فــي الـســلما إ
المشركين ومعاداتهم وتكفيرهم :

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( وأنننت ينناقال ـ
لل اللننه ؛ ل لن الله عليه بالسلما ، وعرف أن ما من إلننه إ من م
هسننواه ، لكننن ل تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق ، وأنا تارك ما 

اا  ، ل تظن : أن ذلك79أتعرض للمشركين ، ول أقول فيهم شيئ
هضننهم ، أبغُ لد مننن  أبنن يحصل لك به الدخول في السلما ، بننل : ل 

 ، كمننا قننال أبننوك80وبغُض من يحبهم ، ومسبتهم ، ومعنناداتهم
  تأمل تطبيق الصحابة لهذا الدين على واقعهم ، ولم تأخذهم في الله لومة لئم .77
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  بل يجب عداوة الطواغيت والمشركين ، والكفر بهم وسبهم وبغُضهم وبغُض من يحبهم ، وتجد تطبيق هذا الصل العظيم79

اا ، ورزقه بصيرة ، فادعوا الله أن يجعلك من هؤلء . لل من وفقه الله وأراد به خير اا على النفوس ول يوفق إلى ذلك إ صعب
اا ، وتأمل واقعنا تجد الخلل والنحراف عن 80 اا أنه ليس مسلم   جعل الشيخ الذي ل يتعرض المشركين ول يقول فيهم شيئ

اا ، ومن ذلك الشباب الذين يتخرجون مدرسين في هذه المدارس التي في مناهجها من الضلل والنحراف  اا جلي التوحيد ظاهر
بل ومدح الطواغيت ومدح هيئة المم الطاغوتية وغير ذلك من الشر الكثير ما الله به عليم ، ويذهب كثير من المدرسين إلى 
المنطقة الشرقية التي يكثر فيها الرافضة المشركين ، ثم يدرسون الروافض ويضحكون في وجوههم ! أين البراءة من هؤلء 
يا شباب السلما ، أين إظهار العداوة ومسبتهم أين الكفر بهم ، وهناك عكس هذا الحال معلمين كفرة وعلمانيين وزنادقة 
أيهدما  يتضح أمرهم لكثير من الطلب فيجلسون أمامهم ويضحكون في وجوههم ، أين… أين… ، كل هذا من أجل الدنيا ، 

لا حتى الولء والبراء من أجل الدنيا ، أين قول أبونا إبراهيم {  كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد
دلة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه . تؤمنوا بالله وحده  } ، وهذه م



ـدونإبراهيم ، والذين معه : {  ـا تعـب أبرءاؤا منكم ومـم منا  إ
من دون الله كفرنا بـكـم وـبـدا بينـنـا وبينـكـم العـداوة

لا حتى تؤمنوا بالله وحده   وقال ]4[ الممتحنة / } والبغضاء أبد
تعالى :

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمـسـكِ{ 
ولقد بعثنا وقال تعالى :   {  ]256[ البقرة /  } بالعروة الوثأقى

لل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة رسو
]36[ النحنننل / }   . ولو يقول رجل : أنا أتبع النننبي صننلى اللننه عليننه 

أعننزى ، ول للت ، وال وسلم وهو على الحق ، لكن : ل أتعرض ال
لي منهننم  ؛ لننم يصننح81أتعننرض أبننا جهننل ، وأمثنناله ، مننا علنن

 .82إسلمه )
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : ( وأجمننعوقال ـ

اا ؛ من الصحابة والتابعين ، والئمة ، وجميننع اا وخلف العلماء سلف
نرد مننن الشننرك لل بالتج اا إ أهل السنة : أن المرء ل يكون مسلم

أمعنناداتهم83الكننبر ، والننبراءة منننه وممننن فعلننه أبغُضننهم و  ، و
 .84بحسب الطاقة ، والقدرة ، وإخلص العمال كلها لله )

حسين وعبد الله أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهابوقال  ـ
اا : (  : رجل دخلالمسألة الحادية عشرة رحمهم الله جميع

أيعادي المشركين ، أو عنناداهم ولننم هذا الدين وأحبه ، ولكن ل 
أأكفر أهل ل إلننه أمسلم ولكن ل أقدر أن  أيكفرهم ، أو قال : أنا 
لل الله ولو لم يعرفوا معناها ، ورجل دخل هذا النندين وأحبننه ، إ
ولكن يقول ل أتعننرض للقبنناب ، وأعلننم أنهننا ل تضننر ول تنفننع

للالجوابولكن ما أتعرضها .  اا إ  : أن الرجننل ل يكننون مسننلم
ددق الرسننول إذا عرف التوحيد ودان به ، وعمل بمننوجبه ، وصنن
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ، وأطنناعه فيمننا نهننى عنننه

وأمر به ، وآمن به وبما جاء به .

دي منهم .81   فكيف بمن يقول أنا ل أتعرض لطواغيت العصر ما عل
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أيكفرهننم أأعادي المشركين ، أو عاداهم ولننم   ،85فمن قال ل 
لل الله ولو فعلوا الكفننر والشننرك أو قال ل أتعرض أهل ل إله إ
وعادوا دين اللننه ، أو قننال ل أتعننرض للقبنناب ، فهننذا ل يكننون

اا بل هننو ممننن قننال اللننه فيهننم : {  ويقولون ـنـؤمنمسلم
أيرـيـدون أن يتخـُـذوا بـيـن ذـلـكِ أر ببـعـض و أـفـ ببعض ونك

لا  لفرون حـقـ لل أولـئـكِ ـهـم الـكـا ]150[ النسننناء / } سبي  . واللننه 
أمعاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهننم سبحانه وتعالى أوجب 

ددنفقال {  لا يؤمنون بالله واليوما الخر ـيـوآ ل تجد قوم
يا، وقال تعالى : {   ]22[ المجادلة /  } الية من حاد الله ورسوله

أيـهـا اـلـذين آمـنـوا ل تتخـُـذوا ـعـدوي وـعـدوكم أولـيـاء أ
تلقون إليـهـم ـبـالمودة وـقـد كـفـروا بـمـا ـجـاءكم ـمـن

أيخُرجــون الرســول وإيــاكم  } الينننات ، واللنننهالحــق 
 .86أعلم  )

الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اللننه : ( … قننالـ قال 
لا منـهـم يتوـلـون اـلـذين كـفـرواالله تعالى : { ترى ـكـثير

ـم ـه عليـه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخُط الـل
وفي العذاب ـهـم خاـلـدون وـلـو ـكـانوا يؤمـنـون ـبـالله
لا ـثير أأنزل إليه ما اتخُذوهم أولياء ولكن ـك والنبي وما 

 .  ]81 , 80[ المائدة / } منهم فاسقون 
يا أيها الذين آمـنـوا ل تتخـُـذوا اليـهـودوقال تعالى : { 

والنصُارى أولياء بعضهم أولـيـاء بـعـض وـمـن يـتـولهم
}منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي القوما الظــالمين 

يا أيها الذين آمـنـوا ـمـن يرـتـد منـكـم ـعـنإلى قوله : { 
دينه فسوف يأتي الـلـه بـقـوما يحبـهـم ويحـبـونه أذـلـة
على المؤمنين أعزة عـلـى الـكـافرين يجاـهـدون ـفـي

 .  ]54 ن 51[ المائدة /  } سبيل الله ول يخُافون لومة لئم
ـاوقال تعالى : {  لا أليـم ـذاب بشر المنافقين بأن لهم ـع

 }الذين يتخُذون الكافرين أولياء ـمـن دون الـمـؤمنين
,138[ النسننناء /   139[ من كـفـر ـبـالله ـمـن بـعـد . وقال تعالى : {  

أأكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن ـمـن مل من  إيمانه إ
  تأمل ذلك يا أخا التوحيد ، لتعرف ضلل وفساد مرجئة العصر ، الذين يهونون تكفير المشركين والطواغيت . 85
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ءب ـمـن الـلـه ولـهـم لا فعليـهـم غـضـ شرح ـبـالكفر ـصـدر
أدنيا عـلـى ءب عظيم ذلكِ بأنهم استحبوا الحـيـاة اـلـ عذا

107 , 106[ النحل / } الخرة وأن الله ل يهدي القوما الكافرين 

[ 

هذا حكم اللننه تعنالى فني هنذا الصننف ، حكنم بردتهنم فني
 .    87مواضع كثيرة من كتابه )

أحنفنناء أهننلوقال ـ     الشيخ عبد الرحمن بن حسننن : ( فال
التوحيد اعتزلوا هؤلء المشركين ، لن الله أوجننب علننى أهننل

 ، وتكفيرهننم ، والننبراءة منهننم ، كمننا قننال88التوحيد اعننتزالهم
تعننالى 

واعتزلكم وـمـا ـتـدعونعن خليله إبراهيم عليه السلما : { 
ـي مل أكون بدعاء رـب من دون الله وادعوا ربي عسى أ

وـمـا يعـبـدون ـمـن89فلما اعتزلهم} إلى قوله :{ شقيا 
أبرءاؤا منكم. وقال {   ]49 , 48[ مريم /  }              دون الله إنا 

ومما تعـبـدون ـمـن دون الـلـه كفرـنـا بـكـم وـبـدا بينـنـا
لا حتى تؤمنوا بالله وحده وبينكم العداوة والبغضاء أبد

]4[ الممتحننننة / }  وإذ اعتزلتموهم . وقال عن أهننل الكهننف : {  
مل الله فأؤو إلى الكهف ]16[ الكهننف / } الية  وما يعبدون إ  .  

لل بنناعتزال أهننل الشننرك ، فل يتنم لهننل التوحيند توحينندهم ، إ
وعداوتهم وتكفيرهم ، فهم معتزلة بهذا العتبار ، لنهم اعتزلوا
أهننل الشننرك ، كمننا اعننتزلهم الخليننل إبراهيننم عليننه الصننلة

90والسلما )

لد بعض علماء نجد ثلثة أمور كل واحد منهننا يننوجبوقد ـ  ع
الجهاد لمن أتصف بها ، منها عدما تكفير المشركين ، أو الشك
في كفرهم ، فإن ذلك من نننواقض السننلما ومبطلتننه ، فمننن
أيكفر لل دمه وماله ، ووجب قتاله حتى  اتصف به فقد كفر ، وح
أمصنندق أيكفننر المشننركين ، غيننر  أمشننركين …فننإن الننذي ل  ال
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اا . 89   لحظ وتأمل في اليتين أنه قدما اعتزالهم قبل أصنامهم ومعبوداتهم فأنتبه لذلك جيد
 .434 / 11  الدرر السنية  90



لفر المشننركين ، وأمننر بتكفيرهننم ، بالقران ، فإن القران قد ك
 .91وعداوتهم وقتالهم )

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، فيوقال  ـ
أنواع المخالفين لكلمة التوحيد ممن نطقوا بها : ( ومن الناس
أيعاد أهله . ومنهم من عبد الله وحده ، ولم ينكر الشرك ، ولم 

أيكفرهم …ومنهم :   وهو من أشد النننواعن: من عاداهم ، ولم 
اا   من عمل بالتوحيد ، لكن لم يعرف قدره ، ولننم يبغُننضنخطر

 . ومنهم : من ترك الشرك ، وكرهننه92من تركه ، ولم يكفرهم
أيكفرهم ؛ وهؤلء : قد ، ولم يعرف قدره ، ولم يعاد أهله ، ولم 
خالفوا ما جاءت به النبياء ، مننن ديننن اللننه سننبحانه وتعننالى ،

 . 93والله أعلم )
 الماما أبن عقيل رحمه الله : ( إذا أردت أن تعرفـ وقال  

محل السلما من أهل الزمان ، فل تنظننر إلننى ازدحنامهم فنني
هبلبيننك ، ولكننن أنظننر إلنى أبواب المساجد ، ول إلى ضننجيجهم 

 . 94مواطأتهم لعداء الشريعة )
*   *   *   *   *
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الباب الثالث : التكفير وأحكامه

ـن لا ـم ـ ـظ بالشــهادتين مانـع ـون التلـف ـتى يـك ـم
التكفير ؟

 الشيخ عبنند اللطيننف بننن عبنند الرحمننن رحمهمننا اللننهـ قال
أمشننركين فنني هننذه العصننار ، لر مننن ال تعالى : ( وقد غلط كننثي

لفر من تلفظ بالشهادتين ، فهو من الخننوارج  ،95وظنوا أن من ك
اا من التكفيننر وليس كذلك ، بل التلفظ بالشهادتين ل يكون مانع
هبمقتضاهما ، وأخلص العبادة لله لل لمن عرف معناهما ، وعمل  إ

 .96، ولم يشرك به سواه ، فهذا تنفعه الشهادتان )

الحكم بمقتضى الظاهر :
 الشيخ عبنند اللطيننف بننن عبنند الرحمننن رحمهمننا اللننهـ قال

تعالى : ( وأهل العلم واليمان ل يختلفون في أن من صدر منه
أيحكم أكفره ، أو شركه ، أو فسقه ، أنه  : قول ، أو فعل يقتضي 

در بالشننهادتين ويننأتي97عليه بمقتضننى ذلننك أيقنن  وإن كننان ممننن 
أيكف عن الكننافر الصننلي إذا أتننى بهمننا ، ببعض الركان . وإنما 
هصننغُار ولم يتبين منه خلفهما ومناقضتهما وهننذا ل يخفننى علننى 
أكل مننذهب وهننو فنني أمختصرات من  الطلبة ، وقد ذكروه في ال

 .98مواضع من كتاب الروض )

لحدين : إلصُاق تهمة التكفير للمو
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ( فصار منننقال ـ

أيكفننر أهننل التوحينند ، بمحننض الخلص هؤلء المشننركين مننن 
والتجريد، وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد ، فلهننذا قننالوا :

للمة أبننن القيننم إلننى99أنتم خوارج ، أنتم مبتدعة ، كما أشار الع
مثل هذه الحال في زمانه بقوله :

ال بل من لي بشنبه خوارج قد كفنروا            بالذننب تأوين
حسنبان

اا كافر  لنه فعل الكفر أو95 لد من أهل التوحيد : إن فلن للما قال أح   وهذا وقع فيه أصحاب الرجاء الخبيث في هذا العصر  ، ك
أيؤنبونه ويقولون هذا فكر الخوارج ، فأنتبه إلى ذلك يا طالب الحق ، تعرف تلبيس مرجئة العصر  ، لن قال الكفر ، قاموا عليه 
من منهج الخوارج التكفير بالكبيرة .
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ولهم نصنوص قصروا في فهمنها             فأتنوا من
التقصنير في العرفان

أمنا قد كفروننا بالنذي            هو غناية التوحنيد وخصنو
واليمنان

أيكفر بتجريد التوحينند ، فننإذا وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من 
أيرجننى سننواه ول لل هننو ، ول  أينندعى إ لل اللننه ول  أيعبنند إ أقلنا : ل 
لل ألح إ لل عليه ، ونحو ذلك من أنواع العبادة الننتي ل تصنن أيتوكل إ
لله ، وأن من تننوجه بهننا لغُيننر اللننه فهننو كننافر مشننرك ، قننال

أمحمد ، أنتم خوارج ، أنتم مبتدعه )  .100ابتدعتم وكفرتم أمة 
*   *   *   *   *
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ندة :                      الفصُل الول الـر

ندة وذكر بعض صورها : تعريف الر
 المنناما محمنند بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :قال ـ

( بسم الله الرحمن الرحيم : باب حكننم المرتنند ، الننذي يكفننر
اا ، أو ال ، ولو  مميننز اا أو فع اا أو اعتقاد اا أو شك بعد إسلمه ، نطق

ال ، لقوله تعالى : {  أبالله وآـيـاته ورـسـوله كنـتـمكان هاز
]65[ التوبنننة /  } تستهزءون  . فمن أشرك بالله تعننالى كفننر بعنند 

اا بحق كفننر ، أو جحنند ربننوبيته أو وحنندانيته إسلمه ، ولو مكره
ددق من كفر ، أو جحد صفة من صفاته ، أو ادعى النبوة ، أو ص
ادعاها بعد النبي صلى اللننه عليننه وسننلم ، أو اسننتهزأ بننالله أو
اا أمبغُضنن رسله ، أو هزل بشيء فيه ذكننر اللننه تعننالى . أو كننان 
اا لرسوله صلى الله عليه وسلم ، أو لما جاء به الرسننول اتفاقنن
كفر ؛ أو جعل بينه وبين الله وسائط ، يتوكل عليهم وينندعوهم
اا ، لن ذلك كفعل عابدي الصناما ، قائلين ويسألهم كفر إجماع

مل ليقربونا إلى الله زلفى:   {  .  ]3[ الزمر /  } ما نعبدهم إ
أو سجد لصنم أو شمس أو قمر ، أو أتى بقول أو فعل صننريح
هجنند منننه أو في الستهزاء بالدين الننذي شننرعه اللننه تعننالى ، أو 
امتهان القنران ، أو أنكنر السنلما كفنر ، لن الندين عنند اللنه
اا فصدقه ، أو جحد البعث كفر . السلما ، أو سحر أو أتى عراف

 ، مثننل أن يقننول : هننو101أو أتننى بقننول يخرجننه عننن السننلما
يهننودي  أو نصننراني  أو مجوسنني  أو بريننء مننن السننلما أو
القرآن ، أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبد الصليب ، وقنند
اا مننن عقائنند أهننل عمت البلوى بهننذه الفننرق ، وأفسنندوا كننثير
التوحيد ، نسأل الله العفننو والعافيننة . أقننول : يتأمننل المسننلم
الذي قصده إتباع أمر الله ورسوله ، ما ذكره هننؤلء العلمنناء ،
أأننناس يشننهدون أن ل وحكوا عليه إجماع المذاهب كلها ، فنني 
لل الله ، ويصلون ويصومون وأهل عبادة ، لكنهم يعتقنندون إله إ
أكرخنني فنني بعننض الولينناء ، مثننل عبنند القننادر ، ومعننروف ال
وغيرهما ، ويتعلقون عليهننم ، يقولننون : لهننم جنناه عننند اللننه ،
كيف حكى العلماء إجماع المذاهب ، علننى أن مننن فعننل ذلننك

اا   وأعظمن هذا الذي أنا طالب منهم نفهو كافر ، ولو كان زاهد
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لب الشيخين ، فقد توقف المنناما أحمنند من أن الرافضي إذا س
أحسننين فهننو كننافر ، في تكفيره . وأما إذا أعتقد في علي أو ال
ةما لل اللننه ، أتظنننون أن هننذا فنني قننو مع كونه يشهد أن ل إلننه إ

درون أهل السننلما ؟ أيكف  أما102مضوا ؟ أتقولون الصحابة أراهم 
لل تظنون أن الذين يعتقدون فنني علنني ل يشننهدون أن ل إلننه إ
اا نصننح نفسننه ، ونصننر اللننه ورسننوله الله ؟ . فرحم الله امننرء

هه لومة لئم ، والله أعلم )  .103ودينه ، ولم تأخذه في الل
 الشيخ عبد اللطيف بن عبنند الرحمننن رحمهمننا اللننهـ وقال

 أي ذهبنتعالى : ( قال شيخ السلما في اختياراته ، من جمز 
دل دمه وماله )ن أمعسكر التتار ، ولحق بهم ، أرتد وح .104 إلى 

لا إذا ـمـات ـصـاحبها أتحبط العمال إجماـعـ ندة  الر
عليها :

 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى فننيقال ـ
أتحبط العمال الصالحة : ( فقنند ذكننر الفقهنناء ، ددة  بيان أن الر
ةل يقننوله ، أو عمننل في حكم المرتد : أن الرجل قد يكفننر بقننو
اا رسنول لل اللنه ، وأن محمند يعمله ، وإن كان يشهد أن ل إله إ
اا تحبننط أعمنناله الله ويصلي ، ويصوما ، ويتصدق ، فيكون مرتد
اا إن مات على ذلننك ، فيكننون حبننوط ما قال أو فعل ، خصوص
اا ، بخلف مننا إذا تنناب قبننل المننوت ، ففيننه أعمنناله إجماعنن

 .105الخلف )
*   *   *   *   *
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ـاني الحكم بغـيـر ـمـا :              الفصُل الـث
أنزل الله

ل شك أن تنحية شرع الله وعنندما التحنناكم إليننه فنني شننؤون
الحينناة مننن أخطننر وأبننرز مظنناهر النحننراف فنني مجتمعننات
المسلمين ، ولقد كان عواقب الحكم بغُير مننا أنننزل اللننه فنني
لل بهم من أنننواع الفسنناد وصنننوف الظلننم بلد المسلمين ما ح

والذل والمحق .
فرض الله تعالى الحكم بشريعته وأوجب ذلك علننى عبنناده ،

وأنزلوجعله الغُاية من تنزيننل الكتنناب ، فقننال سننبحانه : { 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفــوا

]213[ البقنننرة /  }      فيه منا أنزلـنـا الكـتـاب . وقال تعننالى : {   إ
]105[ النسنناء /  }       بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله  

دده بالحكم فقال : {  لين سبحانه اختصاصه وتفر إن الحكم. وب
مل لله يقص الحق وهو خير الفاصلين  . وقال ]57[ النعاما /  }إ

مل إـيـاهسبحانه : {  مل تعـبـدوا إ مل لله أـمـر أ  }إن الحكم إ
]40[ يوسنننف /  لل : {   لز وجنن ـلـه الحـمـد ـفـي الوـلـى . وقننال عنن

]70[ القصننص / }    والخرة وله الحكم وإليه ترجعون   . وقال 
وما اختلفتم فيه ـمـن ـشـيء فحكـمـه إـلـىسبحانه : { 

]42[ الشنننورى /  } الـلـه  . وقنند سننمى اللننه الننذين يحكمننون بغُيننر 
اا ، وظالمين ، وفاسقين . قال سبحانه : {  أكفار ومنشرعه ، 

[ المائننننندة /}  لم يحكم بما أنزل الله فأولئكِ هم الكافرون

44[ ومن لم يحـكـم بـمـا أـنـزل الـلـه . وقننال سننبحانه : {  
]45[ المائننندة /  } فأولئكِ ـهـم الـظـالمون  . وقننال سننبحانه : { 

ــكِ ـهــم ــه فأولـئ ــزل الـل ــم يحـكــم بـمــا أـن وـمــن ـل
.  ]47[ المائدة /  } الفاسقون



ن لل ع لا نـاق أكفـر ويكون الحكم بغيـر مـا أنـزل اللـه 
نلة  في ـعـدة ـصـور وـحـالت ، ـنـذكر بعـضـها عـلـى الم

النحو التالي :
1_ اة106 من شرع غير ما أنزل الله تعالى   : وقد تقنرر بداهن

أل ـلـه الخُـلـقوجوب إفراد الله تعالى بالحكم والتشننريع ، { 
ـالمين ـه رب الـع ـارك الـل ـر تـب ]54[ العننننراف /  } والـم  . فهننو 

سبحانه وحده المتفرد بالتشريع والتحليل والتحريم ، فالدين ل
اا مننا أيشرع شيئ أه الله تعالى ، وليس لحد أن  لل ما شرع يكون إ

جاء عن الله تعالى ول عن رسوله صلى الله عليه وسلم .
لق خالص لله وحده ل شريك له ، من نازعه فنني فالتشريع ح

أشــركاءشيء منه فهوا كافر مشرك لقوله تعالى {  أما لهم 
 . ]21[ الشورى /  } شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

لل : {  لز وج لا منوقال ع اتخُذوا أحبارهم و رهبانهم أرباب
مل ليعـبـدوا لـمـروا إ أأ دون الله والمسيح أبن مرـيـم وـمـا 

أيـشـركون مما  مل هو سبحانه ع لا ل إله إ لا واحد [ التوبنننة / } إله

31[  . فهؤلء الحبار والرهبان الذين شننرعوا غيننر تشننريع اللننه 
ي تعالى كفار ل شك في كفرهم ، لنهم ننازعوا اللنه تعنالى ف

لدلوا دين الله وشرعه  .107ربوبيته وب
درعين غير ما شرعه الله تعتننبر وإذا كانت متابعة أحكاما المش
اا ، وقد حكم الله علننى هننؤلء التبنناع بالشننرك كمننا قننال شرك

 }وإن أطَعتـمـــوهم إنـكـــم لمـشـــركونسننننبحانه : { 
 . فكيف بحال هؤلء المشرعين ؟108  ]121[ النعاما / 

اا قنند نننازعوا اللننه فنني حننق اا وحننديث إن طواغيت البشر قديم
المر والنهي والتشريع بغُير سلطان من اللننه تعننالى ، فادعنناه
لرموا بننه الحلل للوا به الحراما وح الحبار والرهبان لنفسهم فأح
اا مننن دون واستطالوا به علننى عبنناد اللننه وصنناروا بننذلك أربابنن
أملننوك فنني هننذا   الحننق حننتى اقتسننموا اللننه ، ثننم نننازعهم ال
السننلطة مننع هننؤلء الحبننار والرهبننان ، ثننم جنناء العلمننانيون
فنزعوا الحق من هؤلء وهؤلء ونقلنوه إلى هيئننة تمثننل المنننة

  والتشريع هو إلزاما المسلمين بقانون أو نظاما أو قرار أو شرع أو مرسوما ، بشرط أنه مخالف للشريعة وتغُيير السماء106
ليغُير الحقائق .
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 .440 / 3    أضواء البيان للشنقيطي  70 / 7      فتاوى ابن تيميه  163 / 2  أنظر تفسير ابن كثير  108



أأطلق عليها أسنننم البرلمننان أو            مجنننننلس أو الشعب 
.109النواب

2_  أن يجحد الحاكم بغُير ما أنننزل اللننه أحقيننة حكننم اللننه 
أروي عننن أبننن عبنناس ،ننن يعني ينكر نورسوله   وهو معنننى مننا 

وأختاره أبن جرير ، أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكننم
الشرعي ، وهذا ما ل نزاع فيه بيننن أهننل العلننم فننإن الصننول
ال مننن أصننول المتقرره المتفق عليها بينهم ، أن من جحنند أصنن
اا ممننا جنناء بننه اا عليننه ، أو أنكننر حرفنن اا مجمعنن النندين ، أو فرعنن
اا ، فننإنه كننافر الكفننر الرسننول صننلى اللننه عليننه وسننلم قطعينن

دلة   .110الناقل عن الم
3_  أن ل يجحد الحاكم بغُير ما أنزل اللننه كننون حكننم اللننه 

اا ، لكن اعتقنند أن حكننم غيننر الرسننول صننلى اللننه ورسوله حق
اا ل عليه وسلم أحسن من حكمننه وأتننم وأشننمل … وهننذا أيضنن

أكفر . ريب أنه 
4_  أن ل يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسننوله ، لكننن 

اا اعتقد أنه مثله ، فهذا   كالنوعين اللذين قبله ، في كونه كافر
للة . الكفر الناقل عن الم

أيخالف حكم الله ورسوله : فهذا _5  اعتقد جواز الحكم بما 
كالذي قبله .

 وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة _6
لحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ومظاهاة بالمحاكم الشرعية ،
اا ال وتنويعنن اا وتشننكي ال وتفريعنن اا ، وتأصنني اا وإرصنناد اا وإمننداد إعننداد
اا ، ومراجننع ومسننتندات ، فكمننا أن للمحنناكم اا وإلزامنن وحكمنن
الشرعية مراجننع مسننتمدات ، مرجعهننا كلهننا إلننى كتنناب اللننه
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجننع ،
أملفننق مننن شننرائع شننتى وقننوانين كننثيرة ، هنني القننانون ال
كالقانون الفرنسنني والقننانون المريكنني والقننانون البريطنناني
هبدعيين المنتسننبين وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض ال

إلى الشريعة ، وغير ذلك .

 .20 , 19  ( نظرية السيادة وأثرها على شرعية النظمة الوضعية ) لصلح الصاوي  ص 109
اا بهذه المسألة .6  أنظر إلى رسالة تحكيم القوانين للشيخ ابن إبراهيم  ص 110    . فإنه متبصر



فهذه المحاكم الن في كثير من أمصار السلما مهيأة مكملة
، مفتوحة البواب ، والناس إليها أسراب إثننر أسننراب ، يحكننم
لنة والكتاب ، من أحكاما ذلك حكامها بينهم بما يخالف حكم الس
لرهم عليننه ، وتحتمننه عليهننم . فننأي القانون ، وتلزمهم به ، وتق
اا كفننر فننوق هننذا الكفننر ؟ وأي مناقضننة للشننهادة بننان محمنند

رسول الله بعد هذه المناقضة .
أر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفننة كك هذ و
أعقلء ! ويا جماعات ل يحتمل ذكرها هذا الموضع ، فيا معشر ال
أنهى ! كيف ترضون أن تجننري عليكننم أحكنناما الذكياء وأولي ال
أمثالكم ، وأفكار أشباهكم ، أو مننن هننم دونكننم ، ممننن يجننوز
عليهم الخطأ ، بننل خطننأهم أكننثر مننن صننوابهم بكننثير ، بننل ل
لل ما هو مستمد من حكم اللننه ورسننوله ، صواب في حكمهم إ
أعنهم يحكمننون فنني أنفسننكم ودمننائكم اد اتنن اا ،  اا أو اسننتنباط نصنن
وأبشاركم وأعراضكم ، وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكننم ،
وفنني أمننوالكم وسننائر حقننوقكم ، ويننتركون ويرفضننون أن
أكموا فيكم بحكم الله ورسوله ، الذي ل يتطرق إليننه الخطننأ يح
ةم لل مننن حكينن ول يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه تننننزي

اا بنص قوله تعننالى : {  ال عن كونه كفر وـمـن ـلـمحميد …فض
 .111 }يحكم بما أنزل الله فأولئكِ هم الكافرون

اا اا وخصوصنن وهذا هو الموجود اليوما في بلد المسلمين عموم
 والصننناعية112في البلد العربية حيث موجود القوانين التجارية

والعسكرية والتحاكم إليها ، وفي الغُالب أن الحوال الشخصية
تحكم بالشريعة وغيرها بالقننانون الملفننق ، وهننذا موجننود فنني
بلد المسلمين في هذا العصر ، إذ جعلننه الشننيخ أبننن إبراهيننم
دلننة ، فنننبرأ مننن الننذين أكفننر وأشنند الكفننر المخننرج مننن الم

  أنظر تحكيم القوانين لبن إبراهيم .111
أيطبق في دولة التوحيد المزعننوما 112  السننعودية((  وهذا هو التشريع وهو من جنس الول وأنظر على سبيل المثال أنظر ما 

أغُرفة التجارية ((أيحكم فيها بالقوانين التجارية في ))   ، وارجع إلى كلما الشيخ ابن إبراهيم  رحمه اللننه فنني فتنناواه المجلنند)) ال
اا في 12 للة ، وأيض أكفر ناقل عن الم أيحكننم فيننه بننالقوانين الوضننعية ، ارجننع إلننى كلما))  نظاما العمل والعمال (( ، صرح بأنها   ،

اا فنني النندرر السنننية (  ال نفيس اا مفص /16الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله على هذا النظاما ، إذ تكلم على هذا النظاما كلم  
اة جينندة حننتى ل237 لل ، واقننرأ هننذه الورقننات قننراء لز وجنن رد صريح لشرع الله عنن  ) ، وصرح أن هذا النظاما تحاكم للطاغوت ور

ءر ـمـن أولـئـكِ أما لـكـمأيلبس عليك علماء الحكومات ، فماذا يقول الذين يعتذرون عن طواغيتهم بعنند هننذا {  أكفاركم خـيـ أ
أزبر ءة في ال  } الية ؟؟براء

هن اا غنير مفنتو إن عنشت فسنوف تنرى منها عجنائبها          إن كنان قلنبك حي
هن اا           ولنو جئنته بصحينحات البراهني أه ل يهنتدي أبنند أمننت قلنب فنمن ي



كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكميحكمونها ويتحاكمون إليها { 
لا حتى تؤمنوا بالله وحده  } .العداوة والبغضاء أبد

7_  ما يحكم بننه كننثير مننن رؤسنناء العشننائر والقبائننل مننن 
البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعنناداتهم الننتي

 ، يتوارثننون ذلننك منهننم ، ويحكمننون بننه)سننلومهم ( أيسننمونها 
اء علننى أحكنناما ويحصلون على التحاكم إليه عننند الننننزاع ، بقننا
اا ورغبة عن حكننم اللننه ورسننوله ، فل حننول الجاهلية ، وإعراض

لل بالله  .113ول قوة إ
اا قبائننل اليمننن ، وهذا منتشر بين كثير من القبائل ، وخصوص
اا فنني جنننوب الجزيننرة ، لي هناك ، وموجننود أيضنن دل لح ج فأنه واض

أيسمونه   مقطع الحق(( و )) العارفة ((وعند بعض قبائل نجد ، و
أكفر .))  ، فنبرأ إلى الله من هذا ال

كل من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد   
دعا إلى تحكيم الطاغوت :

 الشيخ سليمان بن عبد اللننه رحمننه اللننه فنني شننرحهقال ـ
لكتاب التوحيد ( كما أن من دعا إلننى تحكيننم غيننر اللننه تعننالى
ورسننوله صننلى اللننه عليننه وسننلم فقنند دعننا إلننى تحكيننم

 .114الطاغوت )
دلننة ، إذ أمخرج مننن الم الدعوة إلى تحكيم الطاغوت هذا كفر 
أينندعى إلننى تحكيمهننا إننا في عصر قد كثرت الطننواغيت الننتي 
ألمننم والنظنناما من دون اللننه ، ومننن هننذه الطننواغيت : هيئننة ا
العننالمي الجدينند ومحكمننة العنندل الدوليننة ومجلننس المننن ،
وغيرها من الطواغيت التي تحكم بغُير ما أنزل الله ، بل كننثير
مننن النندول الننتي تزعننم أنهننا إسننلمية ، تتحنناكم إلننى هننذه
اا في هذه الطواغيت ، هسس اا مؤ الطواغيت ، وأما من كان عضو
أدعاة التحاكم إلى غيننر اللننه ورسننوله ، وبننذلك يكننون فهو من 

اا يجب البراءة منه وتكفيره . طاغوت
 الشيخ عبد الله بن حميد : ( وقنند تكفلننت الشننريعةـ وقال

مابحل جميع المشنناكل وتبيينهننا وإيضنناحها ، قننال تعننالى : { 
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]38[ النعننناما /  } فرطَنا في الكتاب من شيء  . وقال تعننالى : 
لى ورحمة{  لا لكل شيء وهد ونزلنا عليكِ الكتاب تبيان

 . ففي هذه الية أن القننران] 89[ النحل /  } وبشرى للمسلمين
فيننه البيننان لكننل شننيء ، وأن فيننه الهتننداء التنناما ، وأن فيننه
الرحمة الشاملة ، وأن فيه البشننارة الصننادقة للمتمسننكين بننه

ـدة كان الناسالخاضعين لحكامه ، قال تعالى :{  أمة واـح
فبعث الله النبيين مبـشـرين ومـنـذرين وأـنـزل معـهـم

[} الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

) .  ]213البقرة / 
 الشننيخ سنليمان بنن عبند اللنه : ( … نبنه فني هنذاوقال ـ

الباب على ما تضمنه التوحيد ، واستلزمه من تحكيم الرسننول
صلى الله عليه وسلم في موارد النننزاع ، إذ هننذا هننو مقتضننى
دد مننه لكننل مننؤمن أبن لل الله ، ولزمها الذي ل  شهادة أن ل إله إ
لل اللننه ، ثننم عنندل إلننى تحكيننم غيننر …فمننن شننهد أن ل إلننه إ
الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد الننزاع ، فقنند كننذب

 .115في شهادته )
أكل من حكننم بغُيننروقال ـ  الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( 

.116شرع الله فهو : طاغوت )

التحاكم إلى القوانين تحاكم إلى الطاغوت :   
 الشيخ محمنند بننن إبراهيننم رحمننه اللننه تعننالى : ( ولقال ـ

يجوز استبدال الشريعة اللهينة بنالقوانين الوضننعية ، النتي مننا
أنزل الله بها من سلطان ، وإسننناد مثننل هننذه المشنناكل إلننى
أهل القوانين  من إسناد المر إلى غير أهله ، لنه من التحاكم

ألم ترىإلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله : { 
إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بـمـا أـنـزل إلـيـكِ وـمـا
أنزل من قبلكِ يريدون أن يتـحـاكموا إـلـى الـطـاغوت
أيـضـلهم أيريد الـشـيطان أن  أفروا به و لمروا أن يك أأ وقد 

لل بعيدا  .117 )  ]60[ النساء / }    ضل
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ـى ـالكراه عـل ـواغيت ـب ـل الـط ـج أـه ـد يحـت    ـق
أفعالهم :

 الشننيخ سننليمان بننن سننحمان رحمننه اللننه تعننالى :ـ ـقـال
اا كمنا بندأ ، صنار الجناهلون بنه ، أما غريبن دما عاد السل ( ولكن ل
يعتقدون ما هو سبب الرحمة ، سبب العذاب ، ومننا هننو سننبب
اللفه والجماعة ، سبب الفرقة والختلف ، وما يحقننن النندماء

اا لسفكها ،كالذين قال الله فيهم : {  ءةسبب وإن تصُبهم ـسـيئ
ـه ـد الـل يطيروا بموسى ومن معه أل إنما طَائرهم عـن

 . وكذلك الذين قالوا ]131[ العراف / } ولكن أكثرهم ل يعلمون 
أرسننل : {  ـوالتبنناع ال ـم تنتـه ـن ـل ـم لـئ ـا بـك ـا تطيرـن مـن إ

ءب ألـيـم ـقـالوا طـَـائركم أجمنكم وليمسنكم منا عذا لنر
لرفون  ءما مس نكرتم بل أنتم قو أذ  . ]19 ، 18[ يس / } معكم أئن 

أيفضنني إلنى القتننال فمن أعتقنند أن تحكيننم شنريعة السننلما ، 
لل علننى حنناكم والمخالفننة ، وأنننه ل يحصننل الجتمنناع واللفننه إ
أرسنل ، فنإن هنذا الطناغوت ، فهنو كننافر عندو للنه ولجميننع ال
أقريش ، الننذين يعتقنندون أن الصننواب مننا حقيقة ما عليه كفار 
عليه آباؤهم ، دون ما بعننث اللننه بننه رسننوله صننلى اللننه عليننه

 : أن يقننال : إذا عرفننت أن التحنناكمالمقاما الثانيوسلم . 
أكفر ، فقد ذكر الله في كتننابه : أن الكفننر أكننبر إلى الطاغوت 

]217[ البقننرة /  } والفتنة أكبر من القتلمن القتل ، قال : {   ،  
]نن 191[ البقننرة /  } والفتنة أشد من القتلوقال : {  والفتنة،  

أكفر ، فلو اقتتلت البادية والحاضرة ، حتى يذهبوا ، لكان هي ال
اا يحكم بخلف شريعة أهون من أن ينصبوا في الرض ، طاغوت
السلما ، التي بعث الله بها رسوله صننلى اللننه عليننه وسننلم .

اا ،المـقـاما الـثـالث  : أن نقننول: إذا كننان هننذا التحنناكم كفننر
أفر لجل أدنيا ، فكيف يجوز لك أن تك والننزاع إنما يكون لجل ال
ذلك ؟ فإنه ل يؤمن النسان ، حتى يكون الله ورسوله ، أحننب
أهما ، وحتى يكون الرسول أحب إليه ، مننن ولننده إليه مما سوا
أدنياك كلها ، لمننا جنناز لننك ووالده والناس أجمعين . فلو ذهبت 
در أمضننط درك  المحاكمننة إلننى الطنناغوت لجلهننا ، ولننو أضننط



أدنياك ، لوجب أذل  ليرك ، بين أن تحاكم إلى الطاغوت ، أو تب وخ
 .118عليك البذل ، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت )

مـلـة ، وإن أكـفـر ناـقـل ـعـن الم    تحكيم القوانين 
أبه أخطأنا وحكم الشرع أعدل : قال أصحا

 الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :( وأما الذي قيلقال ـ
أكفر دون كفر ، إذا حاكم إلى غير اللننه ، مننع اعتقنناد أنننه فيه : 
لرة عاص وأن حكم الله هو الحق ، فهذا الننذي يصنندر منننه المنن
ونحوها . أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهننو كفننر وإن
درر أمقنن قننالوا : أخطأنننا وحكننم الشننرع أعنندل . ففننرق بيننن ال
هبت والمرجع ، جعلوه هو المرجع . فهننذا كفننر ناقننل عننن والمث

للة   .119 )) تقرير (الم
 

البلدة التي تحكم بالقانون ليست بلد إسلما :
أسئل  : هل تجب الهجرة من بلدس الشيخ ابن إبراهيم : ـ 

 : البلنند الننتي يحكننمجالمسلمين التي يحكم فيهننا بالقننانون ؟ 
فيها بالقانون ليست بلد إسلما ، تجننب الهجننرة منهننا ، وكننذلك
ديننرت فتجننب الهجننرة ، أغ إذا ظهرت الوثنية مننن غيننر نكيننر ول 
فالكفر : بفشو الكفر وظهوره . هذه بلد كفر . أما إذا كان قنند
أكفريات قليلننة ل تظهنر فهني يحكم فيها بعض الفراد أو وجود 

 .120 )) تقرير (بلد إسلما  
 الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى : ( أن البلد إذاوقال ـ

أعطلننت فيهننا أمحرمننات ، و هلنننت فيهننا ال أأع ظهر فيها الشرك ، و
أتغُنننم أمننوال أهلهننا ، معننالم النندين ، أنهننا تكننون بلد كفننر ، 
دبة لله وتستباح دماؤهم ، وقد زاد أهل هذه البلد ، بإظهار المس
أينفذونها في الرعية ، مخالفننة لكتنناب هلدينه ، ووضعوا قوانين  و
الله وسنة نبيه صلى الله عليننه وسننلم ، وقنند علمننت أن هننذه

 .121كافية وحدها ، في إخراج من أتى بها من السلما )
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أيقاـتـل منع الجهاد في سبيل الله كـفـر ـصـريح 
عليه بل خلف عند العلماء :

شيخ السلما ابن تيميه رحمننه اللننه : ( فأيمننا طائفننةقال  ـ
امتنعت من بعض الصلوات المفروضات ، أو الصياما ، أو الحج
، أو عن التزاما تحريننم النندماء ، والمننوال ، والخمننر ، والزنننا ،
والميسر ، أو عن نكنناح ذوات المحننارما ، أو عننن الننتزاما جهنناد

 ، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب ، وغير ذلك مننن122الكفار
 الننتي ل عننذر لحنند فنني جحودهننانننواجبات النندين ومحرمنناته 

 التي يكفر الجاحنند لوجوبهننا . فننإن الطائفننة الممتنعننةنوتركها 
اا درة بها. وهذا مما ل أعلننم فيننه خلفنن أمق تقاتل عليها وإن كانت 

بين العلماء .
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعننة إذا أصننرت علننى

أسنن كركعتي الفجر ، والذان والقامة   عننند مننننترك بعض ال
هبوجوبها   ونحو ذلك من الشعائر . هل تقاتننل الطائفننةنل يقول 

الممتنعننة علننى تركهننا أما ل ؟ فأمننا الواجبننات والمحرمننات
المذكورة ونحوها فل خلف في القتال عليها .

أبغُنناة وهننؤلء عننند المحققيننن مننن العلمنناء ليسننوا بمننننزلة ال
الخارجين على الماما ، أو الخارجين عن طاعته ؛ كأهل الشاما
مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضنني اللننه عنننه . فننإن
أمعين ، أو خارجون عليه لزالة أولئك خارجون عن طاعة إماما 
وليته . وأما المذكورون فهم خننارجون عننن السننلما ؛ بمنزلننة
مانعي الزكاة ، وبمننزلة الخوارج الذين قنناتلهم علنني بننن أبنني
طالب رضي الله عنه . ولهذا افترقت سيرة علنني رضنني اللننه
عنننه فنني قتنناله لهننل البصننرة والشنناما ، وفنني قتنناله لهننل
النهروان  فكانت سننيرته منع أهننل البصننرة والشناميين سنيرة
الخا مع أخيه ، ومع الخوارج بخلف ذلك . وثبتت النصوص عن
النبي صلى الله عليه وسلم بما اسننتقر عليننه إجمنناع الصننحابة
من قتال الصديق وقتال الخوارج ؛ بخلف الفتنننة الواقعننة مننع

  وهذا هو الحاصل الن في بلد المسلمين من منع الجهاد ومحاربته ومحاكمة المجاهد بالسجن ، كما حصل ذلك في 122
أيغُير الحقائق ، فيقصدون بالرهاب الجهاد ، فيتبين كفرهم وردتهم عن  التزاما توقيع مكافحة الرهاب . وتغُيير السماء ل 
أيجادل عن الطواغيت.  لل رجل جاهل أو خبيث  أينكر ذلك إ الدين ، ول 



أهل الشنناما والبصننرة ؛ فننإن النصننوص دلننت فيهننا بمننا دلننت ،
 .123والصحابة والتابعون اختلفوا فيها )

أمكفرة : طَاعة الطواغيت ال
أحكنناماـــ وـقـال هصننرين : ( ومننن هننذا طاعننة ال أمعا  أحنند ال

أمخالفننة للحكنناما والرؤسنناء فنني تحكيننم القننوانين الوضننعية ال
هربا  ، والزنا ، وشننرب124الشرعية في تحليل الحراما ، كإباحة ال

همراث ، وإباحة السفور الخمر ، ومساواة المرأة بالرجل في ال
والختلط ، أو تحريم الحلل كمنع تعدد الزوجات …ومننا أشنبه
ذلك من تغُيير أحكنناما اللننه واسننتبدالها بننالقوانين الشننيطانية ،
فمن وافقهم علنى ذلنك ورضني بنه واستحسننه فهنو مشننرك

كافر والعياذ بالله ) .
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دلة ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله  وتدافع عنها ، وجعل عليها حراسة ، وهذا من الستحلل العملي المخرج من الم
أيخمس ماله ، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الستحلل العملي عليه وسلم أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل و
، فأنتبه لهذه المسألة . 



الـشـكِ ـفـي كـفـر :           الفصُل الثالث
125الكافر

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( أنقال ـ
المرتدين افترقوا في ردتهم ، فمنهم …ومنهم من ثبننت علننى
اا أن النبي صلى الله أمسيلمه ، ظن لر بنبوة  الشهادتين ، ولكن أق
أمسننيلمه أقنناما شننهود زور عليه وسلم أشركه في النبوة ، لن 
ههدوا له بذلك ، فصدقهم كثير من الننناس ، ومننع هننذا أجمننع ش

ههلوا ذلك ندون ولو ج أمرت هردتهننم126العلماء أنهم   ، ومن شك في 
 .127فهو كافر )

 الشيخ أبو بطيننن رحمننه اللننه تعننالى : ( وقنند أجمننعوقال ـ
أيكفر اليهود والنصارى ، أو شك أكفر من لم  المسلمون : على 

أجهال ) أن نتيقن أن أكثرهم  أكفرهم ، ونح  .128في 
لئل ـ أس لمننن لننموقد   الشيخ عبد اللننه بننن عبنند اللطيننف ، ع

لرهننم علننىننن أي النندواة التركيننة آننذاك نننأيكفر الدولة   ومننن ج
المسلمين ، واختار وليتهم ، وأنه يلزمهم الجهاد معه ، والخننر
أبغُاة ، ول يحننل منهننم ل يرى ذلك كله ، بل الدولة ومن جرهم 

أبغُاة … ؟           لل ما يحل من ال إ
أيفننرق بينهننمفأجاب أكفننر الدولننة ، ولننم   : ( من لننم يعننرف 

لل اللننه ، أبغُاة من المسلمين ، لم يعننرف معنننى ل إلننه إ وبين ال
فإن اعتقد مع ذلك : أن الدولة مسلمون ، فهو أشد وأعظننم ،

 ، وأشننرك بننه ، ومننن129وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله
لدة صريحة لرهم وأعانهم على المسلمين ، بأي إعانة ، فهي ر ج

(130. 
:تنبيه   125

 الناقض الثالث  هذه المسألة مسألة مهمة وقد أعدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض السلما ، قال رحمه الله : 
أكفر الكفار الصليين أيطبق على من شك في  أكفرهم أو صحح مذهبهم كفر ، وهذا الناقض  أيكفر المشركين أو شك في  من لم 
اا مثل  اا بين أكفره واضح هه تفصيل ، فمن كان  دد ففي أمرت أكفرهم فهو كافر ، أما الكافر ال ، مثل اليهود والنصارى ، فمن شك في 
أتطبق عليه هذه القاعدة ، أما إذا أكفره فهو كافر ، ف دب الرسول ، أو أدعى النبوة ، فهذا كافر ومن شك في  دب الله أو س من س
أتطبق هذه القاعدة عليه ، لن هناك من السلف مثل  كانت المسألة خلفية أو اجتهادية ،بين السلف مثل تارك الصلة ، فل 
اا من أطبقت هذه القاعدة لكفرنا كثير أتطبق عليه هذه القاعدة ، إذ لو  الشافعي ، ل يرى أن تارك الصلة يكفر ، وهو مجتهد فل 
دد لشتراط إقامة الحجة ، فهذا مخطئ وليس داخل اا هناك فرق بين من لم يكفر المرت السلف ، فنبرأ إلى الله من ذلك ، وأيض
في كلمنا . 

أيكفرهم .126 أجهال ، بل كفرهم وكفر من لم    تأمل كلما الشيخ ، تجد أنه لم يعذرهم بالجهل ، وهم 
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اا من بناء الضرحة والمشاهد ووضع السدنة ، كما في مصر 129 ال ونهار أتظهر الكفر البواح لي   وكثير من دول هذا العصر 
وغيرها من الدول العربية ، ومع ذلك تجد من ينتسب إلى طلب العلم يتوقف في كفرها ، فنعوذ بالله من الضلل ، وهذا هو 
أيكفر من يتحاكم  أيتحاكم إلى هيئة المم وغيرها من الطواغيت ، ول  شرك الموات أما شرك الحياء ، وهو أخطر  ، مثل من 
إليها !! .
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 الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما اللننه تعننالى : (وقال ـ
 : فإن كان ما يقدر من نفسه ، أن يتلفظوأما قول السائل

أمرتنندين ، وهكننذا كننان نننصنهبكفرهم وسبهم   أي في أهل بلد 
ك عنن أن يكنوننالسؤال  الجواب : ل يخلنو ذل  ما حكمنه ؟ ف

در بننأنهم كفننرة هننم أيقنن ال بننه ، أو  اا فنني كفرهننم أو جنناه شنناك
وأشننباههم ، ولكننن ل يقنندر علننى مننواجهتهم وتكفنننيرهم ، أو

يقنول: 
اا فنني كفرهننم غيرهم كفار ، ل أقول إنهم كفار ، فإن كان شاك
دينننت لننه الدلننة مننن كتنناب اللننه ، وسنننة أب ال بكفرهننم ،  أو جنناه
أكفرهم ، فإن شك بعد ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم على 
أو تردد ، فإنه كافر بإجمنناع العلمنناء . علننى أن مننن شننك فنني
در بكفرهم ، ول يقدر على أيق كفر الكافر ، فهو كافر . وإن كان 

 ، ويندخل فنني قننوله131مواجهتهم بتكفيرهم ، فهو مداهن لهننم
لهنونتعالى :     {  أتدهن فيد ندوا لو  ]9[ القلنننم /  } و  وله حكم 

أمثاله من أهل الذنوب ، وإن كان يقول: أقول غيرهننم كفننار ،
ول أقول هم كفار ، فهذا حكننم منننه بإسننلمهم ، إذ ل واسننطة
اا فهنم مسنلمون ؛ إن لنم يكوننوا كفنار بين الكفر والسلما ، ف
اا أو سننمى الكفننار مسننلمون ، ةذ فمن سمى الكفر إسلم وحينئ

اا )  .132فهو كافر فيكون هذا كافر
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اللننه : ( …ولننووقال ـ

لل الله ، لعرف أن من شننك ، أو تننردد فنني عرف معنى ل إله إ
 .133كفر من أشرك مع الله غيره ، أنه لم يكفر بالطاغوت )

 الشيخ عبد الله ، والشيخ إبراهيم أبننناء الشننيخ عبنندـ وقال
اللطيف ، والشننيخ سننليمان بننن سننحمان ، فنني الجابننة علننى
أيكفننر الجهميننة سننؤال ورد عليهننم : ( ل تصننح إمامننة مننن ل 
والقبوريين ، أو يشك في تكفيرهم ، وهذه المسألة من أوضننح
الواضحات ، عند طلبة العلم …ومع ذلك فأهل العلم متفقننون

اا لمن يقول إن 131   تأمل كلما الشيخ سليمان رحمه الله ، إذ جعل عدما مواجهة الكفرة بتكفيرهم من المداهنة لهم ، خلف
أكل شيء ، وهذا قول باطل . المداهنة تكون في السكوت والمجاراة لهم في 
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هشننر المريسنني نننعلى تكفيره   وكننذلك القبوريننون لننن يعنون ب
لم رائحة اليمان )  .134يشك في كفرهم ، من ش
*   *   *   *   *
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مب النبي :     الفصُل الرابع في من س
صلى الله عليه وسلم ، أو

لا استهزأ بحكم من أحكامه ، أو دفع شيئ
مما جاء به

 الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم اللننهـ قال
( رحمه الله تعالى في كتاب ن أبن تيميه نتعالى : ( وقال الشيخ 

 :  قننال المنناما إسننحاق)الصارما المسلول على شاتم الرسول 
أيعنندل بالشننافعي وأحمنند : أجمننع بننن راهننويه ، أحنند الئمننة 
اا ممننا أنننزل لب الله أو رسوله أو دفع شننيئ المسلمون أن من س
اا بكل ما أنزل اللننه . وقننال در هق أم الله ، أنه كافر بذلك ، وإن كان 
محمنند بننن سننحنون ، أحنند الئمننة مننن أصننحاب مالننك : أجمننع
العلماء على أن شاتم الرسول صلى اللننه عليننه وسننلم كننافر ،
أكفره كفر ، قننال ابننن وحكمه عند الئمة القتل ، ومن شك في 
لبه القتننل ، المنذر : أجمع عواما أهل العلم على أن على من سنن
لبه : يقتل ، قيل : فيه أحاديث ؟ قال وقال الماما أحمد فيمن س
أعمر : : نعم ، منها حديث العمى الذي قتل المرأة ، وقول ابن 
أعمننر بننن عبنند من شتم النبي صلى اللننه عليننه وسننلم قتننل ، و
أيستتاب ، إن العزيز يقول : يقتل . وقال في رواية عبد الله : ل 
ال شتم النبي صلى الله عليه وسلم  ولم خالد بن الوليد قتل رج

 .135يستتبه . انتهى)
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللننه تعننالى فننيـ وقال

: مننن اسننتهزأ بشننيءالناقض السادس نواقض السلما : ( 
من دين الرسول صلى الله عليننه وسننلم ، أو ثننوابه ، أو عقننابه

قل أبلـلـه وآـيـاتهكفر ، والدليل على ذلننك قننوله تعننالى : { 
بـعـد 136ورسوله كنتم تستهزئون ل تعتذروا قد كفرتم

} ) . إيمانكم
وقد روى أبن جرير وأبن أبي حنناتم وغيرهننم ، عننن عبنند اللننه
اا : ابن عمر ، قال : قال رجل في غزوة تبوك فنني مجلننس يومنن
اا ، ول اا ، ول أكننذب ألسننن أئنا هؤلء ، أرغب بطون أقرا ما رأينا مثل 
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أجبن عند اللقاء . فقال رجننل فنني المجلننس : كننذبت ! ولكنننك
ألخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلننغ ذلننك منافق ، 
رسول الله صلى الله عليه وسننلم ، ونننزل القننرآن . قننال عبنند
اا بحقب ناقة رسول اللننه صننلى اللننه عليننه الله فأنا رأيته متعلق
وسلم والحجارة تنكبه وهننو يقننول : يننا رسننول اللننه ! إنمننا كنننا

أبلـلـهنخوض ونلعب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقننول : { 
 . ]65[ التوبة /  137} وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

 شيخ السلما أبن تيميه رحمه اللننه علننى هننذه اليننة {ـ قال
لل علننى أنهننم لننم…لقد كفرتم بعد إيمانكم  } الية : ( فنند

اا ، بنل ظنننوا أن ذلنك ليننس يكونوا عنند أنفسنهم قند أتننوا كفننر
أفننر بننه أكفننر يك أكفر ، فبين أن الستهزاء بالله وآينناته ورسننوله  ب
صاحبه بعد إيمانه ، فدل على أنه كان عننندهم إيمننان ضننعيف ،
أمحننرما ، ولكننن لننم يظنننوه أمحرما الذي عرفوا أنه  ففعلوا هذا ال

اا كفروا به ، فإنهم لم يعتقدوا جوازه ) أكفر اا وكان   .138أكفر
 الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه اللننهـ وقال

اا((تعالى : ( معنى قول إسحاق رحمه اللننه تعننالى  أو دفننع شننيئ
اا مما أنزل الله في كتابه ،))مما أنزل الله   ، أن يدفع  ويرد شيئ

أو على لسان رسوله صلى الله عليننه وسننلم مننن الفرائننض أو
الواجبات أو المسنونات أو المستحبات ، بعد أن يعرف أن اللننه
أنزله في كتابه ، أو أمر بنه رسننوله صننلى اللننه عليننه وسننلم أو
اا لر أمقنن أمرتنند ، وإن كننان  نهى عنه ، ثم دفعه بعد ذلك فهو كننافر 
لل مننا دفعننه وأنكننره لمخنالفته بكل ما أنزل الله منن الشنرع ، إ
لهواه أو عادته أو عادة أهننل بلننده …فمننن أنكننر ذلننك وأبغُضننه
اا ، الننذي لب أهله وسماهم الخوارج ، فهننو الكننافر حقنن لبه وس وس

اا ، لتعرف ما نعيشه في هذا العصننر مننن الكفننر المسننتبين ،137 اا جيد   فتأمل هذه القصة يا أخا التوحيد ، وافهم المسألة فهم
أيستهزئ به سبحانه أيوجد من يقول كلمة الحق . و دب ن والعياذ بالله ن ول  أيس ددة الصريحة والستهزاء بدين الله ، بل إن الله  والر

، يقول :  مسكين أنت يا اللننه… ويقننول : اللنه والشننيطان وجهننان) تركي الحمد ( وعلى رأس المستهزئين : الطاغوت الكبير 
لعملة واحدة … ويقول… ويقول… فأين الموحدين ؟! أين العلماء ؟! أما أنهم علماء حكومات ، والله لو تكلننم أحنند مننن دعنناة
أينندافع عنننه ، دب فل نجنند مننن  أيس التوحيد على أحد الطواغيت ، لفتوا بأنه من الخوارج ، ودافعوا عن طواغيتهم . والله سبحانه 

أيفتي بقتل هذا الساب والله المستعان ، وأمثاله كثير منهم :  ، اسنتهزئا)  ناصننر القصننبي (و ) عبد الله السنندحان ( ول نجد من 
ددة عننن النندين ، باللحية وبالثوب القصير وبالذان وبالصالحين وبالمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا والله كفر صننريح ور
اا جهنل النناس بالتوحيند ، والمصنيبة وكفر من فسح هذه المسلسلت ، ومع ذلك ما رأينا من صدع بكفرهنم . ويتنبين لننك أيضن
دم أنك تجد من علماء الحكومات ودعاتهم من يتوقف في كفر الطاغوت "تركي الحمد" . فنبرأ إلى اللننه العظمى والكارثة الط
من هؤلء ، ونشكوا حالنا إليه وندعوه أن يأتي برجال أمثال البطال محمد بن مسلمة الذي ذهب هو وصاحبيه وقتلوا طنناغوت

اليهود .
أرك الذي وعدت يا رب العالمين .   أيعجزونك ، اللهم نص فنسألك يا الله أن تهلك المستهزئين بدينك ، اللهم عليك بهم فإنهم ل 

 .273 / 7  مجموع الفتاوى  138



يجننب قتنناله حننتى يكننون النندين كلننه للننه ، بإجمنناع المسننلمين
139كلهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم )
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ـــذر :                الفصُــــل الخُــــامس أـع ال
140بالجهل

 الشيخ إسحاق بن عبد الرحمننن رحمهننم اللننه تعننالى :ـ قال
( قال أبن القيم رحمه الله تعالى : في كتاب طبقات المكلفين
ددوا عن سبيل الله ، أن عننذابهم لما ذكر رؤوس الكفار الذين ص

 : طبقننةالطبـقـة الـسـابعة عـشـرةأمضنناعف ، ثننم قننال :  
أجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع المقلدين و
أأسنوة بهنم ، ومنع هنذا نمنة ولننا  ، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أ
أمحاربين لهننم …وقنند اتفقننت فهم مسالمون لهل السلما غير 

ال مقلنندين لرؤسننائهم أجها  ،141على هذه الطبقة كفار وإن كانوا 
أيحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهننؤلء لل ما  وأئمتهم ، إ
بالنار وجعلهم بمننزلة من لم تبلغُه النندعوة ، وهننذا مننذهب لننم
يقل به أحد مننن أئمنة المسننلمين ول الصنحابة ول التنابعون ول
أيعرف عننن بعننض أهننل الكلما المحنندث فنني من بعدهم ، وإنما 

.142السلما )
 الشيخ عبد الرحمننن بنن حسنن رحمنه اللنه تعننالى :ـ وقال

اا : في طبقننات ( وقال العلمة أبن القيم رحمه الله تعالى ، أيض
 :الطبقة الـسـابعة عـشـرة  ن من هذه المة وغيرها نالناس 

طبقة المقلدين …وقد أخبر الله في القرآن ، في غير موضننع ،
دجون فنني أمقلدين لسننلفهم مننن الكفننار ، وأنهننم يتحننا بعذاب ال

ربنا ـهـؤلء أـضـلونا ـفـآتهمالنار ، وأن التبنناع يقولننون : { 
لا من النار قال لكل ضعف ولكن ل تعلمون لا ضعف عذاب

]38[ العراف / }  اا… وهذا كلما شيخ السننلما رحمننه    ، انتهى ملخص
الله تعالى ، في المنهاج ، يطابق ما قد أسننلفناه عنننه فنني هننذا

الجواب : 

 : تنبيه  140
دل ل  لز وج أدنيا ، أما الخرة ففيه خلف ، والصحيح أن الله ع   من وقع في الكفر والشرك فهذا كافر مشرك ، هذا حكمه في ال

أحجة عليه ، لقوله تعالى : {  أيقيم ال اا حتى   } فمن نشأ في بادية بعيده لم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولأيعذب أحد
أحجة لم  أمعذب يوما القيامة ، لن ال أدنيا كافر غير  أكفر ، فحكمه في ال يسمع بالسلما أو كان حديث عهد بالسلما ووقع في ال
أيعرف ، هذا في الجملة  لل في المسائل الخفية فل يكفر حتى  تقم عليه ، وحكمه في الدنيا شيء وفي الخرة شيء آخر ، إ
منهج ابن تيميه وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ، وسيأتي كلمهم رحمهم الله تعالى .

  تأمل كلما ابن القيم ، إذ لم يعذر الجهال وكفرهم ، وأنتبه ، حتى المقلدين لرؤسائهم  أو علمائهم فإنهم داخلين في 141
ذلك إذا أطاعوهم في الكفر ، فأنتبه يا أخا التوحيد وادعوا الله وتضرع إليه بطلب الحق ، وإياك والتقليد ، واجعل منهجك 
أيثبتنا وإياك على الصراط المستقيم .   الكتاب والسنة ، والحذر الحذر من الزيغ ، نسأل الله أن 
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ددة ، خصوما أبيقال رحمه الله تعالى  : وأشهر الناس بالر
بكر الصديق ، رضي الله عنننه ، وأتبنناعه ، كمسننيلمة الكننذاب ،
ددة : الغُاليننة الننذين وأتبنناعه ، وغيرهننم . ومننن أظهننر الننناس ر
دمننا ادعننوا فيننه اللهيننة ؛ لرقهم علي رضي اللننه عنننه بالنننار ، ل ح
دب أبنني بكننر والسبئية أتباع عبد الله بننن سننبأ ، الننذي أظهننر سنن
أعمر . وأول من ظهر عنه دعوة النبوة ، مننن المنتسننبين إلننى و

أعبيد ، وكان من الشننيعة أعلننم :143السلما : المختار بن أبي   ، ف
اة ، هم فنني الشننيعة أكننثر منهننم فنني سننائر دد أن أعظم الناس ر
ددة الغُالينننة ، ددة منننن ر أيعنننرف أسنننوأ ر الطوائنننف ؛ ولهنننذا ل 

ددة السماعيليه الباطنية ونحوهم . انتهى .  أنصيريه ، ومن ر كال
أجهال ، يظنون أنهننم علننى اا من هؤلء  ومن المعلوما : أن كثير

 .144الحق ، ومع ذلك حكم شيخ السلما بسوء ردتهم )
 شننيخ السننلما ابننن تيميننه رحمننه اللننه : ( ولفننظـــ وـقـال

دل عننن الهنندى ، سننواء كننان)) الضلل (( أأطلق تناول من ضنن  إذا 
اا ، كقوله : {  أمعذب ال ، ولزما أن يكون  اا أو جه إنـهـم ألـفـواعمد

 } ، وقوله : {ضالين فهم على آثأارهم يهرعون آباءهم
أكبراءـنـا فأـضـلونا الـسـبيل ربـنـا ربنا إنا اطَعنا سادتنا و

لا  لا كبير  . 145} )آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن
لر برسننالتهـ وقال أيقنن  رحمه الله : ( والمقصود هنا أن فيمن 

العامة فنني الظنناهر مننن يعتقنند فنني البنناطن مننا ينقننض ذلننك ،
اا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مننع فيكون منافق
أكفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى اللننه عليننه وسننلم

ال ) اا وإما جه  .146إما عناد
اا : ( وبنوا آدما ضللهم فيما جحنندوه ونفننوه بغُيننرـ وقال  أيض

 .147علم ، أكثر من ضللهم فيما أثبتوه وصدقوا به )

  والشيعة هم الرافضة وهم كفار بالله ، ولذلك فمن معتقداتهم أنهم يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا ، حاشاها وقد143
برأها الله في القرآن ، ويقولون إن القرآن ناقص ، وقد قال ابن عباس ( من كفر بحرف واحد من القرآن فقد كفر بالقرآن 
دي ، والصحيح أنهم كفار ، هم وعامتهم  أيكفر أبو بكر وعمر ، ومنهم من يؤلهون عل كله ، ويسبون الصحابة ومنهم من 
أجهالهم ، ومن أراد مزيد بحث عن الرافضة فليرجع إلى كتاب صغُير الحجم ( من عقائد الشيعة ) .  و
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اا رحمه الله : ( وبالجملة فمن قال أو فعل ما هوـ وقال  أيض
أكفننر اا ، إذ ل يقصنند ال اكفر ، وإن لم يقصنند أن يكننون كننافر أكفر 

لل ما شاء الله )  .148أحد إ
 : ( وقد يبتلى فنني أمنناكن الجهننل وزمننانه كننثير منننـ وقال

 .149الناس بما هو من الشرك الكبر ، وهم ل يعلمون )
 أبن القيم رحمه الله تعالى : ( فإن قيل : فمننا الننذيـ وقال

أعباد القبور في الفتتان بها ، مع العلم بأن ساكنيها أموات أوقع 
أنشورا ؟  اا ول  اا ول حيات اا ول موت اا ول نفع لر ، ل يملكون لهم ض

قيل أوقعهم في ذلك أمور : 
 : الجهل بحقيقة مننا بعننث اللننه بننه رسننوله ، بننل جميننعمنها

لل أرسننل : مننن تحقيننق التوحينند وقطننع أسننباب الشننرك ، فقنن ال
اا من ذلك . ودعاهم الشيطان إلى الفتنة ، ولم يكننن نصيبهم جد
أيبطنل دعننوته ، واسنتجابوا لنه بحسنب منا عندهم من العلم ما 

هصموا بقدر ما معهم من العلم ) أع .150عندهم من الجهل ، و
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه اللننه :ـ قال

ننن محمد بننن عبنند الوهنناب ن( وما تقدما من حكاية شيخ السلما 

رحمه الله ، إجماع المسلمين على أن من جعل بينه وبين اللننه
دضار ، أنننه وسائط يتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع الم
أمشرك ، يتناول الجاهل وغيره ، لنه من المعلننوما أنننه إذا كافر 
در برسالة محمد صننلى اللننه عليننه وسننلم ويننؤمن أيق كان إنسان 
بالقرآن ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه مننن تعظيننم أمننر
هدما أيقنن أمخلنند فنني النننار ، ثننم  الشرك بأنه ل يغُفره وأن صنناحبه 
عليه وهو يعرف أنه شرك ، هذا ما ل يفعله عاقننل ، وإنمننا يقننع

 .151فيه من جهل أنه شرك )
 الشننيخ محمنند بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه تعننالى :ـ قال

أيخرجهننا مننن ( فإنننك إذا عرفننت : أن النسننان يكفننر ، بكلمننة 
أيعذر بالجهل ، وقد يقولها لسانه ، وقد يقولها ، وهو جاهل ، فل 
اا : إن ألهمننك اللننه مننا ، وهو يظن أنها تقربه إلى الله ؛ خصوصنن
قص عننن قننوما موسننى ، مننع صننلحهم ، وعلمهننم ، أنهننم أتننوه
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لا كما لهم آلهةقائلين {  ةذ : ]138[ العراف /  } اجعل لنا إله  فحينئ
أيخلصننك ، مننن هننذا ، يعظننم خوفننك ، وحرصننك علننى مننا 

 .152وأمثاله )
 ذكر رحمه الله بعننض نننواقض السننلما ، ونننص علننىـ ولقد

لل دجنناد والهننازل والخننائف حننال الوقننوع فيهننا إ اسننتواء حكننم ال
أمكره ، ولم يستثني غيره مثل الجاهل أو المتأول أو المخطئ ال
، قال رحمه الله في آخر النواقض : ( ول فرق في جميننع هننذه

أمكره )153النواقض بين الهازل والجاد والخائف لل ال  .154 إ
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : ( فنقولـ وقال

: كل من فعل اليوما ذلك عند هذه المشاهد ، فهو مشرك كافر
دنة والجماع ، ونحن نعلم : أن مننن أس بل شك ، بدللة الكتاب وال
لل فعل ذلك ممن ينتسب إلى السلما أنه لم يوقعهم في ذلننك إ
الجهل ، فلو علموا : أن ذلك يبعد عن اللننه غايننة البعنناد ، وأنننه
هدموا عليه ، فكفرهم جميننع أيق من الشرك الذي حرمه الله ، لم 
العلماء ، ولم يعذروهم بالجهل ، كما يقول بعننض الضننالين : إن
أجهننال ، وهننذا قننول علننى اللننه بغُيننر هننؤلء معننذورون لنهننم 

 .155علم )
أيعننذرـ قال  الشيخ سليمان بننن سننحمان رحمننه اللننه : ( فل 

أحنند فنني عنندما اليمننان بننالله وملئكتننه وكتبننه ورسننله واليننوما
أعذر له بعد ذلنك بالجهننل ، وقنند أخننبر اللننه سننبحانه الخر ، فل 
هبكفرهم ، ووصننف النصننارى أكفار مع تصريحه  بجهل كثير من ال
أمسننلم فنني كفرهننم ، ونقطننع أن أكننثر بالجهل مع أنه ل يشننك 
أكفرهننم ، وكفننر لهال مقلدون ، ونعتقد  أج اليهود والنصارى اليوما 
لل القننرآن علننى أن الشننك فنني أكفرهننم . وقنند د من شننك فنني 
أعننذر لمننن كننان حنناله هكننذا لكننونه لننم أكفر …ول  أصول الدين 
أبلوغها وإن لم يفهمهننا أحجج الله وبيناته لنه ل عذر له بعد  يفهم 

(156. 
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 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله :ـ قال
أيبين : أن الجهل ليس بعننذر فنني الجملننة ، قننوله صننلى ( ومما 
الله عليه وسلم في الخوارج ما قال : مننع عبننادتهم العظيمننة ؛
لل الجهننل ، وهننل ومن المعلوما : أنه لم يوقعهم ما وقعننوا فيننه إ
أكننل اا لهم ؟ يوضح ما ذكرنننا : أن العلمنناء مننن  أعذر صار الجهل 

أمرتنند ((مذهب يذكرون في كتننب الفقننه : بنناب حكننم   وهننو)) ال
أفر بعد إسلمه . وأول شيء يبنندؤون بننه ، مننن أمسلم الذي يك ال
أكفننر الشننرك ، يقولننون : مننن أشننرك بننالله كفننر ، لن أنواع ال
أكفر ، ولم يقولوا إن كان مثلننه ل الشرك عندهم أعظم أنواع ال
يجهله ، كما قالوا فيما دونه ، وقد قال النننبي صننلى اللننه عليننه

اا عند اللننه ؟ قننال :  أسئل : أي الذنب أعظم إثم  أن((وسلم لما 
اا وهو خلقك  أمقلنند ، غيننر ))تجعل لله ند . فلو كننان الجاهننل أو ال

محكوما بردته إذا فعل الشرك ، لم يغُفلوه ، وهذا ظنناهر . وقنند
 : {157وصف الله سبحانه ، أهننل النننار بالجهننل ، كقننوله تعننالى

أكـنـا ـفـي أـصـحاب وقالوا ـلـو كـنـا نـسـمع أو نعـقـل ـمـا 
]10[ الملنننك / } السعير  لا  ، وقال : {  ولقد ذرأنا لجهـنـم ـكـثير

من الجن والنس لـهـم قـلـوب ل يفقـهـون بـهـا ولـهـم
أيبصُرون بها ولهم آذان ل يسمعون بها أولئكِ أين ل  أع

 ، ]179[ العراف / } كالنعاما بل هم أضل أولئكِ هم الغافلون 
نل وقال : { ـ أننبئكم بالخسرين أعمال الذين ـض قل هل 

أدنيا وهــم يحســبون أنهــم ـ ـاة اـل ســعيهم فــي الحـي
أصنعا  لسنون  ,ننن 103[ الكهنننف / } أيح ]ننن 104  لا، وقننال تعننالى : {  فريق

لا حــق عليهــم الضــللة إنهــم اتخُــذوا هــدى وفريقــ
ـم ـه ويحســبون أنـه ـن دون الـل ـاء ـم الشــياطَين أولـي

 :ن عند تفسير هذه الية ن ، قال أبن جرير  ]30[ العراف / } مهتدون
 ، ومننن المعلننوما : أن158وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور 

أهل البدع الذين كفرهم السننلف والعلمنناء بعنندهم ، أهننل علننم
لل الجهننل . وعبادة وفهننم وزهنند ، ولننم يننوقعهم فيمننا ارتكبننوه إ
لل درقهننم علنني بننن أبنني طننالب بالنننار ، هننل آفتهننم إ والننذين ح

  هذه الدلة على عدما العذر بالجهل في المسائل الظاهرة .157
دره عليه ، وقال الماما البغُوي فيها : ( وفيه 158   نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الية عن الماما الطبري قوله وأق

أمعاند ، سواء ) . دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق ، والجاحد ، وال



الجهل ؟ ولو قال إنسان : أنا أشك في البعث بعد المننوت ، لننم
أكفننره ، والشنناك جاهننل ، قننال يتوقف من له أدنى معرفة فنني 

وإذا قيل إن وعد الله ـحـق والـسـاعة ل رـيـب تعالى : {
لا وـمـا مل ظـنـ فيها قلتم ما ندري ما الـسـاعة إن نـظـن إ

]30[ الجاثينننة / } نـحـن بمـسـتيقنين   وقنند قننال اللننه تعننالى عننن 
لا ـمـن دونالنصارى :{  ـ اتخُذوا أحبارهم أترهبانهم أرباـب

 قال عدي بن حاتم ]31[ التوبة / }الية  الله والمسيح أبن مريم
دلون((للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم ، قال :  أيح  أليس 

دل اللننه فتحرمننونه ؟  ))ما حرما الله فتحلونه؟ ويحرمننون مننا أحنن

 فننذمهم اللننه سننبحانه ،)) فتلننك عبننادتهم ((قال : بلننى ؛ قننال : 
وسماهم مشركين ، مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهننم هننذا
أيعذروا بالجهل . ولو قال إنسان عن الرافضننة عبادة لهم ، فلم 
في هذا الزمان : إنهم معذورون في سننبهم الشننيخين وعائشننة
أمقلدون ، لنكر عليهم الخنناص والعنناما ، ومننا تقنندما أجهال  لنهم 
من حكاية شيخ السلما رحمه الله ، إجمنناع المسننلمين علننى :
أن من جعل بينه وبين الله وسائط ، يتوكننل عليهننم ، ويسننألهم
أمشرك ، يتننناول الجاهننل جلب المنافع ودفع المضار ، أنه كافر 
أمقلنند فنني الشننرك وغيره … والقرآن يرد على من قال : إن ال
معذور ، فقد افترى وكذب على الله ، وقد قال الله تعالى عننن

أكبراءـنـاالمقلنندين مننن أهننل النننار {  إـنـا أطَعـنـا ـسـادتنا و
أكفار ]67[ الحزاب /  } فأضلونا السبيل اا عن ال  وقال سبحانه حاكي

نمة وإـنـا عـلـى آثـأـارهم قولهم :  { إنا وجدنا آباءنا على أ
/ } مهتدون أزخرف  ال  ]22[ ألخرى {    إنا وجدنا آباءنا. وفي الية ا

أأمة وإنا على آثأارهم مقتدون  ]23[ الزخننرف / } على   واستدل 
العلماء بهذه الية ونحوها ، على أنه ل يجوز التقليد في التوحيد
اا علننى كننل مكلننف : أن ، والرسالة ، وأصول الدين ، وأن فرض
يعرف التوحيد بدليله ، وكذلك الرسالة ، وسائر أصننول النندين ،

، ل يختص بمعرفتها159لن أدلة هذه الصول ظاهرة ولله الحمد
 .160العلماء )
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 رحمه الله : ( ومن العجب أن بعض الناس إذا سننمعـ وقال
اا ، عاب ذلك وقننال : اا وإثبات من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفي
أمكلننف أمكلفين بالناس والقول فيهم . فيقال له : بل أنت  لسنا 
بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجننن والننس لجلننه ، وأرسنل
أرسل يدعون إليه ، ومعرفة ضده وهنو الشننرك النذي ل جميع ال
أيغُفر ول عذر لمكلف في الجهل بننذلك ، ول يجننوز فيننه التقلينند
لنه أصل للصول ، فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو
هالك ، ل سيما أعظم المعروف وهو التوحينند وأكننبر المنكننرات

 .161وهو الشرك )
أيقننال :ـ وقال  الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : ( و

أبنند لهننم مننن تننأويلت ، وكل كننافر قنند أخطننأ ، والمشننركون ل 
ويعتقدون أن شركهم بالصالحين ، تعظيم لهم ، ينفعهم ، ويدفع
أيعذروا بذلك الخطننأ ، ول بننذلك التأويننل ، بننل قننال عنهم ، فلم 

ـا اللننه تعننالى : {  ـاء ـم ـه أولـي ـذين اتخـُـذوا ـمـن دوـن واـل
أزلـفـى إن الـلـه يحـكـم مل ليقربوـنـا إـلـى الـلـه  نعبدهم إ
ـو بينهم فيما هم فيه يخُتلفون إن الله ل يهدي من ـه

]3[ الزمر /  } كاذب كفار  … والعلماء رحمهم الله تعننالى سننلكوا 
أمرتد ، ولم يقل أحد منهم منهج الستقامة ، وذكروا باب حكم ال
أيضنناد اا ، وهننو ل يعلننم أنننه  اا ، أو فعننل كفننر : أنننه إذا قننال كفننر
الشهادتين ، أنه ل يكفر لجهله . وقنند بيننن اللننه فنني كتننابه : أن
أمقلدون ، فلم ينندفع عنهننم عقنناب اللننه أجهال  بعض المشركين 

ومن الـنـاس ـمـنبجهلهم ، وتقليدهم ، كمننا قننال تعننالى : { 
أـكـل ـشـيطان مرـيـد } أيجادل في الله بغير علم ويتـبـع 

 .162 ) ]4 , 3[ الحج /  } إلى عذاب السعيرإلى قوله : { 
 الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : ( إن الشركـ وقال

الكبر من عبادة غير الله ، وصرفها لمن أشركوا به مع الله من
أيعذر أحد في الجهل به النبياء والولياء والصالحين ، فإن هذا ل 
، بل معرفتننه واليمننان بننه مننن ضننروريات السننلما فعلننى كننل

أمعاداة أهله ومقتهم  مسلم 
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وعيبهم والطعن عليهم ، ومصلحة إنكاره راجحة على مفسنندة
أكل وجه )  .163ترك ذلك من 

ااـ وقال أمبيننن  الشيخ عبد اللننه بننن عبنند الرحمننن أبننو بطيننن 
دلنند : أمق أسنننة والمعتزلننة فنني صننحة إيمننان ال الفرق بين أهننل ال
( وفرض على كل أحد : معرفة التوحيد وأركان السلما بالدليل
دي الذي ل يعرف الدلة ، . ول يجوز التقليد في ذلك ، لكن العام
إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ، ورسالة محمد صلى الله
عليه وسلم ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، وبالجنننة والنننار ، وأن
أتفعننل عننند هننذه المشنناهد ، باطلننة هذه المور الشركية ، التي 

اا ل شننك فيننه اا جازمنن  ، فهننو164وضلل ، فإذا كان يعتقنند اعتقنناد
هقنننوا أل أيترجم بالدليل ، لن عامة المسننلمين ولننو  مسلم وإن لم 

اا )  .165الدليل فإنهم ل يفهمون المعنى غالب
دبد فننيـ قال  الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله : ( ل

هذا المقاما من تفصننيل بننه يننزول الشننكال ، وهننو الفننرق بيننن
أمقلنند لننم أمقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنننه ، و
هبننوجه ، والقسننمان واقعننان فنني الوجننود ، يتمكننن مننن ذلننك 
أمفرط تارك للواجب عليه ، ل عذر له عند أمعرض  فالمتمكن وال
الله ، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي ل يتمكن من العلننم

أمحب لهأحدهمابوجه ، فهم قسمان ،  أمريد للهدى مؤثر له   : 
أمرشنند ، فهننذا حكمننه حكننم غير قادر عليه ول على طلبه لعدما 

 : معننرض لالثانيأرباب الفننترات ومننن لننم تبلغُننه النندعوة ، 
أيحدث نفسه بغُير ما هو عليه ،  يقول : يننافالول إرادة له ول 

أدنت بننه وتركننت مننا أنننا رب لو أعلم لك دين خير مما أنا عليه ل
عليه ولكن ل أعرف سوى ما أنا عليه ول أقدر على غيره ، فهو

أجهدي ونهاية معرفتي ،  هض بما هننو عليننه ولوالثانيغاية   : را
يؤثر غيره عليه ول تطلننب نفسننه سننواه ، ول فننرق عنننده بيننن
أيحننب أن يلحننق حال عجننزه وقنندرته وكلهمننا عنناجز ، وهننذا ل 

 كمننن طلننب النندين فننيفالولبالول لما بينهما من الفرق ، 
الفترة فلم يظفر به ، فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه
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ال ،  اا وجه  كمن لم يطلب بنه ، منات علنى شنركهوالثانيعجز
ولو كان طلبننه لعجننز عنننه ، ففننرق بيننن عجننز الطننالب وعجننز

أمعرض )  .166ال

ـعــدما إـعــذار أـهــل الـفــترة الفاـقــدة للحـجــة
والبرهان ، دليل عـلـى ـعـدما الـعـذار ـفـي وـجـود

ننة من باب أولى : القرآن أس وال
 الشيخ عبنند اللطيننف بننن عبنند الرحمننن رحمهمننا اللننهـ قال

أمعينين من المشركين من جاهلية تعالى : ( ولذلك حكم على ال
العرب الميين لوضوح الدلة ، وظهور الننبراهين . وفنني حننديث

أقرشي فقل له :((المنتفق :   ما مررت عليه من قبر دوسي أو 
أيبشرك بالنار  اا   . وهذا وهم أهننل فننترة فكيننف بمننن))إن محمد

نشأ مننن هنذه المنة وهننو يسنمع اليننات القرآنيننة ، والحناديث
النبويننة ، والحكنناما الفقهيننة فنني إيجنناب التوحينند والمننر بننه ،
وتحريم الشننرك والنهنني عنننه ؟ فننإن كننان ممننن يقننرأ القننرآن
فالمر أعظم وأطم ، ل سيما إن عاند في إباحة الشننرك ودعننا
أمسننتحبة ، وأن إلننى عبننادة الصننالحين والولينناء ، وزعننم أنهننا 
دل عليها ، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، القرآن د

 وقواعنده167ول يتوقف في تكفيره من عرف السلما وأحكنامه
 .168وتحريره )
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : ( ول ريبـ وقال

: أن الله تعالى لم يعذر أهننل الجاهليننة ، الننذين ل كتنناب لهننم ،
بهذا الشرك الكبر ، كما في حديث عياض بن حمار : عن النبي

 إن اللننه نظننر إلننى أهننل الرض ،((صننلى اللننه عليننه وسننلم : 
لل بقايا من أهننل الكتنناب   . فكيننف))فمقتهم عربهم وعجمهم ، إ

دمة كتناب اللننه بينن أيننديهم ، يقرؤونننه ويسننمعونه ، وهننو يعذر أ
هذا بلغ للـنـاس حجة الله على عبنناده ، كمننا قننال تعننالى:{

أأوـلـوا ولينذروا به وليعلموا انما هو إله واـحـد ولـيـذكر 
 .169 ) ]52[ إبراهيم / }  اللباب
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أعرـضـت ـلـه الـغـالب عـلـى ـكـل مـشـرك ـشـبهة 
اقتضت كفره :

 الشيخ عبد اللطيف بننن عبنند الرحمننن رحمهمننا اللننه :ـ قال
أعرضت له شبهة اقتضت كفننره ( والغُالب على كل مشرك أنه 

لـو شـاء اللـه مـا أشـركنا ول، قننال تعننالى : {170وشننركه
لو شاء الله ما عبدنا ، وقال : { ]148[ النعاما / } الية  …ءابآؤنا

أشبهة القدرية ، ]35[ النحل /  } من دونه من شيء أعرضت لهم   ، 
فردوا أمره تعالى ودينه وشننرعه بمشننيئته القدريننة الكونيننة …
والنصارى شبهتهم في القننول بننالنبوة والقننانيم الثلثننة : كننون
أخلق من غير أب ، بل بالكلمة ، فأشتبه المنر عليهنم ، المسيح 
هرفوا من بيننن سننائر المننم بننالبلدة وعنندما الدراك فنني أع لنهم 
لنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت المسائل الدينية ، فلذلك ظ
أيفرقننوا بيننن الخلننق والمننر ، ولننم ، وأنهننا ذات المسننيح ، ولننم 
يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة ، ل هو نفس الكلمة ، وقد أشار
ددها وأبطلها في مواضع من كتننابه ، كقننوله الله إلى شبهتهم ور

[ آل عمننننران /} إن مثل عيسى عند الله كمثل ءادما تعالى : { 

59[ للمته ألقاها إلى مرـيـم، وقوله : {    ]171[ النسننناء /  } وك  .  
أبهات ) أش أرسل عرضت لهم   .171وأكثر أعداء ال

العذر بالخُطأ في الشرك الكبر يلزما منه عــدما
ـت أكفار والزنادقة  قد أجمـع تكفير طَوائف من ال

لرها : أكف نمة على كفرها وكفر من شكِ في  ال
 الشيخ عبد اللطيف بننن عبنند الرحمننن رحمهمننا اللننه :ـ قال

( وهل أوقع التحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البننواح
دل دب العننالمين إ والشننرك العظيننم والتعطيننل لحقيقننة وجننود ر
نلوا عنن نلوا وأضن خطؤهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه ، فضن

 باتفنناق أهننل الفتننوى علننىنننسواء السبيل ؟ وهل قتننل الحلج 
لل ضننلل اجتهنناده ؟ وهننل كفننر القرامطننة وانتحلننوا مننانننقتله   إ

لل انتحلننوه مننن الفضننائح الشنننيعة ، وخلعننوا ربقننة الشننريعة إ
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باجتهننادهم فيمننا زعمننوا ؟ وهننل قننالت الرافضننة مننا قننالت ،
أكفننر والشننرك ، وعبننادة الئمننة واستباحت ما اسننتباحت مننن ال
لبة أصحاب الرسول صلى الله عليه الثني عشر وغيرهم ، ومس
أهمننا ، وسلم وأما المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي اللننه عن

لل باجتهادهم فيما زعموا ! ؟ )  .172إ

ـب لا بالمعاند بل يشمل من أرتـك الكفر غير خاص
لل : الكفر جاه

 أيننن الشيخ عبد الله أبو بطيننن : ( وقننال رحمننه اللننه ـ قال
 في أثناء كلما له ، قننال ولهننذا قننالوا :نشيخ السلما ابن تيميه 

اا كننإبليس ، كفننر بالتفنناق ، ومننن عصننى مننن عصننى مسننتكبر
ال ، أمستح دنة ، ومن فعل المحارما  أس اا لم يكفر عند أهل ال مشتهي
فهو كننافر بالتفنناق . وقننال : والسننتحلل : اعتقنناد أنهننا حلل ،
اة بعدما اعتقاد اة باعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتار وذلك يكون تار
أن اللننه حرمهننا ، وهننذا يكننون لخلننل فنني اليمننان بننالربوبيه أو
اا غير مبننني علننى مقدمننة ، وتننارة اا محض الرسالة ، ويكون جحد
يعلننم : أن اللننه حرمهننا ، ثننم يمتنننع مننن الننتزاما هننذا التحريننم
اا ممن قبله ، انتهى . وكلمه رحمننه اللننه أكفر ويعاند ، فهذا أشد 
في مثل هذا كثير ، فلم يخص التكفير بالمعاند ، مع القطع بننأن
أكفننر ، فلننم أجهال ، لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلننوه  أكثر هؤلء 

 .173أيعذروا بالجهل في مثل هذه الشياء )
أمرتكننب الشننرك الكننبرـ وـقـال  رحمننه اللننه : ( فننإن كننان 

أيعذر؟! ولزما هننذه النندعوى : أنننه اا لجهله ، فمن الذي ل  معذور
لل المعاننند ، مننع أن صنناحب هننذه ليننس للننه حجننة علننى أحنند إ
أبنند أن يتننناقض ، فننإنه ل الدعوى ل يمكنننه طننرد أصننله ، بننل ل 
يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك فنني رسننالة محمنند صننلى
الله عليه وسلم ، أو شك في البعث ، أو غيننر ذلننك مننن أصننول
الدين ، والشاك جاهل ، والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكننم
ال أو اا أو فع المرتد : أنه المسلم الذي يكفر بعنند إسننلمه ، نطقنن
أنكفننر دنا ل  اا ، وسبب الشك الجهل . ولزما هذا : أ اا أو اعتقاد شك
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 ، والذين يسننجدون للشننمس والقمننر174جهلة اليهود والنصارى
والصناما لجهلهم ، ول الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضنني
أجهننال ، وقنند أجمننع المسننلمون دنا نقطع أنهم  الله عنه بالنار ، ل
أكفرهننم ، أيكفر اليهود والنصارى أو شننك فنني  على كفر من لم 

ونحن نتيقن  أن أكثرهم جهال .

ـل ـي أـص ـل ـف ـذر بالجـه ـدما الـع ـى ـع ـة عـل الدـل
الدين :

 رحمه الله : وقال الشيخ تقي النندين رحمننه اللننهـ ثأم قال
اا تعننالى : مننن سننب الصننحابة رضننوان اللننه عليهننم ، أو واحنند
اا إله أو نننبي ، أو أن جبريننل منهم ، واقترن بسبه دعوى أن علي
غلط ، فل شك في كفر هذا ، بل ل شك في كفننر مننن توقننف
في تكفيره . قال : ومن زعم أن الصحابة ارتنندوا بعنند رسننول
ال ل يبلغُننون بضننعة اا قلي لل نفننر الله صننلى اللننه عليننه وسننلم ، إ
عشر ، أو أنهم فسقوا ، فل ريب في كفر قائل ذلك ، بننل مننن

 . قال : ومن ظن أن قوله تعالى :175شك في كفره فهو كافر
مل إياه{ مل تعبدوا إ أبكِ أ ددر ، ]23[ السراء / }  وقضى ر  بمعنى ق

لل وقع ، وجعل عبدة الصناما ما اا إ ددر شيئ وأن الله سبحانه ما ق
اا بننالكتب كلهننا ، لل الله ، فإن هذا من أعظم الناس كفر عبدوا إ

انتهى .
ول ريب : أن أصحاب هذه المقالة ، أهل علم وزهد وعبادة ،
وأن سبب دعواهم هذه ، الجهل . وقد أخبر اللننه سننبحانه عننن
الكفار : أنهم في شك مما تدعوهم إليننه الرسننل ، وأنهننم فنني

وإنا لـفـي ـشـكِ مـمـاشك من البعث ، وقالوا لرسننلهم : { 
]9[ إبراهينننم /  } تدعوننا إليه مريب وإنـهـم ، وقننال تعننالى : {  

اا عنهم :  ]110[ هود /  } لفي شكِ منه مريب ، وقال تعالى إخبار
]32[ الجاثيننننة / }  إن نظن إل ظنا وما نحن بمستيقنين{   ،  

أكفار : {  إنهم اتخُذوا الشياطَين أولياءوقال تعالى عن ال

  أنتبه لهذا اللزاما الخطير .174
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]30[ العنننراف / } من دون الله ويحسبون أنهـم مهتـدون   ،  
أنـنـبئكم بالخـسـرين أعـمـالوقننال تعننالى : {  ـقـل ـهـل 

بون أدنيا وهـم يحس الذين ضل سعيهم في الحيـاة الـ
,ننن 103[ الكهنننف / }  أنـهـم يحـسـنون ـصـنعا  104[  . ووصننفهم اللننه 

لهم قلوب لسبحانه بغُاية الجهل ، كما في قوله تعالى : { 
يفقهون بها ولهم أعين ل يبصُرون بها ولهم آذان ل
يسمعون بها أولئكِ كالنعاما بل هم أضل أولـئـكِ ـهـم

]179[ العنننراف / }     الغافلون  . وقد ذما الله المقلنندين ، بقننوله  
نـمـة وإـنـا عـلـى آثـأـارهمعنهم : {  إنا وجدنا آباءنا على أ
 ، ومع ذلك كفرهم … ]23 , 22[ الزخرف /  } اليتين مهتدون

قال الشيخ موفق الدين : أبو محمد بن قدامننة ، رحمننه اللننه
أمصننيب ؟ ورجننح قننول تعالى لما أنجز كلمه : هل كل مجتهنند 
أمصننيب ، بننل الحننق فنني قننول الجمهور ، أنه ليس كل مجتهد 
واحد من أقوال المجتهدين . قننال : وزعننم الجنناحظ : أن مننن
دلة السننلما ، إذا نظننر فعجننز عننن إدراك الحننق ، فهننو خالف م
معذور غيننر آثننم ، إلننى أن قننال : أمننا مننا ذهننب إليننه الجنناحظ
دد عليننه وعلنى رسنوله ، فنعلننم اا ، وكفننر بنالله ور فباطننل يقينن
اا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمننر اليهننود والنصننارى قطع
بالسلما وإتباعه ، وذمهم علننى الصننرار ، وقنناتلهم جميعهننم ،
يقتل البالغ منهننم ؛ ونعلننم : أن المعاننند العننارف ممننن يقننل ،
اا ، ولننم يعرفننوا أمقلدة اعتقنندوا ديننن آبننائهم تقلينند وإنما الكثر 
معجزة الرسول وصدقه . واليات الدالة في القرآن على هننذا

[ ص / } الية ذلكِ ظن الذين كفرواكثيرة ، كقوله تعالى : { 

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم  ، وقوله : { ]27
]23[ فصلت / } الية  مل يظنون ، وقوله : {   ]24[ الجاثيننة /  } إنهم إ  ،  

 ، وقوله ]18[ المجادلة / } ويحسبون أنهم على شيءوقوله : { 
قل، وقوله : {   ]37[ الزخرف /  } ويحسبون أنهم مهتدون: { 

لل الذين ضل سعيهم في هل ننبئكم بالخسرين أعما
لا أدنيا وهم يحـسـبون أنـهـم يحـسـنون ـصـنع } الحياة ال

، وفي الجملة : ذما المكذبين للرسول مما ل ] 104 , 103[ الكهف / الية 
دنة ، انتهى . ينحصر في الكتاب والس



والعلماء يذكرون : أن من أنكر وجوب عبننادة مننن العبننادات
دنة ل واجبننة ، أو جحنند الخمس ، أو قال في واحدة منها إنها س
دل الخبز ، ونحوه ، أو جحد تحريم الخمر ونحوه ، أو شك في ح
درف ، فننإن أعنن ذلك ومثله ل يجهله كفر ، وإن كان مثلننه يجهلننه 
دريف كفننر ، وقتننل ؛ ولننم يقولننوا : فننإذا تننبين لننه لر بعد التع أص
أمعاننند ، حننتى اا : فنحننن ل نعننرف أنننه  الحق وعاند كفر . وأيضنن
يقول : أنا أعلم أن ذلك حق ول ألتزمه ، ول أقوله وهذا ل يكاد
يوجد . وقد ذكر العلماء من أهل كل مننذهب ، أشننياء كننثيرة ل
أرها ، مننن القننوال ، والفعننال ، والعتقننادات : أنننه يمكن حصنن
أيقيدوا ذلك بالمعاند ، فالمدعي أن مرتكب يكفر صاحبها ، ولم 
ال ، اا أو جنناه اأ ، أو مقلنند هطنن اا ، أو مخ ال ، أو مجتهنند أكفننر متننأو ال
معذور ، مخالف للكتاب والسنة ، والجمناع بل شنك ، منع أننه
دد أن ينقض أصله ، فلو طرد أصننله كفننر بل ريننب ، كمننا لننو أب ل
توقف في تكفير من شك في رسالة محمنند صننلى اللننه عليننه

 .176وسلم ، ونحو ذلك)

لا المخُالفون : الشبهة التي يستدل بها دائم
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطيننن : ( واحتننجـ قال

أيجادل عن المشركين ، بقصة الذي قد أوصننى أهلننه بعض من 
ال ل يكفر أيحرقوه بعد موته ، على أن من أرتكب الكفر جاه أن 

أمعاند .  لل ال ، ول يكفر إ
 : أن الله سبحانه وتعننالى أرسننلوالجواب على ذلكِ كله

أحجة بعد رسله مبشرين ومنذرين ، لئل يكون للناس على الله 
أأرسلوا به ودعوا إليه : عبادة الله وحده ل أرسل ، وأعظم ما  ال
شريك له ، والنهي عن الشننرك النذي هننو عبنادة غينره ، فنإن
اا لجهلننه ، فمننن الننذي ل أمرتكننب الشننرك الكننبر معننذور كننان 
درقننوه ، وأن أيح أيعذر ؟! … وأما الرجننل الننذي أوصننى أهلننه أن 
الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى
، فإنما غفر له لعدما بلوغ الرسالة له ، كننذلك قننال غيننر واحنند
من العلماء ؛ ولهذا قال الشيخ تقي الدين : من شك في صفة
من صفات الرب تعالى ، ومثله ل يجهله كفر ، وإن كننان مثلننه
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دفر النبي صلى اللننه عليننه أيك يجهله لم يكفر  ، قال :  ولهذا لم 
لل بعد أقدرة الله تعالى ، لنه ل يكفر إ وسلم الرجل الشاك في 
بلوغ الرسالة ، وكذلك قال أبن عقيننل ، وحملننه علننى أنننه لننم
تبلغُه الدعوة . واختار الشيخ تقي الدين فنني الصننفات : أنننه ل
يكفر الجاهل ، وأما في الشرك ونحوه فل ، كما سننتقف علننى
بعض كلمه إن شاء الله تعالى ، وقد قنندمنا بعننض كلمننه فنني
التحاديننة وغيرهننم ، وتكفيننره مننن شننك فنني كفرهننم . قننال
اا أمبغُضنن أمرتد من أشننرك بننالله ، أو كننان  صاحب اختياراته : وال
لرسوله صلى الله عليه وسلم ، أو لما جاء به ، أو تننرك إنكننار

 ، أو تننوهم أن مننن الصننحابة مننن قاتننل مننع177أكل منكر بقلبننه
اا اا قطعي اا مجمع عليه إجماع أكفار ، أو أجاز ذلك ، أو أنكر فرع ال
، أو جعننل بينننه وبيننن اللننه وسننائط يتوكننل عليهننم وينندعوهم
اا . ومن شك في صفة مننن صننفات اللننه ويسألهم ، كفر إجماع
تعالى ، ومثله ل يجهلها فمرتد ، وإن كان مثلننه يجهلهننا فليننس

أيكفر النبي صلى الله عليه وسننلم الرجننل178بمرتد  ، ولهذا لم 
الشاك في قدرة اللننه ، فننأطلق فيمننا تقنندما مننن المكفننرات ،
وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره ، مع أن رأي الشننيخ : أن
التوقف فنني تكفيننر الجهميننة ونحننوهم ، خلف نصننوص أحمنند
وغيره من أئمة السلما . قال المجد رحمننه اللننه تعننالى : كننل
أمقلد فيها ، كمن يقننول أنفسق ال بدعة كفرنا فيها الداعية ، فإنا 
: بخلننق القننرآن ، أو أن علننم اللننه مخلننوق ، أو أن أسننمائه
أيرى في الخرة ، أو يسننب الصننحابة رضنني مخلوقة ، أو أنه ل 
أمجننرد العتقناد ، ومننا أشنبه اا ، أو أن اليمنان  اللنه عنهنم تنندين
اا في شئ مننن هننذه البنندع ينندعوا إليننه ، ذلك ، فمن كان عالم
ويننناظر عليننه ، محكننوما بكفننره نننص أحمنند علننى ذلننك فنني

 .179مواضع ، انتهى . فأنظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم )
 الشننيخ عبنند اللطيننف بننن عبنند الرحمننن رحمننه اللننه :ـ قال

اا ليس مننن ( وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحد
أهل الشرك ، فقد ثبت من طريق أبي كامل ، عن حمنناد عننن

  أنتبه لذلك يا أخا التوحيد .177
أيكفر الجاهل بالصفات .178   ابن تيميه ل 
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لل((ثابت عن أبي رافع عن أبي هريننرة  اا قننط إ  لننم يعمننل خيننر
 .181 ، فبطل الحتجاج به في مسألة الننزاع )180))التوحيد 

*   *   *   *   *

  أنتبه لذلك .180
 .218  منهاج التأسيس والتقديس  ص 181



ـــل الـســـادس  :               قـيـــاماالفصـُ
أحجة 182ال

 الشيخ الماما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالىـ قال
: ( بسم الله الرحمننن الرحيننم . إلننى الخننوان ، سنلما عليكننم

ورحمه الله وبركاته .
وبعد : ما ذكرتم من قول الشيخ ، كل من جحنند كننذا وكننذا ،
أحجننة ؛ وأنكننم شنناكون فنني هننؤلء الطننواغيت وقامت عليننه ال
أحجة ، فهذا مننن العجننب ، كيننف وأتباعهم ، هل قامت عليهم ال
اا ؟! فإن الذي لم تقننم تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرار
عليه الحجة ، هو الذي حديث عهد بالسلما ، والذي نشأ ببادية
بعيدة ، أو يكون ذلك في مسألة خفية ، مثل الصرف والعطف
لرف . وأما أصول الدين الننتي أوضننحها اللننه أيع ، فل يكفر حتى 
أحجننة اللننه هنني القننرآن ، فمننن بلغُننه وأحكمها في كتابه ، فإن 

أحجة  ، ولكن أصننل الشننكال ، أنكننم لننم183القرآن فقد بلغُته ال
أحجننة أحجننة ، وبيننن فهننم ال  ، فننإن أكننثر184أتفرقننوا بيننن قينناما ال

أحجننة اللننه مننع الكفار والمنافقين من المسلمين ، لننم يفهمننوا 
أما تحـسـب أن أـكـثرهم قيامها عليهم ، كما قال تعننالى : {

مل كالنعاما بل هم أـضـل يسمعون أو يعقلون إن هم إ
]ننن 44[ الفرقنننان / } سبيل  أحجة نوع ، وبلوغهننا نننوع ، وقنند  . وقياما ال

قننامت عليهننم ، وفهمهننم إياهننا نننوع آخننر ، وكفرهننم ببلوغهننا
إياهم ، وإن لننم يفهموهننا ، إن أشننكل عليكننم ذلننك ، فننانظروا

أينمننا لقيتمننوهم(( قوله صلى الله عليه وسننلم فنني الخننوارج : 
مع كونهم))  شر قتلى تحت أديم السماء (( وقوله : ))فاقتلوهم 

في عصر الصننحابة ، ويحقننر النسننان عمننل الصننحابة معهننم ،
ومع إجماع الناس : أن الذي أخرجهم من الدين ، هننو التشنندد
أيطيعون الله ، وقد بلغُتهننم والغُلو والجتهاد ، وهم يظنون أنهم 

  المراد بقياما الحجة ليس إثبات وصف الكفر لمن تلبس به ، ولكن لستحقاق العذاب يوما القيامة .182
  من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه ل يعذر في المسائل الظاهرة ، مثل الطواف ، والسجود ، والدعاء ، 183

لل في المسائل  لل حديث عهد بالسلما ، أو رجل نشأ ببادية بعيدة عن السلما ، ول يعذر إ والذبح ، والحكم بغُير الشرع ، إ
أيقيم عليه الحجة ، وبذلك يتبين لك ضلل من يعذر في المسائل الظاهرة . وأما من مات أيكفر من فعلها حتى  الخفية ، حيث ل 
أيعذب  أيسمى مسلم بالجماع ، هذا حكمه في الدنيا ، والخلف هل  على الشرك حتى ولو لم يبلغُه السلما فهو مشرك ، ول 

أيعذب لقوله سبحانه : {  أكنا معذبين حتى نبعث رسوليوما القيامة ؟ والصحيح أنه ل  اا يوما وما  أيعذب أحد  } ، فإن الله ل 
أيقيم عليه الحجة ، وحكمه في الدنيا أنه مشرك ، وحكمه في الدنيا شيء وفي الخرة شيء آخر ، فأنتبه يا طالب القيامة حتى 
الحق . 

  وفهم الحجة شيء وقيامها شيء آخر ، ويغُلط في ذلك كثير من طلب العلم ، لن فهم أبو بكر وعمر غير فهمي 184
أيشترط فهم الحجة . وفهمك ، وهذا فرق شاسع وواضح ، إذ ل 



أحجة ، ولكن لم يفهموها . وكذلك قتل علي رضني اللنه عننه ال
الننذين اعتقنندوا فيننه ، وتحريقهننم بالنننار ، مننع كننونهم تلميننذ
الصحابة ، ومع عبادتهم وصلتهم وصيامهم ، وهم يظنون أنهننم
أغلة القدريننة على حق . وكذلك إجماع السننلف : علننى تكفيننر 
وغيرهم ، مع علمهم وشدة عبادتهم ، وكننونهم يحسننبون أنهننم
اا ، ولم يتوقننف أحنند مننن السننلف فنني تكفيرهننم يحسنون صنع
لجل كننونهم لننم يفهمننوا ، فننإن هننؤلء كلهننم لننم يفهمننوا ، إذا
أكفننر ، الننناس يعبنندون علمتم ذلك : فإن هننذا الننذي أنتننم فيننه 
ددة ، أيعادون دين السننلما ، فيزعمننون أنننه ليننس ر الطواغيت و
ديننن . وأظهننر ممننا تقنندما : أحجننة ، كننل هننذا ب لعلهم ما فهموا ال

أيشابه هذا )  .185الذين حرقهم علي ، فإنه 
 الشيخ إسحاق بن عبند الرحمنن رحمنه اللنه تعنالى :ـ قال

ن عبند الوهناب ننن( فتأمل كلما الشيخ   ،ننن أي الشنيخ محمند ب
أيعافيننك مننن ونسننأل اللننه أن يرزقننك الفهننم الصننحيح ، وأن 
التعصننب . وتأمننل كلما الشننيخ رحمننه اللننه أن كننل مننن بلغُننه
ألننه هننذا القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلننك وجع
هو السبب في غلط من غلط وأن جعل التعريف في المسائل
الخفية ، ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين ، وهننل
بعد القرآن والرسول تعريننف ؟ ثننم يقننول هننذا اعتقادنننا نحننن
ومشايخنا ، نعوذ بالله من الحور بعنند الكننور . وهننذه المسننألة
اا في مصنفات الشيخ رحمه اللننه ، لن علمنناء زمننانه كثيرة جد
أمعين ، فهذا شرح حننديث من المشركين ينازعون في تكفير ال
أمعيننن ، هخره كلننه فنني تكفيننر ال عمرو بن عبسة من أوله إلى آ
حتى أنه نقل فيه عن شيخ السلما أبننن تيميننه رحمننه اللننه أن
أيكفره فقد كفر ، وتنندبر منناذا اا فقد كفر ، ومن لم  من دعا علي
أودعه من الدلئل الشرعية التي إذا تنندبرها العاقننل المنصننف
لل على أتشكل إ هوفاقية ول  ال عن المؤمن عرف أن المسألة  فض

 .186مدخول عليه في اعتقاده )
ننن رحمه الله : ( ثم قننال الشننيخ رحمننه اللننه تعننالى ـ وقال

 في تلك الرسالة بعدما ذكر كننثرة مننننمحمد بن عبد الوهاب 
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أرتد عن السلما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، كالذين في
زمننن أبنني بكننر رضنني اللننه عنننه حكمننوا عليهننم بننالردة بمنننع
الزكاة ، وكأصحاب علي وأهل المسجد الننذين بالكوفننة ، وبنننو
ددة بأعيننانهم ، ثننم دداح ، كل هننؤلء حكمننوا عليهننم بننالر أعبيد الق
قال : وأما عبارة شيخ السلما أبن تيميه التي لبسوا بها عليننك
اا مننن فهي أغلظ مننن هننذا كلننه ، ولننو نقننول بهننا لكفرنننا كننثير
لل أمعيننن ل يكفننر إ المشاهير بأعيانهم ، فإنه صرح فيها : بأن ال
أمعين يكفر إذا قننامت عليننه أحجة ، فإذا كان ال إذا قامت عليه ال

أحجة ، فمن المعلوما أن قيامها ليس معننناه أن يفهننم  كلما187ال
الله ورسوله مثل أبي بكر الصننديق رضنني اللننه عنننه ، بننل إذا
أيعذر به ، فهو كننافر ، كمننا بلغُه كلما الله ورسوله وخل عن ما 
كان الكفار كلهم تقوما عليهننم الحجننة بننالقرآن مننع قننول اللننه

لة أن يفقـهـوهتعالى : {   }إنا جعلنا عـلـى قـلـوبهم أكـنـ
 .188 ) ]57[ الكهف / 

 رحمننه اللننه : ( ومسننألتنا هننذه وهنني : عبننادة اللننهـ وقال
وحده ل شريك له ، والبراءة مننن عبننادة مننا سننواه ، وأن مننن
عبد مع الله غيره فقد أشرك الشننرك الكننبر الننذي ينقننل عننن
دلة هي أصل الصول ، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب الم
أحجة بالرسننول والقننرآن ، وهكننذا تجنند ، وقامت على الناس ال
الجواب من أئمة الدين في ذلك الصل عند تكفير مننن أشننرك
أقتننل ، ل يننذكرون التعريننف لل  بالله ، فإنه يستتاب فإن تنناب وإ
في مسننائل الصننول ، إنمننا يننذكرون التعريننف فنني المسننائل
الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسننلمين ، كمسننائل
نازع بها بعض أهل البدع كالقدرينة والمرجئننة ، أو فني مسنألة
أعبناد القبنور وهنم درفنون  أيع خفية : كالصرف والعطف ، وكيف 
ليسوا بمسلمين ول يدخلون في مسمى السلما ، وهننل يبقننى

مـنـةمع الشرك عمل والله تعننالى يقننول : { و ل يدخلون الج
نم الخُياط  أس  … إلى غير ]40[ العراف / } حتى يلج الجمل في 

  المراد من فهم كلما الله هنا أن يتفطننن العبنند إلننى مننراد اللننه مننن النندليل ، ويسننتوعب وجنه السننتدلل منننه ، وليننس187
مل بلسان قومهالمقصود أن يفهم دللة اللفاظ ويدرك معانيها ، أي : البيان .قال الله تعالى : {  وما أرسلنا من رسول إ

 ] .4 } [ إبراهيم / ليبين لهم
هقم عليه الحجة بيقين .  أن أترجمان ، لم  ال على أعجمي بدون  أقرء كام والدليل على ذلك ، أن القرآن لو 
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ذلك من اليات ، ولكن هذا المعتقنند يلننزما منننه معتقنند قبيننح ،
دمننة بالرسننول والقننرآن ، أحجة لم تقننم علننى هننذه ال وهو أن ال
نعوذ بالله من سننوء الفهننم الننذي أوجننب لهننم نسننيان الكتنناب

 .189والرسول )
 الشيخ سليمان بن سنحمان : ( قنال شنيخنا الشنيخـ وقال

أيعلنم الفنرق بينن قيناما عبد اللطيف رحمنه اللنه : وينبغُني أن 
امت الحجة وفهم الحجة ، فإن من بلغُته دعوة الرسنل فقند ق
أيشننترط عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معننه العلننم ، ول 
في قياما الحجننة أن يفهننم عننن اللننه ورسننوله مننا يفهمننه أهننل
اليمان والقبول والنقينناد لمننا جنناء بننه الرسننول ، فننأفهم هننذا
يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قياما الحجة ، قننال اللننه

ـونتعالى : {  أما تحسب أن أكثرهم يـسـمعون أو يعقـل
مل كالنعاما بل هم أـضـل ـسـبيل  ]44[ الفرقنننان / } إن هم إ  ،  

ختم الله على قلوبهم وعـلـى ـسـمعهموقال تعالى : { 
ءب عظيم لغشاوة ولهم عذا  ، ]7[ البقرة /  } وعلى أبصُارهم 

انتهى .
 : ومعنى قوله رحمه الله تعننالى : إذا كننان علننى وجننهقلت

: أن ل يكون عديم العقل والتمييزفمعناه يمكن معه العلم ، 
كالصغُير والمجنون ، أو يكننون ممننن ل يفهننم الخطنناب ، ولننم
أيترجم لننه ، ونحننو هننؤلء . فمننن بلغُتننه رسننالة يحضر ترجمان 
محمد صلى الله عليه وسلم ، وبلغُه القرآن فقنند قننامت عليننه

أحجة )  .190ال
 عبنند اللننه وإبراهيننم أبننناء الشننيخ عبنند اللطيننفـــ وـقـال

 أي أحد المجننادلين عننننوسليمان بن سحمان : ( وأما قوله : 
 وهؤلء ما فهمننوا الحجننة ؛ فهننذا ممننا ينندل علننىنننالمشركين 

أيفرق بين فهم الحجة ، وبلوغ الحجة ، ففهمهننا جهله ، وأنه لم 
نننوع وبلوغهننا نننوع آخننر ، فقنند تقننوما الحجننة علننى مننن لننم

 .191يفهمها )
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 الشيخ محمد بن ناصر بن معمر : ( فكنل منن بلغُننهـ وقال
القرآن فليس بمعذور ، فإن الصول الكبار التي هي أصل دين
السلما ، قد بينها الله ووضحها وأقاما بها الحجة علننى عبنناده ،
اا ، كمننا دلي اا ج وليس المراد بقياما الحجة أن يفهمها النسان فهم
يفهمها من هداه الله ووفقننه وأنقنناد لمننره ، فننإن الكفننار قنند
اة قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلننوبهم أكننن

لة أنأن يفقهوا كلمه ، فقال : {  وجعلنا على قلوبهم أكن
لا  … واليات في هذا ]25[ النعاما /  } يفقهوه وفي آذانهم وقر

المعنى كننثيرة ، يخننبر سننبحانه أنهننم لننم يفهمننوا القننرآن ولننم
اة علننى قلننوبهم والننوقر فنني يفقهوه وأنه عنناقبهم بجعننل الكننن
آذانهم وأنه ختم علننى قلننوبهم ، وأسننماعهم وأبصننارهم ، فلننم

 .192يعذرهم مع هذا كله بل حكم بكفرهم )
اا على قول ابن تيمينهـ وقال  الشيخ عبد الله أبا بطين معلق

دده على الذي يدعي أن شيخ السننلما أبننن تيميننه في معرض ر
 لننن أي الشننرك نننوأبن القيم يقولن أن من فعل هذه الشياء 

أمشرك حتى تقننوما عليننه الحجننة ، قننال : يطلق عليه أنه كافر 
اا من هذه المور الشركية ل يطلق عليه أنننه ( إن من فعل شيئ
كافر مشرك حتى تقوما عليه الحجننة السننلمية فهننو لننم يقننل
ذلك في الشرك الكبر وعبادة غير الله ، ونحننوه مننن الكفننر ،

 وهذا(وإنما قال هذا في المقالت الخفية كما قدمنا من قوله 
أيقال لم تقننم عليننه الحجننة إذا كان في المقالت الخفية ، فقد 

أيقننال ،)التي يكفر صاحبها   فلم يجننزما بعنندما كفننره وإنمننا قنند 
 قد يقع ذلك في طوائف منهم يعلم العامة والخاصننة(وقوله : 

لفننر مننن هعننث بهننا وك أب اا  بل اليهود والنصارى يعلمننون أن محمنند
خالفها من عبادة الله وحده ل شننريك لننه ، ونهيننه عننن عبننادة

 يعني فهننذا ل يمكننن أن)غيره ، فإن هذا أظهر شعائر السلما 
أحجة التي يكفر تاركها )  .193أيقال لم تقم عليه ال

 شيخ السلما أبن تيميه رحمه الله : ( فكل من بلغُهـ وقال
 .194القرآن من إنسي وجني ، فقد أنذره الرسول به )

دد على القبوريين .192   النبذة الشريفة النفيسة في الر
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أفل يـتـدبرون الـقـرآن أما : ( وقننال تعننالى : { ـ وقال
ةب أقفالها ]24[ محمننند /  } على قلو أفـلـم ، وقننال تعننالى : {  

لت ءابآءهم الولين مدبروا القول أما جآءهم ما لم يأ  }ي
]68[ المؤمننننون /  أفل يتدبرون الـقـرآن وـلـو  ، وقال تعننالى : { 

لا لا ـكـثير  }كان من عند غير الـلـه لوـجـدوا فـيـه اختلـفـ
]82[ النساء /   ، فإذا كان قد حض الكفار والمنننافقين علننى تنندبره . 

علنننم أن معنننانيه ممنننا يمكنننن الكفنننار والمننننافقين فهمهنننا
.195ومعرفتها)
 رحمه الله : ( فآياته سبحانه توجب شيئين : ـ وقال
 :والثاني : فهمها وتنندبرها ، ليعلننم مننا تضننمنته . أحدهما

همعت ، فتلوتننه إياهننا وسننماعها أسنن عبننادته ، والخضننوع لننه إذا 
اا يوجب هذا وهذا ، فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموم
دد لكل أحد أب اا ، بل ل ، ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموم
دد لكل أحد مننن أب عند سماعها من فهمها والعمل بها ، كما أنه ل
استماعها ، فالمعرض عن استماعها كافر ، والذي ل يفهننم مننا
در بوجنوبه أيقن همنر بنه فل  أأ همر به فيهننا كنافر . والنذي يعلنم مننا  أأ

 .196ويفعله كافر . وهو سبحانه يذما الكفار بهذا ، وهذا )
 أبن القيم رحمه الله تعننالى فنني قننوله تعننالى : {ـ ويقول

أكـنـا ـفـي أـصـحاب وقالوا لو كـنـا نـسـمع أو نعـقـل ـمـا 
دي عنهم سمع الفهم والفقه ، الجحيم } : ( فهذا السمع المنف

لا لـسـمعهم وقوله تعالى : {  ـر }ولو علم الله فيهم خـي
لل فسنمع الصننوت أي لفهمهنم ، والسننمع هنننا سنمع فهننم ، وإ

 .197حاصل لهم ، وبه قامت حجة الله عليهم )
 عبنند اللننه وإبراهيننم أبننناء الشننيخ عبنند اللطيننفـــ وـقـال

حمان : ( وأمنا قنوله   أحند المجنادلين عنننننوسنليمان بنن س
أيكفننر منننن المشركين  عن الشيخ : محمد ، رحمه اللننه إنننه ل 

أيكفر الوثني حننتى ينندعوه ، كان على قبة الكواز ، ونحوه ، ول 
اا رحمننه اللننه ، أحجة ، فيقال : نعم ؛ فإن الشيخ محمد وتبلغُه ال
لل بعد قياما الحجننة ، والنندعوة ، لنهننم اء ، إ أيكفر الناس ابتدا لم 
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إذ ذاك في زمننن فننترة ، وعنندما علننم بآثننار الرسننالة ، ولننذلك
قال : لجهلهم وعدما من ينبههم ، فأمننا إذا قننامت الحجننة ، فل

 .198مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها )
 الشيخ إسحاق بن عبد الرحمننن رحمننه اللننه : ( بننلـ وقال

أهل الفترة الذين لننم تبلغُهننم الرسننالة والقننرآن ومنناتوا علننى
أيسننتغُفر لهننم ، أيسننمون مسننلمين بالجمنناع ، ول  الجاهليننة ل 

 .199وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الخرة )
 رحمه الله : ( والله يقضي بيننن عبنناده يننوما القامننةـ وقال

لل من قننامت عليننه حجتننه بالرسننل ، أيعذب إ بعدله وحكمته ول 
هبعينه وعمننرو أجملة الخلق ، وأما كون زيد  فهذا مقطوع به في 
قامت عليه الحجة أما ل ، فذلك مما ل يمكن الدخول بين اللننه
وعباده فيه ، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كننل مننن دان
اا أيعذب أحد بدين غير دين السلما فهو كافر ، وأن الله تعالى ل 
لل بعد قياما الحجة عليه بالرسول ، هذا في الجملة ، والتعييننن إ
موكول إلى علم الله وحكمه ، هذا في أحكاما الثواب والعقاب

 .200، وأما أحكاما الدنيا فهي جارية على ظاهر المر )
 الشننيخان حسننين وعبنند اللننه أبننناء محمنند بننن عبنندـ وقال

الوهاب رحم الله الجميع : ( من مات من أهل الشننرك ، قبننل
اا بفعل أيحكم عليه أنه إذا كان معروف بلوغ هذه الدعوة ، فالذي 
أيدين به ، ومات علننى ذلننك ،فهننذا ظنناهره أنننه مننات الشرك و
أيتصنندق عليننه ، أيضحى له ، ول  أيدعى له ، ول  أكفر ، ول  على ال
وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى ، فإن كننان قنند قننامت عليننه
الحجة في حياته وعاند ، فهذا كافر في الظاهر والباطن ، وإن

 .201كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى )
 عبنند اللننه وإبراهيننم أبننناء الشننيخ عبنند اللطيننفـــ وـقـال

اا : (   :وأما ـقـولهوسليمان بن سننحمان رحمهننم اللننه جميعنن
 ؛ فإطلق هذا) نقول بأن القول كفر ، ول نحكم بكفر القائل (

أمعيننن ، لل علننى ال جهننل صننرف ، لن هننذه العبننارة ل تنطبننق إ
ال يكننون أمعين مسننألة معروفننة ، إذا قننال قننو ومسألة تكفير ال
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اا ، فيقال : من قال بهذا القول فهو كننافر ، لكننن القول به كفر
أيحكننم بكفننره ، حننتى تقننوما أمعين ، إذا قال ذلننك ل  الشخص ال

عليه الحجة التي يكفر تاركها . 
وهذا في المسائل الخفية ، التي قد يخفى دليلها على بعننض
الناس ، كما في مسائل القدر  والرجاء ونحو ذلننك ممننا قنناله
دد أكفريننة ، مننن ر اا  أهل الهواء ، فإن بعض أقوالهم تضمن أمور
أدلة الكتاب والسنة المتواترة ، فيكننون القننول المتضننمن لننرد
أيحكم على قننائله بننالكفر ، لحتمننال اا ، ول  بعض النصوص كفر
وجود مانع كالجهل ، وعنندما العلننم بنقننض النننص ، أو بنندللته ،

لل بعد بلوغها )  .202فإن الشرائع ل تلزما إ
 الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن : ( وأما كلما الشننيخـ وقال

عبد اللطيف بننن عبنند الرحمننن رحمننه اللننه تعننالى علننى هننذه
اا ، لن اا يسننير اا ، فنننذكر مننن ذلننك شننيئ المسننألة فكننثير جنند
المسألة وفاقية والمقاما مقاما اختصار ، فلنذكر من كلمننه مننا
أينبهك على الشبه التي أستدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة
ال مسنناق الكواز ، وأن الشننيخ توقننف فنني تكفيننره ، ونننذكر أو
الجواب وما الذي سيق لجلنه ، وهننو أن الشننيخ محمنند رحمننه
الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما
لل فهنني نفسننها يدعيه خصومه عليه من تكفيننر المسننلمين ، وإ
دعوى ل تصلح أن تكون حجة ، بل تحتاج إلى دليل وشاهد من
القرآن والسنة ، ومن فتح الله بصيرته وعننوفي مننن التعصننب
اا ، وجزما بكفننر اا شافي وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة بيان

أمعين في جميع مصنفاته ، ول يتوقف في شيء منها )  .203ال
 رحمه الله : ( وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد اللننهـ وقال

رحمه الله تعالى في شرح التوحينند فنني مواضننع منننه أن مننن
تكلم بكلمة التوحيد وصلى وزكى ، ولكن خننالف ذلننك بأفعنناله
وأقواله من دعاء الصالحين والستغُاثة بهننم والذبننح لهننم ، أنننه
شنننبيه بننناليهود والنصنننارى فننني تكلمهنننم بكلمنننة التوحيننند
ومخالفتهم ، فعلى هذا يلزما من قننال بننالتعريف للمشننركين :
أن يقننول بننالتعريف بنناليهود والنصننارى فنني تكلمهننم بكلمننة
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التوحينند ومخالفتهننا ، فعلننى هننذا يلننزما مننن قننال بننالتعريف
للمشركين أن يقول بالتعريف باليهود والنصارى ، ول يكفرهننم

اا ) لل بعد التعريف ، وهذا ظاهر بالعتبار جد  .204إ
*   *   *   *   *
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 :   إظـهـار اـلـدين المبـيـحالفصُل السابع
للقامة بين أظهر المشركين

 الشيخ إسننحاق بننن الشننيخ عبنند الرحمننن بننن حسنننـ قال
رحمهم الله تعالى : ( ولو كان إظهار الدين هننو أداء الواجبننات

أمجيز نالبدنية فقط   لمننا طننابق مقتضننى الحننال ،ننن كما فهم ال
وحاشا الئمة من ذلك ؛ فالفهم فاسد والمحصل فاسد ؛ نعم :
لو سلمنا أن إظهار الدين هو أداء الواجبات ، فأوجب الواجبات
: التوحيد وما تضمنه ، وهو أوجنب منن الصنلة وغيرهنا ، وهنو
النذي منا زالنت الخصننومة فينه ، وهنذا اللفنظ يصندق علينه .
فإظهاره هو العلن بمباينة المعتقنند ، والبعنند عننن ضننده ، دع
الدعوة إليه فإنه أمر وراء ذلك ، فلو أستقل الحكم بمنا زعمننه

أمجيز      دلة عدما المنننع مننن العبننادة ،ن هداه الله نال  من أن الع
أيمنننع أحنند مننن لبقيت نصوص الشارع عديمة الفائدة ، لنننه ل 
فعل العبادات الخاصة في أكثر البلد ، فبطل ما زعمه وسقط
ما فهمه . قال شيخنا العلمة : عبد اللطيف ، رحمه اللننه فنني
بعض رسائله :  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله
في المواضع التي نقلها من السيرة :  فإنه ل يستقيم للنسان

لل بعننداوة المشننركين ،ننن ولو وحد الله وترك الشرك نإسلما   إ
والتصريح لهم بالعداوة والبغُضاء .قننال :  فننأنظر إلننى تصننريح
لل بالتصننريح لهننم بالعننداوة الشننيخ ، بننأن السننلما ل يسننتقيم إ
والبغُضاء ، وأين التصريح من هؤلء المسافرين ؟! والدلة مننن
الكتاب والسنة ظاهرة متواترة علننى مننا ذكننره الشننيخ ، وهننو
موافق لكلما المتأخرين في إباحننة السننفر لمننن أظهننر دينننه ،
ولكنن الشننأن كننل الشنأن فني إظهننار النندين ، وهنل اشنتدت
لل لمننا العننداوة بينننه صننلى اللننه عليننه وسننلم ، وبيننن قريننش إ

كافحهم بسبب دينهم ، وتسفيه أحلمهم ، وعيب آلهتهم … 
لل بالتصننريحفأنظر إلى قوله  : وأنننه ل يسننتقيم السننلما إ

أمعننرض للوعينند ؛ بالعداوة ، يعني : أن السلما ناقص وصاحبه 
دنة متننواترة ، وأنظر إلى قوله : والدلة عليه من الكتنناب والسنن
لل فالعننداوة ل يخلننوا منهننا مننن دي علننى وجننوب التصننريح ، وإ أ

 .205يؤمن بالله ورسوله ، ففرق بين العداوة وإظهار العداوة )
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وأما الشيخ حمد بننن عننتيق رحمننه اللننه تعننالى : ( ـ وقال
اا منننن وهي مسألة إظهار الدين ن المسألة الرابعة  فإن كثير

لن : أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين ، وأن الناس ، قد ظ
لد عن المساجد ، فقد أظهننر دينننه وإن أير يصلي الصلوات ، ول 
كان مع ذلك بين المشركين ، أو فنني أمنناكن المرتنندين ، وقنند

غلطوا في ذلك أقبح الغُلط وأخطئوا أكبر الخطأ .
فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسنناما تتعنندد بتعنندد المكفننرات ،
دد أن أبنن وقد تقدما بعض ذلك . وكل طائفة من طوائف الكفر فل
اا لدينه ، حننتى ههر يشتهر عندها نوع منه . ول يكون المسلم مظ
أيخالف كل طائفة بمننا أشننتهر عننندها ، ويصننرح لهننا بعننداوته ،
والبراءة منه . فمن كان كفره بالشرك ، فإظهار الدين عنده :
التصريح بالتوحيد ، أو النهي عن الشرك والتحذير منننه . ومننن
كان كفره بجحد الرسالة ، فإظهار الدين عنده : التصريح بننأن
اا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدعوة إلى إتباعه محمد
. ومن كان كفره بترك الصننلة ، فإظهننار النندين عنننده : فعننل
الصننلة ، والمننر بهننا . ومننن كننان كفننره بمننوالة المشننركين
والدخول في طاعتهم ، فإظهار الدين عنده : التصريح بعداوته

، والبراءة منه ومن المشركين . 
لل مننن صننرح لمنننوبالجملة اا لنندينه ، إ  : فل يكننون مظهننر

ساكنه من كننل كننافر بننبراءته منننه ، وأظهننر لننه عننداوته لهننذا
اا وبراءتننه منننه ؛ ولهننذا قننال الشننيء الننذي صننار بننه كننافر
لفه المشركون للنبي صلى الله عليننه وسننلم : عنناب ديننننا وسنن

أيـهـا . وقال اللننه تعننالى : { 206أحلمنا ، وشتم آلهتنا قل ـيـا أ
الناس إن كنتم في ـشـكِ ـمـن ديـنـي فل أعـبـد اـلـذين
ـاكم ـذي يتوـف تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله اـل
أأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهكِ للدين و
من ـمـن المـشـركين ول تـدع مـن دون لا ول تـكـون حنيـفـ
لا ـمـن الله ما ل ينفعكِ ول يضرك فإن فعلت فإـنـكِ إذ

/ } الظالمين  يونس   ]104 _  106[ أه تعالى نبيه صلى الله   ، فأمر الل

أأنكر206   فكيف بشباب الصحوة الذين يذهبون إلى دول أوروبا الكافرة وغيرها ، ليتعلموا لغُتهم ويسكنوا بين أظهرهم ، وإذا 
أنصلي أمامهم ، وما علم المسكين أن هذا ليس إظهار الدين . إظهاره كما تقدما ، بإظهار العداوة والمسبة  عليهم قالوا نحن 
والبغُض لهم ، والله المستعان .



أيها الناسعليه وسلم أن يقول لهم : {  } إلى آخره ، …يا أ
أي : إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه ، فنندينكم الننذي أنتننم
لء منه ، وقد أمرني ربنني أن أكننون مننن المننؤمنين عليه أنا بري
الذين هم أعداؤكم ، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم

أولياؤكم . 
ـقـل ـيـا أيـهـا الـكـافرون ل أعـبـد ـمـاوقننال تعننالى : { 

 } إلننى آخننر السننورة .تعبدون ول أنتم عابدون ما أعبد
فأمر الله رسنوله صننلى اللنه علينه وسنلم أن يقنول للكفنار :
لء منه ، وديني الذي أنا عليه أنتننم دينكم الذي أنتم عليه أنا بري
لء  منه . والمراد : التصننريح لهننم بننأنهم علننى الكفننر ، وأنننه أبرآ

لء منهم ومن دينهم . بري
اا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليننه أن يقننول فمن كان متبع
لل بننذلك ؛ ولهننذا لمننا عمننل اا لنندينه إ ههننر ذلننك ، ول يكننون مظ
الصحابة بذلك ، وآذاهم المشركون ، أمرهم النننبي صننلى اللننه
عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ، ولو وجنند لهننم رخصننة فنني
أغُربننة … السكوت عن المشركين ، لما أمرهم بذلك إلى بلد ال

اا لدينه حتى يتننبرأوالمقصُود منه  : أن الرجل ل يكون مظهر
أيصننرح لهننم : بننأنهم من أهل الكفر الذي هو بيننن أظهرهننم ، و
لو لهم ، فإن لم يحصننل ذلننك ، لننم يكننن إظهننار كفار ، وأنه عد

ال )  .207الدين حاص
 الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله : ( وكننذلكـ قال

تأمل اليوما حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم مننن أهننل
ددة يطلننب أيقيننم عننندهم منن نجد ، يذهب إلننى بلد المشننركين و
أيجالسهم ، ثم إذا قدما على المسلمين ، وقيل له العلم منهم و
هق الله وتب إلى ربك من ذلك ، استهزأ بمن يقول لننه ذلننك ، أت
أيظهر من أفعنناله وأقننواله ويقول : أتوب من طلب العلم ؟ ثم 
أينبئ عنن سننوء معتقنده وزيفننه ، ول عجننب منن ذلننك لننه ما 
عصى اللننه ورسننوله بمخالطننة المشننركين ، فعننوقب ، ولكننن
العجب من أهل الدين والتوحينند لنبسنناطهم مننع هننذا الجنننس
الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشننركين والموحندين وقند فنرق
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اللننه بينهننم فنني كتننابه وعلننى لسننان نننبيه صننلى اللننه عليننه
 208وسلم)

 رحمه اللننه : ( … ثننم أنظننر حننال مننن ذكرنننا ومنننـ وقال
شاكلهم في رحلتهم للمشركين وقراءتهم عليهم وطلب العلننم
لل فهنم أعلننم منهننم وإ دروا بنه وهننو ممننا  بزعمهم منهم ، هذا أقن

أيتهمون بموالتهم والركون إليهم . 
ومننن المصننائب أنننه إذا قنندما هننذا الجنننس علننى المسننلمين
عاملوهم بمثل معاملتهم قبل الذهاب للمشركين مننن الكننراما
والتحية ، وقد يظهر منهننم حكايننة وثننناء علننى بلد المشننركين
لل مننن أيعلننم أنننه ل يظهننر إ واستهجان المسلمين وبلدهم ممننا 
اا ، وقليل مننن يسننتنكر ذلننك سوء طوية ويبقون على ذلك دائم
ددة والزيننغ بسننبب منهننم ، وأمننا كننون أحنند يخنناف عليهننم الننر
أفعننالهم ، فل أظننن ذلننك ببننال أحنند ، فكننأن هننذه الحكنناما

أينافيها )  .209الشرعية التي يحكم بها على من صدر منه ما 
*   *   *   *   *
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بعـض
شبهات
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الشبهة الولى :
شبهة ـمـن احـتـج بـقـول أـحـد ـمـن الـنـاس وـتـرك

الدليل الشرعي :

دده الشننيخ عبنند الرحمننن الحتجاج بقول أحد وترك النص ، ع
دي مننن الشننرك بننن حسننن آل الشننيخ مننن شننرك الطاعننة ، أ

الكبر .
 فتننح( الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمننه اللننه فنني ـ قال
أمكلننف إذا بلغُننه النندليل مننن)المجيد  أكننل   : ( فننالواجب علننى 

كتاب اللننه وسنننة رسننوله وفهننم معنننى ذلننك ، أن ينتهنني إليننه
 … فيجب على مننن نصننح210ويعمل به ، وإن خالفه من خالفه

نفسه إذا قرأ كتننب العلمنناء ونظنر فيهننا وعننرف أقننوالهم ، أن
يعرضها على ما فنني الكتنناب والسنننة ، فننإن كننل مجتهنند مننن
أبنند أن يننذكر دليلننه ، العلماء ومن تبعه وأنتسب إلى مننذهبه ، ل
والحق في المسألة واحد ، والئمننة مثننابون علننى اجتهننادهم ،
اا إلننى معرفننة فالمنصف يجعل النظر في كلمهم وتأمله طريق
اا للصواب من الخطأ بالدلة اا وتمييز المسائل  واستحضارها ذهن
التي يذكرها المستدلون ، ويعرف بذلك من هو أسننعد بالنندليل

 .211من العلماء فيتبعه )
ـوهم رحمه الله على قوله تعالى : { ـ وقال وإن أطَعتـم

]121[ النعاما /  } إنكم لمشركون  ، ( وهذا قد وقع فيه كننثير مننن 
للنندوهم ، لعنندما اعتبننارهم النندليل إذا خننالف الننناس مننع مننن ق

للد ، وهو من هذا الشرك  . ومنهم مننن يغُلننوا فنني ذلننك212المق
أيحننرما ؛ أيكننره ، أو  ويعتقنند أن الخننذ بالنندليل والحالننة هننذه 

أظمت الفتنه . ويقول : هو أعلم منا بالدلة )  .213فع
 الشننيخ عبنند اللننه بننن عبنند الرحمننن أبننو بطيننن :ـــ وـقـال

دلننة ( والنسننان إذا تننبين لننه الحننق ، لننم يسننتوحش مننن ق
أمخالفين ، ل سيما في آخر هذا الزمننان . الموافقين ، وكثرة ال

اا ما خفي علننى فلن وفلن  ،214وقول الجاهل : لو كان هذا حق

  جعل الشيخ رحمه الله أن المهم اتباع الدليل .210
 .388 , 387  فتح المجيد  ص 211

  إي الشرك الكبر وهو شرك الطاعة ، فأنتبه أيها العبد أن تترك الدليل لقول عالم فتقع في هذا الشرك .212
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أبين لهم أمر بالدليل من الكتاب 214 أنصحوا و   أنتبه لهذه الدعوى الضالة التي وقع فيها كثير من شباب الصحوة ، إذا 
أحجج الخطيرة ، أعلموا أن هذه دعوى الكفار كما  دي على العلماء ، وفي ذلك من ال دنة ، قالوا هذا حق ، ولكن لماذا خف والس
بين الشيخ ذلك .



لا ـمـاهننذه دعننوى الكفننار ، فنني قننولهم : {  ـلـو ـكـان خـيـر
/ } سبقونا إليه  الحقاف   ]11[ أه عليهم من {   من الل أم أهؤلء 

اعرف الحق وقد قال علي رضي الله عنه ،  ]53[ النعاما /  } بيننا
ةة ولبس ، فكل شننبهة تننروجتعرف أهله  ، وأما الذي في حير

عليه ، فلو كان أكثر الناس اليوما على الحق ، لم يكن السلما
دما ذكر أبننن القيننم اا ، وهو والله اليوما في غاية الغُربة . ول غريب

فما أـعـز ـمـنرحمه اللننه : نننوع الشننرك وظهننوره ، قننال : 
 ؟تخُلص من هذا ، بل ما أعز من ل يعادي من أنكــره

أيعادي من أنكره ، وهذا قوله في زمانه ، يعني : ما أقل من ل 
لر منه ، كما قال النبي صننلى اللننه لل وما بعده ش ول يأتي عاما إ

 .215عليه وسلم )
*   *   *   *   *
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الشبهة الثانية :
شــبهة مــن يقــول مــا كلفنــي اللــه بتكفيــر
الـطــواغيت والمـشــركين وـلــن يـســألني الـلــه

عنهم :

 شيخ السننلما محمنند بننن عبنند الوهنناب رحمننه اللننه :ـ قال
( فالله ، الله ، إخواني : تمسكوا بأصننل دينكننم أولننه وآخننره ،
لل اللننه ؛ واعرفننوا : أأسننه ورأسننه ، وهننو : شننهادة أن ل إلننه إ

معناها ؛ وأحبوا أهلها ، واجعلوهم إخوانكم ، ولو كانوا بعيدين ؛
واكفننروا بننالطواغيت ، وعننادوهم ، وابغُضننوا مننن أحبهننم ، أو
دي منهم ، أو قال ما جادل عنهم ، أو لم يكفرهم ، أو قال ما عل

 هذا على اللننه ، وافننترى ؛ بننل :216كلفني الله بهم ، فقد كذب
كلفه الله بهم ، وفرض عليه الكفر بهم ، والبراءة منهننم ؛ ولننو
كانوا : إخوانه ، وأولده ؛ فالله ، الله ، تمسكوا بأصل دينكننم ،
اا ؛ اللهننم توفنننا لعلكننم تلقننون ربكننم ، ل تشننركون بننه شننيئ

 .217مسلمين ، وألحقنا بالصالحين )
 رحمه الله : ( … عرفت أن النسان ل يسننتقيم لننهـ وقال

لل بعننداوة ديننن ول إسننلما ، ولننو وحنند اللننه وتننرك الشننرك ، إ
 .219 )218المشركين ، والتصريح لهم بالعداوة والبغُضاء

 الشيخ عبد اللطيف بن عبنند الرحمننن رحمننه اللننه :ـ وقال
( فمقت هؤلء المشركين وعيبهم وذمهم وتكفيرهننم والننبراءة
دب العالمين منهم هو : حقيقة الدين ، والوسيلة العظمى إلى ر
لل بجهنناد هننؤلء ، ومراغمتهننم ، ول طيب لحياة مسلم وعيشه إ

 .220وتكفيرهم والتقرب إلى الله بذلك واحتسابه لديه )
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( وأنننت ينناقال ـ

لل اللننه ؛ ل لن الله عليه بالسلما ، وعرف أن ما من إلننه إ من م
هسننواه ، لكننن ل تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق ، وأنا تارك ما 
اا ، ل تظننن : أن ذلننك أتعرض للمشركين ، ول أقول فيهم شننيئ
هضننهم ، أبغُ لد مننن  أبنن يحصل لك به الدخول في السلما ، بننل : ل 
وبغُض من يحبهننم ، ومسننبتهم ، ومعنناداتهم ، كمننا قننال أبننوك

أيلبسون بها على صغُار الطلبة .216 اا و أيرددها علماء الحكومات دائم   وبذلك تنجلي هذه الشبهة الخبيثة التي 
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ـدونإبراهيم ، والذين معه : {  ـا تعـب أبرءاؤا منكم ومـم منا  إ
من دون الله كفرنا بـكـم وـبـدا بينـنـا وبينـكـم العـداوة

لا حتى تؤمنوا بالله وحده   وقال ]4[ الممتحنة / } والبغضاء أبد
تعالى :

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمـسـكِ{ 
ولقد بعثنا وقال تعالى :   {  ]256[ البقرة /  } بالعروة الوثأقى

لل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة رسو
]36[ النحنننل / }   . ولو يقول رجل : أنا أتبع النننبي صننلى اللننه عليننه 

أعننزى ، ول للت ، وال وسلم وهو على الحق ، لكن : ل أتعرض ال
لي منهننم ؛ لننم يصننح أتعننرض أبننا جهننل ، وأمثنناله ، مننا علنن

 .221إسلمه )
*   *   *   *   *
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 الشبهة الثالثة :
ـذرون للـطـواغيت المـشـرعين ـن يعـت ـشـبهة ـم
بحديث كفر دون كـفـر ، وـقـول الـلـه تـعـالى : {

 }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكِ هم الكافرون
:

 

 التبيننان شننرح نننواقض( سليمان العلننوان فنني كتننابه ـ قال
 في الحاشية على هذه الية :  قال شيخ السلما فنني)السلما 

/نن 1 [القتضاء  أمعرف بناللما كمنا] 208   : ( وفرق بين الكفر ال
ليس بين العبنند وبيننن الكفننر(( في قوله صلى الله عليه وسلم 

لل ترك الصلة   ، وبيننن كفننر منكننر فنني الثبننات )))أو الشرك إ
لل أ.هن فالكفر المعننرف بنناللف واللما ل يحتمننل فنني الغُننالب إ

 } فيمنننفأولـئـكِ ـهـم الـكـافرونالكبر ، كقوله تعالى : { 
حكم بغُير ما أنزل الله ، وما جاء عننن ابننن عبنناس رضنني اللننه

 فل يثبننت عنننه فقنند رواه) كفر دون كـفـر (عنه من قوله : 
/نن 2( الحاكم في مستدركه        313(  من طريننق هشنناما بننن 

حجير عن طنناوس عننن ابننن عبنناس بننه وهشنناما ضننعفه أحمنند
اا فرواه عبد الرزاق فنني تفسننيره ويحيى ، وقد خولف فيه أيض
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن

ومن لم يحـكـم بـمـا أـنـزل الـلـه فأولـئـكِقوله تعالى : { 
 } قال : هي كفننر ، وهننذا هننو المحفننوظ عنننهم الكافرون

ابن عباس أي أن الية على إطلقها ، وإطلق الية ينندل علننى
أن المراد بالكفر هو الكبر ، إذ كيننف يقننال بإسننلما مننن نحننى
الشرع واعتاض عنه بآراء اليهود والنصننارى وأشننباههم . فهننذا
اا عننن الشننرع ال للدين المننننزل هننو إعننراض أيضنن مع كونه تبدي
المطهر ، وهذا كفر آخر مستقل . وأما ما رواه ابن جرينر فني

 ليننس كمننن كفننر بننالله(تفسيره عننن ابننن عبنناس أنننه قننال : 
أمننراده أن الحكننم بغُيننر مننا)واليوما الخر وبكذا وبكذا    فليس 

أنزل الله كفر دون كفر ، ومن فهم هذا فعليننه النندليل وإقامننة
البرهان على زعمه ، والظاهر من كلمننه أنننه يعننني أن الكفننر
الكبر مراتب متفاوتة بعضها أشد من بعض ، فكفننر مننن كفننر
بالله وملئكته واليوما الخر أشد من كفر الحاكم بغُير ما أنننزل
اا : إن كفننر الحنناكم بغُيننر مننا أنننزل اللننه الله . ونحن نقول أيض



أخننف مننن كفننر مننن كفننر بننالله وملئكتننه.. ول يعننني هننذا أن
الحاكم مسلم وأن كفره كفننر أصننغُر ، كل بننل هننو خننارج عننن
الدين لتنحيته الشرع ، وقد نقل ابن كثير الجمنناع علننى هننذا ،

 ) .] 119 / 13 [فأنظر البداية والنهاية 



الشبهة الرابعة :
 من قال لخيه يـا ـكـافر فـقـد ـبـاء بهـا((شبهة 
 :))أحدهما 

أيعظم علماء المرجئة وعلمنناء الحكومننات هننذا الحننديث فنني
أعين الناس حتى أستقر عند كثير من طلبة العلم أن من كفننر

لر من طلبننةن وهذا قول باطل نمسلم فهو كافر   حتى تورع كثي
 ظالم((العلم عن تكفير الطواغيت ، ووجد من يتورع عن قول 

 للطاغوت ، ويتبين ظلل هذا القول من وجوه :))
1_  أن عمر بن الخطاب كفر حنناطب بننن أبنني بلتعننة لنننه 

اا ، والنندليل علننى ذلننك أن اللننه اا وليننس كفننر اا عظيم أجرم فعل 
يا أيـهـا اـلـذين ءآمـنـوا لناداه باسم اليمان في قننوله : { 
]1[ الممتحننننة / } الية تتخُذوا عدوي وعدوكم أولياء  دما أراد   ، ل

الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة كتب حاطب إلى أهل
مكة يخبرهم بقدوما النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر :

 ، ولم ينكر النبي صلى اللننه) دعني أضرب عنق هذا المنافق (
أيندريك ينا((عليه وسلم على عمر ولنم يغُضننب ، وقنال :   ومنا 

عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شننئتم فقنند
الن وأصل القصة في البخاري ن)) غفرت لكم   ، ومع ذلك منا ق

النننبي صننلى اللننه عليننه وسننلم لعمننر : أنننت تكفيننري تكفننر
المسلمين وأنت من الخننوارج ، كمننا يقننول علمنناء الحكومننات

أبخنناري فنني  ) صننحيحه (اليوما لهل التوحيد ، ومع ذلك بننوب ال

ال(على هذه القصة ، وقال :   باب من لنم ينرى إكفنار منن ق
ال  ال أو جاه  .)ذلك متأو

 ابن القيم رحمه الله على قصة حاطب وما فيها منـ وقال
الفوائد : ( وفيهنا : أن الرجنل إذا نسنب المسنلم إلنى النفناق
دظننه ، فننإنه اا لله ورسوله ودينه ل لهواه وح ال وغضب والكفر متأو
أيثنناب علننى نيتننه وقصننده ، ل يكفر بذلك ، بل ل يأثم بننه ، بننل 
أعون دد أيبنن دفننرون و أيك وهذا بخلف أهننل الهننواء والبنندع ، فننإنهم 
لمخالفننة أهننوائهم ونحلهننم ، وهننم أولننى بننذلك ممننن كفننروه

لدعوه ) .222وب
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2_ اا ما ثبت في البخنناري مننن حننديث جننابر بننن عبنند   وأيض
أيصلي مع النبي صلى الله عليه وسننلم ثننم اا كان  الله ، أن معاذ
يأتي قومه فيصلي بهم ، فقنرأ بنالبقرة ، فتجنوز رجنل فصنلى
اا ، فقننال : إنننه منننافق ، فننأخبر اة خفيفة ، فبلغ ذلننك معنناذ صل
الرجل النبي صننلى اللننه عليننه وسننلم ، ولننم ينكننر قننول معنناذ

دتان أنت يا معاذ ((للرجل ولكن أنكر الطالة ، فقال :   قالهان أف
اا  ) سبح أسننم ربننك العلننى ( و ) والشمس وضحاها ( اقرأ نثلث

 .))ونحوها 
3_ اا ما حصل للصحابة فنني قصننة الفننك ، والحننديث   وأيض

عند البخاري من حديث عائشة في كتاب التفسير سورة النور
 يننا((، لما صعد النبي صننلى اللننه عليننه وسننلم المنننبر وقننال : 

معشر المسلمين ، من يعذرني من رجننل قنند بلغُننني أذاه فنني
اا ، ولقد ذكننروا لل خير أهل بيتي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إ
لل اا . وما كننان ينندخل علننى أهلنني إ لل خير ال ما علمت عليه إ رج

 ، فقاما سعد بن معاذ النصاري فقال يننا رسننول اللننه ،))معي 
أعنقننه ، وإن كننان أنا أعذرك منه ، إن كان مننن الوس ضننربت 

 أينننمننن إخواننننا مننن الخننزرج أمرتنننا ففعلنننا أمننرك ، قننالت 
: فقنناما سننعد بننن عبننادة وهننو سننيدننن عائشة رضي الله عنهننا 

لية ، اا ، ولكن احتملته الحم ال صالح الخزرج ، وكان قبل ذلك رج
فقال لسعد : كذبت لعمر الله ل تقتله ، ول تقنندر علننى قتلننه ،
أحضننير وهننو ابننن عننم سننعد ، فقننال لسننعد بننن أأسيد بن  فقاما 
لنننه ، فإنننك منننافق تجننادل عننن أتل عبادة : كذبت لعمننر اللننه لنق

المنافقين … إلى آخر القصة .
أحضير سعد بن عبادة منننافق ، ويجننادل عننن أأسيد بن  فجعل 
منافق يعني عبد الله بن أبي سلول ، ومعروف مننن هننو سننعد
بن عباده ! ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على
أأسيد ولم يقل إنك تكفيري أو خارجي ، مثل مننا يقننول علمنناء

الحكومات للترقيع لطواغيتهم ، وما قاما أحد من أهل التوحينند
لل قننالوا لننه هننذا الكلما ، حننتى وصدع به وتبرأ من الطواغيت إ
دمننا صنندع بالتوحينند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، ل
وسننب الطننواغيت وعنناداهم ، قننالوا عنننه علمنناء السننوء إنننه



اء بسننواء ، فنعننوذ بننالله مننن دي تكفيري مثننل اليننوما سننوا خارج
الضللة بعد الهدى .

أي باء بننالثم ، يعننني )) فقد باء بها ((وأما معنى الحديث : 
أكفر فقوله ضعيف بعيد أنه آثم ول يجوز ذلك ، أما من قال إنه 
أينتبه لذلك ، ومننن أراد مزينند بحننث فليرجننع إلننى كلما اا ، فل جد

 مجموعننة الرسننائل والمسننائل(الشيخ عبد الله أبو بطين في 
 ) .511 / 5(  )النجدية 

 الشيخ عبد اللطيف بنن عبند الرحمنن : ( إن كنان :ـ وقال
اا ، وهو ممن يسوغ له ال مخطئ أصلحاء المة متأو دفر لبعض  المك
أرفع عنه الحرج والتأثيم ، لجتهاده التأويل ، فهذا وأمثاله ممن 
، وبذل وسعه ، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعه ، فإن عمننر
رضي الله عنه وصفه بالنفاق ، وأستأذن رسول الله صلى الله
عليه وسلم في قتله ، فقال له رسننول اللننه صننلى اللننه عليننه

أيدريك أن الله اطلننع علننى أهننل بنندر ، فقننال :((وسلم :    وما 
أيعنننف))أعملوا ما شننئتم فقنند غفننرت لكننم   . ومننع ذلننك فلننم 

عمننر ، علننى قننوله لحنناطب : إنننه قنند نننافق ؛ وقنند قننال اللننه
[ البقنننرة /}  ربنا ل تؤاخـذنا إن نسـينا أو أخطئـنـاتعالى : { 

286[ لب تبارك وتعالى ، قال بعنند نننزول هننذه   وقد ثبت : أن الر
دفننر)) قد فعلت ((الية وقراءة المؤمنين لها   وأما إن كان : المك

لحد من هذه المة ، يستند في تكفيره له إلى نننص وبرهننان ،
اا ، كالشننرك اا بواحنن من كتاب الله وسنننة نننبيه ، وقنند رأى كفننر
بالله ، وعبادة ما سواه ، والستهزاء بننه تعننالى ، أو بآينناته ، أو
رسله ، أو تكذيبهم ، أو كراهة ما أنزل اللننه مننن الهنندى وديننن
الحق ، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلله ، ونحننو ذلننك ،

دفر بهذا وأمثاله ، مصيب مأجور ، مطيع لله ورسوله ) 223فالمك

.
 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمننن أبننو بطيننن رحمننهـ وسئل

لا فقد كفر ((الله وعفا عنه عن الذي يروي  من كفر مسلم
 عفا الله عنه : ( ل أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عنفأجاب : ))

 مننن((النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الحديث المعروف : 
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اا ، أو))قال لخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما  لفننر إنسننان  ومننن ك
أيرجننى العفننو اا للننه تعننالى ، ف ال ، غضننب فسقه . أو نفقننه ، متننأو

 كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب بننن أبنني224عنه
بلتعه ، أنه منافق ، وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهننم
أجهال : إنكم تكفرون المسننلمين ، فهننذا مننا عننرف … وقول ال
السننلما ول التوحينند ، والظنناهر : عنندما صننحة إسننلما هننذا

 ، فإن لم ينكر هذه المننور الننتي يفعلهننا المشننركون225القائل
اا فليس بمسلم )  .226اليوما ، ول يراها شيئ

*   *   *   *   *

ون غينر الشنريعة ،224 أيحكم واغيت العنرب النذين  لوفوا الطلبة من التكفير ، حتى اصبح ط اا لعلماء الحكومات الذين خ   خلف
أيتوقف في تكفيره !! دب الله  ويتحاكمون إلى غير الشريعة ، أنهم ليسوا كفار بل مسلمين ، وسا

  فنبرأ إلى الله من هذا الضلل ، ونعوذ به من هذا التلبيس . 
  تأمل ماذا حكم الشيخ عليهم لهذه المقولة الشنيعة .225

 .655 , 654 / 1  مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  226



الشبهة الخُامسة :
ــل الـصــلح ــن أـج ــب المحـظــور ـم ــن يرتـك ـم
والدعوة ، وهو مخُالف لهـدي النـبي صـلى اللـه

عليه وسلم :

وأما الدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منا
فعل معصية قط من باب المصلحة، كما يلي :

الدليل الول :
اا أرسننلت عتبننة لرسننول اللننه أقريشنن ما جاء فنني السننيرة أن 
دب آلهتهم ، وقننال : صلى الله عليه وسلم يفاوضه على ترك س
اا دونننك ، أتريد السننيادة ل نقطننع أمننر فرقت شملنا ، فإن كنت 
ال أعطيننناك ، فقننرأ اا زوجننناك ، وإن أردت مننا وإن أردت زوجنن

هصننلت أف  ،227الرسول صلى الله عليه وسننلم عليننه أول سننورة 
والقصة صحيحة باعتبار طرقها .

أمكفر ، ومع ذلك لم يفعل الرسول صننلى فالعرض ليس فيه 
اا من ذلك باسم مصلحة الدعوة ، وطلبننوا الله عليه وسلم شيئ
منه فقط ترك التصريح بكفرهم وباطلهم وترك انتقاد الوضاع
اا اا ، يعننني رئيسنن الباطلة ، مع أنهم عرضوا عليه أن يكون سننيد
اا مننن دعنناة الصننلح ، ومننع وهذه مصلحة عظيمة يتمناها كننثير
ذلك لم يقبل بنذلك لنننه يتضنمن معصنية ، وهني تنرك إظهننار

الولء والبراء ، وترك جزء من التوحيد .
الدليل الثاني :
اا أتننت النننبي صننلى اللننه عليننه((عند مسلم وهو :   أن قريشنن

أضننعفاء  اا مقابننل أن يطننرد ال  ،228))وسننلم وطلبننت منننه مجلسنن
ول تطرد اـلـذينفأنزل الله عليننه آيننتين ، اليننة الولننى : { 

نى يريدون وجهه ما عليكِ يدعون ربهم بالغداة والعش
من حسابهم من شيء وما ـمـن حـسـابكِ عليهـم ـمـن

]52[ النعننناما / } شيء فتطردهم فتكون من الظالمين   ، مع 
أن فيه مصلحة وهي الجتماع بهم ودعوتهم ، ولكننن لمننا كننان
أمنننع مننن ذلننك ، والمعصننية هنني كسننر قلننوب مقابننل معصننية 
الضننعفاء وخننذلنهم ، ومثلننه اليننوما لننو طلننب العلمننانيون مننن

اا ابن كثير في تفسيره من حديث جابر بن عبد 504 / 4  أنظر : فتح القدير  227   ط . دار إحياء التراث العربي ، وذكر أيض
 . ط . مؤسسة الريان ، قال ابن كثير رحمه الله : وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بكر ابن أبي 114 / 4الله  

شيبة ، وقد ساقه البغُوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فيصل . 
 )  في فضائل الصحابة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .2413  رواه مسلم  ( 228



السلميين طرد المجاهنندين مقابننل مكاسننب دعويننة لننم يجننز
وأصبر نفـسـكِ ـمـع اـلـذينلهننذا النهنني . اليننة الثانيننة : { 

دد نى يريدون وجهه ول تعــ يدعون ربهم بالغداة والعش
أد زينة الحياة الدنيا  . ]28[ الكهف / }  عيناك عنهم تري

الدليل الثالث :
قصننة ابننن أما مكتننوما عننندما جنناء يسننأل الرسننول فننتركه
الرسول صلى الله عليه وسلم ، مقابل أنه كان يتكلم مع كفار
هة إلننى قريش فطمع في إسلمهم ، وفي ذلننك مصننلحة للنندعو

 .229الله ، فأنزل الله أول سورة عبس
الدليل الرابع :

 يكون في آخننر الزمننان((قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أأمننراء ظلمننه ووزراء فسننقه وقضنناة كننذبه ، فمننن أدرك ذلننك

اا  اا ول شننرطي اا ول عريفنن  ، ووجننه230))الزمان فل يكونن لهم جابي
الدللة : أنه منع إعانة الظلمة ومساعدتهم .

الدليل الخُامس :
يقننال لهننم لننو أن أهننل البنندع أحنندثوا بدعننة يرينندون الخيننر
والمصننلحة كإحينناء المولنند وصننياما النصننف مننن شننعبان ،
اا فالبنناب واحنند ، ومثلننه لننو خل فسيقولون ل يجننوز ، نقننول إذ
اا رجل بامرأة من باب الدعوة ، فسيقولون ل يجننوز ، نقننول إذ

فالباب واحد .
الدليل السادس :

اا بقول الرسول صلى اللننه عليننه وسننلم : أيستدل عليهم أيض
لل(( هرما عليها إن الله طيب ل يقبننل إ أح  ما جعل دواء أمتي فيما 

اا   .231))طيب
الدليل السابع :

فقد أجمننع أهننل الحننديث أنننه ل يجننوز للشننخص أن يخنننترع
أحاديث من عنده في بنناب الفضننائل ، أو يضننع أحنناديث لحننث
الناس على أمر ما ، ولو كان في هذه الفضائل مصلحة الخيننر

 .443 / 12   ، وذكره الطبري في تفسيره  604 / 4  أورد هذه القصة ابن كثير في تفسيره  229
 .204 / 1  المعجم الصغُير للطبراني  230
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والزدياد من الطاعة ، لنه يلزما منه معصية وهي الكذب على
الله ورسوله .

*   *   *   *   *



الشبهة السادسة :
شبهة أن الـمـاما أحـمـد ـقـال : ( ـلـو ـلـي دـعـوة

مستجابة لصُرفتها للسلطان ) :

هذه المقولة في ثبوتها عن الماما أحمد نظر ، وقد ثبتت عن
دي دعوة مستجابة غيره من السلف ، ثم إن ذلك معناه أن لو ل
دكم شرعه ، ول تنننافي فنني أيح أه الله و لدعوتها للسلطان ليصلح
هذه المقولة وقول بعض الناس في عدما تكفير الطواغيت لن

الماما قال هذا الكلما .
ثننم نحننن نتمنننى ونفننرح أن يحكننم بشننريعة الرحمننن فنني

دي بين القولين . الرض ، ول تناف
*   *   *   *   *



الشبهة السابعة :
شبهة من يعتذرون لعلماء الحكومات ويقولون
لو أن العلماء قالوا الحق لحصُلت فتـنـة عظيـمـة
أعقباـهـا ، فـهـم ـسـاكتون أتحـمـد  وقتال وأمور ل 

من أجل ذلكِ :

 الشننيخ سننليمان بننن سننحمان قننال : (قالهفنرد عليهم بما 
أيقننال :إذا عرفننت أن التحنناكم إلننىوالمـقـاما الـثـاني  : أن 

الطاغوت كفر ، فقد ذكر الله في كتننابه : أن الكفننر أكننبر مننن
]217[ البقنننرة /  } والفتنة أـكـبر ـمـن القـتـلالقتل ، قال :    {   

]191[ البقنننرة /  } والفتنة أشد من القتلوقال : {   :الفتـنـة و 
هي الكفر ؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة ، حتى يذهبوا ، لكان
اا ، يحكم بخلف شريعة أهون من أن ينصبوا في الرض طاغوت

232السلما ، التي بعث الله بها رسوله صلى الله علبه وسلم )

.
*   *   *   *   *
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الشبهة الثامنة :
ـج شبهة من يتوقف في كفر الـطـواغيت ، يحـت
أيكـفـر الـمـأمون وـهـو يـقـول بأن الماما أحمد لم 

بخُلق القرآن :

اا الحكننم بغُيننر مننا أنننزل اللننه أما القننول نقول : هل أشد كفر
بخلق القرآن ؟

اا ل شك ول ريننب أن الحكننم بغُيننر مننا أنننزل اللننه أشنند كفننر
وأوضح من القول بخلق القرآن ، والدليل على ذلك قول اللننه

دل : {  دز وج ـمع ـكِ ـه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئ
اا أشنند مننن شننيء لننمالكافرون  } ، فشيء سماه اللننه كفننر

اا اا ، فالحكم بغُير ما أنزل الله سننماه اللننه كفننر يسمه الله كفر
ك فهنو اا ، ومنع ذل بينما القول بخلق القرآن لم يسمه الله كفر
كفر ، فهناك فرق بين المرين ، انتبه إليه يا أخا التوحينند لكنني

أيلبس عليك علماء الحكومات . ل 
[وقد ثبت عن الماما أحمد قال كما في كتاب السنننة للخلل 

 ، قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو ]95 / 5
دروا بطرسننوس 233طالب قال ، قلت لبي عبنند اللننه : إنهننم منن

بقبر رجل ، فقال أهل طرسوس : الكافر ل رحمه الله ، فقال
نعم فل رحمه الله هذا اـلـذي أـسـس ـهـذاأبو عبد الله : 

 .وجاء بهذا
أذكر في السير أن المأمون مات في طرسوس . و

ويقصد الماما أحمد بأنه الذي أسس هذا وجنناء بهننذا ، يعننني
فتنة خلق القرآن ، والله أعلم .

*   *   *   *   *
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الشبهة  التاسعة :
 ـمـن((حديث النبي ـصـلى الـلـه علـيـه وـسـلم : 

خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثأم مات ، مات
لة جاهلية  أأخرى : 234))ميت  ـمـن رأى(( وفي رواية 

ـارق لا يكرهه فليصُبر ، فإنه من ـف من أميره شيئ
لة جاهلية  أا فمات ، فميت  :235))الجماعة شبر

   يستدل علماء الحكومات بهذا الحديث لتخويف الشباب مننن
تكفيننر الطننواغيت والننبراءة منهننم ، وهننذا اسننتدلل فنني غيننر

محله .
لل :  هذه الحاديث في شأن أئمة الجور مننن المسننلمين ،أو

وليس في الطواغيت المشرعين .
لا : 11 معنى الحديث ، قال النووي على شرح مسننلم ج ثأاني

 مننن فننارق(( ، : قوله صلى الله عليننه وسننلم : 238 ص 12 ن
اة جاهلية  دي علننى صننفة)) الجماعة مات ميت هي بكسر الميم ، أ

موتهم ، من حيث هم فوضى ل إماما لهم . أ  هن  
يعننني معنننى الحننديث أن مشننابهة مننن خننرج علننى المنناما
مشابهة من مات في عصر ليس لهم إماما كما في الجاهليننة ،
وليس يقتضي كفر من خرج عن الماما المسلم ، فانتبه يا أخننا
أيلبسننوا عليننك علمنناء الحكومننات للننترقيع عننن التوحيد لكي ل 

طواغيتهم .
*   *   *   *   *
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فصُل : في الغربة

أخي الموحند بعندما عرفنت التوحيند وأهميتنه وفضنله وقلنة
العاملين به وكثرة الجاهلين به ولكي تعرف أننا في غربة فنني
هننذا الزمننان أذكننرك بأحنناديث المصننطفى صننلى اللننه عليننه

وسلم .     
 

الله في مدارج السالكين قال القيم رحمه  ابن    )3 /  203(  :  
ـول قال الله تعالى : { )) باب الغُربة ((قال شيخ السلما (  فـل

لمن قبلـكـم أوـلـوا بقـيـة ينـهـون عـن كان من القرون 
لل ممن أنجينا منهم مل قلي [ هننننود / } الفساد في الرض إ

116[ ( 
استشهاده بهذه الية في هذا الباب : يدل على رسوخه فنني
العلم والمعرفة ، وفهم القرآن . فإن الغُرباء في العننالم : هننم
أهل هذه الصفة المذكورة في الية . وهم الننذين أشننار إليهننم

اا ،(( النبي صلى الله عليه وسننلم فنني قننوله  بنندأ السننلما غريبنن
اا كما بدأ ، فطوبى للغُرباء . قيل : ومن الغُرباء يا وسيعود غريب

 وقنال))رسول الله ؟ قال : النذين يصنلحون إذا فسند الننناس 
أزهيننر عنن الماما أحمد : حندثنا عبند الرحمنن بنن مهندي عنن 

اطننب نننعمننرو بننن أبنني عمننرو  كن اح  عنننننن مننولى المطلننب بننن 
المطلب بن حنطب عن النبي صننلى اللننه عليننه وسننلم قننال :

 طوبى للغُرباء . قالوا : يا رسول الله ، ومن الغُرباء ؟ قننال :((
 .))الذين يزيدون إذا ننقص الناس 

اا   لم ينقلننب علننىنفإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظ
 فمعننناه :ن )) الذين ينقصون إذا زاد الناس ((الراوي لفظه وهو 

اى إذا نقننص الننناس مننن ذلنك . أتقنن اا و اا وإيمان الذين يزيدون خير
والله أعلم .

وفي حديث العمش عن أبي إسحاق عن أبي الحننوص عننن
عبد الله بن مسعود قال : قنال رسنول اللنه صنلى اللنه علينه

اا كما بدأ . فطوبى((وسلم  اا . وسيعود غريب  إن السلما بدأ غريب
لزاع من ننن للغُرباء . قيل : ومن الغُرباء يا رسول الله ؟ قال : ال

 وفي حديث عبنند اللننه بننن عمننرو قننال : قننال النننبي))القبائل 
أن عنده نصلى الله عليه وسلم   طوبى للغُرباء(( ن ذات يوما ونح



ال : نناس صنالحون ا رسنول اللنه ؟ ق . قيل : ومن الغُربناء ي
أيطيعهم   .))قليل في ناس كثير ، ومن يعصيهم أكثر ممن 

قال أحمد : حدثنا الهيثم بن جميننل حنندثنا محمنند بننن مسننلم
حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبنند اللننه

 إن أحننب((بن عمرو عن النبي صلى الله عليننه وسننلم قننال : 
شيء إلى الله الغُرباء . قيل : ومن الغُرباء ؟ قال : الفننرارون
بدينهم ، يجتمعون إلننى عيسننى ابننن مريننم عليننه السننلما يننوما

 .))القيامة 
اا كمننا((وفي حديث آخر  اا . وسننيعود غريبنن  بنندأ السننلما غريبنن

بدأ ، فطوبى للغُرباء . قيل : ومن الغُرباء يا رسول الله ؟ قال
أيعلمونها الناس  أسنتي ، و  .)): الذين يحيون 

ك  دخنل عمنر بنن الخطناب المسنجد ،(( وقال نافع عننن مال
اا إلننى بيننت النننبي صننلى اللننه عليننه فوجد معاذ بن جبل جالسنن
أيبكيننك ، يننا أبننا عبنند وسلم ، وهو يبكي ، فقننال لننه عمننر : مننا 
أا حنندثنيه حبيننبي الرحمن ؟ هلك أخوك ؟ قال : ل . ولكن حننديث
صلى الله عليه وسلم ، وأنا في هذا المسجد . فقال : ما هننو؟
أيحب الخفياء التقياء البرينناء . الننذين إذا غننابوا قال : إن الله 
أيعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهنندى ، أيفتقدوا ، وإذا حضروا لم  لم 

أكل فتنه عمياء مظلمة   .))يخرجون من 
هلقلتهننم فنني فهؤلء هم الغُربنناء الممنندوحون المغُبوطننون ، و

أسموا  اا :   فإن أكثر الناس علننى غيننر هننذه)) غرباء ((الناس جد
الصفات ، فأهل السلما فنني الننناس غربنناء ، والمؤمنننون فنني
أهل السلما غرباء ، وأهل العلم في المننؤمنين غربنناء ، وأهننل

لنة  أس أيميزونهننا مننن الهننواء والبنندع نننال  فهننم غربنناء ،ننن الننذين 
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين : هم أشد هؤلء
اا فل غربننة عليهننم ، وإنمننا غربة ، ولكن هؤلء هم أهل الله حقنن

لل فيهننم : {  لز وج وإنغربتهم بين الكثرين ، الذين قال الله ع
أيـضـلوك ـعـن ـسـبيل الـلـه أمن في الرض  أر   }أتطع أكث

]116[ النعنناما /   فأولئننك هننم الغُربنناء مننن اللننه ورسننوله ودينننه ، 
وغربتهننم هنني الغُربننة الموحشننة ، وإن كننانوا هننم المعروفيننن

أمشار إليهم ، كما قيل : ال



أه ان عن كي اتنأ لن من  أه          ولك اا من تناءت ديار فليس غريب
أب غري

اا من قوما فرعنون انتهنى ولما خرج موسى عليه السلما هارب
إلى مدين ، علننى الحننال الننتي ذكننر اللننه ، وهننو وحينند غريننب

 يا رب وحيد مريض غريب ، فقيننل لننه :((خائف جائع ، فقال : 
يا موسى ، الوحيد : من ليس له مثلي أنيس ، والمريض : من
ليس له مثلي طبيب ، والغُريب : من ليس بيني وبينه معاملننة

((. 
( أنواع الغربة )

: النوع الول الغُربة ثلثة أنواع :
لنة رسننوله بيننن هننذا الخلننق ، وهنني غربة أهل الله وأهننل سنن
الغُربة التي مدح رسول اللننه صننلى اللننه عليننه وسننلم أهلهننا ،

اا ((وأخبر عن الدين الذي جاء به : أنه   سننيعود(( وأنه )) بدأ غريب
اا كما بدأ   .)) أهله يصيرون غرباء (( وأن ))غريب

وهذه الغُربة قد تكننون فنني مكننان دون مكننان ، ووقننت دون
 هننم)) الغُربننة ((وقت ، وبين قوما دون قوما ، ولكن أهننل هننذه 

اا ، فإنهم لم يأووا إلى غير الله ، ولم ينتسبوا إلننى أهل الله حق
غير رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يدعوا إلى غير ما جاء
ارقوا النناس أحنوج منا كنانوا إليهنم ، فنإذا به ، وهنم النذين ف
أيقننال انطلق الناس يوما القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم ، ف

 أل تنطلقون حيث انطلق الننناس ؟ فيقولننون : فارقنننا((لهم : 
أكنننا لنا اليوما ، وإنا ننتظر ربنا الذي  الناس ، ونحن أحوج إليهم م

 .))نعبده 
أس مننا)) الغُربة ((فهذه   ل وحشة علننى صنناحبها ، بننل هننو آننن

يكننون إذا اسننتوحش الننناس ، وأشنند مننا تكننون وحشننته إذا
استأنسوا ، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا ، وإن عنناداه أكننثر

الناس وجفوه .
وفي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه

 إن أغبننط أوليننائي عننندي :(( : ننن عن الله تعننالى نننوسلم قال 
ان عبادة ربه ، دذ ، ذو حظ من صلته ، أحس لمؤمن ، خفيف الحا
أيشننار اا في الننناس ، ل  اا ، وكان مع ذلك غامض اكفاف وكان رزقه 



للننت إليه بالصننابع ، وصننبر علننى ذلننك حننتى لقنني اللننه ، ثننم ح
ابواكيه  كت  لل اق أتراثه ، و لل  اق  .))منيته ، و

ومن هؤلء الغُرباء : من ذكرهم أنس في حننديثه عننن النننبي
اريننن ل((صلى الله عليننه وسننلم :  كم هط لب أشننعث أغننبر ، ذي  أر  

لره  اب أه له ، لو أقسم على الله ل اب كؤ  .))أي
وفي حديث أبي إدريننس الخننولني عننن معنناذ بننن جبننل عننن

أأخبركم عن ملوك أهل((النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أل 
ابننر ، كغ أكل ضننعيف أ لنة ؟ قالوا : بلى ، يا رسول الله ، قال :  الج

أيؤبه له ، لننو أقسننم علننى اللننه لبننره   . وقننال))ذي طمرين ل 
الحسن : المؤمن في الدنيا كالغُريب ، ل يجزع مننن ذلهننا ، ول
ي أينافس في عزها ، للناس حنال ، ولنه حنال ، النناس منننه ف

راحة ، وهو من نفسه في تعب .
 الذين غبطهننم النننبي صننلى اللننهنومن صفات هؤلء الغُرباء 

لنة ، إذا رغب عنها الناس ، وتننركنعليه وسلم   : التمسك بالس
ما أحدثوه ، وإن كان هو المعننروف عننندهم ، وتجرينند التوحينند
وإن أنكر ذلك أكثر الناس ، وترك النتساب إلى أحد غيننر اللننه
ورسوله ، ل شيخ ول طريقة ، ول مذهب ول طائفة ، بل هؤلء
الغُرباء مننتسبون إلى الله بالعبودية له وحننده ، وإلننى رسننوله
اا ، بالتباع لما جاء به وحده ، وهؤلء القابضون على الجمر حقنن

هلغُربتهم بيننن هننذا الخلننقن بل كلهم نوأكثر الناس  لم لهم ، ف  لئ
ال شذوذ وبدعة ، ومفارقة للسواد العظم . يعدونهم أه

هم الننننزاع مننن(( ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
 أن اللننه سننبحانه بعننث رسننوله ، وأهننل الرض علننى ))القبائل

لبناد صنور أع ان ونينران ، و لبناد أوث أع أدينان مختلفنة ، فهنم بينن 
ي أول ان السنلما ف وصنلبان ، ويهنود وصنابئة وفلسنفة ، وك
اا ، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله : ظهوره غريب

ديه وقبيلته ، وأهله وعشيرته . اح اا في  غريب
اا مننن القبائننل ، بننل لزاع أنننن فكان المستجيبون لدعوة السلما 
اا منهننم ، تغُربننوا عننن قبننائلهم وعشننائرهم ، ودخلننوا فنني آحنناد
اا ، حننتى ظهننر السننلما ، السننلما ، فكننانوا هننم الغُربنناء حقنن
اا ، فزالننت تلننك وانتشننرت دعننوته ، ودخننل الننناس فيننه أفواجنن



اا كما الغُربة عنهم ، ثم أخذ بالغتراب والترحل ، حتى عاد غريب
 الذي كان عليه رسول الله صلى اللننهنبدأ ، بل السلما الحق 

 هننو اليننوما أشنند غربننة منننه فنني أولنننعليننه وسننلم وأصننحابه 
ظهننوره ، وإن كننانت أعلمننه ورسننومه الظنناهرة مشننهورة
اا ، وأهلننه غربنناء أشنند معروفة ، فالسلما الحقيقي غريننب جنند

الغُربة بين الناس .
اا ، غريبننة بيننن اثنننتين هفرقة واحنندة قليلننة جنند وكيف ل تكون 
وسبعين فرقة ، ذات أتباع ورئاسات ، ومناصننب ووليننات ، ول
لل بمخالفة ما جاء به الرسول ؟ فإن نفس مننا يقوما لها سوق إ
أيضاد أهواءهم ولذاتهم ، وما هم عليننه مننن الشننبهات جاء به : 
والبدع التي هي منتهى فضننيلتهم وعملهننم ، والشننهوات الننتي

هي غايات مقاصدهم وإراداتهم ؟ .
فكيف ل يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعننة
لحهم ، أشنن اا بين هؤلء الذين قد اتبعوا أهننواءهم ، وأطنناعوا  غريب
لل منهم برأيه ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أك أأعجب  و

اا((:  اح أشنن  مروا بالمعروف وانهوا عن المنكننر ، حننتى إذا رأيتننم 
ال ذي رأي أكنن اثرة ، وإعجنناب  كؤ أمنن أدنيننا  اا ، و اى متبعنن اا وهننو أمطاعنن
اد لك به ، فعليك بخاصة نفسك ، وإينناك اي اا ل  برأيه ، ورأيت أمر
اا صبر الصابر فيهن كالقابض علننى لمهم ، فإن وراءكم أيام وعوا

هعننل للمسننلم الصننادق فنني هننذا الننوقت ))الجمر  أج  إذاننن ولهذا 
أسنننن أبننينتمسك بدينه   : أجر خمسين مننن الصننحابة ، ففنني 

اشننني نننداود والترمننذي  أخ  قننال :ننن مننن حننديث أبنني ثعلبننة ال
ـيـا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الية { ((

مل أـمـن ـضـ أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ل يـضـركم  أ
]105[ المائنندة / } إذا اهتديتم  فقننال : بننل ائتمننروا بننالمعروف ، 

اا ، وهننوى اا مطاعنن دح أشنن وتننناهوا عننن المنكننر ، حننتى إذا رأيننت 
أكننل ذي رأي برأيننه ، فعليننك اثرة ، وإعجنناب  أمننؤ أدنيننا  اا ، و متبعنن
لما ، فإن من ورائكم أياما الصننبر ، بخاصة نفسك ودع عنك العوا
الصننبر فيهننن مثننل قبننض علننى الجمننر ، للعامننل فيهننن أجننر
خمسين رجل يعملون مثل عمله ، قلت : يا رسول اللننه ، أجننر

 وهننذا الجننر))خمسننين منهننم ؟ قننال : أجننر خمسننين منكننم 



لنة بيننن أسنن العظيم إنما هننو لغُربتننه بيننن الننناس ، والتمسننك بال
ظلمات أهوائهم وأرائهم .

فإذا أراد المؤمن ، الننذي قنند رزقننه اللننه بصننيرة فنني دينننه ،
اا في كتابه ، وأراه ما الناس فيه لنة رسوله ، وفهم أس اا في  وفقه
: مننن الهننواء والبنندع والضننللت ، وتنكبهننم عننن الصننراط
المستقيم ، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليننه وسننلم
وأصحابه ، فإذا أراد أن يسلك هذا الصننراط : فليننوطن نفسننه
أجهال وأهل البدع فيه ، وطعنهننم عليننه ، وإزرائهننم على قدح ال
به ، وتنفير الناس عنه ، وتحذيرهم منه ، كما كان سلفهم مننن
أكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم ، فأما ال
إن دعاهم إلننى ذلننك ، وقنندح فيمننا هننم عليننه : فهنالننك تقننوما
قيامتهم ، ويبغُون له الغُوائل ، وينصبون له الحبائل ، ويجلبننون

كجله . ار عليه بخيل كبيرهم و
فهو غريننب فنني دينننه لفسنناد أديننانهم ، غريننب فنني تمسننكه
لنة ، لتمسننكهم بالبنندع ، غريننب فنني اعتقنناده ، لفسنناد أسنن بال
عقائنندهم ، غريننب فنني صننلته ، لسننوء صننلتهم ، غريننب فنني
طريقه ، لضلل وفساد طرقهم ، غريب في نسننبته ، لمخالفننة
أيعاشننرهم علننى مننا ل اسبهم ، غريب في معاشرته لهم ، لنه  هن

تهوى أنفسهم .
أدنينناه وآخرتننه ، ل يجنند مننن وبالجملة : فهم غريب في أمور 
لنة أسنن أجهال ، صنناحب  اا ، فهو عالم بين  أمعين اا ول  لمة مساعد العا
أدعنناة إلننى الهننواء بين أهل بدع ، داع إلى اللننه ورسننوله بيننن 
أف والبدع ، آمر بالمعروف ، ناه عن المنكننر بيننن قننوما المعننرو

لديهم منكر والمنكر معروف . انتهى كلمه رحمه الله .

كلما شيخ السلما رحمه الله على الغربة :  
أيعلق رحمه الله تعالى على الحديث فيقول :
اا يجوز تركه   والعينناذ بنناللهننن( ل يقتضي هذا أنه إذا صار غريب

لغ غـيـر الـسـلما ! بل المر كما قننال تعننالى : { ن ومن يبـتـ
أيقبل منه وهو في الخرة من الخُاـسـرين لا فلن   }دين

 }إن الدين عند الله السلما . وقال تعالى : {  ]85[ آل عمران / 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . وقال تعالى : {  ]19[ آل عمران / 



مل وأنتم مسلمون من إ أت أتقاته ول تمو مق  ]102[ آل عمننننران /  } ح  

 …
اا أن المتمسك به يكننون فنني ول يقتضي هذا أنه إذا صار غريب
شر ، بننل هننو أسننعد الننناس ، كمننا قننال فنني تمنناما الحننديث :

 من الطيننب ؛ قننال تعننالى : {) وطوبى ( . )) فطوبى للغُرباء ((
]29[ الرعننند /  } طَوبى لهم وحسـن مئـاب  . فننإنه يكننون مننن 

اا . وهننم جنس السابقين الوليننن الننذين اتبعننوه لمننا كننان غريبنن
أسعد الناس . أما في الخرة ؛ فهننم أعلننى الننناس درجننة بعنند

ـاالنبياء عليهم السلما . وأما في الدنيا ؛ فقد قال تعالى : {  ـي
أيها النبي حسبكِ الله وـمـن اتبـعـكِ ـمـن الـمـؤمنين  }أ

]64[ النفنننال /   ، أي : أن الله حسبك وحسننب متبعنك … فالمسننلم 
المتبع للرسول : اللننه حسننبه وكننافيه ، وهننو وليننه حيننث كننان

ومتى كان . 
ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالسلما فنني بلد الكفننر

اا بالسلما …  لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسك
وكثير مننن الننناس إذا رأى المنكننر أو تغُيننر كننثير مننن أحننوال
لل ، وناح كمننا ينننوح أهننل المصننائب ، وهننو السلما ؛ جزع ، وك
منهي عن هذا ، بل هو مأمور بالصبر ، والتوكل ، والثبات على
دين السننلما ، وأن يننؤمن بننالله مننع الننذين اتقننوا والننذين هننم
أيصننيبه فهننو بنذنوبه محسنون ، وأن العاقبننة للتقننوى ، وأن مننا 
أيسننبح بحمنند فليصبر ، إن وعد الله حق ، وليستغُفر لننذنبه ، ول

ربه بالعشي والبكار .
اا كمننا بنندأ ((وقوله صلى الله عليه وسلم :   ؛)) ثم يعننود غريبنن

يحتمل شيئين :
اا بينهم ثم يظهر ؛ كما أحدهما : أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريب

اا ثم ظهر ، ولهذا قال :  اا((كان في أول المر غريب  سيعود غريب
أعننرف ،))كما بنندأ  أيعننرف ثننم ظهننر و اا ل   . وهننو لمننا بنندأ غريبنن

أيعرف ؛ فيقل من يعرفه أيعرف ثم يظهر و فكذلك يعود حتى ل 
ال .  في أثناء المر كما كان من يعرفه أو

لل قليننل ، وهننذا اا إ أدنيا ل يبقننى مسننلم أيحتمل أنه في آخر النن و
إنما يكون بعد الدجال ويننأجوج ومننأجوج عننند قننرب السنناعة .



اا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقننوما ةذ يبعث الله ريح وحينئ
القيامة .

 ل تننزال((وأما قبل ذلك فقد قال صننلى اللننه عليننه وسننلم : 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، ل يضرهم مننن خننالفهم

 وهننذا الحننديث فنني))ول مننن خننذلهم ، حننتى تقننوما السنناعة 
 ، ومثله من عدة أوجه …236الصحيحين

أيفيد المسلم أنه ل يغُتم بقلة من يعرف حقيقة وهذا الحديث 
السلما ، ول يضيق صدره بذلك ، ول يكون قي شك مننن ديننن

السلما ، كما كان المر حين بدأ … 
وقد تكون الغُربة في بعض شننرائعه ، وقنند يكننون ذلننك فنني
بعض المكنة . ففي كثير من المكنه يخفى عليهم من شرائعه
لل الواحنند بعنند اا بينهننم ، ل يعرفننه منهننم إ مننا يصننير بننه غريبنن

 أ.هن .237الواحد )

أغربة وأهلها : من أقوال السلف في ال
 الوزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليننه وسننلم :قال

اا … الحديث ((  : ( أما إنه ما يننذهب السننلما)) بدأ السلما غريب
لل رجننل لنة حتى ما يبقى في البلد منهننم إ ولكن يذهب أهل الس

 .238واحد )
 يننونس بننن عبينند رحمننه اللننه تعننالى : ( ليننس شننيءوقال

لنة وأغرب منها من يعرفها )  .239أغرب من الس
 سفيان الثوري رحمه اللنه تعنالى : ( استوصنوا بأهننلوقال

لنة فإنهم غرباء )  .240الس
 ابن رجب رحمه الله تعالى : ( وهؤلء الغُرباء قسمانوقال

أيصلح نفسه عند فساد الننناس ، والثنناني : مننن : أحدهما : من 
 .241أيصلح ما أفسد الناس وهو أعلى القسمين وهو أفضلهما )

 النووي .67 _ 66 / 13 الفتح ) مسلم ( 442 / 13 ، 632 / 6  البخاري ( 236
 .305 _ 291 / 18 مجموع الفتاوى 237

أغُربة لبن رجب ص 238  .29 , 28  كشف الكربة في وصف حال أهل ال
  المصدر السابق .239
  المصدر السابق .240
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الحسننن رحمننه اللننه تعننالى : ( المننؤمن فنني النندنياوـقـال 
أينننافس فنني عزهننا ، لننه شننأن كالغُريب ل يجزع من ذلها ، ول 

 .242وللناس شأن )
 ابن رجب رحمه الله تعننالى : ( ومننن كلما أحمنند بنننوقال

 وكننان مننن كبننار العننارفين فنني زمننان أبننينننعاصم النطاكي 
اا عنناد( يقول : نسليمان الداراني   إني أدركت من الزمنة زماننن

اا كمننا اا كما بدأ ، وعاد وصف الحننق فيننه غريبنن فيه السلما غريب
اا بحب الدنيا ، يحننب بدأ ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتون
التعظيم والرئاسة ، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهل في
اا غدره إبليس ، وقد صعد بننه إلننى أعلننى اا صريع عبادته مخدوع
أر درجة من العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلها ؟ وسننائ
ذلك من الرعاع ، همج عوج وذئاب مختلسننة ، وسننباع ضننارية
ةر ، هذا وصف عيون أهل زمانك مننن حملننة العلننم وثعالب ضوا

 .)والقرآن ودعاة الحكمة 
 .243)) الحلية ((خرجه أبو نعيم في 

فهذا وصف أهل زمانه فكيف بما حنندث بعننده مننن العظننائم
 .244والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله ؟ )

 الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن أبنني الحسننينروى
العتكي قال : ( سمعت إبراهيم الحربي يقول لجماعة عنننده :
من تعدون الغُريب في زمانكم ؟ فقال رجننل : الغُريننب : مننن
نأى عن وطنه . وقال آخر : الغُريب : من فارق أحبابه . فقننال
إبراهيم : الغُريننب فنني زماننننا : رجننل صننالح عنناش بيننن قننوما
صننالحين ، إن أمننر بمعننروف آزروه ، وإن نهننى عننن منكننر
أعانوه ، وإن احتنناج إلننى سننبب مننن النندنيا مننانوه ، ثننم منناتوا

 245وتركوه )
ن سـحمان رحمـه اللـه قال الشـيخ سـليمان ب

أغربة السلما : تعالى في 
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أه في أم كت أعل اس أطم كد  فق
هم    العوال

هع ندنيا وجم الى هذه ال ع
هم  الدراه

هتها اذا أذو هل مل وتحصي
هم     والمطاع

أتقى اء لديهم ذو ال سوا
هم  والجرائ

هم اأتى بالعظائ اا  أن له ذخر يكو
دل هر من ك هة النصا لل على ق

هما    حاز
هم هه غير كات وباح بما في صدر

هم ام ذات الدعائ هة إبراهي لل وم
هما ةس وناد ةك وآ هس با همن النا

لل السم بين ولم يبق إ
هم       العوال

لر عن معضلت ول زاج
هم  الجرائ

اء فأصبحت طامسات عفا
هم  المعال

عليها السوافى في جميع
هم    القال

هم ةو وآث دل غا أك كذاك البرء من 
دي ابن دي البطح هن النب بدي

هم      هاش
أء إحدى أة السمحا لل به الم

هم   القواص
هب هو الذنو هه في مح إلى الل

هم   العظائ
أب تلك وران عليها كس

هم  المآث
دل أك هر أهل الشرك من  بأوضا

هم  ظال
هم أع في إكرامهم بالولئ ونهر
هما أمصار أر  هر غي أكف هر ال أم بدا أيقي

دل أك مسالمة العاصين من 
هم         آث

هم دل عال أك هر من  ويا قلة النصا
على الدين فاصبر صبر أهل

هم  العزائ
هما صفوة أتتنا عن المعصو

هما        آد
لنبي هب ال هب أصحا من الصح

هما  الكار
هم إليه فإن الله أرحم راح

أوو  هن فليبكي ذ ددي على ال
أهدى هعلم وال ال
أل الورى  ار إقبا كد صا وق
هلهم واحتيا
هد  أهم بإفسا أدنيا هح  وإصل
هنهم هدي
أدون فيها بل يوالون  أيعا
اها أهل
همنها بما أن  اص النسا إذ انتق
اسى ع
اا من الحزن  وأبدى أعاجيب
والسى
اا دلم أمتظ اا  وناح عليها آسف
ددين الحنيفي  لما على ال فأ
أهدى وال
فليس عليها والذي فلق 
لنوى ال
أدرست منها المعالم  وقد 
بل عفت
أف  أيعر هف  أعر لر بال فل آم
بيننا
أجها ار نه هد أغو ام  أة إبراهي لل وم
أعدمت فينا وكيف  وقد 
وقد سفت
نب  لل الح وما الدين إ
أض والول أبغُ وال
ةك  وليس لها من سال
ةك متمس
لل بالدين فلسنا نرى ما ح
وانمحت
لنا فنأسى على التقصير م
ونلتجئ
هه القلوب  فنشكوا إلى الل
التي قست
ألسنا إذا ما جاءنا 
لخ دم أمتض
هة والثنا لح نش إليهم بالت نه
أما من  وقد برء المعصو
ةم دل مسل أك
ني  لنما العقل المعيش ولك
عندنا
دل أك همن  فيا محنة السلما 
ةل جاه
هر إن كنت وهذا أوان الصب
اا حازم



أه في الرض بين معالم
هم   العوال

أتقى وأصحابه أهل ال
هما        والمكار

لق من خلل لل ود وما انه
هم الغُمنائ

هة  فمن يتمسك بالحنيفي
التي
ةء من أه أجر خمسين امر ل
ذوي الهدى
هك واستنصر بربك فنح واب
اا راغب
ددين من بعد  ار هذا ال أص لين
ما عفت
هما  دل على المعصو وص
نلهم أك هل  وال
هل هق والرم هض البر دد ومي بع
والحنصى

**   *   *   *   

            موقعنا على 
النترنت

منبر التوحيد والجهاد
www.almaqdese .com
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